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१.भुलमका
सामुदालयक प्रयासमा टोिको संस्थागत, सामालजक तथा आर्थथक लिकास, स्थानीय स्तरमा सुिासन प्रबर्द्धन गनध
नगरपालिका क्षेत्र र बस्तीहरुमा लनलित भौगोलिक क्षेत्रलभत्र रहेका सबै घरधुरी सदस्य रहने गरी स्थानीय
स्तरमा िडा सलमलतको मातहत तथा सहयोगीको रुपमा रहने गरी गठन गररने टोि लिकास संस्था र सो
संस्थाको कामिाई व्यिलस्थत गनध कृ ष्णपुर नगरपालिका नगर कायधपालिकािे लमलत २०७४/१२/१६ मा
स्िीकृ त गरी यो कायधलिलध कायाधन्ियनमा ल्याएको छ ।
२. उद्देश्य
टोि लिकास संस्था गठन गनुक
ध ा मुख्य उद्देश्यहरु लनम्नानुसार रहेका छन :
१. टोि, बस्तीस्तरमा समानता कायम गने,
२.टोि, बस्तीस्तरमा लबलभन्न लनकायहरुबाट प्रबाह हुने सेिामा टोिबासीको पहुुँच अलभबृलर्द् गने,
३.टोि बस्तीस्तरमा समानता, समताको भािना जागृत गराउने, आपसी सदभाि, समझदारी, समन्िय र
मेिलमिाप कायम गराउने,
४.आर्थथक, सामालजक सिािमा सबै टोिबासीहरुिाई लनणधय प्रक्रियामा समान अिसर र अलधकार प्रदान गने,
५.टोिको सामालजक कायधमा पारदर्थिता कायम गरी सुिासनिाई बढािा क्रदने,
६.बस्ती/टोिस्तरमा सबै संस्थाहरुको प्रिेिर्द्ारको रुपमा टोि लिकास संस्थािाई लिकास गदै लिलभन्न
लनकायहरुबाट सञ्चािन हुने लिकास कायधमा सहयोग गने,
७.टोि लिकास संस्थािाई िडाभन्दा तल्िो एकाइको रुपमा लिकास गरी सहभालगतात्मक योजना तजुधमा,
अनुगमन एिं मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी गराउने,
८.टोिका सदस्यहरुमा गररबीिाई लनलित आधारमा िगीकरण गरी लतनीहरुको अलभिेख तयार गने,
९.टोिको समग्र लिकासका िालग कायधिमहरु तयार गने ।
१०.िातािरणमैत्री तथा बािमैत्री नगर घोषणा गनध आिश्यक सहयोग गने ।
३. गठन : टोि लिकास संस्थाको गठन देहाय बमोलजम हुनेछ :
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१. नगरपालिका क्षेत्र र बलस्तहरुको लनलित भौगोलिक क्षेत्रलभत्रका टोि तहमा रहेका घरपररिारका
सदस्यहरुबाट टोि लिकास संस्थाको गठन गररनेछ ।
२. पलहिोपटकका िालग टोि लिकास संस्थाको व्यापक भेिाबाट टोि लिकास सलमलतको कामिाई
व्यिलस्थत गनध अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सलचि र आिश्यकता अनुसारका सदस्यहरु रहेको एक
टोि लिकास कायध सलमलत गठन हुनेछ । तर दोस्रो पटकको हकमा यस्तो कायध सलमलत साधारण सभाको
सिधसम्मत िा सो नभएमा बहुमतबाट पुनधगठन हुनेछ । टोि लिकास कायध सलमलतको अिलध २ बषधको
हुनेछ । एकपटक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सलचि भएको व्यलि पुन: सोही पदमा िगतै दुई
िषधको अिलध व्यलतत नभई लनयुि हुने छैन । कायध सलमलतमा अध्यक्ष सलचि िा कोषाध्यक्ष मध्ये कु नै
एक जना अलनिायध रुपमा मलहिा हुनुपनेछ ।
३. टोि लिकास संस्था गठन गदाध सके सम्म टोिका सम्पूणध घरधुरीिाई एक घर एक सदस्यको रुपमा
समेट्नुपदधछ । सो सम्भि नभए कम्तीमा ८० प्रलतित घरधुरी सहभागी गराई टोि लिकास संस्था गठन
गररनेछ । टोि लिकास संस्थामा सहभागी भएका सदस्यहरुमध्ये कम्तीमा ५० प्रलतित मलहिा आबर्द्
गराउनु पनेछ ।
४. टोि लिकास संस्थाको व्यिस्थापन ढाुँचािाई स्पष्ट पानध अनुसलू च-१ मा उल्िेलखत नमूना लिधानका
आधारमा टोि लिकास संस्थाको लिधान तयार गनुधपनेछ ।
५. समन्िय र मेिलमिाप कायम गराउं दै सामालजक ऐक्यबर्द्ता कायम गने ।
४. दताध/सूलचकृ त : टोि लिकास संस्थाको दताध/सूलचकृ त देहाय बमोलजम हुनेछ :
१. टोि लिकास संस्थाको बैठकमा सिधसम्मत लनणधय गराई नगरपालिकािे दताध/सूचीकृ त गनेछ । टोि
लिकास संस्थािाई नगरपालिकामा दताध/सूलचकृ त गदाध पेि गने लनिेदनको नमुना अनुसूची-२ मा
उल्िेख गररएको छ । टोि लिकास संस्थाबाट लनणधय गरी दताधका िालग लनिेदन पेि गरे मा नगर
कायधपालिकाको कायाधियिे अनुसूची-३ बमोलजमको टोि लिकास संस्था दताध प्रमाण-पत्र प्रदान
गनुधपनेछ ।
२. टोि लिकास संस्थािे यस कायधलिलध बमोलजमका उद्देश्य लिपरीत कु नै काम गरे मा िा प्रचलित कानूनिे
गनध नपाउने कायध गरे मा नगरपालिकािे टोि लिकास संस्थाको दताध खारेज गनध सक्नेछ । दताध खारे ज
भएपछी सो स्थानमा नयाुँ टोि लिकास संस्था गठन हुनेछ ।
५.टोि लिकास संस्थाको काम : टोि लिकास संस्थािे आफ्नो टोि क्षेत्रको समग्र लिकास र सदस्यहरुको लहतका
िालग देहायका कायधहरु गने,
१. टोिमा धनी, गररबको भािना हटाई सबै सदस्यहरुिाई लनणधय प्रक्रिया र स्रोत साधनमा समान
अलधकार प्रदान गने,
२. लबलभन्न सरकारी एिं गैर सरकारी लनकायहरुसंग सुमधुर सम्बन्ध स्थालपत गरी टोिको लिकासको
िालग सहजीकरण गने,
३. टोिमा उद्यम लिकाससंग सम्बलन्धत योजनाहरु संचािन गनध आिश्यक सहजीकरण गने,
४. टोिमा सडक ढि िगायतका पूिाधधारमा नगरपालिकाको सहमलतमा संस्थाको लनणधयानुसार सेिा
िुल्क लिने,
५. टोिको लिकासका िालग लबलभन्न स्रोतबाट प्राप्त स्रोतको उच्चतम् सदुपयोग गने,
६. टोिको सामुलहक समस्या पलहचान गरी प्राथलमकताको आधारमा टोि लिकास योजना तजुधमा गने,
७. एच.आइ.भी./एड्स, अन्धलिश्वास, छाउपडी प्रथा, बाि लििाह, बहुलििाह जस्ता सामालजक समस्याको
पलहचान गरी सुधारका कायधिमहरु संचािन गने ।
८. टोिको आर्थथक तथा सामालजक तथ्याङ्क अद्यािलधक गनध सूचना अलभिेख रा्े,
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९. सहभालगतात्मक योजना तजुम
ध ा गदाध प्राथलमकताको आधारमा आयोजनाहरुको पलहचान गरी िडामा
लसफाररस गने,
१०. टोिमा लिलभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी लनकायहरुबाट प्राप्त योजनाहरुको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण
प्रदान गने,
११. टोिमा लबलभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था माफध त प्राप्त हुने कायधिमहरु टोि लिकास संस्था
माफध त संचािन हुने िातािरण लसजधना गने,
१२. आफ्नो िडा तथा टोििाई िातािरणमैत्री तथा िािमैत्री बनाउने खािका कायधिमहरु सञ्चािन गने,
१३. टोिमा भिन लनमाधण मापदण्ड, सामालजक सुरक्षा भत्ता आक्रद सामालजक सरोकारका लिषयमा
चेतनामूिक कायधिमहरु सञ्चािनमा सहयोग गने ।
१४. टोिमा रहेका सािधजलनक, पर्थत, ऐिानी आदी जग्गाको संरक्षणमा नगरपालिकािाई सहयोग गने ।
१५. नगरपालिकाको राजश्व पररचािनका िालग सहयोग प्रदान गने ।
१६. संस्थामा प्राप्त रकमको संस्थाको नीलत बमोलजम रकम खचध गने, िेखा रा्े र िेखापररक्षण गराउने,
१७. नगरपालिकासंग भएको समझदारी अनुसारका अन्य कायधहरु ।
६.टोि लिकास संस्थाको कायध सलमलतको बैठक :
टोि लिकास संस्थाको कायधसलमलतको बैठक व्यिस्थापन देहाय िमोलजम हुनेछ :
१. टोि लिकास संस्थाका सदस्यहरुको लहत, सहयोग एिं समन्ियका िालग टोि लिकास संस्थाको कायध
सलमलतको बैठक मलहनामा कलम्तमा १ पटकमा नघट्ने गरी बस्नेछ ।
२. सलमलतको बैठकमा नगरपालिकाका संबलन्धत िडाका प्रलतलनलधहरु िगायत अन्य सरोकारिािाहरुिाई
आमलन्त्रत गनध सक्रकनेछ ।
३. सलचििे संस्थाको िैठकको लनणधयहरु िैठक पुलस्तकामा िेलख प्रमालणत गराउनु पनेछ ।
७.टोि लिकास संस्थाका कायध सलमलतको पदालधकारीहरुको काम, कतधव्य र अलधकार
टोि लिकास संस्थाका कायध सलमलतको पदालधकारीहरुको काम, कतधव्य र अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ:
(क) अध्यक्षको काम, कतधव्य र अलधकार
१) संस्थाको लनयलमत बैठक बोिाउने, बैठकका िालग लमलत, समय र स्थान तोक्ने ।
२) बैठकको अध्यक्षता गरी बैठक संचािन गने ।
३) बैठकमा अनुिासनको पािन गनध िगाउने र छिफिका लिषयहरु रटपोट गने िा गनध िगाउने ।
४) छिफि हुंदा सबैको लिचार संकिन गने र सिधसम्मत लनणधय गनध पहि गने ।
५) लनणधयहरु िागु गने र गनध िगाउने ।
६) लिकासको कायधमा सबैिाई समेटेर नेतृत्ि प्रदान गने ।
७) संस्थािे आजधन/प्राप्त गरे को नगद िा लजन्सी सामानको सुरक्षाको प्रबन्ध लमिाउने ।
८) लििेष बैठकको आिश्यकता परे मा लिधान बमोलजम िैठक बोिाउने ।
९) कायधलिलध बमोलजम अन्य कायधहरु गने ।
(ख) संस्थाको सलचिको काम, कतधव्य र अलधकार :
(१) अध्यक्षको आदेिानुसार बैठक बोिाउने ।
(२) एकलतहाइ सदस्यहरुिे लििेष िैठकका िालग लिलखत माग गरे मा लिधान बमोलजम बैठक बोिाउने
(३) छिफिका प्रस्तािहरु संकिन गरी बैठकमा पेि गने र बैठकको लनणधय िेलख लनणधय प्रमालणत
गराउने ।
(४) संस्थाको क्रियाकिापको बारे मा सदस्यिाई जानकारी गराउने ।
(५) तोक्रकएका अन्य कायध गने ।
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(ग) संस्थाका कोषाध्यक्षको काम, कतधव्य र अलधकार :
१) संस्थाको आम्दानी र खचधको लििरण तयार गने ।
२) खचधको िेखापररक्षण गराउने ।
३) बैकमा खाता संचािन गदाध संयुि रुपमा खाता संचािन गने ।
४) संस्थाको नगद र लजन्सी सामानको लजम्मा लिई सुरक्षा गने ।
(घ) संस्थाका सदस्यहरुको काम,कतधव्य र अलधकार :
१) नगरपालिकासुँग भएको साझेदारीपत्रमा उल्िेलखत ितधअनुसार गनुधपने कामहरु गने ।
२) संस्थाको लहसाब-क्रकताब जाुँच गने ।
३) संस्थाका पदालधकारीहरुिे गरे का कामको मूल्यांकन लनयलमत रुपमा गने ।
४) आिश्यकताअनुसार संस्था संचािनका िालग नीलत, लनयमहरु बनाउने र सो लनयमहरु पािना भए
नभएको हेने ।
५) आिश्यकताअनुसार अध्यक्ष, सलचि, कोषाध्यक्षिाई सघाउने ।
६) तोक्रकएको अन्य कायधहरु गने ।
८. आर्थथक व्यिस्थापन
संस्थाको आम्दानी, खचध, नाफा, िेखा, िेखा पररक्षण िगायत आर्थथक व्यिस्थापन देहाय बमोलजम हुनेछ :
क) टोि लिकास संस्थाको आम्दानी
१) लिलभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी लनकायहरु, लबलभन्न सामुदालयक संस्था तथा व्यलिहरुबाट प्राप्त हुने
सहायता र अनुदान ।
२) टोि लिकास संस्थािे आयमूिक कायधहरु सञ्चािन गरी प्राप्त हुने आम्दानी ।
३) संस्थाको लिकास लनमाधणका िालग टोि लिकास कोषको रुपमा टोि लिकास संस्थाको आम्दानीको
लनलित प्रलतित संस्थाको लनणधयानुसार छु ट्याउने रकम ।
४) संस्थािे अन्य स्रोतबाट जम्मा गरे को रकम ।
ख) खचध
१) संस्थाको लिकास लनमाधणका िालग टोि लिकास कोषको रकम संस्थाको लनणधयानुसार खचध हुनेछ ।
२) संस्था संचािन, व्यिस्थापन र िेखापरीक्षणका िालग गनुधपने खचधहरु टोि लिकास संस्थाको नीलत
बमोलजम खचध हुनेछ ।
ग) नाफा
१) टोि लिकास संस्थािे आजधन गरे को आम्दानी खचध कटाई बाुँकी रहेको रकम संस्थाको नाफा मालननेछ ।
२) नाफा संस्थाको लनणधयानुसार टोिको लिकासका िालग खचध गररनेछ ।
घ) िेखा
संस्थाको िेखा देहाय बमोलजम हुनेछ :
१) संस्थािे लनयुि गरे को िेखापरीक्षकबाट िेखापररक्षण गराउनुपनेछ ।
२) आिश्यकता अनुसार नगरपालिकािे पलन संस्थाको आम्दानी खचधको िेखापररक्षण गनध सक्नेछ ।
३) संस्थािे आफ्नो िार्थषक िेखापररक्षणको प्रलतिेदन नगरपालिकामा समेत पेि गनुधपनेछ ।
९. लिलिध
(क) यो कायधलिलध प्रचलित नेपािको ऐन, लनयमहरुसंग बालझएमा बालझएका बुंदाहरु स्ित: खारे ज हुनेछन्
(ख) यो कायधलिलध कायाधन्ियनको िममा कु नै बाधा अड्चन आएमा सोको नगर कायधपालिकाको
लनयमानुसार फु काइनेछ ।
अनुसच
ू ी1
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..............................टोि लिकास संस्थाको लिधान
प्रस्तािना :
स्थानीय रुपमा उपिब्ध श्रम, सीप र साधन तथा अिसरहरुिाई अलधकतम पररचािन गदै नगरको
सामालजक तथा आर्थथक व्यिस्थािाई एकअकाधको पररपूरकको रुपमा लिकलसत गरी गररबी न्यूनीकरणका
प्रयासमा ठोस योगदान पुयाधउने, सहभालगतात्मक योजना तजुधमा गने तथा आफ्नो टोिको समग्र लिकास गने
िातािरण लसजधना गनध यो .............................................टोि लिकास संस्था स्थापना गरी संचािन गनध
िान्छनीय भएकोिे यो लिधान बनाइएको छ ।
१. प्रारलम्भक :
संलक्षप्त नाम र प्रारम्भ
(क) यो लिधान ..................................................... टोि लिकास संस्थाको लिधान हुनेछ ।
(ख) यो संस्थाको नाम ......................................... टोि लिकास संस्था हुनेछ ।
(ग) यो लिधान ...................................................................टोि लिकास संस्थाको साधारण सभाबाट स्िीकृ त
भएको लमलतदेलख िागु हुनेछ ।
(घ) यस संस्थाको कायाधिय......................................................................................मा हुनेछ ।
(ङ) यस संस्थाको लसमाना देहाय बमोलजम हुनेछ :
पूिध ...................................................पलिम ...............................................
उत्तर ................................................दलक्षण..................................................
२. पररभाषा :
लिषय िा प्रसङ्गिे अको अथध निागेमा यस लिधानमा :
१. ‘संस्था’ भन्नािे ........................................................टोि लिकास संस्थािाई सम्झनुपछध ।
२. ‘लिधान’ भन्नािे टोि लिकास संस्थाको लिधानिाई सम्झनुपछध ।
३. ‘साधारणसभा’ भन्नािे संस्थाको साधारण सदस्यहरुको भेिा सम्झनुपदधछ ।
४. ‘सलमलत’ भन्नािे टोि लिकास संस्थाको कायधसलमलत सम्झनुपछध ।
५. ‘बैठक’ भन्नािे संस्थाको संयि
ु िा छु ट्टाछु ट्टै िैठक सम्झनुपछध ।
६. ‘पदालधकारी’ भन्नािे कायधसलमलतका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सलचि र सदस्यहरुिाई जनाउुँ छ ।
३. संगरठत संस्था हुने :
(क) संस्थाको आफ्नो छु ट्टै छाप हुनेछ । साथै संस्थािे ब्यलि सरह आफ्नो नामबाट कायध गनध सक्नेछ ।
(ख) संस्थािे चि-अचि सम्पलत्त प्राप्त गनध, उपभोग गनध सक्नेछ । तर संस्थािे आफ्नो अचि सम्पलत्त
लबक्रि गने भने पाउने छैन । संस्था लिघटन भए सो संस्थाको सम्पूणध चि अचि सम्पलत्त
नगरपालिकामा हस्तान्तरण हुनेछ ।
४. संस्थाका उद्देश्यहरु :
संस्थाको संस्थागत, सामालजक तथा आर्थथक लिकासका िालग देहाय बमोलजमको उद्देश्य हुनेछ :
(क) टोिस्तरमा सक्षम र क्रदगो स्िायत्त संस्थाको लिकास गने ।
(ख) टोिका ब्यलिहरुको आयमा बृलर्द् गने कायधिमको संचािन गरी गररबी न्यूनीकरणमा मद्दत
पुयाधउने ।
(ग) स्थानीय स्तरको लिकास प्रक्रियािाई क्रदगो र आत्मलनभधर बनाउन स्थानीय स्तरको समुदायको
व्यलिहरुको क्षमता लिकास कायधिम कायाधन्ियनमा टेिा पुयाधउने ।
(घ) संस्थािाई सहभालगतात्मक योजना तजुधमा, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी
बनाउने ।
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५. टोि लिकास कायध सलमलतको गठन
टोि लिकास कायध सलमलतको गठन देहाय बमोलजम हुनेछ :
(क) नगरपालिकाका नगरोन्मुख बलस्तहरुको लनलित भौगोलिक क्षेत्रलभत्रका टोि तहमा रहेका
घरपररिारका सदस्यहरुबाट टोि लिकास संस्थाको गठन गररनेछ ।
(ख) पलहिो पटकका िालग टोि लिकास संस्थाको व्यापक भेिाबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष,
सलचि र आिश्यकता अनुसारका सदस्यहरु रहेको एक टोि लिकास कायध सलमलत गठन हुनेछ ।
दोस्रो पटकको हकमा यस्तो कायध सलमलत साधारण सभाको सिधसम्मत िा सो नभएमा बहुमतबाट
पुनगधठन हुनेछ । टोि लिकास कायध सलमलतको अिलध २ बषधको हुनेछ । एकपटक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
कोषाध्यक्ष र सलचि भएको व्यलि पुन: सोही पदमा िगतै दुई िषधको अिलध व्यलतत नभई लनयुि
हुने छैन । कायध सलमलतमा कलम्तमा ५० प्रलतित सदस्यहरु र अध्यक्ष िा कोषाध्यक्ष मध्ये कु नै एक
जना अलनिायध रुपमा मलहिा हुनुपनेछ ।
(ग) टोि लिकास संस्था गठन गदाध सके सम्म टोिका सम्पूणध घरधुरीिाई समेट्नुपदधछ । यक्रद सो सम्भि
नभए कम्तीमा ८० प्रलतित घरधुरी सहभागी गराई टोि लिकास संस्था गठन गररनेछ । टोि
लिकास संस्थामा सहभागी भएका सदस्यहरुमध्ये कलम्तमा ५० प्रलतित मलहिा आिर्द् गराउनु
पनेछ ।
६. संस्थाका कायधहरु :
टोि लिकास संस्थाका कायधहरु देहाय बमोलजम हुनेछन् :
१. प्रत्येक टोि स्तरमा सम्भि भएसम्म सबै घरपररिार सहभागी भएको टोि लिकास संस्था गठन गने
२. संस्थाका सदस्यहरुिाई उद्यमिीितातफध अग्रसर गराउन आिश्यक पहि गने तथा सोलह
बमोलजमका कायधिमहरु संचािन गने ।
३. टोिमा आइपरे का समस्याहरु समाधान गनध एकअकाधमा भाइचारा सम्बन्ध कायम गरी सभ्य
समाजको लसजधना गने ।
४. उपिब्ध स्रोतको समुलचत पररचािन गदै टोिको समग्र लिकासका िालग टोि लिकास योजना
बनाउने ।
५. एच.आइ.भी/एड्स, अलिक्षा, अन्धलिश्वास, छाउपडी प्रथा, बािलििाह, बहुलििाह, जस्ता सामालजक
समस्याका बारे मा सम्पूणध टोि लिकास संस्थाका सदस्यहरुिाई चेतना अलभबृलर्द् गने ।
६. आफ्नो टोि तथा सािधजलनक स्थिमा िृक्षारोपण गने,
७. आफ्नो िडा तथा टोििाई िातािरणमैत्री तथा िािमैत्री बनाउने लिलिध कायधिमहरु सञ्चािन
गने ।
८. टोिमा बसोिास गने बालसन्दाका बीचमा भिन लनमाधण मापदण्ड, सामालजक सुरक्षा भत्ता
िगायतका सामालजक सरोकारका लबषयहरुमा लिलभन्न चेतनामूिक कायधिम सञ्चािन गने ।
९. िातािरणमैत्री स्थानीय िासनका सूचकहरुको टोिमा कायाधन्ियन गने र नगरपालिकािाई सो
सूचक कायाधन्ियन गनध सहयोग गने ।
१०. आफ्नो टोि िस्तीिाई नमुना िस्तीको रुपमा लिकास गनध सहयोग गने ।
११. हररत गाउुँ /िहर, उज्यािो गाउुँ /िहर, सफा गाउुँ /िहर र सम्पन्न तथा सभ्य गाउुँ /िहर स्थापना
अलभयानमा सहयोग गने ।
१२. आफ्नो क्षेत्रमा भिन संलहता तथा मापदण्डको कायाधन्ियनमा सहयोग गने ।
१३. पूणध साक्षर, पूणध खोप, पूणध घटना दताध आदी अलभयानमा सहयोग गने ।
१४. टोिमा रहेका सािधजलनक, पर्थत, ऐिानी आदी जग्गाको संरक्षणमा नगरपालिकािाई सहयोग गने
१५. संस्थाको अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सलचिको चयन सिधसम्मलतमा िा सो नभएमा बहुमतमा गने ।
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७.

८.

९.

१०.

१६. नगरपालिकाको राजश्व पररचािनमा सहयोग गने ।
१७. नगरपालिकासंग भएको समझदारी अनुसारका अन्य कायधहरु ।
सदस्यता
संस्थामा सदस्यता देहाय बमोलजम हुनेछ :
(क) यस लिधानको उद्देश्य बमोलजम संस्थाप्रलत श्रर्द्ा र लनष्ठा राखी लिधानिाई स्िीकार गने स्थानीय
टोिबासी यस संस्थाको सदस्य हुनेछ ।
(ख) सदस्य बन्न इच्छु क नयाुँ टोिबासीिाई संस्थािे तोके बमोलजम संस्थामा दरखास्त क्रदएमा सदस्यता
प्रदान गररनेछ ।
सदस्यता नरहने
देहायको अिस्थामा सदस्य रहने छैन :
(क) सदस्यको मृत्यु भएमा
(ख) सदस्यिे क्रदएको सदस्यता पररत्यागको लिलखत लनिेदन संस्थािे स्िीकृ त गरे मा ।
तर संस्थाको लनणधय उपर लचत्त नबुझेमा साधारणसभामा पेि गने र साधारणसभाको लनणधय
अलन्तम हुनेछ ।
(ग) सदस्यता िुल्क नलतरे को िा संस्थाको लनणधय पािन नगरेमा संस्थािे लनणधय गरी सम्पूणध सदस्यिाई
जानकारी गराएमा ।
(घ) संस्थािाई हालन-नोक्सानी हुने कायध गरे मा िा नैलतक पतन, आर्थथक अलनयलमतता िा भ्रष्टाचार
गरे को अलभयोग प्रमालणत भई सजाय पाएको कारण देखाई संस्थािे सदस्यताबाट हटाउने लनणधय
गरे मा । तर सम्बलन्धत सदस्यहरुिाई सफाइ क्रदने अिसरबाट बलञ्चत गररनेछैन । यस सम्बन्धी
अलन्तम लनणधय गने अलधकार साधारणसभाको हुनेछ ।
(ङ) नेपािको प्रचलित कानुनिे लनषेध गरे को कायध गरे मा ।
संस्था गठन एंि कायध संचािन लिलध
संस्थाको गठन एिं कायध संचािन लिलध देहाय बमोलजम हुनेछ :
(क) लनलित भौगोलिक क्षेत्रका व्यलिहरुको सिधसम्मत लनणधयबाट टोिको क्षेत्र लनक्यौि गरे पलछ त्यस
टोि लभत्र बसोबास गने अलधकांि घरधुरीहरुको उपलस्थलतमा संस्था गठन गररनेछ ।
(ख) टोि लिकास संस्था गठन गनध उपलस्थत भएका व्यलिहरुिे गरे को सिधसम्मत लनणधयको आधारमा
एक-एक जना अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सलचि र अन्य घरधुरीहरु सदस्य हुनेछन् ।
(ग) संस्था कलम्तमा ५० प्रलतित मलहिा सदस्य रहनेछन् । अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सलचि मध्ये कलम्तमा
१ जना मलहिा हुनेछ ।
संस्थाका पदालधकारीहरुको काम, कतधव्य र अलधकार
संस्थाका पदालधकारीहरुको काम, कतधव्य र अलधकार देहायबमोलजम हुनेछ् :
(क) अध्यक्षको काम, कतधव्य र अलधकार :
१) संस्थाको लनयलमत बैठक बोिाउने ।
२) बैठकको अध्यक्षता गरी बैठक संचािन गने ।
३) बैठकमा अनुिासनको पािन गनध िगाउने र छिफिका लबषयहरु रटपोट गने िा गनध िगाउने
४) छिफि हुंदा सबैको लिचार संकिन गने र सिधसम्मत लनणधय गनध पहि गने ।
५) लनणधयहरु िागु गने र गनध िगाउने ।
६) सलचि र कोषाध्यक्षिाई आिश्यकता अनुसार सहयोग पुयाधउने ।
७) संस्थािे आजधन/प्राप्त गरे को नगद िा लजन्सी सामानको सुरक्षाको प्रबन्ध लमिाउने ।
८) आिश्यक कायधमा संस्थाको प्रलतलनलधत्ि गने िा गराउने ।
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११.

१२.
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)
१३.

९) लििेष बैठकको आिश्यकता परे मा सबै सदस्यहरुको सहमलतमा बैठक बोिाउने ।
(ख) संस्थाको सलचिको काम, कतधव्य र अलधकार :
१) अध्यक्षको आदेिानुसार बैठक बोिाउने ।
२) अध्यक्षको अनुपलस्थलतमा बैठक को अध्यक्षता गने ।
३) एकलतहाइ सदस्यहरुिे लििेष बैठक िालग लिलखत माग गरे मा लििेष िैठक बोिाउने ।
४) बैठक पुलस्तकामा उपलस्थत गराउने ।
५) छिफिका प्रस्तािहरु संकिन गरी बैठकमा पेि गने र बैठकको लनणधय प्रमालणत गराउने ।
६) संस्थाका क्रियाकिापका बारेमा सदस्यिाई जानकारी गराउने ।
७) तोक्रकएका अन्य कायधहरु गने ।
(ग) संस्थाका कोषाध्यक्षको काम, कतधव्य र अलधकार :
१) संस्थािे गरे को आर्थथक कारोबारको िेखापरीक्षण गराउने ।
२) बैंकमा सयुि रुपमा खाता संचािन गने ।
३) अन्य सदस्यहरुसंग समन्िय रालख सहयोग लिने क्रदने ।
४) संस्थाको नगद र लजन्सी सामानको लजम्मा लिई सुरक्षा गने ।
(घ) संस्थाका सदस्यहरुको काम, कतधव्य र अलधकार :
१) नगरपालिकासंग भएको साझेदारी पत्रमा उल्िेलखत ितधअनुसार गनुधपने कामहरु गने ।
२) संस्थाको लहसाब क्रकताब चेक गने ।
३) संस्थाका पदालधकारीहरुिे गरे को कामको मूल्यांकन लनयलमत रुपमा गने संस्था सञ्चािनका
िालग आिश्यकता अनुसार नीलत बनाउन सहयोग गने ।
४) बैठकमा उपलस्थत भई प्रत्येक छिफिमा भाग लिने ।
साधारण सभाको गठन र कायध प्रणािी
साधारण सभाको गठन र कायध प्रणािी देहाय बमोलजम हुनेछ :
१) संस्थाको सम्पूणध सदस्यहरु रहेको एक साधारण-सभा हुनेछ ।
२) साधारण-सभाको अध्यक्षता संस्थाको अध्यक्षिे गनेछ । लनजको अनुपलस्थलतमा संस्थाको सलचि र
लनजको पलन अनुपलस्थलतमा संस्थाको जेष्ठ सदस्यिे गनेछ ।
३) साधारण-सभा संस्थाको सिोच्च लनकाय हुनेछ ।
साधारण सभाको काम, कतधव्य र अलधकार
साधारण सभाको काम, कतधव्य र अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ :
संस्थाको साधारण सभाको सल्िाह प्राप्त गनध उलचत देलख पेि भएका लिषयमा सल्िाह क्रदने ।
िेखापरीक्षक लनयुलि गने ।
संस्थाको िेखापररक्षकको प्रलतिेदन पाररत गने ।
कायध सलमलतिाई अलधकार प्रत्यायोजन गने ।
कायध सलमलत सम्बन्धमा भएका उजुरी पुनरािेदन सुन्ने र लनणधय क्रदने ।
संस्थाको लिधान संिोधन गने ।
आिश्यकता अनुसार सल्िाहकारको मनोनयन गने ।
संस्थाको िार्थषक कायधयोजना स्िीकृ त गने ।
आर्थथक व्यिस्था
(क) संस्थाको देहायबमोलजम आर्थथक स्रोत हुनेछ :
 सदस्यताबाट प्राप्त िुल्क ।
 सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त हुने अनुदान ।
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 संस्थाको क्रियाकिापको लसिलसिामा प्राप्त हुने आय िा पुरस्कार ।
 अन्य आम्दानी ।
(ख) प्रत्येक असार मसान्तमा िेखा तयार गरी परीक्षण पिात लििरण साधारणसभामा प्रस्तुत गने
लजम्मेिारी संस्थाको हुनेछ ।
(ग) संस्थाको नाममा प्राप्त िा खरीद चि-अचि सम्पलत्तको पररचािन र प्रयोग तोक्रकए बमोलजम हुनेछ
१४. कायधसलमलत तथा पदालधकारीको राजीनामा
(क) सलमलतका सदस्यहरुिे आफ्नो पदबाट राजीनामा क्रदन चाहेमा अध्यक्ष समक्ष क्रदन सक्नेछन् ।
(ख) अध्यक्षिे आफ्नो राजीनामा सलचिमाफध त संस्थाको बैठकमा पेि गनुधपनेछ र सोउपर संस्थािे
लनणधय गरे बमोलजम हुनेछ ।
१५. कायध सलमलतिाई अलिश्वासको प्रस्ताि : कायध सलमलतका अध्यक्ष एिं पदालधकारीहरु उपर अलिश्वास
िागे यथोलचत कारण देखाई संस्थाका ६०% सदस्यहरुिे लबिेष साधारणसभा रालख अलिश्वासको
प्रस्ताि पेि गनध सक्नेछ । अलिश्वासको प्रस्ताि उपर छिफि गरी हुने लनणधयमा बहुमतिाई भन्दा
सिधसम्मतिाई बढी जोड क्रदइनेछ ।
१६. लिलिध
(क) लिधान संिोधन गनुधपने भएमा कायध सलमलतिे स्िीकृ त गरे पलछ साधारणसभामा पेि गररनेछ ।
साधारण सभामा उपलस्थत सदस्यहरुको दुईलतहाई बहुमतिे लबधान संिोधन हुनेछ ।
(ख) प्रचलित ऐन, लनयमहरुसंग बालझएका बुंदाहरु बालझएका] हदसम्म स्ित: खारे ज हुनेछ ।
अनुसच
ू ी–२
टोि लिकास संस्थािाई नगरपालिकामा दताध गने लनिेदनको नमुना
लमलत:............................
श्रीमान् प्रमुख प्रिासकीय अलधकृ तज्यू,
कृ ष्णपुर नगरपालिकाको कायाधिय
गुिररया, कं चनपुर
लबषय: टोि लिकास संस्था दताध गने सम्बन्धमा ।
उपरोि सम्बन्धमा यस नगरपालिकार्द्ारा संचालित िडा नं.............को ................. टोिमा
गठन गररएको...................टोि लिकास संस्थािाई कृ ष्णपुर नगर कायधपालिका कायाधियमा
दताध/सूलचकृ त गररक्रदनुहुन अनुरोध गदधछु । यस .................... टोि लिकास संस्थाको क्षेत्र लनम्नलिलखत
चार क्रकल्िा लभत्र सीलमत रहनेछ ।
पूिध लसमाना :......................................
पलिम लसमाना :..................................
उत्तर लसमाना :....................................
दलक्षण लसमाना :.................................
लनिेदक
.......................
अध्यक्षको नाम :
टोि लिकास संस्थाको नाम :
ठे गाना :
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अनुसच
ू ी–#
टोि लिकास संस्थािाई नगरपालिकािे क्रदने प्रमाणपत्रको नमुना
कृ ष्णपुर नगरपालिका
नगर कायधपालिकाको कायाधिय
u'nl/of, s~rgk'/
& g++= k|b]z, g]kfn
@)&#
;+:yf btf{ k|df0fkq

======================================== nfO{ :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] bkmf ======= adf]lhd s[i0fk'/ gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsf4f/f lgld{t 6f]n ljsf; ;+:yf u7g tyf ;~rfng sfo{ljlw @)&$ sf] bkmf $ pkbkmf @ cg';f/
=========== ;fn===== dlxgf ===== ut] 6f]n ljsf; ;+:yf btf{sf] k|df0fkq k|bfg ul/Psf] 5 .
================================
k|d'v k|zf;lso clws[t

cf1fn],
dx]z axfb'/ ad
k|d'v k|zf;sLo clws[t
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