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सयावर गाॉउऩालरका  

नवरऩयासी, (फददघाट ससु्ता ऩश्चिभ) 
स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड् ६          सॊखमा् ५                 ऩौष भहहना २५ गते, २०७९  
बाग २ 

 

 

 स्थालनम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२ उऩदपा २ फभोश्चजभ सयावर 
गाउऩालरकाको  गाउॉसबारे फनाएको देहाम फभोश्चजभको कामदहवलध सवदसाधायणको जानकायीको रालग 

प्रकाशन गरयएको छ । 

 

ऐनको नाभ् सयावर गाउॉऩालरकाको टोर हवकास सॊस्था  गठन तथा ऩरयचारन कामदहवलध, २०७९ 
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सयावर गाउॉऩालरकाको टोर हवकास सॊस्था  गठन तथा ऩरयचारन कामदहवलध, २०७९ 

सबाफाट स्वीकृत लभलत् २०७९/०९/२४ 
प्रभाश्चणकयण लभलत २०७९/०९/२५ 

प्रकाश्चशत लभलत २०७९/०९/२५ 
 

प्रस्तावना: स्थानीम हवकास प्रहिमाभा टोर तथा फस्ती स्तयवाट नै नागरयक सहबालगता 
सलुनश्चित गदै सभाजको आलथदक,साभाश्चजक,साॉस्कृलतक रगामत हवकासका सफै ऩऺभा ददगोऩना 
य अऩनत्व सजृना गनद लनश्चित बौगोलरक ऺेत्रलबत्र फसोफास गने नागरयकहरुको सहबालगताभा 
वडा कामादरमको सहमोगीको रुऩभा काभ गने गयी टोर हवकास सॊस्थाको गठन य 
ऩरयचारनका रालग आवश्मक कानूनी व्मवस्था गनद वाञ्छनीम बएकोरे, "प्रशासकीम 
कामदहवलध लनमलभत गने ऐन, २०७४ को दपा ४ उऩदपा १ " फभोश्चजभ कामदऩालरकाको 
लभलत २०७९/०९/२४ को फैठकफाट मो कामदहवलध स्वीकृत गयी रागू गयेको छ ।  

 

ऩरयच्छेद-१ 
प्रायश्चभबक 

१. सॊश्चऺप्त नाभ य प्रायभब  :  (१) मो कामदहवलधको नाभ “टोर हवकास सॊस्था गठन तथा 
ऩरयचारन कामदहवलध,२०७९” यहेको छ। 

(२) मो कामदहवलध कामदऩालरकाफाट स्वीकृत बएको लभलतदेश्चख रागू हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा : हवषम वा प्रसङ्गरे अको अथद नरागेभा मस कामदहवलधभा,- 
 

(क) “कामादरम” बन्नारे गाउॉऩालरकाको गाउॉकामदऩालरकाको कामादरमराई 
सभझन ुऩछद। 

(ख)  "टोर हवकास सॊस्था" बन्नारे टोर फस्तीको सभग्र हवकासको रालग 
लनश्चित बौगोलरक ऺेत्रका अलधकाॊश घय धयुीका प्रलतलनलधहरुको 
उऩसश्चस्थलतभा हवकास लनभादण, सेवा प्रवाह य सभाश्चजक ऩरयचारनको 
ऺेत्रभा काभ गने उदे्दश्मरे गठन बई वडा कामादरमभा सूचीकृत बएको 
साभदुाहमक सॊस्थाराई सभझन ुऩछद । 

(ग)  “ऩदालधकायी” बन्नारे सॊस्थाको कामदसलभलतका अध्मऺ, उऩाध्मऺ, 
कोषाध्मऺ, सश्चचव य सदस्महरु सभेतराई सभझन ुऩछद । 

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



                    सरावल राजपत्र         
  

3 
 

(ङ)   “वडा” बन्नारे गाउॉऩालरकाको वडाराई सभझन ुऩछद। 

(च)  “हवधान” बन्नारे सॊस्थाको हवधानराई सभझन ुऩछद । 

(छ)  “सलभलत” बन्नारे सॊस्थाको कामदसलभलत सभझन ुऩछद । 

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

(झ)  “सॊस्था” बन्नारे टोर हवकास सॊस्थाराई सभझन ुऩछद । 

 

ऩरयच्छेद- २ 

सॊस्थाको गठन तथा सशु्चचकृत सभफन्धी व्मवस्था  

  

३. सॊस्थाको गठन : (१) गाउॉऩालरकाका ऺेत्रभा बौगोलरक तथा साभाश्चजक सालभप्मताको 
आधायभा टोर तथा फस्तीका वालसन्दाको आभबेराफाट टोर तथा फस्ती लबत्रका घयधयुी 
सभावेश हनुे गयी टोर हवकास सॊस्थाको गठन गरयनेछ । 

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

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

(३) उऩदपा (२) फभोश्चजभ सॊस्था गठन गदाद टोर तथा फस्ती लबत्रका एक 
घयधयुीफाट एकजना बन्दा फढी नऩने गयी बौगोलरक सन्तरुन तथा साभाश्चजक 
सभावेशीकयणको आधायभा सबा वा वडा कामादरमरे तोकेको चाय हकल्रा 
लबत्रका नागरयकहरुको आभबेराफाट सवदसभभत रुऩभा सॊस्थाको कामद सलभलत 
गठन हनुेछ । तय, मस दपा फभोश्चजभ आभबेराभा सवदसभभत हनु नसकेभा 
उऩश्चस्थत सदस्महरुको फहभुतफाट कामद सलभलत गठन गनद फाधा ऩने छैन। 

(४) उऩदपा (३) फभोश्चजभ कामदसलभलतको कामदकार सभाप्त बएऩलछ साधायण 
सबाको सवदसभभत वा सो नबएभा फहभुतफाट कामदसलभलतको ऩनुगदठन हनुछे 
। 
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(५) कामद सलभलतको कामादवलध गठन बएको लभलतरे दईु वषदको हनुेछ । 

(६) अध्मऺ, उऩाध्मऺ, कोषाध्मऺ य सश्चचवको ऩदभा रगाताय दईु कामदकार 
बन्दा फढी सोही ऩदभा काभ गनद सक्ने छैन ।  

(७) कामद सलभलतभा अध्मऺ, सश्चचव वा कोषाध्मऺ भध्मे कुनै एक ऩदभा 
अलनवामद रुऩभा भहहरा हनुऩुनेछ ।  

(८) सॊस्था गठन गदाद सकेसभभ टोरका सभऩणुद घयधयुीराई एक घय एक 
सदस्मको रुऩभा सभेट्न ुऩनेछ ।  

(९) उऩदपा ८ फभोश्चजभ सवै घयधयुी सभावेश हनु सभबव नबएभा कभतीभा 
८० प्रलतशत घयधयुी सहबागी गयाई टोर हवकास सॊस्था गठन गनुदऩने छ।  

(१०) मस कामदहवलध फभोश्चजभ गठन गरयने सॊस्थाको कामदसलभलतभा कभतीभा 
५० प्रलतशत भहहरा सदस्म हनु ुऩनेछ । 

(११) सॊस्थाको कामदऺ ेत्र साधायण सबारे तोकेको चायहकल्रा लबत्र हनुेछ। 
साधायण सबारे टोर तथा फस्ती लबत्रका कुनै घयधयुी सॊस्थाभा सभावेश 
गयेको नऩाइएभा वा कुनै घयधयुी वा फस्ती उक्त सॊस्थाभा सभावेश गनुद ऩने 
बने्न रागेभा वडा कामादरमरे त्मसयी छुटेको घयधयुी वा फस्ती सभफश्चन्धत 
सॊस्थाभा सभावेश गनद रगाउनेछ।   

(१२) मस दपाभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेश्चखएको बए ताऩलन वडा 
कामादरमरे तोकेको बौगोलरक ऺेत्र लबत्र यहेका फढीभा १०० घयधयुी सभेट्ने 
गयी टोर हवकास सॊस्था गठन गनद सहकने छ। एउटा घयधयुी एक बन्दा 
फढी टोर हवकास सॊस्थाको सदस्म फन्न ऩाउने छैन। 

४. कामद सलभलतका ऩदालधकायीको ऩद रयक्त सभफन्धी व्मवस्था् (१) दपा ३ फभोश्चजभ गठन 
बएको कामद सलभलतका ऩदालधकायीहरुको ऩद देहाम फभोश्चजभको अवस्थाभा रयक्त हनुेछ। 

(क) अध्मऺरे उऩाध्मऺ भापद त कामदसलभलतको फैठकभा य उऩाध्मऺ सहहत अन्म 
सदस्मरे अध्मऺराई याजीनाभा ददएभा। 

(ख) भ्रष्टाचाय वा अन्म कुनै पौजदायी अलबमोगभा कसयुदाय ठहरयएभा। 

(ग) भतृ्म ुबएभा।  
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(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ अध्मऺको ऩद रयक्त बएभा कामद सलभलतको फाॉकी 
अवलधको रालग उऩाध्मऺरे अध्मऺ बई काभकाज गनेछ। अन्म ऩदालधकायीहरुको 
हकभा कामद सलभलतरे फाॉकी अवलधको रालग सलभलतका सदस्महरु भध्मेफाट कुनै 
सदस्मराई त्मस्तो रयक्त ऩदभा काभकाज गनद रगाउन सक्नेछ। 

५. सॊस्था सूचीकृत :   सॊस्थाको सूचीकृत देहाम फभोश्चजभ हनुेछ : - 

(क) सॊस्थाको आभबेरारे लनणदम गयी अनसूुची १ फभोश्चजभको ढाॉचाभा सोही 
लनवेदनभा उश्चल्रश्चखत कागजातहरु सभावेश गयी सॊस्था सूचीकयणका रालग 
वडा कामादरमभा लनवेदन ददन ुऩनेछ । 

(ख)  उऩदपा (१) फभोश्चजभ लनवेदन प्राप्त बएऩलछ वडा कामादरमरे सॊस्थाको 
चायहकल्रा लबत्रका सफै घयधयुी सभावेश गये नगयेको सभेत हेयी अनसूुची 
२ फभोश्चजभको ढाॉचाभा सॊस्था सूचीकृत गयेको प्रभाण ऩत्र उऩरब्ध 
गयाउन ुऩनेछ । 

(ग)  दपा (क) फभोश्चजभ प्राप्त लनवेदन फभोश्चजभ सूचीकृतको रालग प्राप्त बएको 
टोर हवकास सॊस्थाभा सभावेश हनुऩुने घयधयुी वा फस्ती छुटेको ऩाइएभा 
त्मसयी छुटेको घयधयुी वा फस्ती सभेत सभावेश गयी सूचीकयणको रालग 
ऩनु ऩेश गनद लनदेशन ददन सक्नेछ। 

(घ)  वडा कामादरमरे मस दपा फभोश्चजभ सॊस्था सूचीकृत गयेको हववयण 
भालसक रुऩभा कामदऩालरकाको कामादरमभा ऩठाउन ुऩनेछ।  

 

 

ऩरयच्छेद-३ 

सॊस्थाको काभ कतदव्म,अलधकायहरु 
६. टोर हवकास सॊस्थाका कामदहरु : (१) टोर हवकास सॊस्थका काभ, कतदव्म य अलधकाय 

देहामफभोश्चजभ हनुेछ :-  

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

(ख)  साभदुाहमक सदबाव, सहहष्णतुा य बाइचायाको हवकास गने । 

(ग) टोरभा सॊचारन हनुे हवकास लनभादणका मोजनाहरुको तजुदभा, कामादन्वमन य 
सऩुरयवेऺण तथा अनगुभनभा सहमोग गने ।  

 

(घ)  टोरभा हनुे ऩयभऩयागत जात्रा, भेरा, ऩवद तथा सभायोहको व्मवस्थाऩनभा 
सहमोग गने। 
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(ङ)  टोरभा यहेका सावदजलनक तथा ऐरानी जग्गा, सावदजलनक बवन, सभऩदा 
तथा बौलतक ऩूवादधायहरुको सॊयऺण गनद तथा अलतिभण हनु नददन 
सहमोग गने। 

(च)  टोरभा हवऩद् व्मवस्थाऩन सभवन्धी खोज,उद्धाय, याहत हवतयण, ऩनुलनदभादण 
तथा ऩनुस्थादऩना कामदभा सहमोग गने । 

(छ)  टोरको सयसपाई व्मवस्थाऩनको रालग सहमोग य सभन्वम गने/ गयाउने  

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

(झ)  सडक फत्ती, साभदुाहमक ऩाकद , सावदजलनक शौचारम जस्ता सावदजलनक 
सभऩश्चत्तको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनभा सहमोग ऩयु   माउने । 

(ञ) कानून फभोश्चजभ लतनुद ऩने कय, दस्तयु, सेवाशलु्क फझुाउने कामदभा 
सहजीकयण गने । 

(ट) टोरभा फसोफास गने गरयव, अशक्त, अऩाङ्गता बएका व्मश्चक्त तथा 
फेयोजगाय व्मश्चक्तहरुको तथ्माङ्क सॊकरन कामदभा सहमोग गने । 

(ठ) टोरभा यहेका शैश्चऺक तथा स्वास्थ्म सॊस्थाहरुको व्मवस्थाऩन य गणुस्तय 
सधुायको रालग सहमोग गने । 

(ड) जन्भ, लफफाह, फसाई सयाई, सभवन्ध हवच्छेद, भतृ्म ु जस्ता व्मश्चक्तगत 
घटना दतादको रालग टोरफासीराई उत्साहहत य सहजीकयण गने । 

(ढ) साभाश्चजक सयुऺा बत्ता हवतयण कामदभा आवश्मक सहजीकयण गने । 

(ण)  हवद्यतु  चहुावट तथा चोयी लनमन्त्रण कामदभा सहमोग गने । 

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

(थ) उऩबोक्ता हक हहत सॊयऺणको रालग ऩैयवी तथा जनचेतना अलबफहृद्ध गने।  

(द) टोरभा हरयमारी ऺेत्र हवस्ताय गयी वातावयण सॊयऺणको कामदभा सहमोग 
गने । 

(ध) स्थानीम आलथदक हवकासका सॊबावनाका फायेभा छरपर गयी स्थानीम 
तह, गैय सयकायी तथा लनजी ऺेत्रसॉग सभन्वम, सहजीकयण य ऩैयवी गने 
। 

(न) बवन लनभादण भाऩदण्ड तथा याहष्डम बवन सॊहहताको ऩारनाको रालग टोर 
फासीहरुराई प्रोत्साहहत गने ।  

(ऩ)  हवद्यारम बनाद, खोऩ अलबमान, साऺयता अलबमान, सयसपाई, रैहङ्गक हहॊसा 
उन्भरुन जस्ता याहष्डम अलबमानहरुभा सहमोग य सभन्वम गने। 
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(ऩ) टोरभा धनी, गरयफको बावना हटाई सफै सदस्महरुराई लनणदम प्रहिमा य 
श्रोत  ऩरयचारनभा सभान अलधकाय स्थाहऩत गनद सहजीकयण गने ।  

(प) घयेर ुहहॊसा, मौनजन्म हहॊसा,भानव तस्कयी, फारश्रभ तथा फाध्मात्भक श्रभ, 

छाउऩडी रगामतका साभाश्चजक अऩयाध तथा कुयीलतहरु अन्त्म गनद 
जनचेतना अलबवहृद्ध गने । 

(फ)  टोरभा उद्यभ हवकाससॉग सभफश्चन्धत कामदिभहरु सॊचारन गनद 
आवश्मक सहजीकयण गने ।  

(ब) टोरको हवकासका रालग हवलबन्न श्रोतफाट प्राप्त श्रोतको उच्चतभ  सदऩुमोग 
गने । 

(भ) टोरभा सयकायी लनकाम तथा गैय सयकायी सॊस्था भापद त सञ्चारन हनुे 
कामदिभहरु कामादन्वमन गनद सहमोग गने ।  

(म)  आफ्नो टोरराई वातावयणभैत्री, फार भैत्री, ऩोषण भैत्री तथा ऩूणद 
सयसपाइमकु्त फनाउन कामदिभहरु सॊचारन गने तथा वडा कामादरम य 
गाउॉऩालरकाका कामदिभ कामादन्वमनभा सहमोग, सभन्वम य सहजीकयण 
गने। 

(य)  वडा कामादरम गाउॉऩालरका तथा अन्म सयकायी लनकाम य गैयसयकायी 
सॊघसॊस्थासॉग गयेको सभझौता तथा सभझदायी अनसुायका अन्म कामदहरु 
गने। 

 

 

 

 

ऩरयच्छेद-४ 

सॊस्थाको कामद सलभलतको फैठक य ऩदालधकायीहरुको काभ, कतदव्म य अलधकाय 
 

७. सॊस्थाको कामद सलभलतको फैठक : (१) सॊस्थाको कामद सलभलतको फैठकको सञ्चारन देहाम 
फभोश्चजभ हनुेछ :- 

 

(क)  कामद सलभलतको फैठक भहहनाभा कश्चभतभा एक ऩटक य आवश्कता 
अनसुाय फस्नेछ । 
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(ख)   सलभलतको फैठकभा वडा सलभलत तथा गाउॉऩालरकाका जनप्रलतलनलध, हवऻ 
तथा अन्म सयोकायवारहरुराई आभन्त्रण गनद सहकनछे । 

(ग)  सलभलतको वैठक लनणदमको भस्मौदा सश्चचवरे तमाय गनेछ ।  

(घ)  सॊस्थाको फैठकको लनणदमहरु वैठकभा उऩश्चस्थत ऩदालधकायीहरुफाट 
हस्ताऺय गयी प्रभाश्चणत गयाउन ुऩनेछ। 

(२) उदपा (१) फभोश्चजभ फस्ने कामदसलभलतको फैठकको भाइन्मटु य सॊस्थाका प्रशासलनक तथा 
आलथदक कायोफायसॉग सभफश्चन्धत सभऩूणद कागजातहरु अध्मऺ, सश्चचव य कोषाध्मऺको श्चजभभाभा 
यहनेछन । 

(३) कामद सलभलतको फैठक सॊस्थाको कामादरमभा फस्नेछ। सॊस्थाको कामादरम स्थाऩना बई 
नसकेको अवस्थाभा कामदसलभलतका सफै सदस्मराई ऩामक ऩने गयी उऩमकु्त स्थानभा फैठक फस्ने 
गयी अध्मऺरे तोक्न सक्नछे। 

८. सॊस्थाका कामद सलभलतका ऩदालधकायीहरुको काभ कतदव्म य अलधकाय:- सॊस्थाका 
ऩदालधकायीहरुको काभ कतदव्म य अलधकाय देहाम फभोश्चजभ हनुेछ् 

(१) अध्मऺको काभ, कतदव्म य अलधकाय 

(क)  सॊस्थाको लनमलभत फैठक फोराउने, फैठकका रालग लभलत, सभम य स्थान 
तोक्ने ।  

(ख)  फैठकको अध्मऺता गयी फैठक सॊचारन गने । 

(ग) फैठकभा अनशुासनको ऩारन गनद रगाउने य छरपरका हवषमहरु हटऩोट 
गने वा गनद रगाउने । 

(घ)  छरपर हुॉदा सवैको हवचाय सॊकरन गने य सवदसभभत लनणदम गनद ऩहर 
गने । 

(ङ)  सॊस्थाका लनणदमहरु रागू गने, गयाउने । 

(च)  सॊस्थारे प्राप्त गयेको नगद वा श्चजन्सी साभानको सयुऺाको प्रवन्ध  
लभराउने। 

(छ)  आवश्मकता अनसुाय हवशेष फैठक फोराउने । 

(ज)  कामदहवलध फभोश्चजभ अन्म कामदहरु गने । 

 

(२) उऩाध्मऺको काभ कतदव्म य अलधकाय: 

(क)  अध्मऺको अनऩुश्चस्थलतभा अध्मऺरे गने बनी तोहकएका कामदहरु गने । 

(ख)  कामद सलभलतरे तोकेका अन्म कामदहरु गने। 

(३) सश्चचवको काभ, कतदव्म य अलधकाय् 
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(क)  अध्मऺको आदेशअनसुाय फैठक फोराउने । 

(ख)  छरपरका प्रस्तावहरु सॊकरन गयी फैठकभा ऩेश गने य फैठकको 
लनणदम रेखी लनणदम प्रभाश्चणत गयाउने । 

(ग)  सॊस्थाको हिमाकराऩको फायेभा सदस्महरुराई जानकायी गयाउने। 

(घ)  कामदसलभलतरे तोकेका अन्म कामदहरु गने । 

 

(४)  कोषाध्मऺको काभ, कतदव्म य अलधकाय 

(क)  सॊस्थाको आभदानी य खचदको हहसाफ याख्न ेतथा हववयण तमाय गने। 

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

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

(घ) कामदसलभलतरे तोकेका अन्म कामदहरु गने । 

 

(५) सदस्महरुको काभ,कतदव्म य अलधकाय 

 

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

(ख)  सलभलतको लनणदम कामादन्वमनभा सहमोग गने। सलभलतको लनणदम 
कामादन्वमन बए नबएको हेयी आवश्मकताअनसुाय सलभलतको फैठकभा 
छरपरभा ल्माउने।  

(ग)  आवश्कता अनसुाय अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सश्चचव य कोषाध्मऺको काभभा 
सघाउने । 

(घ)  कामदसलभलतरे तोकेका अन्म कामदहरु गने ।  

 

ऩरयच्छेद-५ 

आलथदक व्मवस्थाऩन 

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

सक्नेछ्  

(क) गाउॉऩालरकाफाट प्राप्त हनुे अनदुान यकभ ।   

(ख) सयकायी तथा गैय सयकायी लनकामहरु, साभदुाहमक सॊस्था  तथा 
व्मश्चक्तहरुफाट प्राप्त हनुे सहामता तथा अनदुानको यकभ । 

(ग) टोर हवकास सॊस्थारे आमभूरक कामदहरु सॊचारन गयी प्राप्त हनुे आभदानी 
। 
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(घ) गाउॉऩालरका, अन्म सयकायी लनकाम तथा गैयसयकायी सॊघसॊस्थासॉग हवकास 
लनभादण वा कामदिभ सञ्चारनको रालग 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 वैंक खाताभा जभभा 
गनुद ऩनेछ। 

१०. सॊस्थाको खचद्  सॊस्थाको खचद देहाम फभोश्चजभ हनुेछ् 
(क)  कुनै लनकामफाट सभझौता फभोश्चजभ प्राप्त हनुे यकभ सभझौताभा 

उश्चल्रश्चखत शतद फभोश्चजभ तोहकएको कामदभा खचद गनुद ऩनेछ। 

(ख)  सॊस्थाको लनमलभत सञ्चारन तथा कामादरम व्मवस्थाऩन सभफन्धी खचद 
कामदसलभलतको लनणदम फभोश्चजभ हनुेछ। 

 

११. सॊस्थाको रेखा, प्रलतवेदन तथा अन्म्  

(१)  सॊस्थाको खाता वडा कामादरमको लसपारयसभा गाउॉ कामदऩालरकाको कामादरमरे 
तोकेको फैंकभा सञ्चारन हनुेछ। 

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

(३) कोषाध्मऺरे सॊस्थाको सफै प्रकायको नगदी तथा श्चजन्सी आभदानी, सभऩूणद हवकास 
खचदको हववयण, सॊस्थाको सॊचारन य व्मवस्थाऩनभा बएको प्रशासलनक खचदहरुको 
हववयण स्ऩष्ट रुऩभा याख्नऩुनेछ । 

(४) कोषाध्मऺरे आभदानी खचदको हहसाफ हकताव चौभालसक रुऩभा कामद सलभलतको 
फैठकभा ऩेश गनुद ऩनेछ। 

(५)  कामदसलभलतरे प्रत्मेक आलथदक वषदभा गयेको काभ य आलथदक कायोफायको मथाथद 
हववयण तमाय गयी आलथदक वषद सभाप्त बएको लभलतरे तीन भहहना लबत्र टोर 
बेराभा ऩेश गनुद ऩनेछ। 

(६) सॊस्थारे आफ्नो वाहषदक कायोफायको प्रलतवेदन साधायणसबा, सभफश्चन्धत वडा 
कामदरम य गाउॉऩालरकाभा ऩेश गनुदऩनेछ । 

(७) गाउॉऩालरका तथा वडा कामादरमरे आवश्मकता अनसुाय सॊस्थाको अनगुभन गयी 
आवश्मक लनदेशन ददन सक्नेछ । 

(८) सॊस्थाको फाहषदक रेखा ऩरयऺण गाउॉऩालरकाको आ.रे.ऩ. शाखारे गनेछ। 
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१२. श्चजन्सी तथा वस्तगुत सहमोग लरन सक्ने् (१) मस कामदहवलधभा अन्मत्र जनुसकैु कुया 
रेश्चखएको बए ताऩलन हवऩद् प्रबाहवत व्मश्चक्तको उद्दाय, याहत तथा ऩनुस्थादऩना कामदभा 
सहमोग गनद कुनै सयकायी लनकाम, गैय सयकायी सॊघसॊस्था, लनजी ऺेत्र तथा व्मश्चक्त 
हवशेषफाट श्चजन्सी साभान तथा वस्तगुत सहमोग लरन सक्नेछ। 

(२) सॊस्थारे उऩदपा (१) फभोश्चजभ प्राप्त सहमोग वडा सलभलतको सभन्वमभा त्मस्तो 
हवऩदफाट प्रबाहवत व्मश्चक्त तथा ऩरयवायराई हवतयण गनद सक्नेछ। 

(३) सॊस्थारे मस दपा फभोश्चजभ प्राप्त सहमोगको हववयण वाहषदक प्रलतवेदनभा सभेत 
सभावेश गनुद ऩनेछ।  

 

ऩरयच्छेद –6 

       हवहवध 

१३. सभन्वम सलभलत् (१) सॊस्थाको काभको अनगुभन तथा सभीऺा गयी ऩषृ्ठऩोषण प्रदान 
गनद हयेक वडाभा देहामफभोश्चजभको सभन्वम सलभलत यहनेछ :- 

(क) वडाध्मऺ     - सॊमोजक 

(ख) वडा सलभलतका सदस्महरु    - सदस्म  

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

(घ) वडा सश्चचव     - सदस्म सश्चचव 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोश्चजभका सदस्महरुको ऩदावलध दईु वषदको हनुेछ 
। उक्त ऩदावलध सभाप्त बएऩलछ सॊमोजकरे कामदकार नदोहोरयने गयी वडा लबत्रका अन्म 
सॊस्थाका अध्मऺहरु भध्मेफाट तीन जना भनोनमन गनुद ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोश्चजभको सलभलतको फैठक कभतीभा चौभालसक रुऩभा फस्नेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोश्चजभको सलभलतरे वडा लबत्रका सफै सॊस्थाको काभ कायवाहीराई 
प्रबावकायी फनाउन कामद सलभलतराई आवश्मक लनदेशन ददन सक्नेछ।   

(३) उऩदपा (१) फभोश्चजभको सलभलतरे सॊस्थाको काभ कायवाहीको सभफन्धभा वाहषदक 
प्रलतवेदन कामदऩालरकाभा ऩेश गनुद ऩनेछ। 

१४.  फाधा अडकाउ पुकाउन सक्ने् मो कामदहवलध कामादन्वमनको िभभा कुनै फाधा 
अड्चन आएभा कामदऩालरकारे त्मस्तो फाधा अडकाउ पुकाउन सक्नेछ । 
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१५. कामद सलभलत बङ्ग गनद सक्ने् सावदजलनक सभऩश्चत्तको हहनालभना गने, प्रचलरत कानून 
लफऩरयत कामद गने तथा भ्रष्टाचाय वा आलथदक हहनालभना गयेको ऩाइएभा त्मस्तो 
कामदसलभलतराई सभफश्चन्धत वडा सलभलतको लसपारयसभा कामदऩालरकारे बङ्ग गनद सक्नेछ 
। मसयी कामदसलभलत बङ्ग बएको अवस्थाभा एक भहहना लबत्र मसै कामदवहवलध फभोश्चजभ 
नमाॉ कामद सलभलत गठन गनुद ऩनेछ। 

१६. कामदहवलध सॊशोधन तथा खायेज गनद सक्ने् (१) कामदऩालरकारे आवश्मकता अनसुाय 
मो कामदहवलध सॊशोधन तथा खायेज गनद सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ मो कामदहवलध खायेज बएको अवस्थाभा मस कामदहवलध 
फभोश्चजभ स्थाऩना तथा सञ्चारन बएका सॊस्थाहरुको सभऩश्चत्त तथा दाहमत्व कामदऩालरकाको 
नाभभा हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 

टोर हवकास सॊस्थाराई गाउऩालरकाभा सूचीकृत/दताद गने लनवेदनको नभनुा 
 

लभलत् ………………….. 

 

श्री वडाध्मऺ ज्मू 

वडा सलभलतको कामादरम 

वडा नॊ.......  

............. गाउऩालरका। 

 

हवषम् टोर हवकास सॊस्था सूचीकृत गने सभफन्धभा । 

 

उऩमुदक्त सभफन्धभा मस गाउॉऩालरका को वडा नॊ …… श्चस्थत ……………..टोरभा गठन गरयएको 
…………………………. टोर हवकास सॊस्थाराई …………………………………सूचीकृत गरयददनहुनु 
लनभनानसुायका हववयण सहहत अनयुोध गददछु । मस …………………………….. टोर हवकास 
सॊस्थाको ऺेत्र लनभन उल्रेश्चखत चाय हकल्रालबत्र सीलभत यहनेछ । 
सॊरग्न्  

   टोर बेराको उऩश्चस्थलत य लनणदम। 

   कामद सलभलतका सदस्महरुको नाभ थय। 

ऩूवद लसभाना् ……………………………… 

ऩश्चिभ लसभाना् …………………………. 

उत्तय लसभाना् ………………………….. 

दश्चऺण लसभाना् …………………………. 

हारका जभभा घयधयुी् 
लनवेदक 

सलभलतको तपद फाट 

अध्मऺको नाभ् ……………………………… 

टोर हवकास सॊस्थाको नाभ् .............. 
ठेगाना्  ........................... 
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सयावर गाउॉऩालरका 

……………नॊ वडा कामादरम 

टोर हवकास सॊस्था सूचीकृत/दताद प्रभाण-ऩत्र 

 

सयावर गाउॉऩालरका वडा नॊ.  ……………श्चस्थत …………………………………भा गठन बएको 
………………………………………………टोर हवकास सॊस्थाराई मस कामादरमभा लभलत………………भा 
सूचीकृत/दताद गयी मो प्रभाण-ऩत्र प्रदान गरयएको छ । 

मस गाउऩालरकाऩालरकाको आलथदक, साभाश्चजक, साॉस्कृलतक तथा बौलतक ऩवुादधाय हवकास य 
सशुासन कामभ गने ऺेत्रभा मस टोर हवकास सॊस्थाको सिीम सहबालगताको अऩेऺा गददछु । 

 

    ……………………… 

                                                            वडा सश्चचव 

                                                                                                                   

 

 

         आऻारे  

         दगुाद ऩौडेर 

        प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत  
 


