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फालेलुङ गाउँपाललकाको टोल लिकास संस्था (गठन तथा परिचालन) सम्बन्धी ऐन, २०७९ 

गाउँसभाबाट स्िीकृत लिलत:- २०७९÷०३÷१० 
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फालेलुङ  गाउँपाललकाको टोल लिकास संस्था (गठन तथा परिचालन) सम्बलन्ध ऐन, २०७९ 

प्रस्तावना: गाउँपालिकामा गालिएका सालिकका पाँचवटै गाउँ लवकास सलमलतका सालिकका सि ै वडाहरुिाई टोिमा 

रुपान्तरण गरी टोििासी नागररकहरुिाई स्थानीय लवकास प्रलियामा टोि तथा िस्तीस्तरिाट नै नागररक सहिालगता 

सलुनलित गर्द ैसमाजको आलथिक, सामालजक, साांस्कृलतक िगायत लवकासका सिै पक्षमा लर्दगोपना र अपनत्व लसजिना गनि 

लनलित िौगोलिक क्षेत्रलित्र िसोिास गने नागररकहरुको सहिालगतामा वडा कायािियको सहयोगीको रुपमा काम गने गरी 

टोि लवकास सांस्थाको गठन र पररचािनका िालग आवश्यक काननूी व्यवस्था गनि वाञ्छनीय िएकोिे, 'स्थानीय सरकार 

सञ्चािन ऐन, २०७४' को र्दफा १०२ को उपर्दफा १ िे लर्दएको अलिकार प्रयोग गरी फािेिङु  गाउँपालिकाको गाउँसिािे 

यो ऐन स्वीकृत गरी िाग ूगरेको छ । 

परिच्छेद-१ 

प्रािलम्भक 

१. संलिप्त नाि ि प्रािम्भ: (१) यो ऐनको नाम 'फािेिङु गाउँपालिकाको टोि लवकास सांस्था (गठन तथा पररचािन) 

सम्िन्िी ऐन,२०७९' रहकेो छ । 

(२) यो ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन िएको लमलतर्दलेि िाग ूहुनेछ । 

२. परिभाषा : लवषय वा प्रसङ्गिे अकाि अथि निागेमा यस ऐनमा,- 

(क) 'अध्यक्ष' िन्नािे यस ऐन िमोलजम गठन हुने टोि लवकास सांस्थाका अध्यक्षिाई सम्झन ुपछि । 

(ि) 'उपाध्यक्ष' िन्नािे यस ऐन िमोलजम गठन हुने टोि लवकास सांस्थाका उपाध्यक्षिाई सम्झन ुपछि | 

(ग) 'कायिपालिका' िन्नािे फािेिङु  गाउँपालिकाको गाउँ कायिपालिकािाई सम्झन ुपछि । 

(घ) 'कायाििय' िन्नािे फािेिङु  गाउँपालिकाको सम्िलन्ित वडा कायािियिाई सम्झन ु पछि र सो शब्र्दिे 

आवश्यकता अनुसार गाउँ कायिपालिकाको  कायाििय समतेिाई जनाउँर्दछ । 

(ङ) 'ऐन' िन्नािे फािेिङु  गाउँपालिकाको टोि लवकास सांस्था (गठन तथा पररचािन) सम्िन्िी ऐन,२०७९ िाई 

सम्झन ुपछि । 

(च) 'प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत' िन्नािे फािेिङु  गाउँपालिकाको प्रमिु प्रशासकीय अलिकृतिाई सम्झन ुपर्दिछ 

र सो शब्र्दिे प्रमिु प्रशासकीय अलिकृतिे तोकेको कुनै अलिकृतस्तरको कमिचारी समतेिाई सम्झन ुपछि । 

(छ) 'वडा' िन्नािे गाउँपालिकाको वडािाई सम्झन ुपछि । 

(ज) 'वडा सलमलत' िन्नािे गाउँपालिका मातहतका वडाका वडासलमलतिाई सम्झन ुपछि । 

(झ) 'वडाध्यक्ष' िन्नािे गाउँपालिकका मातहतका वडाका वडाध्यक्षिाई सम्झन ुपछि । 
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(ञ) 'टोि' िन्नािे सालवक एकतीन, ममेेङ, प्राङ्िङु, लसलर्दन र याङनाम गाउँ लवकास सलमलत मातहतका वडाहरुिाई 

सम्झन ुपछि । सो शब्र्दिे सालवकको गा. लव. स. को एउटा वडा वा िगुोि, जनसाांलययक अनपुात, रहनसहन, 

लवकास लनमािणको अवस्था, सेवाप्रवाहको पहुचँ र सामालजक पररचािनिाई मध्यनजर गरी एक िन्र्दा िढी 

वडाको िौगोलिक लसमाना समतेिाई जनाउँछ । 

(ट) 'टोि लवकास सांस्था' िन्नािे टोिको समग्र लवकासको िालग टोिलित्रका घरिरुीका प्रलतलनलिहरुको 

उपलस्थलतमा लवकास लनमािण, सेवा प्रवाह र सामालजक पररचािनको क्षेत्रमा काम गने उद्दशे्यिे गठन िई वडा 

कायािियमा सचूीकृत िएको सामरु्दालयक सांस्थािाई सम्झन ुपछि । 

(ठ) 'टोि ििेा' िन्नािे यस ऐन िमोलजम गठन गररने टोि लवकास सांस्थाको कायि सलमलतको गठनको प्रयोजनाथि 

तथा वालषिक सािारण सिाको प्रयोजनाथि कम्तीमा पन्र लर्दन अगाव ैटोि ििेा िस्ने िनी वडा कायािियिाट 

जारी साविजलनक सचूना िमोलजम उपलस्थत टोििासीहरुको ििेािाई सम्झन ुपछि । 

(ड) 'कायि सलमलत' िन्नािे यस ऐनको र्दफा ३ को उपर्दफा (१) िमोलजम प्रत्येक टोि लवकास सांस्थाको कायि 

सलमलतिाई सम्झन ुपछि । 

(ढ) 'सर्दस्य' िन्नािे यस ऐन िमोलजम गठन हुने टोि लवकास सांस्थाको कायि सलमलतका सर्दस्यिाई सम्झन ुपछि र 

सो शब्र्दिे आवश्यकता अनसुार टोि लवकास सांस्थाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलचव, कोषाध्यक्ष र सहसलचव 

समतेिाई सम्झन ुपछि । 

(ण) 'लनर्दशेक सलमलत' िन्नािे यस ऐनको र्दफा २८ को उपर्दफा (१) िमोलजमको लनर्दशेक सलमलतिाई सम्झन ुपछि 

। 

(त) 'पर्दालिकारी' िन्नािे सांस्थाको कायिसलमलतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सलचव र सर्दस्यहरु समतेिाई 

सम्झन ुपछि । 

(थ) 'िैठक' िन्नािे सांस्थाको सांयतु व वा छुटाछाछुटैाछ िैठक सम्झन ुपछि । 

(र्द) 'वालषिक सािारण सिा' िन्नािे यस ऐन िमोलजम गठन हुने टोि लवकास सांस्थाको वालषिक सािारण सिािाई 

सम्झन ुपछि । 

(ि) 'सािारण सर्दस्य' िन्नािे यस ऐन िमोलजम गठन हुने टोिलित्रका एक घर, एक सर्दस्यता िमोलजमको 

सर्दस्यिाई सम्झन ुपछि । 

(न) 'सलचव' िन्नािे यस ऐन िमोलजम गठन हुने टोि लवकास सांस्थाको सलचविाई सम्झनु पछि । 

(प) 'सह सलचव' िन्नािे यस ऐन िमोलजम गठन हुने टोि लवकास सांस्थाको सहसलचविाई सम्झन ुपछि । 

(फ) 'तोलकए िमोलजम' िन्नािे यस ऐन िमोलजम तजुिमा हुने लनयमाविीमा उल्िेलित ब्यिस्था सम्झन ुपछि । 
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परिच्छेद- २ 

संस्थाको गठन तथा सूचीकिण सम्बन्धी व्यिस्था 

(३) संस्थाको गठन : (१) वडािे यो ऐन िाग ूिएको एक मलहनालित्रमा पलहिो पटक सांस्थाको कायि सलमलत गठन गनि 

सालवक गाउँ लवकास सलमलत हुरँ्दाको वडाहरुिाई मध्यनजर गरी िगूोि, जनसाांलययक अनपुात, लवकास लनमािणको 

अवस्था, सेवा प्रवाहको पहुचँ र सामालजक पररचािनिाई मध्यनजर गरी लनलित िौगोलिक लसमानालित्रको चार 

लकल्िा तोक्न ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) िमोलजम चार लकल्िा तोकेको एक हप्तालित्रमा सांस्थाको कायिसलमलत छनोट गनिको िालग र्दहेाय 

िमोलजमका लवषयहरु िोिी उत व टोिमा िसोिास गने प्रत्येक घरिरुीिाट एक जना प्रलतलनलि उपलस्थत हुने गरी 

टोि ििेाको आह्वान गनुि पनेछ । 

(क) सांस्थाको प्रस्तालवत नाम 

(ि) कायिसलमलत गठन गररने लमलत, समय र स्थान 

(ग) कायिसलमलतमा रहन पाउने सर्दस्यहरुको योग्यता 

(घ) अन्य आवश्यक लवषयहरु । 

(३) उपर्दफा (२) मा उलल्िलित टोि ििेा आव्हानको साविजलनक सचूना कम्तीमा पन्र लर्दन अगाव ैप्रकाशन गनुि पनेछ 

। 

(४) वडाध्यक्षिे उपर्दफा (२) िमोलजमको टोि ििेामा उपलस्थत सहिागीहरुमध्येिाट समावलेशता समेतिाई सम्िोिन 

गर्द ैसकिर सविसम्मतरुपमा सांस्थाको कायिसलमलतको गठन गनुि पनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) िमोलजम सविसम्मत रुपमा सांस्थाको कायिसलमलत गठन हुन नसकेमा उपयतु व िोकतालन्त्रक लवलिको 

अविम्िन गरेर िए पलन सचूनामा उलल्िलित लमलत, समय र स्थानम ैसांस्थाको कायिसलमलत गठन गनुि पनेछ । 

(६) सांस्था गठन गर्दाि सकेसम्म टोिका सम्पणूि घरिरुीिाई एक घर एक सर्दस्यको रुपमा समट्ेन ुपनेछ । 

(७) उपर्दफा (६) िमोलजम सिै घरिरुी समावशे हुन सम्िव निएमा कम्तीमा ९०% घरिरुी सहिागी गराई टोि लवकास 

सांस्था गठन गनुि पनेछ । 

(८) यस र्दफा िमोलजम सांस्थाको कायि सलमलत छनोट गने िेिािे नै सांस्थाको नाम पलन छनोट गनेछ । यसरी सांस्थाको 

नाम छनोट गर्दाि उत व टोिको इलतहास, परम्परा, सांस्कृलत, िगूोििाई आिार मानी सकेसम्म सविसम्मत रुपमा र 

सविसम्मत हुन नसकेमा िहुमतद्वारा नाम छनोट गरी प्राथलमकतािम लनिािरण गरी वडा कायािियमा लसफाररश गनुि 

पनिछ । 
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(९) पलहिोपटक सांस्थाको कायिकारी सलमलत गठन िईसकेपलछ एक घर, एक सर्दस्यताको अविारणा िमोलजम प्रत्येक 

र्दईु वषिमा हुने सांस्थाको सािारण सिािे सांस्थाको नयाँ कायिसलमलत लनवािलचत गनेछ । 

(१०) सांस्थाको कायिके्षत्र सािारण सिािे तोकेको चारलकल्िालित्र हुनेछ । सािारण सिािे टोि तथा िस्तीलित्रका कुनै 

घरिरुी सांस्थामा समावशे नगरेको पाइएमा वा कुनै घरिरुी वा िस्ती उत व सांस्थामा समावशे गनुिपने िन्ने िागमेा 

वडा कायािियिे त्यसरी छुटेको घरिरुी वा िस्ती सम्िलन्ित सांस्थामा समावेश गनि िगाउनेछ । 

(११) यस र्दफामा अन्यत्र जनुसुकै कुरा िेलिएको िए तापलन वडा कायािियिे तोकेको िौगोलिक क्षेत्रलित्र रहकेा िढीमा 

२०० घरिरुी समट्ेने गरी टोि लवकास सांस्था गठन गनि सलकने छ । एउटा घरिरुी एकिन्र्दा िढी टोि लवकास 

सांस्थाको सर्दस्य िन्न पाउने छैन । 

(४) कायय सलिलतिः- (१) प्रत्येक सांस्थामा कम्तीमा पाँचजना मलहिा, एक जना र्दलितको प्रलतलनलित्व सलुनलित हुने गरी 

र्दहेाय िमोलजम जम्मा ११ सर्दस्यीय एक कायि सलमलत रहनेछ । 

(क) अध्यक्ष – एक जना 

(ि) उपाध्यक्ष – एक जना 

(ग) सलचव – एक जना 

(घ) सह सलचव – एक जना 

(ङ) कोषाध्यक्ष – एक जना 

(च) सर्दस्यहरु – छ जना 

(२) उपर्दफा (१) वमोलजमको कायि सलमलतमा अध्यक्ष, सलचव वा कोषाध्यक्षमध्ये कुनै एक पर्दमा अलनवायि रुपमा 

मलहिा हुन ुपनेछ। 

(५) कायय सलिलतको बैठक:- (१) सांस्थाको कायिसलमलतको िैठक हरेक मलहनाको अलन्तम शलनिार िस्नेछ । तर 

आवश्यकता अनुसार मलहनामा िढीमा तीन वटा सम्म िस्न सक्नेछ । 

(२) कायिसलमलतको िैठक सांस्थाको कायािियमा िस्नेछ । सांस्थाको कायाििय स्थापना िई नसकेको अवस्थामा 

कायिसलमलतका सिै सर्दस्यिाई पायक पनि गरी उपयतु व स्थानमा िैठक िस्ने गरी अध्यक्षिे तोक्न सक्नेछ । 

(३) कायिसलमलतको िैठकमा कायि सलमलतमा तत्काि कायम रहकेा सर्दस्य सांययाको एक्काउन्न प्रलतशत सर्दस्यहरु 

उपलस्थत िएमा िैठकको िालग गणपरूक सांयया पगुकेो मालननेछ । 

(४) कायि सलमलतको िैठकको लनणिय सविसम्मलतिाट हुनेछ । 
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(५) उपर्दफा ४ िमोलजम सविसम्मलतिाट लनणिय हुन नसकेमा कायि सलमलतमा तत्काि कायम रहकेो सर्दस्य सांययाको 

िहुमत सर्दस्यिाट गरेको लनणिय कायि सलमलतको लनणिय हुनेछ । मत िरािर िएमा िैठकको अध्यक्षता गने व्यलत विे 

लनणाियक मत लर्दनेछ । 

(६) वालषिक सािारणसिािे गने िनी स्पष्ट व्यवस्था िएकोमा िाहके सांस्थािाट सम्पार्दन हुन ेकाम कारिाही सांस्थाको 

कायिसलमलतिे गनेछ । 

(७) कायिसलमलतको िैठकमा सम्िलन्ित वडाको एकजना जनप्रलतलनलििाई अलनवायि आमन्त्रण गनुि पनेछ । 

(८) उपर्दफा (६) को प्रलतकुि हुने गरी सांस्थाको कायि सलमलतको िैठक िसेमा सलमलतिे गरेको लनणियिे विैालनकता 

प्राप्त गने छैन । 

(९) कायिसलमलतिे आवश्यकता अनसुार लवलिन्न लवषय र क्षेत्रको लवज्ञ तथा अन्य सरोकारवािाहरुिाई िैठकमा 

आमन्त्रण गनि सक्नेछ । 

 (१०) कायिसमलतको िैठक सम्िन्िी अन्य व्यवस्था तोलकए िमोलजम हुनेछ | 

(६) कायय सलिलतिा िहने पदालधकािी तथा सदस्यको योग्यता: - र्दहेायको योग्यता िएको व्यलत व मात्र सांस्थाको 

पर्दालिकारी तथा कायि सलमलतको सर्दस्यमा रहन सक्नेछन ्| 

(क) अठार वषि उमरे परूा िएको सम्िलन्ित टोििासी नेपािी नागररक, 

(ि) गाउँपालिका क्षेत्रलित्र र्दतािवाि सामरु्दालयक तथा सामालजक सांघसांस्थाको प्रमिू पर्दमा िहाि नरहकेो व्यलत व, 

(ग) वतिमान समयमा सरकारी कोषिाट पाररश्रलमक नलिने व्यलत व, (तर पेन्सन वा सामालजक सरुक्षा ित्ता लिइरहकेो 

िए, पाइन)े 

(घ) आफ्नो वा एकासगोि पररवारको स्वालमत्वमा लनमािण व्यवसायी फमि निएको व्यलत व, 

(ङ) लनवािलचत िई िहािवािा जनप्रलतलनलि निएको व्यलत व, 

(च) गाउँपालिकािाट सञ्चालित योजनाहरुको िेरुज ुफर्छ्यौट गनि िाँकी नरहकेो व्यलत व, 

(छ) फौजर्दारी अलियोगमा अर्दाितिाट सजाय नपाएको व्यलत व, 

(ज) कुनै काननूिे अयोग्य निएको व्यलत व । 

(२) उपर्दफा (१) मा उल्िलेित प्राविान िमोलजम योग्य छु िनी सांस्थाको पर्दालिकारीमा रहन चाहने व्यलत वहरुिे स्वः 

घोषणा गनुि पनिछ । 

(३) उपर्दफा (१) मा उलल्िलित प्राविान लवपरीत कुनै व्यलत विे आफ्नो योग्यता ढाँटी पर्दालिकारीमा रहकेो पाइएमा 

त्यस्ता व्यलत विाई पर्दालिकारीिाट जनुसकैु िित सम्िलन्ित वडाध्यक्षिे लनष्काशन गनि सक्नेछ र िहािवािा 
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पर्दालिकारी तथा सर्दस्यिाट ररत व रहन आउने पर्दको पलूति गनि व्यवस्था सम्िलन्ित सांस्थाको कायिसलमलतिे गनेछ 

। 

(७) कायय सलिलतका पदालधकािीको पद रिक्त सम्बन्धी व्यिस्था: (१) र्दफा ३ िमोलजम गठन िएको कायि सलमलतका 

पर्दालिकारीहरुको पर्द र्दहेाय िमोलजमको अवस्थामा ररत व हुनेछ । 

(क) अध्यक्षिे उपाध्यक्ष माफि त कायिसलमलतको िैठकमा र उपाध्यक्ष सलहत अन्य सर्दस्यिे अध्यक्षिाई राजीनामा 

लर्दएमा, 

(ि) भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै फौजर्दारी अलियोगमा कसरुर्दार ठहररएमा, 

(ग) मतृ्य ुिएमा, 

(घ) कायिसलमलतको िगातार तीनवटा मालसक िैठकमा अनपुलस्थत िएमा । 

(२) उपर्दफा (१) िमोलजम अध्यक्षको पर्द ररत व िएमा कायि सलमलतको िाँकी अवलिको िालग उपाध्यक्षिे अध्यक्ष िई 

कामकाज गनेछ । अन्य पर्दालिकारीहरुको हकमा कायि सलमलतिे िाँकी अवलिको िालग सलमलतका सर्दस्यहरु 

मध्येिाट कुनै सर्दस्यिाई त्यस्तो ररत व पर्दमा कामकाज गनि िगाउन सक्नेछ । 

८. संस्था दताय तथा निीकिण सम्बन्धी व्यिस्था:- (१) र्दफा ३ िमोलजम पहोिो पटक गठीत सांस्था यसको कायिकारी 

सलमलत अनसुलूच - ९ िमोलजमको ढाँचामा कायािियमा र्दताि गनुि पनेछ ।  

(२) ऐनको र्दफा (३) िमोलजम पलहिो पटक गलठत सांस्था र यसको कायि सलमलत अनसुचूी - १ िमोलजमको ढाँचामा 

आवश्यक कागजातहरु समावेश गरी सांस्था र्दतािको िालग वडा कायािियमा लनवरे्दन लर्दन ुपनेछ । 

(३) उपर्दफा १ िमोलजम लनवरे्दन प्राप्त िएपलछ वडा कायािियिे सांस्थाको चारलकल्िा लित्रका सिै घरिरुी समावेश गरे 

नगरेको समते हरेी यलकन गरी अनसुचूी - २ िमोलजमको ढाँचामा सांस्था र्दताि गरेको प्रमाण पत्र उपिब्ि गराउन ु

पनेछ । 

(४) वडा कायािियिे उपर्दफा (१) िमोलजम प्राप्त लनवरे्दन िमोलजम र्दतािको िालग प्राप्त िएको टोि लवकास सांस्थामा 

समावशे हुनपुने घरिरुी वा िस्ती छुटेको पाइएमा त्यसरी छुटेको घरिरुी वा िस्ती समते समावशे गरी र्दतािको िालग 

पनु पेश गनि लनर्दशेन लर्दन सक्नेछ । 

(५) प्रत्येक र्दईु वषिमा सम्पन्न हुने सांस्थाको वालषिक सािारण सिािे नयाँ कायि सलमलतको गठन गरे पिात ्अनसुचूी - 

२ मा उल्िेि िए िमोलजम सांस्थाको नवीकरण गनुि पनेछ । 

(६) उपर्दफा १ र २ िमोलजम गठन तथा नवीकरण हुने सांस्थाको लववरण कायािियिे अनसुचुी – ३ िमोलजमको ढाँचामा 

अद्यावलिक गरी रायन ुपनिछ । 

(७) सांस्था र्दताि तथा नवीकरण शलु्क सम्िलन्ि व्यवस्था तोलकए िमोलजम हुनेछ । 
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परिच्छेद-३ 

िालषयक साधािण सभासम्बन्धी व्यिस्था 

९.  िालषयक साधािण सभा ि नेतृत्ि चयनिः (१) वडाध्यक्षसँग समन्वय गरी प्रत्येक वषिको िाद्र मसान्तलित्र कम्तीमा पन्र 

लर्दन अगाव ैसांस्थाको अध्यक्षिे वालषिक सािारणसिा िोिाउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) िमोलजम सांस्थाको अध्यक्षिे वालषिक सािारण सिा निोिाएको अवस्थामा वडाध्यक्षिे सात लर्दनलित्र 

सम्िलन्ित सांस्थाको वालषिक सािारण सिा िोिाउन ुपनेछ । 

(३) वालषिक सािारण सिाको गणपरूक सांयया एक घर, एक सर्दस्यताको आिारमा रहकेा कुि सर्दस्य सांययाको कम्तीमा 

५० प्रलतशत हुनेछ । 

(४) वालषिक सािारण सिाको अध्यक्षता सांस्थाको अध्यक्षिे गनेछ र अध्यक्षको अनपुलस्थलतमा उपाध्यक्षिे गनेछ । 

(५) सांस्थाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र्दिैु अनपुलस्थत िएमा सिामा उपलस्थत िहुमत सर्दस्यहरुिे छानेको सांस्थाको 

कायिसलमलत सर्दस्यिे सांस्थाको वालषिक सािारण सिाको अध्यक्षता गनेछ । 

(६) वालषिक सािारणसिािे प्रत्येक आलथिक वषिमा सांस्थािे सम्पार्दन गरेका काम कारिाहीको िारेमा समीक्षा सलहतको 

व्यापक छिफि गनेछ र सांस्थाको आगामी कायिलर्दशा तय गनेछ । 

(७) यो ऐन प्रारम्ि िएपलछ प्रत्येक र्दईु वषिमा उपर्दफा (१) तथा उपर्दफा (२) िमोलजम िस्ने सांस्थाको वालषिक सािारण 

सिािे सांस्थाको नयाँ कायिसलमलतको गठनको कायि र्दफा ३ मा उलल्िलित प्राविान िमोलजम सम्पार्दन हुनेछ । 

(८) वालषिक सािारण सिा सम्िन्िी अन्य व्यवस्था तोलकए िमोलजम हुनेछ । 

 

१०. संस्थाको िालषयक साधािण सभा सदस्यता प्रालप्त ि लनलम्बन: (१) प्रत्येक टोिमा एक घर, एक सर्दस्यताको 

अविारणा िमोलजम सांस्थाको वालषिक सािारण सिाका सर्दस्यहरु रहने छन ्। 

(२) यस ऐन लवपररत कायि गनि सांस्थाको कुनै पलन सािारण सिा सर्दस्यिाई सांस्थाको कायिसलमलतको िहुमत सर्दस्यिे 

लनणिय गरी िढीमा एक वषिसम्मका िालग लनिम्िन गनि सक्नेछ । 
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परिच्छेद -४ 

संस्था ि यसिा आिद्ध पदालधकािीहरुको काि, कतयव्य ि अलधकाि सम्बन्धी व्यिस्था 

११. टोल लिकास संस्थाका काि, कतयव्य ि अलधकाििः- (१) प्रत्येक टोि लवकास सांस्थाका काम,कतिव्य र अलिकार 

र्दहेाय िमोलजम हुनेछ :- 

(१) टोिमा शालन्त, सरुक्षा र अमनचयन कायम गनि सहयोग गने, 

(२) सामरु्दालयक सर्दिाव, सलहष्णतुा र िाइचाराको लवकास गने, 

(३) टोिमा सांचािन हुने लवकास लनमािणका योजनाहरुको तजुिमा, कायािन्वयन र सपुरीवके्षण तथा अनगुमनमा सहयोग 

गन,े 

(४) टोिमा हुने परम्परागत जात्रा, मिेा, पवि तथा समारोहको व्यवस्थापनमा सहयोग गने, 

(५) टोिमा रहकेा साविजलनक तथा ऐिानी जग्गा, साविजलनक िवन, सम्पर्दा तथा िौलतक पवूाििारहरुको सांरक्षण गनि 

तथा अलतिमण हुन नलर्दन सहयोग गने, 

(६) टोिमा लवपर्द ्व्यवस्थापन सम्िन्िी िोज, उद्धार, राहत लवतरण, पनुलनिमािण तथा पनुस्थािपना कायिमा सहयोग गने, 

(७) टोिमा प्रकोप व्यवस्थापन सम्िन्िी लनगरानी, समन्वय, परामशि, तथयाांक सांकिन जस्ता कायिमा गाउँपालिकािाई 

सहयोग गने, 

(८) टोिको सरसफाई व्यवस्थापनको िालग सहयोग र समन्वय गने/गराउने, 

(९) छाडा पश ुचौपाया व्यवस्थापनमा सहयोग गने/गराउने, 

(१०) ित्ती, सामरु्दालयक पाकि , साविजलनक शौचाियजस्ता साविजलनक सम्पलत्तको सञ्चािन र व्यवस्थापनमा सहयोग 

पयुािउने, 

(११) काननू िमोलजम लतनुि पने कर, र्दस्तरु, सेवाशलु्क िुझाउने कायिमा सहजीकरण गने, 

(१२) टोिमा िसोिास गने गररि, अशत व, अपाङ्गता िएका व्यलत व तथा िेरोजगार व्यलत वहरुको तथयाङ्क सांकिन 

कायिमा सहयोग गने, 

(१३) टोिमा रहकेा शलैक्षक तथा स्वास्थय सांस्थाहरुको व्यवस्थापन र गणुस्तर सिुारको िालग सहयोग गने, 

(१४) जन्म, लववाह, िसाईसराइ, सम्िन्ि लवच्छेर्द, मतृ्यजुस्ता व्यलत वगत घटना र्दतािको िालग टोििासीिाई उत्सालहत 

र सहजीकरण गने, 

(१५) सामालजक सरूक्षा ित्ता प्राप्त गनि योग्य िािग्राहीको नाम र्दताि तथा नवीकरणमा आवश्यक सहजीकरण गने, 
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(१६) लवद्यतु ्चहुावट, िानेपानी चहुावट तथा चोरी लनयन्त्रण कायिमा सहयोग गने, 

(१७) टोिमा िाद्यान्न, माछामासु, तरकारी, फिफूि, पेय पर्दाथि िगायत र्दलैनक उपिोग्य सामग्रीको गणुस्तर र मलू्य 

सचूीको िारेमा जानकारी रािी िजार अनगुमन कायिमा सहयोग गने, 

(१८) उपिोत वा हक लहत सांरक्षणको िालग पैरवी तथा जनचेतना अलििलृद्ध गने, 

(१९) टोिमा हररयािी के्षत्र लवस्तार गरी वातावरण सांरक्षणको कायिमा सहयोग गने, 

(२०) स्थानीय आलथिक लवकासका सांिावनाका िारेमा छिफि गरी स्थानीय तह, गरै सरकारी तथा लनजी क्षेत्रसँग 

समन्वय, सहजीकरण र पैरवी गने, 

(२१) िवन लनमािण मापर्दण्ड तथा रालष्िय िवन सांलहताको पािनाको िालग टोि िासीहरुिाई प्रोत्सालहत गने, 

(२२) लवद्यािय िनाि, िोप अलियान, साक्षरता अलियान, सरसफाई, िैङ्लगक लहांसा उन्मिुन जस्ता रालष्िय 

अलियानहरुमा सहयोग र समन्वय गनि, 

(२३) टोिमा आलथिक तथा जातीय लविेर्दको िावना हटाई सिै सर्दस्यहरुिाई लनणिय प्रलिया र श्रोत सािन पररचािनमा 

समान अलिकार स्थालपत गनि सहजीकरण गने, 

(२४) घरेि ुलहांसा, यौनजन्य लहांसा, मानव तस्करी, िािश्रम तथा िाध्यात्मक श्रम, िोक्सी प्रथा िगायतका सामालजक 

अपराि तथा िरावीहरु अन्त्य गनि जनचेतना अलिवलृद्ध गने, 

(२५) टोिमा उद्यम लवकाससँग सम्िलन्ित कायििमहरु सांचािन गनि आवश्यक सहजीकरण गने, 

(२६) टोिको लवकासका िालग लवलिन्न श्रोतिाट प्राप्त श्रोतको उच्चतम ्सर्दपुयोग गने, 

(२७) टोिमा सरकारी लनकाय तथा गरै सरकारी सांस्था माफि त सञ्चािन हुने कायििमहरु कायािन्वयन गनि सहयोग गने, 

(२८) आफ्नो टोििाई वातावरणमतै्री, िाि मतै्री, अपाङ्ग मैत्री, पोषण मतै्री, िोप मतै्री तथा पणूि सरसफाईयतु व िनाउन 

कायििमहरु सांचािन गनि तथा वडा कायाििय र गाउँपालिकाका कायििम कायािन्वयनमा सहयोग, समन्वय र 

सहजीकरण गने, 

(२९) आफ्नो टोिका गििवती मलहिाहरुको स्वास्थय मापर्दण्ड िमोलजम चेकजाँच गनि/गराउन सचेतना फैिाउने साथै 

होम डेलििरीिाई लनरुत्सालहत गरी िलथिङ सेन्टरमा वा सलुविा सम्पन्नअस्पतािमा नै डेलििरी गराउन पहि गनि, 

(३०) वडा कायाििय, गाउँपालिका तथा अन्य सरकारी लनकाय र गरैसरकारी सांघसांस्थासँग गरेको सम्झौता तथा 

समझर्दारी अनसुारका अन्य कायिहरु गने, 

(३१) टोििासी नागररकहरुको जीवनस्तर उकास्नको िालग उद्यमशीिता प्रवद्धिन सम्िन्िी कायि गने, 
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(३२) सभ्य, स-ुसांस्कृत र सम्पन्न फािेिङु  गाउँपालिकाको स्थापना र लवकासका िालग गाउँपालिका र वडा 

कायािियिाई सहयोग गने, 

(३३) टोिमा उपिब्ि श्रोत सािनको समलुचत पररचािनका िालग टोि लवकासको योजना लनमािण एवम ्कायािन्वयनमा 

गाउँपालिका तथा वडािाई आिश्यक सहयोग गने, 

(३४) सामालजक समस्या, सामान्य वार्दलववार्द, झझैगडा समािानका िालग लनरन्तर जनचेतना अलिवलृद्ध गने, लववार्द 

लनरुपणमा मध्यस्तता गने, 

(३५) आफ्नो टोि तथा साविजलनक स्थिहरुमा वकृ्षारोपण अलियानिाई तीव्रता लर्दने, टोिमा एकघर एक रुिको 

अलियान सांचािन गने, 

(३६) िाढी, पलहरो, ि-ूक्षयजस्ता प्राकृलतक प्रकोपको जोलिम सांवरे्दनशीिता मलू्याांकन गरी सचेत गराउन े तथा 

सम्िलन्ित लनकायको ध्यानाकषिण गराउने, 

(३७) िवन सांलहता तथा मापर्दण्डका िारेमा प्रवद्धिनात्मक कायििमहरु सञ्चािन गनि, 

(३८) लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत, स्वास्थय चौकी व्यवस्थापन सलमलत, सामरु्दालयक वन टोिलवकास सांस्था, 

िानेपानी तथा सरसफाई टोि लवकास सांस्था, मलन्र्दर व्यवस्थापन सलमलत,लसँचाई तथा कुिो व्यवस्थापन सलमलत 

िगायतका अन्य स्थायी प्रकृलतका टोि लवकास सांस्थाको कायिके्षत्रमा पने िाहके आफ्नो कायिके्षत्रलित्र 

गाउँपालिकािाट जनसहिालगता/िागत सहिालगता पररचािन गरी सञ्चािन गने आयोजना तथा कायििमहरु 

सञ्चािन गरी प्रचलित सङ्घीय साविजलनक िररर्द लनयमाविी, २०६४ को लनयम ९७ को उपलनयम १२ िमोलजम 

आयोजना तथा कायििमको स्वालमत्व ग्रहण गने र त्यसको रेिर्दिे तथा ममितसम्िार गनि, 

(३९) मालथका काम, कतिव्य र अलिकार परूा गनि लवलिन्न लकलसमका अलियानहरु सांचािन गने, 

(४०) गाउँपालिका तथा वडा कायािियिे तोकेको अन्य कायिहरु गनि । 

 

१२. संस्थाका कायय सलिलतका पदालधकािीहरुको काि कतयव्य ि अलधकाि:- सांस्थाका पर्दालिकारीहरुको काम कतिव्य 

र अलिकार र्दहेाय िमोलजम हुनेछ:- 

(१) अध्यक्षको काम, कतिव्य र अलिकारः यस ऐनको अन्यत्र र्दफाहरुमा उल्िेि गररएको काम, कतिव्य र अलिकारको 

अिावा प्रत्येक सांस्थाको अध्यक्षको काम, कतिव्य र अलिकार र्दहेाय िमोलजम हुनेछ: 

(क) सांस्थाको िालषिक सािारण सिा र कायि सलमलतको िैठक िोिाउने, िैठकको लमलत, समय र स्थान तोक्ने, 

(ि) वालषिक सािारण सिा, लवशषे सािारण सिा र कायि सलमलतको िैठकको कायिसचूी तथा प्रस्ताव पेश गन,े 

गराउने, 
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(ग) गाउँसिा, कायिपालिका, वडा सलमलत एवम ्सांस्थाको सािारण सिा र कायिसमलतको लनणियिाट कायािन्वयन 

गनि गराउन सर्दवै तल्िीन रहने, 

(घ) िैठकको अध्यक्षता गरी िैठक सांचािन गनि, 

(ङ) िैठकमा अनुशासनको पािन गनि िगाउने र छिफिका लवषयहरु लटपोट गने वा गनि िगाउने, 

(च) छिफि हुरँ्दा सवकैो लवचार सांकिन गनि र सविसम्मत लनणिय गनि पहि गने, 

(छ) सांस्थाका लनणियहरु िाग ूगने, गराउने, 

(ज) सांस्थािे प्राप्त गरेको नगर्द वा लजन्सी सामानको सरुक्षाको प्रिन्ि लमिाउने, 

(झ) आवश्यकता अनसुार लवशषे िैठक िोिाउने, 

(ज) कायि सलमलतको कामको सामान्य रेिर्दिे, लनर्दशेन र लनयन्त्रण गने, 

(ट) टोि लवकास सांस्थाको प्रलतलनलित्व एकि रुपमा गनुि पने िएमा सो कायि गने, 

(ठ) ऐन िमोलजम अन्य कायिहरु गनि । 

(२) उपाध्यक्षको काम कतिव्य र अलिकार: प्रत्येक सांस्थाको उपाध्यक्षको काम, कतिव्य र अलिकार र्दहेाय िमोलजम 

हुनेछः 

(क) अध्यक्षको अनपुलस्थलतमा अध्यक्षिे गने िनी तोलकएका कायिहरु गने, 

(ि) सांस्थाको कायि सलमलत सर्दस्य तथा सािारण सर्दस्यहरुिाई तोलकएको काममा सहजीकरण र समन्वय गने, 

(ग) कायि सलमलतिे तोकेका अन्य कायिहरु गने । 

(३) सलचवको काम, कतिव्य र अलिकारः प्रत्येक सांस्थाको सलचवको काम, कतिव्य र अलिकार र्दहेाय िमोलजम हुनेछः 

(क) सािारणसिा र कायिसलमलतको सलचवको रुपमा काम गने, 

(ि) सािारण सिा र कायि सलमलतको लनणियको अलििेि सुरलक्षत रायने, 

(ग) अध्यक्षको आर्देशानसुार सािारण सिा र कायि सलमलतको िैठकको िालग पत्राचार गने, 

(घ) छिफिका प्रस्तावहरु सांकिन गरी िैठकमा पेश गने र िैठकको लनणिय िेिी लनणिय प्रमालणत गराउने, 

(ङ) सांस्थाको लियाकिापको िारेमा सर्दस्यहरुिाई जानकारी गराउने, 

(च) कायिसलमलतिे तोकेका अन्य कायिहरु गने । 



13 
 

13 
 

(४) कोषाध्यक्षको काम, कतिव्य र अलिकारः प्रत्येक सांस्थाको कोषाध्यक्षको काम, कतिव्य र अलिकार र्दहेाय िमोलजम 

हुनेछः 

(क) सांस्थाको कोष तथा आलथिक कारोिारको लहसाि तथा अलििेि र्दरुुस्त रायने, 

(ि) सांस्थािाट सञ्चालित आयोजना तथा कायििमको अलििेि रायने, 

(ग) गाउँपालिकािाट सञ्चािन हुने आयोजनामा िागत सहिालगता जटुाउनपुने िएमा श्रोत पररचािनको िालग 

आवश्यक कारिाही अघी िढाउने, 

(घ) िैंकमा िाता सांचािन गर्दाि सांयतु व रुपमा िाता सांचािन गने, 

(ङ) सांस्थाको नगर्द र लजन्सी सामानको लजम्मा लिइ सरुक्षा गने, 

(च) कायिसलमलतिे तोकेका अन्य कायिहरु गने । 

(५) सहसचलवको काम, कतिव्य र अलिकारः  प्रत्येक सांस्थाको सहसलचवको काम, कतिव्य र अलिकार र्दहेाय िमोलजम 

हुनेछः 

(क) सांस्थाको सलचवको अनपुलस्थलतमा लनजको कायििार सम्हाल्ने, 

(ि) कायि सलमलतिे तोकेका अन्य काम गने । 

(६) कायिसलमलत सर्दस्यको काम, कतिव्य र अलिकारः प्रत्येक सांस्थाको कायि सलमलत सर्दस्यको काम, कतिव्य र अलिकार 

र्दहेाय िमोलजम हुनेछः 

(क) कायि सलमलतको िैठकमा िाग लिई लनणिय प्रकृयामा सकृय सहिालगता जनाउने, 

(ि) कायि सलमलतको लनणिय कायािन्वयनमा सहयोग गने, 

(ग) कायि सलमलतको लनणिय कायािन्वयन िए निएको हरेी आवश्यकताअनसुार सलमलतको  िैठकमा छिफिमा 

ल्याउने, 

(घ) आवश्कता अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलचव र कोषाध्यक्षको काममा सघाउने, 

(ङ) कायि सलमलतिे तोकेका अन्य कायिहरु गने । 

(७) सािारण सर्दस्यको काम, कतिव्य र अलिकारः सांस्थाको सािारण सर्दस्यको काम, कतिव्य र अलिकार र्दहेाय 

िमोलजम हुनेछः 

(क) सांस्थाको वालषिक सािारण सिामा िाग लिई लनणिय प्रकृयामा सकृय सहिालगता जनाउने, 
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(ि) आफ्नो के्षत्रलित्र सञ्चालित आयोजना तथा कायििम कायािन्वयनमा सांस्थािाई रचनात्मक सल्िाह सझुाि 

सलहत लनरन्तर सहयोग गने, 

(ग) कायि सलमलतिे तोकेको अन्य काम गने । 

परिच्छेद-५ 

संस्थाको कोष, लेखा, लेखापिीिण ि अलभलेख सम्बन्धी व्यिस्था 

१३. संस्थाको कोषिः- (१) कायािियिे तोकेको िैंकमा रहने गरी प्रत्येक सांस्थाको एउटा छुटैाछ कोष रहनेछ र सो कोषमा 

र्दहेायका रकमहरु रहनेछन-् 

(क) सांस्थािे आयमिूक कृयाकिाप गरी आजिन गरेका सिै प्रकारका रकम, 

(ि) िागत सहिालगता िापत जम्मा गनुिपने रकम, 

(ग) गाउँपलिका, अन्य सरकारी लनकाय तथा गरैसरकारी सांघसांस्थासँग लवकास लनमािण वा आयोजना तथा कायििम 

सञ्चािनका िालग सम्झौता िमोलजम प्राप्त रकम, 

(घ) सरकारी तथा गरै सरकारी लनकायहरु, सामरु्दालयक सांस्था तथा व्यलत वहरुिाट प्राप्त हुन ेसहायता तथा अनरु्दानको 

रकम, 

(ङ) सांस्थाका सर्दस्यहरुिाट प्राप्त शलु्क तथा सहयोगको रकम, 

(च) अन्य श्रोतहरुिाट प्राप्त गरेको रकम, 

(छ) सांस्थाको नाममा प्राप्त हुने सिै रकम सांस्थाको नाममा रहकेो िैंक िातामा जम्मा गनुि पनेछ । 

१४. संस्थाको खचयिः- सांस्थाको िचि र्दहेाय िमोलजम हुनेछ 

(क) कुन ैलनकायिाट सम्झौता िमोलजम प्राप्त हुने रकम सम्झौतामा उलल्िित शति िमोलजम तोलकएको कायिमा िचि 

गनुि पनेछ । 

(ि) सांस्थाको लनयलमत सञ्चािन तथा कायाििय ब्यिस्थापन सम्िन्िी िचि कायिसलमलतको लनणिय िमोलजम हुनेछ । 

१५. लेखा ि लेखापिीिणिः- (१) सांस्थाको िेिा प्रचलित काननू तथा िेिाका मान्य लसद्धान्त िमोलजमको ढाँचामा रायन ु

पनेछ । 

(२) सांस्थाको िाता वडा कायािियको लसफाररसमा गाउँ कायिपालिकाको कायािियिे तोकेको िैंकमा सञ्चािन हुनेछ 

। 
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(३) उपर्दफा (१) िमोलजमको िैंक िाता सञ्चािन कम्तीमा एक जना मलहिा हुने गरी सांस्थाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र 

सलचव मध्ये कुनै र्दईु जना र कोषाध्यक्षको सांयतु व र्दस्तितिाट हुनेछ । 

(४) कोषाध्यक्षिे आम्र्दानी िचिको लहसाि लकताि चौमालसक रुपमा कायिसलमलतको िैठकमा पेश गनुि पनेछ । 

(५) सांस्थािे प्रत्येक आलथिक वषिको आय र व्ययको अलन्तम िेिापरीक्षण कायािियिे तोकेको िेिापरीक्षकिाट 

गराउन ुपनेछ । 

(६) कायिसलमलतिे प्रत्येक आलथिक वषिमा गरेको काम र आलथिक कारोिारको यथाथि लववरण तयार गरी आलथिक वषि 

समाप्त िएको लमलतिे र्दईु मलहनालित्र सािारण सिामा पेश गनुि पनेछ । 

(७) सांस्थािे आफ्नो वालषिक कारोिारको प्रलतवरे्दन सम्िलन्ित वडा कायाििय र गाउँपालिकामा आलथिक वषि समाप्त 

िएको लमलतिे तीन मलहनालित्रमा पेश गनुिपनेछ । 

(८) गाउँपालिका तथा वडा कायािियिे आवश्यकता अनसुार सांस्थाको अनगुमन गरी आवश्यक लनर्दशेन लर्दन सक्नेछ 

। 

१६. अलभलेख िाख्नु पननिः- प्रत्येक सांस्थािे आफ्नो काम कारिाही व्यवलस्थत र पारर्दशी गनिका िालग र्दहेाय िमोलजमका 

अलििेिहरु अद्यावलिक रायन ुपनेछः- 

(क) सािारण सिा र कायिसलमलतसँग सम्िलन्ित सम्पणूि अलििेि, 

(ि) िागत सहिालगता/जनसहिालगता आयोजना सञ्चािनका िालग गाउँपालिकासँग गररएको सम्झौता, िागत 

इलस्टमटे, कायि सम्पन्न प्रलतवरे्दन, आलर्द 

(ग) आम्र्दानी, िचि, सम्पत्ती र र्दालयत्व सम्िन्िी लववरण, 

(घ) कायािियिे तोकेको अन्य आवश्यक कुराहरु । 

१७. लिन्सी तथा िस्तुगत सहयोग ललन सलनेिः- (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलिएको िए तापलन सांस्थािे 

लवपर्द ्प्रिालवत व्यलत वको उद्दार, राहत तथा पनुस्थािपना कायिमा सहयोग गनि कुनै सरकारी लनकाय, गरै सरकारी 

सांघसांस्था, लनजी के्षत्र तथा व्यलत व लवशषेिाट लजन्सी सामान तथा वस्तगुत सहयोग लिन सक्नेछ । 

(२) सांस्थािे उपर्दफा (१) िमोलजम प्राप्त सहयोग वडा सलमलतको समन्वयमा त्यस्तो लवपर्दिाट प्रिालवत व्यलत व तथा 

पररवारिाई लवतरण गनि सक्नेछ । 

(३) सांस्थािे यस र्दफा िमोलजम प्राप्त सहयोगको लववरण वालषिक प्रलतवरे्दनमा समते समावेश गनुि पनेछ | 

पररच्छेर्द -६ 

प्रलतिेदन ि पुिस्काि सम्बन्धी व्यिस्था 
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१८. प्रलतिेदन ि पुिस्काि:- (१) प्रत्येक सांस्थािे अििवालषिक रुपमा आफूिे सम्पार्दन गरेका लियाकिापहरुको प्रलतवरे्दन 

कायािियिे तोकेको ढाँचामा सम्िलन्ित वडा कायािियमा पेश गनुि पनेछ । 

(२) सम्िलन्ित वडा कायािियिे समेत आफू मातहतका सांस्थाहरुिाट सम्पालर्दत लियाकिापहरु सलहतको एकमषु्ट 

प्रलतवरे्दन अििवालषिक रुपमा कायािियमा पेश गनुि पनेछ । 

(३) गाउँपालिकाका अध्यक्षिे उपर्दफा (२) िमोलजमको प्रलतवेर्दनका आिारमा प्रत्येक आलथिक वषिमा सिैिन्र्दा उत्कृष्ट 

र लसजिनात्मक कायि सम्पार्दन गनि तीनवटा सांस्थािाई प्रमाणपत्र सलहत र्दहेाय िमोलजम परुस्कृत गनि सक्नेछः 

(क) प्रथम हुने सांस्थािाई सांस्थाको क्षमता लवस्तार तथा सदुृढीकरणका िालग एकिाि रुपैंया नगर्द अनरु्दान, 

(ि) लद्वतीय हुने सांस्थािाई सांस्थाको क्षमता लवस्तार तथा सदुृढीकरणका िालग पचहत्तर हजार रुपैंया नगर्द अनरु्दान, 

(ग) ततृीय हुने सांस्थािाई सांस्थाको क्षमता लवस्तार तथा सदुृढीकरणका िालग पचास हजार रुपैंयाँ नगर्द अनरु्दान 

(४) उपर्दफा (३) मा उलल्िलित नगर्द अनरु्दान सलहतको परुस्कार लवतरण गर्दाि सांस्थाको अलन्तम िेिापरीक्षण 

प्रलतवरे्दनमा औ ांल्याइएको िेरुजकुो मात्रा र प्रकृलतिाई प्रमिु आिार मालननेछ । 

 

परिच्छेद-७ 

काययकािी सलिलतको लनलम्बन ि खािेिी सम्बन्धी व्यिस्था 

१९. काययकािी सलिलतको लनलम्बन िा खािेिी:- (१) र्दहेायमा उलल्िलित कुनै पलन अवस्थामा सम्िलन्ित वडा 

सलमलतको लसफाररसमा लनर्दशेक सलमलतिे कुनै पलन सांस्थाको कायिकारी सलमलतिाई अकाि व्यवस्था नहुञ्जिे सम्मका 

िालग लनिम्िन वा िारेजी समेत गनि सक्नेछः 

(क) यस ऐनमा उलल्िलित समयावलिमा वालषिक सािारण सिा निसेमा वा, 

(ि) जनसहिालगता/िागत सहिालगता पररचािन गरी आयोजना तथा कायििम सञ्चािन गर्दाि सम्झौता 

लवपररतको कायि गरेको प्रमालणत िएमा वा, 

(ग) यस ऐनमा उलल्िलित प्राविान लवपरीतको कायि गरेको प्रमालणत िएमा वा, 

(घ) साविजलनक सम्पलत्तको लहनालमना गरेमा वा, 

(ङ) प्रचलित काननू लिपररत कायि गनि तथा भ्रष्टाचार वा आलथिक लहनालमना गरेको पाइएमा वा, 

(घ) कायिपालिका तथा लनर्दशेक सलमलतिे लर्दएको लनर्देशनको उल्िांघन गरेमा । 
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(२) उपर्दफा (१) िमोलजम कुनै पलन सांस्थाको कायिकारी सलमलतिाई लनिम्िन वा िारेजी गनुिअलघ वडा सलमलतिे 

उत व सांस्थाको कायिकारी सलमलतिाई सात लर्दनको म्यार्द लर्दई सफाई पेश गनि मौका िने लर्दनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) िमोलजमको समयावलिमा सांस्थाको कायिकारी सलमलतिे लचत्तिझु्र्दो सफाई पेश गरेको सम्िलन्ित 

वडा सलमलतिाई िागमेा तत्कािका िालग सम्िलन्ित वडािे सांस्थाको कायिकारी सलमलत लनिम्िन वा िारेजी 

प्रकृयािाई स्थगन गनि सक्नेछ । 

(४) उपर्दफा (१) िमोलजम कुनै पलन सांस्थाको कायिकारी सलमलत िारेजी िएमा वडाध्यक्षिे टोिििेाको आव्हान गरी 

यस ऐनमा उलल्िलित प्राविान िमोलजम सांस्थाको नयाँ कायिकारी सलमलतकोगठन गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ । 

परिच्छेद- ८ 

आयोिना तथा काययक्रि सञ्चालन गदाय अपनाउनु पनन काययलिलध सम्बन्धी व्यिस्था 

२०. िनसहभालगतािा आयोिना तथा काययक्रि सञ्चालन गदाय संस्थाले अपनाउनु पनय काययलिलध:- 

 (१) कायािियसँगजन/िागत सहिालगता पररचािन गरी आयोजना तथा कायििम सञ्चािन गर्दाि र्दहेाय िमोलजमको 

कायिलवलि सांस्थािे अलनवायि रुपमा अपनाउन ुपनेछ: 

(क) सांस्थािे अनसुचुी-४ िमोलजमको ढाँचामा कायािियसँग आयोजना तथा कायििमको सम्झौता गनुि पनेछ । 

तर, सम्झौता िएका आयोजना तथा कायििमको अलन्तम फरफारक नगरी एउटै सांस्थासँग आयोजना तथा 

कायििम र्दोहोरो पने गरी कायािियिे अकको  सम्झौता गने छैन । 

(ि) िढीमा ३० िािसम्मका आयोजना मात्र टोि लवकास सांस्थामाफि त सञ्चािन गररनेछन ्। 

(ग) एउटै आयोजनामा लनमािण सामग्री िाहकेका रु. १ िाि वा सोिन्र्दा िढी िागत लस्टमटे िएका मािसामान 

िररर्द गनुि परेमा गाउँ कायिपालिकाको कायािियिाट नै गरी सम्िलन्ित आयोजना सञ्चािन गने टोि 

लवकास सांस्थािाई हस्तान्तरण गररनेछ । 

िररर्द सम्िन्िी सो व्यवस्था टोि लवकास सांस्थाका अलतररत व लवद्यािय वा अन्य सांस्थाहरुिे सञ्चािन 

गने आयोजनाहरुको हकमा पलन िाग ूहुनेछ । 

(घ) आयोजना तथा कायििम सम्पन्न िई फरफारक गनुििन्र्दा अगाव ैसांस्थािे अलनवायि रुपमा सम्िलन्ित वडाको 

जनप्रलतलनलिको रोहवरमा अनुसचुी-५ िमोलजमको ढाँचामा साविजलनक परीक्षण गनुि पनेछ । 

(ङ) आयोजना तथा कायििम सञ्चािन गर्दाि सांस्थािे आफूिे प्रत्येक लकस्तामा गरेको िचिको सचूना अनसुचुी-

६ िमोलजमको ढाँचामा साविजलनक गनुि पनेछ । 

(च) आयोजना तथा कायििमको कुि िागत एकिाि रुपैंयािन्र्दा िढी िएमा सांस्थािे काम शरुु गनुििन्र्दा 

अगाव ैआयोजना तथा कायििमको नाम, िागत, िागत साझेर्दारीको अवस्था, काम शरुु र सम्पन्न गनुिपन े
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अवलि समते र्दलेिने गरी तयार गररएको अनसुचुी-७ िमोलजमको ढाँचामा सचूनापाटी आयोजना तथा 

कायििम स्थिमा रायन ुपनिछ । 

(ङ) सांस्थािे आयोजना तथा कायििमको फरफारकको िालग कायािियमा कागजात पेश गर्दाि अनसुचुी-८ 

िमोलजमको ढाँचामा आयोजना तथा कायििमको िौलतक तथा लवत्तीय प्रलतवेर्दन पेश गनुि पनेछ । 

(च) सांस्थािाट सञ्चािन हुने आयोजना तथा कायििमको प्रकृलत हरेी गणुस्तर सुलनलितता गने प्रयोजनका िालग 

कायािियिे थप मागिर्दशिन िनाई िाग ूगनि सक्नछे र यसरी िनाईएको मागिर्दशिनको पािना गनुि प्रत्येक 

सांस्थाको कतिव्य हुनेछ । 

(छ) आयोजना तथा कायििम सञ्चािन एवम ्कायिन्वयन गर्दाि गाउँपालिकास्तरीय आयोजना तथा कायििम 

अनगुमन तथा मलू्याांकन सलमलतिे लर्दएको लनर्दशेन पािना गनुि प्रत्येक सांस्थाको कतिव्य हुनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) मा उलल्िलित व्यवस्था तथा उत व व्यवस्थािाई थप व्यवलस्थत र प्रलवलिमतै्री िनाउनका िालग 

कायािियिे आवश्यक व्यवस्था गनि सक्नेछ । 

(३) टोि लवकास सांस्था माफि त जनसहिालगतामा आयोजना सांचािन सम्िन्िी अन्य व्यवस्था तोलकए िमोलजम हुनेछ 

। 

(४) अन्य व्यवस्था प्रचलित काननू िमोलजम हुनेछ,| 

परिच्छेद- ९ 

लिलिध 

२१. स्थायी प्रकृलतका टोि लवकास सांस्था तथा अन्य टोि लवकास सांस्थािे ऐनको पािना गनुिपने : जनसहिालगता पररचािन 

गरी सञ्चािन गररने गाउँपालिकास्तरीय तथा वडास्तरीय आयोजना तथा कायििमहरु सञ्चािन गर्दाि स्थायी प्रकृलतका 

टोि लवकास सांस्था तथा अन्य टोि लवकास सांस्थाहरुिे पलन यसै ऐनमा उलल्िलित योजना सम्झौतार्दलेि 

फरफारकसम्मका सम्पणूि प्राविानहरुको अक्षरशः पािना गनुि पनेछ । 

२२. सांस्थाको नामाकरण: यस ऐन िमोलजम गठन हुने सांस्थाको नामाकरण टोिलित्रको ऐलतहालसक, परुातालत्वक, साांस्कृलतक, 

िौगोलिक आलर्द लवशषेताहरु झलल्कने गरी र्दफा ३ िमोलजमको टोि ििेाि े छनोट गरी वडा सलमलतको िैठकिे 

लनिािरण गनेछ । 

२३. लनर्दशेन लर्दन सक्नेः यस ऐन िमोलजम गठन हुने सांस्थािाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा 

प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत, वडाध्यक्ष वा अलिकार प्राप्त अलिकारीिे आवश्यक लनर्देशन लर्दन सक्नेछ र त्यस्तो 

लनर्दशेनको पािना गनुि प्रत्येक सांस्थाको कतिव्य हुनेछ । 

२४. गाउँपालिकासँग सम्पकि ः - सांस्थािे गाउँपालिकासँग सम्पकि  रायर्दा वडा कायाििय माफि त मात्र रायन ुपनेछ । 
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२५. लनयम, लनर्दलेशका, कायिलवलि वा मापर्दण्ड िनाउने अलिकारः यस ऐनको उदे्धश्य कायािन्वयन गनि कायिपालिकािे 

आवश्यक लनयम, लनर्दलेशका, कायिलवलि वा मापर्दण्डको तजुिमा गरी िाग ूगनि सक्नेछ । 

२६. लनर्देशक सलमलत सम्िन्िी व्यवस्था: (१) यस ऐनमा उलल्िलित कुनै व्यवस्था कायािन्वयन गने सम्िन्िमा कुनै लद्वलविा 

वा िािा/अड्चन आइपरेमा िािा अड्काउ फुकाई तत्काि त्यसको लनराकरण समते गनिका िालग गाउँपालिकामा 

र्दहेाय िमोलजमको एक लनर्देशक सलमलत रहनेछः 

(क) गाउँपालिकाका अध्यक्ष                                                                                         : सांयोजक 

(ि) गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष                                                                                         : सर्दस्य 

(ग) गाउँपालिकाका अध्यक्षिे तोकेको एकजना मलहिा सलहत र्दईु जना कायिपालिका सर्दस्य                              

         : सर्दस्य 

(घ) गाउँपालिकाका प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत                                                         : सर्दस्य-सलचव 

(२) उपर्दफा (१) िमोलजमको सलमलतिे फुकाएको िािा अड्चनको जानकारी कायिपालिकाको िैठकमा पेश गनुि पनेछ 

र कायिपालिकािे सो लवषयको जानकारी लनयलमत गाउँ सिा अलिवशेनको पलहिो िैठकमा गराउन ुपनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) िमोलजमको सलमलतिे आफ्नो कायिलवलि आफैं  व्यवलस्थत गनि सक्नेछ, 

(४) प्रलतवरे्दन तथा ितु वानी सम्िद्द सम्पणूि कागजातहरु तोलकए िमोलजम हुनेछ ।  

२७. िारेजी: यस ऐनिे उपिोत वा सलमलत गठन तथा पररचािन सम्िन्िी कायिलवलि, २०७५ िाई िारेज गनेछ ।  
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अनुसुची-१ 

(ऐनको र्दफा ८ को उपर्दफा १ सँग सम्िलन्ित) 

श्री वडा अध्यक्ष ज्य,ु  

......नां. वडा कायाििय  

फािेिुङ गाउँपालिका, पाँचथर ।  

 

  लिषय: टोल लिकास संस्था दताय गनन सम्बन्धिा ।  

 

 उपयुित व सम्िन्िमा त्यस वडा कायािियको लमलत: २०...........÷==========÷======== गते प्रकालशत सचूना िमोलजम 

र्दहेायको चार लकल्िामा रहकेा .........................घरिरुीको लमलत २०...........÷==========÷========  गते ..................... 

ठाउँको ििेािे टोि लवकास सांस्थाको गठन तथा कायिकारी सलमलतको पर्दालिकार चयन गररएकािे  'फािेिुङ 

गाउँपालिकाको टोि लवकास सांस्था (गठन तथा पररचािन) सम्िलन्ि ऐन, २०७९' िमोलजम यस सांस्थािाई र्दताि गररलर्दनुहुन 

लनम्नानसुार लववरण सलहत अनुरोि गर्दिछु ।  

 

क्र.सं पदालधकािीको नाि थि ठेगाना पद सम्पकय  नं. नागरिकता नं. कैलफयत 

१   अध्यक्ष    

२   उपाध्यक्ष    

३   सलचव    

४   सह-सलचव    

५   कोषाध्यक्ष    

६   सर्दस्य    

७   सर्दस्य    

८   सर्दस्य    

९   सर्दस्य    

१०   सर्दस्य    

११   सर्दस्य    

 

संलग्न कागिात 

१. टोि ििेाको उपलस्थलत, लनणिय र फोटो 

२. कायिसलमलतका पर्दािाकरीको नागररकता प्रमाणप्रको प्रलतलिलप 

३. सािरण सिाका सर्दस्यहरुको घरिरुी तथा लतरो लतरेको रलसर्द 
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४. ऐनको र्दफा ५ को उपर्दफा २ िमोलजमको स्व-घोषणा पत्र  

आवश्यक लववरण: - 

पवुिको लसमाना: ..........................................पलिमको लसमाना...................................... 

उत्तरको लसमाना.........................................र्दलक्षणको लसमाना....................................... 

सम्पकि  नाम थर.........................................सम्पकि  नां. ................................................. 

टोि लवकास सांस्थाको प्रस्तालवत नाम:- 

१. 

२.  

३.  
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अनसुलुच-२ 

ऐनको र्दफा ८ को उपर्दफा ३ सँग सम्िलन्ित 

फालेलुङ गाउँपाललका 

..........नं. िडा कायायलय 

......................पाँचथि 

१ न. प्रदेश नेपाल 

टोल लिकास संस्था दताय प्रिाणपत्र 

टोि लवकास सांस्थाको नाम: .................................................................................................................. 

ठेगाना: ............................................................................................................................................ 

चार लकल्िा:  

पवूि:...................................................................पलिम: .................................................................... 

उत्तर:................................................................र्दलक्षण:....................................................................... 

कायिसलमलतका पर्दािीकारीको लववरण:  

ि.स  पर्दालिकारीको नाम थर  ठेगाना  पर्द  सम्पकि  नां.  नागररकता नां.  कैलफयत  

१   अध्यक्ष    

२   उपाध्यक्ष    

३   सलचव    

४   सह-सलचव    

५   कोषाध्यक्ष    

६   सर्दस्य    

७   सर्दस्य    

८   सर्दस्य    

९   सर्दस्य    

१०   सर्दस्य    

११   सर्दस्य    

 

र्दताि गने अलिकारीको 

नाम, थर:  

पर्द:  

हस्ताक्षर :  

र्दताि लमलत:  
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अनसुलुच-३ 

ऐनको  र्दफा ८ को उपर्दफा ५ सँग सम्िलन्ित 

फालेलुङ गाउँपाललका 

..........नं. िडा कायायलय 

......................पाँचथि 

१ न. प्रदेश नेपाल 

टोल लिकास संस्थाको निीकिण  

 

क्र.स 
टोल लिकास संस्थाको 

नाि 
ठेगाना 

सम्पकय  

नं. 

निीकिण बहाल िहने 

अिलध िलसन नं. लिलत 

निीकिण गनन 

अलधकािीको 

नाि, थि 

हस्तािि 

र्दलेि  सम्म 

          

          

          

   

तयार गने:                                                                                                                                                                    प्रमालणत गने  

वडा सलचव:                                                                                                                                                               वडा अध्यक्ष  

(नोट: यो लववरण आलथिक वषिको समालप्त सँग ैप्रमालणत गरी रायनपुनेछ )  
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अनसुलुच -४ 

ऐनको र्दफा २० को उपर्दफा १(क) सँग सम्िलन्ित 

(योजना/कायििम सम्झौता फारम) 

१. सम्झौता गनन पि ि आयोिना: 

   १.१  टोि लवकास सांस्थाको: 

                 १. नाम:- 

                 २. ठेगाना:  

१.२  आयोजना कायििमको लववरण:  

           १. नाम:  

           २. ठेगाना:  

          ३. उद्दशे्य:  

          ४. आयोजना सरुु हुने लमलत:  

          ५. आयोजना सम्पन्न हुने लमलत:  

२. आयोिना काययक्रिको लागत सम्बन्धी लिििण:  

लस.नां.  लनकाय रकम कैलफयत 

१ गाउँपालिकािाट नगर्द (कलन्टन्जने्सी सलहत)    

२ गाउँपालिकािाट वस्तगुत सामान   

३ टोि लवकास सांस्थािाट नगर्द   

४ टोि लवकास सांस्थािाट जनश्रमर्दान   

५ अन्य लनकायिाट( नाम..............) नगर्द   

६ अन्य लनकायिाट (नाम:............) वस्तगुत 

समानहरु 

  

 आयोजनाको कुि िागत जम्मा रु.    

२.१ आयोजनािाट िािालन्वत हुने १. घरपररवार सांययाः................२. जनसांयया...............क) मलहिा -........ ि) परुुषः-

............ ग) आलर्दवासी/जनजातीः-.................... घ)र्दलित .....................    

िलक्षत समहूको आयोजना िएमा मात्र िने 
मलहिा (पररवार सांययाः ................ जनसांययाः ......... मलहिा .......... परुुषः ...........) 
जनजालत (पररवार सांययाः ................ जनसांयया........... मलहिा .......... परुुषः ..........)  
िोपोन्मिु (पररवार सांययाः ................जनसांययाः ........... मलहिा .......... परुुषः ...........) 
र्दलित (पररवार सांययाः .................... जनसांययाः ........... मलहिा .......... परुुषः ...........) 
लपछलडएको (पररवार सांययाः ............. जनसांयया .......... ...मलहि .......... परुष:  .........) 
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२.२ आयोजनाको िागत अनुमानिाट िने आयोजनाको प्रालवलिक लववरण  

क) सांचाई िए, िम्िाई (लम.) ..............सांलचत हुने क्षेत्रफि ..................(हके्टर) 

ि) लवद्यािय िवन िए, कोठा सांययाः .................... के्षत्रफि .......................(व. मी) 

ग) सामरु्दालयक  िवन , कोठा सांययाः.................. के्षत्रफ ि........................(व. मी)  

घ) हले्थ पोष्ट िए, कोठा सांययाः .................हले्थ पोष्ट िवनको क्षेत्रफि:  .............(व. मी)  
ङ) िेिमरै्दान िए ...................... सो को के्षत्रफि ......................(व. मी)  
च) िाटो िए िम्िाईः ...................................................लक.मी. (मोटर िाटो) वा (घोडेटो ) 

छ) कल्िटि  तथा ढि लनकास िए, िम्िाई ............(मी) चौडाईः..................................मी 

ज) पिु िए, िम्िाईः ...............(मी.) प्रकारः .......................  

झ) िानेपानी िए, पाईपको िम्िाईः ........................ लवतरण हुने िारा सांयया...................... 

 ञ)  िघ ुजिलवद्यत ुिए, क्षमताः ...................................................................... (लक.वा.) 

 ट) लवद्यतुीकरण िए, तारको िम्िाईः.............  ....(मी.) पोि सांयया:  .....................................  

ठ) वक्ष ृरोपण तथा जलडिटुी सांरक्षण िए, सांरलक्षत क्षेत्रको क्षेत्रफि:  .............................(हके्टर) 

ड) प्रशोिन केन्द्र िए, प्रकारः .......................... क्षमताः ..........................................  

ढ) लमि िए, प्रकार............................................... क्षमताः........................  

ण) अन्यः (मालथ उल्िलेित िन्र्दा अन्य प्रकारको आयोजना िए, लववरण लर्दने ) ................................ 

........................................................................................................... 
३. टोल लिकास संस्थाको लिििण: -  

३.१ पर्दालिकारीको लववरण: 

ि.स  पर्दालिकारीको नाम थर  ठेगाना  पर्द  सम्पकि  नां.  नागररकता नां.  कैलफयत  

१   अध्यक्ष    

२   उपाध्यक्ष    

३   सलचव    

४   सह-सलचव    

५   कोषाध्यक्ष    

६   सर्दस्य    

७   सर्दस्य    

८   सर्दस्य    

९   सर्दस्य    

१०   सर्दस्य    
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११   सर्दस्य    

 

३.२ गठन िएको लमलत:   
३.३ गठन गर्दाि उपलस्थत घरिरुी सांयया:  

 
४. आयोिना सञ्चालन सम्बन्धी अनुभि           

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

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

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

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

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

.................................................... 
५. टोल लिकास संस्थाले प्राप्त गनन लकस्ता सम्बन्धी लिििण:   

लकस्ताको क्रि लिलत लकस्ता िकि लनिायण सािाग्री कैलफयत 

पलहिो     
र्दोस्रो     
तेस्रो     
जम्मा     

 
६. आयोिना िियत सम्भाि सम्बन्धी व्यिस्था:  

(क) ममित सांिारको लजम्मा लिने सलमलत /सांस्थाको नामः- .....................................................................  

(ि) ममित सांिारको िालग सम्िालवत स्रोत  (छ, छैन ििुाउने) ..............................................................                         

जनश्रमर्दान                     सेवा शलु्क                 र्दस्तरु                  चन्र्दािाट                         अन्य केही िए 

 

७. आयोिनाको प्रालिलधक लिििण (लागत अनुिान अननुसाि  गरिने िुख्य िुख्य कािको लिििण भनन) 

क्र.स कािको नाि परििाण एकाई कैलफयत 

१     

२     

३     

४     

५     

६     
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७     

८     

९     

१०     

११     

१२     

१३     

१४     

 

सम्झौताका शतयहरु:  

 टोल लिकास संस्थाले पालना गनुयपनन शतयहरुिः  

१. आयोजनाको कायि सम्झौतामा उल्िेि िएको  अवलिमा सम्पन्न गनुि पनेछ । कुनै कारणवश समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने 

अवस्था रहकोमा  समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्न े कारणको पषु्टयाइ ँ सलहत टोि  लवकास सांस्थािाट लनणिय तथा वडा 

कायािियिाट लसफाररस सलहत म्यार्द थपको िालग लनवरे्दन  गरी म्यार्द थपको लनणिय अनसाुर मात्र कायि  गनुि पनेछ  ।  

२. प्राप्त रकम तथा लनमािण सामाग्री सम्िालवत आयोजनाको उद्दशे्यका िालग मात्र प्रयोग गनुि पनेछ ।  

३. िागत अनुमान तथा सम्झौता अनसाुरको जनसहिालगता जटुाउने लजम्मेवारी टोि लवकास सांस्थाको हुनेछ । 

४. नगर्द, लजन्सी सामानको प्राप्ती,  िचि, िाँकी तथा आयोजनाको प्रगलत लववरण रायन ुपनेछ । 

५. जनसहिालगता/िागत सहिालगता िाहके रु. २० िाि वा सोिन्र्दा िढी िागत अनमुान िएका आयोजनाहरुको िालग मात्र पेश्की 

ितु वानी लर्दइनेछ । पलहिो लकस्ता प्राप्त गरी सकेपलछ आम्र्दानी िचिको लववरण र कायि प्रगलतको  जानकारी उपिोत वा  समहूमा 

छिफि गरी अकको  लकस्ता  माग गनुि पनेछ ।  

६. जनसहिालगता/िागत सहिालगता िाहके रु. ३० िाि वा सोिन्र्दा िढी िागत अनमुान िएका आयोजनाहरुको कायािन्वयन 

प्रचलित काननू िमोलजम ठेक्का प्रकृयािाट हुनेछ । 

७. आयोजनाको कुि िागतिन्र्दा  घटी िागतमा आयोजना सम्पन्न िएको अवस्थामा सोही मतुालिक नै अनरु्दान र श्रमर्दानको 

प्रलतशत लनिािरण  गरी ितु वानी लिनपुनेछ ।  

८. टोि लवकास सांस्थािे प्रालवलिकको राय, परामशि तथा लनर्देशन  अनरुुप  काम गनुिपनेछ । 

९. टोि लवकास सांस्था आयोजनासांग सम्िलन्ित लवि, िपािईहरु, डोर हालजरी फारामहरु, लजन्सी नगर्दि िाताहरु, सलमलत/समहुको 

लनणिय पलुस्तका आलर्द कागजातहरु कायािियिे  मागेको िित उपिब्ि गराउन ुपनेछ  र त्यसको िेिा परीक्षण गराउनपुनेछ ।  

१०. कुनै सामाग्री िररर्द गर्दाि आन्तररक राजस्व कायािियिाट स्थायी िेिा नां.  र मल्य अलिवलृद्ध कर र्दताि प्रमाण पत्र प्राप्त व्यलत व  

फमि सांस्था वा कम्पनीिाट िररर्द गनुि पनेछ । 

११. मलू्य अलिवलृद्ध कर (VAT) िाग्ने वस्त ुतथा सेवा िररर्द गर्दाि रु २०,०००।- िन्र्दा  िढी मलू्यको सामाग्रीमा अलनवायि रुपमा 

मलू्य अलिवलृद्ध कर र्दताि  प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका व्यलत व फमि सांस्था वा कम्पनीिाट िररर्द गनुि पनेछ । साथै उत व लििमा उल्िलेित 

म.ू अ. कर िाहकेको रकममा १.५% अलग्रम आयकर िापत करकटाछी गरी िाँकी रकम मात्र सम्िलन्ित सेवा प्रर्दायकिाई ितु वानी  
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हुनेछ । रु. २०,०००।- िन्र्दा कम मलू्यको सामाग्री िररर्दमा पान नम्िर लिएको व्यलत व वा फमििाट िररर्द गनि पाइनेछ तर िागत 

अनमुानमा मलू्य अलिवलृद्ध कर समावशे िएको लनमािण सामाग्री अलनवायि रुपमा म.ू अ. कर र्दताि प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यलत व, 

फमि वा सांस्थाहरुसँग मात्र िररर्द गनुिपनेछ  । वस्त ुतथा सेवा िररर्द गर्दाि साविजलनक िररर्द ऐन २०६३ र लनयमाविी २०६४ का 

अिीनमा रही गनुि पनेछ । 

१२. डोजर रोिर िगायतका मलेसनरी सामान िाडामा लिएको एवम र घर िहािमा लिई िपािइ  पेश िएको अवस्थामा १०% घर 

िहाि कर एवम िहाि कर लतन्न ुपनेछ  । 

१३. प्रलशक्षकिे पाउने पाररश्रलमक तथा सहिालगिे पाउन ित्तामा लनयमानुसार कर कटाछी गररनेछ  । 

१४. लनमािण कायिको हकमा शरुु िागत अनमुानका कुनै आईटमहरुमा पररवतिन हुने िएमा अलिकारप्राप्त प्रमिु प्रशासकीय 

अलिकृतिाट िागत अनमाुन सांशोिन गरेपलछ मात्र कायि गराउनपुनेछ । यसरी िागत अुनमान सांशोिन नगरी कायि गरेमा टोि 

लवकास सांस्था/समहु नै लजम्मवेार हुनेछ । 

१५. टोि लवकास सांस्थािे काम सम्पन्न गररसकेपलछ िाँकी रहन गएका लजन्सी िप्ने सामानहरु ममित  सांिार सलमलत गठन िएको 

िए सो सलमलतिाई र सो निए सम्िलन्ित कायािियिाई िझाुउनपुनेछ । तर ममित सलमलतिाई िझुाएको सामानको लववरण एक 

प्रलत सम्िलन्ित कायािियमा जानकारीको िालग िझुाउनपुनेछ  ।  

१६. सम्झौता िमोलजम आयोजना सम्पन्न िएपलछ अलन्तम ितु वानीका िालग कायिसम्पन्न प्रलतवरे्दन, नापी लकताि, प्रमालणत लिि 

िपािइ, आयोजनाको फोटो, सम्िलन्ित टोि लवकास सांस्थािे आयोजना सञ्चािन गर्दाि आय व्यय अनमुोर्दन सलहतको लनणिय, 

उपिोत वा ििेािाट िएको साविजलनक िेिा परीक्षणको लनणियको प्रलतलिलप तथा सम्िलन्ित वडा कायािियको लसफाररस सलहत 

अलन्तम ितु वानीको िागी लनवेर्दन पेश गनुि पनेछ  । 

१७. आयोजना सम्पन्न िएपलछ कायािियिाट जाँचपास र फरफारकको प्रमाण पत्र लिन ुपनेछ । 

१८. आयोजना कायािन्वयन गने समहु वा टोि लवकास सांस्थािे आयोजनाको िौलतक वा लवत्तीय प्रलतवरे्दन तोलकएिमोलजमको 

ढाँचामा कायािियमा पेश गनुिपनेछ  । 

१९. आयोजनाको लर्दगो सञ्चािन तथा ममित सम्िारको व्यवस्था गनुि पनेछ । 

२०. आयोजनाको सि ैकाम टोि लवकास सांस्था/समहुको लनणिय अनसाुर गनुि गराउनपुनेछ  ।  

 

कायायलयको लिम्िेिािी तथा पालना गनुयपनन शतयहरु: 

 १. आयोजनाको िजटे, टोि लवकास सांस्थाको काम, कतिव्य तथा अलिकार, िररर्द, िेिाङ्कन, प्रलतवरे्दन आलर्द  लवषयमा टोि 

लवकास सांस्थाका पर्दालिकारीिाई अनुशीक्षण कायििम सञ्चािन गनुिपनेछ  ।  

२. आवश्यक प्रालवलिक सहयोग कायािियिाट उपिब्ि गराउन सलकने अवस्थामा गराईनेछ र नसलकने अवस्था िएमा टोि लवकास 

सांस्थािे िाह्य िजारिाट परामशि सेवा िररर्द गनि सक्नेछ ।  

३. आयोजनाको प्रालवलिक सपुररवके्षणका िालग कायािियको तफि िाट प्रालवलिक िटाईनेछ । टोि लवकास सांस्थािाट िएको कामको 

लनयलमत सपुररवेक्षण गने लजम्मेवारी सम्िलन्ित प्रालवलिकको हुनेछ । 

४. पेश्की लिएर िामो समयसम्म पलन आयोजना सञ्चािन नगने टोि लवकास सांस्थािाई कायािियिे लनयमानसुार कारिाही गनि 

सक्नेछ । 
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५. श्रममिूक प्रलवलििाट कायि गने गराउने गरी िागत अनुमान स्वीकृत गराई सोही िमोलजम सम्झौता गरी मलेशनरी उपकरणिाट 

कायि गरेको पाइएमा त्यस्तो टोि लवकास सांस्थासँगको सम्झौता रद्ध गरी टोि लवकास सांस्थािाई ितु वानी गररएको रकम 

मलू्याांकन गरी िढी िएको रकम सरकारी िाँकी सरह असिु उपर गररनेछ ।  

६. आयोजना सम्पन्न िएपलछ कायािियिाट जाँचपास गरी फरफराक गनुि पनेछ । 

७. आवश्यक कागजात सांिग्न गरी ितु वानी उपिब्ि गाराउन सम्िलन्ित टोि लवकास सांस्थािाट अनरुोि िई आएपलछ टोि लवकास 

सांस्थाको िैंक िातामा रकम ितु वानी लर्दन ुपनेछ ।  

८. यसमा उल्िेलित निएका लवषयहरु गाउँ  कायिपालिकाको कायािियिे तोकेिमोलजम तथा प्रचलित काननू िमोलजम हुनेछ ।  

  

टोि लवकास सांस्थाको तफि िाट:                                                                             कायािियको तफि िाट 

र्दस्तित:                                                                                                          र्दस्तित:  

नाम थर:                                                                                                           नाम थर:  

पर्द:                                  पर्द:  

इलत सांवत........साि...........मलहना........गते.......रोज....शिुम ्। 
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अनसुचूी-५ 

ऐनको र्दफा २० को उपर्दफा १(ि) सँग सम्िलन्ित 

साविजलनक परीक्षणको ढाँचा 

पेश गरेको कायाििय: फािेिुङ गाउँ कायिपालिकाको कायाििय  

१. आयोजनाको नाम: .................................................................................................................. 

क) स्थि....................................................................ि) िागत अनुमान: ............................... 

ग ) आयोजना शरुु िएको लमलत: ......................................घ) आयोजना सम्पन्न िएको लमलत.............. 

२. टोि लवकास सांस्थाको  

क) नाम: ............................................................................................................................. 

ि) अध्यक्षको नाम: ............................................................................................................... 

ग) सर्दस्य सांयया: .....................मलहिा:..................................परुुष: ......................................... 

३. आम्र्दानी र िचिको लववरण:  

(क) आम्र्दानीतफि  जम्मा:  

ि.स  आम्र्दालनको स्रोत (कहाँिाट कलत नगर्द तथा लजलन्स प्राप्त ियो 

ििुाउने ) 

रकम वा पररमाण  कैलफयत  

१    

२    

३    

४    

 जम्मा   

 

ि) िचि तफि   

ि.स  िचिको लववरण  र्दर पररमाण जम्मा 

१ सामाग्री ( के के सामाग्री िररर्द 

ियो ? )  

   

     

     

२ ज्यािा (के मा कलत ितु वानी 

ियो) 

   

     

     

३ श्रमर्दान (कलत जनािे श्रमर्दान 

गरे)  
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४ व्यवस्थापन िचि (ढुवानी तथा 

अन्य िचि)  

   

     

     

     

 

ग) मौज्र्दात  

लववरण  रकम वा पररमाण  कैलफयत  

१. नगर्द   

िैकँ   

व्यलत वको लजम्मामा    

२. सामाग्रीहरु   

   

घ) ितु वानी लर्दन िाँकी:  

लववरण  रकम वा पररमाण  

  

  

 

४ सम्पन्न आयोजनाका उपिलब्िहरु: -  

ि.स  कामको लववरण  िक्ष्य  प्रगलत 

१    

२    

३    

४    

 

५ . आयोजनािे परु् याएको िाि तथा प्रत्यक्ष रुपमा िािालन्वत जनसांयया: - 

(आयोजना सांचािन िएको स्थानका उपिोत वाहरु) क. मलहिा: ........................ि. परुुष:.................... 

६ . आयोजना सञ्चािन गर्दाि आयोजक सांस्थामा कामको लजम्मवेारी िाँडफाँड: - 

(क-कसिे कस्तो कस्तो कामको लजम्मवेारी लिएका लथए ? ििुाउने )  

१.      

२.   

३.   
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साविजलनक परीक्षणमा उपलस्थत सहिागीहरुको लववरण  

ि.स  नाम थर ठेगाना र्दस्तित 

१    

२    

३    

४    

५    

६    

७    

८    

९    

१०    

११    

१२    

१३    

 

रोहवरः 

१. नामथरः                                                      पर्द:                                      लमलत:        

२. नामथरः                                                      पर्द:                                      लमलत:          द्रष्टव्यः  
१. साविजलनक परीक्षण गाउँपालिका/वडाको जनप्रलतलनलि र कमिचारीको रोहवरमा हुनेछ  ।  
२. साविजलनक परीक्षण कायििममा उपलस्थत सरोकारवािाहरुको उपलस्थलत अलनवायि रुपमा सांिग्न हुनपुनेछ  ।  
३. साविजलनक परीक्षण गरररहकेो फोटो लिचेर अलन्तम ितु वानीको िेिा पेश गनुि पनेछ ।  

 

 

 

 

 

 
 

 

अनसुलुच-६ 
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ऐनको र्दफा २० को उपर्दफा १ (ग) सँग सम्िलन्ित 

िचि साविजलनक सचूना फारमको ढाँचा 

लमलत: ................... 

१. आयोजनाको नाम:  

२. आयोजना स्थि: 

३. लवलनयोलजत िजटे:  

४. आयोजना लस्वकृत िएको आ.व:  

५. आयोजना सम्झौता िएको लमलत:  

६. कायािर्दशे नां.  

७. काम सरुु िएको लमलत:  

८. काम सम्पन्न गनुिपने लमलत:  

९. काम सम्पन्न िएको लमलत:  

१०. टोि लवकास सांस्थाको िैठकिे िचि लस्वकृत गरेको लमलत:  

आम्दानी ि खचयको लिििण: 

आम्र्दालन  िचि  

 

स्रोत  रकम रु.  लववरण  रकम रु.  

पलहिो लकस्ता  ज्यािा  

र्दोस्रो लकस्ता   लनमािण सामाग्री िररर्द  

तेस्रो लकस्ता   ढुवानी िचि   

जनश्रमर्दान  िाडा   

वस्तगुत सहायता   व्यवस्थापन िचि   

नगर्द सहायता     

 

उपयुित व अनसुारको  आम्र्दानी तथा िचि लववरण यथाथि हो । यसमा सिै आम्र्दानी तथा िचिहरु समावशे गररएको छ । साथै 

उपिोत वाहरुको प्रत्यक्ष सहिागीतामा आयोजना कायािन्वयन गररएको छ । यसको एक प्रलत वडा कायािियमा समते पेश गररएको 

छ ।  

 
कोषाध्यक्ष                                                            सलचव                                               अध्यक्ष 

नोट: िचि साविजलनक सचूना फारम सम्िलन्ित वडाको वडाध्यक्षिे प्रमालणत गरेको हुन ुपनेछ ।  
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अनसुलूच-७ 

ऐनको र्दफा २० को उपर्दफा १ (घ) सांग सम्िलन्ित 

(आयोिनाको सूचना पाटीको ढाँचा) 

१. आयोजनाको नाम:.............................................................................................................. .. 

२. आयोजना सांचािन गने कायािियको नाम: .................................................................................. 

३. टोि लवकास सांस्थाको नाम:....................................................................................................... 

३.१. अध्यक्षको नाम र सम्पकि  नां................................................................................................. 

३.२ जम्मा सलमलत सर्दस्य सांयया: ............................ मलहिा..................................परुुष................. 

    ४.  आयोजनाको कुि िागत अनमुान रकम रु. ..................................................................................... 

            ४.१ फािेिुङ गाउँपालिकािे व्यहोने रु. ...................................................................................... 

             ४.२ टोि लवकास सांस्थािे व्यहोने: ........................................................................................... 

४.३ अन्य लनकाय: ....................................................................िे ब्यहोने रु.......................................... 

५. आयोजनाको सम्झौता लमलत:  

६. कायािर्दशे नां. .............................................. 

७. आयोजना शरुु हुने लमलत: ............................. 

८. आयोजना सम्पन्न हुने लमलत: ........................ 

९. आयोजनािाट िािालन्वत हुने: पररवार सांयया................... जनसांयया..................मलहिा.............परुुष:........ 

 

नोट: सम्पणूि लनमािण योजनाहरुमा उपरोत व िमोलजमको सचूना पाटी योजनास्थिमा कायि शरुु गनुििन्र्दा अगालड रायन अलनवायि 

गररएको छ । सचूना पाटी सिैिे र्दयेने ठाउँमा हावाहुरीिे फाल्न नसक्ने गरी िलियोसँग रायन ुपर्दिछ । अलन्तम ितु वानीको िेिा सचूना 

पाटी रािकेो फोटो कायािियमा पेश गनुि पनेछ । सचूना पाटी नरािमेा गाउँपालिकािाई मान्य हुने छैन । सो कारण उत व योजनामा 

लवलनयोलजत िजटे ितु वानी गनििाट रोक्न सक्नेछ ।  
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अनुसूची- ८ 

ऐनको दफा २० को उपदपा १(ङ) सँग सम्बलन्धत 

लववरण पेश गरेको कायाििय: फािेिुङ गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

१. आयोजनाको लववरण 

(क) आयोजनाको नाम:  

(ि) वडा न. ..........................................(ग) टोि/िस्ती ........................................................... 

(घ ) कायािर्दशे नां. ................................................ 

(ङ) टोि लवकास सांस्थाका अध्यक्ष: .......................................................................... 

(च) टोि लवकास सलमलतका सलचव: .......................................................................... 

(छ) टोि लवकास सलमलतका कोषाध्यक्ष:..................................................................... 

२.   आयोजनाको िागत: 

(क) प्राप्त अनरु्दान रकम ........................................................................................................ 

(ि) चन्र्दा रकम रु. .............................................................................................................. 

(ग) जनसहिालगता रकम रु. ................................................................................................... 

(घ) जम्मा रकम रु. ................................................................................ 

३. हाि सम्मको िचि रु. .......................................................................... 

क. कायािियिाट प्राप्त रकम रु. ................................................................. 

१. लनमािण सामाग्रीमा (लसमणे्ट, छड, काठ, ढुङ्गा वा लगटाछी उपकरण आलर्द ) रु. ................................................ 

२. ज्यािा:         क) र्दक्ष कामर्दार रु.  ..................ि) अर्दक्ष कामर्दार रु..................ग) जम्मा रु. .................... 

३. मसिन्र्द सामान रु.  

४. र्दलैनक भ्रमण ित्ता (सम्झौतामा स्वीकृत िए) रु. 

५. प्रालवलिक लनररक्षण वापत िचि (सम्झौतामा स्वीकृत िए ) रु.  

६. अन्य:  

ि. जनसहिालगतािाट व्यहोररने िचि रु.  

१. श्रमको मलु्य वरावरको रकम रु. .................................२. लजन्सी सामान मलू्य िरािरको रकम रु. .................  

३. कूि जम्मा रु. ....................................................................... 

४. प्रालवलिक प्रलतवरे्दन िमोलजम मलू्याांकन रुकम रु. ......................... 

५. टोि लवकास सांस्थाको लनणिय िमोलजम समीक्षािाट िचि र्दलेिएको रकम रु. .............................................. 

६. कायािन्वयनमा र्दलेिएका मयुय समस्याहरु:  

क.  

ि.  

ग.  
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७. समािानका उपायहरु.  

क.  

ि.  

 ८. कायािियिाट र अन्य लनकायिाट अनगुमन िए अनगुमनको सझुाि: - 

     

 

 

 

 

९. हाि माग गरेको लकस्ता रकम रु.  

 

 

 

१०  मयुय िचि प्रयोजन  

 

 

 

११ प्राप्त रकम आयोजना िाहके अन्य कायिमा िचि गने गराउने छैन  

 

 

 

तयार गने                              सलचव                                  कोषाध्यक्ष                                      अध्यक्ष  


