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प्रस्तावनता: स्तानीय ववकतास प्रवरियतामता टोल ््ता बस्ीस्रवताट नै नतागररक सहभतावग्ता 
सवुनवचि् गर्दै समताजको आव थ्िक,सतामतावजक,सतँासककृ व्क लगताय् ववकतासकता सबै पक्षमता 
वर्गोपनता र अपनतव सकृजनता गनथि वनवचि् भौगोवलक क्षषेत्रवभत्र बसोबतास गनने नतागररकहरुको 
सहभतावग्तामता वडता कतायताथिलयको सहयोगीको रुपमता कताम गनने गरी टोल ववकतास संस्ताको 
गठन र पररचतालनकता लतावग आवशयक कताननुी वयवस्ता गनथि वताञ्छनीय भएकोलषे,
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"प्रशतासकीय कतायथिवववि वनयवम् गनने ऐन, २०७५ को र्फता ४  बमोवजम कतायथिपतावलकतालषे 
यो कतायथिवववि सवीककृ ् गरी लताग ूगरषेको ्छ । 

परिच छ्ेद-१

प्रतारव्भक

१. सकं्षिप्त नाम ि प्ािम्भ:  (१) यो कतायथिववविको नताम “टोल ववकतास संस्ता (गठन 
््ता पररचतालन) कतायथिवववि,२०७७” रहषेको ्छ।

   (२) यो कतायथिवववि कतायथिपतावलकताबताट सवीककृ ् भएको वमव्र्षेवि 
लताग ूहुनषे्छ ।

२. परि्भाषा : ववषय वता प्रसङ्गलषे अकको अ थ्ि नलतागषेमता यस कतायथिववविमता,-

(१) “कतायताथिलय” भननतालषे गताउँपतावलकताको गताउँकतायथिपतावलकताको कतायताथिलयलताई 
स््झन ुप्छथि ।

(२) "टोल ववकतास संस्ता" भननतालषे टोल बस्ीको समग्र ववकतासकता लतावग 
वनवचि् भौगोवलक क्षषेत्रकता अविकतंाश घर िरुीकता प्रव्वनविहरुको 
उपसवस्व्मता ववकतास वनमताथिण, सषेवता प्रवताह र समतावजक पररचतालनको 
क्षषेत्रमता कताम गनने उद्षेशयलषे गठन भई वडता कतायताथिलयमता सचूीककृ ् भएको 
सतामरु्तावयक संस्तालताई स््झन ुप्छथि ।

(३) “पर्ताविकतारी” भननतालषे संस्ताको कतायथिसवमव्कता अधयक्ष, उपताधयक्ष, 
कोषताधयक्ष, सवचव र सर्सयहरु समष्े लताई स््झन ुप्छथि ।

(४) “बैठक” भननतालषे संस्ताको संयकु्त वता ्ुछट्ता्ुछटै् बैठक स््झन ुप्छथि ।

(५) “वडता” भननतालषे गताउँको वडतालताई स््झन ुप्छथि।

(६) “ववितान” भननतालषे संस्ताको ववितानलताई स््झन ुप्छथि ।

(७) “सवमव्” भननतालषे संस्ताको कतायथिसवमव् स््झन ुप्छथि ।

(८) “सताितारणसभता” भननतालषे संस्ताको सताितारण सर्सयहरुको भषेलता स््झन ु
प्छथि ।

(९) “संस्ता” भननतालषे टोल ववकतास संस्तालताई स््झन ुप्छथि ।
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परिच छ्ेद- २

ससं्ाको गठन त्ा सचूीकृतसम्बन्ी व्यवस्ा 

३. संस्ताको गठन : (१) गताउँपतावलकताकता क्षषेत्रमता भौगोवलक ््ता सतामतावजक 
सतावमपय्ताको आितारमता टोल ््ता बस्ीकता वतावसनर्ताको आमभषेलताबताट टोल 
््ता बस्ीवभत्रकता घरिरुी समतावषेश हुनषे गरी टोल ववकतास संस्ताको गठन गररनषे्छ ।

   (२) उपर्फता (१) बमोवजम गठन हुनषे संस्ताको कतायथिसवमव्मता 
र्षेहताय बमोवजमकता पर्ताविकतारी ््ता सर्सयहरु रहनषे्छन:-

(१) अधयक्ष एक जनता

(२) उपताधयक्ष एक जनता

(३) कोषताधयक्ष एक जनता

(४) सवचव एक जनता

(५) सर्सयहरु (्ीन र्षेवि सता् जनता स्म)

   (३) उपर्फता (२) बमोवजम संस्ता गठन गर्ताथि टोल ््ता 
बस्ीवभत्रकता एक घरिरुीबताट एकजनता भनर्ताबढी नपनने गरी भौगोवलक सन्लुन 
््ता सतामतावजक समतावषेशीकरणको आितारमता सभता वता वडता कतायताथिलयलषे ्ोकषे को 
चतार वकललतावभत्रकता नतागररकहरुको आमभषेलताबताट सवथिस्म् रुपमता संस्ताको 
कतायथि सवमव् गठन हुनषे्छ । 

   ्र, यस र्फता बमोवजम आमभषेलतामता सवथिस्म् हुन नसकषे मता 
उपवस्् सर्सयहरुको बहुम्बताट कतायथि सवमव् गठन गनथि बतािता पनने ्ैछन।

   (४) उपर्फता (३) बमोवजम कतायथिसवमव्को कतायथिकताल समताप्त 
भएपव्छ सताितारण सभताको सवथिस्म् वता सो नभएमता बहुम्बताट कतायथिसवमव्को 
पनुगथिठन हुनषे्छ ।

   (५) कतायथि सवमव्को कतायताथिववि गठन भएको वमव्लषे र्ईु वषथिको 
हुनषे्छ ।

   (६) अधयक्ष, उपताधयक्ष, कोषताधयक्ष र सवचवको पर्मता लगता्तार र्ईु 
कतायथिकताल भनर्ता बढी सोही पर्मता कताम गनथि सकनषे ्ैछन । 

   (७) कतायथि सवमव्मता अधयक्ष, सवचव वता कोषताधयक्ष मधयषे कुनै एक 
पर्मता अवनवतायथि रुपमता मवहलता हुनपुनने्छ । 
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   (८) संस्ता गठन गर्ताथि सकषे स्म टोलकता स्पणूथि घरिरुीलताई एक घर 
एक सर्सयको रुपमता समषेट्न ुपनने्छ । 

   (९) उपर्फता ८ बमोवजम सवै घरिरुी समतावषेश हुन स्भव नभएमता 
क््ीमता ८० प्रव्श् घरिरुी सहभतागी गरताई टोल ववकतास संस्ता गठन गनुथिपनने ्छ। 

   (१०) यस कतायथिववविबमोवजम गठन गररनषे संस्ताको कतायथिसवमव्मता 
क््ीमता ५० प्रव्श् मवहलता सर्सय हुन ुपनने्छ ।

   (११) संस्ताको कतायथिक्षषेत्र सताितारण सभतालषे ्ोकषे को चतारवकललता 
वभत्र हुनषे्छ। सताितारण सभतालषे टोल ््ता बस्ीवभत्रकता कुनै घरिरुी संस्तामता 
समतावषेश गरषेको नपताइएमता वता कुनै घरिरुी वता बस्ी उक्त संस्तामता समतावषेश गनुथि 
पनने भननषे लतागषेमता वडता कतायताथिलयलषे तयसरी ्ुछटषेको घरिरुी वता बस्ी स्बवनि् 
संस्तामता समतावषेश गनथि लगताउनषे्छ।  

   (१२) यस र्फतामता अनयत्र जनुसकैु कुरता लषेविएको भए ्तापवन वडता 
कतायताथिलयलषे ्ोकषे को भौगोवलक क्षषेत्रवभत्र रहषेकता बढीमता १०० घरिरुी समषेट्नषे 
गरी टोल ववकतास संस्ता गठन गनथि सवकनषे ्छ। एउटता घरिरुी एकभनर्ता बढी टोल 
ववकतास संस्ताको सर्सय बनन पताउनषे ्ैछन।

४. कतायथि सवमव्कता पर्ताविकतारीको पर् ररक्तस्बनिी वयवस्तााः (१) र्फता ३ बमोवजम 
गठन भएको कतायथि सवमव्कता पर्ताविकतारीहरुको पर् र्षेहताय बमोवजमको अवस्तामता 
ररक्त हुनषे्छ।

(१) अधयक्षलषे उपताधयक्ष मताफथि ् कतायथिसवमव्को बैठकमता र उपताधयक्ष सवह् 
अनय सर्सयलषे अधयक्षलताई रताजीनतामता वर्एमता।

(२) भ्रष्ताचतार वता अनय कुनै फौजर्तारी अवभयोगमता कसरुर्तार ठहररएमता।

(३) मकृतय ुभएमता। 

   (४) उपर्फता (१) बमोवजम अधयक्षको पर् ररक्त भएमता कतायथि 
सवमव्को बतँाकी अवविकता लतावग उपताधयक्षलषे अधयक्ष भई कतामकताज गनने्छ। 
अनय पर्ताविकतारीहरुको हकमता कतायथि सवमव्लषे बतँाकी अवविकता लतावग सवमव्कता 
सर्सयहरु मधयषेबताट कुनै सर्सयलताई तयस्ो ररक्त पर्मता कतामकताज गनथि लगताउन 
सकनषे्छ।

५. संस्ता सचूीककृ ् :   संस्ताको सचूीककृ ् र्षेहताय बमोवजम हुनषे्छ : -
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(१) संस्ताको आमभषेलतालषे वनणथिय गरी अनसुचूी १ बमोवजमको ढतँाचतामता सोही 
वनवषेर्नमता उवललवि् कतागजता्हरु समतावषेश गरी संस्ता सचूीकरणकता लतावग वडता 
कतायताथिलयमता वनवषेर्न वर्न ुपनने्छ ।

(२)  उपर्फता (१) बमोवजम वनवषेर्न प्रताप्त भएपव्छ वडता कतायताथिलयलषे संस्ताको 
चतारवकललतावभत्रकता सबै घरिरुी समतावषेश गरषे नगरषेको समष्े  हषेरी अनसुचूी २ 
बमोवजमको ढतँाचतामता संस्ता सचूीककृ ् गरषेको प्रमताण पत्र उपलबि गरताउन ुपनने्छ ।

(३)  र्फता (क) बमोवजम प्रताप्त वनवषेर्न बमोवजम सचूीककृ ्कता लतावग प्रताप्त भएको टोल 
ववकतास संस्तामता समतावषेश हुनपुनने घरिरुी वता बस्ी ्ुछटषेको पताइएमता तयसरी ्ुछटषेको 
घरिरुी वता बस्ी समष्े  समतावषेश गरी सचूीकरणकता लतावग पनु पषेश गनथि वनर्नेशन वर्न 
सकनषे्छ।

(४) वडता कतायताथिलयलषे यस र्फताबमोवजम संस्ता सचूीककृ ् गरषेको वववरण मतावसक रुपमता 
कतायथिपतावलकताको कतायताथिलयमता पठताउन ुपनने्छ। 

परिच छ्ेद-३

संस्ताको कताम क थ्िवय,अविकतारहरु

६. टोल ववकतास संस्ताकता कतायथिहरु : (१) टोल ववकतास संस्कता कताम, क थ्िवय र 
अविकतार र्षेहतायबमोवजम हुनषे्छ :- 

   (२)  समरु्तायमता शतावन्, सरुक्षता र अमनचयन कतायम गनथि सहयोग 
गनने ।

   (२) सतामरु्तावयक सर्भताव, सवहषणु् ता र भताइचतारताको ववकतास गनने ।

   (३) टोलमता संचतालन हुनषे ववकतास वनमताथिणकता योजनताहरुको ्जुथिमता, 
कतायताथिनवयन र सपुररवषेक्षण ््ता अनगुमनमता सहयोग गनने । 

   (४) टोलमता हुनषे पर्परताग् जतात्रता, मषेलता, पवथि ््ता समतारोहको 
वयवस्तापनमता सहयोग गनने।

   (५) टोलमता रहषेकता सतावथिजवनक ््ता ऐलतानी जगगता, सतावथिजवनक 
भवन, स्पर्ता ््ता भौव्क पवूताथिितारहरुको संरक्षण गनथि ््ता अव्रिमण हुन नवर्न 
सहयोग गनने।
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   (६) टोलमता ववपर् ् वयवस्तापनस्वनिी िोज,उद्तार, रताह् 
वव्रण, पनुवनथिमताथिण ््ता पनुस्ताथिपनता कतायथिमता सहयोग गनने ।

   (७) टोलको सरसफताई वयवस्तापनकता लतावग सहयोग र समनवय 
गनने/ गरताउनषे 

   (८) ्छताडता पश ुचौपतायता वयवस्तापनमता सहयोग गनने/गरताउनषे ।

   (९) सडक बत्ी, सतामरु्तावयक पताकथि , सतावथिजवनक शौचतालयजस्ता 
सतावथिजवनक स्पवत्को सञचतालन र वयवस्तापनमता सहयोग परु ्यताउनषे ।

   (१०) कताननूबमोवजम व्नुथि पनने कर, र्स्रु, सषेवताशलुक ब्ुझताउनषे 
कतायथिमता सहजीकरण गनने ।

   (११) टोलमता बसोबतास गनने गररव, अशक्त, अपताङ्ग्ता भएकता 
वयवक्त ््ता बषेरोजगतार वयवक्तहरुको ्थयताङ्क संकलन कतायथिमता सहयोग गनने ।

   (१२) टोलमता रहषेकता शवैक्षक ् ्ता सवतासथय संस्ताहरुको वयवस्तापन 
र गणुस्र सिुतारको लतावग सहयोग गनने ।

   (१३) जनम, वबबताह, बसताई सरताई, स्वनि ववच्छषेर्, मकृतयजुस्ता 
वयवक्तग् घटनता र््ताथिक लतावग टोलबतासीलताई उतसतावह् र सहजीकरण गनने ।

   (१४) सतामतावजक सरुक्षता भत्ता वव्रण कतायथिमता आवशयक 
सहजीकरण गनने ।

   (१५) ववद्ु्  ्चहुतावट ््ता चोरी वनयनत्रण कतायथिमता सहयोग गनने ।

   (१६) टोलमता िताद्तानन, मता्छतामतास,ु ्रकतारी, फलफूल, पषेय पर्ता थ्ि 
लगताय् र्वैनक उपभोगय सतामग्रीको गणुस्र र मलुय सचुीको बतारषेमता जतानकतारी 
रतािी बजतार अनगुमन कतायथिमता सहयोग गनने।

   (१७) उपभोक्तता हक वह् संरक्षणकता लतावग पैरवी ््ता जनचष्े नता 
अवभबकृवद् गनने। 

   (१८) टोलमता हररयताली क्षषेत्र ववस्तार गरी वता्तावरण संरक्षणको 
कतायथिमता सहयोग गनने ।

   (१९) स्तानीय आव थ्िक ववकतासकता संभतावनताकता बतारषेमता ्छलफल 
गरी स्तानीय ्ह, गैर सरकतारी ््ता वनजी क्षषेत्रसँग समनवय, सहजीकरण र पैरवी 
गनने ।
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   (२०) भवन वनमताथिण मतापर्णड ््ता रतावषरिय भवन संवह्ताको 
पतालनताको लतावग टोल बतासीहरुलताई प्रोतसतावह् गनने । 

   (२१) ववद्तालय भनताथि, िोप अवभयतान, सताक्षर्ता अवभयतान, 
सरसफताई, लैङ्वगक वहसंता उनमलुन जस्ता रतावषरिय अवभयतानहरुमता सहयोग र 
समनवय गनने।

   (२२) टोलमता िनी, गररबको भतावनता हटताई सबै सर्सयहरुलताई 
वनणथिय प्रवरियता र श्ो्मता  पररचतालनमता समतान अविकतार स्तावप् गनथि सहजीकरण 
गनने । 

   (२३) घरषेल ु वहसंता, यौनजनय वहसंता,मतानव ्सकरी, बतालश्म ््ता 
बताधयतातमक श्म, ्छताउपडी लगताय्कता सतामतावजक अपरताि ््ता िरतावीहरु अनतय 
गनथि जनचष्े नता अवभवकृवद् गनने ।

   (२४) टोलमता उद्म ववकताससँग स्बवनि् कतायथिरिमहरु संञचतालन 
गनथि आवशयक सहजीकरण गनने । 

   (२५) टोलको ववकतासकता लतावग वववभनन श्ो्बताट प्रताप्त स्ताषे्को 
उचच्म ्सर्पुयोग गनने ।

   (२६) टोलमता सरकतारी वनकताय ््ता गैर सरकतारी संस्ता मताफथि ् 
सञचतालन हुनषे कतायथिरिमहरु कतायताथिनवयन गनथि सहयोग गनने । 

   (२७) आफनो टोललताई वता्तावरणमतै्री, बतालमतै्री, पोषणमतै्री ््ता 
पणूथि सरसफताईयकु्त बनताउन कतायथिरिमहरु संञचतालन गनने ््ता वडता कतायताथिलय र 
गताउँपतावलकताकता कतायथिरिम कतायताथिनवयनमता सहयोग, समनवय र सहजीकरण गनने।

   (२८) वडता कतायताथिलय गताउँपतावलकता ््ता अनय सरकतारी वनकताय 
र गैरसरकतारी संघसंस्तासँग गरषेको स््झौ्ता ््ता सम्झर्तारीअनसुतारकता अनय 
कतायथिहरु गनने।
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परिच छ्ेद-४

संस्ताको कतायथि सवमव्को बैठक र पर्ताविकतारीहरुको कताम, क थ्िवय र अविकतार

७. संस्ताको कतायथि सवमव्को बैठक : (१) संस्ताको कतायथि सवमव्को बैठकको 
सञचतालन र्षेहताय बमोवजम हुनषे्छ :-

(१) कतायथि सवमव्को बैठक मवहनतामता कव््मता एक पटक र आवशक्तानसुतार 
बसनषे्छ ।

(२) सवमव्को बैठकमता वडता सवमव् ््ता गताउँपतावलकताकता जनप्रव्वनवि, ववज्ञ 
््ता अनय सरोकतारवतालहरुलताई आमनत्रण गनथि सवकनषे्छ ।

(३) सवमव्को वैठक वनणथियको मसयौर्ता सवचवलषे ्यतार गनने्छ । 

(४) संस्ताको बैठकको वनणथियहरु वैठकमता उपवस्् पर्ताविकतारीहरुबताट 
हस्ताक्षर गरी प्रमतावण् गरताउन ुपनने्छ।

   (२) उर्फता (१) बमोवजम बसनषे कतायथिसवमव्को बैठकको मताइनयटु र 
संस्ताकता प्रशतासवनक ््ता आव थ्िक कतारोबतारसँग स्बवनि् स्पणूथि कतागजता्हरु 
अधयक्ष, सवचव र कोषताधयक्षको वज्मतामता रहनषे्छन।्

   (३) कतायथि सवमव्को बैठक संस्ताको कतायताथिलयमता बसनषे्छ। संस्ताको 
कतायताथिलय स्तापनता भई नसकषे को अवस्तामता कतायथिसवमव्कता सबै सर्सयलताई 
पतायक पनने गरी उपयकु्त स्तानमता बैठक बसनषे गरी अधयक्षलषे ्ोकन सकनषे्छ।

८. संस्ताकता कतायथि सवमव्कता पर्ताविकतारीहरुको कताम क थ्िवय र अविकतार:- संस्ताकता 
पर्ताविकतारीहरुको कताम क थ्िवय र अविकतार र्षेहताय बमोवजम हुनषे्छाः

(१) अधयक्षको कताम, क थ्िवय र अविकतार
(१) संस्ताको वनयवम् बैठक बोलताउनषे, बैठककता लतावग वमव्, समय र 

स्तान ्ोकनषे । 
(२) बैठकको अधयक्ष्ता गरी बैठक संञचतालन गनने ।
(३) बैठकमता अनशुतासनको पतालन गनथि लगताउनषे र ्छलफलकता ववषयहरु 

वटपोट गनने वता गनथि लगताउनषे ।
(४) ्छलफल हुरँ्ता सवैको ववचतार संङकलन गनने र सवथिस्म् वनणथिय गनथि 

पहल गनने ।
(५) संस्ताकता वनणथियहरु लताग ूगनने, गरताउनषे ।



-v08 #_ ;Nofg6f/, wflbª, @)&& ;fn k'; !@ ut] -;+Vof ^_

9

(६)  संस्तालषे प्रताप्त गरषेको नगर् वता वजनसी सतामतानको सरुक्षताको प्रवनि  
वमलताउनषे।

(७)  आवशयक्ताअनसुतार ववशषेष बैठक बोलताउनषे ।
(८)  कतायथिववविबमोवजम अनय कतायथिहरु गनने ।

(२) उपताधयक्षको कताम क थ्िवय र अविकतार:
(१)  अधयक्षको अनपुवस्व्मता अधयक्षलषे गनने भनी ्ोवकएकता कतायथिहरु 

गनने ।
(२)  कतायथि सवमव्लषे ्ोकषे कता अनय कतायथिहरु गनने।

(३) सवचवको कताम, क थ्िवय र अविकताराः
(१)  अधयक्षको आर्षेशअनसुतार बैठक बोलताउनषे ।
(२)  ्छलफलकता प्रस्तावहरु संङकलन गरी बैठकमता पषेश गनने र बैठकको 

वनणथिय लषेिी वनणथिय प्रमतावण् गरताउनषे ।
(३)  संस्ताको वरियताकलतापको बतारषेमता सर्सयहरुलताई जतानकतारी गरताउनषे।
(४)  कतायथिसवमव्लषे ्ोकषे कता अनय कतायथिहरु गनने ।

(४)  कोषताधयक्षको कताम, क थ्िवय र अविकतार
(१)  संस्ताको आ्र्तानी र िचथिको वहसताब रताखनषे ् ्ता वववरण ् यतार गनने।
(२)  बैंकमता िता्ता संङचतालन गर्ताथि संयकु्त रुपमता िता्ता संञचतालन गनने।
(३)  संस्ताको नगर् र वजनसी सतामतानको वज्मता वलई सरुक्षता गनने।
(४)  कतायथिसवमव्लषे ्ोकषे कता अनय कतायथिहरु गनने ।

(५) सर्सयहरुको कताम,क थ्िवय र अविकतार
(१) सवमव्को बैठकमता उपवस्् हुनषे र ्छलफलमता सरिीय रुपमता 

सहभतागी हुनषे। 
(२) सवमव्को वनणथिय कतायताथिनवयनमता सहयोग गनने। सवमव्को वनणथिय 

कतायताथिनवयन भए नभएको हषेरी आवशयक्ताअनसुतार सवमव्को 
बैठकमता ्छलफलमता लयताउनषे। 

(३) आवशक्ताअनसुतार अधयक्ष, उपताधयक्ष, सवचव र कोषताधयक्षको 
कताममता सघताउनषे ।

(४) कतायथिसवमव्लषे ्ोकषे कता अनय कतायथिहरु गनने । 
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परिच छ्ेद-५

आव थ्िक वयवस्तापन

९. संस्ताको आ्र्तानी : (१) संस्तालषे र्षेहताय बमोवजमकता क्षषेत्रबताट आ्र्तानी प्रताप्त गनथि 
सकनषे्छाः 
(१) गताउँपतावलकताबताट प्रताप्त हुनषे अनरु्तान रकम ।  
(२) सरकतारी ् ्ता गैर सरकतारी वनकतायहरु, सतामरु्तावयक संस्ता  ् ्ता वयवक्तहरुबताट 

प्रताप्त हुनषे सहताय्ता ््ता अनरु्तानको रकम ।
(३) टोल ववकतास संस्तालषे आयमलूक कतायथिहरु संञचतालन गरी प्रताप्त हुनषे 

आ्र्तानी ।
(४) गताउँपतावलकता, अनय सरकतारी वनकताय ््ता गैरसरकतारी संघसंस्तासँग 

ववकतास वनमताथिण वता कतायथिरिम सञचतालनकता लतावग स््झौ्ताबमोवजम प्रताप्त 
रकम।

(५) संस्ताकता सर्सयहरुबताट प्रताप्त शलुक ््ता सहयोगको रकम।
(६) अनय स्ताषे्बताट प्रताप्त गरषेको रकम ।

   (२) संस्ताको नताममता प्रताप्त हुनषे सबै रकम संस्ताको नताममता रहषेको 
वैंक िता्तामता ज्मता गनुथि पनने्छ।

१०. संस्ताको िचथिाः संस्ताको िचथि र्षेहताय बमोवजम हुनषे्छाः
(१) कुनै वनकतायबताट स््झौ्ताबमोवजम प्रताप्त हुनषे रकम स््झौ्तामता उवललवि् 

श थ्ि बमोवजम ्ोवकएको कतायथिमता िचथि गनुथि पनने्छ।
(२) संस्ताको वनयवम् सञचतालन ््ता कतायताथिलय वयवस्तापनस्बनिी िचथि 

कतायथिसवमव्को वनणथियबमोवजम हुनषे्छ।
११. संस्ताको लषेिता, प्रव्वषेर्न ््ता अनयाः 

(१)  संस्ताको िता्ता वडता कतायताथिलयको वसफताररसमता गताउँ कतायथिपतावलकताको 
कतायताथिलयलषे ्ोकषे को बैंकमता सञचतालन हुनषे्छ।

(२)  उपर्फता (१) बमोवजमको बैंक िता्ता क््ीमता एक जनता मवहलता हुनषे गरी 
संस्ताकता अधयक्ष, उपताधयक्ष र सवचवमधयषे कुनै र्ईु जनता र कोषताधयक्षको 
संयकु्त र्स्ि्बताट सञचतालन हुनषे्छ। 

(३) कोषताधयक्षलषे संस्ताको सबै प्रकतारको नगर्ी ््ता वजनसी आ्र्तानी, स्पणूथि 
ववकतास िचथिको वववरण, संस्ताको संचतालन र वयवस्तापनमता भएको 
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प्रशतासवनक िचथिहरुको वववरण सपष् रुपमता रताखनपुनने्छ ।
(४) कोषताधयक्षलषे आ्र्तानी िचथिको वहसताब वक्ताव चौमतावसक रुपमता कतायथि 

सवमव्को बैठकमता पषेश गनुथि पनने्छ।
(५)  कतायथिसवमव्लषे प्रतयषेक आव थ्िक वषथिमता गरषेको कताम र आव थ्िक कतारोबतारको 

य्ता थ्ि वववरण ्यतार गरी आव थ्िक वषथि समताप्त भएको वमव्लषे ्ीन मवहनता 
वभत्र टोल भषेलतामता पषेश गनुथि पनने्छ।

(६) संस्तालषे आफनो वतावषथिक कतारोबतारको प्रव्वषेर्न सताितारणसभता, स्बवनि् 
वडता कतायथिलय र गताउँपतावलकतामता पषेश गनुथिपनने्छ ।

(७) गताउँपतावलकता ््ता वडता कतायताथिलयलषे आवशयक्ताअनसुतार संस्ताको 
अनगुमन गरी आवशयक वनर्नेशन वर्न सकनषे्छ ।

१२. वजनसी ््ता वस्गु् सहयोग वलन सकनषेाः (१) यस कतायथिववविमता अनयत्र जनुसकैु 
कुरता लषेविएको भए ् तापवन ववपर् ्प्रभतावव् वयवक्तको उद्तार, रताह् ् ्ता पनुस्ताथिपनता 
कतायथिमता सहयोग गनथि कुनै सरकतारी वनकताय, गैर सरकतारी संघसंस्ता, वनजी क्षषेत्र ््ता 
वयवक्त ववशषेषबताट वजनसी सतामतान ््ता वस्गु् सहयोग वलन सकनषे्छ।

   (२) संस्तालषे उपर्फता (१) बमोवजम प्रताप्त सहयोग वडता सवमव्को 
समनवयमता तयस्ो ववपर्बताट प्रभतावव् वयवक्त ््ता पररवतारलताई वव्रण गनथि 
सकनषे्छ।

   (३) संस्तालषे यस र्फताबमोवजम प्रताप्त सहयोगको वववरण वतावषथिक 
प्रव्वषेर्नमता समष्े  समतावषेश गनुथि पनने्छ। 

पररच्छषेर् –६

ववववि

१३. समनवय सवमव्ाः (१) संस्ताको कतामको अनगुमन ््ता समीक्षता गरी पकृष्ठपोषण 
प्रर्तान गनथि हरषेक वडतामता र्षेहतायबमोवजमको समनवय सवमव् रहनषे्छ :-

(१) वडताधयक्ष  - संयोजक

(२) वडता सवमव्कता सर्सयहरु   - सर्सय 

(३) टोलववकतास संस्ताकता अधयक्षहरु मधयषेबताट संयोजकलषे ्ोकषे कता ३ जनता -सर्सय 

(४) वडता सवचव  - सर्सय सवचव
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   (२) उपर्फता (१) को िणड (ग) बमोवजमकता सर्सयहरुको पर्ताववि 
र्ईु वषथिको हुनषे्छ । उक्त पर्ताववि समताप्त भएपव्छ संयोजकलषे कतायथिकताल नर्ोहोररनषे 
गरी वडता वभत्रकता अनय संस्ताकता अधयक्षहरु मधयषेबताट ्ीन जनता मनोनयन गनुथि 
पनने्छ।

   (३) उपर्फता (१) बमोवजमको सवमव्को बैठक क््ीमता चौमतावसक 
रुपमता बसनषे्छ।

   (४) उपर्फता (१) बमोवजमको सवमव्लषे वडता वभत्रकता सबै संस्ताको 
कताम कतारवताहीलताई प्रभतावकतारी बनताउन कतायथि सवमव्लताई आवशयक वनर्नेशन वर्न 
सकनषे्छ।  

   (३) उपर्फता (१) बमोवजमको सवमव्लषे संस्ताको कताम 
कतारवताहीको स्बनिमता वतावषथिक प्रव्वषेर्न कतायथिपतावलकतामता पषेश गनुथि पनने्छ।

१४.  बतािता अडकताउ फुकताउन सकनषेाः यो कतायथिवववि कतायताथिनवयनको रिममता कुनै बतािता 
अड्चन आएमता कतायथिपतावलकतालषे तयस्ो बतािता अडकताउ फुकताउन सकनषे्छ ।

१५. कतायथि सवमव् भङ्ग गनथि सकनषेाः सतावथिजवनक स्पवत्को वहनतावमनता गनने, प्रचवल् 
कताननू वबपरर् कतायथि गनने ््ता भ्रष्ताचतार वता आव थ्िक वहनतावमनता गरषेको पताइएमता 
तयस्ो कतायथिसवमव्लताई स्बवनि् वडता सवमव्को वसफताररसमता कतायथिपतावलकतालषे 
भङ्ग गनथि सकनषे्छ । यसरी कतायथिसवमव् भङ्ग भएको अवस्तामता एक मवहनतावभत्र 
यसै कतायथिववववि बमोवजम नयतँा कतायथि सवमव् गठन गनुथि पनने्छ।

१६. कतायथिवववि संशोिन ््ता ितारषेज गनथि सकनषेाः (१) कतायथिपतावलकतालषे आवशयक्ता 
अनसुतार यो कतायथिवववि संशोिन ््ता ितारषेज गनथि सकनषे्छ। 

   (२) उपर्फता (१) बमोवजम यो कतायथिवववि ितारषेज भएको अवस्तामता 
यस कतायथिवववि बमोवजम स्तापनता ््ता सञचतालन भएकता संस्ताहरुको स्पवत् 
््ता र्तावयतव कतायथिपतावलकताको नताममता हुनषे्छ।
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अनसुचूी-१
टोल ववकतास संस्तालताई गताउपतावलकतामता सचूीककृ ् गनने वनवषेर्नको नमनुता

वमव्ाः ………………….
श्ी सवचवजयू
वडता सवमव्को कतायताथिलय
वडता नं....... 
.............गताउँपतावलकता ।

क्वष्यः टोल क्वकास ससं्ा सचूीकृत गनने सम्बन्मा ।
उपयुथिक्त स्बनिमता यस गताउँपतावलकता को वडता नं …… वस्् ……………..
टोलमता गठन गररएको …………………………. टोल ववकतास संस्तालताई 
…………………………………सचूीककृ ् गररवर्नहुुन वन्नतानसुतारकता वववरण 
सवह् अनरुोि गर्थि्ुछ । यस …………………………….. टोल ववकतास संस्ताको 
क्षषेत्र वन्न उललषेवि् चतार वकललतावभत्र सीवम् रहनषे्छ ।
सलंगनः 
टोल भषेलताको उपवस्व् र वनणथिय।
कतायथि सवमव्कता सर्सयहरुको नताम ्र ।
पवूथि वसमतानतााः ………………………………
पवचिम वसमतानतााः ………………………….
उत्र वसमतानतााः …………………………..
र्वक्षण वसमतानतााः ………………………….
हतालकता ज्मता घरिरुीाः
क्नवछेदक
सवमव्को ्फथि बताट
अधयक्षको नतामाः ………………………………
टोल ववकतास संस्ताको नतामाः ..............
ठषेगतानतााः  ...........................
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