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भाग-२ 

 

फाकफोकथुम गाउं काययपालिकािे लमतत २०७५ फाल्गणु २ गत े देहायका काययबबधि स्वीकृत गरेकोिे सबकैो 
जानकारीको िाधग प्रकालित गररएको व्यहोरा अनरुोि छ । 

स्थानीय ववकास कोष स्थापना र संचािन काययबबिी २०७५  

 प्रस्तावनाः 

फाकफोकथुम गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रका आधथयक तथा सामान्जक रुपिे पतछ परेका समदुायको आधथयक, 
सामान्जक तथा ससं्थागत पक्षिाई सामान्जक पररचािनको माध्यमबाट िसक्त बनाउंदै ववकासको मिु 
प्रवाहमा ल्याई प्राप्त प्रततफिको धयायोधचत ववतरण गनय सामान्जक पररचािन काययक्रम सञ्चािन गनय 
वाञ्छनीय भएकोिे फाकफोकथुम गाँउ काययपालिकाको लमतत २०७५।११।०२ मा बसेको बठैकिे फाकफोकथुम 
गाउंपालिकाको प्रिासकीय काययबबधि (तनयलमत) गने ऐन २०७५ को दफा ४ ि ेददएको अधिकार प्रयोग गरी 
यो काययबबधि स्वीकृत गरी जारी गरेको छ । 

१. सकं्षिप्त नाम तथा प्रारम्भः 

१. यो काययबबिीको नाम स्थानीय ववकास कोष स्थापना र सञ्चािन काययवविी २०७५ रहेको छ । 

२. यो काययबबधि गाउँ काययपालिकािे स्वीकृत गरेको लमतत देखी िाग ूहुनेछ । 



२. पररभाषाः 

ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययवविीमा , 

क. ऐन भधनािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ सम्झन ुपछय । 

ख. काययवविी भधनािे स्थानीय ववकास कोष स्थापना र सञ्चािन काययवविी २०७५ सम्झन ुपछय । 

   ग. आधथयक तनयमाविी भधनािे स्थानीय सरकार सम्वद्ि प्रचलित आधथयक तनयमाविी सम्झन ुपछय । 

   घ. गाउँसभा भधनािे नेपािको सवंविानको  िारा  २२२ को  उपिारा  (१)  बमोन्जमको  गाउँ सभा  सम्झन ु

पछय ।  

   ङ. काययपालिका भधनािे फाकफोकथुम गाउँ काययपालिकािाई सम्झन ुपछय । 

च. कोष भधनािे काययववधिको तनयम ३ वमोन्जम स्थापना र सञ्चािन हुने स्थानीय ववकास कोष 
सम्झन ुपछय । 

छ. अध्यक्ष भधनािे गाउँपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झन ुपछय । 

ज. उपाध्यक्ष भधनािे गाउँपालिकाको उपाध्यक्षिाई सम्झन ुपछय । 

झ. प्रमखु प्रिासककय अधिकृत भधनािे स्थानीय सरकार सचंािन ऐन २०७४ को दफा ८४ बमोन्जमको 
प्रमखु प्रिासककय अधिकृतिाई सम्झन ुपछय । 

   ञ. सधचव भधनािे स्थानीय ववकास कोषको सधचवाियमा रदह प्रिासतनक कामकाज गनय गाउं 
काययपालिकािे तोकेको कमयचारी सम्झन ुपछय ।  

   ट. सामान्जक िसन्क्तकरण भधनािे सगंठन, वचत, लिप र जनचेतनाको माध्यमद्िारा सामदुातयक 
ससं्था वा सहकारीमा आवद्ि समदुायका सदस्यहरुिाई आफू र आफ्नो क्षते्रको तनलमत्त आधथयक, 
सामान्जक र ससं्थागत क्षते्रमा सिक्त रुपमा सहभागी गराई जनचेतनाको ववकास गराउंदै समग्र 
रुपमा न्जवन स्तर उकास्न सचंािन गररने योजना तथा काययक्रम सम्झन ुपछय । 

ट. सामदुातयक ससं्था भधनािे वस्ती स्तरमा गदठत सामदुातयक ससं्था सम्झन ुपछय । 

   ठ. सहकारी ससं्था भधनािे फाकफोकथुम गाउँपालिका लभत्र काययक्षते्र राखी प्रचलिन काननू वमोन्जम 
दताय भएका सहकारी सघं/ससं्थािाई सम्झन ुपछय ।  

३. कोषको स्थापना र सञ्चालन 

(१) स्थानीय ववकास कोषको नामवाट गाउँपालिकामा एक कोष रहनेछ । 

(२) उपदफा ( १) वमोन्जम स्थापना भएको कोषमा देहाय वमोन्जमको रकम हुनेछन ्। 

(क) सामान्जक िसक्तीकण काययक्रम, सहकारी काययक्रम तथा अधय वविषे काययक्रम सञ्चािन 
गनय सघंीय सरकारवाट प्राप्त अनदुान रकम ।  

(ख) प्रदेि सरकारको अनदुान, न्जल्िा समधवय सलमतत, ववदेिी लमत्र राष्ट्र , द्धिपक्षीय दात ृ



ससं्था , अधतरायन्ष्ट्रय गहै्र सरकारी ससं्था, गहै्र सरकारी ससं्था तथा व्यन्क्तगत रुपमा 
उक्त कोषिाई काननू बमोन्जम प्राप्त हुने अनदुान रकम । 

(ग) उक्त कोषमा रहने गरी गाउंपालिकाद्िारा ववतनयोन्जत रकम  । 

(घ) कोषिे आफ्नो रकम र चिअचि सम्पती िगानी गरे वापत प्राप्त व्याज, हजयना, सवेा 
िलु्कको रकम । 

(ङ) कोषिे वैंक तथा ववत्तीय ससं्थावाट लिएको ऋण तथा  सापटी रकम । 

(च) सहकारी ससं्थािे िगानीको रुपमा जम्मा गनय ल्याएको रकम । 

(छ) अधय श्रोतवाट प्राप्त रकम । 

(ज) गाउं सभाको तनणयय बमोन्जम जम्मा हुने बावषयक ७ िाख  । 

(३) सलमतीिे कोषको रकम गाउँपालिका न्स्थत कुन ैवैंकमा खाता खोिी राख्नछे । 

(४) कोषको खाता सलमतीको सधचव र सलमतीिे तोकेको व्यन्क्तको सयंकु्त दस्तखतवाट सञ्चािन 
हुनेछ । 

(५) कोषको वडा स्तरमा उपसलमती हुनेछ । 

(६) कोषको काम कावायहीको िाधग एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । 

(७) कोषको सधचवािय गाउँपालिकाको सदरमकुाममा रहनेछ । 

(८) सामान्जक िसन्क्तकरण काययक्रम सञ्चािन तथा व्यवस्थापन खचयहरु सघंीय सरकार, प्रदेि 
सरकार, गाउँपालिका तथा दात ृतनकायको अनदुान वा काययक्रम  रकमवाट व्यहोररनेछ तर 
अनदुान रकम प्राप्त हुन नसकेमा सामान्जक िसन्क्तकरण काययक्रम सञ्चािन सम्वधिी खचय 
कोषको ऋण पूँजी सञ्चािनवाट प्राप्त व्याज,  गाउँपालिकावाट प्राप्त अनदुान रकम तथा अधय 
कुन ैसघं/ससं्था उपिव्ि श्रोतवाट व्यहोररनेछ । 

(९) नेपाि सरकारिे गररवी धयतूनकरणका िाधग यस कोष माफय त ितय सदहत/ितय रदहत र प्राथालमकता 
क्षेत्र लभत्र माग अनसुार सञ्चािन हुने काययक्रमका िाधग रकम उपिव्ि गराउन सक्नेछ । 

४. सञ्चालक सममतीको गठनः 

(१) कोषको सञ्चािन र व्यवस्थापनको िाधग देहाय वमोन्जमको सदस्य रहेको एक सञ्चािक सलमती 
गठन हुनेछ । 

क) गाउँपालिकाको अध्यक्ष - अध्यक्ष 

ख) गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष - उपाध्यक्ष 

ग) प्रमखु प्रिासककय अधिकृत - सदस्य 



घ) गाउँ काययपालिकािे मनोतनत गरेको एक जना वडाध्यक्ष - सदस्य 

ङ) गाउँपालिकाद्िरा मनोतनत एकजना मदहिा सदस्य - सदस्य 

च) गाउँपालिकाको कृवष क्षेत्र हेने इकाई प्रमखु - सदस्य 

छ) गाउँपालिकाको पि ुक्षेत्र हेने इकाई प्रमखु  - सदस्य 

ज) गाउँपालिकािे मनोतनत गरेको सहकारी ससं्थाका अध्यक्षहरु मध्येवाट एक जना - सदस्य 

झ) गाउँपालिकाको मदहिा, बािबालिका तथा जषे्ट्ठ नागररक इकाई प्रमखु - सदस्य 

       ञ) गररवी तनवारण काययक्रममा अनभुव प्राप्त समाजसेवी, वदु्धिन्जवी मध्ये सलमतीिे मनोतनत 
गरेको मदहिा    प्रतततनिी एक जना सदहत दईुजना - सदस्य । 

   (२) उक्त सलमततको सधचवको रुपमा स्थानीय ववकास कोषको सधचविे काम गनेछ । 

(३) स्थानीय ववकास कोष माफय त कुन ैसरकारी वा गहै्र सरकारी ससं्थािे काययक्रम सञ्चािन गनय इच्छा 
देखाई मञ्जुर भएमा उक्त काययक्रमको प्रतततनिीिाई आमन्धत्रत सदस्यको रुपमा समावेि गनय 
सककने छ । 

(४) रान्ष्ट्रय तथा अधतरान्ष्ट्रय ससं्थाको गाउँपालिका वा न्जल्िा न्स्थत प्रतततनिीिाई आमन्धत्रत सदस्यको 
रुपमा समावेि गनय सककने छ । 

(५) कोष सञ्चािक सलमतीको तनणयय कायायधवयन गनय गाउँ काययपालिकािे आवश्यक सहयोग गने छ । 

५. सममतीका सदस्यको पदावधीः 

(१) दफा ४ को उपदफा १ वमोन्जमको सलमततका मनोतनत सदस्यहरुको पदाविी दईु वषयको हुने छ तर 
तनजहरुिाई सलमतीिे पनुः तनयकु्त गनय सक्नेछ । 

   (२) सलमतीका सदस्यिे स्वेच्छािे लिखीत सलमतत समक्ष रान्जनामा ददन सक्नेछन ् । उक्त राजीनामा 
सलमतीिे न्स्वकृत गरेको लमती देखी िाग ू हुनेछ । सदस्यहरु आफू प्रतततनधित्व गरेका ससं्थामा 
नरहेमा तनजको सदस्यता स्वत खारेज हुने छ । 

६. सममतीको वठैक र वठैक भत्ाः 

क. सलमतीको वठैक तीन मदहनामा कन्म्तमा एक पटक वस्नेछ । 

ख. सलमततको वठैक सधचवाियमा अध्यक्षिे तोकेको लमतीमा वस्नेछ ।  

ग. सलमतीको वठैक अध्यक्षिे सधचव माफय त वोिाउनछे । 

घ. चार मदहना भधदा वढी समय सम्म वठैक नवोिाएको खण्डमा सलमततका एक ततहाई सदस्यहरुि े
वठैक वोिाउन लिखखत तनवेदन पेि गरेमा सधचविे समेत वठैक वोिाउन सक्नेछ । 

ङ. आवश्यकता अनसुार थप वठैक समेत अध्यक्षिे वोिाउन सक्नेछ । 



च. सलमततको तनणयय सलमततको वहुमतवाट पारीत हुनेछ । 

छ. सलमततको बठैकको अध्यक्षता अध्यक्षिे गनेछ । अध्यक्ष अनपुन्स्थतीमा अध्यक्षता उपाध्यक्षिे गनेछ 
 । 

ज. सलमततिे कुन ैव्यन्क्त, पदाधिकारी वा ववज्ञिाई वठैकमा आमन्धत्रत गनय सक्नेछ तर त्यस्ता व्यन्क्त 
वा पदाधिकारीिे मतदान गनय पाउने छैन । 

   झ. सलमततको वठैकमा भाग लिए वापत सलमततका सदस्यिे गाउँ सभाका सदस्यिे पाए सरह वठैक भत्ता 
पाउनेन ्। 

ञ. कोषका पदाधिकारीहरु व्यन्क्तगत तथा सामदुहक रुपमा गाउँ काययपालिका प्रतत जवाफदेही हुनेछन ्। 

७. काययकाररणी सममतीः 

स्थानीय ववकास कोष सञ्चािक सलमततिे गरेको तनणयय कायायधवयन गनय एक काययकाररणी सलमती हुनेछ 
।  

१. सचंािक सलमतीको अध्यक्ष    - अध्यक्ष 

२. सचंािक सलमततको उपाध्यक्ष - सदस्य 

२. प्रमखु प्रिासककय अधिकृत - सदस्य 

३. वडाध्यक्ष मध्ये सलमततिे छानेको एकजना वडाध्यक्ष - सदस्य 

४. सलमततिे छानेको गाउं सभाको मदहिा सदस्य - सदस्य 

५. स्थानीय ववकास कोषको सधचव  - सदस्य सधचव  

८. काययकाररणी सममततको काम कतयव्य र अधधकार एव ंअन्य व्यस्था  

१. सलमततको वठैक मदहनामा कन्म्तमा एक पटक वस्नेछ । अध्यक्षको आदेिमा सदस्य सधचवि े
वठैकको बोिाउनेछ ।  

२. स्थानीय ववकास कोष सञ्चािन सलमततिे गरेको तनणयय कायायनवयन गने गराउने । 

३. सलमतत सदस्यहरुको पदावधि, सेवा र सवुविा स्थानीय ववकास कोष सचंािक सलमततका पदाधिकारी 
र सदस्यको सरह हुनेछ । 

९. कोषको कायय देहाय वमोजिम हुने छ ।  

१. प्रत्येक वडामा एउटा वडा स्तरीय सहकारी गठन गने वा परूाना सहकारीहरु मध्ये कुन ैएउटािाई न ै
छनौट गनय सक्ने छ । तर त्यस्तो सहकारी स्वच्छ छवी भएको, ससं्थािे गने काम र प्रततवेदन 
तनयलमत रुपमा गरेको हुन ुपनेछ । साथै वडाको सव ैभगूोि समेटेको हुन ुपनेछ । 

२. परुाना सहकारीको छनौट सम्भव भए सम्म वडा स्तर वाटै सवयसम्तीिे गनुयपनेछ तर सहमती हुन 



नसेकेमा स्थानीय ववकास कोष सचंािक सलमततिे छनौट गनेछ । 

3. त्यस प्रकार छातनएका सहकारी माफय त स्थानीय समदुायिाई ववलभधन ककलसमका क्षमता ववकासका 
तालिमहरु ददन साथ ैआयआजयनको क्षते्रमा सहयोग पयुायउन स्थानीय ववकास कोष सचंािक सलमततिे 
पररपक्वताको आिारमा सहकारीहरुिाई ऋण प्रदान गनय सक्नेछ । 

4. सहकारी ससं्थाहरुिाई ऋण उपिव्ि गराउँदा सस्तो व्याजदरमा उपिव्ि गराउन ुपनेछ । 

5. गाउँपालिका क्षबेत्रलभत्रका समदुायका मातनसहरुको छाना, माना, नाना र वानामा पररवतयन ल्याई 
न्जवनस्तर सिुार गनय क्षमता ववकास ,ससं्थागत ववकास, तथा मानवीय ववकासका काययक्रमहरु 
सञ्चािन गनय सक्नेछ । 

6. कोषको िगानीवाट प्राप्त व्याजवाट मिूकोषमा रकम वदृ्धि गदै िधगनेछ तर सञ्चािक सलमततको 
तनणययिे प्राप्त व्याजवाट कोषमा काययरत कमयचारीको सेवा सवुविा िगायत कोषको अधय लिषयकमा 
खचय गनय समेत  सककनेछ । 

10. कमयचारी सम्वन्धी व्यवस्थाः  

स्थानीय ववकास कोष सञ्चािनको िाधग गाउँपालिकािे तोकको कुन ैएकजना कमयचारीिे सधचवको रुपमा 
काम गनेछ । यसरी तोककएको कमयचारीिे कोषको दैतनक प्रिासनीक कामकाज समेत गनेछ । साथ ै
कोषमा काम गनय गाउँपालिकािे आवश्यकता अनसुार अधय थप कमयचारीहरु समेत खटाउन सक्नेछ । 

१1. यो काययबबिीको कायायधवयनमा कुन ैप्रकारको काननूी जदटिता देखखन आएमा गाउँ काययपालिकािे यसको 
वािा अड्काउ फुकाउन सक्ने छ ।  

 

 
 

 

                                                             आज्ञािे, 
                                                              डडल्िीराम सुवेदी 

प्रमुख प्रिासकीय अधिकृत 

 

 


