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टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९ 

   कार्यपाधलकाबाट स्िीकृत धिधत २०७९।०५।२४ 

िाजपत्रिा प्रकाशित धिधत २०७९।०५।२६ 

प्रस्तािना: स्थानीर् विकास प्रविर्ािा टोल तथा बस्ती स्तििाट नै नागरिक सहभाधगता सधुनशित 
गरै्द सिाजको ्धथयक,सािाशजक,सा स्कृधतक लगार्त विकासका सबै पक्षिा दर्दगोपना ि अपनत्ि 
सजृना गनय धनशित भौगोधलक क्षेत्रधभत्र बसोबास गने नागरिकहरुको सहभाधगतािा िडा कार्ायलर्को 
सहर्ोगीको रुपिा काि गने गिी टोल विकास संस्थाको गठन ि परिचालनका लाधग ्िश्र्क 
कानूनी व्र्िस्था गनय िाञ्छनीर् भएकोले, 

"िेरिङरे्दन गाउ पाधलकाको प्रिासकीर् कार्यविधि धनर्धित गने ऐन, २०७९ को र्दफा ४" बिोशजि 
कार्यपाधलकाले र्ो कार्यविधि स्िीकृत गिी लागू गिेको छ ।  

 

परिच्छेर्द-१ 
प्रािशभभक 

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

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

२. परिभाषा : विषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा र्स कार्यविधििा,- 

 

(क) “कार्ायलर्” भन्नाले गाउ पाधलकाको गाउ कार्यपाधलकाको कार्ायलर्लाई सभझन ु
पछय। 

(ि)  "टोल विकास संस्था" भन्नाले टोल बस्तीको सिग्र विकासको लाधग धनशित 
भौगोधलक क्षेत्रका अधिकािं घि ििुीका प्रधतधनधिहरुको उपसशस्थधतिा विकास 
धनिायण, सेिा प्रिाह ि सिाशजक परिचालनको क्षेत्रिा काि गने उ्ेश्र्ले गठन 
भई िडा कार्ायलर्िा सूचीकृत भएको सािरु्दावर्क संस्थालाई सभझन ुपछय । 

(ग)  “पर्दाधिकािी” भन्नाले संस्थाको कार्यसधिधतका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष, 
सशचि ि सर्दस्र्हरु सिेतलाई सभझन ुपछय । 



 

2 

 

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

(ङ)   “िडा” भन्नाले गाउ पाधलकाको िडालाई सभझन ुपछय। 

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

(छ)  “सधिधत” भन्नाले संस्थाको कार्यसधिधत सभझन ुपछय । 

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

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

 

परिच्छेर्द- २ 

संस्थाको गठन तथा सूचीकृत सभबन्िी व्र्िस्था  

  

३. संस्थाको गठन : (१)  िेरिङरे्दन गाउ पाधलकाका क्षेत्रिा भौगोधलक तथा सािाशजक 
साधिप्र्ताको ्िाििा टोल तथा बस्तीका िाधसन्र्दाको ्िभेलाबाट टोल तथा बस्ती धभत्रका 
घिििुी सिािेि हनुे गिी टोल विकास संस्थाको गठन गरिनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोशजि गठन हनुे संस्थाको कार्यसधिधतिा रे्दहार् बिोशजिका 
पर्दाधिकािी तथा सर्दस्र्हरु िहनछेन:- 

(क)  अध्र्क्ष एक जना 
(ि)  उपाध्र्क्ष एक जना 
(ग) कोषाध्र्क्ष एक जना 
(घ) सशचि एक जना 
(ङ) सर्दस्र्हरु (सात रे्दशि नौ जना) 

(३) उपर्दफा (२) बिोशजि संस्था गठन गर्दाय टोल तथा बस्ती धभत्रका एक 
घिििुीबाट एकजना भन्र्दा बढी नपने गिी भौगोधलक सन्तलुन तथा सािाशजक 
सिािेिीकिणको ्िाििा सभा िा िडा कार्ायलर्ले तोकेको चाि वकल्ला (सभभि 
भएसभि साविकका गाउ  विकास सधिधतको िडा क्षेत्र) धभत्रका नागरिकहरुको 
्िभेलाबाट सियसभित रुपिा संस्थाको कार्य सधिधत गठन हनुेछ ।  
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ति, र्स र्दफा बिोशजि ्िभेलािा सियसभित हनु नसकेिा उपशस्थत सर्दस्र्हरुको 
बहिुतबाट कार्य सधिधत गठन गनय बािा पने छैन। 

(४) उपर्दफा (३) बिोशजि कार्यसधिधतको कार्यकाल सिाप्त भएपधछ सािािण 
सभाको सियसभित िा सो नभएिा बहिुतबाट कार्यसधिधतको पनुगयठन हनुेछ । 

(५) कार्य सधिधतको कार्ायिधि गठन भएको धिधतले र्दईु िषयको हनुेछ । 

(६) अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष ि सशचिको पर्दिा लगाताि र्दईु कार्यकाल भन्र्दा 
बढी सोही पर्दिा काि गनय सक्ने छैन ।  

(७) कार्य सधिधतिा अध्र्क्ष, सशचि िा कोषाध्र्क्ष िध्रे् कुनै एक पर्दिा अधनिार्य 
रुपिा िवहला हनुपुनेछ ।  

(८) संस्था गठन गर्दाय सकेसभि टोलका सभपणुय घिििुीलाई एक घि एक सर्दस्र्को 
रुपिा सिेट्न ुपनेछ ।  

(९) उपर्दफा ८ बिोशजि सिै घिििुी सिािेि हनु सभभि नभएिा कभतीिा ८० 
प्रधतित घिििुी सहभागी गिाई टोल विकास संस्था गठन गनुयपने छ। साथै टोल 
विकास संस्था गठन गर्दाय एक जना िडा प्रधतधनधि अधनिार्य रुपिा उपशस्थत हनु ु
पनेछ । 

(१०) र्स कार्यविधि बिोशजि गठन गरिने संस्थाको कार्यसधिधतिा कभतीिा ४५ 
प्रधतित िवहला सर्दस्र् हनु ुपनेछ । 

(११) संस्थाको कार्यक्षेत्र सािािण सभाले तोकेको चािवकल्ला धभत्र हनुेछ। सािािण 
सभाले टोल तथा बस्ती धभत्रका कुनै घिििुी संस्थािा सिािेि गिेको नपाइएिा 
िा कुनै घिििुी िा बस्ती उक्त संस्थािा सिािेि गनुय पने भने्न लागेिा िडा 
कार्ायलर्ले त्र्सिी छुटेको घिििुी िा बस्ती सभबशन्ित संस्थािा सिािेि गनय 
लगाउनेछ।   

(१२) र्स र्दफािा अन्र्त्र जनुसकैु कुिा लेशिएको भए तापधन िडा कार्ायलर्ले 
तोकेको भौगोधलक क्षेत्र धभत्र िहेका बढीिा १०० घिििुी सिेट्ने गिी टोल विकास 
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संस्था गठन गनय सवकने छ। एउटा घिििुी एक भन्र्दा बढी टोल विकास संस्थाको 
सर्दस्र् बन्न पाउने छैन। 

४. कार्य सधिधतका पर्दाधिकािीको पर्द रिक्त सभबन्िी व्र्िस्थााः (१) र्दफा ३ बिोशजि गठन 
भएको कार्य सधिधतका पर्दाधिकािीहरुको पर्द रे्दहार् बिोशजिको अिस्थािा रिक्त हनुेछ। 

(क) अध्र्क्षले उपाध्र्क्ष िाफय त कार्यसधिधतको बैठकिा ि उपाध्र्क्ष सवहत अन्र् 
सर्दस्र्ले अध्र्क्षलाई िाजीनािा दर्दएिा। 

(ि) भ्रष्टाचाि िा अन्र् कुनै फौजर्दािी अधभर्ोगिा कसिुर्दाि ठहरिएिा। 

(ग) पर्दाधिककािीले टोल विकासको वहत ि ्चिण बिोशजिको कार्य नगिेिा टोल 
विकास संस्थाका सबै सर्दस्र्को र्दईुधतहाई ितबाट टोल विकास संस्थाले हटाएिा 
।  

(घ) ितृ्र् ुभएिा।  

(२) उपर्दफा (१) बिोशजि अध्र्क्षको पर्द रिक्त भएिा कार्य सधिधतको बा की अिधिको 
लाधग उपाध्र्क्षले अध्र्क्ष भई कािकाज गनेछ। अन्र् पर्दाधिकािीहरुको हकिा कार्य 
सधिधतले बा की अिधिको लाधग सधिधतका सर्दस्र्हरु िध्रे्बाट कुनै सर्दस्र्लाई त्र्स्तो रिक्त 
पर्दिा कािकाज गनय लगाउन सक्नेछ। 

५. संस्था सूचीकृत :   संस्थाको सूचीकृत रे्दहार् बिोशजि हनुेछ : - 

(1) संस्थाको ्िभेलाले धनणयर् गिी अनसूुची १ बिोशजिको ढा चािा सोही 
धनिेर्दनिा उशल्लशित कागजातहरु सिािेि गिी संस्था सूचीकिणका लाधग िडा 
कार्ायलर्िा धनिेर्दन दर्दन ुपनेछ । 

(2)  उपर्दफा (१) बिोशजि धनिेर्दन प्राप्त भएपधछ िडा कार्ायलर्ले संस्थाको 
चािवकल्ला धभत्रका सबै घिििुी सिािेि गिे नगिेको सिेत हेिी अनसूुची २ 
बिोशजिको ढा चािा संस्था सूचीकृत गनयका लाधग गाउ पाधलका सिक्ष धसफारिस 
गनुय पनेछ । 

(3)  उपर्दफा (१) ि (२) को अधिनिा िही टोल विकास संस्थाले सशुचकृत 
हनुका लाधग अनसूुची ३ बिोशजि गाउ पाधलकाको कार्ायलर्िा धनिेर्दन पेि गिे 
पिात गाउ पाधलकाको कार्ायलर्ले अनसूुची ४ बिोशजिको संस्था सशुचकृतको 
प्रिाणपत्र उपलब्ि गिाउनेछ ।  
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(4) अनसूुची १ बिोशजि प्राप्त धनिेर्दन अनसुाि सूचीकृतको लाधग प्राप्त भएको 
टोल विकास संस्थािा सिािेि हनुपुने घिििुी िा बस्ती छुटेको पाइएिा त्र्सिी 
छुटेको घिििुी िा बस्ती सिेत सिािेि गिी सूचीकिणको लाधग पनु पेि गनय 
िडाले सभिशन्ित टोल विकास संस्थालाई धनरे्दिन दर्दन सक्नेछ। 

(5)  िडा कार्ायलर्ले र्स र्दफा बिोशजि सूचीकृत संस्थाहरुले गिेको कार्यको  
विििण अियबावषयक रुपिा गाउ कार्यपाधलकाको कार्ायलर्िा पठाउन ुपनेछ।  

 

 

परिच्छेर्द-३ 

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

रे्दहार्बिोशजि हनुेछ :-  

(क)  सिरु्दार्िा िाशन्त, सिुक्षा ि अिनचर्न कार्ि गनय सहर्ोग गने । 

(ि)  सािरु्दावर्क सर्दभाि, सवहष्णतुा ि भाइचािाको विकास गने । 

(ग) टोलिा संचालन हनुे विकास धनिायणका र्ोजनाहरुको तजुयिा सपुरििेक्षण तथा 
अनगुिनिा सहर्ोग गने तथा हेभी िेशिनिी औजािको प्रर्ोग नहनु ेतथा स्थाधनर् 
सािन स्रोत ि श्रिले हनुे धनिायण र्ोजनाहरु गाउ पाधलकासग  अनसूुची ५ 
बिोशजि सभभौतागिी कशभतिा २० प्रधतित लागत साझेर्दािीिा , कार्ायन्िर्न/ 
सञ् चालन गने ।  

 

(घ)  टोलिा हनु ेपिभपिागत जात्रा, िेला, पिय तथा सिािोहको व्र्िस्थापनिा सहर्ोग 
गने। 

(ङ)  टोलिा िहेका साियजधनक तथा ऐलानी जग्गा, साियजधनक भिन, सभपर्दा तथा 
भौधतक पूिायिािहरुको संिक्षण गनय तथा अधतििण हनु नदर्दन सहर्ोग गने। 

(च)  टोलिा विपद् व्र्िस्थापन सभिन्िी िोज,उद्धाि, िाहत वितिण, पनुधनयिायण तथा 
पनुस्थायपना कार्यिा सहर्ोग गने । 

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

(ज)  छाडा पि ुचौपार्ा व्र्िस्थापनिा सहर्ोग गने/गिाउने । 

(झ)  सडक बत्ती, सािरु्दावर्क पाकय , साियजधनक िौचालर् जस्ता साियजधनक सभपशत्तको 
सञ्चालन ि व्र्िस्थापनिा सहर्ोग पिु   र्ाउने । 
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(ञ) कानून बिोशजि धतनुय पने कि, र्दस्तिु, सेिािलु्क बझुाउने कार्यिा सहजीकिण 
गने । 

(ट) टोलिा बसोबास गने गरिि, अिक्त, अपाङ्गता भएका व्र्शक्त तथा बेिोजगाि 
व्र्शक्तहरुको तथ्र्ाङ्क संकलन कार्यिा सहर्ोग गने । 

(ठ) टोलिा िहेका िैशक्षक तथा स्िास्थ्र् संस्थाहरुको व्र्िस्थापन ि गणुस्ति 
सिुािको लाधग सहर्ोग गने । 

(ड) जन्ि, धबबाह, बसाई सिाई, सभिन्ि विच्छेर्द, ितृ्र् ुजस्ता व्र्शक्तगत घटना 
र्दतायको लाधग टोलबासीलाई उत्सावहत ि सहजीकिण गने । 

(ढ) सािाशजक सिुक्षा भत्ता वितिण कार्यिा ्िश्र्क सहजीकिण गने । 

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

(त) टोलिा िाद्यान्न, िाछािास,ु तिकािी, फलफूल, पेर् पर्दाथय लगार्त रै्दधनक 
उपभोग्र् सािग्रीको गणुस्ति ि िलु्र् सचुीको बािेिा जानकािी िािी बजाि 
अनगुिन कार्यिा सहर्ोग गने। 

(थ) उपभोक्ता हक वहत संिक्षणको लाधग पैििी तथा जनचेतना अधभबवृद्ध गने।  

(र्द) टोलिा हरिर्ाली क्षेत्र विस्ताि गिी िाताििण संिक्षणको कार्यिा सहर्ोग गने 
। 

(ि) स्थानीर् ्धथयक विकासका संभािनाका बािेिा छलफल गिी स्थानीर् तह, गैि 
सिकािी तथा धनजी क्षेत्रस ग सिन्िर्, सहजीकिण ि पैििी गने । 

(न) भिन धनिायण िापर्दण्ड तथा िाविर् भिन संवहताको पालनाको लाधग टोल 
बासीहरुलाई प्रोत्सावहत गने ।  

(ऩ)  विद्यालर् भनाय, िोप अधभर्ान, साक्षिता अधभर्ान, सिसफाई, लैवङ्गक वहंसा 
उन्िलुन जस्ता िाविर् अधभर्ानहरुिा सहर्ोग ि सिन्िर् गने। 

(प) टोलिा िनी, गरिबको भािना हटाई सबै सर्दस्र्हरुलाई धनणयर् प्रविर्ा ि श्रोतिा  
परिचालनिा सिान अधिकाि स्थावपत गनय सहजीकिण गने ।  

(फ) घिेल ु वहंसा, र्ौनजन्र् वहंसा,िानि तस्किी, बालश्रि तथा बाध्र्ात्िक श्रि, 

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

(ब)  टोलिा उद्यि विकासस ग सभबशन्ित कार्यििहरु संचालन गनय ्िश्र्क 
सहजीकिण गने ।  

(भ) टोलको विकासका लाधग विधभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्चति  सर्दपुर्ोग गने 

। 
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(ि) टोलिा सिकािी धनकार् तथा गैि सिकािी संस्था िाफय त सञ्चालन हनुे 
कार्यििहरु कार्ायन्िर्न गनय सहर्ोग गने ।  

(र्)  ्फ्नो टोललाई िाताििणिैत्री, बाल िैत्री, पोषण िैत्री तथा पूणय 
सिसफाइर्कु्त बनाउन कार्यििहरु संचालन गने तथा िडा कार्ायलर् ि 
गाउ ।नगिपाधलकाका कार्यिि कार्ायन्िर्निा सहर्ोग, सिन्िर् ि सहजीकिण 
गने। 

(ि)  िडा कार्ायलर् गाउ पाधलका तथा अन्र् सिकािी धनकार् ि गैिसिकािी 
संघसंस्थास ग गिेको सभझौता तथा सिझर्दािी अनसुािका अन्र् कार्यहरु गने। 

परिच्छेर्द-४ 

संस्थाको कार्य सधिधतको बैठक ि पर्दाधिकािीहरुको काि, कतयव्र् ि अधिकाि 
 

७. संस्थाको कार्य सधिधतको बैठक : (१) संस्थाको कार्य सधिधतको बैठकको सञ्चालन रे्दहार् 
बिोशजि हनुेछ :- 

 

(क)  कार्य सधिधतको बैठक र्दईु िवहनािा कशभतिा एक पटक ि ्िश्कता अनसुाि 
बस्नेछ । 

(ि)   सधिधतको बैठकिा िडा सधिधत तथा गाउ पाधलकाका जनप्रधतधनधि, विज्ञ तथा 
अन्र् सिोकाििालहरुलाई ्िन्त्रण गनय सवकनेछ । 

(ग)  सधिधतको िैठक धनणयर्को िस्र्ौर्दा सशचिले तर्ाि गनेछ ।  

(घ)  संस्थाको बैठकको धनणयर्हरु िैठकिा उपशस्थत पर्दाधिकािीहरुबाट हस्ताक्षि 
गिी प्रिाशणत गिाउन ुपनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बिोशजि बस्ने कार्यसधिधतको बैठकको िाइन्र्टु ि संस्थाका प्रिासधनक तथा 
्धथयक कािोबािस ग सभबशन्ित सभपूणय कागजातहरु अध्र्क्ष, सशचि ि कोषाध्र्क्षको शजभिािा िहनेछन । 

(३) कार्य सधिधतको बैठक संस्थाको कार्ायलर्िा बस्नेछ। संस्थाको कार्ायलर् स्थापना भई नसकेको 
अिस्थािा कार्यसधिधतका सबै सर्दस्र्लाई पार्क पने गिी उपर्कु्त स्थानिा बैठक बस्ने गिी अध्र्क्षले 
तोक्न सक्नेछ। 
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८. संस्थाका कार्य सधिधतका पर्दाधिकािीहरुको काि कतयव्र् ि अधिकाि:- संस्थाका 
पर्दाधिकािीहरुको काि कतयव्र् ि अधिकाि रे्दहार् बिोशजि हनुेछाः 

(१) अध्र्क्षको काि, कतयव्र् ि अधिकाि 

(क)  संस्थाको धनर्धित बैठक बोलाउने, बैठकका लाधग धिधत, सिर् ि स्थान तोक्ने 
।  

(ि)  बैठकको अध्र्क्षता गिी बैठक संचालन गने । 

(ग) बैठकिा अनिुासनको पालन गनय लगाउने ि छलफलका विषर्हरु वटपोट गने 
िा गनय लगाउने । 

(घ)  छलफल हु र्दा सिैको विचाि संकलन गने ि सियसभित धनणयर् गनय पहल गने 
। 

(ङ)  संस्थाका धनणयर्हरु लागू गने, गिाउने । 

(च)  संस्थाले प्राप्त गिेको नगर्द िा शजन्सी सािानको सिुक्षाको प्रिन्ि  धिलाउने। 

(छ)  ्िश्र्कता अनसुाि वििेष बैठक बोलाउने । 

(ज)  कार्यविधि बिोशजि अन्र् कार्यहरु गने । 

 

(२) उपाध्र्क्षको काि कतयव्र् ि अधिकाि: 

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

(ि)  कार्य सधिधतले तोकेका अन्र् कार्यहरु गने। 

(३) सशचिको काि, कतयव्र् ि अधिकािाः 
(क)  अध्र्क्षको ्रे्दिअनसुाि बैठक बोलाउने । 

(ि)  छलफलका प्रस्तािहरु संकलन गिी बैठकिा पेि गने ि बैठकको धनणयर् 
लेिी धनणयर् प्रिाशणत गिाउने । 

(ग)  संस्थाको विर्ाकलापको बािेिा सर्दस्र्हरुलाई जानकािी गिाउने। 

(घ)  कार्यसधिधतले तोकेका अन्र् कार्यहरु गने । 

 

(४)  कोषाध्र्क्षको काि, कतयव्र् ि अधिकाि 

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

(ि)  बैंकिा िाता संचालन गर्दाय संर्कु्त रुपिा िाता संचालन गने। 

(ग)  संस्थाको नगर्द ि शजन्सी सािानको शजभिा धलई सिुक्षा गने। 

(घ) कार्यसधिधतले तोकेका अन्र् कार्यहरु गने । 
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(५) सर्दस्र्हरुको काि,कतयव्र् ि अधिकाि 

 

(क)  सधिधतको बैठकिा उपशस्थत हनुे ि छलफलिा सिीर् रुपिा सहभागी हनुे।  

(ि)  सधिधतको धनणयर् कार्ायन्िर्निा सहर्ोग गने। सधिधतको धनणयर् कार्ायन्िर्न 
भए नभएको हेिी ्िश्र्कताअनसुाि सधिधतको बैठकिा छलफलिा ल्र्ाउने।  

(ग)  ्िश्कता अनसुाि अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सशचि ि कोषाध्र्क्षको काििा सघाउने 
। 

(घ)  कार्यसधिधतले तोकेका अन्र् कार्यहरु गने ।  

परिच्छेर्द-५ 

्धथयक व्र्िस्थापन 

 
९. संस्थाको ्भर्दानी : (१) संस्थाले रे्दहार् बिोशजिका क्षेत्रबाट ्भर्दानी प्राप्त गनय सक्नेछाः  

(क) गाउ पाधलकाबाट प्राप्त हनुे अनरु्दान िकि ।   

(ि) सिकािी तथा गैि सिकािी धनकार्हरु, सािरु्दावर्क संस्था  तथा व्र्शक्तहरुबाट 
प्राप्त हनुे सहार्ता तथा अनरु्दानको िकि । 

(ग) टोल विकास संस्थाले ्र्िूलक कार्यहरु संचालन गिी प्राप्त हनुे ्भर्दानी । 

(घ) गाउ पाधलका, अन्र् सिकािी धनकार् तथा गैिसिकािी संघसंस्थास ग विकास 
धनिायण िा कार्यिि सञ्चालनको लाधग सभझौता बिोशजि प्राप्त िकि। 

(ङ) संस्थाका सर्दस्र्हरुबाट प्राप्त िलु्क तथा सहर्ोगको िकि। 

(च) अन्र् श्रोतबाट प्राप्त गिेको िकि । 

(२) संस्थाको नाििा प्राप्त हनुे सबै िकि संस्थाको नाििा िहेको िैंक िातािा जभिा गनुय 
पनेछ। 

१०. संस्थाको िचयाः संस्थाको िचय रे्दहार् बिोशजि हनुेछाः 
(क) कुनै धनकार्बाट सभझौता बिोशजि प्राप्त हनुे िकि सभझौतािा उशल्लशित ितय बिोशजि 

तोवकएको कार्यिा िचय गनुय पनेछ। 

(ि)  संस्थाको धनर्धित सञ्चालन तथा कार्ायलर् व्र्िस्थापन सभबन्िी िचय कार्यसधिधतको 
धनणयर् बिोशजि हनुेछ। 

 

११. गाउ पाधलकासग  सभझौता गिी र्ोजना सञ्चालन गने:   
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(१) टोल विकास संस्था क्षेत्रधभत्र स्थाधनर् स्रोत सािन सीपको प्रर्ोग गिी कार्ायन्िर्न हनु े
्र्ोजनाहरु टोल विकास संस्थाले गाउ पाधलकासग  सभझौतागिी लागत साझेर्दािीिा 
सञ्चालन गनय सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा १ बिोशजि सञ्चालन हनुे ्र्ोजना एक टोल विकास क्षेत्रिा एक ्धथयक 
िषयिा एक िात्र र्ोजना सञ्चालन हनुे भएिा सो टोल विकास संस्थाको कार्यकािी 
सधिधतले गनय सक्नेछ । 

(३) उपर्दफा २ िा तोवकएको भन्र्दाबढी र्ोजना सञ्चालन भएिा टोल विकास संस्था धभत्रका 
कशभतिा ५० प्रधतित उपशस्थती भएको भेलाको धनणयर् बिोशजि सर्दस्र्हरुबाट 
्र्ोजना कार्ायन्िर्न उपभोक्ता सधिधत गठन गिी टोल विकास सधिधतको धसफारिस 
सवहत गाउ पाधलकास ग सभझौता गिी कार्ायन्िर्न गनय सक्नेछ । 

(४) र्स र्दफा बिोशजि सञ्चाधलत र्ोजना कार्ायन्िर्नको सबै चिणिा टोल विकास 
संस्थाको सबै सर्दस्र्हरुको  अथयपूणय सहभाधगता हनुपुनेछ ।  
 

१२. संस्थाको लेिा, प्रधतिेर्दन तथा अन्र्ाः  

(१)  संस्थाको िाता िडा कार्ायलर्को धसफारिसिा गाउ  कार्यपाधलकाको कार्ायलर्ले तोकेको 
बैंकिा सञ्चालन हनुेछ। 

(२)  उपर्दफा (१) बिोशजिको बैंक िाता कभतीिा एक जना िवहला हनुे गिी संस्थाका 
अध्र्क्ष, सशचि ि कोषाध्र्क्षको संर्कु्त र्दस्तितबाट सञ्चालन हनुेछ।  

(३) कोषाध्र्क्षले संस्थाको सबै प्रकािको नगर्दी तथा शजन्सी ्भर्दानी, सभपूणय विकास 
िचयको विििण, संस्थाको संचालन ि व्र्िस्थापनिा भएको प्रिासधनक िचयहरुको 
विििण स्पष्ट रुपिा िाख्नपुनेछ । 

(४) कोषाध्र्क्षले ् भर्दानी िचयको वहसाब वकताि चौिाधसक रुपिा कार्य सधिधतको बैठकिा 
पेि गनुय पनेछ। 

(५)  कार्यसधिधतले प्रत्रे्क ् धथयक िषयिा गिेको काि ि ् धथयक कािोबािको र्थाथय विििण 
तर्ाि गिी ्धथयक िषय सिाप्त भएको धिधतले तीन िवहना धभत्र टोल भेलािा पेि गनुय 
पनेछ। 

(६) संस्थाले ्फ्नो िावषयक कािोबािको प्रधतिेर्दन सािािणसभा, सभबशन्ित िडा कार्यलर् ि 
गाउ पाधलकािा पेि गनुयपनेछ । 

(७) गाउ पाधलका तथा िडा कार्ायलर्ले ्िश्र्कता अनसुाि संस्थाको अनगुिन गिी 
्िश्र्क धनरे्दिन दर्दन सक्नेछ । 
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१३. शजन्सी तथा िस्तगुत सहर्ोग धलन सक्नेाः (१) र्स कार्यविधििा अन्र्त्र जनुसकैु कुिा 
लेशिएको भए तापधन विपद् प्रभावित व्र्शक्तको उ्ाि, िाहत तथा पनुस्थायपना कार्यिा सहर्ोग 
गनय कुनै सिकािी धनकार्, गैि सिकािी संघसंस्था, धनजी क्षेत्र तथा व्र्शक्त वििेषबाट शजन्सी 
सािान तथा िस्तगुत सहर्ोग धलन सक्नेछ। 

(२) संस्थाले उपर्दफा (१) बिोशजि प्राप्त सहर्ोग िडा सधिधतको सिन्िर्िा त्र्स्तो विपर्दबाट 
प्रभावित व्र्शक्त तथा परििािलाई वितिण गनय सक्नेछ। 

(३) संस्थाले र्स र्दफा बिोशजि प्राप्त सहर्ोगको विििण िावषयक प्रधतिेर्दनिा सिेत सिािेि 
गनुय पनेछ।  

 

परिच्छेर्द –6 

विविि 

१४. सिन्िर् सधिधताः (१) संस्थाको कािको अनगुिन तथा सिीक्षा गिी पषृ्ठपोषण प्रर्दान गनय 
हिेक िडािा रे्दहार्बिोशजिको सिन्िर् सधिधत िहनेछ :- 

(क) िडाध्र्क्ष     - संर्ोजक 

(ि) िडा सधिधतका सर्दस्र्हरु    - सर्दस्र्  

(ग) टोलविकास संस्थाका अध्र्क्षहरु िध्रे्बाट संर्ोजकले तोकेका ३ जना  -सर्दस्र्  

(घ) िडा सशचि     - सर्दस्र् सशचि 

(२) उपर्दफा (१) को िण्ड (ग) बिोशजिका सर्दस्र्हरुको पर्दािधि र्दईु िषयको हनुेछ । 
उक्त पर्दािधि सिाप्त भएपधछ संर्ोजकले कार्यकाल नर्दोहोरिने गिी िडा धभत्रका अन्र् संस्थाका 
अध्र्क्षहरु िध्रे्बाट तीन जना िनोनर्न गनुय पनेछ। 

(३) उपर्दफा (१) बिोशजिको सधिधतको बैठक कभतीिा चौिाधसक रुपिा बस्नेछ। 

(४) उपर्दफा (१) बिोशजिको सधिधतले िडा धभत्रका सबै संस्थाको काि काििाहीलाई 
प्रभािकािी बनाउन कार्य सधिधतलाई ्िश्र्क धनरे्दिन दर्दन सक्नेछ।   

(३) उपर्दफा (१) बिोशजिको सधिधतले संस्थाको काि काििाहीको सभबन्ििा िावषयक 
प्रधतिेर्दन कार्यपाधलकािा पेि गनुय पनेछ। 

१५.  बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेाः र्ो कार्यविधि कार्ायन्िर्नको िििा कुनै बािा अ्चन 
्एिा कार्यपाधलकाले त्र्स्तो बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । 
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१६. कार्य सधिधत भङ्ग गनय सक्नेाः साियजधनक सभपशत्तको वहनाधिना गने, प्रचधलत कानून धबपरित 
कार्य गने तथा भ्रष्टाचाि िा ् धथयक वहनाधिना गिेको पाइएिा त्र्स्तो कार्यसधिधतलाई सभबशन्ित 
िडा सधिधतको धसफारिसिा कार्यपाधलकाले भङ्ग गनय सक्नेछ । र्सिी कार्यसधिधत भङ्ग भएको 
अिस्थािा एक िवहना धभत्र र्सै कार्यिविधि बिोशजि नर्ा  कार्य सधिधत गठन गनुय पनेछ। 

१७. कार्यविधि संिोिन तथा िािेज गनय सक्नेाः (१) कार्यपाधलकाले ्िश्र्कता अनसुाि र्ो 
कार्यविधि संिोिन तथा िािेज गनय सक्नेछ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोशजि र्ो कार्यविधि िािेज भएको अिस्थािा र्स कार्यविधि बिोशजि 
स्थापना तथा सञ्चालन भएका संस्थाहरुको सभपशत्त तथा र्दावर्त्ि कार्यपाधलकाको नाििा हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 

टोल विकास संस्थालाई गाउ पाधलकािा सूचीकृत गनय धसफारिस गरिदर्दने धनिेर्दनको 
निनुा 

 

धिधताः ………………….. 

 

श्री िडा अध्र्क्षज्रू् 

िडा सधिधतको कार्ायलर् 

िडा नं.......  

िेरिङरे्दन गाउ पाधलका। 

 

विषर्ाः टोल विकास संस्था सूचीकृत गनय गाउ पाधलकािा धसफारिस गरिदर्दन ेसभबन्ििा । 

 

उपर्ुयक्त सभबन्ििा र्स गाउ पाधलका को िडा नं …… शस्थत ………………………..….. टोलिा गठन 
गरिएको …………………………. टोल विकास संस्थालाई सूचीकृतका लाधग धसफारिस गरिदर्दनहुनु 
धनभनानसुािका विििण सवहत अनिुोि गर्दयछु । र्स …………………………….. टोल विकास संस्थाको 
क्षेत्र धनभन उल्लेशित चाि वकल्लाधभत्र सीधित िहनछे । 
संलग्नाः  

   टोल भेलाको उपशस्थधत ि धनणयर्। 

   कार्य सधिधतका सर्दस्र्हरुको नाि थि। 

पूिय धसिानााः ……………………………… 

पशिि धसिानााः …………………………. 

उत्ति धसिानााः ………………………….. 

र्दशक्षण धसिानााः …………………………. 

हालका जभिा घिििुीाः 
धनिेर्दक 

 सधिधतको तफय बाट 

अध्र्क्षको नािाः ……………………………… 

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

 

टोल विकास संस्थालाई गाउ पाधलकािा सूचीकृत गनय गरिन ेधसफारिसको निनुा 
 

धिधताः ………………….. 

 

श्रीिान  प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतज्रू् 

गाउ  कार्यपाधलकाको कार्ायलर्  

िेरिङरे्दन गाउ पाधलका। 

 

विषर्ाः टोल विकास संस्था सूचीकृत गनय धसफारिस गरिएको सभबन्ििा । 

 

उपर्ुयक्त सभबन्ििा र्स गाउ पाधलका को िडा नं …… शस्थत ………………………..….. टोलिा गठन 
गरिएको …………………………. टोल विकास संस्थालाई सूचीकृतका लाधग धसफारिस गरिदर्दनहुनु भधन 
धनभनानसुािका विििण सवहत र्स िडा कार्ायलर्िा धनिेर्दन पेि भएकोिा, टोल विकास संस्था 
गठन गनय सबै प्रविर्ा पूिा गिी धनिेर्दन पेि भएको हरु्दा  धनर्िानूसाि …………………………….. टोल 
विकास संस्था सशुचकृत गरिदर्दनहनु धसफारिस गर्दयछु । 

संलग्न कागजात  

   टोल भेलाको उपशस्थधत ि धनणयर्। 

   कार्य सधिधतका सर्दस्र्हरुको नाि थि। 

पूिय धसिानााः ……………………………… 

पशिि धसिानााः …………………………. 

उत्ति धसिानााः ………………………….. 

र्दशक्षण धसिानााः …………………………. 

हालका जभिा घिििुीाः 
 
 
 
 
 

िडा अध्र्क्ष 
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अनसूुची-३ 

टोल विकास संस्थालाई िेरिङरे्दन गाउ पाधलकािा सूचीकृत गने धनिेर्दनको निनुा 
 

धिधताः ………………….. 

 

श्रीिान  प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतज्रू् 

िेरिङरे्दन गाउ पाधलका  

गाउ  कार्यपाधलकाको कार्ायलर् 

 

विषर्ाः टोल विकास संस्था सूचीकृत गरिदर्दने सभबन्ििा । 

 

उपर्ुयक्त सभबन्ििा र्स गाउ पाधलका को िडा नं …… शस्थत ………………………..….. टोलिा गठन 
गरिएको …………………………. टोल विकास संस्थालाई सूचीकृतका गरिदर्दनहुनु धनभनानसुािका विििण 
सवहत अनिुोि गर्दयछु । र्स …………………………….. टोल विकास संस्थाको क्षेत्र धनभन उल्लेशित 
चाि वकल्लाधभत्र सीधित िहनेछ । 
संलग्नाः  

   टोल भेलाको उपशस्थधत ि धनणयर्। 

   कार्य सधिधतका सर्दस्र्हरुको नाि थि। 

पूिय धसिानााः ……………………………… 

पशिि धसिानााः …………………………. 

उत्ति धसिानााः ………………………….. 

र्दशक्षण धसिानााः …………………………. 

हालका जभिा घिििुीाः 
धनिेर्दक 

 सधिधतको तफय बाट 

अध्र्क्षको/पर्दाधिकािीको नािाः ……………………………… 

टोल विकास संस्थाको नािाः .............. 
ठेगानााः  ........................... 
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अनसुचुी ४ 

िेरिङरे्दन गाउ पाधलका 

गाउ कार्यपाधलकाको कार्ायलर् 

टोल विकास संस्था सूचीकृत प्रिाण-पत्र 

 

िेरिङरे्दन गाउ पाधलका िडा नं.  ……………शस्थत …………………………………िा गठन भएको 
………………………………………………टोल विकास संस्थालाई र्स कार्ायलर्िा धिधत………………िा 
सूचीकृत गिी र्ो प्रिाण-पत्र प्रर्दान गरिएको छ । 

र्स गाउ पाधलकाले गाउ पाधलकाको सिग्र ्धथयक, सािाशजक, सा स्कृधतक तथा भौधतक 
पिुायिाि विकास ि सिुासन कार्ि गने के्षत्रिा र्स टोल विकास संस्थाको सिीर् सहभाधगताको 
अपेक्षा गर्दयछ । 

 

……………………… 

प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत 
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अनसूुची-५ 

 

 

िेरिङदने गाउँपाविका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

 सान्थाक्रा, ताप्िेजङु    

१  नं.प्रदशे नेपाि 

  

                              

 

र्ोजना सम्झौता फािि 

(आ.ब. २०७९/०८०) 

टोि लिकास ससं्थाको नाम :  

िडा नं. :  

सम्पकय  नं. :  
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िरेिङदने गाउँ कार्यपाविकाको कार्ायिर् ि टोि विकास संस्थाबीचको र्ोजना सम्झौता फािि 

 

सम्झौता पत्र/फारम 

       िरेिङदने गाउँपाविका, गाउँ कार्यपाविकाको कार्ायिर्, सान्थाक्रा ताप्िेजङु (र्स पवि पवििो पक्ष भवनएको) ि 

िरेिङदने गाउँपाविका िडा नं. .................िा सञ्चािन िुने ................. ................. ................. 

.................र्ोजनाको कार्ायन्िर्नका िावग    ................. .................. टोि विकास सविवत/ .................टोि विकास 

.................उपभोक्ता सविवत (र्स पवि दोस्रो पक्ष भवनएको) बीच तपशीि बिोवजिका शतयिरुको अिीनिा ििी 

आर्ोजनाको कार्ायन्िर्न तथा सञ्चािनका  गने गिी र्ो सम्झौता गिेि एक/एक प्रवत विर्ौ/ँवदर्ौ ँ।  

सम्झौताका शतयहरु : 

१. दोस्रो पक्षिे र्ोजना कार्यक्रि सन्चािन गदाय प्रचवित ऐन-काननु, वनर्ि, वनदशेन, गाउँपाविकाबाट जािी वनर्ि, 
वनदवेशका तथा कार्यविवििा उवलिवित िापदण्डको अक्षिस पािना गिी विवनर्ोवजत बजटेको परिवि वभत्र ििी 

अविकति जनसिभावगतािा िक्ष्र् िावसि गनय, वितव्र्र्ी एि ंपािदशी िचय गनुय गिाउन ुपने ि । 

२. दोस्रो पक्षिे र्ोजना सम्झौता पश् चातग गाउँपाविकाबाट उपिध ि िुने आर्ोजना सनचना पाटी सबेिे दनेेने उाउँिा िािी 
आर्ोजना/र्ोजनाको कार्य आिम्भ गनुय पनेि । 

३. दोस्रो पक्षिे तोवकएको काि भन्दा बढी गने िा काि ने नगिी िा िास्तविक काि भन्दा िढी काि गिेको दिेाई अथिा 
कुने आइटिको सट्टा अको आइटिको कार्य पनिा  गिेको दिेाई िागत अनुिान भन्दा बढी िकि िाग गनय पाइने िेन ।  

४. स्िीकृत कार्यक्रि दवेि बािकेका अन्र् प्रर्ोजन, कार्य तथा र्ोजनािा दोस्रो पक्षिे िकि िचय गरिएको पाइएिा पवििो 
पक्षिे भकु्तानी वदने िेन ।  र्स्तो कार्य गरिएको पाइएिा दोस्रो पक्षिाई कािो  सनचीिा िाविने ि । 

५. दोस्रो पक्षको िाता अध्र्क्ष, सवचि ि कोषाध्र्क्ष तीने जनाको संर्कु्त दस्तितबाट सञ्चािन गनुयपनेि । िाता 
सञ्चािकको तीन पसु्ते ििुाई पवििो पक्षिाई जानकािी गिाउन ुपनेि ि पवििो पक्षिे सो को अवभिेि िानेनेि ।  

६. दोस्रो पक्षिे आफन िे प्रत्र्ेक वकस्तािा गिेको िचयको सनचना पवििो पक्षिे तोकेको ढाँचािा साियजवनक गिी पवििो 
पक्षिाई अवनिार्य जानकािी गिाउनपुनेि । 

७. गाउँ कार्यपाविकाको कार्ायिर्बाट वनिायवचत पदाविकािी तथा कियचािीिे जनुसकेु बेिािा पवन दोस्रो पक्षको कार्य 
तथा आवथयक कािोबािको बािेिा जाँचबझु िा वनिीक्षण गनय सक्ने ि ।  

८. दोस्रो पक्षिे श्रििनिक प्रविविबाट कार्य गिाउने गिी िागत अनिुान स्िीकृत गिाई सोिी बिोवजि सम्झौता गिी िवेशनिी 
तथा उपकिणको प्रर्ोग बाट कार्य गिेको पाइएिा सम्झौता िद्द गिेि कािो सनचीिा िािी दोस्रो पक्षिाई भकु्तानी गरिएको 

िकि सिकािी बाँकी सिि असुि उपि गरिनेि । 
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९. दोस्रो पक्षिे आर्ोजनाको भौवतक तथा वित्तीर् प्रगवत प्रवतिेदन कार्ायिर्िे वनिायिण गिेको ढाँचािा प्रत्र्ेक िविनाको 
िसान्तिा गाउँपाविकािा उपिध ि गिाउन ुपनेि । 

१०. दोस्रो पक्षिाई आिश्र्क  प्राविविक तथा सोसँग सम्बवन्ित प्राविविक सिर्ोग पवििो पक्षिे उपिध ि गिाउनेि । 
११. पवििो पक्षिे सविवतको वनणयर् अनसुाि कार्यक्रि सञ्चािन गनुयपनेि ि पवििो पक्षका प्राविविकिे तर्ाि गिेको िागत 
अनिुान ि प्राविविक सलिािको अिीनिा ििी आर्ोजना/कार्यक्रि सञ्चािन गनुयपनेि । 

१२. दोस्रो पक्षिे र्ोजना/आर्ोजना सम्बन्ििा िावसक रुपिा सविवतको बेउक बस्नपुने, बेउकको वनणयर् पवििो पक्षिाई 
उपिध ि गिाउनपुने, आर्ोजना संचािन, संिक्षण ि िियत सम्भाि गनुयपने, आफन िे वजम्िा विएको काि वनिायरित सिर्िा 

सम्पन्न गनुयपनेि । वनिायरित सिर्िा सम्पन्न गनय  नसकेिा स्पष्ट कािण तथा औवचत्र् ििुाई वनणयर् सवित म्र्ाद थपको 

वनिदेन पेश गिेिा पवििो पक्षिे विचाि गिी आिश्र्क वनणयर् गनेि । कार्यक्रि कार्ायन्िर्न संग सम्िवन्ित सम्पनणय 

िचयिरुको विि भिपाई तथा कािको प्रगवत विििणसँग सम्बवन्ित कागजातिरु सिुवक्षत िानेने तथा पवििो पक्ष सिक्ष 

पेश गने, कािको फिफािक गनुय अवि सिीक्षाको िावग िाभावन्ित सम्पनणयको आि भिेा िािी उक्त बेउकको उपवस्थवत 

ि वनणयर्को प्रवतविवप पवििो पक्ष सिक्ष पेश गने कार्य गनुयपनेि । 

१३. दोस्रो पक्षिे कार्य सम्पन्न भइसके पश्चातग आफन िे गिेको कािको िागत अनुिान, गिेको कार्य, कार्यस्थि, िागकेो 
िकि, टोि विकास पदाविकािीको नाि, कार्य सरुु तथा सम्पन्न िुने विवत सिते िलुने गिी सम्बवन्ित आर्ोजनास्थििा 

गाउँपाविकाका कियचािी ि वनिायवचत जनप्रवतवनविको संर्ुक्त िोििििा साियजवनक पिीक्षण गिाई सो को प्रवतिदेन 

पवििो पक्षिाई उपिध ि गिाउन ुपनेि ि आफन िे गिेको िचयको सनचना साियजवनक स्थानिा टाँस गनुय पनेि । 

१४. दोस्रो पक्षद्वािा गरिएको वनिायण िा संचािन गरिएको कार्यक्रिको जानकािी स्थानीर् जनतािे िाग गिेिा दोस्रो पक्षि े
गिाउन ुपनेि । र्सिी िाग गरिएको विििण उपिध ि नगिाएको भनी स्थानीर् िाभग्रािीिे सम्बवन्ित टोि विकास 

संस्था भगं गनय िाग गिेिा गाउँपाविकािे सो विषर्िा सत्र् तथ्र् बझुी संस्था पनुयगउन िा भगं गिी अन्र् प्रवक्रर्ाबाट 

कार्य सम्पन्न गनय गिाउन सक्नेि । 

१५. दोस्रो पक्षिाई र्ोजना सञ्चािनको िावग पवििो पक्षिे पेश्की उपिध ि गिाउने िेन ।   सम्झौता अनसुािको नाप, जाचँ 
ि िनलर् ििेुको िवनङ विि, टोि विकास संस्थाको बेउकको प्रवतविवप िगार्तका अन्र् आिश्र्क कागजात सिेत 

संिग्न गिी पवििो पक्षिाई वनिदेन वदएपश् चातग िचय भएको िकि भकु्तानी वदइनेि । दोस्रो पक्षिे प्रत्र्ेक वकस्तािा 

गिेको िचयको सनचना दोस्रो पक्ष स्िर्ंिे साियजवनक स्थानिा टाँस गनुयपनेि । 

१६. दोस्रो पक्षिे अवनिार्य रुपिा बैंक िाफय तग कािोबाि गनुयपनेि ि आफ्नो िाताबाट रु. १ िाि िा सो भन्दा बढी िकि 
भकु्तानी वददँा बेक िाफय त गनुयपनेि । ि िकि िातािा जम्िा गरिएको भए दावििा भौचि ि चेकबाट सोझ ेभकु्तानी 

गरिएको भए भकु्तानी वदन तर्ाि गरिएको चेकको प्रिावणत प्रवतविवप ि अवन्ति वनकासा िाग गदाय र्ोजना अिविको 

बैंक स्टेटिने्ट सिते स्रेस्तािा संिग्न गिी भकु्तानी विने बेिािा गाउँ कार्यपाविकाको कार्ायिर्िा पेश गनुय पनेि । 

१७. दोस्रो पक्षिे कार्यसम्पन्न गिेपवि जाँचपास तथा फिफािक गनय आउँदा साियजवनक पिीक्षणको वनणयर् तथा प्रवतिदेन 
सिते पेश गनुय पनेि । साथ ेउक्त र्ोजनाको सञ्चािन िुन ुपनियका, सञ्चािन िुदँ ेगिेको अिस्थाका ि र्ोजना सम्पन्न 

भए पश् चात् का फोटो, अन्र् सक्किे वबि भिपाई  ि सो अनसुाि वनिायण भएको िो भनी उपभोक्ता सविवतको वनणयर् 

सम्बवन्ित फाईििा सिािेश गनुयपनेि । 

१८. कार्यक्रि िा आर्ोजनको अवन्ति भकु्तानी एि ंफिफािक गनुय पनिय कुि िागत अनिुान रु. १० िाि िा सो भन्दा बढी 
भएका र्ोजनािरुको िकिा गाउँपाविका स्तिीर् र्ोजना अनुगिन तथा सपुिीिके्षण सविवतको प्रवतिदेन तथा वसफारिस 
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ि कुि िागत अनिुान रु. १० िाि भन्दा कि भएका र्ोजनाको िकिा िडा स्तिीर् अनगुिन तथा सपुिीिके्षण 

सविवतको प्रवतिदेन तथा वसफारिस आिश्र्क पनेि । 

१९. कार्यसम्पन्न भएपवि  उक्त आर्ोजनाको िेिदिे, िियत संभािको वजम्ििेािी सिेत दोस्रो पक्षको िुने ि । 
२०. सम्झौतािा उलिेि भएको सिर्िा दोस्रो पक्षिे आर्ोजना/र्ोजना सम्पन्न गनय नसकेिा आिश्र्क विकलप िोज्न 
सक्ने अविकाि गाउँ कार्यपाविकाको कार्ायिर्िा सिुवक्षत ििनेि । 

२१. र्स सम्झौतािा उलिेि नभएका विषर्िरु प्रचवित वनर्िानुसाि िुनेिनग । 
२२. टोि विकास संस्थाको विििण : 

टोि विकास संस्थाको नाि: ................ ................ ................ 

उपभोक्ता सविवतका पदाविकािीिरु : 

अध्र्क्ष – ................ ................ 

उपाध्र्क्ष- 

सवचि – ................ ................ 

कोषाध्र्क्ष- ................ ................ 

सदस्र्िरु – ................ 

   

२३. दोस्रो पक्षको बैंक िाता नम्बि ि िाता ििकेो बैंकको नाि : 
२४. दोस्रो पक्षको िाता सञ्चािकको विििण : 

कग

ि.

सं. 

िाता सञ्चािकको नाि 

थि 

पद बाब/ुपवतको नाि 

थि 

बाजकेो नाि थि केफ

व र्त 

१.   अध्र्क्ष    

२.    सवचि    

३.   कोषाध्र्क्ष    

२५. आर्ोजनाको विििण : 
आर्ोजनाको नाि –  

आर्ोजना सञ्चािन िुने स्थान –  

आर्ोजनाको प्रििु उदे्धश्र् – 

आर्ोजना स्िीकृत गने वनकार् :गा 

आर्ोजनाको कार्य प्रािम्भ िुने विवत : 

आर्ोजनाको कार्य सम्पन्न िुने विवत : 

आर्ोजना सम्पन्न िुन िाग्ने सिर् अिवि : 

टोि विकास संस्थािे गने र्ोगदानको प्रकाि :  

२६. आर्ोजनाको िागत :  
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(क) कुि िागत अनुिान : 
(ि) िागत व्र्िोने स्रोत :  

नेपाि सिकािबाट - 

गाउँपाविका अनदुान –  

गहे्र सिकािी संस्थाको तफय बाट – 

सिदुार्िा आिारित संस्थाबाट - 

विदशेी दात ृसंि/संस्थाबाट - 

टोि विकास संस्थाबाट जनसिभावगता –  

अन्र् अनदुान – 

(ग) जम्िा  - 
 

 

२७. वनिायण तथा अन्र् सािग्री िागत : 

क्र.सं. िरिद गनुयपने सािग्रीको नाि परििाण  जम्िा अनुिावनत 

िनलर् 

केवफर्त 

१.      

२.      

३.      

४.      

५.      

६.      

२८. आर्ोजना िियत सम्भाि व्र्िोने संस्था : 
(ि) िियत सम्भािको वजम्िा विने सविवत/संस्थाको नाि –  

जनश्रिदान – 

शलुक/दस्तिुबाट – 

नगद िागत सिभावगताबाट – 

व्र्ाज, चन्दा िगार्तका अन्र् स्रोतबाट – 

जम्िा - 

२९. आर्ोजनाबाट प्रत्र्क्ष िाभावन्ित िुने : 
कुि ििििुी संनेर्ा –  

िवििा –  

परुुष – 

कुि जनसंनेर्ा –  
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३०. आर्ोजना सम्बन्िी अन्र् विषर् (आिश्र्क दवेिएिा) : 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        cf1fn], 

  >L अर्जयन सजिेदी 

     k|d'v k|zf;sLo clws[t 

   मेरिङदेन गाउँपालिकाको कार्ाािर्  

 

 

पवििो पक्षको तफय बाट : 

नाि थि : 

दजाय :प्रििु प्रशासकीर् अविकृत 

दस्तित : 

विवत : 

कार्ायिर्को िाप : 

दोस्रो पक्षको तफय बाट : 

नाि थि : 

पद : 

दस्तित : 

विवत : 

दोस्रो पक्षको िाप : 
िोििि : 

नाि थि : 

पद :  

दस्तित : 
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