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टोल िवकास संःथा (गठन तथा पिरचालन) कायर्िविध, २०७७ 

ूःतावना:  ःथानीय िवकास ूिबयामा टोल तथा बःती ःतरवाट नै नागिरक सहभािगता 
सिुनि त गद समाजको आिथर्क, सामािजक, साँःकृितक लगायत िवकासका सबै पक्षमा 
िदगोपना र अपनत्व सजृना गनर् िनि त भौगोिलक क्षेऽ िभऽ बसोबास गन नागिरकह को 
सहभािगतामा वडा कायार्लयको सहयोगीको पमा काम गन गरी टोल िवकास संःथाको 
गठन र पिरचालनका लािग आवँयक कानूनी व्यवःथा गनर् वाञ्छनीय भएकोले, "ूशासकीय 
कायर्िविध िनयिमत गन ऐन, २०७5 को दफा 4" बमोिजम कायर्पािलकाले यो कायर्िविध 
ःवीकृत गरी लागू गरेको छ ।  

 

पिरच्छेद‐१ 
ूारिम्भक 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भ:  (१) यो कायर्िविधको नाम “टोल िवकास संःथा (गठन तथा 
पिरचालन) कायर्िविध,२०७8” रहेको छ। 

(२) यो कायर्िविध कायर्पािलकाबाट ःवीकृत भएको िमितदेिख लागू हनेुछ । 
२. पिरभाषा : िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस कायर्िविधमाः‐ 

 

(क) “कायार्लय” भ ाले शंखरापरु नगरपािलका नगर कायर्पािलकाको 
कायार्लयलाई सम्झन ुपछर्। 

(ख)  "टोल िवकास संःथा" भ ाले टोल बःतीको समम िवकासको लािग 
िनि त  भौगोिलक क्षेऽका अिधकांश घरधरुीका ूितिनिधह को 
उपिःथितमा िवकास िनमार्ण, सेवा ूवाह र समािजक पिरचालनको क्षेऽमा 
काम गन उ ेँयले गठन भई वडा कायार्लयमा सूचीकृत भएको 
सामदुाियक संःथालाई सम्झन ुपछर् । 

(ग)  “पदािधकारी” भ ाले  संःथाको कायर्सिमितका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
कोषाध्यक्ष, सिचव र सदःयह  समेतलाई सम्झन ुपछर् । 

(घ)  “बैठक” भ ाले संःथाको संयकु्त वा छु ाछु ै बैठक सम्झन ुपछर् । 
(ङ)   “वडा” भ ाले नगरपािलकाको वडालाई सम्झन ुपछर्। 
(च)  “िवधान” भ ाले संःथाको िवधानलाई सम्झन ुपछर् । 
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(छ)  “सिमित” भ ाले संःथाको कायर्सिमित सम्झन ुपछर् । 
(ज)   “साधारणसभा” भ ाले संःथाको साधारण सदःयह को भेला सम्झन ु

पछर्। 
(झ)  “संःथा” भ ाले टोल िवकास संःथालाई सम्झन ुपछर् । 

 

पिरच्छेद‐ २ 

संःथाको गठन तथा सूचीकृत सम्बन्धी व्यवःथा  
  

३. संःथाको गठन : (१) नगरपािलकाका क्षेऽमा भौगोिलक तथा सामािजक सािमप्यताको 
आधारमा टोल तथा बःतीका बािसन्दाको आमभेलाबाट टोल तथा बःती िभऽका घरधरुी 
समावेश हनेु गरी टोल िवकास संःथाको गठन गिरनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन हनेु संःथाको कायर्सिमितमा देहाय 
बमोिजमका पदािधकारी तथा सदःयह  रहनेछन:‐ 

(क)  अध्यक्ष एक जना 
(ख)  उपाध्यक्ष एक जना 
(ग) कोषाध्यक्ष एक जना 
(घ) सिचव एक जना 
(ङ) सदःयह  (तीन देिख सात जना सम्म) 

(३) उपदफा (२) बमोिजम संःथा गठन गदार् टोल तथा बःती िभऽका एक 
घरधरुीबाट एकजना भन्दा बढी नपन गरी भौगोिलक सन्तलुन तथा सामािजक 
समावेशीकरणको आधारमा सभा वा वडा कायार्लयले तोकेको चार िकल्ला 
िभऽका नागिरकह को आमभेलाबाट सवर्सम्मत पमा संःथाको कायर् सिमित 
गठन हनेुछ ।  

तर, यस दफा बमोिजम आमभेलामा सवर्सम्मत हनु नसकेमा उपिःथत 
सदःयह को बहमुतबाट कायर् सिमित गठन गनर् बाधा पन छैन। 
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(४) उपदफा (३) बमोिजम कायर्सिमितको कायर्काल समा  भएपिछ साधारण 
सभाको सवर्सम्मत वा सो नभएमा बहमुतबाट कायर्सिमितको पनुगर्ठन हनेुछ 
। 

(५) कायर् सिमितको कायार्िविध गठन भएको िमितले दईु वषर्को हनेुछ । 

(६) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सिचवको पदमा लगातार दईु कायर्काल 
भन्दा बढी सोही पदमा काम गनर् सक्ने छैन ।  

(७) कायर् सिमितमा अध्यक्ष, सिचव वा कोषाध्यक्ष मध्ये कुनै एक पदमा 
अिनवायर् पमा मिहला हनुपुनछ ।  

(८) संःथा गठन गदार् सकेसम्म टोलका सम्पूणर् घरधरुीलाई एक घर एक 
सदःयको पमा समेट्न ुपनछ ।  

(९) उपदफा ८ बमोिजम सबै घरधरुी समावेश हनु सम्भव नभएमा कम्तीमा 
८० ूितशत घरधरुी सहभागी गराई टोल िवकास संःथा गठन गनुर्पन छ।  

(१०) यस कायर्िविध बमोिजम गठन गिरने संःथाको कायर्सिमितमा कम्तीमा 
५० ूितशत मिहला सदःय हनु ुपनछ । 

(११) संःथाको कायर्क्षेऽ साधारण सभाले तोकेको चारिकल्ला िभऽ हनेुछ। 
साधारण सभाले टोल तथा बःती िभऽका कुनै घरधरुी संःथामा समावेश 
गरेको नपाइएमा वा कुनै घरधरुी वा बःती उक्त संःथामा समावेश गनुर् पन 
भ े लागेमा वडा कायार्लयले त्यसरी छुटेको घरधरुी वा बःती सम्बिन्धत 
संःथामा समावेश गनर् लगाउनेछ।   

(१२) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन वडा 
कायार्लयले तोकेको भौगोिलक क्षेऽ िभऽ रहेका बढीमा १०० घरधरुी समेट्ने 
गरी टोल िवकास संःथा गठन गनर् सिकने छ। एउटा घरधरुी एक भन्दा 
बढी टोल िवकास संःथाको सदःय ब  पाउने छैन। 
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४. कायर् सिमितका पदािधकारीको पद िरक्त सम्बन्धी व्यवःथाः (१) दफा ३ बमोिजम गठन 
भएको कायर् सिमितका पदािधकारीह को पद देहाय बमोिजमको अवःथामा िरक्त हनेुछ। 

(क) अध्यक्षले उपाध्यक्ष माफर् त कायर्सिमितको बैठकमा र उपाध्यक्ष सिहत अन्य 
सदःयले अध्यक्षलाई राजीनामा िदएमा। 

(ख) ॅ ाचार वा अन्य कुनै फौजदारी अिभयोगमा कसरुदार ठहिरएमा। 
(ग) मतृ्य ुभएमा।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम अध्यक्षको पद िरक्त भएमा कायर् सिमितको बाँकी 
अविधको लािग उपाध्यक्षले अध्यक्ष भई कामकाज गनछ। अन्य पदािधकारीह को 
हकमा कायर् सिमितले बाँकी अविधको लािग सिमितका सदःयह  मध्येबाट कुनै 
सदःयलाई त्यःतो िरक्त पदमा कामकाज गनर् लगाउन सक्नेछ। 

५. संःथा सूचीकृत :   संःथाको सूचीकृत देहाय बमोिजम हनेुछ : ‐ 

(क)  संःथाको आमभेलाले िनणर्य गरी अनसूुची १ बमोिजमको ढाँचामा सोही 
िनवेदनमा उिल्लिखत कागजातह  समावेश गरी संःथा सूचीकरणका लािग 
वडा कायार्लयमा िनवेदन िदन ुपनछ । 

(ख)  उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन ूा  भएपिछ वडा कायार्लयले संःथाको 
चारिकल्ला िभऽका सबै घरधरुी समावेश गरे नगरेको समेत हेरी अनसूुची 
२ बमोिजमको ढाँचामा संःथा सूचीकृत गरेको ूमाण पऽ उपलब्ध 
गराउन ुपनछ । 

(ग)  दफा (क) बमोिजम ूा  िनवेदन बमोिजम सूचीकृतको लािग ूा  भएको 
टोल िवकास संःथामा समावेश हनुपुन घरधरुी वा बःती छुटेको पाइएमा 
त्यसरी छुटेको घरधरुी वा बःती समेत समावेश गरी सूचीकरणको लािग 
पनु पेश गनर् िनदशन िदन सक्नेछ। 

(घ)  वडा कायार्लयले यस दफा बमोिजम संःथा सूचीकृत गरेको िववरण 
मािसक पमा कायर्पािलकाको कायार्लयमा पठाउन ुपनछ।  
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पिरच्छेद‐३ 
संःथाको काम, कतर्व्य र अिधकारह  

६. टोल िवकास संःथाका कायर्ह  : (१) टोल िवकास संःथका काम, कतर्व्य र 
अिधकार देहायबमोिजम हनेुछ :‐  

(क)  समदुायमा शािन्त, सरुक्षा र अमनचयन कायम गनर् सहयोग गन । 
(ख)  सामदुाियक सदभाव, सिहंणतुा र भाइचाराको िवकास गन । 
(ग) टोलमा संचालन हनेु िवकास िनमार्णका योजनाह को तजुर्मा, कायार्न्वयन र 

सपुिरवेक्षण तथा अनगुमनमा सहयोग गन ।  
(घ)  टोलमा हनेु परम्परागत जाऽा,  मेला, पवर् तथा समारोहको व्यवःथापनमा 

सहयोग गन। 
(ङ)  टोलमा रहेका सावर्जिनक तथा ऐलानी जग्गा, सावर्जिनक भवन, सम्पदा 

तथा भौितक पूवार्धारह को संरक्षण गनर् तथा अितबमण हनु निदन 
सहयोग गन। 

(च)  टोलमा िवप  व्यवःथापन सम्बन्धी खोज, उ ार, राहत िवतरण, 
पनुिनर्मार्ण तथा पनुःथार्पना कायर्मा सहयोग गन । 

(छ)  टोलको सरसफाई व्यवःथापनको लािग सहयोग र समन्वय गन/ गराउने  
(ज)  छाडा पश ुचौपाया व्यवःथापनमा सहयोग गन/गराउने । 
(झ)  सडक ब ी,  सामदुाियक पाकर् ,  सावर्जिनक शौचालय जःता सावर्जिनक 

सम्पि को स ालन र व्यवःथापनमा सहयोग परु ्याउने । 
(ञ) कानून बमोिजम ितनुर् पन कर, दःतरु, सेवा शलु्क बझुाउने कायर्मा 

सहजीकरण गन । 
(ट) टोलमा बसोबास गन गिरब, अशक्त, अपा ता भएका व्यिक्त तथा 

बेरोजगार व्यिक्तह को तथ्या  संकलन कायर्मा सहयोग गन । 
(ठ) टोलमा रहेका शैिक्षक तथा ःवाःथ्य संःथाह को व्यवःथापन र गणुःतर 

सधुारको लािग सहयोग गन । 
(ड) जन्म, िबबाह, बसाईसराई, सम्बन्ध िवच्छेद, मतृ्य ुजःता व्यिक्तगत घटना 

दतार्को लािग टोलबासीलाई उत्सािहत र सहजीकरण गन । 
(ढ)  सामािजक सरुक्षा भ ा िवतरण कायर्मा आवँयक सहजीकरण गन । 
(ण)  िव तु चहुावट तथा चोरी िनयन्ऽण कायर्मा सहयोग गन । 
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(त) टोलमा खा ा , माछामास,ु तरकारी, फलफूल, पेय पदाथर् लगायत दैिनक 
उपभोग्य साममीको गणुःतर र मलु्य सूचीको बारेमा जानकारी राखी 
बजार अनगुमन कायर्मा सहयोग गन। 

(थ) उपभोक्ता हक िहत संरक्षणको लािग पैरवी तथा जनचेतना अिभबिृ  गन।  
(द) टोलमा हिरयाली क्षेऽ िवःतार गरी वातावरण संरक्षणको कायर्मा सहयोग 

गन । 
(ध) ःथानीय आिथर्क िवकासका सम्भावनाका बारेमा छलफल गरी ःथानीय 

तह,  गैर सरकारी तथा िनजी क्षेऽसँग समन्वय, सहजीकरण र पैरवी गन 
। 

(न) भवन िनमार्ण मापदण्ड तथा राि य भवन संिहताको पालनाको लािग टोल 
बासीह लाई ूोत्सािहत गन ।  

(ऩ)  िव ालय भनार्, खोप अिभयान, साक्षरता अिभयान, सरसफाई,  लैि क िहंसा 
उन्मलुन जःता राि य अिभयानह मा सहयोग र समन्वय गन। 

(प) टोलमा धनी, गिरबको भावना हटाई सबै सदःयह लाई िनणर्य ूिबया र 
ौोतमा  पिरचालनमा समान अिधकार ःथािपत गनर् सहजीकरण गन ।  

(फ)  घरेल ु िहंसा, यौनजन्य िहंसा, मानव तःकरी, बालौम तथा बाध्यात्मक 
ौम, छाउपडी लगायतका सामािजक अपराध तथा खराबीह  अन्त्य गनर् 
जनचेतना अिभविृ  गन । 

(ब)  टोलमा उ म िवकाससँग सम्बिन्धत कायर्बमह  संचालन गनर् 
आवँयक सहजीकरण गन ।  

(भ)  टोलको िवकासका लािग िविभ  ौोतबाट ूा  ौोतको उच्चतम ्
सदपुयोग गन । 

(म)  टोलमा सरकारी िनकाय तथा गैर सरकारी संःथा माफर् त स ालन हनेु 
कायर्बमह  कायार्न्वयन गनर् सहयोग गन ।  

(य)  आफ्नो टोललाई वातावरणमैऽी, बाल मैऽी, पोषण मैऽी तथा पूणर् 
सरसफाइयकु्त बनाउन कायर्बमह  संचालन गन तथा वडा कायार्लय र 
नगरपािलकाका कायर्बम कायार्न्वयनमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरण 
गन। 

(र)  वडा कायार्लय नगरपािलका तथा अन्य सरकारी िनकाय र गैरसरकारी 
संघ संःथासँग गरेको सम्झौता तथा समझदारी अनसुारका अन्य कायर्ह  
गन। 
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पिरच्छेद‐४ 

संःथाको कायर् सिमितको बैठक र पदािधकारीह को काम, कतर्व्य र अिधकार 
 

७. संःथाको कायर् सिमितको बैठक :  (१) संःथाको कायर् सिमितको बैठकको स ालन 
देहाय बमोिजम हनेुछ :‐ 

 

(क)  कायर् सिमितको बैठक मिहनामा किम्तमा एक पटक र आवँकता 
अनसुार बःनेछ । 

(ख)   सिमितको बैठकमा वडा सिमित तथा सबै नगरपािलकाका जनूितिनिध, 
िव  तथा अन्य सरोकारवालह लाई आमन्ऽण गनर् सिकनेछ । 

(ग)  सिमितको वैठक िनणर्यको मःयौदा सिचवले तयार गनछ ।  
(घ)  संःथाको बैठकको िनणर्यह  वैठकमा उपिःथत पदािधकारीह बाट 

हःताक्षर गरी ूमािणत गराउन ुपनछ। 

(२) उदफा (१) बमोिजम बःने कायर्सिमितको बैठकको माइन्यटु र संःथाका ूशासिनक तथा 
आिथर्क कारोबारसँग सम्बिन्धत सम्पूणर् कागजातह  अध्यक्ष, सिचव र कोषाध्यक्षको िजम्मामा 
रहनेछन।् 

(३) कायर् सिमितको बैठक संःथाको कायार्लयमा बःनेछ। संःथाको कायार्लय ःथापना भई 
नसकेको अवःथामा कायर्सिमितका सबै सदःयलाई पायक पन गरी उपयकु्त ःथानमा बैठक बःने 
गरी अध्यक्षले तोक्न सक्नेछ। 

८. संःथाका कायर् सिमितका पदािधकारीह को काम कतर्व्य र अिधकार:‐ 
संःथाका पदािधकारीह को काम कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछः 

(१) अध्यक्षको काम, कतर्व्य र अिधकार 
(क)  संःथाको िनयिमत बैठक बोलाउने, बैठकका लािग िमित, समय र ःथान 

तोक्ने ।  
(ख)  बैठकको अध्यक्षता गरी बैठक संचालन गन । 
(ग) बैठकमा अनशुासनको पालन गनर् लगाउने र छलफलका िवषयह  िटपोट 

गन वा गनर् लगाउने । 
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(घ)  छलफल हुँदा सबैको िवचार संकलन गन र सवर्सम्मत िनणर्य गनर् पहल 
गन । 

(ङ)  संःथाका िनणर्यह  लागू गन, गराउने । 
(च)  संःथाले ूा  गरेको नगद वा िजन्सी सामानको सरुक्षाको ूवन्ध  

िमलाउने। 
(छ)  आवँयकता अनसुार िवशेष बैठक बोलाउने । 
(ज)  कायर्िविध बमोिजम अन्य कायर्ह  गन । 

 

(२) उपाध्यक्षको काम कतर्व्य र अिधकार: 
(क)  अध्यक्षको अनपुिःथितमा अध्यक्षले गन भनी तोिकएका कायर्ह  गन । 
(ख)  कायर् सिमितले तोकेका अन्य कायर्ह  गन। 

(३) सिचवको काम, कतर्व्य र अिधकारः 
(क)  अध्यक्षको आदेश अनसुार बैठक बोलाउने । 
(ख)  छलफलका ूःतावह  संकलन गरी बैठकमा पेश गन र बैठकको 

िनणर्य लेखी िनणर्य ूमािणत गराउने । 
(ग)  संःथाको िबयाकलापको बारेमा सदःयह लाई जानकारी गराउने। 
(घ)  कायर्सिमितले तोकेका अन्य कायर्ह  गन । 

 

(४)  कोषाध्यक्षको काम, कतर्व्य र अिधकार 
(क)  संःथाको आम्दानी र खचर्को िहसाब राख्न ेतथा िववरण तयार गन। 
(ख)  बकमा खाता संचालन गदार् संयकु्त पमा खाता संचालन गन। 
(ग)  संःथाको नगद र िजन्सी सामानको िजम्मा िलई सरुक्षा गन। 
(घ) कायर्सिमितले तोकेका अन्य कायर्ह  गन । 

 

(५) सदःयह को काम,कतर्व्य र अिधकार 
(क)  सिमितको बैठकमा उपिःथत हनेु र छलफलमा सबीय पमा सहभागी 

हनेु।  
(ख)  सिमितको िनणर्य कायार्न्वयनमा सहयोग गन । सिमितको िनणर्य 

कायार्न्वयन भए नभएको हेरी आवँयकता अनसुार सिमितको बैठकमा 
छलफलमा ल्याउने।  
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(ग)  आवँकता अनसुार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सिचव र कोषाध्यक्षको काममा 
सघाउने । 

(घ)  कायर्सिमितले तोकेका अन्य कायर्ह  गन ।  
 

पिरच्छेद‐५ 
आिथर्क व्यवःथापन 

 
९. संःथाको आम्दानी : (१) संःथाले देहाय बमोिजमका क्षेऽबाट आम्दानी ूा  गनर् 

सक्नेछः  
(क) नगरपािलकाबाट ूा  हनेु अनदुान रकम ।   
(ख) सरकारी तथा गैर सरकारी िनकायह , सामदुाियक संःथा  तथा 

व्यिक्तह बाट ूा  हनेु सहायता तथा अनदुानको रकम । 
(ग) टोल िवकास संःथाले आयमूलक कायर्ह  संचालन गरी ूा  हनेु आम्दानी 

। 
(घ) नगरपािलका, अन्य सरकारी िनकाय तथा गैरसरकारी संघ संःथासँग 

िवकास िनमार्ण वा कायर्बम स ालनको लािग सम्झौता बमोिजम ूा  
रकम। 

(ङ) संःथाका सदःयह बाट ूा  शलु्क तथा सहयोगको रकम। 
(च) अन्य ौोतबाट ूा  गरेको रकम । 

(२) संःथाको नाममा ूा  हनेु सबै रकम संःथाको नाममा रहेको बक खातामा जम्मा 
   गनुर् पनछ। 

१०. संःथाको खचर्ः संःथाको खचर् देहाय बमोिजम हनेुछः 
(क)  कुनै िनकायबाट सम्झौता बमोिजम ूा  हनेु रकम सम्झौतामा 

उिल्लिखत शतर् बमोिजम तोिकएको कायर्मा खचर् गनुर् पनछ। 
(ख)  संःथाको िनयिमत स ालन तथा कायार्लय व्यवःथापन सम्बन्धी खचर् 

कायर्सिमितको िनणर्य बमोिजम हनेुछ। 
 

११. संःथाको लेखा, ूितवेदन तथा अन्यः  
(१)  संःथाको खाता वडा कायार्लयको िसफािरसमा नगर कायर्पािलकाको कायार्लयले 

तोकेको बकमा स ालन हनेुछ। 
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(२)  उपदफा (१) बमोिजमको बक खाता कम्तीमा एक जना मिहला हनेु गरी 
संःथाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सिचवमध्ये कुनै दईु जना र कोषाध्यक्षको संयकु्त 
दःतखतबाट स ालन हनेुछ।  

(३) कोषाध्यक्षले संःथाको सबै ूकारको नगदी तथा िजन्सी आम्दानी, सम्पूणर् िवकास 
खचर्को िववरण, संःथाको संचालन र व्यवःथापनमा भएको ूशासिनक खचर्ह को 
िववरण ःप  पमा राख्नपुनछ । 

(४) कोषाध्यक्षले आम्दानी खचर्को िहसाब िकताव चौमािसक पमा कायर् सिमितको 
बैठकमा पेश गनुर् पनछ। 

(५)  कायर्सिमितले ूत्येक आिथर्क वषर्मा गरेको काम र आिथर्क कारोबारको यथाथर् 
िववरण तयार गरी आिथर्क वषर् समा  भएको िमितले तीन मिहना िभऽ टोल 
भेलामा पेश गनुर् पनछ। 

(६) संःथाले आफ्नो वािषर्क कारोबारको ूितवेदन साधारणसभा,  सम्बिन्धत वडा 
कायार्लय र नगरपािलकामा पेश गनुर्पनछ । 

(७) नगरपािलका तथा वडा कायार्लयले आवँयकता अनसुार संःथाको अनगुमन गरी 
आवँयक िनदशन िदन सक्नेछ । 

१२. िजन्सी तथा वःतगुत सहयोग िलन सक्नेः (१) यस कायर्िविधमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन िवप  ूभािवत व्यिक्तको उ ार, राहत तथा पनुःथार्पना कायर्मा 
सहयोग गनर् कुनै सरकारी िनकाय, गैर सरकारी संघ संःथा, िनजी क्षेऽ तथा व्यिक्त 
िवशेषबाट िजन्सी सामान तथा वःतगुत सहयोग िलन सक्नेछ। 
(२) संःथाले उपदफा (१) बमोिजम ूा  सहयोग वडा सिमितको समन्वयमा त्यःतो 
िवपदबाट ूभािवत व्यिक्त तथा पिरवारलाई िवतरण गनर् सक्नेछ। 
(३) संःथाले यस दफा बमोिजम ूा  सहयोगको िववरण वािषर्क ूितवेदनमा समेत 
समावेश गनुर् पनछ।  

 

पिरच्छेद –6 
िविवध 

१३. समन्वय सिमितः (१) संःथाको कामको अनगुमन तथा समीक्षा गरी पृ पोषण ूदान 
गनर् हरेक वडामा देहाय बमोिजमको समन्वय सिमित रहनेछ :‐ 

(क) वडाध्यक्ष     ‐ संयोजक 

(ख) वडा सिमितका सदःयह     ‐ सदःय  



 

11 

 

(ग) टोल िवकास संःथाका अध्यक्षह  मध्येबाट संयोजकले तोकेका ३ 
जना ‐सदःय  

(घ) वडा सिचव      ‐ सदःय सिचव 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोिजमका सदःयह को पदाविध दईु वषर्को हनेुछ 
। उक्त पदाविध समा  भएपिछ संयोजकले कायर्काल नदोहोिरने गरी वडा िभऽका अन्य 
संःथाका अध्यक्षह  मध्येबाट तीन जना मनोनयन गनुर् पनछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितको बैठक कम्तीमा चौमािसक पमा बःनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितले वडा िभऽका सबै संःथाको काम कारवाहीलाई 
ूभावकारी बनाउन कायर् सिमितलाई आवँयक िनदशन िदन सक्नेछ।   

(३) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितले संःथाको काम कारवाहीको सम्बन्धमा वािषर्क 
ूितवेदन कायर्पािलकामा पेश गनुर् पनछ। 

१४.  बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेः यो कायर्िविध कायार्न्वयनको बममा कुनै बाधा 
अड्चन आएमा कायर्पािलकाले त्यःतो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 

१५. कायर् सिमित भ  गनर् सक्नेः सावर्जिनक सम्पि को िहनािमना गन, ूचिलत कानून 
िवपिरत कायर् गन तथा ॅ ाचार वा आिथर्क िहनािमना गरेको पाइएमा त्यःतो 
कायर्सिमितलाई सम्बिन्धत वडा सिमितको िसफािरसमा कायर्पािलकाले भ  गनर् सक्नेछ 
। यसरी कायर्सिमित भ  भएको अवःथामा एक मिहना िभऽ यसै कायर्विविध बमोिजम 
नयाँ कायर् सिमित गठन गनुर् पनछ। 

१६. कायर्िविध संशोधन तथा खारेज गनर् सक्नेः (१) कायर्पािलकाले आवँयकता अनसुार 
यो कायर्िविध संशोधन तथा खारेज गनर् सक्नेछ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम यो कायर्िविध खारेज भएको अवःथामा यस कायर्िविध 
बमोिजम ःथापना तथा स ालन भएका संःथाह को सम्पि  तथा दाियत्व कायर्पािलकाको 
नाममा हनेुछ। 
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अनसूुची-१ 

टोल िवकास संःथालाई नगरपािलकामा सूचीकृत गन िनवेदन 
 

िमितः ………………….. 
 

ौी सिचव ज्यू,  
वडा सिमितको कायार्लय 
वडा नं.......  
शंखरापरु नगरपािलका। 
 

िवषयः टोल िवकास संःथा सूचीकृत गन सम्बन्धमा । 
 

उपयुर्क्त सम्बन्धमा यस शंखरापरु नगरपािलकाको वडा नं …… िःथत ……………..टोलमा गठन 
गिरएको …………………………. टोल िवकास संःथालाई …………………………………सूचीकृत 
गिरिदनहुनु िनम्नानसुारका िववरण सिहत अनरुोध गदर्छु । यस …………………………….. टोल 
िवकास संःथाको क्षेऽ िनम्न उल्लेिखत चार िकल्लािभऽ सीिमत रहनेछ । 
संलग्नः  
   टोल भेलाको उपिःथित र िनणर्य। 
   कायर् सिमितका सदःयह को नाम थर। 
पूवर् िसमानाः ……………………………… 
पि म िसमानाः …………………………. 
उ र िसमानाः ………………………….. 
दिक्षण िसमानाः …………………………. 
हालका जम्मा घरधरुीः 

िनवेदक 

सिमितको तफर् बाट 
अध्यक्षको नामः ……………………………… 
टोल िवकास संःथाको नामः .............. 
ठेगानाः  ........................... 
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शंखरापरु नगरपािलका 

……………नं वडा कायार्लय 

टोल िवकास संःथा सूचीकृत ूमाण-पऽ 
 

……………………………………………………………………………………………………  नगरपािलका वडा 
नं.   ……………िःथत …………………………………मा गठन भएको 
………………………………………………टोल िवकास संःथालाई यस कायार्लयमा िमित………………मा 
सूचीकृत गरी यो ूमाण-पऽ ूदान गिरएको छ । 

यस नगरपािलकाको आिथर्क, सामािजक, साँःकृितक तथा भौितक पूवार्धार िवकास र 
सशुासन कायम गन के्षऽमा यस टोल िवकास संःथाको सबीय सहभािगताको अपेक्षा गदर्छु । 

 

……………………… 

वडा सिचव
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