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रोङ गाउँपानलका 
स्थानीय विकास कोष (स्थापना र संचालन) ननयमािली, 2०७५ 

                                                                              काययपानलकाबाट स्िीकृत नमनत: २०७५/१०/२४ 
  प्रस्तािना: रोङ गाउँपानलकाको िावषयक बजेट, नीनत तथा काययक्रमले लक्षित गरेको सामाक्षजक 
सशक्षिकरण प्राप्तीका लानग विशेषत: गाउँपानलका िेत्रनित्र वपछनिएका टोल, ििा र दनलत, 
आददिासी/जनजाती एिं गररब जनसमदुायमा विकासको प्रिाह र प्रनतफल परु् याउने उदेशेयलयले 
विनिन् न िेत्रमा छररएर रहेको श्रोत र साधनलाई एवककृत गरी ददगो विकासका लानग व्यक्षि र 
समदुायलाई पररचानलत गनय स्थानीय विकास कोष स्थापना र संचालनका लानग स्थानीय सरकार 
संचालन ऐन, 2074 को दफा 102 ले ददएको अनधकार प्रयेग गरी रोङ गाउँपानलकाले यो 
ननयमािली बनाएको छ । 

िाग-१ 

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्ि: 
क)  यो ननयमािलीको नाम "स्थानीय विकास कोष (स्थापना र संचालन) ननयमािली, 

2०७५" रहेको छ । 

ख)  यो ननयमािली काययपानलकाबाट स्िीकृत िएको नमनतदेक्षख प्रारम्ि हनेुछ । 

२. पररिाषा:नबषय िा प्रसंगले अन्य अथय नलागेमा यस ननयमािलीमा 
क) "ऐन" िन् नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ सम्झन ुपदयछ । 

ख) "सिा" िन् नाले रोङ गाउँपानलकाको गाउँसिा सम्झन ुपदयछ । 

ग) "कोष" िन् नाले ननयमािलीको ननयम ब बमोक्षजम स्थापना तथा संचालन हनेु स्थानीय 
विकास कोष सम्झन ुपदयछ । 

घ) "सनमनत" िन् नाले कोषको व्यिस्थापन र संचालन गनय ननयम 4 बमोक्षजम गद त 
संचालक सनमनत सम्झन ुपदयछ । 

ङ) "अध्यि" िन् नाले सनमनतको अध्यि सम्झन ुपदयछ । 

च) "सदस्य" िन् नाले सनमनतको सदस्य सम्झन ु पदयछ र सो शदलदले सनमनतको अध्यि 
समेतलाई जनाउँदछ । 

छ) "सक्षचि" िन् नाले ननयम १९ बमोक्षजम ननयिु कमयचारी सम्झन ुपदयछ । 

ज) "सामाक्षजक सशक्षिकरण" काययक्रम िन् नाले स्थानीय व्यक्षि, सामाक्षजक पररचालनका 
माध्यमद्धारा सामदुावयक संस्थामा आिद्ध िई आफ्नो िा अन्य श्रोत माफय त क्षशप विकास 
प्रिद्धयन गने, आफ्नो जीिनस्तरमा सधुार ल्याउन एिं समदुायको माध्यमद्धारा गाउँको 
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विकास गनय, समदुाय स्तरको ननणयय प्रवक्रयमा सवक्रय सहिानगताकोसाथ पररचानलत 
हनुलुाई सम्झन ुपदयछ । 

झ) "सामदुावयक संस्था" िन् नाले सामाक्षजक तथा आनथयक विकासका लानग सामाक्षजक 
पररचालनको माध्यमबाट िस्तीस्तरमा मवहला तथा परुुष समूहहरु छुट्टाछुटै्ट िा नमक्षश्रत 
रुपमा आिद्ध िएको समूहलाई सम्झन ुपदयछ । यसले समूह-समूह आपसमा नमनल ग न 
िएको संघ िा संग न समेतलाई जनाउनेछ । 

िाग-2 

कोषको स्थापना र संचालन 

३. कोषको स्थापना र संचालन: 
क) स्थानीय विकास कोषको नामबाट गाउँपानलकामा एक कोषको स्थापना हनेुछ । 

ख) उप-ननयम (क) बमोक्षजम स्थापना िएको कोषमा देहाय बमोक्षजमका रकमहरु रहने      

छन ्। 

१. सामाक्षजक सशक्षिकरण काययक्रम तथा अन्य विशेष काययक्रम संचालन गनय 
गाउँपानलकाबाट प्राप्त अनदुान रकम । 

२. दात ृ संस्था, अन्तर सरकारी संग न, अन्तराविय गरै सरकारी संस्था, गैर सरकारी 
संस्था िा व्यक्षिबाट प्राप्त अनदुान तथा ऋण रकम । 

३. समपूरक कोष (म्याक्षचङ्ग फण्ि) को रुपमा विनिन्न ननकायबाट प्राप्त हनेु रकम । 

४. कोषले आफ्नो रकम र चलअचल सम्पक्षि लगानी गरे बापत प्राप्त दलयाज, सेिाशलु्क 
र हजयना रकम । 

५. कोषले संघीय तथा प्रदेश सरकार, रोङ गाउँपानलका, अन्य कोष, बैंक, वििीय संस्था 
िा ऋण प्रदान गने अन्य संघसंस्थाबाट नलएको ऋण तथा सापटी । 

६. सामदुावयक संस्थाले लगानीको रुपमा जम्मा गनय ल्याएको बचत रकम । र, 
७. अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । 

ग) सनमनतले कोषको रकम गाउँपानलकाक्षस्थत कुनै बैंक िा वििीय संस्थामा खाता खोली 
राख् नेछ । 

घ) कोषको खाता सनमनतको सक्षचि र सनमनतले तोकेको व्यक्षिको संयिु दस्तखतबाट 
संचालन हनेुछ ।तर काययकारी सक्षचिको ननयकु्षि निएसम्म प्रमखु प्रसाशकीय अनधकृत 
र अनथयक प्रशासन शाखा प्रमखुको संयिु दस्तखतबाट संचालन हनेुछ । 

ङ) कोषको ििातहमा समेत उपसनमनत हनेुछ । 

च) कोषको काम कारिाहीको लानग आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनेुछ । 

छ) कोषको सक्षचिालय रोङ गाउँपानलकामा रहनेछ । 
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ज) सामाक्षजक सशक्षिकरण काययक्रमको संचालन तथा व्यिस्थापन खचयहरु संघीय तथा प्रदेश 
सरकार, रोङ गाउँपानलका, दातसंृस्था िा काययक्रम रकमबाट व्यहोररनेछ तर यसरी 
अनदुान िा काययक्रम रकमबाट व्यहोररनेछ तर यसरी अनदुान रकम प्राप्त हनु नसकेमा 
सामाक्षजक सशक्षिकरण काययक्रम संचालन सम्बन्धी खचय कोषको ऋणपूजँी संचालनबाट 
प्राप्त दलयाज, गाउँपानलकाबाट प्राप्त अनदुान रकम तथा अन्य कुनै संघ, संस्थाबाट 
उपलदलध श्रोतबाट व्यहोररनेछ । 

झ) रोङ गाउँपानलकाले गररबी ननिारणका लानग यस कोष माफय त शतय सवहत, शतय रवहत र 
प्राथनमकता िेत्र माग अनसुार संचालन हनेु काययक्रमको लानग रकम उपलदलध गराउन 
सक्नेछ । 

४. संचालक सनमनतको ग न: 
क) कोषको संचालन र व्यिस्थापनको लानग देहाय बमोक्षजमका सदस्य रहेको एक संचालक 

सनमनत ग न हनेुछ । 

१. गाउँपानलका अध्यि – अध्यि 

२. गाउँपानलका उपाध्यि – उपाध्यि 

३. सनमनतले मनोननत गरेको िवुद्धक्षजिी, गररिी ननिारण काययक्रममा अनिुि प्राप्त 
समाजसेिी मध्ये मवहला प्रनतनननध एकजना समेत गरी दईुजना – सदस्य 

४. गाउँपानलकाको प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत – सदस्य 

५. काययपानलकाले तोकेका काययपानलका सदस्यहरु मध्येबाट २ जना – सदस्य 

६. सामाक्षजक सशक्षिकरण काययक्रम लागू िएका गाउँपानलकानित्रका सामदुावयक 
संस्थाका अध्यिहरुले आफूमध्येबाट छानेका प्रनननतनध एकजना र सामाक्षजक 
सशक्षिकरण काययक्रम लागू िएका सामदुावयक संस्थाका सक्षचबले आफूमध्येबाट 
छानेको प्रनतनननध एक गरी कूल दईुजना – सदस्य 

७. गाउँपानलकाक्षस्थत कृवष सेिा केन्रका प्रमखु  -सदस्य 

८. सनमनतले तोकेको गाउँपानलकाक्षस्थत विषयगत शाखाहरु मध्ये दईुजना प्रनतनननध-सदस्य 

९. गाउँपानलकामा काययरत गैर सरकारी संस्थाका संघ, संग नद्धारा मनोननत एकजना 
प्रनतनननध-सदस्य 

10. गाउँपानलकाक्षस्थत उद्योग िाक्षणज्य संघको प्रनतनननध एकजना   -सदस्य 

    11. गाउँपानलकाका मवहला विकास शाखा प्रमखु- सदस्य 

    12. गाउँपानलकाक्षस्थत बैंक/वििीय सस्थाका प्रबन्धक- सदस्य 

    1ब. स्थानीय पत्रकार प्रनतनननध-सदस्य 
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         14. स्थानीय विकास कोष संचालन तथा व्यिस्थापनको काम गने सनमनतले तोकेको 
काययकारी सक्षचि- सदस्य-सक्षचि 

ख) स्थानीय विकास कोष माफय त कुनै सरकारी िा गैरसरकारी ननकायले काययक्रम 
संचालन गनय इच्छा देखाई म जरु िएमा ती काययक्रमका प्रनतनननधलाई सदस्यका 
रुपमा समािेश गनय सवकनेछ । 

ग) राविय तथा अन्तरायविय संस्थाको गाउँपानलकाक्षस्थत प्रनतनननधलाई सनमनतको बै कमा 
आियलयकता अनसुार आमक्षन्त्रत सदस्यका रुपमा समािेश गनय सवकनेछ। 

घ) स्थानीय विकास कोषको प्रगनत सनमिाको आधारमा दातसंृस्थाले थप अनदुान ददने 
नददने ननणयय गनय सक्नेछ । 

ङ)  स्थानीय विकास कोषलाई राविय तथा अन्तराविय दातसंृस्थाबाट प्राप्त सहयोगको 
संचालन तथा व्यिस्थापन गनय सम्बक्षन्धत संस्थाबाट आियलयक प्राविनधक सहयोग 
नलन सवकनेछ ।  

च) स्थानीय विकास कोषको व्यिस्थापन प्रिािकारी िएपनछ खलु्ला प्रनतयोनगताद्धारा 
काययकारी सक्षचबको छनौट गनय सवकनेछ । 

छ) कोष संचालक सनमनतको ननणयय कायायन्ियन गनय रोङ गाउँपानलकाले आियलयक 
सहयोग गनेछ । 

५. सनमनतका सदस्यहरुको पदािनध: 
क) ननयम ४ उप-ननयम (क) को खण्ि (४) र (५) बमोक्षजम छाननएका प्रनतनननधहरुको 

पदािनध सदस्य तोवकएको नमनतले दईुिषयको हनेुछ । 

ख) ननयम ४ को उप-ननयम (क) को खण्ि (८) बमोक्षजम तोवकएको गैर सरकारी 
संस्थाको प्रनतनननधको पदािनध सदस्य तोवकएको नमनतले बढीमा दईुिषयको हनेुछ । 

ग) सनमनतका सदस्यहरु पनु: छनौट हनु यस ननयमले बाधा परु् याएको माननने छैन । तर 
लगातार दईुपटक िन्दा बढी समयसम्म एउटै व्यक्षिलाई छनौट गनय पाईनेछैन । 

घ) सनमनतका सदस्यहरुको छनौट साविकमा िएका सदस्यहरुको पदािनध सवकनिुन्दा 
एकहप्ता अक्षघ गररनेछ । 

ङ) सनमनतका सदस्यले स्िेच्छाले पदत्याग गनय चाहेमा सनमनत माफय त नलक्षखत रुपमा 
आफ्नो राजीनामा प्रस्ततु गनेछन ् । त्यस्तो राजीनामा सनमनतबाट स्िीकृत िएको 
नमनतदेक्षख लागू हनेुछ । कोषका सदस्यहरु आफूले प्रनतनननधत्ि गरेको संस्थाको 
पदमा नरहेमा सनमनतबाट स्ित: हट्नेछन ्। 
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6. सनमनतको बैं क र बैं क ििा: 
क) सनमनतको बैं क चारमवहनामा एकपटक बस्नेछ । 

ख) सनमनतको बैं क सनमनतको सक्षचिालयमा अध्यिले तोकेको नमनत र समयमा  

बस्नेछ । 

ग) सनमनतको बै क अध्यिले बोलाउनेछ। तर देहायको अिस्थामा िने काययकारी 
सक्षचिले सनमनतको बै क बोलाउन सक्नेछ। 

 १. अध्यिले बै क बोलाउन ननदेशन ददएमा, 
 २. चार िा सोिन्दा बढी मवहनासम्म सनमनतले बैं क नबसेको अिस्थामा सनमनतका 

कुनै तीनजना सदस्यले बैं क बोलाउन नलक्षखत रुपमा माग गरेमा । 

घ) सनमनतको बैं क बस्ने सूचना बै क बस्ने नमनतिन्दा कम्तीमा सातददन अगािै 
सदस्यहरुलाई ददनपुनेछ । त्यस्तो सूचनामा बैं कमा छलफल गररने विषयहरु समेत 
समािेश हनुपुनेछ । तर, ननक्षित नमनत तोकी बैं क बस्ने ददन ननधायरण िएकोमा 
पटक/पटक सूचना ददन आियलयक पनेछैन । कुनै विशेष कारण परी तरुुन्त 
सनमनतको बै क बस्न ु पने िएमा अध्यिले िा अध्यिको आदेशले सक्षचिले २४ 
घण्टा अगािी बै कको काययसूची सवहतको सूचना ददई बै क बोलाउन सक्नेछन ्। 

ङ) सनमनतको ननणयय सामान्यतया सदस्यहरुको बहमुतबाट हनेुछ । 

च) सनमनतको बै कमा मत बराबर िई ननणयय हनु नसक्ने अिस्था देक्षखएमा अध्यिले 
ननणाययक मत ददनेछ ।  

छ) सनमनतको बै कको अध्यिता अध्यिले गनेछ।अध्यिको अनपुक्षस्थनतमा सनमनतको 
बैं कमा उपक्षस्थत सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले सो बै कको 
अध्यिता गनेछ। 

ज) गाउँपानलकाको ननिायचन निई पदानधकारी ररि िएको अिस्थामा त्यस्तो ननिायचन 
निएसम्मको लानग सनमनतमा तत्काल रहेका सदस्यहरु मध्येबाट छाननएको सदस्यले 
सनमनतको अध्यिको हैनसयतले कायय गनेछ। 

झ) सनमनतमा नरहेको कुनै व्यक्षि िा आमक्षन्त्रत सदस्यले बै कमा मतदान गनय  

पाउनेछैन । 

ञ) बै कमा िएका छलफल तथा ननणययलाई सक्षचिले ननणयय पकु्षस्तकामा अनिनलक्षखत गरी 
बै कको अध्यिबाट प्रमाक्षणत गराउनपुनेछ। 

ट) बै क संचालन सम्बन्धी अन्य काययविनध सनमनतले ननधायरण गरेबमोक्षजम हनेुछ । 

 ) सनमनतको बै कमा िागनलए बापत सनमनतका सदस्यले समान रुपमा प्रनत बै क रु. 
1000।–(एकहजार) का दरले बै क ििा पाउनेछन । यस्तो ििा ििुानी 
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गनयको लानग कोष आफै सिम िई ििाको लानग आियलयक रकम िावषयक बजेटमा 
स्िीकृत िएको हनुपुनेछ । 

ि) कोषका सदस्यहरु व्यक्षिगत र सामूवहक रुपमा रोङ गाउँपानलकाप्रनत जिाफदेही 
हनेुछन ्। 

ढ) सनमनतको महत्िपूणय ननणययहरु तथा आय-व्यय वििरण सम्बक्षन्धत सबैको जानकारीको 
लानग प्रकाक्षशत गनुयपनेछ । 

7. काययकाररणी सनमनत ग न: 
क) स्थानीय विकास कोष संचालन सनमनतले गरेको ननणययलाई कायायन्ियन गनय देहाय 

बमोक्षजमको एक काययकाररणी सनमनतको ग न हनेुछ । 

 1.गाउँपानलका उपाध्यि                             –संयोजक 

 2. आनथयक विकास विषयगत सनमनत संयोजक            –सदस्य 

 ब. कृवष/पश/ुमवहला विकास लगायत शाखा प्रमखुहरु सबै –सदस्य 

 4. प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत                        –सदस्य 

 5. कोषको काययकारी सक्षचि                             -सदस्य-सक्षचि 

8. काययकाररणी सनमनतको काम, कतयव्य र अनधकार एिं अन्य व्यिस्था: 
8.1 सामान्यतया सनमनतको बै क मवहनामा एकपटक बस्नेछ । तर आियलयक िएमा 

संयोजकको आदेश बमोक्षजम सदस्य सक्षचिले बै कको आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

8.2 स्थानीय विकास कोष संचालन सनमनतले गरेका ननणयय कायायन्ियन गने गराउने । 

8.ब िावषयक काययक्रम तय गरी स्थानीय विकास कोष संचालन सनमनतमा पेश गने । 

8.4 काययकारी सनमनतले गरेका काययहरु स्थानीय विकास कोष संचालन सनमनतमा पेश 
गने । 

8.5 आियलयकता परेका बेला काययकाररणी सनमनतले संचालक सनमनत सदस्य एिं अन्य 
व्यक्षिहरुलाई आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

8.6 काययकाररणी सनमनतका सदस्यहरु व्यक्षिगत एिं संस्थागत रुपमा स्थानीय विकास 
कोष संचालक सनमनतप्रनत पूणय उिरदायी तथा जिाफदेही हनेुछन ्। 

8.7 काययकाररणी सनमनतका सदस्यहरुको पदािनध स्थानीय विकास कोष संचालक 
सनमनतका पदानधकारीहरु सरहनै हनेुछ । 

9. कोषको कायय:          कोषले गने काययहरु देहाय बमोक्षजम हनेुछन ्। 

क)  गाउँपानलकाका सबै ििाको टोलटोलमा सामदुावयक संस्था खिा गनय स्थानीय 
समदुायलाई सहयोग गने । 
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ख) उप-ननयम (क) बमोक्षजम ग न हनेु सामदुावयक संस्थाले देहाय बमोक्षजमका समूह 
बनाउन सहयोग परु् याउने । 

1. परुुष समूह, 
2. मवहला समूह, 
ब. परुुष र मवहला नमक्षश्रत समूह । 

ग) बचतबाट पूजँी संकलन तथा पररचालन गनय सामदुावयक संस्थालाई सहयोग गने । 

घ) ग्रामीण जनतामा उद्यम विकास गनय तालीम तथा प्राविनधक सहयोग उपलदलध  

गराउने । 

ङ) कृवष तथा गैर कृवष िेत्रमा उद्यम विकास काययक्रम संचालन गनय ऋण पूजँी उपलदलध 
गराउने । 

च) उत्पादनशील काययक्र संचालन गने काययमा संस्थागत तथा मानि िमता अनििृवद्ध 
गराउन सहयोग गने । 

छ) आिनधक गाउँ विकास योजना लागू गनय सहयोग गने । 

ज) गररबी ननिारण काययमा सामदुावयक संस्थाहरुको िमता अनििृवद्ध गनयमा सहयोग गरी 
त्यस्ता संस्थालाई गररबी ननिारण काययक्रममा वक्रयाक्षशल गराउने । 

झ) सामदुावयक संस्थाका वक्रयाकलापहरुको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने । 

ञ) उप-ननयम (ख) बमोक्षजम ग न िएका संस्थालाई सामाक्षजक पररचालन गनय आियलयक 
सहयोग परु् याउने  

ट) स्िशानसत सामदुावयक संस्थाको अिधारणा अनरुुप मानि संशाधन विकास गनुय 
आियलयक कायय गने गराउने । 

 ) सामदुावयक संस्थाको प्रशासननक र व्यिस्थापकीय िमता विकासमा सहयोग गने र 
त्यस्ता संस्थाको काम कारिाहीमा पारदक्षशयता ल्याउन सहयोग गने र  

ि) कोषले सामदुावयक संस्थालाई ऋण तथा अनदान उपलदलध गराउने सम्बन्धमा 
पररपक्कताको योग्यता र शतयहरु तोक्न सक्नेछ । ती योग्यता तथा शतयहरु देहाय 
बमोक्षजम हनुपुनेछ । 

१. सामदुावयक संस्था आफ्नो िेत्रको ििासँग आिद्ध िएको र स्थानीय विकासमा दताय 
िएको हनुपुने । 

२. सामदुावयक संस्थाले ननयनमत रुपमा आफ्नो बै क गरेको र प्रत्येक बै कमा 
कक्षम्तमा 75% सदस्यहरुले िाग नलएको हनुपुने । 

३. सामदुावयक संस्थाले बचत तथा ऋण काययक्रम शरुु गरेको एिं ननणयय गरेको 
प्रकृयामा पारदक्षशयता िएको हनुपुने । 
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४. ऋण प्रिाहको लानग सामदुावयक संस्थाले आफ्नै बचत प्रयोग गरेको एिं वहसाब 
तथा अनिलेख प्रणाली व्यिक्षस्थत रुपमा अपनाएको हनुपुने । 

५. सामदुावयक संस्थाको आफ्नो बचतले मात्र सदस्यलाई ऋण प्रिाह गनय अपगु िएको 
हनुपुने । 

६. बै कमा प्रस्ततु हनेु प्रत्येक विषयमानथ छलफल गरी ननणयय प्रकृया सियसम्मत 
ढंगले िएको हनुपुने । 

७. सामदुावयक संस्थाका सदस्यहरु एकजटु िएर आफ्नो संस्थालाई तथा बस्तीलाई 
फाईदा हनेु कुनै नमूनायोग्य काम गरेको हनुपुने । 

८. सामदुावयक संस्थाहरुले सहिानगतामा आधाररत योजना तजुयमा, कायायन्ियन तथा 
मूल्याङ्कन प्रणाली अपनाएको हनुपुने । 

९. सामदुावयक संस्थाले आफ्नो सदस्यहरुको गररबी िगीकरण गरी अनिलेख राखेको 
हनुपुने । 

१०. सामदुावयक संस्थाहरुले आफ्नो विकासको दीघयकालीन सोच बनाएको हनुपुने । 

११. सामदुावयक संस्थाले गाउँपानलका योजना अनरुुप काम गरेको हनुपुने । 

ढ) सामदुावयक संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई सहयोग उपलदलध गराउने न्यूनतम आधारहरु 
कोषले ननधायरण गनेछ । कोषले सामदुावयक संस्था स्थापना, नतनलाई ऋण पूजँीको 
रकम दलयाज र सेिा शलु्क नलनेगरी ऋणको रुपमा प्रदान गनेछ । ऋण पूजँी 
ननकासा तथा त्यसलाई असलुउपर गने सम्बन्धी शतयहरु कोष र सामदुावयक 
संस्थाबीच सम्पन् न हनेु सम्झौतामा उल्लेख िएबमोक्षजम हनेुछ । 

ण) कोषले सामदुावयक संस्था स्थापना तथा नतनलाई आपसी संझौताको आधारमा अन्य 
सेिा सवुिधा उपलदलध गराउन सक्नेछ । त्यस्ता सेिा सवुिधाहरु आफ्ना कमयचारी 
माफय त िा सम्बक्षन्धत ििा कायायलय िा तालीम केन्र िा परामशयदाता िा कम्पनी िा 
गैरसरकारी संस्था िा ननजी फमय िा व्यक्षि विशेष तथा अन्य उपयिु संस्थाहरु 
माफय त उपलदलध गराउन सवकनेछ । 

त) कोषले सामदुावयक संस्थालाई स्थापनाकालमा संस्थाको वक्रयाकलाप अक्षघ बढाउन एिं 
त्यस्तो वक्रयाकलापलाई ददगो बनाउन संचालन अनदुान ददन सक्नेछ । 

थ) कोषले सामदुावयक संस्थालाई अनधकतम १०% िावषयक दलयाजदर कायम गरी ऋण 
पूजँी थोकमा लगानी गनय सक्नेछ । सामदुावयक संस्थाले कोषबाट नलएको ऋण 
आफ्ना सदस्यलाई संस्थाको सामवुहक क्षजम्मेिारीमा प्रिाह गनेछ । सामदुावयक 
संस्थाले ऋणको अनधकतम दलयाज 10% गरी दलयाज र सेिाशलु्क बापत कूल १२% 
रकममा नबढ्ने गरी कोषलाई बझुाउनेछ । 
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द) उप-ननयम (थ) बमोक्षजम कोषबाट नलएको ऋण सामदुावयक संस्थाले आफ्नो 
सदस्यहरुमा आफ्नै प्रचनलत ननयम तथा अनधकतम १८% दलयाजदरमा नबढाई लगानी 
गनेछ । उप-ननयम (थ) बमोक्षजम असलुउपर गररने दलयाज मध्येबाट सामदुावयक 
संस्थाले आफूले ननणयय गरेको प्रनतशत रकम सामदुावयक संस्थामा ऋण लगानी र 
असलुीमा संलग्न रहेका अध्यि, सक्षचि िा सदस्यको पाररश्रनमक, ििा िा प्रोत्साहन 
स्िरुप खचय गनय सवकनेछ । र केही प्रनतशत रकम सामदुावयक संस्थाको बचत एिं 
संचालन तथा संस्थागत विकास काययमा आियलयकता अनसुार खचय गनय सवकनेछ । 

ध) ििुानी काययक्रम बमोक्षजम साँिा वकस्ता रकम र सो को सेिा शलु्क दलयाज तोवकएको 
नमनतमा चिुा नगरेमा सामदुावयक संस्थाले ननधायररत छुट अिनध पनछ िाखा नाघेको 
वकस्ता रकमको १(एक) प्रनतशत हजायना कोषलाई बझुाउन ु पनेछ । सामदुावयक 
संस्थाले आफ्नो सदस्यहरुलाई लगानी गरेको रकम ििुानी काययक्रम बमोक्षजम साँिा 
र सेिा शलु्क रकम तोवकएको नमनतमा चिुा हनु नआएका ननधायररत छुट अिनध पनछ 
िाखा नाघेका वकस्ता रकमको सामदुावयक संस्थाले तोकेको प्रनतशत हजायना ऋणीबाट 
असलु उपर गनेछ । 

न) कोषले उप-ननयम (थ) र (ध) बमोक्षजम प्राप्त गरेको दलयाज, सेिा शलु्क र हजायना 
कोषको संचालन खचय र ऋण पूजँी िृवद्ध गनय प्रयोग गनेछ । 

प) कोषको रकम हराए िा नानसएमा िनतपूनतय र सरुिाको लानग आियलयक बीमा नीनत 
तयार गरी लागू गनय सक्नेछ । 

फ) कोषले सामदुावयक संस्थाको सदस्यको आयस्तर र जीिनस्तर अनििृवद्ध गनय प्रत्यि 
मदेशत परु् याउने नसंचाई, धारा, साना पलु पलेुसा, स-साना ढल आदद जस्ता विकास 
ननमायण काययको लानग बीउपूजँीको अनदुानले सामदुावयक संस्थाको सकेसम्म धेरै 
सदस्यहरुलाई परु् याउन ुपनेहनु्छ । 

ब) स्थानीय विकास कोषको संचालनको लानग कोषले रोङ गाउँपानलका, संघीय/प्रदेश 
सरकार, विदेशी नमत्र राि, राविय एिं अन्तराविय दात ृसंस्था, राविय एिं अन्तराविय 
गैर सरकारी संस्था, अन्तर सरकारी संग न तथा व्यक्षिबाट संचालन तथा व्यिस्थापन 
खचय अनदुान प्राप्त गनय सक्नेछ । साथै कोषले संचालन तथा व्यिस्थापन खचय तथा 
ददगोपनाको लानग आफ्नै रणनीनत तयार गरी कायायन्ियन गनय सक्नेछ ।  

ि) कोषले रोङ गाउँपानलका, बैंक िा वििीय संस्था, अन्य कोष िा ऋण प्रदान गने संघ, 
संस्थाबाट प्रचनलत ऐन र ननयम बमोक्षजम ऋण प्राप्त गनय सक्नेछ । 

म) कोषले उप-ननयम (ब) र ि) बमोक्षजम बाह् य अनदुान तथा ऋण प्राप्त गनय 
गाउँसिाबाट स्िीकृत गराउन ुपनेछ । 
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य) कोषले आफ्नो संक्षचत रकमबाट अन्य स्थानीय विकास कोषलाई ऋण प्रदान गनय िा 
कुनै बाक्षणज्य बैंक िा वििीय संस्थामा लगानी गनय सक्नेछ । 

र) कोषले ऋण पूजँी लागनी गरी प्राप्त गरेका दलयाज रकम कोषको संचालन तथा 
व्यिस्थापन खचय र सोही ऋणपूजँी रकममा थप गरी ऋणपूजँीको रकम िृवद्ध गनेछ । 

ल) कोषले गाउँपानलकाबाट समपरुक कोष (म्याक्षचङ्ग फण्ि) को रुपमा रकम प्राप्त गनय 
सक्नेछ । 

ि) स्थानीय जनताको जीिनस्तर उकास्न र गाउँको आनथयक विकासमा मदेशत गने 
काययक्रम गनय रोङ गाउँपानलका, विदेशी नमत्र राि, अन्तराविय एिं राविय दातसंृस्था, 
राविय एिं अन्तराविय गैर सरकारी संस्था एिं अन्य अन्तर सरकारी संग नले 
काययक्रमको खचय व्यहोने आधारमा कोषले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 20७४ 
बमोक्षजम रोङ गाउँपानलकाको पूिय स्िीकृनत नलई सम्बक्षन्धत दातासँग समझदारी गरी 
सम्झौता अनरुुप काययक्रम संचालन गनय सक्नेछ । 

श) कोषले ननजी िेत्र र गैर सरकारी संस्थाको सेिा र सहयोग प्राप्त गरी आफ्नो 
काययक्रम संचालन गनय सक्नेछ । 

ष) कोषले आफ्नो कायय संचालनको नसलनसलामा सामदुावयक संस्थालाई लघ ुकजाय प्रिाह 
गनय सक्नेछ । 

स) कोषले गाउँ र ििाहरुको िस्तकु्षस्थनत र आियलयकता अनसुार दनलत, गररब तथा 
वपछनिएका आददबासी जनजातीहरुको उत्थानको ननक्षम्त छटै्ट विशेष काययक्रम तयार 
गरी कायायन्ियन गनय सक्नेछ । 

10. सनमनतको काम, कतयव्य र अनधकार: 
 सनमनतको काम, कतयव्य र अनधकार देहाय बमोक्षजम हनेुछ । 

क)  कोष संचालन सम्बन्धी नीनत तयार गरी स्िीकृनतका लानग गाउँसिामा पेश गने । 

ख) कोषको चालू काययक्रम, बजेट तयार गरी गाउँसिामा पेश गने तथा कुनै दातसंृस्थाको 
सहयोगमा संचानलत काययक्रमको हकमा दातसंृस्थाले माग गरेको अिनधको प्रगनत 
प्रनतिेदन उपलदलध गराउने । 

ग) कोषको काययवििरणको चौमानसक तथा िावषयक प्रनतिेदन तयार गरी गाउँसिामा 
समीिाको लानग पेश गने तथा कुनै दातसंृस्थाको सहयोगमा संचानलत काययक्रमको 
हकमा दातसंृस्थाले माग गरेको अिनधको प्रगनत प्रनतिेदन उपलदलध गराउने । 

घ) स्िीकृत काययक्रम तथा वक्रयाकलापहरुको संचालन सम्बन्धी योजना तथा काययतानलका 
तयार गरी कायायन्ियन गने गराउने । 
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ङ) सामदुावयक संस्थालाई ऋण तथा नबउपूजँी प्रदान गदाय तोवकएका शतयहरु परुा िए 
निएको अनगुमन र मूल्याङ्कन गने र सझुाि, ननदेशन ददने । 

च) कोषको कमयचारीहरुको सेिासवुिधा सम्बन्धी नीनत तयार गरी गाउँसिामा पेश गने  । 

छ) कोषको काययकारी सक्षचब ननयिु निएसम्म कुनै अनधकृत कमयचारीलाई कोषको 
काययकारी सक्षचिको रुपमा काम गने गरी तोक्ने। 

ज) गैर सरकारी संस्था िा ननजी िेत्रको सेिा नलने विषयमा मापदण्ि बनाउने र त्यसरी 
बनाएको मापदण्िको आधारमा ननजीिेत्र िा गरै सरकारी संस्थाहरुलाई छनौट गरी 
आियलयकता अनसुार ती संस्थाहरुको सेिा नलने । 

झ) काययक्रम लागू हनेु िेत्र छनौटको मापदण्ि तयार गरी उि मापदण्िको आधारमा 
ििामा छनौट गरी गाउँ काययपानलकाबाट अनमुोदन समेत गराई सामाक्षजक 
सशक्षिकरण काययक्रम लागू गने, यसरी सामाक्षजक सशक्षिकरण काययक्रम संचालन 
गदाय दोहोरो नपने गरी काययक्रम संचालन गने । 

ञ) कोषको रकम हराए िा नानसएमा सो को िनतपूनतय ददन िा आियलयक सरुिा प्रबन्ध 
प्रदान गने । 

ट) कोषको उदेशेयलय अनरुुप काम गनय अन्य आियलयक कायय गने । 

 ) कोषको बावषयक लेखापरीिण गने गराउने । 

ि) कोषको लेखापरीिण प्रनतिेदन गाउँ काययपानलका माफय त गाउँसिामा पेश गरी 
छलफल गराउने । 

ढ) कोषमा दताय हनु आउने समदुावयक संस्था दताय गने । 

ण) कोषद्धारा संचानलत विविध वक्रयाकलापहरुको ननयनमत अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने 
गराउने । 

11. स्थानीय विकास कोषको अध्यिको काम, कतयव्य र अनधकार: 
 कोषको अध्यिको काम, कतयव्य र अनधकार देहाय बमोक्षजम हनेुछ । 

क) बै कको नमनत र स्थान ननधायरण गने। 

ख) स्थानीय विकास कोषको संचालक सनमनतको बै कको अध्यिता गने । 

ग) स्थानीय विकास कोष र अन्य सरकारी, गैरसरकारी तथा वििीय संस्था बीच समन्िय 
गने गराउने । 

घ) स्थानीय विकास कोषको काययकारी सक्षचबबाट सक्षचिालय संचालन गराउने । 

ङ) कोषको चौमानसक तथा िावषयक प्रगनत प्रनतिेदन तयार गने गराउने । 

च) कोषको िावषयक काययक्रम तथा बजेट बनाई स्िीकृनतको लानग स्थानीय विकास कोष 
संचालक सनमनतमा पेश गने । 
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छ) गाउँपानलका र स्थानीय विकास कोष बीच समन्ियात्मक िनूमका ननिाउने । 

ज) स्थानीय विकास कोषको ननरन्तरता तथा प्रिािकारी पररचालनको लानग श्रोत जटुाउन 
संघीय/प्रदेश सरकार, रोङ गाउँपानलका, विनिन् न दात ृ संस्थाहरुसँग सम्बन्ध बढाउने 
र आियलयक काम कारिाही गने गराउने । 

झ) अध्यिले कामको नसलनसलामा ७ ददन िन्दा बढी समयको लानग क्षजल्ला छोिी बावहर 
जानपुरेमा जानकारी सनमनतलाई गराउने । 

12. कोष उप-सनमनत सम्बन्धी व्यिस्था: 
क) काययक्रम लागू िएका ििाहरुमा देहाय बमोक्षजमको कोष उप-सनमनत रहनेछ । 

१. ििाध्यि                                                –संयोजक 

२. सामदुावयक संस्थाका अध्यिहरुले आफूमध्येबाट छानेका एकजना    –सदस्य 

३. मवहला सदस्य                                            –सदस्य 

४. उद्यमी/व्यापारी मध्येबाट उप-सनमनतले तोकेको एकजना            –सदस्य 

५. ििासक्षचि                                            –सदस्य-सक्षचि 

ख)  कोषको प्रयोजनका लानग सामदुावयक संस्थालाई नसफाररश ददन ुर कोषद्धारा ििामा 
संचानलत काययक्रमको अनगुमन गनुय उप-सनमनतको मखु्य क्षजम्मेिारी हनेुछ । 

1ब. ऋणपूजँी लगानी तथा असलुी: 
क)  कोषले सम्बक्षन्धत ििासँग सम्झौता िा साझेदारीको सहमनत गरी ििानित्रको 

सामदुावयक संस्थालाई ऋण प्रिाह गनय सक्नेछ । 

ख) कोषले ऋणपूजँी उपलदलध गराउनपूुिय प्रत्येक सहकारी/सामदुावयक संस्थासँग ऋण 
लगानीका शतयहरु, ऋण रकमको सीमा, ऋण लागनीको प्रकृया, दलयाजदर, सेिाशलु्क, 
हजयना, ऋण रकमको सदपुयोग, ऋण रकमको अनगुमन, ऋण असूली प्रकृया र ऋण 
चिुा गने क्षजम्मेिारी वकटान गरी सम्झौता िा साझेदारीको सहमनत आफ्नो ििा 
िेत्रनित्रको सामदुावयक संस्थालाई कोषबाट ऋण उपलदलध गराउन नसफाररश गने 
कायय गनयसक्नेछ । 

ग) कोषले उप-ननयम (१) बमोक्षजम सम्बक्षन्धत सामदुावयक संस्थालाई ऋणपूजँी उपलदलध 
गराउँदा सम्बक्षन्धत सामदुावयक संस्थाको अध्यि र सक्षचबसंग संयिु रुपमा तोवकएको 
िाखामा दलयाज र सेिा शलु्क सवहत सािाँ रकम र िाखा नाघेपनछ हजयना समेत 
सामदुावयक संस्थाले चिुा गनेपने र नगरेमा गाउँपानलकाले सामदुावयक संस्था उपर 
कानूनी कारिाही गरी असूल उपर गनय सवकने शतय राखी सम्झौता गनुयपनेछ। 

घ) उप-ननयम (१) बमोक्षजम कोषबाट ऋण नलने सामदुावयक संस्थाले कोषसँग िएको 
सम्झौता िा साझेदारीको सहमनत पत्र बमोक्षजम ननधायररत िाखामा आफूले कोषलाई 



13 
 

बझुाउन ुपने ऋण रकमको साँिा, व्याज र सेिा शलु्क बापतको रकम बझुाई सक्न ु
पनेछ । ननधायररत नमनतपनछ ऋण चिुा गरेमा हजायना नतनुयपने िए सो समेत कोषलाई 
बझुाउन ुपनेछ । 

ङ) उप-ननयम (५) बमोक्षजम सामदुावयक संस्थाबाट ऋण नलने ऋणीहरुले कोषसँग िएको 
सम्झौता बमोक्षजम ननधायररत िाखामा आफूले संस्थालाई बझुाउनपुने ऋण रकमको 
साँिा, दलयाज र सेिाशलु्क बझुाउन ुपछय । तोवकएको िाखा पनछ ऋण चिुा गरेमा 
हजयना लाग्ने िएमा सो समेत संस्थालाई बझुाउन ुपनेछ । 

च) सामदुावयक संस्थाले कोषबाट नलएको ऋण रकम ऋण आिेदनमा तोवकएको आफ्ना 
सदस्यलाई ऋण प्रिाह गरी ऋणीले साँिा, दलयाज, सेिा शलु्क र हजयना नतनुयपने िए 
सो समेत संस्थालाई चिुा गररकेकोमा सामदुावयक संस्थाका अध्यि र सक्षचिले असलु 
िएको रकम वहनानमना गरी कोषलाई चिुा नगरेमा गाउँपानलकाले अध्यि िा सक्षचि 
िा सम्बक्षन्धतलाई कानूनी कारिाही गरी ननजहरुको घरघरानाबाट सरकारी बाँकी 
सरह असूलउपर गनेछ । 

छ) सामदुावयक संस्थाले कोषलाई बझुाउन ुपने साँिा, दलयाज र सेिा शलु्क िाखा नाघेपनछ 
पनन नबझुाएमा कोषले पनु: ऋण नददन सक्नेछ । 

ज) सामदुावयक संस्थाले कोषबाट नलएको ऋण रकम ऋण आिेदनमा तोवकएका आफ्ना 
सदस्यलाई ऋण लगानी गरी ऋणीले ऋणको साँिा, दलयाज, सेिा शलु्क र हजयना नतनुय 
पने िए सो समेत संस्थालाई चिुा नगरी संस्थाले ऋण रकम, दलयाज, सेिा शलु्क र 
हजयना समेत कोषलाई चिुा गनय नसकेमा गाउँपानलकाले सोझै ऋणी उपर कानूनी 
कारिाही गरी ननजहरुको घरघरानाबाट साँिा रकम, दलयाज, सेिा शलु्क र हजयना 
असलु उपर गनेछ । 

झ) उप-ननयम (९) बमोक्षजम ऋणीसँग कानूनी कारिाही गरी असलु िएको रकम मध्ये 
सामदुावयक संस्थासँग असूल गनुयपने साँिा रकम, दलयाज, सेिा शलु्क र हजयना रकम 
कट्टा गरी बढी िएको रकम कोषले सम्बक्षन्धत संस्थालाई वफताय गनुयपछय । 

ञ) कोषले सामदुावयक संस्थालाई र सामदुावयक संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई ऋण लगानी 
गदाय गररबी बगीकरणको आधारमा सबिन्दा विपन् न िगय तथा वपछनिएका मवहला र 
परुुषलाई प्राथनमकता ददन ुपदयछ । 

ट) कोषले सामदुावयक संस्थाका सदस्यहरुलाई कुनै बैंक वििीय संस्थाबाट कजाय प्रिाह 
गनय ती ननकायसँग सम्बन्ध स्थावपत गनय सक्नेछ । 

 
 
 



14 

 

14. दलयाज, सेिा शलु्क र हजयनामा नमनाहा ददन सक्न:े 
क) दैिीप्रकोप, महामारी िा अन्य यस्तै असाधारण पररक्षस्थनतले गदाय ऋण नलई गरेको 

काम सफल हनु नसकी ऋणीलाई साँिा रकम समेत घाटा हनु गएको र सो कारणले 
गदाय ऋणीले सामदुावयक संस्थालाई ऋण चिुा गनय नसक्ने पररक्षस्थनत शृ्रजना िएको 
कुरामा सामदुावयक संस्था विश्वस्त िै सियसम्मनतबाट ननणयय गरी ऋणीको दलयाज, सेिा 
शलु्क र हजयना बापतको रकम नमन्हा ददन सम्बक्षन्धत सामाक्षजक संस्थाले नसफाररश 
गरी कोषलाई ननिेदन गरेमा सनमनतले ननणयय गरी ऋणीको ऋण रकमको दलयाज, 
सेिाशलु्क र हजयना पूरै िा आकं्षशक रुपमा नमनाहा ददने िा नददने आियलयक छाननबन 
गरी ननणयय गनय सक्नेछ  । 

ख) उप-ननयम (क) बमोक्षजम दलयाज, सेिा शलु्क र हजयना नमनाहाको लानग ऋणीले 
सामदुावयक संस्थालाई आफ्नो लगानीमा घाटा हनु गएको आधार र कारण समेत 
उल्लेख गरी दलयाज, सेिा शलु्क र हजयना नमनाहा पाउन आफ्नो आनथयक अिस्था 
समेत उल्लेख गरी ननिेदन ददनपुनेछ । 

ग) उप-ननयम (ख) बमोक्षजम ऋणीले सामदुावयक संस्थामा ऋण रकमको दलयाज, 
सेिाशलु्क र हजयना नमनाहाको ननिेदन ददई सामदुावयक संस्थाबाट कोषमा नसफाररश 
प्राप्त िएपनछ कोषले तोकेको सदस्यले स्थलगत ननरीिण गरी ऋणीको आनथयक 
अिस्था र लगानी गरेको उद्यम आयोजनाको बारेमा ददएको प्रनतिेदनका आधारमा 
सनमनतले नमन्हा ददने/नददने ननणयय गनय सक्नेछ । 

घ)  उप-ननयम (ग) बमोक्षजम कोषले नमनाहा ददने ननणयय गरेमा सो को जानकारी 
सम्बक्षन्धत सामदुावयक संस्था, ििा तथा सामाक्षजक पररचालकलाई गराउनेछ । 

 

िाग-2 (क) 
कमयचारी सम्बन्धी व्यिस्था 

16. पदको वकनसम र दरबन्दी सजृना: 
  1. कोषमा देहायका पदहरु रहनेछन:् 
   क) अनधकृतस्तरको पद                         ख) सहायकस्तरको पद 

     2. उप-ननयम (1) मा उल्लेख िएका पदहरुको देहाय बमोक्षजम तह कायम हनेुछ: 
 क) अनधकृतस्तर 

  1. अनधकृतस्तर सातौं तहको काययकारी सक्षचि 

2. अनधकृतस्तर छै ौं तहको उद्यम विकास सहजकताय, लेखा अनधकृत, प्राविनधक 
अनधकृत 
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 ख) सहायकस्तर 

  1. सहायकस्तर पाँचौ तहको सामाक्षजक पररचालक, ऋण तथा बचत 
पररचालक र प्राविनधक सहायक  

२. सहायकस्तर दोश्रो तहको सिारी चालक 

३. सहायकस्तर प्रथम तहको कायायलय सहायक 
४. सनमनतले कोषको कमयचारी दरबन्दी गाउँसिाबाट स्िीकृत गनुयपनेछ । 

6. सहायकस्तरका कमयचारीहरु क्रमश: ििामा हस्तान्तरण गररदै लनगनेछ । 

17. ररि पदको पूनतय: 
1. कोषमा ररि रहेको पद नयाँ ननयकु्षि िा बढुिाद्धारा पूनतय गररनेछ । 

2. उप-ननयम (१) बमोक्षजमको पदपूनतय गनय एउटा स्ितन्त्र र स्िच्छ कमयचारी छनौट 
सनमनतको ग न गाउँसिाबाट गररनेछ । 

ब.कमयचारी छनौट सनमनतले पदपूनतय सम्बन्धी काययविनध बनाई कमयचारीको पदपूनतय गनय  

सक्नेछ । 

४) उप-ननयम (३) बमोक्षजम कोषका कमयचारीहरुको छनौट गदाय ननम्न काययविनध अपनाउन ु
पनेछ: 

क) कोषमा ररि पदको लानग गाउँपानलकाको ननयमानसुार विज्ञापन गररनेछ । 

ख) विज्ञापन अनसुार पनय आएका ननिेदकहरु मध्ये उपयिु उम्मेदिारहरुको नलक्षखत 
परीिा नलइनेछ । 

ग) नलक्षखत परीिाको ननतजा नामको िणायनकु्रमानसुार प्रकाक्षशत गनुयपनेछ । 

घ) नलक्षखत परीिामा अनधकतम प्राप्ताङ्कको आधारमा एक पदको लानग दईुजनाको दरले 
पूिय छनौट तालीमका लानग मनोनयन गररनेछ । 

ङ) पूिय छनौट तालीम गाउँपानलकाको मानि संसाधन विकास इकाई िा अन्य उपयिु 
संस्थाद्धारा संचालन गररनेछ । 

च) पूिय छनौट तालीममा समािेश िएका उम्मेदिारहरुको तालीममा नलएको टेष्ट 
परीिा, तालीममा देखाएको सहिानगता, शृ्रजनशीलतालाई आधार बनाई तालीम 
संयोजकले अंक ददई लाहाछाप लगाई खामबन्दी गरी गोप्यरुपमा स्थानीय विकास 
कोषका काययकारी सक्षचि समि प ाउनेछ । 

छ) उि खाम अन्तिायताय सम्पन् न िईसकेपनछ मात्र छनौट सनमनतका सदस्यहरुको 
रोहबरमा अक्षन्तम ननतजा प्रकाक्षशत गदाय खोल्नपुनेछ । 
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ज) पूिय छनौट तालीममा सहिागी िएका उम्मेदिारहरुको मौक्षखक अन्तिायताय नलई 
नलक्षखत परीिा, पूिय छनौट तालीम र मौक्षखक अन्तिायतायको आधारमा अक्षन्तम ननतजा 
प्रकाशन गररनेछ । 

झ) उम्मेदिारहरुको छनौट गने प्रकृयामा ननम्न अंकिार ददईनेछ: 
  नलक्षखत परीिा                     ब0 प्रनतशत  

  पूिय छनौट तालीम                    50 प्रनतशत 

 अन्तिायताय                      20 प्रनतशत 

 जम्मा                      100 प्रनतशत 

ञ) दफा (च) अनसुार छनौट प्रकृयामा सफल उम्मेदिारहरुको नामािली योग्यताक्रम 
अनसुार प्रकाक्षशत गररनेछ । 

ट) सफल तथा केही बैकक्षल्पक उम्मेदिारहरुलाई काययक्रमको अिधारणा तथा 
कायायन्ियन प्रकृयाबारे विस्ततृ तालीम ददइनेछ । 

5) उप-ननयम (४) बमोक्षजम पदपूनतयको लानग नसफाररश िएका व्यक्षिको ननयकु्षि संचालक 
सनमनतद्धारा गररनेछ । 

६) उप-ननयम (४) बमोक्षजम पदपूनतय गदाय स्थानीय मवहला तथा वपछनिएका जनजातीलाई 
विशेष प्राथनमकता ददनपुदयछ । 

18. कमयचारीको योग्यता, अयोग्यता, शैक्षिक योग्यता र सेिाका शतय सम्बन्धी व्यिस्था: 
१) कोषका कमयचारीको योग्यता, अयोग्यता, पाठ्यक्रम, ननयकु्षि, बढुिा, परुस्कार र सजाय, 
पनुरािेदन, सेिाका शतय तथा सवुिधा ननयमािलीमा व्यिस्था िए बमोक्षजम गाउँपानलकाको 
अन्य कमयचारीसरह हनेुछ । 

२) कोषमा काम गने कमयचारीलाई कोषको काम गरेबापत कामको प्रकृनत र कोषको 
आनथयक अिस्था हेरी थप सवुिधा प्रदान गनय यो ननयमािलीले बाधा परु् याएको मानननेछैन । 

ब) कोषमा काययरत कमयचारीलाई गाउँपानलकाले कुनै एक काययक्रमबाट अको काययक्रममा 
सरुिा गनय िा काज खटाउन यस ननयमािलीले बाधा परु् याएको मानननेछैन । 

4) यो ननयमािली प्रारम्ि हनुअुक्षघ कोषको काममा काययरत रही हाल स्थानीय तहमा 
काययरत साविक स्थानीय विकास कोषका कमयचारीहरुलाई काययसम्पादन मूल्याङ्कनका 
आधारमा समायोजन गनय कोषले नसफाररश गनेछ । 

५) उप-ननयम (४) बमोक्षजम समायोजन िएका कमयचारीले यो ननयमािली प्रारम्ि हनुअुक्षघ 
खाईपाई आएको तलब, ििा र सवुिधा घटाइने छैन । 

6) कोषमा कुनै संचानलत काययक्रम गानिन आएमा त्यसमा संलग्न कमयचारीलाई कोष 
अन्तगयत राख्न बाधा पनेछैन । 
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19. काययकारी सक्षचिको ननयकु्षि तथा पाररश्रनमक: 
1) स्थानीय विकास कोषको कमयचारी छनौट सनमनतको नसफाररशमा कोषले काययकारी 
सक्षचबको ननयकु्षि गनेछ । 

2) कोषको काययकारी सक्षचबको तलब, ििा र सेिाका शतय तथा सवुिधा गाउँपानलकाका 
अन्य समान तहका कमयचारीले खाईपाई आए सरह हनेुछ । तर, सनमनतको ननणयय 
बमोक्षजम काययकारी सक्षचिलाई थप ििा, सनुबधा प्रदान गनय यस ननयमािलीले बाधा 
परु् याएको मानननेछैन । 

ब) यसरी पदपूनतय िई नसकुन्जेल संचालक सनमनतले अन्य उपयिु कमयचारीलाई काजमा 
प ाउन िा तोक्न सक्नेछ । 

20. काययकारी सक्षचिको काम, कतयव्य र अनधकार:  काययकारी सक्षचिको काम, कतयव्य र 
अनधकार देहाय बमोक्षजम हनेुछ:- 

क) सनमनतको ननदेशनमा रही कोषको आनथयक तथा प्रशासननक कायय गने, 
ख) सनमनतको नीनत ननणययहरु लागू गने, 
ग) आफ्नो मातहतमा काम गने कमयचारीको ननयकु्षिको लानग छनौट सनमनतले गरेको 
नसफाररश साथ सनमनतमा पेश गने र स्िीकृनत पिात ननयकु्षि ददने, 
घ) कमयचारीहरुको काययवििाजन गने तथा नतनीहरुको काययिमताको मूल्याङ्कन गने, 
ङ) आफ्नो मातहतमा काम गने कमयचारीहरुलाई परुस्कार र काययिमताको अिाि, 
हेलचेक्रयाई, कोषको वहनानमना तथा अनधकारको दरुुप्रयोग गरेकोमा सजायको लानग 
सनमनत समि प्रस्ताि पेश गने, 
च) कोषको लेखापरीिण गराउने र लेखापरीिणबाट कायम िएको बेरुज ु फछयौट 
गराउन आियलयक काययिाही गने/गराउने, र 

छ) सनमनतको सामान्य ननदेशनमा रही कोषको उदेशेयलय पररपूनतय गनय अन्य काययहरु  

गने । 

2) काययकारी सक्षचबले आफ्नो अनधकारको प्रयोग यो ननयमािली तथा सनमनतका नीनत 
ननणययहरु बमोक्षजम गनेछ । 

३) काययकारी सक्षचबले आफूलाई तोवकएको अनधकार आफ्नो मातहतका कमयचारीलाई 
प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

 तर त्यसरी अनधकार प्रत्यायोजन गरी िएको काम कारिाहीको अक्षन्तम जिाफदेवहता 
काययकारी सक्षचि मै ननवहत रहनेछ । 
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21. कोषका कमयचारीलाई बन्देज: 
 कोषका कमयचारीले कोष तथा कोषद्धारा सहयोग प्राप्त संघ, संस्था िा संग न पि रहेको 
कुनै पनन संघ, संस्था िा कायायलयको आनथयक गनतविनधबाट ननयमले पाउने पाररश्रनमक सवुिधा 
बाहेक अन्य कुनै लाि ग्रहण गनय सक्ने छैनन ्। तोवकएको पाररश्रनमक, ििा िा अन्य सवुिधा 
बाहेक कुनै रकम िा दस्तरु प्राप्त गनय सक्ने छैनन ्। 

िाग-ब 

कोषको खचय, लेखा र लेखापरीिण 

22. लेखा परीिण:- 
१) कोषको लेखा र लेखापरीिण स्थानीय सरकार सञ्चालन एन, २०७४ बमोक्षजम हनेुछ । 

2) कोषको देहाय बमोक्षजमका खाताहरु रहनेछन ्। 

क) संचालन खाता, 
ख) ऋणपूजँी खाता, 
ग) नबउपूजँी खाता, 
घ) सामाक्षजक पररचालन खाता । 

३) तलब र प्रशासननक खचयको लानग संचालन खाता उपयोग गररनेछ । सामदुावयक संस्थामा 
ऋण प्रिाह गनय ऋणपूजँी खाता उपयोग गररनेछ । नबउपूजँी खाताको उपयोग उत्पादनमूलक 
काययक्रम र संचालनको लानग गररनेछ र स्थानीय ग्रामीण काययकताय तथा उद्यमीहरुको विकास 
प्रयोगको लानग सामाक्षजक पररचालन खाताको उपयोग गररनेछ । 

४) ऋणपूजँी कोषबाट प्राप्त आय कोषको संचालन तथा व्यिस्थापन गनय एिं ऋणपूजँीको 
अनििृवद्ध गनयमा उपयोग गररनेछ । 

५) कोषले सूचना एिं अनगुमनको लानग सामदुावयक संस्थाको तहमा आनथयक कारोबारको 
अनिलेख सामदुावयक संस्थालाई राख् न लगाइनेछ । 

6) कोषको आम्दानी तथा खचय प्रचनलत ननयम बमोक्षजम राक्षखनेछ । 

7) कोषको आनथयक प्रशासनको काययविनध प्रचनलत ननयम बमोक्षजम हनेुछ । 

8) कोषको प्रत्येक िषयको अक्षन्तम लेखापरीिण महालेखा परीिकको कायायलयबाट हनेुछ । 

९) लेखापरीिणबाट कायम िएका बेरुजबुारे लेखासनमनतले ददएको सझुाि उपर गाउँसिाले 
छलफल गरी ननयनमत गनय ननमल्ने बेरुज ु िएमा सो बेरुज ुफछययौटको लानग ननदेशन ददए 
बमोक्षजम फछययौट गनुयपछय । 

10) रोङ गाउँपानलकाले आियलयक  ानेका बखत कोषको लेखा जाँच गनय सक्नेछ । 
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िाग-४ 

विविध 

2ब. ििा सनमनतले अनगुमन गनय सक्ने: 
१) ििाले आफ्नो िेत्रमा संचानलत सामाक्षजक सशक्षिकरण काययक्रमको ननयनमत अनगुमन 
गरी आियलयक सझुाि ददन सक्नेछ । 

२) उप-ननयम (१) बमोक्षजम अनगुमन गदाय सम्झौता विपररत कुनै काम कारिाही िएको 
पाईएमा ििासनमनतले सो को जानकारी कोषलाई ददई सम्झौता विपररत िएको काम कारिाही 
ननयनमत गराउन कोषलाई अनरुोध गनय सक्नेछ । 

ब) ििासनमनतले आफ्नो िेत्रमा संचानलत सामाक्षजक सशक्षिकरण काययक्रम कायायन्ियन गने 
नसलनसलामा आफू संलग्न िई आियलयक सहयोग परु् याउन ुपनेछ । 

24. प्रनतिेदन: 
१) सनमनतले सामाक्षजक सशक्षिकरण काययक्रमको मानसक प्रगनत प्रनतिेदन गाउँपानलकामा 
प्रस्ततु गनेछ । 

2) सनमनतले सामाक्षजक सशक्षिकरण काययक्रमको चौमानसक प्रगनत तयार गरी गाउँपानलका 
माफय त प्रदेश/संघ तथा अन्य सम्बक्षन्धत ननकायहरु पेश गनुयपनेछ । 

25. अनगुमन: 
१) संघ, प्रदेश, गररबी ननिारण कोष तथा राविय योजना आयोग, गाउँपानलकाले कोषबाट 
सञ्चानलत काययक्रमको अनगुमन गनय सक्नेछ । 

2) गाउँपानलकाले कोष र त्यस अन्तगयत संचानलत काययक्रमहरुको सपुररिेिण, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन प्रचनलत ननयम बमोक्षजम गनेछ । 

26. प्रगनत समीिा: 
१) कोषद्धारा संचानलत काययक्रमको प्रगनत समीिा गरी बाधा व्यिधान हटाउन आियलयक   
दलयिस्था गनय सवकनेछ । 

2) गाउँपानलकाले कोष एिं सोद्धारा संचानलत विविध वक्रयाकलापहरुको प्रगनत समीिा गरी 
आियलयक ननदेशन ददन सक्नेछ । 

27. प्राविनधक सहयोग: 
 स्थानीय विकास कोष अन्तगयत संचानलत काययक्रमहरुमा प्राविनधक सहयोग उपलदलध गराउन ु
विषयगत कायायलयको कतयव्य हनेुछ साथै, गैससहरुको समेत सहयोग नलन सवकनेछ । 

१) यस ननयमािली बमोक्षजम स्थापना िएको कोषको रकममध्ये ऋणपूजँीको रकम चक्र 
कोषको रुपमा रहनेछ । सो रकम सामाक्षजक सशक्षिकरण वक्रयाकलाप संचालन गनय 
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सामदुावयक संस्थालाई ऋण ददने प्रयोजनको लानग प्रयोग हनेुछ । उि कोषको 
आयबाट कोषको संचालन तथा व्यिस्थापनको लानग प्रयोग गररनेछ । 

2८. ननयमािली बमोक्षजम हनेु: 
१) यस ननयमािलीमा लेक्षखएको हकमा यसै ननयमािली बमोक्षजम हनेुछ र अन्य कुराको 
हकमा प्रचनलत ऐन, ननयम बमोक्षजम हनेुछ ।यस ननयमािलीको कुनै प्रािधान प्रचनलत 
कानूनसग बाक्षझन गएमा बाक्षझएको हदसम्म अमान्य हनेुछ । 

29.  ननयमािलीमा संशोधन: 
१) यो ननयमािलीमा संशोधन गनुयपरेमा कोषले सो को मस्यौदा तयार गरी गाउँ 
काययपानलकामा पेश गनुयपनेछ। 

३) काययपानलकाले उप-ननयम (१) बमोक्षजम प्राप्त िएको मस्यौदालाई यथाित रुपमा िा 
संशोधन सवहत स्िीकृत गनय सक्नेछ । तर, ननयमािली संशोधन अनधकार प्रत्यायोजनद्धारा 
हनेुछैन । 

4) यो ननयमािलीको संशोधन गाउँ काययपानलकाबाट स्िीकृत िएपनछ लागू हनेुछ । 

ब0. ननदेक्षशका बनाउन सक्ने: 
१) कोषले यस ननयमािलीको उदेशेयलय अनरुुप काम गनय आियलयक ननदेक्षशका बनाई लागू 

गनय सक्नेछ । 

२) उप-ननयम (१) बमोक्षजमको ननदेक्षशकाको पालना गनुय गाउँपानलका, ििासनमनत, 
सामदुावयक संस्थाको कतयव्य हनेुछ । 

३) ननदेक्षशकामा अन्य कुराको अलािा ऋणपूजँीको साँिा वकस्ता, दलयाज, सेिाशलु्क, हजयना 
बझुाउने प्रवक्रया, कोषको खररद र विक्री व्यिस्था, प्रशासननक खचय तथा कोषको 
रकम खचय गने र अनदुान प्राप्त गने काययविनध, अनदुान कायायन्ियन गने तररका तथा 
आियलयक ढाँचा ननधायरण गनय सवकनेछ । 

ब1. काययक्रम एकीकरण र समायोजन: 
1) गाउँपानलका तथा अन्य ननकायद्धारा संचानलत काययक्रमहरुलाई यस कोष अन्तगयत 
समायोजन, एकीकरण गनय सवकनेछ र त्यस काययक्रमको सम्पक्षि तथा दावयत्ि समेत 
कोषमा गानिनेछ । 

 
 
 
 

 
 

cf1fn], 

l8s k|;fb bfxfn 

/f]ª ufpFkflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[t 


