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 स्थानीम विकास प्रविमाभा टोर तथा फस्ती स्तयफाट नै 
नागरयक सहबाधगता सधुनक्षित गने, 
 

सभाजको आधथिक, साभाक्षजक, साॉस्कृधतक रगामत ्
विकासका सफै ऩऺभा ददगोऩना य अऩनत्ि सजृना गनि 
धनक्षित बौगोधरक ऺेत्रधबत्र फसोफास गने नागरयकहरुको 
सहबाधगताभा िडा कामािरमको सहमोगीको रुऩभा काभ 
गने । 
 
 



 िडाहरुको ऺेत्रभा बौगोधरक तथा 
साभाक्षजक साधभप्मताको आधायभा टोर 
तथा फस्तीका िाधसन्दाहरुको आभ 
बेराफाट टोर तथा फस्ती धबत्रका 
घयधयुी सभािेश हनेु गयी टोर विकास 
सॊस्थाको गठन गरयनेछ ।



अध्मऺ - एक जना
उऩाध्मऺ - एक जना
कोषाध्मऺ - एक जना
सक्षिि - एक जना
सदस्महरु - तीन देक्षि सात जना सम्भ
 टोर विकास सॊस्था गठन गदाि टोर तथा फस्ती धबत्रका एक घयधयुीफाट 

एकजना बन्दा फढी नऩने गयी बौगोधरक सन्तरुन तथा साभाक्षजक 
सभािेशीकयणको आधायभा सबा िा िडा कामािरमरे तोकेको िाय 
वकल्रा धबत्रका नागरयकहरुको आभ बेराफाट सििसम्भत रुऩभा 
सॊस्थाको कामि सधभधत गठन हनुेछ । तय, आभबेराभा सििसम्भत हनु 
नसकेभा उऩक्षस्थत सदस्महरुको फहभुतफाट कामि सधभधत गठन गनि 
सवकने।  



 कामिसधभधतको कामिकार सभाप्त बएऩधछ साधायण सबाको सििसम्भत िा 
सो नबएभा फहभुतफाट कामिसधभधतको ऩनुगिठन हनुेछ । 

 कामि सधभधतको कामाििधध गठन बएको धभधतरे दईु िषिको हनुेछ । 
 अध्मऺ, उऩाध्मऺ, कोषाध्मऺ य सक्षििको ऩदभा रगाताय दईु कामिकार 

बन्दा फढी सोही ऩदभा काभ गनि सक्न ेछैन ।  
 कामि सधभधतभा अध्मऺ, सक्षिि िा कोषाध्मऺ भध्मे कुनै एक ऩदभा 

अधनिामि रुऩभा भवहरा हनुऩुनेछ ।  
 सॊस्था गठन गदाि सकेसम्भ टोरका सम्ऩणुि घयधयुीराई एक घय एक 

सदस्मको रुऩभा सभेट्न ुऩनेछ । 
 सिै घयधयुी सभािेश हनु सम्बि नबएभा कम्तीभा ८० प्रधतशत घयधयुी 

सहबागी गयाई टोर विकास सॊस्था गठन गनुिऩने छ ।
 मसयी गठन गरयने सॊस्थाको कामिसधभधतभा कम्तीभा ५० प्रधतशत भवहरा 

सदस्म हनु ुऩनेछ ।



 सॊस्थाको कामिऺ ेत्र साधायण सबारे तोकेको िायवकल्रा धबत्र 
हनेुछ । साधायण सबारे टोर तथा फस्ती धबत्रका कुनै 
घयधयुी सॊस्थाभा सभािेश गयेको नऩाइएभा िा कुनै घयधयुी 
िा फस्ती उक्त सॊस्थाभा सभािेश गनुि ऩने बन्न ेरागेभा िडा 
कामािरमरे त्मसयी छुटेको घयधयुी िा फस्ती सम्फक्षन्धत 
सॊस्थाभा सभािेश गनि रगाउनेछ । 

 
 िडा कामािरमरे तोकेको बौगोधरक ऺेत्र धबत्र यहेका फढीभा 
१०० घयधयुी सभेट्ने गयी टोर विकास सॊस्था गठन गनि 
सवकने छ । एउटा घयधयुी एक बन्दा फढी टोर विकास 
सॊस्थाको सदस्म फन्न ऩाउने छैन ।



 अध्मऺरे उऩाध्मऺ भापि त कामिसधभधतको फैठकभा य 
उऩाध्मऺ सवहत अन्म सदस्मरे अध्मऺराई याजीनाभा 
ददएभा ।

 भ्रष्टािाय िा अन्म कुनै पौजदायी अधबमोगभा कसयुदाय 
ठहरयएभा ।

 भतृ्म ुबएभा । 

भाथी उल्रेि गये फभोक्षजभ अध्मऺको ऩद रयक्त बएभा कामि 
सधभधतको फाॉकी अिधधको राधग उऩाध्मऺरे अध्मऺ बई 
काभकाज गनेछ । अन्म ऩदाधधकायीहरुको हकभा कामि 
सधभधतरे फाॉकी अिधधको राधग सधभधतका सदस्महरु 
भध्मेफाट कुनै सदस्मराई त्मस्तो रयक्त ऩदभा काभकाज गनि 
रगाउन सक्नेछ।

 



 सॊस्थाको आभबेरारे धनणिम गयी कामिविधधको अनसूुिी-१ 
फभोक्षजभको ढाॉिाभा सोही धनिेदनभा उक्षल्रक्षित कागजातहरु 
सभािेश गयी सॊस्था सूिीकयणका राधग िडा कामािरमभा धनिेदन 
ददन ुऩनेछ ।

 धनिेदन प्राप्त बएऩधछ िडा कामािरमरे सॊस्थाको िायवकल्रा 
धबत्रका सफै घयधयुी सभािेश गये नगयेको सभेत हेयी कामिविधधको 
अनसूुिी-२ फभोक्षजभको ढाॉिाभा सॊस्था सूिीकृत गयेको प्रभाण ऩत्र 
उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।

 प्राप्त धनिेदन फभोक्षजभ सूिीकृतको राधग प्राप्त बएको टोर विकास 
सॊस्थाभा सभािेश हनुऩुने घयधयुी िा फस्ती छुटेको ऩाइएभा 
त्मसयी छुटेको घयधयुी िा फस्ती सभेत सभािेश गयी सूिीकयणको 
राधग ऩनु: ऩेश गनि धनदेशन ददन सक्नेछ ।

 िडा कामािरमरे सॊस्था सूिीकृत गयेको विियण भाधसक रुऩभा 
नगयऩाधरकाको कामािरमभा ऩठाउन ुऩनेछ ।

 



 सभदुामभा शाक्षन्त, सयुऺा य अभनिमन कामभ गनि सहमोग 
गने ।

 साभदुावमक सदबाि, सवहष्णतुा य बाइिायाको विकास गने ।
 टोरभा सॊिारन हनेु विकास धनभािणका मोजनाहरुको तजुिभा,
कामािन्िमन य सऩुरयिेऺण तथा अनगुभनभा सहमोग गने । 

 टोरभा हनेु ऩयम्ऩयागत जात्रा, भेरा, ऩिि तथा सभायोहको 
व्मिस्थाऩनभा सहमोग गने ।

 टोरभा यहेका साििजधनक तथा ऐरानी जग्गा, साििजधनक 
बिन, सम्ऩदा तथा बौधतक ऩूिािधायहरुको सॊयऺण गनि तथा 
अधतिभण हनु नददन सहमोग गने ।

 टोरभा विऩद् व्मिस्थाऩन सम्िन्धी िोज, उद्धाय, याहत 
वितयण, ऩनुधनिभािण तथा ऩनुस्थािऩना कामिभा सहमोग गने ।

 



 टोरको सयसपाई व्मिस्थाऩनको राधग सहमोग य सभन्िम 
गने/गयाउने ।

 छाडा ऩश ुिौऩामा व्मिस्थाऩनभा सहमोग गने/गयाउने ।
 सडक फत्ती, साभदुावमक ऩाकि , साििजधनक शौिारम जस्ता 
साििजधनक सम्ऩक्षत्तको सञ्चारन य व्मिस्थाऩनभा सहमोग 
ऩयु ्माउने ।

कानून फभोक्षजभ धतनुि ऩने कय, दस्तयु,सेिाशलु्क फझुाउने 
कामिभा सहजीकयण गने ।

 टोरभा फसोफास गने गरयि, अशक्त, अऩाङ्गता बएका व्मक्षक्त 
तथा फेयोजगाय व्मक्षक्तहरुको तथ्माङ्क सॊकरन कामिभा 
सहमोग गने ।

 टोरभा यहेका शैक्षऺक तथा स्िास्थ्म सॊस्थाहरुको व्मिस्थाऩन 
य गणुस्तय सधुायको राधग सहमोग गने ।

 



 जन्भ, धफफाह, फसाई सयाई, सम्िन्ध विच्छेद, भतृ्म ु जस्ता 
व्मक्षक्तगत घटना दतािको राधग टोरफासीराई उत्सावहत य 
सहजीकयण गने ।

 साभाक्षजक सयुऺा बत्ता वितयण कामिभा आिश्मक 
सहजीकयण गने ।

 विद्यतु ्िहुािट तथा िोयी धनमन्त्रण कामिभा सहमोग गने ।
 टोरभा िाद्यान्न, भाछा भास,ु तयकायी, परपूर, ऩेम ऩदाथि 
रगामत दैधनक उऩबोग्म साभग्रीको गणुस्तय य भलु्म 
सिुीको फायेभा जानकायी यािी फजाय अनगुभन कामिभा 
सहमोग गने।

 उऩबोक्ता हक वहत सॊयऺणको राधग ऩैयिी तथा जनिेतना 
अधबफवृद्ध गने । 

 टोरभा हरयमारी ऺेत्र विस्ताय गयी िाताियण सॊयऺणको 
कामिभा सहमोग गने ।

 



 स्थानीम आधथिक विकासका सॊबािनाका फायेभा छरपर गयी 
स्थानीम तह, गैय सयकायी तथा धनजी ऺेत्रसॉग सभन्िम, 
सहजीकयण य ऩैयिी गने ।

 बिन धनभािण भाऩदण्ड तथा याविम बिन सॊवहताको 
ऩारनाको राधग टोर फासीहरुराई प्रोत्सावहत गने ।

 विद्यारम बनाि, िोऩ अधबमान, साऺयता अधबमान, सयसपाई,
रैवङ्गक वहॊसा उन्भरुन जस्ता याविम अधबमानहरुभा सहमोग 
य सभन्िम गने ।

 टोरभा धनी, गरयफको बािना हटाई सफै सदस्महरुराई 
धनणिम प्रविमा य श्रोतभा ऩरयिारनभा सभान अधधकाय 
स्थावऩत गनि सहजीकयण गने ।

 घयेर ु वहॊसा, मौनजन्म वहॊसा, भानि तस्कयी, फारश्रभ तथा 
फाध्मात्भक श्रभ, छाउऩडी रगामतका साभाक्षजक अऩयाध 
तथा ियािीहरु अन्त्म गनि जनिेतना अधबिवृद्ध गने ।

 



 टोरभा उद्यभ विकाससॉग सम्फक्षन्धत कामििभहरु सॊिारन 
गनि आिश्मक सहजीकयण गने । 

 टोरको विकासका राधग विधबन्न श्रोतफाट प्राप्त श्रोतको 
उच्ितभ ्सदऩुमोग गने ।

 टोरभा सयकायी धनकाम तथा गैय सयकायी सॊस्था भापि त 
सञ्चारन हनेु कामििभहरु कामािन्िमन गनि सहमोग गने ।

आफ्नो टोरराई िाताियणभैत्री, फार भैत्री, ऩोषण भैत्रीतथा 
ऩूणि सयसपाइमकु्त फनाउन कामििभहरु सॊिारन गने तथा 
िडा कामािरम य नगयऩाधरकाका कामििभ कामािन्िमनभा 
सहमोग, सभन्िम य सहजीकयण गने ।

 िडा कामािरम, नगयऩाधरका तथा अन्म सयकायी धनकाम य 
गैयसयकायी सॊघसॊस्थासॉग गयेको सम्झौता तथा सभझदायी 
अनसुायका अन्म कामिहरु गने ।

 



 कामि सधभधतको फैठक भवहनाभा कक्षम्तभा एक ऩटक य आिश्कता 
अनसुाय फस्नेछ ।

 सधभधतको फैठकभा िडा सधभधत तथा नगयऩाधरकाका जनप्रधतधनधध, विऻ
तथा अन्म सयोकायिाराहरुराई आभन्त्रण गनि सवकनेछ ।

 सधभधतको िैठक धनणिमको भस्मौदा सक्षििरे तमाय गनेछ । 
 सॊस्थाको फैठकको धनणिमहरु िैठकभा उऩक्षस्थत ऩदाधधकायीहरुफाट 

हस्ताऺय गयी प्रभाक्षणत गयाउन ुऩनेछ ।
   
  भाथी उल्रेि गये फभोक्षजभ फस्ने कामिसधभधतको फैठकको भाइनूट य 

सॊस्थाका प्रशासधनक तथा आधथिक कायोफायसॉग सम्फक्षन्धत सम्ऩूणि 
कागजातहरु अध्मऺ, सक्षिि य कोषाध्मऺको क्षजम्भाभा यहनेछन् ।
कामि सधभधतको फैठक सॊस्थाको कामािरमभा फस्नेछ । सॊस्थाको 
कामािरम स्थाऩना बई नसकेको अिस्थाभा कामिसधभधतका सफै 
सदस्मराई ऩामक ऩने गयी उऩमकु्त स्थानभा फैठक फस्न ेगयी अध्मऺरे 
तोक्न सक्नेछ ।

 






