१६. विविध
(क) विधान सश
ं ोधन गनपुन ने भएमा कार्ु सवमविले स्िीकृ ि गरे पवि साधारण
सभामा पेश गररनेि । साधारण सभामा उपवस्िि सदस्र्हरुको दईन विहाई
बहुमिले वबधान सश
ं ोधन हुनेि ।
(ख) प्रचवलि ऐन, वनर्महरुसगं बाविएका बंदन ाहरु हदसम्म स्िि: खारे ज हुनेि ।
अनसन चू ी – २
टोल विकास संस्िालाई नगरपावलका दिाु गने
वनिेदनको नमनन ा
वमवि:............................
श्रीमान् k|d'v k|zf;sLo clws[t ज्र्,ू
eLdbQ gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
s~rgk'/
वबषर्: टोल विकास सस्ं िा दिाु गने सम्बन्धमा ।
उपरोक्त सम्बन्धमा र्स नगरपावलकाद्धारा सचं ावलि िडा
न.ं ............को ................. टोलमा गठन गररएको.........................टोल
विकास सस्ं िालाई.....................नगरपावलका कार्ाुलर्मा दिाु /
सवू चकृ ि गररवदनन हुन अनरन ोध गदुिन । र्स .....................टोल विकास
सस्ं िाको क्षेत्र वनम्न वलवखि चार वकल्ला वभत्र सीवमि रहनेि ।
पिू ु वसमाना :......................................
पविम वसमाना :..................................
उत्तर वसमाना :....................................
दवक्षण वसमाना :.................................
वनिेदक
...........................
अध्र्क्षको नाम :
टोल विकास संस्िाको नाम :
ठे गाना :
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अनुसूचीहरु
अनस
ु च
ू ी 1
..............................टोल विकास सस्ं थाको विधान
प्रस्िािना :
स्िानीर् रुपमा उपलब्ध श्रम, सीप र साधन ििा अिसरहरुलfई अवधकिम
पररचालन गदै नगरको सामावजक ििा आविुक व्र्िस्िालाई एक अकाुको
पररपरू कको रुपमा विकवसि गरी गररबी न्र्नू ीकरणका प्रर्ासमा ठोस र्ोगदान पर्न ाुउने,
सहभावगिात्मक र्ोजना िजमुन ा गने ििा आफ्नो टोलको समग्र विकास गने िािािरण
वसजुना गनु र्ो ............................टोल विकास संस्िा स्िापना गरी संचालन गनु
िान्िनीर् भएकोले र्ो विधान बनाइएको ि ।
१. प्रारवभिक :
संवक्षप्त नाम र प्रारम्भ
(क) र्ो विधान ..........................टोल विकास संस्िाको विधान हुनि
े ।
(ख) र्ो संस्िाको नाम ...............................हुनि
े ।
(ग) र्ो विधान ...........................टोल विकास संस्िाको साधारण सभाबाट
स्िीकृ ि भएको वमविदेवख लागन हुनि
े ।
(घ) र्स संस्िाको कार्ाुलर्.............................मा हुनि
े ।
(ङ) र्स संस्िाको वसमाना देहार् बमोवजम हुनेि :
पिू ु ..............................पविम ..............................
उत्तर .............................दवक्षण..............................
२. पररिाषा :
विषर् िा प्रसङ्गले अको अिु नलागेमा र्स विधानमा :
१. ‘संस्िा’ भन्नाले ........................टोल विकास संस्िालाई सम्िनन पिु ।
२. ‘विधान’ भन्नाले टोल विकास संस्िाको विधानलाई सम्िनन पिु ।
३. ‘साधारणसभा’ भन्नाले संस्िाको साधारण सदस्र्हरुको भेला सम्िनन
पदुि ।
४. ‘सवमवि’ भन्नाले टोल विकास संस्िाको कार्ुसवमवि सम्िनन पिु ।
५. ‘िैठक’ भन्नाले सस्ं िाको सर्ं क्त
न िा िनट्टािनट्टै िैठक सम्िनन पिु ।
६. ‘पदावधकारी’ भन्नाले कार्ुसवमविका अध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष, सवचि र
सदस्र्हरुलाई जनाउँि ।
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३. सगं वित सस्ं था हुने :
(क) संस्िाको आफ्नो िनट्टै िाप हुनि
े । सािै संस्िाले ब्र्वक्त सरह आफ्नो
नामबाट कार्ु गनु सक्नेि ।
(ख) संस्िाले चल-अचल सम्पवत्त प्राप्त गनु, उपभोग गनु सक्नेि । िर संस्िाले
आफ्नो अचल सम्पवत्त वबवि गने भने पाउने िै न । संस्िा विगठन भए सो
सस्ं िाको सम्पणू ु चल अचल सम्पवत्त नगरपावलकामा हस्िान्िरण हुनि
े ।
४. सस्ं थाका उद्देश्यहरु :
संस्िाको संस्िागि, सामावजक ििा आविुक विकासका लावग देहार्
बमोवजमको उद्देश्र् हुनेि :
(क) टोलस्िरमा समक्ष र वदगो स्िार्त्त संस्िाको विकास गने ।
(ख) टोलका ब्र्वक्तहरुको आर्मा बृवद्ध गने कार्ुिमको संचालन गरी गररबी
न्र्नू ीकरणमा मद्दि पर्न ाुउने ।
(ग) स्िानीर् स्िरको विकास प्रविर्ालाई वदगो र आत्मवनभुर बनाउन स्िानीर्
स्िरको समदन ार्को व्र्वक्तहरुको क्षिमा विकास कार्ुिम कार्ाुन्िर्नमा
टेिा पर्न ाुउने ।
(घ) संस्िालाई सहभावगिात्मक र्ोजना िजुमन ा, अनगन मन ििा मल्ू र्ांकन
प्रविर्ामा सविर् सहभागी बनाउने
५. टोल विकास कायय सविवतको गिन
टोल विकास कार्ु सवमविको गठन देहार् बमोवजम हुनि
े :
क) नगरपावलकाका नगरोन्मख
न बवस्िहरुको वनविि भौगोवलक क्षेत्र वभत्रका टोल
िहमा रहेका घरपररिारका सदस्र्हरुबाट टोल विकास संस्िाको गठन
गररनेि ।
ख) पवहलो पटकका लावग टोल विकास संस्िाको व्र्ापक भेलाबाट अध्र्क्ष,
उपाध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष, सवचि र आिश्र्किा अनसन ारका सदस्र्हरु रहेको
एक टोल विकास कार्ु सवमवि गठन हुनि
े । दोस्रो पटकको हकमा र्स्िो
कार्ु सवमवि साधारण सभाको सिुसम्मि िा सो नभएमा बहुमिबाट
पनन गुठन हुनि
े । टोल विकास कार्ु सवमविको अिवध २ बषुको हुनेि ।
एकपटक अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष र सवचि भएको व्र्वक्त पनन : सोही
पदमा लगिै दईन िषुको अिवध व्र्विि नभई वनर्क्त
न हुने िै न । कार्ु
सवमविमा कवम्िमा ५० प्रविशि सदस्र्हरु र अध्र्क्ष िा कोषाध्र्क्ष मध्र्े
कननै एक जना अवनिार्ु रुपमा मवहला हुनपन नेि ।

(ङ) कार्ु सवमवि सम्बन्धमा भएका उजरन ी पनन रािेदन सन्न ने र वनणुर् वदने ।
(च) सस्ं िाको विधान सश
ं ोधन गने ।
(ि) आिश्र्किा अनसन ार सल्लाहको मनोनर्न गने ।
(ज) सस्ं िाको िावषुक कार्ुर्ोजना स्िीकृ ि गने ।
१३. आवथयक व्यिस्था
(क) संस्िाको देहार् बमोवजम आविुक स्रोि हुनि
े :
 सदस्र्िाबाट प्राप्त शल्न क ।
 सरकारी ििा गैरसरकारी संस्िाबाट प्राप्त हुने अनदन ान ।
 संस्िाको विर्ाकलापको वसलवसलामा प्राप्त हुने आर् िा
परन स्कार ।
 अन्र् आम्दानी ।
(ख) प्रत्र्ेक असार मसान्िमा लेखा िर्ार गरी परीक्षण पिाि वििरण साधारण
सभामा प्रस्ििन गने वजम्मेिारी संस्िाको हुनि
े ।
(ग) संस्िाको नाममा प्राप्त िा खरीद चल-अचल सम्पवत्तको पररचालन र प्रर्ोग
िोवकएबमोवजम हुनि
े ।
१४. काययसविवत तथा पदावधकारीको राजीनािा
(क) सवमविका सदस्र्हरुले आफ्नो पदबाट राजीनामा वदन चाहेमा अध्र्क्ष
समक्ष वदन सक्नेिन् ।
(ख) अध्र्क्षले आफ्नो राजीनामा सवचि मार्ु ि संस्िाको िैठकमा पेश गनुपन नेि
र सो उपर संस्िाले वनणुर् गरे बमोवजम हुनेि ।
१५. कायय सविवतलाई अविश्वासको प्रस्ताि
कार्ु सवमविका अध्र्क्ष एिं पदावधकारीहरु उपर अविश्वास लागे र्िोवचि
कारण देखाई संस्िाका ६०% सदस्र्हरुले वबशेष साधारणसभा रावख
अविश्वासको प्रस्िाि पेश गनु सक्नेि । अविश्वासको प्रस्िाि उपर िलर्ल गरी
हुने वनणुर्मा बहुमिलाई भन्दा सिुसम्मिलाई बढी जोड वदइनेि ।
५) िलर्लका प्रस्िािहरु संकलन गरी िैठकमा पेश गने र िैठकको वनणुर्
प्रमावणि गराउने ।
६) संस्िाका विर्ाकलापका बारे मा सदस्र्लाई जानकारी गराउने ।
७) िोवकएका अन्र् कार्ुहरु गने ।
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(क) सस्ं थाका कोषाध्यक्षको काि, कतयव्य र अवधकार :
१) सस्ं िाले गरे को आविुक कारोबारको लेखापरीक्षण गराउने ।
२) बैंकमा सर्क्त
न रुपमा खािा सचं ालन गने ।
३) अन्र् सदस्र्हरुसगं समन्िर् रावख सहर्ोग वलने वदने ।
४) संस्िाको नगद र वजन्सी सामानको वजम्मा वलई सरन क्षा गने ।
(ख) सस्ं थाका सदस्यहरुको काि, कतयव्य र अवधकार :
१) नगरपावलकासंग भएको सािेदारीपत्रमा उल्लेवखि सिु अनसन ार गनुपन ने
कामहरु गने ।
२) संस्िाको वहसाब वकिाब चेक गने ।
३) संस्िाका पदावधकारीहरुले गरे को कामको मल्ू र्ांकन वनर्वमि रुपमा
गने संस्िा सञ्चालनका लावग आिश्र्किा अनसन ार नीवि बनाउन
सहर्ोग गने ।
४) िैठकमा उपवस्िि भई प्रत्र्ेक िलर्लमा भाग वलने ।
११. साधारण सिाको गिन र कायय प्रणाली
साधारण सभाको गठन र कार्ु प्रणाली देहार् बमोवजम हुनेि :
१) संस्िाको सम्पणू ु सदस्र्हरु रहेको एक साधारण-सभा हुनेि ।
२) साधारण-सभाको अध्र्क्षिा सस्ं िाको अध्र्क्षले गनेि । वनजको
अनपन वस्िविमा संस्िाको सवचि र वनजको पवन अनपन वस्िविमा संस्िाको
जेष्ठ सदस्र्ले गनेि ।
३) साधारण-सभा संस्िाको सिोच्च वनकार् हुनेि ।
१२. साधारण सिाको काि, कतयव्य र अवधकार
साधारण सभाको काम, किुव्र् र अवधकार देहार् बमोवजम हुनेि :
(क) संस्िाको साधारण सभाको सल्लाह प्राप्त गनु उवचि देवख पेश भएका विषर्मा
सल्लाह वदने ।
(ख) लेखापरीक्षक वनर्वन क्त गने ।
(ग) सस्ं िाको लेखापररक्षकको प्रवििेदन पाररि गने ।
(घ) कार्ु सवमविलाई अवधकार प्रत्र्ार्ोजना गने ।

ग) टोल विकास सस्ं िा गठन गदाु सके सम्म टोलका सम्पणू ु घरधरन ीलाई
समेट्नन पदुि । र्वद सो सम्भि नभए कम्िीमा ८० प्रविशि घरधरन ी
सहभागी गराई टोल विकास सस्ं िा गठन गररनेि । टोल विकास सस्ं िा
गठन गररनेि । टोल विकास सस्ं िामा सहभागी भएका सदस्र्हरुमध्र्े
कवम्िमा ५० प्रविशि मवहला आिद्ध गराउनन पनेि ।
६. सस्ं थाका काययहरु :
टोल विकास संस्िाका कार्ुहरु देहार् बमोवजम हुनेिन् :
१. प्रत्र्ेक टोल स्िरमा सम्भि भए सम्म सबै घरपररिार सहभागी भएको टोल
विकास संस्िा गठन गने ।
२. संस्िाका सदस्र्हरुलाई उद्यमशीलिा िर्ु अग्रसर गराउन आिश्र्क पहल
गने ििा सोवह बमोवजमका कार्ुिमहरु सचं ालन गने ।
३. टोलमा आइपरे का समस्र्ाहरु समाधान गनु एक अकाुमा भाइचारा सम्बन्ध
कार्म गरी सभ्र् समाजको वसजुना गने ।
४. उपलब्ध स्रोिको समवन चि पररचालन गदै टोलको समग्र विकासका लावग
टोल विकास र्ोजना बनाउने ।
५. एच.आइ.भी / एड्स, अवशक्षा, अन्धविश्वास, िाउपडी प्रिा, बाल वििाह,
बहु वििाह, जस्िा सामावजक समस्र्ाका बारे मा सम्पणू ु टोल विकास
संस्िाका सदस्र्हरुलाई चेिना अवभबृवद्ध गने ।
६. आफ्नो टोल ििा सािुजवनक स्िलमा िृक्षारोपण गने,
७. आफ्नो िडा ििा टोललाई िािािरण मैत्री ििा िालमैत्री बनाउने विविध
कार्ुिमहरु सञ्चालन गने ।
८. टोलमा बसोिास गने बावसन्दाका बीचमा भिन वनमाुण मापदण्ड, सामावजक
सरन क्षा भत्ता लगार्िका सामावजक सरोकारका वबषर्हरुमा विवभन्न
चेिनामल
ू क कार्ुिम सञ्चालन गने ।
९. िािािरणमैत्री स्िानीर् शासनका सचू कहरुको टोलमा कार्ाुन्िर्न गने र
नगरपावलकालाई सो सचू क कार्ाुन्िर्न गनु सहरोग गने ।
१०. आफ्नो टोल िस्िीलाई नमनन ा िस्िीको रुपमा विकास गनु सहर्ोग गने ।
११. हररि शहर, उज्र्ालो शहर, सर्ा शहर र सम्पन्न ििा सभ्र् शहर स्िापना
अवभर्ानमा सहर्ोग गने ।
१२. आफ्नो क्षेत्रमा भिन सवं हिा ििा मापदण्डको कार्ाुन्िर्नमा सहर्ोग गने ।
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१३. पणू ु साक्षर, पणू ु खोप, पणू ु घट्ना दिाु आदी अवभर्ानमा सहर्ोग गने ।
१४. टोलमा रहेका सािुजवनक, पविु, एलानी आदी जग्गाको सरं क्षणमा
नगरपावलकालाई सहर्ोग गने ।
१५. सस्ं िाको अध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष ििा सवचिको चर्न सिुसम्मविमा िा सो
नभएमा बहुमिमा गने ।
१६. नगरपावलकाको राजश्व पररचालनमा सहर्ोग गने ।
१७. नगरपावलकासंग भएको समिदारी अनसन ारका अन्र् कार्ुहरु ।
७. सदस्यता
संस्िामा सदस्र्िा देहार् बमोवजम हुनेि :
(क) र्स विधानको उद्देश्र् बमोवजम संस्िा प्रवि श्रद्धा र वनष्ठा राखी विधानलाई
स्िीकार गने स्िानीर् टोलबासी र्स संस्िाको सदस्र् हुनि
े ।
(ख) सदस्र् बन्न इच्िनक नर्ाँ टोलबासीलाई संस्िाले िोके बमोवजम सस्ं िामा
दरखास्ि वदएमा सदस्र्िा प्रदान गररनेि ।
८. सदस्यता नरहने
देहार्को अिस्िामा सदस्र् रहने िै न :
(क) सदस्र्को मृत्र्न भएमा
(ख) सदस्र्ले वदएको सदस्र्िा पररत्र्ागको वलवखि वनिेदन संस्िाले स्िीकृ ि
गरे मा।
िर संस्िाको वनणुर् उपर वचत्त नबिन ेमा साधारण सभामा पेश गने र साधारण
सभाको वनणुर् अवन्िम हुनेि ।
(ग) सदस्र्िा शल्न क नविरे को िा संस्िाको वनणुर् पालन नगरे मा संस्िाले वनणुर्
गरी सम्पणू ु सदस्र्लाई जानकारी गराएमा ।
(घ) संस्िालाई हावन-नोक्सानी हुने कार्ु गरे मा िा नैविक पिन, आविुक
अवनर्वमििा िा भ्रष्टाचार गरे को अवभर्ोग प्रमावणि भई सजार् पाएको
कारण देखाई सस्ं िाले सदस्र्िाबाट हटाउने वनणुर् गरे मा ।
िर सम्बवन्धि सदस्र्हरुलाई सर्ाइ वदने अिसरबाट बवञ्चि गररने िै न ।
र्स सम्बन्धी अवन्िम वनणुर् गने अवधकार साधारण सभाको हुनि
े ।
(ङ) नेपालको प्रचवलि काननन को वनषेध गरे को कार्ु गरे मा ।
९. सस्ं था गिन एिं कायय सच
ं ालन विवध
सस्ं िाको गठन एिं कार्ु सच
ं ालन विवध देहार् बमोवजम हुनेि :

(क) वनविि भौगोवलक क्षेत्रका व्र्वक्तहरुको सिुसम्मि वनणुर्बाट टोलको क्षेत्र
वनक्र्ौल गरे पवि त्र्स टोल वभत्र बसोबास गने अवधकांश घरधरन ीहरुको
उपवस्िविमा सस्ं िा गठन गररनेि ।
(ख) टोल विकास सस्ं िा गठन गनु उपवस्िि भएका व्र्वक्तहरुले गरे को सिुसम्मि
वनणुर्को आधारमा एक-एक जना अध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष र सवचि र अन्र्
घरधरन ीहरु सदस्र् हुनि
े न् ।
(ग) संस्िा कवम्िमा ५० प्रविशि मवहला सदस्र् रहनेिन् । अध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष
र सवचि मध्र्े कवम्िमा १ जना मवहला हुनेि ।
१०. सस्ं थाका पदावधकारीहरुको काि, कतयव्य र अवधकार
संस्िाका पदावधकारीहरुको काम, किुव्र् र अवधकार देहार्बमोवजम हुनेि् :
(ग) अध्यक्षको काि, कतयव्य र अवधकार :
१) संस्िाको वनर्वमि िैठक बोलाउने ।
२) िैठकको अध्र्क्षिा गरी बैठक संचालन गने ।
३) िैठकमा अनश
न ासनको पालन गनु लगाउने र िलर्लका वबषर्हरु
वटपोट गने िा गनु लगाउने ।
४) िलर्ल हुदं ा सबैको विचार सक
ं लन गने र सिुसम्मि वनणुर् गनु
पहल गने ।
५) वनणुर्हरु लागन गने र गनु लगाउने ।
६) सवचि र कोषाध्र्क्षलाई आिश्र्किा अनसन ार सहर्ोग पर्न ाुउने ।
७) संस्िाले आजुन/प्राप्त गरे को नगद िा वजन्सी सामानको सरन क्षाको
प्रबन्ध वमलाउने ।
८) आिश्र्क कार्ुमा संस्िाको प्रविवनवधहरु गने िा गराउने ।
९) विशेष िैठकको आिश्र्किा परे मा सबै सदस्र्हरुको सहमविमा िैठक
बोलाउने ।
(घ) सस्ं थाको सवचिको काि, कतयव्य र अवधकार :
१) अध्र्क्षको आदेशानसन ार िैठक बोलाउने ।
२) अध्र्क्षको अनपन वस्िविमा िैठकको अध्र्क्षिा गने ।
३) एकविहाइ सदस्र्हरुले विशेष िैठकका लावग वलवखि माग गरे मा विशेष
िैठक बोलाउने ।
४) िैठक पवन स्िकामा उपवस्िि गराउने ।
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