
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

फालेलुङ राजपत्र 

फालेलुङ गाउँपाललकाद्वारा प्रकालित  

खण्डः ५) थकेपुङ, पाचँथर, फागुन २ गत,े २०७९ साल (संख्ाः ४ 

भाग-१  

फालेलुङ गाउँपाललका 

गाउँ का्यपाललकाको का्ायल्, थकेपुङ, पाँचथर 
फालेलुङ गाउँपाललकाको वाङमय प्रलिष्ठान स्थापना िथा सञ्चालन गने सम्बन्धमा कानूनी 

व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले यो ऐन जारी गरर प्रकालिि गररएकोछ ।  
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फालेलुङ गाउँपाललकाको वाङमय प्रलिष्ठान ऐन, २०७९ 

प्रस्िावनााः  

बहुजािीय, बहुभालिक, बहुधालमिक िथा बहुसाँस्कृलिक मलुकु नेपाल स्थानीय रुपमा भािा, कला 

सालहत्य र संस्कृलिका संरक्षण र संवर्द्िन िथा लिनको सवािङ्गीण लवकास गनि र भािा, कला सालहत्य र 

संस्कृलि सम्बन्धमा अध्ययन िथा अनसुन्धान गनि गराउन िथा यस के्षत्रमा समलपिि प्रलिलष्ठि प्रलिभाहरूको 

सम्मान र कदर गने सम्बन्धमा आवश्यक कायि गनिको लालग वाङमय प्रलिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन 

गने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संलवधानको धारा २२६ बमोलजम 

फालेलङु गाउँपाललकाको गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद - १ 

प्रारलम्भक 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम "फालेलङु गाउँपाललकाको वाङमय प्रलिष्ठान ऐन, २०७९" 

रहने छ ।  

(२) यो ऐन गाउँ सभाबाट पाररि भई फालेलङु राजपत्रमा प्रकाशन भएपलछ िरुुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।  

 २.  पररभािाः लविय वा प्रसंगले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा, 

(क) "प्रलिष्ठान" भन्नाले यस ऐन बमोलजम स्थापना भएको "फालेलङु गाउँपाललकाको वाङमय 

प्रलिष्ठान" लाई सम्झन ु पदिछ ।  

(ख) "भािा" भन्नाले नेपाली भािा लगायि फालेलङुमा बोललने ललम्ब,ु राई, मगर, िामाङ 

लगायिका सम्पणूि रालरिय भािा सम्झन ुपनेछ ।  

(ग) "कला" भन्नाले लचत्रकला, मलूििकला, लोककला, हस्िकला, लशल्पकला, वास्िकुला 

लगायिका अन्य सजृनात्मक लललिकला भन्ने सम्झन ुपनेछ । 

(घ) "सालहत्य" भन्नाले रारिका हरेक भािा सालहत्यका गद्य, पद्यमा सलृजि लवलवध लवधाका 

सालहत्य लगायि लललखि एवं मौलखक लोक सालहत्य समेि सम्झन ुपनेछ ।  

(ङ) "संस्कृलि" भन्नाले नेपाली संस्कृलिका लवलवध पक्ष सम्झन ुपनेछ ।  

(च) "सभा" भन्नाले प्रलिष्ठानको दफा ७ बमोलजमको "लवर्द्ि सभा" सम्झन ुपदिछ ।  

(छ) "पररिद" भन्नाले दफा ११ बमोलजमको "लवर्द्ि पररिद" सम्झन ुपदिछ ।  

(ज) "अध्यक्ष" भन्नाले "प्रलिष्ठानका अध्यक्ष" भन्ने सम्झन ुपदिछ ।  

(झ) "उपाध्यक्ष" भन्नाले "प्रलिष्ठानका उपाध्यक्ष" भन्ने सम्झन ुपदिछ ।   

(ञ) "पदालधकारी" भन्नाले पररिदक्ा पदालधकारी िथा सदस्यलाई सम्झन ुपदिछ ।  

(ट) "गाउँपाललका" भन्नाले "फालेलङु गाउँपाललका" लाई सम्झन ुपदिछ ।  

(ठ) "िोलकएका वा िोलकए बमोलजम" भन्नाले यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयममा िोलकएको वा 

िोलकए बमोलजम सम्झन ुपदिछ । 

 

 



 

फालेलुङ गाउँपाललकाको वाङमय प्रलिष्ठान ऐन, २०७९ 

2 

पररच्छेद - २ 

प्रलिष्ठानको स्थापना िथा काम कििव्य र अलधकार 

३. प्रलिष्ठानको स्थापना: (१) यस गाउँपाललका क्षेत्र लभत्रका भािा, कला, सालहत्य र संस्कृलिका िथा 

संस्कृलिको संरक्षण, सम्बर्द्िन िथा सवािङ्गीण लवकास गने काम समेिका लालग बाङमय प्रलिष्ठानको 

स्थापना गररएको छ ।  

(२) प्रलिष्ठानको केन्रीय कायािलय फालेलङु गाउँपाललका, गाउँ कायिपाललकाको कायािलय वा केन्र 

रहकेो स्थानमा रहनेछ । 

४. प्रलिष्ठान स्वशालसि संस्था हुनेः (१) प्रलिष्ठान अलवलच्छन्न उत्तरालधकारवाला एक स्वशालसि संस्था 

हुनेछ ।  

(२) प्रलिष्ठानको आफ्नो एउटा छाप हुनेछ ।  

(३) प्रलिष्ठानले व्यलिसरह चल-अचल सम्पलि प्राप्त गनि, उपभोग गनि, बेचलबखन गनि वा अन्य कुनै 

लकलसमल ेव्यवस्था गनि सक्नेछ ।  

(४) प्रलिष्ठानले व्यलि सरह आफ्नो िफि बाट नाललस उजरु गनि र प्रलिष्ठान उपर पलन सोही नाम उपर 

नाललस उजरु लाग्न सक्नेछ ।  

(५) प्रलिष्ठानले व्यलि सरह करार गनि र करार बमोलजमको अलधकार प्रयोग गनि िथा दालयत्व लनवािह 

गनि सक्नेछ ।  

५. प्रलिष्ठानको काम कििव्य र अलधकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेलखि काम, कििव्य र अलधकारका 

अलिररि प्रलिष्ठानको काम, कििव्य र अलधकार देहाय बमोलजमको हुनेछ:- 

(क) प्रलिष्ठानको नीलि िथा कायिक्रम िजुिमा गने, 

(ख) भािा, कला, सालहत्य, संस्कृलिको संकलन, संरक्षण, सम्बर्द्िन िथा अध्ययन अनसुन्धान गने, 

(ग) यी के्षत्रका अनसुन्धानात्मक िथा मौललक कृलि संकलन सजृना िथा प्रकाशन गने,  

(घ) यस के्षत्रमा उल्लेखनीय योगदान परु् याउने व्यलिलाई कदर सम्मान िथा पुरस्कृि गने,  

(ङ) पसु्िकालय ग्यालरी िथा संग्रहालय स्थापना गने,  

(च) यी के्षत्रमा अध्ययन अनसुन्धान गनि लवर्द्ि वलृत्तको व्यवस्था गने,  

(छ) प्रलशक्षण कायिक्रम सञ्चालन गन,े  

(ज) अन्य क्षेत्र बाहके स्थानीय, प्रदशे, रालरिय िथा अन्िरािलरिय के्षत्रलसि पररलचि हुने र पररलचि 

गराउने,  

(झ) यस क्षेत्रको लवकासको लालग व्यलि िथा संस्थालाई प्रोत्सालहि गने,  

(ञ) सम्बलन्धि लवियमा स्थानीय, प्रदशे, रालरिय, अन्िरािलरिय स्िरमा गोष्ठी, कायिशाला, 

सम्मेलन, प्रदशिनी, महोत्सव िथा प्रलियोलगिाको आयोजना गने,  

(ट) यी के्षत्रका अन्य संघ संस्थालसि सम्बन्ध स्थापना र लवस्िार गने िथा पारस्पररक सहयोग 

आदान प्रदान गने  

(ठ) ऐनका यी उर्द्शे्य परूा गनि अन्य आवश्यक काम गने । 
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पररच्छेद - ३ 

प्रलिष्ठानको संगठन, लवर्द्ि सभा र लवर्द्ि पररिदको गठन 

६. प्रलिष्ठानको संगठन: प्रलिष्ठानको संगठन दहेाय बमोलजमको हुनेछ र लयनीहरूको सामलूहक रुप नै 

प्रलिष्ठानको स्वरुप हुनेछ ।  

    (क) लवर्द्ि सभा (ख) लवर्द्ि पररिद  

७. लवर्द्ि सभा: (१) प्रलिष्ठानको सवोच्च लनकायको रुपमा एक लवर्द्ि सभा रहनेछ ।  

 (२) लवर्द्ि सभाको अध्यक्षको लनयलुि गाउँ कायिपाललकाले गनेछ ।  

 (३) लवर्द्ि सभाको गठन देहाय बमोलजम हुनेछ । 

(क) अध्यक्ष: १ जना  

(ख) उपाध्यक्ष: १ जना  

(ग) कोिाध्यक्ष: १ जना  

(घ) फालेलङु गाउँपाललकाका सबै क्षेत्र, जाि-जालि, भािा-भािी, सालहत्य, कला, संस्कृलि िथा 

मलहला आलदलाई प्रलिलनलधत्व गने गरी उि उन्नाईस सदस्य सम्बलन्धि क्षेत्रबाट लसफाररस 

सलमलिको लसफाररसमा गाउँपाललका अध्यक्षर्द्ारा समावेशी रुपमा मनोलनि गररने छ ।  

(ङ) सभार्द्ारा थप ५ जना मनोनयन गरी जम्मा पच्चीस सदस्यीय रहकेो पणूि सभा रहने छ ।  

(च) सभाको उपाध्यक्ष र कोिाध्यक्षको मनोनयन लवर्द्ि सभाले गनेछ ।  

(३) उपदफा २ र ३ बमोलजम लनयिु पदालधकारी िथा सदस्यहरूका पदावलध िीन वििको रहनेछ । 

(४) कुनै कारणले पद ररि हुन गएमा बाँकी अवलधको लालग त्यस्िो सदस्य जनु के्षत्र वा लवधाबाट 

मनोलनि भएको छ सोही लवधा वा क्षेत्रबाट अको सदस्य मनोलनि गररने छ ।  

(५) सभा सदस्यहरूको सलुवधा िोलकए बमोलजम हुनेछ ।  

(६) सभाको प्रशासलनक कामकाज गनिको लागी गाउँ कायिपाललकाले एक जना अलधकृिस्िरको 

कमिचारी सदस्य-सलचवको रुपमा खटाउनेछ ।  

८. लसफाररस सलमलि: (१) लवर्द्ि सभाका सदस्यहरूको गाउँपाललका अध्यक्षर्द्ारा मनोनयन गनि दहेाय    

    बमोलजमको एउटा लसफाररस सलमलि गठन गररने छ :–  

(क) गाउँपाललका उपाध्यक्ष - संयोजक  

(ख) गाउँ कायिपाललकाले िोकेका गाउँ कायिपाललका सदस्यहरु मध्ये २ जना - सदस्य  

(ग) भािा, कला, सालहत्य, संस्कृलिको के्षत्रमा ख्यालि प्राप्त व्यलि मध्ये गाउँपाललका अध्यक्षले 

िोकेका दईु जना - सदस्य  

(२) उपदफा (१) बमोलजमको सलमलिले सदस्यका लालग लसफाररस गदाि सम्बलन्धि क्षेत्रमा योगदान 

परु् याएका र परु् याउन सक्ने, साधनारि, ख्यालि प्राप्त, उच्च नैलिकवान िथा समावेशी चररत्रको 

प्रलिलनलधत्वलाई महत्व र प्राथलमकिा लदन ुपनेछ ।  
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(३) उपदफा (१) बमोलजमको सलमलिले पदालधकारीको मनोनयनका लालग लसफाररस गदाि कम्िीमा 

िेत्तीस प्रलिशि मलहलाको प्रलिलनलधत्व हुन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोलजमको सलमलिले सभाका सदस्य पदको मनोनयनको लालग लसफाररस गने 

सम्बन्धमा कायिलवलध सलमलिलेलनधािरण गरेबमोलजम हुनेछ । 

९. लवर्द्ि सभाको काम, कििव्य र अलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः  

(क) प्रलिष्ठानको नीलि लनधािरण गन,े  

(ख) प्रलिष्ठानको वालििक योजना िथा कायिक्रम स्वीकृि गने,  

(ग) प्रलिष्ठानको वालििक बजेट पाररि गने,  

(घ) लवर्द्ि वलृत्त, सम्मान िथा परुस्कार अनमुोदन गने,  

(ङ) पररिदल्ाई लनदशेन लदने,  

(च) प्रलिष्ठानको कामको अनगुमन िथा मलू्यांकन गने,  

(छ) प्रलिष्ठानको लनयम स्वीकृि गने,  

(ज) िोलकए बमोलजमको अन्य कायि गने आदी ।  

१०. लवर्द्ि सभाको बैठक (१) सभाको बैठक बििमा दईु पटक बस्ने छ ।  

(२) सभाको बैठक प्रलिष्ठानका अध्यक्षले िोकेको लमलि, समय र स्थानमा हुनेछ ।  

(३) सभाको बैठक हुनभुन्दा कम्िीमा साि लदन अगावै बैठकमा छलफल हुने लवियको कायिसचूी 

सलहिको सचूना सभाका सलचवले सबै सदस्यहरूलाई लदन ुपनेछ ।  

(४) सभामा ित्काल कायम रहकेा सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रलिशि सदस्य उपलस्थि भएमा 

सभाको बैठकको लालग गणपरूक संख्या पगेुको मालनने छ । 

(५) सभाको बैठकको अध्यक्षिा प्रलिष्ठानका अध्यक्षले र लनजको अनपुलस्थलिमा उपाध्यक्षले गनेछ ।  

(६) सभाको बैठकमा बहुमिको राय मान्य हुनेछ र मि बराबर भएमा सभामा अध्यक्षिा गने व्यलिले 

लनणाियक मि लदनेछ ।  

(७) सभाको बैठकको लनणिय सलचवले लनयमानसुार प्रमालणकरण गरी सुरलक्षि राख्ने छ ।  

(८) सभामा मानाथि वा आजीवन सदस्यलाई पयिवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गनि सलकने छ ।  

(९) सभाको बैठकसम्बन्धी अन्य कायिलवलध सभा आफँैले लनणिय गरेबमोलजम हुनेछ । 

११. लवर्द्ि पररिदक्ो गठन (१) प्रलिष्ठानको कायिकारी लनकायको रुपमा कायि गनि एउटा लवर्द्ि पररिद 

रहनेछ ।  

   (२) पररिदको गठन देहाय बमोलजम हुनेछ: 

 (क) अध्यक्ष:  १ जना  

 (ख) उपाध्यक्ष: १ जना  

 (ग) कोिाध्यक्ष: १ जना  

 (घ) सदस्य ८ जना  
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(ङ) कुनै कारणले पदालधकारी वा सदस्यको पद ररि हुन गएमा बाँकी अवलधको लालग त्यस्िो 

सदस्य जनु लवधा वा के्षत्रबाट मनोलनि भएको हो सोही लवधा वा के्षत्रबाट अको व्यलिलाई 

मनोलनि गररने छ । सभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोिाध्यक्ष पररिदको पदेन अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, कोिाध्यक्ष रहनेछ । पररिदको सदस्य मनोनयन कलम्िमा िेत्तीस प्रलिशि मलहलाको 

प्रलिलनलधत्व समेि रहने गरी सभाले समावेशी रुपमा गनुिपनेछ । 

३. पररिदको काम कििव्य र अलधकारः पररिदको काम कििव्य र अलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः–  

(क) सभाले गरेको लनणिय कायािन्वयन गने,  

(ख) सभाले लदएको लनदेशन पालना गने,  

(ग) लेखा परीक्षणको प्रलिवेदन सभा समक्ष पेश गने,  

(घ) सलचवले पेश गरेको वालििक कायिक्रम, बजेट, प्रगलि प्रलिवेदन िथा अन्य प्रलिवेदन 

सम्बन्धमा छलफल िथा आवश्यकिा अनसुार संशोधन गरी अनमुोदनका लालग सभा 

समक्ष पेश गने ।  

(ङ) प्रलिष्ठानको चल अचल सम्पलिको व्यवस्थापन, संचालन, संरक्षण र रेखदखे गने गराउने 

(च) प्रलिष्ठानको कोिको व्यवस्था र संचालन गने  

(छ) पररिदको काम कारबाहीको सम्बन्धमा लवधागि रुपमा लवभाग र आवश्यकिा अनसुार 

सलमलि, उपसलमलि वा कायिटोली गठन गने र त्यस्िो सलमलि, उप-सलमलि वा 

कायिटोलीको काम, कििव्य िथा अलधकार िोक्ने । 

(ज) िोलकए बमोलजमको अन्य काम गने । 

    १२. लवर्द्ि पररिदको बैठक:– (१) पररिदको बैठक दईु मलहनामा कम्िीमा एक पटक बस्नेछ ।  

(२) पररिदको बैठक पररिदका अध्यक्षले िोकेको लमलि समय र स्थानमा बस्नेछ ।  

(३) पररिदको बैठक हुनुभन्दा कम्िीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने लवियको 

कायिसचूी सलहिको सचूना पररिदका सदस्य-सलचवले सबै सदस्यहरूलाई लदन ुपनेछ ।  

(४) पररिदमा ित्काल कायम रहकेा सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रलिशि सदस्य उपलस्थि भएमा 

पररिदको बैठकको लालग गणपरूक संख्या पगेुको मालननेछ ।  

(५) पररिदको बठैकको अध्यक्षिा अध्यक्षले र लनजको अनपुलस्थलिमा उपाध्यक्षले गनेछ ।  

(६) पररिदको बैठकमा बहुमिकोराय मान्य हुनेछ र मि बराबर भएमा सभामा अध्यक्षिा गने व्यलिले 

लनणाियक मि लदनेछ ।  

(७) पररिदको बैठकको लनणिय सलचवले लनयमानसुार प्रमाणीकरण गरर सरुलक्षि गरी राख्नपुनेछ ।  

(८) पररिदको बैठक सम्बन्धी अन्य कायिलवलध सभाले लनणिय गरे बमोलजम हुनेछ । 

पररच्छेद - ४ 

प्रमखु संरक्षक, संरक्षक, प्रलिष्ठानका पदालधकारी िथा कमिचारी 

१३. प्रमखु संरक्षक: गाउँपाललका अध्यक्ष प्रलिष्ठानको प्रमखु संरक्षक रहनेछन ्।  

१४. संरक्षक: गाउँपाललका उपाध्यक्ष प्रलिष्ठानको संरक्षक रहनेछन ्।  
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१५. अध्यक्षको काम कििव्य र अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ :  

(क) सभा र पररिद बैठकको अध्यक्षिा गने,  

(ख) सभाले लदएको लनदेशन र पररिदले गरेको लनणियको कायािन्वयन गने गराउने, 

(ग) प्रलिष्ठानको वालििक कायिक्रम, बजेट, प्रलिवेदन िथा अन्य प्रलिवेदन ियार गनि लगाउने, 

(घ) स्थानीय सरकारसँग समन्वय गने, 

(ङ) पररिदको स्वीकृलि ललई प्रलिष्ठानको िफबािट करार गने,  

(च) संघीय सरकार, प्रदशे सरकार िथा लवदशेी संस्थासँग सम्बलन्धि लवियमा आवश्यक सम्पकि  गने,  

(छ) िोलकए बमोलजमको अन्य काम गने,  

१६. उपाध्यक्षको काम कििव्य र अलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछ ।  

(क) सभा र पररिदको बैठकमा उपलस्थि हुने, 

(ख) सभाले लदएको लनदेशन र पररिदले् गरेको लनणियको कायािन्वयनमा अध्यक्षलाई सहयोग गने, 

(ग) अध्यक्षको अनपुलस्थलिमा लनजले गने सबै काम गने,  

(घ) अध्यक्षको लनदेशनमा अन्य काम गने,  

(ङ) िोलकएको अन्य कायिहरु गने ।  

१७. सदस्य-सलचवको काम कििव्य र अलधकार िोलकए बमोलजम हुनेछ ।  

१८. पदालधकारी सम्बन्धी व्यवस्था:  

(१) अध्यक्षले यस ऐनको अधीनमा रही पदालधकारीको लनयलुि गनेछ ।  

(२) पदालधकारीको पाररश्रलमक, सेवाको शिि र सलुवधा िोलकए बमोलजम हुनेछ ।  

(३) पदालधकारी िथा सदस्यहरुको काम कििव्य र अलधकार िोलकए बमोलजम हुनेछ ।  

१९. पद ररि हुने अवस्था:  दहेायको अवस्थामा पदालधकारीहरुका पद ररि हुनेछ;–  

(क) लनजको पदावलध समाप्त भएमा, 

(ख) लनजले राजीनामा लदएमा, 

(ग) लनजको मानलसक सन्िुलन ठीक नभएमा  

(घ) लनजले नैलिक पिन देलखने फौजदारी अलभयोगमा सजाय पाएमा  

(ङ) लनज दफा २० अनसुार पदबाट हटेमा वा  

(च) लनजको मतृ्य ुभएमा ।  

२०. पदबाट हटाउन सक्ने: (१) पदालधकारी वा सभाका सदस्यले यस ऐनको उर्द्शे्य बमोलजम काम 

नगरेको वा आफ्नो पद अनकूुलको आचरण नगरेको वा इमान्दारीपवूिक काम नगरेको वा लनजमा 

कायिक्षमिाको अभाव भएको कारण दखेाई सभामा ित्काल कायम रहकेा कम्िीमा एक चौथाई 

सदस्यले गाउँपाललका अध्यक्ष समक्ष लललखि लनवेदन लदएमा गाउँ कायिपाललकाबाट एक छानलबन 

सलमलि गठन हुनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोलजमको छानबीन सलमलिले सो सम्बन्धमा छानलबन गरी आफ्नो प्रलिवेदन गाउँ 

कायिपाललका समक्ष प्रस्ििु गनेछ । छानलवन सलमलिले पेश गरेको प्रलिवेदन मनालसव देलखएमा 

सभाका अध्यक्षलाई गाउँ कायिपाललकाले हटाउन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजम पेश भएको प्रलिवेदनका सम्बन्धमा सभामा छलफल हुदँा सभाको बहुमि 

सदस्यले पदालधकारी वा सभाका सदस्यले यस ऐनको उर्द्शे्य बमोलजम काम नगरेको वा आफ्नो 

पद अनकूुलको आचरण नगरेको वा इमान्दारीपवूिक काम नगरेको वा लनजमा कायिक्षमिाको 

अभाव भएको भनी लनणिय गरेमा त्यस्िो पदालधकारी वा सभाका सदस्यलाई गाउँपाललका 

अध्यक्षले पदमिु गनुिपनेछ ।  

(४) पदबाट हटाउन ुअलघ सफाइको मौका लदन ुपनेछ । 

२१. कमिचारीः (१) प्रलिष्ठानमा आवश्यकिा अनसुार कमिचारीहरू रहनेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको कमिचारीको लनयुलि, पाररश्रलमक, सुलवधा िथा सेवाका शििहरू िोलकए 

बमोलजम हुनेछन ्। 

पररच्छेद - ५ 

२२. कोि िथा लेखापरीक्षण: (१) प्रलिष्ठानको एउटा छुट्टै कोि रहनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजमको कोिमा दहेायका रकमहरू रहने छन ्।  

(क) फालेलङु गाउँपाललकाबाट प्राप्त रकम ।  

(ख) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम ।  

(ग) प्रदशे सरकारबाट प्राप्त रकम ।  

(घ) लवदशेी सरकार संघ संस्था वा लवदशेी व्यलिबाट प्राप्त रकम ।  

(ङ) स्वदशेी संघ संस्था िथा व्यलिबाट प्राप्त रकम ।  

(च) अन्य स्रोिबाट प्राप्त रकम ।  

(३) उपदफा (२) खण्ड (घ) बमोलजमको रकम प्राप्त गनुि अलघ प्रलिष्ठानले नेपाल सरकार, प्रदेश 

सरकारबाट स्वीकृलि ललन ुपनेछ ।  

(४) कोिको रकम प्रलिष्ठानले बैंकमा खािा खोली जम्मा गररनेछ ।  

(५) प्रलिष्ठानको कोि सञ्चालन िोलकए बमोलजम हुनेछ ।  

(६) प्रलिष्ठानको सबै खचि उपदफा (१) बमोलजमको कोिबाट व्यहोररनेछ ।  

(७) प्रलिष्ठानको खािाको सञ्चालन कोिाध्यक्ष र सदस्य-सलचवको संयिु दस्खिबाट हुनेछ । 

२३. लेखा र लेखापरीक्षण:  प्रलिष्ठानको आय व्ययको लेखा गाउँपाललकाले अपनाए बमोलजम रालखनेछ । 

पररच्छेद - ६ 

लवलवध 

२४. शपथ (१) आफ्नो पदभार सम्भाल्न ु अलघ पदालधकारी र सदस्यहरूले अनसुचूी-१ मा िोलकएको 

ढाँचामा शपथ ग्रहण गनुि पनेछ ।  
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(२) पररिदका अध्यक्षले गाउँपाललका अध्यक्षबाट शपथ ग्रहण गनुि पनेछ ।  

(३) अन्य पदालधकारी र सदस्यहरूले पररिदका अध्यक्षबाट शपथ ग्रहण गनुि पनेछ ।  

२५. प्रिीक लचन्हः प्रलिष्ठानको प्रिीक लचन्ह िोलकए बमोलजमको हुनेछ ।  

२६. लनयम बनाउने अलधकारः यस ऐनको उर्द्शे्य कायािन्वयन गनि लवर्द्ि सभाले आवश्यक लनयम बनाउन 

सक्ने छ ।  

२७. बाधा अड्काउ फुकाउः यस ऐन बमोलजम बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकार गाउँ कायिपाललकामा 

लनलहि रहनेछ । 

२८. ऐनको संशोधन र खारेजी: (१) फालेलङु गाउँपाललकाको वाङ्मय प्रलिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गनि 

बनेको ऐन, २०७८ खारेज गररएको छ ।  

(२) यस ऐनको संशोधन वा खारेजी फालेलङु गाउँपाललकाको गाउँ सभाले सक्नेछ । 
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अनसुचूी - १ 

(दफा २४ सँग सम्बलन्धि) 

शपथ 

म सत्य लनष्ठापवूिक प्रलिज्ञा गदिछु लक म......................................... लाई लदएको लजम्मेवारी िनमनले 

दत्तलचत्त भई इमान्दारीपवूिक परूा गनेछु । भािा, कला, सालहत्य र संस्कृलिको सजृना, श्रीवलृि, सम्बर्धन, 

संरक्षण, संकलनका लालग प्रलिबि रही दशे र जनिाको सेवामा आफ्नो अमलू्य समय र शलि समलपिि 

गने छु ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

सपथ ग्रहण गननः 
नाम, थरः 
पदः 
दस्तखतः 
लमलतः  

सपथ ग्रहण गराउनेः 
नाम, थरः 
पदः 
दस्तखतः 
लमलतः  

आज्ञाले, 

डम्बर बहादरु आङदमे्बे 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि 

 


