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म्र्ागङ गााँउपाललका 

टोल बिकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि २०७८ 

 

प्रस्तािना 

सामुहिक प्रयासमा टोलको संस्थागत, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, स्थानीय स्तरमा सुशासन प्रििद्धन 
गनि यस म्यागङ गाउँपाललका तथा ििार उन्मुख िस्तीिरुमा ननजचित भौगोललक के्षत्र लभत्र रिेका सबै घर 
धुरी सदस्य रिने गरर स्थाननय स्तरमा िडा सलमनतको मातित तथा सियोर्गको रुपमा रिने गरर नतनै 
सस्थािरुबाट सेिा सुविधाको पिुि बढाउन बान्छनीय भएकाले,   

स्थानीय सरकार सञ्िालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले हदएको अर्धकार प्रयोग गरी  यस म्यागङ गाउँ 
कायिपाललकाले यो कायिविर्ध बनाएकोछ ।  

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ   

 क) यो कायिविर्धको नाम “टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि २०७८”रिेकोछ। 

ख) यो कायिविर्धतुरुन्त लागु िुनेछ ।    

२. पररभाषा 

विषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस कायिविर्धमााः 

क) “टोल विकास संस्था”भन्नालेदफा३बमोजिमगहितसलमनतलाईसम्झनुपछि। 

ख) “टोल विकास संस्था कार्यसलमतत”भन्नाले दफा ४ (क) बमोजिम गहित सलमनतलाई सम्झनु पछि।  

ग) “सािारण 

सभा”भन्नालेटोलविकाससंस्थाकोप्रत्येकघरधुरीबाटप्रनतननर्धत्िगनेसाधारणसदस्यसहितकोिावषिकभेलालाईिनाउँ
दछ।सोशब्दलेविशेषसाधारण सभा र टोल भेला समेतलाई िनाउनेछ।   

घ) “सामुदातर्क विकास अलभर्ान”भन्नालेपररश्रम, स्ियंसेिा, सिकायि र ईमान्दारीताको मुल्य र मान्यतामा 
आधाररत अलभयान कायिक्रम भन्ने बुझाउंछ ।   

ङ) “पूणयसरसफाइ उन्मुख अिस्था”भन्नालेसफारस्िच्छ, पूणि सरसफाइ उन्मुख दिैु िरणको सूिकिरु पुरा 
गरेपनछ सम्बजन्धत सलमनतबाट अनुमोदन एिं प्रमाणीकरण भएको अिस्थालाई िनाउंछ ।  



ि) “सामाजिक समािेशीकरण”भन्नालेसमुदायकासबैललङ्ग, िात, िानत, िगि, धमि, व्यिसाय र सबै के्षत्रका 
व्यजततको पिँुि रिेको अिस्थालाई बुझाउंछ ।  

३. उद्देश्र्  

टोल विकास संस्था गिन गनुिको मुख्य उद्देचयिरु ननम्न अनुसार छन ्।   

क) टोल / िस्ती स्तरमा विलभन्न ननकायिरुबाट प्रिाि िुने सेिामा टोलिासीको पिंुि अलभबदृ्र्ध गने ।  

ख) टोलिासीिरुमा उद्यमलसलताको विकास गराई टोल स्तरमा लघु उद्यमको सिृना, विकास र प्रिधिन 
गने।   

ग) टोल/िस्ती स्तरमा समानता, समताको भािना िागतृ गराउने, आपसी सद्भाि, समझदारी, समन्िय र 
मेललमलाप कायि गराउने ।   

घ) आर्थिक, सामाजिक सिालमा सबै टोलिासीिरुलाई ननणिय प्रकृयामा समान अिसर र अर्धकार प्रदान 
गने।   

ङ) टोलको सामाजिक कायिमा पारदलशिता कायम गरर सुशासनलाई बढिा हदने ।   

ि) टोल/िस्ती स्तरमा सबै  संस्थािरुको प्रिेशद्धारको रुपमा टोल विकास संस्थालाई विकास गदै विलभन्न 
ननकायिरुबाट सञ्िालन िुने विकास कायिमा सियोग गने ।   

छ) टोल विकास संस्थािरुले सिभार्गतात्मक योिना कायििन्यन, अनुगमन एिम ् मुल्याङ्कन प्रककयामा 
सियोग पुयािउने ।    

ि) टोलका सदस्यिरुको गररबीलाई नेपाल सरकारले तोकेको आधारमा िगीकरण गरर नतननिरुको अलभलेख 
तयार गने ।   

झ) टोलको समग्र विकास लगायत सामुदानयक विकास अलभयानका कायिक्रम कायािन्ियनको लार्ग सकक्रय 
िुने ।   

ञ) िातािरण र सरसफाई, अपाङगमैत्री, बालमैत्री गाउँपाललका/िडा घोषणा, प्राङ्गररक खेती बबस्तार, नचल 
सुधार, उद्यमलसलता विकासका अलभयान संिालन गने ।   

ट) टोल विकास संस्थामा रिेका सामुदानयक, सािििननक स्थल, सम्पवििरुको संरक्षण संििद्धन गने ।  

ढ) पाललकाको बावषिक योिना तिुिमाको क्रममा  बस्ती/ टोल स्तरको  योिना छनौट गरर प्रार्थलमकरणमा 
सियोग गने।  

४.टोल विकास संस्थाको गठन  



 टोल विकास संस्थाको गिन देिाय बमोजिम िुनेछाः   

क) गाउँपाललकाको के्षत्रलभत्रको टोल तिमा रिेका घर पररिारका सदस्यिरुबाट टोल विकास संस्थाको गिन 
गररनेछ । सामान्यतया ननजचित भौगाललक के्षत्रको टोलमा न्युनतम २० देखख २५ घरधुरी नभएसम्म सो 
टोलमा टोलविकास संस्था गिन गनि सककने छैन तर कुनै ननजचित भौगाललक के्षत्रको टोलमा  १०० भन्दा 
बहढ घरधुरी भएको िकमा न्युनतम १०० घरधुरी कायम गरी बढी िुने न्युनतम घरधुरी संख्या (३०) लाई 
आधार मानेर मात्र अको टोल विकास संस्था गिन गनि सककनेछ । टोल विकास संस्था गिन गदाि 
सकेसम्म टोलका सम्र्पूण घर धुरीलाई एक घर एक सदस्यको रुपमा समेटनु पनेछ । सो सम्भि नभए 
कजम्तमा ७५% घरधुरी सिभागी गराई टोल विकास संस्था गिन गररनेछ । महिला सिभार्गता सुननजस्ित 
गनि टोल विकास संस्थामा सिभार्ग भएका मध्ये न्यूनतम ४०% महिला आबद्ध गराउनु पनेछ ।   

ख) पहिलो पटकका लार्ग टोल विकास संस्था गिन गदाि समुदायको व्यापक भेलाबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 

कोषाध्यक्ष, सर्िि र सदस्य गरी अर्धकतम ११ सदस्यीय एक कायि सलमनत गिन िुनेछ । उतत कायि 
सलमनतमा न्यूनतम ५० प्रनतशत महिलाको प्रनतननर्धत्ि गराउनु पनेछ । सलमनतमा यथासंभि सबै िगि र 
समुदायको सामाजिक समािेलशकरण िुने गरी प्रनतननर्धत्ि गराउनु पनेछ ।  

ग) कायि सलमनतको सदस्य बािेक सम्िजन्धत टोलको टोल विकास संस्थामा आबद्ध भएका सबै घरधुरी  
संस्थाको साधारण सदस्य िुनेछन ्।   

घ) टोल विकास कायि सलमनतको पदािर्ध २ िषिको िुनेछ । साधारण सभाको सििसम्मत िा सो नभएमा 
बिुमतबाट नेततृ्ि पररिितन िुनेछ । एक पटक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्िि र कोषाध्यक्ष भएको व्यजतत पुन 
सोहि पदमा २ िषिको अिर्ध व्यनतत नभई ननिािर्ित िुने छैन । कायि सलमनतमा अध्यक्ष, सर्िि र 
कोषाध्यक्ष मध्ये कुनै एक िना अननिायि रुपमा महिला िुनु पनेछ ।   

ङ) ननिितामन अध्यक्षको संयोिकत्िमा ३ सदस्यीय सल्लािकार सलमनतको गिन गररनेछ । सल्लािकार 
सलमनतको संयोिक टोल विकास कायि सलमनतको िैिकमा आमजन्त्रत सदस्यको रुपमा सिभार्ग  िुनेछ ।   

ि) टोल विकास संस्थाको व्यिस्थापन ढाँिालाई स्पष्ट पाने (अनुसुर्ि १) मा उल्लेखखत नमुना विधानका 
आधारमा टोल विकास संस्थाको विधान तयार गनुि पनेछ ।   

५. दताय/सूधचकृत  

टोल विकास संस्थाको दताि/सूर्िकृत देिाय बमोजिम िुनेछाः   

क) टोल विकास संस्थाको बैिकमा सििसम्मत ननणिय गराई िडा सलमनतको लसफाररसमा  गाउँपाललकाले 
दताि/सूर्िकृत गनेछ ।  टोल विकास संस्थालाई गाउँपाललकामा दताि/सूर्िकृत गदाि पेश गने ननिेदनको 



नमूना (अनुसूर्ि २) मा उल्लेख गररएको छ । टोल विकास संस्थाबाट ननणिय गरर दतािका लार्ग ननिेदन 
पेश गरेमा गाउँपाललकाले (अनुसुिी ३) बमोजिमको टोल विकास संस्था दताि प्रमाणपत्र प्रदान गनेछ ।    

ख) टोल विकास संस्थाले यस कायिविर्ध बमोजिमका उद्देचय विपररत कुनै काम गरेमा िा 
प्रिललतकानुनले गनि नपाउने कायि गरेमा िडा सलमनतको लसफाररसमा गाउँपाललकाले टोल विकास संस्थाको 
दताि खारेि गनेछ। दताि खारेि भएको ३० हदनलभत्र सो स्थानमा नयाँ टोल विकास संस्था गिन गनुि 
पनेछ ।   

६. टोल विकास संस्थाको काम कतयव्र् र अधिकारः   

       टोल विकास संस्थाले आफनो टोल के्षत्रको समग्र विकास र सदस्यिरुको हितका लार्ग देिायका 
कायििरु गनेछना्ः   

क) टोलमा धनी/गररबको भािना िटाई सबै सदस्यिरुलाई ननणिय प्रकृया र श्रोतमा समान अर्धकार प्रदान 
गने ।   

ख) विलभन्न सरकारी एिं गैर सरकारी ननकायिरुसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थावपत गरर टोलको विकासको 
लार्ग सिजिकरण गने ।   

ग) टोलमा उद्यम विकाससँग सम्बजन्धत योिनािरु सञ्िालन गनि आिचयक सिजिकरण गने ।   

घ) टोलको विकासका लार्ग विलभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्ितम ्सदपुयोग गने ।    

ङ) टोलको सामुहिक समस्या पहििान गरी प्राथलमकताका आधारमा टोल विकास योिना तिुिमा गने ।   

ि) पूणि सरसफाई उन्मुख अिस्था, एि.आई.लभ/एड्स, अन्धविचिास, बालवििाि, बिुवििाि िस्ता सामाजिक 
समस्याको पहििान गरर सुधारका कायिक्रमिरु सञ्िालन गने ।   

छ) टोलको आर्थिक तथा सामाजिक तथ्याङ्क अध्यािर्धक गनि सूिना अलभलेख गने ।   

ि) सिभार्गतात्मक योिना तिुिमा गदाि प्राथलमकताको आधारमा आयोिनािरुको पहििान गरी िडामा 
लसफाररस गने ।   

झ) टोलमा विलभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था माफि त िुने कायिक्रमिरु टोल विकास संस्था माफि त 
संिालन िुने िातािरण श्रिृना गने ।   

ञ) आफनो िडा तथा टोललाई सामुदानयक विकास अलभयानसँग सम्बजन्धत स्िास्थ्य तथा िातािरणमैत्री, 
बालमैत्री, अपाङगमैत्री, महिलामैत्री,प्राङ्गगाररक खेती विस्तार, नचल सुधार, उद्यमलशलता बनाउने 
कायिक्रमिरु संिालन गने ।  



ट) टोलमा भिन ननमािण मापदण्ड, रािचि सुधार,सामाजिक सुरक्षा भिा आहद सामाजिक सरोकारका 
विषयमा िेतनामूलक कायिक्रम संिालन गने  ।   

ि) टोलमा रिेका सािििननक, ऐलानी िग्गाको संरक्षणमा गाउँपाललकालाई सियोग गने ।   

ड) गाउँपाललकाको रािचि पररिालनका लार्ग सियोग प्रदान गने ।   

ढ) संस्थामा प्राप्त रकम संस्थाको नीनत बमोजिम खिि गने, लेखा राखे्न र लेखा पररक्षण गराउने ।   

ण) गाउँपाललकासँग भएको साझेदारी अनुसार अन्य कायि गने ।   

७. टोल विकास कार्य सलमततको िैठक  

टोल विकास कायि सलमनतको बैिक व्यिस्थापन देिाय बमोजिम िुनेछाः   

क) टोल विकास संस्थाका सदस्यिरुको हित एिं्् समन्ियका लार्ग टोल विकास संस्थाको  कायि 
सलमनतको बैिक महिनामा कजम्तमा १ पटकमा नघट्ने गरी बस्नेछ ।   

ख) सलमनतको िैिकमा आिचयतता अनुसार सरोकारिालालाई आमजन्त्रत गनि सककनेछ ।   

ग) सर्ििले संस्थाको िैिकको ननणियिरु िैिक पुजस्तकामा लेखख प्रमाखणत गराउनु पनेछ ।   

घ) टोलभेला िा साधारण सभा िा विषेश साधारण सभा सञ्िालन गदाि तत्काल कायम रिेको सम्पुणि 
सदस्य संख्याको कजम्तमा दईु नतिाई उपजस्थनतमा प्रमाखणत भएको िुनु पनेछ । 

ङ) टोल विकास संस्थाक्ो बैिकको ननणियिरु बिुमत सदस्यिरुबाट भएको िुनुपनेछ । 

८. आधथयक व्र्िस्थापन  

संस्थाको आम्दानी, खिि, नाफा, लेखा, लेखा पररक्षण लगायत आर्थिक व्यिस्थापन देिाय बमोजिम 
िुनेछाः   

१) टोल विकास संस्थाको आम्दानी    

क) विलभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी ननकायिरु, विलभन्न सामुदानयक संस्था तथा व्यजततिरुबाट प्राप्त 
िुने सिायता र अनुदान ।   

ख) टोल विकास संस्थाले आयमूलक कायििरु संिालन गरी प्राप्त िुने आम्दानी । 

ग)संस्थाले अन्य श्रोतबाट िम्मा गरेको रकम ।   

२) खचय प्रणाली  



क) संस्थाको विकास ननमािणको लार्ग टोल विकास कोषको रकम संस्थाको ननणिय अनुसार खिि िुनेछ । 

ख)संस्थाको संिालन, व्यिस्थापन र लेखा पररक्षणका लार्ग गनुिपने खिििरु टोल विकास संस्थाको िुनेछ ।  

३) नाफा  

क) टोल विकास संस्थाले आििन गरेको आम्दानीबाट खिि कटाई बाँकी रिेको रकम संस्थाको नाफा 
मानननेछ।   

ख) नाफाको कजम्तमा २ प्रनतशत रकम टोलको पूिािधार र सामाजिक के्षत्रको विकासका लार्ग खिि गनुि 
पनेछ ।    

४) लेखा व्र्िस्थापन  

संस्थाको लेखा व्यिस्थापन देिाय बमोजिम िुनेछाः  

क) कोषाध्यक्षले सबै प्रकारको नगदी तथा जिन्सी आम्दानी, सम्पूणि विकास खििको वििरण संस्थाको 
सञ्िालन तथा व्यिस्थापनमा भएको प्रशासननक खिििरुको स्पष्ट लेखा राखु्न पदिछ ।  

ख) कोषाध्यक्षले राखेको आम्दानी खििको हिसाब टोल विकास संस्थाको बैिकमा पेश गनुि पदिछ  

ग) लेखा पररक्षण गराउनु अनघ अननिायि सामाजिक पररक्षण गराउनु पनेछ ।  

५) लेखा पररिण  

संस्थाको लेखा पररक्षण देिाय बमोजिम िुनेछ ।   

क) संस्थाले ननसलमनतले ननयुतत गरेको लेखा पररक्षकबाट लेखा पररक्षण गराउनु पनेछ ।   

ख) संस्थाले आआफनो िावषिक लेखा पररक्षणको प्रनतिेदन गाउँपाललकामा समेत पेश गनुि पनेछ ।   

९. पुरस्कार, सम्मान र कदर  

टोल विकास संस्थाका व्यजतत िा संस्था आहदलाई समुदायको विकासमा उत्कृष्ट कायि गनेलाई िडा 
सलमनत िा गाउँपाललकाले सम्मान एिं पुरस्कृत गनि सककनेछ ।   

१०. अनुगमन तथा मूल्र्ाकंन   

क) िडा सलमनतले आफ्नो के्षत्रलभत्रका टोल विकास संस्थाको ननयलमत रुपमा अनुगमन गरी प्राप्त कमी 
कमिोरीिरुको सुधारका लार्ग सुझाििरु हदन सतनेछ ।   

ख)गाउँपाललकाले समग्र गाउँपाललका के्षत्रलभत्रको टोल विकास संस्थािरुको आिचयकता अनुसार अनुगमन 
गनुिका साथै िडा सलमनत िा टोल विकास संस्थािरुलाई पषृ्िपोषण गनि सतनेछ ।  



११. संसोिनः यस कायिविर्धलाई व्यिजस्थत र प्रभािकारी रुपमा कायािन्ियन गनि आिचयकता अनुसार 
गाउँ कायिपाललकाले संसोधन िा खारेि गनि सतनेछ ।   

१२. िचाउ तथा खारेिीः यस कायिविर्धमा व्यिस्था भएका कुरािरु स्थानीय सरकार सञ्िालन ऐन, २०७४ 
तथाअन्य प्रिललत कानुन बमोजिम सँग बाखझएको िदसम्म स्ित अमान्य िुनेछ । 

 

 

अनुसूची – १ 

............................ टोल विकास संस्थाको विधानको नमूना 

 

प्रस्तािना 

स्थानीय रुपमा उपलब्ध श्रम, सीप र साधन तथा अिसरिरुलाई अर्धकतम पररिालन गदै गाउँपाललकाको 
सामाजिक तथा आर्थिक व्यिस्थालाई एक अकािको पररपुरकको रुपमा विकलसत गरी गररबी न्यूनीकरणका 
प्रयासमा िोस योगदान, सिभार्गतामुलक योिना तिुिमा गने तथा आफ्नो टोलको समग्र विकास गने 
िातािरण लसििना गनि यो ....................... टोल विकास संस्थाको स्थापना गरी सञ्िालन गनि िान्छननय 
भएकोले यो विधान बनाईएको छ ।    

१. प्रारजम्भक 

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ  

(क) यो विधान .................... टोल विकास संस्थाको विधान िुनेछ ।   

(ख) यो संस्थाको नाम ............. िुनेछ ।   

(ग) यो विधान ........................ टोल विकास संस्थाको साधारण सभाबाट स्िीकृत भएको लमनत देखख 
लागू िुनेछ ।   

(घ) यस संस्थाको कायािलय .............. मा िुनेछ ।   

(ङ)  यस संस्थाको लसमाना देिाय बमोजिम िुनेछ 

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

  उिर ................... दक्षक्षण .......................  

२. पररभाषा 



 विषय र प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस विधानमा; 

१. “संस्था”भन्नाले ................ टोलविकाससंस्थालाईसम्झनुपदिछ। 

२ “विधान”भन्नालेटोलविकाससंस्थाकोविधानलाईसम्झनुपदिछ। 

३ “साधारणसभा”भन्नालेसंस्थाकोसाधारणसदस्यकोभेलालाईसम्झनुपदिछ। 

४ “सलमनत”भन्नालेटोलविकाससंस्थाकोकायिसलमनत सम्झनु पदिछ ।   

५. “बैिक”भन्नालेसंस्थाकोसंयुततिाछुट्टाछुट्टैबैिकसम्झनुपदिछ। 

६. “पदार्धकारी”भन्नालेकायिसलमनतकाअध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सर्िि र सदस्यलाई सम्झनु पदिछ ।  

३. संगठठत संस्था हुने 

क) संस्थाको आफ्नै छुट्टै छाप िुनेछ । साथै संस्थाले व्यजतत सरि आफ्नो नामबाट कायि गनि सतनेछ ।   

ख) संस्थाले िल–अिल सम्पवि प्राप्त गनि, उपभोग गनि सतनेछ । तर संस्थाले आफ्नो अिल सम्पवि 
विकक्र गनि भने पाउने छैन । संस्था विगिन भए सो संस्थाको सम्पूणि िल÷अिल सम्पवि गाउँपाललकामा 
िस्तान्तरण िुनेछ ।   

४. संस्थाको उद्देश्र्हरु 

संस्थाको संस्थागत, सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लार्ग देिाय बमोजिमको उद्देचय िुनेछ्ाः 

क) टोल स्तरमा सक्षम र हदगो स्िायि संस्थाको विकास गने ।  

ख) टोलका ब्यजततिरुको आयमा बदृ्र्ध गने कायिक्रम संिालन गरी गररबी न्यूननकरणमा मद्दत  
पु¥याउने ।   

ग) स्थानीय स्तरको विकास प्रकक्रयालाई हदगो र आत्मननभिर बनाउन स्थानीय स्तरको समुदायको 
ब्यजततिरुको क्षमता विकास कायिक्रम कायािन्ियनमा टेिा पुयािउने ।   

घ) संस्थािरुलाई सिभार्गतात्मक योिना तिुिमा, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन प्रकक्रयामा सकक्रय सिभार्गता 
बनाउने ।   

५. टोल विकास कार्य सलमततको गठन  

टोल विकास कायि सलमनतको गिन देिाय बमोजिम िुनेछ। 

क) गाउँपाललकाको ननजचित भौगोललक के्षत्रलभत्रका टोल तिमा रिेका घरपररिारको   सदस्यिरुबाट टोल 
विकास संस्थाको गिन गररनेछ ।   



ख)  पहिलो पटकका लार्ग टोल विकास संस्थाको व्यापक  भेलाबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष,  सर्िि 
र अर्धकतम ११ सदस्यिरु रिेको एक टोल विकास कायि सलमनत गिन िुनेछ । दोश्रो पटकको िकमा 
यस्तो कायि सलमनत साधारण सभाको सििसम्मत िा सो नभएमा बिुमतबाट पूनिगिन िुनेछ । टोल विकास 
कायि सलमनतको अिर्ध २ िषिको िुनेछ । एकपटक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सर्िि भएको व्यजतत पुनाः सोहि 
पदमा लगतै दईु िषिको अिर्ध व्यनतत नभई ननिािर्ित िुने छैन । कायि सलमनतमा कजम्तमा ५० प्रनतशत 
सदस्यिरु र अध्यक्ष, सर्िि र कोषाध्यक्ष मध्ये कुनै एक िना अननिायि रुपमा महिला िुनु पनेछ ।   

ग) टोल विकास संस्थाको गिन गदाि सकेसम्म टोलका सम्पूणि घरधूरीलाई समेट्नु पदिछ । यहद सो 
सम्भि नभए कम्तीमा ७५ प्रनतशत घरधूरी सिभार्ग गराई टोल विकास संस्था गिन गररनेछ । टोल 
विकास संस्थामा सिभागी भएका सदस्यिरु मध्ये कम्तीमा ४० प्रनतशत महिला आिद्ध गराउनु पनेछ । 

६. संस्थाको कार्यहरु 

टोल विकास संस्थाको कायििरु देिाय बमोजिम िुनेछन ्।  

१. प्रत्येक टोलस्तरमा सम्भि भएसम्म सबै घरपररिार सिभागी भएको टोल विकास संस्था गिन गने ।  

२. संस्थाको सदस्यिरुलाई उद्यमलशलतातफि  अग्रसर गराउन आिचयक पिल गने सोहि बमोजिमको 
कायिक्रमिरु सञ्िालन गने ।   

३. टोलमा आईपरेको समस्यािरु समाधान गनि एकअकािमा भाईिारा सम्बन्ध कायम गरी सभ्य समािको 
सिृना गने ।   

४. उपलब्ध श्रोतको समुर्ित पररिालन गदै टोलको समग्र विकासका लार्ग टोल विकास योिना बनाउने ।   

५. एि.आइ.भी./एड्स, अलशक्षा, अन्धविचिास (िोतसी), बाल वििाि, ििु वििाि िस्ता सामाजिक समस्याका 
बारेमा सम्पूणि टोल विकास संस्थाको सदस्यिरुलाई िेतना अलभबदृ्र्ध गने ।  

६. आफ्नो टोल तथा सािििननक संस्थामा बकृ्षारोपण गने ।   

७. आफ्नो िडा तथा टोललाई िातािरण मैत्री बनाउने विविध कायिक्रमिरु सञ्िालन गने ।   

८. टोलमा बसोिास गने बालसन्दाका बीिमा सिभार्गतामुलक योिना छनौट प्रकृयामा सिभार्गता, भिन 
ननमािण मापदण्ड, सामाजिक सुरक्षा भिा लगायतका समाजिक सरोकारका विषयिरुमा अलभमुखखकरण तथा 
िेतनामूलक कायिक्रम सञ्िालन गने ।   

९. िातािरणमैत्री स्थानीय शासनका सूिकिरुको टोलमा कायािन्ियन गने र गाउँपाललकालाई सूिक 
कायािन्ियन गनि सियोग गने ।  

१०. आफ्नो टोल/िस्तीलाई नमुना िस्तीको रुपमा विकास गनि सियोग गने ।   



११. िररत गाउँ, उज्यालो गाउँ, सफा गाउँ तथा टोल र सम्पन्न तथा सभ्य गाउँपाललका स्थापना 
अलभयानमा सियोग गने ।   

१२. आफ्नो के्षत्रमा भिन आिार संहिता तथा मापदण्डको कायािन्ियनमा सियोग गने ।   

१३. पूणि साक्षर, पूणि खोप, पूणि घटना दताि आदी िग्गाको संरक्षणमा गाउँपाललकालाई सियोग गने ।   

१४. टोलमा रिेको सािििननक, ऐलानी आदी िग्गाको संरक्षणमा गाउँपाललकालाई सियोग गने ।  

१५. संस्थाको अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सर्ििको ियन सििसम्मनतमा िा सो नभएमा  बिुमतिाट गने ।   

१६. गाउँपाललकाको रािस्ि पररिालनमा सियोग गने ।   

१७. गाउँपाललकासँग भएको समझदारी अनुसारका अन्य कायििरु गने  ।   

७. सदस्र्ता   

संस्थाको सदस्यता देिाय बमोजिम िुनेछ 

क) यस विधानको उद्देचय बमोजिम संस्थाप्रनत श्रद्धा र ननष्िा राखी विधानलाई स्िीकार गने स्थाननय 
टोलबासी यस संस्थाको सदस्य िुनेछ ।   

ख) सदस्य बन्न इच्छुक नयाँ टोलबासीलाई संस्थाले तोके बमोजिम संस्थामा दरखास्त हदएमा सदस्यता 
प्रदान गररनेछ ।   

८. सदस्र्ता नरहने 

देिाय अिस्थामा सदस्य रिने छैन ।   

क) सदस्यको मतृ्यु भएमा ।  

ख) सदस्यले हदएको सदस्यता पररत्यागको ललखखत ननिेदन संस्थाले स्िीकृत गरेमा । तर संस्थाको ननणिय 
उपर र्िि नबुझेमा साधारण सभामा पेश गने र साधारणसभाको  ननणिय अजन्तम िुनेछ ।   

ग) सदस्यता शुल्क ननतरेको िा संस्थाको ननणिय पालन नगरेमा संस्थाले ननणिय गरी सम्पूणि सदस्यलाई 
िानकारी गराएकोमा ।   

घ) संस्थालाई िानी िा नोतसानी िुने कायि गरेमा िा नैनतक पतन, आर्थिक अननयलमतता िा भ्रष्टािार 
गरेको अलभयोग प्रमाखणत भई सिाय पाएको कारण देखाई संस्थाले सदस्यबाट िटाउने ननणिय गरेमा । 
तर सम्बजन्धत सदस्यलाई सफाई हदने अिसरबाट बजञ्ित गररने छैन । यस सम्बन्धी अजन्तम ननणिय 
गने अर्धकार साधारण सभाको िुनेछ ।   



ङ) नेपालको प्रिललत कानुन ननषेध गरेको कायि गरेमा ।   

९. संस्था गठन एिं कार्य संचालन गने विधि  

संस्थाको गिन एंि कायि संिालन विर्ध देिाय बमोजिम िुनेछाः   

क) ननजचित भौगोललक के्षत्रका व्यजततिरुको सििसम्मत ननणियबाट टोलको के्षत्र तोके पनछ त्यस टोललभत्र 
बसोिास गने अर्धकांश घरधूरीिरुको उपजस्थनतमा संस्था गिन गररनेछ ।   

ख) टोल विकास संस्था गिन गदाि उपजस्थत भएको व्यजततिरुले गरेको सििसम्मत ननणियको आधारमा 
एक÷एक िना अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सर्िि तथा अन्य घरधूरीिरु सदस्य िुनेछन ्।   

ग) संस्थामा कजम्तमा ५० प्रनतशत महिला सदस्य िुनेछन ्। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सर्ििमध्ये कजम्तमा १ 
िना महिला िुनेछ ।  

१०. सस्थाको पदाधिकारीको काम, कतयव्र् र अधिकार 

संस्थाको पदार्धकारीको काम, कतिव्य र अर्धकार देिाय िमोजिम िुनेछन ्।  

क) अध्यक्षको काम, कतिव्य र अर्धकार 

१)संस्थाको ननयलमत बैिक बोलाउने ।  

२) बैिकको अध्यक्षता गरी बैिक सञ्िालन गने ।  

३) बैिकमा अनुशासनको पालना गनि लगाउने र छलफलका विषयिरु हटपोट गने िा गनि लगाउने। 

४) छलफल िंुदा सबैको वििार सङ्कलन गने र सििसम्मत ननणिय गनि पिल गने ।  

५) ननणियिरु लागु गने र गनि लगाउने ।   

६) सर्िि र कोषाध्यक्षलाई आिचयकता अनुसार सियोग पु¥याउने ।  

७) संस्थाले आििन िा प्राप्त गरेको नगद िा जिन्सी सामानिरुको सुरक्षाको प्रिन्ध लमलाउने ।  

८)आिचयक कायिमा संस्थाको प्रनतननर्धत्ि गने िा गराउने ।  

९) विशेष बैिकिरुको आिचयकता परेमा सबै सदस्यिरुको सिमनतमा बैिक बोलाउने ।  

ख) संस्थाको सर्ििको काम, कतिव्य र अर्धकाराः  

 १) अध्यक्षको आदेश अनुसार बैिक बोलाउने ।  

 २) अध्यक्षको अनुपजस्थतीमा बैिकको अध्यक्षता गने ।  



 ३) एक नतिाई सदस्यिरुले विशेष बैिकका लार्ग ललखखत माग गरेमा विशेष बैिक बोलाउने 

 ४) बैिक पुजस्तकामा उपजस्थती गराउने ।  

 ५) छलफलको प्रस्ताििरु सङ्कलन गरी बैिकमा पेश गने र बैिकको ननणिय प्रमाखणत गराउने ।  

 ६) संस्थाको कक्रयाकलापका बारेमा सदस्यलाई िानकारी गराउने   

 ७) तोककएको अन्य कायि गने ।  

ग)संस्थाको कोषाध्यक्षको काम, कतिव्य र अर्धकार  

 १) संस्थाले गरेको आर्थिक कारोबारको लेखा पररक्षण गराउने ।  

 २) बैंकमा संयुतत रुपमा खाता सञ्िालन गने ।  

 ३) अन्य सदस्यिरुसँग समन्िय राखी सियोग ललने÷हदने ।  

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

घ) संस्थाको सदस्यिरुको काम, कतिव्य र अर्धकार   

 १) गाउँपाललकासँग भएको साझेदारीपत्रमा उल्लेखखत शति अनुसार गनुिपने कामिरु गने ।  

 २) संस्थाको हिसािककताि िेक गने ।  

 ३) संस्थाका पदार्धकारीिरुले गरेका कामको मुल्याङ्कन ननयलमत रुपमा गने ।  

 ४) संस्था सञ्िालनका लार्ग आिचयकता अनुसार नीनत िनाउन सियोग गने ।  

 ५)बैिकमा उपजस्थत भई प्रत्येक छलफलमा भाग ललने ।  

११.सािारण सभाको गठन र कार्य प्रणालीः  

       साधारण सभाको गिन र कायिप्रणाली देिाय बमोजिम िुनेछाः     

१)  संस्थाको सम्पूणि सदस्यिरु रिेको एक साधारणसभा िुनेछ ।   

२)संस्थाको साधारणसभाको अध्यक्षता संस्थाको अध्यक्षले गनेछ । ननिको अनुपजस्थतीमा      ननिको 
सर्िि र ननिको पनन अनुपजस्थतीमा संस्थाको िेष्ि सदस्यले गनेछ ।   

 ३)  साधारणसभा संस्थाको सिाि्ेच्ि ननकाय िुनेछ ।  

१२.  सािारण सभाको काम, कतयब्र् र अधिकार 



     साधारण सभाको काम कतिब्य र अर्धकार देिाय बमोजिम िुनेछ  

 १. संस्थाको साधारणसभाको सल्लाि प्राप्त गनि उर्ित देखी पेस भएका विषयमा सल्लाि हदने,  

 २. लेखापरीक्षक ननयुजतत गने ।  

 ३. संस्थाको लेखापररक्षकको प्रनतिेदन पाररत गने ।  

 ४. कायि सलमनतलाई अर्धकार प्रत्यायोिन गने ।   

 ५. कायि सलमनत सम्बन्धमा भएका उिुरी पुनरािेदन सुन्ने र ननणिय हदने ।  

 ६. संस्थाको विधान संशोधन गने ।  

 ७. आिचयकता अनुसार सल्लािकारको मनोनयन गने ।  

 ८. संस्थाको िावषिक कायियोिना स्िीकृत गने  ।  

१३. आधथयक व्र्िस्था  

१. संस्थाको देिाय बमोजिम आर्थिक स्रोत िुनेछ      

क)  सदस्यताबाट प्राप्त शुल्क ।  

 ख)  सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाबाट प्राप्त िुने अनुदान ।  

       ग)  संस्थाको कृयाकलापको लशललशलामा प्राप्त िुने आय िा पुरस्कार ।  

       घ)  अन्य आम्दानी ।  

२. प्रत्येक असार मसान्तमा लेखा तयार गरी परीक्षण पचिात वििरण साधारणसभामा प्रस्तुत गने      
जिम्मेिारी संस्थाको िुनेछ  ।  

३. संस्थाको नाममा प्राप्त िा खरीद िल÷अिल सम्पनतको पररिालन र प्रयोग तोकीए बमोजिम िुनेछ ।  

१४.कायिसलमनत तथा पदार्धकारीको रािीनामा  

१)  सलमनतका सदस्यिरुले आफ्नो पदबाट रािीनामा हदन िािेमा अध्यक्ष समक्ष हदन सतनेछन ।   

२. अध्यक्षले आफ्नो रािीनामा सर्ििमाफि त संस्थाको बैिकमा पेश गनुिपनेछ र सो उपर संस्थाले ननणिय 
गरे बमोजिम िुनेछ ।  

१५.  कायि सलमनतलाई अविचिासको प्रस्तािाः  



    कायि सलमनतका अध्यक्ष एिं पदार्धकारीिरु उपर अविचिास लागे यथोर्ित कारण देखाई संस्थाका   
६०% सदस्यिरुले विशेष साधारणसभा राखी अविशिासको प्रस्ताि पेश गनि सतनेछ । अविचिासको 
प्रस्ताि उपर छलफल गरी िुने ननणियमा बिुमतलाई भन्दा सििसिमतलाई बढी िोड हदईनेछ ।  

१६.विविध  

१. विधान संसोधन गनुिपने भएमा कायि सलमनतले स्िीकृत गरेपनछ साधारणसभामा पेश गररनेछ ।   
साधारण सभामा उपजस्थत सदस्यिरुको दईुनतिाई बिुमतले विधान संशोधन िुनेछ ।  

२. प्रिललत ऐन, ननयमिरुसँग बांखझएका बंुदािरु िदसम्म स्ित खारेि िुनेछ ।     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूची–२ 

टोल विकास संस्था दताय गने तनिेदनको नमूना 

          

     लमनत–................. 

श्रीमान ्प्रमुख प्रशासककय अर्धकृत ज्यू  

म्यागङ गाउँपाललका 

गाउँ कायिपाललकाको कायािलय  

देउराली-३, नुिाकोट 

 

विषय–टोल विकास संस्था दताि गने सम्बन्धमा । 

 

उपरोतत सम्बन्धमा यस गाउँपाललकाद्िारा संिाललत िडा नं. ......को...........................टोलमा गिन 
गररएको ..............................टोल विकास संस्थालाई म्यागङ गाउँपाललकाको कायािलयमा दताि÷सुर्िकृत 
गरर हदनुिुन अनुरोध गदिछु । यस .....................टोल विकास संस्थाको के्षत्र ननम्न उल्लेखखत िार 
ककल्लालभत्र लसलमत रिनेछ । पुिि लसमाना .................. पजचिम लसमाना.............. उिर 
लसमाना................. दक्षक्षण लसमाना ..............  

   

 

ननिेदक                                                               
.........................            

अध्यक्षको नाम –                  

टोल विकास संस्थाको नाम –     
िेगाना –   

  

 

 

 



अनुसूची ३ 

 

टोल विकास संस्थालाई ठदने प्रमाण पत्रको नमुना 

म्यागङ गाउँपाललकागाउँ कायिपाललकाको कायािलय 

देउराली-३ नुिाकोट 

 

प्रमाण–पत्र 

.................................गाउँपाललका िडा नं......जस्थत...............................................मा गिन 
भएको..........................................................टोल विकास संस्थालाई यस कायािलयमा 
लमनत..............................मा दताि गरी यो प्रमाण–पत्र प्रदान गररएको छ । यस गाउँपाललकाको आर्थिक, 

सामाजिक, भौनतक पुिािधार, टोल/िस्तीको सुशासन लगायतका के्षत्रमा यस टोल विकास संस्थाको 
सिभार्गताको अपेक्षाका साथै उिरोिर प्रगतीको शुभकामना व्यतत गदिछु ।  

 

         

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

 प्रमुख प्रशासककय अर्धकृत   
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