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स्थयनी् रयजपत्र 

दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकयद्वयरय प्रकयशि  

खण्ड-५           सङख्याः ५        लमल ाः२०७९/०९/२६ 

भाग- २ 

टोि विकयस संस्थय गठन  थय पररचयिन कय्यविलि, २०७९ 

प्रस् यिनय 

स्थयनी् विकयस प्रवि्यमय टोि  थय िस् ी स् रबयट नै नयगररक सहभयलग य सलुनशि  गिै समयजको 
आलथयक, सयमयशजक, सयँस्कृल क िगय्  विकयसकय सबै पक्षमय दिगोपनय र अपनत्ि सजृनय गनय 
लनशि  भौगोलिक क्षेत्रलभत्र बसोबयस गने नयगररकहरुको सहभयलग यमय िडय कय्ययि्को सह्ोगीको 
रुपमय कयम गने गरी टोि विकयस संस्थयको गठन र पररचयिनकय ियलग आिश््क कयनूनी व््िस्थय 
गनय ियञ्छनी् भएकोिे, 

"प्रियसकी् कय्यविलि लन्लम  गने ऐन, २०७४ को िफय ४" बमोशजम दिप्रङु चइुचमु्मय 
गयउँपयलिकय, गयउँ कय्यपयलिकयिे ्ो कय्यविलि स्िीकृ  गरी ियगू गरेको छ ।  

 
पररच्छेि-१ 
प्रयरशम्भक 
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१. संशक्षप्त नयम र प्रयरम्भ:  (१) ्ो कय्यविलिको नयम “टोि विकयस संस्थय (गठन  थय 
पररचयिन) कय्यविलि, २०७७” रहेको छ। (२) ्ो कय्यविलि कय्यपयलिकयबयट स्िीकृ  भएको 
लमल िेशख ियगू हनुेछ । 
 
२. पररभयषय : विष् िय प्रसङ्गिे अको अथय नियगेमय ्स कय्यविलिमय, - 
(क) “कय्ययि्” भन्नयिे दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय गयउँकय्यपयलिकयको कय्ययि्ियई सम्झन ु
पछय । 
(ख) "टोि विकयस संस्थय" भन्नयिे टोि िस् ीको समग्र विकयसको ियलग लनशि  भौगोलिक क्षेत्रकय 
अलिकयंि घरिरुीकय प्रल लनलिहरुको उपशस्थल मय विकयस लनमययण, सेिय प्रियह र सयमयशजक 
पररचयिनको क्षेत्रमय कयम गने उदे्दश््िे गठन भई िडय कय्ययि्मय सूचीकृ  भएको सयमिुयव्क 
संस्थयियई सम्झन ुपछय । 
(ग)  “पियलिकयरी” भन्नयिे संस्थयको कय्यसलमल कय अध््क्ष, उपयध््क्ष, कोषयध््क्ष, सशचि र 
सिस््हरु समे ियई सम्झन ुपछय । 
(घ)  “बैठक” भन्नयिे संस्थयको सं्कु्त िय छुट्टयछुटै्ट बैठक सम्झन ुपछय । 
(ङ)  “िडय” भन्नयिे गयउँपयलिकयको िडयियई सम्झन ुपछय। 
(च)  “विियन” भन्नयिे संस्थयको विियनियई सम्झन ुपछय । 
(छ)  “सलमल ” भन्नयिे संस्थयको कय्यसलमल  सम्झन ुपछय । 
(ज)  “सयियरण सभय” भन्नयिे संस्थयको सयियरण सिस््हरुको भेिय सम्झन ुपछय। 
(झ)  “संस्थय” भन्नयिे टोि विकयस संस्थयियई सम्झन ुपछय । 

पररच्छेि- २ 

संस्थयको गठन   थय सूचीकृ  सम्बन्िी व््िस्थय  
  

३. संस्थयको गठन : (१) दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकयकय क्षेत्रमय भौगोलिक  थय सयमयशजक 
सयलमप्् यको आियरमय टोि  थय िस् ीकय ियलसन्ियको आमभेियबयट टोि  थय िस् ी लभत्रकय घरिरुी 
समयिेि हनुे गरी टोि विकयस संस्थयको गठन गररनेछ । 
(२) उपिफय (१) बमोशजम गठन हनुे संस्थयको कय्यसलमल मय िेहय् बमोशजमकय पियलिकयरी  थय 
सिस््हरु रहनेछन:- 
(क) अध््क्ष      १ जनय 
(ख) उपयध््क्ष      १ जनय 
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(ग) कोषयध््क्ष      १ जनय 
(घ) सशचि       १ जनय 
(ङ) सिस््हरु      (३ िेशख ७ जनय सम्म) 
(३) उपिफय (२) बमोशजम संस्थय गठन गियय टोि  थय िस् ी लभत्रकय एक घरिरुीबयट एकजनय 
भन्िय बढी नपने गरी भौगोलिक सन् िुन  थय सयमयशजक समयिेिीकरणको आियरमय सभय िय िडय 
कय्ययि्िे  ोकेको चयर वकल्िय लभत्रकय नयगररकहरुको आमभेियबयट सियसम्म  रुपमय संस्थयको 
कय्य सलमल  गठन हनुेछ ।  

 र, ्स िफय बमोशजम आमभेियमय सियसम्म  हनु नसकेमय उपशस्थ  सिस््हरुको बहमु बयट कय्य 
सलमल  गठन गनय बयिय पने छैन। 

(४) उपिफय (३) बमोशजम कय्यसलमल को कय्यकयि समयप्त भएपलछ सयियरण सभयको सियसम्म  िय 
सो नभएमय बहमु बयट कय्यसलमल को पनुगयठन हनुेछ । 

(५) कय्य सलमल को कय्ययिलि गठन भएको लमल िे िईु िषयको हनुेछ । 

(६) अध््क्ष, उपयध््क्ष, कोषयध््क्ष र सशचिको पिमय िगय यर िईु कय्यकयि भन्िय बढी सोही 
पिमय कयम गनय सक्ने छैन ।  

(७) कय्य सलमल मय अध््क्ष, सशचि िय कोषयध््क्ष मध््े कुनै एक पिमय अलनिय्य रुपमय मवहिय 
हनुपुनेछ ।  

(८) संस्थय गठन गियय सकेसम्म टोिकय सम्पूणय घरिरुीियई एक घर एक सिस््को रुपमय समेट्न ु
पनेछ ।  

(९) उपिफय ८ बमोशजम सिै घरिरुी समयिेि हनु सम्भि नभएमय कम् ीमय ८० प्रल ि  घरिरुी 
सहभयगी गरयई टोि विकयस संस्थय गठन गनुयपने छ ।  

(१०) ्स कय्यविलि बमोशजम गठन गररने संस्थयको कय्यसलमल मय कम् ीमय ५० प्रल ि  मवहिय 
सिस्् हनु ुपनेछ । 
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(११) संस्थयको कय्यक्षेत्र सयियरण सभयिे  ोकेको चयरवकल्िय लभत्र हनुेछ। सयियरण सभयिे टोि 
 थय िस् ी लभत्रकय कुनै घरिरुी संस्थयमय समयिेि गरेको नपयइएमय िय कुनै घरिरुी िय िस् ी उक्त 
संस्थयमय समयिेि गनुय पने भने्न ियगेमय िडय कय्ययि्िे त््सरी छुटेको घरिरुी िय िस् ी सम्बशन्ि  
संस्थयमय समयिेि गनय िगयउनेछ।   

(१२) ्स िफयमय अन््त्र जनुसकैु कुरय िेशखएको भए  यपलन िडय कय्ययि्िे  ोकेको भौगोलिक 
क्षेत्र लभत्र रहेकय बढीमय १०० घरिरुी समेट्ने गरी टोि विकयस संस्थय गठन गनय सवकने छ। 
एउटय घरिरुी एक भन्िय बढी टोि विकयस संस्थयको सिस्् बन्न पयउने छैन। 

४. कय्य सलमल कय पियलिकयरीको पि ररक्त सम्बन्िी व््िस्थयाः (१) िफय ३ बमोशजम गठन 
भएको कय्य सलमल कय पियलिकयरीहरुको पि िेहय् बमोशजमको अिस्थयमय ररक्त हनुेछ। 

(क) अध््क्षिे उपयध््क्ष मयफय   कय्यसलमल को बैठकमय र उपयध््क्ष सवह  अन्् 
सिस््िे अध््क्षियई रयजीनयमय दिएमय। 

(ख) भ्रष्टयचयर िय अन्् कुनै फौजियरी अलभ्ोगमय कसरुियर ठहररएमय। 
(ग) मतृ्् ुभएमय।  

(२) उपिफय (१) बमोशजम अध््क्षको पि ररक्त भएमय कय्य सलमल को बयँकी अिलिको ियलग 
उपयध््क्षिे अध््क्ष भई कयमकयज गनेछ । अन्् पियलिकयरीहरुको हकमय कय्य सलमल िे बयँकी 
अिलिको ियलग सलमल कय सिस््हरु मध््ेबयट कुनै सिस््ियई त््स् ो ररक्त पिमय कयमकयज गनय 
िगयउन सक्नेछ। 

५. संस्थय सूचीकृ  :   संस्थयको सूचीकृ  िेहय् बमोशजम हनुेछ : - 
(क) संस्थयको आमभेियिे लनणय्  गरी अनसूुची-१ बमोशजमको ढयँचयमय सोही लनिेिनमय उशल्िशख  
कयगजय हरु समयिेि गरी संस्थय सूचीकरणकय ियलग िडय कय्ययि्मय लनिेिन दिन ुपनेछ । 
(ख)  उपिफय (१) बमोशजम लनिेिन प्रयप्त भएपलछ िडय कय्ययि्िे संस्थयको चयरवकल्िय लभत्रकय 
सबै घरिरुी समयिेि गरे नगरेको समे  हेरी अनसूुची-२ बमोशजमको ढयँचयमय संस्थय सूचीकृ  गरेको 
प्रमयणपत्र उपिब्ि गरयउन ुपनेछ । 
(ग)  िफय (क) बमोशजम प्रयप्त लनिेिन बमोशजम सूचीकृ को ियलग प्रयप्त भएको टोि विकयस 
संस्थयमय समयिेि हनुपुने घरिरुी िय िस् ी छुटेको पयइएमय त््सरी छुटेको घरिरुी िय िस् ी समे  
समयिेि गरी सूचीकरणको ियलग पनु पेि गनय लनिेिन दिन सक्नेछ। 
(घ)  िडय कय्ययि्िे ्स िफय बमोशजम संस्थय सूचीकृ  गरेको वििरण मयलसक रुपमय 
कय्यपयलिकयको कय्ययि्मय पठयउन ुपनेछ।  
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पररच्छेि-३ 

संस्थयको कयम क यव््, अलिकयरहरु 
६. टोि विकयस संस्थयकय कय्यहरु : (१) टोि विकयस संस्थकय कयम, क यव्् र अलिकयर 
िेहय्बमोशजम हनुेछ :-  
(क)  समिुय्मय ियशन् , सरुक्षय र अमनच्न कय्म गनय सह्ोग गने । 
(ख)  सयमिुयव्क सिभयि, सवहष्ण ुय र भयइचयरयको विकयस गने । 
(ग)  टोिमय संचयिन हनुे विकयस लनमययणकय ्ोजनयहरुको  जुयमय, कय्ययन्ि्न र सपुररिेक्षण  थय 
अनगुमनमय सह्ोग गने ।  
(घ)  टोिमय हनुे परम्परयग  जयत्रय, मेिय, पिय  थय समयरोहको व््िस्थयपनमय सह्ोग गने। 
(ङ)  टोिमय रहेकय सयियजलनक  थय ऐियनी जग्गय, सयियजलनक भिन, सम्पिय  थय भौल क 
पूिययियरहरुको संरक्षण गनय  थय अल िमण हनु नदिन सह्ोग गने। 
(च)  टोिमय विपद् व््िस्थयपन सम्िन्िी खोज, उद्धयर, रयह  वि रण, पनुलनयमययण  थय पनुस्थययपनय 
कय्यमय सह्ोग गने । 
(छ)  टोिको सरसफयई व््िस्थयपनको ियलग सह्ोग र समन्ि् गने/ गरयउने । 
(ज)  छयडय पि ुचौपय्य व््िस्थयपनमय सह्ोग गने/गरयउने । 
(झ)  सडक बत्ती, सयमिुयव्क पयकय , सयियजलनक िौचयि् जस् य सयियजलनक सम्पशत्तको सञ्चयिन र 
व््िस्थयपनमय सह्ोग परु   ् यउने । 
(ञ) कयनून बमोशजम ल नुय पने कर, िस् रु, सेियिलु्क बझुयउने कय्यमय सहजीकरण गने । 
(ट) टोिमय बसोबयस गने गररब, अिक्त, अपयङ्ग य भएकय व््शक्त  थय बेरोजगयर व््शक्तहरुको 
 थ््यङ्क संकिन कय्यमय सह्ोग गने । 
(ठ) टोिमय रहेकय िैशक्षक  थय स्ियस्थ्् संस्थयहरुको व््िस्थयपन र गणुस् र सिुयरको ियलग 
सह्ोग गने । 
(ड) जन्म, विियह, बसयईसरयई, सम्बन्ि विच्छेि, मतृ्् ु जस् य व््शक्तग  घटनय ि ययको ियलग 
टोिबयसीियई उत्सयवह  र सहजीकरण गने । 
(ढ) सयमयशजक सरुक्षय भत्तय वि रण कय्यमय आिश््क सहजीकरण गने । 
(ण) विद्य ु चहुयिट  थय चोरी लन्न्त्रण कय्यमय सह्ोग गने । 
(त) टोिमय खयद्ययन्न, मयछयमयस,ु  रकयरी, फिफूि, पे् पियथय िगय्  िैलनक उपभोग्् 
सयमग्रीको गणुस् र र मलु्् सचुीको बयरेमय जयनकयरी रयखी बजयर अनगुमन कय्यमय सह्ोग गने। 
(थ) उपभोक्तय हक वह  संरक्षणको ियलग पैरिी  थय जनचे नय अलभिवृद्ध गने।  
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(द) टोिमय हरर्यिी क्षेत्र विस् यर गरी िय यिरण संरक्षणको कय्यमय सह्ोग गने । 
(ध) स्थयनी् आलथयक विकयसकय संभयिनयकय बयरेमय छिफि गरी स्थयनी्  ह, गैर सरकयरी  थय 
लनजी क्षेत्रसँग समन्ि्, सहजीकरण र पैरिी गने । 
(न) भिन लनमययण मयपिण्ड  थय रयवि् भिन संवह यको पयिनयको ियलग टोिियसीहरुियई 
प्रोत्सयवह  गने ।  
(ऩ)  विद्ययि् भनयय, खोप अलभ्यन, सयक्षर य अलभ्यन, सरसफयई, िैवङ्गक वहंसय उन्मिुन जस् य 
रयवि् अलभ्यनहरुमय सह्ोग र समन्ि् गने। 
(प) टोिमय िनी, गररबको भयिनय हटयई सबै सिस््हरुियई लनणय्  प्रवि्य र स्रो मय  
पररचयिनमय समयन अलिकयर स्थयवप  गनय सहजीकरण गने ।  
(फ) घरेि ु वहंसय, ्ौनजन्् वहंसय, मयनि  स्करी, बयिश्रम  थय बयध््यत्मक श्रम, छयउपडी 
िगय् कय सयमयशजक अपरयि  थय खरयिीहरु अन्त्् गनय जनचे नय अलभिवृद्ध गने । 
(ब)  टोिमय उद्यम विकयससँग सम्बशन्ि  कय्यिमहरु संचयिन गनय आिश््क सहजीकरण गने 
।  
(भ) टोिको विकयसकय ियलग विलभन्न स्रो बयट प्रयप्त स्रो को उच्च म  सिपु्ोग गने । 
(म) टोिमय सरकयरी लनकय्  थय गैर सरकयरी संस्थय मयफय   सञ्चयिन हनुे कय्यिमहरु 
कय्ययन्ि्न गनय सह्ोग गने ।  
(य)  आफ्नो टोिियई िय यिरणमैत्री, बयि मैत्री, पोषण मैत्री  थय पूणय सरसफयई्कु्त बनयउन 
कय्यिमहरु संचयिन गने  थय िडय कय्ययि् र गयउँपयलिकयकय कय्यिम कय्ययन्ि्नमय सह्ोग, 
समन्ि् र सहजीकरण गने। 
(र)  िडय कय्ययि्, गयउँपयलिकय  थय अन्् सरकयरी लनकय् र गैरसरकयरी संघ संस्थयसँग गरेको 
सम्झौ य  थय समझियरी अनसुयरकय अन्् कय्यहरु गने। 

पररच्छेि-४ 

संस्थयको कय्य सलमल को बैठक र पियलिकयरीहरुको कयम, क यव्् र अलिकयर 
 

७. संस्थयको कय्य सलमल को बैठक : (१) संस्थयको कय्य सलमल को बैठकको सञ्चयिन िेहय् 
बमोशजम हनुेछ :- 
(क)   कय्य सलमल को बैठक मवहनयमय कशम् मय एक पटक र आिश्क य अनसुयर बस्नेछ । 
(ख)   सलमल को बैठकमय िडय सलमल   थय गयउँपयलिकयकय जनप्रल लनलि, विज्ञ  थय अन्् 
सरोकयरियिहरुियई आमन्त्रण गनय सवकनेछ । 



 

खण्ड-५   सङख्याः ५    दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय,  स्थयनी् रयजपत्र,   भयग-२  लमल ाः २०७९/०९/२६ 
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(ग)  सलमल को िैठक लनणय् को मस््ौिय सशचििे  ्यर गनेछ ।  
(घ)   संस्थयको बैठकको लनणय् हरु िैठकमय उपशस्थ  पियलिकयरीहरुबयट हस् यक्षर गरी प्रमयशण  
गरयउन ुपनेछ । 
(२) उिफय (१) बमोशजम बस्ने कय्यसलमल को बैठकको मयइन््टु र संस्थयकय प्रियसलनक  थय 
आलथयक कयरोबयरसँग सम्बशन्ि  सम्पूणय कयगजय हरु अध््क्ष, सशचि र कोषयध््क्षको शजम्मयमय 
रहनेछन  । 

(३) कय्य सलमल को बैठक संस्थयको कय्ययि्मय बस्नेछ। संस्थयको कय्ययि् स्थयपनय भई नसकेको 
अिस्थयमय कय्यसलमल कय सबै सिस््ियई पय्क पने गरी उप्कु्त स्थयनमय बैठक बस्ने गरी 
अध््क्षिे  ोक्न सक्नछे। 

८. संस्थयकय कय्य सलमल कय पियलिकयरीहरुको कयम, क यव्् र अलिकयर:-  
संस्थयकय पियलिकयरीहरुको कयम क यव्् र अलिकयर िेहय् बमोशजम हनुेछाः 

(१) अध््क्षको कयम, क यव्् र अलिकयर 
(क)  संस्थयको लन्लम  बैठक बोियउने, बैठककय ियलग लमल , सम् र 

स्थयन  ोक्ने ।  
(ख)  बैठकको अध््क्ष य गरी बैठक संचयिन गने । 
(ग)  बैठकमय अनिुयसनको पयिन गनय िगयउने र छिफिकय विष्हरु 

वटपोट गने िय गनय िगयउने । 
(घ)  छिफि हुँिय सबैको विचयर संकिन गने र सियसम्म  लनणय्  गनय 

पहि गने । 
(ङ)  संस्थयकय लनणय् हरु ियगू गने, गरयउने । 
(च)  संस्थयिे प्रयप्त गरेको नगि िय शजन्सी सयमयनको सरुक्षयको प्रिन्ि 

लमियउने। 
(छ)  आिश््क य अनसुयर वििेष बैठक बोियउने । 
(ज)  कय्यविलि बमोशजम अन्् कय्यहरु गने । 

 
(२) उपयध््क्षको कयम, क यव्् र अलिकयर: 

(क)  अध््क्षको अनपुशस्थल मय अध््क्षिे गने भनी  ोवकएकय कय्यहरु गने 
। 
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(ख)  कय्य सलमल िे  ोकेकय अन्् कय्यहरु गने। 
(३) सशचिको कयम, क यव्् र अलिकयराः 

(क)  अध््क्षको आिेिअनसुयर बैठक बोियउने । 
(ख)  छिफिकय प्रस् यिहरु संकिन गरी बैठकमय पेि गने र बैठकको 

लनणय्  िेखी लनणय्     प्रमयशण  गरयउने । 
(ग)  संस्थयको वि्यकियपको बयरेमय सिस््हरुियई जयनकयरी गरयउने। 
(घ)  कय्यसलमल िे  ोकेकय अन्् कय्यहरु गने । 

 
(४)  कोषयध््क्षको कयम, क यव्् र अलिकयर 

(क)  संस्थयको आम्ियनी र खचयको वहसयब रयख्न े थय वििरण  ्यर गने। 
(ख)  बैंकमय खय य संचयिन गियय सं्कु्त रुपमय खय य संचयिन गने। 
(ग)  संस्थयको नगि र शजन्सी सयमयनको शजम्मय लिई सरुक्षय गने। 
(घ)  कय्यसलमल िे  ोकेकय अन्् कय्यहरु गने । 

 
(५) सिस््हरुको कयम, क यव्् र अलिकयर 
 

(क)  सलमल को बैठकमय उपशस्थ  हनुे र छिफिमय सिी् रुपमय 
सहभयगी हनुे।  

(ख)  सलमल को लनणय्  कय्ययन्ि्नमय सह्ोग गने। सलमल को लनणय्  
कय्ययन्ि्न भए नभएको हेरी आिश््क य अनसुयर सलमल को बैठकमय 
छिफिमय ल््यउने।  

(ग)  आिश्क य अनसुयर अध््क्ष, उपयध््क्ष, सशचि र कोषयध््क्षको 
कयममय सघयउने । 

(घ)  कय्यसलमल िे  ोकेकय अन्् कय्यहरु गने ।  
 

पररच्छेि-५ 
आलथयक व््िस्थयपन 

 
९. संस्थयको आम्ियनी : (१) संस्थयिे िेहय् बमोशजमकय क्षेत्रबयट आम्ियनी प्रयप्त गनय सक्नेछाः  

(क) गयउँपयलिकयबयट प्रयप्त हनुे अनिुयन रकम ।   
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(ख) सरकयरी  थय गैर सरकयरी लनकय्हरु, सयमिुयव्क संस्थय  थय 
व््शक्तहरुबयट प्रयप्त हनुे सहय् य  थय अनिुयनको रकम । 

(ग) टोि विकयस संस्थयिे आ्मूिक कय्यहरु संचयिन गरी प्रयप्त हनुे 
आम्ियनी । 

(घ) गयउँपयलिकय, अन्् सरकयरी लनकय्  थय गैरसरकयरी संघ संस्थयसँग 
विकयस लनमययण िय कय्यिम सञ्चयिनको ियलग सम्झौ य बमोशजम प्रयप्त 
रकम। 

(ङ) संस्थयकय सिस््हरुबयट प्रयप्त िलु्क  थय सह्ोगको रकम। 
(च) अन्् स्रो बयट प्रयप्त गरेको रकम। 

(२)    संस्थयको नयममय प्रयप्त हनुे सबै रकम संस्थयको नयममय रहेको बैङ्क खय यमय जम्मय गनुय पनेछ 
। 
१०.  संस्थयको खचयाः  

 संस्थयको खचय िेहय् बमोशजम हनुेछाः 
(क)  कुनै लनकय्बयट सम्झौ य बमोशजम प्रयप्त हनुे रकम सम्झौ यमय 

उशल्िशख  ि य बमोशजम  ोवकएको कय्यमय खचय गनुय पनेछ। 
(ख)  संस्थयको लन्लम  सञ्चयिन  थय कय्ययि् व््िस्थयपन सम्बन्िी खचय 

कय्य सलमल को लनणय्  बमोशजम हनुेछ। 
 
११.  संस्थयको िेखय, प्रल िेिन  थय अन््ाः  

(१)  संस्थयको खय य िडय कय्ययि्को लसफयररसमय गयउँ कय्यपयलिकयको 
कय्ययि्िे  ोकेको बैंकमय सञ्चयिन हनुेछ । 

(२)  उपिफय (१) बमोशजमको बैंक खय य कम् ीमय एक जनय मवहिय हनुे गरी 
संस्थयकय अध््क्ष, उपयध््क्ष र सशचिमध््े कुनै िईु जनय र कोषयध््क्षको सं्कु्त 
िस् ख बयट सञ्चयिन हनुेछ ।  

(३) कोषयध््क्षिे संस्थयको सबै प्रकयरको नगिी  थय शजन्सी आम्ियनी, सम्पूणय 
विकयस खचयको वििरण, संस्थयको संचयिन र व््िस्थयपनमय भएको प्रियसलनक 
खचयहरुको वििरण स्पष्ट रुपमय रयख्नपुनेछ । 

(४) कोषयध््क्षिे आम्ियनी खचयको वहसयब वक यि चौमयलसक रुपमय कय्य 
सलमल को बैठकमय पेि गनुय पनेछ । 
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(५)  कय्यसलमल िे प्रत््ेक आलथयक िषयमय गरेको कयम र आलथयक कयरोबयरको 
्थयथय वििरण  ्यर गरी आलथयक िषय समयप्त भएको लमल िे  ीन मवहनय लभत्र 
टोि भेियमय पेि गनुय पनेछ। 

(६) संस्थयिे आफ्नो ियवषयक कयरोबयरको प्रल िेिन सयियरणसभय, सम्बशन्ि  िडय 
कय्ययि् र गयउँपयलिकयमय पेि गनुयपनेछ । 

(७) गयउँपयलिकय  थय िडय कय्ययि्िे आिश््क य अनसुयर संस्थयको अनगुमन 
गरी आिश््क लनिेिन दिन सक्नेछ । 

१२. शजन्सी  थय िस् गु  सह्ोग लिन सक्नेाः (१) ्स कय्यविलिमय अन््त्र जनुसकैु कुरय 
िेशखएको भए  यपलन विपद् प्रभयवि  व््शक्तको उद्दयर, रयह   थय पनुस्थययपनय कय्यमय सह्ोग गनय 
कुनै सरकयरी लनकय्, गैर सरकयरी संघसंस्थय, लनजी क्षेत्र  थय व््शक्त वििेषबयट शजन्सी सयमयन  थय 
िस् गु  सह्ोग लिन सक्नेछ । 
(२) संस्थयिे उपिफय (१) बमोशजम प्रयप्त सह्ोग िडय सलमल को समन्ि्मय त््स् ो विपिबयट 
प्रभयवि  व््शक्त  थय पररियरियई वि रण गनय सक्नेछ । 
(३) संस्थयिे ्स िफय बमोशजम प्रयप्त सह्ोगको वििरण ियवषयक प्रल िेिनमय समे  समयिेि गनुय 
पनेछ ।  

 
पररच्छेि –६ 

विविि 
१३. समन्ि् सलमल ाः (१) संस्थयको कयमको अनगुमन  थय सलमक्षय गरी पषृ्ठपोषण प्रियन गनय 
हरेक िडयमय िेहय्बमोशजमको समन्ि् सलमल  रहनेछ :- 

(क) िडयध््क्ष          - सं्ोजक 
(ख) िडय सलमल कय सिस््हरु          - सिस््  
(ग) टोिविकयस संस्थयकय अध््क्षहरु मध््ेबयट सं्ोजकिे  ोकेकय ३ जनय   - सिस््  
(घ) िडय सशचि           - सिस्् सशचि 

(२) उपिफय (१) को खण्ड (ग) बमोशजमकय सिस््हरुको पियिलि िईु िषयको हनुेछ । उक्त 
पियिलि समयप्त भएपलछ सं्ोजकिे कय्यकयि निोहोररने गरी िडय लभत्रकय अन्् संस्थयकय अध््क्षहरु 
मध््ेबयट  ीन जनय मनोन्न गनुय पनेछ । 

(३) उपिफय (१) बमोशजमको सलमल को बैठक कम् ीमय चौमयलसक रुपमय बस्नेछ । 
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(४) उपिफय (१) बमोशजमको सलमल िे िडय लभत्रकय सबै संस्थयको कयम कयरियहीियई प्रभयिकयरी 
बनयउन कय्य सलमल ियई आिश््क लनिेिन दिन सक्नेछ ।   

(३) उपिफय (१) बमोशजमको सलमल िे संस्थयको कयम कयरियहीको सम्बन्िमय ियवषयक प्रल िेिन 
कय्यपयलिकयमय पेि गनुय पनेछ । 

१४.  बयिय अडकयउ फुकयउन सक्नाेः ्ो कय्यविलि कय्ययन्ि्नको िममय कुनै बयिय अड्चन 
आएमय गयउँ कय्यपयलिकयिे त््स् ो बयिय अडकयउ फुकयउन सक्नेछ । 
१५. कय्य सलमल  भङ्ग गनय सक्नाेः सयियजलनक सम्पशत्तको वहनयलमनय गने, प्रचलि  कयनून लबपरर  
कय्य गने  थय भ्रष्टयचयर िय आलथयक वहनयलमनय गरेको पयइएमय त््स् ो कय्य सलमल ियई सम्बशन्ि  
िडय सलमल को लसफयररसमय कय्यपयलिकयिे भङ्ग गनय सक्नेछ । ्सरी कय्यसलमल  भङ्ग भएको 
अिस्थयमय एक मवहनय लभत्र ्सै कय्यविलि बमोशजम न्यँ कय्य सलमल  गठन गनुय पनेछ । 
१६. कय्यविलि संिोिन  थय खयरेज गनय सक्नाेः (१) कय्यपयलिकयिे आिश््क य अनसुयर ्ो 
कय्यविलि संिोिन  थय खयरेज गनय सक्नेछ ।  
(२) उपिफय (१) बमोशजम ्ो कय्यविलि खयरेज भएको अिस्थयमय ्स कय्यविलि बमोशजम स्थयपनय 
 थय सञ्चयिन भएकय संस्थयहरुको सम्पशत्त  थय ियव्त्ि कय्यपयलिकयको नयममय हनुेछ । 
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अनसूुची-१ 
(कय्यविलिको िफय ५ को उपिफय (क) सँग सम्बशन्ि ) 

 
टोि विकयस संस्थयियई गयउपयलिकयमय सूचीकृ  गने लनिेिनको नमूनय 

 
लमल ाः ………………….. 

श्री सशचिज््ू 
िडय सलमल को कय्ययि् 
िडय नं.......  
दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय । 
 

विष्ाः टोि विकयस संस्थय सूचीकृ  गने सम्बन्िमय । 
 
उप्ुयक्त सम्बन्िमय दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय िडय नं……शस्थ  …….………………टोिमय गठन 
गररएको .................................…………………………. टोि विकयस संस्थयियई सूचीकृ  
गररदिनहुनु लनम्नयनसुयरकय वििरण सवह  अनरुोि गियछु । ्स 
……………………………………………………. टोि विकयस संस्थयको क्षेत्र लनम्नलिशख  चयर 
वकल्ियलभत्र सीलम  रहनेछ । 
संिग्नाः  
   टोि भेियको उपशस्थल  र लनणय् । 
   कय्य सलमल कय सिस््हरुको नयम/थर। 
पूिय लसमयनयाः ……………………………… 
पशिम लसमयनयाः …………………………. 
उत्तर लसमयनयाः ………………………….. 
िशक्षण लसमयनयाः …………………………. 
हयिकय जम्मय घरिरुीाः 

 
लनिेिक 

सलमल को  फय बयट 
अध््क्षको नयमाः ……………………………… 
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टोि विकयस संस्थयको नयमाः .............. 
ठेगयनयाः  ........................... 

 
अनसूुची-२ 

(कय्यविलिको िफय ५ को उपिफय (ख) सँग सम्बशन्ि ) 
 
 

दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय 

……नं िडय कय्ययि् 
१. नं. प्रिेि, खोटयङ, नेपयि  

 
 

टोि विकयस संस्थय सूचीकृ  प्रमयण-पत्र 

 

 दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय िडय नं.  ……………शस्थ  …………………………………मय गठन 
भएको ………………………………………………………टोि विकयस संस्थयियई ्स कय्ययि्मय 
लमल ……………………..…मय सूचीकृ  गरी ्ो प्रमयण-पत्र प्रियन गररएको छ । 

्स गयउपयलिकयको आलथयक, सयमयशजक, सयँस्कृल क  थय भौल क पिुययियर विकयस र सिुयसन कय्म 
गने क्षेत्रमय ्स टोि विकयस संस्थयको सकृ् सहभयलग यको अपेक्षय गररएको छ । 

 

आज्ञयिे, 
िोकेन्र बहयिरु रयई 

प्रमखु प्रियसकी् अलिकृ  

 

 


