
लिखु गाउँपालिका यसम, ओखिढुुंगा  

प्रदेश नुं. १ 

 

लिखु गाउँ काययपालिकाद्वारा प्रकालशत  

 

भाग-२ 

नेपालको संविधानको धारा २२२ िमोविम गवित गाउँ सभाले धारा २२६ को 

उपधारा १ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १०२ उपदफा ३ को 

अवधनमा रवि टोल विकास संस्था गिन तथा पररचालन काययविवध, २०७७ वलख ु

गाउँ काययपावलकाले सियसाधारणको िानकारीका लावग प्रकाशन गररएको छ । 

टोि लिकास सुंस्था गठन तथा पररचािन काययलिलि, २०७७ 

वनयमािली नं. - ३३ 

प्रमावणकरण वमवतिः- २०७७/१२/३१ 

प्रस्तािना: स्थानीय विकास प्रवियामा टोल तथा बस्ती स्तरिाट नै नागररक 

सिभावगता सवुनवित गद ै समािको आवथयक,सामाविक,साँस्कृवतक लगायत 

विकासका सबै पक्षमा वदगोपना र अपनत्ि सिृना गनय वनवित भौगोवलक क्षेत्रवभत्र 

बसोबास गने नागररकिरुको सिभावगतामा िडा कायायलयको सियोगीको रुपमा 

काम गने गरी टोल विकास संस्थाको गिन र पररचालनका लावग आिश्यक काननूी 

व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकोले, प्रशासकीय काययविवध (वनयवमत गने) ऐन, २०७७ 

को दफा ३ ले वदएको अवधकार प्रयोग गरी वलख ुगाउँ काययपावलकाले यो काययविवध 

वमवत २०७७/१२/३० को बैिकबाट स्िीकृत गरर िारी गरेको छ । 
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स्थानीय राजपत्र  
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पररच्छेद-१ 

प्रारवभभक 

१. सुंलिप्त नाम र प्रारम्भ:  (१) यो काययविवधको नाम “टोल विकास संस्था गिन 

तथा पररचालन काययविवध,२०७७” रिकेो छ । 

(२) यो काययविवध काययपावलकाबाट स्िीकृत भएको वमवतदवेख लाग ूिुनेछ । 

२. पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविवधमािः 

(क) “कायायलय” भन्नाले गाउँ काययपावलकाको कायायलयलाई सभझनु पछय। 

(ख) "टोल विकास संस्था" भन्नाले टोल बस्तीको समग्र विकासको लावग 

वनवित भौगोवलक क्षेत्रका अवधकांश घर धरुीका प्रवतवनवधिरुको 

उपसवस्थवतमा विकास वनमायण, सेिा प्रिाि र समाविक पररचालनको क्षेत्रमा 

काम गने उद्दशे्यले गिन भई िडा कायायलयमा सचूीकृत भएको सामदुावयक 

संस्थालाई सभझन ुपछय । 

(ग) “पदावधकारी” भन्नाल े संस्थाको काययसवमवतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 

कोषाध्यक्ष, सवचि र सदस्यिरु समेतलाई सभझन ुपछय । 

(घ) “बैिक” भन्नाले संस्थाको संयकु्त िा छुट्टाछुटै्ट बैिक सभझनु पछय । 

(ङ) “िडा” भन्नाले गाउँपावलकाको िडालाई सभझन ुपछय। 

(च) “विधान” भन्नाले संस्थाको विधानलाई सभझन ुपछय । 

(छ) “सवमवत” भन्नाले संस्थाको काययसवमवत सभझन ुपछय । 

(ि) “साधारणसभा” भन्नाले संस्थाको साधारण सदस्यिरुको भेला सभझन ु

पछय। 

(झ) “संस्था” भन्नाले टोल विकास संस्थालाई सभझन ुपछय । 

पररच्छेद- २ 

सुंस्थाको गठन तथा सूचीकृत सम्बन्िी व्यिस्था  
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३. सुंस्थाको गठन : (१) गाउँपावलकाका क्षेत्रमा भौगोवलक तथा सामाविक 

सावमप्यताको आधारमा टोल तथा बस्तीका िावसन्दाको आमभेलाबाट टोल 

तथा बस्ती वभत्रका घरधरुी समािेश िुने गरी टोल विकास संस्थाको गिन 

गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम गिन िुने संस्थाको काययसवमवतमा दिेाय बमोविमका 

पदावधकारी तथा सदस्यिरु रिनेछन:- 

(क) अध्यक्ष एक िना 

(ख) उपाध्यक्ष एक िना 

(ग) कोषाध्यक्ष एक िना 

(घ) सवचि एक िना 

(ङ) सदस्यिरु (तीन दवेख सात िना सभम) 

(३) उपदफा (२) बमोविम संस्था गिन गदाय टोल तथा बस्ती वभत्रका एक 

घरधरुीबाट एकिना भन्दा बढी नपने गरी भौगोवलक सन्तुलन तथा सामाविक 

समािेशीकरणको आधारमा सभा िा िडा कायायलयले तोकेको चार वकल्ला 

वभत्रका नागररकिरुको आमभेलाबाट सियसभमत रुपमा संस्थाको कायय सवमवत 

गिन िुनेछ ।  

तर, यस दफा बमोविम आमभेलामा सियसभमत िुन नसकेमा उपवस्थत 

सदस्यिरुको बिुमतबाट कायय सवमवत गिन गनय बाधा पने छैन। 

(४) उपदफा (३) बमोविम काययसवमवतको उपदफा ५ बमोविमको काययकाल 

समाप्त भएपवछ साधारण सभाको सियसभमत िा सो नभएमा बिुमतबाट 

काययसवमवतको पनुगयिन िुनेछ । 

(५) कायय सवमवतको कायायिवध गिन भएको वमवतले दईु िषयको िुनेछ । 
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(६) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सवचिको पदमा लगातार दईु काययकाल 

भन्दा बढी सोिी पदमा काम गनय सक्न ेछैन ।  

(७) कायय सवमवतमा अध्यक्ष, सवचि िा कोषाध्यक्ष मध्ये कुनै एक पदमा अवनिायय 

रुपमा मविला िुनपुनेछ ।  

(८) संस्था गिन गदाय सकेसभम टोलका सभपणुय घरधरुीलाई एक घर एक सदस्यको 

रुपमा समेट्न ुपनेछ ।  

(९) उपदफा ८ बमोविम सिै घरधरुी समािेश िुन सभभि नभएमा कभतीमा ८० 

प्रवतशत घरधरुी सिभागी गराई टोल विकास संस्था गिन गनुयपने छ।  

(१०) यस काययविवध बमोविम गिन गररने संस्थाको काययसवमवतमा कभतीमा ५० 

प्रवतशत मविला सदस्य िुन ुपनेछ । 

(११) संस्थाको काययक्षेत्र साधारण सभाले तोकेको चारवकल्ला वभत्र िुनेछ। 

साधारण सभाले टोल तथा बस्ती वभत्रका कुनै घरधरुी संस्थामा समािेश गरेको 

नपाइएमा िा कुनै घरधरुी िा बस्ती उक्त संस्थामा समािेश गनुय पने भन्ने लागेमा 

िडा कायायलयले त्यसरी छुटेको घरधरुी िा बस्ती सभबवन्धत संस्थामा समािेश 

गनय लगाउनेछ।   

(१२) यस दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन िडा कायायलयले 

तोकेको भौगोवलक क्षेत्र वभत्र रिकेा बढीमा १०० घरधरुी समेट्ने गरी टोल 

विकास संस्था गिन गनय सवकने छ। एउटा घरधरुी एक भन्दा बढी टोल विकास 

संस्थाको सदस्य बन्न पाउने छैन। 

४. कायय सलमलतका पदालिकारीको पद ररक्त सम्बन्िी व्यिस्थाः (१) दफा ३ 

बमोविम गिन भएको कायय सवमवतका पदावधकारीिरुको पद दिेाय बमोविमको 

अिस्थामा ररक्त िुनेछ। 
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(क) अध्यक्षले उपाध्यक्ष माफय त काययसवमवतको बैिकमा र उपाध्यक्ष सवित 

अन्य सदस्यले अध्यक्षलाई रािीनामा वदएमा। 

(ख) भ्रष्टाचार िा अन्य कुनै फौिदारी अवभयोगमा कसरुदार ििररएमा। 

(ग) मतृ्य ुभएमा।  

(२) उपदफा (१) बमोविम अध्यक्षको पद ररक्त भएमा कायय सवमवतको बाँकी 

अिवधको लावग उपाध्यक्षले अध्यक्ष भई कामकाि गनेछ। अन्य 

पदावधकारीिरुको िकमा कायय सवमवतले बाँकी अिवधको लावग सवमवतका 

सदस्यिरु मध्येबाट कुनै सदस्यलाई त्यस्तो ररक्त पदमा कामकाि गनय लगाउन 

सक्नेछ। 

५. सुंस्था सूचीकृत :   संस्थाको सचूीकृत दिेाय बमोविम िुनेछ : - 

(क) संस्थाको आमभेलाले वनणयय गरी अनसुचूी १ बमोविमको ढाँचामा 

सोिी वनिेदनमा उवल्लवखत कागिातिरु समािेश गरी संस्था सचूीकरणका 

लावग िडा कायायलयमा वनिेदन वदनु पनेछ । 

(ख)  उपदफा (१) बमोविम वनिेदन प्राप्त भएपवछ िडा कायायलयले संस्थाको 

चारवकल्ला वभत्रका सबै घरधरुी समािेश गरे नगरेको समेत िरेी अनसुचूी 

२ बमोविमको ढाँचामा संस्था सचूीकृत गरेको प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउन ु

पनेछ । 

(ग)  दफा (क) बमोविम प्राप्त वनिेदन बमोविम सचूीकृतको लावग प्राप्त 

भएको टोल विकास संस्थामा समािेश िुनुपने घरधरुी िा बस्ती छुटेको 

पाइएमा त्यसरी छुटेको घरधरुी िा बस्ती समेत समािेश गरी सचूीकरणको 

लावग पनु पेश गनय वनदेशन वदन सक्नेछ। 

(घ)  िडा कायायलयले यस दफा बमोविम संस्था सचूीकृत गरेको वििरण 

मावसक रुपमा काययपावलकाको कायायलयमा पिाउन ुपनेछ।  



खण्डः- ४                              सुंखयाः- ९                             लमलतः- २०७७ / १२ /३१ 

6 

 

पररच्छेद-३ 

संस्थाको काम कतयव्य,अवधकारिरु 

 

६. टोि लिकास सुंस्थाका काययहरु : (१) टोल विकास संस्थका काम, कतयव्य र 

अवधकार दिेायबमोविम िुनेछ :-  

(क)  समदुायमा शावन्त, सुरक्षा र अमनचयन कायम गनय सियोग गने । 

(ख)  सामदुावयक सदभाि, सविष्णतुा र भाइचाराको विकास गने । 

(ग) टोलमा संचालन िुने विकास वनमायणका योिनािरुको तिुयमा, 

कायायन्ियन र सपुररिेक्षण तथा अनगुमनमा सियोग गने तथा िडा 

कायायलयको समन्व्यमा गाउँपावलकाबाट सञ्चावलत योिना कायायन्व्यन 

गने । यसरी संचावलत योिना एक पटकमा एक भन्दा बढी िुने छैन ।  

(घ)  टोलमा िुने परभपरागत िात्रा, मेला, पिय तथा समारोिको 

व्यिस्थापनमा सियोग गने। 

(ङ)  टोलमा रिकेा साियिवनक तथा ऐलानी िग्गा, साियिवनक भिन, 

सभपदा तथा भौवतक पूिायधारिरुको संरक्षण गनय तथा अवतिमण िुन नवदन 

सियोग गने। 

(च)  टोलमा विपद ् व्यिस्थापन सभिन्धी खोि,उद्धार, राित वितरण, 

पनुवनयमायण तथा पनुस्थायपना काययमा सियोग गने । 

(छ)  टोलको सरसफाई व्यिस्थापनको लावग सियोग र समन्िय गने/ 

गराउने  

(ि)  छाडा पशु चौपाया व्यिस्थापनमा सियोग गने/गराउने । 

(झ)  सडक बत्ती, सामदुावयक पाकय , साियिवनक शौचालय िस्ता 

साियिवनक सभपवत्तको सञ्चालन र व्यिस्थापनमा सियोग परु ्याउने । 



खण्डः- ४                              सुंखयाः- ९                             लमलतः- २०७७ / १२ /३१ 

7 

 

(ञ) काननू बमोविम वतनुय पने कर, दस्तरु, सेिाशलु्क बुझाउने काययमा 

सििीकरण गने । 

(ट) टोलमा बसोबास गने गररि, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यवक्त तथा 

बेरोिगार व्यवक्तिरुको तथ्याङ्क संकलन काययमा सियोग गने । 

(ि) टोलमा रिकेा शैवक्षक तथा स्िास्थ्य संस्थािरुको व्यिस्थापन र गुणस्तर 

सधुारको लावग सियोग गने । 

(ड) िन्म, वबबाि, बसाई सराई, सभिन्ध विच्छेद, मतृ्य ु िस्ता व्यवक्तगत 

घटना दतायको लावग टोलबासीलाई उत्सावित र सििीकरण गने । 

(ढ) सामाविक सरुक्षा भत्ता वितरण काययमा आिश्यक सििीकरण गने । 

(ण)  विद्यतु ्चिुािट तथा चोरी वनयन्त्रण काययमा सियोग गने । 

(त) टोलमा खाद्यान्न, माछामास,ु तरकारी, फलफूल, पेय पदाथय लगायत 

दवैनक उपभोग्य सामग्रीको गणुस्तर र मलु्य सचुीको बारेमा िानकारी राखी 

बिार अनगुमन काययमा सियोग गने। 

(थ) उपभोक्ता िक वित संरक्षणको लावग पैरिी तथा िनचेतना अवभबवृद्ध 

गने।  

(द) टोलमा िररयाली क्षेत्र विस्तार गरी िातािरण संरक्षणको काययमा 

सियोग गने । 

(ध) स्थानीय आवथयक विकासका संभािनाका बारेमा छलफल गरी स्थानीय 

ति, गैर सरकारी तथा वनिी क्षेत्रसँग समन्िय, सििीकरण र पैरिी गने । 

(न) भिन वनमायण मापदण्ड तथा रावष्िय भिन संविताको पालनाको लावग 

टोल बासीिरुलाई प्रोत्सावित गने ।  
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(ऩ)  विद्यालय भनाय, खोप अवभयान, साक्षरता अवभयान, सरसफाई, 

लैङ्वगक विसंा उन्मलुन िस्ता रावष्िय अवभयानिरुमा सियोग र समन्िय 

गने। 

(प) टोलमा धनी, गररबको भािना िटाई सबै सदस्यिरुलाई वनणयय प्रविया 

र श्रोतमा  पररचालनमा समान अवधकार स्थावपत गनय सििीकरण गने ।  

(फ) घरेल ुविसंा, यौनिन्य विसंा,मानि तस्करी, बालश्रम तथा बाध्यात्मक 

श्रम, छाउपडी लगायतका सामाविक अपराध तथा खरािीिरु अन्त्य गनय 

िनचेतना अवभिवृद्ध गने । 

(ब)  टोलमा उद्यम विकाससँग सभबवन्धत काययिमिरु संचालन गनय 

आिश्यक सििीकरण गने ।  

(भ) टोलको विकासका लावग विवभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्चतम ्

सदपुयोग गने । 

(म) टोलमा सरकारी वनकाय तथा गैर सरकारी संस्था माफय त सञ्चालन िुने 

काययिमिरु कायायन्ियन गनय सियोग गने ।  

(य)  आफ्नो टोललाई िातािरणमैत्री, बाल मैत्री, पोषण मैत्री तथा पणूय 

सरसफाइयकु्त बनाउन काययिमिरु संचालन गने तथा िडा कायायलय र 

गाउँपावलकाका काययिम कायायन्ियनमा सियोग, समन्िय र सििीकरण 

गने। 

(र)  िडा कायायलय गाउँपावलका तथा अन्य सरकारी वनकाय र गैरसरकारी 

संघसंस्थासँग गरेको सभझौता तथा समझदारी अनसुारका अन्य काययिरु 

गने। 

पररच्छेद-४ 



खण्डः- ४                              सुंखयाः- ९                             लमलतः- २०७७ / १२ /३१ 

9 

 

सुंस्थाको कायय सलमलतको बैठक र पदालिकारीहरुको काम, कतयव्य र 

अलिकार 

 

७. सुंस्थाको कायय सलमलतको बैठक : (१) संस्थाको कायय सवमवतको बैिकको 

सञ्चालन दिेाय बमोविम िुनेछ :- 

(क)  कायय सवमवतको बैिक मविनामा कवभतमा एक पटक र आिश्कता 

अनसुार बस्नेछ । 

(ख)   सवमवतको बैिकमा िडा सवमवत तथा गाउँपावलकाका िनप्रवतवनवध, 

विज्ञ तथा अन्य सरोकारिालिरुलाई आमन्त्रण गनय सवकनेछ । 

(ग)  सवमवतको िैिक वनणययको मस्यौदा सवचिले तयार गनेछ ।  

(घ)  संस्थाको बैिकको वनणययिरु िैिकमा उपवस्थत पदावधकारीिरुबाट 

िस्ताक्षर गरी प्रमावणत गराउन ुपनेछ। 

(२) उदफा (१) बमोविम बस्ने काययसवमवतको बैिकको माइन्यटु र संस्थाका 

प्रशासवनक तथा आवथयक कारोबारसँग सभबवन्धत सभपणूय कागिातिरु 

अध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षको विभमामा रिनेछन।् 

(३) कायय सवमवतको बैिक संस्थाको कायायलयमा बस्नेछ। संस्थाको कायायलय 

स्थापना भई नसकेको अिस्थामा काययसवमवतका सबै सदस्यलाई पायक पने 

गरी उपयकु्त स्थानमा बैिक बस्ने गरी अध्यक्षले तोक्न सक्नेछ। 

८. सुंस्थाका कायय सलमलतका पदालिकारीहरुको काम कतयव्य र अलिकार:- 

संस्थाका पदावधकारीिरुको काम कतयव्य र अवधकार दिेाय बमोविम िुनेछिः 

(१) अध्यिको काम, कतयव्य र अलिकार 

(क)  संस्थाको वनयवमत बैिक बोलाउने, बैिकका लावग वमवत, समय र 

स्थान तोक्ने ।  
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(ख)  बैिकको अध्यक्षता गरी बैिक संचालन गने । 

(ग) बैिकमा अनुशासनको पालन गनय लगाउने र छलफलका विषयिरु 

वटपोट गने िा गनय लगाउने । 

(घ)  छलफल िुदँा सिैको विचार संकलन गने र सियसभमत वनणयय गनय पिल 

गने । 

(ङ)  संस्थाका वनणययिरु लाग ूगने, गराउने । 

(च)  संस्थाले प्राप्त गरेको नगद िा विन्सी सामानको सरुक्षाको प्रिन्ध  

वमलाउने। 

(छ)  आिश्यकता अनसुार विशेष बैिक बोलाउने । 

(ि)  काययविवध बमोविम अन्य काययिरु गने । 

(२) उपाध्यिको काम कतयव्य र अलिकार: 

(क)  अध्यक्षको अनपुवस्थवतमा अध्यक्षले गने भनी तोवकएका काययिरु गने 

। 

(ख)  कायय सवमवतले तोकेका अन्य काययिरु गने। 

(३) सलचिको काम, कतयव्य र अलिकारः 

(क)  अध्यक्षको आदेशअनसुार बैिक बोलाउने । 

(ख)  छलफलका प्रस्ताििरु संकलन गरी बैिकमा पेश गने र बैिकको 

वनणयय लेखी वनणयय प्रमावणत गराउने । 

(ग)  संस्थाको वियाकलापको बारेमा सदस्यिरुलाई िानकारी गराउने। 

(घ)  काययसवमवतले तोकेका अन्य काययिरु गने । 

(४)  कोषाध्यिको काम, कतयव्य र अलिकार 

(क)  संस्थाको आभदानी र खचयको विसाब राखने तथा वििरण तयार गने। 

(ख)  बैंकमा खाता संचालन गदाय संयकु्त रुपमा खाता संचालन गने। 
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(ग)  संस्थाको नगद र विन्सी सामानको विभमा वलई सरुक्षा गने। 

(घ) काययसवमवतले तोकेका अन्य काययिरु गने । 

(५) सदस्यहरुको काम,कतयव्य र अलिकार 

(क)  सवमवतको बैिकमा उपवस्थत िुने र छलफलमा सिीय रुपमा सिभागी 

िुने।  

(ख)  सवमवतको वनणयय कायायन्ियनमा सियोग गने। सवमवतको वनणयय 

कायायन्ियन भए नभएको िरेी आिश्यकताअनसुार सवमवतको बैिकमा 

छलफलमा ल्याउने।  

(ग)  आिश्कता अनसुार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षको 

काममा सघाउने । 

(घ)  काययसवमवतले तोकेका अन्य काययिरु गने ।  

पररच्छेद-५ 

आलथयक व्यिस्थापन 

९. सुंस्थाको आम्दानी : (१) संस्थाले दिेाय बमोविमका क्षेत्रबाट आभदानी प्राप्त 

गनय सक्नेछिः  

(क) गाउँपावलकाबाट प्राप्त िुने अनुदान रकम ।   

(ख) सरकारी तथा गैर सरकारी वनकायिरु, सामदुावयक संस्था  तथा 

व्यवक्तिरुबाट प्राप्त िुने सिायता तथा अनदुानको रकम । 

(ग) टोल विकास संस्थाले आयमूलक काययिरु संचालन गरी प्राप्त िुने 

आभदानी । 
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(घ) गाउँपावलका, अन्य सरकारी वनकाय तथा गैरसरकारी संघसंस्थासँग 

विकास वनमायण िा काययिम सञ्चालनको लावग सभझौता बमोविम प्राप्त 

रकम। 

(ङ) संस्थाका सदस्यिरुबाट प्राप्त शलु्क तथा सियोगको रकम। 

(च) अन्य श्रोतबाट प्राप्त गरेको रकम । 

(२) संस्थाको नाममा प्राप्त िुने सबै रकम संस्थाको नाममा रिकेो िैंक 

खातामा िभमा गनुय पनेछ। 

१०. सुंस्थाको खचयः संस्थाको खचय देिाय बमोविम िुनेछिः 

(क)  कुनै वनकायबाट सभझौता बमोविम प्राप्त िुने रकम सभझौतामा 

उवल्लवखत शतय बमोविम तोवकएको काययमा खचय गनुय पनेछ। 

(ख)  संस्थाको वनयवमत सञ्चालन तथा कायायलय व्यिस्थापन सभबन्धी 

खचय काययसवमवतको वनणयय बमोविम िुनेछ। 

११. सुंस्थाको िेखा, प्रलतिेदन तथा अन्यः  

(१)  संस्थाको खाता िडा कायायलयको वसफाररसमा गाउँ काययपावलकाको 

कायायलयले तोकेको बैंकमा सञ्चालन िुनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोविमको बैंक खाता कभतीमा एक िना मविला िुने 

गरी संस्थाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सवचिमध्ये कुनै दईु िना र कोषाध्यक्षको 

संयकु्त दस्तखतबाट सञ्चालन िुनेछ।  

(३) कोषाध्यक्षले संस्थाको सबै प्रकारको नगदी तथा विन्सी आभदानी, 

सभपणूय विकास खचयको वििरण, संस्थाको संचालन र व्यिस्थापनमा भएको 

प्रशासवनक खचयिरुको वििरण स्पष्ट रुपमा राखनपुनेछ । 

(४) कोषाध्यक्षले आभदानी खचयको विसाब वकताि चौमावसक रुपमा कायय 

सवमवतको बैिकमा पेश गनुय पनेछ। 



खण्डः- ४                              सुंखयाः- ९                             लमलतः- २०७७ / १२ /३१ 

13 

 

(५)  काययसवमवतले प्रत्येक आवथयक िषयमा गरेको काम र आवथयक 

कारोबारको यथाथय वििरण तयार गरी आवथयक िषय समाप्त भएको वमवतले तीन 

मविना वभत्र टोल भेलामा पेश गनुय पनेछ। 

(६) संस्थाले आफ्नो िावषयक कारोबारको प्रवतिेदन साधारणसभा, 

सभबवन्धत िडा काययलय र गाउँपावलकामा पेश गनुयपनेछ । 

(७) गाउँपावलका तथा िडा कायायलयले आिश्यकता अनसुार संस्थाको 

अनगुमन गरी आिश्यक वनदेशन वदन सक्नेछ । 

१२. लजन्सी तथा िस्तुगत सहयोग लिन सकनेः (१) यस काययविवधमा अन्यत्र 

िनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन विपद ्प्रभावित व्यवक्तको उद्दार, राित तथा 

पनुस्थायपना काययमा सियोग गनय कुनै सरकारी वनकाय, गैर सरकारी संघसंस्था, 

वनिी क्षेत्र तथा व्यवक्त विशेषबाट विन्सी सामान तथा िस्तगुत सियोग वलन 

सक्नेछ। 

(२) संस्थाले उपदफा (१) बमोविम प्राप्त सियोग िडा सवमवतको समन्ियमा 

त्यस्तो विपदबाट प्रभावित व्यवक्त तथा पररिारलाई वितरण गनय सक्नेछ। 

(३) संस्थाले यस दफा बमोविम प्राप्त सियोगको वििरण िावषयक प्रवतिेदनमा 

समेत समािेश गनुय पनेछ।  

 

पररच्छेद –६ 

लिलिि 

१३. समन्िय सलमलतः (१) संस्थाको कामको अनगुमन तथा समीक्षा गरी 

पषृ्ठपोषण प्रदान गनय िरेक िडामा दिेायबमोविमको समन्िय सवमवत रिनेछ :- 

(क) िडाध्यक्ष     - संयोिक 
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(ख) िडा सवमवतका सदस्यिरु    - सदस्य  

(ग) टोलविकास संस्थाका अध्यक्षिरु मध्येबाट संयोिकले तोकेका ३ िना 

-सदस्य  

(घ) िडा सवचि     - सदस्य सवचि 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोविमका सदस्यिरुको पदािवध दईु िषयको 

िुनेछ । उक्त पदािवध समाप्त भएपवछ संयोिकले काययकाल नदोिोररने गरी 

िडा वभत्रका अन्य संस्थाका अध्यक्षिरु मध्येबाट तीन िना मनोनयन गनुय 

पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोविमको सवमवतको बैिक कभतीमा चौमावसक रुपमा 

बस्नेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोविमको सवमवतले िडा वभत्रका सबै संस्थाको काम 

कारिािीलाई प्रभािकारी बनाउन कायय सवमवतलाई आिश्यक वनदशेन वदन 

सक्नेछ।   

(५) उपदफा (१) बमोविमको सवमवतले संस्थाको काम कारिािीको सभबन्धमा 

िावषयक प्रवतिेदन काययपावलकामा पेश गनुय पनेछ।  

१४.  आफ्नो छप हुनेः यो काययविवध अनसुार सुचीकृत िुने टोल विकास संस्थाको 

आफ्नै छाप िुनेछ । 

१५. बािा अडकाउ फुकाउन सकनेः यो काययविवध कायायन्ियनको िममा कुनै 

बाधा अड्चन आएमा काययपावलकाले त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । 

१६. कायय सलमलत भङ्ग गनय सकनेः साियिवनक सभपवत्तको विनावमना गने, 

प्रचवलत काननू वबपररत कायय गने तथा भ्रष्टाचार िा आवथयक विनावमना गरेको 

पाइएमा त्यस्तो काययसवमवतलाई सभबवन्धत िडा सवमवतको वसफाररसमा 
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काययपावलकाले भङ्ग गनय सक्नेछ । यसरी काययसवमवत भङ्ग भएको अिस्थामा 

एक मविना वभत्र यसै काययिविवध बमोविम नयाँ कायय सवमवत गिन गनुय पनेछ। 

१७. काययलिलि सुंशोिन तथा खारेज गनय सकनेः (१) काययपावलकाले 

आिश्यकता अनसुार यो काययविवध संशोधन तथा खारेि गनय सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोविम यो काययविवध खारेि भएको अिस्थामा यस काययविवध 

बमोविम स्थापना तथा सञ्चालन भएका संस्थािरुको सभपवत्त तथा दावयत्ि 

काययपावलकाको नाममा िुनेछ। 

 

 

 

 

 

अनसुचूी-१ 

टोल विकास संस्थालाई िडा कायायलयमा सूचीकृत गने वनिेदनको नमनुा 

 

वमवतिः ………………….. 

 

श्री िडा अध्यक्ष ज्यू 

िडा सवमवतको कायायलय 

िडा नं.......  

वलख ुगाउपावलका। 

 

विषयिः टोल विकास संस्था सचूीकृत गने सभबन्धमा । 
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उपयुयक्त सभबन्धमा यस गाउँपावलका को िडा नं …… वस्थत 

……………..टोलमा गिन गररएको …………………………. टोल 

विकास संस्थालाई …………………………………सचूीकृत गररवदनुिुन 

वनभनानसुारका वििरण सवित अनुरोध गदयछु । यस 

…………………………….. टोल विकास संस्थाको क्षेत्र वनभन उल्लेवखत 

चार वकल्लावभत्र सीवमत रिनेछ । 

संलग्निः  

   टोल भेलाको उपवस्थवत र वनणयय। 

   कायय सवमवतका सदस्यिरुको नाम थर। 

   संस्थाको छाप 

पिूय वसमानािः ……………………………… 

पविम वसमानािः …………………………. 

उत्तर वसमानािः ………………………….. 

दवक्षण वसमानािः …………………………. 

िालका िभमा घरधरुीिः 

वनिेदक 

सवमवतको तफय बाट 

अध्यक्षको नामिः ……………………………… 

टोल विकास संस्थाको नामिः ................................ 

िेगानािः  ......................................................... 
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अनसुचूी २ 

टोल विकास संस्था सूचीकृत प्रमाण पत्रको नमनूा 

 

 

आज्ञाले 

अभय कुमार गपु्ता 

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत 

वमवतिः- २०७७/१२/३१ 

वलख ुगाउँपावलका 

……………नं िडा कायायलय 

टोल विकास संस्था सूचीकृत प्रमाण-पत्र 

 

श्री………………………………………………………………………

…………………………… 

गाउँपावलका।नगरपावलका िडा नं.  ……………वस्थत 

…………………………………मा गिन भएको 

………………………………………………टोल विकास संस्थालाई यस 

कायायलयमा वमवत………………मा सचूीकृत गरी यो प्रमाण-पत्र प्रदान गररएको छ । 

यस गाउपावलकाको आवथयक, सामाविक, साँस्कृवतक तथा भौवतक पिुायधार विकास 

र सुशासन कायम गने क्षेत्रमा यस टोल विकास संस्थाको सिीय सिभावगताको अपेक्षा 

गदयछु । 

 

……………………… 

िडा सवचि


