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प्रस्तावना: स्थानीय ववकास प्रवियामा टोल तथा बस्ती स्तरवाट नै नागररक सहभागगता 
सगुनश्चित गरै्द समाजको आगथिक,सामाश्चजक,सााँस्कृगतक लगायत ववकासका सबै पक्षमादर्दगोपना 
र अपनत्व सृजना गनि गनश्चित भौगोगलक क्षेत्रगभत्र बसोबास गने नागररकहरुको सहभागगतामा 
वडा कायािलयकोसहयोगीको रुपमा काम गने गरी टोल ववकास संस्थाको गठन र पररचालनका 
लागग आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले, 

"प्रशासकीय कायिववगि गनयगमत गने ऐन, २०७४ को र्दफा ४" बमोश्चजम कायिपागलकाले यो 
कायिववगि स्वीकृत गरी लागू गरेको छ ।  
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टोल ववकास संस्था (गठन तथा पररचालन) कायिववगि, २०७९ 
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पररच्छेर्द-१ 
प्रारश्चभभक 

१. संश्चक्षप्त नाम र प्रारभभ:  (१)यो कायिववगिको नाम “टोल ववकास संस्था (गठन तथा 
पररचालन) कायिववगि,२०७९”रहेको छ। 

(२)यो कायिववगि कायिपागलकाबाट स्वीकृत भएको गमगतरे्दश्चि लागू हनुेछ । 

२. पररभाषा:ववषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस कायिववगिमा,- 

 

(क) “कायािलय” भन्नाले मिवुन नगरपागलकाको नगरकायिपागलकाको 
कायािलयलाई सभझनपुछि। 

(ि)  "टोल ववकास संस्था" भन्नाले टोल बस्तीको समग्र ववकासको लागग 
गनश्चित भौगोगलक क्षेत्रका अगिकांश घर िरुीका प्रगतगनगिहरुको 
उपसश्चस्थगतमा ववकास गनमािण, सेवा प्रवाह र समाश्चजक पररचालनको क्षेत्रमा 
काम गने उदे्दश्यले गठन भई वडा कायािलयमा सूचीकृत भएको सामरु्दावयक 
संस्थालाई सभझन ुपछि । 

(ग)  “पर्दागिकारी” भन्नाले संस्थाको कायिसगमगतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
कोषाध्यक्ष, सश्चचव र सर्दस्यहरु समेतलाई सभझनपुछि । 

(घ) “बैठक” भन्नाले संस्थाको संयकु्त वा छुट्टाछुटै्ट बैठक सभझन ुपछि । 

(ङ) “वडा” भन्नाले गाउाँ।नगरपागलकाको वडालाई सभझन ुपछि। 

(च)  “वविान” भन्नाले संस्थाको वविानलाई सभझनपुछि । 

(छ) “सगमगत” भन्नाले संस्थाको कायिसगमगत सभझन ुपछि । 

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

(झ) “संस्था” भन्नाले टोल ववकास संस्थालाई सभझनपुछि । 

पररच्छेर्द- २ 

संस्थाको गठन तथा सूचीकृत सभबन्िी व्यवस्था  

३. संस्थाको गठन:(१)गाउाँ।नगरपागलकाकाक्षेत्रमाभौगोगलक तथा सामाश्चजक सागमप्यताको 
आिारमा टोल तथा बस्तीका वागसन्र्दाको आमभेलाबाट टोल तथा बस्ती गभत्रका घरिरुी 
समावेश हनुे गरी टोल ववकास संस्थाको गठन गररनेछ । 
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(२) उपर्दफा (१) बमोश्चजम गठन हनु ेसंस्थाको कायिसगमगतमा रे्दहाय बमोश्चजमका 
पर्दागिकारी तथा सर्दस्यहरुरहनेछन:- 

(क) अध्यक्ष एक जना 
(ि) उपाध्यक्ष एक जना 
(ग) कोषाध्यक्ष एक जना 
(घ) सश्चचव एक जना 
(ङ) सर्दस्यहरु(तीन रे्दश्चि सात जना सभम) 

(३) उपर्दफा (२) बमोश्चजम संस्था गठन गर्दाि टोल तथा बस्ती गभत्रका एक 
घरिरुीबाट एकजना भन्र्दा बढी नपने गरी भौगोगलक सन्तलुन तथा सामाश्चजक 
समावेशीकरणको आिारमा सभा वा वडा कायािलयले तोकेको चार वकल्ला 
गभत्रका नागररकहरुकोआमभेलाबाट सविसभमत रुपमा संस्थाको कायि सगमगत 
गठन हनुेछ ।  

तर, यस र्दफा बमोश्चजम आमभेलामा सविसभमत हनु नसकेमा उपश्चस्थत 
सर्दस्यहरुको बहमुतबाट कायि सगमगत गठन गनि बािा पने छैन। 

(४) उपर्दफा (३) बमोश्चजम कायिसगमगतको कायिकाल समाप्त भएपगछसािारण 
सभाको सविसभमत वा सो नभएमा बहमुतबाट कायिसगमगतको पनुगिठन हनुेछ । 

(५)कायि सगमगतको कायािवगि गठन भएको गमगतले र्दईु वषिको हनुेछ । 

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

(७)कायि सगमगतमा अध्यक्ष, सश्चचव वा कोषाध्यक्ष मध्ये कुनै एक पर्दमा अगनवायि 
रुपमा मवहला हनुपुनेछ ।  

(८)संस्था गठन गर्दाि सकेसभम टोलका सभपणुि घरिरुीलाई एक घर एक 
सर्दस्यको रुपमा समेट्न ुपनेछ ।  

(९)उपर्दफा ८ बमोश्चजम सवै घरिरुी समावेश हनु सभभव नभएमा कभतीमा 
८० प्रगतशत घरिरुी सहभागी गराई टोल ववकास संस्था गठन गनुिपने छ।  
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(१०)यस कायिववगि बमोश्चजमगठन गररने संस्थाको कायिसगमगतमा कभतीमा ५० 
प्रगतशत मवहला सर्दस्य हनु ुपनेछ । 

(११)संस्थाको कायिक्षेत्र सािारण सभाले तोकेको चारवकल्ला गभत्र हनुेछ। 
सािारण सभाले टोल तथा बस्ती गभत्रका कुनै घरिरुी संस्थामा समावेश गरेको 
नपाइएमा वा कुनै घरिरुी वा बस्ती उक्त संस्थामा समावेश गनुि पने भने्न लागेमा 
वडा कायािलयले त्यसरी छुटेको घरिरुी वा बस्ती सभबश्चन्ित संस्थामा समावेश 
गनि लगाउनेछ।   

(१२)यस र्दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेश्चिएको भए तापगन वडा कायािलयले 
तोकेको भौगोगलक क्षेत्र गभत्र रहेका बढीमा १०० घरिरुी समेट्ने गरी टोल 
ववकास संस्था गठन गनि सवकने छ। एउटा घरिरुी एक भन्र्दा बढी टोल 
ववकास संस्थाको सर्दस्य बन्न पाउने छैन। 

४. कायि सगमगतका पर्दागिकारीको पर्द ररक्त सभबन्िी व्यवस्थााः(१) र्दफा ३ बमोश्चजम गठन 
भएको कायि सगमगतका पर्दागिकारीहरुको पर्द रे्दहाय बमोश्चजमको अवस्थामा ररक्त हनुेछ। 

(क) अध्यक्षले उपाध्यक्ष माफि त कायिसगमगतको बैठकमा र उपाध्यक्ष सवहत अन्य 
सर्दस्यले अध्यक्षलाई राजीनामा दर्दएमा। 

(ि) भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै फौजर्दारी अगभयोगमा कसरुर्दार ठहररएमा। 

(ग) मतृ्य ुभएमा।  

(२) उपर्दफा (१) बमोश्चजम अध्यक्षको पर्द ररक्त भएमा कायि सगमगतको बााँकी अवगिको 
लागग उपाध्यक्षले अध्यक्ष भई कामकाज गनेछ। अन्य पर्दागिकारीहरुको हकमा कायि 
सगमगतले बााँकी अवगिको लागग सगमगतका सर्दस्यहरु मध्येबाट कुनै सर्दस्यलाई त्यस्तो 
ररक्त पर्दमा कामकाज गनि लगाउन सक्नेछ। 

५. संस्था सूचीकृत : संस्थाको सूचीकृत रे्दहाय बमोश्चजम हनुेछ : - 

(क) संस्थाको आमभेलाले गनणिय गरीअनसूुची १ बमोश्चजमको ढााँचामा सोही 
गनवेर्दनमा उश्चल्लश्चित कागजातहरु समावेश गरी संस्था सूचीकरणका लागग 
वडा कायािलयमा गनवेर्दन दर्दन ुपनेछ । 

(ि) उपर्दफा (१) बमोश्चजम गनवेर्दन प्राप्त भएपगछ वडा कायािलयले संस्थाको 
चारवकल्ला गभत्रका सबै घरिरुी समावेश गरे नगरेको समेत हेरी अनसूुची 
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२ बमोश्चजमको ढााँचामा संस्था सूचीकृत गरेको प्रमाण पत्र उपलब्ि गराउन ु
पनेछ । 

(ग) र्दफा (क) बमोश्चजम प्राप्त गनवेर्दन बमोश्चजम सूचीकृतको लागग प्राप्त भएको 
टोल ववकास संस्थामा समावेश हनुपुने घरिरुी वा बस्ती छुटेको पाइएमा 
त्यसरी छुटेको घरिरुी वा बस्ती समेत समावेश गरी सूचीकरणको लागग 
पनु पेश गनि गनरे्दशन दर्दन सक्नेछ। 

(घ)  वडा कायािलयले यस र्दफा बमोश्चजम संस्था सूचीकृत गरेको वववरण 
मागसक रुपमा कायिपागलकाको कायािलयमा पठाउन ुपनेछ। 

 

 

पररच्छेर्द-३ 

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

रे्दहायबमोश्चजम हनुेछ :-  

(क)  समरु्दायमाशाश्चन्त, सरुक्षार अमनचयन कायम गनि सहयोग गने । 

(ि) सामरु्दावयक सर्दभाव, सवहष्णतुा र भाइचाराको ववकास गने । 

(ग) टोलमा संचालन हनुे ववकास गनमािणका योजनाहरुको तजुिमा, कायािन्वयन र 
सपुररवेक्षण तथा अनगुमनमा सहयोग गने ।  

 

(घ) टोलमा हनुेपरभपरागत जात्रा, मेला, पवि तथा समारोहको व्यवस्थापनमा 
सहयोग गने। 

(ङ) टोलमा रहेका साविजगनक तथा ऐलानी जग्गा,साविजगनक भवन, सभपर्दा तथा 
भौगतक पूवाििारहरुको संरक्षण गनि तथा अगतिमण हनु नदर्दन सहयोग 
गने। 

(च) टोलमाववपद् व्यवस्थापन सभवन्िी िोज,उद्धार, राहत ववतरण, पनुगनिमािण 
तथा पनुस्थािपना कायिमा सहयोग गने । 

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

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

(झ) सडक बत्ती, सामरु्दावयक पाकि , साविजगनक शौचालय जस्ता साविजगनक 
सभपश्चत्तको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहयोग परु   याउने । 
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(ञ) कानून बमोश्चजम गतनुि पने कर, र्दस्तरु,सेवाशलु्क बझुाउने कायिमा 
सहजीकरण गने । 

(ट) टोलमा बसोबास गने गररव, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यश्चक्त तथा बेरोजगार 
व्यश्चक्तहरुको तथ्याङ्क संकलनकायिमा सहयोग गने । 

(ठ) टोलमा रहेका शैश्चक्षकतथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको व्यवस्थापन र गणुस्तर 
सिुारको लागग सहयोग गने । 

(ड) जन्म,गबबाह,बसाई सराई,सभवन्ि ववच्छेर्द, मतृ्य ु जस्ता व्यश्चक्तगत घटना 
र्दतािको लागग टोलबासीलाई उत्सावहत र सहजीकरण गने । 

(ढ) सामाश्चजक सरुक्षा भत्ता ववतरण कायिमा आवश्यक सहजीकरण गने । 

(ण)  ववद्यतु  चहुावट तथा चोरी गनयन्त्रण कायिमा सहयोग गने । 

(त) टोलमा िाद्यान्न, माछामास,ु तरकारी, फलफूल, पेय पर्दाथि लगायत रै्दगनक 
उपभोग्य सामग्रीको गणुस्तर र मलु्य सचुीको बारेमा जानकारी रािी बजार 
अनगुमन कायिमा सहयोग गने। 

(थ)उपभोक्ता हक वहत संरक्षणको लागग पैरवी तथा जनचेतना अगभबवृद्ध गने।  

(र्द) टोलमा हररयाली क्षेत्र ववस्तार गरी वातावरण संरक्षणको कायिमा सहयोग 
गने । 

(ि) स्थानीय आगथिक ववकासका संभावनाका बारेमा छलफल गरी स्थानीय तह, 

गैर सरकारी तथा गनजी क्षेत्रसाँग समन्वय, सहजीकरण र पैरवी गने । 

(न) भवन गनमािण मापर्दण्ड तथा राविय भवन संवहताको पालनाको लागग टोल 
बासीहरुलाई प्रोत्सावहत गने ।  

(ऩ)  ववद्यालय भनाि, िोप अगभयान, साक्षरता अगभयान, सरसफाई, लैवङ्गक वहंसा 
उन्मलुन जस्ता राविय अगभयानहरुमा सहयोग र समन्वय गने। 

(प) टोलमा िनी, गररबको भावना हटाई सबै सर्दस्यहरुलाई गनणिय प्रविया र 
श्रोतमा  पररचालनमा समान अगिकार स्थावपत गनि सहजीकरण गने ।  

(फ) घरेल ु वहंसा, यौनजन्य वहंसा,मानव तस्करी, बालश्रम तथा बाध्यात्मक 
श्रम, छाउपडी लगायतका सामाश्चजक अपराि तथा िरावीहरुअन्त्य गनि 
जनचेतना अगभववृद्ध गने । 

(ब) टोलमा उद्यम ववकाससाँग सभबश्चन्ित कायििमहरु संचालन गनि आवश्यक 
सहजीकरण गने ।  

(भ) टोलको ववकासका लागग ववगभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्चतम  सर्दपुयोग 
गने। 
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(म)टोलमा सरकारी गनकाय तथा गैर सरकारी संस्था माफि त सञ्चालन हनुे 
कायििमहरु कायािन्वयनगनि सहयोग गने ।  

(य) आफ्नो टोललाई वातावरणमैत्री, बाल मैत्री, पोषण मैत्रीतथा पूणि 
सरसफाइयकु्त बनाउन कायििमहरु संचालन गने तथा वडा कायािलय र 
गाउाँ।नगरपागलकाका कायििम कायािन्वयनमा सहयोग, समन्वय र 
सहजीकरण गने। 

(र)  वडा कायािलय गाउाँ।नगरपागलका तथा अन्य सरकारी गनकाय र 
गैरसरकारी संघसंस्थासाँग गरेको सभझौता तथा समझर्दारी अनसुारका अन्य 
कायिहरु गने। 

पररच्छेर्द-४ 

संस्थाको कायि सगमगतको बैठक र पर्दागिकारीहरुको काम, कतिव्य र अगिकार 
 

७. संस्थाको कायि सगमगतको बैठक: (१)संस्थाको कायि सगमगतको बैठकको सञ्चालन रे्दहाय 
बमोश्चजम हनुेछ :- 

 

(क) कायि सगमगतको बैठक मवहनामा कश्चभतमा एक पटक र आवश्कता 
अनसुार बस्नेछ । 

(ि) सगमगतको बैठकमा वडा सगमगत तथा नगरपागलका जनप्रगतगनगि, 
कमिचारी, ववज्ञ तथा अन्य सरोकारवालहरुलाई आमन्त्रण गनि सवकनेछ । 

(ग)  सगमगतको वैठक गनणियको मस्यौर्दा सश्चचवले तयार गनेछ ।  

(घ) संस्थाको बैठकको गनणियहरु वैठकमा उपश्चस्थत पर्दागिकारीहरुबाट 
हस्ताक्षर गरी प्रमाश्चणत गराउन ुपनेछ। 

(२) उर्दफा (१) बमोश्चजम बस्ने कायिसगमगतको बैठकको माइन्यटु र संस्थाका प्रशासगनक तथा 
आगथिक कारोबारसाँग सभबश्चन्ित सभपूणि कागजातहरु अध्यक्ष, सश्चचव र कोषाध्यक्षको श्चजभमामा रहनेछन । 

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



 

8 

 

८. संस्थाका कायि सगमगतका पर्दागिकारीहरुको काम कतिव्य र अगिकार:-संस्थाका 
पर्दागिकारीहरुको काम कतिव्य र अगिकार रे्दहाय बमोश्चजम हनुेछाः 

(१) अध्यक्षको काम, कतिव्य र अगिकार 

(क) संस्थाको गनयगमत बैठक बोलाउने, बैठकका लागग गमगत, समय र स्थान 
तोक्ने ।  

(ि) बैठकको अध्यक्षता गरी बैठक संचालन गने । 

(ग) बैठकमा अनशुासनको पालन गनि लगाउने र छलफलका ववषयहरु वटपोट 
गने वा गनि लगाउने । 

(घ) छलफल हुाँर्दा सवैको ववचार संकलन गने र सविसभमत गनणिय गनि पहल 
गने । 

(ङ)  संस्थाका गनणियहरु लागू गने, गराउने। 

(च) संस्थाले प्राप्त गरेको नगर्द वा श्चजन्सी सामानको सरुक्षाको प्रवन्ि 
गमलाउने। 

(छ) आवश्यकता अनसुार ववशषे बैठक बोलाउने । 

(ज) कायिववगि बमोश्चजम अन्य कायिहरु गने । 

 

(२) उपाध्यक्षको काम कतिव्य र अगिकार: 

(क) अध्यक्षको अनपुश्चस्थगतमा अध्यक्षले गने भनी तोवकएका कायिहरु गने । 

(ि) कायि सगमगतले तोकेका अन्य कायिहरु गने। 

(३) सश्चचवको काम, कतिव्य र अगिकाराः 
(क) अध्यक्षको आरे्दशअनसुार बैठक बोलाउने । 

(ि) छलफलका प्रस्तावहरु संकलन गरी बैठकमा पेश गने र बैठकको 
गनणिय लेिी गनणिय प्रमाश्चणत गराउने । 

(ग) संस्थाको वियाकलापको बारेमा सर्दस्यहरुलाई जानकारी गराउने। 

(घ) कायिसगमगतले तोकेका अन्य कायिहरु गने । 

 

(४) कोषाध्यक्षको काम, कतिव्य र अगिकार 

(क) संस्थाको आभर्दानी र िचिको वहसाब राख्न ेतथा वववरण तयार गने। 

(ि) बैंकमा िाता संचालन गर्दाि संयकु्त रुपमा िाता संचालन गने। 

(ग) संस्थाको नगर्द र श्चजन्सी सामानको श्चजभमा गलई सरुक्षा गने। 

(घ) कायिसगमगतले तोकेका अन्य कायिहरु गने । 
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(५) सर्दस्यहरुको काम,कतिव्य र अगिकार 

 

(क) सगमगतको बैठकमा उपश्चस्थत हनुे र छलफलमा सिीय रुपमा सहभागी 
हनुे।  

(ि) सगमगतको गनणिय कायािन्वयनमा सहयोग गने। सगमगतको गनणिय 
कायािन्वयन भए नभएको हेरी आवश्यकताअनसुार सगमगतको बैठकमा 
छलफलमा ल्याउने।  

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

(घ) कायिसगमगतले तोकेका अन्य कायिहरु गने । 

पररच्छेर्द-५ 

आगथिक व्यवस्थापन 

 
९. संस्थाको आभर्दानी: (१) संस्थाले रे्दहाय बमोश्चजमका क्षेत्रबाट आभर्दानी प्राप्त गनि सक्नेछाः 

(क) नगरपागलकाबाट प्राप्त हनुे अनरु्दान रकम ।  

(ि) सरकारी तथा गैर सरकारी गनकायहरु, सामरु्दावयक संस्था तथा व्यश्चक्तहरुबाट 
प्राप्त हनुे सहायता तथा अनरु्दानको रकम । 

(ग) टोल ववकास संस्थाले आयमूलक कायिहरु संचालन गरी प्राप्त हनुे आभर्दानी 
। 

(घ) नगरपागलका, अन्य सरकारी गनकाय तथा गैरसरकारी संघ संस्था साँग ववकास 
गनमािण वा कायििम सञ्चालनको लागग सभझौता बमोश्चजम प्राप्त रकम। 

(ङ) संस्थाका सर्दस्यहरुबाट प्राप्त शलु्क तथा सहयोगको रकम। 

(च) अन्य श्रोतबाट प्राप्त गरेको रकम । 

(२) संस्थाको नाममा प्राप्त हनुे सबै रकम संस्थाको नाममा रहेको वैंक िातामा जभमा 
गनुि पनेछ। 

१०. संस्थाको िचिाः संस्थाको िचि रे्दहाय बमोश्चजम हनुेछाः 
(क)  कुनै गनकायबाट सभझौता बमोश्चजम प्राप्त हनुे रकम सभझौतामा 

उश्चल्लश्चित शति बमोश्चजम तोवकएको कायिमा िचि गनुि पनेछ। 
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(ि)  संस्थाको गनयगमत सञ्चालन तथा कायािलय व्यवस्थापन सभबन्िी िचि 
कायिसगमगतको गनणिय बमोश्चजम हनुेछ। 

 

११. संस्थाको लेिा, प्रगतवेर्दन तथा अन्याः  

(१) संस्थाको िाता वडा कायािलयको गसफाररसमा नगर कायिपागलकाको कायािलयले 
तोकेको बैंकमा सञ्चालन हनुेछ। 

(२)  उपर्दफा (१) बमोश्चजमको बैंक िाता कभतीमा एक जना मवहला हनुे गरी 
संस्थाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सश्चचवमध्ये कुनै र्दईु जना र कोषाध्यक्षको संयकु्त 
र्दस्तितबाट सञ्चालन हनुेछ।  

(३) कोषाध्यक्षले संस्थाको सबै प्रकारको नगर्दी तथा श्चजन्सी आभर्दानी, सभपूणि ववकास 
िचिको वववरण, संस्थाको संचालन र व्यवस्थापनमा भएको प्रशासगनक िचिहरुको 
वववरण स्पष्ट रुपमा राख्नपुनेछ । 

(४) कोषाध्यक्षले आभर्दानी िचिको वहसाब वकताव चौमागसक रुपमा चौमागसक 
समयाबिी समाप्त भएको १५ दर्दन गभत्र कायि सगमगतको बैठकमा पेश गनुि पनेछ। 

(५)  कायिसगमगतले प्रत्येक आगथिक वषिमा गरेको काम र आगथिक कारोबारको यथाथि 
वववरण तयार गरी आगथिक वषि समाप्त भएको गमगतले  35 दर्दन गभत्र टोल भेलामा 
पेश गनुि पनेछ। 

(६) संस्थाले आफ्नो वावषिक कारोबारको प्रगतवेर्दन सािारणसभा, सभबश्चन्ित वडा 
कायिलय र नगरपागलकामा पेश गनुिपनेछ । 

(७) नगरपागलका तथा वडा कायािलयले आवश्यकता अनसुार संस्थाको अनगुमन गरी 
आवश्यक गनरे्दशन दर्दन सक्नेछ । 

१२. श्चजन्सी तथा वस्तगुत सहयोग गलन सक्नेाः (१) यस कायिववगिमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेश्चिएको भए तापगन ववपद् प्रभाववत व्यश्चक्तको उद्दार, राहत तथा पनुस्थािपना कायिमा 
सहयोग गनि कुनै सरकारी गनकाय, गैर सरकारी संघसंस्था, गनजी क्षेत्र तथा व्यश्चक्त ववशेषबाट 
श्चजन्सी सामान तथा वस्तगुत सहयोग गलन सक्नेछ। 

(२) संस्थाले उपर्दफा (१) बमोश्चजम प्राप्त सहयोग वडा सगमगतको समन्वयमा त्यस्तो 
ववपर्दबाट प्रभाववत व्यश्चक्त तथा पररवारलाई ववतरण गनि सक्नेछ। 

(३) संस्थाले यस र्दफा बमोश्चजम प्राप्त सहयोगको वववरण वावषिक प्रगतवेर्दनमा समेत समावेश 
गनुि पनेछ। 

 

पररच्छेर्द–6 
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ववववि 

१३. समन्वय सगमगताः (१) संस्थाको कामको अनगुमन तथा समीक्षा गरी पषृ्ठपोषण प्रर्दान 
गनि हरेक वडामा रे्दहायबमोश्चजमको समन्वय सगमगत रहनेछ :- 

(क) वडाध्यक्ष     - संयोजक 

(ि) वडा सगमगतका सर्दस्यहरु    - सर्दस्य  

(ग) टोलववकास संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट संयोजकले तोकेका ३ जना 
-सर्दस्य  

(घ) वडा सश्चचव     - सर्दस्य सश्चचव 

(२) उपर्दफा (१) को िण्ड (ग) बमोश्चजमका सर्दस्यहरुको पर्दावगि र्दईु वषिको हनुेछ । 
उक्त पर्दावगि समाप्त भएपगछ संयोजकले कायिकाल नर्दोहोररने गरी वडा गभत्रका अन्य संस्थाका 
अध्यक्षहरु मध्येबाट तीन जना मनोनयन गनुि पनेछ। 

(३) उपर्दफा (१) बमोश्चजमको सगमगतको बैठक कभतीमा चौमागसक रुपमा बस्नेछ। 

(४) उपर्दफा (१) बमोश्चजमको सगमगतले वडा गभत्रका सबै संस्थाको काम कारवाहीलाई 
प्रभावकारी बनाउन कायि सगमगतलाई आवश्यक गनरे्दशन दर्दन सक्नेछ।   

(३) उपर्दफा (१) बमोश्चजमको सगमगतले संस्थाको काम कारवाहीको सभबन्िमा वावषिक 
प्रगतवेर्दन कायिपागलकामा पेश गनुि पनेछ। 

१४. बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेाः यो कायिववगि कायािन्वयनको िममा कुनै बािा 
अड्चन आएमा कायिपागलकाले त्यस्तो बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । 

१५. कायि सगमगत भङ्ग गनि सक्नेाः साविजगनक सभपश्चत्तको वहनागमना गने, प्रचगलत कानून 
गबपररत कायि गने तथा भ्रष्टाचार वा आगथिक वहनागमना गरेको पाइएमा त्यस्तो 
कायिसगमगतलाई सभबश्चन्ित वडा सगमगतको गसफाररसमा कायिपागलकाले भङ्ग गनि सक्नेछ । 
यसरी कायिसगमगत भङ्ग भएको अवस्थामा एक मवहना गभत्र यसै कायिवववगि बमोश्चजम नयााँ 
कायि सगमगत गठन गनुि पनेछ। 

१६. कायिववगि संशोिन तथा िारेज गनि सक्नेाः(१) कायिपागलकाले आवश्यकता अनसुार यो 
कायिववगि संशोिन तथा िारेज गनि सक्नेछ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोश्चजम यो कायिववगि िारेज भएको अवस्थामा यस कायिववगि बमोश्चजम 
स्थापना तथा सञ्चालन भएका संस्थाहरुको सभपश्चत्त कायिपागलकाको नाममा हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 

टोल ववकास संस्थालाई गाउपागलकामा सूचीकृत गने गनवेर्दनको नमनुा 
 

गमगताः ………………….. 

 

श्री सश्चचवज्यू 

वडा सगमगतको कायािलय 

वडा नं.......  

.............नगरपागलका । 

 

ववषयाः टोल ववकास संस्था सूचीकृत गने सभबन्िमा । 

 

उपयुिक्त सभबन्िमा यस नगरपागलका को वडा नं …… श्चस्थत ……………..टोलमा गठन गररएको 
…………………………. टोल ववकास संस्थालाई …………………………………सूचीकृत गररदर्दनहुनु 
गनभनानसुारका वववरण सवहत अनरुोि गर्दिछु । यस …………………………….. टोल ववकास संस्थाको 
क्षेत्र गनभन उल्लेश्चित चार वकल्लागभत्र सीगमत रहनछे । 
संलग्नाः  

   टोल भेलाको उपश्चस्थगत र गनणिय। 

   कायि सगमगतका सर्दस्यहरुको नाम थर। 

पूवि गसमानााः ……………………………… 

पश्चिम गसमानााः …………………………. 

उत्तर गसमानााः ………………………….. 

र्दश्चक्षण गसमानााः …………………………. 

हालका जभमा घरिरुीाः 
गनवेर्दक 

 

सगमगतको तफि बाट 

अध्यक्षको नामाः 
……………………………… 

टोल ववकास संस्थाको 
नामाः.............. 
ठेगानााः........................... 
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नगरपागलका 

……………नं वडा कायािलय 

टोल ववकास संस्था सूचीकृत प्रमाण-पत्र 

 

…………………………………………………………………………………………………… नगरपागलकावडा नं.  

……………श्चस्थत …………………………………मा गठन भएको ………………………………………………टोल 
ववकास संस्थालाई यस कायािलयमा गमगत………………मा सूचीकृत गरी यो प्रमाण-पत्र प्रर्दान 
गररएको छ । 

यस नगरपागलकाको आगथिक, सामाश्चजक, सााँस्कृगतक तथा भौगतक पवुाििार ववकास र सशुासन 
कायम गने के्षत्रमा यस टोल ववकास संस्थाको सिीय सहभागगताको अपेक्षा गर्दिछु । 

 

……………………… 

वडा सश्चचव
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