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भाग २ 

gLns07 gu/kflnsf 
 

टोल �वकास संस्था (गठन तथा प�रचालन) कायर्�व�ध, २०७६ 

�स्तावना

स्थानीय �वकास ���यामा टोल तथा बस्ती स्तरवाट नै नाग�रक सहभा�गता स�ुनि�त गद� समाजको 
आ�थर्कसामािजकसाँस्कृ�तक लगायत �वकासका सबै पक्षमा �दगोपना र अपनत्व सृजना गनर् �नि�त 
भौगो�लक क्षे��भ� बसोबास गन� नाग�रकहरुको सहभा�गतामा वडा कायार्लयको सहयोगीको रुपमा 
काम गन� गर� टोल �वकास संस्थाको गठन र प�रचालनका ला�ग आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनर् 
वाञ्छनीय भएकोले

नीलकण्ठ नगरपा�लकाको �शासक�य कायर्�व�ध �नय�मत गन� ऐन२०७४ को दफा ३ बमोिजम 
२०७६/११/२७ गते बसेको नगरकायर्पा�लकाको बैठकले यो कायर्�व�ध स्वीकृत ग�र लाग ुगरेको 
छ ।  
 

प�रच्छेद-१ 
�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ:  (१) यो कायर्�व�धको नाम “टोल �वकास संस्था (गठन तथा 
प�रचालन) कायर्�व�ध,२०७६” रहेको छ। 

(२) यो कायर्�व�ध कायर्पा�लकाबाट स्वीकृत भएको �म�तदेिख लागू हनुेछ । 

२. प�रभाषा : �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा,- 
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(क) “कायार्लय” भ�ाले नीलकण्ठ नगरपा�लका नगरकायर्पा�लकाको 
कायार्लयलाई सम्झन ुपछर्। 

(ख)  "टोल �वकास संस्था" भ�ाले टोल बस्तीको सम� �वकासको ला�ग 
�नि�त भौगो�लक क्षे�का अ�धकांश घर धरु�का ��त�न�धहरुको 
उपसिस्थ�तमा �वकास �नमार्ण, सेवा �वाह र समािजक प�रचालनको क्षे�मा 
काम गन� उ�ेश्यले गठन भई वडा कायार्लयमा सूचीकृत भएको सामदुा�यक 
संस्थालाई सम्झन ुपछर् । 

(ग)  “पदा�धकार�” भ�ाले संस्थाको कायर्स�म�तका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
कोषाध्यक्ष, सिचव र सदस्यहरु समेतलाई सम्झन ुपछर् । 

(घ)  “बैठक” भ�ाले संस्थाको संय�ु वा छु�ाछु�ै बैठक सम्झन ुपछर् । 

(ङ)   “वडा” भ�ाले नगरपा�लकाको वडालाई सम्झन ुपछर्। 

(च)  “�वधान” भ�ाले संस्थाको �वधानलाई सम्झन ुपछर् । 

(छ)  “स�म�त” भ�ाले संस्थाको कायर्स�म�त सम्झन ुपछर् । 

(ज)   “साधारणसभा” भ�ाले संस्थाको साधारण सदस्यहरुको भेला सम्झन ु
पछर्। 

(झ)  “संस्था” भ�ाले टोल �वकास संस्थालाई सम्झन ुपछर् । 

 

प�रच्छेद- २ 

संस्थाको गठन तथा सूचीकृत सम्बन्धी व्यवस्था  
  

३. संस्थाको गठन : (१) नगरपा�लकाका क्षे�मा भौगो�लक तथा सामािजक सा�मप्यताको 
आधारमा टोल तथा बस्तीका वा�सन्दाको आमभेलाबाट टोल तथा बस्ती �भ�का घरधरु� 
समावेश हनुे गर� टोल �वकास संस्थाको गठन ग�रनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन हनुे संस्थाको कायर्स�म�तमा देहाय बमोिजमका 
पदा�धकार� तथा सदस्यहरु रहनेछन:- 

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

(३) उपदफा (२) बमोिजम संस्था गठन गदार् टोल तथा बस्ती �भ�का एक 
घरधरु�बाट एकजना भन्दा बढ� नपन� गर� भौगो�लक सन्तलुन तथा सामािजक 
समावेशीकरणको आधारमा सभा वा वडा कायार्लयले तोकेको चार �कल्ला 
�भ�का नाग�रकहरुको आमभेलाबाट सवर्सम्मत रुपमा संस्थाको कायर् स�म�त 
गठन हनुेछ ।  

तर, यस दफा बमोिजम आमभेलामा सवर्सम्मत हनु नसकेमा उपिस्थत 
सदस्यहरुको बहमुतबाट कायर् स�म�त गठन गनर् बाधा पन� छैन। 
(४) उपदफा (३) बमोिजम कायर्स�म�तको कायर्काल समा� भएप�छ साधारण 
सभाको सवर्सम्मत वा सो नभएमा बहमुतबाट कायर्स�म�तको पनुगर्ठन हनुेछ । 
(५) कायर् स�म�तको कायार्व�ध गठन भएको �म�तले दईु वषर्को हनुेछ । 

(६) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सिचवको पदमा लगातार दईु कायर्काल 
भन्दा बढ� सोह� पदमा काम गनर् सक्ने छैन ।  

(७) कायर् स�म�तमा अध्यक्ष, सिचव वा कोषाध्यक्ष मध्ये कुन ै एक पदमा 
अ�नवायर् रुपमा म�हला हनुपुन�छ ।  

(८) संस्था गठन गदार् सकेसम्म टोलका सम्पणुर् घरधरु�लाई एक घर एक 
सदस्यको रुपमा समेट्न ुपन�छ ।  

(९) उपदफा ८ बमोिजम सवै घरधरु� समावेश हनु सम्भव नभएमा कम्तीमा 
८० ��तशत घरधरु� सहभागी गराई टोल �वकास संस्था गठन गनुर्पन� छ।  

(१०) यस कायर्�व�ध बमोिजम गठन ग�रने संस्थाको कायर्स�म�तमा कम्तीमा 
५० ��तशत म�हला सदस्य हनु ुपन�छ । 

(११) संस्थाको कायर्क्षे� साधारण सभाले तोकेको चार�कल्ला �भ� हनुेछ। 
साधारण सभाले टोल तथा बस्ती �भ�का कुनै घरधरु� संस्थामा समावेश गरेको 
नपाइएमा वा कुनै घरधरु� वा बस्ती उ� संस्थामा समावेश गनुर् पन� भ�े लागेमा 
वडा कायार्लयले त्यसर� छुटेको घरधरु� वा बस्ती सम्बिन्धत संस्थामा समावेश 
गनर् लगाउनेछ।   

(१२) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न वडा कायार्लयले 
तोकेको भौगो�लक क्षे� �भ� रहेका बढ�मा १०० घरधरु� समेट्ने गर� टोल 
�वकास संस्था गठन गनर् स�कने छ। एउटा घरधरु� एक भन्दा बढ� टोल 
�वकास संस्थाको सदस्य ब� पाउने छैन। 
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४. कायर् स�म�तका पदा�धकार�को पद �र� सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) दफा ३ बमोिजम गठन 
भएको कायर् स�म�तका पदा�धकार�हरुको पद देहाय बमोिजमको अवस्थामा �र� हनुेछ। 

(क) अध्यक्षले उपाध्यक्ष माफर् त कायर्स�म�तको बैठकमा र उपाध्यक्ष स�हत अन्य 
सदस्यले अध्यक्षलाई राजीनामा �दएमा। 

(ख) ��ाचार वा अन्य कुनै फौजदार� अ�भयोगमा कसरुदार ठह�रएमा। 

(ग) मतृ्य ुभएमा।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम अध्यक्षको पद �र� भएमा कायर् स�म�तको बाँक� अव�धको 
ला�ग उपाध्यक्षले अध्यक्ष भई कामकाज गन�छ। अन्य पदा�धकार�हरुको हकमा कायर् 
स�म�तले बाँक� अव�धको ला�ग स�म�तका सदस्यहरु मध्येबाट कुनै सदस्यलाई त्यस्तो 
�र� पदमा कामकाज गनर् लगाउन सक्नेछ। 

५. संस्था सूचीकृत :   संस्थाको सूचीकृत देहाय बमोिजम हनुेछ : - 
(क) संस्थाको आमभेलाले �नणर्य गर� अनसूुची १ बमोिजमको ढाँचामा सोह� 

�नवेदनमा उिल्लिखत कागजातहरु समावेश गर� संस्था सूचीकरणका ला�ग 
वडा कायार्लयमा �नवेदन �दन ुपन�छ । 

(ख)  उपदफा (१) बमोिजम �नवेदन �ा� भएप�छ वडा कायार्लयले संस्थाको 
चार�कल्ला �भ�का सबै घरधरु� समावेश गरे नगरेको समेत हेर� अनसूुची 
२ बमोिजमको ढाँचामा संस्था सूचीकृत गरेको �माण प� उपलब्ध गराउन ु
पन�छ । 

(ग)  दफा (क) बमोिजम �ा� �नवेदन बमोिजम सूचीकृतको ला�ग �ा� भएको 
टोल �वकास संस्थामा समावेश हनुपुन� घरधरु� वा बस्ती छुटेको पाइएमा 
त्यसर� छुटेको घरधरु� वा बस्ती समेत समावेश गर� सूचीकरणको ला�ग 
पनु पेश गनर् �नद�शन �दन सक्नेछ। 

(घ)  वडा कायार्लयले यस दफा बमोिजम संस्था सूचीकृत गरेको �ववरण 
मा�सक रुपमा कायर्पा�लकाको कायार्लयमा पठाउन ुपन�छ।  

(ङ)  नगरकायर्पा�लकाको कायार्लयले टोल �वकास संस्था गठनका सम्बन्धमा 
आवश्यक �नद�शन वडा कायार्लयलाई �दन सक्ने छ | 

 

प�रच्छेद-३ 

संस्थाको काम कतर्व्य,अ�धकारहरु 
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६. टोल �वकास संस्थाका कायर्हरु : (१) टोल �वकास संस्थका काम, कतर्व्य र अ�धकार 
देहायबमोिजम हनुेछ :-  

(क)  समदुायमा शािन्त, सरुक्षा र अमनचयन कायम गनर् सहयोग गन� । 

(ख)  सामदुा�यक सदभाव, स�हष्णतुा र भाइचाराको �वकास गन� । 

(ग) टोलमा संचालन हनुे �वकास �नमार्णका योजनाहरुको तजुर्मा, कायार्न्वयन र 
सपु�रवेक्षण तथा अनगुमनमा सहयोग गन� ।  
 

(घ)  टोलमा हनुे परम्परागत जा�ा, मेला, पवर् तथा समारोहको व्यवस्थापनमा 
सहयोग गन�। 

(ङ)  टोलमा रहेका सावर्ज�नक तथा ऐलानी जग्गा, सावर्ज�नक भवन, सम्पदा 
तथा भौ�तक पूवार्धारहरुको संरक्षण गनर् तथा अ�त�मण हनु न�दन सहयोग 
गन�। 

(च)  टोलमा �वपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी खोज,उ�ार, राहत �वतरण, 

पनु�नर्मार्ण तथा पनुस्थार्पना कायर्मा सहयोग गन� । 

(छ)  टोलको सरसफाई व्यवस्थापनको ला�ग सहयोग र समन्वय गन�/ 

गराउने  

(ज)  छाडा पश ुचौपाया व्यवस्थापनमा सहयोग गन�/गराउने । 

(झ)  सडक ब�ी, सामदुा�यक पाकर् , सावर्ज�नक शौचालय जस्ता सावर्ज�नक 
सम्पि�को स�ालन र व्यवस्थापनमा सहयोग परु ्याउने । 

(ञ) कानून बमोिजम �तनुर् पन� कर, दस्तरु, सेवाशलु्क बझुाउने कायर्मा 
सहजीकरण गन� । 

(ट) टोलमा बसोबास गन� ग�रव, अश�, अपा�ता भएका व्यि� तथा बेरोजगार 
व्यि�हरुको तथ्या� संकलन कायर्मा सहयोग गन� । 

(ठ) टोलमा रहेका शैिक्षक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको व्यवस्थापन र गणुस्तर 
सधुारको ला�ग सहयोग गन� । 

(ड) जन्म, �बबाह, बसाई सराई, सम्वन्ध �वच्छेद, मतृ्य ुजस्ता व्यि�गत घटना 
दतार्को ला�ग टोलबासीलाई उत्सा�हत र सहजीकरण गन� । 

(ढ) सामािजक सरुक्षा भ�ा �वतरण कायर्मा आवश्यक सहजीकरण गन� । 

(ण)  �व�तु ्चहुावट तथा चोर� �नयन्�ण कायर्मा सहयोग गन� । 
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(त) टोलमा खा�ा�, माछामास,ु तरकार�, फलफूल, पेय पदाथर् लगायत दै�नक 
उपभोग्य साम�ीको गणुस्तर र मलु्य सचुीको बारेमा जानकार� राखी बजार 
अनगुमन कायर्मा सहयोग गन�। 

(थ)उपभो�ा हक �हत संरक्षणको ला�ग पैरवी तथा जनचेतना अ�भब�ृ� गन�।  

(द) टोलमा ह�रयाल� क्षे� �वस्तार गर� वातावरण संरक्षणको कायर्मा सहयोग 
गन� । 

(ध) स्थानीय आ�थर्क �वकासका संभावनाका बारेमा छलफल गर� स्थानीय तह, 

गैर सरकार� तथा �नजी क्षे�सँग समन्वय, सहजीकरण र पैरवी गन� । 

(न) भवन �नमार्ण मापदण्ड तथा रा��य भवन सं�हताको पालनाको ला�ग टोल 
बासीहरुलाई �ोत्सा�हत गन� ।  

(ऩ)  �व�ालय भनार्, खोप अ�भयान, साक्षरता अ�भयान, सरसफाई, लै��क �हंसा 
उन्मलुन जस्ता रा��य अ�भयानहरुमा सहयोग र समन्वय गन�। 

(प) टोलमा धनी, ग�रबको भावना हटाई सबै सदस्यहरुलाई �नणर्य ���या र 
�ोतमा  प�रचालनमा समान अ�धकार स्था�पत गनर् सहजीकरण गन� ।  

(फ) घरेल ु �हंसा, यौनजन्य �हंसा,मानव तस्कर�, बाल�म तथा बाध्यात्मक 
�म, छाउपडी लगायतका सामािजक अपराध तथा खरावीहरु अन्त्य गनर् 
जनचेतना अ�भव�ृ� गन� । 

(ब)  टोलमा उ�म �वकाससँग सम्बिन्धत कायर्�महरु संचालन गनर् आवश्यक 
सहजीकरण गन� ।  

(भ) टोलको �वकासका ला�ग �व�भ� �ोतबाट �ा� �ोतको उच्चतम ्सदपुयोग 
गन� । 

(म)टोलमा सरकार� �नकाय तथा गैर सरकार� संस्था माफर् त स�ालन हनुे 
कायर्�महरु कायार्न्वयन गनर् सहयोग गन� ।  

(य)  आफ्नो टोललाई वातावरणमै�ी, बाल मै�ी, पोषण मै�ी तथा पूणर् 
सरसफाइय�ु बनाउन कायर्�महरु संचालन गन� तथा वडा कायार्लय र 
गाउँ।नगरपा�लकाका कायर्�म कायार्न्वयनमा सहयोग, समन्वय र 
सहजीकरण गन�। 

(र)  वडा कायार्लय नगरपा�लका तथा अन्य सरकार� �नकाय र गैरसरकार� 
संघसंस्थासँग गरेको सम्झौता तथा समझदार� अनसुारका अन्य कायर्हरु 
गन�। 
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(ल) नगरपा�लकाबाट �नद�शन भएका अन्य कायर्हरु गन� | 
(व) नगरपा�लका बाट संचा�लत सबै कायर्�महरुमा आवश्यक सहयोग पयुार्उन े
| 
 

प�रच्छेद-४ 

संस्थाको कायर् स�म�तको बैठक र पदा�धकार�हरुको काम, कतर्व्य र अ�धकार 
 

७. संस्थाको कायर् स�म�तको बैठक : (१) संस्थाको कायर् स�म�तको बैठकको स�ालन देहाय 
बमोिजम हनुेछ :- 

 
(क)  कायर् स�म�तको बैठक म�हनामा किम्तमा एक पटक र आवश्कता 

अनसुार बस्नेछ । 

(ख)   स�म�तको बैठकमा वडा स�म�त तथा नगरपा�लका/गाउँपा�लकाका 
जन��त�न�ध, �वज्ञ तथा अन्य सरोकारवालहरुलाई आमन्�ण गनर् स�कनेछ 
। 

(ग)  स�म�तको वैठक �नणर्यको मस्यौदा सिचवले तयार गन�छ ।  

(घ)  संस्थाको बैठकको �नणर्यहरु वैठकमा उपिस्थत पदा�धकार�हरुबाट 
हस्ताक्षर गर� �मािणत गराउन ुपन�छ। 

(२) उदफा (१) बमोिजम बस्ने कायर्स�म�तको बैठकको माइन्युट र संस्थाका प्रशास�नक तथा आ�थर्क 
कारोबारसँग सम्बिन्धत सम्पूणर् कागजातहरु अध्य�, स�चव र कोषाध्य�को िजम्मामा रहनेछन।् 

(३) कायर् स�म�तको बैठक संस्थाको कायार्लयमा बस्नेछ। संस्थाको कायार्लय स्थापना भई नसकेको 
अवस्थामा कायर्स�म�तका सबै सदस्यलाई पायक पन� गर� उपयुक्त स्थानमा बैठक बस्ने गर� 
अध्य�ले तोक्न सक्नेछ। 

८. संस्थाका कायर् स�म�तका पदा�धकार�हरुको काम कतर्व्य र अ�धकार:- संस्थाका 
पदा�धकार�हरुको काम कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछः 

(१) अध्यक्षको काम, कतर्व्य र अ�धकार 

(क)  संस्थाको �नय�मत बैठक बोलाउने, बैठकका ला�ग �म�त, समय र 
स्थान तोक्ने ।  

(ख)  बैठकको अध्यक्षता गर� बैठक संचालन गन� । 
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(ग) बैठकमा अनशुासनको पालन गनर् लगाउने र छलफलका �वषयहरु �टपोट 
गन� वा गनर् लगाउने । 

(घ)  छलफल हुँदा सवैको �वचार संकलन गन� र सवर्सम्मत �नणर्य गनर् 
पहल गन� । 

(ङ)  संस्थाका �नणर्यहरु लागू गन�, गराउने । 

(च)  संस्थाले �ा� गरेको नगद वा िजन्सी सामानको सरुक्षाको �वन्ध  
�मलाउने। 

(छ)  आवश्यकता अनसुार �वशेष बैठक बोलाउने । 

(ज)  कायर्�व�ध बमोिजम अन्य कायर्हरु गन� । 
 

(२) उपाध्यक्षको काम कतर्व्य र अ�धकार: 

(क)  अध्यक्षको अनपुिस्थ�तमा अध्यक्षले गन� भनी तो�कएका कायर्हरु गन� 
। 

(ख)  कायर् स�म�तले तोकेका अन्य कायर्हरु गन�। 

(३) सिचवको काम, कतर्व्य र अ�धकारः 
(क)  अध्यक्षको आदेशअनसुार बैठक बोलाउने । 

(ख)  छलफलका �स्तावहरु संकलन गर� बैठकमा पेश गन� र बैठकको 
�नणर्य लेखी �नणर्य �मािणत गराउने । 

(ग)  संस्थाको ��याकलापको बारेमा सदस्यहरुलाई जानकार� गराउने। 

(घ)  कायर्स�म�तले तोकेका अन्य कायर्हरु गन� । 
 

(४)  कोषाध्यक्षको काम, कतर्व्य र अ�धकार 

(क)  संस्थाको आम्दानी र खचर्को �हसाब रा� ेतथा �ववरण तयार गन�। 

(ख)  ब�कमा खाता संचालन गदार् संय�ु रुपमा खाता संचालन गन�। 

(ग)  संस्थाको नगद र िजन्सी सामानको िजम्मा �लई सरुक्षा गन�। 

(घ) कायर्स�म�तले तोकेका अन्य कायर्हरु गन� । 
 

(५) सदस्यहरुको काम,कतर्व्य र अ�धकार 
 

(क)  स�म�तको बैठकमा उपिस्थत हनुे र छलफलमा स��य रुपमा सहभागी 
हनुे।  
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(ख)  स�म�तको �नणर्य कायार्न्वयनमा सहयोग गन�। स�म�तको �नणर्य 
कायार्न्वयन भए नभएको हेर� आवश्यकताअनसुार स�म�तको बैठकमा 
छलफलमा ल्याउने।  

(ग)  आवश्कता अनसुार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सिचव र कोषाध्यक्षको काममा 
सघाउने । 

(घ)  कायर्स�म�तले तोकेका अन्य कायर्हरु गन� ।  

प�रच्छेद-५ 

आ�थर्क व्यवस्थापन 

 
९. संस्थाको आम्दानी : (१) संस्थाले देहाय बमोिजमका क्षे�बाट आम्दानी �ा� गनर् सक्नेछः  

(क) नगरपा�लकाबाट �ा� हनुे अनदुान रकम ।   

(ख) सरकार� तथा गैर सरकार� �नकायहरु, सामदुा�यक संस्था  तथा व्यि�हरुबाट 
�ा� हनुे सहायता तथा अनदुानको रकम । 

(ग) टोल �वकास संस्थाले आयमूलक कायर्हरु संचालन गर� �ा� हनुे आम्दानी 
। 

(घ) नगरपा�लका, अन्य सरकार� �नकाय तथा गैरसरकार� संघसंस्थासँग �वकास 
�नमार्ण वा कायर्�म स�ालनको ला�ग सम्झौता बमोिजम �ा� रकम। 

(ङ) संस्थाका सदस्यहरुबाट �ा� शलु्क तथा सहयोगको रकम। 

(च) अन्य �ोतबाट �ा� गरेको रकम । 

(२) संस्थाको नाममा �ा� हनुे सबै रकम संस्थाको नाममा रहेको व�क खातामा जम्मा 
गनुर् पन�छ। 

१०. संस्थाको खचर्ः संस्थाको खचर् देहाय बमोिजम हनुेछः 
(क)  कुनै �नकायबाट सम्झौता बमोिजम �ा� हनुे रकम सम्झौतामा 

उिल्लिखत शतर् बमोिजम तो�कएको कायर्मा खचर् गनुर् पन�छ। 

(ख)  संस्थाको �नय�मत स�ालन तथा कायार्लय व्यवस्थापन सम्बन्धी खचर् 
कायर्स�म�तको �नणर्य बमोिजम हनुेछ। 

 
११. संस्थाको लेखा, ��तवेदन तथा अन्यः  

(१)  संस्थाको खाता वडा कायार्लयको �सफा�रसमा नगर कायर्पा�लकाको कायार्लयले 
तोकेको ब�कमा स�ालन हनुेछ। 
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(२)  उपदफा (१) बमोिजमको ब�क खाता कम्तीमा एक जना म�हला हनुे गर� 
संस्थाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सिचवमध्ये कुनै दईु जना र कोषाध्यक्षको संय�ु 
दस्तखतबाट स�ालन हनुेछ।  

(३) कोषाध्यक्षले संस्थाको सबै �कारको नगद� तथा िजन्सी आम्दानी, सम्पूणर् �वकास 
खचर्को �ववरण, संस्थाको संचालन र व्यवस्थापनमा भएको �शास�नक खचर्हरुको 
�ववरण स्प� रुपमा रा�पुन�छ । 

(४) कोषाध्यक्षले आम्दानी खचर्को �हसाब �कताव चौमा�सक रुपमा कायर् स�म�तको 
बैठकमा पेश गनुर् पन�छ। 

(५)  कायर्स�म�तले �त्येक आ�थर्क वषर्मा गरेको काम र आ�थर्क कारोबारको यथाथर् 
�ववरण तयार गर� आ�थर्क वषर् समा� भएको �म�तले तीन म�हना �भ� टोल भेलामा 
पेश गनुर् पन�छ। 

(६) संस्थाले आफ्नो वा�षर्क कारोबारको ��तवेदन साधारणसभा, सम्बिन्धत वडा 
कायर्लय र गाउँ।नगरपा�लकामा पेश गनुर्पन�छ । 

(७) गाउँ।नगरपा�लका तथा वडा कायार्लयले आवश्यकता अनसुार संस्थाको 
अनगुमन गर� आवश्यक �नद�शन �दन सक्नेछ । 

१२. िजन्सी तथा वस्तगुत सहयोग �लन सक्नेः (१) यस कायर्�व�धमा अन्य� जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए ताप�न �वपद् �भा�वत व्यि�को उ�ार, राहत तथा पनुस्थार्पना कायर्मा 
सहयोग गनर् कुनै सरकार� �नकाय, गैर सरकार� संघसंस्था, �नजी क्षे� तथा व्यि� �वशेषबाट 
िजन्सी सामान तथा वस्तगुत सहयोग �लन सक्नेछ। 

(२) संस्थाले उपदफा (१) बमोिजम �ा� सहयोग वडा स�म�तको समन्वयमा त्यस्तो 
�वपदबाट �भा�वत व्यि� तथा प�रवारलाई �वतरण गनर् सक्नेछ। 

(३) संस्थाले यस दफा बमोिजम �ा� सहयोगको �ववरण वा�षर्क ��तवेदनमा समेत समावेश 
गनुर् पन�छ।  

 

प�रच्छेद –6 
�व�वध 

१३. समन्वय स�म�तः (१) संस्थाको कामको अनगुमन तथा समीक्षा गर� प�ृपोषण �दान 
गनर् हरेक वडामा देहायबमोिजमको समन्वय स�म�त रहनेछ :- 

(क) वडाध्यक्ष     - संयोजक 

(ख) वडा स�म�तका सदस्यहरु    - सदस्य  
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(ग) टोल�वकास संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट संयोजकले तोकेका ३ जना 
-सदस्य  

(घ) वडा सिचव     - सदस्य सिचव 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोिजमका सदस्यहरुको पदाव�ध दईु वषर्को हनुेछ । 
उ� पदाव�ध समा� भएप�छ संयोजकले कायर्काल नदोहो�रने गर� वडा �भ�का अन्य संस्थाका 
अध्यक्षहरु मध्येबाट तीन जना मनोनयन गनुर् पन�छ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको स�म�तको बैठक कम्तीमा चौमा�सक रुपमा बस्नेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोिजमको स�म�तले वडा �भ�का सबै संस्थाको काम कारवाह�लाई 
�भावकार� बनाउन कायर् स�म�तलाई आवश्यक �नद�शन �दन सक्नेछ।   

(३) उपदफा (१) बमोिजमको स�म�तले संस्थाको काम कारवाह�को सम्बन्धमा वा�षर्क 
��तवेदन कायर्पा�लकामा पेश गनुर् पन�छ। 

१४. यस कायर्�व�ध जा�र हनुपुवुर् नीलकण्ठ नगरपा�लकामा गठन ग�रएका टोल सधुार 
स�म�तहरु यसै कायर्�व�ध बमोिजम गठन हनुे टोल �वकास संस्थाका रुपमा स्वत: रुपान्तरण 
हनुेछन| 
१५. यस पवुर् नीलकण्ठ नगरपा�लकामा ग�ठत टोल सधुार महास�म�तलाई नीलकण्ठ 
नगरपा�लका टोल �वकास संस्था महासंघको रुपमा स्वत रुपान्तरण ग�रन ेछ| टोल �वकास 
संस्था महासंघमा वडा �भ�का टोल �वकास संस्थाको अध्यक्षहरु मध्येबाट छा�नएका 
��त�न�धहरु रहने ग�र नगरपा�लकाले आवश्यक व्यस्था �मलाउने छ | 
१६. बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेः यो कायर्�व�ध कायार्न्वयनको �ममा कुनै बाधा अड्चन 
आएमा कायर्पा�लकाले त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । 

१७. कायर् स�म�त भ� गनर् सक्नेः सावर्ज�नक सम्पि�को �हना�मना गन�, �च�लत कानून �बप�रत 
कायर् गन� तथा ��ाचार वा आ�थर्क �हना�मना गरेको पाइएमा त्यस्तो कायर्स�म�तलाई 
नगरकायर्पा�लकाले भ� गनर् सक्नेछ । यसर� कायर्स�म�त भ� भएको अवस्थामा एक म�हना 
�भ� यसै कायर्व�व�ध बमोिजम नयाँ कायर् स�म�त गठन गनुर् पन�छ। 

१८. कायर्�व�ध संशोधन तथा खारेज गनर् सक्नेः (१) कायर्पा�लकाले आवश्यकता अनसुार 
यो कायर्�व�ध संशोधन तथा खारेज गनर् सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम यो कायर्�व�ध खारेज भएको अवस्थामा यस कायर्�व�ध बमोिजम 
स्थापना तथा स�ालन भएका संस्थाहरुको सम्पि� तथा दा�यत्व कायर्पा�लकाको नाममा 
हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 

टोल �वकास संस्थालाई नगरपा�लकामा सूचीकृत गन� �नवेदन 

�म�तः ………………….. 
 
�ी सिचवज्यू 

वडा स�म�तको कायार्लय 

वडा नं.......  

नीलकण्ठ नगरपा�लका 
 

�वषयः टोल �वकास संस्था सूचीकृत गन� सम्बन्धमा । 
 
उपयुर्� सम्बन्धमा यस नगरपा�लका को वडा नं …… िस्थत ……………..टोलमा गठन ग�रएको 
…………………………. टोल �वकास संस्थालाई …………………………………सूचीकृत ग�र�दनहुनु 
�नम्नानसुारका �ववरण स�हत अनरुोध गदर्छु । यस …………………………….. टोल �वकास संस्थाको 
क्षे� �नम्न उल्लेिखत चार �कल्ला�भ� सी�मत रहनछे । 
संलग्नः  

   टोल भेलाको उपिस्थ�त र �नणर्य। 

   कायर् स�म�तका सदस्यहरुको नाम थर। 

पूवर् �समानाः ……………………………… 

पि�म �समानाः …………………………. 

उ�र �समानाः ………………………….. 

दिक्षण �समानाः …………………………. 

हालका जम्मा घरधरु�ः 
�नवेदक 

                स�म�तको तफर् बाट 

                अध्यक्षको नामः ……………………………… 

                टोल �वकास संस्थाको नामः .............. 
                ठेगानाः  ........................... 
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नीलकण्ठ नगरपा�लका 
……………नं वडा कायार्लय 

टोल �वकास संस्था सूचीकृत �माण-प� 
 

…………………………………………………………………………………………………… नीलकण्ठ नगरपा�लका 
वडा नं……………िस्थत …………………………………मा गठन भएको 
………………………………………………टोल �वकास संस्थालाई यस कायार्लयमा �म�त………………मा 
सूचीकृत गर� यो �माण-प� �दान ग�रएको छ । 

नीलकण्ठ नगरपा�लकाको आ�थर्क, सामािजक, साँस्कृ�तक तथा भौ�तक पवुार्धार �वकास र 
सशुासन कायम गन� के्ष�मा यस टोल �वकास संस्थाको स��य सहभा�गताको अपेक्षा गदर्छु । 
 

……………………… 
वडा सिचव
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