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गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवा 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड:- ०३      संख्या:- १५      लिलि:  २०७७/१२/३१ 

भाग-२ 

टोऱ विकास संस्था (गठन तथा ऩररचाऱन) काययविधध, २०७७ 

प्रस्तावना: स्थानीम ववकास प्रक्रिमाभा टोर तथा फस्ती स्तयवाट नै नागरयक सहबागगता सुननश्चित गदै सभाजको 
आगथिक,साभाश्जक,साॉस्कृनतक रगामत ववकासका सफै ऩऺभा ददगोऩना य अऩनत्व सजृना गनि ननश्चित बौगोलरक ऺेत्रलबत्र 
फसोफास गने नागरयकहरुको सहबागगताभा वडा कामािरमको सहमोगीको रुऩभा काभ गने गय  टोर ववकास सॊस्थाको गठन य 
ऩरयिारनका रागग आवचमक कानूनी व्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकोरे, 
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"प्रशासकीम कामिववगध ननमलभत गने ऐन, २०७६ को दपा ३" फभोश्जभ कामिऩालरकारे मो कामिववगध स्वीकृत गय  रागू गयेको 
छ।  

ऩररच्छेद-१ 
प्रायश्भबक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ  :  (१) मो कामिववगधको नाभ “टोर ववकास सॊस्था (गठन तथा ऩरयिारन) कामिववगध,२०७७” यहेको 
छ। 

(२) मो कामिववगध कामिऩालरकाफाट स्वीकृत बएको लभनतदेखि रागू हुनेछ । 

२. ऩररभाषा : ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस कामिववगधभा,- 
(क) “कामािरम” बन्नारे गाउॉकामिऩालरकाको कामािरमराई सभझनु ऩछि। 

(ख)  "टोर ववकास सॊस्था" बन्नारे टोर फस्तीको सभग्र ववकासको रागग ननश्चित बौगोलरक ऺेत्रका अगधकाॊश 
घय धयु का प्रनतननगधहरुको उऩश्स्थनतभा ववकास ननभािण, सेवा प्रवाह य सभाश्जक ऩरयिारनको ऺेत्रभा काभ 
गने उद्देचमरे गठन बई वडा कामािरमभा सूिीकृत बएको साभुदानमक सॊस्थाराई सभझनु ऩछि । 

(ग)  “ऩदागधकाय ” बन्नारे सॊस्थाको कामिसलभनतका अध्मऺ, उऩाध्मऺ, कोषाध्मऺ, सगिव य सदस्महरु सभेतराई 
सभझनु ऩछि । 

(घ)  “फैठक” बन्नारे सॊस्थाको सॊमुत त वा छुटाटाछुटाटै फैठक सभझनु ऩछि । 

(ङ)   “वडा” बन्नारे गाउॉऩालरकाको वडाराई सभझनु ऩछि। 

(च)  “ववधान” बन्नारे सॊस्थाको ववधानराई सभझनु ऩछि । 

(छ)  “सलभनत” बन्नारे सॊस्थाको कामिसलभनत सभझनु ऩछि । 

(ज)   “साधायणसबा” बन्नारे सॊस्थाको साधायण सदस्महरुको बेरा सभझनु ऩछि। 

(झ)  “सॊस्था” बन्नारे टोर ववकास सॊस्थाराई सभझनु ऩछि । 
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ऩररच्छेद- २ 

संस्थाको गठन तथा सचूीकृत सम्बन्धी व्यिस्था  

  

३. सॊस्थाको गठन : (१) गाउॉऩालरकाका ऺेत्रभा बौगोलरक तथा साभाश्जक सालभप्मताको आधायभा टोर तथा फस्तीका 
वालसन्दाको आभबेराफाट टोर तथा फस्ती लबत्रका घयधयु  सभावेश हुने गय  टोर ववकास सॊस्थाको गठन गरयनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोश्जभ गठन हुने सॊस्थाको कामिसलभनतभा देहाम फभोश्जभका ऩदागधकाय  तथा सदस्महरु 
यहनेछन:- 

(क)  अध्मऺ एक जना 
(ख)  उऩाध्मऺ एक जना 
(ग) कोषाध्मऺ एक जना 
(घ) सगिव एक जना 
(ङ) सदस्महरु (तीन देखि सात जना सभभ) 

(३) उऩदपा (२) फभोश्जभ सॊस्था गठन गदाि टोर तथा फस्ती लबत्रका एक घयधयु फाट एकजना बन्दा फढ  नऩने 
गय  बौगोलरक सन्तुरन तथा साभाश्जक सभावेशीकयणको आधायभा सबा वा वडा कामािरमरे तोकेको िाय 
क्रकल्रा लबत्रका नागरयकहरुको आभबेराफाट सविसभभत रुऩभा सॊस्थाको कामि सलभनत गठन हुनेछ ।  

तय, मस दपा फभोश्जभ आभबेराभा सविसभभत हुन नसकेभा उऩश्स्थत सदस्महरुको फहुभतफाट कामि सलभनत 
गठन गनि फाधा ऩने छैन। 

(४) उऩदपा (३) फभोश्जभ कामिसलभनतको कामिकार सभाप्त बएऩनछ साधायण सबाको सविसभभत वा सो नबएभा 
फहुभतफाट कामिसलभनतको ऩुनगिठन हुनेछ । 
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(५) कामि सलभनतको कामािवगध गठन बएको लभनतरे दईु वषिको हुनेछ । 

(६) अध्मऺ, उऩाध्मऺ, कोषाध्मऺ य सगिवको ऩदभा रगाताय दईु कामिकार बन्दा फढ  सोह  ऩदभा काभ गनि 
सत ने छैन ।  

(७) कामि सलभनतभा अध्मऺ, सगिव वा कोषाध्मऺ भध्मे कुनै एक ऩदभा अननवामि रुऩभा भदहरा हुनुऩनेछ ।  

(८) सॊस्था गठन गदाि सकेसभभ टोरका सभऩुणि घयधयु राई एक घय एक सदस्मको रुऩभा सभेटानु ऩनेछ ।  

(९) उऩदपा ८ फभोश्जभ सवै घयधयु  सभावेश हुन सभबव नबएभा कभतीभा ८० प्रनतशत घयधयु  सहबागी गयाई 
टोर ववकास सॊस्था गठन गनुिऩने छ।  

(१०) मस कामिववगध फभोश्जभ गठन गरयने सॊस्थाको कामिसलभनतभा कभतीभा ५० प्रनतशत भदहरा सदस्म हुनु 
ऩनेछ । 

(११) सॊस्थाको कामिऺ ेत्र साधायण सबारे तोकेको िायक्रकल्रा लबत्र हुनेछ। साधायण सबारे टोर तथा फस्ती 
लबत्रका कुनै घयधयु  सॊस्थाभा सभावेश गयेको नऩाइएभा वा कुनै घयधयु  वा फस्ती उत त सॊस्थाभा सभावेश गनुि 
ऩने बन्ने रागेभा वडा कामािरमरे त्मसय  छुटेको घयधयु  वा फस्ती सभफश्न्धत सॊस्थाभा सभावेश गनि रगाउनेछ।   

(१२) मस दपाभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेखिएको बए ताऩनन वडा कामािरमरे तोकेको बौगोलरक ऺेत्र लबत्र यहेका 
फढ भा १०० घयधयु  सभेटाने गय  टोर ववकास सॊस्था गठन गनि सक्रकने छ। एउटा घयधयु  एक बन्दा फढ  टोर 
ववकास सॊस्थाको सदस्म फन्न ऩाउने छैन। 
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४. कामि सलभनतका ऩदागधकाय को ऩद रयत त सभफन्धी व्मवस्था् (१) दपा ३ फभोश्जभ गठन बएको कामि सलभनतका 
ऩदागधकाय हरुको ऩद देहाम फभोश्जभको अवस्थाभा रयत त हुनेछ। 

(क) अध्मऺरे उऩाध्मऺ भापि त कामिसलभनतको फैठकभा य उऩाध्मऺ सदहत अन्म सदस्मरे अध्मऺराई याजीनाभा 
ददएभा। 

(ख) भ्रष्टािाय वा अन्म कुनै पौजदाय  अलबमोगभा कसुयदाय ठहरयएभा। 

(ग) भतृ्मु बएभा।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्जभ अध्मऺको ऩद रयत त बएभा कामि सलभनतको फाॉकी अवगधको रागग उऩाध्मऺरे अध्मऺ बई 
काभकाज गनेछ। अन्म ऩदागधकाय हरुको हकभा कामि सलभनतरे फाॉकी अवगधको रागग सलभनतका सदस्महरु भध्मेफाट 
कुनै सदस्मराई त्मस्तो रयत त ऩदभा काभकाज गनि रगाउन सत नेछ। 

५. सॊस्था सिूीकृत :   सॊस्थाको सूिीकृत देहाम फभोश्जभ हुनेछ : - 

(क) सॊस्थाको आभबेरारे ननणिम गय  अनुसूिी १ फभोश्जभको ढाॉिाभा सोह  ननवेदनभा उश्ल्रखित कागजातहरु 
सभावेश गय  सॊस्था सूिीकयणका रागग वडा कामािरमभा ननवेदन ददनु ऩनेछ । 

(ख)  उऩदपा (१) फभोश्जभ ननवेदन प्राप्त बएऩनछ वडा कामािरमरे सॊस्थाको िायक्रकल्रा लबत्रका सफै घयधयु  
सभावेश गये नगयेको सभेत हेय  अनुसूिी २ फभोश्जभको ढाॉिाभा सॊस्था सूिीकृत गयेको प्रभाण ऩत्र उऩरब्ध 
गयाउनु ऩनेछ । 

(ग)  दपा (क) फभोश्जभ प्राप्त ननवेदन फभोश्जभ सूिीकृतको रागग प्राप्त बएको टोर ववकास सॊस्थाभा सभावेश 
हुनुऩने घयधयु  वा फस्ती छुटेको ऩाइएभा त्मसय  छुटेको घयधयु  वा फस्ती सभेत सभावेश गय  सूिीकयणको 
रागग ऩुन ऩेश गनि ननदेशन ददन सत नेछ। 

(घ)  वडा कामािरमरे मस दपा फभोश्जभ सॊस्था सूिीकृत गयेको वववयण भालसक रुऩभा कामिऩालरकाको 
कामािरमभा ऩठाउनु ऩनेछ।  
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ऩररच्छेद-३ 

सॊस्थाको काभ कतिव्म,अगधकायहरु 
६. टोर ववकास सॊस्थाका कामिहरु : (१) टोर ववकास सॊस्थका काभ, कतिव्म य अगधकाय देहामफभोश्जभ हुनेछ :-  

(क)  सभुदामभा शाश्न्त, सुयऺा य अभनिमन कामभ गनि सहमोग गने । 

(ख)  साभुदानमक सदबाव, सदहष्णुता य बाइिायाको ववकास गने । 

(ग) टोरभा सॊिारन हुने ववकास ननभािणका मोजनाहरुको तजुिभा, कामािन्वमन य सुऩरयवेऺण तथा अनुगभनभा 
सहमोग गने ।  

 

(घ)  टोरभा हुने ऩयभऩयागत जात्रा, भेरा, ऩवि तथा सभायोहको व्मवस्थाऩनभा सहमोग गने। 

(ङ)  टोरभा यहेका साविजननक तथा ऐरानी जग्गा, साविजननक बवन, सभऩदा तथा बौनतक ऩूवािधायहरुको सॊयऺण 
गनि तथा अनतिभण हुन नददन सहमोग गने। 

(च)  टोरभा ववऩद् व्मवस्थाऩन सभवन्धी िोज,उद्धाय, याहत ववतयण, ऩुनननिभािण तथा ऩुनस्थािऩना कामिभा 
सहमोग गने । 

(छ)  टोरको सयसपाई व्मवस्थाऩनको रागग सहमोग य सभन्वम गने/ गयाउने  

(ज)  छाडा ऩशु िौऩामा व्मवस्थाऩनभा सहमोग गने/गयाउने । 

(झ)  सडक फत्ती, साभुदानमक ऩाकि , साविजननक शौिारम जस्ता साविजननक सभऩवत्तको सञ्िारन य व्मवस्थाऩनभा 
सहमोग ऩुय   माउने । 

(ञ) कानून फभोश्जभ नतनुि ऩने कय, दस्तुय, सेवाशुल्क फुझाउने कामिभा सहजीकयण गने । 

(ट) टोरभा फसोफास गने गरयव, अशत त, अऩाङ्गता बएका व्मश्त त तथा फेयोजगाय व्मश्त तहरुको तथ्माङ्क 
सॊकरन कामिभा सहमोग गने । 

(ठ) टोरभा यहेका शैक्षऺक तथा स्वास्थ्म सॊस्थाहरुको व्मवस्थाऩन य गुणस्तय सुधायको रागग सहमोग गने । 
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(ड) जन्भ, बफफाह, फसाई सयाई, सभवन्ध ववच्छेद, भतृ्मु जस्ता व्मश्त तगत घटना दतािको रागग टोरफासीराई 
उत्सादहत य सहजीकयण गने । 

(ढ) साभाश्जक सुयऺा बत्ता ववतयण कामिभा आवचमक सहजीकयण गने । 

(ण)  ववद्मुत   िहुावट तथा िोय  ननमन्त्रण कामिभा सहमोग गने । 

(त) टोरभा िाद्मान्न, भाछाभासु, तयकाय , परपूर, ऩेम ऩदाथि रगामत दैननक उऩबोग्म साभग्रीको गुणस्तय य 
भुल्म सुिीको फायेभा जानकाय  यािी फजाय अनुगभन कामिभा सहमोग गन।े 

(थ) उऩबोत ता हक दहत सॊयऺणको रागग ऩैयवी तथा जनितेना अलबफदृ्गध गने।  

(द) टोरभा हरयमार  ऺेत्र ववस्ताय गय  वातावयण सॊयऺणको कामिभा सहमोग गने । 

(ध) स्थानीम आगथिक ववकासका सॊबावनाका फायेभा छरपर गय  स्थानीम तह, गैय सयकाय  तथा ननजी ऺेत्रसॉग 
सभन्वम, सहजीकयण य ऩैयवी गने । 

(न) बवन ननभािण भाऩदण्ड तथा याश्ष्िम बवन सॊदहताको ऩारनाको रागग टोर फासीहरुराई प्रोत्सादहत गने ।  

(ऩ)  ववद्मारम बनाि, िोऩ अलबमान, साऺयता अलबमान, सयसपाई, रैङ्गगक दहॊसा उन्भुरन जस्ता याश्ष्िम 
अलबमानहरुभा सहमोग य सभन्वम गने। 

(ऩ) टोरभा धनी, गरयफको बावना हटाई सफै सदस्महरुराई ननणिम प्रक्रिमा य श्रोतभा  ऩरयिारनभा सभान 
अगधकाय स्थावऩत गनि सहजीकयण गने।  

(प) घयेरु दहॊसा, मौनजन्म दहॊसा,भानव तस्कय , फारश्रभ तथा फाध्मात्भक श्रभ, छाउऩडी रगामतका साभाश्जक 
अऩयाध तथा ियावीहरु अन्त्म गनि जनितेना अलबवदृ्गध गने । 

(फ)  टोरभा उद्मभ ववकाससॉग सभफश्न्धत कामििभहरु सॊिारन गनि आवचमक सहजीकयण गने ।  

(ब) टोरको ववकासका रागग ववलबन्न श्रोतफाट प्राप्त श्रोतको उच्ितभ   सदऩुमोग गने । 

(भ) टोरभा सयकाय  ननकाम तथा गैय सयकाय  सॊस्था भापि त सञ्िारन हुने कामििभहरु कामािन्वमन गनि सहमोग 
गने ।  
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(म)  आफ्नो टोरराई वातावयणभैत्री, फार भैत्री, ऩोषण भैत्री तथा ऩूणि सयसपाइमुत त फनाउन कामििभहरु 
सॊिारन गने तथा वडा कामािरम य गाउॉऩालरकाका कामििभ कामािन्वमनभा सहमोग, सभन्वम य सहजीकयण 
गने। 

(य)  वडा कामािरम गाउॉऩालरका तथा अन्म सयकाय  ननकाम य गैयसयकाय  सॊघसॊस्थासॉग गयेको सभझौता तथा 
सभझदाय  अनुसायका अन्म कामिहरु गने। 

ऩररच्छेद-४ 

सॊस्थाको कामि सलभनतको फठैक य ऩदागधकाय हरुको काभ, कतिव्म य अगधकाय 
 

७. सॊस्थाको कामि सलभनतको फठैक : (१) सॊस्थाको कामि सलभनतको फैठकको सञ्िारन देहाम फभोश्जभ हुनेछ :- 

 

(क)  कामि सलभनतको फैठक भदहनाभा कश्भतभा एक ऩटक य आवचकता अनुसाय फस्नेछ । 

(ख)   सलभनतको फैठकभा वडा सलभनत तथा गाउॉऩालरकाका जनप्रनतननगध, ववऻ तथा अन्म सयोकायवारहरुराई 
आभन्त्रण गनि सक्रकनेछ । 

(ग)  सलभनतको वैठक ननणिमको भस्मौदा सगिवरे तमाय गनेछ ।  

(घ)  सॊस्थाको फैठकको ननणिमहरु वैठकभा उऩश्स्थत ऩदागधकाय हरुफाट हस्ताऺय गय  प्रभाखणत गयाउनु ऩनेछ। 

(२) उदपा (१) फभोश्जभ फस्ने कामिसलभनतको फैठकको भाइन्मुट य सॊस्थाका प्रशासननक तथा आगथिक कायोफायसॉग सभफश्न्धत 
सभऩूणि कागजातहरु अध्मऺ, सगिव य कोषाध्मऺको श्जभभाभा यहनेछन  । 

(३) कामि सलभनतको फैठक सॊस्थाको कामािरमभा फस्नेछ। सॊस्थाको कामािरम स्थाऩना बई नसकेको अवस्थाभा कामिसलभनतका सफै 
सदस्मराई ऩामक ऩने गय  उऩमुत त स्थानभा फैठक फस्ने गय  अध्मऺरे तोत न सत नेछ। 
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८. सॊस्थाका कामि सलभनतका ऩदागधकाय हरुको काभ कतिव्म य अगधकाय:- सॊस्थाका ऩदागधकाय हरुको काभ कतिव्म य 
अगधकाय देहाम फभोश्जभ हुनेछ् 

(१) अध्मऺको काभ, कतिव्म य अगधकाय 

(क)  सॊस्थाको ननमलभत फैठक फोराउने, फैठकका रागग लभनत, सभम य स्थान तोत ने ।  

(ख)  फैठकको अध्मऺता गय  फैठक सॊिारन गने । 

(ग) फैठकभा अनुशासनको ऩारन गनि रगाउने य छरपरका ववषमहरु दटऩोट गने वा गनि रगाउने । 

(घ)  छरपर हुॉदा सवैको वविाय सॊकरन गने य सविसभभत ननणिम गनि ऩहर गने । 

(ङ)  सॊस्थाका ननणिमहरु रागू गने, गयाउने । 

(च)  सॊस्थारे प्राप्त गयेको नगद वा श्जन्सी साभानको सुयऺाको प्रवन्ध  लभराउने। 

(छ)  आवचमकता अनुसाय ववशषे फैठक फोराउने । 

(ज)  कामिववगध फभोश्जभ अन्म कामिहरु गने । 

 

(२) उऩाध्मऺको काभ कतिव्म य अगधकाय: 

(क)  अध्मऺको अनुऩश्स्थनतभा अध्मऺरे गने बनी तोक्रकएका कामिहरु गने। 

(ख)  कामि सलभनतरे तोकेका अन्म कामिहरु गने। 

(३) सगिवको काभ, कतिव्म य अगधकाय् 
(क)  अध्मऺको आदेशअनुसाय फैठक फोराउने । 

(ख)  छरपरका प्रस्तावहरु सॊकरन गय  फैठकभा ऩेश गने य फैठकको ननणिम रेिी ननणिम प्रभाखणत गयाउने । 

(ग)  सॊस्थाको क्रिमाकराऩको फायेभा सदस्महरुराई जानकाय  गयाउने। 

(घ)  कामिसलभनतरे तोकेका अन्म कामिहरु गने । 
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(४)  कोषाध्मऺको काभ, कतिव्म य अगधकाय 

(क)  सॊस्थाको आभदानी य िििको दहसाफ याख्न ेतथा वववयण तमाय गन।े 

(ख)  फैंकभा िाता सॊिारन गदाि सॊमुत त रुऩभा िाता सॊिारन गने। 

(ग)  सॊस्थाको नगद य श्जन्सी साभानको श्जभभा लरई सुयऺा गने। 

(घ) कामिसलभनतरे तोकेका अन्म कामिहरु गने । 

 

(५) सदस्महरुको काभ,कतिव्म य अगधकाय 

(क)  सलभनतको फैठकभा उऩश्स्थत हुने य छरपरभा सिीम रुऩभा सहबागी हुने।  

(ख)  सलभनतको ननणिम कामािन्वमनभा सहमोग गने। सलभनतको ननणिम कामािन्वमन बए नबएको हेय  
आवचमकताअनुसाय सलभनतको फैठकभा छरपरभा ल्माउने।  

(ग)  आवचकता अनुसाय अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सगिव य कोषाध्मऺको काभभा सघाउने । 

(घ)  कामिसलभनतरे तोकेका अन्म कामिहरु गने ।  

ऩररच्छेद-५ 

आगथिक व्मवस्थाऩन 

 
९. सॊस्थाको आभदानी : (१) सॊस्थारे देहाम फभोश्जभका ऺेत्रफाट आभदानी प्राप्त गनि सत नेछ्  

(क) गाउॉऩालरकाफाट प्राप्त हुने अनुदान यकभ ।   

(ख) सयकाय  तथा गैय सयकाय  ननकामहरु, साभुदानमक सॊस्था  तथा व्मश्त तहरुफाट प्राप्त हुने सहामता तथा 
अनुदानको यकभ । 

(ग) टोर ववकास सॊस्थारे आमभूरक कामिहरु सॊिारन गय  प्राप्त हुने आभदानी । 
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(घ) गाउॉऩालरका, अन्म सयकाय  ननकाम तथा गैयसयकाय  सॊघसॊस्थासॉग ववकास ननभािण वा कामििभ सञ्िारनको 
रागग सभझौता फभोश्जभ प्राप्त यकभ। 

(ङ) सॊस्थाका सदस्महरुफाट प्राप्त शुल्क तथा सहमोगको यकभ। 

(च) अन्म श्रोतफाट प्राप्त गयेको यकभ । 

(२) सॊस्थाको नाभभा प्राप्त हुने सफै यकभ सॊस्थाको नाभभा यहेको वैंक िाताभा जभभा गनुि ऩनेछ। 

१०. सॊस्थाको ििि्  सॊस्थाको ििि देहाम फभोश्जभ हुनेछ् 
(क)  कुनै ननकामफाट सभझौता फभोश्जभ प्राप्त हुने यकभ सभझौताभा उश्ल्रखित शति फभोश्जभ तोक्रकएको 

कामिभा ििि गनुि ऩनेछ। 

(ख)  सॊस्थाको ननमलभत सञ्िारन तथा कामािरम व्मवस्थाऩन सभफन्धी ििि कामिसलभनतको ननणिम फभोश्जभ 
हुनेछ। 

 

११. सॊस्थाको रेिा, प्रनतवेदन तथा अन्म्  

(१)  सॊस्थाको िाता वडा कामािरमको लसपारयसभा गाउॉ  कामिऩालरकाको कामािरमरे तोकेको फैंकभा सञ्िारन हुनेछ। 

(२)  उऩदपा (१) फभोश्जभको फैंक िाता कभतीभा एक जना भदहरा हुने गय  सॊस्थाका अध्मऺ, उऩाध्मऺ य सगिवभध्मे 
कुनै दईु जना य कोषाध्मऺको सॊमुत त दस्तितफाट सञ्िारन हुनेछ।  

(३) कोषाध्मऺरे सॊस्थाको सफै प्रकायको नगद  तथा श्जन्सी आभदानी, सभऩूणि ववकास िििको वववयण, सॊस्थाको 
सॊिारन य व्मवस्थाऩनभा बएको प्रशासननक िििहरुको वववयण स्ऩष्ट रुऩभा याख्नऩुनेछ । 

(४) कोषाध्मऺरे आभदानी िििको दहसाफ क्रकताव िौभालसक रुऩभा कामि सलभनतको फैठकभा ऩेश गनुि ऩनछे। 

(५)  कामिसलभनतरे प्रत्मेक आगथिक वषिभा गयेको काभ य आगथिक कायोफायको मथाथि वववयण तमाय गय  आगथिक वषि 
सभाप्त बएको लभनतरे तीन भदहना लबत्र टोर बेराभा ऩेश गनुि ऩनेछ। 

(६) सॊस्थारे आफ्नो वावषिक कायोफायको प्रनतवेदन साधायणसबा, सभफश्न्धत वडा कामिरम य गाउॉऩालरकाभा ऩेश गनुिऩनेछ 
। 
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(७) गाउॉऩालरका तथा वडा कामािरमरे आवचमकता अनसुाय सॊस्थाको अनुगभन गय  आवचमक ननदेशन ददन सत नेछ । 

१२. श्जन्सी तथा वस्तुगत सहमोग लरन सत ने् (१) मस कामिववगधभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेखिएको बए ताऩनन ववऩद् 
प्रबाववत व्मश्त तको उद्दाय, याहत तथा ऩुनस्थािऩना कामिभा सहमोग गनि कुनै सयकाय  ननकाम, गैय सयकाय  सॊघसॊस्था, 
ननजी ऺेत्र तथा व्मश्त त ववशषेफाट श्जन्सी साभान तथा वस्तुगत सहमोग लरन सत नेछ। 

(२) सॊस्थारे उऩदपा (१) फभोश्जभ प्राप्त सहमोग वडा सलभनतको सभन्वमभा त्मस्तो ववऩदफाट प्रबाववत व्मश्त त तथा 
ऩरयवायराई ववतयण गनि सत नेछ। 

(३) सॊस्थारे मस दपा फभोश्जभ प्राप्त सहमोगको वववयण वावषिक प्रनतवेदनभा सभेत सभावेश गनुि ऩनेछ।  

 

ऩरयच्छेद –६ 

           ववववध 

१३. सभन्वम सलभनत् (१) सॊस्थाको काभको अनुगभन तथा सभीऺा गय  ऩषृ्ठऩोषण प्रदान गनि हयेक वडाभा 
देहामफभोश्जभको सभन्वम सलभनत यहनेछ :- 

(क) वडाध्मऺ     - सॊमोजक 

(ख) वडा सलभनतका सदस्महरु    - सदस्म  

(ग) टोरववकास सॊस्थाका अध्मऺहरु भध्मेफाट सॊमोजकरे तोकेका ३ जना -सदस्म  

(घ) वडा सगिव     - सदस्म सगिव 

(२) उऩदपा (१) को िण्ड (ग) फभोश्जभका सदस्महरुको ऩदावगध दईु वषिको हुनेछ । उत त ऩदावगध सभाप्त बएऩनछ 
सॊमोजकरे कामिकार नदोहोरयने गय  वडा लबत्रका अन्म सॊस्थाका अध्मऺहरु भध्मेफाट तीन जना भनोनमन गनुि ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोश्जभको सलभनतको फैठक कभतीभा िौभालसक रुऩभा फस्नेछ। 
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(४) उऩदपा (१) फभोश्जभको सलभनतरे वडा लबत्रका सफै सॊस्थाको काभ कायवाह राई प्रबावकाय  फनाउन कामि सलभनतराई 
आवचमक ननदेशन ददन सत नेछ।   

(३) उऩदपा (१) फभोश्जभको सलभनतरे सॊस्थाको काभ कायवाह को सभफन्धभा वावषिक प्रनतवेदन कामिऩालरकाभा ऩेश गनुि 
ऩनेछ। 

१४.  फाधा अडकाउ पुकाउन सत ने् मो कामिववगध कामािन्वमनको िभभा कुनै फाधा अड्िन आएभा कामिऩालरकारे त्मस्तो 
फाधा अडकाउ पुकाउन सत नेछ । 

१५. कामि सलभनत बङ्ग गनि सत ने् साविजननक सभऩवत्तको दहनालभना गने, प्रिलरत कानून बफऩरयत कामि गने तथा भ्रष्टािाय 
वा आगथिक दहनालभना गयेको ऩाइएभा त्मस्तो कामिसलभनतराई सभफश्न्धत वडा सलभनतको लसपारयसभा कामिऩालरकारे बङ्ग 
गनि सत नेछ । मसय  कामिसलभनत बङ्ग बएको अवस्थाभा एक भदहना लबत्र मसै कामिवववगध फभोश्जभ नमाॉ कामि सलभनत 
गठन गनुि ऩनेछ। 

१६. कामिववगध सॊशोधन तथा िायेज गनि सत ने् (१) कामिऩालरकारे आवचमकता अनुसाय मो कामिववगध सॊशोधन तथा िायेज 
गनि सत नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्जभ मो कामिववगध िायेज बएको अवस्थाभा मस कामिववगध फभोश्जभ स्थाऩना तथा सञ्िारन बएका 
सॊस्थाहरुको सभऩवत्त तथा दानमत्व कामिऩालरकाको नाभभा हुनेछ। 
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अनुसूिी-१ 

टोर ववकास सॊस्थाराई गाउऩालरकाभा सिूीकृत गने ननवेदनको नभनुा 
लभनत् ………………….. 

श्री सगिवज्म ू

वडा सलभनतको कामािरम 

वडा नॊ.......  

............. गाउऩालरका। 

 

ववषम् टोर ववकास सॊस्था सिूीकृत गने सभफन्धभा । 

उऩमुित त सभफन्धभा मस गाउॉ ऩालरका को वडा नॊ …… श्स्थत ……………..टोरभा गठन गरयएको 
…………………………. टोर ववकास सॊस्थाराई …………………………………सिूीकृत गरयददनहुुन ननभनानसुायका वववयण 
सदहत अनयुोध गदिछु । मस …………………………….. टोर ववकास सॊस्थाको ऺेत्र ननभन उल्रेखित िाय 
क्रकल्रालबत्र सीलभत यहनेछ । 
सॊरग्न्  

   टोर बेराको उऩश्स्थनत य ननणिम। 

   कामि सलभनतका सदस्महरुको नाभ थय। 

ऩवूि लसभाना् ……………………………… 

ऩश्चिभ लसभाना् …………………………. 

उत्तय लसभाना् ………………………….. 
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दक्षऺण लसभाना् …………………………. 

हारका जभभा घयधयु ् 
ननवेदक 

सलभनतको तपि फाट 

अध्मऺको नाभ् ……………………………… 

टोर ववकास सॊस्थाको नाभ् .............. 
ठेगाना्  ........................... 
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     आज्ञारे 

देवीरार साऩकोटा 
           प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत 

……………………………………… गाउॉऩालरका 

……………नॊ वडा कामािरम 

टोर ववकास सॊस्था सूिीकृत प्रभाण-ऩत्र 

 

……………………………………………………………………………………………………  गाउॉ ऩालरकाऩालरका वडा नॊ.  ……………श्स्थत 
…………………………………भा गठन बएको ………………………………………………टोर ववकास सॊस्थाराई मस कामािरमभा 
लभनत………………भा सिूीकृत गय  मो प्रभाण-ऩत्र प्रदान गरयएको छ । 

मस गाउऩालरकाऩालरकाको आगथिक, साभाश्जक, साॉस्कृनतक तथा बौनतक ऩवुािधाय ववकास य सशुासन कामभ गने 
ऺेत्रभा मस टोर ववकास सॊस्थाको सिीम सहबागगताको अऩेऺा गदिछु । 

 

……………………… 


