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१. भलूमका 

सामुदायिक प्रिासमा टोलको संस्थागत, सामाजिक, आर्थिक विकास तथा स्थानीिस्तरमा सुशासन 
प्रिर्दिधन गनि नगरपाललकाका बस्तीहरुमा यनजचित भौगोललक क्षेत्रलभत्र रहेका सबै घरधरुी सदस्ि रहन े
गरी स्थानीि स्तरमा िडा सलमयतको मातहत तथा सहिोगीको रूपमा रहने गरी गठन गररने टोल 
विकास संस्था र सो संस्थाको कामलाई व्ििजस्थत गनि शम्भुनाथ नगरपाललकाले लमयत २०७३/०७/११ 
मा स्िीकृत गरी िो काििविर्ध कािािन्ििनमा ल्िाएको छ । 

२. उद्देश्र् 

टोल विकास संस्था गठन गनुिका मुख्ि उर्ददेचिहरू यनम्नानुसार छन ्: 

१. टोल, िजस्तस्तरका विलभन्न यनकािहरूबाट प्रिाह हुने सेिामा टोलबासीहरूको पहुुँि अलभबदृद गन े। 

२. टोलबासीहरुमा उर्दिमशीलताको विकास गराई टोलस्तरमा लघु उर्दिमको लसििना, विकास र 
प्रिर्दिधन गन े।  

३. टोल बस्तीस्तरमा समानता, समताको भािना िागतृ गराउन,े आपसी सर्दभाि समझदारी समन्िि 
र मेललमलाप कािम गराउने । 

४. आर्थिक, समाजिक सिालमा सबै टोलबासीहरुलाई यनर्िि प्रक्रििामा समान अिसर र अर्धकार 
प्रदान गने ।  

५. टोलको सामाजिक काििमा पारदलशिता कािम गरी सुशासनलाई बढािा ददने । 

६. बस्ती टोलस्तरमा सबै संस्थाहरूको प्रिेशर्दिारको रूपमा टोल विकास संस्थालाई विकास गदै 
विलभन्न यनकािहरुबाट सञ्िालन हुने विकास काििमा सहिोग गने ।  

७. टोल विकास संस्थालाई िडाभन्दा तल्लो एकाइको रूपमा विकास गरर सगभार्गतात्मक िोिना 
तिुिमा, अनुगमन, एिं मलू्िांकन प्रक्रििामा सहभागी गराउने । 

८. टोलका सदस्िहरुमा गररबीलाई यनजचित आधारमा िगीकरर् गरी यतनीहरुको अलभलेख तिार गने   

९. टोलको समग्र विकासका लार्ग कािििमहरु ति गने । 

१०. िातािरर्मैत्री तथा बालमैत्री नगर घोषर्ा गनि आिचिक सहिोग गन े। 
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३. गठन 

टोल विकास संस्थाको गठन देहाि बमोजिम हुनेछ : 

१. नगरपाललका क्षेत्रका बजस्तहरुको यनजचित भौगोललक क्षेत्रलभत्रका टोल तहमा रहेका घरपररिारका 
सदस्िहरूबाट टोल विकास संस्थाको गठन गररनेछ । 

२. पदहलोपटकका लार्ग टोल विकास संस्थाको व्िापक भेलाबाट टोल विकास सलमयतको कामलाई 
व्ििस्थीत गनि अध्िक्ष, उपाध्िक्ष, कोषाध्िक्ष, सर्िि र आिचिकता अनुसारका सदस्िहरु रहेको एक 
टोल विकास कािि सलमयत गठन हुनेछ । तर दोस्रो पटकको हकमा िस्तो कािि सलमयत साधारर् 
सभाको सििसम्मत िा सो नभएमा बहुमतबाट पुनगिठन हुनेछ । टोल विकास कािि समयतको अिर्ध २ 
िषिको हुनेछ । एकपटक अध्िक्ष, उपाध्िक्ष, कोषाध्िक्ष र सर्िि भएको व्िजतत पुनः सोही पदमा 
लगतै दईु िषिको अिर्ध व्ियतत नभई यनिुतत हुने छैन । कािि सलमयतमा अध्िक्ष, सर्िि िा 
कोषाध्िक्ष मध्िे कुनै एक िना अयनिािि रुपमा मदहला हुनुपनेछ । 

३. टोल विकास संस्था गठन गदाि सकेसम्म टोलका सम्पूर्ि घरधरुीलाई एक घर एक सदस्िको रुपमा 
समेट्न ु पदिछ सो सम्भि नभए कम्तीमा ८० प्रयतशत घरधरुी सहभागी गराई टोल विकास ससं्था 
गठन गररनेछ । टोल विकास संस्थामा सहभागी भएका सदस्िहरूमध्िे कम्तीमा ५० प्रयतशत मदहला 
आिर्दध गराउनु पनेछ ।  

४. टोल विकास संस्थाको व्ििस्थापन ढाुँिालाई स्पष्ट पानि अनुसूधच-१ मा उल्लेखखत नमूना विधान 
का आधारमा टोल विकास संस्थाको विधान तिार गनुिपनेछ ।  

५. समन्िि र मेललमलाप कािम गराउुँ दै सामाजिक ऐतििर्दधता कािम गने । 

४. दताय/सधूचकृत 

टोल विकास संस्थाको दताि/सूर्िकृत देहाि बमोजिम हुनेछ :  

१. टोल विकास संस्थाको बैठकमा सििसम्मत यनर्िि गराई सम्बजन्धत नगरपाललकाले दताि/सूिीकृत 
गनेछ । टोल विकास संस्थालाई नगरपाललकामा दताि/सूर्िकृत गदाि पेश गने यनिेदनको नमुना 
अनुसूची–२ मा उल्लेख गररएको छ । टोल विकास संस्थाबाट यनर्िि गरी दतािका लार्ग यनिेदन पेश 
गरेमा सम्बजन्धत नगरपाललकाले अनुसूची-३ बमोजिमको टोल विकास संस्था दताि प्रमार्-पत्र प्रदान 
गनुिपनेछ । 
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२. टोल विकास संस्थाले िस काििविर्ध बमोजिमका उर्ददेचि विपरीत कुनै काम गरेमा िा प्रिललत 
कानूनले गनि नपाउने कािि गरेमा नगरपाललकाले टोल विकास संस्थाको दताि खारेि गनि सतनेछ । 
दताि खारेि भएपयछ सो स्थानमा निाुँ टोल विकास संस्था गठन हुनेछ । 

५. टोल विकास संस्थाको काम 

टोल विकास संस्थाले आफ्नो टोल क्षेत्रको समग्र विकास र सदस्िहरूको दहतका लार्ग देहािका 
काििहरू गनेछ :  

१. टोलमा धनी, गररबको भािना हटाई सबै सदस्िहरूलाई यनर्िि प्रक्रििा र स्रोतमा समान अर्धकार 
प्रदान गन े। 

२. बबलभन्न सरकारी एिं गैर सरकारी यनकािहरुसुँग सुमधरु सम्बन्ध स्थावपत गरी टोलको विकासको 
लार्ग सहिीकरर् गन े। 

३. टोलमा उर्दिम विकाससुँग सम्बजन्धत िोिनाहरू संिालन गनि आिचिक सहिीकरर् गने । 

४. टोलमा सडक, ढल लगाितका पूिािधारमा नगरपाललकाको सहमयतमा संस्थाको यनर्ििानुसार सेिा 
शुल्क ललन े। 

५. टोलको विकासका लार्ग बबलभन्न स्रोतबाट प्राप्त स्रोतको उच्ितम ्सदपुिोग गने । 

६. टोलको सामूदहक समस्िा पदहिान गरी प्राथलमकताको आधारमा टोल विकास िोिना तिुिमा गने ।  

७. एि.आइ.भी./एड्स, अन्धविचिास, छाउपडी प्रथा, बाल वििाह, बहु वििाह िस्ता सामाजिक 
समस्िाको पदहिान गरी सुधारका कािििमहरु संिालन गने  ।  

८. टोलको आर्थिक तथा सामाजिक तथ्िाङ्क अर्दिािर्ध गनि सूिना अलभलेख राख्न े। 

९. सहभार्गतात्मक िोिना तिुिमा गदाि प्राथलमकताको आधारमा िोिनाहरुको पदहिान गरी िडामा 
लसफाररस गन े। 

१०. टोलमा विलभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी यनकािहरुबाट प्राप्त िोिनाहरूको अनुगमन गरी 
पषृ्ठपोषर् प्रदान गन े। 

११. टोलमा बबलभन्न सरकारी तथा गैरसकरारी संस्था माफि त प्राप्त हुने कािििमहरु टोल विकास 
संस्था माफि त संिालन हुने िातािरर् सिृना गने ।  

१२. आफ्नो िडा तथा टोललाई िातािरर्मैत्री तथा िालमैत्री बनाउने खालका कािििमहरु सञ्िालन 
गने । 
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१३. टोलमा भिन यनमािर् मापदण्ड, सामाजिक सुरक्षा भत्ता आदद सामाजिक सरोकारका बबषिमा 
ितेनामलूक कािििमहरु सञ्िालन गने । 

१४. टोलमा रहेका साििियनक, पयति, एलानी आदी िग्गाको संरक्षर्मा नगरपाललकालाई सहिोग गने ।  

१५. नगरपाललकाको रािस्ि पररिालनका लार्ग सहिोग प्रदान गने ।  

१६. संस्थामा प्राप्त रकमको संस्थाको नीयत बमोजिम रकम खिि गने लेखा राख्न े र लेखापरीक्षर् 
गराउने । 

१७. नगरपाललकासुँग भएको समझदारी अनुसारका अन्ि काििहरु गने । 

६. टोल विकास संस्थाको कार्य सलमततको बठैक  

टोल विकास संस्थाको कािि सलमयतको बैठक व्ििस्थापन देहाि बमोजिम हुनेछ : 

१. टोल विकास संस्थाका सदस्िहरूको दहत, सहिोग एिं समन्ििका लार्ग टोल विकास संस्थाको 
काििसलमयतको बैठक मदहनामा कजम्तमा १ पटकमा नघट्ने गरी बस्नेछ । 

२. सलमयतको बैठकमा सामाजिक पररिालक, नगरपाललकाका प्रयतयनर्धहरू लगाित अन्ि 
सरोकारिालाहरुलाई आमजन्त्रत गनि सक्रकनेछ । 

३. सर्ििले संस्थाको बैठकको यनर्ििहरू बैठक पुजस्तकामा लेखी प्रमाखर्त गराउनु पनेछ ।  

७. टोल विकास संस्थाका कार्य सलमततको पदाधिकारीहरूको काम, र अधिकार 

टोल विकास संस्थाका कािि सलमयतको पदार्धकारीहरूको काम, र अर्धकार देहािबमोजिम हुनेछ : 

(क) अध्र्क्षको काम, कतयव्र् र अधिकार : 

१) संस्थाको यनिलमत बैठक बोलाउने, बैठकका लार्ग लमयत, समि र स्थान तोतने । 

२) बैठकको अध्िक्षता गरी बैठक संिालन गने । 

३) बैठकमा अनुशासनको पालन गनि लगाउने र छलफलका विषिहरू दटपोट गने िा गनि लगाउने । 

४) छलफल हुुँदा सबैको वििार संकलन गने र सििसम्मत यनर्िि गनि पहल गने । 

५) यनर्ििहरू लागू गने र गनि लगाउने । 

६) विकासको काििमा सबैलाई समेटेर नेततृ्ि प्रदान गने । 

७) संस्थाले आििन/प्राप्त गरेको नगद िा जिन्सी सामानको सुरक्षाको प्रबन्ध लमलाउने । 
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८) विशषे बैठकको आिचिक्ता परेमा विधान बमोजिम बैठक बोलाउने । 

९) काििविर्ध बमोजिम अन्ि काििहरु गने । 

(ख) संस्थाको सधचिको काम, कतयव्र् र अधिकार: 

१) अध्िक्षको आदेश अनुसार बैठक बोलाउने । 

२)एकयतहाइ सदस्िहरुले विशषे बैठकका लार्ग ललखखत माग गरेमा विधान बमोजिम बैठक बोलाउने । 

३) छलफलका प्रस्तािहरू संकलन गरी बैठकमा पेश गने र बैठकको यनर्िि लेखी यनर्िि प्रमाखर्त 
गराउने । 

४) संस्थाको क्रििाकलापको बारेमा सदस्िलाई िानकारी गराउने । 

५) तोक्रकएका अन्ि कािि गने । 

ग) संस्थाका कोषाध्र्क्षको काम, कतयव्र् र अधिकार : 

१) संस्थाको आम्दानी र खििको वििरर् तिार गने । 

२) खििको लेखा परीक्षर् गराउने । 

३) बैंकमा खाता संिालन गदाि संिुतत रूपमा खाता संिालन गने । 

४) संस्थाको नगद र जिन्सी सामानको जिम्मा ललई सुरक्षा गने । 

(घ) संस्थाका सदस्र्हरूको काम, कतयव्र् र अधिकार : 

१) नगरपाललकासुँग भएको साझदेारीपत्रमा उल्लेखखत शति अनुसार गनुिपन ेकामहरू गने । 

२) संस्थाको दहसाब–क्रकताब िाुँि गने । 

३) संस्थाका पदार्धकारीहरूले गरेका कामको मूल्िाङ्कन यनिलमत रूपमा गने । 

४) आिचिकताअनुसार संस्था संिालनका लार्ग नीयत, यनिमहरू बनाउने र सो यनिमहरू पालना भए 
नभएको हेने । 

५) आिचिकता अनुसार अध्िक्ष, सर्िि, कोषाध्िक्षहरूलाई सघाउने । 

६) तोक्रकएका अन्ि काििहरु गने । 
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८. आधथयक व्र्िस्थापन 

संस्थाको आम्दानी, खिि, नाफा, लेखा, लेखापरीक्षर् लगाित आर्थिक व्ििस्थापन देहाि बमोजिम 
हुनेछ : 

क) टोल विकास संस्थाको आम्दानी 

१) विलभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी यनकािहरु, बबलभन्न सामुदायिक संस्था तथा व्िजततहरूबाट 
प्राप्त हुने सहािता र अनुदान ।  

२) टोल विकास संस्थाले आिमूलक काििहरु सञ्िालन गरी प्राप्त हुने आम्दानी । 

३) संस्थाको विकास यनमार्िका लार्ग टोल विकास कोषको रूपमा टोल विकास संस्थाको आम्दानीको 
यनजचित प्रयतशत संस्थाको यनर्ििानुसार छुट्िाउने रकम । 

४) संस्थाले अन्ि सोतबाट िम्मा गरेको रकम । 

ख) खचय 

१) संस्थाको विकास यनमािर्का लार्ग टोल विकास कोषको संस्थाको यनर्ििानुसार खिि हुनेछ ।  

२) संस्था संिालन, व्ििस्थापन र लेखापरीक्षर्का लार्ग गनुिपने खििहरू टोल विकास संथाको नीयत 
बमोिम खिि हुनेछ । 

ग) नाफा 

१) टोल विकास संस्थाले आििन गरेको आम्दानीबाट खिि कटाई बाुँकी रहेको रकम संस्थाको नाफा 
मायननेछ । 

२) नाफा संस्थाको यनर्िि अनुसार टोलको विकासका लार्ग खिि गररनेछ । 

घ) लेखा 

संस्थाको लेखा देहाि बमोजिम हुनेछ : 

अ) कोषाध्िक्षले सबै प्रकारको नगदी तथा जिन्सी आम्दानी, विकास खििको वििरर्, संस्थाको 
सिंालन र व्ििस्थानमा भएको प्रशासयनक खििहरूको स्पष्ट लेखा राख्नपुदिछ । 

(आ) कोषाध्िक्षले राखेको आम्दानी खििको दहसाब टोल विकास संस्थाको बैठकमा पेश गनुिपदिछ ।  
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ङ) लेखापरीक्षण  

संस्थाको लेखापरीक्षर् देहाि बमोजिम हुनेछ : 

१) संस्थाले यनिुतत गरेको लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षर् गराउनुपनेछ । 

२) आिचिक्ताअनुसार नगरपाललकाले पयन संस्थाको आम्दानी खििको लेखापरीक्षर् गनि सतनेछ ।  

३) संस्थाले आफ्नो िावषिक लेखापररक्षर्को प्रयतिेदन सम्बजन्धत नगरपाललकामा समेत पेश गनुिपनछे 

९. विविि 

(क) िो काििविर्ध प्रिललत नेपालको ऐन, यनिमहरूसुँग बाखझएमा बाखझएका बुुँदाहरू स्ितः खारेि 
हुनेछन ्।  

(ख) िो काििविर्ध कािािन्ििनको िममा कुनै बाधा अड्िन आएमा नगर पररषर्दको यनर्ििानुसार 
फुकाइनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 समाप्त ! 
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अनुसचूीहरू 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



९ 

 

अनुसूची-१ 
............................ टोल विकास संस्थाको  विधान  

प्रस्तािना : 

स्थानीि रूपमा उपलव्ध श्रम, सीप र साधन तथा अिसरहरूलाई अर्धकतम पररिालन गदै नगरको 
सामाजिक तथा आर्थिक व्ििस्थालाई एकअकािको पररपूरकको रूपमा विकलसत गरर गररबी 
न्िूनीकरर्का प्रिासमा ठोस िोगदान पुिाउन,े सहभार्गतात्मक िोिना तिुिमा गने तथा आफ्नो 
टोलको समग्र विकास गने िातािरर्  लसििना गनि िो .................................टोल विकास संस्था 
स्थापना गरी संिालन गनि िान्छनीि भएकोले िो विधान बनाइएको छ ।  

१. प्रारम्म्भक : 

संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

(क) िे विधान .....................................................टोल विकास संस्थाको विधान हुनेछ । 

(ख) िो संस्थाको नाम................................................हुनेछ । 

(ग) िो विधान...........................................................टोल विकास संस्थाको साधारर् सभाबाट 
स्िीकृत भएको लमयतदेखख लागू हुनेछ । 

(घ) िस संस्थाको कािािलि...........................................................मा हुनेछ । 

(ङ) संस्थाको लसमाना देहाि बमोजिम हुनेछ :  

पूिि....................................... पजचिम................................ 

उत्तर..................................... दक्षक्षर् ................................ 

२. पररभाषा 

विषि िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा िस विधानमा : 

१. 'संस्था' भन्नाले.................................................टोल विकास संस्थालाई सम्झनुपछि । 

२. 'विधान' भन्नाले टोल विकास संस्थाको विधानलाई सम्झनुपछि । 

३. 'साधारर्सभा' भन्नाले संस्थाको साधारर् सदस्िहरूको भेला सम्झनुपछि । 
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४. 'सलमयत' भन्नाले टोल विकास संस्थाको काििसलमयत सम्झनु पछि । 

५. 'बैठक' भन्नाले संस्थाको संिुतत िा छुट्टाछुट्टै बैठक सम्झनुपछि ।  

६. 'पदार्धकारी' भन्नाले काििसलमयतका अध्िक्ष, कोषाध्िक्ष, सर्िि र सदस्िहरूलाई िनाउुँछ । 

३. संगठठत संस्था हुने : 

(क) संस्थाको आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ । साथ ैसंस्थाले व्िजतत सरह नामबाट कािि गनि सतनेछ । 

(ख) संस्थाले िल–अिल सम्पती प्राप्त गनि, उपभोग गनि सतनेछ । तर संस्थाले आफ्नो अिल 
सम्पती बबक्रि गनि पाउने छैन । संस्था विगठन भए सो संस्थाको सम्पूर्ि िल-अिल सम्पयत 
नगरपाललकामा हस्तान्तरर् हुनेछ । 

४. संस्थाका उद्देश्र्हरू : 

संस्थाको संस्थागत, सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लार्ग देहाि बमोजिमको उर्ददेचि हुनेछ : 

(क) टोलस्तरमा सक्षम र ददगो स्िाित्त संस्थाको विकास गने । 

(ख) टोलका ब्िजततहरूको आिमा बरृ्दर्ध गने कािििमको संिालन गरी गररबी न्िूनीकरर्मा मर्ददत 
पुरि्ाउने । 

(ग) स्थानीि स्तरको विकास प्रक्रििालाई ददगो र आत्मयनभिर बनाउन स्थानीि स्तरको समुदािको 
व्िजततहरूको क्षमता विकास कािििम टेिा पुरि्ाउने । 

(घ) संस्थालाई सहभार्गतात्मक िोिना तिुिमा, अनुगमन तथा मूल्िांकन प्रक्रििामा सक्रिि सहभागी 
बनाउने । 

५. टोल विकास कार्य सलमततको गठन : 

टोल विकास कािि सलमयतको गठन देहाि बमोजिम हुनेछ : 

(क) नगरपाललकाको यनजचित भौगोललक क्षेत्रलभत्रका टोल तहमा रहेका घरपररिारका सदस्िहरूबाट 
विकास संस्थाको गठन गररनेछ । 

(ख) पदहलो पटकका लार्ग टोल विकास संस्थाको व्िापक भेलाबाट अध्िक्ष, उपाध्िक्ष, कोषाध्िक्ष, 
सर्िि र आिचिकता अनुसारका सदस्िहरु रहेको एक टोल विकास कािि सलमयत गठन हुनेछ । दोस्रो 
पटकको हकमा िस्तो कािि सलमयत साधारर् सभाको सििसम्मत िा सो नभएमा बहुमतबाट पूनिगठन 
हुनेछ । टोल विकास कािि समयतको अिर्ध २ िषिको हुनेछ । एकपटक अध्िक्ष, उपाध्िक्ष, कोषाध्िक्ष 
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र सर्िि भएको व्िजतत पुनः सोही पदमा लगतै दईु िषिको अिर्ध व्ियतत नभई यनिुतत हुने छैन । 
कािि सलमयतमा कजम्तमा ५० प्रयतशत सदस्िहरु र अध्िक्ष, सर्िि िा कोषाध्िक्षहरु मध्िे कुनै एक 
िना अयनिािि रुपमा मदहला हुनुपनेछ । 

(ग) टोल विकास संस्था गठन गदाि सकेसम्म टोलका सम्पूर्ि घरधरुीलाई समेट्नुपदिछ । िदद सो 
सम्भि नभए कम्तीमा ८० प्रयतशत घरधरुी सहभागी गराई टोल विकास ससं्था गठन गररनेछ । टोल 
विकास संस्थामा सहभागी भएका सदस्िहरु मध्िे कजम्तमा ५० प्रयतशत मदहला आिर्दध गराउन ु
पनेछ।   

६. संस्थाका कार्यहरू : 

टोल विकास संस्थाका काििहरु देहाि बमोजिम  हुनेछन ्:  

१. प्रत्िेक टोल स्तरमा सम्भि भएसम्म सबै घरपररिार सहभागी भएको टोल विकास संस्था गठन 
गने । 

२. संस्थामा सदस्िहरूलाई उर्दिमलशलतातफि  अग्रसर गराउन आिचिक पहल गने तथा सोही 
बमोजिमका कािििमहरू संिालन गने ।   

३. टोलमा आइपरेका समस्िाहरू समाधान गनि एकअकािमा भाइिारा सम्बन्ध कािम गरी सभ्ि 
समािको लसििना गने । 

४. उपलब्ध स्रोतको समुर्ित पररिालन गदै टोलको समग्र विकासका लार्ग टोल विकास िोिना 
बनाउने । 

५. एि.आइ.भी./एड्स, अलशक्षा, अन्धविचिास, छाउपडी प्रथा, िाल वििाह, बहुवििाह, िस्ता सामाजिक 
समस्िाक बारेमा सम्पूर्ि टोल विकास संस्थाका सदस्िहरुलाई ितेना अलभबदृी गने ।  

६. आफ्नो टोल तथा साििियनक स्थलमा बकृ्षारोपर् गने । 

७. आफ्नो िडा तथा टोललाई िातािरर्मैत्री तथा िालमैत्री बनाउने विविध कािििमहरु सञ्िालन गनि।  

८. टोलमा बसोिास गने बालसन्दाका बीिमा भिन यनमािर् मापदिण्ड, सामाजिक सुरक्षा भत्ता 
लगाितका सामाजिक सरोकारका बबषिहरुमा विलभन्न ितेनामूलक कािििम सञ्िालन गने।  

९. िातािरर्मैत्री स्थानीि शासनका सूिकहरुको टोलमा कािािन्ििन गने र नगरपाललकालाई सो 
सूिक कािािन्ििन गनि सहिोग गने ।  

१०. आफ्नो टोल िस्तीलाई नमुना िस्तीको रुपमा विकास गनि सहिोग गन े। 
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११. हररत गाउुँ /शहर, उज्िालो शहर, सफा शहर र सम्पन्न तथा सभ्ि शहर स्थापना अलभिानमा 
सहिोग गने। 

१२. आफ्नो क्षेत्रमा भिन संदहता तथा मापदण्डको कािािन्ििनमा सहिोग गन े।  

१३. पूर्ि साक्षर, पूर्ि खोप, पूर्ि घटना दताि आदद अलभिानमा सहिोग गन े। 

१४. टोलमा रहेका साििियनक, पती, ऐलानी आदद िग्गाको संरक्षर्मा नगरपाललकालाई सहिोग गने । 

१५. संस्थाको अध्िक्ष, कोषाध्िक्ष तथा सर्ििको ििन सििसम्मयतमा िा सो नभएमा  बहुमतमा  
गने ।  

१६. नगरपाललकाको रािस्ि पररिालनमा सहिोग गने । 

१७. नगरपाललकासुँग भएको समझदारी अनुसारका अन्ि काििहरु गने। 

७. सदस्र्ता : 

संस्थामा सदस्िता देहाि बमोजिम हुनेछ : 

(क) िस विधानको उर्ददेचि बमोजिम संस्थाप्रयत श्रर्दधा र यनष्ठा राखी विधानलाई स्िीकर गन े
स्थानीि टोलबासी िस संस्थाको सदस्ि हुनेछ । 

(ख) सदस्ि बन्न इच्छुक निाुँ टोलबासीलाई संस्थाले तोकेबमोजिम संस्थामा दरखास्त ददएमा 
सदस्िता प्रदान गररनेछ । 

८. सदस्र्ता नरहने : 

देहािको अिस्थामा सदस्ि रहने छैन : 

(क) सदस्िको मतृ्िु भएमा । 

(ख) सदस्िले ददएको सदस्िता पररत्िागको ललखत यनिेदन संस्थाले स्िीकृत गरेमा । 

तर संस्थाको यनर्िि उपर र्ित्त नबुझमेा साधारर्सभामा पेश गने र साधारर्सभाको यनर्िि अजन्तम 
हुनेछ ।  

(ग) सदस्िता शुल्क नयतरेको िा संस्थाको यनर्िि पालन नगरेमा संस्थाले यनर्िि गरी सम्पूर्ि 
सदस्िलाई िानकारी गराएमा ।  
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(घ) संस्थालाई हायन-नोतसानी हुने कािि गरेमा िा नैयतक पतन, आर्थिक अयनिलमतता िा भ्रष्टािार 
गरेको अलभिोग प्रमाखर्त भइ सिाि पाएको कारर् देखाई संस्थाले सदस्िताबाट हटाउने यनर्िि 
गरेमा । 

तर सम्बजन्धत सदस्िलाई सफाइ ददने अिसरबाट बजन्ित गररने छैन । िससम्बजन्ध अजन्तम यनर्िि 
गने अर्धकार साधारर्सभाको हुनेछ ।  

(ङ) नेपालको प्रिललत कानुनको यनषेध गरेको कािि गरेमा । 

९. संस्था गठन एिं कार्य संचालन विधि : 

संस्थाको गठन एिं कािि संिालन विर्ध देहाि बमोजिम हुनेछ : 

(क) यनजचित भौगोललक क्षेत्रका व्िजततहरूको सििसम्मत यनर्ििबाट टोलको क्षेत्र यनतिौल गरेपयछ 
त्िस टोललभत्र बसोबास गने अर्धकांश घरधरुीहरूको उपजस्थयतमा संस्था गठन गररनेछ । 

(ख) टोल विकास संस्था गठन गनि उपजस्थत भएका व्िजततहरूले गरेको सििसम्मत यनर्ििको 
आधारमा एक-एक िना अध्िक्ष, कोषाध्िक्ष र सर्िि र अन्ि घर धरुी सदस्ि रहनेछन ्।  

(ग) संस्थामा कजम्तमा ५० प्रयतशत मदहला सदस्ि रहनेछन ् । अध्िक्ष, कोषाधक्ष र सर्िि मध्िे 
कजम्तमा १ िना मदहला हुनेछ । 

१०. संस्थाका पदाधिकारीहरूको काम, कतयव्र् र अधिकार :  

संस्थाका पदार्धकारीहरूको काम, कतिव्ि र अर्धकार देहािबमोजिम हुनेछ :  

(क) अध्र्क्षको काम, कतयव्र् र अधिकार : 

१) संस्थाको यनिलमत बैठक बोलाउने । 

२) बैठकको अध्िक्षता गरी बैठक संिालन गनें । 

३) बैठकमा अनुशासनको पालन गनि लगाउने र छलफलका विषिहरू दटपोट गने िा गनि लगाउन े। 

४. छलफल हुुँदा सबैको वििार संकलन गने र सििसम्मत यनर्िि गनि पहल गने । 

५. यनर्िि लागू गने र गनि लगाउने । 

६) सर्िि र कोषाध्िक्षलाई आिचिकताअनुसार सहिोग पुिािउन े । 

७) संस्थाले आििन/प्राप्त गरेको नगद िा जिन्सी सामानको सुरक्षाको प्रबन्ध लमलाउने ।  
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८) आिचिक काििमा संस्थाको प्रयतयनर्धत्ि गने िा गराउने ।  

९) विशषे बैठकको आिचिकता परेमा सबै सदस्िहरूको सहमतीमा  बैठक बोलाउने । 

(ख) संस्थाको सधचिको काम, कतयव्र् र अधिकार : 

१) अध्िक्षको आदेश अनुसार बैठक बोलाउने ।  

२) अध्िक्षको अनुपजस्थयतमा बैठकको अध्िक्षता गने ।  

३) एकयतहाइ सदस्िहरूले विशषे बैठकका लार्ग ललखखत माग गरेमा विशषे बैठक बोलाउने ।  

४) बैठक पुजस्तकामा उपजस्थत गराउने । 

५) छलफलका प्रस्तािहरू संकलन गरी बैठकमा पेश गने र बैठकको यनर्िि प्रमाखर्त गराउने । 

६) संस्थाका क्रििाकलापका बारेमा सदस्िलाई िानकारी गराउने ।  

 ७) तोक्रकएका अन्ि काििहरु गने ।  

(ग) संस्थाका कोषाध्र्क्षको काम, कतयव्र् र अधिकार : 

१) संस्थाले गरेको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षर् गराउने ।  

२) बैंकमा संिुतत रूपमा खाता संिालन गने ।  

३) अन्ि सदस्िहरूसुँग समनि्ि राखी सहिोग ललने ददने ।  

४) संस्थाको नगद र जिन्सी सामानको जिम्मा ललई सुरक्षा गने ।  

(घ) संस्थाका सदस्र्हरूको काम, कतयव्र् र अधिकार :  

१) नगरपाललकासुँग भएको समझदारी पत्रमा उल्लेखखत सति अनुसार गनुिपन ेकामहरू गने ।  

२) संस्थाको दहसाबक्रकताब िके गने ।  

३) संस्थाका पदार्धकारीहरूले गरेका कामको मूल्िाङकन  यनिलमत रूपमा गने । 

४) संस्था संिालनका लार्ग आिचिकता अनुसार नीयत बनाउन सहिेग गन े। 

५) बैठकमा उपजस्थत भई प्रत्िेक छलफलमा भाग ललने । 

 

 



१५ 

 

११. सािारण सभाको गठन र कार्य प्रणाली  

साधारर् सभाको गठन र कािि प्रर्ाली देहाि बमोजिम हुनेछ : 

१) संस्थाको सम्पूर्ि सदस्िहरू रहेको एक  साधारर् सभा हुने छ । 

२) साधारर् सभाको अध्िक्षता संस्थाको अध्िक्षले गनेछ । यनिको अनुपजस्थयतमा संस्थाको सर्िि र 
यनिको पयन अनुपजस्थयतमा संस्थाको िेष्ठ सदस्िले गनेछ । 

३) साधारर् सभा संस्थाको को सबोच्ि यनकाि हुनेछ । 

१२. सािारण सभाको काम, कतयव्र् र अधिकार : 

साधारर् सभाको काम, कतिव्ि र अर्धकार देहाि बमोजिम हुनेछ :  

(क) संस्थाको साधारर् सभाको सल्लाह प्राप्त गनि उर्ित देखख पेश भएका विषिमा सल्लाह ददने । 

(ख) लेखापरीक्षक यनिुजतत गने । 

(ग) संस्थाको लेखापरीक्षकको प्रयतिेदन पाररत गने । 

(घ) कािि सलमयतलाई अर्धकार प्रत्िािोिन गने । 

(ङ) कािि सलमयत सम्बन्धमा भएका उिुरी पुनरािेदन सुन्ने र ददने । 

(ि) संस्थाको विधान संशोधन गने । 

(छ) आिचिकताअनुसार सल्लाहको मनोनिन गन े। 

ि) संस्थाको िावषिक कािििोिना स्िीकृत गने । 

१३. आधथयक व्र्िस्था  

(क) संस्थाको देहािबमोजिम आर्थिक स्रोत हुनेछ : 

० सदस्िताबाट प्राप्त शुल्क । 

० सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त हुने अनुदान । 

 ० संस्थाको क्रििाकलापको लसललसलामा प्राप्त हुने आि िा पुरस्कार ।  

० अन्ि आम्दानी । 
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(ख) प्रत्िेक असार मसान्तमा लेखा तिार गरी परीक्षर्पचिात ् साधारर् सभामा प्रस्तुत गन े
जिम्मेिारी संस्थाको हुनेछ । 

(ग) संस्थाको नाममा प्राप्त िा खरीद िल-अिल पररिालन र प्रिोग तोक्रकए बमोजिम हुनेछ । 

१४. कार्यसलमतत तथा पदाधिकारीको राजीनामा 

(क) सलमयतका सदस्िहरुले सदस्िहरूले आफ्नो पदबाट ददन िाहेमा अध्िक्ष समक्ष ददन सतनेछन ्।  

(ख) अध्िक्षले आफ्नो रािीनामा सर्ििमाफि त संस्थाको बैठकमा पेश गनुिपनेछ र सो उपरसंस्थाले 
यनर्िि गरे बमोिम हुनछे । 

१५. कार्य सलमततलाई आविश्िासको प्रस्ताि  

कािि सलमयतका अध्िक्ष एिं पदार्धकारीहरु उपर अविस्िास लागे िथोर्ित कारर् देखाई सस्थाका ६० 
प्रयतशत सदस्िहरुले बबशषे साधारर्सभा राखी अविचिासको प्रस्ताि पेश गनि सतनेछ । अविस्िासको 
प्रस्ताि उपर छलफल गरर यनर्ििमा बहुमतलाई भन्दा सबिसम्मतलाई बढी िोड ददइनेछ । 

१६. विविि 

(क) विधान संशोधन गनुिपने भएमा कािि सलमयतले स्िीकृत गरेपयछ साधारर् सभामा पेश गररनेछ । 
साधारर् सभामा उपजस्थत सदस्िहरूको दईुयतहाइ बहुमतले विधान संशोधन हुनेछ ।  

(ख) प्रिललत ऐन, यनिमहरूसुँग बाखझएका बुुँदाहरू हदसम्म स्ितः खारेि हुनेछ । 
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अनुसूची-२ 

टोल विकास ससं्थालाई नगरपाललकामा दताि गने यनिेदनको नमनुा  

लमयत ............................. 

श्रीमान ्काििकारी अर्धकृतज्ि,ू  

...................नगरपाललकाको कािािलि, 

...................................................... 

 

विषर् : टोल विकास ससं्था दताय गने सम्बन्िमा  

 

उपरोतत सम्बन्धमा िस नगरपाललकार्दिारा सिंाललत िडा न..............को...............................टोलमा गठन 
गररएको....................................................टोलविकास ससं्थालाई……….......................................नगरपाललका 
कािािलिमा दताि/सरू्िकृत गररददनहुुन अनरुोध गदिछु । िस.................................टोल विकास सस्थाको क्षते्र 
यनम्न उल्लखेखत िार क्रकस्तालभत्र लसलमत रहनेछ । 

 

पिूि लसमाना ................................................................. 

पजचिम लसमाना............................................................ 

उत्तर लसमाना.................................................................. 

दक्षक्षर् लसमाना............................................................... 

 

 

                                                           यनिेदक 

......................................... 

 

अध्र्क्षको नाम : 

टोल विकास ससं्थाको नाम : 

ठेगाना :    
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अनसुचूी -३ 

.................................. नगरपाललकाको कािािलि,  

................................................................. 

 

 

प्रमाण - पत्र  

 

...........................................नगरपाललका िडा नं..................जस्थत.......................मा गठन 
भएको……………...................................टोल विकास ससं्थालाई िस कािािलिमा लमयत 
.....................................मा दताि गरी िो प्रमार्-पत्र प्रदान गररएको छ । 

    िस नगरपाललकाको आर्थिक, सामाजिक, भौयतक पुिािधार, सहरी सूशासन लगाितका क्षेत्रमा िस 
टोल विकास ससं्थाको सहभार्गताको अपेक्षाका साथै उत्तरोत्तर प्रगयतको शुभकामना व्ितत गदिछु । 

 

 

 

 

.......................... 

                                                                                                                                             काििकारी अर्धकृत 

 

 

 

 

 

 

 


