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टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) 

कार्यविधि, २०७८ 
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टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, 
२०७८ 

कार्यपाधलकाबाट धनर्यर् धिधत : २०७८।०२।२४  

प्रस्तािना: स्थानीर् विकास प्रविर्ािा टोल तथा बस्तीस्तिबाट न ै नागरिक 
सहभाधगता सधुनश्चित गरै्द सिाजको आधथयक, सािाश्चजक, सााँस्कृधतक लगार्त 
विकासका सबै पक्षिा दर्दगोपना ि अपनत्ि सजृना गनय धनश्चित भौगोधलक 
क्षेत्रधभत्र बसोबास गने नागरिकहरुको सहभाधगतािा िडा कार्ायलर्को 
सहर्ोगीको रुपिा काि गने गिी टोल विकास संस्थाको गठन ि परिचालनका 
लाधग आिश्र्क कानूनी व्र्िस्था गनय िाञ्छनीर् भएकोले, 

"प्रशासकीर् कार्यविधि धनर्धित गने ऐन, २०७६ को र्दफा २ को १ (ख) 

बिोश्चजि कार्यपाधलकाले र्ो कार्यविधि स्िीकृत गिी लागू गिेको छ ।  

 

परिच्छेर्द-१ 
प्रािश्चभभक 

१. संश्चक्षप्त नाि ि प्रािभभ  :  (१) र्ो कार्यविधिको नाि “टोल विकास संस्था 
(गठन तथा परिचालन) कार्यविधि,२०७८” िहेको छ। 

(२) र्ो कार्यविधि कार्यपाधलकाबाट स्िीकृत भएको धिधतरे्दश्चख लागू हनुेछ । 

२. परिभाषा : विषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा र्स कार्यविधििा,- 
(क) “कार्ायलर्” भन्नाले नगिपाधलकाको नगिकार्यपाधलकाको 

कार्ायलर्लाई सभझन ुपछय। 
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(ख) "टोल विकास संस्था" भन्नाले टोल बस्तीको सिग्र विकासको लाधग 
धनश्चित भौगोधलक क्षेत्रका अधिकांश घि ििुीका प्रधतधनधिहरुको 
उपसश्चस्थधतिा विकास धनिायर्, सेिा प्रिाह ि सिाश्चजक परिचालनको 
क्षेत्रिा काि गने उद्देश्र्ले गठन भई िडा कार्ायलर्िा सूचीकृत 
भएको सािरु्दावर्क संस्थालाई सभझन ुपछय । 

(ग)  “पर्दाधिकािी” भन्नाले संस्थाको कार्यसधिधतका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, 
कोषाध्र्क्ष, सश्चचि ि सर्दस्र्हरु सिेतलाई सभझन ुपछय । 

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

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

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

(छ)  “सधिधत” भन्नाले संस्थाको कार्यसधिधत सभझन ुपछय । 

(ज)  “सािािर्सभा” भन्नाले संस्थाको सािािर् सर्दस्र्हरुको भेला सभझन ु
पछय। 

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

परिच्छेर्द- २ 

संस्थाको गठन तथा सूचीकृत सभबन्िी व्र्िस्था 
३. संस्थाको गठन : (१) नगिपाधलकाका क्षेत्रिा भौगोधलक तथा सािाश्चजक 

साधिप्र्ताको आिाििा टोल तथा बस्तीका िाधसन्र्दाको आिभेलाबाट टोल 
तथा बस्ती धभत्रका घििुिी सिािेश हनुे गिी टोल विकास संस्थाको गठन 
गरिनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोश्चजि गठन हनुे संस्थाको कार्यसधिधतिा रे्दहार् 
बिोश्चजिका पर्दाधिकािी तथा सर्दस्र्हरु िहनेछन:- 

(क)  अध्र्क्ष     एक जना 
(ख)  उपाध्र्क्ष     एक जना 
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(ग)  कोषाध्र्क्ष     एक जना 
(घ)  सश्चचि     एक जना 
(ङ)   सर्दस्र्हरु    (तीन रे्दश्चख सात जना सभि) 

(३)  उपर्दफा (२) बिोश्चजि संस्था गठन गर्दाय टोल तथा बस्ती 
धभत्रका एक घिििुीबाट एकजना भन्र्दा बढी नपने गिी 
भौगोधलक सन्तलुन तथा सािाश्चजक सिािेशीकिर्को आिाििा 
सभा िा िडा कार्ायलर्ले तोकेको चाि वकल्ला धभत्रका 
नागरिकहरुको आिभेलाबाट सियसभित रुपिा संस्थाको कार्य 
सधिधत गठन हनुेछ ।  

   ति, र्स र्दफा बिोश्चजि आिभेलािा सियसभित हनु 
नसकेिा उपश्चस्थत सर्दस्र्हरुको बहिुतबाट कार्य सधिधत गठन 
गनय बािा पने छैन। 

(४) उपर्दफा (३) बिोश्चजि कार्यसधिधतको कार्यकाल सिाप्त भएपधछ 
सािािर् सभाको सियसभित िा सो नभएिा बहिुतबाट 
कार्यसधिधतको पनुगयठन हनुेछ । 

(५) कार्य सधिधतको कार्ायिधि गठन भएको धिधतले र्दईु िषयको 
हनुेछ। 

(६) अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष ि सश्चचिको पर्दिा लगाताि र्दईु 
कार्यकाल भन्र्दा बढी सोही पर्दिा काि गनय सक्ने छैन ।  

(७) कार्य सधिधतिा अध्र्क्ष, सश्चचि िा कोषाध्र्क्ष िध्रे् कुनै एक 
पर्दिा अधनिार्य रुपिा िवहला हनुपुनेछ ।  

(८)  संस्था गठन गर्दाय सकेसभि टोलका सभपरु्य घिििुीलाई एक 
घि एक सर्दस्र्को रुपिा सिेट्न ुपनेछ ।  
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(९)  उपर्दफा ८ बिोश्चजि सिै घिििुी सिािेश हनु सभभि नभएिा 
कभतीिा ८० प्रधतशत घिििुी सहभागी गिाई टोल विकास 
संस्था गठन गनुयपने छ।  

(१०) र्स कार्यविधि बिोश्चजि गठन गरिने संस्थाको कार्यसधिधतिा 
कभतीिा ५० प्रधतशत िवहला सर्दस्र् हनु ुपनेछ । 

(११) संस्थाको कार्यक्षेत्र सािािर् सभाले तोकेको चािवकल्ला धभत्र 
हनुेछ। सािािर् सभाले टोल तथा बस्ती धभत्रका कुनै घिििुी 
संस्थािा सिािेश गिेको नपाइएिा िा कुनै घिििुी िा बस्ती 
उक्त संस्थािा सिािेश गनुय पने भन्ने लागेिा िडा कार्ायलर्ले 
त्र्सिी छुटेको घिििुी िा बस्ती सभबश्चन्ित संस्थािा सिािेश 
गनय लगाउनेछ।   

(१२) र्स र्दफािा अन्र्त्र जनुसकैु कुिा लेश्चखएको भए तापधन िडा 
कार्ायलर्ले तोकेको भौगोधलक क्षेत्र धभत्र िहेका बढीिा १०० 
घिििुी सिेट्ने गिी टोल विकास संस्था गठन गनय सवकने छ। 
एउटा घिििुी एक भन्र्दा बढी टोल विकास संस्थाको सर्दस्र् 
बन्न पाउने छैन। 

४. कार्य सधिधतका पर्दाधिकािीको पर्द रिक्त सभबन्िी व्र्िस्थााः (१) र्दफा ३ 
बिोश्चजि गठन भएको कार्य सधिधतका पर्दाधिकािीहरुको पर्द रे्दहार् 
बिोश्चजिको अिस्थािा रिक्त हनुेछ। 

(क) अध्र्क्षले उपाध्र्क्ष िाफय त कार्यसधिधतको बैठकिा ि उपाध्र्क्ष 
सवहत अन्र् सर्दस्र्ले अध्र्क्षलाई िाजीनािा दर्दएिा। 

(ख) भ्रष्टाचाि िा अन्र् कुनै फौजर्दािी अधभर्ोगिा कसिुर्दाि ठहरिएिा। 

(ग) ितृ्र् ुभएिा।  
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(२) उपर्दफा (१) बिोश्चजि अध्र्क्षको पर्द रिक्त भएिा कार्य सधिधतको 
बााँकी अिधिको लाधग उपाध्र्क्षले अध्र्क्ष भई कािकाज गनेछ। 
अन्र् पर्दाधिकािीहरुको हकिा कार्य सधिधतले बााँकी अिधिको लाधग 
सधिधतका सर्दस्र्हरु िध्रे्बाट कुनै सर्दस्र्लाई त्र्स्तो रिक्त पर्दिा 
कािकाज गनय लगाउन सक्नेछ। 

५. संस्था सूचीकृत :   संस्थाको सूचीकृत रे्दहार् बिोश्चजि हनुेछ : - 

(क) संस्थाको आिभेलाले धनर्यर् गिी अनसूुची १ बिोश्चजिको ढााँचािा 
सोही धनिेर्दनिा उश्चल्लश्चखत कागजातहरु सिािेश गिी संस्था 
सूचीकिर्का लाधग िडा कार्ायलर्िा धनिेर्दन दर्दन ुपनेछ । 

(ख) उपर्दफा (१) बिोश्चजि धनिेर्दन प्राप्त भएपधछ िडा कार्ायलर्ले 
संस्थाको चािवकल्ला धभत्रका सबै घिििुी सिािेश गिे नगिेको सिेत 
हेिी अनसूुची २ बिोश्चजिको ढााँचािा संस्था सूचीकृत गिेको प्रिार् 
पत्र उपलब्ि गिाउन ुपनेछ । 

(ग) र्दफा (क) बिोश्चजि प्राप्त धनिेर्दन बिोश्चजि सूचीकृतको लाधग प्राप्त 
भएको टोल विकास संस्थािा सिािेश हनुपुने घििुिी िा बस्ती 
छुटेको पाइएिा त्र्सिी छुटेको घिििुी िा बस्ती सिेत सिािेश गिी 
सूचीकिर्को लाधग पनु पेश गनय धनरे्दशन दर्दन सक्नेछ। 

(घ) िडा कार्ायलर्ले र्स र्दफा बिोश्चजि संस्था सूचीकृत गिेको विििर् 
िाधसक रुपिा कार्यपाधलकाको कार्ायलर्िा पठाउन ुपनेछ।  

परिच्छेर्द-३ 

संस्थाको काि कतयव्र्,अधिकािहरु 
६. टोल विकास संस्थाका कार्यहरु : (१) टोल विकास संस्थका काि, कतयव्र् 

ि अधिकाि रे्दहार्बिोश्चजि हनुेछ :-  

(क) सिरु्दार्िा शाश्चन्त, सिुक्षा ि अिनचर्न कार्ि गनय सहर्ोग गने । 



 

7 

 

(ख) सािरु्दावर्क सर्दभाि, सवहष्र्ुता ि भाइचािाको विकास गने । 

(ग) टोलिा संचालन हनुे विकास धनिायर्का र्ोजनाहरुको तजुयिा, 
कार्ायन्िर्न ि सपुरििेक्षर् तथा अनगुिनिा सहर्ोग गने ।  

(घ) टोलिा हनुे पिभपिागत जात्रा, िेला, पिय तथा सिािोहको 
व्र्िस्थापनिा सहर्ोग गने। 

(ङ) टोलिा िहेका साियजधनक तथा ऐलानी जग्गा, साियजधनक भिन, 
सभपर्दा तथा भौधतक पूिायिािहरुको संिक्षर् गनय तथा अधतििर् हनु 
नदर्दन सहर्ोग गने। 

(च) टोलिा विपद् व्र्िस्थापन सभिन्िी खोज,उद्धाि, िाहत वितिर्, 

पनुधनयिायर् तथा पनुस्थायपना कार्यिा सहर्ोग गने । 

(छ) टोलको सिसफाई व्र्िस्थापनको लाधग सहर्ोग ि सिन्िर् गने/ 

गिाउने  

(ज) छाडा पश ुचौपार्ा व्र्िस्थापनिा सहर्ोग गने/गिाउने । 

(झ) सडक बत्ती, सािरु्दावर्क पाकय , साियजधनक शौचालर् जस्ता साियजधनक 
सभपश्चत्तको सञ्चालन ि व्र्िस्थापनिा सहर्ोग पिु   र्ाउने । 

(ञ) कानून बिोश्चजि धतनुय पने कि, र्दस्तिु, सेिाशलु्क बझुाउने कार्यिा 
सहजीकिर् गने । 

(ट) टोलिा बसोबास गने गरिि, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्र्श्चक्त तथा 
बेिोजगाि व्र्श्चक्तहरुको तथ्र्ाङ्क संकलन कार्यिा सहर्ोग गने । 

(ठ) टोलिा िहेका शैश्चक्षक तथा स्िास्थ्र् संस्थाहरुको व्र्िस्थापन ि 
गरु्स्ति सिुािको लाधग सहर्ोग गने । 

(ड) जन्ि, धबबाह, बसाई सिाई, सभिन्ि विच्छेर्द, ितृ्र् ुजस्ता व्र्श्चक्तगत 
घटना र्दतायको लाधग टोलबासीलाई उत्सावहत ि सहजीकिर् गने । 

(ढ) सािाश्चजक सिुक्षा भत्ता वितिर् कार्यिा आिश्र्क सहजीकिर् गने । 

(र्)  विद्यतु  चहुािट तथा चोिी धनर्न्त्रर् कार्यिा सहर्ोग गने । 
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(त) टोलिा खाद्यान्न, िाछािास,ु तिकािी, फलफूल, पेर् पर्दाथय लगार्त 
रै्दधनक उपभोग्र् सािग्रीको गरु्स्ति ि िलु्र् सचुीको बािेिा जानकािी 
िाखी बजाि अनगुिन कार्यिा सहर्ोग गने। 

(थ) उपभोक्ता हक वहत संिक्षर्को लाधग पैििी तथा जनचेतना अधभबवृद्ध 
गने।  

(र्द) टोलिा हरिर्ाली क्षेत्र विस्ताि गिी िाताििर् संिक्षर्को कार्यिा 
सहर्ोग गने । 

(ि) स्थानीर् आधथयक विकासका संभािनाका बािेिा छलफल गिी स्थानीर् 
तह, गैि सिकािी तथा धनजी क्षेत्रसाँग सिन्िर्, सहजीकिर् ि पैििी 
गने । 

(न) भिन धनिायर् िापर्दण्ड तथा िाविर् भिन संवहताको पालनाको लाधग 
टोल बासीहरुलाई प्रोत्सावहत गने ।  

(ऩ) विद्यालर् भनाय, खोप अधभर्ान, साक्षिता अधभर्ान, सिसफाई, लैवङ्गक 
वहंसा उन्िलुन जस्ता िाविर् अधभर्ानहरुिा सहर्ोग ि सिन्िर् गने। 

(प) टोलिा िनी, गरिबको भािना हटाई सबै सर्दस्र्हरुलाई धनर्यर् 
प्रविर्ा ि श्रोतिा  परिचालनिा सिान अधिकाि स्थावपत गनय 
सहजीकिर् गने ।  

(फ) घिेल ुवहंसा, र्ौनजन्र् वहंसा,िानि तस्किी, बालश्रि तथा बाध्र्ात्िक 
श्रि, छाउपडी लगार्तका सािाश्चजक अपिाि तथा खिािीहरु अन्त्र् 
गनय जनचेतना अधभिृवद्ध गने । 

(ब) टोलिा उद्यि विकाससाँग सभबश्चन्ित कार्यििहरु संचालन गनय 
आिश्र्क सहजीकिर् गने ।  

(भ) टोलको विकासका लाधग विधभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्चति  
सर्दपुर्ोग गने । 
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(ि) टोलिा सिकािी धनकार् तथा गैि सिकािी संस्था िाफय त सञ्चालन 
हनुे कार्यििहरु कार्ायन्िर्न गनय सहर्ोग गने ।  

(र्) आफ्नो टोललाई िाताििर्िैत्री, बाल िैत्री, पोषर् िैत्री तथा पूर्य 
सिसफाइर्कु्त बनाउन कार्यििहरु संचालन गने तथा िडा कार्ायलर् 
ि नगिपाधलकाका कार्यिि कार्ायन्िर्निा सहर्ोग, सिन्िर् ि 
सहजीकिर् गने। 

(ि) िडा कार्ायलर् नगिपाधलका तथा अन्र् सिकािी धनकार् ि गैिसिकािी 
संघसंस्थासाँग गिेको सभझौता तथा सिझर्दािी अनसुािका अन्र् 
कार्यहरु गने। 

परिच्छेर्द-४ 

संस्थाको कार्य सधिधतको बैठक ि पर्दाधिकािीहरुको काि, कतयव्र् ि अधिकाि 
७. संस्थाको कार्य सधिधतको बैठक : (१) संस्थाको कार्य सधिधतको बैठकको 

सञ्चालन रे्दहार् बिोश्चजि हनुेछ :- 

(क) कार्य सधिधतको बैठक िवहनािा कश्चभतिा एक पटक ि आिश्कता 
अनसुाि बस्नेछ । 

(ख) सधिधतको बैठकिा िडा सधिधत तथा नगिपाधलका जनप्रधतधनधि, विज्ञ 
तथा अन्र् सिोकाििालहरुलाई आिन्त्रर् गनय सवकनेछ । 

(ग) सधिधतको िैठक धनर्यर्को िस्र्ौर्दा सश्चचिले तर्ाि गनेछ ।  

(घ) संस्थाको बैठकको धनर्यर्हरु िैठकिा उपश्चस्थत पर्दाधिकािीहरुबाट 
हस्ताक्षि गिी प्रिाश्चर्त गिाउन ुपनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बिोश्चजि बस्न े कार्यसधिधतको बैठकको िाइन्र्टु ि 
संस्थाका प्रशासधनक तथा आधथयक कािोबािसाँग सभबश्चन्ित सभपूर्य 
कागजातहरु अध्र्क्ष, सश्चचि ि कोषाध्र्क्षको श्चजभिािा िहनेछन । 
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(३) कार्य सधिधतको बैठक संस्थाको कार्ायलर्िा बस्नेछ। संस्थाको 
कार्ायलर् स्थापना भई नसकेको अिस्थािा कार्यसधिधतका सबै 
सर्दस्र्लाई पार्क पने गिी उपर्कु्त स्थानिा बैठक बस्ने गिी 
अध्र्क्षले तोक्न सक्नेछ। 

८. संस्थाका कार्य सधिधतका पर्दाधिकािीहरुको काि कतयव्र् ि अधिकाि:- 
संस्थाका पर्दाधिकािीहरुको काि कतयव्र् ि अधिकाि रे्दहार् बिोश्चजि 
हनुेछाः 
(१) अध्र्क्षको काि, कतयव्र् ि अधिकाि 

(क) संस्थाको धनर्धित बैठक बोलाउने, बैठकका लाधग धिधत, सिर् 
ि स्थान तोक्ने ।  

(ख) बैठकको अध्र्क्षता गिी बैठक संचालन गने । 

(ग) बैठकिा अनशुासनको पालन गनय लगाउने ि छलफलका 
विषर्हरु वटपोट गने िा गनय लगाउने । 

(घ) छलफल हुाँर्दा सिैको विचाि संकलन गने ि सियसभित धनर्यर् 
गनय पहल गने । 

(ङ) संस्थाका धनर्यर्हरु लागू गने, गिाउन े। 

(च) संस्थाले प्राप्त गिेको नगर्द िा श्चजन्सी सािानको सिुक्षाको 
प्रिन्ि  धिलाउन।े 

(छ) आिश्र्कता अनसुाि विशेष बैठक बोलाउने । 

(ज) कार्यविधि बिोश्चजि अन्र् कार्यहरु गने । 

(२) उपाध्र्क्षको काि कतयव्र् ि अधिकाि: 

(क) अध्र्क्षको अनपुश्चस्थधतिा अध्र्क्षले गने भनी तोवकएका कार्यहरु 
गने । 

(ख) कार्य सधिधतले तोकेका अन्र् कार्यहरु गने। 
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(३) सश्चचिको काि, कतयव्र् ि अधिकािाः 
(क) अध्र्क्षको आरे्दशअनसुाि बैठक बोलाउने । 

(ख) छलफलका प्रस्तािहरु संकलन गिी बैठकिा पेश गने ि 
बैठकको धनर्यर् लेखी धनर्यर् प्रिाश्चर्त गिाउने । 

(ग) संस्थाको विर्ाकलापको बािेिा सर्दस्र्हरुलाई जानकािी 
गिाउने। 

(घ) कार्यसधिधतले तोकेका अन्र् कार्यहरु गने । 

(४) कोषाध्र्क्षको काि, कतयव्र् ि अधिकाि 

(क) संस्थाको आभर्दानी ि खचयको वहसाब िाख्न ेतथा विििर् तर्ाि 
गने। 

(ख) बैंकिा खाता संचालन गर्दाय संर्कु्त रुपिा खाता संचालन गने। 

(ग) संस्थाको नगर्द ि श्चजन्सी सािानको श्चजभिा धलई सिुक्षा गने। 

(घ) कार्यसधिधतले तोकेका अन्र् कार्यहरु गने । 

(५) सर्दस्र्हरुको काि,कतयव्र् ि अधिकाि 

(क) सधिधतको बैठकिा उपश्चस्थत हनुे ि छलफलिा सिीर् रुपिा 
सहभागी हनुे।  

(ख) सधिधतको धनर्यर् कार्ायन्िर्निा सहर्ोग गने। सधिधतको धनर्यर् 
कार्ायन्िर्न भए नभएको हेिी आिश्र्कताअनसुाि सधिधतको 
बैठकिा छलफलिा ल्र्ाउने।  

(ग) आिश्कता अनसुाि अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सश्चचि ि कोषाध्र्क्षको 
काििा सघाउन े। 

(घ) कार्यसधिधतले तोकेका अन्र् कार्यहरु गने ।  
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परिच्छेर्द-५ 

आधथयक व्र्िस्थापन 

९. संस्थाको आभर्दानी : (१) संस्थाले रे्दहार् बिोश्चजिका क्षेत्रबाट आभर्दानी 
प्राप्त गनय सक्नेछाः  

(क) नगिपाधलकाबाट प्राप्त हनुे अनरु्दान िकि ।   

(ख) सिकािी तथा गैि सिकािी धनकार्हरु, सािरु्दावर्क संस्था  तथा 
व्र्श्चक्तहरुबाट प्राप्त हनुे सहार्ता तथा अनरु्दानको िकि । 

(ग) टोल विकास संस्थाले आर्िूलक कार्यहरु संचालन गिी प्राप्त हनुे 
आभर्दानी । 

(घ) नगिपाधलका, अन्र् सिकािी धनकार् तथा गैिसिकािी संघसंस्थासाँग 
विकास धनिायर् िा कार्यिि सञ्चालनको लाधग सभझौता बिोश्चजि 
प्राप्त िकि। 

(ङ) संस्थाका सर्दस्र्हरुबाट प्राप्त शलु्क तथा सहर्ोगको िकि। 

(च) अन्र् श्रोतबाट प्राप्त गिेको िकि । 

(२) संस्थाको नाििा प्राप्त हनुे सबै िकि संस्थाको नाििा िहेको िैंक 
खातािा जभिा गनुय पनेछ। 

१०. संस्थाको खचयाः संस्थाको खचय रे्दहार् बिोश्चजि हनुेछाः 
(क) कुनै धनकार्बाट सभझौता बिोश्चजि प्राप्त हनुे िकि सभझौतािा 

उश्चल्लश्चखत शतय बिोश्चजि तोवकएको कार्यिा खचय गनुय पनेछ। 

(ख) संस्थाको धनर्धित सञ्चालन तथा कार्ायलर् व्र्िस्थापन सभबन्िी खचय 
कार्यसधिधतको धनर्यर् बिोश्चजि हनुेछ। 

 

११. संस्थाको लेखा, प्रधतिेर्दन तथा अन्र्ाः  

(१) संस्थाको खाता िडा कार्ायलर्को धसफारिसिा नगि कार्यपाधलकाको 
कार्ायलर्ले तोकेको बैंकिा सञ्चालन हनुेछ। 
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(२) उपर्दफा (१) बिोश्चजिको बैंक खाता कभतीिा एक जना िवहला हनुे 
गिी संस्थाका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष ि सश्चचििध्रे् कुनै र्दईु जना ि 
कोषाध्र्क्षको संर्कु्त र्दस्तखतबाट सञ्चालन हनुेछ।  

(३) कोषाध्र्क्षले संस्थाको सबै प्रकािको नगर्दी तथा श्चजन्सी आभर्दानी, 
सभपूर्य विकास खचयको विििर्, संस्थाको संचालन ि व्र्िस्थापनिा 
भएको प्रशासधनक खचयहरुको विििर् स्पष्ट रुपिा िाख्नपुनेछ । 

(४) कोषाध्र्क्षले आभर्दानी खचयको वहसाब वकताि चौिाधसक रुपिा कार्य 
सधिधतको बैठकिा पेश गनुय पनेछ। 

(५) कार्यसधिधतले प्रत्रे्क आधथयक िषयिा गिेको काि ि आधथयक 
कािोबािको र्थाथय विििर् तर्ाि गिी आधथयक िषय सिाप्त भएको 
धिधतले तीन िवहना धभत्र टोल भेलािा पेश गनुय पनेछ। 

(६) संस्थाले आफ्नो िावषयक कािोबािको प्रधतिेर्दन सािािर्सभा, सभबश्चन्ित 
िडा कार्यलर् ि नगिपाधलकािा पेश गनुयपनेछ । 

(७) नगिपाधलका तथा िडा कार्ायलर्ले आिश्र्कता अनसुाि संस्थाको 
अनगुिन गिी आिश्र्क धनरे्दशन दर्दन सक्नेछ । 

१२. श्चजन्सी तथा िस्तगुत सहर्ोग धलन सक्नेाः (१) र्स कार्यविधििा अन्र्त्र 
जनुसकैु कुिा लेश्चखएको भए तापधन विपद् प्रभावित व्र्श्चक्तको उद्धाि, िाहत 
तथा पनुस्थायपना कार्यिा सहर्ोग गनय कुनै सिकािी धनकार्, गैि सिकािी 
संघसंस्था, धनजी क्षेत्र तथा व्र्श्चक्त विशेषबाट श्चजन्सी सािान तथा िस्तगुत 
सहर्ोग धलन सक्नेछ। 

(२) संस्थाले उपर्दफा (१) बिोश्चजि प्राप्त सहर्ोग िडा सधिधतको 
सिन्िर्िा त्र्स्तो विपर्दबाट प्रभावित व्र्श्चक्त तथा परििािलाई 
वितिर् गनय सक्नेछ। 

(३) संस्थाले र्स र्दफा बिोश्चजि प्राप्त सहर्ोगको विििर् िावषयक 
प्रधतिेर्दनिा सिेत सिािेश गनुय पनेछ।  
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परिच्छेर्द –6 

विविि 

१३. सिन्िर् सधिधताः (१) संस्थाको कािको अनगुिन तथा सिीक्षा गिी 
पषृ्ठपोषर् प्रर्दान गनय हिेक िडािा रे्दहार् बिोश्चजिको सिन्िर् सधिधत 
िहनेछ:- 

(क) िडाध्र्क्ष     - संर्ोजक 

(ख) िडा सधिधतका सर्दस्र्हरु    - सर्दस्र्  

(ग) टोलविकास संस्थाका अध्र्क्षहरु िध्रे्बाट  
संर्ोजकले तोकेका ३ जना   -सर्दस्र्  

(घ) िडा सश्चचि     - सर्दस्र् सश्चचि 

(२)  उपर्दफा (१) को खण्ड (ग) बिोश्चजिका सर्दस्र्हरुको पर्दािधि 
र्दईु िषयको हनुेछ । उक्त पर्दािधि सिाप्त भएपधछ संर्ोजकले 
कार्यकाल नर्दोहोरिने गिी िडा धभत्रका अन्र् संस्थाका अध्र्क्षहरु 
िध्रे्बाट तीन जना िनोनर्न गनुय पनेछ। 

(३)  उपर्दफा (१) बिोश्चजिको सधिधतको बैठक कभतीिा चौिाधसक 
रुपिा बस्नेछ। 

(४)  उपर्दफा (१) बिोश्चजिको सधिधतले िडा धभत्रका सबै संस्थाको 
काि काििाहीलाई प्रभािकािी बनाउन कार्य सधिधतलाई आिश्र्क 
धनरे्दशन दर्दन सक्नेछ।   

(५)  उपर्दफा (१) बिोश्चजिको सधिधतले संस्थाको काि काििाहीको 
सभबन्ििा िावषयक प्रधतिेर्दन कार्यपाधलकािा पेश गनुय पनेछ। 
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१४. बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेाः र्ो कार्यविधि कार्ायन्िर्नको िििा कुनै 
बािा अड्चन आएिा कार्यपाधलकाले त्र्स्तो बािा अडकाउ फुकाउन 
सक्नेछ । 

१५. कार्य सधिधत भङ्ग गनय सक्नेाः साियजधनक सभपश्चत्तको वहनाधिना गने, प्रचधलत 
कानून धबपरित कार्य गने तथा भ्रष्टाचाि िा आधथयक वहनाधिना गिेको 
पाइएिा त्र्स्तो कार्यसधिधतलाई सभबश्चन्ित िडा सधिधतको धसफारिसिा 
कार्यपाधलकाले भङ्ग गनय सक्नेछ । र्सिी कार्यसधिधत भङ्ग भएको 
अिस्थािा एक िवहना धभत्र र्सै कार्यिविधि बिोश्चजि नर्ााँ कार्य सधिधत 
गठन गनुय पनेछ। 

१६. कार्यविधि संशोिन तथा खािेज गनय सक्नेाः (१) कार्यपाधलकाले 
आिश्र्कता अनसुाि र्ो कार्यविधि संशोिन तथा खािेज गनय सक्नेछ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोश्चजि र्ो कार्यविधि खािेज भएको अिस्थािा र्स 
कार्यविधि बिोश्चजि स्थापना तथा सञ्चालन भएका संस्थाहरुको 
सभपश्चत्त तथा र्दावर्त्ि कार्यपाधलकाको नाििा हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 

टोल विकास संस्थालाई नगिपाधलकािा सूचीकृत गने धनिेर्दनको निनुा 
 

धिधताः ………………….. 

श्री िडा सश्चचि ज्रू् 

िडा सधिधतको कार्ायलर् 

िडा नं.......  

लेटाङ नगिपाधलका। 

 

विषर्ाः टोल विकास संस्था सूचीकृत गने सभबन्ििा । 

 

उपर्ुयक्त सभबन्ििा र्स नगिपाधलका को िडा नं …… श्चस्थत ……………..टोलिा 
गठन गरिएको …………………………. टोल विकास संस्थालाई 
…………………………………सूचीकृत गरिदर्दनहुनु धनभनानसुािका विििर् सवहत 
अनिुोि गर्दयछु । र्स …………………………….. टोल विकास संस्थाको क्षेत्र धनभन 
उल्लेश्चखत चाि वकल्लाधभत्र सीधित िहनेछ । 
संलग्नाः  

   टोल भेलाको उपश्चस्थधत ि धनर्यर्। 

   कार्य सधिधतका सर्दस्र्हरुको नाि थि। 

पूिय धसिानााः ……………………………… 

पश्चिि धसिानााः …………………………. 

उत्ति धसिानााः ………………………….. 

र्दश्चक्षर् धसिानााः …………………………. 

हालका जभिा घििुिीाः 
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धनिेर्दक 

सधिधतको तफय बाट 

अध्र्क्षको नािाः …………………… 

टोल विकास संस्थाको 
नािाः............................... 

ठेगानााः  .......................... 
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लेटाङ नगिपाधलका 
……………नं िडा कार्ायलर् 

टोल विकास संस्था सूचीकृत प्रिार्-पत्र 

…………………………… नगिपाधलका िडा नं.  ……… श्चस्थत ………………………………… 
िा गठन भएको ………………………… टोल विकास संस्थालाई र्स कार्ायलर्िा 
धिधत…..........……………िा सूचीकृत गिी र्ो प्रिार्-पत्र प्रर्दान गरिएको छ । 

र्स नगिपाधलकाको आधथयक, सािाश्चजक, सााँस्कृधतक तथा भौधतक पिुायिाि 
विकास ि सशुासन कार्ि गने क्षेत्रिा र्स टोल विकास संस्थाको सविर् 
सहभाधगताको अपेक्षा गर्दयछु । 

……………………… 

िडा सश्चचि 

 


