खण्ड ४ सं ख्या २

टोल विकास सं स्था (गठन तथा परिचालन) काययविधि, २०७८

चौदण्डीगढी नगिपाधलका
बेल्टाि,उदयपुि १ नं. प्रदे श

टोल विकास सं स्था (गठन तथा परिचालन) काययविधि, २०७८
प्रस्तािना: स्थानीय विकास प्रवियामा टोल तथा बस्ती स्तििाट नै नागरिक सहभाधगता
सुधनश्चित गदै समाोको ्धथयक,सामाश्चोक,सास्कृधतक लगायत विकासका सबै पक्षमा ददगोपना
ि अपनत्ि सृोना गनय धनश्चित भौगोधलक क्षेत्रधभत्र बसोबास गने नागरिकहरुको सहभाधगतामा
िडा कायायलयको सहयोगीको रुपमा काम गने गिी टोल विकास सं स्थाको गठन ि
परिचालनका लाधग ्िश्यक कानूनी व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकोले,

"प्रशासकीय काययविधि धनयधमत गने ऐन, २०७५ को दफा ४ बमोश्चोम काययपाधलकाले यो
काययविधि स्िीकृत गिी लागू गिे को छ

परिच्छे द-१
प्रािश्चभभक

१. सं श्चक्षप्त नाम ि प्रािभभ:

(१) यो काययविधिको नाम “टोल विकास सं स्था (गठन तथा

परिचालन) काययविधि,२०७८” िहे को छ।
(२) यो काययविधि िाोपत्रमा प्रकाश्चशत भएको धमधतदे श्चख लागू हुनेछ ।

२. परिभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविधिमा,(क) “कायायलय”

भन्नाले

चौदण्डीगढी

नगिपाधलकाको

नगिकाययपाधलकाको

कायायलयलाई सभझनु पछय।
(ख) "टोल विकास सं स्था" भन्नाले टोल बस्तीको समग्र विकासको लाधग
धनश्चित

भौगोधलक

क्षेत्रका

अधिकांश

घि

िुिीका

प्रधतधनधिहरुको

उपसश्चस्थधतमा विकास धनमायण, सेिा प्रिाह ि समाश्चोक परिचालनको

क्षेत्रमा काम गने उद्देश्यले गठन भई िडा कायायलयमा सूचीकृत भएको
सामुदावयक सं स्थालाई सभझनु पछय ।
(ग) “पदाधिकािी”

भन्नाले

सं स्थाको

काययसधमधतका

अध्यक्ष,

उपाध्यक्ष,

कोषाध्यक्ष, सश्चचि ि सदस्यहरु समेतलाई सभझनु पछय ।

ु िा छु ट्टाछु ट्टै बैठक सभझनु पछय ।
(घ) “बैठक” भन्नाले सं स्थाको सं यक्त
(ङ) “िडा” भन्नाले चौदण्डीगढी नगिपाधलकाको िडालाई सभझनु पछय।
(च) “वििान” भन्नाले सं स्थाको वििानलाई सभझनु पछय ।
(छ) “सधमधत” भन्नाले सं स्थाको काययसधमधत सभझनु पछय ।
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(ो) “सािािणसभा” भन्नाले सं स्थाको सािािण सदस्यहरुको भेला सभझनु
पछय।
(झ) “सं स्था” भन्नाले टोल विकास सं स्थालाई सभझनु पछय ।

परिच्छे द- २
सं स्थाको गठन तथा सूचीकृत सभबन्िी व्यिस्था
३. सं स्थाको गठन : (१) चौदण्डीगढी नगिपाधलकाका क्षेत्रमा भौगोधलक तथा सामाश्चोक

साधमप्यताको ्िािमा टोल तथा बस्तीका िाधसन्दाको ्मभेलाबाट टोल तथा बस्ती
धभत्रका घििुिी समािेश हुने गिी टोल विकास सं स्थाको गठन गरिनेछ ।
(२) उपदफा

(१) बमोश्चोम

गठन

हुने

सं स्थाको काययसधमधतमा

दे हाय

बमोश्चोमका पदाधिकािी तथा सदस्यहरु िहनेछन:(क) अध्यक्ष एक ोना
(ख) उपाध्यक्ष एक ोना
(ग) कोषाध्यक्ष एक ोना
(घ) सश्चचि एक ोना
(ङ) सदस्यहरु (तीन दे श्चख सात ोना सभम)
(३) उपदफा (२) बमोश्चोम सं स्था गठन गदाय टोल तथा बस्ती धभत्रका एक
घििुिीबाट एकोना भन्दा बढी नपने गिी भौगोधलक सन्तुलन तथा सामाश्चोक
समािेशीकिणको ्िािमा सभा िा िडा कायायलयले तोकेको चाि वकल्ला
धभत्रका नागरिकहरुको ्मभेलाबाट सियसभमत रुपमा सं स्थाको कायय सधमधत
गठन हुनेछ ।
ति, यस दफा बमोश्चोम ्मभेलामा सियसभमत हुन नसकेमा उपश्चस्थत
सदस्यहरुको बहुमतबाट कायय सधमधत गठन गनय बािा पने छै न।

(४) उपदफा (३) बमोश्चोम काययसधमधतको काययकाल समाप्त भएपधछ सािािण
सभाको सियसभमत िा सो नभएमा बहुमतबाट काययसधमधतको पुनगयठन हुनेछ।
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(५) कायय सधमधतको कायायिधि गठन भएको धमधतले दुई िषयको हुनेछ ।
(६) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ि सश्चचिको पदमा लगाताि दुई काययकाल
भन्दा बढी सोही पदमा काम गनय सक्ने छै न ।
(७) कायय सधमधतमा अध्यक्ष, सश्चचि िा कोषाध्यक्ष मध्ये कुनै एक पदमा
अधनिायय रुपमा मवहला हुनपु नेछ ।

(८) सं स्था गठन गदाय सकेसभम टोलका सभपुण य घििुिीलाई एक घि एक
सदस्यको रुपमा समे्नु पनेछ ।

(९) उपदफा ८ बमोश्चोम सिै घििुिी समािेश हुन सभभि नभएमा कभतीमा
८० प्रधतशत घििुिी सहभागी गिाई टोल विकास सं स्था गठन गनुप
य ने छ।
(१०) यस काययविधि बमोश्चोम गठन गरिने सं स्थाको काययसधमधतमा कभतीमा
५० प्रधतशत मवहला सदस्य हुन ु पनेछ ।

(११) सं स्थाको काययक्षेत्र सािािण सभाले तोकेको चािवकल्ला धभत्र हुनेछ।
सािािण सभाले टोल तथा बस्ती धभत्रका कुनै घििुिी सं स्थामा समािेश
गिे को नपाइएमा िा कुनै घििुिी िा बस्ती उक्त सं स्थामा समािेश गनुय पने

भन्ने लागेमा िडा कायायलयले त्यसिी छु टे को घििुिी िा बस्ती सभबश्चन्ित
सं स्थामा समािेश गनय लगाउनेछ।
(१२) यस दफामा अन्यत्र ोुनसुकै कुिा ले श्चखएको भए तापधन िडा
कायायलयले तोकेको भौगोधलक क्षेत्र धभत्र िहे का बढीमा १०० घििुिी समे्ने
गिी टोल विकास सं स्था गठन गनय सवकने छ। एउटा घििुिी एक भन्दा
बढी टोल विकास सं स्थाको सदस्य बन्न पाउने छै न।
४. कायय सधमधतका पदाधिकािीको पद रिक्त सभबन्िी व्यिस्थााः (१) दफा ३ बमोश्चोम गठन
भएको कायय सधमधतका पदाधिकािीहरुको पद दे हाय बमोश्चोमको अिस्थामा रिक्त हुनेछ।
(क)

अध्यक्षले उपाध्यक्ष माफयत काययसधमधतको बैठकमा ि उपाध्यक्ष सवहत अन्य
सदस्यले अध्यक्षलाई िाोीनामा ददएमा।

(ख)

भ्रष्टाचाि िा अन्य कुनै फौोदािी अधभयोगमा कसुिदाि ठहरिएमा।
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(ग)

मृत्यु भएमा।

(२) उपदफा (१) बमोश्चोम अध्यक्षको पद रिक्त भएमा कायय सधमधतको बाकी
अिधिको लाधग उपाध्यक्षले अध्यक्ष भई कामकाो गनेछ। अन्य पदाधिकािीहरुको
हकमा कायय सधमधतले बाकी अिधिको लाधग सधमधतका सदस्यहरु मध्येबाट कुनै
सदस्यलाई त्यस्तो रिक्त पदमा कामकाो गनय लगाउन सक्नेछ।

५. सं स्था सूचीकृत : सं स्थाको सूचीकृत दे हाय बमोश्चोम हुनेछ : -

(क) सं स्थाको ्मभेलाले धनणयय गिी अनुसूची १ बमोश्चोमको ढाचामा सोही
धनिेदनमा उश्चल्लश्चखत कागोातहरु समािेश गिी सं स्था सूचीकिणका लाधग
िडा कायायलयमा धनिेदन ददनु पनेछ ।
(ख) उपदफा (१) बमोश्चोम धनिेदन प्राप्त भएपधछ िडा कायायलयले सं स्थाको
चािवकल्ला धभत्रका सबै घििुिी समािेश गिे नगिे को समेत हे िी अनुसूची

२ बमोश्चोमको ढाचामा सं स्था सूचीकृत गिे को प्रमाण पत्र उपलब्ि
गिाउनु पनेछ ।

(ग) दफा (क) बमोश्चोम प्राप्त धनिेदन बमोश्चोम सूचीकृतको लाधग प्राप्त भएको
टोल विकास सं स्थामा समािेश हुनपु ने घििुिी िा बस्ती छु टे को पाइएमा
त्यसिी छु टे को घििुिी िा बस्ती समेत समािेश गिी सूचीकिणको लाधग
पुन पेश गनय धनदे शन ददन सक्नेछ।

(घ) िडा कायायलयले यस दफा बमोश्चोम सं स्था सूचीकृत गिे को विििण
माधसक रुपमा काययपाधलकाको कायायलयमा पठाउनु पनेछ।
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परिच्छे द-३

सं स्थाको काम कतयव्य,अधिकािहरु

६. टोल विकास सं स्थाका काययहरु : (१) टोल विकास सं स्थका काम, कतयव्य ि
अधिकाि दे हायबमोश्चोम हुनेछ :-

(क) समुदायमा शाश्चन्त, सुिक्षा ि अमनचयन कायम गनय सहयोग गने ।
(ख) सामुदावयक सदभाि, सवहष्णुता ि भाइचािाको विकास गने ।
(ग) टोलमा सं चालन हुने विकास धनमायणका योोनाहरुको तोुम
य ा, कायायन्ियन ि
सुपरििेक्षण तथा अनुगमनमा सहयोग गने ।

(घ) टोलमा हुने पिभपिागत ोात्रा, मेला, पिय तथा समािोहको व्यिस्थापनमा
सहयोग गने।

(ङ) टोलमा िहे का साियोधनक तथा ऐलानी ोग्गा, साियोधनक भिन, सभपदा
तथा भौधतक पूिायिािहरुको सं िक्षण गनय तथा अधतिमण हुन नददन
सहयोग गने।
(च) टोलमा विपद् व्यिस्थापन सभिन्िी खोो,उद्धाि, िाहत वितिण, पुनधनयमायण
तथा पुनस्थायपना काययमा सहयोग गने ।
(छ) टोलको सिसफाई व्यिस्थापनको लाधग सहयोग ि समन्िय गने / गिाउने
(ो) छाडा पशु चौपाया व्यिस्थापनमा सहयोग गने /गिाउने ।
(झ) सडक बत्ती, सामुदावयक पाकय, साियोधनक शौचालय ोस्ता साियोधनक
सभपश्चत्तको सञ्चालन ि व्यिस्थापनमा सहयोग पुियाउने ।

(ञ) कानून बमोश्चोम धतनुय पने कि, दस्तुि, सेिाशुल्क बुझाउने काययमा
सहोीकिण गने ।
(ट) टोलमा बसोबास गने गरिि, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यश्चक्त तथा
बेिोोगाि व्यश्चक्तहरुको तथ्याङ्क सं कलन काययमा सहयोग गने ।
(ठ) टोलमा िहे का शैश्चक्षक तथा स्िास्थ्य सं स्थाहरुको व्यिस्थापन ि गुणस्ति
सुिािको लाधग सहयोग गने।
(ड) ोन्म, धबबाह, बसाई सिाई, सभिन्ि विच्छे द, मृत्यु ोस्ता व्यश्चक्तगत
घटना दतायको लाधग टोलबासीलाई उत्सावहत ि सहोीकिण गने ।
(ढ) सामाश्चोक सुिक्षा भत्ता वितिण काययमा ्िश्यक सहोीकिण गने ।
(ण) विद्युत च ुहािट तथा चोिी धनयन्त्रण काययमा सहयोग गने ।
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(त) टोलमा खाद्यान्न, माछामासु, तिकािी, फलफूल, पेय पदाथय लगायत दै धनक
उपभोग्य सामग्रीको गुणस्ति ि मुल्य सुचीको बािे मा ोानकािी िाखी
बोाि अनुगमन काययमा सहयोग गने।
(थ) उपभोक्ता हक वहत सं िक्षणको लाधग पैििी तथा ोनचेतना अधभबृवद्ध गने।
(द) टोलमा हरियाली क्षेत्र विस्ताि गिी िाताििण सं िक्षणको काययमा सहयोग
गने ।
(ि) स्थानीय ्धथयक विकासका सं भािनाका बािे मा छलफल गिी स्थानीय
तह, गैि सिकािी तथा धनोी क्षेत्रसग समन्िय, सहोीकिण ि पैििी गने
।
(न) भिन धनमायण मापदण्ड तथा िाविय भिन सं वहताको पालनाको लाधग टोल
बासीहरुलाई प्रोत्सावहत गने ।
(ऩ) विद्यालय भनाय, खोप अधभयान, साक्षिता अधभयान, सिसफाई, लै वङ्गक वहं सा
उन्मुलन ोस्ता िाविय अधभयानहरुमा सहयोग ि समन्िय गने।
(प) टोलमा िनी, गरिबको भािना हटाई सबै सदस्यहरुलाई धनणयय प्रविया ि
श्रोतमा

परिचालनमा समान अधिकाि स्थावपत गनय सहोीकिण गने ।

(फ) घिे ल ु वहं सा, यौनोन्य वहं सा,मानि तस्किी, बालश्रम तथा बाध्यात्मक श्रम,
छाउपडी लगायतका सामाश्चोक अपिाि तथा खिािीहरु अन्त्य गनय
ोनचेतना अधभिृवद्ध गने ।
(ब) टोलमा

उद्यम

विकाससग

सभबश्चन्ित

काययिमहरु

सं चालन

गनय

्िश्यक सहोीकिण गने ।
(भ) टोलको विकासका लाधग विधभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्चतम सदुपयोग
गने ।
(म) टोलमा सिकािी धनकाय तथा गैि सिकािी सं स्था माफयत सञ्चालन हुने
काययिमहरु कायायन्ियन गनय सहयोग गने ।

(य) ्फ्नो टोललाई िाताििणमैत्री, बाल मैत्री, पोषण मैत्री तथा पूण य
सिसफाइयुक्त बनाउन काययिमहरु सं चालन गने तथा िडा कायायलय ि
गाउ।नगिपाधलकाका

काययिम

कायायन्ियनमा

सहयोग,

समन्िय

ि

सहोीकिण गने।
(ि) िडा कायायलय, नगिपाधलका तथा अन्य सिकािी धनकाय ि गैिसिकािी
सं घसं स्थासग गिे को सभझौता तथा समझदािी अनुसािका अन्य काययहरु
गने।
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परिच्छे द-४
सं स्थाको कायय सधमधतको बैठक ि पदाधिकािीहरुको काम, कतयव्य ि अधिकाि
७. सं स्थाको कायय सधमधतको बैठक : (१) सं स्थाको कायय सधमधतको बैठकको सञ्चालन
दे हाय बमोश्चोम हुनेछ :-

(क) कायय सधमधतको बैठक मवहनामा कश्चभतमा एक पटक ि ्िश्कता
अनुसाि बस्नेछ ।
(ख) सधमधतको

बैठकमा

िडा

सधमधत

तथा

नगिपाधलका/गाउपाधलकाका

ोनप्रधतधनधि, विज्ञ तथा अन्य सिोकाििालहरुलाई ्मन्त्रण गनय सवकनेछ
।
(ग) सधमधतको िैठक धनणययको मस्यौदा सश्चचिले तयाि गनेछ ।
(घ) सं स्थाको

बैठकको

धनणययहरु

िैठकमा

उपश्चस्थत

पदाधिकािीहरुबाट

हस्ताक्षि गिी प्रमाश्चणत गिाउनु पनेछ।
(२) उदफा (१) बमोश्चोम बस्ने काययसधमधतको बैठकको माइन्युट ि सं स्थाका प्रशासधनक तथा
्धथयक कािोबािसग सभबश्चन्ित सभपूण य कागोातहरु अध्यक्ष, सश्चचि ि कोषाध्यक्षको श्चोभमामा
िहनेछन।
(३) कायय सधमधतको बैठक सं स्थाको कायायलयमा बस्नेछ। सं स्थाको कायायलय स्थापना भई
नसकेको अिस्थामा काययसधमधतका सबै सदस्यलाई पायक पने गिी उपयुक्त स्थानमा बैठक बस्ने
गिी अध्यक्षले तोक्न सक्नेछ।

८. सं स्थाका कायय सधमधतका पदाधिकािीहरुको काम कतयव्य ि अधिकाि:सं स्थाका पदाधिकािीहरुको काम कतयव्य ि अधिकाि दे हाय बमोश्चोम हुनेछाः
(१) अध्यक्षको काम, कतयव्य ि अधिकाि

(क) सं स्थाको धनयधमत बैठक बोलाउने, बैठकका लाधग धमधत, समय ि स्थान
तोक्ने ।
(ख) बैठकको अध्यक्षता गिी बैठक सं चालन गने ।
(ग) बैठकमा अनुशासनको पालन गनय लगाउने ि छलफलका विषयहरु वटपोट
गने िा गनय लगाउने ।
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(घ) छलफल हुदा सिैको विचाि सं कलन गने ि सियसभमत धनणयय गनय पहल
गने ।
(ङ) सं स्थाका धनणययहरु लागू गने, गिाउने ।
(च) सं स्थाले प्राप्त गिे को नगद िा श्चोन्सी सामानको सुिक्षाको प्रिन्ि
धमलाउने।
(छ) ्िश्यकता अनुसाि विशेष बैठक बोलाउने ।
(ो) काययविधि बमोश्चोम अन्य काययहरु गने ।
(२) उपाध्यक्षको काम कतयव्य ि अधिकाि:
(क) अध्यक्षको अनुपश्चस्थधतमा अध्यक्षले गने भनी तोवकएका काययहरु गने ।
(ख) कायय सधमधतले तोकेका अन्य काययहरु गने।

(३) सश्चचिको काम, कतयव्य ि अधिकािाः

(क) अध्यक्षको ्दे शअनुसाि बैठक बोलाउने ।
(ख) छलफलका प्रस्तािहरु सं कलन गिी बैठकमा पेश गने ि बैठकको
धनणयय लेखी धनणयय प्रमाश्चणत गिाउने ।
(ग) सं स्थाको वियाकलापको बािे मा सदस्यहरुलाई ोानकािी गिाउने।
(घ) काययसधमधतले तोकेका अन्य काययहरु गने ।
(४) कोषाध्यक्षको काम, कतयव्य ि अधिकाि
(क) सं स्थाको ्भदानी ि खचयको वहसाब िाख्ने तथा विििण तयाि गने।
ु रुपमा खाता सं चालन गने।
(ख) बैंकमा खाता सं चालन गदाय सं यक्त
(ग) सं स्थाको नगद ि श्चोन्सी सामानको श्चोभमा धलई सुिक्षा गने।
(घ) काययसधमधतले तोकेका अन्य काययहरु गने ।
(५) सदस्यहरुको काम,कतयव्य ि अधिकाि
(क) सधमधतको बैठकमा उपश्चस्थत हुने ि छलफलमा सिीय रुपमा सहभागी
हुने।

(ख) सधमधतको

धनणयय

कायायन्ियनमा

सहयोग

गने।

सधमधतको

धनणयय

कायायन्ियन भए नभएको हे िी ्िश्यकताअनुसाि सधमधतको बैठकमा
छलफलमा ल्याउने।
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(ग) ्िश्कता अनुसाि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सश्चचि ि कोषाध्यक्षको काममा
सघाउने ।
(घ) काययसधमधतले तोकेका अन्य काययहरु गने ।

परिच्छे द-५

्धथयक व्यिस्थापन
९. सं स्थाको ्भदानी : (१) सं स्थाले दे हाय बमोश्चोमका क्षेत्रबाट ्भदानी प्राप्त गनय
सक्नेछाः
(क)

(ख)

नगिपाधलकाबाट प्राप्त हुने अनुदान िकम ।
सिकािी

तथा

गैि

सिकािी

धनकायहरु,

सामुदावयक

सं स्था

तथा

व्यश्चक्तहरुबाट प्राप्त हुने सहायता तथा अनुदानको िकम ।
(ग)

टोल विकास सं स्थाले ्यमूलक काययहरु सं चालन गिी प्राप्त हुने ्भदानी
।

(घ)

नगिपाधलका, अन्य सिकािी धनकाय तथा गैिसिकािी सं घसं स्थासग विकास
धनमायण िा काययिम सञ्चालनको लाधग सभझौता बमोश्चोम प्राप्त िकम।

(ङ)

सं स्थाका सदस्यहरुबाट प्राप्त शुल्क तथा सहयोगको िकम।

(च)

अन्य श्रोतबाट प्राप्त गिे को िकम ।

(२) सं स्थाको नाममा प्राप्त हुने सबै िकम सं स्थाको नाममा िहेको िैंक खातामा ोभमा

गनुय पनेछ।
१०.

सं स्थाको खचयाः सं स्थाको खचय दे हाय बमोश्चोम हुनेछाः
(क) कुनै

धनकायबाट

सभझौता

बमोश्चोम

प्राप्त

हुने

िकम

सभझौतामा

उश्चल्लश्चखत शतय बमोश्चोम तोवकएको काययमा खचय गनुय पनेछ।
(ख) सं स्थाको धनयधमत सञ्चालन तथा कायायलय व्यिस्थापन सभबन्िी खचय
काययसधमधतको धनणयय बमोश्चोम हुनेछ।
११.

सं स्थाको लेखा, प्रधतिेदन तथा अन्याः
(१) सं स्थाको खाता िडा कायायलयको धसफारिसमा नगि काययपाधलकाको कायायलयले
तोकेको बैंकमा सञ्चालन हुनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोश्चोमको बैंक खाता कभतीमा एक ोना मवहला हुने गिी

ु
सं स्थाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ि सश्चचिमध्ये कुनै दुई ोना ि कोषाध्यक्षको सं यक्त
दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ।

(३) कोषाध्यक्षले सं स्थाको सबै प्रकािको नगदी तथा श्चोन्सी ्भदानी, सभपूण य विकास
खचयको विििण, सं स्थाको सं चालन ि व्यिस्थापनमा भएको प्रशासधनक खचयहरुको
विििण स्पष्ट रुपमा िाख्नुपनेछ ।
(४) कोषाध्यक्षले ्भदानी खचयको वहसाब वकताि चौमाधसक रुपमा कायय सधमधतको
बैठकमा पेश गनुय पनेछ।
(५) काययसधमधतले प्रत्येक ्धथयक िषयमा गिे को काम ि ्धथयक कािोबािको यथाथय
विििण तयाि गिी ्धथयक िषय समाप्त भएको धमधतले तीन मवहना धभत्र टोल
भेलामा पेश गनुय पनेछ।
(६) सं स्थाले ्फ्नो िावषयक कािोबािको प्रधतिेदन सािािणसभा, सभबश्चन्ित िडा
काययलय ि गाउ।नगिपाधलकामा पेश गनुप
य नेछ ।
(७) गाउ।नगिपाधलका तथा िडा कायायलयले ्िश्यकता अनुसाि सं स्थाको अनुगमन
गिी ्िश्यक धनदे शन ददन सक्नेछ ।

१२.

श्चोन्सी तथा िस्तुगत सहयोग धलन सक्नेाः (१) यस काययविधिमा अन्यत्र ोुनसुकै कुिा

ले श्चखएको भए तापधन विपद् प्रभावित व्यश्चक्तको उद्दाि, िाहत तथा पुनस्थायपना काययमा
सहयोग गनय कुनै सिकािी धनकाय, गैि सिकािी सं घसं स्था, धनोी क्षेत्र तथा व्यश्चक्त
विशेषबाट श्चोन्सी सामान तथा िस्तुगत सहयोग धलन सक्नेछ।
(२) सं स्थाले उपदफा (१) बमोश्चोम प्राप्त सहयोग िडा सधमधतको समन्ियमा त्यस्तो
विपदबाट प्रभावित व्यश्चक्त तथा परििािलाई वितिण गनय सक्नेछ।
(३) सं स्थाले यस दफा बमोश्चोम प्राप्त सहयोगको विििण िावषयक प्रधतिेदनमा समेत
समािेश गनुय पनेछ।
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परिच्छे द –6

विविि
१३.

समन्िय सधमधताः (१) सं स्थाको कामको अनुगमन तथा समीक्षा गिी पृष्ठपोषण प्रदान

गनय हिे क िडामा दे हायबमोश्चोमको समन्िय सधमधत िहनेछ :(क) िडाध्यक्ष

- सं योोक

(ख) िडा सधमधतका सदस्यहरु

- सदस्य

(ग) टोलविकास सं स्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट सं योोकले तोकेका ३ ोना
-सदस्य
(घ) िडा सश्चचि

- सदस्य सश्चचि

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोश्चोमका सदस्यहरुको पदािधि दुई िषयको हुनेछ

। उक्त पदािधि समाप्त भएपधछ सं योोकले काययकाल नदोहोरिने गिी िडा धभत्रका अन्य
सं स्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट तीन ोना मनोनयन गनुय पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोश्चोमको सधमधतको बैठक कभतीमा चौमाधसक रुपमा बस्नेछ।
(४) उपदफा (१) बमोश्चोमको सधमधतले िडा धभत्रका सबै सं स्थाको काम काििाहीलाई
प्रभािकािी बनाउन कायय सधमधतलाई ्िश्यक धनदे शन ददन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोश्चोमको सधमधतले सं स्थाको काम काििाहीको सभबन्िमा िावषयक
प्रधतिेदन काययपाधलकामा पेश गनुय पनेछ।
१४.

बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेाः यो काययविधि कायायन्ियनको िममा कुनै बािा

अड्चन ्एमा काययपाधलकाले त्यस्तो बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ ।

१५.

कायय सधमधत भङ्ग गनय सक्नेाः साियोधनक सभपश्चत्तको वहनाधमना गने , प्रचधलत कानून

धबपरित कायय गने तथा भ्रष्टाचाि िा ्धथयक वहनाधमना गिे को पाइएमा त्यस्तो
काययसधमधतलाई सभबश्चन्ित िडा सधमधतको धसफारिसमा काययपाधलकाले भङ्ग गनय सक्नेछ
। यसिी काययसधमधत भङ्ग भएको अिस्थामा एक मवहना धभत्र यसै काययिविधि बमोश्चोम
नया कायय सधमधत गठन गनुय पनेछ।
१६.

काययविधि सं शोिन तथा खािे ो गनय सक्नेाः (१) काययपाधलकाले ्िश्यकता अनुसाि

यो काययविधि सं शोिन तथा खािे ो गनय सक्नेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोश्चोम यो काययविधि खािे ो भएको अिस्थामा यस काययविधि
बमोश्चोम स्थापना तथा सञ्चालन भएका सं स्थाहरुको सभपश्चत्त तथा दावयत्ि काययपाधलकाको
नाममा हुनेछ।
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अनुसूची-१

टोल विकास सं स्थालाई नगिपाधलकामा सूचीकृत गने धनिेदनको नमुना
धमधताः …………………..
श्री सश्चचिज्यू

िडा सधमधतको कायायलय
िडा नं.......

चौदण्डीगढी नगिपाधलका।
विषयाः टोल विकास सं स्था सूचीकृत गने सभबन्िमा ।
उपयुक्त
य
सभबन्िमा यस नगिपाधलका को िडा नं …… श्चस्थत ……………..टोलमा
गठन

गरिएको

................………………………….

…………………………………सूचीकृत

गरिददनुहन
ु

टोल

विकास

धनभनानुसािका

सं स्थालाई

विििण

सवहत

अनुिोि गदयछु । यस …………………………….. टोल विकास सं स्थाको क्षेत्र धनभन
उल्लेश्चखत चाि वकल्लाधभत्र सीधमत िहनेछ ।
सं लग्नाः

टोल भेलाको उपश्चस्थधत ि धनणयय।

कायय सधमधतका सदस्यहरुको नाम थि।

पूि य धसमानााः ………………………………

पश्चिम धसमानााः ………………………….
उत्ति धसमानााः …………………………..
दश्चक्षण धसमानााः ………………………….
हालका ोभमा घििुिीाः

धनिेदक
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सधमधतको तफयबाट
अध्यक्षको नामाः

………………………………

टोल विकास सं स्थाको नामाः ..............
ठे गानााः

...........................
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चौदण्डीगढी नगिपाधलका
……………नं िडा कायायलय

टोल विकास सं स्था सूचीकृत प्रमाण-पत्र
चौदण्डीगढी नगिपाधलका िडा नं. ……………श्चस्थत …………………………………मा गठन भएको

………………………………………………टोल विकास सं स्थालाई यस कायायलयमा धमधत………………मा
सूचीकृत गिी यो प्रमाण-पत्र प्रदान गरिएको छ ।

यस गाउपाधलका।नगिपाधलकाको ्धथयक, सामाश्चोक, सास्कृधतक तथा भौधतक पुिायिाि

विकास ि सुशासन कायम गने क्षेत्रमा यस टोल विकास सं स्थाको सिीय सहभाधगताको
अपेक्षा गदयछु ।

………………………
िडा सश्चचि
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्ज्ञाले ,
स्िीकृधत धमधताः २०७८/१/

ध्रििाो
्चायय
ु
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
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