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िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका 
स्थानीय राजपत्र 

खण्ड: ०६                      संख्या: ०३           मिमि: २०७९।०५।०६ 
 

भाग-२ 
सम्बि ्२०७९ सािको काययविमि नं. १ 

बामिका बैंक खािा सञ्चािन कोष सञ्चािन काययविमि, २०७९ 

प्रस्िािनााः बािबामिकािा हनुे िैविक विभेद कि गदै सििाििुक सिाज मनिायण गनयको साथै 
आमथयक रुपिे सशक्त गराउदैं बामिकाको चौिर्फी विकास गने काययको सरुुिािका िामग कोष 
स्थापना गनय िाञ्छनीय देखखएकोिे िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका प्रशासकीय काययविमि (मनयमिि) 
गने ऐन, २०७४ को दर्फा ४ िे ददएको अमिकार प्रयोग गरी िाछापचु्छ्रे गाउँपामिकािे यो 
कोष सञ्चािन सम्बन्िी काययविमि बनाएको छ। 

१. संखिप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यो काययविमिको नाि “बामिका बैंक खािा सञ्चािन कोष 
सञ्चािन काययविमि, २०७९” रहेको छ। 
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(२) यो काययविमि िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका भर िरुुन्ि िाग ुहनुछे। 

(३) यस काययविमिको दर्फा (१) को उपदर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा िेखखएिा पमन यो 
काययविमि  पाररि हनु ुअगािै र पवहिो काययपामिकाको बैठक बसेको बीचिा जखन्िएका 
बामिकाहरुको बैंक खािा सञ्चािन यसै काययविमि बिोखजि भएको िामननेछ। 

२. पररभाषा: विषय िा प्रसििे अको अथय निागेिा यस काययविमििा, 

(क) ”कायायिय” भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका, गाउँ काययपामिकाको कायायिय 
सम्झन ुपदयछ। 

(ख) “काययपामिका” भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका, गाउँ काययपामिकािाई सम्झन ु
पदयछ। 

(ग) “गाउसभा” भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाउँपामिकाको गाउँसभा सम्झन ुपदयछ। 

(घ) “निजाि बामिका” भन्नािे जन्िेको २८ ददन सम्िको बामिकािाई सम्झन ु
पदयछ। 

(ङ) “काययक्रि” भन्नािे  बामिका बैंक खािा सञ्चािन काययक्रि  सम्झन ुपदयछ। 

(च) “सञ्चािक समिमि” भन्नािे दर्फा ५ बिोखजिको समिमि सम्झन ुपदयछ। 

(छ) “अमभभािक” भन्नािे बामिकाको आिा- बिुा िा संरिक सम्झन ुपदयछ। 

३. विमनयोखजि रकिको उपयोग: (१) काययक्रिको िामग विमनयोखजि रकि देहायको कािको 
िामग उपयोग गररनेछ:- 

(क) गाउँपामिका मभत्र स्थायी बसोबास गने आिाबाब ुबाट बामिकाको जन्ि भए 
पश्चाि गाउँपामिकािे िोकेको बैंकिा बामिकाको नाििा िैक खािा खोल्नको 
िामग रु प्रत्येक बामिका बराबर रु ५०००।– (पाँच हजार) रकि प्रदान 
गनय, 

(ख) िामथको प्रयोजनको िामग सञ्चािक समिमिको बैठक सञ्चािन गनय, 
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(२) काययक्रिको रकि दर्फा (३) को उपदर्फा(१) िा िेखखए बाहेकको अन्य काययिा 
उपयोग गनय सवकने छैन । 

४. आिश्यक कागजाि र शियहरु (१) बामिकाको बैंक खािा सञ्चािनको िामग देहायका 
कागजािहरु आिश्यक हनुछेन;्- 

(क) िडाको मसर्फाररस, 
(ख) आिा/बबुा िा आिा-बबुा नभए बामिकाको संरिकको नागररकिा प्रिाणपत्रको 

प्रमिमिवप, 
(ग) बामिकाको जन्ि स्िास््य संस्थाका बमथयङ सेन्टर िा अस्पिाििा भएको खलु्न े

कागजाि,                             

(घ) बामिकाको जन्िदिाय प्रिाणपत्रको प्रमिमिवप, 

(ङ) बैंक खािा खोिेको वििरण 

(च) अनसूुची-१ बिोखजिको सम्बखन्िि व्यखक्तको मनिेदन  

(२) बामिका जन्िेको ३ िवहनामभत्र सम्बखन्िि बामिकाको नाििा अमनिायय रुपिे 
गाउँपामिका मभत्रको “क” िगयको बैंकिा खािा खोिी गाउँपामिका मभत्र सोही अिमिमभत्र 
मनिदेन पेश गनुयपनेछ । 

(३) िामथ जनुसकैु कुरा िेखखएिापमन यस काययविमि पाररि हनुभन्दा अगाडी 
काययपामिकाको पवहिो बैठक बसे पश्चाि जन्िेका बामिकाहरुको हकिा बच्छ्चा जन्िेको ५ 
िवहनामभत्र मनिेदन पेश गनुयपनेछ। 

 

५. सञ्चािक समिमिको गठन: (१) नबजाि बामिकाको नाििा बैंक खािा सञ्चािन गनय 
रकि प्रदान गनयको िामग एक सञ्चािक समिमि रहनेछ। 

(क) गाउँपामिका उपाध्यि                                 संयोजक 



 

खण्ड: ०६                        संख्या: ०३                 स्थानीय राजपत्र मिमि: २०७९।०५।०६ 

 

4 
 

(ख) प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि                              सदस्य  

(ग) आमथयक प्रशासन शाखा प्रिखु                            सदस्य 

(घ) स्िास््य शाखा प्रिखु                                  सदस्य 

(ङ) उपाध्यििे िोकेको गाउँ सभा िवहिा सदस्य               सदस्य 

(च) पखिकरण हेने शाखा प्रिखु                             सदस्य 
(छ) िवहिा िथा बािबामिका शाखा प्रिखु                     सदस्य सखचि 

 

(२) सञ्चािक समिमिको सखचिािय गाउँपामिकाको कायायियिा रहनेछ। 

(३) सञ्चािक समिमिको बैठक सम्बन्िी काययविमि सो समिमि आरै्फिे मनिायरण गरे 
बिोखजि हनुेछ। 

६. सञ्चािक समिमिको काि, कियब्य र अमिकार: सञ्चािक समिमिको काि, कियब्य र अमिकार 
देहाय बिोखजि हनुेछ : 

(क) निजाि बामिका बैंक खािा सञ्चािनको िामग पेश भएका मनिदेन उपर छिर्फि 
गने, 

(ख) बामिकाको चौिर्फी विकासको िामग आिश्यक पहि गने, 

(ग) आिश्यक शिय र कागजपत्र पगेुका मनिेदन अनरुुप बैंक खािा सञ्चािनको िामग 
आिश्यक रकि उपिब्ि गराउन कायायियिाई मसर्फाररस गने,  

(घ) खािा सञ्चािनको िामग प्रदान गररएको रकिको सदपुयोग भए िा नभएको 
सम्बन्ििा अनगुिन गने िा गराउने, 

७. खािा सञ्चािन सम्बन्ििा: (१) बामिका बैंक खािा सञ्चािन बामिकाको नाििा अमभभािकको 
दस्िखिबाट सञ्चािन हनुेछ।   
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८. रकि मनकासा सम्बन्ििा: बैंक खािा खोल्नको िामग सञ्चािक समिमििे काययक्रिबाट 
सम्बखन्िि अमभभािकको नाििा रकि मनकासा गने मनणयय सवहि कायायियिाई मसर्फाररस 
गनेछ। 

९. काययविमिको व्याख्या गने िा िािा अड्काउ रु्फकाउन े अमिकार :  काययविमिको 
कायायन्ियनको मसिमसिािा कुनै दवुििा हनु गएिा सोको व्याख्या िा िािा अड्काउ 
रु्फकाउने अमिकार िाछापचु्छ्रे गाउँकाययपामिकािाई हनुछे।         
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अनसूुची-१ 

(दर्फा ४ को उपदर्फा (१) खण्ड (च) सँग सम्बखन्िि) 

बामिका बैंक खािा सञ्चािनको िामग कायायियिा ददईन ेमनिेदन 

मिमि: 

श्री प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि ज्यू, 

िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका, गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

िाहाचोक, कास्की। 

विषय: बामिका बैंक खािा सञ्चािन सम्बन्ििा 

िहोदय, 

प्रस्ििु विषयका सम्बन्ििा िेरो छोरी/................मिमि......................िा यस िाछापचु्छ्रे 
गाउँपामिकाको/अन्य....................................................चौकी/अस्पिाििा जखन्िएको 
व्यहोरा अिगि गराउँदछु।सो सम्बन्ििा यस गाउँपामिकाको बामिका बैंक खािा सञ्चािन 
काययक्रि अनसुार उपिब्ि हनु ेसवुििा उपिब्ि गराईददनहुनु अनरुोि गदयछु।साथै िपमसि 
बिोखजिका आिश्यक कागजािहरु यसै मनिेदन साथ पेश गरेको व्यहोरा अनरुोि गदयछु। 

िपमसि 

(क) िडाको मसर्फाररस, 
(ख) आिा/बबुा िा आिा बबुा नभए बामिकाको संरिको नागररकिा प्रिाणपत्रको 

प्रमिमिवप, 
(ग) बामिकाको जन्ि स्िास््य संस्थािा िा अस्पिाििा भएको भमन खलु्न े

कागजाि,                             

(घ) बामिकाको जन्िदिाय प्रिाणपत्रको प्रमिमिवप, 
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(ङ) बैंक खािा खोिेको वििरण 

मनिदेक 

नाि: 

ठेगाना: 
बामिका सँगको नािा: 
हस्िािर: 

    आज्ञािे, 
बेदहरर अमिकारी 

प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि



 
 

 
 

 

 िूल्याः रु. २०।- 
प्रकाशकाः 
िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका 
गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

िाहाचोक, कास्की 




