
श्री ..................................................टोल विकास संस्थाको विधान,२०७9 

प्रस्तािना 
स्थाननय रुपमा उपलब्ध श्रम, सीप र साधन तथा अिसरहरुलाई अनधकतम पररचालन गरै्द नगरको सामाजिक 
तथा आनथिक अिस्थालाई एक अकािको पररपरुकको रुपमा विकनसत गरी गररबी न्यनुीकरणका प्रयासमा ठोस 
योगर्दान प-ुयाउने सहभागीतात्मक योिना तिुिमा गने तथा आफ्नो टोलको समग्र विकास गनि यो 
..........................................टोल विकास संस्था स्थापना गरी संचालन गनि बाञ्छननय भएकोले यो विधान 
बनाइएको छ । 

१.  प्रारजभभक, सजिप्त नाम र प्रारभभः 
(क) यो विधान....................................टोल नबकास संस्थाको विधान हनुछे । 

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

(ग) यो विधान............................................टोल विकास संस्थाको साधारणसभाबाट स्िीकृत 
भएको नमनत रे्दजख लागू हनुछे । 

(ङ) यस संस्थाको कायािलय ...........................................हनुछे । 

(च) यस संस्थाको नसमाना रे्दहाय बमोजिम हनुेछ । 

पूिि......................................पजिम................................ 
उत्तर.................................र्दजिण................................. 

२.  पररभाषाः विषय िा प्रसंगले अन्य अथि नलागेमा यस विधानमा- 
(क) संस्था, भन्नाले ......................................टोल विकास संस्थालाई सभझनपुर्दिछ । 

(ख) विधान, भन्नाले टोल विकास संस्थाको विधानलाई सभझनपुर्दिछ। 

(ग) साधारणसभा, भन्नाले संस्थाको साधारणसर्दस्यहरुको भेला सभझनपुर्दिछ । 

(घ) सनमनत, भन्नाले टोल विकास संस्थाको कायिसनमनतलाई सभझनपुर्दिछ । 

(ङ) बैठक, भन्नाले संयकु्त िा छुट्टाछुटै्ट बैठक सभझनपुर्दिछ । 

(च) पर्दानधकारी, भन्नाले कायिसनमनत अध्यि, कोषाध्यि, सजचि र सर्दस्यहरुलाई िनाउँछ । 

३.   संगठठत संस्था हनुेः (१) संस्थाको आफ्नो छुटै्ट छाप हनुेछ । साथै संस्थाले ब्यजक्त सरह आफ्नो 
 नामबाट कायि गनि सक्नछे। 

 (२) संस्थाले चल अचल सभपजत्त प्राप्त गनि, उपभोग गनि सक्नेछ । तर संस्थाले आफ्नो अचल सभपजत्त 
विक्री गनि भने पाउने छैन । संस्था विघटन भए सो संस्थाको सभपूणि चल अचल सभपजत्त नगरपानलकामा 
हस्तान्तरण गनुिपर्दिछ । 

४.  संस्थाका उद्दशे्यहरुः संस्थाको संस्थागत, सामाजिक तथा आनथिक विकासका लानग रे्दहाय बमोजिमका 
उद्देश्यहरु हनुेछन ्। 

        क. टोल स्तरमा सिम र ठर्दगो स्िायत्त संस्थाको विकास गने, 
        ख. टोलका ब्यजक्तहरुको आयमा बवृि गने कायिक्रम संचालन गरी गररिी न्यनुीकरणमा मद्दत 

 पयुािउने, 
  ग. स्थाननय स्तरको विकास प्रवक्रयालाई ठर्दगो र आत्मननभिर बनाउन स्थाननय स्तरको समरु्दायको 

 ब्यजक्तहरुको िमता कायिक्रम कायािन्ियनमा टेिा परुयाउने, 



  घ. संस्थालाई सहभानगतात्मक योिना तिुिमा, अनगुमन तथा मूलयांकन प्रवक्रयमा सवक्रय 
 सहभागी बनाउने । 

५.  टोल नबकास कायिसनमनतको गठनः  टोल विकास कायिसनमनतको गठन रे्दहाय बमोजिम हनुेछ । 

    (क) नगरपानलका नभत्रका बजस्तहरुको ननजित भौगोनलक िेत्रनभत्रका टोल तहमा रहेका 
घरपररिारका सर्दस्यहरुबाट टोल विकास संस्थाको कायि सनमनत गठन गररनेछ । 

    (ख) पवहलो पटकका लानग टोल विकास संस्थाको बहृर्द भेलाबाट अध्यि, उपाध्य, कोषाध्यि, 
सजचि र आबश्यकता अनसुारका सर्दस्यहरु रहेको टोल विकास संस्थाको कायिसनमनत गठन हनुेछ 
। र्दोस्रो पटक रे्दजख यस्तो कायि सनमनत साधारणसभाको सििसभमत िा सो नभएमा बहमुतबाट 
पनुिगठन हनुछे ।  

 (ग) टोल विकास संस्थाको कायि सनमनतको अिनध २ बषिको हनुेछ ।  

 (घ) अध्यि, उपाध्यि, कोषाध्यि र सजचि पर्दमा लगातार र्दईु कायिकाल भन्र्दा बढी सोही पर्दमा 
बहाल रहने छैन ।  

 (ङ) अध्यि, सजचि र कोषाध्यि मध्य ेकुनै पर्दमा अननिायि रुपमा मवहला हनुपुने छ र कजभतमा 
४० प्रनतशत सर्दस्यहरु मवहला हनुपुने छ। 

    (च) टोल विकास संस्था गठन गर्दाि सकेसभम टोलका सभपूणि घरधरुीलाई समेट्न ुपर्दिछ। यठर्द सो 
सभभि नभए कभतीमा ८० प्रनतशत घरधरुी सहभागी गराई टोल विकास संस्था गठन गररनेछ। 
टोल विकास संस्थामा सहभागी भएका सर्दस्यहरु मध्य ेकजभतमा ४० प्रनतशत मवहला आिि 
गराउन ुपनेछ । 

६.  संस्थाका कायिहरुः टोल विकास संस्थाका कायिहरु रे्दहाय बमोजिम हनुेछन- 
 (क) प्रत्येक टोल स्तरमा सभभि भए सभम सिै घरपररिार सहभागी भएको टोल विकास संस्था 

गठन गने। 

 (ख) संस्थाका सर्दस्यहरुलाई उद्यमजशलता तर्ि  अग्रसर गराउन आिश्यक पहल गने तथा सोवह 
बमोजिमका कायिक्रमहरु संचालन गने। 

 (ग) टोलमा आईपरेका समस्या समाधान गनि एक अकािमा भाईचारा सभबन्ध कायम गरी सभ्य 
समािको नसििना गने। 

 (घ) उपलब्ध श्रोतहरुको समजुचत पररचालन गरै्द टोलको समग्र विकासका लानग टोल विकास 
योिना बनाउने। 

 (ङ) एच.आइ.भी.।एड्स, अजशिा, अन्धविश्वास, छाउपर्दी प्रथा, बालवििाह, बहवुििाह, िस्ता 
सामाजिक समस्याका बारेमा सभपणुि टोल विकास संस्थाका सर्दस्यहरुलाई चेतना अनभबवृि गने। 

 (च) आफ्नो टोल तथा सािििननक स्थलमा बिृारोषण गने। 

 (छ) आफ्नो िडा तथा टोललाई िातािरणमैत्री तथा बालमैत्री बनाउने विविध कायिक्रमहरु संचालन 
गने। 

 (ि) टोलमा बसोबास गने बानसन्र्दाका बीचमा भिन ननमािण मापर्दण्ड, सामाजिक सरुिा भत्ता 
लगायतका सामाजिक सरोकारका विषयहरुमा विनभन्न चेतनामलुक कायिक्रम संचालन गने। 



 (झ) िातािरणमैत्री स्थाननय शासनका सूचकहरुको टोलमा कायािन्ियन गनेर नगरपानलकालाई सो 
सूचक कायािन्ियन गनि सहयोग गने। 

 (ञ) आफ्नो टोल बस्तीलाई नमनुा बजस्तको रुपमा विकास गनि सहयोग गने। 

 (ट) हररत शहर,उज्यालो शहर,सर्ा शहर र सभपन्न तथा सभ्य शहर स्थापना अनभयानमा सहयोग 
गने। 

 (ठ) आफ्नो िेत्रमा भिनसंवहता तथा मापर्दण्डको कायािन्ियनमा सहयोग गने। 

 (ड) पूणि सािर, पूणि खोप,पूणि घटना र्दताि आठर्द अनभयानमा सहयोग गने। 

 (ढ) टोलमा रहेको सािििननक,पनति एलानी आठर्द िग्गाको संरिणमा नगरपानलकालाई सहयोग 
गने। 

 (ण) संस्थाको अध्यि, कोषाध्यि,तथा सजचिको चयन सििसभमनतमा िा सो नभएमा बहमुतिारा 
गने। 

 (त) नगरपानलकाको रािस्ि पररचालनमा सहयोग गने। 

 (थ) नगरपानलकासँग भएको समझर्दारी अनसुारका अन्य कायिहरु गने । 

7. सर्दस्यताः संस्थामा सर्दस्यता रे्दहाय िमोजिम हनुछे। 

 (क) यस विधनको उद्दशे्य बमोजिम संस्था प्रनत श्रिा र ननष्ठा राखी विधानलाई स्िीकार गने 
स्थानीय टोलिासी यस संस्थाको सर्दस्य हनुछे। 

 (ख) सर्दस्य बन्न ईच्छुक नयाँ टोल िानसलाई संस्थाले तोकेिमोजिम संस्थामा र्दरखास्त ठर्दएमा 
सर्दस्यता प्रर्दान गररनेछ। 

8.  सर्दस्य नरहनेः रे्दहायको अिस्थामा सर्दस्य रहने छैन। 

 (क) सर्दस्यको मतृ्यू भएमा, 
(ख) सर्दस्यले ठर्दएको सर्दस्यता पररत्यागको नलजखत ननिरे्दन संस्थाले स्िीकृत गरेमा,  

तर संस्थाको ननणिय उपर जचत्त निझेुमा साधारण सभामा पेश गने र साधारण सभाको ननणिय 
अजन्तम हनुेछ, 

(क) सर्दस्यता शलुक ननतरेको िा संस्थाको ननणिय पालना नगरेमा संस्थाले ननणिय गरर सभपूणि 
सर्दस्यलाई िानकारी गराएमा, 

(घ) संस्थालाई हानन नोक्सानी हनुे कायि गरेमा िा ननैतक पतन, आनथिक अननयनमतता िा भ्रष्टचार  
गरेको अनभयोग प्रमाजणत भई सिाय पाएको कारण रे्दखाई संस्थाले सर्दस्यतािाट हटाउने ननणिय 
गरेमा, 

तर सभबजन्धत सर्दस्यहरुलाई सर्ाई ठर्दने अिसरिाट िजित गररनेछैन। यस सभबन्धी 
अजन्तमननणिय गने अनधकार साधारण सभाको हनुछे। 

   (ङ) नेपालको प्रचनलत काननुले ननषधे गरेको कायि गरेमा। 

9.  संस्था गठन एिं कायि सिालन विनधः संस्थाको गठन एिं कायि सिालन गने विनध रे्दहाय िमोजिमको 
हनुेछ। 

 (क) ननजित  भौगोनलक िेत्रका व्यजक्तहरुको सििसभमत ननणियिाट टोलको िेत्र ननक्यौल 
गरेपनछ त्यस टोल नभत्र िसोिास गने अनधकांश घरधरुीहरुको उपजस्थनतमा संस्था गठन गररनेछ। 



 (ख) टोल विकास संस्था गठन गनि उपजस्थत भएका व्यजक्तहरुले गरेको सििसभमत ननणियको 
आधारमा एक एक िना अध्यि, उपाध्यि, कोषाध्यि र सजचि र अन्य सर्दस्यहरु रहने गरी कायि 
सनमनत गठन हनुेछ । 

 (ग) संस्थाको कायिकाररणीको रुपमा कायिसनमनतले कायि गने छ । 

 

10.  संस्थाका पर्दानधकारीहरुको काम, कतिव्य र अनधकारः संस्थाका पर्दानधकारीहरुको काम, कतिव्य र   
अनधकार रे्दहाय िमोजिम हनुछे। 

 (क) अध्यिको काम कतिव्य र अनधकार  

(१)  संस्थाको ननयनमत िैठक बोलाउने, 
(२)  िैठकको अध्यिता गरी िैठक संचालन गने, 
(३)  िैठकमा अनशुासनको पालना गनि लगाउने र छलर्लका विषयहरु वटपोट गने िा गनि 

लगाउने, 
(४)  छलर्ल हरु्दाँ सिैको विचार संकलन गने र सििसभमत ननणिय गनि पहल गने, 
(५)  ननणियहरु लाग ुगने र गनि लगाउने, 
(६)  संस्थाले आििन/प्राप्त गरेको नगर्द िा जिन्सी सामानको सरुिाको प्रिन्ध नमलाउने, 
(७)  आिश्यक कायिमा सस्थाको प्रनतनननधत्ि गने िा गराउन े

      (ख) उपाध्यिको काम, कतिब्य र अनधकार   
(१)  अध्यिको अनपुजस्थनतमा अध्यिको काम, कतिब्य र अनधकार बहन गने,  

(२)  आिश्यकता अनसुार अध्यिलाई सघाउने, 
     (ग) सजचिको काम कतिव्य र अनधकार: 

(१) अध्यिको आरे्दश अनसुार िैठक िोलाउने, 
(२) एकनतहाई सर्दस्यहरुले विशेष िैठकका लानग नलजखत माग गरेमा विशषे िैठक िोलाउने, 
(३) ननणिय पजुस्तकामा उपजस्थनत गराउने,  

(४) छलर्लका प्रस्तािहरु िैठकमा पेश गने र िैठकको ननणिय प्रमाजणत गराउने, 
(५) संस्थाको वक्रयाकलापका िारेमा सर्दस्यलाई िानकारी गराउने, 
(६) तोवकएका अन्य कायिहरु गने । 

 (घ) कोषाध्यिको काम कतिव्य र अनधकार: 
(१) संस्थाले गरेको आनथिक कारोिारको लेखा पररिण गराउने, 
(२) िैङ्कमा संयकु्त रुपमा खाता संचालन गने, 
(३) अन्य सर्दस्यहरुसंग समन्िय राजख सहयोग नलन ेठर्दन,े 
(४) संस्थाको नगर्द र जिन्सी सामानको जिभमा नलई सरुिा गने । 

 (ङ) सर्दस्यहरुको काम कतिव्य र अनधकार: 
(१) नगरपानलकासंग भएको साझेर्दारी पत्रमा उललेजखत शति अनसुार गनुिपने कामहरु गने, 
(२) संस्थाका पर्दानधकारीहरुले गरेको काममा सहयोग परु् याउने, 
(४) संस्था संचालनका लानग आिश्यकता अनसुार नीनत बनाउन सहयोग गने, 



(५) िैठकमा उपजस्थत भई प्रत्येक छलर्लमा भाग नलन े। 

11. साधारण सभाको गठन र कायि प्रणाली:  साधारण सभाको गठन र कायि प्रणाली रे्दहाय िमोजिम हनुेछ। 

(क) संस्थाको सभपूणि सर्दस्यहरु रहेको एक साधारण सभा हनुेछ, 
(ख) साधारण सभाको अध्यिता संस्थाको अध्यिले गनेछ । ननिको अनपुजस्थनतमा संस्थाको उपाध्यि 

    र ननिको पनन अनपुजस्थनतमा संस्थाको िषे्ठ सर्दस्यले गनेछ, 
(ग) साधारण सभा संस्थाको सिोच्च अङ्ग हनुेछ । 

12. साधारण सभाको काम, कतिव्य र अनधकारः साधारण सभाको काम, कतिव्य र अनधकार रे्दहाय िमोजिम   

हनुेछ: 
(क) साधारण सभामा पेश भएका विषयमा सललाह ठर्दने, 
(ख) लेखा पररिक ननयजुक्त गने, 
(ग) संस्थाको लेखापरीिण प्रनतिरे्दन पाररत गने, 
(घ) कायि सनमनतलाई अनधकार प्रत्यायोिन गने, 
(ङ) कायि सनमनत सभबन्धमा भएका उिरुी पनुरािरे्दन सनेु्न र ननणिय ठर्दने, 
(च) संस्थाको विधान आिश्यकता अनसुार संशोधन गने, 
(छ) आिश्यकता अनसुार सललाहकारको मनोनयन गने, 
(ि) संस्थाको िावषिक कायियोिना स्िीकृत गने । 

13.  आनथिक व्यिस्थाः (१) संस्थाको रे्दहायिमोजिम आनथिक स्रोत हनुेछ। 

 (क) सर्दस्यता िापत प्राप्त शलुक, 
 (ख) सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थािाट प्राप्त हनु ेअनरु्दान, 
 (ग) संस्थाको वक्रयाकलापको नसलनसलामा प्राप्त हनुे आय िा परुस्कार, 
 (घ) अन्य आभर्दानी । 

 (२) प्रत्येक असार मसान्तमा आनथिक कारोिारको प्रनतिेर्दन तयार गरी लेखा परीिण गराई साधारण  

सभामा प्रस्ततु गने जिभमिेारी संस्थाको हनुेछ। 

(३)  संस्थाको नाममा प्राप्त िा खरीर्द भएको चल-अचल सभमजत्तको पररचालन, प्रयोग र संरिण गने 
जिभमेिारी संस्थाको हनुछे। 

14.  कायिसनमनत तथा पर्दानधकारीको रािीनामाः (१) अध्यिले आफ्नो रािीनामा सजचि मार्ि त संस्थाको  

िैठकमा पेश गनुिपनेछ र सो उपर संस्थाले ननणिय गरे िमोजिम हनुेछ । 

(२) सनमनतका अध्यि बाहेकका सर्दस्यहरुले आफ्नो पर्दिाट रािीनामा ठर्दन चाहेमा अध्यि समि 
ठर्दन सक्नेछन ्। 

 

१५. अविश्वासको प्रस्तािः (१) कायि सनमनतका अध्यि एिं पर्दानधकारीहरु उपर यथोजचत कारण खलुाई 
 संस्थाका २५ प्रनतशत सर्दस्यहरुले ननिरे्दन ठर्दएमा कजभतमा ६० प्रनतशत सर्दस्यहरुको उपजस्थनतमा 
 विशेष साधारणसभा राखी अविश्वासको प्रस्ताि पेश गनि सक्नेछ ।  

 (२) अविश्वासको प्रस्ताि उपर छलर्ल गरी सकेसभम सििसभमत ननणियमा िोड ठर्दईनछे । सििसभमत 
 हनु नसकेमा बहमुतबाट ननणिय गररने छ । 



१६.  विविधः (१) विधान संशोधन गनुिपने भएमा कारण खलुाई कायि सनमनत मार्ि त साधारण सभामा पेश  

गरी साधारण सभामा उपजस्थत सर्दस्यहरुको र्दईुनतहाई बहमुतले विधान संशोधन हनुेछ । यसरी संशोधन 
भएको विधान नगरपानलकाबाट स्िीकृत भएपनछ मात्र लाग ुहनुे छ । 

 (२) यस विधानमा उललेजखत प्रािधानहरु प्रचनलत ऐन, ननयमहरुसंग बाजझएमा बाजझएको हर्दसभम स्ितः 
 खारेि हनुेछन ्। 

17.  हामी ... ..... ...... ..... संस्थाका ननभन संस्थापक ब्यजक्तहरु यस नबधान बमोजिम कायि गनि मन्िरु  

  भै ननभन साजिहरुको रोहबरमा नबधानमा सवहछाप गर्दिछौं । 

 

क्र.सं पर्दानधकारी नबबरण क्र.सं साजिको नबबरण 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


