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जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिका 

जीतपरुसिमरा राजपत्र 

   खण्डः५                िंख्ाः ०२             प्रमाणिकरि समसतः २०७९/०८/२२ 

                                              भाग २ 

जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाा         

टोि विकाि िसमसत (गठन तथा पररचािन) का्यविसि, २०७९ 

 

प्रस्तािना:  
       स्थानी् विकाि प्रवि्ामा टोि तथा बस्ती स्तरिाट नै नागररक िहभासगता िसुनणित गरै्द 
िमाजको आसथयक,िामाणजक,िााँस्कृसतक िगा्त विकािका िबै पक्षमा दर्दगोपना र अपनत्ि िजृना गनय 
सनणित भौगोसिक क्षेत्रसभत्र बिोबाि गने नागररकहरुको िहभासगतामा िडा का्ायि्को िह्ोगीको रुपमा 
काम गने गरी टोि विकाि िसमसतको गठन र पररचािनका िासग आिश््क कानूनी व््िस्था गनय 
िाञ्छनी् भएकोिे,"प्रशािकी् का्यविसि सन्समत गने ऐन, २०७८ को र्दफा ३" बमोणजम का्यपासिकािे 
्ो का्यविसि स्िीकृत गरी िागू गरेको छ ।  
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                              पररच्छेर्द-१ 
प्रारणभभक 

१. िंणक्षप्त नाम र प्रारभभ:  (१) ्ो का्यविसिको नाम “टोि विकाि िसमसत (गठन तथा पररचािन)    
का्यविसि,२०७९” रहेको छ। 

(२) ्ो का्यविसि का्यपासिकाबाट स्िीकृत भएको समसतरे्दणख िागू हनुछे । 

२. पररभाषा : विष् िा प्रिङ्गिे अको अथय निागेमा ्ि का्यविसिमाः 
(क) “का्ायि्” भन्नािे उपमहानगरपासिकाको नगरका्यपासिकाको का्ायि्िाई िभझन ु     
पछय। 

(ख)  "टोि विकाि िसमसत" भन्नािे टोि बस्तीको िमग्र विकािको िासग सनणित भौगोसिक 
क्षेत्रका असिकांश घर िरुीका प्रसतसनसिहरुको उपिणस्थसतमा विकाि सनमायि, िेिा प्रिाह र 
िमाणजक पररचािनको के्षत्रमा काम गने उद्दशे््िे गठन भई िडा का्ायि्मा िूचीकृत भएको 
िामरु्दाव्क िसमसतिाई िभझन ुपछय । 

(ग)  “पर्दासिकारी” भन्नािे िसमसतको का्यिसमसतका अध््क्ष, उपाध््क्ष, कोषाध््क्ष, िणचि र 
िर्दस््हरु िमेतिाई िभझन ुपछय । 

(घ)  “बैठक” भन्नािे िसमसतको िं्कु्त िा छुट्टाछुटै्ट बैठक िभझन ुपछय । 

(ङ)   “िडा” भन्नािे उपमहानगरपासिकाको िडािाई िभझन ुपछय। 

(च)  “वििान” भन्नािे िसमसतको वििानिाई िभझन ुपछय । 

(छ)  “िसमसत” भन्नािे िसमसतको का्यिसमसत िभझन ुपछय । 

(ज)   “िािारििभा” भन्नािे िसमसतको िािारि िर्दस््हरुको भेिा िभझन ुपछय। 

(झ)  “िसमसत” भन्नािे टोि विकाि िसमसतिाई िभझन ुपछय । 

पररच्छेर्द- २ 

िसमसतको गठन  तथा िूचीकृत िभबन्िी व््िस्था 
३. िसमसतको गठन : (१) उपमहानगरपासिकाका क्षते्रमा भौगोसिक तथा िामाणजक िासमप््ताको 
आिारमा टोि तथा बस्तीका िासिन्र्दाको आमभेिाबाट टोि तथा बस्ती सभत्रका घरिरुी िमािेश हनु े
गरी टोि विकाि िसमसतको गठन गररनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोणजम गठन हनुे िसमसतको का्यिसमसतमा रे्दहा् बमोणजमका पर्दासिकारी तथा 
िर्दस््हरु रहनेछन:- 

(क)  अध््क्ष एक जना 
(ख)  उपाध््क्ष एक जना 
(ग) कोषाध््क्ष एक जना 
(घ) िणचि एक जना 
(ङ) िर्दस््हरु (तीन रे्दणख िात जना िभम) 
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(३) उपर्दफा (२) बमोणजम िसमसत गठन गर्दाय टोि तथा बस्ती सभत्रका एक घरिरुीबाट एकजना 
भन्र्दा बढी नपने गरी भौगोसिक िन्तिुन तथा िामाणजक िमािेशीकरिको आिारमा िभा िा िडा 
का्ायि्िे तोकेको चार वकल्िा सभत्रका नागररकहरुको आमभेिाबाट िियिभमत रुपमा िसमसतको 
का्य िसमसत गठन हनुेछ ।  

तर, ्ि र्दफा बमोणजम आमभेिामा िियिभमत हनु निकेमा उपणस्थत िर्दस््हरुको बहमुतबाट 
का्य िसमसत गठन गनय बािा पने छैन। 
(४) उपर्दफा (३) बमोणजम का्यिसमसतको का्यकाि िमाप्त भएपसछ िािारि िभाको िियिभमत 
िा िो नभएमा बहमुतबाट का्यिसमसतको पनुगयठन हनुछे । 
(५) का्य िसमसतको का्ायिसि गठन भएको समसतिे र्दईु िषयको हनुछे । 

(६) अध््क्ष, उपाध््क्ष, कोषाध््क्ष र िणचिको पर्दमा िगातार र्दईु का्यकाि भन्र्दा बढी िोही 
पर्दमा काम गनय िक्ने छैन ।  

(७) का्य िसमसतमा अध््क्ष, िणचि िा कोषाध््क्ष मध््े कुनै एक पर्दमा असनिा्य रुपमा मवहिा 
हनुपुनेछ ।  

(८) िसमसत गठन गर्दाय िकेिभम टोिका िभपिुय घरिरुीिाई एक घर एक िर्दस््को रुपमा 
िमेट्न ुपनेछ ।  

(९) उपर्दफा ८ बमोणजम ििै घरिरुी िमािेश हनु िभभि नभएमा कभतीमा ८० प्रसतशत घरिरुी 
िहभागी गराई टोि विकाि िसमसत गठन गनुयपने छ।  

(१०) ्ि का्यविसि बमोणजम गठन गररन ेिसमसतको का्यिसमसतमा कभतीमा ५० प्रसतशत मवहिा 
िर्दस्् हनु ुपनेछ । 

(११) िसमसतको का्यके्षत्र िािारि िभािे तोकेको चारवकल्िा सभत्र हनुछे। िािारि िभािे टोि 
तथा बस्ती सभत्रका कुनै घरिरुी िसमसतमा िमािेश गरेको नपाइएमा िा कुनै घरिरुी िा बस्ती 
उक्त िसमसतमा िमािेश गनुय पने भने्न िागेमा िडा का्ायि्िे त््िरी छुटेको घरिरुी िा बस्ती 
िभबणन्ित िसमसतमा िमािेश गनय िगाउनेछ।   

(१२) ्ि र्दफामा अन््त्र जनुिकैु कुरा िेणखएको भए तापसन िडा का्ायि्िे तोकेको भौगोसिक 
क्षेत्र सभत्र रहेका बढीमा १०० घरिरुी िमेट्ने गरी टोि विकाि िसमसत गठन गनय िवकने छ। 
एउटा घरिरुी एक भन्र्दा बढी टोि विकाि िसमसतको िर्दस्् बन्न पाउन ेछैन। 

४. का्य िसमसतका पर्दासिकारीको पर्द ररक्त िभबन्िी व््िस्थाः (१) र्दफा ३ बमोणजम गठन भएको का्य    

िसमसतका पर्दासिकारीहरुको पर्द रे्दहा् बमोणजमको अिस्थामा ररक्त हनुेछ। 

(क) अध््क्षिे उपाध््क्ष माफय त का्यिसमसतको बैठकमा र उपाध््क्ष िवहत अन्् 
िर्दस््िे अध््क्षिाई राजीनामा दर्दएमा। 

(ख) भ्रष्टाचार िा अन्् कुनै फौजर्दारी असभ्ोगमा किरुर्दार ठहररएमा। 

(ग) मतृ्् ुभएमा।  



 

 

 

4 

 

(२) उपर्दफा (१) बमोणजम अध््क्षको पर्द ररक्त भएमा का्य िसमसतको बााँकी अिसिको िासग 
उपाध््क्षिे अध््क्ष भई कामकाज गनेछ। अन्् पर्दासिकारीहरुको हकमा का्य िसमसतिे बााँकी 
अिसिको िासग िसमसतका िर्दस््हरु मध््ेबाट कुनै िर्दस््िाई त््स्तो ररक्त पर्दमा कामकाज गनय 
िगाउन िक्नेछ। 

५. िसमसत िूचीकृत :   िसमसतको िूचीकृत रे्दहा् बमोणजम हनुेछ : - 

(क) िसमसतको आमभेिािे सनिय्  गरी अनिूुची १ बमोणजमको ढााँचामा िोही सनिेर्दनमा 
उणल्िणखत कागजातहरु िमािेश गरी िसमसत िूचीकरिका िासग िडा का्ायि्मा सनिेर्दन दर्दन ु
पनेछ । 

(ख)  उपर्दफा (१) बमोणजम सनिेर्दन प्राप्त भएपसछ िडा का्ायि्िे िसमसतको चारवकल्िा 
सभत्रका िबै घरिरुी िमािेश गरे नगरेको िमेत हेरी अनिूुची २ बमोणजमको ढााँचामा िसमसत 
िूचीकृत गरेको प्रमाि पत्र उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(ग)  र्दफा (क) बमोणजम प्राप्त सनिेर्दन बमोणजम िूचीकृतको िासग प्राप्त भएको टोि विकाि 
िसमसतमा िमािेश हनुपुने घरिरुी िा बस्ती छुटेको पाइएमा त््िरी छुटेको घरिरुी िा बस्ती 
िमेत िमािेश गरी िूचीकरिको िासग पनु पेश गनय सनरे्दशन दर्दन िक्नछे। 

(घ)  िडा का्ायि्िे ्ि र्दफा बमोणजम िसमसत िूचीकृत गरेको वििरि मासिक रुपमा 
का्यपासिकाको का्ायि्मा असभिेणखकरिको िासग पठाउन ुपनेछ।  

पररच्छेर्द-३ 

िसमसतको काम कतयव््,असिकारहरु 

६. टोि विकाि िसमसतका का्यहरु : (१) टोि विकाि िंस्थका काम, कतयव्् र असिकार  
रे्दहा्बमोणजम हनुेछ :-  

(क)  िमरु्दा्मा शाणन्त, िरुक्षा र अमनच्न का्म गनय िह्ोग गने । 

(ख)  िामरु्दाव्क िर्दभाि, िवहष्ितुा र भाइचाराको विकाि गने । 

(ग) टोिमा िंचािन हनुे विकाि सनमायिका ्ोजनाहरुको तजुयमा, का्ायन्ि्न र िपुररिेक्षि तथा 
अनगुमनमा िह्ोग गने ।  

(घ)  टोिमा हनुे परभपरागत जात्रा, मेिा, पिय तथा िमारोहको व््िस्थापनमा िह्ोग गने। 

(ङ)  टोिमा रहेका िाियजसनक तथा ऐिानी जग्गा, िाियजसनक भिन, िभपर्दा तथा भौसतक 
पूिायिारहरुको िंरक्षि गनय तथा असतिमि हनु नदर्दन िह्ोग गने। 

(च)  टोिमा विपद् व््िस्थापन िभिन्िी खोज,उद्धार, राहत वितरि, पनुसनयमायि तथा पनुस्थायपना 
का्यमा िह्ोग गने । 

(छ)  टोिको िरिफाई व््िस्थापनको िासग िह्ोग र िमन्ि् गने/ गराउने  

(ज)  छाडा पश ुचौपा्ा व््िस्थापनमा िह्ोग गने/गराउन े। 
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(झ)  िडक बत्ती, िामरु्दाव्क पाकय , िाियजसनक शौचाि् जस्ता िाियजसनक िभपणत्तको िञ्चािन र 
व््िस्थापनमा िह्ोग परु   ् ाउने । 

(ञ) कानून बमोणजम सतनुय पने कर, र्दस्तरु, िेिाशलु्क बझुाउने का्यमा िहजीकरि गने । 

(ट) टोिमा बिोबाि गने गररि, अशक्त, अपाङ्गता भएका व््णक्त तथा बेरोजगार व््णक्तहरुको 
तथ््ाङ्क िंकिन का्यमा िह्ोग गने । 

(ठ) टोिमा रहेका शैणक्षक तथा स्िास्थ्् िसमसतहरुको व््िस्थापन र गिुस्तर ििुारको िासग 
िह्ोग गने । 

(ड) जन्म, सबबाह, बिाई िराई, िभिन्ि विच्छेर्द, मतृ्् ु जस्ता व््णक्तगत घटना र्दतायको िासग 
टोिबािीिाई उत्िावहत र िहजीकरि गने । 

(ढ) िामाणजक िरुक्षा भत्ता वितरि का्यमा आिश््क िहजीकरि गने । 

(ि)  विद्यतु  चहुािट तथा चोरी सन्न्त्रि का्यमा िह्ोग गने । 

(त) टोिमा खाद्यान्न, माछामाि,ु तरकारी, फिफूि, पे् पर्दाथय िगा्त रै्दसनक उपभोग्् िामग्रीको 
गिुस्तर र मलु्् िचुीको बारेमा जानकारी राखी बजार अनगुमन का्यमा िह्ोग गने। 

(थ) उपभोक्ता हक वहत िंरक्षिको िासग पैरिी तथा जनचेतना असभबवृद्ध गने।  

(र्द) टोिमा हरर्ािी के्षत्र विस्तार गरी िातािरि िंरक्षिको का्यमा िह्ोग गने । 

(ि) स्थानी् आसथयक विकािका िंभािनाका बारेमा छिफि गरी स्थानी् तह, गैर िरकारी तथा 
सनजी के्षत्रिाँग िमन्ि्, िहजीकरि र पैरिी गने । 

(न) भिन सनमायि मापर्दण्ड तथा रावि् भिन िंवहताको पािनाको िासग टोि बािीहरुिाई 
प्रोत्िावहत गने ।  

(ऩ)  विद्याि् भनाय, खोप असभ्ान, िाक्षरता असभ्ान, िरिफाई, िैवङ्गक वहंिा उन्मिुन जस्ता रावि् 
असभ्ानहरुमा िह्ोग र िमन्ि् गने। 

(प) टोिमा िनी, गररबको भािना हटाई िबै िर्दस््हरुिाई सनिय्  प्रवि्ा र श्रोतमा  
पररचािनमा िमान असिकार स्थावपत गनय िहजीकरि गने ।  

(फ) घरेि ु वहंिा, ्ौनजन्् वहंिा,मानि तस्करी, बािश्रम तथा बाध््ात्मक श्रम, छाउपडी 
िगा्तका िामाणजक अपराि तथा खरािीहरु अन्त्् गनय जनचेतना असभिृवद्ध गने । 

(ब)  टोिमा उद्यम विकाििाँग िभबणन्ित का्यिमहरु िंचािन गनय आिश््क िहजीकरि गने ।  

(भ) टोिको विकािका िासग विसभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्चतम  िर्दपु्ोग गने । 

(म) टोिमा िरकारी सनका् तथा गैर िरकारी िसमसत माफय त िञ्चािन हनु े का्यिमहरु 
का्ायन्ि्न गनय िह्ोग गने ।  

(्)  आफ्नो टोििाई िातािरिमैत्री, बाि मैत्री, पोषि मैत्री तथा पूिय िरिफाइ्कु्त बनाउन 
का्यिमहरु िंचािन गने तथा िडा का्ायि् र उपमहानगरपासिकाका का्यिम का्ायन्ि्नमा 
िह्ोग, िमन्ि् र िहजीकरि गने। 
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(र)  िडा का्ायि् उपमहानगरपासिका तथा अन्् िरकारी सनका् र गैरिरकारी िंघ िसमसतिाँग 
गरेको िभझौता तथा िमझर्दारी अनिुारका अन्् का्यहरु गने। 

(ि) टोि सभत्र रहेका मठ मणन्र्दर/मणस्जत/चचय/गभुबाको रेखरे्दख,िंरक्षि तथा व््िस्थापन गने । 

 

पररच्छेर्द-४ 

िसमसतको का्य िसमसतको बैठक र पर्दासिकारीहरुको काम, कतयव्् र असिकार 
७. िसमसतको का्य िसमसतको बैठक : (१) िसमसतको का्य िसमसतको बैठकको िञ्चािन रे्दहा् बमोणजम  

हनुेछ :- 

(क)  का्य िसमसतको बैठक मवहनामा कणभतमा एक पटक र आिश्कता अनिुार बस्नेछ । 

(ख)   िसमसतको बैठकमा िडा िसमसत तथा नगरपासिका/गाउाँपासिकाका जनप्रसतसनसि, विज्ञ 
तथा अन्् िरोकारिािहरुिाई आमन्त्रि गनय िवकनेछ । 

(ग)  िसमसतको िैठक सनिय् को मस््ौर्दा िणचििे त्ार गनेछ ।  

(घ)  िसमसतको बैठकको सनिय् हरु िैठकमा उपणस्थत पर्दासिकारीहरुबाट हस्ताक्षर गरी प्रमाणित 
गराउन ुपनेछ। 

(२) उर्दफा (१) बमोणजम बस्ने का्यिसमसतको बैठकको माइन््टु र िसमसतका प्रशािसनक तथा आसथयक 
कारोबारिाँग िभबणन्ित िभपूिय कागजातहरु अध््क्ष, िणचि र कोषाध््क्षको णजभमामा रहनेछन । 

(३) का्य िसमसतको बैठक िसमसतको का्ायि्मा बस्नेछ। िसमसतको का्ायि् स्थापना भई निकेको 
अिस्थामा का्यिसमसतका िबै िर्दस््िाई पा्क पने गरी उप्कु्त स्थानमा बैठक बस्ने गरी अध््क्षिे 
तोक्न िक्नछे। 

८. िसमसतका का्य िसमसतका पर्दासिकारीहरुको काम कतयव्् र असिकार:- िसमसतका 
पर्दासिकारीहरुको काम कतयव्् र असिकार रे्दहा् बमोणजम हनुेछः 
(१) अध््क्षको काम, कतयव्् र असिकार 

(क)  िसमसतको सन्समत बैठक बोिाउने, बैठकका िासग समसत, िम् र स्थान तोक्ने ।  

(ख)  बैठकको अध््क्षता गरी बैठक िंचािन गने । 

(ग) बैठकमा अनशुािनको पािन गनय िगाउने र छिफिका विष्हरु वटपोट गने िा गनय 
िगाउने । 

(घ)  छिफि हुाँर्दा ििैको विचार िंकिन गने र िियिभमत सनिय्  गनय पहि गने । 

(ङ)  िसमसतका सनिय् हरु िागू गने, गराउने । 

(च)  िसमसतिे प्राप्त गरेको नगर्द िा णजन्िी िामानको िरुक्षाको प्रिन्ि  समिाउने। 

(छ)  आिश््कता अनिुार विशषे बैठक बोिाउने । 

(ज)  का्यविसि बमोणजम अन्् का्यहरु गने । 

(२) उपाध््क्षको काम कतयव्् र असिकार: 
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(क)  अध््क्षको अनपुणस्थसतमा अध््क्षिे गने भनी तोवकएका का्यहरु गने । 

(ख)  का्य िसमसतिे तोकेका अन्् का्यहरु गने। 

(३) िणचिको काम, कतयव्् र असिकारः 
(क)  अध््क्षको आरे्दशअनिुार बैठक बोिाउने । 

(ख)  छिफिका प्रस्तािहरु िंकिन गरी बैठकमा पेश गने र बैठकको सनिय्  िेखी सनिय्  
प्रमाणित गराउने । 

(ग)  िसमसतको वि्ाकिापको बारेमा िर्दस््हरुिाई जानकारी गराउने। 

(घ)  का्यिसमसतिे तोकेका अन्् का्यहरु गने । 

(४)  कोषाध््क्षको काम, कतयव्् र असिकार 

(क)  िसमसतको आभर्दानी र खचयको वहिाब राख्न ेतथा वििरि त्ार गने। 

(ख)  बैंकमा खाता िंचािन गर्दाय िं्कु्त रुपमा खाता िंचािन गने। 

(ग)  िसमसतको नगर्द र णजन्िी िामानको णजभमा सिई िरुक्षा गने। 

(घ)   का्यिसमसतिे तोकेका अन्् का्यहरु गने । 

(५) िर्दस््हरुको काम,कतयव्् र असिकार 

(क)  िसमसतको बैठकमा उपणस्थत हनुे र छिफिमा ििी् रुपमा िहभागी हनु।े  

(ख)  िसमसतको सनिय्  का्ायन्ि्नमा िह्ोग गने। िसमसतको सनिय्  का्ायन्ि्न भए  
नभएको हेरी आिश््कताअनिुार िसमसतको बैठकमा छिफिमा ल््ाउन।े  

(ग)  आिश्कता अनिुार अध््क्ष, उपाध््क्ष, िणचि र कोषाध््क्षको काममा िघाउने । 

(घ)  का्यिसमसतिे तोकेका अन्् का्यहरु गने ।  

 

पररच्छेर्द-५ 

आसथयक व््िस्थापन 

९. िसमसतको आभर्दानी : (१) िसमसतिे रे्दहा् बमोणजमका के्षत्रबाट आभर्दानी प्राप्त गनय िक्नेछः  

(क) उपमहानगरपासिकाबाट प्राप्त हनुे अनरु्दान रकम ।   

(ख) िरकारी तथा गैर िरकारी सनका्हरु, िामरु्दाव्क िसमसत  तथा व््णक्तहरुबाट 
प्राप्त हनुे िहा्ता तथा अनरु्दानको रकम । 

(ग) टोि विकाि िसमसतिे आ्मूिक का्यहरु िंचािन गरी प्राप्त हनुे आभर्दानी । 

(घ) उपमहानगरपासिका, अन्् िरकारी सनका् तथा गैरिरकारी िंघिसमसतिाँग विकाि 
सनमायि िा का्यिम िञ्चािनको िासग िभझौता बमोणजम प्राप्त रकम। 

(ङ) िसमसतका िर्दस््हरुबाट प्राप्त शलु्क तथा िह्ोगको रकम। 

(च) अन्् श्रोतबाट प्राप्त गरेको रकम । 
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(२) िसमसतको नाममा प्राप्त हनुे िबै रकम िसमसतको नाममा रहेको िैंक खातामा जभमा गनुय 
पनेछ। 

१०. िसमसतको खचयः िसमसतको खचय रे्दहा् बमोणजम हनुछेः 

(क)  कुनै सनका्बाट िभझौता बमोणजम प्राप्त हनुे रकम िभझौतामा 
उणल्िणखत शतय बमोणजम तोवकएको का्यमा खचय गनुय पनेछ। 

(ख)  िसमसतको सन्समत िञ्चािन तथा का्ायि् व््िस्थापन िभबन्िी खचय 
का्यिसमसतको सनिय्  बमोणजम हनुेछ। 

११. िसमसतको िेखा, प्रसतिेर्दन तथा अन््:    

(१) िसमसतको खाता िडा का्ायि्को सिफाररिमा नगर का्यपासिकाको का्ायि्िे     तोकेको 
बैंकमा िञ्चािन हनुेछ।     

(२)  उपर्दफा (१) बमोणजमको बैंक खाता कभतीमा एक जना मवहिा हनुे गरी िसमसतका अध््क्ष, 
उपाध््क्ष र िणचिमध््े कुनै र्दईु जना र कोषाध््क्षको िं्कु्त र्दस्तखतबाट िञ्चािन हनुेछ।  

(३) कोषाध््क्षिे िसमसतको िबै प्रकारको नगर्दी तथा णजन्िी आभर्दानी, िभपूिय विकाि खचयको 
वििरि, िसमसतको िंचािन र व््िस्थापनमा भएको प्रशािसनक खचयहरुको वििरि स्पष्ट 
रुपमा राख्नपुनेछ । 

(४) कोषाध््क्षिे आभर्दानी खचयको वहिाब वकताि चौमासिक रुपमा का्य िसमसतको बैठकमा पेश 
गनुय पनेछ। 

(५)  का्यिसमसतिे प्रत््ेक आसथयक िषयमा गरेको काम र आसथयक कारोबारको ्थाथय वििरि 
त्ार गरी आसथयक िषय िमाप्त भएको समसतिे तीन मवहना सभत्र टोि भेिामा पेश गनुय पनेछ। 

(६) िसमसतिे आफ्नो िावषयक कारोबारको प्रसतिेर्दन िािारििभा, िभबणन्ित िडा का्यि् र 
उपमहानगरपासिकामा पेश गनुयपनेछ । 

(७) उपमहानगरपासिका तथा िडा का्ायि्िे आिश््कता अनिुार िसमसतको अनगुमन गरी 
आिश््क सनरे्दशन दर्दन िक्नछे । 

१२. णजन्िी तथा िस्तगुत िह्ोग सिन िक्नःे (१) ्ि का्यविसिमा अन््त्र जनुिकैु कुरा िेणखएको भए 
तापसन विपद् प्रभावित व््णक्तको उद्दार, राहत तथा पनुस्थायपना का्यमा िह्ोग गनय कुनै िरकारी सनका्, 
गैर िरकारी िंघिसमसत, सनजी के्षत्र तथा व््णक्त विशेषबाट णजन्िी िामान तथा िस्तगुत िह्ोग सिन 
िक्नेछ। 
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(२) िसमसतिे उपर्दफा (१) बमोणजम प्राप्त िह्ोग िडा िसमसतको िमन्ि्मा त््स्तो विपर्दबाट 
प्रभावित व््णक्त तथा पररिारिाई वितरि गनय िक्नेछ। 

(३) िसमसतिे ्ि र्दफा बमोणजम प्राप्त िह्ोगको वििरि िावषयक प्रसतिेर्दनमा िमेत िमािेश गनुय 
पनेछ।  

    पररच्छेर्द –6 

विविि 

१३. िमन्ि् िसमसतः (१) िसमसतको कामको अनगुमन तथा िमीक्षा गरी पषृ्ठपोषि प्रर्दान गनय हरेक 
िडामा रे्दहा् बमोणजमको िमन्ि् िसमसत रहनेछ :- 

(क) िडाध््क्ष     - िं्ोजक 

(ख) िडा िसमसतका िर्दस््हरु    - िर्दस््  

(ग) टोिविकाि िसमसतका अध््क्षहरु मध््ेबाट िं्ोजकिे तोकेका ३ जना -िर्दस््  

(घ) िडा िणचि     - िर्दस्् िणचि 

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (ग) बमोणजमका िर्दस््हरुको पर्दािसि र्दईु िषयको हनुेछ । उक्त 
पर्दािसि िमाप्त भएपसछ िं्ोजकिे का्यकाि नर्दोहोररने गरी िडा सभत्रका अन्् िसमसतका अध््क्षहरु 
मध््ेबाट तीन जना मनोन्न गनुय पनेछ। 

   (३) उपर्दफा (१) बमोणजमको िसमसतको बैठक कभतीमा तै्रमासिक रुपमा बस्नछे। 

(४) उपर्दफा (१) बमोणजमको िसमसतिे िडा सभत्रका िबै िसमसतको काम कारिाहीिाई प्रभािकारी 
बनाउन का्य िसमसतिाई आिश््क सनरे्दशन दर्दन िक्नेछ।   

(५) उपर्दफा (१) बमोणजमको िसमसतिे िसमसतको काम कारिाहीको िभबन्िमा िावषयक प्रसतिेर्दन 
का्यपासिकामा पेश गनुय पनेछ। 

 १३.१(क) िाियजसनक िभपणत्त िंरक्षि िसमसतः (१) टोि सभत्रका िाियजसनक िंस्था, मठ मणन्र्दर,गठुी, 
चचय, मणस्जत, िाियजसनक ऐिानी जग्गा िगा्त अन्् टोि सभत्रका िबै प्रकारका िाियजसनक िभपणत्तको 
असतिमि र र्दरुुप्ोग हनु नदर्दई त््िको पवहचान, असभिेणखकरि, िंरक्षि, िर्दपु्ोग र व््िस्थापन गनय 
रे्दहा् बमोणजमको एक िाियजसनक िभपणत्त िंरक्षि िसमसत गठन गररनेछः 

क) िभबणन्ित िडाको िडा अध््क्ष      -िं्ोजक 

ख) िभबणन्ित िडा अध््क्षिे तोकेको मवहिा िडा िर्दस्् िवहत र्दईु जना  -िर्दस्् 

ग) िभबणन्ित टोि विकाि िसमसतका अध््क्षहरु    -िर्दस्् 

घ) टोि सभत्र रहेका िबै िाियजसनक िंघ/िंस्थाका प्रमखु तथा प्रसतसनसिहरु -िर्दस्् 

ङ) िसमसतबाट मनोसनत कणभतमा २ जना मवहिा िवहत ३ जना बवुद्धणजविहरु-िर्दस्् 

च) िभबणन्ित भौगोसिक के्षत्र हेने प्रहरी चौकी प्रमखु   -िर्दस्् 

छ) िभबणन्ित िडाको िडा िणचि      -िर्दस्् िणचि 
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(२) उपर्दफा (१) बमोणजमको िसमसतिे िसमसतको काम कारिाही र प्रगसत वििरिको िभबन्िमा 
तै्रमासिक प्रसतिेर्दन िडा िसमसत माफय त नगर का्यपासिकामा पेश गनुय पनेछ। 

(3) िसमसतका काम, कतयव्् र असिकार का्यपासिका, िडा िसमसत र र्दफा १३.१(क) को 
उपर्दफा(१) बमोणजमको िसमसत र आफैिे सनिायरि गरे बमोणजम हनुेछ । 

१३.१(ख) जात्रा तथा मेिा व््िस्थापन िसमसतः (१) टोिमा िाग्ने िासमयक िांस्कृसतक महत्ि 
बोकेका जात्रा तथा मेिाहरुिाई िंरक्षि र व््िस्थापन गनय एक जात्रा तथा मेिा व््िस्थापन 
िसमसत गठन गररनेछ । 

(२) िभबणन्ित िडा अध््क्ष र टोि विकाि िसमसतको अध््क्षको रोहिरमा टोििािीहरुको आम 
भेिा बोिाई भोिाबाट छासनएको व््णक्त िं्ोजकत्िमा िमािेशी प्रसतसनसित्ि हनुे गरी कणभतमा ७ 
जनाको िसमसत गठन गररनछे ।  

(३) र्दईु िा र्दईु भन्र्दा िढी िडाको सिमानामा िाग्ने जात्रा तथा मेिा भएमा िभबणन्ित िडाका 
िबै िडा अध््क्ष र र्दईु िा र्दईु भन्र्दा बढी टोि विकाि िसमसतका अध््क्षको रोहिरमा उपर्दफा 
(1) बमोणजमको िसमसत गठन गनुयपनेछ । 

1३.१(ग) बजार व््िस्थापन िसमसतः (१) टोि सभत्र रहेका बजारिाई व््िणस्थत गनय एक बजार 
ब््िस्थापन िसमसत गठन गररनेछ ।  

(2) िभबणन्ित िडा अध््क्ष र टोि विकाि िसमसतको अध््क्षको रोहिरमा टोििािीहरुको आम 
भेिा बोिाई भोिाबाट छासनएको व््णक्त िं्ोजकत्िमा िमािेशी प्रसतसनसित्ि हनुे गरी कणभतमा ७ 
जनाको िसमसत गठन गररनछे ।  

(३) र्दईु िा र्दईु भन्र्दा िढी िडाको सिमानामा भएका बजारको हकमा िभबणन्ित िडाका िबै 
िडा अध््क्ष र र्दईु िा र्दईु भन्र्दा बढी टोि विकाि िसमसतका अध््क्षको रोहिरमा उपर्दफा (1) 
बमोणजमको िसमसत गठन गनुयपनेछ । 

१४. बािा अडकाउ फुकाउन िक्नःे ्ो का्यविसि का्ायन्ि्नको िममा कुनै बािा अड्चन आएमा 
का्यपासिकाबाट अनमुोर्दन हनुे गरी नगर प्रमखुिे त््स्तो बािा अडकाउ फुकाउन िक्नेछ ।  

१५. का्य िसमसत भङ्ग गनय िक्नःे िाियजसनक िभपणत्तको वहनासमना गने, प्रचसित कानून सबपररत का्य गने 
तथा भ्रष्टाचार िा आसथयक वहनासमना गरेको पाइएमा त््स्तो का्यिसमसतिाई िभबणन्ित िडा िसमसतको 
सिफाररिमा का्यपासिकािे भङ्ग गनय िक्नछे । ्िरी का्यिसमसत भङ्ग भएको अिस्थामा एक मवहना सभत्र 
्िै का्यिविसि बमोणजम न्ााँ का्य िसमसत गठन गनुय पनेछ। 

१६. का्यविसि िंशोिन तथा खारेज गनय िक्नःे (१) का्यपासिकािे आिश््कता अनिुार ्ो का्यविसि 
िंशोिन तथा खारेज गनय िक्नेछ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोणजम ्ो का्यविसि खारेज भएको अिस्थामा ्ि का्यविसि बमोणजम स्थापना तथा 
िञ्चािन भएका िसमसतहरुको िभपणत्त तथा र्दाव्त्ि उपमहानगरपासिकाको नाममा हनुछे। 
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अनिूुची-१ 

          टोि विकाि िसमसतिाई नगरपासिकामा िूचीकृत गने सनिेर्दनको नमनुा 
 

            समसतः ………………….. 

श्री िणचिज््ू 

िडा िसमसतको का्ायि् 

िडा नं.......  

जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिका, बारा। 

 

         विष्ः टोि विकाि िसमसत िूचीकृत गने िभबन्िमा । 

 

उप्ुयक्त िभबन्िमा ्ि नगरपासिकाको िडा नं …… णस्थत ……………..टोिमा गठन गररएको 
…………………………. टोि विकाि िसमसतिाई …………………………………िूचीकृत गररदर्दनहुनु सनभनानिुारका 
वििरि िवहत अनरुोि गर्दयछु । ्ि …………………………….. टोि विकाि िसमसतको के्षत्र सनभन उल्िेणखत 
चार वकल्िासभत्र िीसमत रहनेछ । 
िंिग्नः  

१. टोि भेिाको उपणस्थसत र सनिय् । 

२. का्य िसमसतका िर्दस््हरुको नाम थर। 

पूिय सिमानाः ……………………………… 

पणिम सिमानाः …………………………. 

उत्तर सिमानाः ………………………….. 

र्दणक्षि सिमानाः …………………………. 

हािका जभमा घरिरुीः    सनिेर्दक 

 िसमसतको तफय बाट 

       अध््क्षको नामः ……………………………… 

 टोि विकाि िसमसतको नामः .............. 
                    ठेगानाः  ........................... 
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अनिूुची-२ 

 

जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिका 
........नं. िडा का्ायि् 

..........., बारा 
टोि विकाि िसमसत िूचीकृत प्रमाि-पत्र 

्ि नगरपासिका िडा नं.  ……………णस्थत …………………………………मा गठन भएको 
………………………………………………………….………………………………………टोि विकाि िसमसतिाई ्ि का्ायि्मा 
समसत………………………………मा िूचीकृत गरी ्ो प्रमाि-पत्र प्रर्दान गररएको छ । 

्ि नगरपासिकाको आसथयक, िामाणजक, िााँस्कृसतक तथा भौसतक पिुायिार विकाि र िशुािन का्म गने 
क्षेत्रमा ्ि टोि विकाि िसमसतको ििी् िहभासगताको अपेक्षा गर्दयछु । 

 

                िूणचकृत गने असिकारीको 
                हस्ताक्षरः................... 
                नामः……………………… 

                पर्दः.................... 
                समसतः.................. 
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आज्ञािे 

नामः चेत कुमार पोखरेि 

पर्दः प्रमखु प्रशािकी् असिकृत 

समसतः २०७९।०८।२२ 

पषृ्ट िंख्ाः १३ 

 


