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टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविवि, २०७८ 

प्रस्तावना: 

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

सिाजको आलथयक,सािालजक,सााँसृ्कलतक िगार्त लवकासका सबै पक्षिा लदगोपना र अपनत्व 

सृजना गनय लनलित भौगोलिक के्षत्रलभत्र बसोबास गने नागररकहरुको सहभालगतािा वडा 

कार्ायिर्को सहर्ोगीको रुपिा काि गने गरी टोि लवकास संस्थाको गठन र पररचािनका 

िालग आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनय वाञ्छनीर् भएकोिे, 

"प्रशासकीर् कार्यलवलध लनर्लित गने ऐन, २०७७को दफा ४ " बिोलजि कार्यपालिकािे र्ो 

कार्यलवलध स्वीकृत गरी िागू गरेको छ ।  

 
परिचे्छद-१ 

प्रारम्भिक 
१. संविप्त नाम ि प्रािम्भ:  
२.  (१)र्ो कार्यलवलधको नाि “टोि लवकास संस्था (गठन तथा पररचािन) 
कार्यलवलध,२०७८”रहेको छ। 

(२)र्ो कार्यलवलध कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भई राजपत्रिा प्रकालसत भएको 

लिलत देम्भि िागु हुनेछ । 
३. परिभाषा: लवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यलवलधिा,- 

 
(क) “कार्ायिर्” भन्नािे दोधारा चााँदनी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको 

कार्ायिर्िाई सम्झनु पछय । 
(ि)  "टोि लवकास संस्था" भन्नािे टोि बस्तीको सिग्र लवकासको िालग लनलित 

भौगोलिक के्षत्रका अलधकांश घर धुरीका प्रलतलनलधहरुको उपसम्भस्थलतिा 

लवकास लनिायण, सेवा प्रवाह र सिालजक पररचािनको के्षत्रिा काि गने 

उदे्दश्यिे गठन भई वडा कार्ायिर्िा सूचीकृत भएको सािुदालर्क संस्थािाई 

सम्झनु पछय  । 
(ग)  “पदालधकारी” भन्नािे संस्थाको कार्यसलिलतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
कोषाध्यक्ष, सलचव र सदस्यहरु सिेतिाई सम्झनुपछय  । 

(घ) “बैठक” भन्नािे संस्थाको संरु्क्त वा छुट्टाछुटै्ट बैठक सम्झनु पछय  । 
(ङ) “वडा” भन्नािे नगरपालिकाको वडािाई सम्झनु पछय । 
(च)  “लवधान” भन्नािे संस्थाको लवधानिाई सम्झनु पछय  । 
(छ) “सलिलत” भन्नािे संस्थाको कार्यसलिलत सम्झनु पछय  । 
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(ज)   “साधारण सभा” भन्नािे संस्थाको साधारण सदस्यहरुको भेिा सम्झनु 

पछय । 
(झ) “संस्था” भन्नािे टोि लवकास संस्थािाई सम्झनु पछय  । 

 

परिचे्छद- २ 

संस्थाको गठन तथा सूचीकृत सम्बन्धी व्यिस्था  
 

४. संस्थाको गठन:(१) नगरपालिका के्षत्रिा भौगोलिक तथा सािालजक सालिप्यताको 

आधारिा टोि तथा बस्तीका वालसन्दाको आिभेिाबाट टोि तथा बस्ती लभत्रका घरधुरी 

सिावेश हुने गरी टोि लवकास संस्थाको गठन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि गठन हुने संस्थाको कार्यसलिलतिा देहार् बिोलजिका 

पदालधकारी तथा सदस्यहरु रहनेछन:- 
(क) अध्यक्ष एक जना 
(ि) उपाध्यक्ष एक जना 
(ग) कोषाध्यक्ष एक जना 
(घ) सलचव एक जना 
(ङ)      उप कोषाध्यक्ष एक जना 
(च) उप सलचव एक जना 
(छ) सदस्यहरु(एक देम्भि पााँच जना सम्म) 

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

घरधुरीबाट एकजना भन्दा बढी नपने गरी भौगोलिक सनु्तिन तथा सािालजक 

सिावेशीकरणको आधारिा वडा कार्ायिर्िे तोकेको चार लकल्ला लभत्रका 

नागररकहरुको आिभेिाबाट सवयसम्मत रुपिा संस्थाको कार्य सलिलत गठन हुनेछ 

।  

तर, र्स दफा बिोलजि आिभेिािा सवयसम्मत हुन नसकेिा उपम्भस्थत 

सदस्यहरुको बहुितबाट कार्य सलिलत गठन गनय बाधा पने छैन। 

(४) उपदफा (३) बिोलजि कार्यसलिलतको कार्यकाि सिाप्त भएपलछ  साधारण 

सभाको सवयसम्मत वा सो नभएिा बहुितबाट कार्यसलिलतको पुनगयठन हुनेछ । 

(५)कार्य सलिलतको कार्ायवलध गठन भएको लिलतिे दुई वषयको हुनेछ । 
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(६)अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सलचवको पदिा िगातार दुई कार्यकाि भन्दा 

बढी सोही पदिा काि गनय सके्न छैन ।  

(७)कार्य सलिलतिा अध्यक्ष, सलचव वा कोषाध्यक्ष िधे्य कुनै एक पदिा अलनवार्य 

रुपिा िलहिा हुनुपनेछ ।  

(८)संस्था गठन गदाय सकेसम्म टोिका समु्पणय घरधुरीिाई एक घर एक सदस्यको 

रुपिा सिेट्नु पनेछ ।  

(९)उपदफा ८ बिोलजि सवै घरधुरी सिावेश हुन सिव नभएिा कम्तीिा ८० 

प्रलतशत घरधुरी सहभागी गराई टोि लवकास संस्था गठन गनुयपने छ।  

(१०)र्स कार्यलवलध बिोलजि गठन गररने संस्थाको कार्यसलिलतिा कम्तीिा ५० 

प्रलतशत िलहिा सदस्य हुनु पनेछ । 

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

सभािे टोि तथा बस्ती लभत्रका कुनै घरधुरी संस्थािा सिावेश गरेको नपाइएिा वा 

कुनै घरधुरी वा बस्ती उक्त संस्थािा सिावेश गनुय पने भने्न िागेिा वडा कार्ायिर्िे 

त्यसरी छुटेको घरधुरी वा बस्ती सम्बम्भित संस्थािा सिावेश गनय िगाउनेछ।   

(१२) र्स दफािा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्भिएको भए तापलन वडा कार्ायिर्िे 

तोकेको भौगोलिक के्षत्र लभत्र रहेका कम्भम्तिा ३० र बढीिा १०० घरधुरी सिेट्ने 

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

लवकास संस्थाको सदस्य बन्न पाउने छैन। 

५. कार्य सलिलतका पदालधकारीको पद ररक्त सम्बिी व्यवस्थााः(१) दफा ३ बिोलजि गठन 

भएको कार्य सलिलतका पदालधकारीहरुको पद देहार् बिोलजिको अवस्थािा ररक्त हुनेछ। 
(क) अध्यक्षिे उपाध्यक्ष िाफय त कार्यसलिलतको बैठकिा र उपाध्यक्ष सलहत अन्य 

सदस्यिे अध्यक्षिाई राजीनािा लदएिा। 
(ि) भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै फौजदारी अलभर्ोगिा कसुरदार ठहररएिा। 
(ग) िृतु्य भएिा।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि अध्यक्षको पद ररक्त भएिा कार्य सलिलतको बााँकी अवलधको 

िालग उपाध्यक्षिे अध्यक्ष भई कािकाज गनेछ। अन्य पदालधकारीहरुको हकिा कार्य 

सलिलतिे बााँकी अवलधको िालग सलिलतका सदस्यहरु िधे्यबाट कुनै सदस्यिाई त्यस्तो 

ररक्त पदिा कािकाज गनय िगाउन सके्नछ। 

६. संस्था सूचीकृत: संस्थाको सूचीकृत देहार् बिोलजि हुनेछ : - 
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(क) संस्थाको आिभेिािे लनणयर् गरी अनुसूची १ बिोलजिको ढााँचािा सोही 

लनवेदनिा उम्भल्लम्भित कागजातहरु सिावेश गरी संस्था सूचीकरणका िालग 

वडा कार्ायिर्िा लनवेदन लदनु पनेछ । 
(ि) उपदफा (१) बिोलजि लनवेदन प्राप्त भएपलछ वडा कार्ायिर्िे संस्थाको 

चारलकल्ला लभत्रका सबै घरधुरी सिावेश गरे नगरेको सिेत हेरी अनुसूची २ 

बिोलजिको ढााँचािा संस्था सूचीकृत गरेको प्रिाण पत्र उपिब्ध गराउनु पनेछ 

। 
(ग) दफा (क) बिोलजि प्राप्त लनवेदन बिोलजि सूचीकृतको िालग प्राप्त भएको 

टोि लवकास संस्थािा सिावेश हुनुपने घरधुरी वा बस्ती छुटेको पाइएिा त्यसरी 

छुटेको घरधुरी वा बस्ती सिेत सिावेश गरी सूचीकरणको िालग पुन पेश गनय 

लनदेशन लदन सके्नछ। 
(घ)  वडा कार्ायिर्िे र्स दफा बिोलजि संस्था सूचीकृत गरेको लववरण 

िालसक रुपिा कार्यपालिकाको कार्ायिर्िा पठाउनु पनेछ । वडा कार्ायिर्िे 

आवश्यकता िहसुस गरी सािुदालर्क लबपद् ब्यवस्थापन सलिलत सिेत 

र्सै कार्यलबलधको आधारिा सुलचकृत गरर प्रिाणपत्र लदन सके्न छ । 

सािुदालर्क लबपद् ब्यवस्थापन सलिलत िाई लदने प्रिाण पत्रको ढााँचा 

अनुसुची ३ बिोलजि हुनेछ ।  

 

 

 
परिचे्छद-३ 

संस्थाको काि कतयव्य,अलधकारहरु 

७. टोि लवकास संस्थाका कार्यहरु:(१)टोि लवकास संस्थाको काि, कतयव्य र अलधकार 

देहार्बिोलजि हुनेछ :-  
(क) सिुदार्िा शाम्भन्त, सुरक्षा र अिनचर्न कार्ि गनय सहर्ोग गने । 
(ि) सािुदालर्क सदभाव, सलहषु्णता र भाइचाराको लवकास गने । 
(ग) टोििा संचािन हुने लवकास लनिायणका र्ोजनाहरुको तजुयिा, कार्ायन्वर्न 

र सुपररवेक्षण तथा अनुगिनिा सहर्ोग गने ।  
 

(घ) टोििा हुने परम्परागत जात्रा, िेिा, पवय तथा सिारोहको व्यवस्थापनिा 
सहर्ोग गने। 

(ङ) टोििा रहेका सावयजलनक तथा ऐिानी जग्गा,सावयजलनक भवन, सम्पदा 
तथा भौलतक पूवायधारहरुको संरक्षण गनय तथा अलतििण हुन नलदन सहर्ोग 

गने। 



 

5 

 

(च) टोििा लवपद् व्यवस्थापन सम्विी िोज,उद्धार, राहत लवतरण, पुनलनयिायण 

तथा पुनस्थायपना कार्यिा सहर्ोग गने । 
(छ) टोिको सरसफाई व्यवस्थापनको िालग सहर्ोग र सिन्वर् गने/ गराउने  
(ज) छाडा पशु चौपार्ा व्यवस्थापनिा सहर्ोग गने/गराउने । 
(झ) सडक बत्ती, सािुदालर्क पाकय , सावयजलनक शौचािर् जस्ता सावयजलनक 

सम्पलत्तको सञ्चािन र व्यवस्थापनिा सहर्ोग पुर्र्ाउने । 
(ञ) कानून बिोलजि लतनुय पने कर, दसु्तर,सेवाशुल्क बुझाउने कार्यिा 

सहजीकरण गने । 
(ट)टोििा बसोबास गने गररव, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यम्भक्त तथा बेरोजगार 

व्यम्भक्तहरुको तथ्याङ्क संकिनकार्यिा सहर्ोग गने । 
(ठ) टोििा रहेका शैलक्षक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको व्यवस्थापन र गुणस्तर 

सुधारको िालग सहर्ोग गने । 
(ड) जन्म,लबबाह,बसाई सराई,सम्वि लवचे्छद, िृतु्य जस्ता व्यम्भक्तगत घटना 

दतायको िालग टोिबासीिाई उत्सालहत र सहजीकरण गने । 
(ढ) सािालजक सुरक्षा भत्ता लवतरण कार्यिा आवश्यक सहजीकरण गने । 
(ण)  लवद्रु्त् चुहावट तथा चोरी लनर्न्त्रण कार्यिा सहर्ोग गने । 
(त) टोििा िाद्यान्न, िाछािासु, तरकारी, फिफूि, पेर् पदाथय िगार्त दैलनक 

उपभोग्य सािग्रीको गुणस्तर र िुल्य सुचीको बारेिा जानकारी रािी बजार 

अनुगिन कार्यिा सहर्ोग गने। 
(थ) उपभोक्ता हकलहत संरक्षणको िालग पैरवी तथा जनचेतना अलभबृम्भद्ध गने।  
(द) टोििा हररर्ािी के्षत्र लवस्तार गरी वातावरण संरक्षणको कार्यिा सहर्ोग 

गने । 
(ध) स्थानीर् आलथयक लवकासका संभावनाका बारेिा छिफि गरी स्थानीर् तह, 
गैर सरकारी तथा लनजी के्षत्रसाँग सिन्वर्, सहजीकरण र पैरवी गने । 

(न) भवन लनिायण िापदण्ड 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 अलभर्ानहरुिा सहर्ोग र सिन्वर् गने। 
(प) टोििा धनी, गररबको भावना हटाई सबै सदस्यहरुिाई लनणयर् प्रलिर्ा र 

श्रोतिा  पररचािनिा सिान अलधकार स्थालपत गनय सहजीकरण गने ।  
(फ) घरेिु लहंसा, र्ौनजन्य लहंसा,िानव तस्करी, बािश्रि तथा बाध्यात्मक श्रि, 
छाउपडी िगार्तका सािालजक अपराध तथा िरावीहरु अन्त्य गनय जनचेतना 

अलभवृम्भद्ध गने । 
(ब) टोििा उद्यि लवकाससाँग सम्बम्भित कार्यििहरु संचािन गनय आवश्यक 

सहजीकरण गने ।  
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(भ) टोिको लवकासका िालग लवलभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्चति् सदुपर्ोग 

गने। 
(ि) टोििा सरकारी लनकार् तथा गैर सरकारी संस्था िाफय त सञ्चािन हुने 

कार्यििहरु कार्ायन्वर्न गनय सहर्ोग गने ।  
(र्) आफ्नो टोििाई वातावरण िैत्री, बाि िैत्री, पोषण िैत्री तथा पूणय सरसफाइ 

रु्क्त बनाउन कार्यििहरु संचािन गने तथा वडा कार्ायिर् र नगरपालिकाका 

कार्यिि कार्ायन्वर्निा सहर्ोग, सिन्वर् र सहजीकरण गने। 
(र)  वडा कार्ायिर् नगरपालिका तथा अन्य सरकारी लनकार् र गैरसरकारी 

संघसंस्था साँग गरेको सम्झौता तथा सिझदारी अनुसारका अन्य कार्यहरु गने। 

परिचे्छद-४ 

संस्थाको कार्य सलिलतको बैठक र पदालधकारीहरुको काि, कतयव्य र अलधकार 

 
८. संस्थाको कार्य सलिलतको बैठक:(१)संस्थाको कार्य सलिलतको बैठकको सञ्चािन देहार् 

बिोलजि हुनेछ :- 
 

(क) कार्य सलिलतको बैठक िलहनािा कम्भम्तिा एक पटक र आवश्कता अनुसार 

बसे्नछ । 
(ि) सलिलतको बैठकिा वडा सलिलत तथा नगरपालिकाका जनप्रलतलनलध, लवज्ञ 

तथा अन्य सरोकारवािहरु िाई आिन्त्रण गनय सलकनेछ । 
(ग)  सलिलतको वैठक लनणयर्को िस्यौदा सलचविे तर्ार गनेछ ।  
(घ) संस्थाको बैठकको लनणयर्हरु वैठकिा उपम्भस्थत पदालधकारीहरु बाट 

हस्ताक्षर गरी प्रिालणत गराउनु पनेछ। 

(२) उदफा (१) बिोलजि बसे्न कार्यसलिलतको बैठकको िाइनु्यट र संस्थाका प्रशासलनक तथा 

आलथयक कारोबार साँग सम्बम्भित समू्पणय कागजातहरु अध्यक्ष, सलचव र कोषाध्यक्षको लजम्मािा रहने 

छन्। 

(३) कार्य सलिलतको बैठक संस्थाको कार्ायिर्िा बसे्नछ। संस्थाको कार्ायिर् स्थापना भई नसकेको 

अवस्थािा कार्यसलिलतका सबै सदस्यिाई पार्क पने गरी उपरु्क्त स्थानिा बैठक बसे्न गरी अध्यक्षिे 

तोक्न सके्नछ। 

९. संस्थाका कार्य सलिलतका पदालधकारीहरुको काि कतयव्य र अलधकार:-संस्थाका 
पदालधकारीहरुको काि कतयव्य र अलधकार देहार् बिोलजि हुनेछाः 

(१) अध्यक्षको काि, कतयव्य र अलधकार 
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(क) संस्थाको लनर्लित बैठक बोिाउने, बैठकका िालग लिलत, सिर् र स्थान 

तोके्न ।  
(ि) बैठकको अध्यक्षता गरी बैठक संचािन गने । 
(ग) बैठकिा 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 सािानको सुरक्षाको प्रवि लििाउने। 
(छ) आवश्यकता अनुसार लवशेष बैठक बोिाउने । 
(ज) कार्यलवलध बिोलजि अन्य कार्यहरु गने । 

 
(२) उपाध्यक्षको काि कतयव्य र अलधकार: 

(क) अध्यक्षको अनुपम्भस्थलतिा अध्यक्षिे गने भनी तोलकएका कार्यहरु गने । 
(ि) कार्य सलिलतिे तोकेका अन्य कार्यहरु गने। 

(३) सलचवको काि, कतयव्य र अलधकाराः 
(क) अध्यक्षको आदेशअनुसार बैठक बोिाउने । 
(ि) छिफिका प्रस्तावहरु संकिन गरी बैठकिा पेश गने र बैठकको लनणयर् 

िेिी लनणयर् प्रिालणत गराउने । 
(ग) संस्थाको लिर्ाकिापको बारेिा सदस्यहरुिाई जानकारी गराउने। 
(घ) कार्यसलिलतिे तोकेका अन्य कार्यहरु गने । 

 
(४) कोषाध्यक्षको काि, कतयव्य र अलधकार 

(क) संस्थाको आम्दानी र िचयको लहसाब राखे्न तथा लववरण तर्ार गने। 
(ि) बैंकिा िाता संचािन गदाय संरु्क्त रुपिा िाता संचािन गने। 
(ग) संस्थाको नगद र लजन्सी सािानको लजम्मा लिई सुरक्षा गने। 
(घ) कार्यसलिलतिे तोकेका अन्य कार्यहरु गने । 

 
(५) सदस्यहरुको काि,कतयव्य र अलधकार 
 

(क) सलिलतको बैठकिा उपम्भस्थत हुने र छिफििा सिीर् रुपिा सहभागी 

हुने।  
(ि) सलिलतको लनणयर् कार्ायन्वर्निा सहर्ोग गने। सलिलतको लनणयर् 

कार्ायन्वर्न भए नभएको हेरी आवश्यकता अनुसार सलिलतको बैठकिा 

छिफििा ल्याउने।  
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(ग) आवश्कता अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलचवर कोषाध्यक्षको काििा 

सघाउने । 
(घ) कार्यसलिलतिे तोकेका अन्य कार्यहरु गने । 

परिचे्छद-५ 
आलथयक व्यवस्थापन 

 

१०. संस्थाको आम्दानी:(१) संस्थािे देहार् बिोलजिका के्षत्रबाट आम्दानी प्राप्त गनय सके्नछाः 
(क) नगरपालिकाबाट प्राप्त हुने अनुदान रकि ।  

(ि) सरकारी तथा गैर सरकारी लनकार्हरु, सािुदालर्क संस्था तथा व्यम्भक्तहरुबाट 

प्राप्त हुने सहार्ता तथा अनुदानको रकि । 
(ग) टोि लवकास संस्थािे आर्िूिक कार्यहरु संचािन गरी प्राप्त हुने आम्दानी । 
(घ) नगरपालिका, अन्य सरकारी लनकार् तथा गैरसरकारी संघ संस्थासाँग लवकास 

लनिायण वा कार्यिि सञ्चािनको िालग सम्झौता बिोलजि प्राप्त रकि। 
(ङ) संस्थाका सदस्यहरुबाट प्राप्त शुल्क तथा सहर्ोगको रकि। 
(च) अन्य श्रोतबाट प्राप्त गरेको रकि । 

(२) संस्थाको नाििा प्राप्त हुने सबै रकि संस्थाको नाििा रहेको वैंक िातािा जम्मा गनुय 

पनेछ। 
११. संस्थाको िचयाः संस्थाको िचय देहार् बिोलजि हुनेछाः 

(क)  कुनै लनकार्बाट सम्झौता बिोलजि प्राप्त हुने रकि सम्झौतािा उम्भल्लम्भित 

शतय बिोलजि तोलकएको कार्यिा िचय गनुय पनेछ। 
(ि)  संस्थाको लनर्लित सञ्चािन तथा कार्ायिर् व्यवस्थापन सम्बिी िचय 

कार्यसलिलतको लनणयर् बिोलजि हुनेछ। 
 

१२. संस्थाको िेिा, प्रलतवेदन तथा अन्याः  
(१) संस्थाको िाता वडा कार्ायिर्को लसफाररसिा नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे 

तोकेको बैंकिा सञ्चािन हुनेछ। 
(२)  उपदफा (१) बिोलजिको बैंक िाता कम्तीिा एक जना िलहिा हुने गरी संस्थाका 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सलचविधे्य कुनै दुई जना र कोषाध्यक्षको संरु्क्त दस्तितबाट 

सञ्चािन हुनेछ।  
(३) कोषाध्यक्षिे संस्थाको सबै प्रकारको नगदी तथा लजन्सी आम्दानी, समू्पणय लवकास 

िचयको लववरण, संस्थाको संचािन र व्यवस्थापनिा भएको प्रशासलनक िचयहरुको 

लववरण स्पष्ट रुपिा राख्नुपनेछ । 
(४) कोषाध्यक्षिे आम्दानी िचयको लहसाब लकताव चौिालसक रुपिा कार्य सलिलतको 

बैठकिा पेश गनुय पनेछ। 
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(५)  कार्यसलिलतिे प्रते्यक आलथयक वषयिा गरेको काि र आलथयक कारोबारको र्थाथय 

लववरण तर्ार गरी आलथयक वषय सिाप्त भएको लिलतिे तीन िलहना लभत्र टोि भेिािा 

पेश गनुय पनेछ। 
(६) संस्थािे आफ्नो वालषयक कारोबारको प्रलतवेदन साधारण सभा, सम्बम्भित वडा 

कार्यिर् र नगरपालिकािा पेश गनुय पनेछ । 
(७) नगरपालिका तथा वडा कार्ायिर्िे आवश्यकता अनुसार संस्थाको अनुगिन गरी 

आवश्यक लनदेशन लदन सके्नछ । 
१३. लजन्सी तथा वसु्तगत सहर्ोग लिन सके्नाः (१) र्स कार्यलवलधिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा 

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

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

लजन्सी सािान तथा वसु्तगत सहर्ोग लिन सके्नछ। 
(२) संस्थािे उपदफा (१) बिोलजि प्राप्त सहर्ोग वडा सलिलतको सिन्वर्िा त्यस्तो 

लवपदबाट प्रभालवत व्यम्भक्त तथा पररवारिाई लवतरण गनय सके्नछ। 
(३) संस्थािे र्स दफा बिोलजि प्राप्त सहर्ोगको लववरण वालषयक प्रलतवेदनिा सिेत सिावेश 

गनुय पनेछ। 
 

पररचे्छद–६ 
लवलवध 

१४. सिन्वर् सलिलताः (१)संस्थाको कािको अनुगिन तथा सिीक्षा गरी पृष्ठपोषण प्रदान गनय हरेक 

वडािा देहार्बिोलजिको सिन्वर् सलिलत रहनेछ :- 
(क) वडा अध्यक्ष     - संर्ोजक 
(ि) वडा सलिलतका सदस्यहरु    - सदस्य  
(ग) टोिलवकास संस्थाका अध्यक्षहरु िधे्यबाट संर्ोजकिे तोकेका ३ जना -
सदस्य  

(घ) वडा सलचव     - सदस्य सलचव 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (ग) बिोलजिका सदस्यहरुको पदावलध दुई वषयको हुनेछ । उक्त 

पदावलध सिाप्त भएपलछ संर्ोजकिे कार्यकाि नदोहोररने गरी वडा लभत्रका अन्य संस्थाका 

अध्यक्षहरु िधे्यबाट तीन जना िनोनर्न गनुय पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोलजिको सलिलतको बैठक कम्तीिा चौिालसक रुपिा बसे्नछ। 

(४) उपदफा (१) बिोलजिको सलिलतिे वडा लभत्रका सबै संस्थाको काि कारवाहीिाई 

प्रभावकारी बनाउन कार्य सलिलतिाई आवश्यक लनदेशन लदन सके्नछ।   

(३) उपदफा (१) बिोलजिको सलिलतिे संस्थाको काि कारवाहीको सम्बििा वालषयक 

प्रलतवेदन कार्यपालिकािा पेश गनुय पनेछ। 
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१५. बाधा अडकाउ फुकाउन सके्नाःर्ो कार्यलवलध कार्ायन्वर्नको िििा कुनै बाधा अड्चन 

आएिा कार्यपालिकािे त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउन सके्नछ । 
१६. कार्य सलिलत भङ्ग गनय सके्नाः सावयजलनक सम्पलत्तको लहनालिना गने, प्रचलित कानून लबपररत 

कार्य गने तथा भ्रष्टाचार वा आलथयक लहनालिना गरेको पाइएिा त्यस्तो कार्यसलिलतिाई 

सम्बम्भित वडा सलिलतको लसफाररसिा कार्यपालिकािे भङ्ग गनय सके्नछ । र्सरी कार्यसलिलत 

भङ्ग भएको अवस्थािा एक िलहना लभत्र र्सै कार्यलवलध बिोलजि नर्ााँ कार्य सलिलत गठन गनुय 

पनेछ। 
१७. कार्यलवलध संशोधन तथा िारेज गनय सके्नाः(१) कार्यपालिकािे आवश्यकता अनुसार र्ो 

कार्यलवलध संशोधन तथा िारेज गनय सके्नछ।  
(२) उपदफा (१) बिोलजि र्ो कार्यलवलध िारेज भएको अवस्थािा र्स कार्यलवलध बिोलजि 

स्थापना तथा सञ्चािन भएका संस्थाहरुको सम्पलत्त तथा दालर्त्व कार्यपालिकाको नाििा 

हुनेछ। 
(३) पलहिो पटक टोिलबकास संस्था गठनगदाय सालबकिा नगरपालिकािे लबपद् ब्यवस्थापन 

सम्बिी कार्यगनय गठन गरर सन्चािनिा रहेका सािुदालर्सक लबपद् ब्यवस्थापन सलिलतिाई 

सिेत िान्यता लदन सलकने छ । 
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अनुसूची-१ 

टोि लवकास संस्थािाई नगरपालिकािा सूचीकृत गने लनवेदनको निुना 
 

लिलताः ………………….. 
श्री सलचवजू्य 

वडा सलिलतको कार्ायिर् 

वडा नं.......  

.............नगरपालिका । 
 

लवषर्ाः टोि लवकास संस्था सूचीकृत गने सम्बििा । 
 

उपरु्यक्त सम्बििा र्स नगरपालिकाको वडा नं …… म्भस्थत ……………..टोििा गठन गररएको 

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

लनम्नानुसारका लववरण सलहत अनुरोध गदयछु । र्स …………………………….. टोि लवकास संस्थाको 

के्षत्र लनम्न उले्लम्भित चार लकल्लालभत्र सीलित रहनेछ । 

संिग्नाः  

   टोि भेिाको उपम्भस्थलत र लनणयर्। 

   कार्य सलिलतका सदस्यहरुको नाि थर। 

पूवय लसिानााः ……………………………… 

पलिि लसिानााः …………………………. 

उत्तर लसिानााः ………………………….. 

दलक्षण लसिानााः …………………………. 

हािका जम्मा घरधुरीाः 

लनवेदक 

सलिलतको तफय बाट 

अध्यक्षको नािाः ……………………………… 

टोि लवकास संस्थाको नािाः.............. 

ठेगानााः........................... 
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अनुसूची-२ 

 

दोधारा चााँदनी नगरपालिका 

……………नं वडा कार्ायिर् 

टोि लवकास संस्था सूचीकृत प्रिाण-पत्र 

 

  दोधारा चााँदनी नगरपालिका वडा नं.  ……………म्भस्थत …………………………………िा गठन 

भएको ………………………………………………टोि लवकास संस्थािाई र्स कार्ायिर्िा 

लिलत………………िा सूचीकृत गरी र्ो प्रिाण-पत्र प्रदान गररएको छ । 

र्स नगरपालिकाको आलथयक, सािालजक, सााँसृ्कलतक तथा भौलतक पुवायधार लवकास र 

सुशासन कार्ि गने के्षत्रिा र्स टोि लवकास संस्थाको सिीर् सहभालगताको अपेक्षा गदयछु ।                                                                                       

 

                                               सलचव 

 

 

 

 

 

 

 

                                                वडा सलचव 
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अनुसूची-३ 

 

दोधारा चााँदनी नगरपालिका 

……………नं वडा कार्ायिर् 

सािुदालर्क लबपद् ब्यवस्थापन सलिलत सूचीकृत प्रिाण-पत्र 

 

  दोधारा चााँदनी नगरपालिका वडा नं.  ……………म्भस्थत …………………………………िा गठन भएको 

………………………………………………सािुदालर्क लबपद् ब्यवस्थापन सलिलतिाई र्स कार्ायिर्िा 

लिलत………………िा सूचीकृत गरी र्ो प्रिाण-पत्र प्रदान गररएको छ । 

र्स नगरपालिकाको  लबपद् ब्यवस्थापन कार्यिा सलिर् सहभालगताको अपेक्षा गदयछु । 

 

सलचव 


