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टोि लिकास संस्था गठन िथा पररचािन काययलिलध, २०७७ 

 

स्विकृि लमलि ः — २०७८/०९/०५ 

                  प्रकािन लमलि ः — २०७८/०९/०९  

प्रस्तािना   

स्थानीय लिकास प्रलियामा टोि िथा बस्ती स्तरिाट नै नागररक सहभालगिा सुलनलिि गदै समाजको आलथयक, सामालजक, 

सााँसृ्कलिक िगायि लिकासका सबै पक्षमा लदगोपना र अपनत्व सृजना गनय लनलिि भौगोलिक के्षत्रलभत्र बसोबास गने 

नागररकहरुको सहभालगिामा िडा कायायियको सहयोगीको रुपमा काम गने गरी टोि लिकास संस्थाको गठन र पररचािनका 

िालग आिश्यक कानूनी व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकोिे, 

“प्रिासकीय काययलिलध लनयलमि गने ऐन, २०७५ को दफा..... बमोलजम काययपालिकािे यो काययलिलध िीकृि गरी िागू गरेको 

छ ।  

परिचे्छद–१ 

प्रयिम्भिक 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भ ः  

  (१) यो काययलिलधको नाम “टोि लिकास संस्था (गठन िथा पररचािन) काययलिलध,२०७८” रहेको छ। 

 (२) यो काययलिलध काययपालिकाबाट िीकृि भएको लमलिदेस्वख िागू हुनेछ । 

२. पररभाषा ः  लिषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययलिलधमा,– 

(क) “कायायिय” भन्नािे जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, नगर काययपालिकाको कायायिय िाई सम्झनु पछय । 

(ख)  “टोि लिकास संस्था“ भन्नािे टोि बस्तीको समग्र लिकासको िालग लनलिि भौगोलिक के्षत्रका अलधकांि घर धुरीका 

प्रलिलनलधहरुको उपसस्वस्थलिमा लिकास लनमायण, सेिा प्रिाह र समालजक पररचािनको के्षत्रमा काम गने उदे्दश्यिे गठन 

भई िडा कायायियमा सूचीकृि भएको सामुदालयक संस्थािाई सम्झनु पछय  । 

(ग)  “पदालधकारी” भन्नािे संस्थाको काययसलमलिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सलचि र सदस्यहरु समेििाई सम्झनु 

पछय  । 

(घ)  “बैठक” भन्नािे संस्थाको संयुक्त िा छुट्टाछुटै्ट बैठक सम्झनु पछय  । 

(ङ)   “िडा” भन्नािे जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको िडािाई सम्झनु पछय । 

(च)  “लिधान” भन्नािे टोि लिकास संस्था गठन र पररचािन काययलिलध, २०७८ िाई सम्झनु पछय  । 

(छ)  “सलमलि” भन्नािे संस्थाको कायय सलमलि सम्झनु पछय  । 

(ज)   “साधारणसभा” भन्नािे संस्थाको साधारण सदस्यहरुको भेिा सम्झनु पछय । 
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(झ)  “संस्था” भन्नािे टोि लिकास संस्थािाई सम्झनु पछय  । 

 

 

परिचे्छद– २ 

संस्थयको गठन  थय सूचीकृ  सम्बन्धी व्यिस्थय 

 ३. संस्थाको गठन ः   

(१)  जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका के्षत्रमा भौगोलिक िथा सामालजक सालमप्यिाको आधारमा टोि िथा बस्तीका 

 िालसन्दाको आमभेिाबाट टोि िथा बस्ती लभत्रका घरधुरी समािेि हुने गरी टोि लिकास संस्थाको गठन स्थानीय 

 सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १२ को उपदफा २को क(२) बमोलजम गररनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोलजम गठन हुने संस्थाको काययसलमलिमा देहाय बमोलजमका  पदालधकारी िथा सदस्यहरु रहनेछन – 

 (क)  अध्यक्ष एक जना 

 (ख)  उपाध्यक्ष एक जना 

 (ग) कोषाध्यक्ष एक जना 

 (घ) सलचि एक जना 

 (ङ) सदस्यहरु (पा“च देस्वख साि जना सम्म) 

(३)  उपदफा (२) बमोलजम संस्था गठन गदाय टोि िथा बस्ती लभत्रका एक घरधुरीबाट एकजना भन्दा बढी नपने गरी 

 भौगोलिक सनु्तिन िथा सामालजक समािेिीकरणको आधारमा सभा िा िडा कायायियिे िोकेको चार लकल्ला 

 लभत्रका पलहिो  पटक दुई लिहाई , सो संख्या नपुगेमा दोस्रो पटक ५१∞प्रलििि र दोस्रो पटक िोलकएको   संख्या 

 नपुगेमा  िेस्रो पटक उपस्वस्थि नागररकहरुको आमभेिाबाट सियसम्मि रुपमा संस्थाको कायय सलमलि गठन   हुनेछ ।  

 िर, यस दफा बमोलजम आमभेिामा सियसम्मि हुन नसकेमा उपस्वस्थि सदस्यहरुको बहुमिबाट कायय सलमलि गठन 

 गनय बाधा पने छैन । 

(४)  उपदफा (३) बमोलजम काययसलमलिको काययकाि समाप्त भएपलछ साधारण सभाको सियसम्मि िा सो नभएमा 

 बहुमिबाट काययसलमलिको पुनगयठन हुनेछ । 

 िर कुनै टोिमा सलमलि गठन प्रलियामा िोमो समयसम्म लििाद उत्पन्न भै समाधान गनय नसकेको अिस्थामा सम्बस्विि 

 िडाको िडा सलमलिको लनणयय नै लनणाययक मालननेछ । 

(५)  कायय सलमलिको कायायिलध गठन भएको लमलििे दुई िषयको हुनेछ । 

(६)  अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सलचिको पदमा िगािार दुई काययकाि भन्दा बढी सोही पदमा काम गनय सके्न छैन ।  

(७)  कायय सलमलिमा अध्यक्ष, सलचि िा कोषाध्यक्ष मधे्य कुनै एक पदमा अलनिायय रुपमा मलहिा हुनुपनेछ ।  

(८)  संस्था गठन गदाय सकेसम्म टोिका समु्पणय घरधुरीिाई एक घर एक सदस्यको रुपमा समेट्नु पनेछ ।  

(९)  उपदफा (८) बमोलजम सिै घरधुरी समािेि हुन सम्भि नभएमा कम्तीमा ८० प्रलििि घरधुरी सहभागी गराई टोि 

 लिकास संस्था गठन गनुयपने छ।  

(१०)  यस काययलिलध बमोलजम गठन गररने संस्थाको काययसलमलिमा कम्तीमा ५० प्रलििि मलहिा सदस्य हुनु पनेछ । 
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(११)  संस्थाको काययके्षत्र साधारण सभािे िोकेको चारलकल्ला लभत्र हुनेछ । साधारण सभािे टोि िथा बस्ती लभत्रका कुनै 

 घरधुरी संस्थामा समािेि गरेको नपाइएमा िा कुनै घरधुरी िा बस्ती उक्त संस्थामा समािेि गनुय पने भने्न िागेमा िडा 

 कायायियिे त्यसरी छुटेको घरधुरी िा बस्ती सम्बस्विि संस्थामा समािेि गनय िगाउनेछ।   

(१२)  यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेस्वखएको भए िापलन िडा कायायियिे िोकेको भौगोलिक के्षत्र लभत्र रहेका बढीमा 

 १०० घरधुरी समेट्ने गरी टोि लिकास संस्था गठन गनुय पने छ । लििेष भौगोलिक अिस्थाका कारणिे िडा सलमलििे 

 लििेष लनणयय गरर सो भन्दा कम घरधुरी भएको टोि लिकास संस्था गठन गनय सके्न छ । एक घरधुरी एक भन्दा बढी 

 टोि लिकास संस्थाको सदस्य बन्न पाउने छैन। 

(१३)  टोि लिकास सलमलििे आिश्यकिा अनुसार सल्लाहकार सलमलि गठन गनय सके्नछ । 

४. कायय सलमलिका पदालधकारीको पद ररक्त सम्बिी व्यिस्था   

(१) दफा ३ बमोलजम गठन  भएको कायय सलमलिका  पदालधकारीहरुको पद देहाय बमोलजमको अिस्थामा  ररक्त 

हुनेछ। 

 (क)अध्यक्षिे उपाध्यक्ष माफय ि काययसलमलिको बैठकमा र उपाध्यक्ष सलहि अन्य सदस्यिे अध्यक्षिाई राजीनामा 

 लदएमा । 

 (ख)भ्रष्टाचार िा अन्य कुनै फौजदारी अलभयोगमा कसुरदार ठहररएमा । 

 (ग)मृतु्य भएमा ।  

 (२) उपदफा (१) बमोलजम अध्यक्षको पद ररक्त भएमा कायय सलमलिको बााँकी अिलधको िालग उपाध्यक्षिे अध्यक्ष 

 भई कामकाज गनेछ। अन्य पदालधकारीहरुको हकमा कायय सलमलििे बााँकी अिलधको िालग सलमलिका 

 सदस्यहरु मधे्यबाट कुनै सदस्यिाई त्यस्तो ररक्त पदमा कामकाज गनय िगाउन सके्नछ। 

५. संस्था सूचीकृि ः   

   संस्थाको सूचीकृि देहाय बमोलजम हुनेछ ः  – 

 (क) संस्थाको आमभेिािे लनणयय गरी अनुसूची १ बमोलजमको ढााँचामा सोही  लनिेदनमा उस्वल्लस्वखि कागजािहरु 

  समािेि गरी संस्था सूचीकरणका िालग िडा  कायायियमा लनिेदन लदनु पनेछ । 

 (ख)  उपदफा (१) बमोलजम लनिेदन प्राप्त भएपलछ िडा कायायियिे संस्थाको  चारलकल्ला लभत्रका सबै घरधुरी   

  समािेि गरे नगरेको समेि हेरी अनुसूची २ बमोलजमको ढााँचामा संस्था सूचीकृि गरेको प्रमाण पत्र  

  उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

 (ग) दफा (क) बमोलजम प्राप्त लनिेदन बमोलजम सूचीकृिको िालग प्राप्त भएको टोि लिकास संस्थामा समािेि 

  हुनुपने घरधुरी िा बस्ती छुटेको पाइएमा त्यसरी छुटेको  घरधुरी िा बस्ती समेि समािेि गरी सूचीकरणको

  िालग पुन  पेि गनय  लनदेिन लदन सके्नछ । 

 (घ) िडा कायायियिे यस दफा बमोलजम संस्था सूचीकृि गरेको लििरण मालसक  रुपमा  काययपालिकाको 

  कायायियमा पठाउनु पनेछ।  

परिचे्छद–३ 

संस्थयको कयि क यव्य,अमिकयिहरु 

६. टोि लिकास संस्थाका काययहरु ः  

  (१)  टोि लिकास संस्थका काम, कियव्य र अलधकार देहायबमोलजम हुनेछ ः –  

 (क)  समुदायमा िास्वन्त, सुरक्षा र अमनचयन कायम गनय सहयोग गने । 
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 (ख)  सामुदालयक सदभाि, सलहषु्णिा र भाइचाराको लिकास गने । 

 (ग) टोिमा संचािन हुने लिकास लनमायणका योजनाहरुको िजुयमा, कायायन्वयन र सुपररिेक्षण िथा  

  अनुगमनमा सहयोग गने ।  

 (घ)  टोिमा हुने परम्परागि जात्रा, मेिा, पिय िथा समारोहको व्यिस्थापनमा  सहयोग गने। 

 (ङ)  टोिमा रहेका साियजलनक िथा ऐिानी जग्गा, साियजलनक भिन, सम्पदा िथा भौलिक पूिायधारहरुको 

  संरक्षण गनय िथा अलििमण हुन नलदन सहयोग गने। 

 (च)  टोिमा लिपद् व्यिस्थापन सम्विी खोज,उद्धार, राहि लििरण, पुनलनयमायण िथा पुनस्थायपना काययमा सहयोग 

  गने । 

 (छ)  टोिको सरसफाई व्यिस्थापनको िालग सहयोग र समन्वय गने/ गराउने  

 (ज)  छाडा पिु चौपाया व्यिस्थापनमा सहयोग गने/गराउने । 

 (झ)  सडक बत्ती, सामुदालयक पाकय , साियजलनक िौचािय जस्ता साियजलनक  सम्पलत्तको सञ्चािन र  

  व्यिस्थापनमा सहयोग पुयायउने । 

 (ञ) कानून बमोलजम लिनुय पने कर, दसु्तर, सेिािुल्क बुझाउने काययमा  सहजीकरण  गने । 

 (ट) टोिमा बसोबास गने गररि, अिक्त, अपाङ्गिा भएका व्यस्वक्त िथा बेरोजगार व्यस्वक्तहरुको िथ्याङ्क  

  संकिन काययमा सहयोग गने । 

 (ठ) टोिमा रहेका िैलक्षक िथा िास्थ्य संस्थाहरुको व्यिस्थापन र गुणस्तर  सुधारको िालग सहयोग गने । 

 (ड) जन्म, लबबाह, बसाई सराई, सम्वि लिचे्छद, मृतु्य जस्ता व्यस्वक्तगि घटना  दिायको िालग टोिबासीिाई 

  उत्सालहि र सहजीकरण गने । 

 (ढ) सामालजक सुरक्षा भत्ता लििरण काययमा आिश्यक सहजीकरण गने । 

 (ण)  लिद्युि् चुहािट िथा चोरी लनयन्त्रण काययमा सहयोग गने । 

 (ि) टोिमा खाद्यान्न, माछामासु, िरकारी, फिफूि, पेय पदाथय िगायि दैलनक उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर र 

  मुल्य सुचीको बारेमा जानकारी राखी बजार  अनुगमन काययमा सहयोग गने। 

 (थ) उपभोक्ता हक लहि संरक्षणको िालग पैरिी िथा जनचेिना अलभबृस्वद्ध गने।  

 (द) टोिमा हररयािी के्षत्र लिस्तार गरी िािािरण संरक्षणको काययमा सहयोग गने । 

 (ध) स्थानीय आलथयक लिकासका संभािनाका बारेमा छिफि गरी स्थानीय िह, गैर सरकारी िथा लनजी के्षत्रसाँग 

  समन्वय, सहजीकरण र पैरिी गने । 

 (न) भिन लनमायण मापदण्ड िथा रालष्टि य भिन संलहिाको पािनाको िालग टोि बासीहरुिाई प्रोत्सालहि गने ।  

 (प)  लिद्यािय भनाय, खोप अलभयान, साक्षरिा अलभयान, सरसफाई, िैलङ्गक लहंसा उनु्मिन जस्ता रालष्टि य  

  अलभयानहरुमा सहयोग र समन्वय गने। 

 (फ) टोिमा धनी, गररबको भािना हटाई सबै सदस्यहरुिाई लनणयय प्रलिया र  श्रोिमा पररचािनमा समान 

  अलधकार स्थालपि गनय सहजीकरण गने ।  

 (ब) घरेिु लहंसा, यौनजन्य लहंसा,मानि िस्करी, बािश्रम िथा बाध्यात्मक श्रम,  छाउपडी िगायिका सामालजक 

  अपराध िथा खरािीहरु अन्त्य गनय  जनचेिना अलभिृस्वद्ध गने । 

 (भ)  टोिमा उद्यम लिकाससाँग सम्बस्विि काययिमहरु संचािन गनय आिश्यक सहजीकरण  गने ।  
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 (म) टोिको लिकासका िालग लिलभन्न श्रोिबाट प्राप्त श्रोिको उच्चिम् सदुपयोग गने । 

 (य) टोिमा सरकारी लनकाय िथा गैर सरकारी संस्था माफय ि सञ्चािन हुने काययिमहरु कायायन्वयन गनय सहयोग 

  गने ।  

 (र)  आफ्नो टोििाई िािािरणमैत्री, बाि मैत्री, पोषण मैत्री िथा पूणय सरसफाइयुक्त  बनाउन काययिमहरु 

  संचािन गने िथा िडा कायायिय र  जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका काययिम कायायन्वयनमा  

  सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गने । 

 (ि)  िडा कायायिय नगरपालिका िथा अन्य सरकारी लनकाय र गैरसरकारी  संघसंस्थासाँग गरेको सम्झौिा िथा 

  समझदारी अनुसारका अन्य काययहरु गने । 

परिचे्छद–४ 

संस्थयको कयर्य समिम को बैठक ि पदयमिकयिीहरुको कयि, क यव्य ि अमिकयि 

७. संस्थाको कायय सलमलिको बैठक ः   

 (१)  संस्थाको कायय सलमलिको बैठकको सञ्चािन देहाय बमोलजम हुनेछ ः – 

 (क) कायय सलमलिको बैठक मलहनामा कस्वम्तमा एक पटक र आिश्किा अनुसार  बसे्नछ । 

 (ख) सलमलिको बैठकमा िडा सलमलि िथा नगरपालिका जनप्रलिलनलध, लिज्ञ  िथा अन्य सरोकारिािहरुिाई 

  आमन्त्रण गनय सलकनेछ । 

 (ग) सलमलिको िैठक लनणययको मस्यौदा सलचििे ियार गनेछ ।  

 (घ) संस्थाको बैठकको लनणययहरु िैठकमा उपस्वस्थि पदालधकारीहरुबाट हस्ताक्षर  गरी प्रमालणि गराउनु पनेछ । 

 (२)  उदफा (१) बमोलजम बसे्न काययसलमलिको बैठकको माइनु्यट र संस्थाका   प्रिासलनक िथा आलथयक कारोबार 

  साँग सम्बस्विि समू्पणय कागजािहरु अध्यक्ष,  सलचि र  कोषाध्यक्षको लजम्मामा रहनेछन् । 

 (३)  कायय सलमलिको बैठक संस्थाको कायायियमा बसे्नछ। संस्थाको कायायिय   स्थापना भइ नसकेको अिस्थामा 

  काययसलमलिका सबै सदस्यिाई पायक पने  गरी उपयुक्त स्थानमा बैठक बसे्न गरी अध्यक्षिे िोक्न सके्नछ । 

८. संस्थाका कायय सलमलिका पदालधकारीहरुको काम कियव्य र अलधकार –  

 संस्थाका  पदालधकारीहरुको काम कियव्य र अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ  

(१) अध्यक्षको काम, कियव्य र अलधकार 

 (क)  संस्थाको लनयलमि बैठक बोिाउने, बैठकका िालग लमलि, समय र स्थान  िोके्न ।  

 (ख)  बैठकको अध्यक्षिा गरी बैठक संचािन गने । 

 (ग) बैठकमा अनुिासनको पािन गनय िगाउने र छिफिका लिषयहरु लटपोट गने िा गनय िगाउने । 

 (घ)  छिफि हुाँदा सिैको लिचार संकिन गने र सियसम्मि लनणयय गनय पहि   गने । 

 (ङ)  संस्थाका लनणययहरु िागू गने, गराउने । 

 (च)  संस्थािे प्राप्त गरेको नगद िा लजन्सी सामानको सुरक्षाको प्रिि  लमिाउने। 

 (छ)  आिश्यकिा अनुसार लििेष बैठक बोिाउने । 

 (ज)  काययलिलध बमोलजम अन्य काययहरु गने । 
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(२) उपाध्यक्षको काम कियव्य र अलधकार  

 (क)  अध्यक्षको अनुपस्वस्थलिमा अध्यक्षिे गने भनी िोलकएका काययहरु गने । 

 (ख)  कायय सलमलििे िोकेका अन्य काययहरु गने । 

 

(३) सलचिको काम, कियव्य र अलधकार  

 (क)  अध्यक्षको आदेिअनुसार बैठक बोिाउने । 

 (ख)  छिफिका प्रस्तािहरु संकिन गरी बैठकमा पेि गने र बैठकको लनणयय िेखी लनणयय प्रमालणि गराउने । 

 (ग)  संस्थाको लियाकिापको बारेमा सदस्यहरुिाई जानकारी गराउने । 

 (घ)  काययसलमलििे िोकेका अन्य काययहरु गने । 

(४)  कोषाध्यक्षको काम, कियव्य र अलधकार 

 (क)  संस्थाको आम्दानी र खचयको लहसाब राखे्न िथा लििरण ियार गने। 

 (ख)  बैंकमा खािा संचािन गदाय संयुक्त रुपमा खािा संचािन गने। 

 (ग)  संस्थाको नगद र लजन्सी सामानको लजम्मा लिई सुरक्षा गने। 

 (घ) काययसलमलििे िोकेका अन्य काययहरु गने । 

(५) सदस्यहरुको काम,कियव्य र अलधकार 

 (क)  सलमलिको बैठकमा उपस्वस्थि हुने र छिफिमा सिीय रुपमा सहभागी हुने।  

 (ख)  सलमलिको लनणयय कायायन्वयनमा सहयोग गने। सलमलिको लनणयय कायायन्वयन भए नभएको हेरी  

  आिश्यकिाअनुसार सलमलिको बैठकमा छिफिमा ल्याउने।  

 (ग)  आिश्किा अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलचि र कोषाध्यक्षको काममा सघाउने । 

 (घ)  काययसलमलििे िोकेका अन्य काययहरु गने ।  

परिचे्छद–५ 

आमथयक व्यिस्थयपन 

९. संस्थाको आम्दानी ः   

 (१) संस्थािे देहाय बमोलजमका के्षत्रबाट आम्दानी प्राप्त गनय सके्नछ   

 (क) जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम ।   

 (ख) सरकारी िथा गैर सरकारी लनकायहरु, सामुदालयक संस्था  िथा व्यस्वक्तहरुबाट  प्राप्त हुने सहायिा िथा 

  अनुदानको रकम । 

 (ग) टोि लिकास संस्थािे आयमूिक काययहरु संचािन गरी प्राप्त हुने आम्दानी । 

 (घ) जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, अन्य सरकारी लनकाय िथा गैरसरकारी संघसंस्थासाँग  लिकास  लनमायण 

  िा काययिम सञ्चािनको िालग सम्झौिा  बमोलजम प्राप्त रकम । 

 (ङ) संस्थाका सदस्यहरुबाट प्राप्त िुल्क िथा सहयोगको रकम। 
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 (च) अन्य श्रोिबाट प्राप्त गरेको रकम । 

(२)  संस्थाको नाममा प्राप्त हुने सबै रकम संस्थाको नाममा रहेको िैंक खािामा जम्मा  गनुय  पनेछ। 

१०. संस्थाको खचय  संस्थाको खचय देहाय बमोलजम हुनेछ  

 (क)  कुनै लनकायबाट सम्झौिा बमोलजम प्राप्त हुने रकम सम्झौिामा उस्वल्लस्वखि  ििय बमोलजम िोलकएको काययमा 

  खचय गनुय पनेछ। 

 (ख)  संस्थाको लनयलमि सञ्चािन िथा कायायिय व्यिस्थापन सम्बिी खचय  काययसलमलिको लनणयय बमोलजम हुनेछ। 

११. संस्थाको िेखा, प्रलििेदन िथा अन्य   

 (१)  संस्थाको खािा िडा कायायियको लसफाररसमा नगर काययपालिकाको  कायायियिे िोकेको बैंकमा सञ्चािन 

  हुनेछ। 

 (२)  उपदफा (१) बमोलजमको बैंक खािा कम्तीमा एक जना मलहिा हुने गरी   संस्थाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र 

  सलचिमधे्य कुनै दुई जना र कोषाध्यक्षको संयुक्त  दस्तखिबाट  सञ्चािन हुनेछ।  

 (३) कोषाध्यक्षिे संस्थाको सबै प्रकारको नगदी िथा लजन्सी आम्दानी, समू्पणय   लिकास चयको लििरण, संस्थाको 

  संचािन र व्यिस्थापनमा भएको प्रिासलनक   खचयहरुको लििरण स्पष्ट रुपमा राख्नुपनेछ । 

 (४) कोषाध्यक्षिे आम्दानी खचयको लहसाब लकिाि चौमालसक रुपमा कायय सलमलिको बैठकमा पेि गनुय पनेछ। 

 (५)  काययसलमलििे प्रते्यक आलथयक िषयमा गरेको काम र आलथयक कारोबारको यथाथय  लििरण ियार गरी 

  आलथयक िषय समाप्त भएको लमलििे िीन मलहना  लभत्र टोि  भेिामा पेि गनुय पनेछ। 

 (६) संस्थािे आफ्नो िालषयक कारोबारको प्रलििेदन साधारणसभा, सम्बस्विि िडा काययिय र नगरपालिकामा पेि 

  गनुयपनेछ । 

 (७) जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका िथा िडा कायायियिे आिश्यकिा अनुसार संस्थाको अनुगमन गरी 

  आिश्यक लनदेिन लदन सके्नछ । 

१२. लजन्सी िथा िसु्तगि सहयोग लिन सके्न   

 (१) यस काययलिलधमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेस्वखएको भए िापलन लिपद् प्रभालिि व्यस्वक्तको उद्दार, राहि िथा  

 पुनस्थायपना काययमा  सहयोग गनय कुनै सरकारी लनकाय, गैर सरकारी संघसंस्था, लनजी के्षत्र िथा व्यस्वक्त  लििेषबाट 

 लजन्सी सामान िथा िसु्तगि सहयोग लिन सके्नछ। 

 (२) संस्थािे उपदफा (१) बमोलजम प्राप्त सहयोग िडा सलमलिको समन्वयमा त्यस्तो लिपदबाट प्रभालिि व्यस्वक्त िथा 

 पररिारिाई लििरण गनय सके्नछ। 

 (३) संस्थािे यस दफा बमोलजम प्राप्त सहयोगको लििरण िालषयक प्रलििेदनमा समेि समािेि गनुय पनेछ।  

परिचे्छद –६ 

मिमिि 

१३. समन्वय सलमलि   

 (१) संस्थाको कामको अनुगमन िथा समीक्षा गरी पृष्ठपोषण प्रदान गनय हरेक िडामा देहायबमोलजमको समन्वय 

       सलमलि रहनेछ ः – 

 (क) िडाध्यक्ष     – संयोजक 

 (ख) िडा सलमलिका सदस्यहरु     – सदस्य  
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 (ग) टोिलिकास संस्थाका अध्यक्षहरु मधे्यबाट संयोजकिे िोकेका ३ जना –सदस्य  

 (घ) िडा सलचि     – सदस्य सलचि 

 (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोलजमका सदस्यहरुको पदािलध दुई िषयको हुनेछ । उक्त पदािलध समाप्त भएपलछ 

 संयोजकिे काययकाि नदोहोररने गरी िडा लभत्रका अन्य संस्थाका अध्यक्षहरु मधे्यबाट िीन जना मनोनयन गनुय  

 पनेछ । 

 (३) उपदफा (१) बमोलजमको सलमलिको बैठक कम्तीमा चौमालसक रुपमा बसे्नछ । 

 (४) उपदफा (१) बमोलजमको सलमलििे िडा लभत्रका सबै संस्थाको काम  कारिाहीिाई प्रभािकारी बनाउन कायय 

 सलमलििाई आिश्यक लनदेिन लदन सके्नछ ।   

 (५) उपदफा (१) बमोलजमको सलमलििे संस्थाको काम कारिाहीको सम्बिमा िालषयक प्रलििेदन काययपालिकामा पेि 

   गनुय पनेछ । 

१४.  बाधा अडकाउ फुकाउन सके्न  यो काययलिलध कायायन्वयनको िममा कुनै बाधा  अड्चन आएमा काययपालिकािे 

 त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउन सके्नछ । 

१५. कायय सलमलि भङ्ग गनय सके्न  साियजलनक सम्पलत्तको लहनालमना गने, प्रचलिि कानून लबपररि कायय गने िथा भ्रष्टाचार िा 

 आलथयक लहनालमना गरेको पाइएमा त्यस्तो काययसलमलििाई सम्बस्विि िडा सलमलिको लसफाररसमा काययपालिकािे 

 भङ्ग गनय  सके्नछ । यसरी काययसलमलि भङ्ग भएको अिस्थामा एक मलहना लभत्र यसै काययिलिलध बमोलजम नयााँ कायय 

 सलमलि गठन  गनुय पनेछ। 

१६. काययलिलध संिोधन िथा खारेज गनय सके्न   

        (१) काययपालिकािे आिश्यकिा अनुसार यो काययलिलध संिोधन िथा खारेज गनय सके्नछ।  

 (२) उपदफा (१) बमोलजम यो काययलिलध खारेज भएको अिस्थामा यस काययलिलध बमोलजम  स्थापना िथा सञ्चािन 

 भएका संस्थाहरुको सम्पलत्त िथा दालयत्व काययपालिकाको नाममा हुनेछ। 
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अनुसूची–१ 

टोल मिकयस संस्थयलयई नगिपयमलकयिय सूचीकृ  गनय मदने 

मनिेदनको ढय“चय 

लमलि ............................. 

श्री सलचिजू्य 

िडा सलमलिको कायायिय 

िडा नं.......  

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका,  जनकपुरधाम । 

 

लिषय  टोि लिकास संस्था सूचीकृि गने सम्बिमा । 

 

उपयुयक्त सम्बिमा यस नगरपालिका को िडा नं ......स्वस्थि ............टोिमा गठन गररएको .......................................टोि 

लिकास संस्थािाई ........................................सूचीकृि गररलदनुहुन लनम्नानुसारका लििरण सलहि अनुरोध गदय छु । यस 

............................................ टोि लिकास संस्थाको के्षत्र लनम्न उले्लस्वखि चार लकल्लालभत्र सीलमि रहनेछ । 

संिग्न   

   टोि भेिाको उपस्वस्थलि र लनणयय................................ 

   कायय सलमलिका सदस्यहरुको नाम थर............................ 

पूिय लसमाना  .......................................... 

पलिम लसमाना  ..................................... 

उत्तर लसमाना   ..................................... 

दलक्षण लसमाना   ..................................... 

हािका जम्मा घरधुरी ......................... 

                       लनिेदक 

                  सलमलिको िफय बाट 

अध्यक्षको नाम   .......................................... 

टोि लिकास संस्थाको नाम  ............................ 

ठेगाना   .................................................... 

  



 

12 

 

  



 

13 

 

अनुसुलच २ 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका 

जनकपुरधाम 

.....नं िडा कायायिय 

 

टोि लिकास संस्था सूचीकृि प्रमाण(पत्र 

 

.........................................जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका िडा नं।  ..............स्वस्थि 

.................................................मा गठन भएको.....................................टोि लिकास संस्थािाई यस कायायियमा 

लमलि....................................मा सूचीकृि गरी यो प्रमाण(पत्र प्रदान गररएको छ । 

यस नगरपालिकाको आलथयक, सामालजक, सााँसृ्कलिक िथा भौलिक पुिायधार लिकास र सुिासन कायम गने के्षत्रमा यस टोि 

लिकास संस्थाको सिीय सहभालगिाको अपेक्षा गदय छु । 

िडासलचि         अध्यक्ष 

 

हस्ताक्षर         हस्ताक्षर 

नाम,थर ः —        नाम,थर ः — 

लमलि —         लमलि ः — 

 

                      

           आज्ञािे  

                       प्रमुख प्रिासकीय अलधकृि 

 

 


