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टोल �वकास स�ंथा (गठन तथा प�रचालन) काय��व�ध, २०७8

नगरसभा बाट �नण�य �म�तः 2078/03/10
�मा�णकरण �म�तः 2078/05/03

��तावना: �थानीय �वकास ���यामा टोल तथा ब�ती �तरवाट नै नाग�रक सहभा�गता
स�ुनि�चत गद� समाजको आ�थ�क,सामािजक,साँ�कृ�तक लगायत �वकासका सबै
प�मा�दगोपना र अपन�व सजृना गन� �नि�चत भौगो�लक �े��भ� बसोबास गन�
नाग�रकह�को सहभा�गतामा वडा काया�लयकोसहयोगीको �पमा काम गन� गर� टोल �वकास
सं�थाको गठन र प�रचालनका ला�ग आव�यक काननूी �यव�था गन� वा�छनीय भएकोले
�थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 102 (2) बमोिजम श�भनुाथ नगरपा�लका
नगर काय�पा�लका�वारा यो टोल �वकास सं�था (गठन तथा प�रचालन) काय��व�ध, 2078 लागू
गरेको छ ।

प�र�छेद-१
�ारि�भक

1. सं���त नाम र �ार�भ : (१)यो काय��व�धको नाम “टोल �वकास सं�था (गठन तथा
प�रचालन) काय��व�ध,२०७8”रहेको छ।

(२)यो काय��व�ध नगरसभाबाट �वीकृत भएको �म�तदे�ख लागू हुनेछ ।
2. प�रभाषा:�वषय वा �स�गले अक� अथ� नलागेमा यस काय��व�धमा,-

(1) “काया�लय” भ�नाले नगरपा�लकाको नगरकाय�पा�लकाको काया�लयलाई
स�झनपुछ�।

(2) "टोल �वकास सं�था" भ�नाले टोल ब�तीको सम� �वकासको ला�ग
�नि�चत भौगो�लक �े�का अ�धकांश घर धरु�का ��त�न�धह�को
उपसि�थ�तमा �वकास �नमा�ण, सेवा �वाह र समािजक प�रचालनको
�े�मा काम गन� उ�दे�यले गठन भई वडा काया�लयमा सचूीकृत भएको
सामदुा�यक सं�थालाई स�झन ुपछ�  ।

(3) “पदा�धकार�” भ�नालेसं�थाको काय�स�म�तका अ�य�, उपा�य�,
कोषा�य�, स�चव र सद�यह� समेतलाई स�झनपुछ�  ।

(4) “बठैक” भ�नाले सं�थाको संय�ुत वा छु�टाछु�टै बठैक स�झन ुपछ�  ।
(5) “वडा” भ�नाले नगरपा�लकाको वडालाई स�झन ुपछ�।
(6) “�वधान” भ�नाले सं�थाको �वधानलाई स�झनपुछ�  ।
(7) “स�म�त” भ�नाले सं�थाको काय�स�म�त स�झन ुपछ�  ।
(8) “साधारणसभा” भ�नाले सं�थाको साधारण सद�यह�को भेला स�झनु

पछ�।
(9) “सं�था” भ�नाले टोल �वकास सं�थालाई स�झनपुछ�  ।

प�र�छेद- २
स�ंथाको गठनतथासचूीकृत स�ब�धी �यव�था

3. स�ंथाको गठन:(१) नगरपा�लकाका �े�मा भौगो�लक तथा सामािजक सा�म�यताको
आधारमा टोल तथा ब�तीका वा�स�दाको आमभेलाबाट टोल तथा ब�ती �भ�का घरधरु�
समावेश हुने गर� टोल �वकास सं�थाको गठन ग�रनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन हुने सं�थाको काय�स�म�तमा देहाय
बमोिजमका पदा�धकार� तथा सद�यह� रहनेछन:-

(1) अ�य� एक जना
(2) उपा�य� एक जना
(3) कोषा�य� एक जना
(4) स�चव एक जना
(5) सद�यह�(तीन दे�ख सात जना स�म)

(३) उपदफा (२) बमोिजम सं�था गठन गदा� टोल तथा ब�ती �भ�का एक
घरधरु�बाट एकजना भ�दा बढ� नपन� गर� भौगो�लक स�तलुन तथा
सामािजक समावेशीकरणको आधारमा सभा वा वडा काया�लयले तोकेको चार
�क�ला �भ�का नाग�रकह�कोआमभेलाबाट सव�स�मत �पमा सं�थाको काय�
स�म�त गठन हुनेछ ।
तर, यस दफा बमोिजम आमभेलामा सव�स�मत हुन नसकेमा उपि�थत
सद�यह�को बहुमतबाट काय� स�म�त गठन गन� बाधा पन� छैन।
(४) उपदफा (३) बमोिजम काय� स�म�तको काय�काल समा�त भए प�छ
साधारण सभाको सव�स�मत वा सो नभएमा बहुमतबाट काय� स�म�तको
पनुग�ठन हुनेछ ।
(५) काय� स�म�तको काया�व�ध गठन भएको �म�तले दईु वष�को हुनेछ ।
(६) अ�य�, उपा�य�, कोषा�य� र स�चवको पदमा लगातार दईु काय�काल
भ�दा बढ� सोह� पदमा काम गन� स�ने छैन ।
(७) काय� स�म�तमा अ�य�, स�चव वा कोषा�य� म�ये कुनै एक पदमा
अ�नवाय� �पमा म�हला हुनपुन�छ ।
(८) सं�था गठन गदा� सकेस�म टोलका स�पणु� घरधरु�लाई एक घर एक
सद�यको �पमा समे�न ुपन�छ ।
(९) उपदफा ८ बमोिजम सवै घरधरु� समावेश हुन स�भव नभएमा क�तीमा ८०
��तशत घरधरु� सहभागी गराई टोल �वकास सं�था गठन गनु�पन� छ।
(१०)यस काय��व�ध बमोिजमगठन ग�रने सं�थाको काय�स�म�तमा क�तीमा
५० ��तशत म�हला सद�य हुन ुपन�छ ।
(११)सं�थाको काय��े� साधारण सभाले तोकेको चार�क�ला �भ� हुनेछ।
साधारण सभाले टोल तथा ब�ती �भ�का कुनै घरधरु� सं�थामा समावेश गरेको
नपाइएमा वा कुनै घरधरु� वा ब�ती उ�त सं�थामा समावेश गनु� पन� भ�ने
लागेमा वडा काया�लयले �यसर� छुटेको घरधरु� वा ब�ती स�बि�धत सं�थामा
समावेश गन� लगाउनेछ।
(१२)यस दफामा अ�य� जनुसकैु कुरा ले�खएको भए ताप�न वडा काया�लयले
तोकेको भौगो�लक �े� �भ� रहेका बढ�मा १०० घरधरु� समे�ने गर� टोल
�वकास सं�था गठन गन� स�कने छ। एउटा घरधरु� एक भ�दा बढ� टोल �वकास
सं�थाको सद�य ब�न पाउने छैन।

4. काय� स�म�तका पदा�धकार�को पद �र�त स�ब�धी �यव�थाः(१) दफा ३ बमोिजम गठन
भएको काय� स�म�तका पदा�धकार�ह�को पद देहाय बमोिजमको अव�थामा �र�त हुनेछ।

(1) अ�य�ले उपा�य� माफ� त काय�स�म�तको बठैकमा र उपा�य� स�हत अ�य
सद�यले अ�य�लाई राजीनामा �दएमा।

(2) ��टाचार वा अ�य कुन ैफौजदार� अ�भयोगमा कसरुदार ठह�रएमा।
(3) म�ृय ुभएमा।
(२) उपदफा (१) बमोिजम अ�य�को पद �र�त भएमा काय� स�म�तको बाँक� अव�धको
ला�ग उपा�य�ले अ�य� भई कामकाज गन�छ। अ�य पदा�धकार�ह�को हकमा काय�
स�म�तले बाँक� अव�धको ला�ग स�म�तका सद�यह� म�येबाट कुनै सद�यलाई
�य�तो �र�त पदमा कामकाज गन� लगाउन स�नेछ।
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5. स�ंथा सचूीकृत:सं�थाको सचूीकृत देहाय बमोिजम हुनेछ : -
(1) सं�थाको आमभेलाले �नण�य गर�अनसुचूी १ बमोिजमको ढाँचामा सोह�

�नवेदनमा उि�ल�खत कागजातह� समावेश गर� सं�था सचूीकरणका
ला�ग वडा काया�लयमा �नवेदन �दन ुपन�छ ।

(2) उपदफा (१) बमोिजम �नवेदन �ा�त भएप�छ वडा काया�लयले सं�थाको
चार�क�ला �भ�का सबै घरधरु� समावेश गरे नगरेको समेत हेर� अनसुचूी
२ बमोिजमको ढाँचामा सं�था सचूीकृत गरेको �माण प� उपल�ध गराउनु
पन�छ ।

(3) दफा (क) बमोिजम �ा�त �नवेदन बमोिजम सचूीकृतको ला�ग �ा�त
भएको टोल �वकास सं�थामा समावेश हुनपुन� घरधरु� वा ब�ती छुटेको
पाइएमा �यसर� छुटेको घरधरु� वा ब�ती समेत समावेश गर� सचूीकरणको
ला�ग पनु पेश गन� �नद�शन �दन स�नेछ।

(4) वडा काया�लयले यस दफा बमोिजम सं�था सचूीकृत गरेको �ववरण
मा�सक �पमा काय�पा�लकाको काया�लयमा पठाउन ुपन�छ।

प�र�छेद-३
स�ंथाको काम कत��य,अ�धकारह�

6. टोल �वकास स�ंथाका काय�ह�:(१)टोल �वकास सं�थका काम, कत��य र अ�धकार
देहायबमोिजम हुनेछ :-

(1) समदुायमाशाि�त, सरु�ार अमनचयन कायम गन� सहयोग गन� ।
(2) सामदुा�यक सदभाव, स�ह�णतुा र भाइचाराको �वकास गन� ।
(3) टोलमा संचालन हुने �वकास �नमा�णका योजनाह�को तजु�मा, काया��वयन

र सपु�रवे�ण तथा अनगुमनमा सहयोग गन� ।

(4) टोलमा हुनेपर�परागत जा�ा, मेला, पव� तथा समारोहको �यव�थापनमा
सहयोग गन�।

(5) टोलमा रहेका साव�ज�नक तथा ऐलानी ज�गा,साव�ज�नक भवन, स�पदा
तथा भौ�तक पवूा�धारह�को संर�ण गन� तथा अ�त�मण हुन न�दन
सहयोग गन�।

(6) टोलमा�वप� �यव�थापन स�व�धी खोज,उ�धार, राहत �वतरण,
पनु�न�मा�ण तथा पनु�था�पना काय�मा सहयोग गन� ।

(7) टोलको सरसफाई �यव�थापनको ला�ग सहयोग र सम�वय गन�/ गराउने
(8) छाडा पश ुचौपाया �यव�थापनमा सहयोग गन�/गराउने ।
(9) सडक ब�ी, सामदुा�यक पाक� , साव�ज�नक शौचालय ज�ता साव�ज�नक

स�प��को स�चालन र �यव�थापनमा सहयोग परु ्याउने ।
(10) काननू बमोिजम �तनु� पन� कर, द�तरु,सेवाश�ुक बझुाउने काय�मा

सहजीकरण गन� ।
(11) टोलमा बसोबास गन� ग�रव, अश�त, अपा�गता भएका �यि�त तथा

बेरोजगार �यि�तह�को त�या�क संकलनकाय�मा सहयोग गन� ।
(12) टोलमा रहेका श�ै�कतथा �वा��य सं�थाह�को �यव�थापन र

गुण�तर सधुारको ला�ग सहयोग गन� ।
(13) ज�म,�बबाह,बसाई सराई,स�व�ध �व�छेद, म�ृयु ज�ता �यि�तगत

घटना दता�को ला�ग टोलबासीलाई उ�सा�हत र सहजीकरण गन� ।
(14) सामािजक सरु�ा भ�ा �वतरण काय�मा आव�यक सहजीकरण गन� ।
(15) �व�यतु ्चहुावट तथा चोर� �नय��ण काय�मा सहयोग गन� ।
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(16) टोलमा खा�या�न, माछामास,ु तरकार�, फलफूल, पेय पदाथ� लगायत
दै�नक उपभो�य साम�ीको गुण�तर र म�ुय सचुीको बारेमा जानकार�
राखी बजार अनगुमन काय�मा सहयोग गन�।

(17) उपभो�ता हक �हत संर�णको ला�ग परैवी तथा जनचेतना अ�भब�ृ�ध
गन�।

(18) टोलमा ह�रयाल� �े� �व�तार गर� वातावरण संर�णको काय�मा
सहयोग गन� ।

(19) �थानीयआ�थ�क �वकासका संभावनाका बारेमा छलफल गर� �थानीय
तह, गैर सरकार� तथा �नजी �े�सँग सम�वय, सहजीकरण र परैवी गन� ।

(20) भवन �नमा�ण मापद�ड तथा राि��य भवन सं�हताको पालनाको ला�ग
टोल बासीह�लाई �ो�सा�हत गन� ।

(21) �व�यालय भना�, खोप अ�भयान, सा�रता अ�भयान, सरसफाई,
ल�ै�गक �हसंा उ�मलुन ज�ता राि��य अ�भयानह�मा सहयोग र
सम�वय गन�।

(22) टोलमा धनी, ग�रबको भावना हटाई सबै सद�यह�लाई �नण�य ���या
र �ोतमा  प�रचालनमा समान अ�धकार �था�पत गन� सहजीकरण गन� ।

(23) घरेलु �हसंा, यौनज�य �हसंा,मानव त�कर�, बाल�म तथा बा�या�मक
�म, छाउपडी लगायतका सामािजक अपराध तथा खरावीह�अ��य गन�
जनचेतना अ�भव�ृ�ध गन� ।

(24) टोलमा उ�यम �वकाससँग स�बि�धत काय��मह� संचालन गन�
आव�यक सहजीकरण गन� ।

(25) टोलको �वकासका ला�ग �व�भ�न �ोतबाट �ा�त �ोतको उ�चतम ्
सदपुयोग गन�।

(26) टोलमा सरकार� �नकाय तथा गैर सरकार� सं�था माफ� त स�चालन
हुने काय��मह� काया��वयनगन� सहयोग गन� ।

(27) आ�नो टोललाई वातावरणम�ैी, बाल म�ैी, पोषण म�ैीतथा पणू�
सरसफाइय�ुत बनाउन काय��मह� संचालन गन� तथा वडा काया�लय र
नगरपा�लकाका काय��म काया��वयनमा सहयोग, सम�वय र
सहजीकरण गन�।

(28) वडा काया�लय नगरपा�लका तथा अ�य सरकार� �नकाय र गैरसरकार�
संघसं�थासँग गरेको स�झौता तथा समझदार� अनसुारका अ�य काय�ह�
गन�।

प�र�छेद-४
स�ंथाको काय� स�म�तको बठैक र पदा�धकार�ह�को काम, कत��य र अ�धकार

7. सं�थाको काय� स�म�तको बठैक:(१)सं�थाको काय� स�म�तको बठैकको स�चालन देहाय
बमोिजम हुनेछ :-

(1) काय� स�म�तको बठैक म�हनामा कि�तमा एक पटक रआव�कता अनसुार
ब�नेछ ।

(2) स�म�तको बठैकमा वडा स�म�त तथा नगरपा�लका/गाउँपा�लकाका
जन��त�न�ध, �व�तथा अ�य सरोकारवालह�लाई आम��ण गन�
स�कनेछ ।

(3) स�म�तको वठैक �नण�यको म�यौदा स�चवले तयार गन�छ ।
(4) सं�थाको बठैकको �नण�यह� वठैकमा उपि�थत पदा�धकार�ह�बाट

ह�ता�र गर��मा�णत गराउन ुपन�छ।
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(२) उदफा (१) बमोिजम ब�ने काय�स�म�तको बठैकको माइ�यटु र सं�थाका �शास�नक तथा
आ�थ�क कारोबारसँग स�बि�धत स�पणू� कागजातह� अ�य�, स�चवर कोषा�य�को िज�मामा
रहनेछन।्

(३) काय� स�म�तको बठैक सं�थाको काया�लयमा ब�नेछ। सं�थाको काया�लय �थापना भई
नसकेको अव�थामा काय�स�म�तका सबै सद�यलाई पायक पन� गर� उपय�ुत �थानमा बठैक ब�ने गर�
अ�य�ले तो�न स�नेछ।

8. स�ंथाका काय� स�म�तका पदा�धकार�ह�को काम कत��य र
अ�धकार:-सं�थाका पदा�धकार�ह�को काम कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हुनेछः

(1) अ�य�को काम, कत��य र अ�धकार
(1) सं�थाको �नय�मत बठैक बोलाउने, बठैकका ला�ग �म�त, समय र �थान

तो�ने ।
(2) बठैकको अ�य�ता गर� बठैक संचालन गन� ।
(3) बठैकमा अनशुासनको पालन गन� लगाउने र छलफलका �वषयह� �टपोट

गन� वा गन� लगाउने ।
(4) छलफल हँुदा सवकैो �वचार संकलन गन� र सव�स�मत �नण�य गन� पहल

गन� ।
(5) सं�थाका �नण�यह� लागू गन�, गराउने।
(6) सं�थाले �ा�त गरेको नगद वा िज�सी सामानको सरु�ाको �व�ध

�मलाउने।
(7) आव�यकता अनसुार �वशषे बठैक बोलाउने ।
(8) काय��व�ध बमोिजम अ�य काय�ह� गन� ।

(2) उपा�य�को काम कत��य र अ�धकार:
(1) अ�य�को अनपुि�थ�तमा अ�य�ले गन� भनी तो�कएका काय�ह� गन� ।
(2) काय� स�म�तले तोकेका अ�य काय�ह� गन�।

(3) स�चवको काम, कत��य र अ�धकारः
(1) अ�य�को आदेशअनसुार बठैक बोलाउने ।
(2) छलफलका ��तावह� संकलन गर� बठैकमा पेश गन� र बठैकको �नण�य

लेखी �नण�य �मा�णत गराउने ।
(3) सं�थाको ��याकलापको बारेमा सद�यह�लाई जानकार� गराउने।
(4) काय�स�म�तले तोकेका अ�य काय�ह� गन� ।

(4) कोषा�य�को काम, कत��य र अ�धकार
(1) सं�थाको आ�दानी र खच�को �हसाब रा� ेतथा �ववरण तयार गन�।
(2) ब�कमा खाता संचालन गदा� संय�ुत �पमा खाता संचालन गन�।
(3) सं�थाको नगद र िज�सी सामानको िज�मा �लई सरु�ा गन�।
(4) काय�स�म�तले तोकेका अ�य काय�ह� गन� ।

(5) सद�यह�को काम,कत��य र अ�धकार

(1) स�म�तको बठैकमा उपि�थत हुने र छलफलमा स��य �पमा सहभागी
हुने।

(2) स�म�तको �नण�य काया��वयनमा सहयोग गन�। स�म�तको �नण�य
काया��वयन भए नभएको हेर� आव�यकताअनसुार स�म�तको बठैकमा
छलफलमा �याउने।

(3) आव�कता अनसुार अ�य�, उपा�य�, स�चवर कोषा�य�को काममा
सघाउने ।
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(4) काय�स�म�तले तोकेका अ�य काय�ह� गन� ।
प�र�छेद-५

आ�थ�क �यव�थापन

9. सं�थाको आ�दानी:(१) सं�थाले देहाय बमोिजमका �े�बाटआ�दानी �ा�त गन� स�नेछः
(1) नगरपा�लकाबाट �ा�त हुने अनदुान रकम ।
(2) सरकार� तथा गैर सरकार� �नकायह�, सामदुा�यक सं�था तथा

�यि�तह�बाट �ा�त हुने सहायता तथा अनदुानको रकम ।
(3) टोल �वकास सं�थाले आयमलूक काय�ह� संचालन गर� �ा�त हुने आ�दानी

।
(4) नगरपा�लका, अ�य सरकार� �नकायतथा गैरसरकार� संघसं�थासँग

�वकास �नमा�ण वा काय��म स�चालनको ला�ग स�झौता बमोिजम �ा�त
रकम।

(5) सं�थाका सद�यह�बाट �ा�त श�ुक तथा सहयोगको रकम।
(6) अ�य �ोतबाट �ा�त गरेको रकम ।

(२) सं�थाको नाममा �ा�त हुने सब ैरकम सं�थाको नाममा रहेको व�क खातामा ज�मा गनु� पन�छ।
10. सं�थाको खच�ः सं�थाको खच� देहाय बमोिजम हुनेछः

(1) कुनै �नकायबाट स�झौता बमोिजम �ा�त हुने रकम स�झौतामा
उि�ल�खत शत� बमोिजम तो�कएको काय�मा खच� गनु� पन�छ।

(2) सं�थाको �नय�मत स�चालन तथा काया�लय �यव�थापन स�ब�धी खच�
काय�स�म�तको �नण�य बमोिजम हुनेछ।

11. सं�थाको लेखा, ��तवेदन तथा अ�यः
(1) सं�थाको खाता वडा काया�लयको �सफा�रसमा गाउँ।नगर काय�पा�लकाको

काया�लयले तोकेको ब�कमा स�चालन हुनेछ।
(2) उपदफा (१) बमोिजमको ब�क खाता क�तीमा एक जना म�हला हुने गर� सं�थाका

अ�य�, उपा�य� र स�चवम�ये कुनै दईु जना र कोषा�य�को संय�ुत
द�तखतबाट स�चालन हुनेछ।

(3) कोषा�य�ले सं�थाको सबै �कारको नगद� तथा िज�सी आ�दानी, स�पणू� �वकास
खच�को �ववरण, सं�थाको संचालन र �यव�थापनमा भएको �शास�नकखच�ह�को
�ववरण �प�ट �पमा रा�ुपन�छ ।

(4) कोषा�य�ले आ�दानी खच�को �हसाब �कतावचौमा�सक �पमा काय� स�म�तको
बठैकमा पेश गनु� पन�छ।

(5) काय�स�म�तले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको काम र आ�थ�क कारोबारको यथाथ�
�ववरण तयार गर� आ�थ�क वष� समा�त भएको �म�तले तीन म�हना �भ� टोल
भेलामा पेश गनु� पन�छ।

(6) सं�थाले आ�नो वा�ष�क कारोबारको ��तवेदन साधारणसभा, स�बि�धत वडा
काय�लय र नगरपा�लकामा पेश गनु�पन�छ ।

(7) नगरपा�लका तथा वडा काया�लयले आव�यकता अनसुार सं�थाको अनगुमन गर�
आव�यक �नद�शन �दन स�नेछ ।

12. िज�सी तथा व�तगुत सहयोग �लन स�नेः (१) यस काय��व�धमा अ�य� जनुसकैु कुरा
ले�खएको भए ताप�न �वप� �भा�वत �यि�तको उ�दार, राहत तथा पनु�था�पना काय�मा
सहयोग गन� कुनै सरकार� �नकाय, गैर सरकार� संघसं�था, �नजी �े� तथा �यि�त
�वशषेबाट िज�सी सामान तथा व�तगुत सहयोग �लन स�नेछ।
(२) सं�थाले उपदफा (१) बमोिजम �ा�त सहयोग वडा स�म�तको सम�वयमा �य�तो
�वपदबाट �भा�वत �यि�त तथा प�रवारलाई �वतरण गन� स�नेछ।
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(३) सं�थाले यस दफा बमोिजम �ा�त सहयोगको �ववरण वा�ष�क ��तवेदनमा समेत
समावेश गनु� पन�छ।

प�र�छेद–6
�व�वध

13. सम�वय स�म�तः (१)सं�थाको कामको अनगुमन तथा समी�ा गर� प�ृठपोषण �दान गन�
हरेक वडामा देहायबमोिजमको सम�वय स�म�त रहनेछ :-

(1) वडा�य� - संयोजक
(2) वडा स�म�तका सद�यह� - सद�य
(3) टोल�वकास सं�थाका अ�य�ह� म�येबाट संयोजकले तोकेका ३
जना -सद�य

(4) वडा स�चव - सद�य स�चव
(२) उपदफा (१) को ख�ड (ग) बमोिजमका सद�यह�को पदाव�ध दईु वष�को हुनेछ । उ�त

पदाव�ध समा�त भएप�छ संयोजकले काय�काल नदोहो�रने गर� वडा �भ�का अ�य सं�थाका
अ�य�ह� म�येबाट तीन जना मनोनयन गनु� पन�छ।

(३) उपदफा (१) बमोिजमको स�म�तको बठैक क�तीमा चौमा�सक �पमा ब�नेछ।
(४) उपदफा (१) बमोिजमको स�म�तले वडा �भ�का सबै सं�थाको काम कारवाह�लाई

�भावकार� बनाउन काय� स�म�तलाई आव�यक �नद�शन �दन स�नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको स�म�तले सं�थाको काम कारवाह�को स�ब�धमावा�ष�क

��तवेदन काय�पा�लकामा पेश गनु� पन�छ।
14. बाधा अडकाउ फुकाउन स�नेःयो काय��व�ध काया��वयनको �ममा कुन ैबाधा अ�चन

आएमा काय�पा�लकाले �य�तो बाधा अडकाउ फुकाउन स�नेछ ।
15. काय� स�म�त भ�ग गन� स�नेः साव�ज�नक स�प��को �हना�मना गन�, �च�लत काननू

�बप�रत काय� गन� तथा ��टाचार वा आ�थ�क �हना�मना गरेको पाइएमा �य�तो
काय�स�म�तलाई स�बि�धत वडा स�म�तको �सफा�रसमा काय�पा�लकाले भ�ग गन�
स�नेछ । यसर� काय�स�म�त भ�ग भएको अव�थामा एक म�हना �भ� यसै काय�व�व�ध
बमोिजम नयाँ काय� स�म�त गठन गनु� पन�छ।

16. काय��व�ध संशोधन तथा खारेज गन� स�नेः(१) काय�पा�लकाले आव�यकता अनसुार यो
काय��व�ध संशोधन तथा खारेज गन� स�नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम यो काय��व�ध खारेज भएको अव�थामा यस काय��व�ध बमोिजम
�थापना तथा स�चालन भएका सं�थाह�को स�प�� तथा दा�य�व नगरपा�लकाको
नाममा हुनेछ।

आ�ाले

�धरे�� कुमार यादव
�मखु �शासक�य अ�धकृत
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अनसुचूी-१
दफा 5 को उपदफा १ सँग स�बि�धत

टोल �वकास स�ंथालाई नगरपा�लकाको वडा काया�लयमा सचूीकृत गन�
�नवेदनको नमनुा

�म�तः …………………..

�ी स�चव�यू
वडा स�म�तको काया�लय
वडा नं.......
श�भनुाथ नगरपा�लका, स�तर�

�वषयः टोल �वकास सं�था सचूीकृत गन� स�ब�धमा ।

उपयु��त स�ब�धमा यस श�भनुाथ नगरपा�लकाको वडा नं …… ि�थत
……………..टोलमा गठन ग�रएको …………………………. टोल �वकास सं�थालाई
…………………………………सचूीकृत ग�र�दनहुुन �न�नानसुारका �ववरण स�हत
अनरुोध गद�छु । यस …………………………….. टोल �वकास सं�थाको �े� �न�न
उ�ले�खत चार �क�ला�भ� सी�मत रहनेछ ।
संल�नः

टोल भेलाको उपि�थ�त र �नण�य।
काय� स�म�तका सद�यह�को नाम थर।

पवू� �समानाः ………………………………
पि�चम �समानाः ………………………….
उ�र �समानाः …………………………..
द��ण �समानाः ………………………….
हालका ज�मा घरधरु�ः

�नवेदक
स�म�तको तफ� बाट
अ�य�को नामः ………………………………
टोल �वकास सं�थाको नामः..............
ठेगानाः...........................
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अनसुचूी-2
दफा 5 को उपदफा 2 सँग स�बि�धत

श�भनुाथ नगरपा�लका
....... न ंवडा काया�लय

टोल �वकास सं�था सचूीकृत �माण-प�
श�भनुाथ नगरपा�लका वडा न.ं …………… ि�थत

…………………………………मा गठन भएको
……………………………………………… टोल �वकास स�ंथालाई यस
काया�लयमा �म�त………………मा सचूीकृत गर� यो �माण-प� �दान ग�रएको छ ।

यस श�भनुाथ नगरपा�लकाको आ�थ�क, सामािजक, साँ�कृ�तक तथा भौ�तक
पवुा�धार �वकास र सशुासन कायम गन� �े�मा यस टोल �वकास स�ंथाको स��य
सहभा�गताको अपे�ा गद�छु ।

………………………
वडा स�चव
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