
 

 

 

 

 

 

स्थानीय राजपत्र 

 

भिमाद नगरपाभिकाद्वारा प्रकाशित 

 

खण्ड 5)  भिमाद साउन 21 गते, २०७8 साि (संख्या 4 
 

िाग २ 

भिमाद नगरपाभिका 
स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोशजम भिमाद नगर 
काययपाभिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको काययविभि सियसािारणको जानकारीको िाभग प्रकािन 
गररएको छ । 

 

सम्बत ्२०७8 सािको काययविभि नं. 2 

भिमाद नगरपाभिकाको टोि विकास संस्था (गठन तथा पररचािन) काययविभि, २०७8 

प्रस्तािना:  स्थानीय विकास प्रवियामा टोि तथा बस्ती स्तरिाट नै नागररक सहिाभगता सभुनशित गदै 
समाजको आभथयक,सामाशजक,सााँस्कृभतक िगायत विकासका सबै पक्षमा ददगोपना र अपनत्ि सजृना गनय 
भनशित िौगोभिक क्षेत्रभित्र बसोबास गने नागररकहरुको सहिाभगतामा िडा कायायियको सहयोगीको 
रुपमा काम गने गरी टोि विकास संस्थाको गठन र पररचािनका िाभग आिश्यक कानूनी व्यिस्था 
गनय िाञ्छनीय िएकोिे, 

"भिमाद नगरपाभिकाको प्रिासकीय काययविभि भनयभमत गने ऐन, २०७5" को दफा 4  बमोशजम  
नगरकाययपाभिकािे यो काययविभि स्िीकृत गरी िागू गरेको छ ।  
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पररच्छेद-१ 

प्रारशम्िक 
१.  संशक्षप्त नाम र प्रारम्ि:   (१) यो काययविभिको नाम “भिमाद नगरपाभिकाको टोि विकास संस्था 

 (गठन तथा पररचािन) काययविभि,२०७8” रहेको छ। 

 (२)  यो काययविभि काययपाभिकाबाट स्िीकृत िएको भमभतदेशख िागू हनुेछ । 

२.  पररिाषा : विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययविभिमा,- 
(क) “कायायिय” िन् नािे  भिमाद नगरपाभिका नगरकाययपाभिकाको कायायियिाई सम्झन ु

 पदयछ। 

(ख)  "टोि विकास संस्था" िन् नािे टोि बस्तीको समग्र विकासको िाभग भनशश् चत िौगोभिक 
 क्षेत्रका अभिकांि घर िरुीका प्रभतभनभिहरुको उपशस्थभतमा विकास भनमायण, सेिा प्रिाह 
 र सामाशजक पररचािनको क्षेत्रमा काम गने उदे्दश्यिे गठन िई नगरपाभिकामा 
 सूचीकृत िएको सामदुावयक संस्थािाई सम्झन ुपदयछ । 

(ग)   “पदाभिकारी” िन् नािे संस्थाको काययसभमभतका अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष,  सशचि र 
 सदस्यहरु समेतिाई सम्झन ुपदयछ । 

(घ) “बैठक” िन् नािे संस्थाको संयकु्त िा छुट्टाछुटै्ट बैठक सम्झन ुपदयछ । 

(ङ)   “िडा” िन् नािे भिमाद नगरपाभिकाको िडािाई सम्झन ुपदयछ। 

(च)  “वििान” िन् नािे अनसूुशच २ मा उल्िेख िएको भिमाद नगरपाभिकाको टोि विकास 
 संस्थाको वििानिाई  सम्झन ुपदयछ । 

(छ)  “सभमभत” िन् नािे संस्थाको काययसभमभत सम्झन ुपदयछ । 

(ज)   “सािारणसिा” िन् नािे संस्थाको सािारण सदस्यहरुको िेिा सम्झन ुपदयछ। 

(झ)  “संस्था” िन् नािे टोि विकास संस्थािाई सम्झन ुपदयछ । 

(ञ) "नगर काययपाभिका" िन् नािे भिमाद नगरपाभिकाको नगरकाययपाभिकािाई सम्झन ु
 पदयछ। 

पररच्छेद- २ 

संस्थाको गठन तथा दताय सम्बन्िी व्यिस्था  

  

३.  संस्थाको गठन : (१) भिमाद नगरपाभिकाका क्षेत्रमा िौगोभिक तथा सामाशजक साभमप्यताको 
 आिारमा टोि तथा बस्तीका िाभसन्दाको आमिेिाबाट टोि तथा बस्ती भित्रका घरिरुी 
 समािेि हनुे गरी टोि विकास संस्थाको गठन गररनेछ । 
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 (२)  उपदफा (१) बमोशजम गठन हनुे संस्थाको काययसभमभतमा देहाय बमोशजमका पदाभिकारी 
  तथा सदस्यहरु रहनेछन:- 

(क) अध्यक्ष एक जना 
(ख) उपाध्यक्ष एक जना 
(ग)  कोषाध्यक्ष एक जना 
(घ) सशचि एक जना 
(ङ)   सदस्यहरु (तीन देशख सात जना सम्म) 

(3)   उपदफा (२) बमोशजम संस्था गठन गदाय टोि तथा बस्ती भित्रका एक 
 घरिरुीबाट एकजना िन्दा बढी नपने गरी िौगोभिक सन्तिुन तथा सामाशजक 
 समािेिीकरणको आिारमा सिा िा िडा कायायियिे तोकेको चार वकल्िा भित्रका 
 नागररकहरुको  आमिेिाबाट सियसम्मत रुपमा संस्थाको कायय सभमभत गठन हनुेछ । 

 तर, यस दफा बमोशजम आमिेिामा सियसम्मत हनु नसकेमा उपशस्थत सदस्यहरुको 
बहमुतबाट कायय सभमभत गठन गनय बािा पने छैन। 

 (4)  उपदफा (३) बमोशजम गदठत काययसभमभतको काययकाि समाप्त िएपभछ सािारण सिाको 
 सियसम्मत िा सो निएमा बहमुतबाट काययसभमभतको पनुगयठन हनुेछ । 

 (५)  कायय सभमभतको कायायििी गठन िएको भमभतिे दईु िषयको हनुेछ । 

 (६)  अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सशचिको पदमा िगातार दईु काययकाि िन्दा बढी 
 बहाि रहने छैन । 

 (७)  कायय सभमभतमा अध्यक्ष, सशचि िा कोषाध्यक्ष मध्ये कुन ैएक पदमा अभनिायय रुपमा 
 मवहिा हनुपुनेछ । 

 (8)  टोि विकास संस्थाको सदस्य हनु देहाय िमोशजम योग्यता पगेुको हनु ुपनेछ । 

(क) 18 िषय परुा िएको नेपािी नागररक हनुपुने, 
(ख)  सदस्य बन् न इच्छुक नया टोििासीिे सम्िशन्ित टोिको संस्थामा भनिेदन 

ददएमा सम्िशन्ित टोिको संस्थािे सदस्यता प्रदान गनेछ । 

 (9)  संस्था गठन गदाय सकेसम्म टोिका सम्पणुय घरिरुीिाई एक घर एक सदस्यको 
 रुपमा समेट्न ुपनेछ । 

 (10)  उपदफा ८ बमोशजम सिै घरिरुी समािेि हनु सम्िि निएमा कम्तीमा ८० प्रभतित 
  घरिरुी सहिागी गराई टोि विकास संस्था गठन गनुयपने छ। 

 (१1)  यस काययविभि बमोशजम गठन गररने संस्थाको काययसभमभतमा कम्तीमा ४० प्रभतित 
 मवहिा सदस्य हनु ुपनेछ । 
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 (१2)  संस्थाको काययक्षेत्र सािारण सिािे तोकेको चारवकल्िा भित्र हनुेछ। सािारण सिािे 
 टोि तथा बस्ती भित्रका कुनै घरिरुी संस्थामा समािेि गरेको नपाइएमा िा कुनै 
 घरिरुी िा बस्ती उक्त संस्थामा समािेि गनुय पने िन् ने िागेमा िडा कायायियिे
 त्यसरी छुटेको घरिरुी िा बस्ती सम्बशन्ित संस्थामा समािेि गनय िगाउनेछ।   

 (१3)  यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको िए तापभन िडा कायायियिे तोकेको
 िौगोभिक क्षेत्र भित्र रहेका कम्तीमा 35 घरिरुी समेट्ने गरी टोि विकास संस्था 
 गठन गनय सवकने छ। एउटा घरिरुी एक िन्दा बढी टोि विकास संस्थाको सदस्य 
 बन् न पाउने छैन। 

४.  कायय सभमभतका पदाभिकारीको पद ररक्त सम्बन्िी व्यिस्थााः (१) दफा ३ बमोशजम गठन 
 िएको कायय सभमभतका पदाभिकारीहरुको पद देहाय बमोशजमको अिस्थामा ररक्त हनुेछ। 

(क) अध्यक्षिे उपाध्यक्ष माफय त काययसभमभतको बैठकमा र उपाध्यक्ष सवहत अन्य सदस्यिे 
अध्यक्ष समक्ष राजीनामा ददएमा। 

(ख) भ्रष्टाचार िा अन्य कुनै फौजदारी अभियोगमा कसरुदार ठहररएमा। 

(ग) मतृ्य ुिएमा।  

(२)  उपदफा (१) बमोशजम अध्यक्षको पद ररक्त िएमा कायय सभमभतको बााँकी अिभिको िाभग 
उपाध्यक्षिे अध्यक्ष िई कामकाज गनेछ । अन्य पदाभिकारीहरुको हकमा कायय सभमभतिे 
बााँकी अिभिको िाभग सभमभतका सदस्यहरु मध्येबाट कुनै सदस्यिाई त्यस्तो ररक्त पदमा 
कामकाज गनय िगाउन सक्नेछ । 

५.  संस्था दताय तथा नविकरण :   संस्थाको दताय तथा नविकरण देहाय बमोशजम हनुेछ : - 

(क) संस्थाको आमिेिािे भनणयय गरी अनसूुची १ बमोशजमको ढााँचामा सोही भनिेदनमा 
 उल्िेशखत कागजातहरु समािेि गरी संस्था दतायका िाभग नगरकाययपाभिकाको 
 कायायियमा भनिेदन ददन ुपनेछ । 

(ख) खण्ड (क) बमोशजम भनिेदन प्राप्त िएपभछ िडा कायायियिे संस्थाको चारवकल्िा 
 भित्रका सबै घरिरुी समािेि गरे नगरेको समेत हेरी दताय गनयका िाभग नगरपाभिकामा 
 भसफाररस गनुय पनेछ ।  

(ग)   खण्ड (क) बमोशजम प्राप्त भनिेदन बमोशजम दतायको िाभग प्राप्त िएको टोि विकास 
 संस्थामा समािेि हनुपुने घरिरुी छुटेको पाइएमा त्यसरी छुटेको घरिरुी समेत समािेि 
 गरी दतायको िाभग पनु पेि गनय िडा कायायियिाई भनदेिन ददन सक्नेछ। 

(घ)  यस दफा बमोशजम संस्था दतायको िाभग िडाको भसफाररस सवहत अनसूुशच २ िमोशजमको 
 वििान साथ भनिेदन प्राप्त िए  पश् चात उक्त टोि विकास संस्थामा समािेि हनुपुने 
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 घरिरुी िा िस्ती छुटेको नछुटेको समेत एवकन गरी छुटेको िए समािेि गनय िगाई 
 कायायियिे दताय गरी अनसूुची ३ िमोशजमको दताय प्रमाणपत्र ददन ुपनेछ ।  

(ङ)  अनसूुची ३ िमोशजम दताय िएको टोि विकास संस्थाको अिभि 2 िषय हनुेछ  । 
प्रत्येक आभथयक िषय समाप्त िएको भमभतिे ३ मवहना भित्र िावषयक प्रगभत प्रभतिेदन सवहत 
नविकरणको िागी नगरपाभिकामा पेि गनुय पनेछ । 

पररच्छेद-३ 

संस्थाको काम, कतयव्य र अभिकार 

६.  टोि विकास संस्थाका काययहरु : (१) टोि विकास संस्थाको काम, कतयव्य र अभिकार 
 देहाय बमोशजम हनुेछ :-  

(क) समदुायमा िाशन्त, सरुक्षा र अमन चैन कायम गनय सहयोग गने । 

(ख) सामदुावयक सदिाि, सवहष्णतुा र िाइचाराको विकास गने । 

(ग)  टोिमा संचािन हनुे विकास भनमायणका योजनाहरुको तजुयमा, कायायन्ियन र सपुररिेक्षण 
 तथा अनगुमनमा सहयोग गने ।  

(घ) टोिमा हनुे परम्परागत जात्रा, मेिा, पिय तथा समारोहको व्यिस्थापनमा सहयोग गने। 

(ङ)   टोिमा रहेका साियजभनक तथा ऐिानी जग्गा, साियजभनक ििन, सम्पदा तथा िौभतक 
 पूिायिारहरुको संरक्षण गनय तथा अभतिमण हनु नददन सहयोग गने। 

(च) टोिमा विपद् व्यिस्थापन सम्िन्िी खोज, उद्धार, राहत वितरण, पनुभनयमायण तथा 
 पनुस्थायपना काययमा सहयोग गने । 

(छ) टोिको सरसफाई व्यिस्थापनको िाभग सहयोग र समन्िय गने/ गराउन े।  

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

(झ) सडक बत्ती,   सामदुावयक पाकय ,  साियजभनक िौचािय जस्ता साियजभनक सम्पशत्तको 
सञ् चािन  र व्यिस्थापनमा सहयोग परु्र यायउने । 

(ञ) कानून बमोशजम भतनुय पने कर, दस्तरु, सेिािलु्क बझुाउने काययमा सहजीकरण गने । 

(ट)   टोिमा बसोबास गने गररब, अिक्त, अपाङ्गता िएका व्यशक्त तथा बेरोजगार व्यशक्तहरुको 
 तथ्याङ्क संकिन काययमा सहयोग गने । 

(ठ)   टोिमा रहेका िैशक्षक तथा स्िास्थ्य संस्थाहरुको व्यिस्थापन र गणुस्तर सिुारको िाभग 
 सहयोग गने । 

(ड)   जन्म, भबबाह, बसाई सराई, सम्बन्ि विच्छेद, मतृ्य ुजस्ता व्यशक्तगत घटना दतायको िाभग 
 टोिबासीिाई उत्सावहत र सहजीकरण गने । 

(ढ)   सामाशजक सरुक्षा ित्ता वितरण काययमा आिश्यक सहजीकरण गने । 
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(ण) विद्यतु चहुािट तथा चोरी भनयन्त्रण काययमा सहयोग गने । 

(त)   टोिमा खाद्यान् न, माछामास,ु तरकारी, फिफूि, पेय पदाथय िगायत दैभनक उपिोग्य 
 सामग्रीको गणुस्तर र मलु्य सचुीको बारेमा जानकारी राखी बजार अनगुमन काययमा 
 सहयोग गने। 

(थ)  उपिोक्ता हक वहत संरक्षणको िाभग पैरिी तथा जनचेतना अभिबवृद्ध गने।  

(द)   टोिमा हररयािी क्षेत्र विस्तार गरी िातािरण संरक्षणको काययमा सहयोग गने । 

(ि)   स्थानीय आभथयक विकासका संिािनाका बारेमा छिफि गरी स्थानीय तह, गैर सरकारी 
 तथा भनजी क्षेत्रसाँग समन्िय, सहजीकरण र पैरिी गने । 

(न)  ििन भनमायण मापदण्ड तथा राविय ििन संवहताको पािनाको िाभग टोि बासीहरुिाई 
 प्रोत्सावहत गने । 

(प) विद्यािय िनाय, खोप अभियान, साक्षरता अभियान, सरसफाई, िैवङ्गक वहंसा उन्मिुन जस्ता 
 राविय अभियानहरुमा सहयोग र समन्िय गने। 

(फ) टोिमा िनी, गररबको िािना हटाई सबै सदस्यहरुिाई भनणयय प्रविया र श्रोत  
 पररचािनमा समान अभिकार स्थावपत गनय सहजीकरण गने ।  

(ब)  घरेि ु वहंसा, यौनजन्य वहंसा, मानि तस्करी, बािश्रम तथा बाध्यात्मक श्रम, छाउपडी 
 िगायतका सामाशजक अपराि तथा कुरीतीहरु अन्त्य गनय जनचेतना अभििवृद्ध गने । 

(ि)  टोिमा उद्यम विकाससाँग सम्बशन्ित काययिमहरु संचािन गनय आिश्यक सहजीकरण 
 गने ।  

(म)  टोिको विकासका िाभग विभिन् न स्रोतबाट प्राप् त स्रोतको उच्चतम सदपुयोग गने । 

(य)  टोिमा सरकारी भनकाय तथा गैर सरकारी संस्था माफय त सञ् चािन हनुे काययिमहरु 
 कायायन्ियन गनय सहयोग गने ।  

(र)  आफ्नो टोििाई िातािरणमैत्री, बाि मैत्री, पोषण मैत्री तथा पूणय सरसफाइयकु्त  बनाउन 
 काययिमहरु संचािन गने तथा िडा कायायिय र नगरपाभिकाका काययिम 
 कायायन्ियनमा सहयोग, समन्िय र सहजीकरण गने। 

(ि)  िडा कायायिय, नगरपाभिका तथा अन्य सरकारी भनकाय र गैरसरकारी संघसंस्थासाँग 
 गरेको सम्झौता तथा समझदारी अनसुारका अन्य काययहरु गने। 
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पररच्छेद-४ 

संस्थाको कायय सभमभतको बैठक र पदाभिकारीहरुको काम, कतयव्य र अभिकार 

 
७.  संस्थाको कायय सभमभतको बैठक : (१) संस्थाको कायय सभमभतको बैठकको सञ् चािन देहाय 

 बमोशजम हनुेछ :- 

(क) कायय सभमभतको बैठक मवहनामा कशम्तमा एक पटक र आिश्कता अनसुार  
  बस्नेछ । 

(ख) सभमभतको बैठकमा िडा सभमभत तथा नगरपाभिकाका जनप्रभतभनभि, विज्ञ तथा  
  अन्य सरोकारिािाहरुिाई आमन्त्रण गनय सवकनेछ । 

(ग)   सभमभतको िैठक भनणययको मस्यौदा सशचििे तयार गनेछ ।  

(घ) संस्थाको बैठकको भनणययहरु िैठकमा उपशस्थत पदाभिकारीहरुबाट हस्ताक्षर  
  गरी प्रमाशणत गराउन ुपनेछ। 

 (२)  उपदफा (१) बमोशजम बस्ने काययसभमभतको बैठकको माइन्यटु र संस्थाका प्रिासनीक 
   तथा आभथयक कारोबारसाँग सम्बशन्ित सम्पूणय कागजातहरु अध्यक्ष, सशचि र  
   कोषाध्यक्षको शजम्मामा रहनेछन।् 

 (३)  कायय सभमभतको बैठक संस्थाको कायायियमा बस्नेछ। संस्थाको कायायिय स्थापना िई 
  नसकेको अिस्थामा काययसभमभतका सबै सदस्यिाई पायक पने गरी उपयकु्त स्थानमा  
  बैठक बस्ने गरी अध्यक्षिे तोक्न सक्नेछ। 

८.  संस्थाका कायय सभमभतका पदाभिकारीहरुको काम कतयव्य र अभिकार:- संस्थाका 
 पदाभिकारीहरुको काम कतयव्य र अभिकार देहाय बमोशजम हनुेछाः 

(१) अध्यक्षको काम, कतयव्य र अभिकार 

(क) संस्थाको भनयभमत बैठक बोिाउने, बैठकका िाभग भमभत, समय र स्थान तोक्न।े  

(ख) बैठकको अध्यक्षता गरी बैठक संचािन गने । 

(ग)   बैठकमा अनिुासनको पािन गनय िगाउने र छिफिका विषयहरु वटपोट गने 
 िा गनय िगाउने । 

(घ) छिफि हुाँदा सिैको विचार संकिन गने र सियसम्मत भनणयय गनय पहि गने। 

(ङ)   संस्थाका भनणययहरु िागू गने, गराउने । 

(च) संस्थािे प्राप्त गरेको नगद िा शजन्सी सामानको सरुक्षाको प्रिन्ि  भमिाउने। 

(छ) आिश्यकता अनसुार वििषे बैठक बोिाउने । 

(ज) काययविभि बमोशजम अन्य काययहरु गने । 
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(२) उपाध्यक्षको काम कतयव्य र अभिकार: 

(क)  अध्यक्षको अनपुशस्थभतमा अध्यक्षिे गने िनी तोवकएका काययहरु गने । 

(ख)  कायय सभमभतिे तोकेका अन्य काययहरु गने। 

(३) सशचिको काम, कतयव्य र अभिकाराः 
(क) अध्यक्षको आदेि अनसुार बैठक बोिाउने । 

(ख) छिफिका प्रस्तािहरु संकिन गरी बैठकमा पेि गने र बैठकको भनणयय 
 िेखी भनणयय प्रमाशणत गराउने । 

(ग)   संस्थाको वियाकिापको बारेमा सदस्यहरुिाई जानकारी गराउने। 

(घ) काययसभमभतिे तोकेका अन्य काययहरु गने । 

(४)  कोषाध्यक्षको काम, कतयव्य र अभिकार 

(क) संस्थाको आम्दानी र खचयको वहसाब राख् ने तथा वििरण तयार गने। 

(ख) बैंकमा खाता संचािन गदाय संयकु्त रुपमा खाता संचािन गने। 

(ग)   संस्थाको नगद र शजन्सी सामानको शजम्मा भिई सरुक्षा गने। 

(घ) काययसभमभतिे तोकेका अन्य काययहरु गने । 

(५) सदस्यहरुको काम, कतयव्य र अभिकार 

(क) सभमभतको बैठकमा उपशस्थत हनुे र छिफिमा सिीय रुपमा सहिागी हनुे।  

(ख) सभमभतको भनणयय कायायन्ियनमा सहयोग गने। सभमभतको भनणयय कायायन्ियन 
 िए निएको हेरी आिश्यकताअनसुार सभमभतको बैठकमा छिफिमा ल्याउने।  

(ग)   आिश्कता अनसुार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सशचि र कोषाध्यक्षको काममा सघाउने। 

(घ)  काययसभमभतिे तोकेका अन्य काययहरु गने ।  

पररच्छेद-५ 

आभथयक व्यिस्थापन 

 

९.  संस्थाको आम्दानी : (१) संस्थािे देहाय बमोशजमका क्षेत्रबाट आम्दानी प्राप्त गनय सक्नेछाः  
(क) नगरपाभिकाबाट प्राप्त हनुे अनदुान रकम ।   

(ख) सरकारी तथा गैर सरकारी भनकायहरु, सामदुावयक संस्था  तथा व्यशक्तहरुबाट प्राप्त 
हनुे सहायता तथा अनदुानको रकम । 

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

(घ) नगरपाभिका, अन्य सरकारी भनकाय तथा गैरसरकारी संघसंस्थासाँग विकास भनमायण 
िा काययिम सञ् चािनको िाभग सम्झौता बमोशजम प्राप्त रकम। 



 

खण्ड 5)  संख्या 4 स्थानीय राजपत्र िाग २ भमभत २०७8/०4/21 

 

9 

 

(ङ) संस्थाका सदस्यहरुबाट प्राप्त िलु्क तथा सहयोगको रकम। 

(च) अन्य स्रोतबाट प्राप्त गरेको रकम । 

 (२)  संस्थाको नाममा प्राप्त हनुे सबै रकम संस्थाको नाममा रहेको िैंक खातामा जम्मा गनुय 
  पनेछ। 

१०. संस्थाको खचयाः संस्थाको खचय देहाय बमोशजम हनुेछाः- 

(क) कुनै भनकायबाट सम्झौता बमोशजम प्राप्त हनुे रकम सम्झौतामा उल्िेशखत ितय बमोशजम 
 तोवकएको काययमा खचय गनुय पनेछ। 

(ख) संस्थाको भनयभमत सञ् चािन तथा कायायिय व्यिस्थापन सम्बन्िी खचय काययसभमभतको 
 भनणयय बमोशजम हनुेछ। 

 

११. संस्थाको िेखा, प्रभतिेदन तथा अन्याः (1) संस्थाको खाता िडा कायायियको भसफाररसमा नगर 
 काययपाभिकािे तोकेको िैंकमा सञ् चािन हनुेछ । 

(2) उपदफा (१) बमोशजमको बैंक खाता कम्तीमा एक जना मवहिा हनुे गरी संस्थाका 
 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सशचिमध्ये कुनै एक जना र कोषाध्यक्षको संयकु्त दस्तखतबाट 
 सञ् चािन हनुेछ । कोषाध्यक्षको पद ररक्त हनु गएमा काययसभमभतको भनणयय अनसुार  
 सो पदको शजम्मेिारी प्राप्त व्यशक्तिाट खाता सञ् चािन हनुेछ । 

(3) कोषाध्यक्षिे संस्थाको सबै प्रकारको नगदी तथा शजन्सी आम्दानी, सम्पूणय विकास खचयको 
 वििरण, संस्थाको संचािन र व्यिस्थापनमा िएको प्रिासभनक खचयहरुको वििरण स्पष्ट 
 रुपमा राख् नपुनेछ । 

   (4) कोषाध्यक्षिे आम्दानी खचयको वहसाब वकताि चौमाभसक रुपमा कायय सभमभतको बैठकमा 
       पेि गनुय पनेछ। 

       (5) काययसभमभतिे प्रत्येक आभथयक िषयमा गरेको काम र आभथयक कारोबारको यथाथय वििरण 
       तयार गरी आभथयक िषय समाप्त िएको भमभतिे तीन मवहना भित्र टोि िेिामा पेि गनुय  
       पनेछ। 

(6) संस्थािे आफ्नो िावषयक कारोबारको प्रभतिेदन सािारणसिा, सम्बशन्ित िडा कायायिय र 
 नगरपाभिकामा पेि गनुयपनेछ । 

(7) नगरपाभिका तथा िडा कायायियिे आिश्यकता अनसुार संस्थाको अनगुमन गरी 
 आिश्यक भनदेिन ददन सक्नेछ । 

१२. शजन्सी तथा िस्तगुत सहयोग भिन सक्नेाः (१) यस काययविभिमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको 
 िए तापभन विपद प्रिावित व्यशक्तको उद्दार, राहत तथा पनुस्थायपना काययमा सहयोग गनय कुनै 
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 सरकारी भनकाय, गैर सरकारी संघसंस्था, भनजी क्षेत्र तथा व्यशक्त वििेषबाट शजन्सी सामान तथा 
 िस्तगुत सहयोग भिन सक्नेछ। 

 (२)  संस्थािे उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त सहयोग िडा सभमभतको समन्ियमा त्यस्तो  
 विपदबाट प्रिावित व्यशक्त तथा पररिारिाई वितरण गनय सक्नेछ। 

 (३)  संस्थािे यस दफा बमोशजम प्राप्त सहयोगको वििरण िावषयक प्रभतिेदनमा समेत समािेि 
  गनुय पनेछ।  

पररच्छेद –6 

विविि 

१३. समन्िय सभमभताः (१) संस्थाको कामको अनगुमन तथा समीक्षा गरी पषृ्ठपोषण प्रदान गनय हरेक 
 िडामा देहाय बमोशजमको समन्िय सभमभत रहनेछ :- 

(क) िडाध्यक्ष     - संयोजक 

(ख) िडा सभमभतका सदस्यहरु    - सदस्य  

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

(घ) िडा सशचि     - सदस्य सशचि 

 (२)  उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोशजमका सदस्यहरुको पदािभि दईु िषयको हनुेछ । 

 उक्त पदािभि समाप्त िएपभछ संयोजकिे काययकाि नदोहोररने गरी िडा भित्रका अन्य 
 संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट तीन जना मनोनयन गनुय पनेछ। 

 (३)  उपदफा (१) बमोशजमको सभमभतको बैठक कम्तीमा चौमाभसक रुपमा बस्नेछ। 

 (४)  उपदफा (१) बमोशजमको सभमभतिे िडा भित्रका सबै संस्थाको काम कारिाहीिाई  
  प्रिािकारी बनाउन कायय सभमभतिाई आिश्यक भनदेिन ददन सक्नेछ।   

 (३)  उपदफा (१) बमोशजमको सभमभतिे संस्थाको काम कारिाहीको सम्बन्िमा िावषयक  
  प्रभतिेदन काययपाभिकामा पेि गनुय पनेछ। 

 

१४. संगदठत संस्था हनुेाः (१) संस्थाको आफ्नो छुटै्ट छाप हनुेछ । साथै संस्थािे ब्यशक्त सरह  

आफ्नो नामबाट कायय गनय सक्नेछ। 

(२) संस्थािे चि अचि सम्पशत्त प्राप्त गनय, उपिोग गनय सक्नेछ । तर संस्थािे आफ्नो 
अचि सम्पशत्त वििी गनय िने पाउने छैन । संस्था विघटन िए सो संस्थाको सम्पूणय चि 
अचि सम्पशत्त नगरपाभिकामा हस्तान्तरण गनुयपने छ । 

१५. बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेाः यो काययविभि कायायन्ियनको िममा कुनै बािा अड्चन 
 आएमा काययपाभिकािे त्यस्तो बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । 
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१६. कायय सभमभत िङ्ग गनय सक्नेाः साियजभनक सम्पशत्तको वहनाभमना गने, प्रचभित कानून भबपररत 
 कायय गने तथा भ्रष्टाचार िा आभथयक वहनाभमना गरेको पाइएमा त्यस्तो काययसभमभतिाई सम्बशन्ित 
 िडा सभमभतको भसफाररसमा काययपाभिकािे िङ्ग गनय सक्नेछ । यसरी काययसभमभत िङ्ग िएको 
 अिस्थामा एक मवहना भित्र यसै काययविभि बमोशजम नयााँ कायय सभमभत गठन गनुय पनेछ। 

१७. काययविभि संिोिन तथा खारेज गनय सक्नेाः (१) काययपाभिकािे आिश्यकता अनसुार यो 
 काययविभि संिोिन तथा खारेज गनय सक्नेछ।  

 (२)  उपदफा (१) बमोशजम यो काययविभि खारेज िएको अिस्थामा यस काययविभि बमोशजम 
  स्थापना तथा सञ् चािन िएका संस्थाहरुको सम्पशत्त तथा दावयत्ि काययपाभिकाको नाममा 
  हनुेछ। 

 (3)  यो काययविभि िाग ुहनु ुिन्दा पूिय नगरपाभिकामा दताय िै संचािनमा रहेका टोिभबकास 
  संस्थाहरु यसै काययभबभि अनसुार दताय िएको माभनने छ। 
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अनसूुची-१ 
टोि विकास संस्थािाई नगरपाभिकामा दताय गने भनिेदनको नमनुा 

 

भमभताः ………………….. 

 

श्री प्रमखु प्रिासकीय अभिकृत ज्यू 

भिमाद नगरपाभिका, भिमाद, तनहुाँ। 

 

विषयाः टोि विकास संस्था दताय गने सम्बन्िमा । 

 

उपयकु्त सम्बन्िमा यस नगरपाभिका को िडा नं …… शस्थत ……………..टोिमा गठन गररएको 
…………………………. टोि विकास संस्थािाई …………………………………दताय गररददनहुनु 
भनम्नानसुारका वििरण सवहत अनरुोि गदयछु । यस …………………………….. टोि विकास संस्थाको 
क्षेत्र भनम्न उल्िेशखत चार वकल्िाभित्र सीभमत रहनछे । 

संिग्नाः  
   टोि िेिाको उपशस्थभत र भनणयय। 

   कायय सभमभतका सदस्यहरुको नाम थर। 

पूिय भसमानााः ……………………………… 

पशश् चम भसमानााः …………………………. 

उत्तर भसमानााः ………………………….. 

दशक्षण भसमानााः …………………………. 

हािका जम्मा घरिरुीाः 
भनिेदक 

सभमभतको तफय बाट 

अध्यक्षको नामाः ……………………………… 

टोि विकास संस्थाको नामाः .............. 
ठेगानााः  ........................... 
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अनसूुशच-2 

(दफा ५ को खण्ड (घ) साँग सम्बशन्ित)  

 

श्री ..................................................टोि विकास संस्थाको वििान,२०७8 

प्रस्तािना 
स्थाभनय रुपमा उपिब्ि श्रम, सीप र सािन तथा अिसरहरुिाई अभिकतम पररचािन गदै नगरको सामाशजक 
तथा आभथयक अिस्थािाई एक अकायको पररपरुकको रुपमा विकभसत गरी गररबी न्यनुीकरणका प्रयासमा ठोस 
योगदान प-ुयाउने सहिागीतात्मक योजना तजुयमा गने तथा आफ्नो टोिको समग्र विकास गनय यो 
..........................................टोि विकास संस्था स्थापना गरी संचािन गनय बाञ्छभनय िएकोिे यो वििान 
बनाइएको छ । 

१.  प्रारशम्िक, सशक्षप्त नाम र प्रारम्िाः 
(क) यो वििान....................................टोि भबकास संस्थाको वििान हनुछे । 

 (ख) यो संस्थाको नाम ..................................................हनुछे । 

(ग) यो वििान............................................टोि विकास संस्थाको सािारणसिाबाट स्िीकृत 
िएको भमभत देशख िागू हनुछे । 

(ङ) यस संस्थाको कायायिय ...........................................हनुछे । 

(च) यस संस्थाको भसमाना देहाय बमोशजम हनुेछ । 

पूिय......................................पशिम................................ 
उत्तर.................................दशक्षण................................. 

२.  पररिाषााः विषय िा प्रसंगिे अन्य अथय निागेमा यस वििानमा- 
(क) संस्था, िन्नािे ......................................टोि विकास संस्थािाई सम्झनपुदयछ । 

(ख) वििान, िन्नािे टोि विकास संस्थाको वििानिाई सम्झनपुदयछ। 

(ग) सािारणसिा, िन्नािे संस्थाको सािारणसदस्यहरुको िेिा सम्झनपुदयछ । 

(घ) सभमभत, िन्नािे टोि विकास संस्थाको काययसभमभतिाई सम्झनपुदयछ । 

(ङ) बैठक, िन्नािे संयकु्त िा छुट्टाछुटै्ट बैठक सम्झनपुदयछ । 

(च) पदाभिकारी, िन्नािे काययसभमभत अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सशचि र सदस्यहरुिाई जनाउाँछ । 

३.   संगदठत संस्था हनुेाः (१) संस्थाको आफ्नो छुटै्ट छाप हनुेछ । साथै संस्थािे ब्यशक्त सरह आफ्नो 
 नामबाट कायय गनय सक्नछे। 

 (२) संस्थािे चि अचि सम्पशत्त प्राप्त गनय, उपिोग गनय सक्नेछ । तर संस्थािे आफ्नो अचि सम्पशत्त 
वििी गनय िने पाउने छैन । संस्था विघटन िए सो संस्थाको सम्पूणय चि अचि सम्पशत्त नगरपाभिकामा 
हस्तान्तरण गनुयपदयछ । 
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४.  संस्थाका उद्दशे्यहरुाः संस्थाको संस्थागत, सामाशजक तथा आभथयक विकासका िाभग देहाय बमोशजमका 
उद्देश्यहरु हनुेछन ्। 

        क. टोि स्तरमा सक्षम र ददगो स्िायत्त संस्थाको विकास गने, 
        ख. टोिका ब्यशक्तहरुको आयमा बवृद्ध गने काययिम संचािन गरी गररिी न्यनुीकरणमा मद्दत 

 पयुायउने, 
  ग. स्थाभनय स्तरको विकास प्रवियािाई ददगो र आत्मभनियर बनाउन स्थाभनय स्तरको समदुायको 

 ब्यशक्तहरुको क्षमता काययिम कायायन्ियनमा टेिा परुयाउने, 
  घ. संस्थािाई सहिाभगतात्मक योजना तजुयमा, अनगुमन तथा मूल्यांकन प्रवियमा सविय 

 सहिागी बनाउने । 

५.  टोि भबकास काययसभमभतको गठनाः  टोि विकास काययसभमभतको गठन देहाय बमोशजम हनुेछ । 

    (क) नगरपाभिका भित्रका बशस्तहरुको भनशित िौगोभिक क्षेत्रभित्रका टोि तहमा रहेका 
घरपररिारका सदस्यहरुबाट टोि विकास संस्थाको कायय सभमभत गठन गररनेछ । 

    (ख) पवहिो पटकका िाभग टोि विकास संस्थाको बहृद िेिाबाट अध्यक्ष, उपाध्य, कोषाध्यक्ष, 
सशचि र आबश्यकता अनसुारका सदस्यहरु रहेको टोि विकास संस्थाको काययसभमभत गठन हनुेछ 
। दोस्रो पटक देशख यस्तो कायय सभमभत सािारणसिाको सियसम्मत िा सो निएमा बहमुतबाट 
पनुयगठन हनुछे ।  

 (ग) टोि विकास संस्थाको कायय सभमभतको अिभि २ बषयको हनुेछ ।  

 (घ) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सशचि पदमा िगातार दईु काययकाि िन्दा बढी सोही पदमा 
बहाि रहने छैन ।  

 (ङ) अध्यक्ष, सशचि र कोषाध्यक्ष मध्य ेकुनै पदमा अभनिायय रुपमा मवहिा हनुपुने छ र कशम्तमा 
४० प्रभतित सदस्यहरु मवहिा हनुपुने छ। 

    (च) टोि विकास संस्था गठन गदाय सकेसम्म टोिका सम्पूणय घरिरुीिाई समेट्न ुपदयछ। यदद सो 
सम्िि निए कम्तीमा ८० प्रभतित घरिरुी सहिागी गराई टोि विकास संस्था गठन गररनेछ। 
टोि विकास संस्थामा सहिागी िएका सदस्यहरु मध्य ेकशम्तमा ४० प्रभतित मवहिा आिद्ध 
गराउन ुपनेछ । 

६.  संस्थाका काययहरुाः टोि विकास संस्थाका काययहरु देहाय बमोशजम हनुेछन- 
 (क) प्रत्येक टोि स्तरमा सम्िि िए सम्म सिै घरपररिार सहिागी िएको टोि विकास संस्था 

गठन गने। 

 (ख) संस्थाका सदस्यहरुिाई उद्यमशििता तफय  अग्रसर गराउन आिश्यक पहि गने तथा सोवह 
बमोशजमका काययिमहरु संचािन गने। 

 (ग) टोिमा आईपरेका समस्या समािान गनय एक अकायमा िाईचारा सम्बन्ि कायम गरी सभ्य 
समाजको भसजयना गने। 



 

खण्ड 5)  संख्या 4 स्थानीय राजपत्र िाग २ भमभत २०७8/०4/21 

 

15 

 

 (घ) उपिब्ि श्रोतहरुको समशुचत पररचािन गदै टोिको समग्र विकासका िाभग टोि विकास 
योजना बनाउने। 

 (ङ) एच.आइ.िी.।एड्स, अशिक्षा, अन्िविश्वास, छाउपदी प्रथा, बािवििाह, बहवुििाह, जस्ता 
सामाशजक समस्याका बारेमा सम्पणुय टोि विकास संस्थाका सदस्यहरुिाई चेतना अभिबवृद्ध गने। 

 (च) आफ्नो टोि तथा साियजभनक स्थिमा बकृ्षारोषण गने। 

 (छ) आफ्नो िडा तथा टोििाई िातािरणमैत्री तथा बािमैत्री बनाउने विविि काययिमहरु संचािन 
गने। 

 (ज) टोिमा बसोबास गने बाभसन्दाका बीचमा ििन भनमायण मापदण्ड, सामाशजक सरुक्षा ित्ता 
िगायतका सामाशजक सरोकारका विषयहरुमा विभिन्न चेतनामिुक काययिम संचािन गने। 

 (झ) िातािरणमैत्री स्थाभनय िासनका सूचकहरुको टोिमा कायायन्ियन गनेर नगरपाभिकािाई सो 
सूचक कायायन्ियन गनय सहयोग गने। 

 (ञ) आफ्नो टोि बस्तीिाई नमनुा बशस्तको रुपमा विकास गनय सहयोग गने। 

 (ट) हररत िहर,उज्यािो िहर,सफा िहर र सम्पन्न तथा सभ्य िहर स्थापना अभियानमा सहयोग 
गने। 

 (ठ) आफ्नो के्षत्रमा ििनसंवहता तथा मापदण्डको कायायन्ियनमा सहयोग गने। 

 (ड) पूणय साक्षर, पूणय खोप,पूणय घटना दताय आदद अभियानमा सहयोग गने। 

 (ढ) टोिमा रहेको साियजभनक,पभतय एिानी आदद जग्गाको संरक्षणमा नगरपाभिकािाई सहयोग 
गने। 

 (ण) संस्थाको अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष,तथा सशचिको चयन सियसम्मभतमा िा सो निएमा बहमुतद्धारा 
गने। 

 (त) नगरपाभिकाको राजस्ि पररचािनमा सहयोग गने। 

 (थ) नगरपाभिकासाँग िएको समझदारी अनसुारका अन्य काययहरु गने । 

7. सदस्यतााः संस्थामा सदस्यता देहाय िमोशजम हनुछे। 

 (क) यस वििनको उद्दशे्य बमोशजम संस्था प्रभत श्रद्धा र भनष्ठा राखी वििानिाई स्िीकार गने 
स्थानीय टोििासी यस संस्थाको सदस्य हनुछे। 

 (ख) सदस्य बन्न ईच्छुक नयााँ टोि िाभसिाई संस्थािे तोकेिमोशजम संस्थामा दरखास्त ददएमा 
सदस्यता प्रदान गररनेछ। 

8.  सदस्य नरहनेाः देहायको अिस्थामा सदस्य रहने छैन। 

 (क) सदस्यको मतृ्यू िएमा, 
(ख) सदस्यिे ददएको सदस्यता पररत्यागको भिशखत भनिदेन संस्थािे स्िीकृत गरेमा,  

तर संस्थाको भनणयय उपर शचत्त निझेुमा सािारण सिामा पेि गने र सािारण सिाको भनणयय 
अशन्तम हनुेछ, 
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(ग) सदस्यता िलु्क नभतरेको िा संस्थाको भनणयय पािना नगरेमा संस्थािे भनणयय गरर सम्पूणय 
सदस्यिाई जानकारी गराएमा, 

(घ) संस्थािाई हाभन नोक्सानी हनुे कायय गरेमा िा नभैतक पतन, आभथयक अभनयभमतता िा भ्रष्टचार  
गरेको अभियोग प्रमाशणत िई सजाय पाएको कारण देखाई संस्थािे सदस्यतािाट हटाउने भनणयय 
गरेमा, 

तर सम्बशन्ित सदस्यहरुिाई सफाई ददने अिसरिाट िशित गररनेछैन। यस सम्बन्िी 
अशन्तमभनणयय गने अभिकार सािारण सिाको हनुछे। 

   (ङ) नेपािको प्रचभित काननुिे भनषिे गरेको कायय गरेमा। 

9.  संस्था गठन एिं कायय सिािन विभिाः संस्थाको गठन एिं कायय सिािन गने विभि देहाय िमोशजमको 
हनुेछ। 

 (क) भनशित  िौगोभिक क्षेत्रका व्यशक्तहरुको सियसम्मत भनणययिाट टोिको क्षेत्र भनक्यौि 
गरेपभछ त्यस टोि भित्र िसोिास गने अभिकांि घरिरुीहरुको उपशस्थभतमा संस्था गठन गररनेछ। 

 (ख) टोि विकास संस्था गठन गनय उपशस्थत िएका व्यशक्तहरुिे गरेको सियसम्मत भनणययको 
आिारमा एक एक जना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सशचि र अन्य सदस्यहरु रहने गरी कायय 
सभमभत गठन हनुेछ । 

 (ग) संस्थाको काययकाररणीको रुपमा काययसभमभतिे कायय गने छ । 

 

10.  संस्थाका पदाभिकारीहरुको काम, कतयव्य र अभिकाराः संस्थाका पदाभिकारीहरुको काम, कतयव्य र   
अभिकार देहाय िमोशजम हनुछे। 

 (क) अध्यक्षको काम कतयव्य र अभिकार  

(१)  संस्थाको भनयभमत िैठक बोिाउने, 
(२)  िैठकको अध्यक्षता गरी िैठक संचािन गने, 
(३)  िैठकमा अनिुासनको पािना गनय िगाउने र छिफिका विषयहरु वटपोट गने िा गनय 

िगाउने, 
(४)  छिफि हदुााँ सिैको विचार संकिन गने र सियसम्मत भनणयय गनय पहि गने, 
(५)  भनणययहरु िाग ुगने र गनय िगाउने, 
(६)  संस्थािे आजयन/प्राप्त गरेको नगद िा शजन्सी सामानको सरुक्षाको प्रिन्ि भमिाउने, 
(७)  आिश्यक काययमा सस्थाको प्रभतभनभित्ि गने िा गराउन े

      (ख) उपाध्यक्षको काम, कतयब्य र अभिकार   
(१)  अध्यक्षको अनपुशस्थभतमा अध्यक्षको काम, कतयब्य र अभिकार बहन गने,  

(२)  आिश्यकता अनसुार अध्यक्षिाई सघाउने, 
     (ग) सशचिको काम कतयव्य र अभिकार: 

(१) अध्यक्षको आदेि अनसुार िैठक िोिाउने, 
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(२) एकभतहाई सदस्यहरुिे वििेष िैठकका िाभग भिशखत माग गरेमा वििषे िैठक िोिाउने, 
(३) भनणयय पशुस्तकामा उपशस्थभत गराउने,  

(४) छिफिका प्रस्तािहरु िैठकमा पेि गने र िैठकको भनणयय प्रमाशणत गराउने, 
(५) संस्थाको वियाकिापका िारेमा सदस्यिाई जानकारी गराउने, 
(६) तोवकएका अन्य काययहरु गने । 

 (घ) कोषाध्यक्षको काम कतयव्य र अभिकार: 
(१) संस्थािे गरेको आभथयक कारोिारको िेखा पररक्षण गराउने, 
(२) िैङ्कमा संयकु्त रुपमा खाता संचािन गने, 
(३) अन्य सदस्यहरुसंग समन्िय राशख सहयोग भिन ेददन,े 
(४) संस्थाको नगद र शजन्सी सामानको शजम्मा भिई सरुक्षा गने । 

 (ङ) सदस्यहरुको काम कतयव्य र अभिकार: 
(१) नगरपाभिकासंग िएको साझेदारी पत्रमा उल्िेशखत ितय अनसुार गनुयपने कामहरु गने, 
(२) संस्थाका पदाभिकारीहरुिे गरेको काममा सहयोग परु्र याउने, 
(४) संस्था संचािनका िाभग आिश्यकता अनसुार नीभत बनाउन सहयोग गने, 
(५) िैठकमा उपशस्थत िई प्रत्येक छिफिमा िाग भिन े। 

11. सािारण सिाको गठन र कायय प्रणािी:  सािारण सिाको गठन र कायय प्रणािी देहाय िमोशजम हनुेछ। 

(क) संस्थाको सम्पूणय सदस्यहरु रहेको एक सािारण सिा हनुेछ, 
(ख) सािारण सिाको अध्यक्षता संस्थाको अध्यक्षिे गनेछ । भनजको अनपुशस्थभतमा संस्थाको उपाध्यक्ष 

    र भनजको पभन अनपुशस्थभतमा संस्थाको जषे्ठ सदस्यिे गनेछ, 
(ग) सािारण सिा संस्थाको सिोच्च अङ्ग हनुेछ । 

12. सािारण सिाको काम, कतयव्य र अभिकाराः सािारण सिाको काम, कतयव्य र अभिकार देहाय िमोशजम   

हनुेछ: 
(क) सािारण सिामा पेि िएका विषयमा सल्िाह ददने, 
(ख) िेखा पररक्षक भनयशुक्त गने, 
(ग) संस्थाको िेखापरीक्षण प्रभतिदेन पाररत गने, 
(घ) कायय सभमभतिाई अभिकार प्रत्यायोजन गने, 
(ङ) कायय सभमभत सम्बन्िमा िएका उजरुी पनुरािदेन सनेु्न र भनणयय ददने, 
(च) संस्थाको वििान आिश्यकता अनसुार संिोिन गने, 
(छ) आिश्यकता अनसुार सल्िाहकारको मनोनयन गने, 
(ज) संस्थाको िावषयक कायययोजना स्िीकृत गने । 

13.  आभथयक व्यिस्थााः (१) संस्थाको देहायिमोशजम आभथयक स्रोत हनुेछ। 

 (क) सदस्यता िापत प्राप्त िलु्क, 
 (ख) सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थािाट प्राप्त हनु ेअनदुान, 
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 (ग) संस्थाको वियाकिापको भसिभसिामा प्राप्त हनुे आय िा परुस्कार, 
 (घ) अन्य आम्दानी । 

 (२) प्रत्येक असार मसान्तमा आभथयक कारोिारको प्रभतिेदन तयार गरी िेखा परीक्षण गराई सािारण  

सिामा प्रस्ततु गने शजम्मिेारी संस्थाको हनुेछ। 

(३)  संस्थाको नाममा प्राप्त िा खरीद िएको चि-अचि सम्मशत्तको पररचािन, प्रयोग र संरक्षण गने 
शजम्मेिारी संस्थाको हनुछे। 

14.  काययसभमभत तथा पदाभिकारीको राजीनामााः (१) अध्यक्षिे आफ्नो राजीनामा सशचि माफय त संस्थाको  

िैठकमा पेि गनुयपनेछ र सो उपर संस्थािे भनणयय गरे िमोशजम हनुेछ । 

(२) सभमभतका अध्यक्ष बाहेकका सदस्यहरुिे आफ्नो पदिाट राजीनामा ददन चाहेमा अध्यक्ष समक्ष 
ददन सक्नेछन ्। 

 

१५. अविश्वासको प्रस्तािाः (१) कायय सभमभतका अध्यक्ष एिं पदाभिकारीहरु उपर यथोशचत कारण खिुाई 
 संस्थाका २५ प्रभतित सदस्यहरुिे भनिदेन ददएमा कशम्तमा ६० प्रभतित सदस्यहरुको उपशस्थभतमा 
 वििेष सािारणसिा राखी अविश्वासको प्रस्ताि पेि गनय सक्नेछ ।  

 (२) अविश्वासको प्रस्ताि उपर छिफि गरी सकेसम्म सियसम्मत भनणययमा जोड ददईनछे । सियसम्मत 
 हनु नसकेमा बहमुतबाट भनणयय गररने छ । 

१६.  विवििाः (१) वििान संिोिन गनुयपने िएमा कारण खिुाई कायय सभमभत माफय त सािारण सिामा पेि  

गरी सािारण सिामा उपशस्थत सदस्यहरुको दईुभतहाई बहमुतिे वििान संिोिन हनुेछ । यसरी संिोिन 
िएको वििान नगरपाभिकाबाट स्िीकृत िएपभछ मात्र िाग ुहनुे छ । 

 (२) यस वििानमा उल्िेशखत प्राििानहरु प्रचभित ऐन, भनयमहरुसंग बाशझएमा बाशझएको हदसम्म स्िताः 
 खारेज हनुेछन ्। 

17.  हामी ... ..... ...... ..... संस्थाका भनम्न संस्थापक ब्यशक्तहरु यस भबिान बमोशजम कायय गनय मन्जरु  

  िै भनम्न साशक्षहरुको रोहबरमा भबिानमा सवहछाप गदयछौं । 

 

ि.सं पदाभिकारी भबबरण ि.सं साशक्षको भबबरण 
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प्रमाणीकरण भमभताः २०७8/०4/21 

आज्ञािे, 

थमन भसंह थापा 
प्रमखु प्रिासकीय अभिकृत 

 
 

सूचना तथा अभििेख केन्र, भिमाद मदुरत । मूल्य रु. 80।- 
 

   अनसूुशच-3 
भिमाद नगरपाभिका 

नगरकाययपाभिकाको कायायिय 

भिमाद, तनहुाँ 
 
 

टोि विकास संस्था दताय प्रमाण-पत्र 

 
 

  भिमाद नगरपाभिका िडा नं.  …………… शस्थत …………………………………मा गठन िएको 
………………………………………………टोि विकास संस्थािाई यस कायायियमा भमभत………………मा दताय गरी यो प्रमाण-
पत्र प्रदान गररएको छ । 

यस नगरपाभिकाको आभथयक, सामाशजक, सााँस्कृभतक तथा िौभतक पिुायिार विकास र सिुासन कायम गने 
क्षेत्रमा यस टोि विकास संस्थाको सिीय सहिाभगताको अपेक्षा गदयछु । 

 
 
 

दताय गने अभिकारी 
 


