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दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको टोल ववकास सं स्था सं चालन कार्यववलि, २०७५
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दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको टोल ववकास सं स्था सं चालन कार्यववलि, २०७५
प्रस्तावना : सामूविक प्रर्ासमा टोलको सं स्थागत, सामाजिक तथा आलथयक ववकास, स्थानीर् स्तरमा सुशासन प्रवयद्धन
गनय नगरपाललका तथा नगरोन्मुख वस्तीिरुमा लनजित भौगोललक क्षेत्रलभत्र रिेका सबै घरिुरी सिस्र् रिने गरी

ुँ
स्थानीर् स्तरमा वडा सलमलतको मातित तथा सिर्ोगीको रुपमा रिने गरी लतनै सं स्थािरुबाट सेवा सुवविाको पिुच
बढाउन वाञ्छनीर् भएकोले ,

स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को िफा १०२ ले दिएको अलिकार प्रर्ोग गरी दिक्तेल रुपाकोट
मझुवागढी नगर कार्यपाललकाले र्ो कार्यववलि बनाएकोछ ।

पररच्छे ि १
प्रारजभभक
१. सं जक्षप्त नाम र प्रारभभ:
क) र्ो कार्यववलिको नाम “दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको टोल ववकास सं स्था सं चालन
कार्यववलि, २०७५” रिेको छ ।

ख) र्ो कार्यववलि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरकार्यपाललकाको बैठकले पाररत गरे पलछ तुरुन्त लागू
िुनेछ ।

२. पररभाषा :
ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यववलिमा :
क) “टोल ववकास सं स्था” भन्नाले िफा 4 बमोजिम गदठत सलमलतलाई सभझनुपछय ।
ख) “टोल ववकास सं स्था कार्यसलमलत ” भन्नाले िफा 4 (ख) बमोजिम गदठत सलमलतलाई सभझनुपियछ ।
ग) “सािारण सभा” भन्नाले टोल ववकास सं स्थाका प्रत्र्ेक घरिुरीबाट प्रलतलनलित्व गने सािारण सिस्र्

सवितको वावषयक भेलालाई िनाउुँिछ । सो शब्िले ववशेष सािारण सभा र टोल भेला समेतलाई
िनाउनेछ ।

घ) “सामुिावर्क ववकास अलभर्ान ” भन्नाले पररश्रम, स्वर्ंसेवा, सिकार्य र ईमान्िाररताका मूल्र् र
मान्र्तामा आिाररत अलभर्ान कार्यक्रम भन्ने बुझाउुँिछ ।

ङ) “पूणय सरसफाइ उन्मुख अवस्था” भन्नाले सफा र स्वच्छ, पूणय सरसफाइ उन्मुख िुवै चरणका

सूचकिरु पुरा गरे पलछ सभबजन्ित सलमलतबाट अनुमोिन एवं प्रमाणीकरण भएको अवस्थालाई
िनाउुँिछ ।

च) “सामाजिक समावेशीकरण” भन्नाले समुिार्का सबै ललङ्ग, िात, िालत, वगय, िमय, व्र्वसार् र सबै क्षेत्रका
ुँ रिेको अवस्था बुझाउुँिछ ।
व्र्जक्तको पिुच
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पररच्छे ि २
टोल ववकास संस्थाको उद्देश्र् र संस्थाको गठन
३. उद्देश्र्ः टोल ववकास सं स्थाको उद्देश्र् िे िार् बमोजिम रिेकाछनः
क) टोल वस्ती स्तरमा ववलभन्न लनकार्िरुबाट प्रवाि िुने सेवामा टोलवासीको पिुुँच अलभबृवद्ध गने,
ख) टोलवासीिरुमा उद्यमजशलताको ववकास गराई टोल स्तरमा लघुउद्यमको सृिना, ववकास र प्रवद्धयन गने,
ग) टोल वस्ती स्तरमा समानता र समताको भावना िागृत गराउने, आपसी सिभाव, समझिारी, समन्वर् र
मेललमलाप कार्म गराउने,

घ) आलथयक सामाजिक सवालमा सबै टोलवासीिरुलाई लनणयर् प्रवक्रर्ामा समान अवसर र अलिकार प्रिान
गने,

ङ) टोलको सामाजिक कार्यमा पारिजशयता कार्म गरर सुशासनलाई बढवा दिने,
च) टोल वस्तीस्तरमा सबै सं स्थािरुको प्रवेशद्धारको रुपमा टोल ववकास सं स्थालाई ववकास गिै ववलभन्न
लनकार्िरुबाट सं चालन िुने ववकास कार्यमा सिर्ोग गने,

छ) टोल ववकास सं स्थािरुले सिभालगतात्मक र्ोिना तिुम
य ा, अनुगमन एवम मूल्र्ाङ्कन प्रवक्रर्ामा सिर्ोग
पुर्र्ाउने,

ि) टोलका सिस्र्िरुको गररबीलाई नेपाल सरकारले तोकेको आिारमा वगीकरण गरी लतलनिरुको अलभलेख
तर्ार गने,

झ) टोलको समग्र ववकास लगार्त सामुिावर्क ववकास अलभर्ानका कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको लालग सवक्रर्
िुने,

ञ)

वातावरण

सं रक्षण

तथा

सरसफाई, बालमैत्री

सुिार,उद्यमजशलता ववकासका अलभर्ान सं चालन गने,

नगर/वडा

घोषणा, प्राङ्गररक

खेती

लबस्तार, नश्ल

ट) टोल ववकास सं स्थामा रिेका सामुिावर्क, सावयिलनक स्थल, सभपजििरुको सं रक्षण सं वद्धयन गने ।
४. टोल ववकास संस्थाको गठनः टोल ववकास सं स्था िे िार् बमोजिम गठन िुनछ
े ः
क) नगरपाललका क्षेत्रलभत्रका टोल तिमा रिेका घरपररवारका सिस्र्िरुबाट टोल ववकास सं स्थाको गठन

गररनेछ । सामान्र्तर्ा लनजित भौगाललक क्षेत्रको टोलमा न्र्ुनतम ३० घरिुरी नभएसभम सो टोलमा

टोल ववकास सं स्था गठन गनय सवकने छै न तर कुनै लनजित भौगोललक क्षेत्रको टोलमा १०० भन्िा बढी
घरिुरी भएको िकमा न्र्ुनतम १०० घरिुरी कार्म गरी बढी िुने न्र्ूनतम घरिुरी सं ख्र्ा (३०) लाई
आिार मानेर मात्र अको टोल ववकास सं स्था गठन गनय सवकनेछ । टोल ववकास सं स्था गठन गिाय

सकेसभम टोलका सभपूणय घरिुरीलाई एक घर एक सिस्र्को रुपमा समेटनु पनेछ । सो सभभव नभए
2

कजभतमा ८०% घरिुरी सिभागी गराई टोल ववकास सं स्था गठन गररनेछ । मविला सिभालगता िुन

सक्ने अवस्थामा टोल ववकास सं स्थामा सिभागी भएका मध्र्े न्र्ूनतम ५०% मविला आबद्ध गराउनु
पनेछ ।

ख) पविलो पटकका लालग टोल ववकास सं स्था गठन गिाय समुिार्को व्र्ापक भेलाबाट अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष,

कोषाध्र्क्ष, सजचव र सिस्र् गरी अलिकतम ११ सिस्र्ीर् एक कार्य सलमलत गठन िुनेछ । उक्त कार्य
सलमलतमा न्र्ूनतम ३३ प्रलतशत मविलाको प्रलतलनलित्व गराउनु पनेछ ।सलमलतमा र्थासं भव सबै वगय र
समुिार्को सामाजिक समावेशीकरण िुनेगरी प्रलतलनलित्व गराउनु पनेछ ।

ग) कार्य सलमलतका सिस्र् बािेक सभवजन्ित टोलका टोल ववकास सं स्थामा आबद्ध भएका सबै घरिुरी
सं स्थाका सािारण सिस्र् िुनेछन ।

घ) टोल ववकास कार्य सलमलतको पिावलि २ वषयको िुनेछ । सािारण सभाको सवयसभमत वा सो नभएमा
बिुमतबाट नेतत्ृ व पररवयतन िुनेछ।एक पटक अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सजचव र कोषाध्र्क्ष भएको व्र्जक्त

लगातार िोश्रो कार्यकालको लालग लनवायजचत िुन सक्ने छै न।कार्यसलमलतमा अध्र्क्ष, सजचव र कोषाध्र्क्ष
मध्र्े कुनै एक िना अलनवार्य रुपमा मविला िुनपु नेछ ।

ङ) लनवतयमान अध्र्क्षको सं र्ोिकत्वमा ३ सिस्र्ीर् सल्लािकार सलमलतको गठन गररनेछ ।सल्लािकार
सलमलतको सं र्ोिक टोल ववकास कार्य सलमलतको बैठकमा आमजन्त्रत सिस्र्को रुपमा सिभागी िुनेछ ।

च) टोल ववकास सं स्थाको व्र्वस्थापन ढाुँचालाई स्पष्ट पाने (अनुसूजच १) मा उल्ले जखत नमूना वविानका
आिारमा टोल ववकास सं स्थाको वविान तर्ार गनुप
य नेछ ।
पररच्छे ि ३
टोल ववकास संस्था िताय प्रवक्रर्ा, काम कतयव्र् र अलिकार
५. टोल ववकास संस्था िताय प्रवक्रर्ाः टोल ववकास सं स्थाको िताय िे िार् बमोजिम िुनेछः
क) टोल ववकासको आम भेलाबाट सवयसभमत लनणयर् गराई तिथय कार्य सलमलत बनाई अनुसूची १
बमोजिमको सं स्थाको वविान र सभवजन्ित वडा कार्ायलर्को लसफाररस सवित नगरकार्यपाललकाको
कार्ायलर्मा लनवेिन पेश

गनुय पनेछ ।

ख) वडा कार्ायलर्को लसफाररश साथ पेश िुन आएको टोल ववकास सं स्था लनवेिन उपर आवश्र्क
िाुँचबुझ गरी नगरकार्यपाललकाले िताय गरी अनुसूची ३ बमोजिमको टोल ववकास सं स्था िताय प्रमाणपत्र
प्रिान गनेछ ।

ग) टोल ववकास सं स्थाले र्स कार्यववलि बमोजिमका उद्देश्र् ववपररत वा सं स्थाको वविान ववपररत कुनै काम
गरे मा वा प्रचललत कानूनले गनय नपाउने कार्य गरे मा वडा सलमलतको लसफाररसमा नगरकार्यपाललकाले

टोल ववकास सं स्थाको िताय खारे ि गनय सक्नेछ। िताय खारे ि भएको ३० दिन लभत्र सो स्थानमा नर्ाुँ
टोल ववकास सं स्था गठन गनुय पनेछ ।
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६. टोल ववकास संस्थाको काम कतयव्र् र अलिकार : टोल ववकास सं स्थाले आफनो टोल क्षेत्रको समग्र ववकास र
सिस्र्िरुको वितका लालग िे िार्का कार्यिरु गनेछनः

क) टोलमा िनी गरीबको भावना िटाई सबै सिस्र्िरुलाई लनणयर् प्रवक्रर्ा र श्रोतमा समान अलिकार
प्रिान गने,

ख) ववलभन्न सरकारी एवं गैर सरकारी लनकार्िरुसुँग सुमिुर सभबन्ि स्थावपत गरी टोलको ववकासको
लालग सििीकरण गने,

ग) टोलमा उद्यम ववकाससुँग सभबजन्ित र्ोिनािरु सं चालन गनय आवश्र्क सििीकरण गने,
घ) टोलको ववकासका लालग ववलभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्चतम सिुपर्ोग गने,
ङ) टोलको सामूविक समस्र्ा पविचान गरी प्राथलमकताका आिारमा टोल ववकास र्ोिना तिुम
य ा गने,
च) पूणय सरसफाई उन्मुख अवस्था, एच.आई.लभ/एड्स, अन्िववश्वास, बालवववाि, बिुवववाि िस्ता सामाजिक
समस्र्ाको पविचान गरी सुिारका कार्यक्रमिरु सं चालन गने,

छ) टोलको आलथयक तथा सामाजिक तथ्र्ाङ्क अध्र्ावलिक गनय सूचना अलभलेख गने,
ि) सिभालगतात्मक र्ोिना तिुम
य ा गिाय प्राथलमकताको आिारमा आर्ोिनािरुको पविचान गरी वडामा
लसफाररश गने,

झ) टोलमा ववलभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सं स्था माफयत िुने कार्यक्रमिरु टोल ववकास सं स्था माफयत
सं चालन िुने वातावरण लसियना गने,

ञ) आफ्नो वडा तथा टोललाई सामुिावर्क ववकास अलभर्ानसं ग सभबजन्ित स्वास्थ्र् तथा वातावरणमैत्री,
बालमैत्री, प्राङ्गाररक खेती ववस्तार, नश्ल सुिार, उद्यमजशलता बनाउने कार्यक्रमिरु सं चालन गने,

ट) टोलमा भवन लनमायण मापिण्ड, समाजिक सुरक्षा भिा आदि सामाजिक सरोकारका ववषर्मा
चेतनामूलक कार्यक्रम सं चालन गने,

ठ) टोलमा रिेका सावयिलनक, ऐलानी िग्गाको सं रक्षणमा नगरपाललकालाई सिर्ोग गने,
ड) नगरपाललकाको रािश्व पररचालनका लालग तथा नगरपाललकाले सं चालन गरे का ववलभन्न अलभर्ानमा
सिर्ोग गने,

ढ) सं स्थामा प्राप्त रकमको सं स्थाको नीलत बमोजिम रकम खचय गने र सं स्थाको लेखा च ुस्त िुरुस्त राख्ने र
ले खा पररक्षण गराउने,

ण) नगरपाललकासुँग भएको साझेिारी अनुसार आवश्र्क अन्र् कार्य गने।
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पररच्छे ि ४
टोल ववकास सलमलतको बैठक
७. टोल ववकास कार्य सलमलतको बैठकः टोल ववकास कार्य सलमलतको बैठक व्र्वस्थापन िे िार् बमोजिम िुनछ
े :
क) टोल ववकास सं स्थाका सिस्र्िरुको वित एवं समन्वर्का लालग टोल ववकास सं स्थाको कार्य
सलमलतको बैठक एक मविनामा कजभतमा १ पटक बस्नेछ ।

ख) सलमलतको बैठकमा आवश्र्क्ता अनुसार सरोकारवालालाई आमजन्त्रत गनय सवकनेछ ।
ग) कार्यसलमलतमा ५१ प्रलतशत सिस्र्िरु उपजस्थत नभएमा बैठकको गणपुरक सं ख्र्ा पुगेको मालनने छै न
।

घ) बैठकमा बिुमतको लनणयर् मान्र् िुनेछ ।
ङ) अध्र्क्षता गने व्र्जक्तले मत वरावर भएमा मात्र आफ्नो मत राख्न पाउनेछ ।
च) सजचवले सं स्थाको बैठकको लनणयर्िरु बैठक पुजस्तकामा लेखी प्रमाजणत गराउनु पनेछ ।
छ)

टोलभेला वा सािारण सभा वा ववशेष सािारण सभा सं चालन गिाय तत्काल कार्म रिेको सभपूणय

सिस्र् सं ख्र्ाको कजभतमा िुई लतिाई उपजस्थलतमा प्रमाजणत भएको िुनपु नेछ ।
पररच्छे ि ५
आलथयक व्र्वस्थापन

८. आलथयक व्र्वस्थापनः सं स्थाको आभिानी, खचय, नाफा, लेखा, लेखा पररक्षण लगार्त आलथयक व्र्वस्थापन िे िार्
बमोजिम िुनछ
े ः

१) टोल ववकास संस्थाको आभिानीः
क) ववलभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी लनकार्िरु, ववलभन्न सामुिावर्क सं स्था तथा व्र्जक्तिरुबाट प्राप्त
िुने सिार्ता र अनुिानबाट प्राप्त रकम,

ख) टोल ववकास सं स्थाले आर्मूलक कार्यिरु सं चालन गरी प्राप्त िुने रकम,
ग) टोल ववकास सं स्थाको नाफाबाट प्राप्त सलमलतको लनणयर्ानुसार प्राप्त िुने रकम,
घ) सं स्थाले अन्र् श्रोतबाट िभमा गरे को रकम।
२) खचय प्रणालीः
क) सं स्थाको ववकास लनमायणको लालग टोल ववकास कोषको रकम सं स्थाको लनणयर् अनुसार खचय िुनेछ
।

ख) सं स्थाको सं चालन, व्र्वस्थापन र लेखा पररक्षणका लालग गनुप
य ने खचयिरु टोल ववकास सं स्थाको नीलत
अनुसार खचय िुनछ
े ।
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३) नाफाः
क) टोल ववकास सं स्थाले आियन गरे को आभिानीबाट खचय कटाई बाुँकी रिेको रकम सं स्थाको नाफा
मालननेछ ।

ख) नाफाको कजभतमा २ प्रलतशत रकम टोलको पूवायिार र सामाजिक क्षेत्रको ववकासका लालग खचय
गनुय पनेछ ।

४) लेखा व्र्वस्थापनः सं स्थाको लेखा व्र्वस्थापन िे िार् बमोजिम िुनछ
े ः
क) कोषाध्र्क्षले सबै प्रकारको नगिी तथा जिन्सी आभिानी, सभपूणय ववकास खचयको वववरण, सं स्थाको
सं चालन तथा व्र्वस्थापनमा भएको प्रशासलनक खचयिरुको स्पष्ट लेखा राख्नुपियछ ।

ख) कोषाध्र्क्षले राखेको आभिानी खचयको विसाब टोल ववकास सं स्थाको बैठकमा पेश गनुप
य ियछ ।
ग) ले खा पररक्षण गराउनु अजघ अलनवार्य सामाजिक पररक्षण गराउनु पनेछ ।
५) लेखापरीक्षणः सं स्थाको ले खापरीक्षण िे िार् बमोजिम िुनेछ ।
क) सं स्थाले रजिष्टडय ले खापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनु पनेछ ।
ख) सं स्थाले आफनो वावषयक लेखापरीक्षणको प्रलतवेिन नगरपाललकामा समेत पेश गनुप
य नेछ ।
पररच्छे ि ६
पुरुस्कार, अनुगमन र मूल्र्ाङ्कन
९. पुरस्कार, सभमान र किरः टोल ववकास सं स्थाका व्र्जक्त वा सं स्था आदिलाई समुिार्को ववकासमा उत्कृष्ट
कार्य गनेलाई वडा सलमलत वा नगरपाललकाले सभमान एवं पुरस्कृत गनय सवकनेछ ।
१०. अनुगमन तथा मूल्र्ाकंनः
क) वडा सलमलतले आफ्नो क्षेत्र लभत्रका टोल ववकास सं स्थाको लनर्लमत रुपमा अनुगमन गरी प्राप्त कमी
कमिोरीिरुको सुिारका लालग सुझाविरु दिन सक्नेछ ।

ख) नगरपाललकाले समग्र नगर क्षेत्रलभत्रको टोल ववकास सं स्थािरुको आवश्र्कता अनुसार अनुगमन
गनुक
य ा साथै वडा सलमलत वा टोल ववकास सं स्थािरुलाई लनिे शन, सुझाव र पृष्ठपोषण गनय सक्नेछ ।
पररच्छे ि ७
सं शोिन र वचाउ तथा खारे िी
११. सं शोिन: र्स कार्यववलिलाई व्र्वजस्थत र प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गनय आवश्र्कता अनुसार नगर
कार्यपाललकाले सं शोिन वा खारे ि गनय सक्नेछ ।

ुँ
12. बचाउ तथा खारे िी: र्स कार्यववलिमा व्र्वस्था भएका कुरािरु, स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७४ सग
बाजझएको ििसभम स्वतः अमान्र् िुनछ
े ।
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अनुसूची – १
............................ टोल ववकास सं स्थाको वविानको नमूना
प्रस्तावना :
स्थानीर् रुपमा उपलब्ि श्रम, सीप र सािन तथा अवसरिरुलाई अलिकतम पररचालन गिै नगरको सामाजिक तथा
आलथयक व्र्वस्थालाई एकअकायको पररपूरकको रुपमा ववकलसत गरी गररवी न्र्ूनीकरणका प्रर्ासमा ठोस र्ोगिान,

सिभालगतामूलक र्ोिना तिुम
य ा गने तथा आफनो टोलको समग्र ववकास गने वातावरण लसियना गनय र्ो
....................... टोल ववकास सं स्थाको स्थापना गरी सं चालन गनय वाञ्छनीर् भएकोले र्ो वविान बनाईएको छ
।

१. प्रारजभभक :
सं जक्षप्त नाम र प्रारभभ
(क) र्ो वविान ..................... टोल ववकास सं स्थाको वविान िुनछ
े ।
(ख) र्ो सं स्थाको नाम ................. िुनेछ।
(ग) र्ो वविान ...................... टोल ववकास सं स्थाको सािारण सभाबाट स्वीकृत भएको लमलतिे जख लागू
िुनेछ।

(घ) र्स सं स्थाको कार्ायलर् ................... मा िुनछ
े ।
(ङ) र्स सं स्थाको लसमाना िे िार् बमोजिम िुनछ
े :
पूव य .......................

पजिम .......................

उिर ...................

िजक्षण .......................

२. पररभाषा :
ववषर् र प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स वविानमा :
1. “सं स्था” भन्नाले ................ टोल ववकास सं स्थालाई सभझनु पियछ ।
2. “वविान” भन्नाले टोल ववकास सं स्थाको वविानलाई सभझनु पियछ ।

3. “सािारण सभा” भन्नाले सं स्थाको सािारण सिस्र्को भेलालाई सभझनु पियछ ।
4. “सलमलत” भन्नाले टोल ववकास सं स्थाको कार्यसलमलत सभझनु पियछ ।

ु वा छु ट्टाछु ट्टै बैठक सभझनु पियछ ।
5. “बैठक” भन्नाले सं स्थाको सं र्क्त

6. “पिालिकारी” भन्नाले कार्यसलमलतका अध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष, सजचव र सिस्र्लाई सभझनु पियछ ।
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३. संगदठत संस्था िुने :
क) सं स्थाको आफ्नो छु ट्टै छाप िुनेछ। साथै सं स्थाले व्र्जक्त सरि आफनो नामबाट कार्य गनय सक्नेछ।
ख) अचल सभपजि प्राप्त गनय, उपभोग गनय सक्नेछ।तर सं स्थाले आफ्नो अचल सभपजि वववक्र गनय भने
पाउने छै न।सं स्था ववघठन भए सो सं स्थाको सभपूणय चल अचल सभपजि नगरपाललकामा िस्तान्तरण
िुनेछ ।

4. संस्थाको उद्देश्र्िरू:
क) टोल स्तरमा सक्षम र दिगो स्वार्ि सं स्थाको ववकास गने।

ख) टोलका ब्र्जक्तिरुको आर्मा बृवद्ध गने कार्यक्रम सं चालन गरी गररवी न्र्ूलनकरणमा मद्दत पुर्र्ाउने।

ग) स्थानीर् स्तरको ववकास प्रवक्रर्ालाई दिगो र आत्मलनभयर बनाउन स्थानीर् स्तरको समुिार्को
ब्र्जक्तिरुको क्षमता ववकास कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा टे वा पुर्र्ाउने।

घ) सं स्थािरुलाई सिभालगतात्मक र्ोिना तिुम
य ा, अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रवक्रर्ामा सवक्रर् सिभालगता
िनाउने ।

५. टोल ववकास कार्य सलमलतको गठन :
टोल ववकास कार्य सलमलतको गठन िे िार् बमोजिम िुनछ
े :
क) नगरपाललकाको लनजित भौगोललक क्षेत्रलभत्रका टोल तिमा रिेका घरपररवारका सिस्र्िरुबाट टोल
ववकास सं स्थाको गठन गररनेछ।

ख) पविलो पटकका लालग टोल ववकास सं स्थाको व्र्ापक भेलाबाट अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष, सजचव

र आवश्र्क्ता अनुसारको सिस्र्िरु रिेको एक टोल ववकास कार्यसलमलत गठन िुनेछ।िोश्रो पटकको
िकमा र्स्तो कार्य सलमलत सािारण सभाको सवयसभमत वा सो नभएमा बिुमतबाट पूनग
य ठन िुनछ
े ।टोल

ववकास कार्य सलमलतको अवलि २ वषयको िुनेछ।एकपटक अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष र सजचव भएको व्र्जक्त

िोश्रो अवलिको लालग लगातार लनवायजचत िुने सक्नेछैन।कार्य सलमलत कजभतमा ५० प्रलतशत सिस्र्िरु र
अध्र्क्ष र कोषाध्र्क्षिरु मध्र्े कुनै एक िना अलनवार्य रुपमा मविला िुनपु नेछ।

ग) टोल ववकास सं स्थाको गठन गिाय सकेसभम टोलका सभपूणय घरिू रीलाई समेट्नु पियछ।र्दि सो

सभभव नभए कजभतमा ८० प्रलतशत घरिू री सिभागी गराई टोल ववकास सं स्था गठन गररनेछ।टोल
ववकास सं स्थामा सिभागी भएका सिस्र्िरुमध्र्े कजभतमा ५० प्रलतशत मविला आवद्ध गराउनु पनेछ।
६. संस्थाको कार्यिरु :
टोल ववकास सं स्थाको कार्यिरु िे िार् बमोजिम िुनेछन ।
१. प्रत्र्ेक टोल स्तरमा सभभव भएसभम सबै घरपररवार सिभागी भएको टोल ववकास सं स्था गठन गने
।

२. सं स्थाको सिस्र्िरुलाई उद्यमजशलतातफय अग्रसर गराउन आवश्र्क पिल गने सोवि बमोजिमको
कार्यक्रमिरु सं चालन गने ।
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३. टोलमा आईपरे को समस्र्ािरु समािान गनय एकअकायमा भाईचारा सभबन्ि कार्म गरी सभ्र्
समािको सृिना गने ।

४. उपलब्ि श्रोतको समुजचत पररचालन गिै टोलको समग्र ववकासका लालग टोल ववकास र्ोिना
बनाउने ।

५. एच.आइ.भी./एड्स, अजशक्षा, अन्िववश्वास, छाउपडी प्रथा, बालवववाि,विुवववाि िस्ता सामाजिक
समस्र्ाका बारे मा सभपूणय टोल ववकास सं स्थाको सिस्र्िरुलाई चेतना अलभबृवद्ध गने ।

६. आफ्नो टोल तथा सावयिलनक सं स्थामा बृक्षारोपण गने ।

७. आफ्नो वडा तथा टोललाई वातावरणमैत्री बनाउने ववववि कार्यक्रमिरु सं चालन गने।

८. टोलमा बसोवास गने बालसन्िाका बीचमा भवन लनमायण मापिण्ड, सामाजिक सुरक्षा भिा लगार्तका
समाजिक सरोकारका ववषर्िरुमा ववलभन्न चेतनामूलक कार्यक्रम सं चालन गने ।

९. वातावरणमैत्री स्थानीर् शासनका सूचकिरुको टोलमा कार्ायन्वर्न गने र नगरपाललकालाई सूचक
कार्ायन्वर्न गनय सिर्ोग गने ।

१०. आफ्नो टोल वस्तीलाई नमूना वस्तीको रुपमा ववकास गनय सिर्ोग गने ।

११. िररत नगर, उज्र्ालो शिर, सफा शिर र सभपन्न तथा सभ्र् शिर स्थापना अलभर्ानमा सिर्ोग
गने ।

१२. आफ्नो क्षेत्रमा भवन सं विता तथा मापिण्डको कार्ायन्वर्नमा सिर्ोग गने ।

१३. पूणय साक्षर, पूणय खोप, पूणय घटना िताय आदि कार्यमा नगरपाललकालाई सिर्ोग गने ।

१४. टोलमा रिेको सावयिलनक, पलतय, ऐलानी आदि िग्गाको सं रक्षणमा नगरपाललकालाई सिर्ोग गने ।
१५. सं स्थाको अध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष तथा सजचवको चर्न सवयसभमलतमा वा सो नभएमा बिुमतमा गने ।
१६. नगरपाललकाको रािस्व पररचालनमा सिर्ोग गने ।

१७. नगरपाललकासं ग भएको समझिारी अनुसारका अन्र् कार्यिरु गने ।
७. सिस्र्ताः सं स्थाको सिस्र्ता िे िार् बमोजिम िुनेछ :
क) र्स वविानको उद्देश्र् बमोजिम सं स्थाप्रलत श्रद्धा र लनष्ठा राखी वविानलाई स्वीकार गने स्थानीर्
टोलबासी र्स सं स्थाको सिस्र् िुनेछ ।

ख) सिस्र् बन्ने इच्छु क नर्ाुँ टोलबासीलाई सं स्थाले तोकेबमोजिम सं स्थामा िरखास्त दिएमा सिस्र्ता
प्रिान गररनेछ ।

८. सिस्र्ता नरिनेः िे िार्को कुनै अवस्थामा सिस्र्ता रिने छै न:
क) सिस्र्को मृत्र्ु भएमा।
ख) सिस्र्ले दिएको सिस्र्ता पररत्र्ागको ललजखत लनवेिन सं स्थाले स्वीकृत गरे मा।
तर सं स्थाको लनणयर् उपर जचि नबुझेमा सािारण सभामा पेश गने र सािारणसभाको लनणयर्

अजन्तम िुनेछ।
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ग) सिस्र्ता शुल्क नलतरे को वा सं स्थाको लनणयर् पालन नगरे मा सं स्थाले लनणयर् गरी सभपूणय सिस्र्लाई
िानकारी गराएकोमा।

घ) सं स्थालाई िानी नोक्सानी िुने कार्य गरे मा वा नैलतक पतन, आलथयक अलनर्लमतता वा भ्रष्टचार गरे को
अलभर्ोग प्रमाजणत भई सिार् पाएको कारण िे खाई सं स्थाले सिस्र्बाट िटाउने लनणयर् गरे मा।तर
सभबजन्ित सिस्र्लाई सफाई दिने अवसरबाट बजित गररने छै न।र्स सभबन्िी अजन्तम लनणयर् गने
अलिकार सािारण सभाको िुनछ
े ।

ङ) नेपालको प्रचललत कानूनले लनषेि गरे को कार्य गरे मा।
९. संस्था गठन एवं कार्य संचालन गने ववलि:
सं स्थाको गठन एवं कार्य सं चालन ववलि िे िार् बमोजिम िुनेछ:
क) लनजित भौगोललक क्षेत्रका व्र्जक्तिरुको सवयसभमत लनणयर्बाट टोलको क्षेत्र लनक्र्ौल गरे पलछ त्र्स
टोललभत्र बसोवास गने अलिकांश घरिू रीिरुको उपजस्थलतमा सं स्था गठन गररनेछ।

ख) टोल ववकास सं स्था गठन गिाय उपजस्थत भएको व्र्जक्तिरुले गरे को सवयसभमत लनणयर्को आिारमा
आिारमा एक–एक िना अध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष र सजचव र अन्र् घरिू रीिरु सिस्र् िुनछ
े न।

ग) सं स्थामा कजभतमा ५० प्रलतशत मविला सिस्र् िुनेछन।अध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष र सजचवमध्र्े कजभतमा १
िना मविला िुनेछ।

१०. संस्थाको पिालिकारीको काम, कतयव्र् र अलिकारः सं स्थाको पिालिकारीको काम, कतयव्र् र अलिकार िे िार्
बमोजिम िुनेछन:

क) अध्र्क्षको काम, कतयव्र् र अलिकार:
१) सं स्थाको लनर्लमत बैठक बोलाउने।
२) बैठकको अध्र्क्षता गरी बैठक सं चालन गने।
३) बैठकमा अनुशासनको पालना गनय लगाउने र छलफलका ववषर्िरु वटपोट गने वा गनय
लगाउने।

४) छलफल िुिा सबैको ववचार सं कलन गने र सवयसभमत लनणयर् गनय पिल गने।
५) लनणयर्िरु लागू गने र गनय लगाउने।
६) सजचव र कोषाध्र्क्षलाई आवश्र्क अनुसार सिर्ोग पुर्र्ाउने।
७) सं स्थाले आियन/प्राप्त गरे को नगि वा जिन्सी सामानिरुको सुरक्षाको प्रवन्ि लमलाउने।
८) आवश्र्क कार्यमा सं स्थाको प्रलतलनलित्व गने वा गराउने।
९) ववशेष बैठकिरुको आवश्र्कता परे मा सबै सिस्र्िरुको सिमलतमा बैठक बोलाउने।
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१०) सं स्थाको गलतववलििरु व्र्वजस्थत गनय आवश्र्कता अनुसार समलत तथा उपसलमलतिरु गठन
गने ।

ख) उपाध्र्क्षको काम, कतयव्र् र अलिकार:
१) अध्र्क्षको अनुपजस्थलतमा बैठकको अध्र्क्षता गने।
२) अध्र्क्षले तोकेको अन्र् काम गने।
ग) संस्थाको सजचवको काम, कतयव्र् र अलिकार:
१) अध्र्क्षको आिे श अनुसार बैठक बोलाउने ।
२) एक लतिाई सिस्र्िरुले ववशेष बैठकका लालग ललजखत माग गरे मा ववशेष बैठक बोलाउने ।
३) बैठक पुजस्तकामा उपजस्थलत गराउने ।
४) छलफलको प्रस्ताविरु सं कलन गरी बैठकमा पेश गने र बैठकको लनणयर् प्रमाजणत गराउने ।
५) सं स्थाको वक्रर्ाकलापका बारे मा सिस्र्लाई िानकारी गराउने ।
६) तोवकएको अन्र् कार्य गने ।
घ) संस्थाको कोषाध्र्क्षको काम, कतयव्र् र अलिकार:
१) सं स्थाले गरे को आलथयक कारोबारको ले खापरीक्षण गराउने ।
ु रुपमा खाता सं चालन गने ।
२) बैंकमा सं र्क्त
३) अन्र् सिस्र्िरुसं ग समन्वर् राखी सिर्ोग ललने दिने ।
४) सं स्थाको नगि र जिन्सी सामानको जिभमा ललई सुरक्षण गने ।
ङ) संस्थाको सिस्र्िरुको काम, कतयव्र् र अलिकार:
१) नगरपाललकासं ग भएको साझेिारी पत्रमा उल्ले जखत शतय अनुसार गनुप
य ने कामिरु गने।
२) सं स्थाको विसाववकताव चेक गने।
३) सं स्थाका पिालिकारीिरुले गरे का कामको मूल्र्ाङ्कन लनर्लमत रुपमा गने।
४) सं स्था सं चालनका लालग आवश्र्कता अनुसार नीलत बनाउन सिर्ोग गने।
५) बैठकमा उपजस्थत भई प्रत्र्ेक छलफलमा भाग ललने।
११. सािारण सभाको गठन र कार्य प्रणाली:
सािारण सभाको गठन र कार्य प्रणाली िे िार् बमोजिम िुनेछ:
१) सं स्थाको सभपूणय सिस्र्िरु रिेको एक सािारण–सभा िुनेछ।
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२) सं स्थाको सािारण सभाको अध्र्क्षता सं स्थाको अध्र्क्षले गनेछ।लनिको अनुपजस्थलतमा उपाध्र्क्ष
र लनिको पलन अनुपजस्थलतमा सं स्थाको िेष्ठ सिस्र्ले गनेछ।

३) सािारणसभा सं स्थाको सवोच्च लनकार् िुनेछ।
४) सं स्थाको सािरणसभा वषयमा एक पटक वस्ने छ।
१२. सािारण सभाको काम, कतयव्र् र अलिकारः
सािारण सभाको काम कतयव्र् र अलिकार िे िार् बमोजिम िुनेछ
१. सं स्थाको सािारण सभाको सल्लाि प्राप्त गनय उजचत िे खी पेश भएका ववषर्मा सल्लाि दिने।
२. ले खापरीक्षक लनर्ुजक्त गने।
३. सं स्थाको ले खापररक्षकको प्रलतवेिन पाररत गने।
४. कार्य सलमलतलाई अलिकार प्रत्र्ार्ोिन गने।
५. कार्य सलमलत सभबन्िमा भएका उिुरी पुनरावेिन सुन्ने र लनणयर् दिने।
6. सं स्थाको वविान सं शोिन गने।
7. आवश्र्कता अनुसार सल्लािकारको मनोनर्न गने।
8. सं स्थाको वावषयक कार्यर्ोिना स्वीकृत गने।
१३.आलथयक व्र्वस्था:
१.सं स्थाको िे िार् बमोजिमको आलथयक स्रोत िुनछ
े
क. सिस्र्ता बाट प्राप्त शुल्क ।
ख. सरकारी तथा गैरसरकारी सं स्थाबाट प्राप्त िुने अनुिान ।
ग. सं स्थाको कृर्ाकलापको लसललसलामा प्राप्त िुने आर् वा पुरस्कार ।
घ. अन्र् आभिानी ।
२. प्रत्र्ेक असार मसान्तमा सभपूणय कारोवारको श्रे स्ता तर्ार गरी लेखापरीक्षण पिात सािारणसभामा
प्रस्तुत गने जिभमेवारी सं स्थाको िुनेछ ।

३. सं स्थाको नाममा प्राप्त वा खररि चल–अचल सभपलतको पररचालन र प्रर्ोग तोवकए बमोजिम िुनेछ।
१४. कार्यसलमलत तथा पिालिकारीको राजिनामाः
१. सलमलतका सिस्र्िरुले आफ्नो पिबाट राजिनामा दिन चािेमा अध्र्क्ष समक्ष दिन सक्नेछन
२. अध्र्क्षले आफ्नो राजिनामा सजचव माफयत सं स्थाको बैठकमा पेश गनुप
य नेछ र सो उपर सं स्थाले लनणयर्
गरे बमोजिम िुनेछ ।
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१५. कार्य सलमलतलाई अववस्वासको प्रस्तावः
कार्य सलमलतका अध्र्क्ष एवं पिालिकारीिरु उपर अववस्वास लागे र्थोजचत कारण िे खाई सं स्थाका ६०%
सिस्र्िरुले ववशेष सािारणसभा राखी अववश्वासको प्रस्ताव पेश गनय सक्नेछ।अववश्वासको प्रस्ताव उपर
छलफलगरर िुने लनणयर्मा बिुमतलाई भन्िा सवयसिमतलाई बढी िोड दिईनेछ।
१६. वववविः
१. वविान सं सोिन गनुप
य ने भएमा कार्य सलमलतले स्वीकृत गरे पलछ सािारणसभामा पेश गररनेछ।सािारण
सभामा उपजस्थत सिस्र्िरुको िुई लतिाइ बिुमतले वविान सं शोिन िुनछ
े ।

२. प्रचललत ऐन, लनर्मिरुसं ग बाजझएका बुंिािरु बाजझएको ििसभम स्वतः खारे ि िुनछ
े ।
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अनुसूची–२
टोल ववकास संस्था िताय गने लनवेिनको ढाुँचा

लमलत–.................
श्रीमान प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत ज्र्ू,
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्
दिक्तेल, खोटाङ।
ववषर् – टोल ववकास संस्था िताय गरर दिने सभवन्िमा।
उपरोक्त सभबन्िमा र्स नगरपाललकाद्वारा सं चाललत वडा नं. ...... को........................... टोलमा गठन गररएको
..............................टोल ववकास सं स्थालाई दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्मा िताय

गररदिनुिन
ु सं स्थाको वविान, वडा कार्ायलर्को लसफाररश र कार्यसमलतका सिस्र्िरुको नागररकता प्रमाण पत्रको

फोटोकपी र आम भेलाको लनणयर्को फोटोकपी र्सै साथ राखी अनुरोि गियछु।र्स ....................... टोल
ववकास सं स्थाको क्षेत्र लनभन उल्लेजखत चार वकल्ला लभत्र लसलमत रिनेछ।
पूव य लसमाना ........................
पजिम लसमाना ......................
उिर लसमाना .......................
िजक्षण लसमाना ......................

लनवेिक
.........................
अध्र्क्षको नाम –
टोल ववकास सं स्थाको नाम –
ठे गाना –
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अनुसूची ३
टोल ववकास संस्थालाई दिने प्रमाण पत्रको ढाुँचा
िताय नं.....

लमलतः

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्
दिक्तेल, १ नं. प्रिे श

प्रमाण–पत्र
खोटाङ

जिल्ला

दिक्तेल

रुपाकोट

मझुवागढी

नगरपाललका

वडा

नं

.........

जस्थत

............................................... मा गठन भएको .......................................................... टोल
लमलत..............................मा िताय गरी र्ो प्रमाण पत्र प्रिान गररएकोछ।र्स नगरपाललकाको आलथयक,

सामाजिक, भौलतक पूवायिार, शिरी ववकास र सुशासन लगार्तका क्षेत्रमा र्स टोल ववकास सं स्थाको सिभालगताको
अपेक्षाका साथै उिरोिर प्रगलतको शुभकामना व्र्क्त गियछु ।

..................................
प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत
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