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सबाफाट स्वीकृत मभमत:२०७८/०९/२७ 

टोर ववकास सॊस्था (गठन तथा ऩरयचारन) कामषववमध, २०७८ 
प्रस्तावना:स्थानीम ववकास प्रविमाभा टोर तथा फस्ती स्तयवाट नै नागरयक सहबामगता 
समुनशित गदै सभाजको आमथषक,साभाशजक,साॉस्कृमतक रगामत ववकासका सफै ऩऺभाददगोऩना 
य अऩनत्व सजृना गनष मनशित बौगोमरक ऺेत्रमबत्र फसोफास गने नागरयकहरुको सहबामगताभा 
वडा कामाषरमकोसहमोगीको रुऩभा काभ गने गयी टोर ववकास सॊस्थाको गठन य 
ऩरयचारनका रामग आवश्मक कानूनी व्मवस्था गनष वाञ्छनीम बएकोरे, 

"प्रिासकीम कामषववमध मनममभत गने ऐन , २०७६ को दपा ४ " फभोशजभ कामषऩामरकारे मो 
कामषववमध स्वीकृत गयी रागू गयेको छ ।  

 

ऩरयच्छेद-१ 
प्रायशभबक 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायभब :  (१)मो कामषववमधको नाभ “टोर ववकास सॊस्था (गठन तथा 
ऩरयचारन) कामषववमध,२०७८ ”यहेको छ। 

(२)मो कामषववमधकामषऩामरकाफाट स्वीकृत बएको मभमतदेशि रागू हनुेछ । 

२. ऩरयबार्ा:ववर्म वा प्रसङ्गरे अको अथष नरागेभा मस कामषववमधभा,- 

 

(क) “कामाषरम” बन्नारे गाउॉऩामरकाको गाउॉकामषऩामरकाको कामाषरमराई 
सभझनऩुछष। 

(ि)  "टोर ववकास सॊस्था " बन्नारे टोर फस्तीको सभग्र ववकासको रामग 
मनशित बौगोमरक ऺेत्रका अमधकाॊि घय धयुीका प्रमतमनमधहरुको 
उऩसशस्थमतभा ववकास मनभाषण , सेवा प्रवाह य सभाशजक ऩरयचारनको 
ऺेत्रभा काभ गने उदे्दश्मरे गठन बई वडा कामाषरमभा सूचीकृत बएको 
साभदुावमक सॊस्थाराई सभझन ुऩछष । 

(ग)  “ऩदामधकायी” बन्नारेसॊस्थाको कामषसमभमतका अध्मऺ, उऩाध्मऺ , 
कोर्ाध्मऺ, सशचव य सदस्महरु सभेतराई सभझनऩुछष । 

(घ) “फैठक” बन्नारे सॊस्थाको सॊमकु्त वा छुट्टाछुटै्ट फैठक सभझन ुऩछष । 

(ङ) “वडा” बन्नारे गाउॉ।ऩामरकाको वडाराई सभझन ुऩछष। 

(च)  “ववधान” बन्नारे सॊस्थाको ववधानराई सभझनऩुछष । 

(छ) “समभमत” बन्नारे सॊस्थाको कामषसमभमत सभझन ुऩछष । 
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(ज)   “साधायणसबा” बन्नारे सॊस्थाको साधायण सदस्महरुको बेरा सभझन ु
ऩछष। 

(झ) “सॊस्था” बन्नारे टोर ववकास सॊस्थाराई सभझनऩुछष । 

 

ऩरयच्छेद- २ 

सॊस्थाको गठनतथासूचीकृत सभफन्धी व्मवस्था  
 

३. सॊस्थाको गठन :(१)गाउॉऩामरकाकाऺेत्रभाबौगोमरक तथा साभाशजक सामभप्मताको 
आधायभा टोर तथा फस्तीका वामसन्दाको आभबेराफाट टोर तथा फस्ती मबत्रका घयधयुी 
सभावेि हनुे गयी टोर ववकास सॊस्थाको गठन गरयनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ गठन हनुे सॊस्थाको कामषसमभमतभा देहाम 
फभोशजभका ऩदामधकायी तथा सदस्महरुयहनेछन:- 

(क) अध्मऺ एक जना 
(ि) उऩाध्मऺ एक जना 
(ग) कोर्ाध्मऺ एक जना 
(घ) सशचव एक जना 
(ङ) सदस्महरु(तीन देशि सात जना सभभ) 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ सॊस्था गठन गदाष टोर तथा फस्ती मबत्रका एक 
घयधयुीफाट एकजना बन्दा फढी नऩने गयी बौगोमरक सन्तरुन तथा साभाशजक 
सभावेिीकयणको आधायभा सबा वा वडा कामाषरमरे तोकेको चाय वकल्रा 
मबत्रका नागरयकहरुकोआभबेराफाट सवषसभभत रुऩभा सॊस्थाको कामष समभमत 
गठन हनुेछ ।  

तय, मस दपा फभोशजभ आभबेराभा सवषसभभत हनु नसकेभा उऩशस्थत 
सदस्महरुको फहभुतफाट कामष समभमत गठन गनष फाधा ऩने छैन। 
(४) उऩदपा (३) फभोशजभ कामषसमभमतको कामषकार सभाप्त बएऩमछसाधायण 
सबाको सवषसभभत वा सो नबएभा फहभुतफाट कामषसमभमतकोऩनुगषठन हनुेछ । 
(५)कामष समभमतको कामाषवमध गठन बएको मभमतरे दईु वर्षको हनुेछ । 

(६)अध्मऺ, उऩाध्मऺ, कोर्ाध्मऺ य सशचवको ऩदभा रगाताय दईु कामषकार 
बन्दा फढी सोही ऩदभा काभ गनष सक्ने छैन ।  



 

4 
 

(७)कामष समभमतभा अध्मऺ , सशचव वा कोर्ाध्मऺ भध्मे कुनै एक ऩदभा 
अमनवामष रुऩभा भवहरा हनुऩुनेछ ।  

(८)सॊस्था गठन गदाष सकेसभभ टोरका सभऩणुष घयधयुीराई एक घय एक 
सदस्मको रुऩभा सभेट्न ुऩनेछ ।  

(९)उऩदपा ८ फभोशजभ सवै घयधयुी सभावेि हनु सभबव नबएभा कभतीभा 
८० प्रमतित घयधयुी सहबागी गयाई टोर ववकास सॊस्था गठन गनुषऩने छ।  

(१०)मस कामषववमध फभोशजभगठन गरयने सॊस्थाको कामषसमभमतभा कभतीभा 
५० प्रमतित भवहरा सदस्म हनु ुऩनेछ । 

(११)सॊस्थाको कामषऺ ेत्र साधायण सबारे तोकेको चायवकल्रा मबत्र हनुेछ। 
साधायण सबारे टोर तथा फस्ती मबत्रका कुनै घयधयुी सॊस्थाभा सभावेि 
गयेको नऩाइएभा वा कुनै घयधयुी वा फस्ती उक्त सॊस्थाभा सभावेि गनुष ऩने 
बने्न रागेभा वडा कामाषरमरे त्मसयी छुटेको घयधयुी वा फस्ती सभफशन्धत 
सॊस्थाभा सभावेि गनष रगाउनेछ।   

(१२)मस दपाभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशिएको बए ताऩमन वडा कामाषरमरे 
तोकेको बौगोमरक ऺेत्र मबत्र यहेका फढीभा १०० घयधयुी सभेट्ने गयी टोर 
ववकास सॊस्था गठन गनष सवकने छ। एउटा घयधयुी एक बन्दा फढी टोर 
ववकास सॊस्थाको सदस्म फन्न ऩाउने छैन। 

४. कामष समभमतका ऩदामधकायीको ऩद रयक्त सभफन्धी व्मवस्था् (१) दपा ३ फभोशजभ गठन 
बएको कामष समभमतका ऩदामधकायीहरुको ऩद देहाम फभोशजभको अवस्थाभा रयक्त हनुेछ। 

(क) अध्मऺरे उऩाध्मऺ भापष त कामषसमभमतको फैठकभा य उऩाध्मऺ सवहत अन्म 
सदस्मरे अध्मऺराई याजीनाभा ददएभा। 

(ि) भ्रष्टाचाय वा अन्म कुनै पौजदायी अमबमोगभा कसयुदाय ठहरयएभा। 

(ग) भतृ्म ुबएभा।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ अध्मऺको ऩद रयक्त बएभा कामष समभमतको फाॉकी 
अवमधको रामग उऩाध्मऺरे अध्मऺ बई काभकाज गनेछ। अन्म ऩदामधकायीहरुको 
हकभा कामष समभमतरे फाॉकी अवमधको रामग समभमतका सदस्महरु भध्मेफाट कुनै 
सदस्मराई त्मस्तो रयक्त ऩदभा काभकाज गनष रगाउन सक्नेछ। 

५. सॊस्था सूचीकृत:सॊस्थाको सूचीकृत देहाम फभोशजभ हनुेछ : - 

(क) सॊस्थाको आभबेरारे मनणषम गयीअनसूुची १ फभोशजभ को ढाॉचाभा सोही 
मनवेदनभा उशल्रशित कागजातहरु सभावेि गयी सॊस्था सूचीकयणका रामग 
वडा कामाषरमभा मनवेदन ददन ुऩनेछ । 
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(ि) उऩदपा (१) फभोशजभ मनवेदन प्राप्त बएऩमछ वडा कामाषरमरे सॊस्थाको 
चायवकल्रा मबत्रका सफै घयधयुी सभावेि गये नगयेको सभेत हेयी अनसूुची 
२ फभोशजभको ढाॉचाभा सॊस्था सूचीकृत गयेको प्रभाण ऩत्र उऩरब्ध 
गयाउन ुऩनेछ । 

(ग) दपा (क) फभोशजभ प्राप्त मनवेदन फभोशजभ सूचीकृतको रामग प्राप्त बएको 
टोर ववकास सॊस्थाभा सभावेि हनुऩुने घयधयुी वा फस्ती छुटेको ऩाइएभा 
त्मसयी छुटेको घयधयुी वा फस्ती सभेत सभावेि गयी सूचीकयणको रामग 
ऩनु ऩेि गनष मनदेिन ददन सक्नेछ। 

(घ)  वडा कामाषरमरे मस दपा फभोशजभ सॊस्था सूचीकृत गयेको वववयण 
भामसक रुऩभा कामषऩामरकाको कामाषरमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

 

 

ऩरयच्छेद-३ 

सॊस्थाको काभ कतषव्म,अमधकायहरु 
६. टोर ववकास सॊस्थाका कामषहरु :(१)टोर ववकास सॊस्थका काभ , कतषव्म य अमधकाय 

देहामफभोशजभ हनुेछ :-  

(क)  सभदुामभािाशन्त, सयुऺाय अभनचमन कामभ गनष सहमोग गने । 

(ि) साभदुावमक सदबाव, सवहष्णतुा य बाइचायाको ववकास गने । 

(ग) टोरभा सॊचारन हनुे ववकास मनभाषणका मोजनाहरुको तजुषभा, कामाषन्वमन य 
सऩुरयवेऺण तथा अनगुभनभा सहमोग गने ।  

 

(घ) टोरभा हनुेऩयभऩयागत जात्रा , भेरा, ऩवष तथा सभायोहको व्मवस्थाऩनभा 
सहमोग गने। 

(ङ) टोरभा यहेका सावषजमनक तथा ऐरानी जग्गा ,सावषजमनक बवन , सभऩदा 
तथा बौमतक ऩूवाषधायहरुको सॊयऺण गनष तथा अमतिभण हनु नददन 
सहमोग गने। 

(च) टोरभाववऩद् व्मवस्थाऩन सभवन्धी िोज ,उद्धाय, याहत ववतयण , ऩनुमनषभाषण 
तथा ऩनुस्थाषऩना कामषभा सहमोग गने । 

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

(ज) छाडा ऩि ुचौऩामा व्मवस्थाऩनभा सहमोग गने/गयाउने । 
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(झ) सडक फत्ती , साभदुावमक ऩाकष , सावषजमनक िौचारम जस्ता सावषजमनक 
सभऩशत्तको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनभा सहमोग ऩयु   माउने । 

(ञ) कानून फभोशजभ मतनुष ऩने कय, दस्तयु,सेवािलु्क फझुाउने कामषभा 
सहजीकयण गने । 

(ट) टोरभा फसोफास गने गरयव , अिक्त , अऩाङ्गता बएका व्मशक्त तथा 
फेयोजगाय व्मशक्तहरुको तथ्माङ्क सॊकरनकामषभा सहमोग गने । 

(ठ) टोरभा यहेका िैशऺकतथा स्वास्थ्म सॊस्थाहरुको व्मवस्थाऩन य गणुस्तय 
सधुायको रामग सहमोग गने । 

(ड) जन्भ,मफफाह,फसाई सयाई,सभवन्ध ववच्छेद , भतृ्म ुजस्ता व्मशक्तगत घटना 
दताषको रामग टोरफासीराई उत्सावहत य सहजीकयण गने । 

(ढ) साभाशजक सयुऺा बत्ता ववतयण कामषभा आवश्मक सहजीकयण गने । 

(ण)  ववद्यतु  चहुावट तथा चोयी मनमन्त्रण कामषभा सहमोग गने । 

(त) टोरभा िाद्यान्न, भाछाभास,ु तयकायी, परपूर, ऩेम ऩदाथष रगामत दैमनक 
उऩबोग्म साभग्रीको गणुस्तय य भलु्म सचुीको फायेभा जानकायी यािी 
फजाय अनगुभन कामषभा सहमोग गने। 

(थ) उऩबोक्ता हक वहत सॊयऺणको रामग ऩैयवी तथा जनचेतना अमबफवृद्ध गने।  

(द) टोरभा हरयमारी ऺेत्र ववस्ताय गयी वातावयण सॊयऺणको कामषभा सहमोग 
गने । 

(ध) स्थानीम आमथषक ववकासका सॊबावनाका फायेभा छरपर गयी स्थानीम 
तह, गैय सयकायी तथा मनजी ऺेत्रसॉग सभन्वम , सहजीकयण य ऩैयवी गने 
। 

(न) बवन मनभाषण भाऩदण्ड तथा यावष्डम बवन सॊवहताको ऩारनाको रामग टोर 
फासीहरुराई प्रोत्सावहत गने ।  

(ऩ)  ववद्यारम बनाष , िोऩ अमबमान , साऺयता अमबमान , सयसपाई, रैवङ्गक वहॊसा 
उन्भरुन जस्ता यावष्डम अमबमानहरुभा सहमोग य सभन्वम गने। 

(ऩ) टोरभा धनी, गरयफको बावना हटाई सफै सदस्महरुराई मनणषम प्रविमा य 
श्रोतभा  ऩरयचारनभा सभान अमधकाय स्थावऩत गनष सहजीकयण गने ।  

(प) घयेर ुवहॊसा, मौनजन्म वहॊसा,भानव तस्कयी , फारश्रभ तथा फाध्मात्भक श्रभ , 

छाउऩडी रगामतका साभाशजक अऩयाध तथा ियावीहरु अन्त्म गनष 
जनचेतना अमबववृद्ध गने । 

(फ) टोरभा उद्यभ ववकाससॉग सभफशन्धत कामषिभहरु सॊचारन गनष आवश्मक 
सहजीकयण गने ।  
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(ब) टोरको ववकासका रामग ववमबन्न श्रोतफाट प्राप्त श्रोतको उच्चतभ  सदऩुमोग 
गने। 

(भ) टोरभा सयकायी मनकाम तथा गैय सयकायी सॊस्था भापष त सञ्चारन हनुे 
कामषिभहरु कामाषन्वमनगनष सहमोग गने ।  

(म) आफ्नो टोरराई वातावयणभैत्री , फार भैत्री , ऩोर्ण भैत्रीतथा ऩूणष 
सयसपाइमकु्त फनाउन कामषिभहरु सॊचारन गने तथा वडा कामाषरम य 
गाउॉ।ऩामरकाका कामषिभ कामाषन्वमनभा सहमोग, सभन्वम य सहजीकयण 
गने। 

(य)  वडा कामाषरम गाउॉ।ऩामरका तथा अन्म सयकायी मनकाम य गैयसयकायी 
सॊघसॊस्थासॉग गयेको सभझौता तथा सभझदायी अनसुायका अन्म कामषहरु 
गने। 

ऩरयच्छेद-४ 

सॊस्थाको कामष समभमतको फैठक य ऩदामधकायीहरुको काभ, कतषव्म य अमधकाय 
 

७. सॊस्थाको कामष समभमतको  फैठक:(१)सॊस्थाको कामष समभमतको फैठकको सञ्चारन देहाम 
फभोशजभ हनुेछ :- 

 

(क) कामष समभमतको फैठक भवहनाभा कशभतभा एक ऩटक य आवश्कता 
अनसुाय फस्नेछ । 

(ि) समभमतको फैठकभा वडा समभमत तथा गाउॉऩामरकाका जनप्रमतमनमध , 
ववऻतथा अन्म सयोकायवारहरुराई आभन्त्रण गनष सवकनेछ । 

(ग)  समभमतको वैठक मनणषमको भस्मौदा सशचवरे तमाय गनेछ ।  

(घ) सॊस्थाको फैठकको मनणषमहरु वैठकभा उऩशस्थत ऩदामधकायीहरुफाट 
हस्ताऺय गयीप्रभाशणत गयाउन ुऩनेछ। 

(२) उदपा (१) फभोशजभ फस्ने कामषसमभमतको फैठकको भाइन्मटु य सॊस्थाका प्रिासमनक तथा 
आमथषक कायोफायसॉग सभफशन्धत सभऩूणष कागजातहरु अध्मऺ , सशचवय कोर्ाध्मऺको शजभभाभा 
यहनेछन । 

(३) कामष समभमतको फैठक सॊस्थाको कामाषरमभा फस्नेछ। सॊस्थाको कामाषरम स्थाऩना बई नसकेको 
अवस्थाभा कामषसमभमतका सफै सदस्मराई ऩामक ऩने गयी उऩमकु्त स्थानभा फैठक फस्ने गयी 
अध्मऺरे तोक्न सक्नेछ। 
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८. सॊस्थाका कामष समभमतका ऩदामधकायीहरुको काभ कतषव्म य अमधकाय :-

सॊस्थाका ऩदामधकायीहरुको काभ कतषव्म य अमधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ् 
(१) अध्मऺको काभ, कतषव्म य अमधकाय 

(क) सॊस्थाको मनममभत फैठक फोराउने, फैठकका रामग मभमत, सभम य स्थान 
तोक्ने ।  

(ि) फैठकको अध्मऺता गयी फैठक सॊचारन गने । 

(ग) फैठकभा अनिुासनको ऩारन गनष रगाउने य छरपरका ववर्महरु वटऩोट 
गने वा गनष रगाउने । 

(घ) छरपर हुॉदा सवैको ववचाय सॊकरन गने य सवषसभभत मनणषम गनष ऩहर 
गने । 

(ङ)  सॊस्थाका मनणषमहरु रागू गने, गयाउने। 

(च) सॊस्थारे प्राप्त गयेको नगद वा शजन्सी साभानको सयुऺाको प्रवन्ध 
मभराउने। 

(छ) आवश्मकता अनसुाय वविेर् फैठक फोराउने । 

(ज) कामषववमध फभोशजभ अन्म कामषहरु गने । 

 

(२) उऩाध्मऺको काभ कतषव्म य अमधकाय: 

(क) अध्मऺको अनऩुशस्थमतभा अध्मऺरे गने बनी तोवकएका कामषहरु गने । 

(ि) कामष समभमतरे तोकेका अन्म कामषहरु गने। 

(३) सशचवको काभ, कतषव्म य अमधकाय् 
(क) अध्मऺको आदेिअनसुाय फैठक फोराउने । 

(ि) छरपरका प्रस्तावहरु सॊकरन गयी फैठकभा ऩेि गने य फैठकको मनणषम 
रेिी मनणषम प्रभाशणत गयाउने । 

(ग) सॊस्थाको विमाकराऩको फायेभा सदस्महरुराई जानकायी गयाउने। 

(घ) कामषसमभमतरे तोकेका अन्म कामषहरु गने । 

 

(४) कोर्ाध्मऺको काभ, कतषव्म य अमधकाय 

(क) सॊस्थाको आभदानी य िचषको वहसाफ याख्न ेतथा वववयण तमाय गने। 

(ि) फैंकभा िाता सॊचारन गदाष सॊमकु्त रुऩभा िाता सॊचारन गने। 

(ग) सॊस्थाको नगद य शजन्सी साभानको शजभभा मरई सयुऺा गने। 

(घ) कामषसमभमतरे तोकेका अन्म कामषहरु गने । 
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(५) सदस्महरुको काभ,कतषव्म य अमधकाय 

 

(क) समभमतको फैठकभा उऩशस्थत हनुे य छरपरभा सिीम रुऩभा सहबागी 
हनुे।  

(ि) समभमतको मनणषम कामाषन्वमनभा सहमोग गने। समभमतको मनणषम 
कामाषन्वमन बए नबएको हेयी आवश्मकताअनसुाय समभमतको फैठकभा 
छरपरभा ल्माउने।  

(ग) आवश्कता अनसुाय अध्मऺ, उऩाध्मऺ , सशचवय कोर्ाध्मऺको काभभा 
सघाउने । 

(घ) कामषसमभमतरे तोकेका अन्म कामषहरु गने । 

ऩरयच्छेद-५ 

आमथषक व्मवस्थाऩन 

 
९. सॊस्थाको आभदानी:(१) सॊस्थारे देहाम फभोशजभका ऺेत्रफाट आभदानी प्राप्त गनष सक्नेछ् 

(क) गाउॉ।ऩामरकाफाट प्राप्त हनुे अनदुान यकभ ।  

(ि) सयकायी तथा गैय सयकायी मनकामहरु, साभदुावमक सॊस्था तथा 
व्मशक्तहरुफाट प्राप्त हनुे सहामता तथा अनदुानको यकभ । 

(ग) टोर ववकास सॊस्थारे आमभूरक कामषहरु सॊचारन गयी प्राप्त हनुे आभदानी 
। 

(घ) गाउॉ।ऩामरका, अन्म सयकायी मनकामतथा गैयसयकायी सॊघसॊस्थासॉग ववकास 
मनभाषण वा कामषिभ सञ्चारनको रामग सभझौता फभोशजभ प्राप्त यकभ। 

(ङ) सॊस्थाका सदस्महरुफाट प्राप्त िलु्क तथा सहमोगको यकभ। 

(च) अन्म श्रोतफाट प्राप्त गयेको यकभ । 

(२) सॊस्थाको नाभभा प्राप्त हनुे सफै यकभ सॊस्थाको नाभभा यहेको वैंक िाताभा जभभा गनुष 
ऩनेछ। 

१०. सॊस्थाको िचष्  सॊस्थाको िचष देहाम फभोशजभ हनुेछ् 
(क)  कुनै मनकामफाट सभझौता फभोशजभ प्राप्त हनुे यकभ सभझौताभा 

उशल्रशित ितष फभोशजभ तोवकएको कामषभा िचष गनुष ऩनेछ। 

(ि)  सॊस्थाको मनममभत सञ्चारन तथा कामाषरम व्मवस्थाऩन सभफन्धी िचष 
कामषसमभमतको मनणषम फभोशजभ हनुेछ। 
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११. सॊस्थाको रेिा, प्रमतवेदन तथा अन्म्  

(१) सॊस्थाको िाता वडा कामाषरमको मसपारयसभा गाउॉ। कामषऩामरकाको कामाषरमरे 
तोकेको फैंकभा सञ्चारन हनुेछ। 

(२)  उऩदपा (१) फभोशजभको फैंक िाता कभतीभा एक जना भवहरा हनुे गयी 
सॊस्थाका अध्मऺ, उऩाध्मऺ य सशचवभध्मे कुनै दईु जना य कोर्ाध्मऺको सॊमकु्त 
दस्तितफाट सञ्चारन हनुेछ।  

(३) कोर्ाध्मऺरे सॊस्थाको सफै प्रकायको नगदी तथा शजन्सी आभदानी, सभऩूणष ववकास 
िचषको वववयण, सॊस्थाको सॊचारन य व्मवस्थाऩनभा बएको प्रिासमनक िचषहरुको 
वववयण स्ऩष्ट रुऩभा याख्नऩुनेछ । 

(४) कोर्ाध्मऺरे आभदानी िचषको वहसाफ वकताव चौभामसक रुऩभा कामष समभमतको 
फैठकभा ऩेि गनुष ऩनेछ। 

(५)  कामषसमभमतरे प्रत्मेक आमथषक वर्षभा गयेको काभ य आमथषक कायोफायको मथाथष 
वववयण तमाय गयी आमथषक वर्ष सभाप्त बएको मभमतरे तीन भवहना मबत्र टोर 
बेराभा ऩेि गनुष ऩनेछ। 

(६) सॊस्थारे आफ्नो वावर्षक कायोफायको प्रमतवेदन साधायणसबा , सभफशन्धत वडा 
कामषरम य गाउॉ।ऩामरकाभा ऩेि गनुषऩनेछ । 

(७) गाउॉऩामरका तथा वडा कामाषरमरे आवश्मकता अनसुाय सॊस्थाको अनगुभन गयी 
आवश्मक मनदेिन ददन सक्नेछ । 

१२. शजन्सी तथा वस्तगुत सहमोग मरन सक्ने् (१) मस कामषववमधभा अन्मत्र जनुसकैु कुया 
रेशिएको बए ताऩमन ववऩद् प्रबाववत व्मशक्तको उद्दाय , याहत तथा ऩनुस्थाषऩना कामषभा 
सहमोग गनष कुनै सयकायी मनकाम , गैय सयकायी सॊघसॊस्था , मनजी ऺेत्र तथा व्मशक्त 
वविेर्फाट शजन्सी साभान तथा वस्तगुत सहमोग मरन सक्नेछ। 

(२) सॊस्थारे उऩदपा (१) फभोशजभ प्राप्त सहमोग वडा समभमतको सभन्वमभा त्मस्तो 
ववऩदफाट प्रबाववत व्मशक्त तथा ऩरयवायराई ववतयण गनष सक्नेछ। 

(३) सॊस्थारे मस दपा फभोशजभ प्राप्त सहमोगको वववयण वावर्षक प्रमतवेदनभा सभेत 
सभावेि गनुष ऩनेछ। 

 

ऩरयच्छेद–6 

ववववध 

१३. सभन्वम समभमत् (१)सॊस्थाको काभको अनगुभन तथा सभीऺा गयी ऩषृ्ठऩोर्ण प्रदान 
गनष हयेक वडाभा देहामफभोशजभको सभन्वम समभमत यहनेछ :- 

(क) वडाध्मऺ     - सॊमोजक 
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(ि) वडा समभमतका सदस्महरु    - सदस्म  

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

(घ) वडा सशचव     - सदस्म सशचव 

(२) उऩदपा (१) को िण्ड (ग) फभोशजभका सदस्महरुको ऩदावमध दईु वर्षको हनुेछ 
। उक्त ऩदावमध सभाप्त बएऩमछ सॊमोजकरे कामषकार नदोहोरयने गयी वडा मबत्रका अन्म 
सॊस्थाका अध्मऺहरु भध्मेफाट तीन जना भनोनमन गनुष ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभको समभमतको फैठक कभतीभा चौभामसक रुऩभा फस्नेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोशजभको समभमतरे वडा मबत्रका सफै सॊस्थाको काभ कायवाहीराई 
प्रबावकायी फनाउन कामष समभमतराई आवश्मक मनदेिन ददन सक्नेछ।   

(३) उऩदपा (१) फभोशजभको समभमतरे सॊस्थाको काभ कायवाहीको सभफन्धभावावर्षक 
प्रमतवेदन कामषऩामरकाभा ऩेि गनुष ऩनेछ। 

१४. फाधा अडकाउ पुकाउन सक्ने्मो कामषववमध कामाषन्वमनको िभभा कुनै फाधा अड्चन 
आएभा कामषऩामरकारे त्मस्तो फाधा अडकाउ पुकाउन सक्नेछ । 

१५. कामष समभमत बङ्ग गनष सक्ने्  सावषजमनक सभऩशत्तको वहनामभना गने , प्रचमरत कानून 
मफऩरयत कामष गने तथा भ्रष्टाचाय वा आमथषक वहनामभना गयेको ऩाइएभा त्मस्तो 
कामषसमभमतराई सभफशन्धत वडा समभमतको मसपारयसभा कामषऩामरकारे बङ्ग गनष सक्नेछ 
। मसयी कामषसमभमत बङ्ग बएको अवस्थाभा एक भवहना मबत्र मसै कामषवववमध फभोशजभ 
नमाॉ कामष समभमत गठन गनुष ऩनेछ। 

१६. कामषववमध सॊिोधन तथा िायेज गनष सक्ने् (१) कामषऩामरकारे आवश्मकता अनसुाय 
मो कामषववमध सॊिोधन तथा िायेज गनष सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ मो कामषववमध िायेज बएको अवस्थाभा मस कामषववमध 
फभोशजभ स्थाऩना तथा सञ्चारन बएका सॊस्थाहरुको सभऩशत्त तथा दावमत्व कामषऩामरकाको 
नाभभा हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 

टोर ववकास सॊस्थाराई ऩामरका/गाउऩामरकाभासूचीकृत गने मनवेदनको 
नभनुा 

 

मभमत् ………………….. 

श्री सशचवज्मू 

वडा समभमतको कामाषरम 

वडा नॊ.......  

.............ऩामरका/गाउऩामरका। 

 

ववर्म् टोर ववकास सॊस्था सूचीकृत गने सभफन्धभा । 

 

उऩमुषक्त सभफन्धभा मस ऩामरका/गाउॉऩामरका को वडा नॊ …… शस्थत  

……………..टोरभा गठन गरयएको …………………………. टोर ववकास 
सॊस्थाराई …………………………………सूचीकृत गरयददनहुनु मनभनानसुायका 
वववयण सवहत अनयुोध गदषछु । मस …………………………….. टोर 
ववकास सॊस्थाको ऺेत्र मनभन उल्रेशित चाय वकल्रामबत्र सीमभत यहनेछ । 
सॊरग्न्  

   टोर बेराको उऩशस्थमत य मनणषम।  

   कामष समभमतका सदस्महरुको नाभ थय।  

ऩूवष मसभाना् ……………………………… 

ऩशिभ मसभाना् …………………………. 

उत्तय मसभाना् ………………………….. 

दशऺण मसभाना् …………………………. 

हारका जभभा घयधयुी् 
मनवेदक 

समभमतको तपष फाट 

अध्मऺको नाभ् ……………………………… 
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टोर ववकास सॊस्थाको नाभ्.............. 
ठेगाना्........................... 
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……………………………………… गाउॉऩामरका 
……………नॊ वडा कामाषरम 

टोर ववकास सॊस्था सूचीकृत प्रभाण-ऩत्र 
 

………………………………………………………………………………………………

…… गाउॉऩामरका।ऩामरकावडा नॊ.  ……………शस्थत …………………………………भा 
गठन बएको ………………………………………………टोर ववकास सॊस्थाराई मस 
कामाषरमभा मभमत………………भा सूचीकृत गयी मो प्रभाण-ऩत्र प्रदान गरयएको छ । 

मस गाउऩामरका।ऩामरकाको आमथषक, साभाशजक, साॉस्कृमतक तथा बौमतक ऩवुाषधाय ववकास य 
सिुासन कामभ गने ऺेत्रभा मस टोर ववकास सॊस्थाको सिीम सहबामगताको अऩेऺा गदषछु । 

 

……………………… 

वडा सशचव 

 

 

cf1fn], 
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