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बर्जय गाउँपाललका, सजनसिीद्बािा प्रकालित 

बर्जय िार्पत्र 
खण्ड: २ संख्र्ा: १५ लितत:207८/०३/१५ 

भाग -२ 

बर्जय गाउँपाललका 
 

नेपालको संवििानको िािा २२६ बिोजर्ि तथा स्थानीर् सिकाि संचालन ऐन 
२०७४ को दफा १०२ ि बर्जय गाउँपाललका कार्यसम्पादन तनर्िािली २०७५ बिोजर्ि 
गाउँ कार्यपाललकाको बैठकले बनाएको र्ो कार्यविधि सियसािािणको र्ानकािीको 
लाधग प्रकािन गरिएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

स्थानीर् तहको उपभोक्ता सलितत गठन, परिचालन तथा व्र्िस्थापन सम्बजधि कार्यविधि  
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टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ 

प्रस्िावना: स्थानीय ववकास प्रक्रियािा टोि िथा बस्िी स्िरवाट नै नागररक सहभागगिा 
सजतनश्चिि गरै्द सिार्को आगथकु,सािाश्र्क,साँस्कृतिक िगायि ववकासका सब ैपक्षिादर्दगोपना 
र अपनत्व सरृ्ना गन ुतनश्चिि भौगोलिक क्षेत्रलभत्र बसोबास गने नागररकहरुको सहभागगिािा 
वडा कायाुियकोसहयोगीको रुपिा काि गने गरी टोि ववकास संस्थाको गठन र पररिािनका 
िागग आवचयक कानूनी व्यवस्था गन ुवाञ्छनीय भएकोिे, 

"बर्ज ुगाउँकायपुालिका (कायसुम्पार्दन) तनयिाविी, २०७५" बिोश्र्ि कायपुालिकािे यो कायवुवगि 

स्वीकृि गरी िागू गरेको छ ।  

परिच्छेद-१ 
प्रारश्म्भक 

१. संक्षिप्त नाि ि प्रािम्भ:  (१)यो कायवुवगिको नाि “टोि ववकास संस्था (गठन िथा 
पररिािन) कायवुवगि,२०७८”रहेको छ। 

(२)यो कायवुवगिकायपुालिकाबाट स्वीकृि भएको लितिरे्दखख िागू हजनेछ । 
 

२. परिभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस र्कायथविविमा,- 
(क) “कायाुिय” भन्नािे गाउँकायपुालिकाको कायाुियिाई सम्झनजपछु। 

(ख)  "टोि ववकास संस्था" भन्नािे टोि बस्िीको सिग्र ववकासको 
िागग तनश्चिि भौगोलिक क्षेत्रका अगिकांश घर िजरीका प्रतितनगिहरुको 
उपसश्स्थतििा ववकास तनिाुण, सेवा प्रवाह र सिाश्र्क पररिािनको क्षेत्रिा 
काि गने उद्रे्दचयिे गठन भई वडा कायाुियिा सूिीकृि भएको सािजर्दातयक 

संस्थािाई सम्झनज पछु । 

(ग)  “पर्दागिकारी” भन्नािेसंस्थाको कायसुलितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 

कोषाध्यक्ष, सगिव र सर्दस्यहरु सिेििाई सम्झनजपछु । 
(घ) “बैठक” भन्नािे संस्थाको संयजक्ि वा छज ट्टाछज ट्टै बैठक सम्झनज पछु । 

(ङ) “वडा” भन्नािे गाउँकायपुालिकाकोवडािाई सम्झनज पछु। 

(ि)  “वविान” भन्नािे संस्थाको वविानिाई सम्झनजपछु । 

(छ) “सलिति” भन्नािे संस्थाको कायसुलिति सम्झनज पछु । 
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(र्)   “सािारणसभा” भन्नािे संस्थाको सािारण सर्दस्यहरुको भेिा सम्झनज 
पछु। 

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

 

 

 

 

 

 

परिच्छेद- २ 

संस्थाको गठन तथा सूचीकृत सम्बधिी व्र्िस्था  
 

३. संस्थाको गठन:(१)गाउँपालिका क्षेत्रिा भौगोलिक िथा सािाश्र्क सालिप्यिाको आिारिा 
टोि िथा बस्िीका वालसन्र्दाको आिभेिाबाट टोि िथा बस्िी लभत्रका घरिजरी सिावेश हजन े

गरी टोि ववकास संस्थाको गठन गररनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोश्र्ि गठन हजन ेसंस्थाको कायसुलितििा रे्दहाय बिोश्र्िका 
पर्दागिकारी िथा सर्दस्यहरुरहनेछन:- 

(क) अध्यक्ष एक र्ना 
(ख) उपाध्यक्ष एक र्ना 
(ग) कोषाध्यक्ष एक र्ना 
(घ) सगिव एक र्ना 
(ङ) सर्दस्यहरु(िीन रे्दखख साि र्ना सम्ि) 

(३) उपर्दफा (२) बिोश्र्ि संस्था गठन गर्दा ु टोि िथा बस्िी लभत्रका एक 

घरिजरीबाट एकर्ना भन्र्दा बढी नपने गरी भौगोलिक सन्िजिन िथा सािाश्र्क 

सिावेशीकरणको आिारिा सभा वा वडा कायाुियिे िोकेको िार क्रकल्िा लभत्रका 
नागररकहरुकोआिभेिाबाट सवसुम्िि रुपिा संस्थाको काय ुसलिति गठन हजनछे 

।  

िर, यस र्दफा बिोश्र्ि आिभेिािा सवसुम्िि हजन नसकेिा उपश्स्थि 

सर्दस्यहरुको बहजििबाट काय ुसलिति गठन गन ुबािा पने छैन। 
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(४) उपर्दफा (३) बिोश्र्ि कायसुलितिको कायकुाि सिाप्ि भएपतछसािारण 

सभाको सवसुम्िि वा सो नभएिा बहजििबाट कायसुलितिकोपजनगठुन हजनेछ । 

(५)काय ुसलितिको कायाुवगि गठन भएको लितििे र्दजई वषकुो हजनेछ । 

(६)अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सगिवको पर्दिा िगािार र्दजई कायकुाि 

भन्र्दा बढी सोही पर्दिा काि गन ुसक्न ेछैन ।  

(७)काय ुसलितििा अध्यक्ष, सगिव वा कोषाध्यक्ष िध्ये कज न ैएक पर्दिा अतनवाय ु

रुपिा िदहिा हजनजपनेछ ।  

(८)संस्था गठन गर्दा ुसकेसम्ि टोिका सम्पजण ुघरिजरीिाई एक घर एक सर्दस्यको 
रुपिा सिेट्नज पनेछ ।  

(९)उपर्दफा ८ बिोश्र्ि सवै घरिजरी सिावेश हजन सम्भव नभएिा कम्िीिा ८० 

प्रतिशि घरिजरी सहभागी गराई टोि ववकास संस्था गठन गनजपुने छ।  

(१०)यस कायवुवगि बिोश्र्िगठन गररने संस्थाको कायसुलितििा कम्िीिा ५० 

प्रतिशि िदहिा सर्दस्य हजनज पनेछ । 

 

(११)संस्थाको कायकु्षेत्र सािारण सभािे िोकेको िारक्रकल्िा लभत्र हजनेछ। सािारण 

सभािे टोि िथा बस्िी लभत्रका कज न ैघरिजरी संस्थािा सिावेश  

 

गरेको नपाइएिा वा कज न ैघरिजरी वा बस्िी उक्ि संस्थािा सिावेश गनज ुपने भन्ने 
िागेिा वडा कायाुियिे त्यसरी छज टेको घरिजरी वा बस्िी सम्बश्न्िि संस्थािा 
सिावेश गन ुिगाउनेछ।   

(१२)यस र्दफािा अन्यत्र र्जनसजकै कज रा िेखखएको भए िापतन वडा कायाुियिे 

िोकेको भौगोलिक क्षेत्र लभत्र रहेका बढीिा १०० घरिजरी सिेट्ने गरी टोि ववकास 

संस्था गठन गन ुसक्रकने छ। एउटा घरिजरी एक भन्र्दा बढी टोि ववकास संस्थाको 
सर्दस्य बन्न पाउने छैन। 

४. काय ु सलितिका पर्दागिकारीको पर्द ररक्ि सम्बन्िी व्यवस्थााः(१) र्दफा ३ बिोश्र्ि गठन 

भएको काय ुसलितिका पर्दागिकारीहरुको पर्द रे्दहाय बिोश्र्िको अवस्थािा ररक्ि हजनेछ। 
(क) अध्यक्षिे उपाध्यक्ष िाफुि कायसुलितिको बैठकिा र उपाध्यक्ष सदहि अन्य 

सर्दस्यिे अध्यक्षिाई रार्ीनािा दर्दएिा। 
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(ख) भ्रष्टािार वा अन्य कज न ैफौर्र्दारी अलभयोगिा कसजरर्दार ठहररएिा। 
(ग) ितृ्यज भएिा।  

(२) उपर्दफा (१) बिोश्र्ि अध्यक्षको पर्द ररक्ि भएिा काय ुसलितिको बाँकी अवगिको 
िागग उपाध्यक्षिे अध्यक्ष भई कािकार् गनेछ। अन्य पर्दागिकारीहरुको हकिा काय ु

सलितििे बाँकी अवगिको िागग सलितिका सर्दस्यहरु िध्येबाट कज न ैसर्दस्यिाई त्यस्िो 
ररक्ि पर्दिा कािकार् गन ुिगाउन सक्नेछ। 

५. संस्था सूिीकृि: संस्थाको सूिीकृि रे्दहाय बिोश्र्ि हजनेछ : - 

(क) संस्थाको आिभेिािे तनणयु गरी अनजसूिी १ बिोश्र्िको ढाँिािा सोही 
तनवेर्दनिा उश्ल्िखखि कागर्ािहरु सिावेश गरी ससं्था सूिीकरणका िागग 

वडा कायाुियिा तनवेर्दन दर्दनज पनेछ । 
(ख) उपर्दफा (१) बिोश्र्ि तनवेर्दन प्राप्ि भएपतछ वडा कायाुियिे संस्थाको 

िारक्रकल्िा लभत्रका सबै घरिजरी सिावेश गरे नगरेको सिेि हेरी अनजसूिी २ 

बिोश्र्िको ढाँिािा संस्था सूिीकृि गरेको प्रिाण पत्र उपिब्ि गराउनज पनेछ 

। 

(ग) र्दफा (क) बिोश्र्ि प्राप्ि तनवेर्दन बिोश्र्ि सूिीकृिको िागग प्राप्ि भएको 
टोि ववकास संस्थािा सिावेश हजनजपन े घरिजरी वा बस्िी छज टेको पाइएिा 
त्यसरी छज टेको घरिजरी वा बस्िी सिेि सिावेश गरी सूिीकरणको िागग पजन 

पेश गन ुतनरे्दशन दर्दन सक्नेछ। 

(घ)  वडा कायाुियिे यस र्दफा बिोश्र्ि संस्था सूिीकृि गरेको वववरण िालसक 

रुपिा कायपुालिकाको कायाुियिा पठाउनज पनेछ। 

 

 

 

 

 

परिच्छेद-३ 

संस्थाको काि किवु्य,अगिकारहरु 
६. टोि ववकास संस्थाका कायहुरु:(१)टोि ववकास संस्थका काि, किवु्य र अगिकार 

रे्दहायबिोश्र्ि हजनेछ :-  

(क)  सिजर्दायिाशाश्न्ि, सजरक्षार अिनियन कायि गन ुसहयोग गन े। 
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(ख) सािजर्दातयक सर्दभाव, सदहष्णजिा र भाइिाराको ववकास गने । 
(ग) टोििा संिािन हजने ववकास तनिाुणका योर्नाहरुको िर्जिुा, कायाुन्वयन र 

सजपररवेक्षण िथा अनजगिनिा सहयोग गन े।  
 

(घ) टोििा हजनेपरम्परागि र्ात्रा, िेिा, पव ु िथा सिारोहको व्यवस्थापनिा 
सहयोग गन।े 

(ङ) टोििा रहेका सावरु्तनक िथा ऐिानी र्ग्गा,सावरु्तनक भवन, सम्पर्दा िथा 
भौतिक पूवाुिारहरुको संरक्षण गन ुिथा अतिििण हजन नदर्दन सहयोग गने। 

(ि) टोििाववपद् व्यवस्थापन सम्वन्िी खोर्,उद्िार, राहि वविरण, पजनतनिुाुण 

िथा पजनस्थाुपना कायिुा सहयोग गने । 
(छ) टोिको सरसफाई व्यवस्थापनको िागग सहयोग र सिन्वय गने/ गराउने  
(र्) छाडा पशज िौपाया व्यवस्थापनिा सहयोग गने/गराउन े। 
(झ) सडक बत्ती, सािजर्दातयक पाकु, सावरु्तनक शौिािय र्स्िा सावरु्तनक 

सम्पवत्तको सञ्िािन र व्यवस्थापनिा सहयोग पजर   याउने । 

(ञ) कानून बिोश्र्ि तिनज ु पने कर, र्दस्िजर,सेवाशजल्क बजझाउने कायिुा 
सहर्ीकरण गने । 

(ट) टोििा बसोबास गने गररव, अशक्ि, अपाङ्गिा भएका व्यश्क्ि िथा 
बेरोर्गार व्यश्क्िहरुको िथ्याङ्क संकिनकायिुा सहयोग गने । 

(ठ) टोििा रहेका शैक्षक्षकिथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको व्यवस्थापन र गजणस्िर 
सजिारको िागग सहयोग गने । 

(ड) र्न्ि,बबबाह,बसाई सराई,सम्वन्ि ववच्छेर्द, ितृ्यज र्स्िा व्यश्क्िगि घटना 
र्दिाुको िागग टोिबासीिाई उत्सादहि र सहर्ीकरण गने । 

(ढ) सािाश्र्क सजरक्षा भत्ता वविरण कायिुा आवचयक सहर्ीकरण गने । 
(ण)  ववद्यजि   िजहावट िथा िोरी तनयन्त्रण कायिुा सहयोग गने । 
(ि) टोििा खाद्यान्न, िाछािासज, िरकारी, फिफूि, पेय पर्दाथ ुिगायि रै्दतनक 

उपभोग्य सािग्रीको गजणस्िर र िजल्य सजिीको बारेिा र्ानकारी राखी बर्ार 
अनजगिन कायिुा सहयोग गने। 

(थ) उपभोक्िा हक दहि सरंक्षणको िागग पैरवी िथा र्निेिना अलभबदृ्गि गने।  
(र्द) टोििा हररयािी क्षेत्र ववस्िार गरी वािावरण संरक्षणको कायिुा सहयोग गन े

। 

(ि) स्थानीय आगथकु ववकासका संभावनाका बारेिा छिफि गरी स्थानीय िह, 

गैर सरकारी िथा तनर्ी क्षते्रसँग सिन्वय, सहर्ीकरण र पैरवी गने । 
(न) भवन तनिाुण िापर्दण्ड िथा राश्ष्िय भवन संदहिाको पािनाको िागग टोि 

बासीहरुिाई प्रोत्सादहि गने ।  
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(ऩ)  ववद्यािय भनाु, खोप अलभयान, साक्षरिा अलभयान, सरसफाई, िैङ्गगक 

दहसंा उन्िजिन र्स्िा राश्ष्िय अलभयानहरुिा सहयोग र सिन्वय गने। 
(प) टोििा िनी, गररबको भावना हटाई सब ै सर्दस्यहरुिाई तनणयु प्रक्रिया र 

श्रोििा  पररिािनिा सिान अगिकार स्थावपि गन ुसहर्ीकरण गने ।  
(फ) घरेिज दहसंा, यौनर्न्य दहसंा,िानव िस्करी, बािश्रि िथा बाध्यात्िक श्रि, 

छाउपडी िगायिका सािाश्र्क अपराि िथा खरावीहरुअन्त्य गन ुर्निेिना 
अलभवदृ्गि गने । 

(ब) टोििा उद्यि ववकाससँग सम्बश्न्िि कायिुिहरु संिािन गन ुआवचयक 

सहर्ीकरण गने ।  
(भ) टोिको ववकासका िागग ववलभन्न श्रोिबाट प्राप्ि श्रोिको उच्ििि   सर्दजपयोग 

गने। 
(ि) टोििा सरकारी तनकाय िथा गैर सरकारी संस्था िाफुि सञ्िािन हजन े

कायिुिहरु कायाुन्वयनगन ुसहयोग गने ।  
(य) आफ्नो टोििाई वािावरणिैत्री, बाि िैत्री, पोषण िैत्रीिथा पूण ु

सरसफाइयजक्ि बनाउन कायिुिहरु संिािन गने िथा वडा कायाुिय र 
गाउँपालिकािा कायिुि कायाुन्वयनिा सहयोग, सिन्वय र सहर्ीकरण 

गने। 
(र)  वडा कायाुिय गाउँपालिका िथा अन्य सरकारी तनकाय र गैरसरकारी 

संघसंस्थासँग गरेको सम्झौिा िथा सिझर्दारी अनजसारका अन्य कायहुरु गने। 

परिच्छेद-४ 

संस्थाको काय ुसलितिको बैठक र पर्दागिकारीहरुको काि, किवु्य र अगिकार 
 

७. संस्थाको काय ु सलितिको बैठक:(१)संस्थाको काय ु सलितिको बैठकको सञ्िािन रे्दहाय 

बिोश्र्ि हजनेछ :- 

(क) काय ुसलितिको बैठक िदहनािा कश्म्ििा एक पटक र आवचकिा अनजसार 
बस्नेछ । 

(ख) सलितिको बैठकिा वडा सलिति िथा गाउँपालिकाका र्नप्रतितनगि, ववज्ञ 

िथा अन्य सरोकारवािहरुिाई आिन्त्रण गन ुसक्रकनेछ । 

(ग)  सलितिको वैठक तनणयुको िस्यौर्दा सगिविे ियार गनेछ ।  
(घ) संस्थाको बैठकको तनणयुहरु वैठकिा उपश्स्थि पर्दागिकारीहरुबाट हस्िाक्षर 

गरीप्रिाखणि गराउनज पनेछ। 
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(२) उर्दफा (१) बिोश्र्ि बस्ने कायसुलितिको बैठकको िाइन्यजट र संस्थाका प्रशासतनक िथा आगथकु 

कारोबारसँग सम्बश्न्िि सम्पूण ुकागर्ािहरु अध्यक्ष, सगिवर कोषाध्यक्षको श्र्म्िािा रहनेछन  । 

(३) काय ु सलितिको बैठक संस्थाको कायाुियिा बस्नेछ। संस्थाको कायाुिय स्थापना भई नसकेको 
अवस्थािा कायसुलितिका सबै सर्दस्यिाई पायक पने गरी उपयजक्ि स्थानिा बैठक बस्ने गरी अध्यक्षिे 

िोक्न सक्नेछ। 

 

 

 

 

 

८. संस्थाका काय ुसलितिका पर्दागिकारीहरुको काि किवु्य र अगिकार:-संस्थाका 
पर्दागिकारीहरुको काि किुव्य र अगिकार रे्दहाय बिोश्र्ि हजनेछाः 

(१) अध्यक्षको काि, किवु्य र अगिकार 

(क) संस्थाको तनयलिि बैठक बोिाउने, बैठकका िागग लिति, सिय र स्थान 

िोक्ने ।  
(ख) बैठकको अध्यक्षिा गरी बठैक संिािन गने । 
(ग) बैठकिा अनजशासनको पािन गन ुिगाउने र छिफिका ववषयहरु दटपोट गने 

वा गन ुिगाउने । 
(घ) छिफि हजँर्दा सवैको वविार संकिन गने र सवसुम्िि तनणयु गन ुपहि गने । 
(ङ)  संस्थाका तनणयुहरु िागू गने, गराउने। 
(ि) संस्थािे प्राप्ि गरेको नगर्द वा श्र्न्सी सािानको सजरक्षाको प्रवन्ि लििाउने। 

(छ) आवचयकिा अनजसार ववशेष बैठक बोिाउने । 
(र्) कायवुवगि बिोश्र्ि अन्य कायहुरु गने । 

 

(२) उपाध्यक्षको काि किवु्य र अगिकार: 

(क) अध्यक्षको अनजपश्स्थतििा अध्यक्षिे गने भनी िोक्रकएका कायहुरु गने । 
(ख) काय ुसलितििे िोकेका अन्य कायहुरु गने। 

(३) सगिवको काि, किवु्य र अगिकाराः 
(क) अध्यक्षको आरे्दशअनजसार बैठक बोिाउने । 
(ख) छिफिका प्रस्िावहरु संकिन गरी बैठकिा पेश गन ेर बठैकको तनणयु 

िेखी तनणयु प्रिाखणि गराउने । 

(ग) संस्थाको क्रियाकिापको बारेिा सर्दस्यहरुिाई र्ानकारी गराउने। 
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(घ) कायसुलितििे िोकेका अन्य कायहुरु गने । 
 

(४) कोषाध्यक्षको काि, किवु्य र अगिकार 

(क) संस्थाको आम्र्दानी र खिुको दहसाब राखे्न िथा वववरण ियार गने। 
(ख) बैंकिा खािा संिािन गर्दा ुसंयजक्ि रुपिा खािा संिािन गने। 
(ग) संस्थाको नगर्द र श्र्न्सी सािानको श्र्म्िा लिई सजरक्षा गने। 
(घ) कायसुलितििे िोकेका अन्य कायहुरु गने । 

 

(५) सर्दस्यहरुको काि,किवु्य र अगिकार 

 

(क) सलितिको बैठकिा उपश्स्थि हजने र छिफििा सिीय रुपिा सहभागी हजने।  
(ख) सलितिको तनणयु कायाुन्वयनिा सहयोग गने। सलितिको तनणयु 

कायाुन्वयन भए नभएको हेरी आवचयकिाअनजसार सलितिको बैठकिा 
छिफििा ल्याउने।  

(ग) आवचकिा अनजसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सगिवर कोषाध्यक्षको काििा 
सघाउन े। 

(घ) कायसुलितििे िोकेका अन्य कायहुरु गने । 

 

 

 

 

परिच्छेद-५ 

आगथकु व्यवस्थापन 

 
९. संस्थाको आम्र्दानी:(१) संस्थािे रे्दहाय बिोश्र्िका क्षेत्रबाट आम्र्दानी प्राप्ि गन ुसक्नेछाः 

(क) गाउँपालिकाबाट प्राप्ि हजने अनजर्दान रकि ।  
(ख) सरकारी िथा गैर सरकारी तनकायहरु, सािजर्दातयक संस्था िथा व्यश्क्िहरुबाट 

प्राप्ि हजन ेसहायिा िथा अनजर्दानको रकि । 

(ग) टोि ववकास संस्थािे आयिूिक कायहुरु संिािन गरी प्राप्ि हजने आम्र्दानी । 
(घ) गाउँपालिका, अन्य सरकारी तनकायिथा गैरसरकारी संघसंस्थासँग ववकास 

तनिाुण वा कायिुि सञ्िािनको िागग सम्झौिा बिोश्र्ि प्राप्ि रकि। 
(ङ) संस्थाका सर्दस्यहरुबाट प्राप्ि शजल्क िथा सहयोगको रकि। 
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(ि) अन्य श्रोिबाट प्राप्ि गरेको रकि । 
(२) संस्थाको नाििा प्राप्ि हजने सबै रकि संस्थाको नाििा रहेको वैंक खािािा र्म्िा गनज ुपनेछ। 
१०. संस्थाको खिाुः संस्थाको खि ुरे्दहाय बिोश्र्ि हजनेछाः 

(क)  कज न ैतनकायबाट सम्झौिा बिोश्र्ि प्राप्ि हजने रकि सम्झौिािा उश्ल्िखखि 

शि ुबिोश्र्ि िोक्रकएको कायिुा खि ुगनज ुपनेछ। 
(ख)  संस्थाको तनयलिि सञ्िािन िथा कायाुिय व्यवस्थापन सम्बन्िी खि ुकायुसलितिको 

तनणयु बिोश्र्ि हजनेछ। 

 

११. संस्थाको िेखा, प्रतिवेर्दन िथा अन्याः  
(१) संस्थाको खािा वडा कायाुियको लसफाररसिा गाउँ कायपुालिकाको कायाुियिे 

िोकेको बैंकिा सञ्िािन हजनेछ। 

(२)  उपर्दफा (१) बिोश्र्िको बैंक खािा कम्िीिा एक र्ना िदहिा हजन ेगरी संस्थाका 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सगिविध्ये कज न ैर्दजई र्ना र कोषाध्यक्षको संयजक्ि र्दस्िखिबाट 

सञ्िािन हजनेछ।  
(३) कोषाध्यक्षिे संस्थाको सबै प्रकारको नगर्दी िथा श्र्न्सी आम्र्दानी, सम्पूण ु ववकास 

खिकुो वववरण, संस्थाको संिािन र व्यवस्थापनिा भएको प्रशासतनक खिहुरुको 
वववरण स्पष्ट रुपिा राख्नजपनेछ । 

(४) कोषाध्यक्षिे आम्र्दानी खिकुो दहसाब क्रकिाविौिालसक रुपिा काय ु सलितिको 
बैठकिा पेश गनज ुपनेछ। 

(५)  कायसुलितििे प्रत्येक आगथकु वषिुा गरेको काि र आगथकु कारोबारको यथाथु 
वववरण ियार गरी आगथकु वष ुसिाप्ि भएको लितििे िीन िदहना लभत्र टोि भेिािा 
पेश गनज ुपनेछ। 

(६) संस्थािे आफ्नो वावषकु कारोबारको प्रतिवेर्दन सािारणसभा, सम्बश्न्िि वडा कायिुय 

र गाउँपालिकािा पेश गनजपुनेछ । 
(७) गाउँपालिकािथा वडा कायाुियिे आवचयकिा अनजसार संस्थाको अनजगिन गरी 

आवचयक तनरे्दशन दर्दन सक्नेछ । 

 

 

१२. श्र्न्सी िथा वस्िजगि सहयोग लिन सक्नेाः (१) यस कायवुवगििा अन्यत्र र्जनसजकै कज रा 
िेखखएको भए िापतन ववपद् प्रभाववि व्यश्क्िको उद्र्दार, राहि िथा पजनस्थाुपना कायिुा 
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सहयोग गन ुकज न ैसरकारी तनकाय, गैर सरकारी सघंसंस्था, तनर्ी क्षेत्र िथा व्यश्क्ि ववशेषबाट 

श्र्न्सी सािान िथा वस्िजगि सहयोग लिन सक्नेछ। 
(२) संस्थािे उपर्दफा (१) बिोश्र्ि प्राप्ि सहयोग वडा सलितिको सिन्वयिा त्यस्िो 
ववपर्दबाट प्रभाववि व्यश्क्ि िथा पररवारिाई वविरण गन ुसक्नेछ। 
(३) संस्थािे यस र्दफा बिोश्र्ि प्राप्ि सहयोगको वववरण वावषकु प्रतिवेर्दनिा सिेि सिावशे 

गनज ुपनेछ। 
 

पररच्छेर्द–6 

ववववि 

१३. सिन्वय सलितिाः (१)संस्थाको कािको अनजगिन िथा सिीक्षा गरी पषृ्ठपोषण प्रर्दान गन ु

हरेक वडािा रे्दहायबिोश्र्िको सिन्वय सलिति रहनछे :- 

(क) वडाध्यक्ष     - संयोर्क 

(ख) वडा सलितिका सर्दस्यहरु    - सर्दस्य  

(ग) टोिववकास संस्थाका अध्यक्षहरु िध्येबाट संयोर्किे िोकेका ३ र्ना -

सर्दस्य  

(घ) वडा सगिव     - सर्दस्य सगिव 

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (ग) बिोश्र्िका सर्दस्यहरुको पर्दावगि र्दजई वषकुो हजनेछ । उक्ि 

पर्दावगि सिाप्ि भएपतछ संयोर्किे कायकुाि नर्दोहोररने गरी वडा लभत्रका अन्य संस्थाका 
अध्यक्षहरु िध्येबाट िीन र्ना िनोनयन गनज ुपनेछ। 

(३) उपर्दफा (१) बिोश्र्िको सलितिको बैठक कम्िीिा िौिालसक रुपिा बस्नेछ। 

(४) उपर्दफा (१) बिोश्र्िको सलितििे वडा लभत्रका सबै संस्थाको काि कारवाहीिाई प्रभावकारी 
बनाउन काय ुसलितििाई आवचयक तनरे्दशन दर्दन सक्नेछ।   

(३) उपर्दफा (१) बिोश्र्िको सलितििे संस्थाको काि कारवाहीको सम्बन्ििावावषकु प्रतिवेर्दन 

कायपुालिकािा पेश गनज ुपनेछ। 

१४. बािा अडकाउ फज काउन सक्नेाःयो कायवुवगि कायाुन्वयनको िििा कज न ैबािा अड्िन आएिा 
कायपुालिकािे त्यस्िो बािा अडकाउ फज काउन सक्नेछ । 

१५. काय ु सलिति भङ्ग गन ु सक्नेाः सावरु्तनक सम्पवत्तको दहनालिना गने, प्रिलिि काननू 

बबपररि काय ु गने िथा भ्रष्टािार वा आगथकु दहनालिना गरेको पाइएिा त्यस्िो 
कायसुलितििाई सम्बश्न्िि वडा सलितिको लसफाररसिा कायपुालिकािे भङ्ग गन ुसक्नेछ । 
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यसरी कायसुलिति भङ्ग भएको अवस्थािा एक िदहना लभत्र यसै कायवुववगि बिोश्र्ि नया ँ
काय ुसलिति गठन गनज ुपनेछ। 

१६. कायवुवगि संशोिन िथा खारेर् गन ु सक्नेाः(१) कायपुालिकािे आवचयकिा अनजसार यो 
कायवुवगि संशोिन िथा खारेर् गन ुसक्नेछ।  
(२) उपर्दफा (१) बिोश्र्ि यो कायवुवगि खारेर् भएको अवस्थािा यस कायवुवगि बिोश्र्ि 

स्थापना िथा सञ्िािन भएका संस्थाहरुको सम्पवत्त िथा र्दातयत्व कायपुालिकाको नाििा 
हजनेछ। 

 

 

अनजसूची-१ 

टोल विकास संस्थालाई गाउँपाललकािा सूचीकृत गने तनिेदनको निजना 
 

लितिाः ………………….. 

 

श्री सगिवज्य ू

वडा सलितिको कायाुिय 

वडा न.ं......  

बर्ज ुगाउँपालिका। 

 

विषर्ः टोल विकास संस्था सूचीकृत गने सम्बधििा । 

 

उपयजकु्ि सम्बन्ििा यस गाउँपालिकाको वडा नं …… श्स्थि ……………..टोििा गठन गररएको 
…………………………. टोि ववकास संस्थािाई …………………………………सूिीकृि गररदर्दनजहजन 

तनम्नानजसारका वववरण सदहि अनजरोि गरु्दछज  । यस …………………………….. टोि ववकास संस्थाको 
क्षेत्र तनम्न उल्िेखखि िार क्रकल्िालभत्र सीलिि रहनेछ । 
संिग्नाः  
   टोि भेिाको उपश्स्थति र तनणयु। 
   काय ुसलितिका सर्दस्यहरुको नाि थर। 

पूव ुलसिानााः ……………………………… 

पश्चिि लसिानााः …………………………. 

उत्तर लसिानााः ………………………….. 
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र्दक्षक्षण लसिानााः …………………………. 

हािका र्म्िा घरिजरीाः 
तनवेर्दक 

सलितिको िफुबाट 

अध्यक्षको नािाः ……………………………… 

टोि ववकास संस्थाको नािाः.............. 
ठेगानााः........................... 

 

 

               

बर्ज ुगाउँपालिका 
……………नं वडा कायाुिय 

टोि ववकास संस्था सूिीकृि प्रिाण-पत्र 

 

गाउँपालिका वडा नं.  ……………श्स्थि …………………………………िा गठन भएको टोि ववकास 

संस्थािाई यस कायाुियिा लिति………………िा सूिीकृि गरी यो प्रिाण-पत्र प्रर्दान गररएको छ । 

यस गाउँपालिकाको आगथकु, सािाश्र्क, सासँ्कृतिक िथा भौतिक पजवाुिार ववकास र सजशासन 

कायि गन ेके्षत्रिा यस टोि ववकास संस्थाको सिीय सहभागगिाको अपेक्षा गरु्दछज  । 
 

……………………… 

वडा सगिव 

 


