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टोल विकास संस्था(समिमि गठन िथा परिचालन) कार्यविमि, २०७७ 

प्रस्िािना: स्थानीर् विकास प्रविर्ािा टोल िथा बस्िी स्िििाट नै नागरिक सहभामगिा समुनश्चिि गरै्द 
सिाजको आमथयक,सािाश्चजक,सााँस्कृमिक लगार्ि विकासका सबै पक्षिा दर्दगोपना ि अपनत्ि सजृना गनय 
मनश्चिि भौगोमलक क्षेत्रमभत्र बसोबास गने नागरिकहरुको सहभामगिािा िडा कार्ायलर्को सहर्ोगीको रुपिा 
काि गने गिी टोल विकास संस्थाको गठन ि परिचालनका लामग आिश्र्क कानूनी व्र्िस्था गनय 
िाञ्छनीर् भएकोले, 

"बढैर्ािाल गाउाँपामलकाको प्रशासकीर् कार्यविमि ऐन, २०७४ को र्दफा ३ बिोश्चजि कार्यपामलकाले र्ो 
कार्यविमि स्िीकृि गिी लागू गिेको छ ।  
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परिच्छेर्द-१ 
प्रािश्चभभक 

१. संश्चक्षप्त नाि ि प्रािभभ:  (१) र्ो कार्यविमिको नाि “टोल विकास संस्था (समिमि गठन िथा परिचालन) 
कार्यविमि,२०७७” िहेको छ। 

(२) र्ो कार्यविमि कार्यपामलकाबाट स्िीकृि भएको मिमिरे्दश्चि लागू हनुेछ । 

२. परिभाषा : विषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा र्स कार्यविमििा,- 
(क) “कार्ायलर्” भन्नाले गाउाँ कार्यपामलकाको कार्ायलर्लाई सभझन ुपछय। 

(ि)  "टोल विकास संस्था" भन्नाले टोल बस्िीको सिग्र विकासको लामग मनश्चिि भौगोमलक क्षेत्रका 
अमिकांश घि ििुीका प्रमिमनमिहरुको उपसश्चस्थमििा विकास मनिायण, सेिा प्रिाह ि सिाश्चजक परिचालनको 
क्षेत्रिा काि गने उदे्दश्र्ले गठन भई िडा कार्ायलर्िा सूचीकृि भएको सािरु्दावर्क संस्थालाई सभझन ुपछय 
। 

(ग)  “पर्दामिकािी” भन्नाले संस्थाको कार्यसमिमिका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष, सश्चचि ि सर्दस्र्हरु 
सिेिलाई सभझन ुपछय । 

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

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

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

(छ)  “समिमि” भन्नाले संस्थाको कार्यसमिमि सभझन ुपछय । 

(ज)   “सािािणसभा” भन्नाले संस्थाको सािािण सर्दस्र्हरुको भेला सभझन ुपछय। 

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

 

परिच्छेद- २ 

संस्थाको गठन िथा सूचीकृि सभबन्िी व्र्िस्था  

  

३. संस्थाको गठन : (१) गाउाँपामलकाका क्षेत्रिा भौगोमलक िथा सािाश्चजक सामिप्र्िाको आिाििा टोल 
िथा बस्िीका िामसन्र्दाको आिभेलाबाट टोल िथा बस्िी मभत्रका घिििुी सिािेश हनुे गिी टोल विकास 
संस्थाको गठन गरिनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोश्चजि गठन हनुे संस्थाको कार्यसमिमििा रे्दहार् बिोश्चजिका पर्दामिकािी िथा सर्दस्र्हरु 
िहनेछन:- 

(क)  अध्र्क्ष एक जना 
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(ि)  उपाध्र्क्ष एक जना 
(ग) कोषाध्र्क्ष एक जना 
(घ) सश्चचि एक जना 
(ङ) सर्दस्र्हरु (िीन रे्दश्चि साि जना सभि) 

(च) गाउाँपामलका अध्र्क्षले िनोमनि एक सश्चचि ि एक  सर्दस्र् गिी  २ जना सर्दस्र् 

(३) उपर्दफा (२) बिोश्चजि संस्था गठन गर्दाय टोल िथा बस्िी मभत्रका एक घिििुीबाट एकजना भन्र्दा 
बढी नपने गिी भौगोमलक सन्िलुन िथा सािाश्चजक सिािेशीकिणको आिाििा सभा िा िडा कार्ायलर्ले 
िोकेको चाि वकल्ला मभत्रका नागरिकहरुको आिभेलाबाट सियसभिि रुपिा संस्थाको कार्य समिमि गठन 
हनुेछ ।  

िि, र्स र्दफा बिोश्चजि आिभेलािा सियसभिि हनु नसकेिा उपश्चस्थि सर्दस्र्हरुको बहिुिबाट कार्य 
समिमि गठन गनय बािा पने छैन। 

(४) उपर्दफा (३) बिोश्चजि कार्यसमिमिको कार्यकाल सिाप्त भएपमछ सािािण सभाको सियसभिि िा सो 
नभएिा बहिुिबाट कार्यसमिमिको पनुगयठन हनुेछ । 

(५) कार्य समिमिको कार्ायिमि गठन भएको मिमिले र्दईु िषयको हनुेछ । 

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

(७) कार्य समिमििा अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष ,  सश्चचि िा कोषाध्र्क्ष िध्रे् कुनै एक पर्दिा अमनिार्य रुपिा 
िवहला हनुपुनेछ ।  

(८) संस्था गठन गर्दाय सकेसभि टोलका सभपणुय घिििुीलाई एक घि एक सर्दस्र्को रुपिा सिेट्न ुपनेछ 
।  

(९) उपर्दफा ८ बिोश्चजि सिै घिििुी सिािेश हनु सभभि नभएिा कभिीिा ८० प्रमिशि घिििुी सहभागी 
गिाई टोल विकास संस्था गठन गनुयपने छ।  

(१०) र्स कार्यविमि बिोश्चजि गठन गरिने संस्थाको कार्यसमिमििा कभिीिा एक प्रर्दामिकािी सवहि एक 
मिहाइ (३३.३३%) प्रमिशि िवहला सर्दस्र् हनु ुपनेछ । 
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(११) संस्थाको कार्यक्षेत्र सािािण सभाले िोकेको चािवकल्ला मभत्र हनुेछ। सािािण सभाले टोल िथा 
बस्िी मभत्रका कुनै घिििुी संस्थािा सिािेश गिेको नपाइएिा िा कुनै घिििुी िा बस्िी उक्त संस्थािा 
सिािेश गनुय पने भने्न लागेिा िडा कार्ायलर्ले त्र्सिी छुटेको घिििुी िा बस्िी सभबश्चन्िि संस्थािा 
सिािेश गनय लगाउनेछ।   

(१२) र्स र्दफािा अन्र्त्र जनुसकैु कुिा लेश्चिएको भए िापमन िडा कार्ायलर्ले िोकेको भौगोमलक क्षते्र 
मभत्र ि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। 

(१३) टोल विकास समिमिले प्रचमलि काननु विपिीि कार्य गिेिा बढैर्ािाल गाउाँपामलका अध्र्क्षले 
सो समिमि विघटन गिी नाँर्ा िर्दथय समिमि गठन गनय मनणयर् गनय सक्नेछ । 

४. कार्य समिमिका पर्दामिकािीको पर्द रिक्त सभबन्िी व्र्िस्थााः (१) र्दफा ३ बिोश्चजि गठन भएको 
कार्य समिमिका पर्दामिकािीहरुको पर्द रे्दहार् बिोश्चजिको अिस्थािा रिक्त हनुेछ। 

(क) अध्र्क्षले उपाध्र्क्ष िाफय ि कार्यसमिमिको बैठकिा ि उपाध्र्क्ष सवहि अन्र् सर्दस्र्ले अध्र्क्षलाई 
िाजीनािा दर्दएिा। 

(ि) भ्रष्टाचाि िा अन्र् कुनै फौजर्दािी अमभर्ोगिा कसिुर्दाि ठहरिएिा। 

(ग) ितृ्र् ुभएिा।  

(२) उपर्दफा (१) बिोश्चजि अध्र्क्षको पर्द रिक्त भएिा कार्य समिमिको बााँकी अिमिको लामग 
उपाध्र्क्षले अध्र्क्ष भई कािकाज गनेछ। अन्र् पर्दामिकािीहरुको हकिा कार्य समिमिले बााँकी अिमिको 
लामग समिमिका सर्दस्र्हरु िध्रे्बाट कुनै सर्दस्र्लाई त्र्स्िो रिक्त पर्दिा कािकाज गनय लगाउन 
सक्नेछ। 

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

(क) संस्थाको आिभेलाले मनणयर् गिी अनसूुची १ बिोश्चजिको ढााँचािा सोही मनिेर्दनिा उश्चल्लश्चिि 
कागजािहरु सिािेश गिी संस्था सूचीकिणका लामग िडा कार्ायलर्िा मनिेर्दन दर्दन ुपनेछ । 

(ि)  उपर्दफा (१) बिोश्चजि मनिेर्दन प्राप्त भएपमछ िडा कार्ायलर्ले संस्थाको चािवकल्ला मभत्रका सबै 
घिििुी सिािेश गिे नगिेको सिेि हेिी अनसूुची २ बिोश्चजिको ढााँचािा संस्था सूचीकृि गिेको प्रिाण 
पत्र उपलब्ि गिाउन ुपनेछ । 
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(ग)  र्दफा (क) बिोश्चजि प्राप्त मनिेर्दन बिोश्चजि सूचीकृिको लामग प्राप्त भएको टोल विकास संस्थािा 
सिािेश हनुपुने घिििुी िा बस्िी छुटेको पाइएिा त्र्सिी छुटेको घिििुी िा बस्िी सिेि सिािेश गिी 
सूचीकिणको लामग पनु पेश गनय मनरे्दशन दर्दन सक्नछे। 

(घ)  िडा कार्ायलर्ले र्स र्दफा बिोश्चजि संस्था सूचीकृि गिेको विििण िामसक रुपिा कार्यपामलकाको 
कार्ायलर्िा पठाउन ुपनेछ।  

 

 

परिच्छेर्द-३ 

संस्थाको काि कियव्र्,अमिकािहरु 
६. टोल विकास संस्थाका कार्यहरु : (१) टोल विकास संस्थका काि, कियव्र् ि अमिकाि रे्दहार्बिोश्चजि 

हनुेछ :-  

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

(ि)  सािरु्दावर्क सर्दभाि, सवहष्णिुा ि भाइचािाको विकास गने । 

(ग) टोलिा संचालन हनुे विकास मनिायणका र्ोजनाहरुको िजुयिा, कार्ायन्िर्न ि सपुरििेक्षण िथा 
अनगुिनिा सहर्ोग गने ।  

 

(घ)  टोलिा हनुे पिभपिागि जात्रा, िेला, पिय िथा सिािोहको व्र्िस्थापनिा सहर्ोग गने। 

(ङ)  टोलिा िहेका साियजमनक िथा ऐलानी जग्गा, साियजमनक भिन, सभपर्दा िथा भौमिक पूिायिािहरुको 
संिक्षण गनय िथा अमिििण हनु नदर्दन सहर्ोग गने। 

(च)  टोलिा विपद् व्र्िस्थापन सभिन्िी िोज,उद्धाि, िाहि विििण, पनुमनयिायण िथा पनुस्थायपना कार्यिा 
सहर्ोग गने । 

(छ)  टोलको सिसफाई व्र्िस्थापनको लामग सहर्ोग ि सिन्िर् गने/ गिाउने  

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

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

(ञ) कानून बिोश्चजि मिनुय पने कि, र्दस्ििु, सेिाशलु्क बझुाउने कार्यिा सहजीकिण गने । 

(ट) टोलिा बसोबास गने गरिि, अशक्त, अपाङ्गिा भएका व्र्श्चक्त िथा बेिोजगाि व्र्श्चक्तहरुको िथ्र्ाङ्क 
संकलन कार्यिा सहर्ोग गने । 

(ठ) टोलिा िहेका शैश्चक्षक िथा स्िास्थ्र् संस्थाहरुको व्र्िस्थापन ि गणुस्िि सिुािको लामग सहर्ोग गने 
। 
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(ड) जन्ि, मबबाह, बसाई सिाई, सभिन्ि विच्छेर्द, ितृ्र् ु जस्िा व्र्श्चक्तगि घटना र्दिायको लामग 
टोलबासीलाई उत्सावहि ि सहजीकिण गने । 

(ढ) सािाश्चजक सिुक्षा भत्ता विििण कार्यिा आिश्र्क सहजीकिण गने । 

(ण)  विद्यिु  चहुािट िथा चोिी मनर्न्त्रण कार्यिा सहर्ोग गने । 

(ि) टोलिा िाद्यान्न, िाछािास,ु ििकािी, फलफूल, पेर् पर्दाथय लगार्ि रै्दमनक उपभोग्र् सािग्रीको 
गणुस्िि ि िलु्र् सचुीको बािेिा जानकािी िािी बजाि अनगुिन कार्यिा सहर्ोग गने। 

(थ) उपभोक्ता हक वहि संिक्षणको लामग पैििी िथा जनचेिना अमभबवृद्ध गने।  

(र्द) टोलिा हरिर्ाली क्षेत्र विस्िाि गिी िािाििण संिक्षणको कार्यिा सहर्ोग गने । 

(ि) स्थानीर् आमथयक विकासका संभािनाका बािेिा छलफल गिी स्थानीर् िह, गैि सिकािी िथा मनजी 
क्षेत्रसाँग सिन्िर्, सहजीकिण ि पैििी गने । 

(न) भिन मनिायण िापर्दण्ड िथा िाविर् भिन संवहिाको पालनाको लामग टोल बासीहरुलाई प्रोत्सावहि 
गने ।  

(ऩ)  विद्यालर् भनाय, िोप अमभर्ान, साक्षििा अमभर्ान, सिसफाई, लैवङ्गक वहंसा उन्िलुन जस्िा िाविर् 
अमभर्ानहरुिा सहर्ोग ि सिन्िर् गने। 

(प) टोलिा िनी, गरिबको भािना हटाई सबै सर्दस्र्हरुलाई मनणयर् प्रविर्ा ि श्रोििा  परिचालनिा सिान 
अमिकाि स्थावपि गनय सहजीकिण गने ।  

(फ) घिेल ु वहंसा, र्ौनजन्र् वहंसा,िानि िस्किी, बालश्रि िथा बाध्र्ात्िक श्रि, छाउपडी लगार्िका 
सािाश्चजक अपिाि िथा ििािीहरु अन्त्र् गनय जनचेिना अमभिवृद्ध गने । 

(ब)  टोलिा उद्यि विकाससाँग सभबश्चन्िि कार्यििहरु संचालन गनय आिश्र्क सहजीकिण गने ।  

(भ) टोलको विकासका लामग विमभन्न श्रोिबाट प्राप्त श्रोिको उच्चिि  सर्दपुर्ोग गने । 

(ि) टोलिा सिकािी मनकार् िथा गैि सिकािी संस्था िाफय ि सञ्चालन हनुे कार्यििहरु कार्ायन्िर्न गनय 
सहर्ोग गने ।  

(र्)  आफ्नो टोललाई िािाििणिैत्री, बाल िैत्री, पोषण िैत्री िथा पूणय सिसफाइर्कु्त बनाउन कार्यििहरु 
संचालन गने िथा िडा कार्ायलर् ि गाउाँ।नगिपामलकाका कार्यिि कार्ायन्िर्निा सहर्ोग, सिन्िर् 
ि सहजीकिण गने। 

(ि)  िडा कार्ायलर् गाउाँ।नगिपामलका िथा अन्र् सिकािी मनकार् ि गैिसिकािी संघसंस्थासाँग गिेको 
सभझौिा िथा सिझर्दािी अनसुािका अन्र् कार्यहरु गने। 

 

परिच्छेर्द-४ 

संस्थाको कार्य समिमिको बैठक ि पर्दामिकािीहरुको काि, कियव्र् ि अमिकाि 
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७. संस्थाको कार्य समिमिको बैठक : (१) संस्थाको कार्य समिमिको बैठकको सञ्चालन रे्दहार् बिोश्चजि 
हनुेछ :- 

 

(क)  कार्य समिमिको बैठक िवहनािा कश्चभििा एक पटक ि आिश्किा अनसुाि बस्नेछ । 

(ि)   समिमिको बैठकिा िडा समिमि िथा नगिपामलका/गाउाँपामलकाका जनप्रमिमनमि, विज्ञ िथा अन्र् 
सिोकाििालहरुलाई आिन्त्रण गनय सवकनेछ । 

(ग)  समिमिको िैठक मनणयर्को िस्र्ौर्दा सश्चचिले िर्ाि गनेछ ।  

(घ)  संस्थाको बैठकको मनणयर्हरु िैठकिा उपश्चस्थि पर्दामिकािीहरुबाट हस्िाक्षि गिी प्रिाश्चणि गिाउन ु
पनेछ। 

(२) उर्दफा (१) बिोश्चजि बस्ने कार्यसमिमिको बैठकको िाइन्र्टु ि संस्थाका प्रशासमनक िथा 
आमथयक कािोबािसाँग सभबश्चन्िि सभपूणय कागजािहरु अध्र्क्ष, सश्चचि ि कोषाध्र्क्षको श्चजभिािा 
िहनेछन । 

(३) कार्य समिमिको बैठक संस्थाको कार्ायलर्िा बस्नेछ। संस्थाको कार्ायलर् स्थापना भई नसकेको 
अिस्थािा कार्यसमिमिका सबै सर्दस्र्लाई पार्क पने गिी उपर्कु्त स्थानिा बैठक बस्ने गिी 
अध्र्क्षले िोक्न सक्नेछ। 

८. संस्थाका कार्य समिमिका पर्दामिकािीहरुको काि कियव्र् ि अमिकाि:- संस्थाका पर्दामिकािीहरुको 
काि कियव्र् ि अमिकाि रे्दहार् बिोश्चजि हनुेछाः 

(१) अध्र्क्षको काि, कियव्र् ि अमिकाि 

(क)  संस्थाको मनर्मिि बैठक बोलाउने, बैठकका लामग मिमि, सिर् ि स्थान िोक्ने ।  

(ि)  बैठकको अध्र्क्षिा गिी बैठक संचालन गने । 

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

(घ)  छलफल हुाँर्दा सिैको विचाि संकलन गने ि सियसभिि मनणयर् गनय पहल गने । 

(ङ)  संस्थाका मनणयर्हरु लागू गने, गिाउने । 

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

(छ)  आिश्र्किा अनसुाि विशेष बैठक बोलाउने । 

(ज)  कार्यविमि बिोश्चजि अन्र् कार्यहरु गने । 

 

(२) उपाध्र्क्षको काि कियव्र् ि अमिकाि: 

(क)  अध्र्क्षको अनपुश्चस्थमििा अध्र्क्षले गने भनी िोवकएका कार्यहरु गने । 
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(ि)  कार्य समिमिले िोकेका अन्र् कार्यहरु गने। 

(३) सश्चचिको काि, कियव्र् ि अमिकािाः 
(क)  अध्र्क्षको आरे्दशअनसुाि बैठक बोलाउने । 

(ि)  छलफलका प्रस्िािहरु संकलन गिी बैठकिा पेश गने ि बैठकको मनणयर् लेिी मनणयर् प्रिाश्चणि 
गिाउने । 

(ग)  संस्थाको विर्ाकलापको बािेिा सर्दस्र्हरुलाई जानकािी गिाउने। 

(घ)  कार्यसमिमिले िोकेका अन्र् कार्यहरु गने । 

 

(४)  कोषाध्र्क्षको काि, कियव्र् ि अमिकाि 

(क)  संस्थाको आभर्दानी ि िचयको वहसाब िाख्न ेिथा विििण िर्ाि गने। 

(ि)  बैंकिा िािा संचालन गर्दाय संर्कु्त रुपिा िािा संचालन गने। 

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

(घ) कार्यसमिमिले िोकेका अन्र् कार्यहरु गने । 

 

(५) सर्दस्र्हरुको काि,कियव्र् ि अमिकाि 

 

(क)  समिमिको बैठकिा उपश्चस्थि हनुे ि छलफलिा सिीर् रुपिा सहभागी हनुे।  

(ि)  समिमिको मनणयर् कार्ायन्िर्निा सहर्ोग गने। समिमिको मनणयर् कार्ायन्िर्न भए नभएको हेिी 
आिश्र्किाअनसुाि समिमिको बैठकिा छलफलिा ल्र्ाउने।  

(ग)  आिश्किा अनसुाि अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सश्चचि ि कोषाध्र्क्षको काििा सघाउने । 

(घ)  कार्यसमिमिले िोकेका अन्र् कार्यहरु गने ।  

 

 

परिच्छेर्द-५ 

आमथयक व्र्िस्थापन 

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

(क) गाउाँपामलकाबाट प्राप्त हनुे अनरु्दान िकि ।   

(ि) सिकािी िथा गैि सिकािी मनकार्हरु, सािरु्दावर्क संस्था  िथा व्र्श्चक्तहरुबाट प्राप्त हनुे सहार्िा 
िथा अनरु्दानको िकि । 

(ग) टोल विकास संस्थाले आर्िूलक कार्यहरु संचालन गिी प्राप्त हनुे आभर्दानी । 
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(घ) गाउाँपामलका, अन्र् सिकािी मनकार् िथा गैिसिकािी संघसंस्थासाँग विकास मनिायण िा कार्यिि 
सञ्चालनको लामग सभझौिा बिोश्चजि प्राप्त िकि। 

(ङ) संस्थाका सर्दस्र्हरुबाट प्राप्त शलु्क िथा सहर्ोगको िकि। 

(च) अन्र् श्रोिबाट प्राप्त गिेको िकि । 

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

१०. संस्थाको िचयाः संस्थाको िचय रे्दहार् बिोश्चजि हनुेछाः 
(क)  कुनै मनकार्बाट सभझौिा बिोश्चजि प्राप्त हनुे िकि सभझौिािा उश्चल्लश्चिि शिय बिोश्चजि िोवकएको 

कार्यिा िचय गनुय पनेछ। 

(ि)  संस्थाको मनर्मिि सञ्चालन िथा कार्ायलर् व्र्िस्थापन सभबन्िी िचय कार्यसमिमिको मनणयर् बिोश्चजि 
हनुेछ। 

 

११. संस्थाको लेिा, प्रमििेर्दन िथा अन्र्ाः  

(१)  संस्थाको िािा िडा कार्ायलर्को मसफारिसिा गाउाँ।नगि कार्यपामलकाको कार्ायलर्ले िोकेको 
बैंकिा सञ्चालन हनुेछ। 

(२)  उपर्दफा (१) बिोश्चजिको बैंक िािा कभिीिा एक जना िवहला हनुे गिी संस्थाका अध्र्क्ष, 
उपाध्र्क्ष ि सश्चचििध्रे् कुनै र्दईु जना ि कोषाध्र्क्षको संर्कु्त र्दस्िििबाट सञ्चालन हनुेछ।  

(३) कोषाध्र्क्षले संस्थाको सबै प्रकािको नगर्दी िथा श्चजन्सी आभर्दानी, सभपूणय विकास िचयको विििण, 
संस्थाको संचालन ि व्र्िस्थापनिा भएको प्रशासमनक िचयहरुको विििण स्पष्ट रुपिा िाख्नपुनेछ । 

(४) कोषाध्र्क्षले आभर्दानी िचयको वहसाब वकिाि चौिामसक रुपिा कार्य समिमिको बैठकिा पेश गनुय 
पनेछ। 

(५)  कार्यसमिमिले प्रत्रे्क आमथयक िषयिा गिेको काि ि आमथयक कािोबािको र्थाथय विििण िर्ाि गिी 
आमथयक िषय सिाप्त भएको मिमिले िीन िवहना मभत्र टोल भेलािा पेश गनुय पनेछ। 

(६) संस्थाले आफ्नो िावषयक कािोबािको प्रमििेर्दन सािािणसभा, सभबश्चन्िि िडा कार्यलर् ि 
गाउाँ।नगिपामलकािा पेश गनुयपनेछ । 

(७) गाउाँ।नगिपामलका िथा िडा कार्ायलर्ले आिश्र्किा अनसुाि संस्थाको अनगुिन गिी आिश्र्क 
मनरे्दशन दर्दन सक्नेछ । 

१२. श्चजन्सी िथा िस्िगुि सहर्ोग मलन सक्नेाः (१) र्स कार्यविमििा अन्र्त्र जनुसकैु कुिा लेश्चिएको 
भए िापमन विपद् प्रभाविि व्र्श्चक्तको उद्दाि, िाहि िथा पनुस्थायपना कार्यिा सहर्ोग गनय कुनै सिकािी 
मनकार्, गैि सिकािी संघसंस्था, मनजी क्षेत्र िथा व्र्श्चक्त विशेषबाट श्चजन्सी सािान िथा िस्िगुि 
सहर्ोग मलन सक्नेछ। 
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(२) संस्थाले उपर्दफा (१) बिोश्चजि प्राप्त सहर्ोग िडा समिमिको सिन्िर्िा त्र्स्िो विपर्दबाट 
प्रभाविि व्र्श्चक्त िथा परििािलाई विििण गनय सक्नेछ। 

(३) संस्थाले र्स र्दफा बिोश्चजि प्राप्त सहर्ोगको विििण िावषयक प्रमििेर्दनिा सिेि सिािेश गनुय 
पनेछ।  

 
 

परिच्छेर्द –6 

विविि 

१३. सिन्िर् समिमिाः (१) संस्थाको कािको अनगुिन िथा सिीक्षा गिी पषृ्ठपोषण प्रर्दान गनय हिेक 
िडािा रे्दहार्बिोश्चजिको सिन्िर् समिमि िहनेछ :- 

(क) िडाध्र्क्ष     - संर्ोजक 

(ि) िडा समिमिका सर्दस्र्हरु    - सर्दस्र्  

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

(घ) िडा सश्चचि     - सर्दस्र् सश्चचि 

(२) उपर्दफा (१) को िण्ड (ग) बिोश्चजिका सर्दस्र्हरुको पर्दािमि र्दईु िषयको हनुेछ । उक्त 
पर्दािमि सिाप्त भएपमछ संर्ोजकले कार्यकाल नर्दोहोरिने गिी िडा मभत्रका अन्र् संस्थाका अध्र्क्षहरु 
िध्रे्बाट िीन जना िनोनर्न गनुय पनेछ। 

(३) उपर्दफा (१) बिोश्चजिको समिमिको बैठक कभिीिा चौिामसक रुपिा बस्नेछ। 

(४) उपर्दफा (१) बिोश्चजिको समिमिले िडा मभत्रका सबै संस्थाको काि काििाहीलाई प्रभािकािी 
बनाउन कार्य समिमिलाई आिश्र्क मनरे्दशन दर्दन सक्नेछ।   

(३) उपर्दफा (१) बिोश्चजिको समिमिले संस्थाको काि काििाहीको सभबन्ििा िावषयक प्रमििेर्दन 
कार्यपामलकािा पेश गनुय पनेछ। 

 

 

१४. टोल विकास संस्था गठन ि परिचालनाः बढैर्ािाल गाउाँपामलकािा टोल विकास संस्था गठनका 
लामग पामलकाले सचुना प्रकाशन गिी पिेका आिेर्दन िध्रे् िोवकएको िापर्दण्ड पिुा गिेको संस्था 
छनोट गिी कार्यपामलकाको मनणयर् अनसुाि सो संस्था संग सभझौिा गिी टोल विकास संस्था गठन 
ि परिचालन गरिनेछ ।  
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१५.  बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेाः र्ो कार्यविमि कार्ायन्िर्नको िििा कुनै बािा अड्चन आएिा 
कार्यपामलकाले त्र्स्िो बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । 

१६. कार्य समिमि भङ्ग गनय सक्नेाः साियजमनक सभपश्चत्तको वहनामिना गने, प्रचमलि कानून मबपरिि कार्य 
गने िथा भ्रष्टाचाि िा आमथयक वहनामिना गिेको पाइएिा त्र्स्िो कार्यसमिमिलाई सभबश्चन्िि िडा 
समिमिको मसफारिसिा कार्यपामलकाले भङ्ग गनय सक्नछे । र्सिी कार्यसमिमि भङ्ग भएको अिस्थािा 
एक िवहना मभत्र र्सै कार्यिविमि बिोश्चजि नर्ााँ कार्य समिमि गठन गनुय पनेछ। 

१७. कार्यविमि संशोिन िथा िािेज गनय सक्नेाः (१) कार्यपामलकाले आिश्र्किा अनसुाि र्ो कार्यविमि 
संशोिन िथा िािेज गनय सक्नेछ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोश्चजि र्ो कार्यविमि िािेज भएको अिस्थािा र्स कार्यविमि बिोश्चजि स्थापना 
िथा सञ्चालन भएका संस्थाहरुको सभपश्चत्त िथा र्दावर्त्ि कार्यपामलकाको नाििा हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 

टोल विकास संस्थालाई गाउपामलकािा सूचीकृि गने मनिेर्दनको निनुा 
 

मिमिाः ………………….. 

 

श्री सश्चचिज्रू् 

िडा समिमिको कार्ायलर् 

िडा नं.......  

.............गाउपामलका। 

 

विषर्ाः टोल विकास संस्था सूचीकृि गने सभबन्ििा । 

 

उपर्ुयक्त सभबन्ििा र्स गाउाँपामलका को िडा नं …… श्चस्थि ……………..टोलिा गठन गरिएको 
…………………………. टोल विकास संस्थालाई …………………………………सूचीकृि गरिदर्दनहुनु मनभनानसुािका 
विििण सवहि अनिुोि गर्दयछु । र्स …………………………….. टोल विकास संस्थाको क्षेत्र मनभन उल्लेश्चिि 
चाि वकल्लामभत्र सीमिि िहनेछ । 
संलग्नाः  

   टोल भेलाको उपश्चस्थमि ि मनणयर्। 

   कार्य समिमिका सर्दस्र्हरुको नाि थि। 

पूिय मसिानााः ……………………………… 

पश्चिि मसिानााः …………………………. 

उत्ति मसिानााः ………………………….. 

र्दश्चक्षण मसिानााः …………………………. 

हालका जभिा घिििुीाः 
मनिेर्दक 

समिमिको िफय बाट 

अध्र्क्षको नािाः ……………………………… 

टोल विकास संस्थाको नािाः .............. 
ठेगानााः  ........................... 
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……………………………………… गाउाँपामलका 

……………नं िडा कार्ायलर् 

टोल विकास संस्था सूचीकृि प्रिाण-पत्र 

……………………………………………………………………………………………………  गाउाँपामलका िडा नं.  

……………श्चस्थि …………………………………िा गठन भएको ………………………………………………टोल विकास 
संस्थालाई र्स कार्ायलर्िा मिमि………………िा सूचीकृि गिी र्ो प्रिाण-पत्र प्रर्दान गरिएको छ । 

र्स गाउपामलकाको आमथयक, सािाश्चजक, सााँस्कृमिक िथा भौमिक पिुायिाि विकास ि सशुासन कार्ि गने 
क्षेत्रिा र्स टोल विकास संस्थाको सिीर् सहभामगिाको अपेक्षा गर्दयछु । 

                                                                                                                          

 

                                                                                                                          िडा सश्चचि 
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