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टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविवि, २०७८  

                                         स्वीकृत विवतिः २०७८/१०/२६ 

                                                                        प्रिावित विवत :२०७८/११/०२      

 प्रस्तावना:  

स्थानीर् लवकास प्रलिर्ामा टोि तथा बस्ती स्तरवाट नै नागररक सहभालगता सुलनलित गदै 

समाजको आलथयक,सामालजक,सााँसृ्कलतक िगार्त लवकासका सबै पक्षमा लदगोपना र अपनत्व 

सृजना गनय लनलित भौगोलिक के्षत्रलभत्र बसोबास गने नागररकहरुको सहभालगतामा वडा 

कार्ायिर्को सहर्ोगीको रुपमा काम गने गरी टोि लवकास संस्थाको गठन र पररचािनका 

िालग आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनय वाञ्छनीर् भएकोिे, 

      टीकापुर नगरपालिकाको "प्रशासकीर् कार्यलवलि लनर्लमत गने ऐन, २०७५"  को दफा  

४ बमोलजम कार्यपालिकािे र्ो कार्यलवलि स्वीकृत गरी िागू गरेको छ ।  

 

परिचे्छद-१ 
प्रारम्भिक 

१. संविप्त नाि ि प्रािम्भ :   (१) र्ो कार्यलवलिको नाम “टोि लवकास संस्था (गठन तथा 

पररचािन) कार्यलवलि,२०७८” रहेको छ। 

(२) र्ो कार्यलवलि कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको लमलतदेम्भि िागू हुनेछ । 

२. परिभाषा  :   लवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यलवलिमा,- 

(क)  “कार्ायिर्”  भन्नािे नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई सम्झनुपछय । 

(ि)  "टोि लवकास संस्था" भन्नािे टोि बस्तीको समग्र लवकासको िालग 

लनलित भौगोलिक के्षत्रका अलिकांश घरिुरीका प्रलतलनलिहरुको उपसम्भस्थलतमा 

लवकास लनमायण, सेवा प्रवाह र समालजक पररचािनको के्षत्रमा काम गने 

उदे्दश्यिे गठन भई वडा कार्ायिर्मा सूचीकृत भएको सामुदालर्क 

संस्थािाई सम्झनु पछय । 

(ग)  “पदालिकारी” भन्नािे संस्थाको कार्यसलमलतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 

कोषाध्यक्ष, सलचव र सदस्यहरु समेतिाई सम्झनुपछय । 

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

(ङ)  “वडा” भन्नािे नगरपालिकाको वडािाई सम्झनु पछय । 

(च)   “लविान” भन्नािे संस्थाको लविानिाई सम्झनुपछय । 

(छ)  “सलमलत” भन्नािे संस्थाको कार्यसलमलत सम्झनु पछय । 

(ज)   “सािारणसभा” भन्नािे संस्थाको सािारण सदस्यहरुको भेिा सम्झनु 

पछय । 

(झ)  “संस्था” भन्नािे टोि लवकास संस्थािाई सम्झनुपछय । 
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परिचे्छद- २ 

संस्थाको गठन तथा सूचीकृत सम्बन्धी व्यिस्था  
 

३. संस्थाको गठन: (१) नगरपालिकाका के्षत्रमा भौगोलिक तथा सामालजक सालमप्यताको 

आिारमा टोि तथा बस्तीका वालसन्दाको आम भेिाबाट टोि तथा बस्ती लभत्रका घरिुरी 

समावेश हुने गरी टोि लवकास संस्थाको गठन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम गठन हुने संस्थाको कार्यसलमलतमा देहार् 

बमोलजमका पदालिकारी तथा सदस्यहरुरहनेछन:- 

(क) अध्यक्ष -१ जना 

(ि)  उपाध्यक्ष -१ जना 

(ग)  कोषाध्यक्ष -१ जना 

(घ) सलचव -१ जना 

(ङ) सदस्यहरु - (३ देम्भि ७ जना सम्म ) 

(३) उपदफा (२) बमोलजम संस्था गठन गदाय टोि तथा बस्ती लभत्रका एक 

घरिुरीबाट एकजना भन्दा बढी नपने गरी भौगोलिक सनु्तिन तथा सामालजक 

समावेशीकरणको आिारमा सभा वा वडा कार्ायिर्िे तोकेको चार लकल्ला 

लभत्रका नागररकहरुको आम भेिाबाट सवयसम्मत रुपमा संस्थाको कार्य सलमलत 

गठन हुनेछ ।  

तर, र्स दफा बमोलजम आमभेिामा सवयसम्मत हुन नसकेमा उपम्भस्थत 

सदस्यहरुको बहुमतबाट कार्य सलमलत गठन गनय बािा पने छैन। 

(४) उपदफा (३) बमोलजम कार्यसलमलतको कार्यकाि समाप्त भएपलछ सािारण 

सभाको सवयसम्मत वा सो नभएमा बहुमतबाट कार्य सलमलतको पुनगयठन हुनेछ 

। 

(५) कार्य सलमलतको कार्ायवलि गठन भएको लमलतिे दुई वषयको हुनेछ । 

(६) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सलचवको पदमा िगातार दुई कार्यकाि 

भन्दा बढी सोही पदमा काम गनय सके्न छैन ।  

(७) कार्य सलमलतमा अध्यक्ष, सलचव वा कोषाध्यक्ष मधे्य कुनै एक पदमा 

अलनवार्य रुपमा मलहिा हुनुपनेछ ।  

(८) संस्था गठन गदाय सकेसम्म टोिका समु्पणय घरिुरीिाई एक घर एक 

सदस्यको रुपमा समेट्नु पनेछ ।  
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(९) उपदफा ८ बमोलजम सवै घरिुरी समावेश हुन सिव नभएमा कम्तीमा 

८० प्रलतशत घरिुरी सहभागी गराई टोि लवकास संस्था गठन गनुयपने छ।  

(१०) र्स कार्यलवलि बमोलजम गठन गररने संस्थाको कार्यसलमलतमा कम्तीमा 

५० प्रलतशत मलहिा सदस्य हुनु पनेछ । 

(११) संस्थाको कार्यके्षत्र सािारण सभािे तोकेको चारलकल्ला लभत्र हुनेछ। 

सािारण सभािे टोि तथा बस्ती लभत्रका कुनै घरिुरी संस्थामा समावेश गरेको 

नपाइएमा वा कुनै घरिुरी वा बस्ती उक्त संस्थामा समावेश गनुय पने भने्न 

िागेमा वडा कार्ायिर्िे त्यसरी छुटेको घरिुरी वा बस्ती सम्बम्भित संस्थामा 

समावेश गनय िगाउनेछ।   

(१२) र्स दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्भिएको भए तापलन वडा 

कार्ायिर्िे तोकेको भौगोलिक के्षत्र लभत्र रहेका बढीमा १०० घरिुरी समेट्ने 

गरी टोि लवकास संस्था गठन गनय सलकने छ। एउटा घरिुरी एक भन्दा बढी 

टोि लवकास संस्थाको सदस्य बन्न पाउने छैन। 

४. कार्य सविवतका पदाविकािीको पद रिक्त सम्बन्धी व्यिस्थािः (१) दफा ३ बमोलजम 

गठन भएको कार्य सलमलतका पदालिकारीहरुको पद देहार् बमोलजमको अवस्थामा ररक्त 

हुनेछ। 

(क) अध्यक्षिे उपाध्यक्ष माफय त कार्यसलमलतको बैठकमा र उपाध्यक्ष सलहत अन्य 

सदस्यिे अध्यक्षिाई राजीनामा लदएमा। 

(ि) भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै फौजदारी अलभर्ोगमा कसुरदार ठहररएमा। 

(ग) मृतु्य भएमा।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम अध्यक्षको पद ररक्त भएमा कार्य सलमलतको बााँकी 

अवलिको िालग उपाध्यक्षिे अध्यक्ष भई कामकाज गनेछ। अन्य पदालिकारीहरुको 

हकमा कार्य सलमलतिे बााँकी अवलिको िालग सलमलतका सदस्यहरु मधे्यबाट कुनै 

सदस्यिाई त्यस्तो ररक्त पदमा कामकाज गनय िगाउन सके्नछ। 

५. संस्था सूचीकृत: संस्थाको सूचीकृत देहार् बमोलजम हुनेछ : - 
(क)  संस्थाको आमभेिािे लनणयर् गरी अनुसूची १ बमोलजमको ढााँचामा 

सोही लनवेदनमा उम्भल्लम्भित कागजातहरु समावेश गरी संस्था सूचीकरणका 

िालग वडा कार्ायिर्मा लनवेदन लदनु पनेछ । 

(ि)  उपदफा (१) बमोलजम लनवेदन प्राप्त भएपलछ वडा कार्ायिर्िे 

संस्थाको चारलकल्ला लभत्रका सबै घरिुरी समावेश गरे नगरेको समेत हेरी 

अनुसूची २ बमोलजमको ढााँचामा संस्था सूचीकृत गरेको प्रमाण पत्र उपिब्ध 

गराउनु पनेछ । 
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(ग)  दफा (क) बमोलजम प्राप्त लनवेदन बमोलजम सूचीकृतको िालग प्राप्त 

भएको टोि लवकास संस्थामा समावेश हुनुपने घरिुरी वा बस्ती छुटेको 

पाइएमा त्यसरी छुटेको घरिुरी वा बस्ती समेत समावेश गरी सूचीकरणको 

िालग पुन पेश गनय लनदेशन लदन सके्नछ। 

(घ)  वडा कार्ायिर्िे र्स दफा बमोलजम संस्था सूचीकृत गरेको लववरण 

मालसक रुपमा कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा पठाउनु पनेछ। 

 

परिचे्छद-३ 

संस्थाको काम कतयव्य,अलिकारहरु 

६. टोल विकास संस्थाका कार्यहरु: (१) टोि लवकास संस्थका काम, कतयव्य र अलिकार 

देहार्बमोलजम हुनेछ :-  
(क)  समुदार्मा शाम्भन्त, सुरक्षार अमनचर्न कार्म गनय सहर्ोग गने । 

(ि)  सामुदालर्क सदभाव, सलहषु्णता र भाइचाराको लवकास गने । 

(ग)  टोिमा संचािन हुने लवकास लनमायणका र्ोजनाहरुको तजुयमा, 

कार्ायन्वर्न र सुपररवेक्षण तथा अनुगमनमा सहर्ोग गने ।  
 

(घ)  टोिमा हुने परम्परागत जात्रा, मेिा, पवय तथा समारोहको व्यवस्थापनमा 

सहर्ोग गने। 

(ङ)  टोिमा रहेका सावयजलनक तथा ऐिानी जग्गा, सावयजलनक भवन, 

सम्पदा तथा भौलतक पूवायिारहरुको संरक्षण गनय तथा अलतिमण हुन नलदन 

सहर्ोग गने। 

(च)  टोिमा लवपद् व्यवस्थापन सम्विी िोज, उद्धार, राहत लवतरण, 

पुनलनयमायण तथा पुनस्थायपना कार्यमा सहर्ोग गने । 

(छ)  टोिको सरसफाई व्यवस्थापनको िालग सहर्ोग र समन्वर् गने/ 

गराउने  

(ज)  छाडा पशु चौपार्ा व्यवस्थापनमा सहर्ोग गने/गराउने । 

(झ)  सडक बत्ती, सामुदालर्क पाकय , सावयजलनक शौचािर् जस्ता सावयजलनक 

सम्पलत्तको सञ्चािन र व्यवस्थापनमा सहर्ोग पुर््र्ाउने । 

(ञ)  कानून बमोलजम लतनुय पने कर, दसु्तर, सेवाशुल्क बुझाउने कार्यमा 

सहजीकरण गने । 

(ट)  टोिमा बसोबास गने गररव, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यम्भक्त तथा 

बेरोजगार व्यम्भक्तहरुको तथ्याङ्क संकिन कार्यमा सहर्ोग गने । 

(ठ)  टोिमा रहेका शैलक्षक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको व्यवस्थापन र 

गुणस्तर सुिारको िालग सहर्ोग गने । 

(ड)  जन्म, लबबाह, बसाई सराई, सम्वि लवचे्छद, मृतु्य जस्ता व्यम्भक्तगत 

घटना दतायको िालग टोिबासीिाई उत्सालहत र सहजीकरण गने । 

(ढ)  सामालजक सुरक्षा भत्ता लवतरण कार्यमा आवश्यक सहजीकरण गने । 
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(ण)  लवद्रु्त् चुहावट तथा चोरी लनर्न्त्रण कार्यमा सहर्ोग गने । 

(त)  टोिमा िाद्यान्न, माछामासु, तरकारी, फिफूि, पेर् पदाथय िगार्त 

दैलनक उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर र मुल्य सुचीको बारेमा जानकारी रािी 

बजार अनुगमन कार्यमा सहर्ोग गने। 

(थ)  उपभोक्ता हक लहत संरक्षणको िालग पैरवी तथा जनचेतना अलभबृम्भद्ध 

गने।  

(द)  टोिमा हररर्ािी के्षत्र लवस्तार गरी वातावरण संरक्षणको कार्यमा 

सहर्ोग गने । 

(ि)  स्थानीर् आलथयक लवकासका संभावनाका बारेमा छिफि गरी स्थानीर् 

तह, गैर सरकारी तथा लनजी के्षत्रसाँग समन्वर्, सहजीकरण र पैरवी गने । 

(न)  भवन लनमायण मापदण्ड तथा रालष्टि र् भवन संलहताको पािनाको िालग 

टोि बासीहरुिाई प्रोत्सालहत गने ।  

(ऩ)  लवद्यािर् भनाय, िोप अलभर्ान, साक्षरता अलभर्ान, सरसफाई, िैलङ्गक 

लहंसा उनु्मिन जस्ता रालष्टि र् अलभर्ानहरुमा सहर्ोग र समन्वर् गने। 

(प)  टोिमा िनी, गररबको भावना हटाई सबै सदस्यहरुिाई लनणयर् 

प्रलिर्ा र श्रोतमा  पररचािनमा समान अलिकार स्थालपत गनय सहजीकरण 

गने ।  

(फ)  घरेिु लहंसा, र्ौनजन्य लहंसा, मानव तस्करी, बािश्रम तथा बाध्यात्मक 

श्रम, छाउपडी िगार्तका सामालजक अपराि तथा िरावीहरु अन्त्य गनय 

जनचेतना अलभवृम्भद्ध गने । 

(ब)  टोिमा उद्यम लवकाससाँग सम्बम्भित कार्यिमहरु संचािन गनय 

आवश्यक सहजीकरण गने ।  

(भ)  टोिको लवकासका िालग लवलभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्चतम् 

सदुपर्ोग गने। 

(म)  टोिमा सरकारी लनकार् तथा गैर सरकारी संस्था माफय त सञ्चािन हुने 

कार्यिमहरु कार्ायन्वर्न गनय सहर्ोग गने ।  

(र्)  आफ्नो टोििाई वातावरणमैत्री, बाि मैत्री, पोषण मैत्रीतथा पूणय 

सरसफाइरु्क्त बनाउन कार्यिमहरु संचािन गने तथा वडा कार्ायिर् र 

नगरपालिकाका कार्यिम कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग, समन्वर् र सहजीकरण 

गने। 

(र)  वडा कार्ायिर् ।नगरपालिका तथा अन्य सरकारी लनकार् र 

गैरसरकारी संघसंस्थासाँग गरेको सम्झौता तथा समझदारी अनुसारका अन्य 

कार्यहरु गने। 
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परिचे्छद-४ 

संस्थाको कार्य सविवतको बैठक ि पदाविकािीहरुको काि, कतयव्य ि 

अविकाि 

 

७. संस्थाको कार्य सविवतको बैठक : (१) संस्थाको कार्य सलमलतको बैठकको सञ्चािन 
देहार् बमोलजम हुनेछ :- 

 

(क)  कार्य सलमलतको बैठक मलहनामा कम्भम्तमा एक पटक र आवश्कता 

अनुसार बसे्नछ । 

(ि)  सलमलतको बैठकमा वडा सलमलत तथा नगरपालिकाका जनप्रलतलनलि, 

लवज्ञतथा अन्य सरोकारवािहरुिाई आमन्त्रण गनय सलकनेछ । 

(ग)  सलमलतको वैठक लनणयर्को मस्यौदा सलचविे तर्ार गनेछ ।  

(घ)  संस्थाको बैठकको लनणयर्हरु वैठकमा उपम्भस्थत पदालिकारीहरुबाट 

हस्ताक्षर गरीप्रमालणत गराउनु पनेछ। 

(२) उदफा (१) बमोलजम बसे्न कार्यसलमलतको बैठकको माइनु्यट र संस्थाका प्रशासलनक तथा 

आलथयक कारोबारसाँग सम्बम्भित समू्पणय कागजातहरु अध्यक्ष, सलचवर कोषाध्यक्षको लजम्मामा रहनेछन्। 

(३) कार्य सलमलतको बैठक संस्थाको कार्ायिर्मा बसे्नछ।संस्थाको कार्ायिर् स्थापना भई नसकेको 

अवस्थामा कार्यसलमलतका सबै सदस्यिाई पार्क पने गरी उपरु्क्त स्थानमा बैठक बसे्न गरी अध्यक्षिे 

तोक्न सके्नछ। 

८. संस्थाका कार्य सविवतका पदाविकािीहरुको काि कतयव्य ि अविकाि:- संस्थाका 

पदालिकारीहरुको काम कतयव्य र अलिकार देहार् बमोलजम हुनेछः 
(१) अध्यिको काि, कतयव्य ि अविकाि 

(क)  संस्थाको लनर्लमत बैठक बोिाउने, बैठकका िालग लमलत, समर् र 

स्थान तोके्न ।  

(ि)  बैठकको अध्यक्षता गरी बैठक संचािन गने । 

(ग)  बैठकमा अनुशासनको पािन गनय िगाउने र छिफिका लवषर्हरु 

लटपोट गने वा गनय िगाउने । 

(घ)  छिफि हुाँदा सवैको लवचार संकिन गने र सवयसम्मत लनणयर् गनय 

पहि गने । 

(ङ)  संस्थाका लनणयर्हरु िागू गने, गराउने। 

(च)  संस्थािे प्राप्त गरेको नगद वा लजन्सी सामानको सुरक्षाको प्रवि 

लमिाउने। 

(छ)  आवश्यकता अनुसार लवशेष बैठक बोिाउने । 

(ज)  कार्यलवलि बमोलजम अन्य कार्यहरु गने । 



 

7 

 

 

(२)  उपाध्यिको काि कतयव्य ि अविकाि: 

(क)  अध्यक्षको अनुपम्भस्थलतमा अध्यक्षिे गने भनी तोलकएका कार्यहरु गने । 

(ि)  कार्य सलमलतिे तोकेका अन्य कार्यहरु गने। 

(३)  सवचिको काि, कतयव्य ि अविकाििः 

(क)  अध्यक्षको आदेशअनुसार बैठक बोिाउने । 

(ि)  छिफिका प्रस्तावहरु संकिन गरी बैठकमा पेश गने र बैठकको 

लनणयर् िेिी लनणयर् प्रमालणत गराउने । 

(ग)  संस्थाको लिर्ाकिापको बारेमा सदस्यहरुिाई जानकारी गराउने। 

(घ)  कार्यसलमलतिे तोकेका अन्य कार्यहरु गने । 
 

(४) कोषाध्यिको काि, कतयव्य ि अविकाि 

(क)  संस्थाको आम्दानी र िचयको लहसाब राखे्न तथा लववरण तर्ार गने। 

(ि)  बैंकमा िाता संचािन गदाय संरु्क्त रुपमा िाता संचािन गने। 

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

(घ)  कार्यसलमलतिे तोकेका अन्य कार्यहरु गने । 
 

(५)  सदस्यहरुको काि,कतयव्य ि अविकाि 
 

(क)  सलमलतको बैठकमा उपम्भस्थत हुने र छिफिमा सिीर् रुपमा 

सहभागी हुने।  

(ि)  सलमलतको लनणयर् कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग गने। सलमलतको लनणयर् 

कार्ायन्वर्न भए नभएको हेरी आवश्यकता अनुसार सलमलतको बैठकमा 

छिफिमा ल्याउने।  

(ग)  आवश्कता अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलचवर कोषाध्यक्षको काममा 

सघाउने । 

(घ)  कार्यसलमलतिे तोकेका अन्य कार्यहरु गने । 

 

 

 

परिचे्छद-५ 

आवथयक व्यिस्थापन 
 

९. संस्थाको आम्दानी: (१) संस्थािे देहार् बमोलजमका के्षत्रबाट आम्दानी प्राप्त गनय सके्नछः 

(क) नगरपालिकाबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम ।  
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(ि) सरकारी तथा गैर सरकारी लनकार्हरु, सामुदालर्क संस्था तथा 

व्यम्भक्तहरुबाट प्राप्त हुने सहार्ता तथा अनुदानको रकम । 

(ग) टोि लवकास संस्थािे आर्मूिक कार्यहरु संचािन गरी प्राप्त हुने आम्दानी 

। 

(घ) नगरपालिका, अन्य सरकारी लनकार् तथा गैरसरकारी संघ संस्थासाँग लवकास 

लनमायण वा कार्यिम सञ्चािनको िालग सम्झौता बमोलजम प्राप्त रकम। 

(ङ) संस्थाका सदस्यहरुबाट प्राप्त शुल्क तथा सहर्ोगको रकम। 

(च) अन्य श्रोतबाट प्राप्त गरेको रकम । 

(२) संस्थाको नाममा प्राप्त हुने सबै रकम संस्थाको नाममा रहेको वैंक िातामा जम्मा 

गनुय पनेछ। 

१०. संस्थाको खचयिः  संस्थाको िचय देहार् बमोलजम हुनेछः 

(क)  कुनै लनकार्बाट सम्झौता बमोलजम प्राप्त हुने रकम सम्झौतामा 

उम्भल्लम्भित शतय बमोलजम तोलकएको कार्यमा िचय गनुय पनेछ। 

(ि)  संस्थाको लनर्लमत सञ्चािन तथा कार्ायिर् व्यवस्थापन सम्बिी िचय 

कार्यसलमलतको लनणयर् बमोलजम हुनेछ। 
 

११. संस्थाको लेखा, प्रवतिेदन तथा अन्यिः  

(१)  संस्थाको िाता वडा कार्ायिर्को लसफाररसमा नगर कार्यपालिकाको 

कार्ायिर्िे तोकेको बैंकमा सञ्चािन हुनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोलजमको बैंक िाता कम्तीमा एक जना मलहिा हुने गरी 

संस्थाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सलचव मधे्य कुनै दुई जना र कोषाध्यक्षको संरु्क्त 

दस्तित बाट सञ्चािन हुनेछ।  

(३)  कोषाध्यक्षिे संस्थाको सबै प्रकारको नगदी तथा लजन्सी आम्दानी, समू्पणय 

लवकास िचयको लववरण, संस्थाको संचािन र व्यवस्थापनमा भएको प्रशासलनक 

िचयहरुको लववरण स्पष्ट रुपमा राख्नुपनेछ । 

(४)  कोषाध्यक्षिे आम्दानी िचयको लहसाब लकतावचौमालसक रुपमा कार्य सलमलतको 

बैठकमा पेश गनुय पनेछ। 

(५)  कार्यसलमलतिे प्रते्यक आलथयक वषयमा गरेको काम र आलथयक कारोबारको 

र्थाथय लववरण तर्ार गरी आलथयक वषय समाप्त भएको लमलतिे तीन मलहना लभत्र 

टोि भेिामा पेश गनुय पनेछ। 

(६)  संस्थािे आफ्नो वालषयक कारोबारको प्रलतवेदन सािारणसभा, सम्बम्भित वडा 

कार्यिर् र नगरपालिकामा पेश गनुयपनेछ । 

(७)  नगरपालिका तथा वडा कार्ायिर्िे आवश्यकता अनुसार संस्थाको अनुगमन 

गरी आवश्यक लनदेशन लदन सके्नछ । 

१२. विन्सी तथा िसु्तगत सहर्ोग वलन सके्िः (१) र्स कार्यलवलिमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा 

िेम्भिएको भए तापलन लवपद् प्रभालवत व्यम्भक्तको उद्दार, राहत तथा पुनस्थायपना कार्यमा 

सहर्ोग गनय कुनै सरकारी लनकार्, गैर सरकारी संघसंस्था, लनजी के्षत्र तथा व्यम्भक्त 

लवशेषबाट लजन्सी सामान तथा वसु्तगत सहर्ोग लिन सके्नछ। 
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(२) संस्थािे उपदफा (१) बमोलजम प्राप्त सहर्ोग वडा सलमलतको समन्वर्मा त्यस्तो 

लवपदबाट प्रभालवत व्यम्भक्त तथा पररवारिाई लवतरण गनय सके्नछ। 

(३) संस्थािे र्स दफा बमोलजम प्राप्त सहर्ोगको लववरण वालषयक प्रलतवेदनमा समेत 

समावेश गनुय पनेछ। 
 

परिचे्छद–६ 
लवलवि 

१३. सिन्वर् सविवतिः (१)संस्थाको कामको अनुगमन तथा समीक्षा गरी पृष्ठपोषण प्रदान गनय 

हरेक वडामा देहार् बमोलजमको समन्वर् सलमलत रहनेछ :- 

(क) वडाध्यक्ष     - संर्ोजक 

(ि) वडा सलमलतका सदस्यहरु    - सदस्य  

(ग) टोि लवकास संस्थाका अध्यक्षहरु मधे्यबाट संर्ोजकिे तोकेका ३ जना 

-सदस्य  

(घ) वडा सलचव     - सदस्य सलचव 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (ग) बमोलजमका सदस्यहरुको पदावलि दुई वषयको हुनेछ 

। उक्त पदावलि समाप्त भएपलछ संर्ोजकिे कार्यकाि नदोहोररने गरी वडा लभत्रका अन्य 

संस्थाका अध्यक्षहरु मधे्यबाट तीन जना मनोनर्न गनुय पनेछ। 

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

(४) उपदफा (१) बमोलजमको सलमलतिे वडा लभत्रका सबै संस्थाको काम कारवाहीिाई 

प्रभावकारी बनाउन कार्य सलमलतिाई आवश्यक लनदेशन लदन सके्नछ।   

(३) उपदफा (१) बमोलजमको सलमलतिे संस्थाको काम कारवाहीको सम्बिमा वालषयक 

प्रलतवेदन कार्यपालिकामा पेश गनुय पनेछ। 

१४. बािा अडकाउ फुकाउन सके्िः र्ो कार्यलवलि कार्ायन्वर्नको िममा कुनै बािा अड्चन 

आएमा कार्यपालिकािे त्यस्तो बािा अडकाउ फुकाउन सके्नछ । 

१५. कार्य सविवत भङ्ग गनय सके्िः सावयजलनक सम्पलत्तको लहनालमना गने, प्रचलित कानून 

लबपररत कार्य गने तथा भ्रष्टाचार वा आलथयक लहनालमना गरेको पाइएमा त्यस्तो 

कार्यसलमलतिाई सम्बम्भित वडा सलमलतको लसफाररसमा कार्यपालिकािे भङ्ग गनय सके्नछ । 

र्सरी कार्यसलमलत भङ्ग भएको अवस्थामा एक मलहना लभत्र र्सै कार्यवलवलि बमोलजम नर्ााँ 

कार्य सलमलत गठन गनुय पनेछ। 

१६. कार्यविवि संशोिन तथा खािेि गनय सके्िः (१) कार्यपालिकािे आवश्यकता 

अनुसार र्ो कार्यलवलि संशोिन तथा िारेज गनय सके्नछ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम र्ो कार्यलवलि िारेज भएको अवस्थामा र्स कार्यलवलि 

बमोलजम स्थापना तथा सञ्चािन भएका संस्थाहरुको सम्पलत्त तथा दालर्त्व कार्यपालिकाको 

नाममा हुनेछ। 
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अनुसूची-१ 

टोि लवकास संस्थािाई नगरपालिकामा सूचीकृत गने लनवेदन 
 

लमलतः ………………….. 

श्री सलचव जू्य 

वडा सलमलतको कार्ायिर् 

वडा नं.......  

.............नगरपालिका। 
 

लवषर्ः टोि लवकास संस्था सूचीकृत गने सम्बिमा । 
 

उपरु्यक्त सम्बिमा र्स नगरपालिका को वडा नं …… म्भस्थत ……………..टोिमा गठन गररएको 

…………………………. टोि लवकास संस्थािाई …………………………………सूचीकृत गरर लदनु हुन 

लनम्नानुसारका लववरण सलहत अनुरोि गदयछु । र्स …………………………….. टोि लवकास 

संस्थाको के्षत्र लनम्न उले्लम्भित चार लकल्ला लभत्र सीलमत रहनेछ । 

संिग्नः  

   टोि भेिाको उपम्भस्थलत र लनणयर्। 

   कार्य सलमलतका सदस्यहरुको नाम थर। 

पूवय लसमानाः ……………………………… 

पलिम लसमानाः …………………………. 

उत्तर लसमानाः ………………………….. 

दलक्षण लसमानाः …………………………. 

हािका जम्मा घरिुरीः 

                                                                                                            लनवेदक 

                                              सलमलतको तफय बाट 

                                                                                                अध्यक्षको नामः ……………………………… 

                              टोि लवकास संस्थाको 

नामः.............. 
                               

ठेगानाः........................... 
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……………………………………… नगरपालिका 

……………नं वडा कार्ायिर् 

टोि लवकास संस्था सूचीकृत प्रमाण-पत्र 

 

…………………………………………………………………………………………………… नगरपालिकावडा नं. 

……………म्भस्थत …………………………………मा गठन भएको ………………………………………………टोि 

लवकास संस्थािाई र्स कार्ायिर्मा लमलत………………मा सूचीकृत गरी र्ो प्रमाण-पत्र प्रदान 

गररएको छ । 

र्स नगरपालिकाको आलथयक, सामालजक, सााँसृ्कलतक तथा भौलतक पुवायिार लवकास र 

सुशासन कार्म गने के्षत्रमा र्स टोि लवकास संस्थाको सिीर् सहभालगताको अपेक्षा गदयछु । 

  

                                   ........... 

                                   वडा सलचव
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