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टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७७ 

प्रस्तावना: स्थानीर् ववकास प्रक्रिर्ामा टोि तथा बस्ती स्तरवाट नै नागररक सहभागगता 
सुननश्चित गदै समाजको आगथयक,सामाश्जक,सााँस्कृनतक िगार्त ववकासका सबै पक्षमा 
ददगोपना र अपनत्व सजृना गनय ननश्चित भौगोलिक क्षेत्रलभत्र बसोबास गने नागररकहरुको 
सहभागगतामा वडा कार्ायिर्को सहर्ोगीको रुपमा काम गने गरी टोि ववकास संस्थाको 
गठन र पररिािनका िागग आवचर्क कानूनी व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् भएकोिे, 

"प्रशासकीर् कार्यववगि ननर्लमत गने ऐन, २०७४ को दफा ३" बमोश्जम कार्यपालिकािे र्ो 
कार्यववगि स्वीकृत गरी िागू गरेको छ। 

 

परिच्छेद-१ 
प्रारश्म्भक 

१. संक्षिप्त नाि ि प्रािम्भ:  (१) र्ो कार्यववगिको नाम “टोि ववकास संस्था (गठन तथा 
पररिािन) कार्यववगि, २०७७” रहेको छ। 

(२) र्ो कार्यववगि कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको लमनत देखि िागू हुनेछ 
। 

२. परिभाषा: ववषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यववगिमा,- 

 

(क) “कार्ायिर्” भन्नािे बेनी नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई 
सम्झनुपछय। 

(ि)  "टोि ववकास संस्था" भन्नािे टोि बस्तीको समग्र ववकासको िागग 
ननश्चित भौगोलिक क्षेत्रका अगिकांश घर िुरीका प्रनतननगिहरुको 
उपश्स्थनतमा ववकास ननमायण, सेवा प्रवाह र सामाश्जक पररिािनको 
क्षेत्रमा काम गने उद्देचर्िे गठन भई वडा कार्ायिर्मा सूिीकृत 
भएको सामुदानर्क संस्थािाई सम्झनु पछय। 

(ग)  “पदागिकारी” भन्नािे संस्थाको कार्यसलमनतका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, 
कोषाध्र्क्ष, सगिव र सदस्र्हरु समेतिाई सम्झनुपछय। 

(घ) “बैठक” भन्नािे संस्थाको संर्ुक्त वा छुट्टाछुट्टै बैठक सम्झनु पछय। 

(ङ) “वडा” भन्नािे नगरपालिकाको वडािाई सम्झनु पछय। 
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(ि)  “वविान” भन्नािे संस्थाको वविानिाई सम्झनुपछय। 

(छ) “सलमनत” भन्नािे संस्थाको कार्यसलमनत सम्झनु पछय। 

(ज)  “सािारणसभा” भन्नािे संस्थाको सािारण सदस्र्हरुको भेिा सम्झन ु
पछय। 

(झ)  “संस्था” भन्नािे टोि ववकास संस्थािाई सम्झनुपछय। 

 

परिच्छेद- २ 

संस्थाको गठन तथा सूचीकृत सम्बन्िी व्र्िस्था  

 

३. संस्थाको गठन: (१) नगरपालिकाका क्षेत्रमा भौगोलिक तथा सामाश्जक सालमप्र्ताको 
आिारमा टोि तथा बस्तीका वालसन्दाको आमभेिाबाट टोि तथा बस्ती लभत्रका 
घरिुरी समावेश हुने गरी टोि ववकास संस्थाको गठन गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्जम गठन हुने संस्थाको कार्यसलमनतमा देहार् 
बमोश्जमका पदागिकारी तथा सदस्र्हरु रहनेछन:- 

(क)  अध्र्क्ष एक जना 
(ि)  उपाध्र्क्ष एक जना 
(ग)  सगिव एक जना 
(घ)  कोषाध्र्क्ष एक जना 
(ङ)  सदस्र्हरु (तीन देखि सात जना सम्म) 

(३) उपदफा (२) बमोश्जम संस्था गठन गदाय टोि तथा बस्ती लभत्रका एक 
घरिुरीबाट एक जना भन्दा बढी नपने गरी भौगोलिक सन्तुिन तथा 
सामाश्जक समावेशीकरणको आिारमा सभा वा वडा कार्ायिर्िे तोकेको 
िार क्रकल्िा लभत्रका नागररकहरुको आमभेिाबाट सवयसम्मत रुपमा 
संस्थाको कार्य सलमनत गठन हुनेछ।  

तर, र्स दफा बमोश्जम आमभेिामा सवयसम्मत हुन नसकेमा उपश्स्थत 
सदस्र्हरुको बहुमतबाट कार्य सलमनत गठन गनय बािा पने छैन। 
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(४) उपदफा (३) बमोश्जम कार्यसलमनतको कार्यकाि समाप्त भएपनछ 
सािारण सभाको सवयसम्मत वा सो नभएमा बहुमतबाट कार्यसलमनतको 
पुनगयठन हुनेछ। 

(५) कार्य सलमनतको कार्यववगि गठन भएको लमनतिे दईु वषयको हुनेछ। 

(६) अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सगिव  र कोषाध्र्क्षको पदमा िगातार दईु 
कार्यकाि भन्दा बढी सोही पदमा काम गनय सक्ने छैन। 

(७) कार्य सलमनतमा अध्र्क्ष, सगिव वा कोषाध्र्क्ष मध्रे् कुनै एक पदमा 
अननवार्य रुपमा मदहिा हुनुपनेछ।  

(८) संस्था गठन गदाय सकेसम्म टोिका सम्पुणय घरिुरीिाई एक घर एक 
सदस्र्को रुपमा समेट्नु पनेछ।  

(९) उपदफा ८ बमोश्जम सवै घरिुरी समावशे हुन सम्भव नभएमा 
कम्तीमा ८० प्रनतशत घरिुरी सहभागी गराई टोि ववकास संस्था गठन 
गनुयपने छ।  

(१०) र्स कार्यववगि बमोश्जम गठन गररन े संस्थाको कार्यसलमनतमा 
कम्तीमा ५० प्रनतशत मदहिा सदस्र् हुन ुपनेछ। 

(११) संस्थाको कार्यक्षेत्र सािारण सभािे तोकेको िारक्रकल्िा लभत्र हुनेछ। 
सािारण सभािे टोि तथा बस्ती लभत्रका कुनै घरिुरी संस्थामा समावेश 
गरेको नपाइएमा वा कुनै घरिुरी वा बस्ती उक्त संस्थामा समावेश गनुयपने 
भन्ने िागेमा वडा कार्ायिर्िे त्र्सरी छुटेको घरिुरी वा बस्ती सम्बश्न्ित 
संस्थामा समावेश गनय िगाउनेछ।   

(१२) र्स दफामा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा िेखिएको भए तापनन वडा 
कार्ायिर्िे तोकेको भौगोलिक क्षेत्र लभत्र रहेका बढीमा १०० घरिुरी समेट्ने 
गरी टोि ववकास संस्था गठन गनय सक्रकने छ। एउटा घरिुरी एक भन्दा 
बढी टोि ववकास संस्थाको सदस्र् बन्न पाउने छैन। 
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४. कार्य सलमनतका पदागिकारीको पद ररक्त सम्बन्िी व्र्वस्थााः (१) दफा ३ बमोश्जम 
गठन भएको कार्य सलमनतका पदागिकारीहरुको पद देहार् बमोश्जमको अवस्थामा 
ररक्त हुनेछ। 

(क) अध्र्क्षिे उपाध्र्क्ष माफय त कार्यसलमनतको बैठकमा र उपाध्र्क्ष सदहत 
अन्र् सदस्र्िे अध्र्क्षिाई राजीनामा ददएमा। 

(ि) भ्रष्टािार वा अन्र् कुनै फौजदारी अलभर्ोगमा कसुरदार ठहररएमा। 

(ग) मतृ्र्ु भएमा।  

(२) उपदफा (१) बमोश्जम अध्र्क्षको पद ररक्त भएमा कार्य सलमनतको बााँकी 
अवगिको िागग उपाध्र्क्षिे अध्र्क्ष भई कामकाज गनेछ। अन्र् पदागिकारीहरुको 
हकमा कार्य सलमनतिे बााँकी अवगिको िागग सलमनतका सदस्र्हरु मध्रे्बाट कुन ै
सदस्र्िाई त्र्स्तो ररक्त पदमा कामकाज गनय िगाउन सक्नेछ। 

५. संस्था सूिीकृत: संस्थाको सूिीकृत देहार् बमोश्जम हुनेछ : - 

(क) संस्थाको आमभेिािे ननणयर् गरी अनुसूिी १ बमोश्जमको ढााँिामा सोही 
ननवेदनमा उश्ल्िखित कागजातहरु समावेश गरी संस्था सूिीकरणका 
िागग वडा कार्ायिर्मा ननवेदन ददनु पनेछ। 

(ि)  उपदफा (१) बमोश्जम ननवेदन प्राप्त भएपनछ वडा कार्ायिर्िे 
संस्थाको िारक्रकल्िा लभत्रका सबै घरिुरी समावेश गरे नगरेको समेत 
हेरी अनुसूिी २ बमोश्जमको ढााँिामा संस्था सूिीकृत गरेको प्रमाण पत्र 
उपिब्ि गराउनु पनेछ। 

(ग) दफा (क) बमोश्जम प्राप्त ननवेदन बमोश्जम सूिीकृतको िागग प्राप्त 
भएको टोि ववकास संस्थामा समावेश हुनुपने घरिुरी वा बस्ती छुटेको 
पाइएमा त्र्सरी छुटेको घरिुरी वा बस्ती समेत समावेश गरी 
सूिीकरणको िागग पुन पेश गनय ननदेशन ददन सक्नेछ। 

(घ)  वडा कार्ायिर्िे र्स दफा बमोश्जम संस्था सूिीकृत गरेको वववरण 
मालसक रुपमा कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा पठाउनु पनेछ। 
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परिच्छेद-३ 

संस्थाको काम कतयव्र्, अगिकारहरु 
६. टोि ववकास संस्थाका कार्यहरु: (१) टोि ववकास संस्थाका काम, कतयव्र् र 

अगिकार देहार् बमोश्जम हुनेछ :-  

(क)  समुदार्मा शाश्न्त, सुरक्षा र अमनिर्न कार्म गनय सहर्ोग गन।े 
(ि)  सामुदानर्क सदभाव, सदहष्णुता र भाइिाराको ववकास गने। 

(ग)  टोिमा संिािन हुने ववकास ननमायणका र्ोजनाहरुको तजुयमा, 
कार्ायन्वर्न र सुपररवेक्षण तथा अनुगमनमा सहर्ोग गने।  

 

(घ) टोिमा हुने परम्परागत जात्रा, मेिा, पवय तथा समारोहको व्र्वस्थापनमा 
सहर्ोग गने। 

(ङ) टोिमा रहेका सावयजननक तथा ऐिानी जग्गा, सावयजननक भवन, 
सम्पदा तथा भौनतक पूवायिारहरुको संरक्षण गनय तथा अनतिमण हुन 
नददन सहर्ोग गने। 

(ि) टोिमा ववपद् व्र्वस्थापन सम्वन्िी िोज, उद्िार, राहत ववतरण,  
पुनननयमायण तथा पुनस्थायपना कार्यमा सहर्ोग गने। 

(छ) टोिको सरसफाई व्र्वस्थापनको िागग सहर्ोग र समन्वर् गने/ 

गराउने  

(ज) छाडा पशु िौपार्ा व्र्वस्थापनमा सहर्ोग गने/गराउने। 

(झ) सडक बत्ती, सामुदानर्क पाकय , सावयजननक शौिािर् जस्ता सावयजननक 
सम्पवत्तको सञ्िािन र व्र्वस्थापनमा सहर्ोग पुर   र्ाउने। 

(ञ) कानून बमोश्जम नतनुय पने कर, दस्तुर, सेवा शुल्क बुझाउने कार्यमा 
सहजीकरण गने। 

(ट) टोिमा बसोबास गने गररव, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्र्श्क्त तथा 
बेरोजगार व्र्श्क्तहरुको तथ्र्ाङ्क संकिन कार्यमा सहर्ोग गने। 

(ठ) टोिमा रहेका शैक्षक्षक तथा स्वास्थ्र् संस्थाहरुको व्र्वस्थापन र 
गुणस्तर सुिारको िागग सहर्ोग गने। 

(ड) जन्म, बबबाह, बसाईसराई, सम्वन्ि ववच्छेद, मतृ्र्ु जस्ता व्र्श्क्तगत 
घटना दतायको िागग टोिबासीिाई उत्सादहत र सहजीकरण गने। 

(ढ) सामाश्जक सुरक्षा भत्ता ववतरण कार्यमा आवचर्क सहजीकरण गने। 
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(ण)  ववद्र्ुत   िुहावट तथा िोरी ननर्न्त्रण कार्यमा सहर्ोग गने। 
(त) टोिमा िाद्र्ान्न, माछा मासु, तरकारी, फिफूि, पेर् पदाथय िगार्त 

दैननक उपभोग्र् सामग्रीको गुणस्तर र मुल्र् सुिीको बारेमा जानकारी 
रािी बजार अनुगमन कार्यमा सहर्ोग गने। 

(थ) उपभोक्ता हक दहत संरक्षणको िागग पैरवी तथा जनिेतना अलभबदृ्गि 
गने।  

(द) टोिमा हररर्ािी क्षेत्र ववस्तार गरी वातावरण संरक्षणको कार्यमा 
सहर्ोग गने। 

(ि) स्थानीर् आगथयक ववकासका सम्भावनाका बारेमा छिफि गरी स्थानीर् 
तह, गैर सरकारी तथा ननजी क्षेत्रसाँग समन्वर्, सहजीकरण र पैरवी 
गने। 

(न) भवन ननमायण मापदण्ड तथा राश्ष्िर् भवन संदहताको पािनाको िागग 
टोि बासीहरुिाई प्रोत्सादहत गने।  

(ऩ)  ववद्र्ािर् भनाय, िोप अलभर्ान, साक्षरता अलभर्ान, सरसफाई, िैङ्गगक 
दहसंा उन्मुिन जस्ता राश्ष्िर् अलभर्ानहरुमा सहर्ोग र समन्वर् गने। 

(प) टोिमा िनी, गररबको भावना हटाई सबै सदस्र्हरुिाई ननणयर् प्रक्रिर्ा 
र श्रोतमा  पररिािनमा समान अगिकार स्थावपत गनय सहजीकरण 
गने।  

(फ) घरेिु दहसंा, र्ौनजन्र् दहसंा, मानव तस्करी, बािश्रम तथा बाध्र्ात्मक 
श्रम, छाउपडी िगार्तका सामाश्जक अपराि तथा िरावीहरु अन्त्र् गनय 
जनिेतना अलभवदृ्गि गने। 

(ब) टोिमा उद्र्म ववकाससाँग सम्बश्न्ित कार्यिमहरु संिािन गनय 
आवचर्क सहजीकरण गने।  

(भ) टोिको ववकासका िागग ववलभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्ितम   
सदपुर्ोग गने। 

(म) टोिमा सरकारी ननकार् तथा गैर सरकारी संस्था माफय त सञ्िािन हुन े
कार्यिमहरु कार्ायन्वर्न गनय सहर्ोग गने।  

(र्) आफ्नो टोििाई वातावरणमैत्री, बाि मैत्री, पोषण मैत्री तथा पूणय 
सरसफाई र्ुक्त बनाउन कार्यिमहरु संिािन गने तथा वडा कार्ायिर् 
र नगरपालिकाका कार्यिम कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग, समन्वर् र 
सहजीकरण गने। 
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(र)  वडा कार्ायिर्, नगरपालिका तथा अन्र् सरकारी ननकार् र गैरसरकारी 
संघसंस्थासाँग गरेको सम्झौता तथा समझदारी अनुसारका अन्र् कार्यहरु 
गने। 

 

 

परिच्छेद-४ 

संस्थाको कार्य सलमनतको बैठक र पदागिकारीहरुको काम, कतयव्र् र 
अगिकार 

 

७. संस्थाको कार्य सलमनतको बैठक:(१) संस्थाको कार्य सलमनतको बैठकको सञ्िािन 
देहार् बमोश्जम हुनेछ :- 

 

(क) कार्य सलमनतको बैठक मदहनामा कश्म्तमा एक पटक र आवचकता 
अनुसार बस्नेछ। 

(ि) सलमनतको बैठकमा वडा सलमनत तथा नगरपालिकाका जनप्रनतननगि, 
ववज्ञ तथा अन्र् सरोकारवािाहरुिाई आमन्त्रण गनय सक्रकनेछ। 

(ग)  सलमनतको वैठक ननणयर्को मस्र्ौदा सगिविे तर्ार गनेछ।  

(घ) संस्थाको बैठकको ननणयर्हरु वैठकमा उपश्स्थत पदागिकारीहरुबाट 
हस्ताक्षर गरी प्रमाखणत गराउनु पनेछ। 

(२) उदफा (१) बमोश्जम बस्ने कार्यसलमनतको बैठकको माइन्र्ुट र संस्थाका प्रशासननक तथा 
आगथयक कारोबारसाँग सम्बश्न्ित सम्पूणय कागजातहरु अध्र्क्ष, सगिव र कोषाध्र्क्षको श्जम्मामा 
रहनेछन  । 

(३) कार्य सलमनतको बैठक संस्थाको कार्ायिर्मा बस्नेछ। संस्थाको कार्ायिर् स्थापना भई 
नसकेको अवस्थामा कार्यसलमनतका सबै सदस्र्िाई पार्क पने गरी उपर्ुक्त स्थानमा बैठक बस्न े
गरी अध्र्क्षिे तोक्न सक्नेछ। 
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८. संस्थाका कार्य सलमनतका पदागिकारीहरुको काम कतयव्र् र अगिकार:-

संस्थाका पदागिकारीहरुको काम कतयव्र् र अगिकार देहार् बमोश्जम हुनेछाः 
(१) अध्र्क्षको काम, कतयव्र् र अगिकार 

(क) संस्थाको ननर्लमत बैठक बोिाउने, बैठकका िागग लमनत, समर् र 
स्थान तोक्ने।  

(ि) बैठकको अध्र्क्षता गरी बैठक संिािन गने। 
(ग) बैठकमा अनुशासनको पािन गनय िगाउने र छिफिका ववषर्हरु 

दटपोट गने वा गनय िगाउने। 
(घ) छिफि हुाँदा सवैको वविार संकिन गने र सवयसम्मत ननणयर् गनय 

पहि गने। 
(ङ)  संस्थाका ननणयर्हरु िागू गने, गराउने। 
(ि) संस्थािे प्राप्त गरेको नगद वा श्जन्सी सामानको सुरक्षाको प्रवन्ि 

लमिाउने। 

(छ) आवचर्कता अनुसार ववशेष बैठक बोिाउने। 

(ज) कार्यववगि बमोश्जम अन्र् कार्यहरु गने। 

 

(२) उपाध्र्क्षको काम कतयव्र् र अगिकार: 

(क) अध्र्क्षको अनुपश्स्थनतमा अध्र्क्षिे गने भनी तोक्रकएका कार्यहरु गने। 

(ि) कार्य सलमनतिे तोकेका अन्र् कार्यहरु गने। 

(३) सगिवको काम, कतयव्र् र अगिकाराः 
(क) अध्र्क्षको आदेश अनुसार बैठक बोिाउने। 

(ि) छिफिका प्रस्तावहरु संकिन गरी बैठकमा पेश गने र बैठकको 
ननणयर् िेिी ननणयर् प्रमाखणत गराउने। 

(ग) संस्थाको क्रिर्ाकिापको बारेमा सदस्र्हरुिाई जानकारी गराउने। 

(घ) कार्यसलमनतिे तोकेका अन्र् कार्यहरु गने। 
 

(४) कोषाध्र्क्षको काम, कतयव्र् र अगिकार 

(क) संस्थाको आम्दानी र िियको दहसाब राखे्न तथा वववरण तर्ार गन।े 
(ि) बैंकमा िाता संिािन गदाय संर्ुक्त रुपमा िाता संिािन गने। 

(ग) संस्थाको नगद र श्जन्सी सामानको श्जम्मा लिई सुरक्षा गने। 
(घ) कार्यसलमनतिे तोकेका अन्र् कार्यहरु गने। 
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(५) सदस्र्हरुको काम,कतयव्र् र अगिकार 

 

(क) सलमनतको बैठकमा उपश्स्थत हुने र छिफिमा सक्रिर् रुपमा सहभागी 
हुने।  

(ि) सलमनतको ननणयर् कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग गन।े सलमनतको ननणयर् 
कार्ायन्वर्न भए नभएको हेरी आवचर्कता अनुसार सलमनतको बैठकमा 
छिफिमा ल्र्ाउने।  

(ग) आवचकता अनुसार अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सगिव र कोषाध्र्क्षको काममा 
सघाउन।े 

(घ) कार्यसलमनतिे तोकेका अन्र् कार्यहरु गने। 

परिच्छेद-५ 

आगथयक व्र्वस्थापन 

 
९. संस्थाको आम्दानी: (१) संस्थािे देहार् बमोश्जमका क्षेत्रबाट आम्दानी प्राप्त गनय 

सक्नेछाः 
(क) नगरपालिकाबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम।  

(ि) सरकारी तथा गैर सरकारी ननकार्हरु, सामुदानर्क संस्था तथा 
व्र्श्क्तहरुबाट प्राप्त हुने सहार्ता तथा अनुदानको रकम। 

(ग) टोि ववकास संस्थािे आर्मूिक कार्यहरु संिािन गरी प्राप्त हुन े
आम्दानी। 

(घ) नगरपालिका, अन्र् सरकारी ननकार् तथा गैरसरकारी संघसंस्थासाँग 
ववकास ननमायण वा कार्यिम सञ्िािनको िागग सम्झौता बमोश्जम 
प्राप्त रकम। 

(ङ) संस्थाका सदस्र्हरुबाट प्राप्त शुल्क तथा सहर्ोगको रकम। 

(ि) अन्र् श्रोतबाट प्राप्त गरेको रकम। 

(२) संस्थाको नाममा प्राप्त हुने सबै रकम संस्थाको नाममा रहेको वैंक िातामा जम्मा 
गनुय पनेछ। 
१०. संस्थाको िियाः संस्थाको ििय देहार् बमोश्जम हुनेछाः 
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(क)  कुनै ननकार्बाट सम्झौता बमोश्जम प्राप्त हुने रकम सम्झौतामा 
उल्िेखित शतय बमोश्जम तोक्रकएको कार्यमा ििय गनुय पनेछ। 

(ि)  संस्थाको ननर्लमत सञ्िािन तथा कार्ायिर् व्र्वस्थापन सम्बन्िी 
ििय कार्यसलमनतको ननणयर् बमोश्जम हुनेछ। 

 

११. संस्थाको िेिा, प्रनतवेदन तथा अन्र्ाः  

(१) संस्थाको िाता वडा कार्ायिर्को लसफाररसमा नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे 
तोकेको बैंकमा सञ्िािन हुनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोश्जमको बैंक िाता कम्तीमा एक जना मदहिा हुने गरी 
संस्थाका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष र सगिव मध्रे् कुनै दईु जना र कोषाध्र्क्षको 
संर्ुक्त दस्तितबाट सञ्िािन हुनेछ।  

(३) कोषाध्र्क्षिे संस्थाको सबै प्रकारको नगदी तथा श्जन्सी आम्दानी, सम्पूणय 
ववकास िियको वववरण, संस्थाको संिािन र व्र्वस्थापनमा भएको प्रशासननक 
िियहरुको वववरण स्पष्ट रुपमा राखु्न पनेछ। 

(४) कोषाध्र्क्षिे आम्दानी िियको दहसाब क्रकताव िौमालसक रुपमा कार्य सलमनतको 
बैठकमा पेश गनुय पनेछ। 

(५)  कार्यसलमनतिे प्रत्रे्क आगथयक वषयमा गरेको काम र आगथयक कारोबारको 
र्थाथय वववरण तर्ार गरी आगथयक वषय समाप्त भएको लमनतिे तीन मदहना 
लभत्र टोि भेिामा पेश गनुय पनेछ। 

(६) संस्थािे आफ्नो वावषयक कारोबारको प्रनतवेदन सािारण सभा, सम्बश्न्ित वडा 
कार्ायिर् र नगरपालिकामा पेश गनुयपनेछ। 

(७) नगरपालिका तथा वडा कार्ायिर्िे आवचर्कता अनुसार संस्थाको अनुगमन 
गरी आवचर्क ननदेशन ददन सक्नेछ। 

१२. श्जन्सी तथा वस्तुगत सहर्ोग लिन सक्नेाः (१) र्स कार्यववगिमा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा 
िेखिएको भए तापनन ववपद् प्रभाववत व्र्श्क्तको उद्दार, राहत तथा पुनस्थायपना 
कार्यमा सहर्ोग गनय कुनै सरकारी ननकार्, गैर सरकारी संघसंस्था, ननजी क्षेत्र तथा 
व्र्श्क्त ववशेषबाट श्जन्सी सामान तथा वस्तुगत सहर्ोग लिन सक्नेछ। 
(२) संस्थािे उपदफा (१) बमोश्जम प्राप्त सहर्ोग वडा सलमनतको समन्वर्मा त्र्स्तो 
ववपदबाट प्रभाववत व्र्श्क्त तथा पररवारिाई ववतरण गनय सक्नेछ। 

(३) संस्थािे र्स दफा बमोश्जम प्राप्त सहर्ोगको वववरण वावषयक प्रनतवेदनमा समते 
समावेश गनुय पनेछ। 
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पररच्छेद–6 

ववववि 

१३. समन्वर् सलमनताः (१)संस्थाको कामको अनुगमन तथा सलमक्षा गरी पषृ्ठपोषण प्रदान 
गनय हरेक वडामा देहार् बमोश्जमको समन्वर् सलमनत रहनेछ :- 

(क) वडाध्र्क्ष     - संर्ोजक 

(ि) वडा सलमनतका सदस्र्हरु    - सदस्र्  

(ग) टोिववकास संस्थाका अध्र्क्षहरु मध्रे्बाट संर्ोजकिे तोकेका ३ 
जना -सदस्र्  

(घ) वडा सगिव     - सदस्र् सगिव 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (ग) बमोश्जमका सदस्र्हरुको पदावगि दईु वषयको हुनेछ  
उक्त पदावगि समाप्त भएपनछ संर्ोजकिे कार्यकाि नदोहोररने गरी वडा लभत्रका अन्र् 
संस्थाका अध्र्क्षहरु मध्रे्बाट तीन जना मनोनर्न गनुय पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोश्जमको सलमनतको बैठक कम्तीमा िौमालसक रुपमा बस्नेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोश्जमको सलमनतिे वडा लभत्रका सबै संस्थाको काम कारवाहीिाई 
प्रभावकारी बनाउन कार्य सलमनतिाई आवचर्क ननदेशन ददन सक्नेछ।   

(३) उपदफा (१) बमोश्जमको सलमनतिे संस्थाको काम कारवाहीको सम्बन्िमा वावषयक 
प्रनतवेदन कार्यपालिकामा पेश गनुय पनेछ। 

१४. बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेाः र्ो कार्यववगि कार्ायन्वर्नको िममा कुनै बािा अड्िन 
आएमा कार्यपालिकािे त्र्स्तो बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ। 

१५. कार्य सलमनत भङ्ग गनय सक्नेाः सावयजननक सम्पवत्तको दहनालमना गन,े प्रिलित कानून 
बबपररत कार्य गने तथा भ्रष्टािार वा आगथयक दहनालमना गरेको पाइएमा त्र्स्तो 
कार्यसलमनतिाई सम्बश्न्ित वडा सलमनतको लसफाररसमा कार्यपालिकािे भङ्ग गनय 
सक्नेछ। र्सरी कार्यसलमनत भङ्ग भएको अवस्थामा एक मदहना लभत्र र्सै कार्यवववगि 
बमोश्जम नर्ााँ कार्य सलमनत गठन गनुय पनेछ। 

१६. कार्यववगि संशोिन तथा िारेज गनय सक्नेाः(१) कार्यपालिकािे आवचर्कता अनुसार र्ो 
कार्यववगि संशोिन तथा िारेज गनय सक्नेछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोश्जम र्ो कार्यववगि िारेज भएको अवस्थामा र्स कार्यववगि 
बमोश्जम स्थापना तथा सञ्िािन भएका संस्थाहरुको सम्पवत्त तथा दानर्त्व 
कार्यपालिकाको नाममा हुनेछ। 

 

 

 

अनुसूिी-१ 

टोि ववकास संस्थािाई नगरपालिकामा सूिीकृत गने ननवेदनको 
नमूना 

 

लमनताः ………………….. 

 

श्री सगिव ज्रू् 

वडा सलमनतको कार्ायिर् 

वडा न.ं......  

बेनी नगरपालिका। 
 

ववषर्ाः टोि ववकास संस्था सूिीकृत गने सम्बन्िमा । 
 

उपरु्यक्त सम्बन्िमा र्स नगरपालिकाको वडा न ं…… श्स्थत ……………..टोिमा 
गठन गररएको …………………………. टोि ववकास संस्थािाई 
…………………………………सूिीकृत गररददनुहुन ननम्नानुसारका वववरण सदहत 
अनुरोि गदयछु। र्स …………………………….. टोि ववकास संस्थाको के्षत्र ननम्न 
उल्िेखित िार क्रकल्िालभत्र सीलमत रहनेछ। 
संिग्नाः  

   टोि भेिाको उपश्स्थनत र ननणयर्। 
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   कार्य सलमनतका सदस्र्हरुको नाम थर। 

पूवय लसमानााः ……………………………… 

पश्चिम लसमानााः …………………………. 

उत्तर लसमानााः ………………………….. 

दक्षक्षण लसमानााः …………………………. 

हािका जम्मा घरिुरीाः 
ननवेदक 

सलमनतको तफय बाट 

अध्र्क्षको नामाः ……………………………… 

टोि ववकास संस्थाको नामाः.............. 
ठेगानााः........................... 
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बेनी नगरपालिका 

……………नं वडा कार्ायिर् 

टोि ववकास संस्था सूिीकृत प्रमाण-पत्र 

 

बेनी नगरपालिका वडा नं.  ……………श्स्थत …………………………………मा गठन भएको 
………………………………………………टोि ववकास संस्थािाई र्स कार्ायिर्मा लमनत………………मा 
सूिीकृत गरी र्ो प्रमाण-पत्र प्रदान गररएको छ। 

र्स नगरपालिकाको आगथयक, सामाश्जक, सााँस्कृनतक तथा भौनतक पुवायिार ववकास र 
सुशासन कार्म गने के्षत्रमा र्स टोि ववकास संस्थाको सक्रिर् सहभागगताको अपेक्षा 
गदयछु। 

 

……………………… 

वडा सगिव
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