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गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

खण्डः ५          सखंयाः१     जेष्ठ २०  गते लिलििार, २०७८ 

भाग-२ 

टोि लिकास संस्था (गठन तथा पररचािन) काययलिलध,२०७८ 

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलतिः२०७८।२।१९ 

प्रस्तावना: स्थानीर् लवकास प्रलिर्ािा टोि तथा बस्ती स्तरवाट नै नागररक सहभालगता सलुनलित गर्द ैसिाोको 

आलथयक,सािालोक,सााँस्कृलतक िगार्त लवकासका सबै पक्षिा लर्दगोपना र अपनत्व सोृना गनय लनलित भौगोलिक 

क्षेत्रलभत्र बसोबास गने नागररकहरुको सहभालगतािा वडा कार्ायिर्को सहर्ोगीको रुपिा काि गने गरी टोि 

लवकास संस्थाको गठन र पररचािनका िालग आवश्र्क काननूी व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् भएकोिे, "प्रशासकीर् 

कार्यलवलि लनर्लित गने ऐन, २०७४ को र्दफा ४ बिोलोि गन्र्ापिरुा गाउाँ कार्यपालिकाको बैठकिे र्ो कार्यलवलि 

स्वीकृत गरी िाग ूगरेको छ ।  

 

पररच्छेद-१ 

प्रारलभभक 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भ:  (१) र्ो कार्यलवलिको नाि “गन्र्ापिरुा गाउाँपालिकाको टोि लवकास संस्था (गठन तथा 

पररचािन) कार्यलवलि,२०७८” रहकेो छ। 

(२) र्ो कार्यलवलि कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भई स्थानीर् राोपत्रिा प्रकालशत भएको लिलतर्दलेि िाग ूहुनेछ । 

२. पररभाषा : लवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यलवलििा,- 

क) “कार्ायिर्” भन्नािे गाउाँपालिकाको गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई सभझन ुपछय । 



 



 

 

 

ि)  "टोि लवकास संस्था" भन्नािे टोि बस्तीको सिग्र लवकासको िालग लनलित भौगोलिक के्षत्रका अलिकांश 

घर िरुीका प्रलतलनलिहरुको उपलस्थलतिा लवकास लनिायण, सेवा प्रवाह र सिालोक पररचािनको क्षेत्रिा काि 

गने उद्दशे्र्िे गठन भई वडा कार्ायिर्िा सचूीकृत भएको सािरु्दालर्क संस्थािाई सभझन ुपछय । 

ग)  “पर्दालिकारी” भन्नािे संस्थाको कार्यसलिलतका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष, सलचव र सर्दस्र्हरु 

सितेिाई सभझन ुपछय । 

घ)  “बैठक” भन्नािे संस्थाको संर्कु्त वा छुट्टाछुटै्ट बैठक सभझन ुपछय । 

ङ)   “वडा” भन्नािे गाउाँपालिकाको वडािाई सभझन ुपछय । 

च)  “लविान” भन्नािे संस्थाको लविानिाई सभझन ुपछय । 

छ)  “सलिलत” भन्नािे संस्थाको कार्यसलिलत सभझन ुपछय । 

ो)   “सािारणसभा” भन्नािे संस्थाको सािारण सर्दस्र्हरुको भिेा सभझन ुपछय। 

झ)  “संस्था” भन्नािे टोि लवकास संस्थािाई सभझन ुपछय । 

पररच्छेद- २ 

संस्थाको गठन तथा सूचीकृत सम्िन्धी व्यिस्था  

३. संस्थाको गठन : (१) गाउाँपालिकाका क्षेत्रिा भौगोलिक तथा सािालोक सालिप्र्ताको आिारिा टोि तथा 

बस्तीका वालसन्र्दाको आिभेिाबाट टोि तथा बस्ती लभत्रका घरिरुी सिावशे हुने गरी टोि लवकास संस्थाको 

गठन गररनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोलोि गठन हुने संस्थाको कार्यसलिलतिा र्दहेार् बिोलोिका पर्दालिकारी तथा सर्दस्र्हरु 

रहनछेन:- 

क)  अध्र्क्ष एक ोना 

ि) उपाध्र्क्ष एक ोना 

ग) कोषाध्र्क्ष एक ोना 

घ) सलचव एक ोना 

ङ) सर्दस्र्हरु (तीन र्दलेि सात ोना सभि) 

(३) उपर्दफा (२) बिोलोि संस्था गठन गर्दाय टोि तथा बस्ती लभत्रका एक घरिरुीबाट एकोना भन्र्दा बढी नपन े

गरी भौगोलिक सन्तिुन तथा सािालोक सिावशेीकरणको आिारिा सभा वा वडा कार्ायिर्िे तोकेको चार 

लकल्िा लभत्रका नागररकहरुको आिभेिाबाट सवयसभित रुपिा संस्थाको कार्य सलिलत गठन हुनेछ ।  

 तर, र्स र्दफा बिोलोि आिभिेािा सवयसभित हुन नसकेिा उपलस्थत सर्दस्र्हरुको बहुितबाट कार्य सलिलत गठन 

गनय बािा पने छैन । 

(४) उपर्दफा (३) बिोलोि कार्यसलिलतको कार्यकाि सिाप्त भएपलछ सािारण सभाको सवयसभित वा सो नभएिा 

बहुितबाट कार्यसलिलतको पनुगयठन हुनेछ । 



 



 

(५) कार्य सलिलतको कार्यलवलि गठन भएको लिलतिे र्दईु वषयको हुनेछ । 

(६) अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष र सलचवको पर्दिा िगातार र्दईु कार्यकाि भन्र्दा बढी सोही पर्दिा काि गनय सक्न े

छैन ।  

(७) कार्य सलिलतिा अध्र्क्ष, सलचव वा कोषाध्र्क्ष िध्र्े कुनै एक पर्दिा अलनवार्य रुपिा िलहिा हुनपुनेछ ।  

(८) संस्था गठन गर्दाय सकेसभि टोिका सभपणुय घरिरुीिाई एक घर एक सर्दस्र्को रुपिा सिट्ेन ुपनेछ ।  

(९) उपर्दफा ८ बिोलोि सव ैघरिरुी सिावेश हुन सभभव नभएिा कभतीिा ८० प्रलतशत घरिरुी सहभागी गराई टोि 

लवकास संस्था गठन गनुयपने छ।  

(१०) र्स कार्यलवलि बिोलोि गठन गररने संस्थाको कार्यसलिलतिा कभतीिा ५० प्रलतशत िलहिा सर्दस्र् हुन ुपनेछ । 

(११) संस्थाको कार्यके्षत्र सािारण सभािे तोकेको चारलकल्िा लभत्र हुनेछ। सािारण सभािे टोि तथा बस्ती 

लभत्रका कुनै घरिरुी संस्थािा सिावशे गरेको नपाइएिा वा कुनै घरिरुी वा बस्ती उक्त संस्थािा सिावेश गनुय पने 

भन्ने िागिेा वडा कार्ायिर्िे त्र्सरी छुटेको घरिरुी वा बस्ती सभबलन्ित संस्थािा सिावशे गनय िगाउनेछ ।   

(१२) र्स र्दफािा अन्र्त्र ोनुसकैु कुरा िेलिएको भए तापलन वडा कार्ायिर्िे तोकेको भौगोलिक क्षेत्र लभत्र रहकेा 

बढीिा १०० घरिरुी सिट्ेने गरी टोि लवकास संस्था गठन गनय सलकने छ । एउटा घरिरुी एक भन्र्दा बढी टोि 

लवकास संस्थाको सर्दस्र् बन्न पाउने छैन । 

४. कायय सलमलतका पदालधकारीको पद ररक्त सम्िन्धी व्यिस्थाः (१) र्दफा ३ बिोलोि गठन भएको कार्य 

सलिलतका पर्दालिकारीहरुको पर्द र्दहेार् बिोलोिको अवस्थािा ररक्त हुनेछ। 

(क) अध्र्क्षिे उपाध्र्क्ष िाफय त कार्यसलिलतको बैठकिा र उपाध्र्क्ष सलहत अन्र् सर्दस्र्िे अध्र्क्षिाई रालोनािा 

लर्दएिा। 

(ि) भ्रष्टाचार वा अन्र् कुनै फौोर्दारी अलभर्ोगिा कसरुर्दार ठहररएिा । 

(ग) ितृ्र् ुभएिा ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोलोि अध्र्क्षको पर्द ररक्त भएिा कार्य सलिलतको बााँकी अवलिको िालग उपाध्र्क्षिे अध्र्क्ष 

भई कािकाो गनेछ। अन्र् पर्दालिकारीहरुको हकिा कार्य सलिलतिे बााँकी अवलिको िालग सलिलतका सर्दस्र्हरु 

िध्र्ेबाट कुनै सर्दस्र्िाई त्र्स्तो ररक्त पर्दिा कािकाो गनय िगाउन सक्नेछ। 

५. संस्था सूचीकृत :   संस्थाको सचूीकृत र्दहेार् बिोलोि हुनेछ : - 

क) संस्थाको आिभिेािे लनणयर् गरी अनसुचूी १ बिोलोिको ढााँचािा सोही लनवरे्दनिा उलल्िलित कागोातहरु 

सिावशे गरी संस्था सचूीकरणका िालग वडा कार्ायिर्िा लनवरे्दन लर्दन ुपनेछ । 

ि)  उपर्दफा (१) बिोलोि लनवरे्दन प्राप्त भएपलछ वडा कार्ायिर्िे संस्थाको चारलकल्िा लभत्रका सबै घरिरुी 

सिावशे गरे नगरेको सिते हरेी अनसुचूी २ बिोलोिको ढााँचािा संस्था सचूीकृत गरेको प्रिाण पत्र उपिब्ि 

गराउन ुपनेछ । 

ग) र्दफा (क) बिोलोि प्राप्त लनवरे्दन बिोलोि सचूीकृतको िालग प्राप्त भएको टोि लवकास संस्थािा सिावशे 

हुनपुने घरिरुी वा बस्ती छुटेको पाइएिा त्र्सरी छुटेको घरिरुी वा बस्ती सिते सिावशे गरी सचूीकरणको िालग 

पनु पेश गनय लनर्दशेन लर्दन सक्नेछ। 

घ) वडा कार्ायिर्िे र्स र्दफा बिोलोि संस्था सचूीकृत गरेको लववरण िालसक रुपिा कार्यपालिकाको 

कार्ायिर्िा पठाउन ुपनेछ।  



 



 

पररच्छेद-३ 

संस्थाको काम कतयव्य,अलधकारिरु 

६. टोि लिकास संस्थाका काययिरु : (१) टोि लवकास संस्थाका काि, कतयव्र् र अलिकार र्दहेार्बिोलोि 

हुनेछ :-  

क)  सिरु्दार्िा शालन्त, सरुक्षा र अिनचर्न कार्ि गनय सहर्ोग गने । 

ि)  सािरु्दालर्क सर्दभाव, सलहष्णतुा र भाइचाराको लवकास गने । 

ग) टोििा संचािन हुने लवकास लनिायणका र्ोोनाहरुको तोुयिा, कार्ायन्वर्न र सपुररवके्षण तथा अनगुिनिा 

सहर्ोग गने ।  

घ) टोििा हुने परभपरागत ोात्रा, ििेा, पवय तथा सिारोहको व्र्वस्थापनिा सहर्ोग गने। 

ङ) टोििा रहकेा सावयोलनक तथा ऐिानी ोग्गा, सावयोलनक भवन, सभपर्दा तथा भौलतक पवूायिारहरुको संरक्षण 

गनय तथा अलतििण हुन नलर्दन सहर्ोग गने । 

च) टोििा लवपर्द ्व्र्वस्थापन सभवन्िी िोो,उद्धार, राहत लवतरण, पनुलनयिायण तथा पनु स्थापना कार्यिा सहर्ोग 

गने । 

छ) टोिको सरसफाई व्र्वस्थापनको िालग सहर्ोग र सिन्वर् गने/ गराउने  

ो) छाडा पश ुचौपार्ा व्र्वस्थापनिा सहर्ोग गने/गराउने । 

झ) सडक बत्ती, सािरु्दालर्क पाकय , सावयोलनक शौचािर् ोस्ता सावयोलनक सभपलत्तको सञ्चािन र 

व्र्वस्थापनिा सहर्ोग परु् र्ाउने । 

ञ) काननू बिोलोि लतनुय पने कर, र्दस्तरु, सेवाशलु्क बझुाउने कार्यिा सहोीकरण गने । 

ट) टोििा बसोबास गने गररव, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्र्लक्त तथा बेरोोगार व्र्लक्तहरुको तथ्र्ाङ्क संकिन 

कार्यिा सहर्ोग गने । 

ठ) टोििा रहकेा शलैक्षक तथा स्वास्थ्र् संस्थाहरुको व्र्वस्थापन र गणुस्तर सिुारको िालग सहर्ोग गने । 

ड) ोन्ि, लबबाह, बसाई सराई, सभवन्ि लवच्छेर्द, ितृ्र् ु ोस्ता व्र्लक्तगत घटना र्दतायको िालग टोिबासीिाई 

उत्सालहत र सहोीकरण गने । 

ढ) सािालोक सरुक्षा भत्ता लवतरण कार्यिा आवश्र्क सहोीकरण गन े। 

ण)  लवद्यतु ्चहुावट तथा चोरी लनर्न्त्रण कार्यिा सहर्ोग गने । 

त) टोििा िाद्यान्न, िाछािास,ु तरकारी, फिफूि, पेर् पर्दाथय िगार्त र्दलैनक उपभोग्र् सािग्रीको गणुस्तर र 

िलु्र् सचुीको बारेिा ोानकारी रािी बोार अनगुिन कार्यिा सहर्ोग गने। 

थ) उपभोक्ता हक लहत संरक्षणको िालग पैरवी तथा ोनचेतना अलभबलृद्ध गने।  

र्द) टोििा हररर्ािी के्षत्र लवस्तार गरी वातावरण संरक्षणको कार्यिा सहर्ोग गने । 

ि) स्थानीर् आलथयक लवकासका संभावनाका बारेिा छिफि गरी स्थानीर् तह, गरै सरकारी तथा लनोी क्षेत्रसाँग 

सिन्वर्, सहोीकरण र पैरवी गने । 

न) भवन लनिायण िापर्दण्ड तथा रालष्िर् भवन संलहताको पािनाको िालग टोि बासीहरुिाई प्रोत्सालहत गने ।  

ऩ)  लवद्यािर् भनाय, िोप अलभर्ान, साक्षरता अलभर्ान, सरसफाई, िैङ्लगक लहसंा उन्ििुन ोस्ता रालष्िर् 

अलभर्ानहरुिा  सहर्ोग र सिन्वर् गने। 



 



 

प) टोििा िनी, गररबको भावना हटाई सबै सर्दस्र्हरुिाई लनणयर् प्रलिर्ा र श्रोतिा  पररचािनिा सिान 

अलिकार स्थालपत गनय सहोीकरण गने ।  

फ) घरेि ु लहसंा, र्ौनोन्र् लहसंा,िानव तस्करी, बािश्रि तथा बाध्र्ात्िक श्रि, छाउपडी िगार्तका सािालोक 

अपराि तथा िरावीहरु अन्त्र् गनय ोनचेतना अलभवलृद्ध गने । 

ब)  टोििा उद्यि लवकाससाँग सभबलन्ित कार्यििहरु संचािन गनय आवश्र्क सहोीकरण गने ।  

भ) टोिको लवकासका िालग लवलभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्चति ्सर्दपुर्ोग गने । 

ि) टोििा सरकारी लनकार् तथा गरै सरकारी संस्था िाफय त सञ्चािन हुने कार्यििहरु कार्ायन्वर्न गनय सहर्ोग 

गन े।  

र्) आफ्नो टोििाई वातावरणितै्री, बाि ितै्री, पोषण िैत्री तथा पणूय सरसफाइर्कु्त बनाउन कार्यििहरु संचािन 

गन ेतथा वडा कार्ायिर् र गाउाँ।नगरपालिकाका कार्यिि कार्ायन्वर्निा सहर्ोग, सिन्वर् र सहोीकरण गने। 

र)  वडा कार्ायिर् गाउाँपालिका तथा अन्र् सरकारी लनकार् र गरैसरकारी संघसंस्थासाँग गरेको सभझौता तथा 

सिझर्दारी अनसुारका अन्र् कार्यहरु गन े। 

पररच्छेद-४ 

संस्थाको कायय सलमलतको िैठक र पदालधकारीिरुको काम, कतयव्य र अलधकार 

७. संस्थाको कायय सलमलतको िैठक : (१) संस्थाको कार्य सलिलतको बैठकको सञ्चािन र्दहेार् बिोलोि 

हुनछे :- 

क)  कार्य सलिलतको बैठक िलहनािा कलभतिा एक पटक र आवश्कता अनसुार बस्नेछ । 

ि)   सलिलतको बैठकिा वडा सलिलत तथा गाउाँपालिकाका ोनप्रलतलनलि, लवज्ञ तथा अन्र् सरोकारवािाहरुिाई 

आिन्त्रण गनय सलकनेछ । 

ग)  सलिलतको वठैक लनणयर्को िस्र्ौर्दा सलचविे तर्ार गनेछ ।  

घ)  संस्थाको बैठकको लनणयर्हरु वठैकिा उपलस्थत पर्दालिकारीहरुबाट हस्ताक्षर गरी प्रिालणत गराउन ुपनेछ । 

(२) उर्दफा (१) बिोलोि बस्ने कार्यसलिलतको बैठकको िाइन्र्टु र संस्थाका प्रशासलनक तथा आलथयक कारोबारसाँग 

सभबलन्ित सभपणूय कागोातहरु अध्र्क्ष, सलचव र कोषाध्र्क्षको लोभिािा रहनेछन।् 

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

कार्यसलिलतका सबै सर्दस्र्िाई पार्क पने गरी उपर्कु्त स्थानिा बैठक बस्ने गरी अध्र्क्षिे तोक्न सक्नेछ। 

८. संस्थाका कायय सलमलतका पदालधकारीिरुको काम कतयव्य र अलधकार:- संस्थाका पर्दालिकारीहरुको 

काि कतयव्र् र अलिकार र्दहेार् बिोलोि हुनेछिः 

(१) अध्यिको काम, कतयव्य र अलधकार 

क)  संस्थाको लनर्लित बैठक बोिाउने, बैठकका िालग लिलत, सिर् र स्थान तोक्ने ।  

ि)  बैठकको अध्र्क्षता गरी बैठक संचािन गने । 

ग) बैठकिा अनशुासनको पािन गनय िगाउने र छिफिका लवषर्हरु लटपोट गने वा गनय िगाउने । 

घ)  छिफि हुाँर्दा सवकैो लवचार संकिन गने र सवयसभित लनणयर् गनय पहि गने । 

ङ)  संस्थाका लनणयर्हरु िाग ूगने, गराउन े। 

च)  संस्थािे प्राप्त गरेको नगर्द वा लोन्सी सािानको सरुक्षाको प्रवन्ि  लििाउन े। 



 



 

छ)  आवश्र्कता अनसुार लवशेष बैठक बोिाउने । 

ो)  कार्यलवलि बिोलोि अन्र् कार्यहरु गने । 

(२) उपाध्यिको काम कतयव्य र अलधकार: 

क)  अध्र्क्षको अनपुलस्थलतिा अध्र्क्षिे गने भनी तोलकएका कार्यहरु गने । 

ि)  कार्य सलिलतिे तोकेका अन्र् कार्यहरु गने। 

(३) सलचिको काम, कतयव्य र अलधकारः 

क)  अध्र्क्षको आर्दशेअनसुार बैठक बोिाउने । 

ि)  छिफिका प्रस्तावहरु संकिन गरी बैठकिा पेश गने र बैठकको लनणयर् िेिी लनणयर् प्रिालणत गराउने । 

ग)  संस्थाको लिर्ाकिापको बारेिा सर्दस्र्हरुिाई ोानकारी गराउने। 

घ)  कार्यसलिलतिे तोकेका अन्र् कार्यहरु गन े। 

(४)  कोषाध्यिको काम, कतयव्य र अलधकार 

क)  संस्थाको आभर्दानी र िचयको लहसाब राख्ने तथा लववरण तर्ार गने। 

ि)  बैंकिा िाता संचािन गर्दाय संर्कु्त रुपिा िाता संचािन गन।े 

ग)  संस्थाको नगर्द र लोन्सी सािानको लोभिा लिई सरुक्षा गने। 

घ) कार्यसलिलतिे तोकेका अन्र् कार्यहरु गने । 

(५) सदस्यिरुको काम,कतयव्य र अलधकार 

क)  सलिलतको बैठकिा उपलस्थत हुने र छिफििा सलिर् रुपिा सहभागी हुने।  

ि)  सलिलतको लनणयर् कार्ायन्वर्निा सहर्ोग गने। सलिलतको लनणयर् कार्ायन्वर्न भए नभएको हरेी 

आवश्र्कताअनसुार सलिलतको बैठकिा छिफििा ल्र्ाउने।  

ग)  आवश्कता अनसुार अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सलचव र कोषाध्र्क्षको काििा सघाउने । 

घ)  कार्यसलिलतिे तोकेका अन्र् कार्यहरु गने ।  

पररच्छेद-५ 

आलथयक व्यिस्थापन 

९. संस्थाको आम्दानी : (१) संस्थािे र्दहेार् बिोलोिका क्षेत्रबाट आभर्दानी प्राप्त गनय सक्नेछिः  

क) गाउाँपालिकाबाट प्राप्त हुने अनरु्दान रकि ।   

ि) सरकारी तथा गरै सरकारी लनकार्हरु, सािरु्दालर्क संस्था  तथा व्र्लक्तहरुबाट प्राप्त हुने सहार्ता तथा 

अनरु्दानको रकि । 

ग) टोि लवकास संस्थािे आर्ििूक कार्यहरु संचािन गरी प्राप्त हुने आभर्दानी । 

घ) गाउाँपालिका, अन्र् सरकारी लनकार् तथा गरैसरकारी संघसंस्थासाँग लवकास लनिायण वा कार्यिि सञ्चािनको 

िालग सभझौता बिोलोि प्राप्त रकि। 

ङ) संस्थाका सर्दस्र्हरुबाट प्राप्त शलु्क तथा सहर्ोगको रकि । 

च) अन्र् श्रोतबाट प्राप्त गरेको रकि । 

(२) संस्थाको नाििा प्राप्त हुने सबै रकि संस्थाको नाििा रहकेो वैंक िातािा ोभिा गनुय पनेछ। 

१०. संस्थाको खचयः संस्थाको िचय र्दहेार् बिोलोि हुनेछिः 



 



 

क)  कुनै लनकार्बाट सभझौता बिोलोि प्राप्त हुने रकि सभझौतािा उलल्िलित शतय बिोलोि तोलकएको कार्यिा 

िचय गनुय पनेछ। 

ि)  संस्थाको लनर्लित सञ्चािन तथा कार्ायिर् व्र्वस्थापन सभबन्िी िचय कार्यसलिलतको लनणयर् बिोलोि 

हुनेछ। 

११. संस्थाको िेखा, प्रलतिेदन तथा अन्यः  

(१)  संस्थाको िाता वडा कार्ायिर्को लसफाररसिा गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे तोकेको बैंकिा सञ्चािन 

हुनेछ। 

(२)  उपर्दफा (१) बिोलोिको बैंक िाता कभतीिा एक ोना िलहिा हुने गरी संस्थाका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष र 

सलचविध्र्े कुनै र्दईु ोना र कोषाध्र्क्षको संर्कु्त र्दस्तितबाट सञ्चािन हुनेछ।  

(३) कोषाध्र्क्षिे संस्थाको सबै प्रकारको नगर्दी तथा लोन्सी आभर्दानी, सभपणूय लवकास िचयको लववरण, संस्थाको 

संचािन र व्र्वस्थापनिा भएको प्रशासलनक िचयहरुको लववरण स्पष्ट रुपिा राख्नपुनेछ । 

(४) कोषाध्र्क्षिे आभर्दानी िचयको लहसाब लकताव चौिालसक रुपिा कार्य सलिलतको बैठकिा पेश गनुय पनेछ। 

(५)  कार्यसलिलतिे प्रत्र्ेक 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 प्रलतवरे्दन सािारणसभा, सभबलन्ित वडा कार्यिर् र गाउाँपालिकािा पेश 

गनुयपनेछ । 

(७) गाउाँपालिका तथा वडा कार्ायिर्िे आवश्र्कता अनसुार संस्थाको अनगुिन गरी आवश्र्क लनर्दशेन लर्दन 

सक्नेछ । 

१२. लजन्सी तथा िस्तुगत सियोग लिन सकनेः (१) र्स कार्यलवलििा अन्र्त्र ोनुसकैु कुरा िेलिएको भए 

तापलन लवपर्द ् प्रभालवत व्र्लक्तको उद्दार, राहत तथा पनुस्थायपना कार्यिा सहर्ोग गनय कुन ै सरकारी लनकार्, गरै 

सरकारी संघसंस्था, लनोी के्षत्र तथा व्र्लक्त लवशेषबाट लोन्सी सािान तथा वस्तगुत सहर्ोग लिन सक्नेछ। 

(२) संस्थािे उपर्दफा (१) बिोलोि प्राप्त सहर्ोग वडा सलिलतको सिन्वर्िा त्र्स्तो लवपर्दबाट प्रभालवत व्र्लक्त तथा 

पररवारिाई लवतरण गनय सक्नेछ। 

(३) संस्थािे र्स र्दफा बिोलोि प्राप्त सहर्ोगको लववरण वालषयक प्रलतवरे्दनिा सिते सिावेश गनुय पनेछ।  

पररच्छेद – ६ 

लिलिध 

१३. समन्िय सलमलतः (१) संस्थाको कािको अनगुिन तथा सिीक्षा गरी पषृ्ठपोषण प्रर्दान गनय हरेक वडािा 

र्दहेार्बिोलोिको सिन्वर् सलिलत रहनेछ :- 

क) वडाध्र्क्ष         - संर्ोोक 

ि) वडा सलिलतका सर्दस्र्हरु         - सर्दस्र्  

ग) टोिलवकास संस्थाका अध्र्क्षहरु िध्र्ेबाट संर्ोोकिे तोकेका ३ ोना   -सर्दस्र्  

घ) वडा सलचव         - सर्दस्र् सलचव  



 



 

(२) उपर्दफा (१) को िण्ड (ग) बिोलोिका सर्दस्र्हरुको पर्दावलि र्दईु वषयको हुनेछ । उक्त पर्दावलि सिाप्त भएपलछ 

संर्ोोकिे कार्यकाि नर्दोहोररने गरी वडा लभत्रका अन्र् संस्थाका अध्र्क्षहरु िध्र्ेबाट तीन ोना िनोनर्न गनुय 

पनेछ। 

(३) उपर्दफा (१) बिोलोिको सलिलतको बैठक कभतीिा चौिालसक रुपिा बस्नेछ। 

(४) उपर्दफा (१) बिोलोिको सलिलतिे वडा लभत्रका सबै संस्थाको काि कारवाहीिाई प्रभावकारी बनाउन कार्य 

सलिलतिाई आवश्र्क लनर्दशेन लर्दन सक्नेछ।   

(३) उपर्दफा (१) बिोलोिको सलिलतिे संस्थाको काि कारवाहीको सभबन्ििा वालषयक प्रलतवरे्दन कार्यपालिकािा 

पेश गनुय पनेछ। 

१४.  िाधा अडकाउ फुकाउन सकनेः र्ो कार्यलवलि कार्ायन्वर्नको िििा कुनै बािा अड्चन आएिा 

कार्यपालिकािे त्र्स्तो बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । 

१५. कायय सलमलत भङ्ग गनय सकनेः सावयोलनक सभपलत्तको लहनालिना गने, प्रचलित काननू लबपररत कार्य गन े

तथा भ्रष्टाचार वा आलथयक लहनालिना गरेको पाइएिा त्र्स्तो कार्यसलिलतिाई सभबलन्ित वडा सलिलतको 

लसफाररसिा कार्यपालिकािे भङ्ग गनय सक्नेछ । र्सरी कार्यसलिलत भङ्ग भएको अवस्थािा एक िलहना लभत्र र्सै 

कार्यवलवलि बिोलोि नर्ााँ कार्य सलिलत गठन गनुय पनेछ। 

१६. काययलिलध संशोधन तथा खारेज गनय सकनेः (१) कार्यपालिकािे आवश्र्कता अनसुार र्ो कार्यलवलि 

संशोिन तथा िारेो गनय सक्नेछ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोलोि र्ो कार्यलवलि िारेो भएको अवस्थािा र्स कार्यलवलि बिोलोि स्थापना तथा सञ्चािन 

भएका संस्थाहरुको सभपलत्त तथा र्दालर्त्व कार्यपालिकाको नाििा हुनेछ। 

 

 

 

 

 

 

  



 



 

अनुसूची-१ 

टोि लिकास संस्थािाई गाउँपालिकामा सूचीकृत गने लनिेदनको नमुना 

 

लिलतिः ………………….. 

 

श्री सलचवज्र् ू

वडा सलिलतको कार्ायिर् 

वडा न.ं......  

............ गाउाँपालिका । 

 

लिषयः टोि लिकास संस्था सूचीकृत गने सम्िन्धमा । 

 

उपर्ुयक्त सभबन्ििा र्स गाउाँपालिका को वडा नं …… लस्थत ……………..टोििा गठन 

गररएको …………………………. टोि लवकास संस्थािाई 

…………………………………सचूीकृत गररलर्दनहुुन लनभनानसुारका लववरण सलहत अनरुोि गर्दयछु । 

र्स …………………………….. टोि लवकास संस्थाको के्षत्र लनभन उल्िेलित चार लकल्िालभत्र 

सीलित रहनेछ । 

संिग्निः  

   टोि भिेाको उपलस्थलत र लनणयर्। 

   कार्य सलिलतका सर्दस्र्हरुको नाि थर । 

पवूय लसिानािः ……………………………… 

पलिि लसिानािः …………………………. 

उत्तर लसिानािः ………………………….. 

र्दलक्षण लसिानािः …………………………. 

हािका ोभिा घरिरुीिः 

लनवरे्दक 

सलिलतको तफय बाट 

अध्र्क्षको नाििः ……………………………… 

टोि लवकास संस्थाको नाििः .............. 

ठेगानािः  ........................... 

 

 



 



 

गन्यापधुरा गाउँपालिका 

…………… नं िडा कायायिय 

गन्र्ापिरुा गाउाँपालिका वडा नं …… लस्थत   ………. िा गठन भएको ………………. टोि लवकास 

संस्थािाई र्स कार्ायिर्िा लिलत ………… र्स कार्ायिर्िा सचुीकृत गरी र्ो प्रिाणपत्र प्रर्दान गररएको छ । 

र्स गाउाँपालिकाको आलथयक, सािालोक, सांस्कृलतक तथा भौलतक पवूायिार लवकास सशुासन कार्ि गने के्षत्रिा र्स 

टोि लवकास संसथाको सलिर् सहभालगताको अपैक्षा गर्दयछु । 

………………….. 

                                                                                                                  िडा सलचि 

 

                                                                                              आज्ञािे  

                                                                                       लदलिप कुमार तामाङ 

                                                                                   प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत 

 

 

 

 


