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१.भमुिका  

सािुदामिक प्रिासिा टोलको संस्थागत   , सािामिक तथा आर्थिक मिकास  ,स्थानीिस्तरिा 

सुशासन प्रिर्द्िन गनि नगरपामलकाका सहरी बस्तीहरुिा मनमित भौगोमलक के्षत्रमभत्र रहकेा सबै 

घरधुरी सदस्ि रहने गरी स्थानीo स्तरिा िडा समिमतको िातहत तथा सहिोगीको रुपिा रहने 

गरी गठन गररने टोल मिकास संस्था र सो संस्थाको कािलाई व्यिमस्थत गनि lqj]0fL नगरपामलकाले 

मिमत  २०७४। ११।३० गते शुक्रबार स्िीकृत गरी िो काििमिमध कािािन्ििनिा ल्िाएको छ ।  

२.  उदे्दश्ि  

   टोल मिकास संस्था गठन गनुिका िुख्ि उदे्दश्िहरु मनम्नानुसार छन : 

१ . टोल ,बस्तीस्तरिा  मबमभन्न मनकािहरुबाट प्रिाह हुने सेिािा टोलबासीको पहुुँच अमभबृमर्द् 

गने । 

२ .टोल बस्तीस्तरिा सिानता ,सिताको भािना िागृत गराउने ,आपसी सदभाि ,सिझदारी ,

सिन्िि र  िेलमिलाप कािि गराउने । 

४ . आर्थिक ,सािामिक सिालिा सबै टोलबासीहरुलाई मनर्िि प्रक्रििािा सिान अिसर र 

अमधकार प्रदान गने । 

५ . टोलको सािामिक कािििा पारदर्शिता कािि गरी सुशासनलाई बढािा क्रदने। 

६ . बस्ती टोलस्तरिा सबै संस्थाहरुको प्रिेशर्द्ारको रुपिा टोल मिकास संस्थालाई मिकास गदै 

मिमभन्न मनकािहरुबाट सञ्चालन हुने मिकास कािििा सहिोग गने । 

७ . टोल मिकास संस्थालाई िडाभन्दा तल्लो एकाइको रुपिा मिकास गरी सहभामगतात्िक िोिना 

तिुििा ,अनुगिन एिं िूल्िांकन प्रक्रििािा सहभागी गराउने । 

८ . टोलका सदस्िहरुिा गररबीलाई मनमित आधारिा िगीकरर् गरी मतनीहरुको अमभलेख तिार 

गने । 



९ . टोलको सिग्र मिकासका लामग काििििहरु तिार गने । 

१० . िातािरर्िैत्री तथा बालिैत्री नगर घोषर्ा गनि आिश्िक सहिोग गने ।  

३ .गठन  

टोल मिकास संस्थाको गठन देहाि बिोमिि हुनेछ : 

१. नगरपामलका के्षत्र नगरोन्िुख बमस्तहरुको मनमित भौगोमलक के्षत्रमभत्रका टोल तहिा रहकेा 

घरपररिारका सदस्िहरुबाट टोल मिकास संस्थाको गठन गररनेछ ।  

२. पमहलो पटकका लामग टोल मिकास संस्थाको व्यापक भेलाबाट टोल मिकास समिमतको 

कािलाई व्यिमस्थत गनि अध्िक्ष, उपाध्िक्ष, कोषाध्िक्ष, समचि र आिश्िकता अनुसारका 

सदस्िहरु रहकेो एक टोल मिकास समिमत गठन हुनेछ । तर दोस्रो पटकको हकिा िस्तो कािि 

समिमत साधारर् सभाको सििसम्ित िा सो नभएिा बहुितबाट पुनिगठन हुनेछ । टोल मिकास 

कािि समिमतको अिमध २ बषिको हुनेछ । एकपटक अध्िक्ष, उपाध्िक्ष, कोषाध्िक्ष र समचि 

भएको व्यमि पुन: सोही पदिा लगतै दईु िषिको अिमध व्यमतत नभई मनिुि हुने छैन । कािि 

समिमतिा अध्िक्ष समचि िा कोषाध्िक्ष िध्िे कुनै एक िना अमनिािि रुपिा िमहला हुनुपनेछ 

।  

३. टोल मिकास संस्था गठन गदाि सकेसम्ि टोलका सम्पूर्ि घरधुरीलाई एक घर एक सदस्िको 

रुपिा सिेट्नुपदिछ । सो सम्भि नभए कम्तीिा ८० प्रमतशत घरधुरी सहभागी गराई टोल 

मिकास संस्था गठन गररनेछ । टोल मिकास संस्थािा सहभागी भएका सदस्िहरु िध्िे कम्तीिा 

५० प्रमतशत िमहला आिर्द् गराउनु पनेछ ।  

४. टोल मिकास संस्थाको व्यिस्थापन ढाुँचालाई स्पष्ट पानि अनुसूमच-१ िा उल्लेमखत निूना 

मिधान का आधारिा टोल मिकास संस्थाको मिधान तिार गनुि पनेछ । 

५. सिन्िि र िेलमिलाप कािि गराउंदै सािामिक ऐक्ििर्द्ता कािि गने।  

४ .दताि/समूचकृत 

    टोल मिकास संस्थाको दताि/सूमचकृत देहाि बिोमिि हुनेछ : 

१. टोल मिकास संस्थाको िैठकिा सििसम्ित मनर्िि गराई सम्बमन्धत नगरपामलकाल े

दताि/सूचीकृत गनेछ । टोल मिकास संस्थालाई नगरपामलकािा दताि/सूमचकृत गदाि पेश गने 

मनिेदनको निुना अनुसूची-२ िा उल्लेख गररएको छ । टोल मिकास संस्थाबाट मनर्िि गरी 

दतािका लामग मनिेदन पेश गरेिा सम्बमन्धत नगरपामलकाले अनुसूची-३ बिोमििको टोल 

मिकास संस्था दताि प्रिार्-पत्र प्रदान गनुिपनेछ ।  



२. टोल मिकास संस्थाले िस काििमिमध बिोमििका उदे्दश्ि मिपरीत कुनै काि गरेिा िा प्रचमलत 

कानूनले गनि नपाउने कािि गरेिा नगरपामलकाले टोल मिकास संस्थाको दताि खारेि गनि सके्नछ 

। दताि खारेि भएपछी सो स्थानिा निाुँ टोल मिकास संस्था गठन हुनेछ  ।  

५.टोल मिकास ससं्थाको काि  

      टोल मिकास संस्थाले आफ्नो टोल के्षत्रको सिग्र मिकास र सदस्िहरुको महतका लामग देहािका 

कािािहरु गने । 

१. टोलिा धनी, गररबको भािना हटाई सबै सदस्िहरुलाई मनर्िि प्रक्रििा र स्रोतिा सिान 

अमधकार प्रदान गने । 

२. मबमभन्न सरकारी एिं गैर सरकारी मनकािहरु संग सुिधुर सम्बन्ध स्थामपत गरी टोलको 

मिकासको लामग सहिीकरर् गने । 

३. टोलिा उद्यि मिकाससंग सम्बमन्धत िोिनाहरु संचालन गनि आिश्िक सहिीकरर् गने । 

४. टोलिा सडक ढल लगाितका पूिािधारिा नगरपामलकाको सहिमतिा संस्थाको मनर्ििानुसार 

सेिा शुल्क मलने । 

५. टोलको मिकासका लामग मबमभन्न स्रोतबाट प्राप्त स्रोतको उच्चति् सदपुिोग गने । 

६. टोलको सािुमहक सिस्िा पमहचान गरी प्राथमिकताको आधारिा टोल मिकास िोिना तिुििा 

गने । 

७. एच.आइ.भी./एड्स, अन्धमिश्वास, छाउपडी प्रथा, बाल मििाह, िहु मििाह िस्ता सािमिक 

सिस्िाको पमहचान गरी सुधारका काििििहरु संचालन गने।  

८. टोलको आर्थिक तथा सािामिक तथ्िाङ्क अद्यािमधक गनि सूचना अमभलेख राख्ने । 

९. सहभामगतात्िक िोिना तिुििा गदाि प्राथमिकताको आधारिा आिोिनाहरुको पमहचान गरी 

िडािा मसफाररस गने ।   

१०. टोलिा मिमभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी मनकािहरुबाट प्राप्त िोिनाहरुको अनुगिन गरी 

पृष्ठपोषर् प्रदान गने ।  

११. टोलिा मबमभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था िाफि त प्राप्त हुने काििििहरु टोल मिकास 

संस्था िाफि त संचालन हुने िातािरर् मसििना गने । 

१२. आफ्नो िडा तथा टोललाई िातािरर्िैत्री तथा िालिैत्री बनाउने खालका  

      काििििहरु सञ्चालन गने, 

१३. टोलिा भिन मनिािर् िापदण्ड, सािामिक सुरक्षा भत्ता आदी सािामिक सरोकारका 

मिषििा चेतनािूलक काििििहरु सञ्चालन गने । 



१४. टोलिा रहकेा सािििमनक, पर्ति, एलानी आदी िग्गाको संरक्षर्िा नगरपामलकालाई सहिोग 

गने ।  

१५. नगरपामलकाको रािश्व पररचालनका लामग सहिोग प्रदान गने । 

१६. संस्थािा प्राप्त रकिको संस्थाको नीमत बिोमिि रकि खचि गने, लेखा राख्ने र लेखापररक्षर् 

गराउने,  

१७. नगरपामलकासंग भएको सिझदारी अनुसारका अन्ि काििहरु । 

 

६.टोल मिकास ससं्थाको कािि समिमतको िैठक  

टोल मिकास संस्था को कािि समितको िैठक व्यिस्थापन देहाि ििोमिि हुनेछ : 

१. टोल मिकास संस्थाका सदस्िहरुको महत, सहिोग एिं सिन्ििका लामग टोल मिकास संस्थाको 

कािि समिमतको िैठक िमहनािा कमम्तिा १ पटकिा नघट्ने गरी बसे्नछ ।  

२. समिमतको िैठकिा सािामिक पररचालक, नगरपामलकाका प्रमतमनमधहरु लगाित अन्ि 

सरोकारिालाहरुलाई आिमन्त्रत गनि सक्रकनेछ ।  

३. समचिले संस्थाको िैठकको मनर्ििहरु िैठक पुमस्तकािा लेमख प्रिामर्त गराउनु पनेछ ।  

७.टोल मिकास ससं्थाका कािि समिमतको पदामधकारीहरुको काि ,कतिव्य र अमधकार 

  टोल मिकास संस्थाका कािि समिमतको पदामधकारीहरुको काि ,कतिव्य र अमधकार देहाि 

बिोमिि हुनेछ: 

(क) अध्िक्षको काि, कतिव्य र अमधकार 

१) संस्थाको मनिमित िैठक बोलाउने, िैठकका लामग मिमत, सिि र स्थान तोके्न । 

२) िैठकको अध्िक्षता गरी िैठक संचालन गने । 

३) िैठकिा अनुशासनको पालना गनि लगाउने र छलफलका मिषिहरु रटपोट गने िा गने लागाउने 

। 

४) छलफल हुदंा सबैको मिचार संकलन गने र सििसम्ित मनर्िि गनि पहल गने । 

५) मनर्ििहरु लागु गने र गनि लगाउने । 

६) मिकासको कािििा सबैलाई सिेटेर नेतृत्ि प्रदान गने । 

७) संस्थाले आििन/प्राप्त गरेको नगद िा मिन्सी सािानको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने ।  

८) मिशेष िैठकको आिश्िकता परेिा मिधान बिोमिि िैठक बोलाउने । 

९) काििमिमध बिोमिि अन्ि काििहरु गने । 

ख     ससं्थाको समचिको काि ,कतिव्य र अमधकार : 



१अध्िक्षको आदेशानुसार िैठक बोलाउने ।  

२ एकमतहाइ सदस्िहरुले मिशेष िैठकका लामग मलमखत िाग गरेिा मिधान बिोमिि िैठक 

बोलाउने । 

३ छलफलका प्रस्तािहरु संकलन गरी िैठकिा पेश गने र बैठकको मनर्िि लेमख मनर्िि प्रिामर्त 

गराउने । 

४ संस्थाको क्रििाकलापको बारेिा सदस्िलाई िानकारी गराउने । 

५ तोक्रकएका अन्ि कािि गने । 

ग ससं्थाका कोषाध्िक्षको काि ,कतिव्य र अमधकार : 

१ संस्थाको आम्दानी र खचिको मििरर् तिार गने ।  

२ खचिको लेखापररक्षर् गराउने । 

३ िैंकिा खाता संचालन गदाि संिुि रुपिा खाता संचालन गने ।  

४ संस्थाको नगद र मिन्सी सािानको मिम्िा मलई सुरक्षा गने ।  

घ ससं्थाका सदस्िहरुको काि,कतिव्य र अमधकार  :  

१ नगरपामलकासुँग भएको साझेदारी पत्रिा उल्लेमखत शतिअनुसार गनुिपने कािहरु गने । 

२ संस्थाको महसाब-क्रकताब िाुँच गने ।  

३ संस्थाका पदामधकारीहरुले गरेका कािको िूल्िांकन मनिमित रुपिा गने ।  

४ आिश्िकता अनुसार संस्था संचालनका लामग नीमत ,मनििहरु बनाउने र सो मनििहरु पालना 

भए नभएको हनेे । 

५ आिश्िकता अनुसार अध्िक्ष ,समचि ,कोषाध्िक्षहरुलाई सघाउने । 

६ तोक्रकएको अन्ि काििहरु गने ।  

८ .आर्थिक व्यिस्थापन  

संस्थाको आम्दानी ,खचि ,नाफा ,लेखा ,लेखा पररक्षर् लगाित आर्थिक व्यिस्थापन देहाि बिोमिि 

हुनेछ : 

क) टोल मिकास संस्थाको आम्दानी  

१) मिमभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी मनकािहरु, मबमभन्न सािुदामिक संस्था तथा 

व्यमिहरुबाट प्राप्त हुने सहािता र अनुदान ।  

२) टोल मिकास संस्थाले आििूलक काििहरु सञ्चालन गरी प्राप्त हुने आम्दानी ।  

३) संस्थाको मिकास मनिािर्का लामग टोल मिकास कोषको रुपिा टोल मिकास संस्थाको 

आम्दानीको मनमित प्रमतशत संस्थाको मनर्ििानुसार छु्ाउने रकि । 

४) संस्थाले अन्ि स्रोतबाट िम्िा गरेको रकि ।  



ख) खचि  

१) संस्थाको मिकास मनिािर्का लामग टोल मिकास कोषको रकि संस्थाको मनर्ििानुसार खचि 

हुनेछ ।  

२) संस्था संचालन, व्यिस्थापन र लेखापरीक्षर्का लामग गनुिपने खचिहरु टोल मिकास 

संस्थाको नीमत बिोमिि खचि हुनेछ ।  

ग) नाफा 

१) टोल मिकास संस्थाले आििन गरेको आम्दानी खचि कटाई बाुँकी रहकेो रकि संस्थाको नाफा 

िामननेछ ।  

२) नाफा संस्थाको मनर्ििानुसार टोलको मिकासका लामग खचि गररनेछ ।  

घ) लेखा 

संस्थाको लेखा देहाि बिोमिि हुनेछ : 

१) संस्थाले मनिुि गरेको लेखापरीक्षकबाट लेखापररक्षर् गराउनु पनेछ ।  

२) आिश्िकता अनुसार नगरपामलकाले पमन संस्थाको आम्दानी खचिको लेखापररक्षर् गनि 

सके्नछ । 

३) संस्थाले आफ्नो िार्षिक लेखापररक्षर्को प्रमतिेदन सम्बमन्धत नगरपामलकािा सिेत पेश 

गनुिपनेछ । 

 ९ .मिमिध 

क) िो काििमिमध प्रचमलत नेपालको ऐन ,मनििहरुसंग बामझएिा बामझएका बंुदाहरु स्ित  :

खारेि हुनेछन् । 

ख)  िो काििमिमध कािािन्ििनको िििा कुनै बाधा अड्चन आएिा सोको नगर 

काििपामलकाको मनििानुसार फुकाइनेछ । 

                                                                     cf1fn], 

                                                                    vu]Gb| ;fpb 

                                                          lg=k|d'v k|zf;sLo clws[t 


