
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofuª ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 

v08M6                  ;+VofM=3==            ldltM @)&*.!@.)!  

 

efu–@ 

Dofuª ufpFkflnsf 

;d'bfodf cfwfl/t ;+3;+:yf btf{ tyf kl/rfng sfo{ljwL @)&* 

-cfdf ;d'x, dlxnf ;+hfn, o'jf Snj , ;fd'bflos ;+:yf nufot o:t} k|s[ltsf cGo ===_ 

•  

 

                                        कार्यपालिकाबाट पारित लिलतिः २०७८/10/17 

              प्रिाणीकिण लिलतिः २०७८/10/17 

 

:yfgLo /fhkqdf k|sflzt ldltM २०७८/12/01 

 



म्यागङ गााँउपालिका 

;d'bfodf cfwfl/t ;+3;+:yf btf{ tyf kl/rfng sfo{ljwL @)&* 

-cfdf ;d'x, dlxnf ;+hfn, o'jf Snj , ;fd'bflos ;+:yf nufot o:t} k|s[ltsf cGo ===_ 

 

प्रस्तावना 

o; Dofuª ufpFkflnsf leq ;dflhs kl/rfngsf dfWod jf6 tyf ;+ul7t ;+:yfsf ?kdf 

nlIft ;d'bfosf] pTyfg Pj+ ;dfh ?kfGt/0fdf of]ubfg k'/\ofpg] pB]Zon] u7g ul/g] ;d'bfodf 

cfwfl/t ;+3;+:yf x?nfO{ Jojl:yt / dof{lbt jgfpg] x]t'n] tL ;+3;:yfx? Kflnsfdf ljlwjt 

btf{ ug{ jfG5lgo b]lvPsfn] स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले ददएको अधिकार 
प्रयोग गरी  यस म्यागङ गाउँ काययपाललकाले यो काययविधि बनाएकोछ ।  

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ   

क) यो काययविधिको नाम “;d'bfodf cfwfl/t ;+3;+:yf btf{ tyf kl/rfng sfo{ljwL @)&* 

”रहेकोछ। 

ख) यो काययविधितुरुन्त लागु हुनेछ ।    

२. पररभाषा 

विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविधिमााः 

क) “;d'bfodf cfwfl/t ;+3;+:yf” भन्नाले दफा ३ बमोजिम pB]Zo lnO{ ul7t ljleGg k|s[ltsf 

;d'x tyf ;+3;:yf ,सलमतत लाई सम्झनुपछय। 

ख) ;fwf/0f ;ef eGgfn] ;d'bfodf cfwfl/t ljleGg ;+3;+:yfdf k|ltlglwTj ug]{ ;fwf/0f ;b:o 

;lxtsf] jflif{s e]nfkfO{ hgfpF5 , of] zJbn] ljz]if ;fwf/0f ;ef tyf e]nf nfO{ ;d]t hgfpg]5. 

Uf_ ;dflhs ?kfGt/0f eGgfn] ;dfhdf /x]sf ljleGg vfn] s';+:sf/, ?l9jfbL k|yf tyf 

lje]bx?sf] cGt ub}{ e]befj /lxt cJf:yfsf] ;';+:s[t tyf ;Eo ;dfhnfO{ hgfpg]5 .  

घ) “सामुदाययक ववकास अलभयान”भन्नाले पररश्रम, स्ियंसेिा, सहकायय र ईमान्दारीताको मुल्य र मान्यतामा 
आिाररत अलभयान काययक्रम भन्ने बुझाउंछ ।   

ङ) “पूर्ण सरसफाइ उन्मुख अवस्था”भन्नाले सफारस्िच्छ, पूर्य सरसफाइ उन्मुख दिैु चरर्को सूचकहरु पुरा 
गरेपतछ सम्बजन्ित सलमततबाट अनुमोदन एिं प्रमार्ीकरर् भएको अिस्थालाई िनाउंछ ।  



च) “सामाजिक समावेशीकरर्”भन्नाले समुदायका सबै ललङ्ग, िात, िातत, िगय, िमय, व्यिसाय र सबै के्षत्रका 
व्यजततको पहँुच रहेको अिस्थालाई बुझाउंछ ।  

३. उद्देश्य  

संस्था गठन गनुयको मुख्य उद्देश्यहरु तनम्न अनुसार छन ्।   

क) 6f]n jl:t , ;d'bfo tyf ;DjlGwt nlIft ;d'x स्तरमा विलभन्न तनकायहरुबाट प्रिाह हुने सेिामा 
टोलिासीको पहंुच अलभबदृ्धि गने ।  

ख) 6f]n jl:t , ;d'bfo tyf ;DjlGwt nlIft ;d'xx?sf] उद्यमलसलताको विकास गराई 
:yfgLo:t/df लघु उद्यमको सिृना, विकास र प्रिियन गने।   

ग) :yfgLo:t/df समानता, समताको भािना िागतृ गराउने, आपसी सद्भाि, समझदारी, समन्िय र 
मेललमलाप कायय गराउने ।   

घ) आधथयक, सामाजिक सिालमा सबै 6f]n jl:t , ;d'bfo tyf ;DjlGwt nlIft ;d'xx?लाई तनर्यय 
प्रकृयामा समान अिसर र अधिकार प्रदान गने।   

ङ) 6f]n jl:t , ;d'bfo tyf ;DjlGwt nlIft ;d'xx?को सामाजिक काययमा पारदलशयता कायम गरर 
सुशासनलाई बढिा ददने ।   

च) 6f]n jl:t , ;d'bfo tyf ;DjlGwt nlIft ;d'xx?sf nfuL  विलभन्न तनकायहरुबाट सञ्चालन 
हुने विकास काययमा सहयोग गने ।   

छ) सहभाधगतात्मक योिना काययिन्यन, अनुगमन एिम ्मुल्याङ्कन प्रककयामा सहयोग पुयायउने ।    

ि) 6f]n jl:t , ;d'bfo tyf ;DjlGwt nlIft ;d'x सदस्यहरुको गररबीलाई नेपाल सरकारले तोकेको 
आिारमा िगीकरर् गरर तततनहरुको अलभलेख तयार गने ।   

झ) 6f]n jl:t , ;d'bfo tyf ;DjlGwt nlIft ;d'x को समग्र विकास लगायत सामुदातयक विकास 
अलभयानका काययक्रम कायायन्ियनको लाधग सकक्रय हुने ।   

ञ) िातािरर् र सरसफाई, अपाङगमैत्री, बालमैत्री गाउँपाललका/िडा घोषर्ा, प्राङ्गररक खेती बबस्तार, नश्ल 
सुिार, उद्यमलसलता विकासका अलभयान संचालन गने ।   

ट) 6f]n jl:t , ;d'bfo मा रहेका सामुदातयक, साियितनक स्थल, सम्पविहरुको संरक्षर् संियद्िन गने ।  

ढ) पाललकाको बावषयक योिना तिुयमाको क्रममा  बस्ती/ टोल स्तरको  योिना छनौट गरर प्राधथलमकरर्मा 
सहयोग गने।  



0f_ ;+3 tyf k|b]z nufot cGo ;/sf/L lgsfox?jf6 btf{ ug{ elg tf]lsPsf ljleGg pB]Zon] 

u7g eO{ cfPsf ljleGg k|s[ltsf ;d'x, ;+hfn, ;+:yf tyf Snjx? ;d]t nfO{ Jojl:yt / 

dof{lbt 9+ujf6 lglb{i6 nIo tyf oB]Zo k|flKtdf kl/rfng ug{  

४.दताण/सूचिकृत  

;d'bfodf cfwfl/t ;+3;+:yf को दताय/सूधचकृत देहाय बमोजिम हुनेछाः   

क) ;d'bfodf cfwfl/t ;+3;+:yf को बैठकमा सियसम्मत तनर्यय गराई िडा सलमततको लसफाररसमा  
गाउँपाललकाले दताय/सूधचकृत गनेछ ।  संस्थालाई गाउँपाललकामा दताय/सूधचकृत गदाय पेश गने तनिेदनको 
नमूना (अनुसूधच २) मा उल्लेख गररएको छ । संस्थाबाट तनर्यय गरर दतायका लाधग तनिेदन पेश गरेमा 
गाउँपाललकाले (अनुसुची ३) बमोजिमको संस्था दताय प्रमार्पत्र प्रदान गनेछ ।    

ख) ;d'bfodf cfwfl/t ;+3;+:yf ले यस काययविधि बमोजिमका उद्देश्य विपररत कुनै काम गरेमा िा 
प्रचललत कानुनले गनय नपाउने कायय गरेमा िडा सलमततको लसफाररसमा गाउँपाललकाले संस्थाको दताय खारेि 
गनेछ।  

%=;d'bfodf cfwfl/t ;+3;+:yf को काम कतणव्य र अचिकारः   

       ;d'bfodf cfwfl/t ;+3;+:yfn] आफनो  के्षत्रको समग्र विकास र सदस्यहरुको दहतका लाधग 
देहायका काययहरु गनेछना्ः   

क) 6f]n jl:t tyf ;d'bfosf ;DjlGwt nlIft ;d'x मा िनी/गररबको भािना हटाई सबै 
सदस्यहरुलाई तनर्यय प्रकृया र श्रोतमा समान अधिकार प्रदान गने ।   

ख) विलभन्न सरकारी एिं गैर सरकारी तनकायहरुसँग सुमिुर सम्बन्ि स्थावपत गरर 6f]n jl:t tyf 

;d'bfo को विकासको लाधग सहजिकरर् गने ।   

ग) 6f]n jl:t tyf ;d'bfo मा उद्यम विकाससँग सम्बजन्ित योिनाहरु सञ्चालन गनय आिश्यक 
सहजिकरर् गने ।   

घ) 6f]n jl:t tyf ;d'bfo को विकासका लाधग विलभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्चतम ्सदपुयोग गने 
।    

ङ) 6f]n jl:t tyf ;d'bfo को सामुदहक समस्या पदहचान गरी प्राथलमकताका आिारमा टोल विकास 
योिना तिुयमा गने ।   

च) पूर्य सरसफाई उन्मुख अिस्था, एच.आई.लभ/एड्स, अन्िविश्िास, बालवििाह, बहुवििाह िस्ता सामाजिक 
समस्याको पदहचान गरर सुिारका काययक्रमहरु सञ्चालन गने ।   



छ) 6f]n jl:t tyf ;d'bfo को आधथयक तथा सामाजिक तथ्याङ्क अध्यािधिक गनय सूचना अलभलेख 
गने ।   

ि) सहभाधगतात्मक योिना तिुयमा गदाय प्राथलमकताको आिारमा आयोिनाहरुको पदहचान गरी िडामा 
लसफाररस गने ।   

झ) 6f]n jl:t tyf ;d'bfo मा विलभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था माफय त हुने काययक्रमहरु टोल 
विकास संस्था माफय त संचालन हुने िातािरर् श्रिृना गने ।   

ञ) आफनो िडा तथा टोललाई सामुदातयक विकास अलभयानसँग सम्बजन्ित स्िास्थ्य तथा िातािरर्मैत्री, 
बालमैत्री, अपाङगमैत्री, मदहलामैत्री,प्राङ्गगाररक खेती विस्तार, नश्ल सुिार, उद्यमलशलता बनाउने 
काययक्रमहरु संचालन गने ।  

ट) 6f]n jl:t tyf ;d'bfo मा भिन तनमायर् मापदण्ड, रािश्ि सुिार,सामाजिक सुरक्षा भिा आदद 
सामाजिक सरोकारका विषयमा चेतनामूलक काययक्रम संचालन गने  ।   

ठ) टोलमा रहेका साियितनक, ऐलानी िग्गाको संरक्षर्मा गाउँपाललकालाई सहयोग गने ।   

ड) गाउँपाललकाको रािश्ि पररचालनका लाधग सहयोग प्रदान गने ।   

ढ) संस्थामा प्राप्त रकम संस्थाको नीतत बमोजिम खचय गने, लेखा राखे्न र लेखा पररक्षर् गराउने ।   

र्) गाउँपाललकासँग भएको साझेदारी अनुसार अन्य कायय गने ।   

6. अनुगमन तथा मूल्याकंन   

क) िडा सलमततले आफ्नो के्षत्रलभत्रका टोल विकास संस्थाको तनयलमत रुपमा अनुगमन गरी प्राप्त कमी 
कमिोरीहरुको सुिारका लाधग सुझािहरु ददन सतनेछ ।   

ख)गाउँपाललकाले समग्र गाउँपाललका के्षत्रलभत्रको टोल विकास संस्थाहरुको आिश्यकता अनुसार अनुगमन 
गनुयका साथै िडा सलमतत िा टोल विकास संस्थाहरुलाई पषृ्ठपोषर् गनय सतनेछ ।  

7. संसोिनः यस काययविधिलाई व्यिजस्थत र प्रभािकारी रुपमा कायायन्ियन गनय आिश्यकता अनुसार गाउँ 
काययपाललकाले संसोिन िा खारेि गनय सतनेछ ।   

8. बिाउ तथा खारेिीः यस काययविधिमा व्यिस्था भएका कुराहरु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 
तथाअन्य प्रचललत कानुन बमोजिम सँग बाझझएको हदसम्म स्ित अमान्य हुनेछ । 

 

 



अनुसूिी – १ 

............................ संस्थाको वििानको नमूना 

 

प्रस्तावना 

स्थानीय रुपमा उपलब्ि श्रम, सीप र सािन तथा अिसरहरुलाई अधिकतम पररचालन गदै गाउँपाललकाको 
सामाजिक तथा आधथयक व्यिस्थालाई एक अकायको पररपुरकको रुपमा विकलसत गरी गररबी न्यूनीकरर्का 
प्रयासमा ठोस योगदान, सहभाधगतामुलक योिना तिुयमा गने तथा आफ्नो टोलको समग्र विकास गने 
िातािरर् लसियना गनय यो ....................... संस्थाको स्थापना गरी सञ्चालन गनय िान्छतनय भएकोले यो 
वििान बनाईएको छ ।    

१. प्रारजम्भक 

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ  

(क) यो वििान ....................संस्थाको वििान हुनेछ ।   

(ख) यो संस्थाको नाम ............. हुनेछ ।   

(ग) यो वििान ........................ संस्थाको सािारर् सभाबाट स्िीकृत भएको लमतत देझख लागू हुनेछ ।   

(घ) यस संस्थाको कायायलय .............. मा हुनेछ ।   

(ङ)  यस संस्थाको लसमाना देहाय बमोजिम हुनेछ 

  पूिय ................  पजश्चम.......................  

  उिर ................... दक्षक्षर् .......................  

२. पररभाषा 

 विषय र प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस वििानमा; 

१. “संस्था”भन्नाले ................ ससंस्थालाई सम्झनुपदयछ। 

२ “वििान”भन्नाले...........संस्थाको  वििानलाई सम्झनुपदयछ। 

३ “सािारर्सभा”भन्नाले संस्थाको सािारर्स दस्यको भेलालाई सम्झनुपदयछ। 

४ “सलमतत”भन्नाले ...........संस्थाकोकायय  सलमतत सम्झनु पदयछ ।   



५. “बैठक”भन्नाले संस्थाको संयुतत िा छुट्टाछुट्टै बैठक सम्झनु पदयछ। 

६. “पदाधिकारी”भन्नाले काययसलमततका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सधचि र सदस्यलाई सम्झनु पदयछ ।  

३. संगठित संस्था हुने 

क) संस्थाको आफ्नै छुट्टै छाप हुनेछ । साथै संस्थाले व्यजतत सरह आफ्नो नामबाट कायय गनय सतनेछ ।   

ख) संस्थाले चल–अचल सम्पवि प्राप्त गनय, उपभोग गनय सतनेछ । तर संस्थाले आफ्नो अचल सम्पवि 
विकक्र गनय भने पाउने छैन । संस्था विगठन भए सो संस्थाको सम्पूर्य चल÷अचल सम्पवि गाउँपाललकामा 
हस्तान्तरर् हुनेछ ।   

४. संस्थाको उद्देश्यहरु 

संस्थाको संस्थागत, सामाजिक तथा आधथयक विकासका लाधग देहाय बमोजिमको उद्देश्य हुनेछःाः 

क) स्थानीय स्तरमा सक्षम र ददगो स्िायि संस्थाको विकास गने ।  

ख) टोलका ब्यजततहरुको आयमा बदृ्धि गने काययक्रम संचालन गरी गररबी न्यूतनकरर्मा मद्दत  
पु¥याउने ।   

ग) स्थानीय स्तरको विकास प्रकक्रयालाई ददगो र आत्मतनभयर बनाउन स्थानीय स्तरको समुदायको 
ब्यजततहरुको क्षमता विकास काययक्रम कायायन्ियनमा टेिा पुयायउने ।   

घ) संस्थाहरुलाई सहभाधगतात्मक योिना तिुयमा, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन प्रकक्रयामा सकक्रय सहभाधगता 
बनाउने ।   

Yfk ljj/0f v'nfP/     n]Vg]================================================= 

५. कायण सलमयतको गिन  

ljj/0f v'nfP/     n]Vg]================================================= = 

भएका सदस्यहरु मध्ये कम्तीमा ४० प्रततशत मदहला आिद्ि गराउनु पनेछ । 

६. संस्थाको कायणहरु 

ljj/0f v'nfP/     n]Vg]=================================================  

७. सदस्यता   

ljj/0f v'nfP/     n]Vg]=================================================  

८. सदस्यता नरहने 



ljj/0f v'nfP/     n]Vg]=================================================  

 

९. संस्था गिन एवं कायण संिािन गने ववचि  

ljj/0f v'nfP/     n]Vg]=================================================  

 

१०. सस्थाको पदाचिकारीको काम, कतणव्य र अचिकार 

ljj/0f v'nfP/     n]Vg]=================================================  

 

ख) संस्थाको सधचिको काम, कतयव्य र अधिकाराः  

 ljj/0f v'nfP/     n]Vg]=================================================  

ग)संस्थाको कोषाध्यक्षको काम, कतयव्य र अधिकार  

 ljj/0f v'nfP/     n]Vg]=================================================  

घ) संस्थाको सदस्यहरुको काम, कतयव्य र अधिकार   

 ljj/0f v'nfP/     n]Vg]=================================================  

 

११.सािारर् सभाको गिन र कायण प्रर्ािीः  

       ljj/0f v'nfP/     n]Vg]=================================================  

 

१२.  सािारर् सभाको काम, कतणब्य र अचिकार 

ljj/0f v'nfP/     n]Vg]=================================================  

 

१३. आचथणक व्यवस्था  

ljj/0f v'nfP/     n]Vg]================================================= 

 



 

 

 

 

 

 

अनुसूिी–२ 

................... संस्था दताण गने यनवेदनको नमूना 

          

     लमतत–................. 

श्रीमान ्प्रमुख प्रशासककय अधिकृत ज्यू  

म्यागङ गाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकाको कायायलय  

देउराली-३, नुिाकोट 

 

विषय–............... संस्था दताय गने सम्बन्िमा । 

 

उपरोतत सम्बन्िमा यस गाउँपाललका िडा नं. ......को...........................टोलमा गठन गररएको 
.............................. संस्थालाई म्यागङ गाउँपाललकाको कायायलयमा दताय/सुधचकृत गरर ददनुहुन अनुरोि 
गदयछु । यस ..................... संस्थाको के्षत्र तनम्न उल्लेझखत चार ककल्लालभत्र लसलमत रहनेछ । पुिय 
लसमाना .................. पजश्चम लसमाना.............. उिर लसमाना................. दक्षक्षर् लसमाना ..............  

   

 

तनिेदक                                                               
.........................            

अध्यक्षको नाम –                  

संस्थाको नाम –     ठेगाना –   



  

 

 

 

अनुसूिी ३ 

 

……… संस्थािाई ठदने प्रमार् पत्रको नमुना 

म्यागङ गाउँपाललकागाउँ काययपाललकाको कायायलय 

देउराली-३ नुिाकोट 

 

प्रमार्–पत्र 

.................................गाउँपाललका िडा नं......जस्थत...............................................मा गठन 
भएको.......................................................... संस्थालाई यस कायायलयमा लमतत..............................मा 
दताय गरी यो प्रमार्–पत्र प्रदान गररएको छ । यस गाउँपाललकाको आधथयक, सामाजिक, भौततक पुिायिार, 

टोल/िस्तीको सुशासन लगायतका के्षत्रमा यस संस्थाको सहभाधगताको अपेक्षाका साथै उिरोिर प्रगतीको 
शुभकामना व्यतत गदयछु ।  

 

         

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

 प्रमुख प्रशासककय अधिकृत   

 

 

cf1fn], 

कुिाि िाि शे्रष्ठ 

लि.k|d'v k|zf;sLo clws[t 
 


