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भाग-२
टोल विकास समिवि गठन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४

(संशोिन सहिि, २०७९)

१. भमूिकाः
 सामतुदाययक प्रयासमा टोलको संस्ागत, सामाजजक तथा आर्थक पवकास, 

स्ानीयस्रमा सतुिासन प्रवर्द्धन गनद्ध नगरपाललका तथा नगरोन्तुख सहरी बस्ीहरुमा 
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पनजचित भौगोललक क्षेत्रशभत्र रहषेका सब ैघरधतुरी सदस्य रहनषे गरी स्ानीय स्रमा 
वडा सममपतको मातहत तथा सहयोगीको रूपमा रहनषे गरी गठन गररनषे टोल 
पवकास संस्ा र सो संस्ाको कामलाई व्यवस्स्त गनद्ध बाणगंगा नगरपाललकाको 
ममपत २०७४।०६।३१ मा स्ीकृत गरी यो कायद्धपवधध कायाद्धन्वयनमा ल्ाएको छ 
। 

२. उद्देश्ः
 टोल पवकास संस्ा गठन गनतुद्धका मतुख् उद्षेश्यहरू पनम्ानतुसार छन ्:

१. टोल, बस्ीस्रमा पबशभन्न पनकायहरुबाट प्रवाह हुनषे सषेवामा टोलबासीको 
पहुुँच अशभवमृर् गनने,

२. टोलबासीहरुमा उद्यमिीलताको पवकास गराई टोलस्रमा लघतु उद्यमको 
धसजद्धना, पवकास र प्रवर्द्धन गनने, 

३. टोल बस्ीस्रमा समानता, समताको भावना जागृत गराउनषे, आपसी 
सद्ाव, समझदारी, समन्वय र मषेलममलाप कायम गराउनषे,

४. आर्थक, समाजजक सवालमा सब ै टोलबासीहरुलाई पनणद्धय प्रिरियामा 
समान अवसर र अधधकार प्रदान गनने,

५. टोलको सामाजजक कायद्धमा पारदर्िता कायम गरी सतुिासनलाई बढावा 
िदनषे,

६. बस्ी टोलस्रमा सब ै संस्ाहरूको प्रवषेिद्ारको रूपमा टोल पवकास 
संस्ालाई पवकास गददै पवशभन्न पनकायहरुबाट सञ्ालन हुनषे पवकास 
कायद्धमा सहयोग पतुर् याउनषे, 

७. टोल पवकास संस्ालाई वडाभन्ा तल्ो एकाइको रूपमा पवकास गरी 
सहभामगतात्मक योजना तजतुद्धमा, अनतुगमन एवं मूल्ाङ्कन प्रिरियामा 
सहभागी गराउनषे, 

८. टोलका सदस्यहरुमा गररबीलाई पनजचित आधारमा वगगीकरण गरी 
पतनीहरूको अशभलषेख तयार तथा अद्यावधधक गनने, 

९. टोलको समग्र पवकासका लामग योजना तथा कायद्धरिम तजतुद्धमामा सहभागी 
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गराउनषे । 
१०. वातावरणमैत्री तथा बालमैत्री नगर पवकासका लामग आवश्यक सहयोग 

गनने । 
३. गठनः
 टोल पवकास संस्ाको गठन दषेहाय बमोजजम हुनषेछ : 

१. बाणगंगा नगरपाललका अन्तगद्धत पनजचित भौगोललक क्षेत्रशभत्रका टोलहरुमा 
रहषेका घरपररवारका सदस्यहरूबाट टोल पवकास संस्ाको गठन गररनषेछ 
। उक्त सममपतलषे वडा सममपतको मातहतमा रही कायद्ध गनतुद्धपननेछ ।  

२. वडा सममपतको अध्यक् वा पनजलषे तोकषे को जनप्रपतपनधीको रहोबरमा 
आम भषेलाबाट टोल पवकास सममपतको कामलाई व्यवस्स्त गनद्ध अध्यक्, 
उपाध्यक्, कोषाध्यक्, सचचव र बिढमा ५ जना सदस्य रहनषे गरी एक टोल 
पवकास कायद्ध सममपत गठन गनतुद्धपननेछ ।

३. कायद्ध सममपतमा कम्तिमा ३३% मिहलाको सहभामगता अपनवायद्ध हुनतुपननेछ 
।

४. सममपत गठन गदाद्ध सम्बन्धित वडाध्यक् वा पनजलषे तोकषे को वडा सदस्य र 
वडा सचचवको रोहबरमा गठन हुनषेछ । 

५. टोल पवकास कायद्ध सममपतको अवधध २ वषद्धको हुनषेछ सो कायद्ध सममपतको 
अवधध सिकएपलछ स्तः खारषेज हुनषेछ । 

६. टोल पवकास संस्ा वडा कायद्ध सममपतको पनणद्धय अनतुसारको ममपत, समय 
र स्ानमा भषेला बसी भए सम्म सवद्धसम्मत नभए बहुमतबाट नयाुँ कायद्ध 
सममपतको गठन हुनषेछ । टोल पवकास संस्ा गठन गदाद्ध सम्बन्धित वडाको 
वडाध्यक् वा पनजलषे तोकषे को वडा सदस्य वा वडा सचचवको अपनवायद्ध 
उपस्स्तीमा हुनतुपननेछ । 

७. कायद्ध सममपतमा अध्यक्, सचचव वा कोषाध्यक् मध्यषे कतु नै एक जना 
अपनवायद्ध रुपमा मिहला हुनतुपननेछ । 

८. टोल पवकास संस्ाका अध्यक्, उपाध्यक्, कोषाध्यक् र सचचव सोही 
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पदमा २ कायद्धकाल भन्ा बढी दोहोरीन पाउनषे छैनन ्। 
९. टोल पवकास संस्ा गठन गदाद्ध भए सम्म टोलका समू्णद्ध घरधतुरीलाई 

समषेटन्तु पननेछ । 
१०. टोल पवकास संस्ाको व्यवस्ापन ढाुँचालाई स्पष्ट पानद्ध अनतुसूचच–१ मा 

उल्षेखखत नमूना पवधानका आधारमा टोल पवकास संस्ाको पवधान 
तयार गनतुद्धपननेछ । 

४. दिा्य िथा खारदेजधीः
 टोल पवकास संस्ाको दताद्ध दषेहाय बमोजजम हुनषेछ : 

१. टोल पवकास संस्ाको बठैकमा सवद्धसम्मत पनणद्धय गराई बाणगंगा 
नगरपाललकामा दताद्ध गनतुद्ध पननेछ । टोल पवकास संस्ालाई नगरपाललकामा 
दताद्ध गदाद्ध पषेि गनने पनवषेदनको नमतुना अनतुसूची–२ मा उल्षेख गररएको छ 
। टोल पवकास संस्ाबाट पनणद्धय गरी दताद्धका लामग पनवषेदन पषेि गरषेमा 
बाणगंगा नगरपाललकालषे अनतुसूची–३ बमोजजमको टोल पवकास संस्ा 
दताद्ध प्रमाण–पत्र प्रदान गनतुद्धपननेछ । 

२. टोल पवकास संस्ालषे यस कायद्धपवधध बमोजजमका उद्षेश्य पवपरीत कतु नै 
काम गरषेमा वा प्रचललत कानूनलषे गनद्ध नपाउनषे कायद्ध गरषेमा वडा सममपतको 
धसफाररसमा नगरपाललकालषे टोल पवकास संस्ाको दताद्ध खारषेज गनद्ध 
सक्षे छ ।  दताद्ध खारषेज भएपलछ सो स्ानमा नयाुँ टोल पवकास संस्ा गठन  
हुनषेछ । 

५. टोल विकास संस्ाको काि, कि्यव्य र अधिकारः
 टोल पवकास संस्ालषे आफनो टोल क्षेत्रको समग्र पवकास र सदस्यहरूको िहतका 

लामग दषेहायका कायद्धहरू गननेछ :
१. टोलमा धनी, गररबको भावना हटाई सब ैसदस्यहरूलाई पनणद्धय प्रिरिया र 

स्ोतमा समान अधधकार प्रदान गनने,
२. पबशभन्न सरकारी एवं गैर सरकारी पनकायहरुसुँग सतुमधतुर सम्बधि स्ापपत 

गरी टोलको पवकासको लामग सहजीकरण गनने,
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३. टोलमा उद्यम पवकाससुँग सम्बन्धित योजनाहरू संचालन गनद्ध आवश्यक 
सहजीकरण गनने,

४. टोलको पवकासका लामग पबशभन्न स्ोतबाट प्राप्त स्ोतको उच्चतम ्सदपुयोग 
गनने,   

५. टोलको सामूिहक समस्या पिहचान गरी प्राथममकताको आधारमा टोल 
पवकास योजना तजतुद्धमा गनने,

६. एच.आइ.भी./एड्स, अधिपवश्ास, छाउपडी प्रथा, बाल पववाह, बहु 
पववाह जस्ा सामाजजक समस्याको पिहचान गरी सतुधारका कायद्धरिमहरु 
संचालन गनने । 

७. टोलको आर्थक तथा सामाजजक तथ्ाङ्क अद्यावधध गनद्ध सूचना अशभलषेख 
राख्षे र वडा सममतीलाई उपलब्ध गराउनषे । 

८. सहभामगतात्मक योजना तजतुद्धमा गदाद्ध प्राथममकताको आधारमा 
आयोजनाहरूको पिहचान गरी वडामा धसफाररस गनने, 

९. टोलमा पवशभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी पनकायहरुबाट प्राप्त 
योजनाहरूको अनतुगमन गरी पृष्ठपोषण प्रदान गनने,

१०. टोलमा पबशभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्ा माफद्ध त प्राप्त हुनषे 
कायद्धरिमहरु वडासंग समन्वय गरी टोल पवकास संस्ा माफद्ध त संचालन 
हुनषे वातावरण धसजद्धना गनने,

११. आफनो वडा तथा टोललाई वातावरणमैत्री तथा बालमैत्री बनाउनषे खालका 
कायद्धरिमहरु सञ्ालन गनने, 

१२. टोलमा भवन पनमाद्धण मापदण्ड, सामाजजक सतुरक्ा भत्ा आिद सामाजजक 
सरोकारका पबषयमा चषेतनामूलक कायद्धरिमहरु सञ्ालन गनने,  

१३. टोलमा रहषेका सावद्धजपनक, पर्त, एलानी आदी जग्ाको संरक्णमा वडा 
सममपतलाई सहयोग गनने,  

१४. नगरपाललकाको राजस् पररचालनका लामग सहयोग प्रदान गनने,
१५. संस्ामा प्राप्त रकमको संस्ाको नीपत बमोजजम रकम खचद्ध गनने, लषेखा 
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राख्षे र लषेखापरीक्ण गराउनषे,
१६. नगरपाललकासुँग भएको समझदारी अनतुसारका अन्य कायद्धहरु गनने, 
१७. टोल पवकास संस्ालषे योजना तथा कायद्धरिम तजतुद्धमा गदाद्ध वडा सममपतलाई 

सहयोग गनने,
१८. समन्वय र मषेलममलाप कायम गराउुँ दै सामाजजक ऐक्यवर्ता कायम गनने 

। 
६. टोल विकास संस्ाको कार्य समिविको बैठक
 टोल पवकास संस्ाको कायद्ध सममपतको बठैक व्यवस्ापन दषेहाय बमोजजम हुनषेछ 

:
१. टोल पवकास संस्ाका सदस्यहरूको िहत, सहयोग एवं समन्वयका लामग 

टोल पवकास संस्ाको कायद्ध सममपतको बठैक मिहनामा कम्तिमा १ 
पटकमा नघटन्षे गरी बस्षेछ । 

२. सममपतको बठैकमा वडा सचचव, वडा अध्यक् वा वडा अध्यक्लषे तोकषे को 
१ जना वडासदस्य अपनवायद्ध आमन््रित गनतुद्धपननेछ, आवश्यक भएमा 
अन्य प्रपतपनधधहरू लगायत अन्य सरोकारवालाहरुलाई समषेत आमन््रित 
गनद्ध सिकनषेछ । 

३. सचचवलषे संस्ाको बठैकको पनणद्धयहरू बठैक पतुस्स्कामा लषेखी प्रमाशणत 
गराउनतु पननेछ । 

७. टोल विकास संस्ाका कार्य समिविको पदाधिकारधीिरूको काि, कि्यव्य र 
अधिकारः
टोल पवकास संस्ाका कायद्ध सममपतको पदाधधकारीहरुको काम, कतद्धव्य र 
अधधकार दषेहाय बमोजजम हुनषेछ : 
(क) अध्यक्को काम, कतद्धव्य र अधधकार 
१)  संस्ाको पनयममत बठैक बोलाउनषे, बठैकका लामग ममपत, समय र स्ान 

तोक्षे  । 
२) बठैकको अध्यक्ता गरी बठैक संचालन गनने ।
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३) बठैकमा अनतुिासनको पालन गनद्ध लगाउनषे र छलफलका पवषयहरू िटपोट 
गनने वा गनद्ध लगाउनषे ।

४) छलफल हुुँदा सबकैो पवचार संकलन गनने र सवद्धसम्मत पनणद्धय गनद्ध पहल 
गनने ।

५) पनणद्धयहरू लागू गनने र गनद्ध लगाउनषे ।
६) पवकासको कायद्धमा सबलैाई समषेटषेर नषेततृ्व प्रदान गनने ।
७) संस्ालषे आजद्धन/प्राप्त गरषेको नगद वा जजन्ी सामानको सतुरक्ाको प्रबधि 

ममलाउनषे । 
८) पविषेष बठैकको आवश्यकता परषेमा पवधान बमोजजम बठैक बोलाउनषे ।
९)   कायद्धपवधध बमोजजम अन्य कायद्धहरु गनने । 
१०) टोल पवकास संस्ालषे सञ्ालन गरषेका योजना तथा कायद्धरिमहरुको 

खचद्ध सावद्धजपनक गनने र खचद्ध सावद्धजपनक गरषेको प्रपतवषेदन वडा सममपत र 
नगरपाललकामा उपलब्ध गराउनषे । 

 (ख) संस्ाको सचचवको काम, कतद्धव्य र अधधकार :
१) अध्यक्को आदषेि अनतुसार बठैक बोलाउनषे ।
२) एकपतहाइ सदस्यहलषे पविषेष बठैकका लामग ललखखत माग गरषेमा पवधान 

बमोजजम बठैक बोलाउनषे ।
३) छलफलका प्रस्ावहरू संकलन गरी बठैकमा पषेि गनने र बठैकको पनणद्धय 

लषेखी पनणद्धय प्रमाशणत गराउनषे । 
४) संस्ाको िरियाकलापको बारषेमा सदस्यलाई जानकारी गराउनषे ।
५) तोिकएका अन्य कायद्ध गनने । 
ग) संस्ाका कोषाध्यक्को काम, कतद्धव्य र अधधकार :
१)  संस्ाको आम्ानी र खचद्धको पववरण तयार गनने ।
२) खचद्धको लषेखापरीक्ण गराउनषे ।
३) बैंकमा खाता संचालन गदाद्ध संयतुक्त रूपमा खाता संचालन गनने ।
४) संस्ाको नगद र जजन्ी सामानको जजम्मा ललई सतुरक्ा गनने ।
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 (घ) संस्ाका सदस्यहको काम, कतद्धव्य र अधधकार :
१) नगरपाललकासुँग भएको साझषेदारी पत्रमा उल्षेखखत ितद्ध अनतुसार गनतुद्धपनने 

कामहरू गनने ।
२) संस्ाको िहसाब–िकताब जाुँच गनने ।
३) संस्ाका पदाधधकारीहरूलषे गरषेका कामको मूल्ाङ्कन पनयममत रूपमा गनने 

। 
४) आवश्यकता अनतुसार संस्ा संचालनका लामग नीपत, पनयमहरू बनाउनषे र 

सो पनयमहरू पालना भए नभएको हषेनने ।
५) आवश्यकता अनतुसार अध्यक्, सचचव, कोषाध्यक्हरूलाई सघाउनषे ।
६) तोिकएका अन्य कायद्धहरु गनने । 

८. आर्थक व्यवस्ापन
 संस्ाको आम्ानी, खचद्ध, नाफा, लषेखा, लषेखा परीक्ण लगायत आर्थक व्यवस्ापन 

दषेहाय बमोजजम हुनषेछ :
क)  टोल पवकास संस्ाको आम्ानी
१) पवशभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी पनकायहरु, पबशभन्न सामतुदाययक संस्ा 

तथा  व्यक्क्तहरूबाट प्राप्त हुनषे सहायता र अनतुदान । 
२) टोल पवकास संस्ालषे आयमूलक कायद्धहरु सञ्ालन गरी प्राप्त हुनषे 

आम्ानी । 
३) संस्ाको पवकास पनमाद्धणका लामग टोल पवकास कोषको रूपमा टोल 

पवकास संस्ाको आम्ानीको पनजचित प्रपतित संस्ाको पनणद्धयानतुसार 
छतु टयाउनषे रकम । 

४) संस्ालषे अन्य स्ोतबाट जम्मा गरषेको रकम ।
ख)  खचद्ध
१) संस्ाको पवकास पनमाद्धणका लामग टोल पवकास कोषको रकम संस्ाको 

पनणद्धयानतुसार खचद्ध हुनषेछ।
२)   संस्ा संचालन, व्यवस्ापन र लषेखापरीक्णका लामग गनतुद्धपनने खचद्धहरू 
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टोल पवकास संथाको नीपत बमोजजम खचद्ध हुनषेछ । 
ग)  नाफा
१) टोल पवकास संस्ालषे आजद्धन गरषेको आम्ानीबाट खचद्ध कटाई बाुँकी 

रहषेको रकम संस्ाको नाफा मापननषेछ । 
२) नाफा संस्ाको पनणद्धय अनतुसार टोलको पवकासका लामग खचद्ध गररनषेछ । 
घ)  लषेखा
 संस्ाको लषेखा दषेहाय बमोजजम हुनषेछ :
१)  कोषाध्यक्लषे सब ैप्रकारको नगदी तथा जजन्ी आम्ानी, समू्णद्ध पवकास 

खचद्धको पववरण, संस्ाको संचालन र व्यवस्ानमा भएको प्रिासपनक 
खचद्धहरूको स्पष्ट लषेखा राख्तुपदद्धछ ।

२)  कोषाध्यक्लषे राखषेको आम्ानी खचद्धको िहसाब टोल पवकास संस्ाको 
बठैकमा पषेि गनतुद्धपदद्धछ । 

९. विवििः 
(क)  संस्ालषे आफनो वार्षक आम्ानी, खचद्ध र पवकास पनमाद्धणका कायद्धहरुको 

पववरण वडा कायाद्धलय र नगरपाललकामा समषेत बतुझाउनतु पननेछ, 
(ख) यो कायद्धपवधध कायाद्धन्वयनको रिममा कतु नै बाधा अड्चन आएमा सोको 

नगर सभाको पनणद्धयानतुसार बाधा अड्चन फतु काइनषेछ । 
(ग) यो कायद्धपवधध प्रचललत नषेपालको ऐन, पनयमहरूसुँग बाजझएमा बाजझएका 

बतुुँ दाहरू स्त: खारषेज हुनषेछन ्। 
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अनतुसूची–१
(दफा ३ को उपदफा ११ संग सम्बन्धित)

टोल पवकास संस्ाको पवधान

प्रस्ावना :
 स्ानीय रूपमा उपलवध श्रम, सीप र साधन तथा अवसरहरूलाई अधधकतम 

पररचालन गददै नगरको सामाजजक तथा आर्थक व्यवस्ालाई एकअकाद्धको 
पररपूरकको रूपमा पवकधसत गरी गररबी न्यनूीकरणका प्रयासमा ठोस योगदान 
पतुर् याउनषे, सहभामगतात्मक योजना तजतुद्धमा गनने तथा आफनो टोलको समग्र पवकास 
गनने वातावरण धसजद्धना गनद्ध यो ....................................... टोल पवकास 
संस्ा स्ापना गरी संचालन गनद्ध वाञ्छपनय भएकोलषे यो पवधान बनाइएको छ ।

१. प्रारस्भिक : संशक्प्त नाम र प्रारभि
(क) यो पवधान ............................ टोल पवकास संस्ाको पवधान हुनषेछ ।
(ख) यो संस्ाको नाम .................................... हुनषेछ । 
(ग) यो पवधान ...................... टोल पवकास संस्ाको व्यापक भषेलाबाट स्ीकृत 

भएको ममपतदषेखख लागू हुनषेछ । 
(घ) यस संस्ाको कायाद्धलय ............................. मा हुनषेछ ।
(ङ) यस संस्ाको धसमाना दषेहाय बमोजजम हुनषेछ : 
 पूवद्ध ........................... पजचिम ...............................
 उत्र ......................... दशक्ण ...............................
२. पररभाषा : पवषय वा प्रसङ्लषे अकको अथद्ध नलागषेमा यस पवधानमा :
१. "संस्ा" भन्नालषे ......................... टोल पवकास संस्ालाई समझनतुपछद्ध  ।
२. "पवधान" भन्नालषे टोल पवकास संस्ाको पवधानलाई समझनतुपछद्ध  ।
३. "सममपत" भन्नालषे टोल पवकास संस्ाको कायद्धसममपत समझनतुपछद्ध  । 
५. "बठैक" भन्नालषे संस्ाको संयतुक्त वा छतु ट्ाछतु टै् बठैक समझनतुपछद्ध  । 
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६. "पदाधधकारी" भन्नालषे कायद्धसममपतका अध्यक्, कोषाध्यक्, सचचव र सदस्यहरूलाई  
जनाउुँछ । 

७. "वडा सममपत" भन्नालषे सम्बन्धित वडाको वडा सममपत समझनतुपछद्ध  । 
८. "नगरपाललका" भन्नालषे बाणगङ्ा नगरपाललकाको कायाद्धलयलाइ समझनतुपछद्ध  । 
३. दताद्ध
१. टोल पवकास संस्ाको बठैकमा सवद्धसम्मत पनणद्धय गराई बाणगंगा नगरपाललकामा 

दताद्ध गनतुद्धपननेछ । 
२. टोल पवकास संस्ालाई नगरपाललकामा दताद्ध गदाद्ध पषेि गनने पनवषेदन बाणगङ्ा 

नगरपाललकाको टोल पवकास सममपत गठन सम्बन्धि कायद्धपवधी, २०७४ (संिोधन 
सिहत, २०७९) को अनतुसूची–२ अनतुसारको ढाुँचामा हुनतुपननेछ  । 

४. संगिठत संस्ा हुनषे :
(क) संस्ाको आफनो छतु टै् छाप हुनषेछ । साथ ैसंस्ालषे व्यक्क्त सरह आफनो नामबाट 

कायद्ध गनद्ध  सक्षे छ । 
(ख) संस्ालषे चल–अचल सम्चत् प्राप्त गनद्ध, उपभोग गनद्ध सक्षे छ । तर संस्ालषे आफनो 

अचल सम्चत् पबिरि गनद्ध भनषे पाउनषे छैन । संस्ा पवगठन भए सो संस्ाको 
समू्णद्ध चल अचल सम्चत् नगरपाललका/ वडा सममपतमा हस्ान्तरण हुनषेछ । 

४. संस्ाका उद्षेश्यहरू : संस्ाको संस्ागत, सामाजजक तथा आर्थक पवकासका 
लामग दषेहाय बमोजजमको उद्षेश्य हुनषेछ :

(क) टोलस्रमा सक्म र िदगो स्ायत् संस्ाको पवकास गनने ।
(ख) टोलका ब्यक्क्तहरूको आयमा बमृर् गनने कायद्धरिमको संचालन गरी गररबी 

न्यूनीकरणमा मद्त पतुर् याउनषे ।
(ग) स्ानीय स्रको पवकास प्रिरियालाई िदगो र आत्मपनभद्धर बनाउन स्ानीय स्रको 

समतुदायको व्यक्क्तहरूको क्मता पवकास कायद्धरिम कायाद्धन्वयनमा टषेवा पतुर् याउनषे 
। 

(घ) संस्ालाई सहभामगतात्मक योजना तजतुद्धमा, अनतुगमन तथा मूल्ाङ्कन प्रिरियामा 
सिरिय सहभागी बनाउनषे ।
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५. टोल पवकास कायद्ध सममपतको गठनः टोल पवकास कायद्ध सममपतको गठन दषेहाय 
बमोजजम हुनषेछ :

(क) नगरपाललकाका नगरोन्तुख बस्स्हरुको पनजचित भौगोललक क्षेत्रशभत्रका टोल 
तहमा रहषेका घरपररवारका सदस्यहरूबाट टोल पवकास संस्ाको गठन गररनषेछ ।

(ख) पिहलो पटकका लामग टोल पवकास संस्ाको व्यापक भषेलाबाट अध्यक्, उपाध्यक्, 
कोषाध्यक्, सचचव र आवश्यकता अनतुसारका सदस्यहरु रहषेको एक टोल पवकास 
कायद्ध सममपत गठन हुनषेछ । 

(ग) उक्त सममपतमा कम्तिमा ३३% मिहला अपनवायद्ध हुनतुपननेछ । 
(घ) टोल पवकास कायद्ध समपतको अवधध २ वषद्धको हुनषेछ । 
(ङ) अवधध समाप्त भएपलछ दोस्ो पटक दषेखख रिमि वडा सममपतको सवद्धसम्मत वा सो 

नभएमा सम्बन्धित टोल भषेलाको बहुमतबाट पूनद्धगठन हुनषेछ । 
(च) टोल पवकास संस्ाका पदाधधकारी सोही पदमा बढीमा दईु कायद्धकालसम्म रहन 

सक्षे छन ्। पदाधधकारीको अध्यक्, कोषाध्यक् वा सचचव मध्यषे कम्तिमा १ जना 
मिहला हुनतुपननेछ । 

६. संस्ाका कायद्धहरू :टोल पवकास संस्ाका कायद्धहरु दषेहाय बमोजजम हुनषेछन ्: 
१. प्रत्षेक टोलस्रमा सभिव भएसम्म सब ैघरपररवार सहभागी भएको टोल पवकास 

संस्ा गठन गनने । 
२. संस्ाका सदस्यहरूलाई उद्यमिीलतातफद्ध  अग्रसर गराउन आवश्यक पहल गनने 

तथा सोिह बमोजजमका कायद्धरिमहरु संचालन गनने । 
३. टोलमा आइपरषेका समस्याहरू समाधान गनद्ध एकअकाद्धमा भाइचारा सम्बधि कायम 

गरी सभ्य समाजको धसजद्धना गनने ।
४. उपलब्ध स्ोतको समतुचचत पररचालन गददै टोलको समग्र पवकासका लामग टोल 

पवकास योजना बनाउनषे ।
५. एच.आइ.भी./एड्स, अशिक्ा, अधिपवश्ास, छाउपडी प्रथा, बाल पववाह, 

बहु पववाह, जस्ा सामाजजक समस्याका बारषेमा समू्णद्ध टोल पवकास संस्ाका 
सदस्यहरूलाई चषेतना अशभवमृर् गनने ।
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६. आफनो टोल तथा सावद्धजपनक स्लमा बृक्ारोपण गनने,   
७. आफनो वडा तथा टोललाई वातावरणमैत्री तथा बालमैत्री बनाउन पवपवध 

कायद्धरिमहरु सञ्ालन गनने । 
८. टोलमा बसोवास गनने बाधसन्ाका बीचमा भवन पनमाद्धण मापदण्ड, सामाजजक 

सतुरक्ा भत्ा लगायतका सामाजजक सरोकारका पबषयहरुमा पवशभन्न चषेतनामूलक 
कायद्धरिम सञ्ालन गनने ।  

९. वातावरणमैत्री स्ानीय िासनका सूचकहरुको टोलमा कायाद्धन्वयन गनने र 
नगरपाललका/ वडा सममपतलाई  सो सूचक कायाद्धन्वयन गनद्ध सहयोग गनने । 

१०. आफनो टोल बस्ीलाई नमतुना बस्ीको रुपमा पवकास गनद्ध सहयोग गनने ।
११. हररत िहर, उज्ालो िहर, सफा िहर र सम्न्न तथा सभ्य िहर स्ापना 

अशभयानमा सहयोग गनने । 
१२. आफनो क्षेत्रमा भवन संिहता तथा मापदण्डको  कायाद्धन्वयनमा सहयोग गनने ।
१३. पूणद्ध साक्र, पूणद्ध खोप, पूणद्ध घटना दताद्ध आदी अशभयानमा सहयोग गनने । 
१४. टोलमा रहषेका सावद्धजपनक, पर्त, एलानी आिद जग्ाको संरक्णमा वडा 

सममपतलाई सहयोग गनने । 
१५. संस्ाको अध्यक्, कोषाध्यक् तथा सचचवको चयन सवद्धसम्मपतमा वा सो नभएमा 

बहुमतमा गनने ।  
१६. वडाको  राजस् वमृर् गनद्धमा सहयोग गनने ।
१७. वडा सममपतसंग भएको समझदारी अनतुसार अन्य कायद्धहरु गनने । 
१७. वडा सममपतलषे सञ्ालन गरषेका पवकास पनमाद्धणका योजना सम्न्न गनद्ध सहयोग गनने 

।  
७. सदस्यताः संस्ामा सदस्यता दषेहाय बमोजजम हुनषेछ :
(क) यस पवधानको उद्षेश्य बमोजजम संस्ाप्रपत श्रर्ा र पनष्ठा राखी पवधानलाई स्ीकार 

गनने स्ानीय टोलबासी यस संस्ाको सदस्य हुनषेछन ्।
(ख) सदस्य बन्न इच्तु क नयाुँ टोलबासीलाई संस्ालषे तोकषे  बमोजजम संस्ामा दरखास् 

िदएमा सदस्यता प्रदान गनद्ध सक्षे छ ।
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८. सदस्यता नरहनषे 
दषेहायको अवस्ामा सदस्य रहनषे छैन : 
(क) सदस्यको मृत्तु भएमा ।
(ख) सदस्यलषे िदएको सदस्यता पररत्ागको ललखखत पनवषेदन संस्ालषे स्ीकृत गरषेमा 

तर संस्ाको पनणद्धयउपर चचत् नबतुझषेमा वडा सममपतमा  पषेि गनद्धसक्षे छ र वडा 
सममपतको पनणद्धय अन्न्तम हुनषेछ ।  

(ग) सदस्यता ितुल्क नपतरषेको वा संस्ाको पनणद्धय पालन नगरषेमा संस्ालषे पनणद्धय गरी 
समू्णद्ध सदस्यलाई जानकारी गराएमा ।

(घ) संस्ालाई हापन–नोक्ानी हुनषे कायद्ध गरषेमा वा नैपतक पतन, आर्थक अपनयममतता 
वा भ्रष्टाचार गरषेको अशभयोग प्रमाशणत भई सजाय पाएको कारण दषेखाई संस्ालषे 
सदस्यताबाट हटाउनषे पनणद्धय गरषेमा । 

 तर सम्बन्धित सदस्यहलाई सफाइ िदनषे अवसरबाट बजञ्त गररनषे छैन । यस 
सम्बधिी अन्न्तम पनणद्धय गनने अधधकार वडा सममपतको धसफाररसमा नगरपाललकामा 
हुनषेछ ।

(ङ)  नषेपालको प्रचललत कानतुनलषे पनषषेध गरषेको कायद्ध गरषेमा ।
९. संस्ा गठन एवं कायद्ध संचालन पवधधः संस्ाको गठन एवं कायद्ध संचालन पवधध 

दषेहाय बमोजजम हुनषेछ : 
(क) पनजचित भौगोललक क्षेत्रका व्यक्क्तहरूको सवद्धसम्मत पनणद्धयबाट टोलको क्षेत्र 

पनक्य्यौंल गरषेपलछ सम्बन्धित टोल भषेलाको सवद्धसम्मत वा सो नभएमा बहुमतको 
उपस्स्पतमा संस्ा गठन गररनषेछ । 

(ख) टोल पवकास संस्ा गठन गनद्ध उपस्स्त भएका व्यक्क्तहरूलषे गरषेको सवद्धसम्मत 
पनणद्धयको आधारमा एक–एक जना अध्यक्, कोषाध्यक् र सचचव र अन्य 
घरधतुरीहरू सदस्य हुनषेछन ्।

(ग)   अध्यक्, कोषाधक् र सचचव मध्यषे कम्तिमा १ जना मिहला हुनषेछ । 
१०. संस्ाका पदाधधकारीहरूको काम, कतद्धव्य र अधधकार 
 संस्ाका पदाधधकारीहरूको काम, कतद्धव्य र अधधकार दषेहायबमोजजम हुनषेछन ्:
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(क) अध्यक्को काम, कतद्धव्य र अधधकार :
१) संस्ाको पनयममत बठैक बोलाउनषे ।
२) बठैकको अध्यक्ता गरी बठैक संचालन गनने । 
३) बठैकमा अनतुिासनको पालन गनद्ध लगाउनषे र छलफलका पवषयहरू िटपोट गनने वा 

गनद्ध लगाउनषे ।
४) छलफल हुुँदा सबकैो पवचार संकलन गनने र सवद्धसम्मत पनणद्धय गनद्ध पहल गनने ।
५) पनणद्धयहरू लागतु गनने र गनद्ध लगाउनषे ।
६) सचचव र कोषाध्यक्लाई आवश्यकताअनतुसार सहयोग पतुर् याउनषे ।
७) संस्ालषे आजद्धन/ प्राप्त गरषेको नगद वा जजन्ी सामानको सतुरक्ाको प्रबधि ममलाउनषे 

।
८) आवश्यक कायद्धमा संस्ाको प्रपतपनधधत्व गनने वा गराउनषे ।
९) पविषेष बठैकको आवश्यकता परषेमा सब ैसदस्यहरुको सहमपतमा बठैक बोलाउनषे 

र सो को जानकारी वडा सममपतलाई िदनषे । 
(ख) संस्ाको सचचवको काम, कतद्धव्य र अधधकार :
१) अध्यक्को आदषेिअनतुसार बठैक बोलाउनषे ।
२) अध्यक्को अनतुपस्स्पतमा बठैकको अध्यक्ता गनने ।
३) एकपतहाइ सदस्यहरूलषे पविषेष बठैकका लामग ललखखत माग गरषेमा पविषेष बठैक 

बोलाउनषे ।
४) बठैक पतुस्स्कामा उपस्स्त गराउनषे ।
५) छलफलका प्रस्ावहरू संकलन गरी बठैकमा पषेि गनने र बठैकको पनणद्धय प्रमाशणत 

गराउनषे । 
६) संस्ाका िरियाकलापका बारषेमा सदस्यलाई जानकारी गराउनषे ।
७) तोिकएका अन्य कायद्धहरु गनने । 
(ग) संस्ाका कोषाध्यक्को काम, कतद्धव्य र अधधकार :
१) संस्ालषे गरषेको आर्थक कारोबारको लषेखापरीक्ण गराउनषे ।
२) बैंकमा संयतुक्त रूपमा खाता संचालन गनने ।
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३) अन्य सदस्यहरूसुँग समन्वय गरी सहयोग ललनषे िदनषे ।
४) संस्ाको नगद र जजन्ी सामानको जजम्मा ललई सतुरक्ा गनने ।
(घ) संस्ाका सदस्यहरूको काम, कतद्धव्य र अधधकार :
१) नगरपाललका/ वडा सममपतसुँग भएको साझषेदारी पत्रमा उल्षेखखत सतद्ध अनतुसार 

गनतुद्धपनने कामहरू गनने ।
२) संस्ाको िहसाबिकताब चषेक गनने ।
३) संस्ाका पदाधधकारीहरूलषे गरषेका कामको मूल्ाङ्कन पनयममत रूपमा गनने । 
४) संस्ा संचालनका लामग आवश्यकता अनतुसार नीपत बनाउन सहयोग गनने । 
५) बठैकमा उपस्स्त भई प्रत्षेक छलफलमा भाग ललनषे ।
१३. आर्थक व्यवस्ा 
(क) संस्ाको दषेहाय बमोजजम आर्थक स्ोत हुनषेछ :
• सदस्यताबाट प्राप्त ितुल्क ।
• सरकारी तथा गैरसरकारी संस्ाबाट प्राप्त हुनषे अनतुदान ।
• संस्ाको िरियाकलापको धसलधसलामा प्राप्त हुनषे आय वा पतुरस्ार । 
• अन्य आम्ानी ।
(ख) प्रत्षेक वषद्धको साउन १५ गतषेसम्म टोल पवकास संस्ाको वार्षक प्रपतवषेदन (कोषको 

आयव्यय, टोलका योजना संचालन लगायत समग्र गपतपवधी समषेिटएको) वडा 
सममपतमा पषेि गरी सोको जानकारी नगरपाललकामा समषेत पठाउन पननेछ  । 

(ग) संस्ाको नाममा प्राप्त वा खरीद चल–अचल सम्चत्को पररचालन र प्रयोग 
तोिकए बमोजजम हुनषेछ । 

१४. कायद्धसममपत तथा पदाधधकारीको राजीनामा 
(क) सममपतका सदस्यहरुलषे आफनो पदबाट राजीनामा िदन चाहषेमा अध्यक् समक् 

िदन सक्षे छन ्।
(ख) अध्यक्लषे आफनो राजीनामा सचचव माफद्ध त संस्ाको बठैकमा पषेि गनतुद्धपननेछ र सो 

उपर संस्ालषे पनणद्धय गरषे बमोजजम हुनषेछ । 
१५. कायद्ध सममपतलाई आपवश्ासको प्रस्ाव 
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१) कायद्ध सममपतका अध्यक् एवं पदाधधकारीहरू उपर अपवश्ास लागषे यथोचचत् 
कारण दषेखाई संस्ाका ६०% सदस्यहरूलषे पविषेष साधाणसभा राखी अपवश्ासको 
प्रस्ाव पषेि गनद्ध सक्षे छन ्। अपवश्ासको प्रस्ाव उपर छलफल गरी हुनषे पनणद्धयमा 
भए सम्म सवद्धसम्मत नभए बहुमतबाट गनद्ध जोड िदइनषेछ ।

२) संस्ाको उद्षेश्य पवपररत  कायद्ध  गरषेमा वा तोिकएको काम, कत्द्धव्य र अधधकार 
बमोजजम कायद्ध नगरषेमा सम्बन्धित वडाको वडा सममपतलषे एकपटक मनाधसब 
मािफको मौका िदई सचषेत गराउनषे छ र सचषेत गराइएको १ (एक) मिहनासम्म 
पपन पालना गरषेको नपाईएमा सम्बन्धित वडा सममपतको पनणद्धयलषे टोल पवकास 
संस्ा भंग गनद्ध सक्षे छ । 

३) टोल पवकास संस्ालषे वडा सममपतलषे िदएको पनदनेिन पालना नगरषेमा वा पवकास 
पनमाद्धणमा अवरोध खडा गरषेमा सम्बन्धित वडा सममपतको पनणद्धयबाट सम्बन्धित 
पदाधधकारीलाई बरखास् वा टोल पवकास सममपतलाई नै भंग गनद्ध सक्षे छ । 

१६. पवपवध  
(क)  पवधान संिोधन गनतुद्धपनने भएमा कायद्ध सममपतको पनणद्धयबाट पाररत गरी वडा 

सममपतमा पषेि गनतुद्धपनने र सम्बन्धित वडा सममपतलषे उक्त पवधान संिोधन गनतुद्धपनने 
आधार सिहत नगरपाललकामा धसफाररस गनतुद्धपननेछ ।  

(ख) प्रचललत ऐन, पनयमहरूसुँग बाजझएका बतुुँ दाहरू हदसम्म स्त: खारषेज हुनषेछ । 
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अनतुसूची–२
(दफा ४ को उपदफा १ संग सम्बन्धित)

टोल पवकास संस्ालाई नगरपाललकामा दताद्ध गनने पनवषेदनको नमतुना

ममपत :....................

श्रीमान ्कायद्धकारी अधधकृत ज्ू,
बाणगंगा नगरपाललका 
नगर कायद्धपाललकाको कायाद्धलय
बाणगंगा, कपपलबस्तु ।

पवषय : टोल पवकास संस्ा दताद्ध गनने सम्बधिमा ।

 उपरोक्त सम्बधिमा यस नगरपाललकाद्ारा संचाललत वडा नं............ को 
...................... टोलमा गठन गररएको ......................................... टोल पवकास 
संस्ालाई ........................ नगरपाललका कायाद्धलयमा दताद्ध/सूचचकृत गररिदनतुहुन 
अनतुरोध गदद्धछतु  । यस ........................ टोल पवकास संस्ाको क्षेत्र पनम् उल्षेखखत 
चार िकल्ाशभत्र धसममत रहनषेछ ।  

पूवद्ध धसमाना :..................................
पजचिम धसमाना :............................
उत्र धसमाना :...............................
दशक्ण धसमाना :.............................    अध्यक्को नाम :
                                    टोल पवकास संस्ाको नाम :
                                    ठषेगाना :
 



19

खण्ड:६      वर्ष: २०७९ संख्या: १  भयाग:२      मिमि: २०७९ असयार ३१ गिे

आज्ालषे, 
टषेकराज पन्ी

प्रमतुख प्रिासकीय अधधकृतमितिः २०७९ असार ३१ गि ेशुक्रबार

  

अनसुचूी-३ 
(दफा ४ को उपदफा १ संग सम्बिन्धत) 

दतार् प्रमाण-पत्रको नमनूा  
 
 

 
 

बाणगङ्गा नगरपािलका 

नगर काय�पािलकाको काया�लय 
बाणगंगा, किपलबस्तु 
लिुम्बनी प्रदेश, नेपाल 

 

 

 

 

 

बाणगङ्गा नगरपािलका वडा नं. .............. िस्थत ................................  मा गठन भएको ............................ टोल 
िवकास ससं्थालाई यस कायार्लयमा िमित .....................   मा दतार् गरी यो प्रमाण–पत्र प्रदान ग�रएको छ ।  

 यस नगरपािलकाको आिथर्क, सामािजक, भौितक पवूार्धार, शहरी सुशासन लगायतका �ेत्रमा यस टोल िवकास 
संस्थाको सहभािगताको अपे�ाका साथै उ�रो�र प्रगितको शुभकामना व्य� गदर्छौ  ।  

 

 

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

     प्रमखु प्रसाशिकय अिधकृत                     नगर उपप्रमखु                नगर प्रमखु 

िमितः     /   /  

�माण-प� 


