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ठाकुरबाबा स्थानीय विकास कोष (स्थापना र संचालन) कायय संचालन
काययविधि, २०७५
१. पष्ृ ठभुमी :राजनैतिक

विभाजन

अनुसार

प्रदे श

नम्बर

पााँच

अन्िर्गि बर्दग या जजल्लाको मध्य उत्तर खण्डमा अिजथिि यस नर्रपाललकाको
पूिम
ग ा बबर्ग नदी, पजचचम र उत्तरमा बर्दग या राजरिय तनकुञ्ज ििा

दक्षिणमा

मधुिन नर्रपाललका पदग छ । साबबकका चारिटा र्ाउाँ विकास सलमतिहरु बर्नाहा,
नेउलापरु , लशिपरु र ठाकुरद्िाराले ओर्टे को १०४.५७ िर्ग ककलोमीटर िेत्रफललार्
९ िटा िाडगमा बबभाजन र्रर ठाकुरबाबाको नामबाट यस थिानीय िहको
नामाकरण र्ररएको छ । राजथिय जनर्णना २०६८ अनुसार यस नर्रपाललकामा
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२४,४१३ मर्हला र १९,९४८ पुरष र्रर जम्मा जनसंख्या ४४,३१६ रहे को छ । उक्ि
जनसंख्याको साठी प्रतिशि भन्दा बढी आर्दिासी िारु जातिको बसोबास यस
नर्रपाललकामा रहे को छ । िर िावषगक जनसंख्या िद्
ृ धधदर, बार्हरबाट हुनेर्रे को
बसाईसरार् ििा बैदेलशक रोजर्ार र अन्य लशललशलामा नर्रपाललका बार्हर

रहे को जनसंख्यालाई एकीकृि र्ने हो भने यस नर्रपाललकाको जनसंख्या
लर्भर् साठी हजार हुनपुग्छ । िर पतन यस नर्रपाललका लभत्र हाल

८,६५२

घरधरु ीमा रहे का जनिासंर् लशिा, थिाथ्य, सडक, खानेपानी, ढल तनकास, लसचार्ग,
कृवष, पयगटन, जैविक विविधिा, िन र िन्यजन्िु, सहकारी, बजार सज
ृ ना, प्रविधी,
बबधुत्त, सञ्चार र प्राकृतिक प्रकोप, लर्ायिका िुप्रै िेत्रसंर् सम्बजन्धि संभािना
र चन
ु ौिी दि
ु ै छन ् । अलशिा, र्ररबी र बेरोजर्ारी यहााँका प्रमख
ु समथयाको
रुपमा रहे का छन ् । त्यसकारण बबपन्न समुदायहरुलाई संर्र्ठि र्दै भएको ससानो पाँज
ु ीलाई एकीकृि र्रर पररचालान र्ने र बाह्य श्रोिबाट समेि टे िा
पय
ु ागउदै बबपन्न समद
ु ायलाई थिरोजर्ार िफग लैजाने ििा स-साना थिरोजर्ारमा
आिद्द उद्दलमहरुलाई क्रमश सहकारी एबं वित्तीय संथिा हरुसम्म पहुच पुयागउदै

ब्यबशातयकिा िफग डोयागउदै लैजानेर्रर ठाकुरबाबा नर्र बबकाश कोषको थिापना
र्ररएको छ र उक्ि नर्र बबकास कोष संचालन र्नगका लाधर् यो ठाकुरबाबा
नर्र बबकास कोष संचालन कायगविधध ियार र्ररएको हो ।

२ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :क) यो कायग संचालन कायगविधधको नाम ठाकुरबाबा थिानीय विकास कोष (थिापना
र

संचालन ) कायग संचालन कायगविधध, २०७५ रहने छ ।

ख) यो कायग संचालन कायगविधध ठाकुरबाबा नर्रपाललकाको नर्र कायगपाललका बाट
थिीकृि भएपछी
३.पररभाषा

लार्ु हुनेछ ।

क) ''कायग संचालन कायगविधध'' भन्नाले, ठाकुरबाबा थिानीय विकास कोष (थिापना
र संचालन) कायगसंचालन कायगविधध २०७५ लाई जनाउने छ ।
ख) ''ऐन'' भन्नाले थिातनय सरकार संचालन ऐन २०७४ लाई जनाउने छ ।
र्) ''कोष'' भन्नाले ठाकुरबाबा थिानीय विकास कोषलाई जनाउने छ ।
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घ) ''सलमति'' भन्नाले ठाकुरबाबा थिानीय विकास कोष को ब्यबथिापन र संचालन
र्नग र्र्ठि संचालक सलमतिलाई जनाउने छ ।
ङ) ''अध्यि'' भन्नाले ठाकुरबाबा थिानीय विकास कोष सलमतिको अध्यिलाई
जनाउने छ ।
च) ''सदथय'' भन्नाले ठाकुरबाबा थिानीय विकास कोष सलमतिको सदथयहरुलाई
जनाउने छ ।
छ) ''सहकारी'' भन्नाले ठाकुरबाबा नर्रपाललका लभत्र विधधिि रुपमा दिाग भएका
सहकारी संथिाहरु लार् जनाउने छ /
ज) ''सदथय सधचि'' भन्नाले

ठाकुरबाबा थिानीय विकास कोष को कायगक्रम हे ने

र्रर खर्टएका िा थिातनय िहले सदथय सधचिको कायग र्नेर्री जजम्मेिारी
िोकेको कमगचारीलाई बुझाउने छ ।
ज) ''कायगक्रम'' भन्नाले थिातनय विकास कोषबाट थिातनय िहमा संचालनमा रर्ह
हाल ठाकुरबाबा थिानीय विकास कोष मा हथिान्िरण संचाललि कायगक्रमलाई
जनाउने छ ।
झ) ''सामुदातयक संथिा'' भन्नाले बथिीथिरमा मर्हला ििा पुरुष समुहहरु
छुट्टाछुट्टै िा लमधश्रि रुपमा संर्र्ठि भएका समह
ु लाई जनाउने छ ।
ञ) ''घुम्िीकोष'' भन्नाले ठाकुरबाबा थिानीय विकास कोष

माफगि लक्षिि बर्गको

आयआजगन बबकास, ब्यबशाय प्रबधगन र थिरोजर्ारका लाधर् लघुकजागको रुपमा
लर्ानी र्ररने रकमलाई जनाउने छ ।
ट) ''आम्दानी'' भन्नाले थिातनय विकास कोषबाट आम्दानी लशषगकमा प्राप्ि रकम
र घुजम्िकोष पररचालन बाट प्राप्ि हुने ब्याज, हजागना र सेिाशुल्क बापिको
रकमलाई जनाउने छ
४. उद्दे श्यहरु
क) जजल्ला समन्िय सलमति माफगि संचाललि थिातनय विकास कोषको कायगक्रम
र बजेटलाई थिातनय िहमा हथिान्िरण र्रर प्रभािकारी रुपले कायगक्रम
संचालन र्ने।
ख) थिातनय तनणगय प्रकृया एिं श्रोि पररचालनमा सामुदातयक संथिा र विपन्न
समुदायहरुको पहुाँच अलभबद्
ृ धध र्नग सशजक्िकरण र्ने ।

v08 M !

;+Vof M !)

ldlt M @)&%.)^.)!

र्) थिातनय थिरमा उपलब्ध हुने श्रोि र साधनको समुधचि रुपमा पररचालन र्नग
सिम नेित्ृ िको विकास र्ने ।

घ) थिातनय थिरमा छररएर रहे को पाँज
ु ीलाई एकककृि र्रर लघुकजाग िा घुम्िीकोष
माफगि आयआजगन अलभबद्
ु ीकरणमा टे िा पय
ु ागउने ।
ृ धध र्रर र्ररिी न्यन
ङ) बैंक, सहकारी ििा विवत्तय संथिासम्म पहुाँच नपुर्ेका विपन्न समुदायहरुलाई
सामुर्हक जमानीमा लघुकजाग प्रदान र्दै थिरोजर्ारीको सज
ृ ना र्ने ।

च) विपन्न समुदायका सदथयहरुलाई संर्र्ठि र्दै आपसी सहयोर्, सदभाि र
सामाजजक एकिा कायम र्नग सहयोर् पुयागउने ।
छ) सामाजजक विकृति, विसंर्ति र अन्धविचिासलाई न्युनीकरण र्दै संथकृतिको
संरिण र जर्ेनाग र्नग अलभप्रेररि र्ने ।
ज) लैंधर्क समानिा ििा सामाजजक समािेशीकरण, िालमैत्री ब्यबहार, िािािरण
संरिण र्दै र्दर्ो विकासमा सघाउ पुयागउने

५.ठाकुरबाबा स्थानीय विकास कोष को स्थापना
ठाकुरबाबा

नर्रपाललका

कक्रयाकलाप

संचालन

लभत्र

र्दै

लघुकजाग

थिरोजर्ार

िा

घुम्िीकोष

सज
ृ ना

र

माफगि

र्ररिी

आयआजगन

न्युनीकरण

र्नग

नर्रपाललका अन्िर्गि एउटा कोषको थिापना र्ररने छ जसको नाम ''ठाकुरबाबा
थिानीय विकास कोष '' रहने छ।
६.संचालक सममततको गठन
क) ठाकुरबाबा थिानीय विकास कोष

संचालन र ब्यबथिापनका लार्ी दे हाय

बमोजजमका सदथयहरु रहे को एक संचालक सलमति र्ठन र्ररने छ ।
१. नगरप्रमुख

अध्यि

२. प्रमुख प्रशासककय अधिकृत

सदस्य

३. न.पा. का दमलत महहला सदस्य मध्येबाट छातनएको एकजना प्रतततनधि

सदस्य

४. न.पा.मा काययरत सहकारी िा विविय संस्थाहरु मध्येबाट नगर
प्रमख
ु ले तोकेको एकजना प्रतततनधि
५. न.पा.ले तोकेको ठाकुरबाबा स्थानीय विकास कोष

सदस्य
हे ने कमयचारी एक जना

सदस्य सधचि
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मार्यत कुनै सरकारी तनकाय िा गैरसरकारी संस्थाले

काययक्रम संचालन गनय चाहे मा त्यस्ता तनकाय िा गै.स.स.का प्रतततनधिलाई आिश्यकताको
आिारमा ठाकुरबाबा

स्थानीय विकास कोष को बैठकमा आमन्त्रित गनय सककनेछ ।

७.संचालक सममततका सदस्यहरुको पदािधि
क) जनप्रतितनधधहरु र सदथय सधचिको हकमा सम्िजन्धि पदमा बहाल रहे को
अिधध सम्मलाई मातनने छ ।
ख) सहकारी िा विवत्तय संथिाबाट छनौट हुने प्रतितनधधको पदािधध छनौट भएको
लमतिले बढीमा ५ बषगको हुनेछ ।

र्) सलमतिका सदथयहरु पुनः छनौट िा मनोतनि हुनका लार्ी यस कायगविधधले
बाधा पुयागएको मातनने छै न /

घ) सलमतिका सदथयले थिेच्छाले पदत्यार् र्नग चाहे मा आफ्नो राजीनामा ललखखि
रुपमा अध्यि समि पेश र्नुप
ग ने छ । अध्यिले थिीकृि र्रे को लमति दे खख
मात्र त्यथिो राजीनामा लार्ु हुनेछ ।

ङ) मत्ृ यु, राजीनामा, अयोग्यिा, बखागथिी िा अन्य कुनै कारणबाट कुनै सदथयको
थिान ररक्ि भएमा बााँकी अिधधका लार्ी नयााँ सदथय जुन प्रकक्रया बाट
छनौटभर्

आएको हो सोर्ह प्रकक्रयाबाट छनौट र्ररनेछ ।

च) सलमतिका कुनै सदथयले यस कायगविधधको भािना विपररि कायग र्रे मा,
सलमतिको दईु तिहाई बहुमिबाट त्यथिा सदथयलाई पदमुक्ि र्नग सककने छ
।

छ) सलमतिका सदथयहरु आफुले प्रतितनधधत्ि र्रे को संथिाको पदमा नरहे को हकमा
सलमतिको सदथय पदबाट थििः हट्नेछन ् ।
८. सममततको बैठक
क) सलमतिको बैठक कम्िीमा दईु मर्हनामा एक पटक बथनेछ ।
ख) सलमतिको बैठक सलमिीका अध्यिले िोकेको लमति, समय र थिानमा बथनेछ
।
र्) सलमतिको बैठक अध्यिको तनदे शनमा सदथय सधचिले बोलाउने छन ् ।
२) लर्ािार चार मर्हनासम्म बैठक नबसेको िा सलमिीका कुनै िीन जना
सदथयहरुले बैठक बोलाउन ललखखि रुपमा मार् र्रे को अिथिामा अध्यिले
बैठक बोलाउनु पनेछ
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घ) सलमतिको बैठक बथने सुचना र छलफल र्ररने विषयहरु बैठक बथने लमति
भन्दा कम्िीमा ४८ घण्टा अर्ािै सदथयहरुलाई र्दनुपनेछ िर तनयलमि रुपमा
बथने बैठकको हकमा २४ घण्टा अर्ािै सुचना र्दन सककने छ ।
ङ) बैठकको र्णपुरक संख्या कुल सदथय संख्याको सामान्य बहुमि मातननेछ ।

च) सलमतिको तनणगय उपजथिि सदथयहरुको बहुमिबाट हुनेछ िर मि बरािर
भएको अिथिामा अध्यिले तनणागयक मि र्दनेछन ।

छ) ठाकुरबाबा थिानीय विकास कोषको अध्यििा अध्यिले र्ने छन ् । अध्यि
अनुपजथिि भएमा जेरठ सदथयले बैठकको अध्यििा र्नेछन ् ।
ज) सलमतिले नर्रपाललकाका पदाधधकारी, साझेदार संथिाका प्रतितनधध ििा
विशेषज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण र्नग सक्नेछ िर त्यथिा आमजन्त्रि ब्यजक्िलाई
मिदान र्ने अधधकार हुनेछैन ।

झ) बैठकमा भएका तनणगयहरु सदथय सधचिले कायागन्ियन र्नुप
ग नेछ ।
ञ) सलमतिको बैठकमा भार् ललएबापि सदथयहरुले नर्रपाललकाका सदथयहरुले
पाए सरह बैठक भत्ता पाउनेछन िर यथिो भत्ता पाउनका लार्ी कोष थियं
सिम हुनुपनेछ ।

ट) सलमतिका सम्पण
ु ग तनणगयहरु ििा आयब्यय सम्िजन्ध वििरण सम्िजन्धि
सबैको जानकारीका लार्ी सािगजतनक र्नुप
ग नेछ ।
ठ) कोष संचालन सम्िजन्ध कायगविधधमा उल्लेखखि बाहे क अन्य कुराहरुको हकमा
प्रचललि कानुन र कायगपाललकाको तनणगय बमोजजम हुनेछ ।
९. सममततको काम, कतयब्य र अधिकार
सलमतिको काम, किगब्य र अधधकार दे हाय बमोजजम हुनेछ ःः

क) कोष संचालन एिं ब्यबथिापन सम्िजन्ध कायगविधध कायागन्ियन र्ने र्राउने ,
ख) कोषको बावषगक बजेट र कायगक्रम आधिगक िषग अनस
ु ार िजुगमा र्रर कायगयोजना
अनुरुप संचालन र्ने,
र्) कोषको प्रर्ति प्रतििेदन ििा आधिगक कारोिारको मालसक, चौमालसक एिं
बावषगक प्रर्ति प्रतििेदन ियार र्रर नर्रपाललका र कायगक्रमसाँर् सम्िजन्धि
तनकाय िा संघसंथिामा पेश र्ने ,
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घ) कायगक्रमको संचालन अनुर्मन र मुल्यांकनको उपयुक्ि नीति ियार र्री सो
अनुसार पुरा भए नभएको अनुर्मन र मुल्यांकन र्रर सामुदातयक संथिाहरुलाई
सुझाि एिं तनदे शनहरु र्दने,
ङ) कोषको िद्
ृ धध र विकास का तनलमत्त आिचयक रणनीति ियार र्ने,
च) नर्रपाललका र सम्िजन्धि तनकायहरुको समन्ियमा कायगक्रमको संचालन
सम्िजन्ध समथयाहरुको तनराकरण र्ने
छ) कोषको बावषगक लेखापररिण र्राउने
ज) नर्रपाललका िहमा सामुदातयक संथिाहरुको सुधचकृि, अनुर्मन र मुल्यांकन
र्रर प्रर्ति सलमिा तनयलमि रुपमा र्ने ब्यबथिा लमलाउने ,
झ) सामुदातयक संथिाबाट मार् भई आएको लघुकजाग घुम्िीकोष थिीकृति र
अनुमोदन र्ने,
ञ) सामुदातयक संथिाहरुमा लर्ानी भएको रकमको सदप
ु योर् र समयमा असुलीका
लार्ी आिचयक रणनीतिहरु ियर्रर कायागन्ियन र्ने ,
ट) सामुदातयक संथिा र विलभन्न सरकारी र र्ैरसरकारी तनकायहरु विच समन्िय
र्रर श्रोि पररचालन र कायगक्रमको प्रभािकारी कायागन्ियनमा सहयोर् र्ने ,
ठ) कायगक्रमबाट लाभजन्िि समद
ु ायको अध्ययन एिं मुल्यांकनका आधारमा मर्हला,
दललि, विपन्न िर्ग र अन्य पछाडीपाररएका िर्ग समुदायहरुलाई प्रत्यि फाईदा
पुग्ने रणनीतिहरु ियार र्रर कायागन्ियन र्ने,
ड) सामद
ु ातयक संथिाहरुलाई अझ बढी सकक्रय र्राई बैधातनक रुपमा विवत्तय
लर्ायि अन्य सुविधाहरु प्राप्ि र्नेर्रर सम्िन्धको विकास र विथिार र्ने
ढ) कोषले नर्रपाललका िहमा सामुदातयक संथिाहरुको आिचयकिाको आधारमा
विवत्तय संथिा, सहकारी ििा अन्य संघसंथिाबाट बैधातनक रुपमा सेिा र सुविधा
उपलब्ध र्राउने िफग प्रयास र्ने,
१०. कोषका काययहरु
ठाकुरबाबा थिानीय विकास कोष का कायगहरु दे हाय बमोजजमका हुनेछन

क) नर्रपाललका िेत्रलभत्र कक्रयाशील सामुदातयक संथिाहरुको सुची ियार र्ने
ख) नर्रपाललका िेत्रका सम्पुणग बथिीहरुमा लक्षिि िर्गहरुलाई समेटी र्ठन
र्ररएका सामुदातयक संथिाहरुको लर्ि ियार र्रर तिनीहरुको मुल्यांकन र्ने,
मुल्यांकनबाट अव्िल दे खखएका सकक्रय सामुदातयक संथिाहरुलाई सुधचकृि र्ने,
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र्) मुल्यांकनबाट कमजोर दे खखएका सामुदातयक संथिाहरुको िमिा विकास र
पुनर्
ग ठन र्रर सुधार हुनसक्ने भएमा सोको आधारमा सकृय बनाई सुधचकृि
र्ने,

घ) सामुदातयक संथिाहरु र्ठन नभएका बथिीहरुमा लक्षिि िर्गका मर्हला र
पुरुषहरुको छुट्टै िा लमधश्रि सदथयहरुको सामुदातयक संथिाहरु तनमागण र्ने,
ङ) यसरी र्र्ठि सामुदातयक संथिाहरुको मालसक बैठक र तनयलमि बचि र्नग
सहयोर् र्ने,
च) सुधचकृि भएका सामुदातयक संथिाहरुका सदथयहरुको आयआजगन कक्रयाकलाप
संचालन र्नग कायगयोजना ियारर्नग सघाउ पुयागउने,
छ) कायगयोजनाका आधारमा वििरण ियार र्रर सामुदातयक संथिाबाट मार् भएको
लघुकजागको सम्िन्धमा आिचयक मुल्यांकन पचचाि तनणगय र्रर लघुकजाग/
घुम्िीकोष प्रदान र्ने,
ज) कायगक्रमबाट लाभान्िीि सदथयहरुको अध्ययन मुल्यांकनका आधारमा मर्हला,
दललि, विपन्न िर्ग र पछाडी पाररएका िर्ग समुदायलाई प्रत्यि फाईदा पुग्ने
र्रर कायगक्रम िजुम
ग ा र्ने,
झ) सुधचकृि र्ररएका सामुदातयक संथिाहरुको तनयलमि रुपमा मल्
ु यंकन र्रर
कायगिमिाका आधारमा थिरीकरण र्ने
ञ) लक्षिि समुदायका सदथयहरुको विवत्तय संथिा ििा सहकारीसम्म पहुाँच िद्
ृ धध
र्रर लघुउद्धम ब्यबसायको विथिार ििा प्रिद्र्धन र्ने ।

ठ) थिातनय श्रोि र साधनको अधधकिम उपभोर् र्रर ब्यबसातयक प्रिद्र्धन ििा
आधिगक विकासका नयााँ सम्भािनाका िेत्रमा समुदायको विकासका लार्ी
साझेदारीका सम्भाब्य अिसरहरुको पर्हचान र्ने ,
ड) थिातनय विकास कोष माफगि लर्ानीकै रुपमा हथिान्िरण भई आएको रकम
असुल उपर र्रर पररचालन र्ने ।
१२) लघुकजाय घुम्तीकोष पररचालन प्रकृया
क)थिातनय विकास कोषबाट लघुकजाग/घुम्िीकोष पररचालनका लार्ी प्राप्ि सााँिा
(मुलधन)

रकमलाई

कक्रयाकलापहरुमा

सामुदातयक

संथिा/समुह

पररचालन र्ररनेछ ।

माफगि

स-साना

आय-आजगन
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ख) लघुकजाग/घुम्िीकोष प्राप्ि र्नगकालार्ी नर्रपाललका िेत्रलभत्र र्ठन भै थिानीय
विकास कोष मा सुधचकृि भएका सामुदातयक संथिाहरुले आफ्ना सदथयहरुको
आयआजगन र उद्यमलशलािा विकास कक्रयाकलापको वििरण सर्हि कजाग
भक्
ु िानीका लार्ी सदथय हरुको सामुर्हक प्रतििद्धिा सर्हिको तनणगय र्रे को
हुनुपनेछ ।

र्) लघुकजाग/घुम्िीकोष प्राप्ि र्नगका लार्ी बाँुदा नं. (ख) बमोजजमको वििरण सर्हि
कजाग मार्फारम ठाकुरबाबा थिानीय विकास कोष मा दिाग भएपतछ आिचयक
तनणगयािग सलमतिको बैठकमा पेश र्ररनेछ र सलमतिबाट कजाग र्दने तनणगय
भएपतछ मात्र थिीकृि कजाग उपलब्ध र्राईनेछ ।
घ) बाँद
ु ा नं. ख) बमोजजम मार् र्ररएको रकममा कोषमा मौज्दाि रकम र
सामुदातयक संथिाको पररपक्ििाका आधारमा िपघट र्ने अधधकार सलमतिमा
रहनेछ ।यथिो रकम

सामुदातयक संथिाको आन्िररक बचिको १० र्ुणा

भन्दाबढी हुनेछैन

छ) लघुकजाग/घुम्िीकोष बापि सामुदातयक संथिालाई प्रदान र्ररने कजागमा बावषगक
४% ब्याज र भाखा नाघेमा २% िप हजागना दथिुर लाग्नेछ । यसरी सामुदातयक
संथिाले ललएको कजाग आफ्ना सदथयहरुमा लर्ानी र्दाग संथिाको तनणगय
बमोजजम बढीमा ६% सम्म ब्याज र ३% हजागना ललनेर्रर लर्ानी र्नग सक्नेछ
।
ज) सामुदातयक संथिाले आयआजगन कक्रयाकलापमा लर्ानी र्ने र्रर ललएको कजाग
अन्य कायगमा खचगर्नग पाईनेछैन । यर्द सामुदातयक संथिाले ललएको रकम पुरै
िा आलशक रुपमा भाखा नाघी २ िषगसम्म तिनगबााँकी दे खखएमा सोको सािााँ,
ब्याज र हजागना रकम सामुदातयक संथिाका सम्पुणग सदथयहरुले दामाशाही
रुपमा भुक्िानी र्नप
ुग नेछ ।

१३. कोषका श्रोतहरु
१) थिातनय विकास कोषबाट हथिान्िररि रकम
२) नर्रपाललकाले घुजम्िकोष/लघुकजाग पररचालन र्नगकालाधर् म्याधचंर् र्नग सक्ने
रकम
३) कोषको रकम पररचालनबाट प्राप्ि हुने ब्याज, हजागना ििा सेिाशुल्कको रकम
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४) अन्य संघसंथिा, दाि ृ तनकायबाट प्राप्ि/हथिान्िरण हुने रकम

५) कोषले अन्य तनकाय िा संघसंथिाको साझेदारीमा कायगक्रम सं चालन र्रे िापि
प्राप्ि हुने रकम

६) विलभन्न सरकारी ििा राजरिय, अन्र्िराजरिय र्ैरसरकारी संथिाहरुबाट प्राप्ि हुने
रकम

७) विलभन्न ब्यजक्ि ििा तनकायबाट प्राप्ि हुने दान, दािब्य, चन्दा र पुरथकारको
रुपमा प्राप्ि जजन्सी ििा नर्द रकम

१४. कोषको खाता संचालन
क) कोषको रकम सलमतिको तनणगय अनुसार कुनै नजजकको बैंकमा छुट्टै खािा
खोली राखखने छ ।
(ख) कोषको खािा प्रमुख प्रशासककय अधधकृि िा तनजले िोकेको कमगचारी एकजना
र लेखाप्रमुख िा तनजले िोकेको लेखाशाखाको कमगचारी एकजना र्रर २ जनाको
संयुक्ि दथिखिबाट संचालन हुनेछ ।

१५. कोषको सधचिालय

कोषको सधचिालय ठाकुरबाबा नर्रपाललकाको कायागलयमा रहनेछ । कोषको
काम
कािागहीका लार्ी एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

१६ कोषको लेखा ब्यबथिा

१.कोषमा दे हाय बमोजजमका खािाहरु रहन सक्नेछन ःः
क) लघुकजाग घुम्िीकोष खािा
ख) आम्दानी खािा
र्) कायगक्रम खािा
२. कोषले नेपाल सरकारद्धारा तनधागररि ढााँचामा खािा ब्यबथिापन र्नुप
ग नेछ ।
३. लघुकजाग घुम्िीकोष ब्याबथिापनका लार्ी ठाकुरबाबा थिानीय विकास कोष को
कायगविधधमा उल्लेखखि अनुसुची बमोजजमका फमेटहरु प्रयोर्मा ल्याउन सककने
छ ।
१७ कोषको लेखापररिण
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लेखापररिण

नर्रपाललकाको

लेखापररिणसाँर्ै आन्िररक लेखापररिक र महालेखापररिकबाट र्राउनुपनेछ
।
ख) लेखापररिण र्राउने जजम्मेिारी ठाकुरबाबा थिानीय विकास कोष

सलमतिको

हुनेछ ।

र्) कोषको लेखापररिण प्रतििेदन नर्र कायगपाललकाको बैठकमा पेशर्रर प्राप्ि
सझ
ु ािहरु लाई कायागन्ियन र्राउनु पनेछ ।
१८. ठाकुरबाबा स्थानीय विकास कोष को कमयचारी सम्िन्त्रि ब्यबस्था
क) थिातनय विकास कोषबाट थिातनय िहमा

कायगक्रमको थिालमत्ि र रकम

हथिान्िरण साँर्ै खर्टने कमगचारी िा नपाले िोकेको कमगचारीले ठाकुरबाबा
थिानीय विकास कोष को सदथय सधचिको रुपमा कायग र्नेछन ् ।
ख) कोषको साझेदाररमा कुनै कायगक्रम संचालन र्नप
ुग ने भएमा सो कायगक्रमकोलार्ी
कमगचारी भनाग िा समायोजन र्नग यसले बाधा पारे को मातनने छै न /
१९ ठाकुरबाबा स्थानीय विकास कोष को रकम खचय गनयसक्ने िेिहरु
क) ठाकुरबाबा थिानीय विकास कोष मा लघुकजाग/घुम्िीकोष पररचालनका लार्ी
प्राप्ि

हुने

सााँबा(मुलधन)रकमलाई

सामुदातयक

संथिा/सदथयहरुमा

लघुकजाग/घुम्िीकोष पररचालन बाहे क अन्य कुनै पतन लशषगकमा लसधै िा
रकमान्िर र्रर खचग र्नग पाईने
ख)

छै न ।

ठाकुरबाबा थिानीय विकास कोष

मा प्राप्ि

आम्दानी रकम, कोषको

लघुकजाग/घुम्िीकोष पररचालनबाट प्राप्ि ब्याज, हजागना सेिाशुल्क ििा अन्य
कुनै पतन लशषगकहरुबाट प्राप्ि आम्दानी रकमलाई दे हायका िेत्रहरुमा खचग र्नग
सककनेछ ःः
१. ठाकुरबाबा थिानीय विकास कोष

सलमतिको बैठक खचग

२. कोषका कमगचारीहरुका पाररश्रलमक ििा अन्य शेिा सुबबधा
३. कोषका लार्ी चार्हने कम्पुटर,वप्रन्टर,थटे शनरी ििा मसलन्द
४.

ठाकुरबाबा थिानीय विकास कोष
कमगचारीहरुको िमिा

सलमतिका पदाधधकारी ििा

विकासका लार्ी आिचयक िाललम

५. सामुदातयक संथिाहरुको सकक्रयिाका लार्ी उपलब्ध र्राउनु पने खािा,
रजजरटर, पासबुक, फमेट ििा अन्य सामग्रीहरु खररद

v08 M !

;+Vof M !)

ldlt M @)&%.)^.)!

६. कायगक्रमको अनुर्मन ििा मुल्यांकन खचग
७. ठाकुरबाबा थिानीय विकास कोष
अन्य खचगहरु

सलमतिको तनणगय अनुसार आिचयक

v08 M !

;+Vof M !)

ldlt M @)&%.)^.)!

cg';'lr–!
;+:yfsf ;b:on] ;+:yfdf C0fk'+hL dfu ug]{ lga]bg
ldltM======================
>L cWoIf Ho"
===================;fd'bflos ;+:yf
ljifo M C0fk'+hL÷3'lDtsf]if /sd pknAw u/fO{ kfFp .
pk/f]Qm ;DaGwdf xfd|f] ;fd'b'flos ;+:yfsf] lgodfg';f/ d ;b:o qm=;+= =======nfO{
===============Aoj;fo ug{sf nfuL ;+:yfsf] lgodfg';f/sf] -efvf, Aofh / xhf{gf_
;t{x?
kfngf
ug]{
u/L
?================================cIf]?kL
===================/sd===========dlxgfsf nfuL pknAw u/fO{ lbgx'g xflb{s cg'/f]w ub{5'
.
;fl5 ;lxt C0f l;kmfl/; ug]{
!= >L==================================================;b:o qm= ;+===========
@= >L==================================================;b:o qm= ;+===========
#= >L===================================================;b:o qm= ;+===========
lga]bs
gfdy/=============================
7]ufgf M==============================
afa'÷kltsf]
gfd================================
;b:otf g+================================
gful/tf g+================================

v08 M !

;+Vof M !)

ldlt M @)&%.)^.)!

cg';'lr–@
;fd'bflos ;+:yfn] ;+snug]{ C0fk'FhL÷3'lDtsf]if dfusf] ljj/0f

qm= ;+= ;b:osf] gfd

ug{ rfx]sf]
Aoj;fo

dfu /sd

;+:yf jf6
:jLs[t /sd

b:tvt====================

b:tvt====================

gfdy/ M===================

gfdy/ M===================

;f= ;+:yf ;lrj÷sf]iffWoIf

;f= ;+:yf cWoIf

v08 M !

;+Vof M !)

ldlt M @)&%.)^.)!

cg';'lr–#
;fd'bflos ;+:yfn] C0fk'FhL÷3'lDtsf]if dfu ug]{ kmf/d
ldltM======================
>L cWoIf Ho"
7fs'/jfjf gu/ ljsf; sf]if
ljifoM 3'lDtsf]if dfu ;DaGwdf
pk/f]Qm ;DaGwdf o; 7fs'/jfjf gu/kflnsf j8f g+= ==========cGt{ut
===================== ufFpdf ul7t ======================= ;fd'bflos ;+:yfsf] ;b:ox?df
;+nUg kmf/d adf]lhd nufgL ug{sf nfuL 7fs'/jfjf gu/ ljsf; sf]ifn] tf]s]sf]
;t{ Pj+ ;'ljwfx? kfngf ug]{] ul/ ? ========================== cIf]?kL
========================== pknAw u/fO{ lbgx'g xflb{s cg'/f]w 5 . tf]lsPsf] ;dojlwdf
C0f lkmtf{ ug]{ ;fd'lxs k|lta4tf ;lxtsf] ;d'xsf] lga]bg o;} ;fy ;+nUg 5 .

3'lDtsf]if dfu ljj/0f
qm= ;+=

;f=;+=sf]
gfd

7]ufgf

;b:o ;+Vof xfn ;Ddsf] 3'lDts]if
cfGtl.s
dfu /sd
jrt

;+:yfsf] ljj/0f
;+:yfsf] gfd

lgj]bs

cfGtfl/s art

cWoIf

;b:o ;+Vof

;lrj÷sf]ifWIf

v08 M !

;+Vof M !)

ldlt M @)&%.)^.)!

cg';'lr–$
7fs'/afaf :yfgLo ljsf; sf]if / ============= ;fd'bflos ;+:yf lar n3' shf{÷ 3'DtL sf]if
lng lbgsf nfuL ul/g]
;Demf}tf kq
7fs'/afaf :yfgLo ljsf; sf]if -o; kl5 k|yd kIf elgg]_ / ==================== ;fd'bflos
;+:yf -o; kl5 bf];|f] kIf elgg]_ lar ;f] ;fd'bflos ;+:yfn] cfkm\gf ;fd'bflos ;b:onfO{
pknAw u/fpg C0f /sd k|fKt ug]{ k'j{ zt{, nufgL k|s[of, ;b'kof]lutf / C0f r'Qmf k|lqmof
;DaGwdf tkl;n adf]lhdsf zt{x? kfngf ug]{ ul/ of] ;Eemf}tf–kqdf x:tfIf/ ul/lbof} lnof}
.
;]jf tyf zt{x?
!= l4lto kIfn] lgoldt ?kdf cfkm\gf] a}7s a:g] art ;+sng ug]{ / cfGt/Ls C0f kl/rfng
ug]{ u/]sf] x'g'kg]{5 .
@= k|yd kIfn] bf];|f] kIfnfO{ cfkm\gf ;b:ox?df nufgL ug]{ ul/ ?======= cIf?lk======== dfq
shf{ pknAw u/fpg' kg]{5 . o;/L pknAw u/fO{Psf] shf{ bf];|f] kIfn] tf]lsPs} Joj;fodf
nufgL ug]{ ul/ cfkm\gf ;b:ox?df nufgL ug'{kg]{5 . tf]lsPsf] afx]s cGo sfo{df pQm
/sd vr{ u/]sf] kfO{Pdf h'g;'s} ;dodf klg /sd lkmtf{ ug{ nufpg ;lsg]5 .
#= k|yd kIfn] bf];|f] kIfnfO{ lbg] shf{sf] Dofb al9df ! jif{ / Jofhb/ $ k|ltzt sfod ul/g]5
. ;dodf /sd lkmtf{ gePdf @ k|ltzt yk b:t'/ nfUg]5 .
$= bf];|f] kIfn] cfkm\gf ;b:ox?df nufgL ubf{ pQm shf{sf] Jofhb/ al9df ^ k|ltzt / xh{gf
# k|ltzt sfd ul/g]5 . o;/L k|yd kIfnfO{ a'emfpg] eGbf al9 /sd Jofh / xh{gf /sd
bf];|f] kIfsf] cfDbfgLsf] ?kdf /flvg]5 . ;dod} shf{sf] ;fjf / Jofh r'Qmf ug{] u/fpg]
lhDdf bf];|f] kIfdf cfj4 ;Dk'0f{ ;b:ox?sf] x'g]5 .
%= bf];|f] kIfn] k|yd kIfaf6 lnPsf] shf{ nuftf/ @ jif{ ;Dd klg lkmtf{ gePdf ;Dk'0f{
;b:ox?n] bfdf;flx ?kdf pQm /sd r'Qmf ug'{ kg]{5 .
^= o; ;Demf}tfdf pNn]lvt afx]s cGo s'/fx?sf] xsdf 7fs'/afaf :yfgLo ljsf; sf]if /
k|rlnt P]g lgod adf]lhd x'g]5 .
pk/f]Qm ;]jf zt{x? d~h'/ 5f} elg x:tfIf/ ug]{
k|yd kIfsf] tkm{af6

;fl5

bf];|f] kIfsf] tkm{af6

O{lt ;Dat @)=== ;fn ======= dlxgf =======ut] /f]h========= z'ed

v08 M !

;+Vof M !)

ldlt M @)&%.)^.)!

cg';'lr %
7fs'/afaf gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
;}gjf/, alb{of
C0f k'lh nufgL e/kfO{
xfdL ======================= ;fd'bflos ;:yfsf cWoIf tyf ;lrj sf]ifWoIfn] 7fs'/afaf
:yfgLo ljsf;sf]ifn] pknAw u/fPsf] C0f k'lh 3'DtLsf]if /sd ?=====================
cIf?lk===================== tf]lsPsf zt{ cg';f/ ug]{ u/fpg] ul/ a'lemlnPsf 5f}, C0f
k'lh e'QmfgL ;DaGwdf ;+:yfsf] tkm{af6 k'0f{ ?kdf lhDd]jf/ x'g]5f} tyf tf]lsPsf]
;dodf ;fjf Jofh e'QmfgL ug{ efvf gf3]df xh{gf /sd a'emfpg] tyf sf]ifaf6
ul/g] s'g}klg sfjf{lxx?df xfd|f] k'0f{ ;xdt 5 elg of] e/kfO{ ul/lbof} lnof} .
a'emfpg]

a'lemlng]

gfd y/

gfd y/M

kbM

kbM

sfof{noM

;f=;=M

v08 M !

;+Vof M !)

ldlt M @)&%.)^.)!

cg';'lr ^
7fs'/afaf gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
;}gjf/, alb{of
C0f c;'ln e/kfO{
>L ============================================ af6 C0f c;'ln afkt ;fFjf ?=================
Jofh / xh{gf ?================= ul/ hDdf ?= =================== ;wGojfb k|fKt eof] .
/sd a'emfpg]sf]

/sd a'lemlng]sf]

gfd y/M

gfd y/M

kbM

kbM

;f=;=M

sfof{noM

v08 M !

;+Vof M !)

ldlt M @)&%.)^.)!

cg';'lr &
C0fLsf] b:tvt

lnlvtd wlgsf gfd 7fs'/afaf gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsfsf] ldltM@)====.=====.====== sf]
sfo{kflnsf4f/f kfl/t 7fs'/afaf :yfgLo ljsf; sf]if sfo{ ;+rfng sfo{ljwL, @)&% wg a]xf]g ]{
C0fLsf gfd alb{of lhNnf 7fs'/afaf gu/kflnsf j8f g+======a:g] >L=====================================sf
gftL÷gfltgL ========================= sf 5f]/f÷5f]/L÷a'xf/L jif{ ======sf 7fs'/afaf gu/kflnsf j8f g+=====
df======= 6f]ndf ul7t >L ================== ;fd'bflos ;+:yfsf cWoIf gf=k|=g= ======== sf >L
================== n] cfkm\gf] ;fd'bflos ;+:yfsf ;b:ox?df nufgL ug]{ul/ ldlt =================== df k]z

!_ alb{of lhNnf 7fs'/afaf g=kf= ==========j8f g+=====================6f]n a:g] jif{================ sf] ;b:o g+============= >L ======================================

!_ alb{of lhNnf 7fs'/afaf g=kf= ==========j8f g+=====================6f]n a:g] jif{=========== sf] ;b:o g+================ >L ======================================

!_ alb{of lhNnf 7fs'/afaf g=kf= ==========j8f g+=====================6f]n a:g] jif{=========== sf] ;b:o g+================= >L =======================================

u/]sf] C0f lgj]bgdf pNn]lvt zt{x? kfngf ug]{ul/ cfhsf ldltdf ?================== cIf?kL
============================================== C0f lnPsf] l7s ;fFrf] xf] . pQm C0f /sd / ;f]df jflif{s =====
Ü sf b/n] Jofh ;d]t @)======= ;fn======== dlxgf =======ut] leq ;Dk'0f{ ;fFjf tyf Jofh o;} sf]ifdf
a'emfpg]5' . h'g sfo{sf nfuL C0f lnPsf] xf], ;f] sfo{df gnufPdf Pj+ efvfleq ;fFjf tyf Jofh
a'emfpg gNofPdf sf]ifsf] lgodfg';f/ nfUg] xh{gf÷ljnDa z'Ns ;d]t a'emfpg d~h'/ 5' .
sydsbflrt d}n] a'emfpg kg]{ ;fFjf, Jofh / xh{fgf ;d]t ga'emfPdf d]/f] o; ;+:yfdf hDdf ePsf]
art /sdaf6 / tkl;n adf]lhd sf] JolQmx?sf] hDdf ePsf] /sdaf6 c;'npk/ ul/lng' / pQm
/sdaf6 klg k'/f c;'n x'g g;s]df cGo d]/f] tyf d]/f] Psf3/sf] ;uf]nsf] kl/jf/sf] gfddf /x]sf]
rn–crn >L;DklQaf6 k|rlnt sfg'g adf]lhd c;'npk/ ul/lng' ePdf s'g} k|sf/sf] ph'/afh'/
ug]{ 5' elg d]/f] /flhv'zL tyf d~h'/Ln] lsgf/fsf ;fIfLsf /f]xj/df o;} ;+:yfdf a;L of] td;'sdf
;xL5fFk u/L wgL ;+:yfnfO{ lbof} .
hdfgL a:g] ;b:osf] ;b:otf 7]ufgf
gfd
g+=

hdfgL a:g C0fn] efvf leq C0f r'Qmf gu/]df
sa'n u/]sf] d]/f] art /sdaf6 s§f u/]df d~h'/
/sd
5' egL ;xL ug]{ .

C0fLsf] b:tvt

b:tvtM
gfdM
Olt;Djt @)&======= ;fn=========== dlxgf ================== ut] /f]h ============= z'ed\ .

cf1fn]
lkqL eQm lu/L
lg= k|d'v k|zf;sLo clws[t

