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टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७७ 

प्रस्तावना: स्थानीय ववकास प्रक्रियामा टोल तथा बस्ती स्तरवाट नै नागररक सहभागगता सुननश्चित 
गरै्द समाोको ्गथिक, सामाश्ोक, सााँस्कृनतक लगायत ववकासका सबै पक्षमा दर्दगोपना र अपनत्व 
सोृना गनि ननश्चित भौगोललक क्षेत्रलभत्र बसोबास गने नागररकहरुको सहभागगतामा वडा कायािलयको 
सहयोगीको रुपमा काम गने गरी टोल ववकास संस्थाको गठन र पररिालनका लागग ्वचयक 
कानूनी व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले, स्थानीय सरकार संिालन एनका र्दफा १०२ ले दर्दएका 
अगिकार अनुसार कायिपाललकाले यो कायिववगि स्वीकृत गरी लागू गरेको छ ।  

 

परिच्छेद-१ 
प्रािम्भिक 

 

१. संक्षिप्त नाम ि प्रािभि:  (१) यो कायिववगिको नाम “टोल ववकास संस्था (गठन तथा पररिालन) 
कायिववगि,२०७७” रहेको छ। 

(२) यो कायिववगि कायिपाललकाबाट स्वीकृत भएको लमनतरे्दखि लागू हुनेछ । 

 

२. परििाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस कायिववगिमा,- 
(क) “कायािलय” भन्नाले नगरपाललकाको नगरकायिपाललकाको कायािलयलाई सम्झनुपछि। 

(ि)  "टोल ववकास संस्था" भन्नाले टोल बस्तीको समग्र ववकासको लागग ननश्चित 
भौगोललक क्षेत्रका अगिकांश घर िरुीका प्रनतननगिहरुको उपसश्स्थनतमा ववकास 
ननमािण, सेवा प्रवाह र समाश्ोक पररिालनको क्षेत्रमा काम गने उद्रे्दचयले गठन भई 
वडा कायािलयमा सूिीकृत भएको सामुर्दानयक संस्थालाई सम्झनु पछि । 

(ग)  “पर्दागिकारी” भन्नाले संस्थाको कायिसलमनतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, 
सगिव र सर्दस्यहरु समेतलाई सम्झनुपछि । 

(घ) “बैठक” भन्नाले संस्थाको संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै बैठक सम्झनु पछि । 

(ङ) “वडा” भन्नाले नगरपाललकाको वडालाई सम्झनु पछि। 

(ि)  “वविान” भन्नाले संस्थाको वविानलाई सम्झनुपछि । 

(छ) “सलमनत” भन्नाले संस्थाको कायिसलमनत सम्झनु पछि । 

(ो)   “सािारणसभा” भन्नाले संस्थाको सािारण सर्दस्यहरुको भेला सम्झनु पछि। 

(झ) “संस्था” भन्नाले टोल ववकास संस्थालाई सम्झनुपछि । 
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परिच्छेद- २ 

संस्थाको गठन तथा सचूीकृत सभबन्िी व्र्िस्था  

 

३. संस्थाको गठन: (१) नगरपाललका क्षेत्रमा भौगोललक तथा सामाश्ोक सालमप्यताको 
्िारमा टोल तथा बस्तीका वालसन्र्दाको ्म भेलाबाट टोल तथा बस्ती लभत्रका घरिरुी 
समावेश हुने गरी टोल ववकास संस्थाको गठन गररनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोश्ोम गठन हुने संस्थाको कायिसलमनतमा रे्दहाय बमोश्ोमका 
पर्दागिकारी तथा सर्दस्यहरु रहनेछन:- 

(क) अध्यक्ष एक ोना 
(ि) उपाध्यक्ष एक ोना 
(ग) कोषाध्यक्ष एक ोना 
(घ) सगिव एक ोना 
(ङ) सर्दस्यहरु (तीन रे्दखि सात ोना सम्म) 

(३) उपर्दफा (२) बमोश्ोम संस्था गठन गर्दाि टोल तथा बस्ती लभत्रका एक घरिरुीबाट 
एकोना भन्र्दा बढी नपने गरी भौगोललक सन्तुलन तथा सामाश्ोक समावेशीकरणको 
्िारमा सभा वा वडा कायािलयले तोकेको िार क्रकल्ला लभत्रका नागररकहरुको 
्मभेलाबाट सविसम्मत रुपमा संस्थाको कायि सलमनत गठन हुनेछ ।  

तर, यस र्दफा बमोश्ोम ्मभेलामा सविसम्मत हुन नसकेमा उपश्स्थत सर्दस्यहरुको 
बहुमतबाट कायि सलमनत गठन गनि बािा पने छैन। 

(४) उपर्दफा (३) बमोश्ोम कायिसलमनतको कायिकाल समाप्त भएपनछ सािारण सभाको 
सविसम्मत वा सो नभएमा बहुमतबाट कायिसलमनतको पुनगिठन हुनेछ । 

(५) कायि सलमनतको कायािवगि गठन भएको लमनतले र्दईु वषिको हुनेछ । 

(६) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सगिवको पर्दमा लगातार र्दईु कायिकाल भन्र्दा बढी 
सोही पर्दमा काम गनि सक्ने छैन ।  

(७) कायि सलमनतमा अध्यक्ष, सगिव वा कोषाध्यक्ष मध्ये कुनै एक पर्दमा अननवायि रुपमा 
मदहला हुनुपनेछ ।  

(८) संस्था गठन गर्दाि सकेसम्म टोलका सम्पुणि घरिरुीलाई एक घर एक सर्दस्यको 
रुपमा समेट्नु पनेछ ।  
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(९) उपर्दफा ८ बमोश्ोम सवै घरिरुी समावेश हुन सम्भव नभएमा कम्तीमा ८० प्रनतशत 
घरिरुी सहभागी गराई टोल ववकास संस्था गठन गनुिपने छ।  

(१०) यस कायिववगि बमोश्ोमगठन गररन ेसंस्थाको कायिसलमनतमा कम्तीमा ५० प्रनतशत 
मदहला सर्दस्य हुनु पनेछ । 

(११) संस्थाको कायिक्षेत्र सािारण सभाले तोकेको िारक्रकल्ला लभत्र हुनेछ। सािारण सभाले 
टोल तथा बस्ती लभत्रका कुनै घरिरुी संस्थामा समावेश गरेको नपाइएमा वा कुनै घरिरुी 
वा बस्ती उक्त संस्थामा समावेश गनुि पने भन्ने लागेमा वडा कायािलयले त्यसरी छुटेको 
घरिरुी वा बस्ती सम्बश्न्ित संस्थामा समावेश गनि लगाउनेछ।   

(१२)यस र्दफामा अन्यत्र ोुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनन वडा कायािलयले तोकेको 
भौगोललक क्षेत्र लभत्र रहेका बढीमा १०० घरिरुी समेट्ने गरी टोल ववकास संस्था गठन 
गनि सक्रकने छ। एउटा घरिरुी एक भन्र्दा बढी टोल ववकास संस्थाको सर्दस्य बन्न पाउने 
छैन। 

४. कायि सलमनतका पर्दागिकारीको पर्द ररक्त सम्बन्िी व्यवस्थााः(१) र्दफा ३ बमोश्ोम गठन 
भएको कायि सलमनतका पर्दागिकारीहरुको पर्द रे्दहाय बमोश्ोमको अवस्थामा ररक्त हुनेछ। 

(क) अध्यक्षले उपाध्यक्ष माफि त कायिसलमनतको बैठकमा र उपाध्यक्ष सदहत अन्य 
सर्दस्यले अध्यक्षलाई राोीनामा दर्दएमा। 

(ि) भ्रष्टािार वा अन्य कुनै फौोर्दारी अलभयोगमा कसुरर्दार ठहररएमा। 

(ग) मतृ्यु भएमा।  

(२) उपर्दफा (१) बमोश्ोम अध्यक्षको पर्द ररक्त भएमा कायि सलमनतको बााँकी अवगिको 
लागग उपाध्यक्षले अध्यक्ष भई कामकाो गनेछ। अन्य पर्दागिकारीहरुको हकमा कायि 
सलमनतले बााँकी अवगिको लागग सलमनतका सर्दस्यहरु मध्येबाट कुनै सर्दस्यलाई 
त्यस्तो ररक्त पर्दमा कामकाो गनि लगाउन सक्नछे। 

५. संस्था सूचीकृत: संस्थाको सूिीकृत रे्दहाय बमोश्ोम हुनेछ : - 

(क) संस्थाको ्मभेलाले ननणिय गरी अनुसूिी १ बमोश्ोमको ढााँिामा सोही ननवेर्दनमा 
उश्ल्लखित कागोातहरु समावेश गरी संस्था सूिीकरणका लागग वडा कायािलयमा 
ननवेर्दन दर्दनु पनेछ । 

(ि) उपर्दफा (१) बमोश्ोम ननवेर्दन प्राप्त भएपनछ वडा कायािलयले संस्थाको िारक्रकल्ला 
लभत्रका सबै घरिरुी समावेश गरे नगरेको समेत हेरी अनुसूिी २ बमोश्ोमको ढााँिामा 
संस्था सूिीकृत गरेको प्रमाण पत्र उपलब्ि गराउनु पनेछ । 
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(ग) र्दफा (क) बमोश्ोम प्राप्त ननवेर्दन बमोश्ोम सूिीकृतको लागग प्राप्त भएको टोल 
ववकास संस्थामा समावेश हुनुपने घरिरुी वा बस्ती छुटेको पाइएमा त्यसरी छुटेको 
घरिरुी वा बस्ती समेत समावेश गरी सूिीकरणको लागग पुन पेश गनि ननरे्दशन दर्दन 
सक्नेछ। 

(घ)  वडा कायािलयले यस र्दफा बमोश्ोम संस्था सूिीकृत गरेको वववरण मालसक रुपमा 
कायिपाललकाको कायािलयमा पठाउनु पनेछ। 

 

 

परिच्छेद-३ 

संस्थाको काम कतिव्य,अगिकारहरु 
६. टोल विकास संस्थाका कार्यहरु: (१) टोल ववकास संस्थका काम, कतिव्य र अगिकार 

रे्दहाय बमोश्ोम हुनेछ :-  

(क)  समुर्दायमा शाश्न्त, सुरक्षार अमनियन कायम गनि सहयोग गने । 
(ि)  सामुर्दानयक सर्दभाव, सदहष्णुता र भाइिाराको ववकास गने । 

(ग) टोलमा संिालन हुने ववकास ननमािणका योोनाहरुको तोुिमा, कायािन्वयन र 
सुपररवेक्षण तथा अनुगमनमा सहयोग गने ।  

(घ) टोलमा हुने परम्परागत ोात्रा, मेला, पवि तथा समारोहको व्यवस्थापनमा सहयोग गन े
। 

(ङ) टोलमा रहेका साविोननक तथा ऐलानी ोग्गा, साविोननक भवन, सम्पर्दा तथा भौनतक 
पूवाििारहरुको संरक्षण गनि तथा अनतिमण हुन नदर्दन सहयोग गने। 

(ि) टोलमा ववपद् व्यवस्थापन सम्वन्िी िोो, उद्िार, राहत ववतरण, पुनननिमािण तथा 
पुनस्थािपना कायिमा सहयोग गने । 

(छ) टोलको सरसफाई व्यवस्थापनको लागग सहयोग र समन्वय गने/ गराउने  

(ो) छाडा पशु िौपाया व्यवस्थापनमा सहयोग गन/ेगराउने । 

(झ) सडक बत्ती, सामुर्दानयक पाकि , साविोननक शौिालय ोस्ता साविोननक सम्पवत्तको 
सञ्िालन र व्यवस्थापनमा सहयोग पुर   याउने । 

(ञ) कानून बमोश्ोम नतनुि पने कर, र्दस्तुर,सेवाशुल्क बुझाउने कायिमा सहोीकरण गन े
। 

(ट) टोलमा बसोबास गने गररव, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यश्क्त तथा बरेोोगार 
व्यश्क्तहरुको तथ्याङ्क संकलनकायिमा सहयोग गन े। 

(ठ) टोलमा रहेका शैक्षक्षकतथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको व्यवस्थापन र गुणस्तर सुिारको 
लागग सहयोग गने । 

(ड) ोन्म,बबबाह,बसाई सराई,सम्वन्ि ववच्छेर्द, मतृ्यु ोस्ता व्यश्क्तगत घटना र्दतािको 
लागग टोलबासीलाई उत्सादहत र सहोीकरण गने । 
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(ढ) सामाश्ोक सुरक्षा भत्ता ववतरण कायिमा ्वचयक सहोीकरण गने । 

(ण)  ववद्युत   िहुावट तथा िोरी ननयन्त्रण कायिमा सहयोग गने । 
(त) टोलमा िाद्यान्न, माछामासु, तरकारी, फलफूल, पेय पर्दाथि लगायत रै्दननक उपभोग्य 

सामग्रीको गुणस्तर र मुल्य सुिीको बारेमा ोानकारी रािी बोार अनुगमन कायिमा 
सहयोग गने। 

(थ) उपभोक्ता हक दहत संरक्षणको लागग पैरवी तथा ोनितेना अलभबदृ्गि गने।  

(र्द) टोलमा हररयाली क्षेत्र ववस्तार गरी वातावरण संरक्षणको कायिमा सहयोग गने । 
(ि) स्थानीय ्गथिक ववकासका संभावनाका बारेमा छलफल गरी स्थानीय तह, गैर 

सरकारी तथा ननोी क्षेत्रसाँग समन्वय, सहोीकरण र पैरवी गने । 
(न) भवन ननमािण मापर्दण्ड तथा राश्ष्िय भवन संदहताको पालनाको लागग टोल 

बासीहरुलाई प्रोत्सादहत गने ।  

(ऩ)  ववद्यालय भनाि, िोप अलभयान, साक्षरता अलभयान, सरसफाई, लैङ्गगक दहसंा 
उन्मुलन ोस्ता राश्ष्िय अलभयानहरुमा सहयोग र समन्वय गने। 

(प) टोलमा िनी, गररबको भावना हटाई सबै सर्दस्यहरुलाई ननणिय प्रक्रिया र श्रोतमा  
पररिालनमा समान अगिकार स्थावपत गनि सहोीकरण गने ।  

(फ) घरेलु दहसंा, यौनोन्य दहसंा,मानव तस्करी, बालश्रम तथा बाध्यात्मक श्रम, छाउपडी 
लगायतका सामाश्ोक अपराि तथा िरावीहरु अन्त्य गनि ोनितेना अलभवदृ्गि गन े
। 

(ब) टोलमा उद्यम ववकाससाँग सम्बश्न्ित कायििमहरु संिालन गनि ्वचयक 
सहोीकरण गने ।  

(भ) टोलको ववकासका लागग ववलभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्ितम   सर्दपुयोग गने। 
(म) टोलमा सरकारी ननकाय तथा गैर सरकारी संस्था माफि त सञ्िालन हुने कायििमहरु 

कायािन्वयन गनि सहयोग गने ।  

(य) ् फ्नो टोललाई वातावरणमैत्री, बालमैत्री, पोषणमैत्री तथा पूणि सरसफाइयुक्त बनाउन 
कायििमहरु संिालन गने तथा वडा कायािलय र नगरपाललकाका कायििम 
कायािन्वयनमा सहयोग, समन्वय र सहोीकरण गने। 

(र)  वडा कायािलय, नगरपाललका तथा अन्य सरकारी ननकाय र गैरसरकारी सघंसंस्थासाँग 
गरेको सम्झौता तथा समझर्दारी अनुसारका अन्य कायिहरु गने। 
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परिच्छेद-४ 

संस्थाको कायि सलमनतको बठैक र पर्दागिकारीहरुको काम, कतिव्य र अगिकार 

 

७. संस्थाको कार्य सममततको बैठक: (१) संस्थाको कायि सलमनतको बैठकको सञ्िालन 
रे्दहाय बमोश्ोम हुनेछ :- 

(क) कायि सलमनतको बैठक मदहनामा कश्म्तमा एक पटक र ्वचकता अनुसार बस्नेछ 
। 

(ि) सलमनतको बैठकमा वडा सलमनत तथा नगरपाललकाका ोनप्रनतननगि, ववज्ञ तथा अन्य 
सरोकारवालहरुलाई ्मन्त्रण गनि सक्रकनेछ । 

(ग)  सलमनतको वैठक ननणियको मस्यौर्दा सगिवले तयार गनेछ ।  

(घ) संस्थाको बैठकको ननणियहरु वैठकमा उपश्स्थत पर्दागिकारीहरुबाट हस्ताक्षर गरी 
प्रमाखणत गराउनु पनेछ। 

(२) उर्दफा (१) बमोश्ोम बस्ने कायिसलमनतको बैठकको माइन्युट र संस्थाका प्रशासननक तथा 
्गथिक कारोबारसाँग सम्बश्न्ित सम्पूणि कागोातहरु अध्यक्ष, सगिवर कोषाध्यक्षको 
श्ोम्मामा रहनेछन  । 

(३) कायि सलमनतको बैठक संस्थाको कायािलयमा बस्नेछ । संस्थाको कायािलय स्थापना भई 
नसकेको अवस्थामा कायिसलमनतका सबै सर्दस्यलाई पायक पने गरी उपयुक्त स्थानमा बैठक 
बस्ने गरी अध्यक्षले तोक्न सक्नेछ। 

८. संस्थाका कार्य सममततका पदाधिकािीहरुको काम कतयव्र् ि अधिकाि:- संस्थाका 
पर्दागिकारीहरुको काम कतिव्य र अगिकार रे्दहाय बमोश्ोम हुनेछाः 

(१) अध्यक्षको काम, कतिव्य र अगिकार 

(क) संस्थाको ननयलमत बैठक बोलाउने, बैठकका लागग लमनत, समय र स्थान तोक्न े
।  

(ि) बैठकको अध्यक्षता गरी बैठक संिालन गने । 
(ग) बैठकमा अनुशासनको पालन गनि लगाउने र छलफलका ववषयहरु दटपोट गने वा 

गनि लगाउने । 
(घ) छलफल हुाँर्दा सवैको वविार संकलन गने र सविसम्मत ननणिय गनि पहल गने । 
(ङ) संस्थाका ननणियहरु लागू गने, गराउने। 
(ि) संस्थाले प्राप्त गरेको नगर्द वा श्ोन्सी सामानको सुरक्षाको प्रवन्ि लमलाउने। 

(छ) ् वचयकता अनुसार ववशषे बैठक बोलाउने । 

(ो) कायिववगि बमोश्ोम अन्य कायिहरु गने । 
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(२) उपाध्र्िको काम कतयव्र् ि अधिकाि: 

(क) अध्यक्षको अनुपश्स्थनतमा अध्यक्षले गने भनी तोक्रकएका कायिहरु गने । 

(ि) कायि सलमनतले तोकेका अन्य कायिहरु गने। 

(३) सधचिको काम, कतयव्र् ि अधिकािः 
(क) अध्यक्षको ्रे्दशअनुसार बैठक बोलाउने । 

(ि) छलफलका प्रस्तावहरु संकलन गरी बठैकमा पेश गने र बठैकको ननणिय लेिी 
ननणिय प्रमाखणत गराउने । 

(ग) संस्थाको क्रियाकलापको बारेमा सर्दस्यहरुलाई ोानकारी गराउने। 

(घ) कायिसलमनतले तोकेका अन्य कायिहरु गने । 
 

(४) कोषाध्र्िको काम, कतयव्र् ि अधिकाि 

(क) संस्थाको ्म्र्दानी र िििको दहसाब राख्न ेतथा वववरण तयार गन।े 
(ि) बैंकमा िाता संिालन गर्दाि संयुक्त रुपमा िाता संिालन गने। 

(ग) संस्थाको नगर्द र श्ोन्सी सामानको श्ोम्मा ललई सुरक्षा गने। 
(घ) कायिसलमनतले तोकेका अन्य कायिहरु गने । 

 

(५) सदस्र्हरुको काम,कतयव्र् ि अधिकाि 

(क) सलमनतको बैठकमा उपश्स्थत हुने र छलफलमा सिीय रुपमा सहभागी हुने।  

(ि) सलमनतको ननणिय कायािन्वयनमा सहयोग गने। सलमनतको ननणिय कायािन्वयन 
भए नभएको हेरी ्वचयकताअनुसार सलमनतको बैठकमा छलफलमा ल्याउने।  

(ग) ् वचकता अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सगिवर कोषाध्यक्षको काममा सघाउन े
। 

(घ) कायिसलमनतले तोकेका अन्य कायिहरु गने । 

 
 

परिच्छेद-५ 

्गथिक व्यवस्थापन 

९. संस्थाको आभदानी:(१) संस्थाले रे्दहाय बमोश्ोमका क्षेत्रबाट ्म्र्दानी प्राप्त गनि सक्नेछाः 
(क) नगरपाललकाबाट प्राप्त हुने अनुर्दान रकम ।  

(ि) सरकारी तथा गैर सरकारी ननकायहरु, सामुर्दानयक संस्था तथा 
व्यश्क्तहरुबाट प्राप्त हुने सहायता तथा अनुर्दानको रकम । 
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(ग) टोल ववकास संस्थाले ् यमूलक कायिहरु संिालन गरी प्राप्त हुने ् म्र्दानी 
। 

(घ) नगरपाललका, अन्य सरकारी ननकायतथा गैरसरकारी संघसंस्थासाँग ववकास 
ननमािण वा कायििम सञ्िालनको लागग सम्झौता बमोश्ोम प्राप्त रकम। 

(ङ) संस्थाका सर्दस्यहरुबाट प्राप्त शुल्क तथा सहयोगको रकम। 
(ि) अन्य श्रोतबाट प्राप्त गरेको रकम । 

(२) संस्थाको नाममा प्राप्त हुने सबै रकम संस्थाको नाममा रहेको वैंक िातामा ोम्मा 
गनुि पनेछ। 

 

१०. संस्थाको खचयः संस्थाको ििि रे्दहाय बमोश्ोम हुनेछाः 
(क)  कुनै ननकायबाट सम्झौता बमोश्ोम प्राप्त हुने रकम सम्झौतामा उश्ल्लखित शति 

बमोश्ोम तोक्रकएको कायिमा ििि गनुि पनेछ। 

(ि)  संस्थाको ननयलमत सञ्िालन तथा कायािलय व्यवस्थापन सम्बन्िी ििि 
कायिसलमनतको ननणिय बमोश्ोम हुनेछ। 

 

११. संस्थाको लेखा, प्रततिेदन तथा अन्र्ः  

(१) संस्थाको िाता वडा कायािलयको लसफाररसमा नगर कायिपाललकाको कायािलयले 
तोकेको बैंकमा सञ्िालन हुनेछ। 

(२)  उपर्दफा (१) बमोश्ोमको बैंक िाता कम्तीमा एक ोना मदहला हुने गरी संस्थाका 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सगिवमध्ये कुनै र्दईु ोना र कोषाध्यक्षको संयुक्त 
र्दस्तितबाट सञ्िालन हुनेछ।  

(३) कोषाध्यक्षले संस्थाको सबै प्रकारको नगर्दी तथा श्ोन्सी ् म्र्दानी, सम्पूणि ववकास 
िििको वववरण, संस्थाको संिालन र व्यवस्थापनमा भएको प्रशासननक िििहरुको 
वववरण स्पष्ट रुपमा राख्नुपनेछ । 

(४) कोषाध्यक्षले ्म्र्दानी िििको दहसाब क्रकताव िौमालसक रुपमा कायि सलमनतको 
बैठकमा पेश गनुि पनेछ। 

(५)  कायिसलमनतले प्रत्येक ्गथिक वषिमा गरेको काम र ्गथिक कारोबारको यथाथि 
वववरण तयार गरी ्गथिक वषि समाप्त भएको लमनतले तीन मदहना लभत्र टोल 
भेलामा पेश गनुि पनेछ। 

(६) संस्थाले ्फ्नो वावषिक कारोबारको प्रनतवेर्दन सािारणसभा, सम्बश्न्ित वडा 
कायािलय र नगरपाललकामा पेश गनुिपनेछ । 

(७) नगरपाललका तथा वडा कायािलयले ्वचयकता अनुसार संस्थाको अनुगमन गरी 
्वचयक ननरे्दशन दर्दन सक्नेछ । 
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१२. म्िन्सी तथा िस्तुगत सहर्ोग मलन सकनेः (१) यस कायिववगिमा अन्यत्र ोुनसुकै कुरा 
लेखिएको भए तापनन ववपद् प्रभाववत व्यश्क्तको उद्र्दार, राहत तथा पुनस्थािपना कायिमा 
सहयोग गनि कुनै सरकारी ननकाय, गैर सरकारी संघसंस्था, ननोी क्षेत्र तथा व्यश्क्त 
ववशषेबाट श्ोन्सी सामान तथा वस्तुगत सहयोग ललन सक्नेछ। 
(२) संस्थाले उपर्दफा (१) बमोश्ोम प्राप्त सहयोग वडा सलमनतको समन्वयमा त्यस्तो 
ववपर्दबाट प्रभाववत व्यश्क्त तथा पररवारलाई ववतरण गनि सक्नेछ। 

(३) संस्थाले यस र्दफा बमोश्ोम प्राप्त सहयोगको वववरण वावषिक प्रनतवेर्दनमा समेत 
समावेश गनुि पनेछ। 
 

 

 परिच्छेद–६ 
विविि 

१३. समन्िर् सममततः (१) संस्थाको कामको अनुगमन तथा समीक्षा गरी पषृ्ठपोषण प्रर्दान 
गनि हरेक वडामा रे्दहाय बमोश्ोमको समन्वय सलमनत रहनेछ :- 

क. वडाध्यक्ष         - संयोोक 

ि.वडा सलमनतका सर्दस्यहरु        - सर्दस्य  

ग.टोलववकास संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट संयोोकले तोकेका ३ ोना -सर्दस्य  

घ.वडा सगिव        - सर्दस्य सगिव 

(२) उपर्दफा (१) को िण्ड (ग) बमोश्ोमका सर्दस्यहरुको पर्दावगि र्दईु वषिको हुनेछ । 
उक्त पर्दावगि समाप्त भएपनछ संयोोकले कायिकाल नर्दोहोररने गरी वडा लभत्रका अन्य 
संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट तीन ोना मनोनयन गनुि पनेछ। 

(३) उपर्दफा (१) बमोश्ोमको सलमनतको बैठक कम्तीमा िौमालसक रुपमा बस्नेछ। 

(४) उपर्दफा (१) बमोश्ोमको सलमनतले वडा लभत्रका सबै संस्थाको काम कारवाहीलाई 
प्रभावकारी बनाउन कायि सलमनतलाई ्वचयक ननरे्दशन दर्दन सक्नेछ।   

(३) उपर्दफा (१) बमोश्ोमको सलमनतले संस्थाको काम कारवाहीको सम्बन्िमा वावषिक 
प्रनतवेर्दन कायिपाललकामा पेश गनुि पनेछ। 

१४. बािा अडकाउ फुकाउन सकनेः यो कायिववगि कायािन्वयनको िममा कुनै बािा अ्िन 
्एमा कायिपाललकाले त्यस्तो बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । 
 

१५. कार्य सममतत िङ्ग गनय सकनेः साविोननक सम्पवत्तको दहनालमना गने, प्रिललत काननू 
बबपररत कायि गने तथा भ्रष्टािार वा ्गथिक दहनालमना गरेको पाइएमा त्यस्तो 
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कायिसलमनतलाई सम्बश्न्ित वडा सलमनतको लसफाररसमा कायिपाललकाले भङ्ग गनि 
सक्नेछ । यसरी कायिसलमनत भङ्ग भएको अवस्थामा एक मदहना लभत्र यस ैकायिवववगि 
बमोश्ोम नयााँ कायि सलमनत गठन गनुि पनेछ। 
 
 

१६. कार्यविधि संशोिन तथा खािेि गनय सकनेः (१) कायिपाललकाले ्वचयकता अनुसार यो 
कायिववगि संशोिन तथा िारेो गनि सक्नेछ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोश्ोम यो कायिववगि िारेो भएको अवस्थामा यस कायिववगि बमोश्ोम 
स्थापना तथा सञ्िालन भएका संस्थाहरुको सम्पवत्त तथा र्दानयत्व कायिपाललकाको नाममा 
हुनेछ। 
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अनुसूिी-१ 

टोल ववकास संस्थालाई नगरपाललकामा सिूीकृत गने ननवेर्दनको नमनुा 
 

लमनताः ………………….. 

 

श्री सगिवज्यू 

वडा सलमनतको कायािलय 

वडा नं.......  

.............नगरपाललका । 

 

ववषयाः टोल ववकास संस्था सूिीकृत गने सम्बन्िमा । 

 

उपयुिक्त सम्बन्िमा ववर्दरु नगरपाललकाको वडा नं …… श्स्थत ……………..टोलमा गठन 
गररएको …………………………. टोल ववकास संस्थालाई …………………………………सूिीकृत 
गररदर्दनुहुन ननम्नानुसारका वववरण सदहत अनुरोि गर्दिछु । यस …………………………….. 
टोल ववकास संस्थाको क्षेत्र ननम्न उल्लेखित िार क्रकल्लालभत्र सीलमत रहनेछ । 
संलग्नाः  

   टोल भेलाको उपश्स्थनत र ननणिय । 

   कायि सलमनतका सर्दस्यहरुको नाम थर। 

पूवि लसमानााः ………………………………   पश्चिम लसमानााः …………………………. 

उत्तर लसमानााः …………………………..  र्दक्षक्षण लसमानााः …………………………. 

हालका ोम्मा घरिुरीाः 
ननवेर्दक 

सलमनतको तफि बाट 

अध्यक्षको नामाः ……………………………… 

           टोल ववकास संस्थाको नामाः……………… 

ठेगानााः........................... 
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ववर्दरु नगरपाललका 

……………नं वडा कायािलय 

टोल ववकास संस्था सूिीकृत प्रमाण-पत्र 

 

ववर्दरु नगरपाललकावडा नं.  ……………श्स्थत …………………………………मा गठन भएको 
………………………………………………टोल ववकास संस्थालाई यस कायािलयमा लमनत………………मा 
सूिीकृत गरी यो प्रमाण-पत्र प्रर्दान गररएको छ । 

यस नगरपाललकाको ् गथिक, सामाश्ोक, सााँस्कृनतक तथा भौनतक पुवाििार ववकास र सुशासन 
कायम गने के्षत्रमा यस टोल ववकास संस्थाको सिीय सहभागगताको अपेक्षा गर्दिछु । 

 

……………………… 

                                                                                                                                         वडा सगिव 
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