टोर विकास सॊ स्था (गठन तथा ऩरयचारन) कामयविधध, २०७७

योङ गाउॉऩाधरका
ऩहयीगाउॉ, इराभ

टोर विकास सॊ स्था (गठन तथा ऩरयचारन) कामयविधध, २०७७
प्रस्तािना
स्थानीम विकास प्रविमाभा टोर तथा फस्ती स्तयिाट नै नागरयक सहबाधगता सुधनश्चित गदै

सभाजको आधथयक,साभाश्चजक,साॉस्कृधतक रगामत विकासका सफै ऩऺभाददगोऩना य अऩनत्ि
सृजना गनय धनश्चित बौगोधरक ऺेत्रधबत्र फसोफास गने नागरयकहरुको सहबाधगताभा िडा
कामायरमकोसहमोगीको रुऩभा काभ गने गयी टोर विकास सॊ स्थाको गठन य ऩरयचारनका
राधग आिश्मक कानूनी व्मिस्था गनय िाञ्छनीम बएकोरे ,
"प्रशासकीम कामयविधध धनमधभत गने ऐन, २०७४ को दपा ४ फभोश्चजभ कामयऩाधरकारे मो
कामयविधध स्िीकृत गयी रागू गये को छ ।

ऩरयच्छे द-१
प्रायश्चभबक

१. सॊ श्चऺप्त नाभ य प्रायभब:

(१)मो कामयविधधको नाभ “टोर विकास सॊ स्था (गठन तथा

ऩरयचारन) कामयविधध,२०७७”यहे को छ।

(२) मो कामयविधध कामयऩाधरकाफाट स्िीकृत बएको धभधतदे श्चि रागू हुनेछ ।

२. ऩरयबाषा: विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा,-

(क) “कामायरम” बन्नारे योङ गाउॉऩाधरकाको गाउॉकामयऩाधरकाको कामायरमराई
सभझनुऩछय ।
(ि) "टोर विकास सॊ स्था" बन्नारे टोर फस्तीको सभग्र विकासको राधग
धनश्चित

बौगोधरक

ऺेत्रका

अधधकाॊश

घय

धुयीका

प्रधतधनधधहरुको

उऩश्चस्थधतभा विकास धनभायण, सेिा प्रिाह य साभाश्चजक ऩरयचारनको ऺेत्रभा
काभ

गने

उद्देश्मरे

गठन

बई

िडा

कामायरमभा

सूचीकृत

बएको

साभुदावमक सॊ स्थाराई सभझनु ऩछय ।
(ग) “ऩदाधधकायी”

बन्नारे

सॊ स्थाको

कामयसधभधतका

अध्मऺ,

कोषाध्मऺ, सश्चचि य सदस्महरु सभेतराई सभझनुऩछय ।

उऩाध्मऺ,

ु िा छु ट्टाछु ट्टै फैठक सभझनु ऩछय ।
(घ) “फैठक” बन्नारे सॊ स्थाको सॊ मक्त
(ङ) “िडा” बन्नारे गाउॉऩाधरकाको िडाराई सभझनु ऩछय।
(च) “विधान” बन्नारे सॊ स्थाको विधानराई सभझनुऩछय ।
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(छ) “सधभधत” बन्नारे सॊ स्थाको कामयसधभधत सभझनु ऩछय ।
(ज) “साधायण सबा” बन्नारे सॊ स्थाको साधायण सदस्महरुको बेरा सभझनु
ऩछय।
(झ) “सॊ स्था” बन्नारे टोर विकास सॊ स्थाराई सभझनुऩछय ।

ऩरयच्छे द- २
सॊ स्थाको गठन तथा सूचीकृत सभफन्धी व्मिस्था
३. सॊ स्थाको गठन: (१)गाउॉऩाधरकाका ऺेत्रभा बौगोधरक तथा साभाश्चजक साधभप्मताको
आधायभा टोर तथा फस्तीका िाधसन्दाको आभबेराफाट टोर तथा फस्ती धबत्रका घयधुयी
सभािेश हुने गयी टोर विकास सॊ स्थाको गठन गरयनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ गठन हुने सॊ स्थाको कामयसधभधतभा दे हाम फभोश्चजभका
ऩदाधधकायी तथा सदस्महरु यहनेछन:-

(क) अध्मऺ एक जना
(ि) उऩाध्मऺ एक जना
(ग) कोषाध्मऺ एक जना
(घ) सश्चचि एक जना
(ङ) सदस्महरु(तीन दे श्चि सात जना सभभ)
(३) उऩदपा (२) फभोश्चजभ सॊ स्था गठन गदाय टोर तथा फस्ती धबत्रका एक घयधुयीफाट
एकजना बन्दा फढी नऩने गयी बौगोधरक सन्तुरन तथा साभाश्चजक सभािेशीकयणको
आधायभा सबा िा िडा कामायरमरे

तोकेको चाय वकल्रा धबत्रका नागरयकहरुको

आभबेराफाट सियसभभत रुऩभा सॊ स्थाको कामय सधभधत गठन हुनेछ ।

तय, मस दपा फभोश्चजभ आभबेराभा सियसभभत हुन नसकेभा उऩश्चस्थत सदस्महरुको

फहुभतफाट कामय सधभधत गठन गनय फाधा ऩने छै न।
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(४) उऩदपा (३) फभोश्चजभ कामयसधभधतको कामयकार सभाप्त बएऩधछ साधायण
सबाको सियसभभत िा सो नबएभा फहुभतफाट कामयसधभधतको ऩुनगयठन हुनछ
े
।

(५) कामय सधभधतको कामायिधध गठन बएको धभधतरे दुई िषयको हुनेछ ।
(६) अध्मऺ, उऩाध्मऺ, कोषाध्मऺ य सश्चचिको ऩदभा रगाताय दुई कामयकार
बन्दा फढी सोही ऩदभा काभ गनय सक्ने छै न ।
(७) कामय सधभधतभा अध्मऺ, सश्चचि िा कोषाध्मऺ भध्मे कुनै एक ऩदभा
अधनिामय रुऩभा भवहरा हुनऩु नेछ ।

(८) सॊ स्था गठन गदाय सकेसभभ टोरका सभऩुण य घयधुयीराई एक घय एक
सदस्मको रुऩभा सभे्नु ऩनेछ ।

(९)उऩदपा ८ फभोश्चजभ सिै घयधुयी सभािेश हुन सभबि नबएभा कभतीभा
८० प्रधतशत घयधुयी सहबागी गयाई टोर विकास सॊ स्था गठन गनुऩ
य ने छ।
(१०)मस कामयविधध फभोश्चजभ गठन गरयने सॊ स्थाको कामयसधभधतभा कभतीभा
५० प्रधतशत भवहरा सदस्म हुन ु ऩनेछ ।

(११)सॊ स्थाको कामयऺेत्र साधायण सबारे तोकेको चायवकल्रा धबत्र हुनेछ।
साधायण सबारे टोर तथा फस्ती धबत्रका कुनै घयधुयी सॊ स्थाभा सभािेश
गये को नऩाइएभा िा कुनै घयधुयी िा फस्ती उक्त सॊ स्थाभा सभािेश गनुय ऩने

बन्ने रागेभा िडा कामायरमरे त्मसयी छु टे को घयधुयी िा फस्ती सभफश्चन्धत
सॊ स्थाभा सभािेश गनय रगाउनेछ।
(१२)मस दपाभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रे श्चिएको बए ताऩधन िडा कामायरमरे

तोकेको बौगोधरक ऺेत्र धबत्र यहे का फढीभा १०० घयधुयी सभे्ने गयी टोर

विकास सॊ स्था गठन गनय सवकने छ। एउटा घयधुयी एक बन्दा फढी टोर
विकास सॊ स्थाको सदस्म फन्न ऩाउने छै न।
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४. कामय सधभधतका ऩदाधधकायीको ऩद रयक्त सभफन्धी व्मिस्था्(१) दपा ३ फभोश्चजभ गठन
बएको कामय सधभधतका ऩदाधधकायीहरुको ऩद दे हाम फभोश्चजभको अिस्थाभा रयक्त हुनेछ।
(क)

अध्मऺरे उऩाध्मऺ भापयत कामयसधभधतको फैठकभा य उऩाध्मऺ सवहत अन्म
सदस्मरे अध्मऺराई याजीनाभा ददएभा।

(ि)

भ्रष्टाचाय िा अन्म कुनै पौजदायी अधबमोगभा कसुयदाय ठहरयएभा।

(ग)

भृत्मु 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. सॊ स्था सूचीकृत:सॊ स्थाको सूचीकृत दे हाम फभोश्चजभ हुनेछ : -

(क) सॊ स्थाको आभबेरारे धनणयम गयी अनुसूची १ फभोश्चजभको ढाॉचाभा सोही
धनिेदनभा उश्चल्रश्चित कागजातहरु सभािेश गयी सॊ स्था सूचीकयणका राधग
िडा कामायरमभा धनिेदन ददनु ऩनेछ ।
(ि) उऩदपा (१) फभोश्चजभ धनिेदन प्राप्त बएऩधछ िडा कामायरमरे सॊ स्थाको
चायवकल्रा धबत्रका सफै घयधुयी सभािेश गये नगये को सभेत हे यी अनुसूची

२ फभोश्चजभको ढाॉचाभा सॊ स्था सूचीकृत गये को प्रभाण ऩत्र उऩरब्ध
गयाउनु ऩनेछ ।

(ग) दपा (क) फभोश्चजभ प्राप्त धनिेदन फभोश्चजभ सूचीकृतको राधग प्राप्त बएको

टोर विकास सॊ स्थाभा सभािेश हुनऩु ने घयधुयी िा फस्ती छु टे को ऩाइएभा
त्मसयी छु टे को घयधुयी िा फस्ती सभेत सभािेश गयी सूचीकयणको राधग
ऩुन ऩेश गनय धनदे शन ददन सक्नेछ।

(घ) िडा कामायरमरे मस दपा फभोश्चजभ सॊ स्था सूचीकृत गये को विियण
तुरुन्त गाउॉकामयऩाधरकाको कामायरमभा ऩठाउनु ऩनेछ।

ऩरयच्छे द-३
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सॊ स्थाको काभ कतयव्म,अधधकायहरु

६. टोर विकास सॊ स्थाका कामयहरु:(१)टोर विकास सॊ स्थका काभ, कतयव्म य अधधकाय
दे हामफभोश्चजभ हुनेछ :-

(क) सभुदामभा शाश्चन्त, सुयऺा य अभनचमन कामभ गनय सहमोग गने ।
(ि) साभुदावमक सदबाि, सवहष्णुता य बाइचायाको विकास गने ।
(ग) टोरभा सॊ चारन हुने विकास धनभायणका मोजनाहरुको तजुभ
य ा, कामायन्िमन य
सुऩरयिेऺण तथा अनुगभनभा सहमोग गने ।

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

(ङ) टोरभा यहेका साियजधनक तथा ऐरानी जग्गा,साियजधनक बिन, सभऩदा
तथा बौधतक ऩूिायधायहरुको सॊ यऺण गनय तथा अधतिभण हुन नददन
सहमोग गने।
(च) टोरभाविऩद् व्मिस्थाऩन सभिन्धी िोज,उद्धाय, याहत वितयण, ऩुनधनयभायण
तथा ऩुनस्थायऩना कामयभा सहमोग गने ।
(छ) टोरको सयसपाई व्मिस्थाऩनको राधग सहमोग य सभन्िम गने / गयाउने
(ज) छाडा ऩशु चौऩामा व्मिस्थाऩनभा सहमोग गने /गयाउने ।
(झ) सडक फत्ती, साभुदावमक ऩाकय, साियजधनक शौचारम जस्ता साियजधनक
सभऩश्चत्तको सञ्चारन य व्मिस्थाऩनभा सहमोग ऩुयमाउने ।

(ञ) कानून

फभोश्चजभ

धतनुय ऩने

कय,

दस्तुय,सेिाशुल्क

फुझाउने

कामयभा

सहजीकयण गने ।
(ट) टोरभा फसोफास गने गरयि, अशक्त, अऩाङ्गता बएका व्मश्चक्त तथा
फेयोजगाय व्मश्चक्तहरुको तथ्माङ्क सॊ करनकामयभा सहमोग गने ।
(ठ) टोरभा यहे का शैश्चऺकतथा स्िास्थ्म सॊ स्थाहरुको व्मिस्थाऩन य गुणस्तय
सुधायको राधग सहमोग गने ।
(ड) जन्भ,धफफाह,फसाई सयाई,सभिन्ध विच्छे द, भृत्मु जस्ता व्मश्चक्तगत घटना
दतायको राधग सहमोग गने ।
(ढ) साभाश्चजक सुयऺा बत्ता वितयण कामयभा आिश्मक सहजीकयण गने ।
(ण) विद्युत च ुहािट तथा चोयी धनमन्त्रण कामयभा सहमोग गने ।
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(त) टोरभा िाद्यान्न, भाछाभासु, तयकायी, परपूर, ऩेम ऩदाथय रगामत दै धनक
उऩबोग्म साभग्रीको गुणस्तय य भुल्म सुचीको फाये भा जानकायी यािी
फजाय अनुगभन कामयभा सहमोग गने।
(थ) उऩबोक्ता हक वहत सॊ यऺणको राधग ऩैयिी तथा जनचेतना अधबफृवद्ध गने।
(द) टोरभा हरयमारी ऺेत्र विस्ताय गयी िाताियण सॊ यऺणको कामयभा सहमोग
गने ।
(ध) स्थानीम आधथयक विकासका सॊ बािनाका फाये भा छरपर गयी स्थानीम
तह, गैय सयकायी तथा धनजी ऺेत्रसॉग सभन्िम, सहजीकयण य ऩैयिी गने
।
(न) बिन धनभायण भाऩदण्ड तथा यावष्डम बिन सॊ वहताको ऩारनाको राधग टोर
फासीहरुराई प्रोत्सावहत गने ।
(ऩ) विद्यारम बनाय, िोऩ अधबमान, साऺयता अधबमान, सयसपाई, रै वङ्गक वहॊ सा
उन्भुरन 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) घये र ु वहॊ सा, मौनजन्म वहॊ सा,भानि तस्कयी, फारश्रभ तथा फाध्मात्भक श्रभ,
छाउऩडी

रगामतका

साभाश्चजक

जनचेतना अधबिृवद्ध गने ।

अऩयाध

तथा

ियािीहरुअन्त्म

गनय

(फ) टोरभा उद्यभ विकाससॉग सभफश्चन्धत कामयिभहरु सॊ चारन गनय आिश्मक
सहजीकयण गने ।
(ब) टोरको विकासका राधग विधबन्न श्रोतफाट प्राप्त श्रोतको उच्चतभ सदुऩमोग
गने।
(भ) टोरभा सयकायी धनकाम तथा गैय सयकायी सॊ स्था भापयत सञ्चारन हुने
कामयिभहरु कामायन्िमनगनय सहमोग गने ।

(म) आफ्नो

टोरराई

िाताियणभैत्री,

फार

भै त्री,

ऩोषण

भैत्रीतथा

ऩूण य

सयसपाइमुक्त फनाउन कामयिभहरु सॊ चारन गने तथा िडा कामायरम य
गाउॉऩाधरकाका कामयिभ कामायन्िमनभा सहमोग, सभन्िम य सहजीकयण
गने।

(य) िडा कामायरम गाउॉऩाधरका तथा अन्म सयकायी धनकाम य गैयसयकायी

सॊ घसॊ स्थासॉग गये को सभझौता तथा सभझदायी अनुसायका अन्म कामयहरु
गने।
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ऩरयच्छे द-४
सॊ स्थाको कामय सधभधतको फैठक य ऩदाधधकायीहरुको काभ, कतयव्म य अधधकाय
७ सॊ स्थाको कामय सधभधतको फैठक:(१)सॊ स्थाको कामय सधभधतको फैठकको सञ्चारन दे हाम
फभोश्चजभ हुनेछ :-

(क) कामय सधभधतको फैठक भवहनाभा कश्चभतभा एक ऩटक य आिश्मकता
अनुसाय फस्नेछ ।

(ि) सधभधतको फैठकभा िडा सधभधत तथा गाउॉऩाधरकाका जनप्रधतधनधध, विऻ
तथा अन्म सयोकायिाराहरुराई आभन्त्रण गनय सवकनेछ ।
(ग) सधभधतको िैठक धनणयमको भस्मौदा सश्चचिरे तमाय गनेछ ।
(घ) सॊ स्थाको

फैठकको

धनणयमहरु

िैठकभा

उऩश्चस्थत

ऩदाधधकायीहरुफाट

हस्ताऺय गयी प्रभाश्चणत गयाउनु ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ फस्ने कामयसधभधतको फैठकको भाइन्मुट य सॊ स्थाका प्रशासधनक तथा
आधथयक कायोफायसॉग सभफश्चन्धत सभऩूण य कागजातहरु अध्मऺ, सश्चचि य कोषाध्मऺको श्चजभभाभा
यहनेछन।
(३) कामय सधभधतको फैठक सॊ स्थाको कामायरमभा फस्नेछ। सॊ स्थाको कामायरम स्थाऩना बई
नसकेको अिस्थाभा कामयसधभधतका सफै सदस्मराई ऩामक ऩने गयी उऩमुक्त स्थानभा फैठक फस्ने
गयी अध्मऺरे तोक्न सक्नेछ।

८ सॊ स्थाका कामय सधभधतका ऩदाधधकायीहरुको काभ कतयव्म य अधधकाय:-सॊ स्थाका
ऩदाधधकायीहरुको काभ कतयव्म य अधधकाय दे हाम फभोश्चजभ हुनेछ्
(१) अध्मऺको काभ, कतयव्म य अधधकाय

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

(ि) फैठकको अध्मऺता गयी फैठक सॊ चारन गने ।
(ग) फैठकभा अनुशासनको ऩारना गनय रगाउने य छरपरका विषमहरु
वटऩोट गने िा गनय रगाउने ।
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(घ) छरपर हुॉदा सिैको विचाय सॊ करन गने य सियसभभत धनणयम गनय ऩहर
गने ।
(ङ) सॊ स्थाका धनणयमहरु रागू गने, गयाउने।
(च) सॊ स्थारे

प्राप्त गये को नगद िा श्चजन्सी साभानको सुयऺाको

प्रिन्ध

धभराउने।
(छ) आिश्मकता अनुसाय विशेष फैठक फोराउने ।
(ज) कामयविधध फभोश्चजभ अन्म कामयहरु गने ।
(२) उऩाध्मऺको काभ कतयव्म य अधधकाय:
(क) अध्मऺको अनुऩश्चस्थधतभा अध्मऺरे गने बनी तोवकएका कामयहरु गने ।
(ि) कामय सधभधतरे तोकेका अन्म कामयहरु गने।

(३) सश्चचिको काभ, कतयव्म य अधधकाय्

(क) अध्मऺको आदे शअनुसाय फैठक फोराउने ।
(ि) छरपरका प्रस्तािहरु सॊकरन गयी फैठकभा ऩेश गने य फैठकको धनणयम
रे िी धनणयम प्रभाश्चणत गयाउने ।
(ग) सॊ स्थाको विमाकराऩको फाये भा सदस्महरुराई जानकायी गयाउने।
(घ) कामयसधभधतरे तोकेका अन्म कामयहरु गने ।
(४) कोषाध्मऺको काभ, कतयव्म य अधधकाय
(क) सॊ स्थाको आभदानी य िचयको वहसाफ याख्ने तथा विियण तमाय गने।
ु रुऩभा िाता सॊ चारन गने।
(ि) फैंकभा िाता सॊ चारन गदाय सॊ मक्त
(ग) सॊ स्थाको नगद य श्चजन्सी साभानको श्चजभभा धरई सुयऺा गने।
(घ) कामयसधभधतरे तोकेका अन्म कामयहरु गने ।
(५) सदस्महरुको काभ,कतयव्म य अधधकाय
(क) सधभधतको फैठकभा उऩश्चस्थत हुने य छरपरभा सिीम रुऩभा सहबागी
हुने।

(ि) सधभधतको

धनणयम

कामायन्िमनभा

सहमोग

गने।

सधभधतको

धनणयम

कामायन्िमन बए नबएको हे यी आिश्मकता अनुसाय सधभधतको फैठकभा
छरपरभा ल्माउने।
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(ग) आिश्मकता अनुसाय अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सश्चचि य कोषाध्मऺको काभभा
सघाउने ।
(घ) कामयसधभधतरे तोकेका अन्म कामयहरु गने ।

ऩरयच्छे द-५

आधथयक व्मिस्थाऩन
९ सॊ स्थाको आभदानी:(१) सॊस्थारे दे हाम फभोश्चजभका ऺेत्रफाट आभदानी प्राप्त गनय सक्नेछ्
(क)

(ि)

िडा तथा गाउॉऩाधरकाफाट प्राप्त हुने अनुदान यकभ ।
सयकायी

तथा

गैय

सयकायी

धनकामहरु,

साभुदावमक

सॊ स्था

तथा

व्मश्चक्तहरुफाट प्राप्त हुने सहामता तथा अनुदानको यकभ ।
(ग)

टोर विकास सॊ स्थारे आमभूरक कामयहरु सॊ चारन गयी प्राप्त हुने आभदानी
।

(घ)

गाउॉऩाधरका, अन्म सयकायी धनकाम तथा गैयसयकायी सॊ घसॊ स्थासॉग विकास
धनभायण िा कामयिभ सञ्चारनको राधग सभझौता फभोश्चजभ प्राप्त यकभ।

(ङ)

सॊ स्थाका सदस्महरुफाट प्राप्त शुल्क तथा सहमोगको यकभ।

(च)

अन्म श्रोतफाट प्राप्त गये को यकभ ।

(२) सॊ स्थाको नाभभा प्राप्त हुने सफै यकभ सॊ स्थाको नाभभा यहेको िैंक िाताभा जभभा

गनुय ऩनेछ।

१० सॊ स्थाको िचय् सॊ स्थाको िचय दे हाम फभोश्चजभ हुनेछ्
(क) कुनै

धनकामफाट

सभझौता

फभोश्चजभ

प्राप्त

हुने

यकभ

सभझौताभा

उश्चल्रश्चित शतय फभोश्चजभ तोवकएको कामयभा िचय गनुय ऩनेछ।
(ि) सॊ स्थाको धनमधभत सञ्चारन तथा कामायरम व्मिस्थाऩन सभफन्धी िचय
कामयसधभधतको धनणयम फभोश्चजभ हुनेछ।
११ सॊ स्थाको रे िा, प्रधतिेदन तथा अन्म्

(१) सॊ स्थाको िाता िडा कामायरमको धसपारयसभा गाउॉकामयऩाधरकाको कामायरमरे
तोकेको फैंकभा सञ्चारन हुनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभको फैंक िाता कभतीभा एक जना भवहरा हुने गयी
ु दस्तितफाट सञ्चारन हुनेछ।
सॊ स्थाका अध्मऺ य कोषाध्मऺको सॊ मक्त
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(३) कोषाध्मऺरे सॊ स्थाको सफै प्रकायको नगदी तथा श्चजन्सी आभदानी, सभऩूण य विकास
िचयको विियण, सॊ स्थाको सॊ चारन य व्मिस्थाऩनभा बएको प्रशासधनक िचयहरुको
विियण स्ऩष्ट रुऩभा याख्नुऩनेछ ।
(४) कोषाध्मऺरे आभदानी िचयको वहसाफ वकताफ चौभाधसक रुऩभा कामय सधभधतको
फैठकभा ऩेश गनुय ऩनेछ।
(५) कामयसधभधतरे प्रत्मेक आधथयक िषयभा गये को काभ य आधथयक कायोफायको मथाथय
विियण तमाय गयी आधथयक िषय सभाप्त बएको धभधतरे तीन भवहना धबत्र टोर
बेराभा ऩेश गनुय ऩनेछ।
(६) सॊ स्थारे आफ्नो िावषयक कायोफायको प्रधतिेदन साधायणसबा, सभफश्चन्धत िडा
कामायरम य गाउॉऩाधरकाभा ऩेश गनुऩ
य नेछ ।

(७) गाउॉऩाधरका तथा िडा कामायरमरे आिश्मकता अनुसाय सॊ स्थाको अनुगभन गयी
आिश्मक धनदे शन ददन सक्नेछ ।

१२ श्चजन्सी तथा िस्तुगत सहमोग धरन सक्ने् (१) मस कामयविधधभा अन्मत्र जुनसुकै कुया

रेश्चिएको बए ताऩधन विऩद् प्रबावित व्मश्चक्तको उद्दाय, याहत तथा ऩुनस्थायऩना कामयभा सहमोग
गनय कुनै सयकायी धनकाम, गैय सयकायी सॊ घसॊ स्था, धनजी ऺेत्र तथा व्मश्चक्त विशेषफाट श्चजन्सी
साभान तथा िस्तुगत सहमोग धरन सक्नेछ।
(२) सॊ स्थारे उऩदपा (१) फभोश्चजभ प्राप्त सहमोग िडा सधभधतको सभन्िमभा त्मस्तो
विऩदफाट प्रबावित व्मश्चक्त तथा ऩरयिायराई वितयण गनय सक्नेछ।

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

ऩरयच्छे द–६

विविध

१३ सभन्िम सधभधत् (१)सॊ स्थाको काभको अनुगभन तथा सभीऺा गयी ऩृष्ठऩोषण प्रदान गनय हये क
िडाभा दे हाम फभोश्चजभको सभन्िम सधभधत यहनेछ :(क) िडाध्मऺ

- सॊ मोजक

(ि) िडा सधभधतका सदस्महरु

- सदस्म

(ग) टोरविकास सॊ स्थाका अध्मऺहरु भध्मेफाट सॊ मोजकरे तोकेका ३ जना
-सदस्म
(घ) िडा सश्चचि

- सदस्म सश्चचि
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(२) उऩदपा (१) को िण्ड (ग) फभोश्चजभका सदस्महरुको ऩदािधध दुई िषयको हुनेछ

। उक्त ऩदािधध सभाप्त बएऩधछ सॊ मोजकरे कामयकार नदोहोरयने गयी िडा धबत्रका अन्म
सॊ स्थाका 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 सॊ स्थाको काभ कायिाहीराई
प्रबािकायी फनाउन कामय सधभधतराई आिश्मक धनदे शन ददन सक्नेछ।
(३) उऩदपा (१) फभोश्चजभको सधभधतरे सॊ स्थाको काभ कायिाहीको सभफन्धभा िावषयक
प्रधतिेदन कामयऩाधरकाभा ऩेश गनुय ऩनेछ।
१४ फाधा अडकाउ पुकाउन सक्ने्मो कामयविधध कामायन्िमनको िभभा कुनै फाधा अ्चन 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 गये को ऩाइएभा त्मस्तो कामयसधभधतराई
सभफश्चन्धत िडा सधभधतको धसपारयसभा कामयऩाधरकारे बङ्ग गनय सक्नेछ । मसयी कामयसधभधत
बङ्ग बएको अिस्थाभा एक भवहना धबत्र मसै कामयविधध फभोश्चजभ नमाॉ कामय सधभधत गठन गनुय
ऩनेछ।
१६ कामयविधध सॊ शोधन तथा िाये ज गनय सक्ने्(१) कामयऩाधरकारे आिश्मकता अनुसाय मो
कामयविधध सॊ शोधन तथा िाये ज गनय सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ मो कामयविधध िाये ज बएको अिस्थाभा मस कामयविधध
फभोश्चजभ स्थाऩना तथा सञ्चारन बएका सॊ स्थाहरुको सभऩश्चत्त तथा दावमत्ि कामयऩाधरकाको
नाभभा हुनेछ।
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अनुसूची-१

टोर विकास सॊ स्थाराई गाउॉऩाधरकाभा सुचीकृत गने धनिेदनको नभुना
धभधत् …………………..
श्री सश्चचिज्मू

िडा सधभधतको कामायरम
िडा नॊ.......

योङ गाउॉऩाधरका, इराभ
विषम् टोर विकास सॊ स्था सूचीकृत गने सभफन्धभा ।
प्रस्तुत धफषमभा मस गाउॉऩाधरका को िडा नॊ …… श्चस्थत ……………..टोरभा गठन
गरयएको

टोर

………………………….

…………………………………सूचीकृत

गरयददनुहन
ु

विकास

धनभनानुसायका

सॊ स्थाराई

विियण

सवहत

अनुयोध गदयछु । मस …………………………….. टोर विकास सॊ स्थाको ऺेत्र धनभन
उल्रेश्चित चाय वकल्राधबत्र सीधभत यहनेछ ।
सॊ रग्न्

टोर बेराको उऩश्चस्थधत य धनणयम।

कामय सधभधतका सदस्महरुको नाभ थय।

चाय वकल्रा

ऩूि य धसभाना् ………………………………

ऩश्चिभ धसभाना् ………………………….
उत्तय धसभाना् …………………………..
दश्चऺण धसभाना् ………………………….
हारका जभभा घयधुयी्
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सधभधतको तपयफाट
अध्मऺको नाभ्

………………………………

टोर विकास सॊ स्थाको नाभ्..............
ठे गाना्...........................
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धनिेदक

ु ी २
अनुसच
योङ गाउॉऩाधरका
……………नॊ िडा कामायरम

टोर विकास सॊ स्था सूचीकृत प्रभाण-ऩत्र
योङ गाउॉऩाधरका िडा नॊ.

……………श्चस्थत …………………………………भा गठन बएको

………………………………………………टोर विकास सॊ स्थाराई मस कामायरमभा धभधत………………भा
सूचीकृत गयी मो प्रभाण-ऩत्र प्रदान गरयएको छ ।

मस गाउॉऩाधरकाको आधथयक, साभाश्चजक, साॉस्कृधतक तथा बौधतक ऩुिायधाय विकास य

सुशासन कामभ गने ऺेत्रभा मस टोर विकास सॊ स्थाको सिीम सहबाधगताको अऩेऺा गदयछु ।

………………………
िडा सश्चचि
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