रामपुर नगरपालिका

स्थानीय राजपत्र
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भाग -2

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोजजम रामपुर
नगरपालिकाको नगर काययपालिकािे बनाएको िि िेजखए बमोजजमको काययविलि
सियसािारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ।

रामपुर नगरपालिकाको
टोि विकास सं स्थाको काययविलि, २०७६
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प्रस्िािना
स्थानीय सरकारिाई कानून बमोजजम प्राप्त अलिकार िथा जजम्मेिारी पुरा गनय स्थानीय टोि विकास
सं स्थाहरुिाई नेित्ृ िको विकास,सहभलगिात्मक योजना िजुम
य ा, उद्यमजशििाको विकास,गरीिी न्यूलनकरण
जस्िा क्षेत्रमा वियाजशि िथा सहभागी गराई विकासको अिसर र िाभको समानुपालिक वििरण माफयि
नगरिासीहरुको आलथयक सामाजजक िगायि सिायविण विकासिाई व्यिजस्थि गनय यस रामपुर
नगरपालिकामा गठन भएका टोि विकास सं स्थाहरुको काययविलि िजुम
य ा गरी िागू गनय िाञ्छनीय
दे जखएकोिे यो काययविलि स्िीकृि गररएको छ ।
पररच्छे द १

१. सं जक्षप्त नाम र प्रारम्भ
1. यो काययविलिको नाम “टोि विकास सं स्था गठन सम्बन्िी काययविलि” २०७६ रहे को छ ।
2. यो काययविलि नगरसभा बाट स्िीकृि भएको लमलि दे जख िागू हुनेछ ।

२. पररभाषा
क) सं स्थााः “सं स्था” भन्नािे टोि विकास सं स्थािाई सम्झनु पदयछ ।
ख) सभा : “सभा” भन्नािे टोि विकास सं स्थाको सभािाई सम्झनु पदयछ ।
ग) काययसलमलिाः “कायय सलमलि” भन्नािे टोि विकास सं स्थाको कायय सलमलििाई सम्झनु पदयछ ।
घ) बचि : “बचि” भन्नािे टोि विकास सं स्थाका सदस्यहरुिे मालसक रुपमा जम्मा गरे को बचि
र यस बाट बढे /बढाएको रकमिाई सम्झनु पदयछ।
ङ) ऋणाः “ऋण” भन्नािे सं स्थाका सदस्यिाई उपिब्ि गराएको ऋण सम्झनु पदयछ ।
च) टो.लब.स.: “टो.वि.स.” भन्नािे टोि विकास सं स्थािाई सम्झनु पदयछ ।
छ) नगरपालिका : “नगरपालिका” भन्नािे रामपुर नगरपालिकािाई सम्झनु पदयछ ।

३.टोि विकास सं स्थाको गठन
1. लनिायररि चारवकल्िा लसमाना लभत्र बसोिास गने टोिबासी लमिी टोि विकास सं स्था गठन
हुनेछ । टोि विकास सं स्थाको काययकाि ३ बषयको हुने र सो काययकाि गणना गदाय गठन
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भए पलछको श्रािण मवहनाको १ गिे दे जख पााँचौ बषयको आषाढ मसान्ि सम्मको अििी कायम
हुनेछ ।
2. एक टोि विकास सं स्था लभत्र कम्िीमा २५ दे जख ४० घरिुरीका सदस्यहरु संगाठठि हुनेछन।
3. टो.वि.स.िे सम्बजन्िि िडा मािहिको अंगको रुपमा रही काम गनेछ।
4. टो.वि.स.मा अध्यक्ष,सजचि,कोषाध्यक्ष,एक मवहिा र एक दलिि मवहिा सवहिको एक कायय
सलमलि रहने र अन्य सबै घरिुरीका सदस्य टो.वि.स.का सदस्य हुनेछन्।कायय सलमलिका
सदस्यको काययकाि ३ बषयको हुने र सो काययकाि गणना गदाय गठन भए पलछको श्रािण
मवहनाको १ गिे दे जख िस्रो बषयको आषाढ मसान्ि सम्मको अििी कायम हुनेछ ।
काययसलमलिका सदस्यको छनौट गदाय सियसम्मि , बहुमि िथा लनिायचन जस्िा लबिीहरु अपनाइने
छ।
5. टोि विकास सं स्थाको आफ्नो नामको छाप, िे टरप्याड हुने र यसिे सोही नामबाट आफ्नो
काम कारिाही गनेछ।
6. टो.वि.स.िे नगरपालिकाको स्िीकृलिमा आफ्नो नाममा सम्पजि प्राप्त गनय, हस्िान्िरण गनय र
बेचलबखन गनय सक्नेछ।

पररच्छे द २
४.टोि विकास सं स्थाका कायय
१. योजना सम्बन्िी काययाः
क. टोिस्िररय योजनाहरुको आिश्यक्ता पवहचाहन, सहभालगिामूिक योजना िजुम
य ा प्रविया
अििम्बन र प्राथलमकीकरण गरी िडा सलमलिमा पेश गने।
ख. टोिका योजना सं चािनका िालग उपभोक्ता सलमलि गठन गने, जनश्रमदान िा नगद िागि
सहभालगिा जुटाउने, योजनाको अनुगमन गने, साियजालनक परीक्षण गराउने, योजनाको
फरफारक गराउने, ममयि सं भार गने, टोि लभत्रका योजना िथा भौलिक पूिायिारहरुको
रे खदे ख गने ।
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२. आलथयक क्षेत्रका कायय:
क. टोि विकास सं स्थाको बचि सं किन गरी ऋण पररचािन गने, सदस्यहरुको उद्ममजशििा,
रोजगारी िथा आयआजयनका अिसर पवहचाहन गरी ब्यिसावयक काययिम माग गरी
सं चािन गने ।
ख. उद्ममी ऋणको लसफाररस गने ।
ग. टोिको घरिुरी िथा पररिारको िगि राख्ने, व्यिसायको िगाि राख्ने, अध्यािलिक गने
िथा नयााँ सं रचना लनमायणको िालग नगरपालिकाबाट ईजाजि पत्र प्राप्त गनय िगाउने।

३. िथ्याङ्क संकिन, अध्यािलिक िथा सं रक्षण सम्बन्िी कायय
क. टोि क्षेत्रका ऐलिहालसक, पुरािाजत्िक, सााँस्कृलिक िथा िालमयक महत्िका सम्पदा,प्राजचन
स्मारक,साियजालनक िथा सामुदावयक भिन,साियजालनक,ऐिानी,प्रलि जग्गाको िगि राख्ने
िथा सं रक्षण गने ।
ख. खुिा क्षेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौिा, सिि, िमयशािा, िालमयक िथा सााँस्कृलिक स्थि,
डााँडापाखा, चरन क्षेत्र, पानीको मूि, पोखरी, ििाउ, इनार, कुिा, िारा, ढु िेिारा, गुठीघर,
बाटो, सडक, पुि, पुिेसा, कूिो, नहर, पानीघट्ट, लमिको िथ्याङ्क सं किन गरी अध्यािलिक
िागि राख्ने,सं रक्षण गने,खजण्डकृि िथ्याङ्क र सूचना सवहिको टोिको पाियजचत्र ियार िथा
अध्यािलिक गने ।

४. प्रिर्द्यनात्मक कायय
क. घरबाट लनस्काशन हुने फोहोरमैिाको सं किन र व्यिस्थापन गने, लनयलमि रुपमा
सडक,चोक गल्िीहरुको सरसफाई गने ।
ख. सामाजजक सुरक्षा भिा वििरण गनय िथा अलभिे ख राख्ने काययमा सहयोग गने ।
ग. व्यजक्तगि घटना दिाय सम्बन्िी जनचेिना जगाउने, घटना दिायको अलभिे ख सं किन िथा
अध्यािलिक गने ।
घ. िैं लगक वहं सा,छु िाछु ि, बािवििाह, बहुवििाह, िािश्रम, मनि बेचलबखन र अन्िविश्वास जस्िा
सामाजजक कुररिी विरुर्द् जनचेिना जगाउने िथा सं रक्षण गने ।
ङ. खोप काययिमको सं चािन िथा व्यिस्थापनमा सहयोग गने ।
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च. स्िास्थ्य सम्बन्िी जनचेिना जगाउने, साियजालनक शौचािय, स्नान गृह िथा प्रलिक्षाियको
सं चािन िथा ब्यिस्थापन गने ।
छ. बाटोघाटो,चरन क्षेत्र सं रक्षण िथा व्यिस्थापन गने ।
ज. घरे ि ु उद्योगको प्रिर्द्यन र सं चािन गने।
झ. सामुदावयक िन, िनजन्य सम्पदा,िथा जैविक वििििाको सं रक्षण िथा प्रियर्द्न गरी
िािािरण जगेनाय गने।
ञ. सडक िाििालिकाको िगि सं किन िथा उर्द्ारकायय सम्बन्िी कायय गने ।
ट. होमस्टे काययिमको प्रिर्द्यन गने।
ठ. सडक बिी जडान िथा लबद्युि महशू ि व्यिस्थापन गने ।
पररच्छे द ३

५. बैठक, कायय प्रणािी िथा लनणयय प्रकृया
1. टोि विकास सं स्थाको बैठक प्रत्येक मवहनाको १ गिे िा पवहिो शलनिारको ठदन लबहान
िा ठदनको ठठक.... बजे बस्नेछ।
2. अध्यक्षको लनदे शनमा सजचििे मौजखक िथा लिजखि पत्राचार माफयि सलमलिको बैठक
बोिाउने छ ।
3. बैठकको अध्यक्षिा टो.वि.स.को अध्यक्षिे गने र लनजको अनुपजस्थलिमा सजचििे अध्यक्षिा
गनेछ।
4. बैठकको िालग ५० प्रलिशि सदस्यको उपजस्थिी भएमा गणपुरक सं ख्या मालनने छ।
5. बैठकको लनणययमा अध्यक्ष सवहि ५० प्रलिशि सदस्यको हस्िाक्षर भएमा लनणयय बैिालनक
भएको मालनने छ।
6. टो.वि.स.िे आफ्ना बैठकका लनणययहरु त्रैमालसक रुपमा िडा सलमलिमा पठाउनु पनेछ ।

६. सािारण सभा र यसका काम, कियब्य र अलिकार
1. सािारण सभाको बैठक बषयको कम्िलमा १ पटक बस्नेछ।
2. सािारण सभाका कायय दे हाए बमोजजम हुनेछन् ।
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क. कायय लमलििाई आिश्यक लनदे शन िथा राय सल्िाह ठदनु।
ख. टो.वि.स.को आलथयक, सं घठालनक िथा प्रशासलनक प्रगिी वििरण अनुमोदन गनु।
य
ग. काययविलि सं सोिनका िालग नगरपालिकामा लसफाररस गनु।
य
घ. उपयुक्त कारण र आिारमा अध्यक्ष, सजचि र कोषाध्यक्षिाई पदमुक्त गरी सदस्य
मध्येबाट नयााँ छनौट गनुय ।
ङ. िे खापरीक्षकको लनयुजक्त गनुय ।
पररच्छे द ४

७. टो.वि.स.का अध्यक्षको काम कियब्य अलिकार
1. बैठक बोिाउन िगाउने र बैठकको अध्यक्षिा गने
2. एजेण्डाहरु मालथ छिफि गराई लनणयय गराउने ।
3. लनणयय कायायन्ियन गराउने ।
4. सं स्थाको िफयबाट प्रलिलनलित्ि गने ,
5. िडा सलमलि,नगरपालिका िथा अन्य लनकायहरुसाँग समन्िय गने ।
6. मिदान प्रवियामा लनणाययक मि प्रदान गने ।

८. सजचिको काम, कियब्य र अलिकार :
1. लनणयय पुजस्िका जजम्मा लिई सुरजक्षि राख्ने।
2. अध्यक्षको आदे श बमोजजक बैठक बोिाउने ।
3. बैठकका एजेण्डा पेश गने।
4. लनणयय प्रमाजणि गराउने।
5. अध्यक्षको अनुपजस्थिीमा बैठकको अध्यक्षिा गने ।
6. अध्यक्षिे िोकेको अन्य कायय गने ।
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९. कोषाध्यक्षको काम कियब्य अलिकार :
1. कोषको आलथयक कारोिारको िथा अलभिे ख वहसाि दुरुस्ि राख्ने।
2. आलथयक कारोिारका कागजाि जजम्मा लिई सुरजक्षि राख्ने।
3. आलथयक कारोिारको िेखापरीक्षण गराउने।
4. अध्यक्षिे िोकेको अन्य कायय गने ।

१०. कोष र खािा सं चािन सम्बन्िी ब्यिस्था :
1. टाि विकास सं स्थाको एक कोष रहने छ र सो कोषमा दे हाएको रकम रहने छ।
क. सदस्यिा बापिको रकम।
ख. लनयलमि बचि रकम।
ग. वफिाय भएको सााँिा रकम र ब्याज प्राप्त रकम।
घ. िडा लमलि, नगरपालिकाबाट प्राप्त रकम।
ङ. अन्य ब्यजक्त िा लनकायबाट प्राप्त रकम।
2. टो.वि.स. कोषको खािा सािारण (चािु खचय) र पूजाँ जगि (विकास खचय) गरी २ िटा खािामा
राजखने छ । सािारण खािामा सदस्यिा बापिको रकम,लनयलमि बचि रकम,वफिाय भएको
सााँिा रकम, ब्याज प्राप्त रकम जस्िा बचिकिाय सदस्यको नीजज रकम र यसिे बढे /बढाएको
रकमको कारोिार गररने छ भने पूजाँ जगि खािामा विकास लनमायणसाँग सम्बजन्िि कामकाजको
आलथयक कारोिार गररने छ।
ु
3. टो.वि.स.को सािारण र विकास दुिै खािाको सं चािन अध्यक्ष,सजचि र कोषाध्याक्षको सं यक्त
दस्िखिबाट हनेछ।
पररच्छे द ५

११. पदमुक्त हुने अिस्थााः
1.

टोि विकास सं स्थाका कुनै पदालिकारी सदस्यिे मनालसि कारणका आिारमा आफ्नो पदबाट
अध्यक्ष समक्ष राजजनामा ठदई अिग रहन सक्नेछ । टोि विकास सं स्था छाड्नु परे मा
आफ्नो पठदय दावयत्ि पुरा गरी आफूिे प्राप्त गनय पाउने आलथयक िथा अन्य सुवििाहरु लिई
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छाड्न पाउनेछ । अध्यक्षिे कायय सलमलि माफयि सािारण सभामा आफ्नो पदबाट राजजनामा
ठदन सक्नेछ र यस्िो राजजनामा स्िीकृि भएको लमलि दे जख िागू हुनेछ।
2. खराब आचरण, नैलिक पिन दे जखने फौजदारी अलभयोगमा दोषी प्रमाजणि भएको, आलथयक
वहनालमना िथा आफ्नो पठदय जजम्मेिारी पुरा नगरे को िगाएि उपयुक्त आिारमा अध्यक्ष,
सजचि र कोषाध्यक्ष र सं स्थाको कुनै सदस्यिाई सािारण सभािे पदमुक्त गरी सदस्य
मध्येबाट नयााँ छनौट गनेछ ।

१२. बािा अड्काउ फुकाउने
टोि विकास सं स्थाको काययविलिको ब्याख्या,टोि विकास सं चािन गदाय आई पने कुनै प्रकारको
समस्या समािानका िालग बािा अड्काउ फुकाउने िथा काययविलि सं शोिनको अलिकार नगर
सभािाई हुनेछ।

१३. खारे जी
1. टो.वि.स.को आलथयक वहनालमना गरे को, काययविलि िथा प्रचलिि कानून बमोजजम आफ्नो काम
कियव्य पुरा नगरे को िथा अन्य उपयुक्त र कारणका आिारमा नगरपालिकािे टोि विकास
सं स्थािाई खारे ज गनय सक्ने छ।
2. नगरपालिकािे टोि विकास सं स्थाहरु मध्येबाट िडास्िररय टोि विकास समन्िय सलमलि र
नगर स्िरीय टोि विकास समन्िय सलमलि गठन गनय र टोि विकास सं स्था सं चािन सम्बन्िी
काययहरु वयनै समन्िय सलमलिहरु बाट सं चािन गनय सक्नेछ।

प्रमाणीकरण लमलि:- 2076/09/25
आज्ञािे

(बाबुराम अयायि)

प्रमुख प्रशासकीय अलिकृि
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