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टोर बफकास सॊ स्था सञ्चारन कामयविबध २०७५
१. प्रस्तािना:
साभुदावमक प्रमासभा टोरको सॊ स्थागत , साभाजजक तथा आबथयक विकास स्थानीमस्तयभा सुिासन प्रिद्धयन
गनय नगयऩाबरकाका सहयी तथा फस्तीहरुभा बनजित बौगोबरक ऺेत्रबबत्र यहे का सफै घयधुयी सदस्म यहने
गयी स्थानीम स्तयभा िडा सबभबतको भातहत तथा सहमोगीको रुऩभा यहने गयी गठन गरयने टोर विकास
सॊ स्था य सो सॊ स्थाको काभराई व्मिजस्थत गने वितायभोड नगयऩाबरकारे स्थानीम सयकाय सॊ चारन
ऐन,२०७४ को दपा १२ रे ददएको अबधकाय फभोजजभ कामयऩाबरकारे बभबत २०७५/०७/२९ भा
स्िीकृत गयी मो कामयविबध कामायन्िमनभा ल्माएको छ ।
२. सॊ जऺप्त नाभ य प्रायम्ब:

(१)मस कामयविबधको नाभ टोर विकास सॊ स्था गठन कामयविबध २०७५ यहेको छ ।
(२)मो कामयविबध तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।
३. ऩरयबाषा:
विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविबधभा:-

(क) "प्रभुख प्रिासवकम अबधकृत" बन्नारे नगयऩाबरकाको प्रभुख प्रिासवकम अबधकृत सम्झनु ऩदयछ।
(ख) "नगयऩाबरका" बन्नारे वितायभोड नगयऩाबरका सम्झनु ऩदयछ ।
(ग)

"िडा कामायरम" बन्नारे नगयऩाबरकाको िडा कामायरम सम्झनु ऩदयछ।

(घ) "टोर" बन्नारे बनजिेत चाय वकल्रा बबत्र यहेका ५० दे खी ८० घय

सम्भ सभेवटएको सभुदाम

राई सम्झनु ऩदयछ ।

४. यणबनती: कामयविबधको यणबनती दे हाम फभोजजभ यहनेछ
(क)

सॊ गठन बनभायण : टोर विकास सॊ स्थाको गठन भापयत विकास बनभायणभा नगयऩाबरकाराई सहमोग
गने सॊ गठन बनभाणय गनुय यहनेछ

(ख)
(ग)

ॉ ी बनभायण : सफै सदस्म फीच फचत गयी ऩजॉ ज बनभायण गनुय
ऩज
ॉ ीको ऩरयचारन गयी सीऩ तथा उद्यभ विकास गनुय
उद्यभ विकास : सॊ स्थाभा बएको ऩज

५. उद्देश्म:
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टोर विकास सॊ स्था गठन गनुक
य ा भुख्म उद्देश्महरु बनम्नानुसाय छन् :
(क) टोर फस्तीस्तयभा विबबन्न बनकामहरुफाट प्रिाह हुने सेिाभा टोरफासीको ऩहुॉच अबबिृवद्ध गने ,
(ख) टोरफासीहरुभा उद्यभिीरताको विकास गयाई टोरस्तयभा रघु उद्यभको बसजयना , विकास य प्रिद्धयन
गने,
(ग) टोर फस्तीस्तयभा सभानता , सभताको बािना जागृत गयाउने , आऩसी सद्भादि , सभझदायी, सभन्िम
य भेरबभराऩ कामभ गयाउने,
(घ) आबथयक सभाजजक सिारभा सफै टोरफासीहरुराई बनणयम प्रविमाभा सभान अिसय य अबधकाय
प्रदान गने,
(ङ) टोरको साभाजजक कामयभा ऩयदजियता कामभ गयी सुिासनराई फढािा ददने,
(च) फस्ती टोरस्तयभा सफै सॊ स्थाहरुको प्रिेिद्वायको रुऩभा टोर विकास सॊ स्थाराई विकास गदै विबबन्न
बनकामहरुफाट सञ्चारन हुने विकास कामयभा सहमोग गने,
(छ) टोर विकास सॊ स्थाराई िडाबन्दा

तल्रो एकाइको रुऩभा विकास गयी

सहबाबगतात्भक मोजना

तजुभ
य ा अनुगभन एिभ भल्माङ्कन प्रविमाभा सहबागी गयाउने,
(ज) टोरका सदस्महरुभा गरयफीराई बनजित आधायभा िबगयकयण गयी बतनीहरुको अबबरे ख तमाय गने,
(झ) टोरको सभग्र विकासका राबग कामयिभहरु तम गने,
(ञ) फाताियणभैत्री तथा फारभैत्री नगय घोषणा गनय आिश्मक सहमोग गने ।
(ट) टोरफासीराई घय बबत्रको उत्सजयन हुने पोहोय व्मिस्थाऩन गने अग्रसय गयाउने ।
(ठ) टोरिासीको सहबाबगताभा अऩयाध भुक्त सभाज बनभायण गने ।
६. गठन
टोर विकास सॊ स्थाको गठन दे हाम फभोजजभ हुनेछ :
(क)

नगयऩाबरका ऺेत्र बबत्रका फस्तीहरुको बनजित बौगोबरक ऺेत्रबबत्रका टोर तहभा यहे का
घयऩरयिायका सदस्महरुफाट टोर विकास सॊ स्थाको गठन गरयनेछ ।

(ख) टोर विकासका सदस्महरुको व्माऩक बेराफाट टोर विकास सॊ स्थाको काभराई व्मिजस्थत गनय
अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सजचि, कोषाध्मऺ य ५ दे खी ७ जनासम्भ सदस्महरु यहेको एक टोर विकास
सबभबत गठन हुनेछ । टोर विकास कामय सबभबतको अिबध २ िषयको हुनेछ । एकऩटक अध्मऺ ,
कोषाध्मऺ य सजचि बएको व्मजक्त सोही ऩदभा दुई िषयको अिबध व्मबतत नबई बनमुक्त्त हुने छै न।
सबभबतभा अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सजचि िा कोषाध्मऺ भध्मे कुनै एक जना अबनिामय रुऩभा भवहरा हुन ु
ऩनेछ ।
(ग) टोर विकास सॊ स्था गठन गदाय सकेसम्भ टोरका सम्ऩणय घयधुयीराई एक घय एक सदस्मको
रुऩभा सभेट्नु ऩदयछ।सो सम्बि नबए कम्तीभा ८० प्रबतित घयधुयीराई सहबागी गयाई टोर
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विकास सॊ स्था गठन गरयनेछ । टोर विकास सॊ स्थाभा सहबागी बएका सदस्महरुभध्मे कम्तीभा
५० प्रबतित भवहराराई आिद्ध गयाउनु ऩनेछ ।
(घ) भवहराहरु भात्रै सदस्म यहेको टोर विकास सॊ स्था गठन प्राथबभकता ददइनेछ ।
(ङ) टोर विकास सॊ स्थाको व्मिस्थाऩन ढाॉचाराई स्ऩष्ट ऩानय अनुसजु च-१ भा उल्रे जखत नभुना विधानका
आधायभा टोर विकास सॊ स्थाको विधान तमाय गनुऩ
य नेछ ।
(च) टोर विकास सॊ स्थारे टोरभा सभन्िम य भेरबभराऩ कामभ गयाउॉदै साभाजजक ऐक्त्मफद्धता कामभ
गनय बबु भका खेल्नु ऩनेछ ।
(छ) दताय/ सजचकृत
टोर विकास सॊ स्थाको दताय/सजचकृत दे हाम फभोजजभ हुनेछ :
(क) टोर विकास सॊ स्थाको फैठकभा सियसम्भत बनणयम गयाई सम्फजन्धत नगयऩाबरकारे दताय सजचकृत
गनेछ । टोर विकास सॊ स्थाराई नगयऩाबरकाभा दताय तथा िडा कामायरमभा सजचकृत गदाय ऩेि गने
बनिेदनको नभुना अनुसजु च-२ भा उल्रे ख गरयए फभोजजभ हुनेछ ।टोर विकास सॊ स्थाफाट बनणयम गयी
दतायका राबग बनिेदन ऩेि गये भा सम्फजन्धत नगयऩाबरकारे अनुसजु च -३ फभोजजभको टोर विकास
सॊ स्था दताय प्रभाणऩत्र प्रदान गनुऩ
य नेछ ।
(ख) टोर विकास सॊ स्थारे मस कामयविबध फभोजजभका उद्देश्म विऩरयत कुनै काभ गये भा िा प्रचबरत
कानुनरे गनय नऩाउने कामय गये भा नगयऩाबरकारे टोर विकास सॊ स्थाको दताय खाये ज गनय सक्त्नेछ
।दताय खाये ज बएऩबछ सो स्थानभा नमाॉ टोर विकास सस्था गठन हुनेछ । नाभाकयणभा कुनै वििाद
आइ नाभाकयण हुन नसकेभा नगयऩाबरकारे सॊ स्थाको नाभाकयण गने छ ।
७. टोर विकास सॊ स्थाको काभ
टोर विकास सॊ स्थारे आफ्नो टोर ऺेत्रको सभग्र विकास य सदस्महरुको वहतका राबग दे हामका कामयहरु
गनेछ :
(क) टोरभा धनी गरयफको बािना हटाई सफै सदस्महरुराई बनणयम प्रविमा य स्रोतभा सभान अबधकाय
प्रदान गने,
(ख) बफबबन्न सयकायी एिभ गैय सयकायी बनकामहरुसॉग सुभधुय सम्फन्ध स्थावऩत गयी टोरको विकासको
राबग सहजीकयण गने ,
(ग) टोरभा उद्यभ, विकाससॉग सम्फजन्धत मोजनाहरु सञ्चाफरन गनय आिश्मक सहजजकयण गने,
(घ) टोरभा सडक ढर रगामतका ऩिायधायभा नगयऩाबरकाको सहभबतभा सॊ स्थाको बनणयमानुसाय सेिा
िुल्क बरने तथा जनसहबाबगता ऩरयचारन गने,
(ङ) टोरको विकासका राबग बफबबन्न स्रोतफाट प्राप्त साधन य स्रोतको उच्चतभ् सदुऩमोग गने ,
(च) टोरको साभुवहक सभस्मा ऩवहचान गयी प्राथबभकताको आधायभा टोर विकास मोजना तजुभ
य ा गने ,
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(छ) एच.आइ.बी/ एड्स , अन्धविश्वास , छाउऩडी प्रथा , फार वििाह , फहु वििाह , दाइजोप्रथा जस्ता सफै
प्रकायका साभाजजक सभस्माको ऩवहचान गयी सुधायका कामयिभहरु सॊ चारन गने,
(ज) टोरको आबथयक तथा साभाजजक तथ्माङक अद्यािबधक गनय सचना य अबबरे ख याख्ने,
(झ) सहबाबगतात्भक मोजना तजुभ
य ा गदाय प्राथबभकताको आधायभा आमोजनाहरुको ऩवहचान गयी िडाभा
बसपारयस गने,
(ञ) टोरभा विबबन्न सयकायी तथा गैयसयकायी सॊ स्थाहरुफाट प्राप्त मोजनाहरुको अनुगभन गयी ऩृष्ठऩोषण
प्रदान गने,
(ट) टोरभा बफबबन्न सयकायी तथा गैयसयकायी सॊ स्था भापयत प्राप्त हुने कामयिभहरु टोर विकास सॊ स्था
भापयत सॊ चारन हुने िाताियण बसजयना गने,
(ठ) आफ्नो िडा तथा टोरराई िाताियणभैत्री फनाउने खारका कामयिभहरु सञ्चारन गने ,
(ड) टोरभा बिन बनभायण भाऩदण्ड साभाजजक सुयऺा बता आदी साभाजजक सयोकायका विषमभा
चेतनाभुरक कामयिभ सॊ चारन गने,
(ढ) टोरभा यहेका साियजबनक ऩबतय, एरानी आदी जग्गाको सॊ यऺणभा नगयऩाबरकाराई सहमोग गने ।
(ण) नगयऩाबरकाको याजस्ि ऩरयचारनका राबग सहमोग प्रदान गने ,
(त) टोरफाट उत्सजयन हुने पोहोयको िबगयकयण गयी पोहोय व्मिस्थाऩनभा सहमोग ऩुमायरउनु ऩने,
(थ) सॊ स्थाभा प्राप्त यकभको सॊ स्थाको नीबत फभोजजभ यकभ खचय गने रे खा याख्ने य रे खाऩरयऺण गयाउने ,
(द) नगयऩाबरकासॉग बएको सभझदायी अनुसायका अन्म कामयहरु गने।
८. टोर विकास सॊ स्थाको सबभबतको फैठक
टोर विकास सॊ स्थाको सबभबतको फैठक व्मिस्थाऩन दे हाम फभोजजभ हुनेछ:
(क) टोर विकास सॊ स्थाका सदस्महरुको वहत सहमोग एिभ सभन्िमका राबग टोर विकास सॊ स्थाको
सबभबतको फैठक भवहनाभा १ ऩटकभा नघट्ने गयी फस्नु ऩनेछ।
(ख) सबभबतको फैठकभा साभाजजक ऩरयचारक , िडाअध्मऺ , सदस्महरु , नगयऩाबरकाका प्रबतबनबधहरु
रगामत अन्म सयोकायिाराहरुराई आभजन्त्रत गनय सवकनेछ ।
(ग) सजचिरे सॊ स्थाको फैठकको बनणयमहरु फैठक ऩुजस्तकाभा रे खी प्रभाजणत गयाउनु ऩनेछ ।
९. टोर विकास सॊ स्थाका सबभबतको ऩदाबधकायीहरुको काभ
, कतयव्म य अबधकाय
टोर विकास सॊ स्थाका कामय सबभबतको ऩदाबधकायीहरुको काभ

, कतयव्म य अबधकाय दे हाम फभोजजभ

हुनेछ:

(क) अध्मऺको काभ, कतयव्म य अबधकाय
१. सॊ स्थाको बनमबभत फैठक फोराउने फैठकका राबग बभबत, सभम य स्थान तोक्त्ने ।
२. फैठकको अध्मऺता गयी फैठक सॊ चारन गने ।
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३. फैठकभा अनुिासनको ऩारन गनय रगाउने य छरपरका विषमहरु वटऩोटय गने िा गनय रगाउने
।
४. छरपर हुॉदा सफैको विचाय सॊ करन गने य सियसम्भत बनणयम गनय ऩहर गने ।
५. बनणयमहरु राग गने य गने रगाउने ।
६. विकासको कामयभा सफैराई सभेटेय नेतत्ृ ि प्रदान गने ।
७. सॊ स्थारे आजयन/ प्राप्त गये को नगद िा जजन्सी साभानको सुयऺाको प्रफन्ध बभराउने ।
८. वििेष फैठकको आिश्मकता ऩये भा विधान फभोजजभ फैठक फोराउने ।
९. टोरविकास सॊ स्थाको गबतविबधहरु सम्फजन्धत िडाअध्मऺराई बनयन्तय जानकायी गयाउनु ऩनेछ ।
१०. कामयविबध फभोजजभ अन्म कामयहरु गने ।

(ख) सॊ स्थाको सजचिको काभ, कतयव्म य अबधकाय
१. अध्मऺको आदे िअनुसाय फैठक फोराउने ।
२. एकबतहाइ सदस्महरुरे वििेष फैठकका राबग बरजखत भाग गये भा विधान फभोजजभ फैठक
फोराउने ।
३. छरपरका प्रस्तािहरु सॊ करन गयी फैठकभा ऩेि गने य फैठकको बनणयम रे खी बनणयम प्रभाजणत
गयाउने ।
४. सॊ स्थाको विमाकराऩको फाये भा सदस्मराई जानकायी गयाउने ।
५. तोवकएका अन्म कामय गने ।

(ग) सॊ स्थाको कोषाध्मऺको काभ, कतयव्म य अबधकाय
१. सॊ स्थाको आम्दानी य खचयको विियण तमाय गने ।
२. खचयको रेखाऩयीऺण गयाउने ।
ु रुऩभा खाता सॊ चारन गने ।
३. फैंकभा खाता सॊ चारन गदाय सॊ मक्त
४. सॊ स्थाको नगद य जजन्सी साभानको जजम्भा बरई सुयऺा गने ।

(घ) सॊ स्थाका सदस्महरुको काभ, कतयव्म य अबधकाय
१. नगयऩाबरकासॉग बएको साझेदायीऩत्रभा उल्रे जखत ितयअनुसाय गनुऩ
य ने काभहरु गने ।
२. बनमबभत फैठकभा उऩजस्थत बई बनणयम प्रविमाभा सहबागी हुने।
३. सॊ स्थाको बनणयम कामायन्िमन्भा सहमोग गने।
४. सॊ स्थाको वहसाफ-वकताफ जाॉच गने ।
५. सॊ स्थाका ऩदाबधकायीहरुरे गये का काभको भल्माङ्कन बनमबभत रुऩभा गने ।
६. आिश्मकता अनुसाय अध्मऺ, सजचि, कोषाध्मऺराई सघाउने ।
७. तोवकएका अन्म कामयहरु गने ।
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१०.

आबथयक व्मिस्थाऩन

सॊ स्थाको आम्दानी, खचय , नापा, रे खा, रे खाऩयीऺण रगामत आबथयक व्मिस्थाऩन दे हाम फभोजजभ हुनेछ
:

(क) टोर विकास सॊ स्थाको आम्दानी
१. विबबन्न सयकायी तथा गैय सयकायी बनकामहरु , बफबबन्न साभुदावमक सॊ स्था तथा व्मजक्तहरुफाट प्राप्त
हुने सहामता य अनुदान ।
२. टोर विकास सॊ स्थारे आमभुरक कामयहरु सॊ चारन गयी प्राप्त हुने आम्दानी ।
३. सॊ स्थाको विकास बनभायणका राबग टोर विकास कोषको रुऩभा टोर विकास सॊ स्थाको आम्दानीको
बनजित प्रबतित सॊ स्थाको बनणयमानुसाय छु ट्याउने यकभ ।
४. सॊ स्थाराई नगयऩाबरकाफाट प्राप्त हुने अनुदान ।
५. सॊ स्थारे अन्म स्रोतफाट जम्भा गये को यकभ ।

(ख) खचय
१. सॊ स्थाको विकास बनभायणका राबग टोर विकास कोषको यकभ सॊ स्थाको बनणयमानुसाय खचय हुनेछ
।
२. सॊ स्था सॊ चारन व्मिस्थाऩन य रे खाऩयीऺणका राबग गनुऩ
य ने खचयहरु टोर विकास सॊ स्थाको नीबत
फभोजजभ खचय हुनेछ ।

(ग) नापा
१. टोर विकास सॊ स्थारे आजयन गये को आम्दानीफाट खचय कटाई फाॉकी यहे को यकभ सॊ स्थाको नापा
भाबननेछ ।
२. नापा सॊ स्थाको बनणयम अनुसाय टोरको विकासका राबग खचय गरयनेछ ।

(घ) रेखा
सॊ स्थाको रे खा दे हाम फभोजजभ हुनछ
े :
१. कोषाध्मऺरे सफै प्रकायको नगदी तथा जजन्सी आम्दानी सम्ऩणय विकास खचयको विियण सॊ स्थाको
सॊ चारन य व्मिस्थाऩनभा बएको प्रिासबनक खचयहरुको स्ऩष्ट रे खा याख्नुऩदयछ ।
२. कोषाध्मऺरे याखेको आम्दानी खचयको वहसाफ टोर विकास सॊ स्थाको फैठकभा ऩेि गनुऩ
य दयछ ।

(ङ) रेखाऩयीऺण
सॊ स्थाको रे खाऩयीऺण दे हाम फभोजजभ हुनेछ :
१. सॊ स्थारे बनमुक्त गये को रे खाऩयीऺकफाट रे खाऩयीऺण गयाउनु ऩनेछ ।
२. आिश्मकता अनुसाय नगयऩाबरकारे ऩबन सॊ स्थाको आम्दानी खचयको रे खाऩयीऺण गने सक्त्नेछ ।
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३. सॊ स्थारे आफ्नो िावषयक रेखाऩयीऺणको प्रबतिेदन सम्फजन्धत नगयऩाबरकाभा ऩेि गनुऩ
य नेछ ।
११.

विविध

(क) मो कामयविबध प्रचबरत नेऩारको ऐन , बनमभहरुसॉग फाजझएभा फाजझएका फुदॉ ाहरु स्ित

: खाये ज

हुनेछन् ।

(ख) मो कामयविबध कामायन्िमनको िभभा कुनै फाधा अड्चन आएभा सो राई नगय कामयऩाबरकाको
बनणयमानुसाय पुकाइनेछ ।
सभाप्त

अनुसची-१
.................................टोर विकास सॊ स्थाको विधान
प्रस्तािना:
स्थानीम रुऩभा उऩरब्ध श्रभ सीऩ य साधन तथा अिसयहरुराई अबधकतभ ऩरयचारन गदै नगयको
साभाजजक तथा आबथयक व्मिस्थाराई एक अकायको ऩरयऩयकको रुऩभा विकबसत गयी गरयफी न्मुनीकयणका
प्रमासभा ठोस मोगदान ऩुमायउने , सहबाबगतात्भक मोजना तजुभ
य ा गने तथा आफ्नो टोरको सभग्र विकास गने
िाताियण बसजयना गनय मो ...............................टोर विकास सॊ स्था स्थाऩना गयी सॊ चारन गनय िान्छनीम
बएकोरे मो विधान फनाइएको छ ।
१. प्रायजम्बक:
सॊ जऺप्त नाभ य प्रायम्ब
(क) मो विधान ................................टोर विकास सॊ स्थाको विधान हुनेछ ।
(ख) मो सॊ स्थाको नाभ..............................हुनेछ ।
(ग) मो विधान .......................................टोर विकास सॊ स्थाको साधायण सबाफाट स्िीकृत बएको
बभबतदे जख रागु हुनेछ ।
(घ) मस सॊ स्थाको कामायरम..............................भा हुनेछ ।
(ङ) मस सॊ स्थाको बसभाना दे हाम फभोजजभ हुनेछ ।
ऩिय.........................................ऩजिभ.......................
उतय........................................दजऺण.......................
२. ऩरयबाषा:
9

विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस विधानभा:
१. सॊ स्था बन्नारे ......................टोर विकास सॊ स्थाराई सम्झनुऩछय ।
२. विधान बन्नारे टोर विकास सॊ स्थाको विधानराई सम्झनुऩछय ।
३. साधायणसबा बन्नारे सॊ स्थाको साधायण सदस्महरुको बेरा सम्झनुऩछय ।
४. सबभबत बन्नारे टोर विकास सॊ स्थाको सबभबत सम्झनुऩछय ।
ु िा छु ट्टाछु ट्टै फैठक सम्झनुऩछय ।
५. फैठक बन्नारे सॊ स्थाको सॊ मक्त
६. ऩदाबधकायी बन्नारे सबभबतका अध्मऺ, सजचि, कोषाध्मऺराई जनाउॉछ ।
३. सॊ गदठत सॊ स्था हुने :
(क) सॊ स्थाको आफ्नो छु ट्टै छाऩ हुनेछ । साथै सॊ स्थारे व्मजक्त सयह आफ्नो नाभफाट कामय गनय सक्त्नेछ
।
(ख) सॊ स्थारे चर-अचर सम्ऩबत प्राप्त गनय उऩबोग गनय सक्त्नेछ । तय सॊ स्थारे आफ्नो अचर सम्ऩबत
बफिी गनय बने ऩाउने छै न। सॊ स्था विगठन बए सो सॊ स्थाको सम्ऩणय चर अचर सम्ऩबत
नगयऩाबरकाभा स्ित: हस्तान्तयण हुनेछ ।
४. सॊ स्थाका उद्देश्महरु:
सॊ स्थाको सॊ स्थागत, साभाजजक तथा आबथयक विकासका राबग दे हाम फभोजजभको उद्देश्म हुनेछ :
(क) टोरस्तयभा सऺभ य ददगो स्िामत सॊ स्थाको विकास गने ।
(ख) टोरका व्मजक्तहरुको आमभा फृवद्ध गने कामयिभको सॊ चारन गयी गरयफी न्मबनकयभा भद्दत ऩुमायउने
।
(ग) स्थानीम स्तयको विकास प्रविमाराई ददगो य आत्भबनबयय फनाउन स्थानीम स्तयको सभुदामको
व्मजक्तहरुको ऺभता विकास कामयिभ कामायन्िमनभा टे िा ऩुमायउने ।
(घ) सॊ स्थाराई सहबाबगतात्भक मोजना तजुभ
य ा , अनुगभन तथा भल्माङकन प्रविमाभा सविम सहबागी
फनाउने ।
५. टोर विकास कामय सबभबतको गठन
टोर विकास कामय सबभबतको गठन दे हाम फभोजजभ हुनेछ ।
(क) नगयऩाबरका अन्तगयतका िडा बबत्रऩने फजस्तहरुको बनजित बौगोबरक ऺेत्रबबत्रका टोर तहभा यहे का
घयऩरयिायका सदस्महरुफाट टोर विकास सॊ स्थाको गठन गरयनेछ ।
(ख) ऩवहरो ऩटकका राबग टोर विकास सॊ स्थाको व्माऩक बेराफाट अध्मऺ

, उऩाध्मऺ , सजचि ,

कोषाध्मऺ य ५ दे खी ७ जना सम्भ सदस्महरु यहे को एक टोर विकास सबभबत गठन हुनेछ
।दोस्रो ऩटकको हकभा मस्तो सबभबत साधायण सबाको सियसम्भत िा सो नबएभा फहुभतफाट
ऩुनग
य ठन हुनेछ ।टोर विकास कामय सबभबतको अिबध २ िषयको हुनेछ । एकऩटक अध्मऺ
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,

उऩाध्मऺ, सजचि य कोषाध्मऺ बएको व्मजक्त सोही ऩदभा दुई फषयको अिबध व्मबतत नबई बनमुक्त
हुने छै न।सबभबतभा कजम्तभा ५० प्रबतित भवहरा सदस्महरु य अध्मऺ िा कोषाध्मऺहरु भध्मे कुनै
एक जना अबनिामय रुऩभा भवहरा हुनऩु नेछ ।
(ग) टोर विकास सॊ स्था गठन गदाय सकेसम्भ टोरका सम्ऩणय घयधुयीराई सभेट्नुऩदयछ ।मदद सो सम्बि
नबए कजम्तभा ८० प्रबतित घयधुयी सहबागी गयाई टोर विकास सॊ स्था गठन गरयनेछ।टोर
विकास सॊ स्थाभा सहबागी बएका सदस्महरुभध्मे कजम्तभा ५० प्रबतित भवहरा आिद्ध गयाउनु
ऩनेछ।
६. सॊ स्थाका कामयहरु:
टोर विकास सॊ स्थाका कामयहरु दे हाम फभोजजभ हुनेछन:
१.

प्रत्मेक टोर स्तयभा सम्बि बएसम्भ सफै घयऩरयिाय सहबागी बएको टोर विकास सॊ स्था गठन
गने ।

२.

सॊ स्थाका सदस्महरुराई उद्यभिीरतातपय अग्रसय गयाउन आिश्मक ऩहर गने तथा सोही
फभोजजभका कामयिभहरु सॊ चारन गने।

३.

टोरभा आइऩये का सभस्माहरु सभाधान गनय एकअकायभा बाइचाया सम्फन्ध कामभ गयी सभ्म
सभाजको बसजयना गने ।

४.

उऩरब्ध स्रोतको सभुजचत ऩरयचारन गदै टोरको सभग्र विकासका राबग टोर विकास मोजना
फनाउने ।

५.

एच.आइ.बी/एड्स, अजिऺा , अन्धविश्वास , छाउऩडी प्रथा , फार वििाह , फुह ु वििाह दाइजोप्रथा
जस्ता सफै प्रकायका साभाजजक सभस्माका फाये भा सम्ऩणय टोर विकास सॊ स्थाका सदस्महरुराई
चेतना अबबिृवद्ध गने ।

६.

आफ्नो िडा तथा टोरराई िाताियणभैत्री तथा फारभैत्री फनाउने विविध कामयिभहरु सॊ चारन गने
।

७.

आफ्नो टोर तथा साियजबनक स्थरभा फृऺायोऩण गने ।

८.

टोरभा फसोफास गने फाबसन्दाका फीचभा बिन बनभायण भाऩदण्ड साभाजजक सुयऺा बता रगामतका
साभाजजक सयोकायका विषमहरुभा विबबन्न चेतनाभरक कामयिभ सॊ चारन गने ।

९.

फाताियणभैत्री स्थानीम िासनका सचकहरुको टोरभा कामायन्िमन गने य नगयऩाबरकाराई सो
सचक कामायन्िमन गनय सहमोग गने ।

१०. आफ्नो टोर िस्तीराई नभुना िस्तीको रुऩभा विकास गनय सहमोग गने।
११. हरयत िहय, उज्मारो िहय , सपा िहय य सम्ऩन्न तथा सभ्म िहय स्थाऩना अबबमानभा सहमोग
गने ।
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१२. आफ्नो ऺेत्रभा बिन सॊ वहता तथा भाऩदण्डको कामायन्िमनभा सहमोग गने ।
१३. ऩणय साऺय, ऩणय खोऩ, ऩणय घटना दताय आदी अबबमानभा सहमोग गने ।
१४. टोरभा यहेका साियजबनक , ऩबतय , एरानी आदी जग्गाको सॊ यऺणभा नगयऩाबरकाराई सहमोग गने
।
१५. सॊ स्थाको अध्मऺ , सजचि तथा कोषाध्मऺको चमन सियसम्भबतभा िा सो नबएभा फहुभतका
आधायभा गने ।
१६. नगयऩाबरकाको याजस्ि ऩरयचारनभा सहमोग गने ।
१७. नगयऩाबरकासॉग बएको सभझदायी अनुसायका अन्म कामयहरु गने ।
१८. फसाईसयी आएका/गएकाहरुको रगत याख्ने ।
७. सदस्मता
सॊ स्थाभा सदस्मता दे हाम फभोजजभ हुनेछ :
(क) मस विधानको उद्देश्म फभोजजभ सॊ स्थाप्रबत श्रद्धा य बनष्ठा याखी विधानराई स्िीकाय गने स्थानीम
टोरफासी मस सॊ स्थाको सदस्म हुनेछ।
(ख) सदस्मता फन्न इच्छु क नमाॉ टोरफासीराई सॊ स्थारे तोकेफभोजजभ सॊ स्थाभा दयखास्त ददएभा सदस्मता
प्रदान गरयनेछ ।
८. सदस्मता नयहने
दे हामको अिस्थाभा सदस्म यहने छै न :
(क) सदस्मको भृत्मु बएभा ।
(ख) सदस्मरे ददएको सदस्मता ऩरयत्मागको बरजखत बनिेदन सॊ स्थारे स्िीकृत गये भा ।
तय, सॊ स्थाको बनणयमउऩय बनत नफुझेभा साधायणसबाभा ऩेि गने य साधायणसबाको बनणयम अजन्तभ हुनेछ
।
(ग) सदस्मता िुल्क नबतये को िा सॊ स्थाको बनणयम ऩारन नगये भा सॊ स्थारे बनणयम गयी सम्ऩणय सदस्मराई
जानकायी गयाएभा ।
(घ) सॊ स्थाराई हाबन-नोक्त्सानी हुने कामय गये भा िा नैबतक ऩतन, आबथयक अबनमबभतता िा भ्रष्टचाय गये को
अबबमोग प्रभाजणत बई सजाम ऩाएको कायण दे खाई सॊ स्थारे सदस्मताफाट हटाउने बनणयम गये भा ।
तय, सम्फजन्धत सदस्मराई सपाई ददने अिसयफाट फजञ्चत गरयनेछैन । मस सम्फन्धी अजन्तभ बनणयम गने
अबधकाय साधायणसबाको हुनेछ ।
(ङ) नेऩारको प्रचबरत कानुनको बनषेध गये को कामय गये भा ।
९. सॊ स्था गठन एिभ कामय सॊ चारन विबध
सॊ स्थाको गठन एिभ कामय सञ्चाॊरन विबध दे हाम फभोजजभ हुनेछ :
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(क) बनजित बौगोबरक ऺेत्रका व्मजक्तहरुको सियसम्भत बनणयमफाट टोरको ऺेत्र बनक्त्मौर गये ऩबछ त्मस
टोरबबत्र फसोफास गने अबधकाॊि घयधुयीहरुको उऩजस्थबतभा सॊ स्था गठन गरयनेछ ।
(ख) टोर विकास सॊ स्था गठन गनय उऩजस्थत बएका व्मजक्तहरुरे गये को सियसम्भत बनणयमको आधायभा
एक-एक जना अध्मऺ, सजचि, कोषाध्मऺ य अन्म घयधुयीहरु सदस्म हुनेछन ।
(ग) सॊ स्थाभा कजम्तभा ५० प्रबतित भवहरा सदस्म यहनेछन्।अध्मऺ

, सजचि य कोषाध्मऺ भध्मे

कजम्तभा १ जना भवहरा हुनऩु नेछ ।
१०.

सॊ स्थाका ऩदाबधकायीहरुको काभ, कतयव्म य अबधकाय

सॊ स्थाका ऩदाबधकायीहरुको काभ, कतयव्म य अबधकाय दे हाम फभोजजभ हुनेछन् :
(क) अध्मऺको काभ, कतयव्म य अबधकाय:
१. सॊ स्थाको बनमबभत फैठक फोराउने फैठकका राबग बभबत, सभम य स्थान तोक्त्ने ।
२. फैठकको अध्मऺता गयी फैठक सॊ चारन गने ।
३. फैठकभा अनुिासनको ऩारन गनय रगाउने य छरपरका विषमहरु वटऩोटय गने िा गनय रगाउने
।
४. छरपर हुॉदा सफैको विचाय सॊ करन गनय य सियसम्भत बनणयम गनय ऩहर गने ।
५. बनणयमहरु राग गने य गनय रगाउने ।
६. सजचि य कोषाध्मऺराई आिश्मकता अनुसाय सहमोग ऩुमायउने ।
७. सॊ स्थारे आजयन/प्राप्त गये को नगद िा जजन्सी साभानको सुयऺाको प्रफन्ध बभराउने ।
८. आिश्मक कामयभा सॊ स्थाको प्रबतबनबधत्ि गने य गयाउने ।
९. वििेष फैठकको आिश्मकता ऩये भा सफै सदस्महरुको सहभबतभा फैठक फोराउने ।
(ख) सॊ स्थाको सजचिको काभ, कतयव्म य अबधकाय:
१. अध्मऺको आदे ि अनुसाय फैठक फोराउने ।
२. अध्मऺ अनुऩजस्थबतभा फैठकको अध्मऺता गने ।
३. एकबतहाइ सदस्महरुरे वििेष फैठकका राबग बरजखत भाग गये भा विधान फभोजजभ वििेष फैठक
फोराउने ।
४. फैठक ऩुजस्तकाभा उऩजस्थत गयाउने ।
५. छरपरका प्रस्तािहरु सॊ करन गयी फैठकभा ऩेि गने य फैठकको बनणयम रे खी बनणयम प्रभाजणत
गयाउने ।
६. सॊ स्थाको विमाकराऩको फाये भा सदस्मराई जानकायी गयाउने ।
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७. तोवकएका अन्म कामय गने
(ग) सॊ स्थाका कोषाध्मऺको काभ, कतयव्म य अबधकाय:
१. सॊ स्थाको आम्दानी य खचयको विियण तमाय गने ।
२. सॊ स्थाको आबथयक कायोफायको रे खाऩयीऺण गयाउने ।
ु रुऩभा खाता सॊ चारन गने ।
३. फैंकभा सॊ मक्त
४. सॊ स्थाको नगद य जजन्सी साभानको जजम्भा बरई सुयऺा गने ।
५. अन्म सदस्महरुसॉग सभन्िम याखी सहमोग बरने ददने ।
(घ) सॊ स्थाका सदस्महरुको काभ, कतयव्म य अबधकाय:
१. नगयऩाबरकासॉग बएको साझेदायीऩत्रभा उल्रे जखत ितयअनुसाय गनुऩ
य ने काभहरु गने ।
२. सॊ स्थाको वहसाफ-वकताफ चेक/जाॉच गने ।
३. सॊ स्थाका ऩदाबधकायीहरुरे गये का काभको भल्माङ्कन बनमबभत रुऩभा गने।
४. सॊ स्था सॊ चारनका राबग आिश्मकता अनुसाय नीबत फनाउन सहमोग गने ।
५. फैठकभा उऩजस्थत बई प्रत्मेक छरपरभा बाग बरने ।
६. आिश्मकता अनुसाय अध्मऺ, सजचि, कोषाध्मऺहरुराई सघाउने ।
७. तोवकएका अन्म कामयहरु गने ।
११.

साधायण सबाको गठन य कामय प्रणारी

साधायण सबाको गठन य कामय प्रणारी दे हाम फभोजजभ हुनेछ:
१. सॊ स्थाको सम्ऩणय सदस्महरु यहे को एक साधायण-सबा हुनेछ ।
२. साधायणसबाको अध्मऺता सॊ स्थाको अध्मऺरे गनेछ।बनजको अनुऩजस्थबतभा सॊ स्थाको उऩाध्मऺ य
बनजको ऩबन अनुऩजस्थबतभा सजचि तथा सजचिको ऩबन अनुऩजस्थबतभा सॊ स्थाको जेष्ठ सदस्मरे
गनेछ।
३. साधायणसबा सॊ स्थाको सिोच्च बनकाम हुनेछ।
१२. साधायण सबाको काभ, कतयव्म य अबधकाय
साधायण सबाको काभ, कतयव्म य अबधकाय दे हाम फभोजजभ हुनेछ।
सॊ स्थाको साधायण सबाको सल्राह प्राप्त गनय उजचत दे जख ऩेि बएका विषमभा सल्राह ददने ।

(क) रेखाऩयीऺक बनमुजक्त गने ।
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(ख) सॊ स्थाको रेखाऩयीऺकको प्रबतिेदन ऩारयत गने।
(ग) सबभबतराई अबधकाय प्रत्मामोजन गने ।
(घ) सबभबत सम्फन्धभा बएका उजुयी ऩुनयािेदन सुन्ने य बनणयम ददने।
(ङ) सॊ स्थाको विधान सॊ िोधन गने ।
(च) आिश्मकता अनुसाय सल्राहको भनोनमन गने ।
(छ) सॊ स्थाको िावषयक कामयमोजना स्िीकृत गने ।
१३. आबथयक व्मिस्था

(क) सॊ स्थाको दे हाम फभोजजभ आबथयक स्रोत हुनेछ:


सदस्मताफाट प्राप्त िुल्क ।



सयकायी तथा गैयसयकायी सॊ स्थाफाट प्राप्त हुने अनुदान ।



सॊ स्थाको विमाकराऩको बसरबसराभा प्राप्त हुने आम िा ऩुयस्काय ।



अन्म आम्दानी

(ख) प्रत्मेक असाय भसान्तभा रेखा तमाय गयी ऩयीऺणऩिात विियण साधायण सबाभा प्रस्तुत गने
जजम्भेिायी सॊ स्थाको हुनेछ ।

(ग) सॊ स्थाको नाभभा प्राप्त िा खयीद चर-अचर सम्ऩजतको ऩरयचारन य प्रमोग तोवकए फभोजजभ हुनेछ
।
१४. कामयसबभबत तथा ऩदाबधकायीको याजजनाभा

(क)

सबभबतका सदस्महरुरे आफ्नो ऩदफाट याजीनाभा ददन चाहे भा अध्मऺ सभऺ ददन सक्त्नेछ ।

(ख)

अध्मऺरे याजजनाभा सजचिभापयत सॊ स्थाको फैठकभा ऩेि गनुऩ
य नेछ ।य , सो उऩय सॊ स्थारे बनणयम
गये फभोजजभ हुनेछ ।

१५. कामय सबभबतराई आविश्वानसको प्रस्ताि
कामय सबभबतका अध्मऺ एिॊ ऩदाबधकायीहरुउऩय अविश्वास रागे मथोजचत कायण दे खाई सॊ स्थाका ६०
प्रबतित सदस्महरुरे वििेष साधायणसबा याखी अविश्वासको प्रस्ताि ऩेि गनय सक्त्नेछ ।अविश्वासको
प्रस्ताि उऩय छरपर गयी हुने बनणयमभा फहुभतराई बन्दा सियसम्भतराई फढी जोड ददइनेछ ।
१६. विविध
(क)

विधान सॊ िोधन गनुऩ
य ने बएभा कामय सबभबतरे स्िीकृत गये ऩबछ साधायणसबाभा ऩेि गरयनेछ ।

ॉ ाहरु फाजझएको हदसम्भ स्ित: खाये ज हुनेछ ।
(ख)प्रचबरत ऐन, बनमभहरुसॉग फाजझएका फुद
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अनुसची-२
टोर विकास सॊ स्थाराई नगयऩाबरकाभा दताय गने
बनिेदनको नभुना
बभबत................
श्रीभान् प्रभुख प्रिासवकम अबधकृत ज्म
..........नगयऩाबरकाको कामायरम
...................
विषम: टोर विकास सॊ स्था दताय गने सम्फन्धभा ।
उऩयोक्त सम्फन्धभा मस नगयऩाबरकाद्धाया सॊ चाबरत िडा नॊ.................को................
टोरभा गठन गरयएको......................................टोर विकास सॊ स्थाराई...................नगयऩाबरका
कामायरमभा दताय/सजचकृत गरयददनुहन
ु अनुयोध गदयछु ।मस ..............................टोर विकास सॊ स्थाको ऺेत्र
बनम्न उल्रेजखत चाय वकल्राबबत्र बसबभत यहनेछ ।
ऩिय बसभाना.......................
ऩजिभ बसभाना...................
उतय बसभाना....................
दजऺण बसभाना...................
बनिेदक
........................
अध्मऺको नाभ:
टोर विकास सॊ स्थाको नाभ:
ठे गाना:
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अनुसजच-३
..............नगयकामयऩाबरकाको कामायरम
................................
.......................
प्रभाण-ऩत्र
...................................नगयऩाबरका िडा नॊ..........जस्थत.....................
भा गठन बएको ..................................टोर विकास सॊ स्थाराई मस कामायरमभा
बभबत....................भा दताय गयी मो प्रभाण-ऩत्र प्रदान गरयएको छ।
मस नगयऩाबरकाको आबथयक, साभाजजक, बौबतक, ऩिायधाय, िहयी सुिासन रगामतका ऺेत्रभा मस टोर
विकास सॊ स्थाको सहबाबगताको अऩेऺाका साथै उतयोतय प्रगबतको िुबकाभना व्मक्त गदयछु ।
.................................
प्रभुख प्रिासवकम अबधकृत
***
काबतयक २९, २०७५ भा फसेको कामयऩाबरकाको फैठकरे ऩारयत गये को व्महोया स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन
२०७४

रे ददएको अबधकाय फभोजजभ प्रभाजणत गदय छु ।

..................................
ध्रिु कुभाय जििाकोटी
नगय प्रभुख
नगय प्रभुख द्धाया प्रभाजणकयण
बभबत २०७५/०८/०३ गते सोभिाय
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