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टोर विकास तथा सधुाय समभतत गठन तथा सञ्चारन कामयविधध, २०७६ 

१ प्रस्तािना् 
साभूदातमक प्रमासभा टोरको सॊस्थागत, साभाजजक, आधथयक विकास तथा स्थानीम स्तयभा सुशासन 
प्रिर्दयधन गनय गाउॉ ऩामरकाका िस्तीहरुभा तनजचचत बौगोमरक ऺेत्रमबत्र यहेका सिै घयधुयी सदस्म यहने 
गयी स्थानीम स्तयभा िडा समभततको भातहतभा यही िडा समभततराई सघाउ ऩुमायउने हेतु गठन गरयन े
टोर विकास तथा सुधाय समभतत य सम्फजधधत सॊस्थाको काभराई व्मिजस्थत गनय आिचमक बएकोर े
साकेरा गाउॉ  कामयऩामरकारे टोर विकास तथा सुधाय समभतत गठन तथा सॊचारन कामयविधध २०७६ 
तमाय गयी रागू गरयएको छ । 

  

ऩरयच्छेद -१ 

सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब 

२ सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 
क) मो कामयविधधको नाभ टोर विकास तथा सुधाय समभतत गठन तथा सञ्चारन कामयविधध २०७६ 

यहनेछ । 
ख) मो कामयविधध तुरुधत राग ूहुनेछ । 

 

३ ऩरयबाषा् विषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा;  
क) “टोर विकास तथा सुधाय समभतत” बधनारे गाउॉ ऩामरका मबत्रका प्रत्मेक िडाभा गठठत टोर 

विकास तथा सुधाय समभततराई सम्झनु ऩदयछ । 
ख) “टोर” बधनारे ऩयभऩयागत रुऩभा विमबधन नाभफाट ऩठहचान हुॉदै आएका टोर िस्तीराई 

सम्झनु ऩदयछ । 
ग) “गाउॉ ऩामरका” बधनारे साकेरा गाउॉ ऩामरकाराई सम्झनु ऩदयछ । 

घ) “गाउॉ  कामयऩामरका” बधनारे साकेरा गाउॉ  कामयऩामरकाराई सम्झनु ऩदयछ । 

ङ) “अधधकृत” बधनारे गाउॉ  कामयऩामरकाको कामायरमको प्रभुख प्रशासकीम अधधकृतराई िुझ्नु 
ऩदयछ । 

च) “अध्मऺ” बधनारे टोर विकास तथा सुधाय समभततको अध्मऺराई सम्झनु ऩदयछ । 

छ) “उऩाध्मऺ” बधनारे टोर विकास तथा सुधाय समभततको उऩाध्मऺराई सम्झनु ऩदयछ । 

ज) “सधचि” बधनारे टोर विकास तथा सुधाय समभततको सधचिराई सम्झनु ऩदयछ । 

झ) “सह-सधचि” बधनारे टोर विकास तथा सुधाय समभततको सह-सधचिराई सम्झनु ऩदयछ । 

ञ) “सदस्म” बधनारे टोर विकास तथा सुधाय समभततको सदस्मराई सम्झनु ऩदयछ । 

ट) “िडा अध्मऺ” बधनारे साकेरा गाउॉ ऩामरकाको जन तनिायधचत बएका िहारिारा िडा 
अध्मऺराई सम्झनु ऩदयछ । 
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ऩरयच्छेद -२ 

उद्देश्म 

 

४ उर्ददेचम् टोर विकास तथा सुधाय समभतत गठन गनुयको भूख्म उर्ददेचम देहामानुसाय यहेको छ । 

१. टोर, िस्ती स्तयभा विमबधन तनकामहरुफाट प्रिाह हुने सेिाहरुभा टोरिासीहरुको सहज 
ऩहुॉचको अमबिरृ्दधध गने । 

२. टोरिासीहरुभा उर्दमभमशरताको विकास गयाई टोर स्तयभा रघु उर्दमभको मसजयना, विकास य 
प्रिर्दयधन गने । 

३. टोर िस्ती स्तयभा सभानता, सभताको बािना जागतृ गयाउने, आऩसी सर्दबाि सभझदायी, 
सभधिम य भेरमभराऩ कामभ गयाउने । 

४. टोरको साभाजजक कामयभा ऩायदमशयता कामभ गयी सुशासनको प्रिध्दयनभा टेिा ऩुमायउने । 
५. विमबधन तनकामहरुफाट सञ्चारन हुने विकास कामयभा आिचमक सभधिम य सहमोग गने । 

६. टोर विकास तथा सुधाय समभततराई सहबाधगतात्भक मोजना तजुयभा तथा अनुगभन एिॊ 
भूल्माङ्कन प्रकृमाभा सहबागी गायाई सुशासनभा अमबिजृध्द ल्माउने । 

७. टोरको सभग्र विकासका राधग िडा समभततराई कामयक्रभ तम गनय भर्ददत गने । 

८. िाताियण भैत्री, िार भतै्री, अऩाङ्ग भैत्री, भठहरा भैत्री गाउॉ ऩामरका तनभायणभा आिचमक 
सहमोग गने । 

९. आफ्नो टोरको विकास आपै गनुय ऩछय बधने विषमभा साभूठहक बािनाको विकास गने/गयाउन े
। 

१०. अधधविस्िास, कुयीतत, कु-सॉस्काय, भध्मऩान, धुम्रऩान, जुिातास जस्ता साभाजजक विकृततराई 
हटाउन बूमभका तनिायह गने । 
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ऩरयच्छेद -३ 

गठन तथा दताय सूधचकृत 

 

५ टोर विकास तथा सुधाय समभततको गठन्  

१. टोर विकास तथा सुधाय समभततको गठन गदाय सम्िजधधत टोर फस्तीको कजम्तभा ९० 
प्रततशत घयधयीको उऩजस्थततभा आभ बेरा गयाउनु ऩनेछ । 

२. उऩ-दपा (१) फभोजजभको बेरारे अध्मऺ -१, उऩाध्मऺ -१, सधचि -१, सह-सधचि -१ य 
आिचमकता अनुसाय सदस्म यहने गयी टोर विकास तथा सुधाय समभततको गठन गनेछ । 

३. उऩ-दपा (२) को प्रमोजनको राधग एक घयधुयी फयाफय एक सदस्म भात्र छनौट गनुय ऩनेछ । 
४. अध्मऺ, उऩाध्मऺ य सधचि भध्मे १ जना अतनिामय भठहरा हुनु ऩदयछ । य कजम्तभा ३३ 

प्रततशत सदस्महरु भठहरा हुनु ऩदयछ । 

५. साभाधमत् समभततको गठन आभ बेराको सियसम्भत तनणयमफाट गनुय ऩदयछ । मठद सियसम्भत 
तनणयम हुन नसकेभा फहुभतको तनणयमफाट समभततको गठन गरयनेछ । 

६. समभततको कामयकार २ िषयको हुनेछ । 
७. टोर विकास तथा सुधाय समभतत सभुदामभा आधारयत सॊगठन (Community Based 

Organization) हो । 

 

६ दताय/सूधचकृत् टोर विकास तथा सुधाय समभततको दताय/सूधचकृत प्रकृमा देहाम अनुसाय हुनेछ । 

१. टोर विकास तथा सुधाय समभततको फैठकभा सियसम्भत तनणयम गयाई सम्िजधधत गाउॉ  
कामयऩामरकाभा दताय/सूधचकृतको राधग तनिेदन ऩेश गनुय ऩनेछ । टोर विकास तथा सुधाय 
समभततराई गाउॉ  कामयऩामरकाभा दताय/सूधचकृत गदाय ऩेश गनुय ऩने तनिेदनको नभूना अनुसूची -
१ भा उल्रेख गरयएको छ ।  

२. टोर विकास तथा सुधाय समभततफाट तनणयम गयी दतायका राधग तनिेदन ऩेश गयेभा सम्िजधधत 
गाउॉ  कामायऩामरकारे अनुसूची -२ फभोजजभको ढाॉचाभा टोर विकास सुधाय समभततराई 
दताय/सुधचकृत प्रभाणऩत्र प्रदान गनुय ऩनेछ । 

३. टोर विकास तथा सुधाय समभतत दताय/सुधचकृत गदाय आिचमक ऩने कागतऩत्र् 
 बेराको तनणयम प्रततमरवऩ थान -१ 

 कामय समभततको फैठकको तनणयम प्रततमरवऩ थान -१ 

 िडा कामायरमको मसपारयस । 

 अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सधचि य सह सधचिको नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रततमरवऩ थान -१ 

४. टोर विकास तथा सुधाय समभततरे मस कामयविधध फभोजजभका उर्ददेचम विऩरयत कुनै काभ 
गयेभा िा प्रचमरत कानूनरे गनय नऩाउने कामय गयेभा सम्फजधधत िडाको मसपारयसभा गाउॉ  
कामयऩामरकारे टोर विकास तथा सुधाय समभततको दताय/सूधचकृत खायेज गनय सक्नेछ । मसयी 
खायेज बए ऩतछ सो स्थानभा नमाॉ टोर विकास तथा सुधाय समभततको गठन हुनेछ । 
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ऩरयच्छेद -४ 

काभ, कतयव्म य अधधकाय 

 
७ टोर विकास तथा सुधाय समभततको काभ, कतयव्म य अधधकाय् टोर विकास तथा सुधाय समभततको  
आफ्नो टोर ऺेत्रमबत्रको सभग्र विकास य सदस्महरुको ठहतका राधग देहामका कामयहरु गनेछ । 

१. धनी गयीिको बािना हटाई सिै सदस्महरुराई तनणयम प्रकृमा य प्राप्त श्रोत साधनभा सभान 
अधधकायको अिसय मसजयना गने । 

२. उऩबोक्ता समभततको गठन तथा ऩरयचारनभा िडा कामायरमराई सहमोग गने । 

३. विमबधन सयकायी एिॊ गयै सयकायी तनकामहरुसॉग सुभधुय सम्फधध स्थावऩत गयी टोरको 
विकासको राधग सहजीकयण गने । 

४. उर्दमभ विकाससॉग सम्िजधधत मोजनाहरु सॊचारन गनय आिचमक सहजीकयण गने । 

५. टोरभा सडक, ढर, विर्दमुत रगामतका ऩूिायधायको सॊयऺण कामयभा सहमोग जुटाउने । 

६. टोरको विकासका राधग विमबधन तनकामफाट प्राप्त श्रोतको तनठदयष्ट उर्ददेचम भुताबफक उऩमोग 
गने कामयभा सहमोधगको बूमभका तनिायह गने । 

७. टोरको साभूठहक सभस्मा ऩठहचान गयी प्राथमभकताको आधायभा टोर विकास तथा सुधाय 
मोजना तजुयभा गने । 

८. एच.आई.बी. एड्स, अधध विस्िास, िार वििाह,  िहु वििाह, भादक ऩदाथय सेिन, जुिातास 
जस्ता साभाजजक सभस्माको ऩठहचान गयी सुधायका कामयक्रभहरु सॊचारन गने । 

९. सहबाधगतात्भक मोजना तजुयभा गदाय प्राथमभकताको आधायभा मोजनाहरुको ऩठहचान गयी िडा 
समभततभा मसपारयस गने । 

१०. टोरभा विमबधन सयकायी तथा गैय सयकायी तनकामहरुफाट सञ्चामरत मोजनाहरुको अनुगभन 
गयी ऩषृ्ठऩोषण प्रदान गने । 

११. आफ्नो िडा तथा टोरराई िाताियण भैत्री, िार भैत्री, भठहरा भैत्री, अऩाङ्ग भेत्री िनाउने 
खारका कामयक्रभहरु सॊचारन गनय भर्ददत ऩुमायउने । 

१२. टोरभा बिन तनभायण भाऩदण्ड फभोजजभको घय तनभायण, साभाजजक सुयऺा बत्ता आठद जस्ता 
साभाजजक सयोकायका विषमहरुभा चतेनाभूरक कामयक्रभहरु सॊचारन गने/गयाउने कामयभा 
सहमोधगको बूमभका तनिायह गने । 

१३. टोरभा यहेका साियजतनक  ऩततय, ऐरानी आठद जग्गाको सॊयऺणभा गाउॉऩामरकाराई सहमोग 
गने । 

१४. गाउॉ ऩामरकाको याजचि सॊकरन तथा ऩरयचारनभा सहमोग ऩुमायउने । 

१५. गाउॉ  कामयऩामरकासॉग बएको सभझदायी अनुसाय अधम कामयहरु गने । 

१६. टोरभा सिै तनकामहरुफाट सञ्चारन हुने मोजना तथा कृमाकरऩाहरुभा अथयऩूणय 
जनसहबाधगता जुटाउनका राधग सहमोग ऩुमायउने । 

१७. टोरभा आईऩने प्राकृततक विऩर्दफाट फच्नका राधग टोर स्तयीम विऩर्द मोजना तजुयभा गयी 
कामायधिमन गने । 
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ऩरयच्छेद -५ 

फैठक सम््धी व्मिस्था 
 

८ टोर विकास तथा सुधाय समभततको कामय समभततको फैठक् टोर विकास तथा सुधाय समभततको 
कामय समभततको फैठक व्मिस्थाऩन देहाम फभोजजभ हुनेछ । 

१. टोर विकास तथा सुधाय समभततको फैठक साभाधमत् भठहनाभा एक (१) ऩटक िस्नेछ । तय 
आिचमकता ऩयेभा जुनसुकै फेरा ऩतन फैठक िस्न सक्नेछ । 

२. अध्मऺको तनदेशनभा सधचिरे फैठक िोराउनेछ । फैठक िोराउदा कजम्तभा ५ ठदन अगािै 
फैठकको कामयसूची, स्थान, मभतत य सभम सभेत सदस्महरुराई जानकायी गयाउनु ऩनेछ । 

३. टोर विकास तथा सुधाय समभततको फैठकभा तनणयम गदाय सम्बि बए सम्भ सियसम्भतफाट 
तनणयम गनुय ऩनेछ । सियसम्भत हुन नसकेभा कजम्तभा उऩजस्थत सदस्म सॊख्माको फहुभतफाट 
तनणयम गनय सककनेछ । 

४. समभततको फैठकभा गाउॉऩामरकाको सम्िजधधत िडाका जनप्रतततनधधहरु रगामत अधम 
सयोकायिाराहरुराई सभेत आभजधत्रत गनय सककनेछ । 

५. सधचिरे समभततको फैठकको तनणयमहरु फैठक ऩूजस्तकाभा रेखी फैठकको अध्मऺ रगामत 
उऩजस्थत सदस्महरुफाट प्रभाणणत गयाई सुयक्षऺत याखु्न ऩनेछ । 

 

९ टोर विकास तथा सुधाय समभततको गणऩुयक सॊख्मा् 
१. समभतत सदस्महरु भध्मे कजम्तभा ५१ प्रततशत सदस्महरु उऩजस्थत नबएसम्भ फैठक िस्न 

सक्ने छैन ।  
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ऩरयच्छेद -६ 

ऩदाधधकायीहरुको काभ कतयव्म य अधधकाय 

 

१० टोर विकास तथा सुधाय समभततको कामय समभततको ऩदाधधकायीहरुको काभ, कतयव्म य अधधकाय् 
टोर विकास तथा सुधाय समभततको ऩदाधधकायीहरुको काभ, कतयव्म य अधधकाय देहाम फभोजजभ हुनेछ 
। 

क) अध्मऺको काभ, कतयव्म य अधधकाय् 
१. समभततको तनममभत फैठक िोराउने, िैठकका राधग मभतत, सभम य स्थान तोक्ने । 

२. फैठकको अध्मऺता गयी िैठक सॊचारन गने । 

३. फैठकभा अनुशासनको ऩारन गने/गयाउन े। छरपरका विषमहरु प्रस्तुत गने । 
४. छरपर हुॉदा सिैको विचाय सॊकरन गने य सम्बि बए सम्भ सियसम्भत तनणयमको राधग 

िाताियण सजृयना गने । 

५. फैठकको तनणयम प्रकृमाभा भत फयाफय बएभा तनणायमक भत ठदने ।           

६. तनणयमहरु रागू गने, गनय रगाउने । 

७. एक ततहाई (३३ प्रततशत) सदस्महरुर े विशषे फैठकका राधग मरणखत भाग गयेभा विधान 
फभोजजभ फैठक िोराउने । 

८. विकासको कामयभा सिैराई सभेटेय नेततृ्ि प्रदान गने । 

९. विशषे फैठकको आिचमकता ऩयेभा विधान फभोजजभ फैठक िोराउने । 

१०. कामयविधध फभोजजभ अधम कामयहरु गने । 

 

ख) उऩाध्मऺको काभ, कतयव्म य अधधकाय् 
१. अध्मऺको अनुऩजस्थततभा अध्मऺरे गने सम्ऩूणय कामय गने/गयाउने । 
२. अध्मऺको काभभा सहमोग ऩुमायउने । 

३. अध्मऺरे अधधकाय प्रत्मामोजन गयेभा सोही अनुसाय काभ गने । 

४. अध्मऺको प्रत्मऺ तनदेशनभा यही काभ गने/गयाउने । 

५. अध्मऺरे ऩेश गयेको मरणखत याजजनाभा स्िीकृततका राधग कामय समभतत सभऺ ऩेश गने । 

 

ग) सधचिको काभ, कतयव्म य अधधकाय् 
१. अध्मऺको आदेश अनुसाय कामय समभतत रगामत अधम फैठक िोराउने । 

२. अध्मऺको आदेश अनुसाय छरपरका प्रस्तािहरु सॊकरन गयी फैठकभा ऩेश गने । 

३. फैठकको तनणयम रेणख अध्मऺ य अधम सदस्महरुफाट तनणयम प्रभाणणत गयाउने । 

४. समभततको कृमाकराऩको िायेभा सदस्महरुराई जानकायी गयाउने । 

५. फैठकको तनणयम ऩूजस्तका रगामत अधम अमबरेखहरु सुयक्षऺत याख्न े।  

६. तोककएको अधम कामयहरु गने । 

 

घ) सह-सधचिको काभ, कतयव्म य अधधकाय् 
१. सधचिराई सहमोग गने । सधचिरे ठदएको जजम्भेिायी ऩुया गने । 
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२. सधचिको अनुऩजस्थततभा तनजको कामय गने । 

 

ङ) समभततको सदस्महरुको काभ, कतयव्म य अधधकाय् 
१. समभततको कामयभा यचनात्भक बूमभका तनिायह गने । तनिायचनभा बाग मरने िा भतदान गने । 

२. समभततको फैठकभा उऩजस्थत बई अथयऩूणय सहबाधगता जनाउने । 

३. समभततको तनणयमनुसाय प्राप्त जजम्भेिायी फहन गने । 

४. अध्मऺरे ठदएको अधम जजम्भेिायी ऩुया गने । 

 

ऩरयच्छेद -७ 

आधथयक व्मिस्था 
 

११ टोर विकास तथा सुधाय समभततको प्रशासतनक व्मिस्थाऩनका राधग प्रत्मेक टोर विकास तथा 
सुधाय समभततराई गाउॉ  कामयऩामरकाफाट फावषयक रुऩभा एकभुष्ट यकभ रु. २०००।– (अऺेयेऩी दईु 
हजायभात्र) अनुदानको रुऩभा उऩरब्ध हुनेछ । मसयी प्राप्त बएको यकभफाट टोर विकास तथा सुधाय 
समभततको फैठट सञ्चारनभा आिचमक ऩने स्टेशनयीभा खचय गनुय ऩनेछ । मसयी प्राप्त बएको 
यकभको खचय विियणको विर बयऩाई सठहत गाउॉ  कामयऩामरकाको कामायरमभा आ.ि. सभाप्ती अगािै 
ऩेश गनुय ऩनेछ । 

 

ऩरयच्छेद -८ 

विविध 

१२ िाधा अड्काउ् 
१. मो कामयविधध कामायधिमनको क्रभभा कुनै िाधा अड्चन आएभा गाउॉ  कामयऩामरकाको 

तनणयमानुसाय हुनेछ । 

 

ऩरयच्छेद -९ 

खायेजी य फजाउ 

 

१३ खायेजी य फजाउ् 
१. टोर विकास सुधाय समभतत कामयविधध, २०७४ राई ऩूणय रुऩरे खायेज गरयएको छ । 

२. मस कामयविधध रागू हुनु बधदा अगाडड मस सम्फधधभा बए गयेका सम्ऩूणय काभ कामयिाहीहरु 
मसै कामयविधध फभोजजभ बए गयेको भातननेछ । 
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तनिेदक् 
.................................................. 

अध्मऺ 

... ... ............... टोर विकास तथा सधुाय समभतत 

साकेरा गाॉउऩामरका िडा नॊ. ............. 
..................................................... 

 

अनुसूची -१ 

कामयविधधको दपा ६ (१) सॉग सम्िन्धधत 

साकेरा गाउॉ  कामयऩामरका 
तनिेदनको नभूना 

मभतत् २०.......।....। 
 

श्री प्रभुख प्रशासकीम अधधकृतज्मू 

साकेरा गाउॉकामयऩामरकाको कामायरम 

भानेबञ्माङ, खोटाङ । 

 

विषम् टोर विकास तथा सुधाय समभतत दताय/सुधचकृत सम्िधधभा । 

 

उऩयोक्त विषमभा मभतत २०......।......।....... गते िसकेो ......................................... टोर विकास 
तथा सुधाय समभततको कामय समभततको फैठकरे साकेरा गाउॉ  कामयऩारकाको कामायरम भानेबञ्माङभा 
समभतत दताय/सुधचकृत गने तनणयम गयेको हुॉदा देहामका कागतऩत्र सम्रग्न याखी तनिेदन ऩेश गरयएको 
हुनारे मस समभततराई दताय/सुधचकृत गरयठदनहुन अनुयोध छ । 

 

१. बेराको तनणयम प्रततमरवऩ थान -१ 

२. कामय समभततको फैठकको तनणयम प्रततमरवऩ थान -१ 

३. िडा कामायरमको मसपारयस । 

४. अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सधचि य सह सधचिको नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रततमरवऩ थान -१ 
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अनुसूची -२ 

कामयविधधको दपा ६ (२) सॉग सम्िन्धधत 

दताय/सुधचकृत प्रभाणऩत्रको 
 

आ.फ. : 

दताय/सुधचकृत प्रभाणऩत्र नॊ.:                                                                                      मभतत् .......।.......।........ 
 

 

साकेरा गाउॉ ऩामरका 
गाउॉकामयऩामरकाको कामायरम 

भानेबञ्ज्माङ, खोटाङ । 

 

टोर विकास तथा सुधाय समभतत गठन तथा सञ्चारन कामायविधध २०७६ को दपा ६ को उऩदपा (२) 
फभोजजभ िडा समभततको प्रत्मऺ तनदेशनभा यही टोरको विकास तथा सुधायका विमबधन कामयहरु गनय 
..................................................... टोर विकास तथा सुधाय समभतत, साकेरा गाउॉ ऩामरका िडा नॊ. 
: ........... राई मो दताय/सुधचकृत प्रभाणऩत्र प्रदान गरयएकोछ । टोर विकास तथा सुधाय समभततको 
कामयविधध २०७६ को अधधनभा यही कामय गनुय होरा । 
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प्रभाणऩत्र ठदनेको्- 
दस्तखत्- 
नाभ्- 
ऩद्  प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत 

मभतत्- 
कामायरम्साकेरा गाउॉ  कामयऩारकाको 
कामायरम 


