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हरिनास गाउँपालिकाको ्ि् संसकक ती संिक् सम्न्ी काीय्वल्, 2077
पसतावनाव हरिनास गाउँपालिका लभत ्सोवास गिी आएका यवलभन जातजातीको ्ि,्संसकक लत संिक्का िालग
जनतासंग अधीक काीय्ििा यवलनीोबजत भएको िकििे संसकक लतको केतिा काि गन् संघसंसथा,आिा
सिहु,ीवुा किव तथा अनी सलिलतिाई ददइने िकि सिी सापेक,पभावकािी,वीवबसथत ि पािदा् ्नाउन
वाञ्नीी भइकोिे सथालनी सिकाि ऐन 2074 को दफा 102 ्िोबजि हरिनास गाउँपालिकािे ीो
काीय्वल् ्नाई िागु गिेको ् ।
1. संबकष नाि ि पािमभव (1)ीस काील््ल्को नाि "हरिनास गाउँपालिकाको ्ि् संसकक ती संिक्

काीय्वल्,2077" िहेको ् ।
(2) ीो काीय्वल् हरिनास गाउँकाीप्ालिकाको ्ैठक्ाट बसवकक त भएको लिलत्ाट िागु हनुे् ।

2. परिभाषाव यवषी वा पसरिे अक् अथ् निागेिा ीसकाीय्वल्िाव
(क) "गाउँपालिका"भनािे हरिनास गाउँपालिका सम्नपुद्् ।
(ख) "काीप्ालिका" भनािे हरिनास गाउँकाीप्ालिका सम्नपुद्् ।
(ग) "अधीक" भनािे ीस गाउँकाीप्ालिकाको अधीक सम्नपुद्् ।
(घ) "उपाधीक" भनािे ीस गाउँकाीप्ालिकाको उपाधीक सम्नु पद्् ।
(ङ) "पिखु पाासकसी अल्कक त" भनािे ीस गाउँकाीप्ालिकाको काीा्िीको पिखु पाासकसी

अल्कक त सम्नपुद्् ।
(च) "चाडपव"् भनािे हरिनास गाउँपालिका लभत िनाइने िखुी चाडपव् सम्नपुद्् ।
(्) "सिहु तथा सलिलत" भनािे संसकक लतको संिक् तथा पव्न हनुे गिी चाडपव् िनाउन गदठत

आिा सिहु,ीवुा किव,संसकक लतक सिहु सलिलत तथा सिहु सम्नपुद्् ।
(ज) "संसकक लत" भनािे पव,् किा, सायहती,भेषभषुा, इलतहास, भाषा, ्ि् आददको सिय् सम्नपुद्् ।
(्) "वडा काीा्िी" भनािे सिहु तथा सलिलत दता् भएि काी् केत िहेको हरिनास

गाउँपालिकाको वडा काीा्िी सम्नपुद्् ।



3. पसताव पेा सम्न्िाव ीस काीय्वल् ्िोबजिको अनदुान उपिब् गिाउने पीोजनका िालग सिहु
तथा सलिलतिे वडा काीा्िीको लसफारिस सयहत आफनो ्ि,्संसकक लत संिक् सम्न्ी भेष-भषुा,भाडा
वतन् िगाीतको िाग सयहतको पसताव गाउँपालिका अधीक सिक पेा गनुप्न्् ।

४. पसतावसाथ संिगन िाखपुन् कागजातहर: दफा ३ ्िोबजि पसताव पेा गन् इच्ुक संघसंसथा,सिहु
तथा सलिलतिे पसतावसाथ देहाी ्िोबजिका कागजातहर संिगन िाखपुन्् ।

(क)संघसंसथाको हकिा
(1) संघसंसथा लनीिानसुाि दता् भएको लनससा,
(2) पचलित कानून विोबजि कि चकुा ि नयवकि् गिेको लनसता,
(3) यवगतिा संसकक लत तथा िहोतसवको केतिा काि गिेको भए सोको यववि्,
(4) संघससथाको नाििा खोलिएको ्ैक खाता सम्न्ी यववि्,
(ख) सिहु तथा सलिलतको हकिा:
(1) सिहु तथा सलिलत गठन गिेको लन्ी्को पलतलियप,
(२) सिहु तथा सिलत गठन भएको सम्न्िा सम्बन्त वडा काीा्िी वा हरिनास गाउँपालिकाको

सिहु तथा सलिलत दता्को पिा्पतको पलतलियप ि लसफारिस,
(३) सिहु तथा सलिलतका अधीक तथा सदसी सबचवको नागरिकताको पलतलियप,
(४) सलिलतको नाििा खोलिएको ्ैकखाता सम्न्ी ल्वि्,
(५) यवगतिा संसकक लतको केतिा काि गिेको भए सोको यववि्,
5. ्नौटका आ्ाि तथा यवल्हर: (1) दफा (3) ्िोबजि पाष पसतावहर गाउँपालिका अधीकिे
आवशीकता देखेिा आवशीकता अनसुाि ्जेट सयहतको आदेा ददन सकने् ।

6. अनदुान िकि सम्न्िा: दफा (3) ्िोबजि पसताव पेा गन् संघसंसथा,सिहु तथा सलिलतिाई
देहाी ्िोबजि अनदुान िकि ददन सयकने् ।

(१) र ५ िाख समि गाउँपालिका अधीकको आदेा अनसुाि
(२) र ५ िाख भनदा िालथ गाउँकाीप्ालिकाको लन्ी् अनसुाि
7. यवयव्: ीस काीय्वल्िा िालथ जेसकैु िेबखएतापलन सम्बन्त वडा काीा्िीको लसफारिस ्िोबजि

कुनै संघसंसथा,सिहु तथा सलिलतिे भाडा वतन् खरिदका िालग िाग भई आएिा दफा (6)
्िोबजिको अनदुान िकि बसवकक त गन् सकने् ।

8. ्ा्ा अडकाउ फुकाउन सकन:े ीस काील््ल्िा कुनै यदल््ा भएिा गाउँकाीप्ालिकाको ्ैठकिे
्ा्ा अडकाउ फुकाउन सकने् ।

९. ीस काीय्वल् ्िोबजि हनु:े गाउँपालिका्ाट जािी गरिएका अनी ऐन तथा काीय्वल्िा जेसकैु
िेबखएको भएतापलन ीस काीय्वल्िा िेबखएको कुिािा ीसै विोबजि हनुे ् ।

१०. खािेजी ि ्चाउ: ीस काीय्वल् ्िोबजि भए गिेका काि कािवाही ीसै काीय्वल् ्िोबजि भए
गिेको िालनने् ।
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