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भीरकोट राजपत्र

भीरकोट नगरपालिकाद्धारा प्रकान्ित
खण्ड १ सं ख्या ११ लिलतिः २०७५/०९/२४

भाग-२
भीरकोट नगरपालिका
टोि विकास सलिलत संचािन काययविलि, २०७५
नगर काययपालिकाबाट स्िीकृत लिलतिः 2075/09/24

प्रस्तािनािः
सािुविक प्रयासिा टोिको सािान्जक तथा आलथयक विकास, स्थानीय स्तरिा सुिासन प्रियद्धन
गनय नगरपालिकाका िडा िस्तीिरुिा लनन्चत भौगोलिक क्षेत्रलभत्र रिे का सबै घरिुरी सदस्य रिने
गरी स्थालनय स्तरिा िडा सलिलतको िातित तथा सियोलगको रुपिा रिने गरी लतनै सलिलतबाट
सेिा सुवििाको पिुँच बढाउन बाधछनीय भएकािे , स्थानीय सरकार सं चािन ऐन, २०७५ को दफा
१०२ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी भीरकोट नगरकाययपालिकािे यो काययविलि बनाएको छ ।
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१. संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भिःक. यो काययविलिको नाि “टोि विकास सलिलत सं चािन काययविलि, २०७५” रिे को छ ।
ख. यो काययविलि नगर काययपालिकािे स्िीकृत गरे को लिलत दे खी िागु िुनेछ ।
२. पररभाषािः- विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययविलििािः
क. “टोि विकास सलिलत ” भधनािे दफा ४ बिोन्जि गदित सलिलतिाई सम्झनु पदयछ ।
ख. “टोि विकास सलिलत काययसलिलत ” भन्नािे दफा ३ “क” बिोन्जि गदित सलिलतिाई
सम्झनु पदयछ ।
ग. “सािुदावयक विकास अलभयान ” भधनािे पररश्रि, स्ियंसेिा, सिकायय र ईिाधदारीताका िुल्य
र िाधयतािा आिाररत अलभयान काययक्रि भधने सम्झनु पदयछ ।
घ. “पूर् य सरसफाई उधिुख अिस्था” भधनािे सफा र स्िच्छ, पूर् य सरसफाई उधिुख दुिै
चरर्का सूचकिरु पुरा गरे पलछ सम्बन्धित सलिलतबाट अनुिोदन एिं प्रिार्ीकरर् भएको
अिस्थािाई जनाउँछ ।
ङ. “सािान्जक सिािेिीकरर्” भधनािे सिुदायका सबै लिङ्ग, जात, जालत, िगय, ििय, व्यिसाय र
सबै क्षेत्रका व्यन्िको पिुँच रिे को अिस्था सम्झनु पदयछ ।
३. उद्देयिः- टोि विकास सलिलत गिन गनुक
य ा िुख्य उद्देयिरु लनम्न अनुसार छन:क. टोि िस्तीस्तरिा विलभधन लनकायिरुबाट प्रिाि िुने सेिािा टोििासीको पिुँच अलभबृवद्ध
गने ।
ख. टोििासीिरुिा उद्यिलसिताको विकास गराई टोि स्तरिा िघुउद्यिको सृजना, विकास र
प्रिद्धयन गने ।
ग. टोि िस्ती स्तरिा सिानता, सिताको भािना जागृत गराउने, आपसी सदभाि, सिझदारी,
सिधिय र िेिलििाप कायि गराउने ।
घ. आलथयक सािान्जक सिाििा सबै टोििासीिरुिाई लनर्यय प्रवक्रयािा सिान अिसर र
अलिकार प्रदान गने ।
ङ. टोिको सािान्जक काययिा पारदन्ियता कायि गरी सुिासनिाई बढिा ददने ।
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च. टोि/िस्तीस्तरिा सिभालगतात्िक योजना तजुि
य ा, अनुगिन एिं िूल्याङ्कन प्रवकयािा सियोग
गने ।
छ. टोिको सिग्र विकास िगायत सािुदावयक विकास अलभयानका काययक्रि कायायधियनको
िालग सवक्रय िुने ।
ज. िातािरर् र सरसफाई, बाििैत्री नगर/िडा घोषर्ा, प्राङ्गररक खेती लबस्तार, नि सुिार,
उद्यिलसिता विकासका अलभयान सं चािन गनय िडा सलिलतिाई सियोग गने ।
झ. टोि विकास सलिलतिा रिेका सािुदावयक, साियजलनक स्थि, सम्पन्ििरुको िगत राख्ने र
राख्न िगाउने काययिा सियोग गने ।
४. टोि विकास सलिलतको गिनिः- टोि विकास सलिलतको गिन दे िाय बिोन्जि िुनेछिः
क. नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका टोि तििा रिे का घरपररिारका सदस्यिरुबाट टोि विकास
सलिलतको गिन गरीनेछ। सािाधयता सम्बन्धित िडा बाट क्षेत्र विभाजन गरीएको क्षेत्रिाई
आिार िानी एक घर एक सदस्य िुने गरी सिािेन्िताको आिारिा गिन गरीनेछ ।
ख. पवििो पटकका िालग टोि विकास सलिलत गिन गदाय सिुदायको व्यापक भेिाबाट
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सन्चि र सदस्य गरी अलिकति १५ सदस्यीय एक कायय
सलिलत गिन िुनेछ । उि कायय सलिलतिा धयूनति ३३ प्रलतित िवििाको प्रलतलनलित्ि
गराउनु पनेछ ।यसरी गिन िुने सलिलतिा यथासं भि सबै िगय र सिुदायको सािान्जक
सिािेलसकरर् िुनेगरी प्रलतलनलित्ि गराउनु पनेछ ।
ग. कायय सलिलतका सदस्य बािे क सम्िन्धित टोिका टोि विकास सलिलतिा आबद्ध भएका
सबै घरिुरी सलिलतका सदस्य िुनेछन।
घ. टोि विकास सलिलतका पदालिकारीिरुको पदािलि ३ िषयको िुनेछ । १ िषय पचात पुनिः
टोि भेिाको आयोजनािा टोि भेिाको सियसम्ित िा सो नभएिा िडा सलिलतको
लनर्ययबाट नेतत्ृ ि पररियतन िुनेछ । एक पटक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सन्चि र कोषाध्यक्ष
भएको व्यन्ि पुनिः सोवि पदिा ३ िषयको अिलि व्यलतत नभई लनिायन्चत िुनेछैन ।
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काययसलिलतिा अध्यक्ष, सन्चि र कोषाध्यक्ष िध्ये कुनै एक जना अलनिायय रुपिा िवििा
िुनपु नेछ ।
५. टोि विकास सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकारिः- टोि विकास सलिलतको काि, कतयव्य र
अलिकार दे िाय बिोन्जि िुनछ
े ।
क. टोि लभत्रका सिस्यािरुको पविचान गरी त्यसको सूची तयार गने,
ख. आफ्नो टोििा रिे का विद्यिान सिस्यािरुको सिािान गनयका िालग उपयुि उपायको
पविचान गरी आफ्नो टोिको सिस्या आफैं सिािान गने,
ग. टोििा दे न्खएका सडक, खानेपानी, फोिोरिैिा, सडक ििी, ढि लनकासा, चोरी चाकरी
िगायतका सिस्यािरुको सिािान गनय पिि गने,
घ. टोििा विद्यिान रिेका सिस्यािरु टोि विकास सलिलतबाट सिािान िुन नसक्ने भएिा
त्यसको कारर् सवित िडा सलिलतिा पेि गने,
ङ. नगरपालिकाबाट सम्बन्धित टोििा सं चालित िुने िा भएका आयोजनािरु सं चािन गनयका
िालग उपभोिा सलिलतको गिनिा, काययक्रिको कायायधियनिा र त्यस्तो कायय गुर्स्तरीय
रुपिा भए नभएको सम्बधििा लनरीक्षर् गरी त्यसिा िुने किी किजोरी दे न्खएिा त्यसिाई
सुिानयका िालग आियक पिि तथा सिजीकरर् गने,
च. आफ्नो टोििाई पूर् य सरसफाईयू ि टोि बनाउन HIV/AIDS, अधि-वििास, िािवििाि,
ििुवििाि, सािान्जक दुव्ययसन िगायत सािान्जक विकृलतिरुको अधत्य गनयका िालग
आियक पिि गने र त्यसका िालग जनचेतना काययक्रि सं चािन गने
छ. टोि लभत्र रिेका साियजलनक जग्गािरुको सं रक्षर्, प्रिद्धयन र उपयोगिा नगरपालिकािाई
सियोग गने
ज. नेपाि सरकार तथा नगरपालिकािे भिन लनिायर् सडक िगायतका विषयिा तोवकएको
िापदण्ड प्रभािकारी रुपिा कायायधियन गनयका िालग नगरपालिकािाई सियोग गने
झ. नगरपालिका

र

टोि

विकास

सलिलतिरुको

विचिा

आपसी

सिझदारीका

आिारिा

सं चािनिा िुने काययक्रििरु सम्झौता अनुसार प्रभािकारी रुपिा कायायधियन गने
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ञ. आफ्नो टोिको सरसफाईिा प्रलतकुि िुने गरर कसै िे आफ्नो घरबाट उत्सन्जयत फोिोर
टोिबासीिाई असर पने गरर फािे िा प्रचलित कानून बिोन्जि कारिाविको िालग
नगरपालिकािा िेन्ख पिाउने
ट. नगरपालिकाबाट

फोिोर

िैिा

व्यिस्थापन/वितरर्

भएको

डस्टविनिरुको

सं रक्षर्

गने/गराउने
ि. नगरपालिकािे तोके बिोन्जि फोिोरिरुको अिग अिग िलगयकरर् गरर व्यिस्थापन गने
काययिा सियोग गनय
ड. आफ्नो टोि लभत्र रिे का पिुपंक्षीिरुको एवकन वििरर् तयार गरर िडा सलिलत सिक्ष पेि
गने
ढ. आफ्नो टोि लभत्र रिेका घरिरुको घर नं. राख्ने काययिा नगरपालिकािाई सियोग गने
र्. आफ्नो टोििा बसोिास गने सम्पूर्य टोििासीिरुिाई लनर्यय, प्रवक्रया र श्रोतिा सिान
अलिकार प्रदान गने।
त. विलभधन सरकारी एिं गैर सरकारी लनकायिरुसँग सुििुर सम्बधि स्थावपत गरी टोि
विकासको िालग सिन्जकरर् गने ।
थ. टोििा उद्यि विकाससँग सम्बन्धित योजनािरु सं चािन गनय आियक सिन्जकरर् गने ।
द. टोिको विकासका िालग विलभधन श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्चति सदुपयोग गने ।
ि. टोिको सािुविक सिस्या पविचान गरी प्राथलिकताका आिारिा टोि विकास योजना
तजुि
य ा गनय िडा सलिलतिाई सियोग गने ।
न. टोिस्तरिा सरकारी तथा गैर सरकारी लनकाय िाफयत सं चािन भएका काययक्रििरु टोि
विकास सलिलत िाफयत सं चािन िुने िातािरर् श्रृजना गने, त्यस्को अनुगिन तथा
िुल्याङ्कन गने ।
प. आफनो टोििाई सािुदावयक विकास अलभयान सँग सम्बन्धित स्िास््य तथा िातािरर्िै त्री,
बाििैत्री, अपाङ्गिैत्री, प्राङ्गगाररक खेती विस्तार, नि सुिार, उद्यिन्ििता बनाउने िगायतका
काययक्रि सं चािन गने ।
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फ. टोििा रिेका साियजलनक, ऐिानी जग्गाको सं रक्षर् गने/गराउने काययिा िडा सलिलतिाई
सियोग गने ।
ब. फोिोरिैिा व्यिस्थापन, बजार क्षेत्रको ढि लनकास, नगरस्तरीय िस्ती विकास काययक्रि,
छाडा चौपायको व्यिस्थापन िगायतका काययिा नगरपालिकासँग आियक सियोग र
सिधिय गने ।
६. टोि विकास कायय सलिलतको िैिकिः- टोि विकास सलिलतको बैिक दे िाय बिोन्जि िुनेछिः
क. टोि विकास सलिलतका सदस्यिरुको वित एिं सिधियका िालग टोि विकास सलिलतको
कायय सलिलतको बैिक कन्म्तिा िषयको १ पटकिा नघट्ने गरी बस्नेछ ।
ख. सलिलतको िैिकिा आियिा अनुसार सरोकारिािािाई आिन्धत्रत गनय सवकनेछ ।
ग. सन्चििे सलिलतको िैिकको लनर्ययिरु िैिक पुन्स्तकािा िे न्ख उपन्स्थत सदस्यिाट
प्रिान्र्त गनुप
य ने छ ।
घ. टोिभेिा विषेि भेिा संचािन गदाय तत्काि कायि रिे को सम्पूर् य सदस्य सं ख्याको
कन्म्तिा दुई लतिाई उपन्स्थलतिा प्रिान्र्त भएको िुनपनेछ ।
७. पुरस्कार, सम्िान र कदरिः- टोि विकास सलिलतिाई िडा सलिलत िा नगरपालिकािे पुरस्कृत
गनय सवकनेछ ।
८. अनुगिन तथा िूल्याकंनिःक. िडा सलिलतिे आफ्नो क्षेत्र लभत्रका टोि विकास सलिलतको लनयलित रुपिा अनुगिन गरी
प्राप्त किी किजोरीिरुको सुिारका िालग आियक सुझाििरु ददनुका साथै कलि
किजोरीिा सुिार नआए टोि विकास सलिलत पुनग
य िन िा खारे जीको िालग नगर कायय
सलिलतिा पिाउन सक्ने छ ।
ख. नगरपालिकािे सिग्र नगर क्षेत्र लभत्रको टोि विकास सलिलतिरुको आियकता अनुसार
अनुगिन गनुक
य ा साथै िडा सलिलत िा टोि विकास सलिलतिरुिाई पृष्िपोषर् गनय सक्नेछ।
९. संसोिनिः-

यस काययविलििाई व्यिन्स्थत र प्रभािकारी रुपिा कायायधियन गनय आियकता

अनुसार नगर काययपालिकािे सं सोिन िा खारे ज गनय सक्नेछ ।
6

१०. विविििःक. नगरपालिका

लभत्रका

सम्पूर् य

िडािरुिा

गिन

भएका

टोि

विकास

सं स्थाका

पदालिकारीिरुको सिभालगतािा नगरपालिकािे नगरस्तरीय सलिलत िनाउन सक्नेछ ।
ख. यस काययविलिको काययसम्पादनका क्रििा कुन सिस्या परे िा त्यसको सिािान नगर
काययपालिकाको लनर्ययानुसार िुनेछ ।
ग. यस काययविलि अनुसार गिन िुने टोि विकास सलिलतको निूना अनुसूची-१ िा उल्िेख
भए बिोन्जि िुनेछ।
घ. नन्जकका टोि विकास सलिलतिरुिे एकाआपसिा सिकायय, सिधिय तथा साझेदारीका
आिारिा कुनै काि गनुय परे िा नगरपालिकािे आियक सिधिय गनेछ ।
ङ. आफ्नो टोिलभत्र लनिायर्ालिन र लनिायर् सम्पन्न भएका सािूदावयक तथा साियजलनक भिन,
िौचािय, प्रलतक्षाियजस्ता साियजलनक सम्पिीिरुको रे खदे ख र सं रक्षर् गने काययिा
नगरपालिकािाई सियोग गने ।
च. नगरसभाबाट तोवकए बिोन्जिको व्यिसाय दताय िुल्क, खानेपानी िुल्क, फोिोरिैिा
व्यिस्थापन िुल्किरु टोि विकास सलिलतिरुसँग सम्झौता गरी उिाउन सवकनेछ । यसरी
उिाएको लनन्ित प्रलतित रकि टोि विकास सलिलतिाई उपिब्ि गराइने छ ।

आज्ञािे
ििय राज ढुंगाना
प्रिुख प्रिासकीय अलिकृत
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