
 

 

राप्ती नगरपालिका कार्ाािर्द्वारा जारर  
टोि ववकास संस्थाहरुका कताब्र् तथा जजम्मेवारी 

 टोि ववकास ससं्थाहरुिे तपलििका िीर्ाकहरुको िगत लिएर सोको अलििेख राख्न ुपनेछ:  
 जन्भदर्ता र्थत भतृ्म ुदर्ताको र्थत टोरको जनसॊख्मतको विियण  

 टोरकत गिािर्ी र्थत सतु्केयी भहहरतहरुरे ननममभर् स्ितस््म ऩरयऺण गयतएको  

 टोर विकतस सॊस्थतभत यहेकत फतरफतमरकतहरुरे ननममभर् खोऩ प्रतप्र् गयेको विियण  

 टोर विकतस सॊस्थतभत यहेकतबफद्मतरम जतने उभेयकत फतरफतमरकतहरु बफद्मतरम गए नगएको विियण  

 टोर विकतस सॊस्थतभत यहेकत सतभतजजक सयुऺत बत्र्त मरने व्मजतर्हरुको विियण  

 टोि ववकास ससं्थाहरुिे तपलििका कार्ाहरु गनुा पने हुन्छ  

 कजतर्भत भहहनतको एक ऩटक सतभहुहक टोर सयसपतई कतमाक्रभ आमोजनत गने  

 टोरभत बएकत ननणामहरुकोभतइन्मटूको प्रनर्मरवऩ सहहर् नगयऩतमरकतभत जतनकतयी गयतउने  

 मिि ुजन्भेको ३५ हदन मबत्र जन्भदर्ता गयतइसतन ुऩने कुयतकोजतनकतयी अमबबतिकरतई गयतउने  
 टोरकत सतु्केयी भहहरतहरुरतई ननममभर् स्ितस््म ऩरयऺण गयतउन प्रोत्सतहन गने  

 टोर विकतस सॊस्थतभत यहेकत फतरफतमरकतहरुरतई ननममभर् खोऩ प्रतप्र् गना पे्ररयर् गने  

 टोर विकतस सॊस्थतभत यहेकत बफद्मतरम नगएकत फतरफतमरकतहरुरतई ननममभर् बफद्मतरम ऩठतउन ऩहर गने  

 टोर विकतस सॊस्थतभत यहेकत सतभतजजक सयुऺत बत्र्त मरने व्मजतर्हरुरतई सभमभत बत्र्त मरनकत रतगग सहजीकयण गने  
 विकतस ननभताणकत कतमाहरुभत उऩबोतर्त समभनर् गठन गयतई रतगर् सहबतगगर्त सभेर् जुटतउने प्रफन्ध मभरतउने  
 टोरभत आिश्मक जनचेर्नत भरुक कतमाक्रभहरुको आमोजनत र्थत सॊचतरन गने 

 घय र्थत टोर ितर्तियणभबैत्र फनतउनकत रतगग सयसपतइकत र्ऩमिरकत सचूकहरु प्रतप्र् गना उऩमतुर् प्रफन्ध मभरतउने 

 घय कतऩतउण्ड मबत्र प्मतन सहहर्को चऩी प्रमोगभत आएको हुनऩुने 

 आफ्नो घय बतन्छतको पोहय सड्ने य नसड्ने गरय विबतजन गरयएको हुनऩुने 

 सड्नेरतई आपै ित सभहू फनतई भर फनतउने गयेको ित अन्म र्रयकतरे व्मिस्थतऩन गनुाऩने 

 नसड्ने पोहय भध्मे प्रतजस्टकरतई छुटै्ट जतभत गरय बफक्रक्र ित ननधतारयर् स्थरभत जतभत गनुा ऩने  

 अन्म पोहय भध्मे हतननकतयक पोहय (जस्र् ैब्मतट्री, मस. एप. एर. गचभ पुटेको मससत/ फोर्र, ट्मफुरतइट, आहद) य अन्म 
पोहय छुट्मतई अरग अरग जतभत गरय ननधतारयर् स्थरभत यतख्न ुऩने  

 कुकुय ऩतल्ने घयधनीरे आफ्नो कुकुयरतई घयऺेत्र फतहहय खुरत रुऩभत हदसत गयतउन ऩतइने छैन, गयतएभत आपैरे उठतएय 
आफ्नो ऩरयसयभत न ैव्मिस्थतवऩर् गयेको हुनऩुने 

 घयऩरयितयकत सफ ैसदस्मरे खतन खतन ुअनघ हतर् धुनऩुने फझुेको हुनऩुने 

 िौचतरम नजजक सतफनु ऩतनीको व्मिस्थत हुनऩुने  

 घयमबत्र उजताको खऩर् कभ गने गचभको प्रमोग (जस्र् ैLED) बएको 
 घयमबत्र बफद्मरु्को रतगग डडजेर, भट्टीर्रे ित ऩेट्रोरफतट चल्ने उऩकयणहरु प्रमोगभत नल्मतईएको हुनऩुने 

 महद खतनत ऩकतउनको ननजतर् इन्धनको रुऩभत दतउयत प्रमोग गने हो बने धुॉितयहहर् सधुतरयएको चुरो प्रमोग गयेको हुनऩुने 

 घयभत इन्धनको रतगग गइुॉठत प्रमोग नगरयएको हुन ुऩने 

 घय आॉगनभत थयीथयीकत पुर बफरुित ित मस्र् ैसजतउने फोटबफरुितहरु बएको हुनऩुने 

 घय ऩरयसयभत फहुफवषामत खतरकत कजतर्भत दइुिटत रुख बएको ित आफ्नो घय जग्गतभत बफरुित योप्ने ठतउॉ  नबएको 
अिस्थतभत घयको छतनतभत स- सतनत क्रकमसभकत फहुफषीम कजतर्भत दइु िटत रुख बफरुित बएको हुनऩुने 

 सयुक्षऺर् वऩउने ऩतनीकत रतगग िवुिकयणकत उऩतमहरुको अिरतफन गरयएको हुनऩुने 
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