कामयऩालरकाफाट स्वीकृत लभलत् 2078/08/१4
अध्मऺ ज्मूफाट प्रभाणणकयण लभलत् 2078/08/१4

ु कय गाउॉऩालरकाको ववद्यारम, सॊ घसॊ स्था तथा सहकायी सॊ स्थाको
ऐसेरख
रेखाऩयीऺण कामयववलध, 2078
स्थानीम सयकाय सञ्चााारन ऐन,2074 को दपा 11 यहे को ववद्यारम, सॊ घसॊ स्था तथा सहकायी
ु कय गाउॉऩालरकाको णिऺा ऐन,2076 को दपा
सॊ स्था सम्फन्धी काभ, कतयव्म य अलधकाय, ऐसेरख
ु कय गाउॉऩालरकाको सहकायी ऐन 2075 को दपा 54, 55 य 56 तथा
91, ऐसेरख

ददएको

ु कय गाउॉऩालरकाको ववद्यारम, सॊ घसॊ स्था तथा सहकायी सॊ स्था रे खाऩयीऺण
अलधकाय प्रमोग गयी ऐसेरख
कामयववलध, 2078 जायी गयी रागु गरयएको छ ।
ऩरयच्छे द-१
१.

क) सॊ णऺप्त नाभ य प्रायम्ब् मस कामयववलधको नाभ

ु कय गाउॉऩालरकाको ववद्यारम,
“ऐसेरख

सॊ घसॊ स्था तथा सहकायी सॊ स्था रे खाऩयीऺण कामयववलध, 2078” यहे को छ ।
ु कय गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र रागू हुनेछ ।
ख) मो कामयववलध ऐसेरख
ग) मो कामयववलध तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।
२. ऩरयबाषा्- ववषम वा प्रसॊ गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववलधभा्
क) “ ऐन” बन्नारे स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, 2074 सम्झनु ऩछय ।
ु कय गाउॉऩालरकाको ववद्यारम, सॊ घसॊ स्था तथा सहकायी सॊ स्था
ख) “कामयववलध” बन्नारे ऐसेरख
रेखाऩयीऺण कामयववलध, 2078 सम्झनु ऩछय ।
ु कय गाउॉऩालरकाराई सम्झनु ऩछय।
ग) “गाउॉऩालरका” बन्नारे ऐसेरख
ु कय गाउॉऩालरकाको प्रभुख प्रिासकीम
घ) “प्रभुख प्रिासकीम अलधकृत ” बन्नारे ऐसेरख
अलधकृतराई सम्झनु ऩछय ।
ु कय गाउॉऩालरका अन्तगयतको णिऺा िाखा राई
ङ) “िैणऺक प्रिासन िाखा ” बन्नारे ऐसेरख
सम्झनु ऩदयछ ।
च) “रे खाऩयीऺक” बन्नारे रेखाऩयीऺण गने कामयको रालग प्रचलरत कानून वभोणजभ प्रभाण
ऩत्र प्राप्त व्मणि/सॊ स्था वा पभयराई जनाउॉछ ।
ु कय गाउॉऩालरका लबत्र यहे का साभूदावमक ववद्यारमहरुराई
छ) “ववद्यारम” बन्नारे ऐसेरख
जनाउछ ।

ज) “सॊ स्था तथा सहकायी सॊ स्था

ु कय गाउॉऩालरकाको कानून फभोणजभ
” बन्नारे ऐसेरख

गाउॉऩालरकाभा यीतऩूवक
य दताय बएका सॊ घ, सॊ स्था, क्रव, तथा ववलबन्न उद्देश्मका साथ स्थाऩना
बएका सहकायी सॊ स्थाराई जनाउछ ।
ऩरयच्छे द-2
रे खाऩयीऺण सम्फन्धी व्मवस्था
३. सम्फन्धीत ववद्यारमको रेखाऩयीऺणका रालग ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतको लनणयम एवॊ सॊ स्था
तथा सहकायी सॊ स्थाको हकभा सञ्चारक सलभलत वा कामयसलभलतको लनणयम सवहत गाउॉऩालरकाको
आिम सूणचभा यहे का कणम्तभा तीन 3 जना रे खाऩयीऺक/पभय लसपारयस गयी तोवकएको सभमाववध
ु कय गाउॉऩालरकाको आन्तरयक रे खाऩयीऺण ईकाईभा ऩठाई सक्नु ऩदयछ ।
लबत्र ऐसेरख
4. रेखाऩयीऺक लनमुणिका रालग सॊ रग्न गनुऩ
य ने कागजातहरु्
क) ऩेिागत प्रभाण ऩात्रको नववकयण सम्फन्धी प्रभाणीत पोटोकऩी -1
ख) प्मान/भ्माट दतायको पोटोकऩी -1
ग) चारू आ.व. बन्दा अगाडीको कय च ुिा प्रभाण-ऩत्र -1
घ) नागरयकताको प्रलतलरऩी -1
ङ) सॊ स्थाको प्रोपाईर-1
5. ववद्यारम, सॊ घसॊ स्था तथा सहकायी सॊ स्थाको रे खाऩयीऺण सम्फन्धी लनवेदनको ढाॉचा लसपारयसको
ढाॉचा,लनमुणिको ढाॉचा क्रभि अनुसूची 1 य 2 फभोणजभ हुनेछ ।
ऩरयच्छे द-3
रे खाऩयीऺक छनौट सलभलत
६. रेखाऩयीऺक छनौट सलभलत दे हाम फभोणजभ हुनेछ ।
सॊ मोजक:

प्रभुख प्रिासकीम अलधकृत

सदस्म : आलथयक प्रिासन िाखा प्रभुख
सदस्म : णिऺा िाखा प्रभुख
सदस्म सणचव : आन्तयीक रे खाऩयीऺण िाखा प्रभुख
7. दपा 6 फभोणजभ गदठत रे खाऩयीऺक छनौट सलभलतको काभ,कतयव्म य अलधकाय दे हाम फभोणजभ
हुनेछ :

क) आलथयक वषय िूरु बएको दुई भवहना लबत्र रे खाऩयीऺणको रालग स्थानीमस्तयको ऩलत्रकाभा
ऩन्र(15) ददनको य गाउॉऩालरकाको वेब साइटभा, आसम ऩत्र ऩेि गने सम्फन्धी सावयजलनक
सूचना प्रकाणित गने ।
ख) रे खाऩयीऺक छनौटका रालग भाऩदण्ड एवॊभ सूचकहरु तमाय गयी प्रभुख प्रिासकीम
अलधकृत फाट स्वीकृत गयाउने ।

ग) प्रकयण (क) फभोणजभ प्राप्त आिम ऩत्रउऩय छानववन गने ।
घ) रे खाऩयीऺक लनमुणि गयी सम्फणन्धत रे खाऩयीऺक य ववद्यारम, सॊ घसॊ स्था तथा सहकायी
सॊ स्था राई लरणखत जानकायी गयाउने ।
ङ) रेखाऩयीऺण सम्फन्धभा आइऩये का सभस्मा उऩय रे खाऩयीऺण छनौट सलभलतको फैठक
फसी आवश्मक लनणयम गने ।
च) साभुदावमक ववद्यारमहरुको कणम्तभा चौभालसक रुऩभा रे खाऩयीऺण प्रलतवेदन उऩय
अध्ममन गयी वेरुजु सम्ऩयीऺण गयाउन सहजीकयण एवॊ लनदे िन ददने ।
छ) ववद्यारम, सॊ घसॊ स्था तथा सहकायी सॊ स्थाहरुको एक आलथयक वषयभा कणम्तभा १ ऩटक

ु कय
स्थरगत अध्ममन गयी रे खा एवॊ रे खाऩयीऺण सम्फन्धभा अनुगभन लनयीऺण गयी ऐसेरख
गाउॉ कामयऩालरका सभऺ प्रलतवेदन ऩेि गने ।

ज) एउटै रेखाऩयीऺकराई एउटै ववद्यारमभा रगाताय दुई आलथयक वषयका रालग बन्दा फढी
लनमुणि गनय ऩाइने छै न ।
झ) गाउॉऩालरकारे तोके फभोणजभका रे खाऩयीऺण सम्फन्धी अन्म कामय गने ।
ञ) तोवकएको अवलध लबत्र सम्फणन्धत ववद्यारम, सॊ घसॊ स्था तथा सहकायी सॊ स्थाहरुफाट
रेखाऩयीऺकको नाभावरी लसपारयस बई नआएभा भालथ उल्रे णखत सलभलतरे रे खाऩयीऺक
छनौट गनेछ ।
ु कय गाउॉऩालरकारे वविेष अवस्थाभा रे खाऩयीऺकको लनमुणि यद्द गनय सक्नेछ ।
ट) ऐसेरख
8. ववद्यारम, सॊ घसॊ स्था तथा सहकायी सॊ स्थाहरुको कतयव्म :
ु कय गाउॉऩालरकाफाट खटाईएको रे खाऩयीऺकफाट रे खाऩयीऺण गयाउनु सम्फन्धीत
क) ऐसेरख
ववद्यारम, सॊ घसॊ स्था तथा सहकायी सॊ स्थाहरुको कतयव्म हुनेछ ।

ख)

ु कय गाउॉऩालरकाफाट खटाईएको रे खाऩयीऺकफाट रे खाऩयीऺण नगयाएभा,
ऐसेरख

ववद्यारमको लनकासा, सॊ घ सॊ स्था तथा सहकायीको ऐन फभोणजभ कायफाही रगामतका अन्म
सेवाभा योक रगाउन सक्नेछ ।
9. दपा ६ फभोणजभ रेखाऩयीऺण छनौट सलभलतको लसपारयसभा प्रभुख प्रिासकीम अलधकृतफाट
रेखाऩयीऺक छनौट एवॊ लनमुि हुनेछन् ।
10. सणचवारम् ववद्यारम, सॊ घसॊ स्था तथा सहकायी सॊ स्थाहरुको रे खाऩयीऺण सम्फन्धी कामय गनय
एवॊ दपा ६ वभोणजभ गदठत सलभलतको सणचवारमको रुऩभा आन्तरयक रे खाऩयीऺण िाखारे कामय
गनुऩ
य नेछ ।
ऩरयच्छे द-4
रे खाऩयीऺकको ऩारयश्रलभक
11. रेखाऩयीऺण िुल्क : नेऩार चाटयडय एकाउन्टे न््स सॊ स्थारे तोकेको भाऩदण्ड फभोणजभ हुनेछ ।
।
ऩरयच्छे द-5
ववद्यारमको आन्तयीक रे खाऩयीऺण
ु कय गाउॉऩालरकारे नभूना छनौटका आधायभा कणम्तभा 10 (दि)
12. प्रत्मेक आलथयक वषय ऐसेरख
ु कय गाउॉऩालरकाको आन्तरयक रे खाऩयीऺण
साभुदावमक ववद्यारमको आन्तयीक रे खाऩयीऺण ऐसेरख
िाखाफाट सम्ऩादन गयाउन सक्नेछ । साभान्मतमा् त्रैभालसक रुऩभा आन्तयीक रे खाऩयीऺण गयी
सोको प्रलतवेदन सम्फणन्धत ववद्यारम य गाउॉऩालरका सभऺ ऩेि गनुय ऩनेछ ।
13. आन्तयीक रे खाऩयीऺण वाऩतको ऩारयश्रलभक लरन/ददन ऩाइने छै न ।
ऩरयच्छे द-6
अणन्तभ रेखाऩयीऺण प्रलतवेदन उऩय कायवाही
14. रेखाऩयीऺकरे ददएको रेखाऩयीऺण प्रलतवेदन स्तयीम य सन्तोषजनक नबएभा प्रभुख प्रिासकीम
अलधकृतरे सोको जानकायी भहारे खाऩयीऺकको कामायरम सभऺ ऩुष्ट्याई सवहत ऩठाउनु ऩनेछ ।
उि रेखाऩयीऺण प्रलतवेदन उऩय भहारे खा ऩयीऺकको कामायरमफाट प्राप्त लनदे िन वा सुझावको
कामायन्वमन गने णजम्भेवायी गाउॉऩालरकाको हुनेछ ।

ऩरयच्छे द-7
वेरुजु य सॊ म्ऩयीऺण
15. आन्तरयक य अणन्तभ रे खाऩयीऺणफाट कामभ बएको फेरुजुको रगत तमाय गने य
ु कय गाउॉऩालरकाभा ऩेि गने दावमत्व सम्फन्धीत ववद्यारम, सॊ घसॊ स्था तथा
सम्ऩयीऺणको रालग ऐसेरख
सहकायी सॊ स्थाहरुको हुनेछ ।
16. फेरुजु पछ्यौट गयी सम्ऩयीऺण गयाउने दावमत्व बएका अलधकाय प्राप्त अलधकायी वा कभयचायी
सरुवा वा अवकाि बई कामायरम छाड्नु ऩदाय लनजरे पछ्यौट गनय वाॉकी यहे का फेरुजु रगत तथा
कायोफाय सम्फन्धी कायफाहीको सम्ऩूणय वववयण खोरी वहारवारा णजम्भेवायी प्राप्त अलधकायीराई
फुझाउनु ऩनेछ । णजम्भेवायी प्राप्त अलधकायीरे उऩयोि फभोणजभ फुणझलरई फेरुजु पछ्यौट गनु,य
गयाउनु ऩनेछ ।

अनुसूची १
रे खाऩयीऺकरे ददने लनवेदनको ढाॉचा
लभलत :- .......................
श्रीभान प्रभुख प्रिासकीम अलधकृत ज्मू
ु कय गाउॉऩालरका
ऐसेरख
ु कय खोटाङ ।
गाउॉकामयऩालरकाको कामायरम,ऐसेरख
ववषम: ववद्यारम, सॊ घसॊ स्था तथा सहकायी सॊ स्थाको रे खाऩयीऺणका रालग आिम-ऩत्र ऩेि गरयएको
।
भहोदम,
प्रस्तुत ववषमभा मस गाउॉऩालरका अन्तगयत यहे का ववद्यारम, सॊ घसॊ स्था तथा सहकायी सॊ स्थाहरु हरुको
आ.व................. को रेखाऩयीऺणका रालग प्रकाणित सूचना वभोणजभ आिम ऩत्र भाग गरयएकोभा,
भेयो नाभभा यहे को रेखाऩयीऺण सॊ स्थावाट मस गाउॉऩालरका अन्तगयतका

ववद्यारम, सॊ घसॊ स्था तथा

सहकायी सॊ स्थाहरु हरुको अणन्तभ रे खाऩयीऺणका रालग आिम ऩत्र साथ तऩलसर वभोणजभका
रेखाऩयीऺण सॊ ग सम्फन्धीत प्रभाण ऩत्रहरुको सॊ रग्न गयी ऩेि गये को व्महोया श्रीभान सभऺ अनुयोध
छ ।
(दतायवारा रे खाऩयीऺक/ चाटयड एकाउन्टे ण्ड)
तऩलसर
क ऩेिागत प्रभाण ऩात्रको नववकयण सम्फन्धी प्रभाणीत पोटोकऩी -1
ख प्मान/भ्माट दतायको पोटोकऩी -1
ग चारू आ.व. बन्दा अगाडीको कय च ुिा प्रभाण-ऩत्र -1
घ नागरयकताको प्रलतलरऩी -1
ङ सॊ स्थाको प्रोपाईर-1

अनुसूची -२
रे खाऩयीऺक लसपारयसको ढाॉचा
ु कय गाउॉऩालरका
ऐसेरख
....................ववद्यारम/ सॊ स्था/ सहकायी
ु कय,खोटाङ
ऐसेरख
ऩ.स.
च.स.
लभलत :
श्री प्रभुख प्रिासकीम अलधकृत ज्मू
ु कय गाउॉऩालरका,
ऐसेरख
ु कय खोटाङ ।
गाउॉकामयऩालरकाको कामायरम,ऐसेरख
ववषम : रे खाऩयीऺकको नाभ लसपारयस गरय ऩठाईएको ।

प्रस्तुत ववषमभा मस ववद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलत/ कामय सलभलत/ सॊ चारक सलभलतको लभलत
................ भा वसेको वैठकफाट मस आलथयक वषय सम्भको अणन्तभ रे खाऩयीऺणका रालग त्मस
कामायरमफाट प्रेलसत रेखाऩयीऺकहरुको सूची भध्मेफाट तऩलसर वभोणजभ 3 जना रे खाऩयीऺकहरुको
नाभावरी लसपारयस गने लनणयम बएको छ । सोही वभोणजभका नाभावरी भध्मेफाट एक जना
रेखाऩयीऺक लनमुि गरयददनुहन
ु अनुयोध छ ।
तऩलसर
क्र.स

नाभ ,थय

1

श्री

2

श्री

3

श्री

प्र.प्र.नॊ.

भोफाईर नॊ.

.......................
(प्रधानाध्माऩक/अध्मऺ)

