
 

 
 

  

  

  

  
 

स्थानीय राजपत्र  
खााँडादेवी गाउाँपालिकाद्वारा प्रकाशित 

 खण्ड ५) माकादमु, रामछेाप, भदौ १० गते, २०७८ साि (संख्या १३ 

भाग २ 
खााँडादेवी गाउाँपालिका 

खााँडादेवी गाउाँपालिकाको गाउाँ काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको 
काययववलि सवयसािारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ। 

टोि ववकास संस्था (गठन तथा पररचािन) काययववलि,२०७८  
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प्रस्तावना: स्थानीय ववकास प्रवियामा टोि तथा बस्ती स्तरवाट नै नागररक 
सहभालगता सलुनशित गदै समाजको आलथयक,सामाशजक,सााँस्कृलतक िगायत 
ववकासका सबै पक्षमा ददगोपना र अपनत्व सृजना गनय लनशित भौगोलिक 
क्षेत्रलभत्र बसोबास गने नागररकहरुको सहभालगतामा वडा कायायियको 
सहयोगीको रुपमा काम गने गरी टोि ववकास संस्थाको गठन र 
पररचािनका िालग आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनय वाञ्छनीय भएकोिे, 
"प्रिासकीय काययववलि लनयलमत गने ऐन, २०७५ को दफा ४ " बमोशजम 
काययपालिकािे यो काययववलि स्वीकृत गरी िागू गरेको छ ।  

 

पररच्छेद-१ 
प्रारशभभक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारभभ:  (१) यो काययववलिको नाम खााँडादेवी 
गाउाँपालिकाको “टोि ववकास संस्था (गठन तथा पररचािन) 
काययववलि,२०७७” रहेको छ। 

(२) यो काययववलि काययपालिकाबाट स्वीकृत भएको लमलतदेशख िागू हनुेछ। 

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमा,- 
(क) “कायायिय” भन्नािे खााँडादेवी गाउाँ काययपालिकाको कायायियिाई 
सभझन ुपछय। 

(ख)  "टोि ववकास संस्था" भन्नािे टोि बस्तीको समग्र ववकासको िालग 
लनशित भौगोलिक क्षेत्रका अलिकांि घर िरुीका प्रलतलनलिहरुको 
उपसशस्थलतमा ववकास लनमायण, सेवा प्रवाह र समाशजक पररचािनको क्षेत्रमा 
काम गने उद्देश्यिे गठन भई वडा कायायियमा सूचीकृत भएको सामदुावयक 
संस्थािाई सभझन ुपछय । 
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(ग)  “पदालिकारी” भन्नािे संस्थाको काययसलमलतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
कोषाध्यक्ष, सशचव र सदस्यहरु समेतिाई सभझन ुपछय । 

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

(ङ)   “वडा” भन्नािे गाउाँ।नगरपालिकाको वडािाई सभझन ुपछय। 

(च)  “वविान” भन्नािे संस्थाको वविानिाई सभझन ुपछय । 

(छ)  “सलमलत” भन्नािे संस्थाको काययसलमलत सभझन ुपछय । 

(ज)   “सािारणसभा” भन्नािे संस्थाको सािारण सदस्यहरुको भेिा सभझन ु
पछय। 

(झ)  “संस्था” भन्नािे टोि ववकास संस्थािाई सभझन ुपछय । 

 
पररच्छेद- २ 

संस्थाको गठन तथा सूचीकृत सभबन्िी व्यवस्था   

३. संस्थाको गठन : (१) गाउाँ।नगरपालिकाका क्षेत्रमा भौगोलिक तथा 
सामाशजक सालमप्यताको आिारमा टोि तथा बस्तीका वालसन्दाको 
आमभेिाबाट टोि तथा बस्ती लभत्रका घरिरुी समावेि हनुे गरी टोि 
ववकास संस्थाको गठन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम गठन हनुे संस्थाको काययसलमलतमा देहाय 
बमोशजमका पदालिकारी तथा सदस्यहरु रहनेछन:- 
(क)  अध्यक्ष एक जना 
(ख)  उपाध्यक्ष एक जना 
(ग) कोषाध्यक्ष एक जना 
(घ) सशचव एक जना 
(ङ) सदस्यहरु (तीन देशख सात जना सभम) 
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(३) उपदफा (२) बमोशजम संस्था गठन गदाय टोि तथा बस्ती लभत्रका 
एक घरिरुीबाट एकजना भन्दा बढी नपने गरी भौगोलिक सन्तिुन तथा 
सामाशजक समावेिीकरणको आिारमा सभा वा वडा कायायियिे तोकेको 
चार वकल्िा लभत्रका नागररकहरुको आमभेिाबाट सवयसभमत रुपमा 
संस्थाको कायय सलमलत गठन हनुेछ ।  
तर, यस दफा बमोशजम आमभेिामा सवयसभमत हनु नसकेमा उपशस्थत 
सदस्यहरुको बहमुतबाट कायय सलमलत गठन गनय बािा पने छैन। 
(४) उपदफा (३) बमोशजम काययसलमलतको काययकाि समाप्त भएपलछ 
सािारण सभाको सवयसभमत वा सो नभएमा बहमुतबाट काययसलमलतको 
पनुगयठन हनुेछ । 
(५) कायय सलमलतको कायायवलि गठन भएको लमलतिे दईु वषयको हनुेछ । 
(६) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सशचवको पदमा िगातार दईु 
काययकाि भन्दा बढी सोही पदमा काम गनय सक्ने छैन ।  
(७) कायय सलमलतमा अध्यक्ष, सशचव वा कोषाध्यक्ष मध्ये कुनै एक पदमा 
अलनवायय रुपमा मवहिा हनुपुनेछ ।  
(८) संस्था गठन गदाय सकेसभम टोिका सभपणुय घरिरुीिाई एक घर एक 
सदस्यको रुपमा समेट्न ुपनेछ ।  
(९) उपदफा ८ बमोशजम सवै घरिरुी समावेि हनु सभभव नभएमा 
कभतीमा ८० प्रलतित घरिरुी सहभागी गराई टोि ववकास संस्था गठन 
गनुयपने छ।  
(१०) यस काययववलि बमोशजम गठन गररने संस्थाको काययसलमलतमा 
कभतीमा ५० प्रलतित मवहिा सदस्य हनु ुपनेछ । 
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(११) संस्थाको काययक्षेत्र सािारण सभािे तोकेको चारवकल्िा लभत्र हनुेछ। 
सािारण सभािे टोि तथा बस्ती लभत्रका कुनै घरिरुी संस्थामा समावेि 
गरेको नपाइएमा वा कुनै घरिरुी वा बस्ती उक्त संस्थामा समावेि गनुय 
पने भन्ने िागेमा वडा कायायियिे त्यसरी छुटेको घरिरुी वा बस्ती 
सभबशन्ित संस्थामा समावेि गनय िगाउनेछ।   
(१२) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन वडा 
कायायियिे तोकेको भौगोलिक क्षेत्र लभत्र रहेका बढीमा १०० घरिरुी 
समेट्ने गरी टोि ववकास संस्था गठन गनय सवकने छ। एउटा घरिरुी 
एक भन्दा बढी टोि ववकास संस्थाको सदस्य बन्न पाउने छैन। 
४. कायय सलमलतका पदालिकारीको पद ररक्त सभबन्िी व्यवस्थााः (१) दफा 
३ बमोशजम गठन भएको कायय सलमलतका पदालिकारीहरुको पद देहाय 
बमोशजमको अवस्थामा ररक्त हनुेछ। 

(क) अध्यक्षिे उपाध्यक्ष माफय त काययसलमलतको बैठकमा र उपाध्यक्ष सवहत 
अन्य सदस्यिे अध्यक्षिाई राजीनामा ददएमा। 

(ख) भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै फौजदारी अलभयोगमा कसरुदार ठहररएमा। 

(ग) मतृ्य ुभएमा।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम अध्यक्षको पद ररक्त भएमा कायय सलमलतको 
बााँकी अवलिको िालग उपाध्यक्षिे अध्यक्ष भई कामकाज गनेछ। अन्य 
पदालिकारीहरुको हकमा कायय सलमलतिे बााँकी अवलिको िालग सलमलतका 
सदस्यहरु मध्येबाट कुनै सदस्यिाई त्यस्तो ररक्त पदमा कामकाज गनय 
िगाउन सक्नेछ। 
५. संस्था सूचीकृत :   संस्थाको सूचीकृत देहाय बमोशजम हनुेछ : - 
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(क) संस्थाको आमभेिािे लनणयय गरी अनसूुची १ बमोशजमको ढााँचामा 
सोही लनवेदनमा उशल्िशखत कागजातहरु समावेि गरी संस्था सूचीकरणका 
िालग वडा कायायियमा लनवेदन ददन ुपनेछ । 

(ख)  उपदफा (१) बमोशजम लनवेदन प्राप्त भएपलछ वडा कायायियिे 
संस्थाको चारवकल्िा लभत्रका सबै घरिरुी समावेि गरे नगरेको समेत हेरी 
अनसूुची २ बमोशजमको ढााँचामा संस्था सूचीकृत गरेको प्रमाण पत्र उपिब्ि 
गराउन ुपनेछ । 

(ग)  दफा (क) बमोशजम प्राप्त लनवेदन बमोशजम सूचीकृतको िालग प्राप्त 
भएको टोि ववकास संस्थामा समावेि हनुपुन ेघरिरुी वा बस्ती छुटेको 
पाइएमा त्यसरी छुटेको घरिरुी वा बस्ती समेत समावेि गरी सूचीकरणको 
िालग पनु पेि गनय लनदेिन ददन सक्नेछ। 

(घ)  वडा कायायियिे यस दफा बमोशजम संस्था सूचीकृत गरेको वववरण 
मालसक रुपमा काययपालिकाको कायायियमा पठाउन ुपनेछ।  

 

पररच्छेद-३ 

संस्थाको काम कतयव्य,अलिकारहरु 
६. टोि ववकास संस्थाका काययहरु : (१) टोि ववकास संस्थका काम, 

कतयव्य र अलिकार देहायबमोशजम हनुेछ :-  

(क)  समदुायमा िाशन्त, सरुक्षा र अमनचयन कायम गनय सहयोग गने । 

(ख)  सामदुावयक सदभाव, सवहष्णतुा र भाइचाराको ववकास गने । 

(ग) टोिमा संचािन हनुे ववकास लनमायणका योजनाहरुको तजुयमा, 
कायायन्वयन र सपुररवेक्षण तथा अनगुमनमा सहयोग गने ।  

 

(घ)  टोिमा हनुे परभपरागत जात्रा, मेिा, पवय तथा समारोहको 
व्यवस्थापनमा सहयोग गने। 
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(ङ)  टोिमा रहेका सावयजलनक तथा ऐिानी जग्गा, सावयजलनक भवन, 
सभपदा तथा भौलतक पूवायिारहरुको संरक्षण गनय तथा अलतिमण हनु नददन 
सहयोग गने। 

(च)  टोिमा ववपद् व्यवस्थापन सभवन्िी खोज,उद्धार, राहत ववतरण, 

पनुलनयमायण तथा पनुस्थायपना काययमा सहयोग गने । 

(छ)  टोिको सरसफाई व्यवस्थापनको िालग सहयोग र समन्वय गने/ 

गराउने  

(ज)  छाडा पि ुचौपाया व्यवस्थापनमा सहयोग गने/गराउने । 

(झ)  सडक बत्ती, सामदुावयक पाकय , सावयजलनक िौचािय जस्ता सावयजलनक 
सभपशत्तको सञ्चािन र व्यवस्थापनमा सहयोग परु   याउने । 

(ञ) कानून बमोशजम लतनुय पने कर, दस्तरु, सेवािलु्क बझुाउने काययमा 
सहजीकरण गने । 

(ट) टोिमा बसोबास गने गररव, अिक्त, अपाङ्गता भएका व्यशक्त तथा 
बेरोजगार व्यशक्तहरुको तथ्याङ्क संकिन काययमा सहयोग गने । 

(ठ) टोिमा रहेका िैशक्षक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको व्यवस्थापन र 
गणुस्तर सिुारको िालग सहयोग गने । 

(ड) जन्म, लबबाह, बसाई सराई, सभवन्ि ववच्छेद, मतृ्य ुजस्ता व्यशक्तगत 
घटना दतायको िालग टोिबासीिाई उत्सावहत र सहजीकरण गने । 

(ढ) सामाशजक सरुक्षा भत्ता ववतरण काययमा आवश्यक सहजीकरण गने ।  

(ण)  ववद्यतु  चहुावट तथा चोरी लनयन्त्रण काययमा सहयोग गने । 

(त) टोिमा खाद्यान्न, माछामास,ु तरकारी, फिफूि, पेय पदाथय िगायत 
दैलनक उपभोग्य सामग्रीको गणुस्तर र मलु्य सचुीको बारेमा जानकारी राखी 
बजार अनगुमन काययमा सहयोग गने। 

(थ) उपभोक्ता हक वहत संरक्षणको िालग पैरवी तथा जनचेतना अलभबृवद्ध 
गने।  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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(द) टोिमा हररयािी क्षेत्र ववस्तार गरी वातावरण संरक्षणको काययमा 
सहयोग गने । 

(ि) स्थानीय आलथयक ववकासका संभावनाका बारेमा छिफि गरी स्थानीय 
तह, गैर सरकारी तथा लनजी क्षेत्रसाँग समन्वय, सहजीकरण र पैरवी गने 
। 

(न) भवन लनमायण मापदण्ड तथा राविय भवन संवहताको पािनाको िालग 
टोि बासीहरुिाई प्रोत्सावहत गने ।  

(ऩ)  ववद्यािय भनाय, खोप अलभयान, साक्षरता अलभयान, सरसफाई, िैवङ्गक 
वहंसा उन्मिुन जस्ता राविय अलभयानहरुमा सहयोग र समन्वय गने। 

(प) टोिमा िनी, गररबको भावना हटाई सबै सदस्यहरुिाई लनणयय प्रविया 
र श्रोतमा  पररचािनमा समान अलिकार स्थावपत गनय सहजीकरण गने ।  

(फ)  घरेि ुवहंसा, यौनजन्य वहंसा,मानव तस्करी, बािश्रम तथा बाध्यात्मक 
श्रम, छाउपडी िगायतका सामाशजक अपराि तथा खरावीहरु अन्त्य गनय 
जनचेतना अलभवृवद्ध गने । 

(ब)  टोिमा उद्यम ववकाससाँग सभबशन्ित काययिमहरु संचािन गनय 
आवश्यक सहजीकरण गने ।  

(भ) टोिको ववकासका िालग ववलभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्चतम  
सदपुयोग गने । 

(म) टोिमा सरकारी लनकाय तथा गैर सरकारी संस्था माफय त सञ्चािन हनु े
काययिमहरु कायायन्वयन गनय सहयोग गने ।  

(य)  आफ्नो टोििाई वातावरणमैत्री, बाि मैत्री, पोषण मैत्री तथा पूणय 
सरसफाइयकु्त बनाउन काययिमहरु संचािन गने तथा वडा कायायिय र 
गाउाँ।नगरपालिकाका काययिम कायायन्वयनमा सहयोग, समन्वय र 
सहजीकरण गने। 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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(र)  वडा कायायिय गाउाँ।नगरपालिका तथा अन्य सरकारी लनकाय र 
गैरसरकारी संघसंस्थासाँग गरेको सभझौता तथा समझदारी अनसुारका अन्य 
काययहरु गने। 

पररच्छेद-४ 
संस्थाको कायय सलमलतको बैठक र पदालिकारीहरुको काम, कतयव्य र 

अलिकार 

७. संस्थाको कायय सलमलतको बैठक : (१) संस्थाको कायय सलमलतको 
बैठकको सञ्चािन देहाय बमोशजम हनुेछ :- 

 

(क)  कायय सलमलतको बैठक मवहनामा कशभतमा एक पटक र आवश्कता 
अनसुार बस्नेछ । 

(ख)   सलमलतको बैठकमा वडा सलमलत तथा गाउाँपालिकाका जनप्रलतलनलि, 
ववज्ञ तथा अन्य सरोकारवािहरुिाई आमन्त्रण गनय सवकनेछ । 

(ग)  सलमलतको वैठक लनणययको मस्यौदा सशचविे तयार गनेछ ।  

(घ)  संस्थाको बैठकको लनणययहरु वैठकमा उपशस्थत पदालिकारीहरुबाट 
हस्ताक्षर गरी प्रमाशणत गराउन ुपनेछ। 

(२) उदफा (१) बमोशजम बस्ने काययसलमलतको बैठकको माइन्यटु र 
संस्थाका प्रिासलनक तथा आलथयक कारोबारसाँग सभबशन्ित सभपूणय 
कागजातहरु अध्यक्ष, सशचव र कोषाध्यक्षको शजभमामा रहनेछन । 
(३) कायय सलमलतको बैठक संस्थाको कायायियमा बस्नेछ। संस्थाको 
कायायिय स्थापना भई नसकेको अवस्थामा काययसलमलतका सबै सदस्यिाई 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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पायक पने गरी उपयकु्त स्थानमा बैठक बस्ने गरी अध्यक्षिे तोक्न 
सक्नेछ। 
८. संस्थाका कायय सलमलतका पदालिकारीहरुको काम कतयव्य र अलिकार:- 
संस्थाका पदालिकारीहरुको काम कतयव्य र अलिकार देहाय बमोशजम हनुेछाः 
(१) अध्यक्षको काम, कतयव्य र अलिकार 

(क)  संस्थाको लनयलमत बैठक बोिाउने, बैठकका िालग लमलत, समय र 
स्थान तोक्ने ।  

(ख)  बैठकको अध्यक्षता गरी बैठक संचािन गने । 

(ग) बैठकमा अनिुासनको पािन गनय िगाउने र छिफिका ववषयहरु 
वटपोट गने वा गनय िगाउने । 

(घ)  छिफि हुाँदा सवैको ववचार संकिन गने र सवयसभमत लनणयय गनय 
पहि गने । 

(ङ)  संस्थाका लनणययहरु िागू गने, गराउने । 

(च)  संस्थािे प्राप्त गरेको नगद वा शजन्सी सामानको सरुक्षाको प्रवन्ि  
लमिाउने। 

(छ)  आवश्यकता अनसुार वविेष बैठक बोिाउने । 

(ज)  काययववलि बमोशजम अन्य काययहरु गने । 

 

(२) उपाध्यक्षको काम कतयव्य र अलिकार: 

(क)  अध्यक्षको अनपुशस्थलतमा अध्यक्षिे गने भनी तोवकएका काययहरु 
गने। 

(ख)  कायय सलमलतिे तोकेका अन्य काययहरु गने। 

(३) सशचवको काम, कतयव्य र अलिकाराः 
(क)  अध्यक्षको आदेिअनसुार बैठक बोिाउने । 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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(ख)  छिफिका प्रस्तावहरु संकिन गरी बैठकमा पेि गने र बैठकको 
लनणयय िेखी लनणयय प्रमाशणत गराउने । 

(ग)  संस्थाको वियाकिापको बारेमा सदस्यहरुिाई जानकारी गराउने। 

(घ)  काययसलमलतिे तोकेका अन्य काययहरु गने । 

 

(४)  कोषाध्यक्षको काम, कतयव्य र अलिकार 

(क)  संस्थाको आभदानी र खचयको वहसाब राख्ने तथा वववरण तयार गने। 

(ख)  बैंकमा खाता संचािन गदाय संयकु्त रुपमा खाता संचािन गने। 

(ग)  संस्थाको नगद र शजन्सी सामानको शजभमा लिई सरुक्षा गने। 

(घ) काययसलमलतिे तोकेका अन्य काययहरु गने । 

 

(५) सदस्यहरुको काम,कतयव्य र अलिकार 

 

(क)  सलमलतको बैठकमा उपशस्थत हनुे र छिफिमा सिीय रुपमा 
सहभागी हनुे।  

(ख)  सलमलतको लनणयय कायायन्वयनमा सहयोग गने। सलमलतको लनणयय 
कायायन्वयन भए नभएको हेरी आवश्यकताअनसुार सलमलतको बैठकमा 
छिफिमा ल्याउने।  

(ग)  आवश्कता अनसुार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सशचव र कोषाध्यक्षको 
काममा सघाउने । 

(घ)  काययसलमलतिे तोकेका अन्य काययहरु गने ।  

  
खा
ँडादे
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गाउँ
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पररच्छेद-५ 
आलथयक व्यवस्थापन 

 
९. संस्थाको आभदानी : (१) संस्थािे देहाय बमोशजमका क्षेत्रबाट 
आभदानी प्राप्त गनय सक्नेछाः  

(क) गाउाँ।नगरपालिकाबाट प्राप्त हनुे अनदुान रकम ।   

(ख) सरकारी तथा गैर सरकारी लनकायहरु, सामदुावयक संस्था  तथा 
व्यशक्तहरुबाट प्राप्त हनुे सहायता तथा अनदुानको रकम । 

(ग) टोि ववकास संस्थािे आयमूिक काययहरु संचािन गरी प्राप्त हनुे 
आभदानी । 

(घ) गाउाँ।नगरपालिका, अन्य सरकारी लनकाय तथा गैरसरकारी 
संघसंस्थासाँग ववकास लनमायण वा काययिम सञ्चािनको िालग सभझौता 
बमोशजम प्राप्त रकम। 

(ङ) संस्थाका सदस्यहरुबाट प्राप्त िलु्क तथा सहयोगको रकम। 

(च) अन्य श्रोतबाट प्राप्त गरेको रकम । 

(२) संस्थाको नाममा प्राप्त हनुे सबै रकम संस्थाको नाममा रहेको वैंक 
खातामा जभमा गनुय पनेछ। 

१०. संस्थाको खचयाः संस्थाको खचय देहाय बमोशजम हनुेछाः 
(क)  कुनै लनकायबाट सभझौता बमोशजम प्राप्त हनुे रकम सभझौतामा 
उशल्िशखत ितय बमोशजम तोवकएको काययमा खचय गनुय पनेछ। 

(ख)  संस्थाको लनयलमत सञ्चािन तथा कायायिय व्यवस्थापन सभबन्िी खचय 
काययसलमलतको लनणयय बमोशजम हनुेछ। 
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११. संस्थाको िेखा, प्रलतवेदन तथा अन्याः  

(१)  संस्थाको खाता वडा कायायियको लसफाररसमा गाउाँ।नगर 
काययपालिकाको कायायियिे तोकेको बैंकमा सञ्चािन हनुेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोशजमको बैंक खाता कभतीमा एक जना मवहिा हनु े
गरी संस्थाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सशचवमध्ये कुनै दईु जना र 
कोषाध्यक्षको संयकु्त दस्तखतबाट सञ्चािन हनुेछ।  

(३) कोषाध्यक्षिे संस्थाको सबै प्रकारको नगदी तथा शजन्सी आभदानी, 
सभपूणय ववकास खचयको वववरण, संस्थाको संचािन र व्यवस्थापनमा भएको 
प्रिासलनक खचयहरुको वववरण स्पष्ट रुपमा राख्नपुनेछ । 

(४) कोषाध्यक्षिे आभदानी खचयको वहसाब वकताव चौमालसक रुपमा कायय 
सलमलतको बैठकमा पेि गनुय पनेछ। 

(५)  काययसलमलतिे प्रत्येक आलथयक वषयमा गरेको काम र आलथयक 
कारोबारको यथाथय वववरण तयार गरी आलथयक वषय समाप्त भएको लमलतिे 
तीन मवहना लभत्र टोि भेिामा पेि गनुय पनेछ। 

(६) संस्थािे आफ्नो वावषयक कारोबारको प्रलतवेदन सािारणसभा, सभबशन्ित 
वडा काययिय र गाउाँ।नगरपालिकामा पेि गनुयपनेछ । 

(७) गाउाँ।नगरपालिका तथा वडा कायायियिे आवश्यकता अनसुार 
संस्थाको अनगुमन गरी आवश्यक लनदेिन ददन सक्नेछ । 

१२. शजन्सी तथा वस्तगुत सहयोग लिन सक्नेाः (१) यस काययववलिमा 
अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन ववपद् प्रभाववत व्यशक्तको उद्दार, 
राहत तथा पनुस्थायपना काययमा सहयोग गनय कुनै सरकारी लनकाय, गैर 
सरकारी संघसंस्था, लनजी क्षेत्र तथा व्यशक्त वविेषबाट शजन्सी सामान तथा 
वस्तगुत सहयोग लिन सक्नेछ। 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



 खण्ड ५) संख्या १३ स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलत २०७८।०५।१० 
 

14 

(२) संस्थािे उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त सहयोग वडा सलमलतको 
समन्वयमा त्यस्तो ववपदबाट प्रभाववत व्यशक्त तथा पररवारिाई ववतरण गनय 
सक्नेछ। 

(३) संस्थािे यस दफा बमोशजम प्राप्त सहयोगको वववरण वावषयक 
प्रलतवेदनमा समेत समावेि गनुय पनेछ।  

 

 
पररच्छेद –6 

ववववि 
१३. समन्वय सलमलताः (१) संस्थाको कामको अनगुमन तथा 
समीक्षा गरी पषृ्ठपोषण प्रदान गनय हरेक वडामा देहायबमोशजमको समन्वय 
सलमलत रहनेछ :- 

(क) वडाध्यक्ष     - संयोजक 

(ख) वडा सलमलतका सदस्यहरु    - सदस्य  

(ग) टोिववकास संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट संयोजकिे तोकेका ३ जना 
-सदस्य  

(घ) वडा सशचव     - सदस्य सशचव 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोशजमका सदस्यहरुको पदावलि दईु 
वषयको हनुेछ । उक्त पदावलि समाप्त भएपलछ संयोजकिे काययकाि 
नदोहोररने गरी वडा लभत्रका अन्य संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट तीन जना 
मनोनयन गनुय पनेछ। 
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(३) उपदफा (१) बमोशजमको सलमलतको बैठक कभतीमा चौमालसक रुपमा 
बस्नेछ। 
(४) उपदफा (१) बमोशजमको सलमलतिे वडा लभत्रका सबै संस्थाको काम 
कारवाहीिाई प्रभावकारी बनाउन कायय सलमलतिाई आवश्यक लनदेिन ददन 
सक्नेछ।   
(३) उपदफा (१) बमोशजमको सलमलतिे संस्थाको काम कारवाहीको 
सभबन्िमा वावषयक प्रलतवेदन काययपालिकामा पेि गनुय पनेछ। 
१४.  बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेाः यो काययववलि 
कायायन्वयनको िममा कुनै बािा अड्चन आएमा काययपालिकािे त्यस्तो 
बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । 

१५. कायय सलमलत भङ्ग गनय सक्नेाः सावयजलनक सभपशत्तको वहनालमना 
गने, प्रचलित कानून लबपररत कायय गने तथा भ्रष्टाचार वा आलथयक वहनालमना 
गरेको पाइएमा त्यस्तो काययसलमलतिाई सभबशन्ित वडा सलमलतको 
लसफाररसमा काययपालिकािे भङ्ग गनय सक्नेछ । यसरी काययसलमलत भङ्ग 
भएको अवस्थामा एक मवहना लभत्र यसै काययवववलि बमोशजम नयााँ कायय 
सलमलत गठन गनुय पनेछ। 

१६. काययववलि संिोिन तथा खारेज गनय सक्नेाः (१) काययपालिकािे 
आवश्यकता अनसुार यो काययववलि संिोिन तथा खारेज गनय सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम यो काययववलि खारेज भएको अवस्थामा यस 
काययववलि बमोशजम स्थापना तथा सञ्चािन भएका संस्थाहरुको सभपशत्त तथा 
दावयत्व काययपालिकाको नाममा हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 
टोि ववकास संस्थािाई गाउाँपालिकामा सूचीकृत गने लनवेदनको नमनुा 

 

लमलताः ………………….. 

 

श्री सशचवज्यू 

वडा सलमलतको कायायिय 

वडा नं.......  

खााँडादेवी गाउाँपालिका। 

 

ववषयाः टोि ववकास संस्था सूचीकृत गने सभबन्िमा । 

 

उपयुयक्त सभबन्िमा यस नगरपालिका/गाउाँपालिका को वडा नं …… शस्थत 

……………..टोिमा गठन गररएको …………………………. टोि ववकास 
संस्थािाई …………………………………सूचीकृत गररददनहुनु लनभनानसुारका 
वववरण सवहत अनरुोि गदयछु । यस …………………………….. टोि ववकास 
संस्थाको क्षेत्र लनभन उल्िेशखत चार वकल्िालभत्र सीलमत रहनेछ । 
संिग्नाः  

   टोि भेिाको उपशस्थलत र लनणयय। 

   कायय सलमलतका सदस्यहरुको नाम थर। 

पूवय लसमानााः ……………………………… 

पशिम लसमानााः …………………………. 

उत्तर लसमानााः ………………………….. 
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दशक्षण लसमानााः …………………………. 

हािका जभमा घरिरुीाः 
लनवेदक 

सलमलतको तफय बाट 

अध्यक्षको नामाः ……………………………… 

टोि ववकास संस्थाको नामाः .............. 
 ठेगानााः  ........................... 
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  मूल्य रू.5।- 

खााँडादेवी गाउाँपालिका 

गाउाँ काययपालिकाको कायायिय 
……………नं वडा कायायिय 

टोि ववकास संस्था सूचीकृत प्रमाण-पत्र 
 
……………………………………………………………………………………………………गाउाँपालिका वडा 
नं.  ……………शस्थत …………………………………मा गठन भएको 
………………………………………………टोि ववकास संस्थािाई यस कायायियमा 
लमलत………………मा सूचीकृत गरी यो प्रमाण-पत्र प्रदान गररएको छ । 
यस गाउाँपालिकाको आलथयक, सामाशजक, सााँस्कृलतक तथा भौलतक पवुायिार 
ववकास र सिुासन कायम गन ेक्षेत्रमा यस टोि ववकास संस्थाको सिीय 
सहभालगताको अपेक्षा गदयछु । 

    ……………………… 
वडा सशचव 
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