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टोल विकास सस्ं था (गठन तथा परिचालन) कार्यविवि,
२०७८
k|:tfjgf M
स्थानीय विकास प्रवियामा टोल तथा बस्ती स्तरिाट नै नागररक सहभावगता
सवु नवित गर्दै समाजको आवथिक,सामावजक,सााँस्कृ वतक लगायत विकासका सबै
पक्षमावर्दगोपना र अपनत्ि सृजना गनि वनवित भौगोवलक क्षेत्रवभत्र बसोबास गने
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नागररकहरुको सहभावगतामा िडा कायािलयको सहयोगीको रुपमा काम गने गरी टोल
विकास सस्ं थाको गठन र पररचालनका लावग आिश्यक काननू ी व्यिस्था गनि
िाञ्छनीय भएकोले, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को र्दफा १२ को उपर्दफा
२, क, २ को आधार बमोवजम धनकुटा नगर कायिपावलकाले यो कायिविवध स्िीकृ त
गरी लागू गरे को छ ।

१.

२.

परिच्छे द-१
प्रारवभभक
संविप्त नाम ि प्रािम्भ: (१)यो कायिविवधको नाम “टोल विकास संस्था (गठन
तथा पररचालन) कायिविवध,२०७८”रहेको छ।
(२) यो कायिविवध कायिपावलकाबाट स्िीकृ त भएको वमवतर्देवि लागू हुनेछ ।
परिभाषा:विषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस कायिविवधमा,(क) “कायािलय” भन्नाले धनकुटा नगरपावलकाको नगरकायिपावलकाको
कायािलयलाई सभझनु पछि ।
(ख) "टोल विकास संस्था" भन्नाले टोल बस्तीको समग्र विकासको लावग
वनवित भौगोवलक क्षेत्रका अवधकाश
ं घर धरु ीका प्रवतवनवधहरुको
उपवस्थवतमा विकास वनमािण, सेिा प्रिाह र समावजक पररचालनको
क्षेत्रमा काम गने उद्देश्यले विगतमा टोल बस्ती सगं ठनको नाममा गठन
भर्ि नगरपावलकामा सवू चकृ त भई वियाशील रहेको र यस उप्रान्त गठन
गरी िडा कायािलयमा सचू ीकृ त हुनसे ामर्दु ावयक संस्थालाई सभझनु पछि ।
(ग) “पर्दावधकारी” भन्नालेसस्ं थाको कायिसवमवतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
कोषाध्यक्ष, सवचि र सर्दस्यहरु समेतलाई सभझनु पछि ।
(घ) “बैठक” भन्नाले संस्थाको संयक्त
ु िा छुट्टाछुट्टै बैठक सभझनु पछि ।
(ङ) “िडा” भन्नाले गाउाँ । नगरपावलकाको िडालाई सभझनु पछि ।
(च) “विधान” भन्नाले संस्थाको विधानलाई सभझनु पछि ।
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“सवमवत” भन्नाले संस्थाको कायिसवमवत सभझनु पछि ।
“साधारणसभा” भन्नाले संस्थाको साधारण सर्दस्यहरुको भेला सभझनु
पछि ।
“संस्था” भन्नाले टोल विकास संस्थालाई सभझनपु छि ।

परिच्छे द- २
संस्थाको गठनतथासच
ू ीकृत सम्बन्िी व्र्िस्था
३.

सस्ं थाको गठन: (१) नगरपावलकाका क्षेत्रमा भौगोवलक तथा सामावजक
सावमप्यताको आधारमा टोल तथा बस्तीका िावसन्र्दाको आमभेलाबाट टोल
तथा बस्ती वभत्रका घरधरु ी समािेश हुने गरी टोल विकास संस्थाको गठन
गररनेछ ।

(२) उपर्दफा (१) बमोवजम गठन हुने संस्थाको कायिसवमवतमा र्देहाय
बमोवजमका पर्दावधकारी तथा सर्दस्यहरुरहनेछन:(क) अध्यक्ष एक जना
(ख) उपाध्यक्ष एक जना
(ग) कोषाध्यक्ष एक जना
(घ) सवचि एक जना
(ङ) सर्दस्यहरु (तीन र्देवि सात जना सभम)
(३) उपर्दफा (२) बमोवजम संस्था गठन गर्दाि टोल तथा बस्ती वभत्रका एक
घरधरु ीबाट एकजना भन्र्दा बढी नपने गरी भौगोवलक सन्तल
ु न तथा सामावजक
समािेशीकरणको आधारमा सभा िा िडा कायािलयले तोके को चार वकल्ला वभत्रका
नागररकहरुको आमभेलाबाट सििसभमत रुपमा सस्ं थाको कायि सवमवत गठन हुनेछ ।
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तर, यस र्दफा बमोवजम आमभेलामा सििसभमत हुन नसके मा उपवस्थत
सर्दस्यहरुको बहुमतबाट कायि सवमवत गठन गनि बाधा पने छै न।
(४) उपर्दफा (३) बमोवजम कायिसवमवतको कायिकाल समाप्त भएपवछ साधारण
सभाको सििसभमत िा सो नभएमा बहुमतबाट कायिसवमवतको पनु गिठन हुनेछ ।
(५) कायि सवमवतको कायाििवध गठन भएको वमवतले र्दईु िषिको हुनेछ ।
(६) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सवचिको पर्दमा लगातार र्दईु कायिकाल
भन्र्दा बढी सोही पर्दमा काम गनि सक्ने छै न ।
(७) कायि सवमवतमा अध्यक्ष, सवचि िा कोषाध्यक्ष मध्ये कुनै एक पर्दमा
अवनिायि रुपमा मवहला हुनपु नेछ ।
(८) संस्था गठन गर्दाि सके सभम टोलका सभपणु ि घरधरु ीलाई एक घर एक
सर्दस्यको रुपमा समेट्नु पनेछ ।
(९) उपर्दफा ८ बमोवजम सिै घरधरु ी समािेश हुन सभभि नभएमा कभतीमा ८०
प्रवतशत घरधरु ी सहभागी गराई टोल विकास संस्था गठन गनिपु ने छ।
(१०) यस कायिविवध बमोवजम गठन गररने संस्थाको कायिसवमवतमा कभतीमा
५० प्रवतशत मवहला सर्दस्य हुनु पनेछ ।
(११) संस्थाको कायिक्षेत्र साधारण सभाले तोके को चारवकल्ला वभत्र हुनेछ।
साधारण सभाले टोल तथा बस्ती वभत्रका कुनै घरधरु ी संस्थामा समािेश गरे को
नपार्एमा िा कुनै घरधरु ी िा बस्ती उक्त सस्ं थामा समािेश गनिु पने भन्ने लागेमा िडा
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कायािलयले त्यसरी छुटेको घरधरु ी िा बस्ती सभबवन्धत संस्थामा समािेश गनि
लगाउनेछ।
(१२) यस र्दफामा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन िडा कायािलयले
तोके को भौगोवलक क्षेत्र वभत्र रहेका बढीमा १०० घरधरु ी समेट्ने गरी टोल विकास
सस्ं था गठन गनि सवकने छ। एउटा घरधरु ी एक भन्र्दा बढी टोल विकास सस्ं थाको
सर्दस्य बन्न पाउने छै न।
४.

कायि सवमवतका पर्दावधकारीको पर्द ररक्त सभबन्धी व्यिस्थााः(१) र्दफा ३
बमोवजम गठन भएको कायि सवमवतका पर्दावधकारीहरुको पर्द र्देहाय
बमोवजमको अिस्थामा ररक्त हुनेछ।
(क) अध्यक्षले उपाध्यक्ष माफि त कायिसवमवतको बैठकमा र उपाध्यक्ष सवहत
अन्य सर्दस्यले अध्यक्षलाई राजीनामा वर्दएमा ।
(ि) भ्रष्टाचार िा अन्य कुनै फौजर्दारी अवभयोगमा कसरु र्दार ठहररएमा ।
(ग) मृत्यु भएमा।

(२) उपर्दफा (१) बमोवजम अध्यक्षको पर्द ररक्त भएमा कायि सवमवतको बााँकी
अिवधको लावग उपाध्यक्षले अध्यक्ष भई कामकाज गनेछ। अन्य पर्दावधकारीहरुको
हकमा कायि सवमवतले बााँकी अिवधको लावग सवमवतका सर्दस्यहरु मध्येबाट कुनै
सर्दस्यलाई त्यस्तो ररक्त पर्दमा कामकाज गनि लगाउन सक्नेछ।
५.

संस्था सचू ीकृ त:संस्थाको सचू ीकृ त र्देहाय बमोवजम हुनेछ : (क) संस्थाको आमभेलाले वनणिय गरीअनस
ु चू ी १ बमोवजमको ढााँचामा सोही
वनिेर्दनमा उवल्लवित कागजातहरु समािेश गरी संस्था सचू ीकरणका
लावग िडा कायािलयमा वनिेर्दन वर्दनु पनेछ ।
(ख) उपर्दफा (१) बमोवजम वनिेर्दन प्राप्त भएपवछ िडा कायािलयले सस्ं थाको
चारवकल्ला वभत्रका सबै घरधरु ी समािेश गरे नगरे को समेत हेरी
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अनसु चू ी २ बमोवजमको ढााँचामा संस्था सचू ीकृ त गरे को प्रमाण पत्र
उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
र्दफा (क) बमोवजम प्राप्त वनिेर्दन बमोवजम सचू ीकृ तको लावग प्राप्त
भएको टोल विकास संस्थामा समािेश हुनपु ने घरधरु ी िा बस्ती छुटेको
पार्एमा त्यसरी छुटेको घरधरु ी िा बस्ती समेत समािेश गरी
सचू ीकरणको लावग पनु पेश गनि वनर्देशन वर्दन सक्नेछ।
िडा कायािलयले यस र्दफा बमोवजम संस्था सचू ीकृ त गरे को वििरण
मावसक रुपमा कायिपावलकाको कायािलयमा पठाउनु पनेछ।

परिच्छे द-३
सस्ं थाको काम कतिव्य,अवधकारहरु
६.

टोल विकास सस्ं थाका कायिहरु:(१) टोल विकास सस्ं थका काम, कतिव्य र
अवधकार र्देहायबमोवजम हुनेछ :(क) समर्द
ु ायमाशावन्त, सरु क्षार अमनचयन कायम गनि सहयोग गने ।
(ख) सामर्द
ु ावयक सर्दभाि, सवहष्णतु ा र भार्चाराको विकास गने ।
(ग) टोलमा संचालन हुने विकास वनमािणका योजनाहरुको तजिम
ु ा,
कायािन्ियन र सपु ररिेक्षण तथा अनगु मनमा सहयोग गने ।
(घ) टोलमा हुनेपरभपरागत जात्रा, मेला, पिि तथा समारोहको व्यिस्थापनमा
सहयोग गने।
(ङ) टोलमा रहेका साििजवनक तथा ऐलानी जग्गा,साििजवनक भिन, सभपर्दा
तथा भौवतक पिू ािधारहरुको संरक्षण गनि तथा अवतिमण हुन नवर्दन
सहयोग गने ।
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टोलमाविपर्द् व्यिस्थापन सभिन्धी िोज,उद्धार, राहत वितरण,
पनु वनिमािण तथा पनु स्थािपना कायिमा सहयोग गने ।
टोलको सरसफाई व्यिस्थापनको लावग सहयोग र समन्िय गने/ गराउने
छाडा पशु चौपाया व्यिस्थापनमा सहयोग गने/गराउने ।
सडक बत्ती, सामर्दु ावयक पाकि , साििजवनक शौचालय जस्ता साििजवनक
सभपवत्तको सञ्चालन र व्यिस्थापनमा सहयोग परु याउने
।
्
काननू बमोवजम वतनिु पने कर, र्दस्तरु ,सेिाशल्ु क बझु ाउने कायिमा
सहजीकरण गने ।
टोलमा बसोबास गने गररि, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यवक्त तथा
बेरोजगार व्यवक्तहरुको तथ्याङ्क संकलनकायिमा सहयोग गने ।
टोलमा रहेका शैवक्षकतथा स्िास्थ्य संस्थाहरुको व्यिस्थापन र गणु स्तर
सधु ारको लावग सहयोग गने ।
जन्म,वबबाह,बसाई सराई,सभिन्ध विच्छे र्द, मृत्यु जस्ता व्यवक्तगत घटना
र्दतािको लावग टोलबासीलाई उत्सावहत र सहजीकरण गने ।
सामावजक सरु क्षा भत्ता वितरण कायिमा आिश्यक सहजीकरण गने ।
विद्यतु ् चहु ािट तथा चोरी वनयन्त्रण कायिमा सहयोग गने ।
टोलमा िाद्यान्न, माछामास,ु तरकारी, फलफूल, पेय पर्दाथि लगायत
र्दैवनक उपभोग्य सामग्रीको गणु स्तर र मल्ु य सचु ीको बारे मा जानकारी
रािी बजार अनगु मन कायिमा सहयोग गने।
उपभोक्ता हक वहत संरक्षणको लावग पैरिी तथा जनचेतना अवभबृवद्ध
गने।
टोलमा हररयाली क्षेत्र विस्तार गरी िातािरण संरक्षणको कायिमा सहयोग
गने ।
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स्थानीय आवथिक विकासका संभािनाका बारे मा छलफल गरी स्थानीय
तह, गैर सरकारी तथा वनजी क्षेत्रसाँग समन्िय, सहजीकरण र पैरिी गने ।
भिन वनमािण मापर्दण्ड तथा रावष्िय भिन संवहताको पालनाको लावग
टोल बासीहरुलाई प्रोत्सावहत गने ।
विद्यालय भनाि, िोप अवभयान, साक्षरता अवभयान, सरसफाई,
लैङ्वगक वहसं ा उन्मल
ु न जस्ता रावष्िय अवभयानहरुमा सहयोग र
समन्िय गने।
टोलमा धनी, गररबको भािना हटाई सबै सर्दस्यहरुलाई वनणिय प्रविया र
श्रोतमा पररचालनमा समान अवधकार स्थावपत गनि सहजीकरण गने ।
घरे लु वहसं ा, यौनजन्य वहसं ा,मानि तस्करी, बालश्रम तथा बाध्यात्मक
श्रम, छाउपडी लगायतका सामावजक अपराध तथा िरािीहरुअन्त्य गनि
जनचेतना अवभिृवद्ध गने ।
टोलमा उद्यम विकाससाँग सभबवन्धत कायििमहरु संचालन गनि
आिश्यक सहजीकरण गने ।
टोलको विकासका लावग विवभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्चतम्
सर्दपु योग गने।
टोलमा सरकारी वनकाय तथा गैर सरकारी संस्था माफि त सञ्चालन हुने
कायििमहरु कायािन्ियनगनि सहयोग गने ।
आफ्नो टोललाई िातािरणमैत्री, बाल मैत्री, पोषण मैत्रीतथा पणू ि
सरसफार्यक्त
ु बनाउन कायििमहरु संचालन गने तथा िडा कायािलय र
नगरपावलकाका कायििम कायािन्ियनमा सहयोग, समन्िय र
सहजीकरण गने ।
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िडा कायािलय नगरपावलका तथा अन्य सरकारी वनकाय र गैरसरकारी
सघं सस्ं थासाँग गरे को सभझौता तथा समझर्दारी अनसु ारका अन्य कायिहरु
गने।

परिच्छे द-४
संस्थाको कायि सवमवतको बैठक र पर्दावधकारीहरुको काम, कतिव्य र
अवधकार
७.

सस्ं थाको कायि सवमवतको बैठक:(१)संस्थाको कायि सवमवतको बैठकको
सञ्चालन र्देहाय बमोवजम हुनेछ :(क) कायि सवमवतको बैठक मवहनामा कवभतमा एक पटक र आिश्कता
अनसु ार बस्नेछ ।
(ख) सवमवतको बैठकमा िडा सवमवत तथा नगरपावलकाकाजनप्रवतवनवध,
विज्ञतथा अन्य सरोकारिालहरुलाई आमन्त्रण गनि सवकनेछ ।
(ग)
सवमवतको िैठक वनणियको मस्यौर्दा सवचिले तयार गनेछ ।
(घ) सस्ं थाको बैठकको वनणियहरु िैठकमा उपवस्थत पर्दावधकारीहरुबाट
हस्ताक्षर गरीप्रमावणत गराउनु पनेछ।

(२) उर्दफा (१) बमोवजम बस्ने कायिसवमवतको बैठकको मार्न्यटु र संस्थाका
प्रशासवनक तथा आवथिक कारोबारसाँग सभबवन्धत सभपणू ि कागजातहरु अध्यक्ष,
सवचिर कोषाध्यक्षको वजभमामा रहनेछन।्
(३) कायि सवमवतको बैठक संस्थाको कायािलयमा बस्नेछ। सस्ं थाको कायािलय
स्थापना भई नसके को अिस्थामा कायिसवमवतका सबै सर्दस्यलाई पायक पने गरी
उपयक्त
ु स्थानमा बैठक बस्ने गरी अध्यक्षले तोक्न सक्नेछ।
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सस्ं थाका कायि सवमवतका पर्दावधकारीहरुको काम कतिव्य र अवधकार:संस्थाका पर्दावधकारीहरुको काम कतिव्य र अवधकार र्देहाय बमोवजम हुनेछाः
(१) अध्यक्षको काम, कतिव्य र अवधकार
(क) संस्थाको वनयवमत बैठक बोलाउने, बैठकका लावग वमवत, समय
र स्थान तोक्ने ।
(ख) बैठकको अध्यक्षता गरी बैठक संचालन गने ।
(ग) बैठकमा अनुशासनको पालन गनि लगाउने र छलफलका
विषयहरु वटपोट गने िा गनि लगाउने ।
(घ) छलफल हुर्द
ाँ ा सिैको विचार संकलन गने र सििसभमत वनणिय
गनि पहल गने ।
(ङ) संस्थाका वनणियहरु लागू गने, गराउने।
(च) संस्थाले प्राप्त गरे को नगर्द िा वजन्सी सामानको सरु क्षाको प्रिन्ध
वमलाउने।
(छ) आिश्यकता अनुसार विशेष बैठक बोलाउने ।
(ज) कायिविवध बमोवजम अन्य कायिहरु गने ।
(२) उपाध्यक्षको काम कतिव्य र अवधकार:
(क) अध्यक्षको अनप
ु वस्थवतमा अध्यक्षले गने भनी तोवकएका
कायिहरु गने ।
(ख) कायि सवमवतले तोके का अन्य कायिहरु गने।
(३) सवचिको काम, कतिव्य र अवधकाराः
(क) अध्यक्षको आर्देशअनस
ु ार बैठक बोलाउने ।
(ख) छलफलका प्रस्तािहरु संकलन गरी बैठकमा पेश गने र
बैठकको वनणिय लेिी वनणिय प्रमावणत गराउने ।
(ग) संस्थाको वियाकलापको बारे मा सर्दस्यहरुलाई जानकारी
गराउने।
(घ) कायिसवमवतले तोके का अन्य कायिहरु गने ।
(४) कोषाध्यक्षको काम, कतिव्य र अवधकार
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(क)

(५)

सस्ं थाको आभर्दानी र िचिको वहसाब राख्ने तथा वििरण
तयार गने।
(ख) बैंकमा िाता सच
ु रुपमा िाता सच
ं ालन गर्दाि संयक्त
ं ालन गने।
(ग) संस्थाको नगर्द र वजन्सी सामानको वजभमा वलई सरु क्षा गने।
(घ) कायिसवमवतले तोके का अन्य कायिहरु गने ।
सर्दस्यहरुको काम,कतिव्य र अवधकार
(क) सवमवतको बैठकमा उपवस्थत हुने र छलफलमा सिीय रुपमा
सहभागी हुने ।
(ख) सवमवतको वनणिय कायािन्ियनमा सहयोग गने। सवमवतको
वनणिय कायािन्ियन भए नभएको हेरी आिश्यकताअनसु ार
सवमवतको बैठकमा छलफलमा ल्याउने।
(ग) आिश्कता
अनसु ार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवचिर
कोषाध्यक्षको काममा सघाउने ।
(घ) कायिसवमवतले तोके का अन्य कायिहरु गने ।

परिच्छे द-५
आवथिक व्यिस्थापन
९.

सस्ं थाको आभर्दानी:(१) संस्थाले र्देहाय बमोवजमका क्षेत्रबाट आभर्दानी प्राप्त
गनि सक्नेछाः
(क) नगरपावलकाबाट प्राप्त हुने अनर्द
ु ान रकम ।
(ख) सरकारी तथा गैर सरकारी वनकायहरु, सामर्द
ु ावयक संस्था तथा
व्यवक्तहरुबाट प्राप्त हुने सहायता तथा अनर्दु ानको रकम ।
(ग) टोल विकास संस्थाले आयमूलक कायिहरु संचालन गरी प्राप्त हुने
आभर्दानी ।
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(घ)

नगरपावलका, अन्य सरकारी वनकायतथा गैरसरकारी संघसंस्थासाँग
विकास वनमािण िा कायििम सञ्चालनको लावग सभझौता बमोवजम
प्राप्त रकम।
(ङ) संस्थाका सर्दस्यहरुबाट प्राप्त शल्
ु क तथा सहयोगको रकम।
(च) अन्य श्रोतबाट प्राप्त गरे को रकम ।
(२) संस्थाको नाममा प्राप्त हुने सबै रकम संस्थाको नाममा रहेको िैंक
िातामा जभमा गनिु पनेछ।
१०. सस्ं थाको िचिाः सस्ं थाको िचि र्देहाय बमोवजम हुनेछाः
(क) कुनै वनकायबाट सभझौता बमोवजम प्राप्त हुने रकम सभझौतामा
उवल्लवित शति बमोवजम तोवकएको कायिमा िचि गनिु पनेछ।
(ख) संस्थाको वनयवमत सञ्चालन तथा कायािलय व्यिस्थापन सभबन्धी
िचि कायिसवमवतको वनणिय बमोवजम हुनेछ।
११.

सस्ं थाको लेिा, प्रवतिेर्दन तथा अन्याः
(१) संस्थाको िाता िडा कायािलयको वसफाररसमा नगर
कायिपावलकाको कायािलयले तोके को बैंकमा सञ्चालन हुनेछ।
(२) उपर्दफा (१) बमोवजमको बैंक िाता कभतीमा एक जना मवहला हुने
गरी संस्थाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सवचिमध्ये कुनै र्दईु जना र
कोषाध्यक्षको संयक्त
ु र्दस्तितबाट सञ्चालन हुनेछ।
(३) कोषाध्यक्षले संस्थाको सबै प्रकारको नगर्दी तथा वजन्सी आभर्दानी,
सभपणू ि विकास िचिको वििरण, सस्ं थाको सच
ं ालन र व्यिस्थापनमा
भएको प्रशासवनक िचिहरुको वििरण स्पष्ट रुपमा राख्नपु नेछ ।
(४) कोषाध्यक्षले आभर्दानी िचिको वहसाब वकतािचौमावसक रुपमा
कायि सवमवतको बैठकमा पेश गनिु पनेछ।
(५) कायिसवमवतले प्रत्येक आवथिक िषिमा गरे को काम र आवथिक
कारोबारको यथाथि वििरण तयार गरी आवथिक िषि समाप्त भएको
वमवतले तीन मवहना वभत्र टोल भेलामा पेश गनिु पनेछ।
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सस्ं थाले आफ्नो िावषिक कारोबारको प्रवतिेर्दन साधारणसभा,
सभबवन्धत िडा कायिलय र नगरपावलकामा पेश गनिपु नेछ ।
नगरपावलका तथा िडा कायािलयले आिश्यकता अनसु ार सस्ं थाको
अनगु मन गरी आिश्यक वनर्देशन वर्दन सक्नेछ ।

१२.

वजन्सी तथा िस्तगु त सहयोग वलन सक्नेाः (१) यस कायिविवधमा अन्यत्र
जनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन विपर्द् प्रभावित व्यवक्तको उद्दार, राहत
तथा पनु स्थािपना कायिमा सहयोग गनि कुनै सरकारी वनकाय, गैर सरकारी
संघसंस्था, वनजी क्षेत्र तथा व्यवक्त विशेषबाट वजन्सी सामान तथा िस्तगु त
सहयोग वलन सक्नेछ।
(२) संस्थाले उपर्दफा (१) बमोवजम प्राप्त सहयोग िडा सवमवतको समन्ियमा
त्यस्तो विपर्दबाट प्रभावित व्यवक्त तथा पररिारलाई वितरण गनि सक्नेछ।
(३) सस्ं थाले यस र्दफा बमोवजम प्राप्त सहयोगको वििरण िावषिक
प्रवतिेर्दनमा समेत समािेश गनिु पनेछ।

पररच्छे र्द–६
विविध
१३. समन्िय सवमवताः (१)संस्थाको कामको अनुगमन तथा समीक्षा गरी पृष्ठपोषण
प्रर्दान गनि हरे क िडामा र्देहायबमोवजमको समन्िय सवमवत रहनेछ :(क) िडाध्यक्ष
- संयोजक
(ख) िडा सवमवतका सर्दस्यहरु
- सर्दस्य
(ग) टोलविकास सस्ं थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट सय
ं ोजकले तोके का ३
जना -सर्दस्य
(घ) िडा सवचि
- सर्दस्य सवचि
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(२) उपर्दफा (१) को िण्ड (ग) बमोवजमका सर्दस्यहरुको पर्दािवध र्दईु
िषिको हुनेछ । उक्त पर्दािवध समाप्त भएपवछ सयं ोजकले कायिकाल नर्दोहोररने गरी
िडा वभत्रका अन्य संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट तीन जना मनोनयन गनिु पनेछ।
(३) उपर्दफा (१) बमोवजमको सवमवतको बैठक कभतीमा चौमावसक रुपमा
बस्नेछ।
(४) उपर्दफा (१) बमोवजमको सवमवतले िडा वभत्रका सबै संस्थाको काम
कारिाहीलाई प्रभािकारी बनाउन कायि सवमवतलाई आिश्यक वनर्देशन वर्दन सक्नेछ।
(३) उपर्दफा (१) बमोवजमको सवमवतले संस्थाको काम कारिाहीको
सभबन्धमािावषिक प्रवतिेर्दन कायिपावलकामा पेश गनिु पनेछ।
१४.

बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेाःयो कायिविवध कायािन्ियनको िममा कुनै
बाधा अड्चन आएमा कायिपावलकाले त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउन
सक्नेछ ।
१५. कायि सवमवत भङ्ग गनि सक्नेाः साििजवनक सभपवत्तको वहनावमना गने,
प्रचवलत काननू वबपररत कायि गने तथा भ्रष्टाचार िा आवथिक वहनावमना
गरे को पार्एमा त्यस्तो कायिसवमवतलाई सभबवन्धत िडा सवमवतको
वसफाररसमा कायिपावलकाले भङ्ग गनि सक्नेछ । यसरी कायिसवमवत भङ्ग
भएको अिस्थामा एक मवहना वभत्र यसै कायििविवध बमोवजम नयााँ कायि
सवमवत गठन गनिु पनेछ।
१६. कायिविवध सश
ं ोधन तथा िारे ज गनि सक्नेाः(१) कायिपावलकाले आिश्यकता
अनसु ार यो कायिविवध संशोधन तथा िारे ज गनि सक्नेछ।
(२) उपर्दफा (१) बमोवजम यो कायिविवध िारे ज भएको अिस्थामा यस
कायिविवध बमोवजम स्थापना तथा सञ्चालन भएका संस्थाहरुको सभपवत्त तथा
र्दावयत्ि कायिपावलकाको नाममा हुनेछ।
14

wgs'6f gu/kflnsf

v08–@, ;+Vof–#

:yfgLo /fhkq, efu !

15

ldlt M @)&*÷)^÷)#

wgs'6f gu/kflnsf

v08–@, ;+Vof–#

:yfgLo /fhkq, efu !

ldlt M @)&*÷)^÷)#

अनसु चू ी-१

टोल विकास संस्थालाई नगिपावलकामासूचीकृत गने वनिेदनको नमुना
वमवताः …………………..
श्री सवचिज्यू
िडा सवमवतको कायािलय
िडा नं....... धनकुटा नगरपावलका, धनकुटा ।
विषयाः टोल विकास सस्ं था सचू ीकृ त गने सभबन्धमा ।
उपयिक्त
ु सभबन्धमा यस नगरपावलकाको िडा नं …… वस्थत ……………..टोलमा
गठन गररएको …………………………. टोल विकास संस्थालाई
…………………………………सचू ीकृ त गररवर्दनुहुन वनभनानसु ारका वििरण
सवहत अनरु ोध गर्दिछु । यस …………………………….. टोल विकास
संस्थाको क्षेत्र वनभन उल्लेवित चार वकल्लावभत्र सीवमत रहनेछ ।
संलग्नाः
टोल भेलाको उपवस्थवत र वनणिय।
कायि सवमवतका सर्दस्यहरुको नाम थर।
पिू ि वसमानााः ………………………………
पविम वसमानााः ………………………….
उत्तर वसमानााः …………………………..
र्दवक्षण वसमानााः ………………………….
हालका जभमा घरधरु ीाःवनिेर्दक
सवमवतको तफि बाट
अध्यक्षको नामाः ………टोल विकास संस्थाको
नामाः.............
ठे गानााः ...........................
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अनसु चू ी २

सचू ीकृ त गररएको पत्रको नमनू ा
िनकुटा नगिपावलका
…नं िडा कार्ायलर्
टोल विकास सस्ं था सच
ू ीकृत प्रमाण-पत्र
धनकुटा नगरपावलका िडा नं. ……………वस्थत ……………………… मा
गठन भएको ………………………………………………टोल विकास
संस्थालाई यस कायािलयमा वमवत………………मा सचू ीकृ त गरी यो प्रमाण-पत्र
प्रर्दान गररएको छ ।
यस िडा तथा नगरपावलकाको आवथिक, सामावजक, सााँस्कृ वतक तथा भौवतक
पिु ािधार विकास र सश
ु ासन कायम गने क्षेत्रमा यस टोल विकास संस्थाको सिीय
सहभावगताको अपेक्षा गर्दिछु
………………
िडा सवचि

/fd axfb'/ yfkf
k|d'v k|zf;sLo clws[t
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