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स्थानीय सरकार सञ्चाnलन ऐन २०७४ को दफा १०२ को (२) बमोजिम वीरगन् ि 

महानगरपाजिकाको नगर काययपाजिकाि े बनाएको ति िेजिए बमोजिमको काययजवजि 

सवयसािारणको िानकारीको िाजग प्रकाशन गररएको छ ।  

संवत् २०७५ सािको काययजवजि  नं  २ 
 

sfo{ljlwsf] gfd M jL/uGh dxfgu/kflnsfsf ] 6f]n ljsf; ;+:yf ;~rfng 

sfo{ljlw, @)&% 

 

 

प्रस्तावनााः 

वीरगन्ि महानगरपाजिका जित्र रहकेा जवजिन्न टोिहरूमा सामुदाजयक प्रयासबाट 

टोिको सामाजिक, आर्थयक एवंम् िौजतक जवकास गनय एवम् स्थानीयस्तरमा सुशासन 

प्रवर्द्यन गनय जनजित िौगोजिक क्षेत्रजित्र रहकेा सबै घरिुरी सदस्य रहने गरी स्थानीय 

स्तरमा वडा सजमजतको मातहत तथा सहयोगीको रूपमा रहने गरी गठन गररन ेटोि 

जवकास संस्था र सो संस्थाको कामिाई व्यवजस्थत गनयका िाजग वीरगन्ि 

महानगरपाजिकाको काययपाजिकािे जमजत २०७५।०१।२३ मा स्वीकृत गरी यो 

काययजवजि कायायन्वयनमा ल्याएको छ । 
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१. उद्देश्य   

टोि जवकास संस्था गठन गनुयका मुख्य उद्देश्यहरू जनम्नानुसार छन् : 

१. टोि, वस्तीस्तरमा जवजिन्न जनकायहरूबाट प्रवाह हुने सेवामा टोिबासीको 

पहुुँच अजिवृजर्द् गने,  

२. टोिबासीह?मा उद्यमशीिताको जवकास गराई टोिस्तरमा िघु उद्यमको 

जसियना,  जवकास र प्रवर्द्यन गने,  

३. टोि वस्तीस्तरमा समानता, समताको िावना िागृत गराउने, आपसी 

सद िाव, समझदारी, समन्वय र मेिजमिाप कायम गराउने,  

४. आर्थयक, समाजिक सवािमा सब ैटोिबासीहरूिाई जनणयय प्रक्रियामा समान 

अवसर र अजिकार प्रदान गने,  

५. टोिको सामाजिक काययमा पारदर्शयता कायम गरी सुशासनिाई बढावा 

क्रदने,  

६. बस्ती टोिस्तरमा सबै संस्थाहरूको प्रवेशद्वारको रूपमा टोि जवकास 

संस्थािाई जवकास गद,ै जवजिन्न जनकायहरूबाट सञ्चािन हुने जवकास 

काययमा सहयोग गने, 

७. टोि जवकास संस्थािाई वडािन्दा तल्िो एकाइको रूपमा जवकास गरी 

सहिाजगतात्मक योिना तिुयमा, अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन प्रक्रियामा 

सहिागी गराउने,  

८. टोिका सदस्यहरूमा गररबीिाई जनजित आिारमा वगीकरण गरी 

जतनीहरूको अजििेि तयार गने,  

९.  टोिको समग्र जवकासका िाजग काययिमहरू तय गने ।  

१०. वातावरणमैत्री तथा बािमैत्री नगर र गाउुँ  घोषणा गनय आवश्यक सहयोग 

गने । 
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२. गठन  

टोि जवकास संस्थाको गठन दहेाय बमोजिम हुने छ  

१. महानगरपाजिका क्षेत्रका वस्तीहरूको जनजित िौगोजिक क्षेत्रजित्रका टोि 

तहमा रहकेा घरपररवारका सदस्यहरूबाट टोि जवकास संस्थाको गठन गररने 

छ ।  

२. पजहिोपटकका िाजग टोि जवकास संस्थाको व्यापक िेिाबाट टोि जवकास 

सजमजतको कामिाई व्यवजस्थत गनय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सजचव र 

आवश्यकता अनुसारका सदस्यहरू रहकेो एक टोि जवकास कायय सजमजत गठन 

हुने छ । तर दोस्रो पटकको हकमा यस्तो कायय सजमजत सािारण सिाको 

सवयसम्मत वा सो निएमा बहुमतबाट पुनगयठन हुने छ । टोि जवकास कायय 

समजतको अवजि २ वषयको हुने छ । एकपटक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र 

सजचव िएको व्यजि पुनाः सोही पदमा िगतै दईु वषयको अवजि व्यजतत निई 

जनयुि हुने छैन । कायय सजमजतमा अध्यक्ष सजचव वा कोषाध्यक्ष मध्ये कुनै एक 

िना अजनवायय रूपमा मजहिा हुनुपने छ ।  

३. टोि जवकास संस्था गठन गदाय सकेसम्म टोिका सम्पूणय घरिुरीिाई एक घर 

एक सदस्यको रूपमा समेट्नुपदयछ । सो सम्िव निए कम्तीमा ७५ प्रजतशत 

घरिुरी सहिागी गराई टोि जवकास संस्था गठन गररने छ । टोि जवकास 

संस्थामा सहिागी िएका सदस्यहरूमध्य ेकम्तीमा ३३ प्रजतशत मजहिा आवर्द् 

गराउनु पने छ ।  

४.  टोि जवकास संस्थाको व्यवस्थापन ढाुँचािाई स्पष्ट पानय महानगरपाजिकाबाट 

तोक्रकएको नमूना जविानका आिारमा टोि जवकास संस्थाको जविान तयार 

गनुयपने छ ।  

५.  समन्वय र मेिजमिाप कायम गराउुँ द ैसामाजिक ऐक्यबर्द्ता कायम गराउन ुपन े

छ। 

३. दताय र सजूचकृत 
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टोि जवकास संस्थाको दताय र सूजचकृत दहेाय बमोजिम हुन्छाः- 

१. टोि जवकास संस्थाको बैठकमा सवयसम्मत जनणयय गराई िएपिात 

महानगरपाजिकािे दताय सूचीकृत गने छ । टोि जवकास संस्थािाई 

महानगरपाजिकामा दताय सूजचकृत गदाय पशे गने तोक्रकएको ढाुँचामा जनवेदन 

क्रदनुपने छ । टोि जवकास संस्थाबाट जनणयय गरी दतायका िाजग जनवेदन पशे 

गरेमा महानगरपाजिकािे तोक्रकए बमोजिमको टोि जवकास संस्था दताय 

प्रमाण–पत्र प्रदान गने छ ।  

२. टोि जवकास संस्थािे यस काययजवजि बमोजिमका उद्देश्य जवपरीत कुनै काम 

गरेमा वा प्रचजित कानुनिे गनय नपाउने कायय गरेमा महानगरपाजिका टोि 

जवकास संस्थाको दताय िारेि गनय सके्न छ । दताय िारेि िएपजछ सो स्थानमा 

नयाुँ टोि जवकास संस्था गठन हुनेछ । 

 

४.टोि जवकास ससं्थाको काम  

टोि जवकास ससं्थाि ेआफ्नो टोि क्षेत्रको समग्र जवकास र सदस्यहरूको जहतका िाजग 

दहेायका काययहरू गने छाः– 

१. टोिमा िनी, गररबको िावना हटाइ सब ै सदस्यहरूिाई जनणयय प्रक्रिया र 

स्रोतमा समान अजिकार प्रदान गने,  

२.  जवजिन्न सरकारी एवम् गैर सरकारी जनकायहरूसुँग सुमिुर सम्बन्ि स्थाजपत 

गरी टोिको जवकासको िाजग सहिीकरण गने,  

३.  टोिमा उद्यम जवकाससुँग सम्बजन्ित योिनाहरू सञ्चाnलन गनय आवश्यक 

सहिीकरण गने,  

४. टोिमा सडक ढि िगायतका पूवायिारमा महानगरपाजिकाको सहमजतमा 

संस्थाको जनणययानुसार सेवा शुल्क जिने,  

५. टोिको जवकासका िाजग जवजिन्न स्रोतबाट प्राप्त स्रोतको उच्चतम् सदपुयोग गने, 
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६.टोिको सामुजहक समस्या पजहचान गरी प्राथजमकताको आिारमा टोि जवकास 

योिना तिुयमा गने, 

७  एच.आइ.िी एड्स, अन्िजवश्वास, बाि जववाह, बहु जववाह िस्ता सामाजिक 

समस्याको पजहचान गरी सुिारका काययिमहरू सञ्चाnलन गने ।  

८. टोिको आर्थयक तथा सामाजिक तथ्याङ्क अद्यावजिक गनय सूचना अजिििे 

राखे्न, 

९.  सहिाजगतात्मक योिना तिुयमा गदाय प्राथजमकताको आिारमा आयोिनाहरूको 

पजहचान गरी  वडामा जसफाररस गने,  

१०. टोिमा जवजिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी जनकायहरूबाट प्राप्त योिनाहरूको 

अनुगमन गरी पृष्ठपोषण प्रदान गने,  

११.  टोिमा जवजिन्न सरकारी तथा गैरसकरारी ससं्था माफय त प्राप्त हुने काययिमहरू 

टोि जवकास संस्था माफय त् सञ्चाnलन हुने वातावरण जसियना गन,े  

१२.आफ्नो वडा तथा टोििाई वातावरणमैत्री तथा बािमैत्री बनाउने िािका 

काययिमहरू सञ्चाnलन गने, 

१३.  टोिमा िवन जनमायण मापदण्ड, सामाजिक सुरक्षा ित्ता आक्रद सामाजिक 

सरोकारका जवषयमा चेतनामूिक काययिमहरू सञ्चाnलन गने , 

१४. टोिमा रहकेा सावयिजनक, पर्तय, एिानी आक्रद िग्गाको संरक्षणमा 

महानगरपाजिकािाई सहयोग गने , 

१५. महानगरपाजिकाको रािस्व पररचािनका िाजग सहयोग प्रदान गने , 

१६.  संस्थामा प्राप्त रकमको संस्थाको नीजत बमोजिम रकम िचय गने िेिा राखे्न र 

िेिापरीक्षण गराउन,े  

१७.  महानगरपाजिकासुँग िएको समझदारी अनसुारका अन्य काययहरू गने । 
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६. टोि जवकास ससं्थाको कायय सजमजतको बठैक 

टोि जवकास संस्थाको कायय सजमजतको बैठक व्यवस्थापन दहेाय बमोजिम हुनेछ :- 

१. टोि जवकास ससं्थाका सदस्यहरूको जहत, सहयोग एवम् समन्वयका िाजग टोि 

जवकास संस्थाको कायय सजमजतको बैठक ३ मजहनामा कम्तीमा १ पटकमा 

नघट्ने गरी बस्ने छ ।  

२. सजमजतको बैठकमा सामाजिक पररचािक, महानगरपाजिकाका प्रजतजनजिहरू 

िगायत अन्य सरोकारवािाहरूिाई आमजन्त्रत गनय सक्रकने छ ।  

३. सजचविे संस्थाको बैठकको जनणययहरू बैठक पुजस्तकामा िेिी प्रमाजणत गराउन ु

पने छ । 

 

७.टोि जवकास ससं्थाका कायय सजमजतको पदाजिकारीहरूको काम, कतयव्य र अजिकार  

 टोि जवकास संस्थाका कायय सजमजतको पदाजिकारीहरूको काम, कतयव्य र 

अजिकार दहेाय बमोजिम हुने छ :- 

(क) अध्यक्षको काम, कतयव्य र अजिकार 

१. संस्थाको जनयजमत बठैक बोिाउने, बैठकका िाजग जमजत, समय र 

स्थानतोके्न ।  

२. बैठकको अध्यक्षता गरी बैठक सञ्चाnलन गने ।  

३. बैठकमा अनुशासनको पािन गनय िगाउन े र छिफिका जवषयहरू 

रटपोट गने वा गनय िगाउने ।  

४. छिफि हुुँदा सबैको जवचार संकिन गने र सवयसम्मत जनणयय गनय पहि 

गने । 

५. जनणययहरू िागू गने र गनय िगाउने ।  

६. जवकासको काययमा सबैिाई समेटेर नेतृत्व प्रदान गने । 
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७. संस्थािे आियनर प्राप्त गरेको नगद वा जिन्सी सामानको सुरक्षाको प्रबन्ि 

जमिाउने । 

८. जवशेष बैठकको आवश्यकता परेमा जविान बमोजिम बैठक बोिाउने । 

९. काययजवजि बमोजिम अन्य काययहरू गने ।  

(ि) संस्थाको सजचवको काम, कतयव्य र अजिकाराः 

१. अध्यक्षको आदशेअनुसार बैठक बोिाउने ।  

२. एकजतहाइ सदस्यहरूिे जवशेष बैठकका िाजग जिजित माग गरेमा 

जविान बमोजिम बैठक बोिाउने ।  

३. छिफिका प्रस्तावहरू संकिन गरी बैठकमा पेश गने र बैठकको जनणयय 

िेिी जनणयय प्रमाजणत गराउने ।  

४. संस्थाको क्रियाकिापको बारेमा सदस्यिाई िानकारी गराउने ।  

५. तोक्रकएका अन्य कायय गने  

(ग) संस्थाका कोषाध्यक्षको काम, कतयव्य र अजिकार  

१. संस्थाको आम्दानी र िचयको जववरण तयार गने ।  

२. िचयको िेिापरीक्षण गराउने ।  

३. बैंकमा िता सञ्चाnलन गदाय संयुि रूपमा िाता सञ्चाnलन गने । 

४. संस्थाको नगद र जिन्सी सामानको जिम्मा जिई सुरक्षा गने ।  

(घ)  संस्थाका सदस्यहरूको काम, कतयव्य र अजिकार   

१. महानगरपाजिकासुँग िएको साझेदारीपत्रमा उल्िेजित शतयअनसुार 

गनुयपने कामहरू गने ।  

२. संस्थाको जहसाबक्रकताब िाुँच गने ।  
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३. संस्थाका पदाजिकारीहरूिे गरेका कामको मूल्याङ्कन जनयजमत रूपमा 

गने ।  

४. आवश्यकताअनुसार संस्था सञ्चाnलनका िाजग नीजत, जनयमहरू बनाउन े

र सो जनयमहरू पािना िए निएको हनेे ।  

५. आवश्यकताअनुसार अध्यक्ष, सजचव, कोषाध्यक्षहरूिाई सघाउने ।  

६. तोक्रकएका अन्य काययहरू गने ।  

 

८.  आर्थयक व्यवस्थापन 

संस्थाको आम्दानी, िचय, नाफा, िेिा, िेिा परीक्षण िगायत आर्थयक व्यवस्थापन 

दहेाय बमोजिम हुने छ :- 

क)  टोि जवकास ससं्थाको आम्दानी  

१. जवजिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी जनकायहरू, जवजिन्न सामुदाजयक संस्था 

तथा व्यजिहरूबाट प्राप्त हुने सहायता र अनुदान । 

२. टोि जवकास संस्थािे आयमूिक काययहरू सञ्चािन गरी प्राप्त हुने आम्दानी ।  

३. संस्थाको जवकास जनमायणका िाजग टोि जवकास कोषको रूपमा टोि जवकास 

संस्थाको आम्दानीको जनजित प्रजतशत ससं्थाको जनणययानुसार छुट् याउन े  

रकम । 

४. संस्थािे अन्य सोतबाट िम्मा गरेको रकम ।  

ि) िचय  

१. संस्थाको जवकास जनमायणका िाजग टोि जवकास कोषको रकम संस्थाको 

जनणययानुसार िचय हुने छ ।  

२. संस्था सञ्चाnलन, व्यवस्थापन र ििेापरीक्षणका िाजग गनुयपने िचयहरू टोि 

जवकास संथाको नीजत बमोिम िचय हुने छ ।  
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ग) नाफा  

१. टोि जवकास संस्थाि े आियन गरेको आम्दानीबाट िचय कटाई बाुँकी रहकेो 

रकम संस्थाको नाफा माजनने छ ।  

२ नाफा संस्थाको जनणययअनुसार टोिको जवकासका िाजग िचय गररने छ । 

 

घ) ििेा  

संस्थाको िेिा दहेाय बमोजिम हुने छ : 

अ)  कोषाध्यक्षिे सबै प्रकारको नगदी तथा जिन्सी आम्दानी, सम्पूणय जवकास 

िचयको जववरण,  संस्थाको सञ्चाnलन र व्यवस्थापनमा िएको प्रशासजनक 

िचयहरूको स्पष्ट िेिा राखु्न पनेछ ।  

आ) कोषाध्यक्षिे रािेको आम्दानी िचयको जहसाब टोि जवकास संस्थाको बैठकमा 

पेश गनुयपदयछ ।  

ङ) ििेापरीक्षण  

संस्थाको िेिापरीक्षण दहेाय बमोजिम हुनेछ: 

१)  संस्थािे जनयुि गरेको िेिापरीक्षकबाट ििेापरीक्षण गराउनु पनेछ ।  

२) आवश्यकताअनुसार महानगरपाजिकािे पजन संस्थाको आम्दानी िचयको र 

िेिापरीक्षण गनय सके्न छ ।  

३) संस्थािे आफ्नो वार्षयक िेिापररक्षणको प्रजतवेदन महानगरपाजिकासजमजतमा 

समेत पेश गनुयपने छ ।  

९. जवजवि  

(क)  यो काययजवजि महानगरपाजिकािे बनाएको अन्य जनयम कानुन र नेपािको 

ऐन, जनयमहरूसुँग बाजझएमा बाजझएका बुुँदाहरू स्वताः िारेि हुने छन् ।  
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(ि) यो काययजवजि कायायन्वयनको िममा कुनै बािा अड्चन आएमा सोको 

महानगपाजिकाको कायायपाजिकाको बैठकको जनणययानुसार फुकाइने छ । 

 

कnर्यपnललकnबnटचस्वीकृतचलिलतिःच२०७५।०१।२३ 

प्रिnणीकरणचलिलतिःच२०७५।०२।२५ 

            

       आज्ञािे, 

                                                                डा. िीष्मकुमार िूसाि 

        प्रमुि प्रशासकीय अजिकृत  


