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गण्डकी गाउँपालिका 
स्थालिय राजपत्र 

        खण्ड :               संख्या :                    लिलि : २०७९/०९/०५ 

भाग- 

गण्डकी गाउँपालिका 
गण्डकी गाउँपालिकाको बाि क्िब गठि िथा सञ्चािि काययविलि,२०७९ 

 

गण्डकी गाउँपालिका के्षत्रलभत्र बाििैत्री शासि प्रिर्द्यिका िालग यस गाउँपालिकाका सबै आिारभिू िथा 
िाध्यलिक विध्याियिा गठि गररिे विध्यािय स्िरीय बाि क्िब र गाउँपालिका स्िरीयबाि क्िब गठि िथा 
सञ्चािििा एकरुपिा ल्याउिे उरे्द्श्यिे स्थािीय सरकार सञ्चािि एि, २०७४ को दफा १०२ िे ददएको 
अलिकार प्रयोग गण्डकी गाउँपालिकािे यो काययविलि िजजयिा गरी िागज गरेको छ ।  
१. संक्षक्षप्त िाि र प्रारम्भः 

(१) यो काययविलिको िाि “गण्डकी गाउँपालिकाको बाि क्िब गठि िथा सञ्चािि काययविलि, २०७९” 
रहेको छ । 

(२). यो काययविलि गण्डकी गाउँपालिकाको काययपालिकािे स्िीकृि गरेको लििीदेक्षख गण्डकी गाउँपालिका 
के्षत्रभर िागज हजिेछ । 

२. पररभाषा : 
विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय ििागेिा यस काययविलििा - 
(क) “काययविलि” भन्नािे गण्डकी गाउँपालिकाको बाि क्िब गठि िथा सञ्चािि काययविलि, २०७९ िाई 
सम्झिजपछय । 

(ख) “पदालिकारी” भन्नािे विध्यािय स्िरीय बाि क्िब िथा गाउँपालिका स्िरीय बाि क्िबको अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, सक्षिििाई सम्झिजपछय । 

(ग) “काययकारी सदस्य” भन्नािे विध्यािय स्िरीय िथा गाउँपालिका स्िरीय काययकारी सलििीका सदस्यिाई 
सम्झिजपदयछ । 

(घ) “सािारण सदस्य” भन्नािे विध्यािय स्िरीय बाि क्िबिा सूक्षिकृि सम्बक्षधिि विध्याियलभत्रका अठार 
िषय िजलिका सबै बािबालिकािाई सम्झिजपछय । 
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 (ि) “गाउँपालिका” भन्नािे गण्डकी गाउँपालिका िथा िािहािका विध्यािय कायायिय सिेििाई 
सम्झिजपछय । 

(छ) “क्िब” भन्नािे काययविलि बिोक्षजि गठि हजि ेविध्यािय स्िरीय बाि क्िब िथा आिश्यकिाअिजसार 
गाउँपालिका स्िरीयबाि क्िब सिेििाई सम्झिजपदयछ । 

(ज) “अध्यक्ष” भन्नािे काययविलि बिोक्षजि गठि हजि े विध्यािय स्िररय बाि क्िब िथा आिश्यकिा 
अिजसार गाउँपालिका स्िरीय बाि क्िबको अध्यक्ष सिेििाई सम्झिजपछय । 

(झ) “काययकारी सलिलि” भन्नािे विध्यािय स्िरीय बाि क्िबको पदालिकारी सवहिको िौ सदस्यीय सलिलि 
िथा आिश्यकिा अिजसार गाउँपालिका स्िरीय पदालिकारी सवहिको िौ सदस्यीय सलिलि सिेििाई 
सम्झिजपछय । 

३. क्िब गठिका िालग सूििा प्रिाह गिजयपिनः  
यो काययविलि िागज भएपलछ पवहिो पटकका िालग गाउँपालिकाका सम्बक्षधिि आिारभिू िथा िाध्यलिक 
विध्याियहरुिे कम्िीिा १५ ददि अगािै आफ्िो विध्याियलभत्र अठार िषय िजलिका बािबालिकाहरु िात्र 
सक्षम्िलिि क्िब गठि गिन लििी, सिय, स्थाि िथा अधय आिश्यक कज राहरु खजिाई स्थालिय सञ्चार िाध्यि 
सिेिबाट सूििा प्रिाहको व्यिस्था लििाउिज पिनछ । 

४. क्िब गठि गिजयपिन :  
लियि ३ बिाक्षजि उक्षल्िक्षखि लििी सिय र स्थाििा पवहिो पटकका िालग क्िब गठि गिय सम्बक्षधिि 
विध्याियको विध्यािय व्यिस्थापि सलिलि अध्यक्ष, प्रिािाध्यापक र सम्बक्षधिि विध्याियको कम्िीिा 
एकजिा िवहिा विध्यािय व्यिस्थापि सलिलि सदस्यको अलििायय उपक्षस्थलििा उपक्षस्थि बािबालिकाहरुको 
भेिाबाट सकेसम्ि पजरुष िथा िवहिाको सिाि प्रलिलिलित्ि हजि े गरी सकभर िेपाङ जािीिाई विशेष 
प्रालथिकिािा राखी सिािेशीिा सिेििाई सम्बोिि गदस सियसम्िि हजिे गरी ९ सदस्यीय क्िबको पदालिकारी 
सवहिको काययकारी सलिलि गठि गिजय पिनछ । 

५. क्िब दिाय िथा ििीकरण :  
काययविलिको लियि ४ बिोक्षजि गठि हजिे प्रत्येक क्िबको दिाय िथा िविकरण अिजसूक्षि १ बिोक्षजिको 
ढाँिािा सम्बक्षधिि विध्याियिे िडा िा गाउँपालिकािा गिजय पदयछ। 
 

६ क्िबको आलथयक गलिविलि सञ्चािि : क्िबको आलथयक गलिविलि सञ्चािि सम्बक्षधिि विध्याियका 
प्रिािाध्यापक िथा बाि क्िबका अध्यक्षको सयजक्त दस्िखििा हजिछे ।  
 

७. िावषयक सािारण सभा र ििेतृ्ि ियि : 
१) सम्बक्षधिि विध्याियसँग सिधिय गरी प्रत्येक आलथयक िषय सिाप्त भएको लििीिे ३५ ददिलभत्र 
कक्षम्ििा ७ ददि अगािै प्रत्येक क्िबको अध्यक्षिे िावषयक सािारण सभा बोिाउिज पिनछ । 
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२) उपलियि (१) बिोक्षजि िावषयक सभा िबोिाइएको अिस्थािा सम्बक्षधिि विध्याियका प्रिािाध्यापकिे 
७ ददिलभत्र सम्बक्षधिि क्िबको िावषयक सािारण सभा बोिाई ददिजपिनछ । 

३) िावषयक सािारण सभाको गणपजरक संख्या कज ि सदस्य संख्याको ५१ प्रलिशि हजिेछ । 

४) िावषयक सािारण सभाको अध्यक्षिा क्िबको अध्यक्षिे गिनछ । र अध्यक्षको अिजपक्षस्थलििा 
उपाध्यक्षिे गिनछ । क्िबको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दजिै अिजपक्षस्थि भएिा उपक्षस्थि बहजिि सदस्यहरुिे 
छािेको सदस्यिे िावषयक सािारण सभाको अध्यक्षिा गिनछ । 

५) िावषयक सािारण सभािे प्रत्येक आलथयक िषयका िालग पदालिकारी ििेतृ्ि ियि गिनछ र यसरी िेितृ्ि 
ियि गदाय विगि दजई आलथयक िषय क्िबिा बसेको व्यक्षक्त पजिः पदालिकारीिा दोहोररि पाउिे छैि 

 

८) अलभिेख राखी ददिज पिन : 
प्रत्येक क्िबिे आफ्िो काि कारबाही व्यिक्षस्थि र पारदशी गियका िालग ियार गरेका देहाय 
बिोक्षजिका अलभिेखहरु सम्बक्षधिि विध्याियका प्रिािाध्यापकिे अद्यािलिक राक्षख ददिजपिनछ :- 

(क) सदस्य दिाय अलभिेख, 

(ख) सािारण सभा र कायकारी सलिलिसँग सम्बक्षधिि सम्पूणय अलभिेख,  
ग) गाउँपालिकािे िोकेको अधय आिश्यक कज राहरु । 

९) क्िबको सदस्यिा प्रालप्त र लििम्बि : 
१) क्िबको कायय क्षते्रलभत्रका प्रत्येक घरघजरीका १८ िषय िजलिका बािबालिकािे क्िबको सदस्यिा 
लिि िाहेिा सम्बक्षधिि क्िबका सक्षिि िाफय ि काययकारी सलिलि सिक्ष सदस्यिा प्रालप्तका िालग 
आिेदि ददिजपिनछ र क्िबको काययकारी सलिलििे आफ्िो कायय के्षत्रलभत्रको बािबालिका भए 
िभएको यकीि गरी कायय क्षते्रलभत्रको भए सािारण सदस्यिा सूक्षिकृि गिजपिनछ । 

२) कायविलि विपरीि कायय गिन क्िबको कज िै पलि सदस्यिाई क्िबको बहजिि सदस्यिे लिणयय 
गरबढीिा छ िवहिासम्िका िालग सदस्य पदबाट लििम्बि गिय सक्िछे । 

१०) क्िबको काि, कियव्य र अलिकार : यस काययविलिको अधयत्र लियििा उल्िख गररएका काि, कियव्य र 
अलिकारका अिािा प्रत्येक क्िबको काि, कियव्य र अलिकार देहाय बिोक्षजि हजिछे । 

(क) क्िबिा आबर्द् सदस्य सवहि १६ िषय िजलिका सबै बािबालिकाहरुको क्षििा विकास 
अलभिृवर्द् हजिे खािका हाक्षजरी जिाफ िकृ्तत्िकिा, लिबधि िेखि, सावहक्षत्यक गलिविलि आदद 
सञ्चािि गिन । 

(ख) विद्यािय भिाय हजिे उिेर सिूहका बािबालिकाहरु विद्यािय भिायबाट िक्षञ्चि रहे िरहेको 
बारेिा लिरधिर अिजगिि गिन र विद्यािय िगएका बािबालिकािाई विद्यािय भिाय गियका िालग 
सम्बक्षधिि विध्याियसँग सिधिय गरी विद्यािय भिाय गिन व्यिस्था लििाउिे । 
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(ग) गाउँपालिका िथा आफ्िो विध्याियलभत्रका टोि विकास सँस्थाहरुिे सञ्चािि गिन जििेििा 
िूिक काययिा सविय सहभालगिा जिाउिे । 

(घ) बाििैत्री शासि प्रिर्द्यिका िालग लििायररि सूिकहरु कायायधियििा सदैि रही बाििैत्री 
गण्डकी गाउँपालिका लििायण अलभयाििा गाउँपालिकािाई लिरधिर सहयोग गिन । 

(ङ) पूणय साक्षर, पूणय खोप, पूणय घटिा दिाय, पूणय सरसफाई, पूणय बािश्रि िजक्त, पूणय बािलबबाह 
िजक्त आदद अलभयाििा गाउँपालिका िथा टोि विकास ससँ्थाहरुिाई सहयोग गिन । 

(ि) गण्डकी गाउँपालिकािाई िजिजकिै ििजिा गाउँपालिकाको रुपिा स्थापिा गिन िफय  सदैि 
अग्रसर रहिे । 

(छ) आफ्िो विध्याियिाई शैक्षक्षक बधद, हड्िाि लिशेलिि के्षत्र िोक्िे. व्यिस्था लििाउि े

(ज) क्िबिे आफूिाई प्राप्त क्षजम्िेिारी कायायधियि गिय काययकारी सदस्यको संयोजकत्ििा बवढिा 
३ जिा सािारण सदस्यहरु सक्षम्िलिि उपसलिलिहरु गठि गिय सक्ि े। 

(झ) गाउँपालिकािे िोकेका अधय काययहरु गिन गराउि े

 

११) अध्यक्षको काि, कियव्य र अलिकार : यस काययविलिको अधयत्र लियििा उल्िेख गररएको काि 
कियव्य र अलिकारको अिािा प्रते्यक क्िबको अध्यक्षको काि, कियव्य र अलिकार देहायबिोक्षजि 
हजिेछ । 

(क) िावषयक सािारण सभा बैठक बोिाउिे र बैठकको अध्यक्षिा गिन, 
(ख) िावषयक सािारण सभा बैठकको काययसजक्षि िथा प्रस्िाि पेश गिन गराउिे । 

(ग) गाउँसभा, गाउँपालिका एिं क्िबको सािारण सभा र काययकारी सलिलिको लिणयय कायायधियि 
गिन गराउिे सदैि ित्िीि रहिे । 

(घ) क्िबका कािको सािाधय रेखदेख, लिदनशि र लियधत्रण गिन 
(ङ) क्िबको प्रलिलिलित्ि एकि रुपिा गिजयपिन भएिा सो कायय गिन 
(ि) सािारण सभािे िोकेका अधय काि गिन 

१२) उपाध्यक्षको काि, कियत्य र अलिकार : प्रत्येक क्िबको उपाध्यक्षको काि, कियव्य र अलिकार 
देहायबिोक्षजि हजिेछ। 

(क) अध्यक्षको अिजपक्षस्थलििा लिजको काययभार सिाल्ि े

(ख) क्िबका सदस्यहरुिाई िोवकएको काििा सहजीकरण र सिधिय गिन 
(ग) सािारण सभािे िोकेका अधय काि गिन 

१३) सक्षििको काि, कियव्य र अलिकार : प्रत्येक क्िबको सक्षििको काि, कियव्य र अलिकार 
देहायबिोक्षजि हजिेछ । 

(क) सािारण सभाको सक्षििको रुपिा काि गिन 
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(ख)सािारण सभाको लिणययको अलभिेख सम्बक्षधिि विध्यािय प्रिािाध्यापक िाई बजझाउिे । 

(ग) अध्यक्षको लिदनशििा सािारण सभाको बैठकको िालग पत्रािार गिन । 

(घ) सािारण सभािे िोकेका अधय काि गिन । 

१५.सािारण सदस्यको काि, कियव्य र अलिकारः काययविलिको लियि ९ को उपलियि (१) बिोक्षजि 
क्िबिा आबद्व सािारण सदस्यको काि, कियव्य र अलिकार देहायबिोक्षजि हजिछे । 

(क) िावषयक सािारण सभािा भाग लिई लिणयय प्रवियािा सविय सहभालगिा जिाउिे । 

(ख) आफ्िो के्षत्रलभत्र संिालिि काययिि कायायधियििा क्िबिाई रििात्िक सल्िाह सजझाि 
सवहि लिरधिर सहयोग गिन । 

(ग) सािारण सभािे िोकेका अधय काि गिन । 
 

२) गाउँपालिका स्िरीय बाि क्िबको सल्िाहकार सलिलििा गाउँकाययपालिकािे िोकेको प्रिजख प्रशासवकय 
अलिकृि सवहि बढीिा लिि जिा सदस्य रहेको एक सलिलि रहिेछ । 

३) सल्िाहकार सलिलिको काि, कियव्य र अलिकार देहाय बिोक्षजि हजिेछ :- 
(क) क्िबिे सम्पादि गरररहेका वियाकिपहरुको बारेिा क्िबिाई सल्िाह, सजभाि र 
िागयदशयि गिन र सोको जािकारी गाउँपालिकािाई सिेि गराउिे । 

(ख) गाउँपालिकािे िोकेको अधय काि गिन । 

१७. प्रलििेदि र पजरस्कारः- 
१) सम्बक्षधिि विध्याियिे आफ्िो विध्याियको क्िबबाट सम्पाददि वियाकिापहरुको प्रलििेदि 
िोवकए बिोक्षजिको ढाँिािा िौिालसक रुपिा गाउँकाययपालिकाको कायायियिा पेश गिजयपिनछ । 

२) उपलियि (१) बिोक्षजि प्राप्त प्रलििेदिका आिारिा गाउँपालिकाको प्रत्यक आलथयक िषयिा 
सबैभधदा उत्कृष्ट र लसजयिात्िक कायय सम्पादि गिन एउटा क्िबिाई क्षििा लबस्िार िथा 
सजदृढीकरणका िालग काययपालिकािे लिणयय गरेबिोक्षजि पजरस्कृि गिनछ। 

१८. गाउँपालिका स्िरीय बाि क्िबको गठि, काि, कियव्य र अलिकार:- 
१) काययविलि बिोक्षजि प्रत्येक विध्याियिा गठि हजिे विध्यािय स्िरीय बाि क्िबहरुको काययकारी 
सलिलिबाट एक/एक जिा पदालिकारीको प्रलिलिलित्ि रहिे गरी एक जिा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एकजिा 
सक्षिि, र अधय २ जिा काययकारी सदस्यसवहि ५ सदस्यीय एक गाउँपालिका स्िरीय बाि क्िबको 
गठि गाउँ काययपालिकािे िोकेको काययपालिका सदस्यको उपक्षस्थलििा हजिेछ । यसरी गठि हजिे 
गाउँपालिका स्िरीय क्िबको दिाय िथा ििीकरण अिजसूिी २ बिोक्षजिको ढाँिािा 
गाउँकाययपालिकाको काययियिा गिजयपिनछ। 
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२) दजई पटक गाउँपालिका स्िरीय बाि क्िबको अध्यक्ष भएको व्यक्षक्त पजिः अध्यक्ष पदिा 
िदोहोररिे गरी प्रत्येक दजई िषय उपलियि (१) िा उल्िेक्षखि प्रविया अििम्बि गरी गाउँपालिका 
स्िरीय क्िबको पजियगठि गिजय पिनछ । 

३) गाउँपालिका स्िरीय बाि क्िबको काि, कियव्य र अलिकार देहाय बिोक्षजि हजिछे 

क)प्रत्येक विध्यािय स्िरीय क्िबिा आिर्द् सदस्यसवहि सोह्र िषयिजलिका सबै 
बािबालिकाहरुको क्षििा विकास अलभिृवर्द् हजिे खािका गाउँपालिका िरीय हाक्षजरी जिाफ, 

िकृ्तत्िकिा, लिबधि िेखि, सावहक्षत्यक गलिविलि आदद संिािि गिन । 

ख) गाउँपालिका के्षत्रलभत्र विद्यािय भिाय हजि ेउिेर सिूहका बािबालिकाहरु विद्यािय भिायबाट 
िक्षञ्चि रहे िरहेको बारेिा लिरधिर अिजगिि गिन र विद्यािय िगएका बािबालिकािाई विद्यािय 
भिाय गियका िालग सम्िक्षधिि विध्यािय कायायिय एिं गाउँकाययपालिकाको कायायियसगँ 
आिश्यक सिधिय गरी विद्यािय भिाय व्यिस्था लििाउि े। 

िथा प्रत्य 

ग) गाउँपालिका िथा प्रत्येक विध्याियलभत्रका टोि विकास संस्थाहरुिे संिािि गिन 
जििेिाििूिक काययिा सविय सहभालगिा जिाउिे । 

घ) बाििैत्री शासि प्रिर्द्यिका िालग लििायररि सजिकहरु कायायधियििा सदैि अग्रसर रही 
बाििैत्री गण्डकी गाउँपालिका लििायण अलभयाििा गाउँपालिकािाई लिरधिर सहयोग गिन । 

ङ) पूणय साक्षर, पूणय खोप, पूणय घटिा दिाय, पूणय सरसफाई, पूणय बािश्रि िजक्त, पूणय बािलबबाह 
िजक्त आदद अलभयाििा गाउँपालिका िथा टोि विकास संस्थाहरुिाई सहयोग गिन । 

ि) गण्डकी गाउँपालिकािाई िजिूककै ििजिा गाउँपालिकाको रुपिा स्थापिा गिय सदैि अग्रसर 
रहिे । 

छ) गाउँपालिकािाई शैक्षक्षक बधद हडिाि लिषेलिि के्षत्र िोक्िे व्यिस्था लििाउिे । 

ज) गाउँपालिकािे िोकेका अधय काययहरु गिन गराउिे । 

१९. क्िबको लििम्बि िा खारेजी : 
(१) देहायका उल्िेक्षखि कज िै पलि अिस्थािा सम्बक्षधिि विध्यािय व्यिस्थापि सलिलििे विध्यािय 
स्िरीयबाि क्िबिाई अको व्यिस्था िहजञ्जिे सम्िको िालग लििम्बि िा खारेजी गिय सक्िेछ,, 

(क) काययविलििा उक्षल्िक्षखि प्राििाि विपरीिको कायय गरेको प्रिाक्षणि भएिा, 
(ख) गाउँपालिकािे ददएको लिदनशिको बारम्बार उल्िघंि गरेिा, 

(२) उपलियि (१) बिोक्षजि कज िै पलि क्िबिाई लििम्िि िा खारेजी गिजय अक्षघ विध्यािय 
व्यिस्थापि सलििीिे उक्त क्िबिाईिाई ७ ददिको म्याद ददई सफाई पेश गिन िौका ददिेछ । 
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(३) उपलियि (२) बिोक्षजिको सियािलििा क्िबको क्षित्तबजझ्दो सफाई पेश गरेको विध्यािय 
व्यिस्थापि सलिलििाई िागेिा विध्यािय व्यिस्थापि सलिलििे क्िबको लििम्िि िा खारेजी 
प्रवियािाई स्थगि गिय सक्िेछ । 

(४) उपलियि (१) बिोक्षजि कज िै पलि क्िबको खारेजी भएिा सम्बक्षधिि विध्याियिे 
काययविलिको दफा ४ बिोक्षजिको प्रविया अििम्बि गरी क्िबिा सूक्षिकृि सदस्यहरुको भेिाबाट 
पजिः क्िबको ियाँ क्िब गठि गिजयपदयछ । 

(५) गाउँपालिका स्िरीय बाि क्िबको खारेजीको हकिा उपलियि (१) को खण्ड (क), (ख) र 
(ग) िा उक्षल्िक्षखि प्राििाि बिोक्षजि कायय गरेको भिी काययपालिकािाई िागेिा उपलियि (२) र 
(३) बिोक्षजिको प्रविया काययपालिकािे अबिम्बि गरी क्िबको लििम्बि िा खारेक्षजको 
प्रवियाका बारेिा काययपालिकािे उपयजक्त लिणयय लिि सक्िेछ । िर, विध्यािय स्िरीयबाि क्िब 
उपलियि (१) बिोक्षजि लििम्बि िा खारेजी भएको अिस्थािा उक्त क्िबबाट गाउँपालिका 
स्िरीय बाि क्िबिा प्रलिलिलित्ि गिन पदालिकारीको पद ररक्त भएको िालििछे र उपलियि (४) 
बिोक्षजि सम्बक्षधिि क्िबिे पूणयिा पाएपलछ उक्त क्िबबाट गाउँपालिकास्िरीय बाि क्िबिा ररक्त 
भएको पद स्िि पूलिय गिजयपिनछ । 

२०. क्िब गठििा िैलगंक सिािेक्षशिा कायि गिजयपिन : 
(१) यस काययविलि बिोक्षजि गठि गररिे विध्यािय स्िरीय बाि क्िब िथा गाउँपालिका स्िरीय 
बाि क्िबको काययकारी सलिलििा सकभर िवहिा र पजरुषको बराबरी उपक्षस्थिीिा हजिे व्यिस्था 
लििाउिज पिनछ भिे अध्यक्ष र सक्षिि पदिा एक जिा िवहिा र एकजिा पजरुषको अलििायय 
सजलिक्षिििा लििाउिजपिनछ । 
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अिजसूक्षि - १ 

(लियि ३ सँग सम्बक्षधिि ) 
गण्डकी गाउँपालिका 

........िं. विध्यािय कायायिय 

भ जक्षम्ििोक, गोरखा, गण्डकी प्रदेश, िेपाि । 

 

बाि क्िब दिायको प्रिाण-पत्र| 

दिाय िं :- 
 

गण्डकी गाउँपालिका के्षत्रलभत्र बाििैलत्र शासि प्रिर्द्यिका िालग “गण्डकी गाउँपालिकाको बाि 
क्िब गठि िथा सञ्चािि काययविलि, २०७९” लियि ३ बिोक्षजि गण्डकी गाउँपालिकाको 
विध्यािय . . को के्षत्र भरी आफ्िो काययक्षते्र रहिे गरी देहाय बिोक्षजिको बाि क्िब दिाय गरर 
यो प्रिाण- पत्र प्रदाि गररएको छ । 

(क) क्िबको िाि : विध्याियस्िरीय बाि क्िब विध्यािय िं... 
(ख) क्िब रहिे ठेगािा : विध्यािय िं.... गण्डकी गोरखा, गण्डकी प्रदेश, िेपाि । 

द्रष्टव्य : काययविलिको लियि (५) बिोक्षजिको प्रत्येक िषय िावषयक सािारण सभा गरी लियि 
(३) बिोक्षजि क्िबको ििीकरण गिजय पदयछ । 

क्िब दिाय गिन अलिकारीको िाि, थर र दजायः 
दस्िखिः 
िाि, थर : 
दजायः 
विध्यािय िं. 

 

ि.सं िविकरण िहाि रहि ेअिलि ििीकरण गिन विध्यािय िं 
को काययियको छाप र 

हस्िाक्षर 
देक्षख सम्ि 
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अिजसजक्षि - १ 

(लियि ३ सँग सम्बक्षधिि ) 
गण्डकी गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

भ जक्षम्ििोक, गोरखा, गण्डकी प्रदेश, िेपाि  
गाउँपालिका स्िरीय बाि क्िब दिायको प्रिाण-पत्र| 

दिाय ि :- 
 

गण्डकी गाउँपालिका के्षत्रलभत्र बाििैत्री शासि प्रिदयिका िालग “गण्डकी गाउँपालिकाको बाि क्िब गठि 
िथा सञ्चािि काययविलि, २०७९” को लियि बिोक्षजि गाउँपालिका क्षेत्रभरर आफ्िो काययक्षेत्र रहिे गरी देहाय 
बिोक्षजिको हजि ेगरी बाि क्िब दिाय गरर यो प्रिाण- पत्र प्रदाि गररएको छ । 

(क) क्िबको िाि : गाउँपालिका स्िरीय बाि क्िब गण्डकी ।  
(ख) क्िब रहिे ठेगािा : गण्डकी गोरखा, गण्डकी प्रदेश, िेपाि । 

द्रष्टव्य : काययविलिको लियि (५) बिोक्षजिको प्रत्येक िषय बावषयक सािारण सभा गरी लियि (३) बिोक्षजि 
क्िबको िविकरण गिजयपदयछ । 

 

क्िब दिाय गिन अलिकारीको िाि, थर र दजायः 
दस्िखिः 
िाि, थर : 
दजायः 
कायायियः 
िविकरण 

ि.सं िविकरण िहाि रहि ेअिलि ििीकरण गिन गाउँपालिकाको 
काययियको छाप र हस्िाक्षर देक्षख सम्ि 

    

 

आज्ञािे, 

ररजेश उपरकोटी 
प्रिजख प्रशासकीय अलिकृि 


