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टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) काययविधि, २०७८ 

प्रस्तािना: स्थानीय विकास प्रवियामा टोल तथा बस्ती स्तििाट नै नागरिक सहभाधगता 
सधुनश्चित गदै समाोको ्धथयक,सामाश्चोक,सा स्कृधतक लगायत विकासका सबै पक्षमा ददगोपना 
ि अपनत्ि सोृना गनय धनश्चित भौगोधलक क्षेत्रधभत्र बसोबास गने नागरिकहरुको सहभाधगतामा 
िडा कायायलयको सहयोगीको रुपमा काम गने गिी टोल विकास संस्थाको गठन ि 
परिचालनका लाधग ्िश्यक कानूनी व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकोले, 

"प्रशासकीय काययविधि धनयधमत गने ऐन, २०७५ को दफा ४ बमोश्चोम काययपाधलकाले यो 
काययविधि स्िीकृत गिी लागू गिेको छ  

 

परिच्छेद-१ 
प्रािश्चभभक 

१. संश्चक्षप्त नाम ि प्रािभभ:  (१) यो काययविधिको नाम “टोल विकास संस्था (गठन तथा 
परिचालन) काययविधि,२०७८” िहेको छ। 

(२) यो काययविधि िाोपत्रमा प्रकाश्चशत भएको धमधतदेश्चख लागू हनुेछ । 

२. परिभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविधिमा,- 
(क) “कायायलय” भन्नाले चौदण्डीगढी नगिपाधलकाको नगिकाययपाधलकाको 

कायायलयलाई सभझन ुपछय। 

(ख)  "टोल विकास संस्था" भन्नाले टोल बस्तीको समग्र विकासको लाधग 
धनश्चित भौगोधलक क्षेत्रका अधिकांश घि ििुीका प्रधतधनधिहरुको 
उपसश्चस्थधतमा विकास धनमायण, सेिा प्रिाह ि समाश्चोक परिचालनको 
क्षेत्रमा काम गने उदे्दश्यले गठन भई िडा कायायलयमा सूचीकृत भएको 
सामदुावयक संस्थालाई सभझन ुपछय । 

(ग)  “पदाधिकािी” भन्नाले संस्थाको काययसधमधतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
कोषाध्यक्ष, सश्चचि ि सदस्यहरु समेतलाई सभझन ुपछय । 

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

(ङ)   “िडा” भन्नाले चौदण्डीगढी नगिपाधलकाको िडालाई सभझन ुपछय। 

(च)  “वििान” भन्नाले संस्थाको वििानलाई सभझन ुपछय । 

(छ)  “सधमधत” भन्नाले संस्थाको काययसधमधत सभझन ुपछय । 
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(ो)   “सािािणसभा” भन्नाले संस्थाको सािािण सदस्यहरुको भेला सभझन ु
पछय। 

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

 

परिच्छेद- २ 

संस्थाको गठन तथा सूचीकृत सभबन्िी व्यिस्था  

  

३. संस्थाको गठन : (१) चौदण्डीगढी नगिपाधलकाका क्षेत्रमा भौगोधलक तथा सामाश्चोक 
साधमप्यताको ्िािमा टोल तथा बस्तीका िाधसन्दाको ्मभेलाबाट टोल तथा बस्ती 
धभत्रका घिििुी समािेश हनुे गिी टोल विकास संस्थाको गठन गरिनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चोम गठन हनुे संस्थाको काययसधमधतमा देहाय 
बमोश्चोमका पदाधिकािी तथा सदस्यहरु िहनेछन:- 

(क)  अध्यक्ष एक ोना 
(ख)  उपाध्यक्ष एक ोना 
(ग) कोषाध्यक्ष एक ोना 
(घ) सश्चचि एक ोना 
(ङ) सदस्यहरु (तीन देश्चख सात ोना सभम) 

(३) उपदफा (२) बमोश्चोम संस्था गठन गदाय टोल तथा बस्ती धभत्रका एक 
घिििुीबाट एकोना भन्दा बढी नपने गिी भौगोधलक सन्तलुन तथा सामाश्चोक 
समािेशीकिणको ्िािमा सभा िा िडा कायायलयले तोकेको चाि वकल्ला 
धभत्रका नागरिकहरुको ्मभेलाबाट सियसभमत रुपमा संस्थाको कायय सधमधत 
गठन हनुेछ ।  

ति, यस दफा बमोश्चोम ्मभेलामा सियसभमत हनु नसकेमा उपश्चस्थत 
सदस्यहरुको बहमुतबाट कायय सधमधत गठन गनय बािा पने छैन। 

(४) उपदफा (३) बमोश्चोम काययसधमधतको काययकाल समाप्त भएपधछ सािािण 
सभाको सियसभमत िा सो नभएमा बहमुतबाट काययसधमधतको पनुगयठन हनुेछ। 
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(५) कायय सधमधतको कायायिधि गठन भएको धमधतले दईु िषयको हनुेछ । 

(६) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ि सश्चचिको पदमा लगाताि दईु काययकाल 
भन्दा बढी सोही पदमा काम गनय सक्न ेछैन ।  

(७) कायय सधमधतमा अध्यक्ष, सश्चचि िा कोषाध्यक्ष मध्ये कुनै एक पदमा 
अधनिायय रुपमा मवहला हनुपुनेछ ।  

(८) संस्था गठन गदाय सकेसभम टोलका सभपणुय घिििुीलाई एक घि एक 
सदस्यको रुपमा समे्न ुपनेछ ।  

(९) उपदफा ८ बमोश्चोम सिै घिििुी समािेश हनु सभभि नभएमा कभतीमा 
८० प्रधतशत घिििुी सहभागी गिाई टोल विकास संस्था गठन गनुयपने छ।  

(१०) यस काययविधि बमोश्चोम गठन गरिने संस्थाको काययसधमधतमा कभतीमा 
५० प्रधतशत मवहला सदस्य हनु ुपनेछ । 

(११) संस्थाको काययक्षेत्र सािािण सभाले तोकेको चािवकल्ला धभत्र हनुेछ। 
सािािण सभाले टोल तथा बस्ती धभत्रका कुनै घिििुी संस्थामा समािेश 
गिेको नपाइएमा िा कुनै घिििुी िा बस्ती उक्त संस्थामा समािेश गनुय पने 
भन्ने लागेमा िडा कायायलयले त्यसिी छुटेको घिििुी िा बस्ती सभबश्चन्ित 
संस्थामा समािेश गनय लगाउनेछ।   

(१२) यस दफामा अन्यत्र ोनुसकैु कुिा लेश्चखएको भए तापधन िडा 
कायायलयले तोकेको भौगोधलक क्षेत्र धभत्र िहेका बढीमा १०० घिििुी समे्ने 
गिी टोल विकास संस्था गठन गनय सवकने छ। एउटा घिििुी एक भन्दा 
बढी टोल विकास संस्थाको सदस्य बन्न पाउने छैन। 

४. कायय सधमधतका पदाधिकािीको पद रिक्त सभबन्िी व्यिस्थााः (१) दफा ३ बमोश्चोम गठन 
भएको कायय सधमधतका पदाधिकािीहरुको पद देहाय बमोश्चोमको अिस्थामा रिक्त हनुेछ। 

(क) अध्यक्षले उपाध्यक्ष माफय त काययसधमधतको बैठकमा ि उपाध्यक्ष सवहत अन्य 
सदस्यले अध्यक्षलाई िाोीनामा ददएमा। 

(ख) भ्रष्टाचाि िा अन्य कुनै फौोदािी अधभयोगमा कसिुदाि ठहरिएमा। 
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(ग) मतृ्य ुभएमा।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चोम अध्यक्षको पद रिक्त भएमा कायय सधमधतको बा की 
अिधिको लाधग उपाध्यक्षले अध्यक्ष भई कामकाो गनेछ। अन्य पदाधिकािीहरुको 
हकमा कायय सधमधतले बा की अिधिको लाधग सधमधतका सदस्यहरु मध्येबाट कुनै 
सदस्यलाई त्यस्तो रिक्त पदमा कामकाो गनय लगाउन सक्नेछ। 

५. संस्था सूचीकृत :   संस्थाको सूचीकृत देहाय बमोश्चोम हनुेछ : - 

(क) संस्थाको ्मभेलाले धनणयय गिी अनसूुची १ बमोश्चोमको ढा चामा सोही 
धनिेदनमा उश्चल्लश्चखत कागोातहरु समािेश गिी संस्था सूचीकिणका लाधग 
िडा कायायलयमा धनिेदन ददन ुपनेछ । 

(ख)  उपदफा (१) बमोश्चोम धनिेदन प्राप्त भएपधछ िडा कायायलयले संस्थाको 
चािवकल्ला धभत्रका सबै घिििुी समािेश गिे नगिेको समेत हेिी अनसूुची 
२ बमोश्चोमको ढा चामा संस्था सूचीकृत गिेको प्रमाण पत्र उपलब्ि 
गिाउन ुपनेछ । 

(ग)  दफा (क) बमोश्चोम प्राप्त धनिेदन बमोश्चोम सूचीकृतको लाधग प्राप्त भएको 
टोल विकास संस्थामा समािेश हनुपुने घिििुी िा बस्ती छुटेको पाइएमा 
त्यसिी छुटेको घिििुी िा बस्ती समेत समािेश गिी सूचीकिणको लाधग 
पनु पेश गनय धनदेशन ददन सक्नेछ। 

(घ)  िडा कायायलयले यस दफा बमोश्चोम संस्था सूचीकृत गिेको विििण 
माधसक रुपमा काययपाधलकाको कायायलयमा पठाउन ुपनेछ।  
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परिच्छेद-३ 

संस्थाको काम कतयव्य,अधिकािहरु 
६. टोल विकास संस्थाका काययहरु : (१) टोल विकास संस्थका काम, कतयव्य ि 

अधिकाि देहायबमोश्चोम हनुेछ :-  

(क)  समदुायमा शाश्चन्त, सिुक्षा ि अमनचयन कायम गनय सहयोग गने । 

(ख)  सामदुावयक सदभाि, सवहष्णतुा ि भाइचािाको विकास गने । 

(ग) टोलमा संचालन हनुे विकास धनमायणका योोनाहरुको तोुयमा, कायायन्ियन ि 
सपुरििेक्षण तथा अनगुमनमा सहयोग गने ।  

 

(घ)  टोलमा हनु ेपिभपिागत ोात्रा, मेला, पिय तथा समािोहको व्यिस्थापनमा 
सहयोग गने। 

(ङ)  टोलमा िहेका साियोधनक तथा ऐलानी ोग्गा, साियोधनक भिन, सभपदा 
तथा भौधतक पूिायिािहरुको संिक्षण गनय तथा अधतिमण हनु नददन 
सहयोग गने। 

(च)  टोलमा विपद् व्यिस्थापन सभिन्िी खोो,उद्धाि, िाहत वितिण, पनुधनयमायण 
तथा पनुस्थायपना काययमा सहयोग गने । 

(छ)  टोलको सिसफाई व्यिस्थापनको लाधग सहयोग ि समन्िय गने/ गिाउने  

(ो)  छाडा पश ुचौपाया व्यिस्थापनमा सहयोग गने/गिाउने । 

(झ)  सडक बत्ती, सामदुावयक पाकय , साियोधनक शौचालय ोस्ता साियोधनक 
सभपश्चत्तको सञ्चालन ि व्यिस्थापनमा सहयोग पिु   याउने । 

(ञ) कानून बमोश्चोम धतनुय पने कि, दस्तिु, सेिाशलु्क बझुाउने काययमा 
सहोीकिण गने । 

(ट) टोलमा बसोबास गने गरिि, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यश्चक्त तथा 
बेिोोगाि व्यश्चक्तहरुको तथ्याङ्क संकलन काययमा सहयोग गने । 

(ठ) टोलमा िहेका शैश्चक्षक तथा स्िास्थ्य संस्थाहरुको व्यिस्थापन ि गणुस्ति 
सिुािको लाधग सहयोग गने। 

(ड) ोन्म, धबबाह, बसाई सिाई, सभिन्ि विच्छेद, मतृ्य ु ोस्ता व्यश्चक्तगत 
घटना दतायको लाधग टोलबासीलाई उत्सावहत ि सहोीकिण गने । 

(ढ) सामाश्चोक सिुक्षा भत्ता वितिण काययमा ्िश्यक सहोीकिण गने । 

(ण)  विद्यतु  चहुािट तथा चोिी धनयन्त्रण काययमा सहयोग गने । 
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(त) टोलमा खाद्यान्न, माछामास,ु तिकािी, फलफूल, पेय पदाथय लगायत दैधनक 
उपभोग्य सामग्रीको गणुस्ति ि मलु्य सचुीको बािेमा ोानकािी िाखी 
बोाि अनगुमन काययमा सहयोग गने। 

(थ) उपभोक्ता हक वहत संिक्षणको लाधग पैििी तथा ोनचेतना अधभबवृद्ध गने।  

(द) टोलमा हरियाली क्षेत्र विस्ताि गिी िाताििण संिक्षणको काययमा सहयोग 
गने । 

(ि) स्थानीय ्धथयक विकासका संभािनाका बािेमा छलफल गिी स्थानीय 
तह, गैि सिकािी तथा धनोी क्षेत्रस ग समन्िय, सहोीकिण ि पैििी गने 
। 

(न) भिन धनमायण मापदण्ड तथा िाविय भिन संवहताको पालनाको लाधग टोल 
बासीहरुलाई प्रोत्सावहत गने ।  

(ऩ)  विद्यालय भनाय, खोप अधभयान, साक्षिता अधभयान, सिसफाई, लैवङ्गक वहंसा 
उन्मलुन ोस्ता िाविय अधभयानहरुमा सहयोग ि समन्िय गने। 

(प) टोलमा िनी, गरिबको भािना हटाई सबै सदस्यहरुलाई धनणयय प्रविया ि 
श्रोतमा  परिचालनमा समान अधिकाि स्थावपत गनय सहोीकिण गने ।  

(फ) घिेल ुवहंसा, यौनोन्य वहंसा,मानि तस्किी, बालश्रम तथा बाध्यात्मक श्रम, 

छाउपडी लगायतका सामाश्चोक अपिाि तथा खिािीहरु अन्त्य गनय 
ोनचेतना अधभिवृद्ध गने । 

(ब)  टोलमा उद्यम विकासस ग सभबश्चन्ित काययिमहरु संचालन गनय 
्िश्यक सहोीकिण गने ।  

(भ) टोलको विकासका लाधग विधभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्चतम  सदपुयोग 
गने । 

(म) टोलमा सिकािी धनकाय तथा गैि सिकािी संस्था माफय त सञ्चालन हनुे 
काययिमहरु कायायन्ियन गनय सहयोग गने ।  

(य)  ्फ्नो टोललाई िाताििणमैत्री, बाल मैत्री, पोषण मैत्री तथा पूणय 
सिसफाइयकु्त बनाउन काययिमहरु संचालन गने तथा िडा कायायलय ि 
गाउ ।नगिपाधलकाका काययिम कायायन्ियनमा सहयोग, समन्िय ि 
सहोीकिण गने। 

(ि)  िडा कायायलय, नगिपाधलका तथा अन्य सिकािी धनकाय ि गैिसिकािी 
संघसंस्थास ग गिेको सभझौता तथा समझदािी अनसुािका अन्य काययहरु 
गने। 
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परिच्छेद-४ 

संस्थाको कायय सधमधतको बैठक ि पदाधिकािीहरुको काम, कतयव्य ि अधिकाि 
 

७. संस्थाको कायय सधमधतको बैठक : (१) संस्थाको कायय सधमधतको बैठकको सञ्चालन 
देहाय बमोश्चोम हनुेछ :- 

 

(क)  कायय सधमधतको बैठक मवहनामा कश्चभतमा एक पटक ि ्िश्कता 
अनसुाि बस्नेछ । 

(ख)   सधमधतको बैठकमा िडा सधमधत तथा नगिपाधलका/गाउ पाधलकाका 
ोनप्रधतधनधि, विज्ञ तथा अन्य सिोकाििालहरुलाई ्मन्त्रण गनय सवकनेछ 
। 

(ग)  सधमधतको िैठक धनणययको मस्यौदा सश्चचिले तयाि गनेछ ।  

(घ)  संस्थाको बैठकको धनणययहरु िैठकमा उपश्चस्थत पदाधिकािीहरुबाट 
हस्ताक्षि गिी प्रमाश्चणत गिाउन ुपनेछ। 

(२) उदफा (१) बमोश्चोम बस्ने काययसधमधतको बैठकको माइन्यटु ि संस्थाका प्रशासधनक तथा 
्धथयक कािोबािस ग सभबश्चन्ित सभपूणय कागोातहरु अध्यक्ष, सश्चचि ि कोषाध्यक्षको श्चोभमामा 
िहनेछन । 

(३) कायय सधमधतको बैठक संस्थाको कायायलयमा बस्नेछ। संस्थाको कायायलय स्थापना भई 
नसकेको अिस्थामा काययसधमधतका सबै सदस्यलाई पायक पने गिी उपयकु्त स्थानमा बैठक बस्ने 
गिी अध्यक्षले तोक्न सक्नछे। 

८. संस्थाका कायय सधमधतका पदाधिकािीहरुको काम कतयव्य ि अधिकाि:- 
संस्थाका पदाधिकािीहरुको काम कतयव्य ि अधिकाि देहाय बमोश्चोम हनुेछाः 

(१) अध्यक्षको काम, कतयव्य ि अधिकाि 

(क)  संस्थाको धनयधमत बैठक बोलाउने, बैठकका लाधग धमधत, समय ि स्थान 
तोक्ने ।  

(ख)  बैठकको अध्यक्षता गिी बैठक संचालन गने । 

(ग) बैठकमा अनशुासनको पालन गनय लगाउने ि छलफलका विषयहरु वटपोट 
गने िा गनय लगाउने । 
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(घ)  छलफल हु दा सिैको विचाि संकलन गने ि सियसभमत धनणयय गनय पहल 
गने । 

(ङ)  संस्थाका धनणययहरु लागू गने, गिाउने । 

(च)  संस्थाले प्राप्त गिेको नगद िा श्चोन्सी सामानको सिुक्षाको प्रिन्ि  
धमलाउने। 

(छ)  ्िश्यकता अनसुाि विशेष बैठक बोलाउने । 

(ो)  काययविधि बमोश्चोम अन्य काययहरु गने । 

 

(२) उपाध्यक्षको काम कतयव्य ि अधिकाि: 

(क)  अध्यक्षको अनपुश्चस्थधतमा अध्यक्षले गने भनी तोवकएका काययहरु गने । 

(ख)  कायय सधमधतले तोकेका अन्य काययहरु गने। 

(३) सश्चचिको काम, कतयव्य ि अधिकािाः 
(क)  अध्यक्षको ्देशअनसुाि बैठक बोलाउने । 

(ख)  छलफलका प्रस्तािहरु संकलन गिी बैठकमा पेश गने ि बैठकको 
धनणयय लेखी धनणयय प्रमाश्चणत गिाउने । 

(ग)  संस्थाको वियाकलापको बािेमा सदस्यहरुलाई ोानकािी गिाउने। 

(घ)  काययसधमधतले तोकेका अन्य काययहरु गने । 

 

(४)  कोषाध्यक्षको काम, कतयव्य ि अधिकाि 

(क)  संस्थाको ्भदानी ि खचयको वहसाब िाख्न ेतथा विििण तयाि गने। 

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

(ग)  संस्थाको नगद ि श्चोन्सी सामानको श्चोभमा धलई सिुक्षा गने। 

(घ) काययसधमधतले तोकेका अन्य काययहरु गने । 

 

(५) सदस्यहरुको काम,कतयव्य ि अधिकाि 

 

(क)  सधमधतको बैठकमा उपश्चस्थत हनुे ि छलफलमा सिीय रुपमा सहभागी 
हनुे।  

(ख)  सधमधतको धनणयय कायायन्ियनमा सहयोग गने। सधमधतको धनणयय 
कायायन्ियन भए नभएको हेिी ्िश्यकताअनसुाि सधमधतको बैठकमा 
छलफलमा ल्याउने।  
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(ग)  ्िश्कता अनसुाि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सश्चचि ि कोषाध्यक्षको काममा 
सघाउने । 

(घ)  काययसधमधतले तोकेका अन्य काययहरु गने ।  

परिच्छेद-५ 

्धथयक व्यिस्थापन 

 
९. संस्थाको ्भदानी : (१) संस्थाले देहाय बमोश्चोमका क्षेत्रबाट ्भदानी प्राप्त गनय 

सक्नेछाः  

(क) नगिपाधलकाबाट प्राप्त हनुे अनदुान िकम ।   

(ख) सिकािी तथा गैि सिकािी धनकायहरु, सामदुावयक संस्था  तथा 
व्यश्चक्तहरुबाट प्राप्त हनुे सहायता तथा अनदुानको िकम । 

(ग) टोल विकास संस्थाले ्यमूलक काययहरु संचालन गिी प्राप्त हनुे ्भदानी 
। 

(घ) नगिपाधलका, अन्य सिकािी धनकाय तथा गैिसिकािी संघसंस्थास ग विकास 
धनमायण िा काययिम सञ्चालनको लाधग सभझौता बमोश्चोम प्राप्त िकम। 

(ङ) संस्थाका सदस्यहरुबाट प्राप्त शलु्क तथा सहयोगको िकम। 

(च) अन्य श्रोतबाट प्राप्त गिेको िकम । 

(२) संस्थाको नाममा प्राप्त हनुे सबै िकम संस्थाको नाममा िहेको िैंक खातामा ोभमा 
गनुय पनेछ। 

१०. संस्थाको खचयाः संस्थाको खचय देहाय बमोश्चोम हनुेछाः 
(क)  कुनै धनकायबाट सभझौता बमोश्चोम प्राप्त हनुे िकम सभझौतामा 

उश्चल्लश्चखत शतय बमोश्चोम तोवकएको काययमा खचय गनुय पनेछ। 

(ख)  संस्थाको धनयधमत सञ्चालन तथा कायायलय व्यिस्थापन सभबन्िी खचय 
काययसधमधतको धनणयय बमोश्चोम हनुेछ। 

 

११. संस्थाको लेखा, प्रधतिेदन तथा अन्याः  

(१)  संस्थाको खाता िडा कायायलयको धसफारिसमा नगि काययपाधलकाको कायायलयले 
तोकेको बैंकमा सञ्चालन हनुेछ। 
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(२)  उपदफा (१) बमोश्चोमको बैंक खाता कभतीमा एक ोना मवहला हनु े गिी 
संस्थाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ि सश्चचिमध्ये कुनै दईु ोना ि कोषाध्यक्षको संयकु्त 
दस्तखतबाट सञ्चालन हनुेछ।  

(३) कोषाध्यक्षले संस्थाको सबै प्रकािको नगदी तथा श्चोन्सी ्भदानी, सभपूणय विकास 
खचयको विििण, संस्थाको संचालन ि व्यिस्थापनमा भएको प्रशासधनक खचयहरुको 
विििण स्पष्ट रुपमा िाख्नपुनेछ । 

(४) कोषाध्यक्षले ्भदानी खचयको वहसाब वकताि चौमाधसक रुपमा कायय सधमधतको 
बैठकमा पेश गनुय पनेछ। 

(५)  काययसधमधतले प्रत्येक ्धथयक िषयमा गिेको काम ि ्धथयक कािोबािको यथाथय 
विििण तयाि गिी ्धथयक िषय समाप्त भएको धमधतले तीन मवहना धभत्र टोल 
भेलामा पेश गनुय पनेछ। 

(६) संस्थाले ्फ्नो िावषयक कािोबािको प्रधतिेदन सािािणसभा, सभबश्चन्ित िडा 
काययलय ि गाउ ।नगिपाधलकामा पेश गनुयपनेछ । 

(७) गाउ ।नगिपाधलका तथा िडा कायायलयले ्िश्यकता अनसुाि संस्थाको अनगुमन 
गिी ्िश्यक धनदेशन ददन सक्नेछ । 

१२. श्चोन्सी तथा िस्तगुत सहयोग धलन सक्नेाः (१) यस काययविधिमा अन्यत्र ोनुसकैु कुिा 
लेश्चखएको भए तापधन विपद् प्रभावित व्यश्चक्तको उद्दाि, िाहत तथा पनुस्थायपना काययमा 
सहयोग गनय कुनै सिकािी धनकाय, गैि सिकािी संघसंस्था, धनोी क्षेत्र तथा व्यश्चक्त 
विशेषबाट श्चोन्सी सामान तथा िस्तगुत सहयोग धलन सक्नेछ। 

(२) संस्थाले उपदफा (१) बमोश्चोम प्राप्त सहयोग िडा सधमधतको समन्ियमा त्यस्तो 
विपदबाट प्रभावित व्यश्चक्त तथा परििािलाई वितिण गनय सक्नेछ। 

(३) संस्थाले यस दफा बमोश्चोम प्राप्त सहयोगको विििण िावषयक प्रधतिेदनमा समेत 
समािेश गनुय पनेछ।  
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परिच्छेद –6 

विविि 

१३. समन्िय सधमधताः (१) संस्थाको कामको अनगुमन तथा समीक्षा गिी पषृ्ठपोषण प्रदान 
गनय हिेक िडामा देहायबमोश्चोमको समन्िय सधमधत िहनेछ :- 

(क) िडाध्यक्ष     - संयोोक 

(ख) िडा सधमधतका सदस्यहरु    - सदस्य  

(ग) टोलविकास संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट संयोोकले तोकेका ३ ोना 
-सदस्य  

(घ) िडा सश्चचि     - सदस्य सश्चचि 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोश्चोमका सदस्यहरुको पदािधि दईु िषयको हनुेछ 
। उक्त पदािधि समाप्त भएपधछ संयोोकले काययकाल नदोहोरिने गिी िडा धभत्रका अन्य 
संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट तीन ोना मनोनयन गनुय पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोश्चोमको सधमधतको बैठक कभतीमा चौमाधसक रुपमा बस्नेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोश्चोमको सधमधतले िडा धभत्रका सबै संस्थाको काम काििाहीलाई 
प्रभािकािी बनाउन कायय सधमधतलाई ्िश्यक धनदेशन ददन सक्नेछ।   

(३) उपदफा (१) बमोश्चोमको सधमधतले संस्थाको काम काििाहीको सभबन्िमा िावषयक 
प्रधतिेदन काययपाधलकामा पेश गनुय पनेछ। 

१४.  बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेाः यो काययविधि कायायन्ियनको िममा कुनै बािा 
अड्चन ्एमा काययपाधलकाले त्यस्तो बािा अडकाउ फुकाउन सक्नछे । 

१५. कायय सधमधत भङ्ग गनय सक्नेाः साियोधनक सभपश्चत्तको वहनाधमना गने, प्रचधलत कानून 
धबपरित कायय गने तथा भ्रष्टाचाि िा ्धथयक वहनाधमना गिेको पाइएमा त्यस्तो 
काययसधमधतलाई सभबश्चन्ित िडा सधमधतको धसफारिसमा काययपाधलकाले भङ्ग गनय सक्नेछ 
। यसिी काययसधमधत भङ्ग भएको अिस्थामा एक मवहना धभत्र यसै काययिविधि बमोश्चोम 
नया  कायय सधमधत गठन गनुय पनेछ। 

१६. काययविधि संशोिन तथा खािेो गनय सक्नेाः (१) काययपाधलकाले ्िश्यकता अनसुाि 
यो काययविधि संशोिन तथा खािेो गनय सक्नेछ।  



 

12 

 

(२) उपदफा (१) बमोश्चोम यो काययविधि खािेो भएको अिस्थामा यस काययविधि 
बमोश्चोम स्थापना तथा सञ्चालन भएका संस्थाहरुको सभपश्चत्त तथा दावयत्ि काययपाधलकाको 
नाममा हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 

टोल विकास संस्थालाई नगिपाधलकामा सूचीकृत गने धनिेदनको नमनुा 
 

धमधताः ………………….. 

 

श्री सश्चचिज्यू 

िडा सधमधतको कायायलय 

िडा नं.......  

चौदण्डीगढी नगिपाधलका। 

 

विषयाः टोल विकास संस्था सूचीकृत गने सभबन्िमा । 

 

उपयुयक्त सभबन्िमा यस नगिपाधलका को िडा नं …… श्चस्थत ……………..टोलमा 
गठन गरिएको ................…………………………. टोल विकास संस्थालाई 
…………………………………सूचीकृत गरिददनहुनु धनभनानसुािका विििण सवहत 
अनिुोि गदयछु । यस …………………………….. टोल विकास संस्थाको के्षत्र धनभन 
उल्लेश्चखत चाि वकल्लाधभत्र सीधमत िहनेछ । 
संलग्नाः  

   टोल भेलाको उपश्चस्थधत ि धनणयय। 

   कायय सधमधतका सदस्यहरुको नाम थि। 

पूिय धसमानााः ……………………………… 

पश्चिम धसमानााः …………………………. 

उत्ति धसमानााः ………………………….. 

दश्चक्षण धसमानााः …………………………. 

हालका ोभमा घिििुीाः 
धनिेदक 
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                          सधमधतको तफय बाट 

अध्यक्षको नामाः ……………………………… 

टोल विकास संस्थाको नामाः .............. 
ठेगानााः  ........................... 
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               चौदण्डीगढी नगिपाधलका 

……………नं िडा कायायलय 

टोल विकास संस्था सूचीकृत प्रमाण-पत्र 

 

चौदण्डीगढी नगिपाधलका िडा नं.  ……………श्चस्थत …………………………………मा गठन भएको 
………………………………………………टोल विकास संस्थालाई यस कायायलयमा धमधत………………मा 
सूचीकृत गिी यो प्रमाण-पत्र प्रदान गरिएको छ । 

यस गाउपाधलका।नगिपाधलकाको ्धथयक, सामाश्चोक, सा स्कृधतक तथा भौधतक पिुायिाि 
विकास ि सशुासन कायम गने के्षत्रमा यस टोल विकास संस्थाको सिीय सहभाधगताको 
अपेक्षा गदयछु । 

 

……………………… 

िडा सश्चचि
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                                                                            ्ज्ञाले, 

स्िीकृधत धमधताः २०७८/१/                                                     ध्रिुिाो ्चायय  

                                                                     प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 


