
 

पााँचखाल नगरपाललका  

स्थानीय राजपत्र 

खण्डM ३                   जेठ १७, २०७६ साल                 संख्या १  

भाग–२ 

पााँचखाल नगरपाललका  
 

पााँचखाल नगरपाललकाको टोल लिकास संस्था सञ्चालन काययलिलि, २०७६  

  

प्रस्तािनााः सामदुालयक प्रयासमा टोलको संस्थागत, सामालजक तथा आलथयक लिकास र स्थानीय स्तरमा सशुासन प्रबर्द्यन गने, स्थानीय श्रोत, सािन र 

जनशलिको उपयोग गरी जीिनस्तर उकास्ने साथै आफ्नो ठाउाँको समस्याहरुको समािान आफैाँ गनय सक्ने सक्षम नागररक बनाउने अलभप्रायले नगरपाललका 

के्षत्रलभत्रका िस्तीहरुमा लनलित भौगोललक के्षत्रलभत्र रहकेा सबै घरिरुी सदस्य रहने गरी टोल लिकास संस्था गठन गनय आिश्यक देलखएकाले स्थानीय स्तरमा 

िडा सलमलतको मातहत तथा सहयोगीको रुपमा रहने गरी गठन गररएका टोल लिकास संस्था दताय र सचूीकृत गनय, सो संस्थाको कामलाई व्यिलस्थत गनय साथै 

नगरपाललकाले सञ्चालन गरेका लिकास लनमायणका काम तथा सेिा प्रिाहमा थप सहयोग पगुोस ्र सेिाग्राहीले सहज सेिा प्राप्त गरी सशुासनको अनभुलूत गरुन् 

भन्ने उद्देश्यले पााँचखाल नगर काययपाललकाले यो काययलिलि तयार गरी लागू गरेको छ ।  

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भः 

(१) यस काययलिलिको नाम पााँचखाल नगरपाललकाको 'टोल लिकास संस्था सञ्चालन काययलिलि, २०७६' रहकेो छ । 

(२) यो काययलिलि स्थानीय राजपत्रमा प्रकालशत भएको लमलतदेलख लागू हुनेछ । 

२. पररभाषाः लिषय िा प्रसङ्गले अको अर्थ नलागेमा, 

(क) 'टोल लिकास संस्था' भन्नाले कुनै लनलित टोल समदुायको घरिरुीहरुलाई समेटेर गठन गररएको संस्थालाई सम्झनपुछय  । 

(ख) 'संस्था' भन्नाले यस काययलिलि अन्तगयत दताय/सचूीकृत भएका टोल लिकास संस्थालाई जनाउाँदछ । 

(ग) 'काययसलमलत' भन्नाले टोल लिकास संस्थाको कायय सलमलतलाई जनाउाँछ । 



(घ) 'सभा' भन्नाले टोल लिकास संस्थाका प्रत्येक घरिरुीबाट प्रलतलनिीत्ि गने सािारण सदस्यसलहतको िालषयक भेलालाई जनाउाँदछ सो शब्दले लिशेष 

सािारण सभा र टोल भेला समेतलाई जनाउनेछ । 

(ङ) 'नगरपाललका' भन्नाले पााँचखाल नगरपाललकालाई सम्झनपुछय । 

(च) 'काययलिलि' भन्नाले 'टोल लिकास संस्था सञ्चालन काययलिलि, २०७६' सम्झनपुछय ।  

(छ) 'अध्यक्ष' भन्नाले संस्थाको अध्यक्षलाई सम्झनपुछय  । 

(ज) 'उपाध्यक्ष' भन्नाले संस्थाको उपाध्यक्षलाई सम्झनपुछय । 

(झ) 'सलचि' भन्नाले संस्थाको सलचिलाई सम्झनपुछय । 

(ञ) 'कोषाध्यक्ष' भन्नाले संस्थाको कोषाध्यक्षलाई सम्झनपुदयछ । 

(ट) 'सदस्य' भन्नाले संस्थाको सदस्यलाई सम्झनपुदयछ र सो शब्दले टोल के्षत्रलभत्र बसोबास गने घरमूली िा घरको प्रलतलनलित्ि गरी टोल लिकास संस्थामा 

आिर्द् हुने सम्पणूय घरिरुीलाई समेत सम्झनपुदयछ । 

(ठ) 'पदालिकारी' भन्नाले संस्थाको काययसलमलतका सबै सदस्यहरुलाई सम्झनपुदयछ । 

 

३. टोल लिकास ससं्र्ा गठन गररने आधार र लसमानाः 

(क) नगरपाललका के्षत्र लभत्रको लिलभन्न टोलहरुमा सबै घर पररिार समेलटने गरी टोल लिकास संस्था गठन गररनेछ । संस्थाको काययके्षत्र र लसमाना 

 नगरपाललकाले तोके अनुसार हुनेछ ।  

(ख) संस्थाको के्षत्रफल ठूलो िा िेरै घर संख्या भएमा भगूोल, िमय, संस्कृलत आलदलाई आिार मानी एक िा एक भन्दा बढी टोल लिकास संस्था गठन गनय 

 सलकनेछ ।  

(ग) नगरपाललकाले आिश्यक ठानेमा कुनै पलन िडाको कुनै पलन के्षत्रमा लिशेष टोल लिकास संस्था गठन गनय सक्नेछ । 

 

४. टोल लिकास ससं्र्ाको कायथिेत्रः टोल लिकास ससं्र्ाको कायथिेत्र लनम्नानुसार हुनेछः 

क) भौलिक पूिाथधार लिकास कायथः 

(१) सडक तथा ढल प्रणालीलाई व्यिलस्थत गने; 

(२) सडक तथा गल्ली बाटोहरुको सिुार काययहरु गने; 

(३) चपी फोहोरमैला व्यिस्थापन प्रणाली सिुार कायय गने; 

(४) खानेपानी तथा सरसफाई प्रणालीको लिस्तार र स्तर उन्नलतको कायय गने;  

(५) सामदुालयक भिन लगायतका आिारभतू भौलतक पिूायिार लिकास कायय गने; 

(६) टोलको भौलतक पिूायिारका लिकास लनमायण काययमा सलियताका साथ एकजटु हुने;  



(७) नगरपाललकाको भौलतक पिूायिार सम्बन्िी नीलत, काययिम र योजनाहरुलाई कायायन्ियन गनय सहयोग गने;  

(८) टोलमा लिलभन्न लनकायहरुबाट सञ्चालन हुने लिकास काययमा सहयोग गने । 

 

ख) आलर्थक कायथः  

(१) टोल तथा िस्तीहरुमा लिलभन्न लनकायबाट प्रिाह हुने सेिामा टोलिासीको पहुाँच अलभिलृर्द् गने;  

(२) टोलबासीहरुमा उद्यमशीलताको लिकास गराई टोलस्तरमा लघ ुउद्यमको लसजयना, लिकास र प्रिर्द्यन गने;  

(३) टोलको लालग नगरस्तरीय तथा िडा स्तरीय योजना छनौट प्रलियामा टोलबासीहरुलाई सहभागी गराउने; 

(४) टोलका सदस्यहरुमा गररिीलाई लनलित आिारमा िगीकरण गरी लतनीहरुको अलभलेख तयार गने;  

(५) टोलस्तरमा सबै संस्थाहरुको प्रिेशद्वारको रुपमा टोल लिकास संस्थालाई लिकास गदै लिलभन्न लनकायहरुबाट संचालन हुने लिकास काययमा सहयोग गने;  

(६) टोलमा रहकेा लिपन्नहरुको पलहचान गरी उनीहरुलाई स्िरोजगार र आयमलूक ताललम प्रदान गने । 

 

ग) सामालिक कायथ 

(१) स्िास््य तथा िातािरणीय सरसफाई लगायत अन्य लिषयमा जनचेतना अलभिलृर्द् गने; 

(२) लैङ्गीक समानता र सामालजक समािेशीकरणमा जोड लदने; 

(३) टोलमा रहकेा लिकृलतहरुको पलहचान गने र सोको उन्मलूनका लालग काययिमहरु सञ्चालन गने; 

(४) टोलको लिपन्न तथा अिसरहरुबाट िलञ्चत टोलबासीहरुको क्षमता अलभिलृर्द् गने । 

(५) नगरपाललकाको सामालजक लिकास सम्बन्िी नीलत तथा काययिमहरुलाई कायायन्ियन गनय सहयोग गने । 

(६) टोलमा समानता, समता, सद्भाि, समझदारी, समन्िय र मेललमलापको माध्यमबाट शालन्त कायम गराउने; 

(७) टोलको सामालजक काययमा पारदलशयता कायम गरी सशुासनलाई बढािा लदने;  

(८) समाजमा लिद्यमान परम्परागत, सामालजक संस्कार र कुरीलतहरुको पलहचान गरी त्यस्ता लियाकलापको लनयमन र लनयन्त्रण गने र त्यस सम्बन्िमा 

जनचेतनामलुक काययिमहरु सञ्चालन गने; 

  

घ) अन्य लिलिध कायथः  

(१) टोल स्तरमा लशक्षा, स्िास््य र पययटनका काययिमहरु सञ्चालन गने; 

(२) आलथयक, सामालजक सिालमा सबै टोलबासीहरुलाई लनणयय प्रलियामा समान अिसर र अलिकार प्रदान गने; 



(३) टोलमा जनसकैु प्रकारका भेदभािको भािना हटाई सबै सदस्यहरुलाई लनणयय प्रलिया र श्रोतमा समान अलिकार प्रदान गने; 

(४) टोलमा रहकेा साियजलनक, पलतय, ऐलानी आलद जग्गाको संरक्षणमा िडा कायायलयलाई सहयोग गने; 

(५) नगरपाललकाको राजस्ि पररचालनका लालग सहयोग गने; 

(६) सरकारी एिं गैर सरकारी लनकायहरुसाँग समुिरु सम्बन्ि स्थालपत गरी टोलको लिकासको लालग सहजीकरण गने; 

(७) टोलको सामुलहक समस्या पलहचान गरी प्राथलमकताको आिारमा टोल लिकास योजना तजुयमा गने; 

(८) टोलको आलथयक तथा सामालजक त्यांक अद्यािलि गनय सचूना अलभलेख राख्ने; 

(९) सहभागीतात्मक योजना तजुयमा गदाय प्राथलमकताको आिारमा आयोजनाहरुको पलहचान गरी िडामा लसफाररस गने; 

(१०) टोलमा लिलभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी लनकायहरुबाट प्राप्त योजनाहरुको अनगुमन गरी पषृ्ठपोषण प्रदान गने; 

(११) टोलमा लिलभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था माफय त प्राप्त हुने काययिमहरु टोल लिकास संस्थामाफय त सञ्चालन हुने िातािरण सजृना गने; 

(१२) आफ्नो िडा तथा टोललाई बाल मैत्री तथा िातािरण मैत्री बनाउने खालका काययिमहरु सञ्चालन गने; 

(१३) टोलमा भिन लनमायण मापदण्ड, सामालजक सरुक्षा भत्ता आलद सामालजक सरोकारका लिषयमा चेतनामलूक काययिमहरु सञ्चालन गने;  

(१४) संस्थामा प्राप्त रकम संस्थाको नीलत बमोलजम खचय गने, लेखा राख्ने र लेखापरीक्षण गराउने; 

(१५) नगरपाललका र िडा कायायलयसाँग भएको समझदारी अनसुारका अन्य काययहरु गने । 

  

५. टोल लिकास ससं्र्ा गठन गने लिलधः 

संस्थाको बैठकमा सियसम्मत लनणयय गराई िडा सलमलतको लसफाररस र रोहिरमा नगरपाललकामा टोल लिकास संस्था दताय/सचूीकृत लनम्नानुसार गररनेछाः 

(१) नगरपाललका के्षत्रलभत्रका िस्तीहरुको लनलित भौगोललक के्षत्रलभत्रका टोल तहमा रहकेा घर पररिारका सदस्यहरुबाट टोल लिकास संस्थाको गठन गररनेछ  

(२) पलहलो पटकको लालग व्यापक भेलाबाट टोल लिकास सलमलतको कामलाई व्यिलस्थत गनय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलचि, कोषाध्यक्ष र आिश्यकता 

 अनसुारका सदस्यहरु रहकेो एक टोल लिकास कायय सलमलत गठन हुनेछ । तर दोश्रो पटक र त्यसपलछको हकमा यस्तो कायय सलमलत सािारण 

 सभाको सियसम्मत िा सो नभएमा बहुमतबाट पनुगयठन हुनेछ ।  

(३) कायय सलमलतको अिलि २ िषयको हुनेछ । एक पटक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलचि र कोषाध्यक्ष भएको व्यलि पनुाः सोही पदमा लगतै्त २ िषयको अिलि परूा 

 नभई लनयिु हुने छैन ।  

(४) संस्था गठन गदाय सकेसम्म टोलका सम्पणूय घरिरुीलाई एक घरिरुी बराबर एक सदस्यको रुपमा समेट्नपुनेछ । सम्पणूय  घरिरुी समेट्न सम्भि नभए 

 कम्तीमा ८० प्रलतशत घरिरुी सहभागी गराई गठन गनय सलकनेछ ।   

(५) लैङ्गीक समानता र सामालजक समािेशीकरणमा जोड लदई मलहला, दललत, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक, लिपन्न, एकल  मलहला आलदको सहभागीता हुने 

 गरी काययसलमलत गठन गनुयपनेछ । 



(६) काययसलमलतमा अध्यक्ष, सलचि िा कोषाध्यक्ष मध्ये एक जना मलहला अलनिायय हुनपुनेछ साथै काययसलमलतमा कम्तीमा ३३ प्रलतशत मलहला सहभागी 

 हुनपुनेछ । 

(७) टोल लिकास संस्थाको काययसलमलतको पदालिकारीहरुको संख्या: 

क) अध्यक्ष   १ 

ख) उपाध्यक्ष  १ 

ग) सलचि   १ 

घ) कोषाध्यक्ष  १ 

ङ) सदस्य आिश्यकता अनसुार ७ देलख बढीमा ११ जनासम्म 

 

६. दिाथ / सचूीकृि:  

टोल लिकास संस्थाको दताय /सचूीकृत देहाय बमोलजम  हुनेछाः 

१) टोल लिकास संस्थाको बैठकमा सियसम्मत लनणयय गराई पााँचखाल नगरपाललकामा दताय िा सचूीकृतका लालग अनुसचूी - १ बमोलजमको ढााँचामा लनिेदन 

 पेश गनुयपनेछ । लनिेदन साथ उि टोल लिकास संस्थामा आिर्द् सदस्यहरुको नामािली समेत पेश गनुयपनेछ । 

२) प्रकरण नं. १ अनुसार लनिेदन प्राप्त भएपलछ नगरपाललकाले टोल लिकास संस्था दताय / सचूीकृत गरी अनसुचूी - २ को  बमोलजमको ढााँचामा प्रमाणपत्र 

 प्रदान गनुयपनेछ  ।  

३) टोल लिकास संस्थाले यस काययलिलि बमोलजमका उद्देश्य लिपरीत कुनै काम गरेमा िा प्रचललत काननू लिपरीतका काम गनय खोजेमा काननू बमोलजम 

 नगरपाललकाले त्यस्ता टोल लिकास संस्था खारेज गनय सक्नेछ । दताय खारेज भएपलछ सो स्थानमा नयााँ टोल लिकास संस्था गठन गनय सलकनेछ । 

 

७. टोल लिकास ससं्र्ाको कायथसलमलि बैठकः 

संस्थाको काययसलमलतको बैठक देहाय बमोलजम हुनेछाः 

१) टोल लिकास संस्थाका सदस्यहरुको लहत एिं समन्ियका लालग काययसलमलतको बैठक मलहनाको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ;  

२) बैठकमा आिश्यकता अनुसार नगरपाललका र िडाका प्रलतनीलिहरु  तथा अन्य सरोकारिालाहरुलाई आमलन्त्रत गनय सलकनेछ;  

३) सलचिले संस्थाको बैठकको लनणययहरु बैठक पलुस्तकामा लेखी प्रमालणत गराउनपुनेछ;  

४) बैठकबाट कुनै लनणयय गदाय सकेसम्म सियसम्मत गनुयपदयछ; 

 

८. ससं्र्ाको पदालधकारीहरुको काम किथव्य र अलधकार  

संस्थाको पदालिकारीहरुको काम, कतयव्य र अलिकार देहाय बमोलजम हुनेछाः 



क) ससं्र्ाको अध्यिको काम, किथव्य र अलधकारः 

(१) संस्थाको लनयलमत बैठक बोलाउने बैठकको लमलत समय र स्थान तोक्ने ; 

(२) बैठकको अध्यक्षता गरी बैठक संचालन गने; 

(३) बैठकमा अनशुासनको पालना गनय लगाउने र छलफलका लिषयहरु लटपोट गने िा गनय लगाउने; 

(४) छलफल हुाँदा सबैको लिचार संकलन गने र सियसम्मत लनणयय गनय पहल गने; 

(५) लिकासको काययमा सबैलाई समेटेर नेततृ्ि प्रदान गने;  

(६) संस्थाले आजयन गरेको नगद िा लजन्सी सामानको सरुक्षाको प्रबन्ि लमलाउने ; 

(७) लिशेष बैठकको आिश्यकता परेमा लििान बमोलजम बैठक बोलाउने; 

(८) लनणययहरु लागू गने र गनय लगाउने; 

(९) आिश्यक काययमा संस्थाको प्रलतनीलित्ि गने िा गराउने;  

(१०) काययलिलि बमोलजम टोल लिकास संस्थाले गनुयपने अन्य काययहरु गने  

 

ख) ससं्र्ाको सलचिको काम, किथव्य र अलधकार 

(१) अध्यक्षको आदेश अनुसार बैठक बोलाउने; 

(२) छलफलका प्रस्तािहरु संकलन गरी बैठकमा पेश गने र बैठकको लनणयय लेखी लनणयय प्रमालणत गराउने; 

(३) एक लतहाई सदस्यहरुले लिशेष बैठकका लालग लललखत माग गरेमा लििान बमोलजम बैठक बोलाउने;  

(४) संस्थाको लियाकलापको बारेमा सदस्यलाई जानकारी गराउने; 

(५) बैठक पलुस्तकामा उपलस्थलत गराउने; 

(६) तोलकएको अन्य काययहरु गने ।  

 

ग) ससं्र्ाको कोषाध्यिको काम, किथव्य र अलधकारः 

(१) संस्थाको आम्दानी र खचयको लििरण राख्ने; 

(२) संस्थाले गरेको आलथयक कारोिारको लेखा परीक्षण गराउन;े 

(३) बैंङ्कमा खाता सञ्चालन गदाय संयुि रुपमा खाता संचालन गने; 

(४) संस्थाको नगद र लजन्सी सामानको लजम्मा ललई सरुक्षण गने । 



 

घ) ससं्र्ाको सदस्यहरुको काम, किथव्य र अलधकार 

(१) नगरपाललका िा िडा कायायलयसाँग भएको साझेदारीपत्रमा उल्लेलखत शतय अनसुार गनुयपने कामहरु गने; 

(२) संस्थाको लहसाब लकताब जााँच गने; 

(३) संस्थाका पदालिकारीहरुले गरेका कामको मलू्यांकन लनयलमत रुपमा गने; 

(४) संस्था संचालनका लालग आिश्यकता अनसुार लनलत, लनयम र योजनाहरु बनाई लागू गने;  

(५) आिश्यकता अनसुार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलचि र कोषाध्यक्षलाई सहयोग गने; 

(६) बैठकमा उपलस्थत भई प्रत्येक छलफलमा भाग ललने; 

(७) तोलकएका अन्य काययहरु गने । 

९. साधारण सभाको गठन र कायथ प्रणालीः 

सािारण सभाको गठन र कायय प्रणाली देहाय बमोलजम हुनेछाः 

(१) संस्थाको सम्पणूय सदस्यहरु रहकेो एक सािारण सभा हुनेछ । 

(२) संस्थाको सािारण सभाको अध्यक्षता संस्थाको अध्यक्षले गनेछ । लनजको अनपुलस्थलतमा संस्थाको उपाध्यक्ष र लनज पलन अनुपलस्थत भएमा संस्थाको 

 जेष्ठ सदस्यले सभाको अध्यक्षता गनेछ । 

(३) सािारण सभा संस्थाको सिोच्च लनकाय हुनेछ । 

(४) टोल भेला िा सािारण सभा िा लिशेष सािारण सभा संचालन गदाय तत्काल कायम रहकेो सम्पणूय सदस्य संख्याको कम्तीमा दईु लतहाई उपस्थलतमा 

 प्रमालणत भएको हुनपुनेछ । 

 

१०. साधारण सभाको काम, किथव्य र अलधकारः सािारण सभाको काम, कतयव्य र अलिकार देहाय बमोलजम हुनेछाः  

(१) सािारण सभाको सल्लाह प्राप्त गनय पेश भएका लिषयमा उलचत सल्लाह लदने; 

(२) लेखा परीक्षक लनयिु गने; 

(३) संस्थाको लेखा परीक्षण प्रलतिेदन पाररत गने; 

(४) कायय सलमलतलाई अलिकार प्रत्यायोजन गने; 

(५) कायय सलमलत सम्बन्िमा भएका उजरुी उपर पनुरािेदन सनु्ने र लनणयय लदने; 

(६) संस्थाको लििान संशोिन गने; 

(७) आिश्यकता अनसुार सल्लाहकार मनोनयन गने; 



(८) संस्थाको िालषयक कायययोजना स्िीकृत गने  । 

 

११. आलर्थक व्यिस्र्ापनः  

(१) संस्थाको देहाय बमोलजम आलथयक श्रोत हुनेछाः 

क) टोल सदस्यहरुबाट प्राप्त सदस्यता शुल्क;  

ख) सरकारी तथा लिलभन्न गैर सरकारी संस्था तथा व्यलिहरुबाट प्राप्त हुने सहायता र अनदुान 

ग) संस्थाले आयमुलक काययहरु सञ्चालन गरी प्राप्त हुने आम्दानी; 

घ) संस्थाको लियाकलापको लसललसलामा प्राप्त हुने आय िा परुस्कार;  

ङ) संस्थाको लिकास लनमायणका लालग टोल लिकास कोषको रुपमा टोल लिकास संस्थाको आम्दानीको लनलित प्रलतशत संस्थाको लनणययअनुसार छुट्याउने 

रकम; 

च) अन्य श्रोतबाट संस्थाले प्राप्त गने रकम  । 

 

(२) संस्थाको खचय प्रणाली देहाय बमोलजम हुनेछाः 

क) संस्थाको लिकास लनमायणको लालग टोल लिकास कोषको रकम संस्थाको लनणयय अनसुार खचय हुनेछ । 

ख) संस्थाको संचालन, व्यिस्थापन र लेखा परीक्षणका लालग गनुयपने खचयहरु टोल लिकास संस्थाको नीलत अनुसार खचय हुनेछ । 

(३) संस्थाको नाफा: 

क) टोल लिकास संस्थाले आजयन गरेको आम्दानीबाट खचय कटाई बााँकी रहकेो रकम संस्थाको नाफा मालननेछ । 

ख) नाफाको कम्तीमा २ प्रलतशत रकम टोलको पिूायिार र सामालजक के्षत्रको लिकासका लालग खचय गनुयपनेछ । 

(४) संस्थाको नाफा संस्थाको लनणयय अनुसार टोलको लिकासको लालग खचय गररनेछ । 

(५) संस्थाको नाममा प्राप्त िा खररद गररएको अचल सम्पत्तीको पररचालन र प्रयोग तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

 (३) प्रत्येक असार मसान्तमा लेखा तयार गरी परीक्षण गराई सो लििरण सािारण सभामा प्रस्तुत गने लजम्मेिारी संस्थाको काययसलमलतको हुनेछ । 

 

१२. लेखा व्यिस्र्ापन र लेखा परीिण:  

(१) संस्थाको लेखा व्यिस्थापन देहाय बमोलजम हुनेछाः 

क) कोषाध्यक्षले सबै प्रकारको नगदी तथा लजन्सी आम्दानी, सम्पणूय लिकास खचयको लििरण, संस्थाको संचालन तथा व्यिस्थापनमा भएको प्रशासनीक 

खचयहरुको स्पष्ट लेखा राख्नपुदयछ । 



ख) कोषाध्यक्षले राखेको आम्दानी खचयको लहसाब टोल लिकास संस्थाको बैठकमा पेश गनुयपदयछ । 

 

(२) संस्थाको लेखा परीक्षण देहाय बमोलजम हुनेछाः 

क) संस्थाले लनयिु गरेको लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गनुयपनेछ । 

ख) संस्थाले आफ्नो िालषयक लेखा परीक्षणको प्रलतिेदन नगरपाललकामा समेत पेश गनुयपनेछ । 

  

 १३. कायथसलमलि िर्ा पदालधकारीको रािीनामा : 

(१) काययसलमलतका सदस्यहरुले आफ्नो पदबाट राजीनामा लदन चाहेमा अध्यक्ष समक्ष लदनपुनेछ ।  

(२) अध्यक्षले आफ्नो राजीनामा सलचिमाफय त संस्थाको बैठकमा पेश गनुयपनेछ र सो उपर संस्थाले लनणयय गरे बमोलजम हुनेछ । 

 

१४. कायथ सलमलिलाई अलिश्वासको प्रस्िाि: 

कायय सलमलतका अध्यक्ष एिं पदालिकारीहरु उपर अलिश्वास लागेमा संस्थाको ६० प्रलतशत सदस्यहरुले कारण देखाई सािारण सभा िा लिशेष सािारण 

सभामाफय त अलिश्वासको प्रस्ताि पेश गनय सक्नेछन ्।  

तर अलिश्वासको प्रस्ताि उपर हुने लनणयय बहुमतबाट भन्दा पलन सियसम्मलतबाट गनय जोड लदइनेछ ।  

 

१५. पुरस्कार, सम्मान र कदर  

टोल लिकास संस्थाका व्यलि िा संस्थाहरु मध्ये समदुायको लिकासमा उत्कृष्ट कायय गनेलाई िडा सलमलत िा नगरपाललकाले सम्मान एिं परुस्कृत गनय सक्नेछ । 

 

१६. अनुगमन िर्ा मूलयांकन 

क) िडा सलमलतले आफ्नो के्षत्रलभत्रका टोल लिकास संस्थाको लनयलमत रुपमा अनुगमन गरी प्राप्त कमी कमजोरीहरुको सिुारका लालग सझुािहरु लदन सक्नेछ । 

ख) नगरपाललकाले समग्र नगर के्षत्र लभत्रको टोल लिकास संस्थाहरुको आिश्यकता अनसुार अनगुमन गनुयका साथै िडा सलमलत िा टोल लिकास संस्थाहरुलाई 

 पषृ्ठ पोषण गनय सक्नेछ । 

१७. सशंोधनः  

यस काययलिलिलाई व्यिलस्थत र प्रभािकारी रुपमा कायायन्ियन गनय नगर काययपाललकाले आिश्यकता अनुसार यसमा संशोिन िा खारेज गनय सक्नेछ ।  

 

१८. बचाउ र खारेिीः  



यस काययलिलिमा व्यिस्था भएका कुराहरु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ साँग बालझएको हदसम्म स्िताः अमान्य हुनेछ ।  

  



अनसुचूी - १  

काययलिलिको बुाँदा नं ६ (२)  बमोलजम 

संस्था सचूीकृत हुन लनिेदनको नमूना 

          लमलताः 

…………………………….. 

श्री पााँचखाल नगर काययपाललकाको कायायलय 

 काभ्रेपलाञ्चोक । 

 

लिषयाः टोल लिकास संस्था दताय \ सचूीकृत गने सम्बन्िमा । 

उपरोि सम्बन्िमा यस पााँचखाल नगरपाललकाको संचाललत िडा नं ……….. मा देहाय बमीलजमको चारलकल्ला लभत्रको के्षत्रमा बसोबास गने हामी 

टोलबासीहरु लमलत …………………………………  को भेलाले गठन गरेको ……………….. टोल लिकास संस्थालाई यस नगर 

काययपाललकाको कायायलयमा दताय /  सचूीकृत गररलदन ुहुनको लनलमत्त यस टोल लिकास संस्थामा आिर्द् टोल सदस्यहरु र कायय सलमलतका पदालिकारीको 

नामािली सलहत भेलाको लनणययको प्रलतललपी यसै साथ संलग्न राखी यो लनिेदन पेश गरेको छु । 

 

पिूय लसमाना ………………………..     पलिम लसमाना ……………………….. 

उत्तर लसमाना ………………………..    दलक्षण लसमाना ……………………….. 

 

लसफाररस गने लनिेदक 

दस्तखत ……………………………  

 

िडा कायायलयको छाप  ……………….. 

 

िडा अध्यक्षको नाम थर …………………… 

……………………….. 

 

िडा कायायलय,  पााँचखाल ………… 

 

दस्तखत ……………………….. 

 

अध्यक्ष ……………………….. 

 

नाम थर ……………………….. 

 

टोल लिकास संस्थाको नामाः ……………………….. 

 

 

 

 

    



  



अनसुचूी - २ 

काययलिलिको बुाँदा नं ६ (२)  बमोलजम 

संस्था दताय / सचूीकृत भएको नमनूा 

 

पााँचखाल नगरपाललका 

नगर काययपाललका कायायलय 

काभ्रेपलाञ्चोक, ३ नं प्रदेश 

 

प्रमाण-पत्र 

पााँचखाल नगरपाललका िडा नं …… लस्थत ………………………… मा गठन भएको ……………… टोल लिकास संस्थालाई नगर 

काययपाललकाको लमलत ……………… को लनणयय अनसुार …………………… पााँचखाल नगरपाललकामा दताय सचूीकृत गररएको व्यहोरा जानकारी 

गराइन्छ । पााँचखाल नगरपाललकाको टोल लिकास संस्था सञ्चालन काययलिलि, २०७५ को अलिनमा रही टोलको सञ्चालन र व्यिस्थापन गनय समेत अनरुोि 

छ । 

 

           …………………. 

बोिाथयाः 

श्री …… नं. िडा कायायलय 

पााँचखाल, काभ्रे । 

          आज्ञाले,   

          प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत  

          लोक बहादरु भण्डारी 

 


