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टोल विकास ससं्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविवि, २०७७ 

प्रस्तावना: स्थानीय ववकास प्रवियामा टोल तथा बस्ती स्तरवाट नै नागररक सहभावगता सुवनवित गर्दै 

समाजको आवथिक,सामावजक,सााँस्कृवतक लगायत ववकासका सबै पक्षमा वर्दगोपना र अपनत्व सजृना गनि 

वनवित भौगोवलक क्षेत्रवभत्र बसोबास गने नागररकहरुको सहभावगतामा वडा कायािलयको सहयोगीको रुपमा 

काम गने गरी टोल ववकास संस्थाको गठन र पररचालनका लावग आवश्यक काननूी व्यवस्था गनि वाञ्छनीय 

भएकोले, "प्रशासकीय कायिवववि वनयवमत गने ऐन, २०७७ को र्दफा ४" बमोवजम कायिपावलकाले यो 

कायिवववि स्वीकृत गरी लाग ूगरेको छ ।  

 

परिच्छेद(१) 
प्रािम्भिक 

१. संक्षिप्त नाम ि प्रािभि  :  
 (१) यो काययविधिको नाम “टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) 
काययविधि,२०७७” िहेको छ। 
(२) यो काययविधि काययपाललकाबाट स्िीकृत भएको लमततदेखि लागू हुनेछ । 

२. परििाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविधिमा 
(क) “कायायलय” भन्नाले गाउँ काययपाललकाको कायायलयलाई सम्झनु पछय। 
(ि) "टोल विकास संस्था" भन्नाले टोल बस्तीको समग्र विकासको लाधग 

तनश्चचत भौगोललक क्षेत्रका अधिकांश घि िुिीका प्रतततनधिहरुको 
उपसश्स्थततमा विकास तनमायण, सेिा प्रिाह ि समाश्िक परिचालनको 
क्षेत्रमा काम गने उद्देचयले गठन भई िडा कायायलयमा सूचीकृत भएको 
सामुदातयक संस्थालाई सम्झनु पछय । 

(ग) “पदाधिकािी” भन्नाले संस्थाको काययसलमततका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
कोषाध्यक्ष, सधचि ि सदस्यहरु समेतलाई सम्झनु पछय । 

(घ) “बैठक” भन्नाले संस्थाको संयुक्त िा छुट्टाछुट्टै बैठक सम्झनु पछय । 
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(ङ) “िडा” भन्नाले गाउँपाललकाको िडालाई सम्झनु पछय। 
(च)  “वििान” भन्नाले संस्थाको वििानलाई सम्झनु पछय । 
(छ)  “सलमतत” भन्नाले संस्थाको काययसलमतत सम्झनु पछय । 
(ि) “सािािणसभा” भन्नाले संस्थाको सािािण सदस्यहरुको भेला सम्झनु 

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

 

परिच्छेद (२) 

संस्थाको गठन तथा सूचीकृत सभबन्धी व्यवस्था  

 

३. संस्थाको गठनाः  
 (१) गाउँपाललकाका क्षेत्रमा भौगोललक तथा सामाश्िक सालमप्यताको आिािमा टोल 

तथा बस्तीका िालसन्दाको आमभेलाबाट टोल तथा बस्ती लभत्रका घििुिी समािेश 
हुने गिी टोल विकास संस्थाको गठन गरिनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्िम गठन हुने संस्थाको काययसलमततमा देहाय बमोश्िमका 
पदाधिकािी तथा सदस्यहरु िहनेछनः 
(क)  अध्यक्ष एक िना 
(ि)  उपाध्यक्ष एक िना 
(ग) कोषाध्यक्ष एक िना 
(घ) सधचि एक िना 
(ङ) सदस्यहरु (तीन देखि सात िना सम्म) 

(३) उपदफा (२) बमोश्िम संस्था गठन गदाय टोल तथा बस्ती लभत्रका एक घििुिीबाट 
एकिना भन्दा बढी नपने गिी भौगोललक सन्तुलन तथा सामाश्िक 
समािेशीकिणको आिािमा सभा िा िडा कायायलयले तोकेको चाि ककल्ला लभत्रका 
नागरिकहरुको आमभेलाबाट सियसम्मत रुपमा संस्थाको कायय सलमतत गठन हुनेछ 
।  

ति, यस दफा बमोश्िम आमभेलामा सियसम्मत हुन नसकेमा उपश्स्थत सदस्यहरुको 
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बहुमतबाट कायय सलमतत गठन गनय बािा पने छैन। 

(४) उपदफा (३) बमोश्िम काययसलमततको काययकाल समाप्त भएपतछ सािािण सभाको 
सियसम्मत िा सो नभएमा बहुमतबाट काययसलमततको पुनगयठन हुनेछ । 

(५) कायय सलमततको कायायिधि गठन भएको लमततले दईु िषयको हुनेछ । 

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

(७) कायय सलमततमा अध्यक्ष, सधचि िा कोषाध्यक्ष मध्ये कुन ैएक पदमा अतनिायय 
रुपमा महहला हुनुपनेछ ।  

(८) संस्था गठन गदाय सकेसम्म टोलका सम्पुणय घििुिीलाई एक घि एक सदस्यको 
रुपमा समेट्नु पनेछ ।  

(९) उपदफा ८ बमोश्िम सिै घििुिी समािेश हुन सम्भि नभएमा कम्तीमा ८० 
प्रततशत घििुिी सहभागी गिाई टोल विकास संस्था गठन गनुयपने छ।  

(१०) यस काययविधि बमोश्िम गठन गरिने संस्थाको काययसलमततमा कम्तीमा ५० 
प्रततशत महहला सदस्य हुनु पनेछ । 

(११) संस्थाको काययक्षेत्र सािािण सभाले तोकेको चािककल्ला लभत्र हुनेछ। सािािण 
सभाले टोल तथा बस्ती लभत्रका कुनै घििुिी संस्थामा समािेश गिेको नपाइएमा 
िा कुनै घििुिी िा बस्ती उक्त संस्थामा समािेश गनुय पन ेभन्ने लागेमा िडा 
कायायलयले त्यसिी छुटेको घििुिी िा बस्ती सम्बश्न्ित संस्थामा समािेश गनय 
लगाउनेछ।   

(१२) यस दफामा अन्यत्र िुनसुकै कुिा लेखिएको भए तापतन िडा कायायलयले तोकेको 
भौगोललक क्षेत्र लभत्र िहेका बढीमा १०० घििुिी समेट्ने गिी टोल विकास संस्था 
गठन गनय सककने छ। एउटा घििुिी एक भन्दा बढी टोल विकास संस्थाको सदस्य 
बन्न पाउने छैन। 
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४. कायय सममततका पदाधधकािीको पद रिक्त सभबन्धी व्यवस्थााः  
(१) दफा ३ बमोश्िम गठन भएको कायय सलमततका पदाधिकािीहरुको पद देहाय 
बमोश्िमको अिस्थामा रिक्त हुनेछ। 

(क) अध्यक्षले उपाध्यक्ष माफय त काययसलमततको बैठकमा ि उपाध्यक्ष सहहत 
अन्य सदस्यले अध्यक्षलाई िािीनामा हदएमा। 

(ि) भ्रष्टाचाि िा अन्य कुनै फौिदािी अलभयोगमा कसुिदाि ठहरिएमा। 
(ग) मतृ्यु भएमा।  

(२) उपदफा (१) बमोश्िम अध्यक्षको पद रिक्त भएमा कायय सलमततको बाँकी 
अिधिको लाधग उपाध्यक्षले अध्यक्ष भई कामकाि गनेछ। अन्य पदाधिकािीहरुको 
हकमा कायय सलमततले बाँकी अिधिको लाधग सलमततका सदस्यहरु मध्येबाट कुन ै
सदस्यलाई त्यस्तो रिक्त पदमा कामकाि गनय लगाउन सक्नेछ। 

५. संस्था सूचीकृताः  संस्थाको सूचीकृत देहाय बमोश्िम हुनेछः 
(क) संस्थाको आमभेलाले तनणयय गिी अनुसूची १ बमोश्िमको ढाँचामा सोही 

तनिेदनमा उश्ल्लखित कागिातहरु समािेश गिी संस्था सूचीकिणका 
लाधग िडा कायायलयमा तनिेदन हदनु पनेछ । 

(ि) उपदफा (१) बमोश्िम तनिेदन प्राप्त भएपतछ िडा कायायलयले 
संस्थाको चािककल्ला लभत्रका सबै घििुिी समािेश गिे नगिेको समते हेिी 
अनुसूची २ बमोश्िमको ढाँचामा संस्था सूचीकृत गिेको प्रमाण पत्र 
उपलब्ि गिाउनु पनेछ । 

(ग)  दफा (क) बमोश्िम प्राप्त तनिेदन बमोश्िम सूचीकृतको लाधग प्राप्त 
भएको टोल विकास संस्थामा समािेश हुनुपने घििुिी िा बस्ती छुटेको 
पाइएमा त्यसिी छुटेको घििुिी िा बस्ती समेत समािेश गिी सूचीकिणको 
लाधग पुन पेश गनय तनदेशन हदन सक्नेछ। 

(घ)  िडा कायायलयले यस दफा बमोश्िम संस्था सूचीकृत गिेको विििण 
मालसक रुपमा काययपाललकाको कायायलयमा पठाउनु पनेछ।  
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परिच्छेद(३) 

संस्थाको काम कतयव्य,अधधकािहरु 

६. टोल ववकास संस्थाका काययहरुाः  

(१) टोल विकास संस्थका काम, कतयव्य ि अधिकाि देहायबमोश्िम हुनेछः 
(क)  समुदायमा शाश्न्त, सुिक्षा ि अमनचयन कायम गनय सहयोग गने । 
(ि) सामुदातयक सदभाि, सहहष्णुता ि भाइचािाको विकास गने । 
(ग) टोलमा संचालन हुने विकास तनमायणका योिनाहरुको तिुयमा, कायायन्ियन 

ि सुपरििेक्षण तथा अनुगमनमा सहयोग गने ।  
(घ)  टोलमा हुने पिम्पिागत िात्रा, मेला, पिय तथा समािोहको व्यिस्थापनमा 

सहयोग गने। 
(ङ)  टोलमा िहेका साियितनक तथा ऐलानी िग्गा, साियितनक भिन, सम्पदा 

तथा भौततक पूिायिािहरुको संिक्षण गनय तथा अततक्रमण हुन नहदन 
सहयोग गने। 

(च)  टोलमा विपद् व्यिस्थापन सम्िन्िी िोि,उद्िाि, िाहत वितिण, 

पुनतनयमायण तथा पुनस्थायपना काययमा सहयोग गने । 
(छ)  टोलको सिसफाई व्यिस्थापनको लाधग सहयोग ि समन्िय गने ि 

गिाउने  
(ि)  छाडा पशु चौपाया व्यिस्थापनमा सहयोग गने ि गिाउने । 
(झ)  सडक बत्ती, सामुदातयक पाकय , साियितनक शौचालय िस्ता साियितनक 

सम्पवत्तको सञ्चालन ि व्यिस्थापनमा सहयोग पुि   याउने । 
(ञ) कानून बमोश्िम ततनुय पने कि, दस्तुि, सेिाशलु्क बुझाउने काययमा 

सहिीकिण गने । 
(ट) टोलमा बसोबास गने गरिि, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यश्क्त तथा 

बेिोिगाि व्यश्क्तहरुको तथ्याङ्क संकलन काययमा सहयोग गने । 
(ठ) टोलमा िहेका शैक्षक्षक तथा स्िास्थ्य संस्थाहरुको व्यिस्थापन ि गुणस्ति 

सुिािको लाधग सहयोग गने । 
(ड) िन्म, बबबाह, बसाई सिाई, सम्िन्ि विच्छेद, मतृ्यु िस्ता व्यश्क्तगत 

घटना दतायको लाधग टोलबासीलाई उत्साहहत ि सहिीकिण गने । 
(ढ) सामाश्िक सुिक्षा भत्ता वितिण काययमा आिचयक सहिीकिण गने । 
(ण)  विद्युत   चुहािट तथा चोिी तनयन्त्रण काययमा सहयोग गने । 
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(त) टोलमा िाद्यान्न, माछामासु, तिकािी, फलफूल, पेय पदाथय लगायत 
दैतनक उपभोग्य सामग्रीको गुणस्ति ि मुल्य सुचीको बािेमा िानकािी 
िािी बिाि अनुगमन काययमा सहयोग गने। 

(थ) उपभोक्ता हक हहत संिक्षणको लाधग पैििी तथा िनचेतना अलभबदृ्धि 
गने।  

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

(ि) स्थानीय आधथयक विकासका संभािनाका बािेमा छलफल गिी स्थानीय 
तह, गिै सिकािी तथा तनिी क्षेत्रसँग समन्िय, सहिीकिण ि पैििी गन े
। 

(न) भिन तनमायण मापदण्ड तथा िाश्ष्िय भिन संहहताको पालनाको लाधग 
टोल बासीहरुलाई प्रोत्साहहत गने ।  

(ऩ)  विद्यालय भनाय, िोप अलभयान, साक्षिता अलभयान, सिसफाई, लैङ्धगक 
हहसंा उन्मुलन िस्ता िाश्ष्िय अलभयानहरुमा सहयोग ि समन्िय गने। 

(प) टोलमा िनी, गरिबको भािना हटाई सबै सदस्यहरुलाई तनणयय प्रकक्रया ि 
श्रोतमा  परिचालनमा समान अधिकाि स्थावपत गनय सहिीकिण गने ।  

(फ) घिेलु हहसंा, यौनिन्य हहसंा,मानि तस्किी, बालश्रम तथा बाध्यात्मक 
श्रम, छाउपडी लगायतका सामाश्िक अपिाि तथा ििािीहरु अन्त्य गनय 
िनचेतना अलभिदृ्धि गने । 

(ब)  टोलमा उद्यम विकाससँग सम्बश्न्ित काययक्रमहरु संचालन गनय 
आिचयक सहिीकिण गने ।  

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

(म) टोलमा सिकािी तनकाय तथा गैि सिकािी संस्था माफय त सञ्चालन हुन े
काययक्रमहरु कायायन्ियन गनय सहयोग गने ।  

(य)  आफ्नो टोललाई िाताििणमैत्री, बाल मैत्री, पोषण मैत्री तथा पूणय 
सिसफाइयुक्त बनाउन काययक्रमहरु संचालन गने तथा िडा कायायलय ि 
गाउँपाललकाका काययक्रम कायायन्ियनमा सहयोग, समन्िय ि सहिीकिण 
गने। 
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(ि)  िडा कायायलय गाउँपाललका तथा अन्य सिकािी तनकाय ि गैिसिकािी 
संघसंस्थासँग गिेको सम्झौता तथा समझदािी अनुसािका अन्य काययहरु 
गने। 

परिच्छेद-४ 

संस्थाको कायय सममततको बैठक ि पदाधधकािीहरुको काम, कतयव्य ि अधधकाि 
७. संस्थाको कायय सममततको बैठकाः  

(१) संस्थाको कायय सलमततको बैठकको सञ्चालन देहाय बमोश्िम हुनछेः 
 

(क)  कायय सलमततको बैठक महहनामा कश्म्तमा एक पटक ि आिचकता 
अनुसाि बस्नेछ । 

(ि) सलमततको बैठकमा िडा सलमतत तथा गाउँपाललकाका िनप्रतततनधि, 
विज्ञ तथा अन्य सिोकाििालहरुलाई आमन्त्रण गनय सककनेछ । 

(ग)  सलमततको िैठक तनणययको मस्यौदा सधचिले तयाि गनेछ ।  
(घ)  संस्थाको बैठकको तनणययहरु िैठकमा उपश्स्थत पदाधिकािीहरुबाट 

हस्ताक्षि गिी प्रमाखणत गिाउनु पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्िम बस्ने काययसलमततको बैठकको माइन्युट ि संस्थाका प्रशासतनक 
तथा आधथयक कािोबािसँग सम्बश्न्ित सम्पूणय कागिातहरु अध्यक्ष, सधचि ि 
कोषाध्यक्षको श्िम्मामा िहनेछन  । 

(३) कायय सलमततको बैठक संस्थाको कायायलयमा बस्नेछ। संस्थाको कायायलय स्थापना 
भई नसकेको अिस्थामा काययसलमततका सबै सदस्यलाई पायक पने गिी उपयुक्त 
स्थानमा बैठक बस्ने गिी अध्यक्षले तोक्न सक्नेछ। 
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८. संस्थाका कायय सममततका पदाधधकािीहरुको काम कतयव्य ि अधधकािाः संस्थाका 
पदाधिकािीहरुको काम कतयव्य ि अधिकाि देहाय बमोश्िम हुनेछः 

(१) अध्यक्षको काम, कतयव्य ि अधिकािः 
(क)  संस्थाको तनयलमत बैठक बोलाउने, बैठकका लाधग लमतत, समय ि स्थान 

तोक्ने ।  
(ि) बैठकको अध्यक्षता गिी बैठक संचालन गने । 
(ग) बैठकमा अनुशासनको पालन गनय लगाउने ि छलफलका विषयहरु हटपोट 

गने िा गनय लगाउने । 
(घ)  छलफल हँुदा सिैको विचाि संकलन गन ेि सियसम्मत तनणयय गनय पहल 

गने । 
(ङ)  संस्थाका तनणययहरु लागू गने, गिाउने । 
(च)  संस्थाले प्राप्त गिेको नगद िा श्िन्सी सामानको सुिक्षाको प्रिन्ि  

लमलाउने। 
(छ)  आिचयकता अनुसाि विशेष बैठक बोलाउने । 
(ि)  काययविधि बमोश्िम अन्य काययहरु गने । 

(२) उपाध्यक्षको काम कतयव्य ि अधिकािः 
(क)  अध्यक्षको अनुपश्स्थततमा अध्यक्षले गने भनी तोककएका काययहरु गने । 
(ि)  कायय सलमततले तोकेका अन्य काययहरु गने। 

(३) सधचिको काम, कतयव्य ि अधिकािः 
(क)  अध्यक्षको आदेशअनुसाि बैठक बोलाउने । 
(ि)  छलफलका प्रस्तािहरु संकलन गिी बैठकमा पेश गने ि बैठकको 

तनणयय लेिी तनणयय प्रमाखणत गिाउने । 
(ग)  संस्थाको कक्रयाकलापको बािेमा सदस्यहरुलाई िानकािी गिाउने। 
(घ)  काययसलमततले तोकेका अन्य काययहरु गने । 

(४)  कोषाध्यक्षको काम, कतयव्य ि अधिकाि 
(क)  संस्थाको आम्दानी ि िचयको हहसाब िाखे्न तथा विििण तयाि गन।े 
(ि)  बैंकमा िाता संचालन गदाय संयुक्त रुपमा िाता संचालन गने। 
(ग)  संस्थाको नगद ि श्िन्सी सामानको श्िम्मा ललई सुिक्षा गने। 
(घ) काययसलमततले तोकेका अन्य काययहरु गने । 

 

 



 ldltM @)&&/!@/!! 

 

10 

 

(५) सदस्यहरुको काम,कतयव्य ि अधिकािः 
(क)  सलमततको बैठकमा उपश्स्थत हुने ि छलफलमा सक्रीय रुपमा सहभागी 

हुने।  
(ि)  सलमततको तनणयय कायायन्ियनमा सहयोग गने। सलमततको तनणयय 

कायायन्ियन भए नभएको हेिी आिचयकताअनुसाि सलमततको बैठकमा 
छलफलमा ल्याउने।  

(ग)  आिचकता अनुसाि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सधचि ि कोषाध्यक्षको काममा 
सघाउने । 

(घ)  काययसलमततले तोकेका अन्य काययहरु गने ।  

परिच्छेद(५) 
आधथयक व्यवस्थापन 

९. संस्थाको आभदानीाः 
(१) संस्थाले देहाय बमोश्िमका क्षेत्रबाट आम्दानी प्राप्त गनय सक्नेछः  

(क) गाउँपाललकाबाट प्राप्त हुने अनुदान िकम ।   
(ि) सिकािी तथा गैि सिकािी तनकायहरु, सामुदातयक संस्था  तथा 

व्यश्क्तहरुबाट प्राप्त हुने सहायता तथा अनुदानको िकम । 
(ग) टोल विकास संस्थाले आयमूलक काययहरु संचालन गिी प्राप्त हुने आम्दानी 

। 
(घ) गाउँपाललका, अन्य सिकािी तनकाय तथा गैिसिकािी संघसंस्थासँग विकास 

तनमायण िा काययक्रम सञ्चालनको लाधग सम्झौता बमोश्िम प्राप्त िकम। 
(ङ) संस्थाका सदस्यहरुबाट प्राप्त शुल्क तथा सहयोगको िकम। 
(च) अन्य श्रोतबाट प्राप्त गिेको िकम । 

(२) संस्थाको नाममा प्राप्त हुने सबै िकम संस्थाको नाममा िहेको िैंक िातामा 
िम्मा गनुय पनेछ। 

१०. संस्थाको खचयाः संस्थाको िचय देहाय बमोश्िम हुनेछः 
(क)  कुनै तनकायबाट सम्झौता बमोश्िम प्राप्त हुने िकम सम्झौतामा 

उश्ल्लखित शतय बमोश्िम तोककएको काययमा िचय गनुय पनेछ। 
(ि)  संस्थाको तनयलमत सञ्चालन तथा कायायलय व्यिस्थापन सम्बन्िी 

िचय काययसलमततको तनणयय बमोश्िम हुनेछ। 
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११. संस्थाको लेखा, प्रततवेदन तथा अन्याः  
(१)  संस्थाको िाता िडा कायायलयको लसफारिसमा गाउँ काययपाललकाको कायायलयले 

तोकेको बैंकमा सञ्चालन हुनेछ। 
(२)  उपदफा (१) बमोश्िमको बैंक िाता कम्तीमा एक िना महहला हुने गिी संस्थाका 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ि सधचिमध्ये कुनै दईु िना ि कोषाध्यक्षको संयुक्त 
दस्तितबाट सञ्चालन हुनेछ।  

(३) कोषाध्यक्षले संस्थाको सबै प्रकािको नगदी तथा श्िन्सी आम्दानी, सम्पूणय विकास 
िचयको विििण, संस्थाको संचालन ि व्यिस्थापनमा भएको प्रशासतनक िचयहरुको 
विििण स्पष्ट रुपमा िाखु्नपनेछ । 

(४) कोषाध्यक्षले आम्दानी िचयको हहसाब ककताि चौमालसक रुपमा कायय सलमततको 
बैठकमा पेश गनुय पनेछ। 

(५)  काययसलमततले प्रत्येक आधथयक िषयमा गिेको काम ि आधथयक कािोबािको यथाथय 
विििण तयाि गिी आधथयक िषय समाप्त भएको लमततले तीन महहना लभत्र टोल 
भेलामा पेश गनुय पनेछ। 

(६) संस्थाले आफ्नो िावषयक कािोबािको प्रततिेदन सािािणसभा, सम्बश्न्ित िडा 
काययलय ि गाउँपाललकामा पेश गनुयपनेछ । 

(७) गाउँपाललका तथा िडा कायायलयले आिचयकता अनसुाि संस्थाको अनुगमन गिी 
आिचयक तनदेशन हदन सक्नेछ । 

१२. म्िन्सी तथा वस्तुगत सहयोग मलन सक्नेाः  
(१) यस काययविधिमा अन्यत्र िुनसुकै कुिा लेखिएको भए तापतन विपद् प्रभावित 
व्यश्क्तको उद्दाि, िाहत तथा पुनस्थायपना काययमा सहयोग गनय कुनै सिकािी तनकाय, 
गैि सिकािी संघसंस्था, तनिी क्षेत्र तथा व्यश्क्त विशेषबाट श्िन्सी सामान तथा 
िस्तुगत सहयोग ललन सक्नेछ। 
(२) संस्थाले उपदफा (१) बमोश्िम प्राप्त सहयोग िडा सलमततको समन्ियमा त्यस्तो 
विपदबाट प्रभावित व्यश्क्त तथा परििािलाई वितिण गनय सक्नेछ। 

(३) संस्थाले यस दफा बमोश्िम प्राप्त सहयोगको विििण िावषयक प्रततिेदनमा समेत 
समािेश गनुय पनेछ।  
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परिच्छेद(६) 
ववववध 

१३. समन्वय सममतताः  
(१) संस्थाको कामको अनुगमन तथा समीक्षा गिी पषृ्ठपोषण प्रदान गनय हिेक िडामा 

देहायबमोश्िमको समन्िय सलमतत िहनेछः 
(क) िडाध्यक्ष         संयोिक 

(ि) िडा सलमततका सदस्यहरु       सदस्य  
(ग) टोलविकास संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट संयोिकले तोकेका ३ िना सदस्य  
(घ) िडा सधचि        सदस्य सधचि 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (ग) बमोश्िमका सदस्यहरुको पदािधि दईु िषयको हुनेछ । 
उक्त पदािधि समाप्त भएपतछ संयोिकले काययकाल नदोहोरिने गिी िडा लभत्रका 
अन्य संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट तीन िना मनोनयन गनुय पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोश्िमको सलमततको बैठक कम्तीमा चौमालसक रुपमा बस्नेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोश्िमको सलमततले िडा लभत्रका सबै संस्थाको काम काििाहीलाई 
प्रभािकािी बनाउन कायय सलमततलाई आिचयक तनदेशन हदन सक्नेछ।   

(५) उपदफा (१) बमोश्िमको सलमततले संस्थाको काम काििाहीको सम्बन्िमा िावषयक 
प्रततिेदन काययपाललकामा पेश गनुय पनेछ। 

१४.  बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेाः यो काययविधि कायायन्ियनको क्रममा कुनै बािा अड्चन 
आएमा काययपाललकाले त्यस्तो बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । 

१५. कायय सममतत िङ्ग गनय सक्नेाः साियितनक सम्पवत्तको हहनालमना गन,े प्रचललत कानून 
बबपरित कायय गने तथा भ्रष्टाचाि िा आधथयक हहनालमना गिेको पाइएमा त्यस्तो 
काययसलमततलाई सम्बश्न्ित िडा सलमततको लसफारिसमा काययपाललकाले भङ्ग गनय 
सक्नेछ । यसिी काययसलमतत भङ्ग भएको अिस्थामा एक महहना लभत्र यसै काययिविधि 
बमोश्िम नयाँ कायय सलमतत गठन गनुय पनेछ। 
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१६. काययववधध संशोधन तथा खािेि गनय सक्नेाः  
(१) काययपाललकाले आिचयकता अनुसाि यो काययविधि संशोिन तथा िािेि गनय सक्नेछ।  
(२) उपदफा (१) बमोश्िम यो काययविधि िािेि भएको अिस्थामा यस काययविधि 
बमोश्िम स्थापना तथा सञ्चालन भएका संस्थाहरुको सम्पवत्त तथा दातयत्ि 
काययपाललकाको नाममा हुनेछ। 

 

अनुसूची-१ 

टोल विकास संस्थालाई गाउपाललकामा सूचीकृत गने तनिेदनको 
नमुना 

 

लमततः  

 

श्री सधचिज्यू 

िडा सलमततको कायायलय 

िडा नं.......  

कमल गाउँपाललका। 

 

विषयः टोल विकास संस्था सूचीकृत गने सम्बन्िमा । 

 

उपयुयक्त सम्बन्िमा यस गाउँपाललका को िडा नं ..... श्स्थत .................टोलमा गठन 
गरिएको ................. टोल विकास संस्थालाई .................सूचीकृत गरिहदनुहुन 
तनम्नानुसािका विििण सहहत अनुिोि गदयछु । यस .......टोल विकास संस्थाको 
क्षेत्र तनम्न उल्लेखित चाि ककल्लालभत्र सीलमत िहनेछ । 

संलग्नः  
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   टोल भेलाको उपश्स्थतत ि तनणयय। 

   कायय सलमततका सदस्यहरुको नाम थि। 

पूिय लसमानाः  

पश्चचम लसमानाः  

उत्ति लसमानाः  

दक्षक्षण लसमानाः  

हालका िम्मा घििुिीः 

तनिेदक 

सलमततको तफय बाट 

अध्यक्षको नामः ................. 

टोल विकास संस्थाको नामः .............. 

ठेगानाः  ........................... 
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कमल गाउँपाललका  

....नं िडा कायायलय 

टोल विकास संस्था सूचीकृत प्रमाण-पत्र 

 

.......... गाउँपाललका िडा न.ं  .......श्स्थत.........मा गठन भएको..........टोल विकास संस्थालाई 
यस कायायलयमा लमतत.........मा सूचीकृत गिी यो प्रमाण-पत्र प्रदान गरिएको छ । 

यस गाउपाललकाको आधथयक, सामाश्िक, साँस्कृततक तथा भौततक पुिायिाि विकास ि सुशासन 
कायम गने के्षत्रमा यस टोल विकास संस्थाको सक्रीय सहभाधगताको अपेक्षा गदयछु । 
 

........ 

िडा सधचि
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