
 

 

टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

फक्ताङलङु गाउँपाधलका 
तापेथोक, ताप्लेजङु 

प्रदेश नं. १, नेपाल  
 

 

कार्यपाधलकामा पेश धमधत : २०७९/०८/२८ 

कार्यपाधलकाबाट स्िीकृत धमधत : २०७९/०८/२८ 

 



 

1 

 

टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९ 

प्रस्तािना: स्थानीर् विकास प्रविर्ामा टोल तथा बस्ती स्तििाट नै नागरिक सहभाधगता 
सधुनश्चित गदै समाजको आधथयक,सामाश्चजक,साँस्कृधतक लगार्त विकासका सबै पक्षमा ददगोपना 
ि अपनत्ि सजृना गनय धनश्चित भौगोधलक क्षेत्रधभत्र बसोबास गने नागरिकहरुको सहभाधगतामा 
िडा कार्ायलर्को सहर्ोगीको रुपमा काम गने गिी टोल विकास संस्थाको गठन ि परिचालनका 
लाधग आिश्र्क कानूनी व्र्िस्था गनय िाञ्छनीर् भएकोले, 

"प्रशासकीर् कार्यविधि धनर्धमत गने ऐन, २०७४ को दफा ४" बमोश्चजम कार्यपाधलकाले र्ो 
कार्यविधि स्िीकृत गिी लागू गिेको छ ।  

 

परिच्छेद-१ 
प्रािश्चभभक 

१. संश्चक्षप्त नाम ि प्रािभभ:  (१) र्ो कार्यविधिको नाम “टोल विकास संस्था (गठन तथा 
परिचालन) कार्यविधि,२०७९” िहेको छ। 

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

२. परिभाषा : विषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविधिमा,- 

 

(क) “कार्ायलर्” भन्नाले फक्ताङलङु गाउँपाधलकाको गाउँकार्यपाधलकाको 
कार्ायलर्लाई सभझन ुपछय। 

(ि)  "टोल विकास संस्था" भन्नाले टोल बस्तीको समग्र विकासको लाधग धनश्चित 
भौगोधलक क्षेत्रका अधिकांश घि ििुीका प्रधतधनधिहरुको उपसश्चस्थधतमा 
विकास धनमायण, सेिा प्रिाह ि समाश्चजक परिचालनको क्षेत्रमा काम गने 
उदे्दश्र्ले गठन भई िडा कार्ायलर्को धसफारिसमा गाउँकार्यपाधलकामा दताय 
भएको सामदुावर्क संस्थालाई सभझन ुपछय । 

(ग)  “पदाधिकािी” भन्नाले संस्थाको कार्यसधमधतका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, 
कोषाध्र्क्ष, सश्चचि ि सदस्र्हरु समेतलाई सभझन ुपछय । 

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

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

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

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

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

 

परिच्छेद- २ 

संस्थाको गठन, दताय तथा निीकिण सभबन्िी व्र्िस्था  

  

३. संस्थाको गठन : (१) गाउँपाधलकाका क्षेत्रमा भौगोधलक तथा सामाश्चजक साधमप्र्ताको 
आिािमा टोल तथा बस्तीका िाधसन्दाको आमभेलाबाट टोल तथा बस्ती धभत्रका घिििुी 
समािेश हनुे गिी टोल विकास संस्थाको गठन गरिनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम गठन हनुे संस्थाको कार्यसधमधतमा देहार् बमोश्चजमका 
पदाधिकािी तथा सदस्र्हरु िहनेछन:- 

(क)  अध्र्क्ष एक जना 
(ि)  उपाध्र्क्ष एक जना 
(ग) कोषाध्र्क्ष एक जना 
(घ) सश्चचि एक जना 
(ङ) सदस्र्हरु (तीन देश्चि सात जना सभम) 

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम संस्था गठन गदाय टोल तथा बस्ती धभत्रका एक 
घिििुीबाट एकजना भन्दा बढी नपने गिी भौगोधलक सन्तलुन तथा सामाश्चजक 
समािेशीकिणको आिािमा सभा िा िडा कार्ायलर्ले तोकेको चाि वकल्ला 
धभत्रका नागरिकहरुको आमभेलाबाट सियसभमत रुपमा संस्थाको कार्य सधमधत 
गठन हनुेछ ।  

ति, र्स दफा बमोश्चजम आमभेलामा सियसभमत हनु नसकेमा उपश्चस्थत 
सदस्र्हरुको बहमुतबाट कार्य सधमधत गठन गनय बािा पने छैन। 

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम कार्यसधमधतको कार्यकाल समाप्त भएपधछ सािािण 
सभाको सियसभमत िा सो नभएमा बहमुतबाट कार्यसधमधतको पनुगयठन हनुेछ । 
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(५) कार्य सधमधतको कार्ायिधि १ आधथयक िषयको हनुेछ । 

(६) अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष ि सश्चचिको पदमा लगाताि दईु कार्यकाल 
भन्दा बढी सोही पदमा काम गनय सक्ने छैन ।  

(७) कार्य सधमधतमा अध्र्क्ष, सश्चचि िा कोषाध्र्क्ष मध्रे् कुनै एक पदमा 
अधनिार्य रुपमा मवहला हनुपुनेछ ।  

(८) संस्था गठन गदाय सकेसभम टोलका सभपणुय घिििुीलाई एक घि एक 
सदस्र्को रुपमा समेट्न ुपनेछ ।  

(९) उपदफा ८ बमोश्चजम सिै घिििुी समािेश हनु सभभि नभएमा कभतीमा 
८० प्रधतशत घिििुी सहभागी गिाई टोल विकास संस्था गठन गनुयपने छ।  

(१०) र्स कार्यविधि बमोश्चजम गठन गरिने संस्थाको कार्यसधमधतमा कभतीमा 
३५ प्रधतशत मवहला सदस्र् हनु ुपनेछ । 

(११) संस्थाको कार्यक्षेत्र सािािण सभाले तोकेको चािवकल्ला धभत्र हनुेछ। 
सािािण सभाले टोल तथा बस्ती धभत्रका कुनै घिििुी संस्थामा समािेश गिेको 
नपाइएमा िा कुनै घिििुी िा बस्ती उक्त संस्थामा समािेश गनुय पने भने्न लागेमा 
िडा कार्ायलर्ले त्र्सिी छुटेको घिििुी िा बस्ती सभबश्चन्ित संस्थामा समािेश 
गनय लगाउनेछ।   

(१२) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुिा लेश्चिएको भए तापधन िडा कार्ायलर्ले 
तोकेको भौगोधलक क्षेत्र धभत्र िहेका बढीमा १०० घिििुी समेट्ने गिी टोल 
विकास संस्था गठन गनय सवकने छ। एउटा घिििुीबाट एक भन्दा बढी टोल 
विकास संस्थाको सदस्र् बन्न पाउने छैन। 

४. कार्य सधमधतका पदाधिकािीको पद रिक्त सभबन्िी व्र्िस्थााः (१) दफा ३ बमोश्चजम गठन 
भएको कार्य सधमधतका पदाधिकािीहरुको पद देहार् बमोश्चजमको अिस्थामा रिक्त हनुेछ। 

(क) अध्र्क्षले उपाध्र्क्ष माफय त कार्यसधमधतको बैठकमा ि उपाध्र्क्ष सवहत अन्र् 
सदस्र्ले अध्र्क्षलाई िाजीनामा ददएमा। 

(ि) भ्रष्टाचाि िा अन्र् कुनै फौजदािी अधभर्ोगमा कसिुदाि ठहरिएमा। 



 

4 

 

(ग) मतृ्र् ुभएमा।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम अध्र्क्षको पद रिक्त भएमा कार्य सधमधतको बाँकी अिधिको 
लाधग उपाध्र्क्षले अध्र्क्ष भई कामकाज गनेछ। अन्र् पदाधिकािीहरुको हकमा कार्य 
सधमधतले बाँकी अिधिको लाधग सधमधतका सदस्र्हरु मध्रे्बाट कुनै सदस्र्लाई त्र्स्तो 
रिक्त पदमा कामकाज गनय लगाउन सक्नेछ। 

५. संस्था दताय तथा निीकिण :  (१)संस्थाको दताय देहार् बमोश्चजम हनुेछ : - 

(क) संस्थाको आमभेलाले धनणयर् गिी अनसूुची १ बमोश्चजमको ढाँचामा सोही 
धनिेदनमा उश्चल्लश्चित कागजातहरु समािेश गिी संस्था दतायको धसफारिसका 
लाधग िडा कार्ायलर्मा धनिेदन ददन ुपनेछ । 

(ि)  उपदफा (१)(क) बमोश्चजम धनिेदन प्राप्त भएपधछ िडा कार्ायलर्ले संस्थाको 
चािवकल्ला धभत्रका सबै घिििुी समािेश गिे नगिेको समेत हेिी अनसूुची 
२ बमोश्चजमको ढाँचामा संस्था दताय गिेको प्रमाण पत्र उपलब्ि गिाउन 
गाउँकार्यपाधलकामा धसफारिस गनुय पनेछ । 

(ग)  उपदफा (१)(क) बमोश्चजम प्राप्त धनिेदन बमोश्चजम दतायको लाधग प्राप्त 
भएको टोल विकास संस्थामा समािेश हनुपुने घिििुी िा बस्ती छुटेको 
पाइएमा त्र्सिी छुटेको घिििुी िा बस्ती समेत समािेश गिी दतायको लाधग 
पनु पेश गनय धनदेशन ददन सक्नेछ। 

(घ) उपदफा (१)(ि) बमोश्चजम धनिेदन प्राप्त भएपधछ गाउँकार्यपाधलकाले 
संस्थाको चािवकल्ला धभत्रका सबै घिििुी समािेश गिे नगिेको समेत हेिी 
अनसूुची ३ बमोश्चजमको ढाँचामा संस्था दताय गिेको प्रमाण पत्र उपलब्ि 
गिाउन ुपनेछ ।    

 

(२)संस्थाको निीकिण गनय अनसूुची ४ बमोश्चजमको ढाँचामा सोही धनिेदनमा उश्चल्लश्चित 
कागजातहरु समािेश गिी संस्थाको आमभेलाले धनणयर् गिी आधथयक बषय समाप्त भएपधछ 
गाउँकार्यपाधलकामा धनिेदन ददन ुपनेछ । 

परिच्छेद-३ 

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

देहार्बमोश्चजम हनुेछ :-  
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(क)  समदुार्मा शाश्चन्त, सिुक्षा ि अमनचर्न कार्म गनय सहर्ोग गने । 

(ि)  सामदुावर्क सदभाि, सवहष्णतुा ि भाइचािाको विकास गने । 

(ग) टोलमा संचालन हनुे विकास धनमायणका र्ोजनाहरुको तजुयमा, कार्ायन्िर्न ि 
सपुरििेक्षण तथा अनगुमनमा सहर्ोग गने ।  

 

(घ)  टोलमा हनुे पिभपिागत जात्रा, मेला, पिय तथा समािोहको व्र्िस्थापनमा 
सहर्ोग गने। 

(ङ)  टोलमा िहेका साियजधनक तथा ऐलानी जग्गा, साियजधनक भिन, सभपदा 
तथा भौधतक पूिायिािहरुको संिक्षण गनय तथा अधतिमण हनु नददन सहर्ोग 
गने। 

(च)  टोलमा विपद् व्र्िस्थापन सभिन्िी िोज,उद्धाि, िाहत वितिण, पनुधनयमायण 
तथा पनुस्थायपना कार्यमा सहर्ोग गने । 

(छ)  टोलको सिसफाई व्र्िस्थापनको लाधग सहर्ोग ि समन्िर् गने/ गिाउने  

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

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

(ञ) कानून बमोश्चजम धतनुय पने कि, दस्तिु, सेिाशलु्क बझुाउने कार्यमा 
सहजीकिण गने । 

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

(ठ) टोलमा िहेका शैश्चक्षक तथा स्िास्थ्र् संस्थाहरुको व्र्िस्थापन ि गणुस्ति 
सिुािको लाधग सहर्ोग गने । 

(ड) जन्म, धबबाह, बसाई सिाई, सभिन्ि विच्छेद, मतृ्र् ुजस्ता व्र्श्चक्तगत घटना 
दतायको लाधग टोलबासीलाई उत्सावहत ि सहजीकिण गने । 

(ढ) सामाश्चजक सिुक्षा भत्ता वितिण कार्यमा आिश्र्क सहजीकिण गने । 

(ण)  विद्यतु  चहुािट तथा चोिी धनर्न्त्रण कार्यमा सहर्ोग गने । 

(त) टोलमा िाद्यान्न, माछामास,ु तिकािी, फलफूल, पेर् पदाथय लगार्त दैधनक 
उपभोग्र् सामग्रीको गणुस्ति ि मलु्र् सचुीको बािेमा जानकािी िािी बजाि 
अनगुमन कार्यमा सहर्ोग गने। 

(थ) उपभोक्ता हक वहत संिक्षणको लाधग पैििी तथा जनचेतना अधभबवृद्ध गने।  
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(द) टोलमा हरिर्ाली क्षेत्र विस्ताि गिी िाताििण संिक्षणको कार्यमा सहर्ोग 
गने । 

(ि) स्थानीर् आधथयक विकासका संभािनाका बािेमा छलफल गिी स्थानीर् तह, 

गैि सिकािी तथा धनजी क्षेत्रसँग समन्िर्, सहजीकिण ि पैििी गने । 

(न) भिन धनमायण मापदण्ड तथा िाविर् भिन संवहताको पालनाको लाधग टोल 
बासीहरुलाई प्रोत्सावहत गने ।  

(ऩ)  विद्यालर् भनाय, िोप अधभर्ान, साक्षिता अधभर्ान, सिसफाई, लैवङ्गक वहंसा 
उन्मलुन जस्ता िाविर् अधभर्ानहरुमा सहर्ोग ि समन्िर् गने। 

(प) टोलमा िनी, गरिबको भािना हटाई सबै सदस्र्हरुलाई धनणयर् प्रविर्ा ि 
श्रोतमा  परिचालनमा समान अधिकाि स्थावपत गनय सहजीकिण गने ।  

(फ) घिेल ुवहंसा, र्ौनजन्र् वहंसा,मानि तस्किी, बालश्रम तथा बाध्र्ात्मक श्रम, 

छाउपडी लगार्तका सामाश्चजक अपिाि तथा ििािीहरु अन्त्र् गनय जनचेतना 
अधभिवृद्ध गने । 

(ब)  टोलमा उद्यम विकाससँग सभबश्चन्ित कार्यिमहरु संचालन गनय आिश्र्क 
सहजीकिण गने ।  

(भ) टोलको विकासका लाधग विधभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्चतम  सदपुर्ोग 
गने । 

(म) टोलमा सिकािी धनकार् तथा गैि सिकािी संस्था माफय त सञ्चालन हनुे 
कार्यिमहरु कार्ायन्िर्न गनय सहर्ोग गने ।  

(र्)  आफ्नो टोललाई िाताििणमैत्री, बाल मैत्री, पोषण मैत्री तथा पूणय 
सिसफाइर्कु्त बनाउन कार्यिमहरु संचालन गने तथा िडा कार्ायलर् ि 
गाउँपाधलकाका कार्यिम कार्ायन्िर्नमा सहर्ोग, समन्िर् ि सहजीकिण 
गने। 

(ि)  िडा कार्ायलर् गाउँपाधलका तथा अन्र् सिकािी धनकार् ि गैिसिकािी 
संघसंस्थासँग गिेको सभझौता तथा समझदािी अनसुािका अन्र् कार्यहरु 
गने। 

परिच्छेद-४ 

संस्थाको कार्य सधमधतको बैठक ि पदाधिकािीहरुको काम, कतयव्र् ि अधिकाि 
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७. संस्थाको कार्य सधमधतको बैठक : (१) संस्थाको कार्य सधमधतको बैठकको सञ्चालन देहार् 
बमोश्चजम हनुेछ :- 

 

(क)  कार्य सधमधतको बैठक चाि मवहनामा कश्चभतमा एक पटक ि आिश्कता 
अनसुाि बस्नेछ । 

(ि)   सधमधतको बैठकमा िडा सधमधत तथा गाउँपाधलकाका जनप्रधतधनधि, विज्ञ 
तथा अन्र् सिोकाििालहरुलाई आमन्त्रण गनय सवकनछे । 

(ग)  सधमधतको िैठक धनणयर्को मस्र्ौदा सश्चचिले तर्ाि गनेछ ।  

(घ)  संस्थाको बैठकको धनणयर्हरु िैठकमा उपश्चस्थत पदाधिकािीहरुबाट 
हस्ताक्षि गिी प्रमाश्चणत गिाउन ुपनेछ। 

(२) उदफा (१) बमोश्चजम बस्ने कार्यसधमधतको बैठकको माइन्र्टु ि संस्थाका प्रशासधनक तथा 
आधथयक कािोबािसँग सभबश्चन्ित सभपूणय कागजातहरु अध्र्क्ष, सश्चचि ि कोषाध्र्क्षको श्चजभमामा 
िहनेछन । 

(३) कार्य सधमधतको बैठक संस्थाको कार्ायलर्मा बस्नेछ। संस्थाको कार्ायलर् स्थापना भई नसकेको 
अिस्थामा कार्यसधमधतका सबै सदस्र्लाई पार्क पने गिी उपर्कु्त स्थानमा बैठक बस्ने गिी अध्र्क्षले 
तोक्न सक्नेछ। 

८. संस्थाका कार्य सधमधतका पदाधिकािीहरुको काम कतयव्र् ि अधिकाि:- संस्थाका 
पदाधिकािीहरुको काम कतयव्र् ि अधिकाि देहार् बमोश्चजम हनुेछाः 

(१) अध्र्क्षको काम, कतयव्र् ि अधिकाि 

(क)  संस्थाको धनर्धमत बैठक बोलाउने, बैठकका लाधग धमधत, समर् ि स्थान 
तोक्ने ।  

(ि)  बैठकको अध्र्क्षता गिी बैठक संचालन गने । 

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

(घ)  छलफल हुँदा सिैको विचाि संकलन गने ि सियसभमत धनणयर् गनय पहल 
गने । 

(ङ)  संस्थाका धनणयर्हरु लागू गने, गिाउने । 

(च)  संस्थाले प्राप्त गिेको नगद िा श्चजन्सी सामानको सिुक्षाको प्रिन्ि  
धमलाउने। 
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(छ)  आिश्र्कता अनसुाि विशेष बैठक बोलाउने । 

(ज)  कार्यविधि बमोश्चजम अन्र् कार्यहरु गने । 

 

(२) उपाध्र्क्षको काम कतयव्र् ि अधिकाि: 

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

(ि)  कार्य सधमधतले तोकेका अन्र् कार्यहरु गने। 

(३) सश्चचिको काम, कतयव्र् ि अधिकािाः 
(क)  अध्र्क्षको आदेशअनसुाि बैठक बोलाउने । 

(ि)  छलफलका प्रस्तािहरु संकलन गिी बैठकमा पेश गने ि बैठकको धनणयर् 
लेिी धनणयर् प्रमाश्चणत गिाउने । 

(ग)  संस्थाको विर्ाकलापको बािेमा सदस्र्हरुलाई जानकािी गिाउने। 

(घ)  कार्यसधमधतले तोकेका अन्र् कार्यहरु गने । 

 

(४)  कोषाध्र्क्षको काम, कतयव्र् ि अधिकाि 

(क)  संस्थाको आभदानी ि िचयको वहसाब िाख्न ेतथा विििण तर्ाि गने। 

(ि)  बैंकमा िाता संचालन गदाय संर्कु्त रुपमा िाता संचालन गने। 

(ग)  संस्थाको नगद ि श्चजन्सी सामानको श्चजभमा धलई सिुक्षा गने। 

(घ) कार्यसधमधतले तोकेका अन्र् कार्यहरु गने । 

 

(५) सदस्र्हरुको काम,कतयव्र् ि अधिकाि 

 

(क)  सधमधतको बैठकमा उपश्चस्थत हनुे ि छलफलमा सिीर् रुपमा सहभागी 
हनुे।  

(ि)  सधमधतको धनणयर् कार्ायन्िर्नमा सहर्ोग गने। सधमधतको धनणयर् कार्ायन्िर्न 
भए नभएको हेिी आिश्र्कताअनसुाि सधमधतको बैठकमा छलफलमा 
ल्र्ाउने।  

(ग)  आिश्कता अनसुाि अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सश्चचि ि कोषाध्र्क्षको काममा 
सघाउने । 

(घ)  कार्यसधमधतले तोकेका अन्र् कार्यहरु गने ।  

परिच्छेद-५ 

आधथयक व्र्िस्थापन 



 

9 

 

 
९. संस्थाको आभदानी : (१) संस्थाले देहार् बमोश्चजमका क्षेत्रबाट आभदानी प्राप्त गनय सक्नेछाः  

(क) गाउँपाधलकाबाट प्राप्त हनुे अनदुान िकम ।   

(ि) सिकािी तथा गैि सिकािी धनकार्हरु, सामदुावर्क संस्था  तथा व्र्श्चक्तहरुबाट 
प्राप्त हनुे सहार्ता तथा अनदुानको िकम । 

(ग) टोल विकास संस्थाले आर्मूलक कार्यहरु संचालन गिी प्राप्त हनुे आभदानी 
। 

(घ) गाउँपाधलका, अन्र् सिकािी धनकार् तथा गैिसिकािी संघसंस्थासँग विकास 
धनमायण िा कार्यिम सञ्चालनको लाधग सभझौता बमोश्चजम प्राप्त िकम। 

(ङ) संस्थाका सदस्र्हरुबाट प्राप्त शलु्क तथा सहर्ोगको िकम। 

(च) अन्र् श्रोतबाट प्राप्त गिेको िकम । 

(२) संस्थाको नाममा प्राप्त हनुे सबै िकम संस्थाको नाममा िहेको िैंक िातामा जभमा 
गनुय पनेछ। 

१०. संस्थाको िचयाः संस्थाको िचय देहार् बमोश्चजम हनुेछाः 
(क)  कुनै धनकार्बाट सभझौता बमोश्चजम प्राप्त हनुे िकम सभझौतामा उश्चल्लश्चित 

शतय बमोश्चजम तोवकएको कार्यमा िचय गनुय पनेछ। 

(ि)  संस्थाको धनर्धमत सञ्चालन तथा कार्ायलर् व्र्िस्थापन सभबन्िी िचय 
कार्यसधमधतको धनणयर् बमोश्चजम हनुेछ। 

 

११. संस्थाको लेिा, प्रधतिेदन तथा अन्र्ाः  

(१)  संस्थाको िाता िडा कार्ायलर्को धसफारिसमा गाउँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर्ले 
तोकेको बैंकमा सञ्चालन हनुेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोश्चजमको बैंक िाता कभतीमा एक जना मवहला हनुे गिी संस्थाका 
अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष ि सश्चचिमध्रे् कुनै दईु जना ि कोषाध्र्क्षको संर्कु्त दस्तितबाट 
सञ्चालन हनुेछ।  

(३) कोषाध्र्क्षले संस्थाको सबै प्रकािको नगदी तथा श्चजन्सी आभदानी, सभपूणय विकास 
िचयको विििण, संस्थाको संचालन ि व्र्िस्थापनमा भएको प्रशासधनक िचयहरुको 
विििण स्पष्ट रुपमा िाख्नपुनेछ । 

(४) कोषाध्र्क्षले आभदानी िचयको वहसाब वकताि चौमाधसक रुपमा कार्य सधमधतको 
बैठकमा पेश गनुय पनेछ। 
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(५)  कार्यसधमधतले प्रत्रे्क आधथयक िषयमा गिेको काम ि आधथयक कािोबािको र्थाथय 
विििण तर्ाि गिी आधथयक िषय समाप्त भएको धमधतले तीन मवहना धभत्र टोल भेलामा 
पेश गनुय पनेछ। 

(६) संस्थाले आफ्नो िावषयक कािोबािको प्रधतिेदन सािािणसभा, सभबश्चन्ित िडा कार्यलर् 
ि गाउँपाधलकामा पेश गनुयपनेछ । 

(७) गाउँपाधलका तथा िडा कार्ायलर्ले आिश्र्कता अनसुाि संस्थाको अनगुमन गिी 
आिश्र्क धनदेशन ददन सक्नेछ । 

१२. श्चजन्सी तथा िस्तगुत सहर्ोग धलन सक्नेाः (१) र्स कार्यविधिमा अन्र्त्र जनुसकैु कुिा 
लेश्चिएको भए तापधन विपद् प्रभावित व्र्श्चक्तको उद्दाि, िाहत तथा पनुस्थायपना कार्यमा 
सहर्ोग गनय कुनै सिकािी धनकार्, गैि सिकािी संघसंस्था, धनजी क्षेत्र तथा व्र्श्चक्त विशेषबाट 
श्चजन्सी सामान तथा िस्तगुत सहर्ोग धलन सक्नेछ। 

(२) संस्थाले उपदफा (१) बमोश्चजम प्राप्त सहर्ोग िडा सधमधतको समन्िर्मा त्र्स्तो 
विपदबाट प्रभावित व्र्श्चक्त तथा परििािलाई वितिण गनय सक्नेछ। 

(३) संस्थाले र्स दफा बमोश्चजम प्राप्त सहर्ोगको विििण िावषयक प्रधतिेदनमा समेत समािेश 
गनुय पनेछ।  

 

परिच्छेद –6 

विविि 

१३. समन्िर् सधमधताः (१) संस्थाको कामको अनगुमन तथा समीक्षा गिी पषृ्ठपोषण प्रदान 
गनय हिेक िडामा देहार्बमोश्चजमको समन्िर् सधमधत िहनेछ :- 

(क) िडाध्र्क्ष     - संर्ोजक 

(ि) िडा सधमधतका सदस्र्हरु    - सदस्र्  

(ग) टोलविकास संस्थाका अध्र्क्षहरु मध्रे्बाट संर्ोजकले तोकेका ३ जना 
-सदस्र्  

(घ) िडा सश्चचि     - सदस्र् सश्चचि 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (ग) बमोश्चजमका सदस्र्हरुको पदािधि १ आधथयक िषयको 
हनुेछ । उक्त पदािधि समाप्त भएपधछ संर्ोजकले कार्यकाल नदोहोरिने गिी िडा धभत्रका अन्र् 
संस्थाका अध्र्क्षहरु मध्रे्बाट तीन जना मनोनर्न गनुय पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको सधमधतको बैठक कभतीमा चौमाधसक रुपमा बस्नेछ। 
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(४) उपदफा (१) बमोश्चजमको सधमधतले िडा धभत्रका सबै संस्थाको काम काििाहीलाई 
प्रभािकािी बनाउन कार्य सधमधतलाई आिश्र्क धनदेशन ददन सक्नेछ।   

(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको सधमधतले संस्थाको काम काििाहीको सभबन्िमा िावषयक 
प्रधतिेदन कार्यपाधलकामा पेश गनुय पनेछ। 

१४.  बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेाः र्ो कार्यविधि कार्ायन्िर्नको िममा कुनै बािा 
अड्चन आएमा कार्यपाधलकाले त्र्स्तो बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । 

१५. कार्य सधमधत भङ्ग गनय सक्नेाः साियजधनक सभपश्चत्तको वहनाधमना गने, प्रचधलत कानून 
धबपरित कार्य गने तथा भ्रष्टाचाि िा आधथयक वहनाधमना गिेको पाइएमा त्र्स्तो 
कार्यसधमधतलाई सभबश्चन्ित िडा सधमधतको धसफारिसमा कार्यपाधलकाले भङ्ग गनय सक्नेछ । 
र्सिी कार्यसधमधत भङ्ग भएको अिस्थामा एक मवहना धभत्र र्सै कार्यिविधि बमोश्चजम नर्ाँ 
कार्य सधमधत गठन गनुय पनेछ। 

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

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम र्ो कार्यविधि िािेज भएको अिस्थामा र्स कार्यविधि बमोश्चजम 
स्थापना तथा सञ्चालन भएका संस्थाहरुको सभपश्चत्त तथा दावर्त्ि कार्यपाधलकाको नाममा 
हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 

टोल विकास संस्थालाई गाउँपाधलकामा दतायको धसफारिसको लाधग गने 
धनिेदनको नमनुा 

 

धमधताः ………………….. 

श्री सश्चचिज्रू् , 
िडा सधमधतको कार्ायलर् 

िडा नं.......  

फक्ताङलङु गाउँपाधलका। 

 

विषर्ाः टोल विकास संस्था दतायको लाधग धसफारिस गने सभबन्िमा । 

 

उपर्ुयक्त सभबन्िमा र्स गाउँपाधलका को िडा नं …… श्चस्थत ……………..टोलमा 
गठन गरिएको …………………………. टोल विकास संस्थालाई 
…………………………………दतायको लाधग धसफारिस गरिददनहुनु धनभनानसुािका विििण 
सवहत अनिुोि गदयछु । र्स …………………………….. टोल विकास संस्थाको के्षत्र 
धनभन उल्लेश्चित चाि वकल्लाधभत्र सीधमत िहनेछ । 
संलग्नाः  

   टोल भेलाको उपश्चस्थधत ि धनणयर्। संस्थाको वििान १ थान । 

   कार्य सधमधतका सदस्र्हरुको नाम थि, नागरिकता प्रमाण-पत्रको 
छाँर्ाप्रधत १, हालसालै श्चिश्चचएको पासपोटय साइज फोटो १। 

पूिय धसमानााः ……………………………… 

पश्चिम धसमानााः …………………………. 

उत्ति धसमानााः ………………………….. 

दश्चक्षण धसमानााः …………………………. 

हालका जभमा घिििुीाः 
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धनिेदक 

सधमधतको तफय बाट 

अध्र्क्षको नामाः ……………………………… 

टोल विकास संस्थाको नामाः .............. 
ठेगानााः  ........................... 
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अनसूुची-२ 

टोल विकास संस्थालाई गाउँपाधलकामा दतायको लाधग धसफारिसको नमनुा 
 

धमधताः ………………….. 

 

श्री प्रमिु प्रशासकीर् अधिकृत ज्रू् , 
फक्ताङलङु गाउँपाधलका, तापेथोक, ताप्लेजङु। 

 

विषर्ाः टोल विकास संस्था दतायको लाधग धसफारिस गरिएको बािे । 

 

उपर्ुयक्त सभबन्िमा र्स गाउँपाधलका को िडा नं …… श्चस्थत ……………..टोलमा 
गठन गरिएको …………………………. टोल विकास संस्थालाई 
…………………………………दताय गरिददनहुनु धनभनानसुािका विििण सवहत धसफारिस 
गरिएको व्र्होिा अनिुोि छ । र्स …………………………….. टोल विकास संस्थाको 
के्षत्र धनभन उल्लेश्चित चाि वकल्लाधभत्र सीधमत िहनेछ । 
संलग्नाः  

   टोल भेलाको उपश्चस्थधत ि धनणयर्। संस्थाको वििान १ थान । 

   कार्य सधमधतका सदस्र्हरुको नाम थि, नागरिकता प्रमाण-पत्रको   
छाँर्ाप्रधत १, हालसालै श्चिश्चचएको पासपोटय साइज फोटो १। 

पूिय धसमानााः ……………………………… 

पश्चिम धसमानााः …………………………. 

उत्ति धसमानााः ………………………….. 

दश्चक्षण धसमानााः …………………………. 

हालका जभमा घिििुीाः 

                                                   ……………………… 

                                                    िडा सश्चचि 



 

15 

 

                                                    
                        
 
                            

अनसूुची-३ 

 

फक्ताङलङु गाउँपाधलका 
गाउँकार्यपाधलकाको कार्यलर् 

तापेथोक, ताप्लेजङु । 

टोल विकास संस्था दताय प्रमाण-पत्र 

 

फक्ताङलङु गाउँपाधलका िडा नं.  ……………श्चस्थत …………………………………मा गठन भएको 
………………………………………………टोल विकास संस्थालाई र्स कार्ायलर्मा धमधत………………मा 
दताय गिी र्ो प्रमाण-पत्र प्रदान गरिएको छ । 

र्स गाउँपाधलकाको आधथयक, सामाश्चजक, साँस्कृधतक तथा भौधतक पिुायिाि विकास ि सशुासन 
कार्म गने के्षत्रमा र्स टोल विकास संस्थाको सिीर् सहभाधगताको अपेक्षा गदयछु । 

 

……………………… 

प्रमिु प्रशासकीर् अधिकृत
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अनसूुची-४ 

टोल विकास संस्थालाई गाउँपाधलकामा निीकिण गने धनिेदनको नमनुा 
 

धमधताः ………………….. 

 

श्री प्रमिु प्रशासकीर् अधिकृत ज्रू् , 
फक्ताङलङु गाउँपाधलका, तापेथोक, ताप्लेजङु।  

 

विषर्ाः टोल विकास संस्था निीकिण गने सभबन्िमा । 

 

उपर्ुयक्त सभबन्िमा र्स गाउँपाधलका को िडा नं …… श्चस्थत ……………..टोलमा 
गठन गरिएको …………………………. टोल विकास संस्थालाई 
…………………………………निीकिण गरिददनहुनु धनभनानसुािका विििण सवहत 
अनिुोि गदयछु । र्स …………………………….. टोल विकास संस्थाको के्षत्र धनभन 
उल्लेश्चित चाि वकल्लाधभत्र सीधमत िहनेछ । 
संलग्नाः  

 टोल भेलाको उपश्चस्थधत ि धनणयर्।संस्थाको कि चकु्ता प्रमाण छाँर्ाप्रधत१ थान। 

   नर्ाँ कार्य सधमधतका सदस्र्हरुको नाम थि, नागरिकता प्रमाण-पत्रको 
छाँर्ाप्रधत १, हालसालै श्चिश्चचएको पासपोटय साइज फोटो १। 

पूिय धसमानााः ………………………………       पश्चिम धसमानााः …………………………. 

उत्ति धसमानााः …………………………..       दश्चक्षण धसमानााः …………………………. 

हालका जभमा घिििुीाः 
धनिेदक 

सधमधतको तफय बाट 

अध्र्क्षको नामाः ……………………………… 

टोल विकास संस्थाको नामाः .............. 
ठेगानााः  ........................... 
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