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ठाकुरबाबा नगरपालिका
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको टोि विकास सं स्था गठन तथा पररचािन सम्बन्धि कार्यविलि, २०७8
प्रस्तािना: स्थानीर् विकास प्रविर्ामा टोि तथा बस्ती स्तरबाट नै नागररक सहभालगता सुलनन्ित गर्दै समाजको आलथयक,
सामान्जक, सााँस्कृलतक िगार्त विकासका सबै पक्षमा दर्दगोपना र अपनत्ि सृजना गनय लनन्ित भौगोलिक क्षेत्रलभत्र बसोबास गने
नागररकहरुको सहभालगतामा टोि विकास सं स्थाको गठन र पररचािनका िालग आिश्र्क कानूनी व्र्िस्था गनय िाञ्छनीर्
भएकोिे,
स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को र्दफा १२ को उपर्दफा २ (क) मा गररएको व्र्िस्था र "प्रशासकीर् कार्यविलि
लनर्लमत गने ऐन, २०७५ को र्दफा ४ बमोन्जम कार्यपालिकािे र्ो कार्यविलि स्िीकृत गरी िागू गरे को छ ।
पररच्छे र्द-१
प्रारन्म्भक

१.

सं न्क्षप्त नाम र प्रारम्भ:

(१) र्ो कार्यविलिको नाम “ठाकुरबाबा नगरपालिकाको टोि विकास सं स्था गठन तथा पररचािन समबधिी कार्यविलि, २०७८”
रहनेछ।
(२) र्ो कार्यविलि तुरुधत िागू हुनछ
े ।

२.

पररभाषा : विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यविलिमा,
(क) “नगरपालिका” भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिका, सैनिार बदर्दयर्ािाई सम्झनु पछय।
(ख)

“कार्ायिर्” भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सैनिार बदर्दयर्ािाई सम्झनु पछय।

(ग)

“टोि विकास सं स्था” भन्नािे टोि बस्तीको समग्र विकासको िालग लनन्ित भौगोलिक क्षेत्रका घरिुरीका
प्रलतलनलिहरुको उपन्स्थलतमा विकास लनमायण, सेिा प्रिाह र सामान्जक पररचािनको क्षेत्रमा काम गने उद्देश्र्िे गठन
भई कार्यविलिको र्दफा ३ बमोन्जम िडा कार्ायिर्मा सूचीकृत भएको सामुर्दावर्क सं स्थािाई सम्झनु पछय ।

(घ) “पर्दालिकारी” भन्नािे सं स्थाको कार्यसलमलतका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष, सन्चि र सर्दस्र्हरु समेतिाई सम्झनु
पछय ।
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(ङ)

ु िा छु ट्टाछु ट्टै बैठक सम्झनु पछय ।
“बैठक” भन्नािे सं स्थाको सं र्क्त

(च)

“िडा” भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकाको सम्पूणय िडािाई सम्झनु पछय।
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(छ) “वििान” भन्नािे सं स्थाको वििानिाई सम्झनु पछय ।
(ज) “सलमलत” भन्नािे सं स्थाको कार्यसलमलतिाई सम्झनु पछय ।
(झ)

“सािारणसभा” भन्नािे सं स्थाको सािारण सर्दस्र्हरुको भेिा सम्झनु पछय।

(ञ) “सं स्था” भन्नािे टोि विकास सं स्थािाई सम्झनु पछय ।
पररच्छे र्द- २
सं स्थाको गठन तथा सूचीकरण सम्बधिी व्र्िस्था

३.

सं स्थाको गठन :

(१) नगरपालिकाका क्षेत्रमा भौगोलिक तथा सामान्जक सालमप्र्ताको आिारमा टोि तथा बस्तीका हरे क घरिुरीबाट एक जनाको
सहभालगतामा टोि भेिाबाट टोि विकास सं स्थाको गठन गररनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोन्जम गठन हुने सं स्थाको कार्यसलमलतमा र्दे हार् बमोन्जमका पर्दालिकारी तथा सर्दस्र्हरु रहनेछन्:a)

अध्र्क्ष

एक जना

b)

उपाध्र्क्ष

एक जना

c)

कोषाध्र्क्ष

एक जना

d)

सन्चि

एक जना

e)

सर्दस्र्हरु

(तीन र्दे न्ख सात जनासम्म)

(३) उपर्दफा (२) बमोन्जम सं स्था गठन गर्दाय टोि तथा बस्तीलभत्रका एक घरिुरीबाट एक जना पने गरी भौगोलिक सधतुिन
तथा सामान्जक समािेशीकरणको आिारमा िडा कार्ायिर्िे तोकेको चार वकल्िा लभत्रका नागररकहरुको टोि भेिाबाट
सियसम्मत रुपमा सं स्थाको कार्य सलमलत गठन गररनेछ।
(4) टोि विकास सं स्थाको आफ्नै वििान र छााँप हुनेछ ।

(5) उपर्दफा (३) बमोन्जम कार्यसलमलतको कार्यकाि समाप्त भएपलछ सािारण सभाको सियसम्मत िा सो नभएमा बहुमतबाट
कार्यसलमलतको पुनगयठन हुनेछ ।

(6) कार्य सलमलतको कार्ायिलि गठन भएको लमलतिे र्दुई िषयको हुनेछ ।
(7) अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष र सन्चि पर्दमा िगातार र्दुई कार्यकाि भधर्दा बढी सोही पर्दमा काम गनय सक्ने छै नन् ।
(8) कार्य सलमलतमा अध्र्क्ष िा सन्चि मध्र्े कुनै एक पर्दमा अलनिार्य रुपमा मवहिा हुनपु नेछ ।
(9) सं स्था गठन गर्दाय टोिका सम्पुणय घरिुरीिाई एक घर एक सर्दस्र्को रुपमा समेट्नु पनेछ ।
(10) उपर्दफा ८ बमोन्जम सिै घरिुरी समािेश हुन सम्भि नभएमा कम्तीमा र्दुई लतहाई घरिुरी सहभागी गराई टोि विकास
सं स्था गठन गनुप
य ने छ। तर पवहिो पटकको टोि भेिामा र्दुई लतहाई उपन्स्थलत नभएमा र्दोस्रो पटकमा ५१ प्रलतशत
घरिुरीको उपन्स्थलतमा टोि विकास सं स्था गठन गनय सवकनेछ।
(11) र्स कार्यविलि बमोन्जम गठन गररने सं स्थाको कार्यसलमलतमा कम्तीमा ५० प्रलतशत मवहिा सर्दस्र् हुन ु पनेछ ।
(१2) सं स्थाको कार्यक्षेत्र िडा कार्ायिर्िे तोकेको चारवकल्िा लभत्र हुनेछ। सािारण सभािे टोि तथा बस्ती लभत्रका कुनै
घरिुरी सं स्थामा समािेश गरे को नपाइएमा िा कुनै घरिुरी िा बस्ती उक्त संस्थामा समािेश गनुप
य ने भन्ने िागेमा िडा
कार्ायिर्िे त्र्सरी छु टे को घरिुरी िा बस्ती सम्बन्धित सं स्थामा समािेश गनय िगाउनेछ।
(१3) र्स र्दफामा अधर्त्र जुनसुकै कुरा िेन्खएको भए तापलन िडा कार्ायिर्बाट भौगोलिक तथा सामान्जक सालमप्र्ताको
आिारमा बढीमा १०० घरिुरी समेट्ने गरी टोि विकास सं स्था गठन गनय सवकनेछ। एउटा घरिुरी एक भधर्दा बढी
टोि विकास सं स्थाको सर्दस्र् बन्न पाउने छै न।
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कार्य सलमलतका पर्दालिकारीको पर्द ररक्त सम्बधिी व्र्िस्थााः (१) र्दफा ३ बमोन्जम गठन भएको कार्य सलमलतका

पर्दालिकारीहरुको पर्द र्दे हार् बमोन्जमको अिस्थामा ररक्त हुनेछ।
(क)

अध्र्क्षिे उपाध्र्क्ष माफयत कार्यसलमलतको बैठकमा र उपाध्र्क्ष सवहत अधर् सर्दस्र्िे अध्र्क्षिाई रान्जनामा
दर्दएमा।

(ख)

भ्रष्टाचार िा अधर् कुनै फौजर्दारी अलभर्ोगमा कसुरर्दार ठहररएमा।

(ग)

सम्बन्धित टोिको स्थार्ी बालसधर्दा नरहेमा िा तीन मवहना भधर्दा िामो समर् अधर्त्र गएमा।

(घ)

मानलसक असधतुिन भएमा

(ङ)

मृत्र्ु भएमा।

(२) उपर्दफा (१) बमोन्जम अध्र्क्षको पर्द ररक्त भएमा र्दफा ३ बमोन्जम पुनगयठन गररनेछ तर छ मवहना भधर्दा कम
समर्ािलि रहेमा कार्य सलमलतको बााँकी अिलिको िालग उपाध्र्क्षिे कार्यिाहक अध्र्क्ष भई कामकाज गनेछ। अधर्
पर्दालिकारीहरुको हकमा कार्य सलमलतिे बााँकी अिलिको िालग सलमलतका सर्दस्र्हरु मध्र्ेबाट कुनै सर्दस्र्िाई त्र्स्तो ररक्त
पर्दमा कामकाज गनय िगाउन सक्नेछ।

५.

सं स्था सूचीकृत : सं स्थाको सूचीकृत र्दे हार् बमोन्जम हुनेछ : (१)

टोि भेिािे लनणयर् गरी अनुसूची १ बमोन्जमको ढााँचामा उल्िेन्खत कागजातहरु समािेश गरी सं स्था सूचीकरणका
िालग िडा कार्ायिर्मा लनिेर्दन दर्दनु पनेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) बमोन्जम लनिेर्दन प्राप्त भएपलछ िडा कार्ायिर्िे सं स्थाको चारवकल्िा लभत्रका सबै घरिुरी समािेश
गरे नगरे को समेत हेरी अनुसूची २ बमोन्जमको ढााँचामा सं स्था सूचीकृत गरे को प्रमाण पत्र उपिब्ि गराउनु पनेछ।

(३)

र्दफा (१) बमोन्जम प्राप्त लनिेर्दन सूचीकरणको िालग प्राप्त भएको टोि विकास सं स्थामा समािेश हुनपु ने घरिुरी
िा बस्ती छु टे को पाइएमा िडा कार्ायिर्िे त्र्सरी छु टे को घरिुरी िा बस्ती समेत समािेश गरी सूचीकरणको
िालग पुनाः पेश गनय लनर्दे शन दर्दन सक्नेछ।

(४)

िडा कार्ायिर्िे र्स र्दफा बमोन्जम सं स्था सूचीकृत गरे को वििरण मालसक रुपमा नगर कार्यपालिकाको
कार्ायिर्मा पठाउनु पनेछ।
पररच्छे र्द-३
सं स्थाको काम कतयव्र्,अलिकारहरु

६.

टोि विकास सं स्थाका कार्यहरु :

(१) टोि विकास सं स्थाको काम, कतयव्र् र अलिकार र्दे हार्बमोन्जम हुनेछ:(क)

समुर्दार्मा शान्धत, सुरक्षा र अमनचर्न कार्म गनय सहर्ोग गने ।

(ख)

सामुर्दावर्क सद्भाि, सवहष्णुता र भाईचाराको विकास गने ।

(ग)

टोिमा सञ्चािन हुने विकास लनमायणका र्ोजनाहरुको तजुम
य ा, कार्ायधिर्न र सुपररिेक्षण तथा अनुगमनमा सहर्ोग
गने ।

(घ)

टोिमा हुने परम्परागत जात्रा, मेिा, पिय तथा समारोहको व्र्िस्थापनमा सहर्ोग गने।

(ङ)

टोिमा रहेका साियजलनक तथा ऐिानी जग्गा, साियजलनक भिन, सम्पर्दा तथा भौलतक पूिायिारहरुको सं रक्षण गनय
तथा अलतिमण हुन नदर्दन सहर्ोग गने।

(च)

टोिमा विपद् व्र्िस्थापन सम्िधिी खोज, उद्धार, राहत वितरण, पुनलनयमायण तथा पुनस्थायपना कार्यमा सहर्ोग गने।

(छ)

टोिको सरसफाई व्र्िस्थापनको िालग सहर्ोग र समधिर् गने/ गराउने

(ज)

छाडा पशु चौपार्ा व्र्िस्थापनमा सहर्ोग गने/गराउने ।
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सडक बत्ती, सामुर्दावर्क पाकय, साियजलनक शौचािर् जस्ता साियजलनक सम्पन्त्तको सञ्चािन र व्र्िस्थापनमा सहर्ोग
पुर्ायउने ।

(ञ)

कानून बमोन्जम लतनुय पने कर, र्दस्तुर, सेिा शुल्क बुझाउने कार्यमा सहजीकरण गने ।

(ट)

टोिमा बसोबास गने गररब, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्र्न्क्त तथा बेरोजगार व्र्न्क्तहरुको तथ्र्ाङ्क सं किन कार्यमा
सहर्ोग गने ।

(ठ)

टोिमा रहेका शैन्क्षक तथा स्िास्थ्र् सं स्थाहरुको व्र्िस्थापन र गुणस्तर सुिारको िालग सहर्ोग गने ।

(ड)

जधम, वििाह, बसाई सराई, सम्िधि विच्छे र्द, मृत्र्ु जस्ता व्र्न्क्तगत घटना र्दतायको िालग टोिबासीिाई उत्सावहत
र सहजीकरण गने ।

(ढ)

सामान्जक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यमा आिश्र्क सहजीकरण गने ।

(ण)

विद्युत ् च ुहािट तथा चोरी लनर्धत्रण कार्यमा सहर्ोग गने ।

(त)

टोिमा खाद्यान्न, माछामासु, तरकारी, फिफूि, पेर् पर्दाथय िगार्त र्दै लनक उपभोग्र् सामग्रीको गुणस्तर र
मुल्र्सूचीको बारे मा जानकारी राखी बजार अनुगमन कार्यमा सहर्ोग गने।

(थ)

उपभोक्ता हक वहत सं रक्षणको िालग पैरिी तथा जनचेतना अलभबृवद्ध गने।

(र्द)

टोिमा हररर्ािी क्षेत्र विस्तार गरी िातािरण सं रक्षणको कार्यमा सहर्ोग गने ।

(ि)

स्थानीर् आलथयक विकासका सम्भािनाका बारे मा छिफि गरी स्थानीर् तह, गैर सरकारी तथा लनजी क्षेत्रसाँग
समधिर्, सहजीकरण र पैरिी गने।

(न)

भिन लनमायण मापर्दण्ड तथा राविर् भिन सं वहताको पािनाको िालग टोिबासीहरुिाई प्रोत्सावहत गने।

(ऩ)

विद्यािर् भनाय, खोप अलभर्ान, साक्षरता अलभर्ान, सरसफाई, िै वङ्गक वहं सा उधमूिन जस्ता राविर् अलभर्ानहरुमा
सहर्ोग र समधिर् गने।

(प)

टोिमा िनी, गररबको भािना हटाई सबै सर्दस्र्हरुिाई लनणयर् प्रविर्ा र श्रोत पररचािनमा समान अलिकार
स्थावपत गनय सहजीकरण गने ।

(फ)

छु िाछु त तथा जालतर् विभेर्द, बाि वििाह, घरे ि ु वहं सा, र्ौनजधर् वहं सा, मानि तस्करी, बािश्रम तथा बाध्र्ात्मक
श्रम, छाउपडी, िुम्रपान, मद्यपान, िागुऔषि सेिन िगार्तका सामान्जक अपराि तथा खराबीहरु अधत्र् गनय
जनचेतना अलभिृवद्ध गने ।

(ब)

टोिमा उद्यम विकाससाँग सम्बन्धित कार्यिमहरु सञ्चािन गनय आिश्र्क सहजीकरण गने ।

(भ)

टोिको विकासका िालग विलभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्चतम् सर्दुपर्ोग गने ।

(म)

टोिमा सरकारी लनकार् तथा गैर सरकारी सं स्था माफयत सञ्चािन हुने कार्यिमहरु कार्ायधिर्न गनय सहर्ोग गने।

(र्)

आफ्नो टोििाई िातािरणमैत्री, बािमैत्री, पोषणमैत्री तथा पूणय सरसफाईर्ुक्त बनाउन कार्यिमहरु सञ्चािन गने
तथा िडा कार्ायिर् र नगरपालिकाका कार्यिम कार्ायधिर्नमा सहर्ोग तथा समधिर् गने।

(र)

िडा कार्ायिर्, नगरपालिका तथा अधर् सरकारी लनकार् र गैरसरकारी सं घसं स्थासाँग गरे को सम्झौता तथा
समझर्दारी अनुसारका अधर् कार्यहरु गने।

(ऱ) िडा/नगरपालिकाको कार्ायिर्िे तोकेका अधर् कार्यहरु गने।
पररच्छे र्द-४
सं स्थाको कार्य सलमलतको बैठक र पर्दालिकारीहरुको काम, कतयव्र् र अलिकार

७.

सं स्थाको कार्य सलमलतको बैठक : (१) सं स्थाको कार्य सलमलतको बैठकको सञ्चािन र्दे हार् बमोन्जम हुनेछ :a) कार्य सलमलतको बैठक मवहनामा कन्म्तमा एक पटक र आिश्र्कता अनुसार बस्नेछ ।
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सलमलतको बैठकमा िडा सलमलत तथा नगरपालिकाका जनप्रलतलनलि, विज्ञ तथा अधर् सरोकारिािाहरुिाई आमधत्रण

b)

गनय सवकनेछ ।
सलमलतको िैठकको लनणयर्को मस्र्ौर्दा सन्चििे तर्ार गनेछ ।

c)

d) सं स्थाको बैठकको लनणयर्हरु बैठकमा उपन्स्थत पर्दालिकारीहरुबाट हस्ताक्षर गरी प्रमान्णत गराउनु पनेछ।
(1) उपर्दफा (१) बमोन्जम बस्ने कार्य सलमलतको बैठकको माइधर्ुट र सं स्थाका प्रशासलनक तथा आलथयक कारोबारसाँग सम्बन्धित
सम्पूणय कागजातहरु अध्र्क्ष, सन्चि र कोषाध्र्क्षको न्जम्मामा रहनेछन्।
(2) कार्य सलमलतको बैठक सं स्थाको कार्ायिर्मा बस्नेछ। सं स्थाको कार्ायिर् स्थापना भई नसकेको अिस्थामा कार्यसलमलतका
सबै सर्दस्र्िाई पार्क पने गरी उपर्ुक्त स्थानमा बैठक बस्ने गरी अध्र्क्षिे तोक्न सक्नेछ।

८.

सं स्थाको कार्य सलमलतका पर्दालिकारीहरुको काम कतयव्र् र अलिकार:- सं स्थाका पर्दालिकारीहरुको काम कतयव्र् र

अलिकार र्दे हार् बमोन्जम हुनेछाः
(१)

अध्र्क्षको काम, कतयव्र् र अलिकार
(क) सं स्थाको लनर्लमत बैठक बोिाउने, बैठकका िालग लमलत, समर् र स्थान तोक्ने ।
(ख) बैठकको अध्र्क्षता गरी बैठक सञ्चािन गने ।
(ग) बैठकमा अनुशासनको पािन गनय िगाउने र छिफिका विषर्हरु वटपोट गने िा गनय िगाउने ।
(घ) छिफि हुाँर्दा सिैको विचार सङ्किन गने र सियसम्मत लनणयर् गनय पहि गने ।
(ङ) सं स्थाका लनणयर्हरु िागू गने/गराउने ।
(च) सं स्थािे प्राप्त गरे को नगर्द िा न्जधसी सामानको सुरक्षाको प्रिधि

लमिाउने।

(छ) आिश्र्कता अनुसार विशेष बैठक बोिाउने ।
(ज) कार्यविलि बमोन्जम अधर् कार्यहरु गने ।
(२)

उपाध्र्क्षको काम कतयव्र् र अलिकार:
(क)

अध्र्क्षको अनुपन्स्थलतमा अध्र्क्षिे गने भनी तोवकएका कार्यहरु गने।

(ख)

कार्य सलमलतिे तोकेका अधर् कार्यहरु गने।

(३)

सन्चिको काम, कतयव्र् र अलिकाराः
(क)

अध्र्क्षको आर्दे शअनुसार बैठक बोिाउने ।

(ख)

छिफिका प्रस्तािहरू सङ्किन गरी बैठकमा पेश गने र बैठकको लनणयर् िेखी लनणयर् प्रमान्णत गराउने

(ग)

सं स्थाको विर्ाकिापको बारे मा सर्दस्र्हरुिाई जानकारी गराउने।

(घ)

कार्य सलमलतिे तोकेका अधर् कार्यहरु गने ।

(४)

कोषाध्र्क्षको काम, कतयव्र् र अलिकार

(क) सं स्थाको आम्र्दानी र खचयको वहसाब राख्ने तथा वििरण तर्ार गने।

(ङ)

(ख)

ु रुपमा खाता सञ्चािन गने।
बैंकमा खाता सञ्चािन गर्दाय सं र्क्त

(ग)

सं स्थाको नगर्द र न्जधसी सामानको न्जम्मा लिई सुरक्षा गने।

(घ)

कार्य सलमलतिे तोकेका अधर् कार्यहरु गने ।

सर्दस्र्हरुको काम,कतयव्र् र अलिकार

(क) सलमलतको बैठकमा उपन्स्थत हुने र छिफिमा सिीर् रुपमा सहभागी हुने।
(ख) सलमलतको लनणयर् कार्ायधिर्नमा सहर्ोग गने। सलमलतको लनणयर् कार्ायधिर्न भए नभएको हेरी आिश्र्कताअनुसार सलमलतको
बैठकमा छिफिमा ल्र्ाउने।
(ग) आिश्कता अनुसार अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सन्चि र कोषाध्र्क्षको काममा सघाउने ।
(घ) कार्य सलमलतिे तोकेका अधर् कार्यहरु गने ।
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पररच्छे र्द-५
आलथयक व्र्िस्थापन

९.

सं स्थाको आम्र्दानी : (१) सं स्थािे र्दे हार् बमोन्जमका क्षेत्रबाट आम्र्दानी प्राप्त गनय सक्नेछाः
(क) नगरपालिकाबाट प्राप्त हुने अनुर्दान रकम ।
(ख) सरकारी तथा गैर सरकारी लनकार्हरु, सामुर्दावर्क सं स्था तथा व्र्न्क्तहरुबाट प्राप्त हुने सहार्ता तथा अनुर्दानको
रकम ।
(ग) टोि विकास सं स्थािे सञ्चािन गरे का आर्मूिक कार्यहरुबाट प्राप्त हुने आम्र्दानी।
(घ) नगरपालिका, अधर् सरकारी लनकार् तथा गैरसरकारी सं घसं स्थासाँग विकास लनमायण िा कार्यिम सञ्चािनको िालग
गरे को सम्झौता बमोन्जम प्राप्त हुने रकम।
(ङ) सं स्थाका सर्दस्र्हरुबाट प्राप्त शुल्क तथा सहर्ोगको रकम।
(च) अधर् श्रोतबाट प्राप्त गरे को रकम ।

(२) सं स्थाको नाममा प्राप्त हुने सबै रकम सं स्थाको नाममा रहे को िैंक खातामा जम्मा गनुय पनेछ।

१०.

सं स्थाको खचयाः सं स्थाको खचय र्दे हार् बमोन्जम हुनेछाः
(क) कुनै लनकार्बाट सम्झौता बमोन्जम प्राप्त हुने रकम सम्झौतामा उन्ल्िन्खत शतय बमोन्जम तोवकएको कार्यमा खचय
गनुय पनेछ।

११.

(ख) सं स्थाको लनर्लमत कार्य सञ्चािन तथा कार्ायिर् व्र्िस्थापन सम्बधिी खचय कार्य सलमलतको लनणयर् बमोन्जम हुनेछ।
सं स्थाको िे खा, प्रलतिेर्दन तथा अधर्ाः
(१) सं स्थाको खाता िडा कार्ायिर्िे लसफाररस गरे को बैं कमा सञ्चािन हुनेछ।
ु र्दस्तखतबाट सञ्चािन हुनेछ।
(२) उपर्दफा (१) बमोन्जमको बैंक खाता अध्र्क्ष, सन्चि र कोषाध्र्क्षको सं र्क्त
(३) कोषाध्र्क्षिे सं स्थाको सबै प्रकारको नगर्दी तथा न्जधसी आम्र्दानी, सम्पूणय विकास खचयको वििरण, सं स्थाको
सञ्चािन र व्र्िस्थापनमा भएको प्रशासलनक खचयहरुको वििरण स्पष्ट रुपमा राखी िेखा परीक्षण गराउनु पनेछ ।
(४) कोषाध्र्क्षिे आम्र्दानी खचयको वहसाब वकताब चौमालसक रुपमा कार्य सलमलतको बैठकमा पेश गनुय पनेछ।
(५) कार्य सलमलतिे प्रत्र्ेक आलथयक िषयमा गरे को काम र आलथयक कारोबारको र्थाथय वििरण तर्ार गरी आलथयक िषय
समाप्त भएको लमलतिे तीन मवहना लभत्र टोि भेिामा पेश गनुय पनेछ।
(६) सं स्थािे आफ्नो िावषयक कारोबारको प्रलतिेर्दन सािारणसभा, सम्बन्धित िडा कार्ायिर् र नगरपालिकामा पेश गनुप
य नेछ
।
(७) नगरपालिका तथा िडा कार्ायिर्िे आिश्र्कता अनुसार सं स्थाको अनुगमन गरी आिश्र्क लनर्दे शन दर्दन सक्नेछ
।

१२.

न्जधसी तथा िस्तुगत सहर्ोग लिन सक्नेाः
(१) र्स कार्यविलिमा अधर्त्र जुनसुकै कुरा िेन्खएको भए तापलन विपद् प्रभावित व्र्न्क्तको उद्धार, राहत तथा पुनस्थायपना
कार्यमा सहर्ोग गनय कुनै सरकारी लनकार्, गैर सरकारी सं घसं स्था, लनजी क्षेत्र तथा व्र्न्क्त विशेषबाट न्जधसी सामान
ु य अलनिार्य रुपमा नगरपालिकाबाट
तथा िस्तुगत सहर्ोग लिन सक्नेछ तर र्सरी न्जधसी तथा िस्तुगत सहर्ोग लिनुपि
अनुमती लिनुपनेछ ।
(२) सं स्थािे उपर्दफा (१) बमोन्जम प्राप्त सहर्ोग िडा सलमलतको समधिर्मा त्र्स्तो विपद्बाट प्रभावित व्र्न्क्त तथा
पररिारिाई वितरण गनय सक्नेछ।
(३) सं स्थािे र्स र्दफा बमोन्जम प्राप्त सहर्ोगको वििरण िावषयक प्रलतिेर्दनमा समेत समािेश गनुय पनेछ।
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पररच्छे र्द –6
विविि

१३.

टोि विकास सं स्था समधिर् सलमलताः

(१) सं स्थाको कामको अनुगमन तथा समीक्षा गरी पृष्ठपोषण प्रर्दान गनय हरे क िडामा र्दे हार्बमोन्जमको टोि विकास समधिर्
सलमलत रहनेछ :(क)

िडाध्र्क्ष

- सं र्ोजक

(ख)

िडा सलमलतका सर्दस्र्हरु

- सर्दस्र्

(ग)

टोिविकास सं स्थाका अध्र्क्षहरु

- सर्दस्र्

(घ)

िडा सन्चि

- सर्दस्र् सन्चि

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (ग) बमोन्जमका सर्दस्र्हरुको पर्दािलि र्दुई िषयको हुनेछ।
(३) उपर्दफा (१) बमोन्जमको सलमलतको बैठक कम्तीमा चौमालसक रुपमा बस्नेछ।
(४) उपर्दफा (१) बमोन्जमको सलमलतिे िडा लभत्रका सबै संस्थाको काम कारबाहीिाई प्रभािकारी बनाउन सं स्थाको कार्य
सलमलतिाई आिश्र्क लनर्दे शन दर्दन सक्नेछ।
(३) उपर्दफा (१) बमोन्जमको सलमलतिे सं स्थाको काम कारिाहीको सम्बधिमा िावषयक प्रलतिेर्दन कार्यपालिकामा पेश गनुय
पनेछ।

१४.

बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेाः र्ो कार्यविलि कार्ायधिर्नको िममा कुनै बािा अड्चन आएमा कार्यपालिकािे त्र्स्तो

बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ ।

१५.

कार्य सलमलत भङ्ग गनय सक्नेाः

(१) साियजलनक सम्पन्त्तको वहनालमना गने, प्रचलित कानून विपररत कार्य गने तथा भ्रष्टाचार िा आलथयक वहनालमना गरे को
प्रमान्णत भएमा त्र्स्तो कार्य सलमलतिाई सम्बन्धित िडा सलमलतको लसफाररसमा कार्यपालिकािे भङ्ग गनय सक्नेछ।
(२) उपर्दफा १ बमोन्जम कार्य सलमलत भङ्ग गनुभ
य धर्दा अगालड सम्बन्धित कार्य सलमलतिाई सफाई पेश गने अिसर दर्दइनेछ।
(३) र्सरी कार्य सलमलत भङ्ग भएको अिस्थामा एक मवहना लभत्र र्सै कार्यविलि बमोन्जम नर्ााँ कार्य सलमलत गठन गनुय
पनेछ।

१६.

कार्यविलि सं शोिन तथा खारे ज गनय सक्नेाः

(१) कार्यपालिकािे आिश्र्कता अनुसार र्ो कार्यविलि सं शोिन तथा खारे ज गनय सक्नेछ।
(२) उपर्दफा (१) बमोन्जम र्ो कार्यविलि खारे ज भएको अिस्थामा र्स कार्यविलि बमोन्जम स्थापना तथा सञ्चािन भएका
सं स्थाहरुको सम्पन्त्त तथा र्दावर्त्त्ि नगरपालिकाको नाममा सनेछ।
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अनुसूची-१
(र्दफा ५ को उपर्दफा १ साँग सम्बन्धित)
टोि विकास सं स्थािाई सूचीकृत गनय दर्दने लनिेर्दनको नमूना
लमलताः …………………..
श्री िडा अध्र्क्षज्र्ू,
िडा सलमलतको कार्ायिर्, िडा नं.......
ठाकुरबाबा नगरपालिका।
विषर्ाः टोि विकास सं स्था सूचीकृत गने सम्बधिमा ।
उपर्ुक्त
य सम्बधिमा र्स ठाकुरबाबा नगरपालिकको िडा नं …… न्स्थत ………………….. टोिमा गठन गररएको ………………………….
टोि विकास सं स्थािाई सूचीकृत गररदर्दनुहन
ु लनम्नानुसारका वििरण सवहत अनुरोि गर्दयछु । र्स …………………………….. टोि
विकास सं स्थाको क्षेत्र लनम्न उल्िेन्खत चार वकल्िालभत्र सीलमत रहनेछ ।
पूि य लसमानााः ………………………………
पन्िम लसमानााः ………………………….
उत्तर लसमानााः …………………………..
र्दन्क्षण लसमानााः ………………………….
हािका जम्मा घरिुरीाः
सं िग्न कागजातहरुाः
१. अनुसूची १ बमोन्जमको लनिेर्दन।
२. टोि भेिाको उपन्स्थलत र लनणयर्।
३. तोवकएको ढााँचामा तर्ार गरीएको २ प्रलत वििान
४. कार्य सलमलतका सर्दस्र्हरुको नामथर र नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप।
लनिेर्दक
सलमलतको तफयबाट
अध्र्क्षको नामाः ………………………………
टोि विकास सं स्थाको नामाः ........................
ठे गानााः

.............................................

सम्पकय नं. .........................................
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अनुसूची-२
(र्दफा ५ को उपर्दफा २ साँग सम्बन्धित)
(टोि विकास सं स्थािाई दर्दने प्रमाणपत्रको नमुना)
ठाकुरबाबा नगरपालिका

..... नं. िडा कार्ायिर्
............., बदर्दयर्ा
टोि विकास सं स्था सूचीकृत प्रमाण-पत्र
ठाकुरबाबा नगरपालिका िडा नं. ....… न्स्थत ………………………………… मा गठन भएको ………………………………………………
टोि विकास सं स्थािाई र्स कार्ायिर्मा लमलत …………........................…… मा सूचीकृत गरी र्ो प्रमाण-पत्र प्रर्दान गररएको
छ । र्स नगरपालिकाको आलथयक, सामान्जक, सााँस्कृलतक तथा भौलतक पुिायिार विकास र सुशासन कार्म गने क्षेत्रमा र्स टोि
विकास सं स्थाको सविर् सहभालगताको अपेक्षा गर्दयछु ।

……………………………
िडा सन्चि

.
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अनुसूची-3

....................टोि विकास सं स्थाको नमुना वििान
प्रस्तािना:
स्थानीर् रुपमा उपिब्ि श्रम, सीप र सािन तथा अिसरहरुिाई अलिकतम पररचािन गर्दै गाउाँ को सामान्जक तथा आलथयक
व्र्िस्थािाई एक अकायको पररपूरकको रुपमा विकलसत गरी गररबी धर्ूनीकरणका प्रर्ासमा ठोस र्ोगर्दान पुर्र्ाउने, सहभालगता
मूिक र्ोजना तजुम
य ा गने तथा आफ्नो टोिको समग्र विकास गने िातािरण लसजयना गनय र्ो ..........................टोि विकास
सं स्था स्थापना गरी सं चािन गनय िाधछनीर् भएकोिे र्ो वििान बनाइएको छ ।
१. प्रारन्म्भक:
सं न्क्षप्त नाम र प्रारम्भ

(क) र्ो वििानको नाम ......................टोि विकास सं स्थाको वििान हुनेछ ।
(ख) र्ो सं स्थाको नाम .........................हुनेछ ।
(ग) र्ो वििान.................टोि विकास सं स्थाको सािारण सभाबाट पाररत भई िडा कार्ायिर्बाट स्िीकृती प्राप्त
गरी टोि विकास सं स्थाको र्दताय भएको लमलत र्दे न्ख िागू हुनेछ ।

(घ) र्स सं स्थाको कार्ायिर्......................मा हुनेछ ।
(ङ) र्स सं स्थाको लसमाना र्दे हार् बमोन्जम हुनेछ:
पूि.य .....................पन्िम.......................
उत्तर....................र्दन्क्षण.......................
२. पररभाषााः
विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स वििानमा :
१. "सं स्था" भन्नािे.......................टोि विकास सं स्थािाई समझनुपछय ।
२. "वििान" भन्नािे ...................... टोि विकास सं स्थाको वििानिाई सम्झनुपछय ।
३. "सािारण सभा" भन्नािे सं स्थाको सािारण सर्दस्र्हरुको भेिा सम्झनुपछय ।
४. "सलमलत" भन्नािे टोि विकास सं स्थाको कार्यसलमलत सम्झनुपछय ।
ु िा छु ट्टाछु ट्टै बैठक सम्झनुपछय ।
५. "बैठक" भन्नािे सं स्थाको सं र्क्त
६. "पर्दालिकारी" भन्नािे कार्यसलमलतका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष, सन्चि र सर्दस्र्हरूिाई जनाउाँ छ।
३. सं गदठत सं स्था हुने :

(क) सं स्थाको आफ्नो छु ट्टै छाप हुनेछ ।साथै सं स्थािे व्र्न्क्त सरह आफ्नो नामबाट कार्य गनय सक्नेछ।
(ख) सं स्थािे चि-अचि सम्पन्त्त प्राप्त गनय र उपर्ोग गनय सक्नेछ । तर सं स्थािे आफ्नो अचि सम्पन्त्त लबिी गनय
पाउने छै न । सं स्था विगठन भए सो सं स्थाको सम्पूणय चि अचि सम्पन्त्त नगरपालिकामा हस्ताधतरण हुनेछ।
४. सं स्थाका उद्देश्र्हरू :
सं स्थाको सं स्थागत, सामान्जक तथा आलथयक विकासका िालग र्दे हार् बमोन्जम उद्देश्र् हुनेछ :

(क) टोिस्तरमा सक्षम र दर्दगो स्िार्त्त सं स्थाको विकास गने,
(ख) टोिका व्र्न्क्तहरूको आर्मा बृवद्ध गने कार्यिमको सं चािन गरी गररबी धर्ूनीकरणमा मद्दत पुर्र्ाउने,
(ग) स्थानीर् स्तरको विकास प्रविर्ािाई दर्दगो र आत्मलनभयर बनाउन स्थानीर् स्तरको समुर्दार्को व्र्न्क्तहरुको क्षमता
विकास कार्यिम कार्ायधिर्नमा टे िा पुर्र्ाउने,

(घ) सं स्थािाई सहभालगतामूिक र्ोजना तजुम
य ा, अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रविर्ामा सविर् सहभागी बनाउने,
(ङ) सं स्थाको सर्दस्र्हरूको क्षमता विकासका िालग तालिम सं चािन गने आदर्द ।
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५. टोि विकास कार्य सलमलतको गठन
टोि विकास कार्य सलमलतको गठन र्दे हार् बमोन्जम हुनेछ :
१)

(क) नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका बस्तीहरूको लनन्ित भौगोलिक क्षेत्रलभत्रका टोि तहमा रहेका घरपररिारका
सर्दस्र्हरूबाट टोि विकास सं स्थाको गठन गररनेछ ।
(ग) सं स्थाको कार्यसलमलतमा र्दे हार् बमोन्जमका पर्दालिकारी तथा सर्दस्र्हरु रहनेछन्:a) अध्र्क्ष

एक जना

b) उपाध्र्क्ष

एक जना

c) कोषाध्र्क्ष

एक जना

d) सन्चि

एक जना

e) सर्दस्र्हरु

(तीन र्दे न्ख सात जनासम्म)

२) पवहिो पटकका िालग टोि िासीको आम भेिाबाट टोि विकास सं स्थाका कामिाई व्र्िन्स्थत गनय अध्र्क्ष,
उपाध्र्क्ष कोषाध्र्क्ष, सन्चि र सर्दस्र्को हकमा ३ र्दे न्ख ७ जनासम्म रहे को एक टोि विकास सं स्थाको तर्दथय
कार्य सलमलत गठन हुनेछ । तर र्दोस्रो पटकको हकमा र्स्तो कार्य सलमलत सािारण सभाको सियसम्मलत िा सो
नभएमा बहुमतबाट पुनगयठन हुनेछ । टोि विकास सं स्थाको

कार्य सलमलतको पर्दालिकारीको पर्दािलि २ िषयको

हुनेछ । सलमलतमा अध्र्क्ष िा सन्चि मध्र्े कुनै एक पर्दमा अलनिायर् रुपमा मवहिा हुनपु नेछ । तर्दथय कार्य सलमलतिे
१ िषय लभत्र टोि सभा बोिाई कार्य सलमलत गठन गनुपनेछ।
३) टोि विकास सं स्था गठन गर्दाय टोिका सम्पूणय घरिुरीिाई एक घर एक सर्दस्र्को रुपमा

समेट्नुपर्दयछ । सो

सम्भब नभए कम्तीमा र्दुई लतहाई घरिुरर सहभागी गराई टोि विकास सं स्था गठन गररनेछ । टोि विकास सं स्थामा
सहभालग भएका सर्दस्र्हरुमध्र्े कम्तीमा ५० प्रलतशत मवहिा आिद्ध गराउनु पनेछ ।
४) टोि विकास सं स्थामा ७ र्दे न्ख ११ जनाको कार्य सलमलत हुनेछ ।
६. सं स्थाका कार्यहरु :
टोि विकास सं स्थािे आफ्नो टोि क्षेत्रको समग्र र सर्दस्र्हरुको वहतका िालग र्दे हार्का कार्यहरु गनेछ :
१. टोिमा जालतर्, लिं गीर् िा िगीर् विभेर्दको भािना हटाई सबै सर्दस्र्हिाई लनणयर् प्रविर्ा र स्रोतमा समान अलिकार
प्रर्दान गने,
२. लबलभन्न सरकारी एिं गैर सरकारी लनकार्हरुसाँग समधिर् एिं सहकार्य गरी टोिको विकासको िालग काम गने,
३. टोिमा विकाससाँग सम्बन्धित र्ोजनाहरू सं चािन गनय आिश्र्क सहजीकरण गने,
४. टोिमा ढि तथा फोहोरमैिा व्र्िस्थापन िगार्तका सेिा प्रिाहमा नगरपालिकाको न्स्िकृलतमा सं स्थाको लनणयर्
अनुसार सेिा शुल्क लिन सक्ने,
५. टोिको विकासका िालग लबलभन्न स्रोतबाट प्राप्त स्रोतको उच्चतम् सर्दुपर्ोग गने ,
६. टोिको सामूवहक समस्र्ा पवहचान गरी प्राथलमकताको आिारमा टोि विकास र्ोजना बनाउने,
७. छु िाछू त, अधिविश्वास, कुप्रथा, बाि वििाह, बहु वििाह जस्ता सामान्जक समस्र्ाको पवहचान गरी सुिारका
कार्यिमहरू सं चािन गने,
८. टोिको आलथयक तथा सामान्जक सूचना र तथ्र्ाङ्क अद्यािलि गरी अलभिेख राख्ने,
९. सहभालगता मूिक र्ोजना तजुम
य ा गनय टोिको प्राथलमकता पवहचान गरी िडामा लसफाररस गने,
१०. टोिमा विलभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी लनकार्हरुबाट प्राप्त र्ोजनाहरुको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण प्रर्दान गने,
११. टोिमा विलभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सं स्था माफयत प्राप्त हुने कार्यिमहरु टोि विकास सं स्था माफयत सं चािन
हुने िातािरण लसजयना गने,
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१२. आफ्नो िडा तथा टोििाई िातािरणमैत्री तथा िािमैत्री बनाउने खािका कार्यिमहरु सञ्चािन गने,
१३. टोिमा भिन लनमायण मापर्दण्ड, सामान्जक सुरक्षा भत्ता जस्ता सामान्जक सरोकारका विषर्मा चेतनामूिक
कार्यिमहरु सञ्चािन गने,
१४. टोिमा रहे का साियजालनक, पलतय, ऐिानी आदर्द जग्गाको सं रक्षणमा नगरपालिकािाई सहर्ोग गने ,
१५. नगरपालिकाको राजस्ि अलििृदद्दका िालग सहर्ोग प्रर्दान गने,
१६. सं स्थामा प्राप्त भएको रकमको सं स्थाको नीलत बमोन्जम रकम खचय गने, िेखा राख्ने र िेखापरीक्षण गराउने,
१७. नगरपालिकासाँग भएको समझर्दारी अनुसारका सामान्जक तथा सेिामूिक कार्यहरु गने ।
७. सर्दस्र्ता
सं स्थामा सर्दस्र्ता र्दे हार् बमोन्जम हुनेछ :

(क) र्स वििानको उद्देश्र् बमोन्जम सं स्थाप्रलत श्रद्धा र लनष्ठा राखी वििानिाई स्िीकार गने स्थानीर् टोिबासी र्स
सं स्थाको सर्दस्र् हुनेछ ।

(ख) सर्दस्र्ता बन्न इच्छु क नर्ााँ टोिबासीहरुिे सं स्थािे तोके बमोन्जम सं स्थामा र्दरखास्त दर्दएमा सर्दस्र्ता प्रर्दान
गररनेछ ।
८. सर्दस्र्ता नरहने
र्दे हार्को अिस्थामा सं स्थाको सर्दस्र् रहने छै न :
(क) सर्दस्र्को मृत्र्ु भएमा ।

(ख) सर्दस्र्िे दर्दएको सर्दस्र्ता पररत्र्ागको लिन्खत लनिेर्दन सं स्थािे स्िीकृत गरे मा ।
(ग) सर्दस्र्ता शुल्क नलतरे को िा सं स्थाको लनणयर् पािन नगरे मा सं स्थािे लनणयर् गरी सम्पूणय सर्दस्र्िाई जानकारी गराई
सं स्थाको सर्दस्र्बाट हटाएमा ।

(घ) सं स्थािाई हालन/नोक्सानी हुने कार्य गरे मा िा नैलतक पतन, आलथयक अलनर्लमतता िा भ्रष्टाचार गरे को अलभर्ोग
प्रमान्णत भई सजार् पाएको कारण र्दे खाई सं स्थािे सर्दस्र्ताबाट हटाउने लनणयर् गरे मा ।

(ङ) नेपािको प्रचलित कानुनको लनषेि गरे को कार्य गरे मा ।
९. सं स्था गठन एिं कार्य सं चािन विलि
सं स्थाको गठन एिं कार्य सं चािन विलि र्दे हार् बमोन्जम हुनेछ :

(क) लनन्ित भौगोलिक क्षेत्रमा व्र्न्क्तहरुको सियसम्मत लनणयर् तथा िडा कार्ायिर्बाट टोिको क्षेत्र लनक्र्ौि भएपलछ
त्र्स टोिलभत्र बसोबास गने अलिकांश घरिनीहरुको उपन्स्थलतमा सं स्था गठन गररनेछ ।

(ख) टोि विकास सं स्था गठन गनय उपन्स्थत भएका व्र्न्क्तहरुिे गरे को सियसम्मत लनणयर्को आिारमा एक-एक जना
अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष र सन्चि र अधर् घरिुरीका व्र्न्क्तहरु सर्दस्र् हुनेछन् ।

(ग) सं स्थामा कन्म्तमा 50 प्रलतशत मवहिा सर्दस्र् रहनेछन् । अध्र्क्ष र सन्चि मध्र्े कन्म्तमा १ जना मवहिा हुनेछ
।
१०. सं स्थाका पर्दालिकारीहरुको काम, कतयव्र् र अलिकार
सं स्थाका पर्दलिकारीहरुको काम, कतयव्र् र अलिकार र्दे हार्बमोन्जम हुनेछन् :

(१)

अध्र्क्षको काम, कतयव्र् र अलिकार

(क)

सं स्थाको लनर्लमत बैठक बोिाउने, बैठकका िालग लमलत, समर् र स्थान तोक्ने ।

(ख)

बैठकको अध्र्क्षता गरी बैठक सञ्चािन गने ।

(ग)

बैठकमा अनुशासनको पािन गनय िगाउने र छिफिका विषर्हरु वटपोट गने िा गनय िगाउने।

(घ)

छिफि हुाँर्दा सिैको विचार सङ्किन गने र सियसम्मत लनणयर् गनय पहि गने ।
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(ङ)

सं स्थाका लनणयर्हरु िागू गने/गराउने ।

(च)

सं स्थािे प्राप्त गरे को नगर्द िा न्जधसी सामानको सुरक्षाको प्रिधि लमिाउने।

(छ)

आिश्र्कता अनुसार विशेष बैठक बोिाउने ।

(ज)

कार्यविलि बमोन्जम अधर् कार्यहरु गने ।

उपाध्र्क्षको काम कतयव्र् र अलिकार:

(क)

अध्र्क्षको अनुपन्स्थलतमा अध्र्क्षिे गने भनी तोवकएका कार्यहरु गने।

(ख)

कार्य सलमलतिे तोकेका अधर् कार्यहरु गने।

सन्चिको काम, कतयव्र् र अलिकाराः

(क)

अध्र्क्षको आर्दे शअनुसार बैठक बोिाउने ।

(ख)

छिफिका प्रस्तािहरू सङ्किन गरी बैठकमा पेश गने र बैठकको लनणयर् िेखी लनणयर् प्रमान्णत गराउने

(ग)

सं स्थाको विर्ाकिापको बारे मा सर्दस्र्हरुिाई जानकारी गराउने।

(घ)

कार्य सलमलतिे तोकेका अधर् कार्यहरु गने ।

कोषाध्र्क्षको काम, कतयव्र् र अलिकार

(क) सं स्थाको आम्र्दानी र खचयको वहसाब राख्ने तथा वििरण तर्ार गने।
(ख)

ु रुपमा खाता सञ्चािन गने।
बैंकमा खाता सञ्चािन गर्दाय सं र्क्त

(ग)

सं स्थाको नगर्द र न्जधसी सामानको न्जम्मा लिई सुरक्षा गने।

(घ)

कार्य सलमलतिे तोकेका अधर् कार्यहरु गने ।

(5) सर्दस्र्हरुको काम, कतयव्र् र अलिकार
(क)

सलमलतको बैठकमा उपन्स्थत हुने र छिफिमा सिीर् रुपमा सहभागी हुने।

(ख)

सलमलतको

लनणयर्

कार्ायधिर्नमा

सहर्ोग

गने।

सलमलतको

लनणयर्

कार्ायधिर्न

भए

नभएको

हेरी

आिश्र्कताअनुसार सलमलतको बैठकमा छिफिमा ल्र्ाउने।

(ग)

आिश्कता अनुसार अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सन्चि र कोषाध्र्क्षको काममा सघाउने ।

(घ)

कार्य सलमलतिे तोकेका अधर् कार्यहरु गने ।

११. सािारण सभाको गठन र कार्य प्रणािी
सािारण सभाको गठन र कार्य प्रणािी र्दे हार् बमोन्जम हुनेछ :
१. सं स्थाको सम्पूणय सर्दस्र्हरु रहेको एक सािारण-सभा हुनेछ ।
२. सािारण-सभाको अध्र्क्षता सं स्थाको अध्र्क्षिे गनेछ । लनजको अनुपन्स्थलतमा सं स्थाको सन्चि र लनजको पलन
अनुपन्स्थलतमा सं स्थाको ज्र्ेष्ठ सर्दस्र्िे गनेछ ।
३. सािारण-सभा सं स्थाको सिोच्च लनकार् हुनेछ ।
४. सािरण सभामा सर्दस्र् सं ख्र्ाको पवहिो पटक कन्म्तमा ५१ प्रलतशत र र्दोश्रो पटक ३३ प्रलतशत सर्दस्र्हरुको
उपन्स्थलत भएमा गणपुरक सं ख्र्ा पुगेको मालननेछ ।
१२. सािारण सभाको काम, कतयव्र् र अलिकार
सािारण सभाको काम, कतयव्र् र अलिकार र्दे हार् बमोन्जम हुनेछ :

(क) सं स्थाको कार्यसलमलतिे सािारण सभाको परामशय प्राप्त गनय उन्चत र्दे न्ख पेश भएका विषर्मा परामशय दर्दने ।
(ख) िेखापरीक्षक लनर्ुन्क्त गने ।
(ग) सं स्थाको िेखापरीक्षकको प्रलतिेर्दन पाररत गने ।
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(घ) कार्य सलमलतिाई अलिकार प्रत्र्ार्ोजन गने ।
(ङ) कार्य सलमलतको कुनै सर्दस्र् िा लसं गो कार्यसलमलतको विरुद्घ कुनै उजुरी भएमा लनणयर् गने ।
(च) सं स्थाको वििान सं शोिन गने ।
(छ) आिश्र्कताअनुसार सल्िाहकारको मनोनर्न गने ।
(ज) सं स्थाको िावषयक कार्य र्ोजना स्िीकृत गने ।
१३. आलथयक व्र्िस्था

(१) सं स्थाको र्दे हार्बमोन्जम आलथयक स्रोत हुनेछ ।
क) सर्दस्र्ताबाट प्राप्त शुल्क ।
ख) सरकारी तथा गैरसरकारी सं स्थाबाट प्राप्त हुने अनुर्दान ।
ग) सं स्थाको विलभन्न विर्ाकिापको लसिलसिामा प्राप्त हुने आर् िा पुरस्कार ।
घ) अधर् आम्र्दानी ।

(२) प्रत्र्ेक आ.ि. को िेखा तर्ार गरी पलछल्िो आ.ि.को असोज मवहना लभत्र िेखा परीक्षण गराई सो प्रलतिेर्दन सािारण
सभामा प्रस्तुत गने न्जम्मेिारी कार्य सलमलतको हुनेछ ।

(३) सं स्थाको नाममा प्राप्त िा खरीर्द चि-अचि सम्पन्त्तको पररचािन र प्रर्ोग नेपाि सरकारको प्रचलित कानुन र ठाकुरबाबा
नगरपालिकाको टोि विकास सं स्था गठन तथा पररचािन सम्बधिी कार्यविलि २०७८ बमोन्जम सं स्थाको सािरण सभाको
न्स्िकृलतमा कार्य सलमलतिे लनणयर् गरे बमोन्जम हुनेछ ।
१४. कार्यसलमलत तथा पर्दालिकारीको रान्जनामा

(क) सलमलतका सर्दस्र्हरुिे सर्दस्र्हरुिे आफ्नो पर्दबाट राजीनामा दर्दन चाहेमा अध्र्क्ष समक्ष दर्दन सक्नेछन्।
(ख) अध्र्क्षिे आफ्नो राजीनामा सन्चि माफयत सं स्थाको बैठकमा पेश गनुपय नेछ र सो उपर सं स्थािे लनणयर् गरे
बमोन्जम हुनेछ ।
१५. कार्य सलमलतिाई आविश्वासको प्रस्ताि
कार्य सलमलतका अध्र्क्ष एिं पर्दालिकारीहरु उपर अविश्वास भएमा र्थोन्चत कारण र्दे खाई सं स्थाका ५१% सर्दस्र्हरुिे विशेष
सािारणसभा राखी अविश्वासको प्रस्ताि पेश गनय सक्नेछ । अविश्वासको प्रस्ताि उपर छिफि गरी हुने लनणयर्मा बहुमतिाई
भधर्दा सियसम्मतीिाई जोड दर्दइनेछ तर सियसम्मलत नभएका िहुमतबाट लनणयर् हुनेछ ।
१६. विविि

(क) वििान सं शोिन गनुपय ने भएमा कार्य सलमलतिे स्िीकृत गरी सािारण-सभामा पेश गनुपय नेछ । सािारण सभामा
उपन्स्थत सर्दस्र्हरुको कम्तीमा र्दुई लतहाइ बहुमतबाट मात्र वििान सं शोिन हुन सक्नेछ ।

(ख) ठाकुरबाबा नगरपालिको टोि विकास सं स्था गठन तथा पररचािन सम्बधिी कार्यविलि, 2078 तथा प्रचलित
ाँ ाहरु बान्झएको हर्दसम्म स्ित: खारे ज हुनेछ ।
ऐन, लनर्महरुसाँग बान्झएका बुर्द

आज्ञािे
रामहरर ररजाि
प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत

[14]

