
 

1 
 

 हिमा गौतम स्मतृत कोष 

अमरपुर – गुल्मी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

पररचय र प्रगतत बिवरण स्माररका 
२०६९ 

 



 

2 
 

          

हिमा गौतम स्मतृत कोष – स्माररका २०६९ 

बिषय:         पेज: 
- प्रस्तावना           ३ 

- पररचय          ३   

- लक्ष्य र उद्देश्य         ४ 

- सन्चाललत काययक्रम र प्रमखु उपलब्धि      ४ 

क  लिक्षा         ४ 

ख  स्वास््य         ७ 

ग  बिबिि जनकल्याण        ८ 

- आर्थयक लगानी         ९ 

- कोषको धयवस्थापन             ९ 

- भावी कायययोजना        १० 

- अनसुरू्च         १० 

१  हिमा गौतम स्मतृत कोषका पदार्िकारीिरू    १० 

२  हिमा गौतम स्मतृत कोषका ससं्थापक र स्थायी सदस्यिरू  ११ 

३  हिमा गौतम स्मतृत कोषिाट लाभाब्न्वत र परुष्कृत िालिाललकािरू ११ 

क  तन:िलु्क कलम-कापी बितरणिाट लाभाब्न्वतिुने छात्र-छात्रा   ११ 

ख  गलु्मी क्षते्र न ं३ िाट एसए्ल्सीमा सिोत्कृष्टभ ैपरुस्कार पाउने  ११ 

ग  अमरपरु गा.वव.स.का बिद्द्यालयिाट उत्कृष्टभ ैपरुस्कार पाउने   १२ 

घ  आर्थयक अनदुान पाउने अमरपरु गा.वव.स.का बिद्द्यालयिरू  १६ 

ङ  बििषे आर्थयक सियोग पाउने गरीि-असिाय धयब्ततिरू   १६ 

- स्वगीय हिमा गौतमको सकं्षक्षप्त जीवनी     १७ 

- हिमा गौतम स्मतृत कोषको बििान      १९ 

- बििषे िन्यिाद र कृतज्ञता       ३९ 

 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

हिमा गौतम स्मतृत कोष 

अमरपुर – गुल्मी 
प्रस्तावना 

गुल्मी जजल्लाको अमरपुर र छिमेकी गाउंिजस्तका गररि तथा असहाय महहला, िालिाललका र अन्य सीमान्तकृत 
जनसमुदायको बिकास र कल्याणमा सहयोग पुयााउन वव.सं. २०५३ मा स्थापना भएको "हहमा गौतम स्मृछत 
कोष"ले १५ िषा पार गररसकेको ि। यस अिधिमा नेपालमा िेरै नै सामाजजक, आधथाक र राजनैछतक उथलपुथल 
भएतापछन अमरपुरिासी छनम्निगीय िालिाललका र महहलाको आिारभुत लिक्षा र स्वास््यको क्षेत्रमा यो सानो 
गैरसरकारी संस्थाको योगदान उल्लेख्य भएको माछनन्ि। १५ िषाको दौरानमा हहमा गौतम स्मृछत कोषले गरेका 
प्रत्यक्ष योगदान िाहेक यसकै पे्ररणाले अमरपुरका अन्य छिमेकी गाउंहरुलाइ समेत समेट्नेगरी सन्चाललत 
गररएका केही िैक्षक्षक र सामाजजक कायाक्रमहरुको पछन यस स्माररकामा संक्षक्षप्त उल्लेख गररएको ि।  

यी सम्पूणा कायाक्रमका प्रमुख सहयोगी स्वगीय हहमा गौतमका ज्येष्ठ सुपुत्र श्री कुलचन्र गौतमको अगुवाइ र 
पहलमा तयार गररएको यो स्माररकाको प्रारजम्भक मस्यौदा हहमा गौतम स्मृछत कोषका छनवतामान अध्यक्ष श्री 
रामचन्र गौतमले लेखु्न भएको धथयो भने यस्को सम्पादन र पररमाजानमा उक्त कोषका सदस्य, सल्लाहकार र 
पदाधिकारीहरु िमा गौतम, उपेन्र गौतम, सुिील गौतम, हदनेि गौतम, राजेि गौतम, साबित्रा गौतम, लक्ष्मण 
पराजुली, नारायण पराजुली, ककछतामान महत, लोकनाथ पाण्डे र युिराज भण्डारीको पछन सहभाधगता रहेको ि।  

पररचय 

वव.सं. १९८५ साल माघ महहनामा िुकोट-िस्तु राताचौरमा जन्म भइ अमरपुर छनवासी ओम प्रसाद गौतमसंग 
वववाह भएकी हहमा (पाण्ड)े गौतमको वव.सं. २०५३ पौष २७ गत ेस्वगाारोहण भएको धथयो। आफ्नो जीवनकालमा 
श्रीमती हहमा गौतमले महहलाहरु पछन साक्षर हुनुपिा , िोरीहरुलाई पछन ववद्यालय पठाउनुपिा , समाजका दखुख 
गररवलाई औषिी उपचारमा सहयोग गनुापिा भन्ने प्रगछतिील मान्यता राखु्न हुन््यो र आफ्नो गाउं-छिमेकका 
गरीि, छनसहाय महहला, िालिाललका, िदृ्िा, बििवा, बिरामी आहदलाइ अथक सहयोग गनुाहुन््यो। वहांको 
छनिनपछि पछन त्यस प्रकारका परोपकारी र समाजसेवी गछतबिधिलाइ छनरन्तरता हददैं अझ संस्थागतगने 
मनसायले वहांका िोकसंतप्त िोरािोरीद्वारा "हिमा गौतम स्मृतत कोष" को स्थापना २०५३ सालमै गररएको हो।  

यस कोषको स्थापना गने संस्थापकहरु श्रीमती हहमा गौतमका चार भाइ िोराहरु - कुल चन्र गौतम, सुरेि चन्र 
गौतम, सुिील चन्र गौतम र हदनेि गौतमका साथै िोरीहरु रमा भुसाल र साबित्रा गौतम रहेका िन। हालसम्म 
यस कोषिाट सन्चाललत कायाक्रमहरूका प्रमुख आधथाक सहयोगकताा संस्थापक-सदस्य कुलचन्र गौतम हुनुहुन्ि 
भने अन्य संस्थापकहरू, कोषका पदाधिकारी र िुभधचन्तकहरू र स्थानीय जनसमुदायिाट पछन उल्लेख्य सहयोग 
प्रप्त भएकोि। यो कोषले सहयोग गरेका कायाक्रमिाट लाभाजन्वत महहला, िालिाललका र सवासािारणको 
सद्भावना नै यसको मुख्य सम्पवि र पे्ररणाको श्रोत हो।  
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हहमा गौतम स्मृछत कोषको औपचाररक स्थापना २०५४ पौष १८ मा गुल्मी जजल्ला प्रिासन कायाालयमा बििान 
दताागरी बिधिपुिाक भएको धथयो। कोषको प्ररजम्भक तदथा सलमछतका र पछि कायासलमछतका प्रथम अध्यक्ष स्व. 
ओम प्रसाद गौतम हुनु हुन््यो।  

स्मरण रहोस हहमा गौतम स्मृछत कोषको कायाक्षेत्र गुल्मी जजल्लाको सदरमुकाम तम्घासिाट कररि २० 
ककलोलमटर पजचचममा अवजस्थत, समुर सतहदेखख कररि १३०० लमटरको उचाइमा रहेको, हाल कररि ८०० घरिुरी 
र ४००० जनसंख्या भएको अमरपुर गाउं हो। यो कोषको स्थापनाकालमा अमरपुर छनकै बिकट र अबिकलसत 
माछनन््यो, जहां मोटरिाटोको पहंुच धथएन; टेललफोन, बिजुली आहद सुबििािाट िजन्चत धथयो; िहुसंख्यक 
िालिाललका बिद्यालय जांदैनथे; साक्षर महहलाको संख्या नगण्य धथयो; मातलृििुको मतृ्युदर भयािह धथयो; 
िालबििाह प्रथा ब्यापक धथयो। कुमाल समदुायजस्ता वपिडडएका जनजाछतको संख्या प्रिस्त भएको यो गाउंमा, 
दललतहरू अपहेललत हुन्थे र िुवािुतजस्ता कुररछत सामान्य धथए। हुन त अमरपुर अझैपछन नेपालको र गुल्मी 
जजल्लाकै बिकास सुचकांकमा औसतभन्दा अलल तल पिा। तर बिगत १५ िषाको अन्तरालमा त्यहां अधथाक र 
मानवीय बिकासका पुवाािारको राम्रो जग िसाललदैंि। त्यस पुनीत काममा हहमा गौतम स्मृछत कोषको पछन 
उललेख्य योगदान रहेको ि। 

लक्ष्य र उद्देश्य 

हहमा गौतम स्मृछत कोषको दरुगामी उद्देचय अमरपुर र अन्य छिमेकी गाउंिासीको समग्र आधथाक, सामाजजक, 
िैक्षक्षक र स्वास््य बिकास तथा महहला सिजक्तकरण र िालकल्याणको प्रििानगने हो। उक्त उद्देचय प्रजप्तका 
लाधग कोषले छनम्नानुसारका अल्पकालीन लक्ष राखेकोि। 

 आिारभुत लिक्षािाट ववमुख भएका िालिाललकालाइ लिक्षा आजानमा सहयोग पुराउने 

 स्वास््य क्षेत्रमा प्राथलमक स्वास््योपचार र मातलृिसु स्वास््यमा बििेष सहयोग गने 

 उपरोक्त कामका लाधग आिचयक जनिजक्त बिकास र गुणस्तर िदृ्धिमा सहयोग गने 

 गरीि, असहायको लाधग अपतकालीन सहयोग तथा अन्य जनकल्याणकारी कामगने  

सन्चाललत काययक्रम र प्रमुख उपलब्धि 

वव.सं. २०५३-५४ देखख २०६८-६९ सम्म १५ िषाको अन्तरालमा हहमा गौतम स्मृछत कोषको पहल र सहयोगमा 
खासगरी लिक्षा र स्वास््यको क्षेत्रमा केही उल्लेख्य प्रगछत भएको ि र यस कोषले गाउंका अछत बिपन्न र 
छनसहाय ब्यजक्तलाइ आपतकालीन मानवीय राहत र सहयोग पछन गदै आएकोि। 

आिारभुत लिक्षा 

अमरपुरमा वव.सं. २०१८ देखखनै एक प्राथलमक बिद्यालयको स्थापना भएर त्यसको २०४७ सालमा 
छनम्नमाध्यलमकमा स्तरोन्नछत भएता पछन कछतपय आधथाकरुपले बिपन्न पररिार र खासगरी जनजाछत र दललत 
समुदायका अलभिावकहरूले आफ्ना िालिच्चालाइ स्कुल पठाउने गदैनथे। परम्परागत बिचवासका कारण िोरीलाइ 
पढाउने त झन ्कम हुन्थे। यो समस्यालाइ हृदयंगम गरी, स्वगीय हहमा गौतमको मनोभावनाको समेत कदरगदै 
िोरीहरूलाइ पछन बिद्यालयमा पढाउनुपिा भनी सि ै अलभभावकलाइ प्रोत्साहहतगना यो कोषले िुरु देखखनै 
केटीबिद्याथीका लाधग बििेष सहयोगगने पहलगदै आएको ि।  
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तदनुसार िैक्षक्षक िषा २०५३-५४ देखखनै कक्षा १ देखख ३ सम्ममा पढ्ने सम्पुणा िाललका िात्रालाइ आिचयक 
कलम-कापी छन:िुल्क बितरण गने र १ देखख ९ कक्षासम्मको िावषाक पररक्षामा सिोत्कृष्ट हुने िात्राहरूलाइ बििेष 
नगद पुरस्कार हदने ब्यिस्था गररयो। यो कायाक्रम स्थानीय जनता, अलभभावक, लिक्षक र िात्राहरूमा अछत 
लोकवप्रय भयो। यसको पररणामस्वरुप स्कुलमा पढने िात्राहरुको संख्या क्रमि: ह्वाि िढदै गयो। नेपाल 
सरकारको राजष्िय नीछत र आधथाक सहयोग र हहमा गौतम स्मृछत कोषको थप स्थानीय प्रोत्साहनले गदाा हाल 
२०६९सालमा आएर अमरपुरका सािाजछनक बिद्यालयमा पढ्ने िात्र र िात्राको संख्या करीि िरािरी हुनपुगेकोि। 
अझ खुसीको कुरा त हालका िषामा जनजाछत र दललत समुदायका िालिाललकाले पछन अन्य समुदायकै 
अनुपातमा अमरपुरका बिलभन्न सामुदाछयक बिद्यालयमा अध्ययनरत भएको पाइन्ि। 

िुरुमा अमरपुरमा एकमात्र बिद्यालय भएकोमा लिक्षाको महत्वको िारेमा जनचतेना िढदै गएपछि, क्रमि: 
सिैजसो वडामा प्राथलमक स्कुल खुल्दै गए। तदनुसार स्थानीय अलभभावक तथा लिक्षकहरुका मागलाई समेत 
ध्यानमा राखख अमरपुर मा.वव. का कक्षा १ देखी ३ सम्मका िात्रालाई हदने गररएको छनिुल्क कापी कलम 
ववतरण गने र बिलभन्न कक्षामा सिोत्कृष्ट हुने िात्रालाई नगद पुरस्कारहदने काया २०५६साल देखख अमरपुर 
चोरकाटे, टुछनपाटा र राङदलका स्कुलमा, र २०५८सालमा िुल्म, चौरासी र पछि २०६६सालदेखख लसम्पानीको 
स्कूलमा समेत ववस्तार गररयो। 
 

छनकै वपिडडएको कुमाल जनजाछत समुदायको िाहुल्यता रहेको िुल्म प्रा.वव.का िालिाललकाहरु स्कूल जाने तर 
बिचमा िोड्ने, छनरन्तर अध्ययन नगने हुनाले उनीहरुलाई छनरन्तर स्कूल गइ अध्ययनगना प्रोत्साहनगनाको 
लाधग उक्त स्कूलका िात्राहरुले मात्र छनिुल्क कापी कलम पाइरहेकोमा २०६३िाट कक्षा १ देखी ३ सम्मका िात्र 
र िात्रा दवुैलाई  छनिुल्क कापी कलम ववतरणगने छनणाय गररयो।  

 

अमरपुर गा.वव.स.का सि ैस्कूलका अलभभावक, िुद्हदजीवीहरु तथा लिक्षकहरुिाट छनिुल्क कापी कलम ववतरण 
गने काया प्रभावकारी भएकोले यस कायालाई छनरन्तरता हदनुपिा भन्ने सुझाव आएकोले त्यसलाई मनन गरी 
२०६५ देखी कक्षा १ देखी ३ सम्मका िात्र र िात्रा दवुैलाई छनिुल्क कापी कलम ववतरण गररदैं आइएको ि। 
 

अमरपुर जस्तै लिक्षा क्षते्रमा वपिडडएको गुल्मी जजल्लाको क्षेत्र नं. ३ का २८ गा.वव.स.मा रहेका सामुदाछयक 
स्कूलहरुिाट एस.एल.सी. पररक्षामा कजम्तमा ६०% ल्याई सवोत्कृष्ट हुने ववध्याथीलाई पुरस्कृतगदाा यस क्षेत्रकै 
ववध्याथी र अलभिभावकहरुलाई प्रोत्साहनहुने कुरालाई हृ्रदयङ्गम गरी २०५८ सालदेखख उक्त क्षेत्रभररिाटै 
सवोत्कृष्टहुने िात्र वा िात्रा एकजना, त्यस्तै दललत िात्र वा िात्रा एकजना, र िात्राहरुमध्ये सवोत्कृष्टहुने 
एकजना ववध्याथीलाइ नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र यस हहमा गौतम स्मृछत कोषले प्रदान गदै आएकोि।  

 

बि.सं. २०५९ साल चैत्र ६ गत े हहमा गौतम स्मृछत कोषका संस्थापक सभापछत श्री ओम प्रसाद गौतमको ७६ 
िषाको उमेरमा उपचारका क्रममा काठमाण्डौमा देहावसान भयो। वहां अमरपुर गा.वव.स. वडा नं. ६ मा स्थावपत 
िुरुमा प्राथलमक र पछि माध्यलमक भएको बिद्यालयका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन््यो र उक्त स्कुलको 
बिकासछनमााणमा आजीवन नेततृ्वदायी भुलमका छनिााह गनुाभएको धथयो। त्यही योगदानको सम्झना र कदरगदै 
वहांका ज्येष्ठ सुपुत्र कुलचन्र गौतमको पहलमा र अरु सिै वहांका िोरािोरीहरूको समेत सहभाधगतामा अमरपरु 
मा.वव.लाई “श्री अमरपुर ओम प्रसाद गौतम माध्यलमक बिद्यालय” नामाकरण गने प्रस्ताव आएकोमा उक्त 
बिद्यालयको ब्यिस्थापन सलमछतको सिासम्मत लसफाररसमा नेपालको लिक्षा ऐन २०२८ तथा लिक्षा छनयमावली 



 

6 
 

२०५९ अनुसारका आवचयक सताहरु पुरा गरी २०६०साल काछताक २३गत े तदनुसार नामाकरण गररयो। त्यसै 
प्रसंगमा िुरुमा उपलब्ि गराइएको रु.११,११,१११ को अक्षयकोष र पछि अरु थवपदैं गएको सहयोगिाट उक्त 
स्कुलको िैक्षक्षक गुणस्तर िदृ्धिगने काम छनरन्तर भैरहेको ि।  

 

श्री अमरपुर ओम प्रसाद गौतम मा.वव.का केही भौछतक संरचना छनमााण गनाको लाधग पछन गौतम पररवारका 
सदस्यहरूिाट प्रत्यक्ष रुपमा र हहमा गौतम स्मृछत कोष माफा त िेलािेलामा उल्लेख्य आधथाक र प्राबिधिक सहयोग 
उपलब्ि हंुदै आएकोि। त्यसै लसललसलामा स्कुलको कम्पाउण्ड वररपरर पखााल लगाउन, र स्कुलमा ववलभन्न 
सांस्कृछतक र िैक्षक्षक कायाक्रमहरु संचालनगना एउटा मञ्च र स्कूललाई खानेपानी ब्यवजस्थतगना पानी ट्यांकी र 
िाराहरूको छनमााणगना हहमा गौतम स्मृछत कोष माफा त यस्का संस्थापक श्री कुलचन्र गौतमिाट आिचयक 
आधथाक र प्राबिधिक सहयोग उपलब्ि गराइएकोि।   

 

अमरपुर गा.वव.स.का ६ वटै प्राथलमक स्कूलका प्रिान अध्यापक तथा गाउंवासीिाट ती सिै स्कूलको भौछतक, 
आधथाक तथा िैक्षक्षक गुणस्तर वदृ्धि गनाका लाधग केही आधथाक सहयोगको अनुरोि आएकोमा सो कुरालाई 
मध्यनजर राख्दै हहमा गौतम स्मृछत कोषले ती ६वटै स्कूलहरुलाई पालैपालो गरी प्राथलमकताको आिारमा १ 
वषामा एउटा स्कूललाई रु १ लाख नगद सहयोग हदने छनणाय अनुसार सो काया २०६५ देखी ६ िषाका लाधग 
सन्चाललत भएकोि।  

 

अमरपुरमा हहमा गौतम स्मृछत कोषका गछतबिधि र उपलजब्िले अलभपे्रररत भएर यसका प्रमखु संस्थापक कुलचन्र 
गौतमको पहल र सहयोगमा स्व. हहमा गौतमको माइती समेत भएको छिमेकी गाउं िुकोट-िस्तुको हहमालय 
हाइस्कुलले सन्चालन गनेगरी उक्त स्कुलमा अध्ययनरत िात्रिात्रा मध्ये कक्षा १ देखख ८ सम्मको िावषाक 
पररक्षामा सिोत्कृष्ट हुने २०जना बिद्याथीलाइ नगद पुरस्कार प्रदानगरी प्रोत्साहनगने उद्देचयले स्व. हहमा 
गौतमका वपताजीको स्मरणमा “श्री िबिलाल पाण्ड े प्रछतष्ठान” को नाममा बि.सं. २०६७मा एक अक्षयकोषको 
स्थापना गररएकोि। 

 

हहमा गौतम स्मृछत कोष को सहयोगका साथै नेपाल सरकार, अमरपुर गा.वव.स.को बिकास िजेट र सम्पूणा 
अमरपुरिासी लिक्षा पे्रमी नागररकको सहभाधगतामा सन्चाललत यी सि कायाक्रमहरूले जनतामा आिारभुत 
लिक्षाको पहंुच िढेकोि, छनरक्षरता घटेकोि, र जनचतेना िढ्दैि। तरपछन िैक्षक्षक गुणस्तर अझै कमजोर ि; 
एसए्ल्सी पररक्षामा उविणा हुने बिद्याथीको प्रछतित राजष्िय र जजल्लाकै औसत दर भन्दा कमि; र लिक्षण 
प्रणाली काफी िालमतै्री नभएको पाइन्ि।  

 

यी सि समस्यालाइ मध्यनजरगरी, हहमा गौतम स्मृछत कोषका प्रमुख संस्थापक तथा संयुक्त राष्िसंघका पूिा 
सहायक महासधचि र युछनसेफका पूिा नायि कायाकारी छनदेिक समेत भइ िालकल्याणको क्षेत्रमा ववचवब्यापी 
योगदान पुयााउनु भएका कुलचन्र गौतमको पहल र सहयोगमा काठमाण्डौ जस्थत ‘रातो िंगला फाउन्डिेन’ माफा त 
अमरपुर लगायत गुल्मी ३ नं. क्षेत्रका ६ गा.बि.स.का ३१वटा बिद्यालयमा िालमैत्री िैक्षक्षक गुणस्तर बिकास 
कायाक्रम सन्चाललत भएकोि। यस कायाक्रमिाट अमरपुरका सिै स्कुलहरु उल्लेख्य मात्रामा लाभाजन्वत हुनेिन ्
भन्ने अपेक्षा गररएकोि। 
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मातलृििु स्वास््य बिकास  

 

हहमा गौतम स्मृछत कोष को स्थापनाकाल २०५३-५४ सम्म अमरपुर क्षेत्रमा जनस्वास््यको जस्थछत छनकै दयनीय 
धथयो। झाडापखाला, न्युमोछनया, दादरुा जस्ता सामान्य रोग र कुपोषणले गदाा िेरै िालिाललका बिरामी भैरहन्थे 
र कछतको अकालम ै मतृ्यु हुन््यो। गभावती महहलाहरू गाउंकै कुनै ताललम नपाएका परम्परागत सोडनेीहरुको 
सहयोगमा सुत्केरी हुन्थे र जोखखमपूणा प्रसवब्यथा लागेमा उपयुक्त उपचार नपाइ अकालमै मथे।  

 

हुन त त्यछतिेला भखार २०५२ सालमा अमरपुरमा एउटा सरकारी उप-स्वास््य चौकीको स्थापना भएको धथयो। 
तर त्यसमा तालीम प्राप्त र योग्य स्वास््यकमी को अभाव धथयो। अस्थायी रुपमा अचालपोखरामा भएको एक 
पुरानो जीणा भवनिाट कामचलाइरहेको उक्त सव-हेल्थपोस्टमा संिै अछत सामान्य औषधिको पछन खांचो 
भैरहन््यो।  

 

उप-स्वास््य चौकीलाइ उपयुक्त भवनको आवचयकता खट्कीरहेको र कोठाको अभावमा िेरामी र स्वास््यकमी 
दिुैलाइ असुवविा पना गएको भन्दै अमरपुर गा.वव.स.का पदाधिकारी लगायत स्थानीय भरभलाद्मीहरुले हहमा 
स्मतृी कोषलाई जग्गा सहहत एक भवन छनमााण गररहदन पटक पटक अनुरोिगदै आएकोमा कोषका 
संस्थापकहरुसंग सरसल्लाह गरी २०५६साल असारमा संस्थापक कुलचन्र गौतमको स्वालमत्वमा रहेको र पहहले 
वहांकै जन्मस्थल तथा लामो समयसम्म स्व. हहमा गौतमकै िासस्थान िंगालो र कमाथलो भएको अमरपुर वाडा 
नं. ६ को जग्गामा उक्त सव-हेल्थपोस्टलाई आवचयक पने ४ कोठे भवन छनमााणगरर छनिुल्क उपभोग गना 
उपलब्ि गराउने छनणाय गररयो। तदनुसार २०५७-५८ सालमा छनमााणगरी २०५८ काछताकमा उक्त भवन उप-
स्वास््यचौकीलाइ हस्तान्तरण गने काया सम्पन्न भयो। 
 

यो उप-स्वास््यचौकीमा सरकारिाट उपलब्िहुने उपकरण र औषधिहरु संिै अपुग हुनेहुनाले, आिचयक थप 
उपकरण, औषधि र फछनाचरहरू पछन हहमा गौतम स्मृछत कोषले उपलब्ि गराउंदै आएकोि। स्टाफ नसा 
समेतभएकी यस कोषकी संस्थापक सदस्य साबित्रा गौतमको पहलमा िेलािेलामा उप-स्वास््यचौकीको माग 
अनुसार आिारभुत सेवा ववस्तार एवं गुणस्तर वदृ्धिगना तथा वधथाङ सेन्टरमा सहयोग पुराउन ४० वाटको सोलार 
सेट, सुत्केरी गराउन आवचयकपने टेवल, गभामा रहेको लििुको मुटुको िड्कन जांच्ने उपकरण डोप्लर, 
जटीलतापूणा प्रसुती सेवाका लाधग आिचयक भ्याकुम सेट, नवजात लििुलाइ धचसोिाट िचाउनकोलाधग भोटो-टोपी 
बितरण, िेरामीको िरीरमा अजक्सजनको मात्रा जांच्ने अजक्सजन स्याचुरेिन मेलसन, िच्चा तौलने मेलसन, 
रक्तचाप जांच्ने सेट, गभावती महहलालाइ उप-स्वास््यचौकीसम्म ल्याउन हरेक वडामा स्िेचरको ब्यिस्था, 
लगायतका सामाग्री उपलब्ि गराइएकोि। 
 

हहमा गौतम स्मृछत कोष र अमरपुर उप-स्वास््यचौकीको संयुक्त पहलमा िेलािेलामा गाउंमा छनिुल्क स्वास््य 
लिववर संचालन गने काम हंुदै आएकोि। तदनुसार २०६४ मंलिर ८ गत ेगररएको छनिुल्क स्वास््य लिववरमा 
उप-स्वास््यचौकीकै इन्चाजा युवराज भणडारी र इस्मा इलाका हेल्थपोष्टका इन्चाजा चन्र प्रसाद भुसालले 
स्वास््य परीक्षणगने कामगनुा भयो र यस कोषिाट उपलब्ि गराइएका औषिी छनिुल्क ववतरण गने काम भएको 
धथयो। 
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 हहमा गौतम स्मृछत कोष को समेत सहयोगमा अमरपुर उप-स्वास््यचौकीले हाल चौबिसै घन्टा प्रसुती सेवा र 
इमजेन्सी सेवा प्रदान गदै आएकोि। १० िषामुनीका िालिाललकाको छनयलमत स्वास््य पररक्षण गराइ छन:िुल्क 
औषिोपचार गराउने पछन ब्यिस्था गररएकोि। यो उप-स्वास््यचौकीले प्रजनन ्स्वास््य सेवा, अस्थायी पररवार 
छनयोजन सेवा, छनयलमतरुपमा राजष्िय िालखोप, लभटालमन ए तथा जुकाको औषधि बितरण सेवा र जनस्वास््य 
लिक्षाका प्रचारात्मक काम पछन सफलतापुवाक गदै आएकोि।  

 

यी सि गछतबिधिका कारण हाल अमरपुरमा ६० प्रछतित भन्दा िढी गभावती महहलाले सुत्केरीहुनु पहहलै ३-४ 
पटक स्वास््य परीक्षण गराउंिन ् र ६० प्रछतित भन्दा िढी िच्चाको जन्म तालीमप्राप्त स्वास््यकमीिाट 
गराउंिन। आिाभन्दा िढी श्रीमान-श्रीमतीले पररवार छनयोजन गरेकािन।् िाल खोपदर ९० प्रछतितको हाराहारीमा 
पुगेकोि। गाउंका हरेक वडामा ताललमप्राप्त र अछत उपभोक्ता सेवी महहला स्वास््य स्वयम्सेबिका कायारत िन।् 
मातलृििु मतृ्युदर िेरै घटेको ि। उप-स्वास््यचौकीका ितामान लगनिील तथा सेिाग्राही-मैत्री लसछनयर अ.हे.व. 
युिराज भन्डारी र अन्य स्टाफको कताब्यपरायणताको उच्च मुल्यांकन गदै बिगत २-३ िषा २०६७-६९मा गुल्मी 
जजल्ला स्वास््य कायाालयले कायासम्पादनमा आिाररत मुल्यांकनमा अमरपुर उप-स्वास््यचौकीलाइ जजल्लास्तरकै 
उत्कृष्ट उप-स्वास््यचौकीको स्थान हदएकोि। अमरपुरका अन्य छिमेकी गाउंहरूमा पछन यो उप-स्वास््यचौकीमा 
गुणस्तरीय सेवा पाइन्ि भन्ने नाम चलेको ि।  

 

छयनै सकारात्मक उपलजब्िले उत्पे्रररत भएर अमरपुर गाउंिासी, िुद्हदजीवी, भरभलाद्मीहरु समेतिाट हालको उप-
स्वास््यचौकीलाई स्तरोन्नतीगरी स्वास््यचौककमा पररणत गना नेपाल सरकारसंग छनिेदन हदनका लाधग 
गा.बि.स.ले नै कजम्तमा ५ रोपछन जग्गा उपलब्ि गराउनुपने हुनाले तदनुसारको घडरेी-जग्गा उपलब्ि गराइहदन 
भनी पटक पटक यस कोषमा माग आइरहेको सन्दभामा कोषका संस्थापक सदस्य श्री कुलचन्र गौतमले आफ्नै 
नाममा रहेको अमरपुर गा.वव.स. वाडा नं ६ मा पने हाल उप-स्वास््य चौकीको पुवातफा  रहेको उहांहरुकै हजुरिुवा 
कवपलमखण गौतमको जन्मस्थल र वसोिास भएको जग्गा प्रस्ताववत स्वास््य चौकीकै स्वालमत्व हुनेगरी उप-
स्वास््यचौकीलाई २०६९ सालमा छनिुल्क उपलब्ि गराउने काम सम्पन्न भयो। 
 

यसै प्रसंगमा हालको उपस्वास््य चौकी तथा प्रस्ताबित हेल्थपोष्टमा जानको लाधग िाटोको व्यिस्था र त्यसमा 
हजुरवुवा कवपलमखण गौतमको सम्झनामा प्रवेिद्वार िनाइ हाल स्व. हहमा गौतमको िाललक वररपररको जग्गामा 
एक सुन्दर सावाजछनक उद्ध्यान र ववश्रामस्थलको छनमााण गररदैंि। उक्त उद्यान र ववश्रामस्थल 
स्वास््यचौकीमा उपचार गराउन आउने बिरामी, हहमा गौतम स्मृछत कोषका कायाकताा र सेवाग्राही तथा गाउंिासी 
जनसमुदायको उपयोगका लाधग छन:िुल्क रुपमा उपलब्ि हुनेि।    

बिबिि जनकल्याण र मानवीय सियोग 

अमरपुर गा.वव.स.मा रहेका कछतपय गरीि, असहाय एवं दैवी प्रकोपिाट ग्रस्त भएका ब्यजक्तहरुलाई हहमा गौतम 
स्मृछत कोषले ववलभन्न समयमा आिचयकता अनुसार लुगाफाटा, औषधि-उपचार तथा आधथाक राहत रकम 
उपलब्ि गराउंदै आएको ि। भबिष्यमा पछन यस्ता परोपकारी कामलाइ सीलमतमात्रामा छनरन्तरता हदइनेि।  
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आर्थयक लगानी 

हहमा गौतम स्मृछत कोषको स्थापना काल बि.सं. २०५३-५४ देखख २०६८-६९ सालसम्मको १५ िषाको अिधिमा 
अमरपुरको सामाजजक बिकास र जनकल्याणका लाधग प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा कररि रु. एक करोड दि लाखको 
आधथाक लगानी गररएकोि। यो लगानी छनम्न िीषाकमा केजन्रत भएको पाइन्ि: 

- िोरीहरूलाइ पढाउन प्रोत्साहहतगने उद्देचयले छन:िुल्क प्रदान गररने कापी-कलम आहद        - रु. ४० 
लाख  

- अमरपुर गा.बि.स.का बिद्यालयमा अध्ययनरत सिोत्कृष्ट िात्रा-िात्रलाइ नगद पुरस्कार  – रु. २ लाख  
- गुल्मी ३ नं. क्षेत्रका सामुदाछयक स्कुलिाट एसए्ल्सीमा सिोत्कृष्टहुने िात्र-िात्रा र दललत -  रु. २ लाख  
- अमरपुर मा.बि.को श्री ओमप्रसाद गौतम मा.बि. नामाकरणपछि स्थावपत अक्षयकोष         - रु. १५ लाख  
- श्री ओमप्रसाद गौतम स्कुल-कम्पाउण्डको पखााल छनमााण आहद खचा          - रु. ४ लाख  
- अमरपुर गा.बि.स.का बिलभन्न प्राथलमक स्कूललाइ आधथाक सहयोग    -  रु. ४ लाख 
- श्री ओमप्रसाद गौतम स्कुलमा पानीट्यांकी तथा मन्च छनमााण          - रु. ८ लाख 
- अमरपुर उप-स्वास््यचौकीको लाधग जग्गा र भवन छनमााण                              - रु. ९ लाख 
- अमरपुर उप-स्वास््यचौकीको लाधग प्रदान गररएका उपकरण, औषिी र फछनाचर आहद        - रु. ५ लाख 
- अमरपुर स्वास््यचौकीको लाधग प्रदान गररएको भवन छनमााणस्थल     -  रु. ८ लाख 
- हहमा स्मछृतकोष पररसरमा छनमााणाधिन कवपलमखण जन्मस्थल उद्द्यान         - रु. १० लाख 
- बिपन्न-असहाय ब्यजक्तलाइ प्रदान गररएको लिा-कपडा, औषिी, राहत-सहयोग        - रु.  २ लाख  
- बिबिि...                - रु.  १ लाख 
- जम्मा अनुमातनत लगानी              - रु. १ करोड १० लाख 

 

कोषको धयवस्थापन 

 

हहमा गौतम स्मृछत कोषको ब्यवस्थापन काया अमरपुर गाउंकै िुढापाका अगुवा, लिक्षक, स्वास््यकमी तथा 
संस्थापक सदस्यहरू सजम्मललत समािेिी खालको कायासलमछतिाट हंुदै आएको ि। काया सलमछतलाइ सहयोग गना 
एक सल्लाहकार सलमछतको पछन ब्यवस्था गररएकोि। कोषमा कायारत सम्पूणा व्यजक्तहरू अिैतछनक स्वयम्सेवक 
रहेका िन ् । कायासलमछतलाइ सहयोग गना र कोषले प्रदानगने सहयोगको बितरण र छनयमन गना एकजना पाटा-
टाइम सहयोगी िैतछनक रुपमा राखखएकोि। 

हहमा गौतम स्मृछत कोषको औपचाररक स्थापना २०५४ पौष १८ मा गुल्मी जजल्ला प्रिासन कायाालयमा बििान 
दताागरी (दताा नं.१३-५४\५५) िुरु गररएको धथयो। त्यसपछि गठनगररएको कायासलमछतले यस संस्थाको आयब्यय 
राख्नको लाधग राजष्िय िाखणज्य वैक तम्घास-गुल्मीमा खाता (िचत नं. ११९८५\११७) खोली त्यसको संचालन 
सभापछत र कोषाध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरमा गदै आएकोि।  प्रचललत छनयम अनुसार कोषका आधथाक 
गछतबिधिको लेखा-परीक्षण गराइ हरेक िषा नवीकरण गराइन्ि।  

  

हहमा गौतम स्मृछत कोषको कायाालय हाल अमरपुर गा.बि.स. वडा नं. ६ मा रहेको उप-स्वास््यचौकी भवनमा ि। 
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भावी कायययोजना 

आउंदा िषाहरुमा पछन हाल हहमा गौतम स्मृछत कोषको सहयोगमा सन्चाललत लोकवप्रय र जनकल्याणकारी 
कायाक्रमहरुलाइ समयानुकुल केही पररमाजान र पररवतान गरी छनरन्तरता हदने यस कोषको लक्ष ि। भबिष्यमा 
ग्रामीण महहलाहरूको सिजक्तकरणका केही कायाक्रम थप्ने र केही आयमुलक कायाक्रम पछन िुरुगने कोषको 
योजनाि। सुदरु भबिष्यमा यो कोषलाइ आत्मछनभार िनाउने उद्देचयले संस्थापक सदस्यहरूमाधथको उच्च 
छनभारतालाइ क्रमि: घटाउंदै अन्य आयश्रोतको पछन खोजीगदै जाने र केही आयमुलक प्रोजेक्टहरू सन्चालनगना 
छिटै िुरुवात गनुा िान्िनीय देखखन्ि। यसरी यो कोषलाइ िढी हदगो र आत्मछनभार गराउनको लाधग हाल 
संस्थापकिाट पटकपटक प्राप्तहुने चाल ु खचामा क्रमि: कटौदीगदै त्यसिाट उलिएको रकम एक अक्षयकोषमा 
जम्मागदै जानु िुद्धिमानीपूणा हुनेि। भबिष्यमा त्यस्तो एउटा ठुलै अक्षयकोषको स्थापना गरी बिलभन्न 
आयश्रोतिाट रकम जम्मागने प्रयास भएमा त्यसमा ितामान प्रमुख संस्थापकको सहयोगको पछन अपेक्षागना 
सककनेि। 

 

अनुसूची 

१. हिमा गौतम स्मतृत कोषका पदार्िकारीिरू 

२०५४ पौष ११ मा स्थावपत तदथय काययसलमततका पदार्िकारीिरु 

सभापछत  - ओम प्रसाद गौतम, अमरपुर-६     सधचव - रामचन्र गौतम, अमरपुर-६ 

कोषाध्यक्ष- िमा प्रसाद गौतम, अमरपुर-८    संस्थापक सदस्य - कुलचन्र गौतम, अमरपुर-६ 

    

      सदस्य    

नन्दराम भुसाल, तमघास-१  वावुराम गौतम, अमरपुर-८  डडल्लीराज भुसाल, तमघास-१  दान 
िहादरु के.सी., तमघास-१  लक्ष्मण पराजुली, अमरपुर-७ 

 

२०५५ पौष १५ गतमेा िसेको कायासलमछत िैठकले संस्थापक सदस्य कुलचन्र गौतमका साथै अन्य संस्थापकहरू 
सुरेि चन्र गौतम, सुिील चन्र गौतम र हदनेि गौतमलाई संस्थापकमा नै रहने गरी, एक नया थप सदस्य 
नारायण पराजुलीलाई सजम्मललत गरी उपरोक्त कायासलमछतको पुनगाठन गरेको धथयो।  

 

२०६० असार १४ गते पुनगयहित काययसलमततका पदार्िकारीिरु 

सभापछत - राम चन्र गौतम      सधचव - नारायण प्रसाद पराजुली    कोषाध्यक्ष - िमा प्रसाद गौतम 

   सदस्य                           सल्लाकार 
लक्ष्मण पराजुली  कृछतमान महत   नन्दराम भुसाल  साववत्रा गौतम 
कुलिहादरु महत   रेिम िहादरु जी.सी.  डील्लीराज भुसाल  राजेि गौतम 

िािुराम गौतम  लालिहादरु कुवंर   दानिहादरु के.सी. 
श्रीमती ववष्णु पाण्ड े ढुण्डीराज पोखरेल    
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  २०६९ काततयक १ गते पुनगयहित काययसलमततका पदार्िकारीिरु 

अध्यक्ष - कृछतमान महत  सधचव - होमिहादरु कंुवर     कोषाध्यक्ष - लोकनाथ पाण्डे 
सदस्य      सल्लािकार  

थम्मन िहादरु कंुवर  रेिम िहादरु जज. सी.  नरिहादरु अयााल 

युवराज भण्डारी   राम िहादरु गौतम  टोपिहादरु महत 

कमला पराजुली   नारायण पराजुली   वेदरुाम भुसाल 

छनमा धगरी   ठानेचवर कुवंर    लाल िहादरु कुवंर        

मछतिहादरु गौतम   िेषकान्त गौतम 

लक्ष्मण पराजुली     

 

२. हिमा गौतम स्मतृत कोषका संस्थापक र स्थायी सदस्यिरू: 
संस्थापक – कुल चन्र गौतम (सरंक्षक), सुरेि चन्र गौतम, सुिील चन्र गौतम र हदनेि गौतम 

स्थायी सदस्य – श्रीमती रमा भसुाल, साबित्रा गौतम, रामचन्र गौतम, िमाप्रसाद गौतम, उपेन्र 
प्रसाद गौतम, राजेि गौतम 

३. हिमा गौतम स्मतृत कोषिाट लाभाब्न्वत र पुरष्कृत िालिाललकािरू 

 

क  तन:िलु्क कलम-कापी बितरणिाट लाभाब्न्वतिुने छात्र-छात्रा  

हहमा गौतम स्मृछत कोषले यसको स्थापनाकाल २०५३-५४ देखख २०६८-६९ सम्म छनरन्तर रुपमा छन:िुल्क बितरण 
गदै आएको कलम-कापी आहद िैक्षक्षक सामग्रीिाट १५ िषाको अिधिमा कररि रु.४० लाखको लगानीिाट पटक-
पटक गरी अमरपुरका सि ै बिद्यालयहरुमा अध्ययनरत कररि २००० िात्रा र १००० िात्रहरू लाभाजन्वत 
भएकािन।् 

ख  गलु्मी क्षते्र न.ं३ िाट एसए्ल्सीमा सिोत्कृष्टभ ैक्षते्रीय परुस्कार पाउने 

हहमा गौतम स्मृछत कोषले बि.सं. २०५८ देखख हालसम्म गुल्मी क्षते्र नं ३का सामुदाछयक स्कूलिाट कजम्तमा प्रथम 
शे्रणी ल्याएर सवोत्कृष्टहुने िात्र वा िात्रा १ जनालाई रु ५००१, दललत िात्र वा िात्रा १ जनालाई रु ५००१, र 
िात्रा १ जनालाई रु ४००१ नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र हरेक िषा प्रदान गदै आएको ि। तदनुसार हहमा गौतम 
स्मृछत कोषको क्षेत्रीय पुरस्कार पाएर कररि ११ िात्र-िात्रा, ११ दललत तथा ११ िात्राहरु गरी ३३जनाले कररि रू. 
२ लाखको नगद पुरस्कार र कदरपत्रिाट लाभाजन्वत भएका िन।् 

 

२०५८:  श्री आनन्दपुर मा.वव. ईस्मारजस्थलका िात्र हुमप्रसाद पैँयानी - सवोत्कृष्ट 

 श्री वाग्ला मा.वव. वाग्लाकी िात्रा सुजाता पराजुली - िात्रातफा  सवोत्कृष्ट 

२०५९:  श्री रामराज्य मा.वव. दोहलीका िात्र उमाकान्त अयााल - सवोत्कृष्ट 

 श्री हहमालय उ. मा.वव. वस्तुकी िात्रा िान्ता भण्डारी - िात्रातफा  सवोत्कृष्ट 

 श्री गणेि मा.वव. वपपलिाराका िात्र ववरेन्र सुनार - दललतमध्ये सवोत्कृष्ट  
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२०६०:  श्री रामराज्य उ. मा.वव. दोहलीका िात्र गोववन्द थापा - सवोत्कृष्ट 

श्रीहहमालय उ.मा.वव. वस्तुकी िात्रा हदपमाला कुमारी लसहं - िात्रातफा  सवोत्कृष्ट 

२०६१:  श्री पृ् वी उ. मा.वव. पुकोट दहका िात्र सुवास छघलमरे - सवोत्कृष्ट 

 श्री पृ् वी उ. मा.वव. पुकोट दहकी िात्रा गीता छघलमरे - िात्रातफा  सवोत्कृष्ट 

२०६२:  श्री माललका उ. मा.वव. मरभुङका िात्र सुमनराज अयााल - सवोत्कृष्ट 

 श्री हहमालय उ. मा.वव. वस्तुकी िात्रा पववत्रा भण्डारी - िात्रातफा  सवोत्कृष्ट 

 श्री गणेि मा.वव. वपपलिाराका िात्र वावुराम वव.क. - दललतमध्ये सवोत्कृष्ट 

२०६३:  श्री हहमालय उ.मा.वव. वस्तुका िात्र नवराज भण्डारी - सवोत्कृष्ट 

 श्री अजै उ. मा.वव. अजैकी िात्रा प्रलमला के.सी. - िात्रातफा  सवोत्कृष्ट 

 श्री गणेि मा.वव. वपपलिाराका िात्र ववष्णु वव.क. - दललतमध्ये सवोत्कृष्ट 

२०६४:  श्री माललका उ. मा.वव. मरभुङका िात्र ववजय पौड्याल - सवोत्कृष्ट 

 श्री पृ् वी उ. मा.वव. पुकोट दहकी िात्रा पावाता िोहरा - िात्रातफा  सवोत्कृष्ट 

 श्री गणेि मा.वव. वपपलिाराका िात्र लक्षमण वव.क. - दललतमध्ये सवोत्कृष्ट 

२०६५:  श्री हहमालय उ. मा.वव. वस्तुका िात्र सुजन भण्डारी - सवोत्कृष्ट 

 श्री हहमालय उ. मा.वव. वस्तुकी िात्रा प्रभा भण्डारी - िात्रातफा  सवोत्कृष्ट 

 श्री गणेि मा.वव. वपपलिाराका िात्र कमल वव.क. - दललतमध्ये सवोत्कृष्ट  

२०६६:  श्री हदपक मा.वव. भनभनेका िात्र प्रकाि घती - सवोत्कृष्ट 

 श्री हहमालय उ. मा.वव. वस्तुकी िात्रा सरीता के.सी. - िात्रातफा  सवोत्कृष्ट 

 श्री गणेि मा.वव. वपपलिाराका िात्र महेि वव.क. - दललतमध्ये सवोत्कृष्ट  

२०६७:  श्री रामराज्य उ.मा.वव. दोहलीका िात्र लमलन खड्का - सवोत्कृष्ट 

श्री अखावाङ उ.मा.वव. अखावाङकी िात्रा िान्ता अयााल - िात्रातफा  सवोत्कृष्ट 

श्री रामराज्य उ.मा.वव. दोहलीका िात्र रवव वव.क. - दललतमध्ये सवोत्कृष्ट 

२०६८:  श्री हहमालय उ. मा.वव. वस्तुका िात्र नववन कुुँ वर - सवोत्कृष्ट 

श्री ओमप्रसाद गौतम उ.मा.वव.अमरपुरकी वसन्तागौतम - िात्रातफा  सवोत्कृष्ट 

श्री नयागाउ उ.मा.वव. नयागाउका िात्र पुरन सुनार - दललतमध्ये सवोत्कृष्ट 

 

 

ग  अमरपरु गा.वव.स.का बिद्द्यालयिाट आफ्नो कक्षामा प्रथमिुने छात्रा र ब्जल्लास्तरीय पररक्षामा 
प्रथमभ ैपरुस्कार पाउने छात्र वा छात्रािरू : 

हहमा स्मृछत कोषले अमरपुरका सिै स्कुलका प्रत्येक कक्षामा सिोत्कृष्टहुने बिद्याथीलाइ िावषाक रुपमा प्रदान 
गदै आएका नगद पुरस्कारिाट करीि १२० िात्रा र ४० िात्र गरी १६० बिद्याथीले रु. २ लाख नगद 
पुरस्कारिाट लाभाजन्वत भएकािन।् २०६९ सम्म पुरस्कारको रासी यसप्रकार छनिाारण गररएको धथयो।  

कक्षा १ देखी ४ सम्मका कजम्तमा ५०% ल्याएर कक्षा प्रथमहुनेलाई रु ३०० 

कक्षा ५ – कजम्तमा ६०% ल्याएर प्रथम हुनेलाई रु ४०० 

कक्षा ६ – कजम्तमा ५०% ल्याएर प्रथम हुनेलाई रु ४०० 



 

13 
 

कक्षा ७ – कजम्तमा ५०% ल्याएर प्रथम हुनेलाई रु ४०० 
कक्षा ८ – कजम्तमा ६०% ल्याएर प्रथम हुनेलाई रु ६०० (जजल्लास्तरीय) 
कक्षा ९ – कजम्तमा ५०% ल्याएर प्रथम हुनेलाई रु ५०० 

एस.एल.सी – कजम्तमा ६०% ल्याएर प्रथम हुनेलाई रु १००० (२०५६ देखख) 
 

श्री अमरपुर माध्यलमक ववद्यालय  

२०५३       २०५४ 

कक्षा १ – पावाता कुुँ वर    कक्षा १ - ववजुला पराजुली  

कक्षा २ - सरीता पाण्ड े    कक्षा २ – ववमला भसाल 

कक्षा ४ – रोिन पराजुली    कक्षा ३ – सरीता पाण्ड े

कक्षा ५ – सरस्वती जज.सी.    कक्षा ४ – जुना महत 

      कक्षा ५ – रोिन पराजुली 
२०५५     कक्षा ५ –  ववष्णु पराजुली (जजल्लास्तरीय) 

       (?)     कक्षा ६ – कमला अयााल 

      कक्षा ८ – ववमला खड्का 
      कक्षा ९ – माया धगरी 
      

२०५६       २०५७  

कक्षा १ - रुन्नता पराजुली    कक्षा १ - रुपा सुनार 
कक्षा २ - कररचमा महत    कक्षा २ - रुन्नता पराजुली 
कक्षा ३ - ववमला भुसाल    कक्षा ३ - ववजुला पराजुली 
कक्षा ४ – कोवपला िस्नेत    कक्षा ४ - लमना पोख्रेल 

कक्षा ५ – प्रकाि पराजुली (जजल्लास्तरीय)  कक्षा ५ - कोवपला िस्नेत 

कक्षा ६ - रोिन पराजुली    कक्षा ५ - टोपिहादरु नेपाली (जजल्लास्तरीय) 
कक्षा ९ - ववमला खड्का    कक्षा ७ - रोिन पराजुली 
       कक्षा ८ - पे्रमनारायण अयााल (जजल्लास्तरीय) 
       कक्षा १० - वोमिहादरु अयााल (एस.एल.सी.) 
   

२०५८      २०५९ 

कक्षा १ - सुस्मीता पाण्ड े   कक्षा १ - सरस्वती गौतम 

कक्षा २ - रुपा सुनार    कक्षा २ - कववता कुवुँर 
कक्षा ३ - सपना गौतम    कक्षा ३ - लमना छघलमरे 

कक्षा ४ - ववजुला पराजुली    कक्षा ४ - सपना गौतम 

कक्षा ५ - चमेला पोख्रेल    कक्षा ५ - ववजुला पराजुली 
कक्षा ६ - कोवपला िस्नेत    कक्षा ६ - पुष्पा पराजुली 
कक्षा ८ - हरर प्रसाद भुसाल (जजल्लास्तरीय)  कक्षा ८ – मछतिहादरु महत (जजल्लास्तरीय) 
कक्षा ९ - सरस्वती जज.सी.    कक्षा ९ - रोिन पराजुल 
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कक्षा१० - पे्रमनारायण अयााल (एस.एल.सी.) 
  

श्री अमरपुर ओम प्रसाद गौतम माध्यलमक ववद्यालय   

२०६०      २०६१ 

कक्षा २ - सरस्वती गौतम    कक्षा १ - हुमकला महत 

कक्षा ३ - सस्मीता पाण्ड े   कक्षा २ - तसृना पराजुली 
कक्षा ४ - लमना छघलमरे    कक्षा ३ - छनमाला पराजुली 
कक्षा ५ - रुन्नता पराजुली    कक्षा ४ - कववता कुुँ वर 
कक्षा ६ - ववजुला पराजुली    कक्षा ५ - इचवरा जज.सी. 
कक्षा ७ – पुष्पा पराजुली    कक्षा ६ - रेखा पराजुली 
      कक्षा ७ – मेनुका महत 

       कक्षा ८ – सपना गौतम  

      कक्षा ८ – पुष्पा पराजुली (जजल्लास्तरीय)  

         

२०६२     २०६३ 

कक्षा १ - िनकला महत    कक्षा १ - लमना वव.क. 
कक्षा २ - हुमकला महत   कक्षा २ - गीता कुुँ वर 
कक्षा ३ - तसृना पराजुली    कक्षा ३ - हुमकला महत 

कक्षा ४ - कल्पना धगरी    कक्षा ४ - वसन्ती गौतम 

कक्षा ५ - साववत्रा गौतम    कक्षा ६ - उमाकुमारी कुमाल 

कक्षा ६ - इचवरा जज.सी.    कक्षा ७ - लमना छघलमरे 

कक्षा ७ – आिा महत    कक्षा ८ - रेखा पराजुली 
कक्षा ८ – मेनुका महत    कक्षा ८ – गोववन्द भुसाल (जजल्लास्तरीय) 
कक्षा ९ – पुष्पा पराजुली    कक्षा ९ - मेनुका महत 

      

२०६४ देखी अमरपुर गा.वव.स. अन्तगातका प्रत्येक ववध्यालयिाट प्रा.वव. स्तरमा सवोत्कृष्ट १ जना; छन.मा.वव. 
स्तरमा सवोत्कृष्ट १ जना; जजल्लास्तरीय कक्षा ८ को जांचमा सवोत्कृष्ट १ जना; र मा.वव.िाट १० कक्षा 
(एसए्ल्सी) मा सवोत्कृष्ट १ जनालाई पुरस्कृत गने छनणाय भए अनुसार पुरस्कार पाउने को वववरण देहाय 
िमोजजम ि: 
 

२०६४:   कक्षा १ देववस्थान प्रा.वव. राङ्दल     - लक्ष्मण नेपाली 
 कक्षा ३ िहहद प्रा.वव. चोरकाटे        - ररता छघलमरे 

कक्षा ४ िुल्म प्रा.वव. िुल्म           - कववराम कुमाल 

 कक्षा ५ सरस्वती प्रा.वव. चौरासी       - रामचन्र भण्डारी 
 कक्षा ?-- सरस्वती प्रा.वव. टुनीपाटा    - हहरालाल पराजुली 

कक्षा ५ अमरपुर ओमप्रसाद गौतम उ.मा.वव.   - साझन गौतम (प्रा.वव. स्तरिाट प्रथम) 
कक्षा ७ अमरपुर ओमप्रसाद गौतम उ.मा.वव.   – ज्ञानहरी अयााल (छन.मा.वव. िाट प्रथम) 
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कक्षा ८ अमरपुर ओम प्रसाद गौतम उ.मा.वव.   - खखमराज पोख्रेल (जजल्लास्तरीय) 
कक्षा १० अमरपुर ओम प्रसाद गौतम उ.मा.वव.  - मेनुका महत (एस.एल.सी.) 

 

२०६५: कक्षा १ सरस्वती प्रा.वव. टुनीपाटा            - ररमा न्यौपाने  

 कक्षा १ देववस्थान प्रा.वव. राङदल             - मुकुन्द धगरी 
 कक्षा २ अमरपुर ओम प्रसाद गौतम उ.मा.वव.   - श्रजृना पराजुली 
 कक्षा ३ िहहद प्रा. वव. चोरकाटे              - लललाम्वर पोख्रेल 

 कक्षा ३ सरस्वती प्रा.वव. चौरासी              - लमलन अयााल 

 कक्षा ५ िुल्म प्रा.वव. िुल्म                  - कववराम कुमाल 

 कक्षा ८ अमरपुर ओम प्रसाद गौतम उ.मा.वव.   - ज्ञानहरी अयााल 

 कक्षा ९ अमरपुर ओम प्रसाद गौतम उ.मा.वव.   - कमल महत 

 कक्षा १० अमरपुर ओमप्रसाद गौतम उ.मा.वव.   - सपना गौतम (एस.एल.सी.) 
 

२०६६: कक्षा १ अमरपुर ओम प्रसाद गौतम उ.मा.वव.    - सजृना सुनार  

 कक्षा २ गोववन्द रत्न प्रा.वव. लसम्पानी          - सक्षम पाण्डे 
 कक्षा ३ सरस्वती प्रा. वव. टुनीपाटा             - दगुाा िहादरु अयााल 

 कक्षा ३ िहहद प्रा. वव. चोरकाटे                - कुसुम अयााल 

 कक्षा ३ िुल्म प्रा.वव. िुल्म                    - सोवी कुमाल 

 कक्षा ४ सरस्वती प्रा.वव. चौरासी                - लमलन अयााल 

 कक्षा ५ देववस्थान प्रा.वव. राङदल               - हहरा धगरी 
 कक्षा ८ अमरपुर ओम प्रसाद गौतम उ.मा.वव.     - जजज्ञास नेपाली 
 कक्षा ९ अमरपुर ओम प्रसाद गौतम उ.मा.वव.     - ज्ञानहरी अयााल 

 कक्षा१० अमरपुर ओमप्रसाद गौतम उ.मा.वव.      - खखमराज पोख्रेल (एस.एल.सी.) 
 

२०६७: कक्षा १ देववस्थान प्रा.वव. राङदल               - अरुणा महत  

 कक्षा १ सरस्वती प्रा. वव. टुनीपाटा              - ववष्णुमाया पंथी 
 कक्षा १ गोववन्द रत्न कुुँ वर प्रा.वव. लसम्पानी      - लसजन महत 

 कक्षा २ अमरपुर ओम प्रसाद गौतम उ.मा.वव.     - सजृना सुनार 
 कक्षा ४ िुल्म प्रा.वव. िुल्म                    - सोवी कुमाल 

 कक्षा ५ सरस्वती प्रा.वव. चौरासी                - लमलन अयााल 

 कक्षा ५ िहहद प्रा. वव. चोरकाटे                - कुसुम अयााल 

 कक्षा ६ अमरपुर ओम प्रसाद गौतम उ.मा.वव.     - हहरा धगरी 
 कक्षा ८ अमरपुर ओम प्रसाद गौतम उ.मा.वव.     - प्रगछत गौतम 

 कक्षा ९ अमरपुर ओम प्रसाद गौतम उ.मा.वव.     - जजज्ञास नेपाली 
 कक्षा १० अमरपुर ओमप्रसाद गौतम उ.मा.वव.     - ज्ञानहरी अयााल (एस.एल.सी.) 
 

२०६८:    कक्षा १ िुल्म प्रा.वव. िुल्म                   - कल्पना कुमाल 
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कक्षा १ सरस्वती प्रा.वव. चौरासी               - अन्जना नेपाली 
कक्षा १ सरस्वती प्रा.वव. चौरासी               - कररस्मा कुमाल 

कक्षा १ देववस्थान प्रा.वव. राङदल              - बिष्णु सापकोटा 
कक्षा १ गोववन्द रत्न कुुँ वर प्रा.वव. लसम्पानी     - बििाल महतार 

कक्षा २ अमरपुर ओम प्रसाद गौतम उ.मा.वव.    – रेणु पररयार 
कक्षा ६ अमरपुर ओम प्रसाद गौतम उ.मा.वव.    – कुसुम अयााल 

कक्षा ७ अमरपुर ओम प्रसाद गौतम उ.मा.वव.    – हहरा धगरी 
कक्षा ८ अमरपुर ओम प्रसाद गौतम उ.मा.वव.    - खखमराज धगरी 
कक्षा ९ अमरपुर ओम प्रसाद गौतम उ.मा.वव.    – िसन्ता गौतम 

       कक्षा १० अमरपुर ओमप्रसाद गौतम उ.मा.वव.    - मनोज भुसाल (एस.एल.सी. २०६७) 
 

२०६९:  प्रा.वव. प्रथम सरस्वती प्रा.वव. टुनीपाटा             - ववष्णु धगरी 
 प्रा.वव. प्रथम सरस्वती प्रा.वव. चौरासी                 - िनिहादरु कुमाल 

 प्रा.वव. प्रथम गोववन्दरत्न लोकताजन्त्रक प्रा.वव. लसम्पानी  - हहरा जज.लस. 
 प्रा.वव. प्रथम िहहद प्रा.वव. चोरकाटे                  - भावना भण्डारी  

 प्रा.वव. प्रथम िुल्म प्रा.वव. िुल्म                     - नववना कुमाल  

 प्रा.वव. प्रथम देववस्थान प्रा.वव. राङदल                - लमलन महत 

 प्रा.वव. प्रथम अमरपुर ओम प्रसाद गौतम उ.मा.वव.      - रेणु पररयार 

 कक्षा ६ अमरपुर ओम प्रसाद गौतम उ.मा.वव.          - कुसुम अयााल 

 कक्षा ८ अमरपुर ओम प्रसाद गौतम उ.मा.वव.          - हहरा धगरी 
 कक्षा ९ अमरपुर ओम प्रसाद गौतम उ.मा.वव.          - खखमराज धगरी 

कक्षा १० अमरपुर ओमप्रसाद गौतम उ.मा.वव.          - ववष्णु पोखे्रल (एस.एल.सी. २०६८) 
 

घ  अमरपुर गा.वव.स.का बििेष नगद अनुदान (िावषयक रु. ५०,०००) पाउने प्रा.वव. िरु: 
 

१.     िहहद प्रा.वव. चोरकाटे (२०६५)  २. िुल्म प्रा.वव. िुल्म  (२०६५) 
३. गोववन्दरत्न कुुँ वर प्रा.वव. लसम्पानी (२०६६) ४. देववस्थान प्रा.वव. राङदल  (२०६६) 
५. सरस्वती प्रा.वव. चौरासी   (२०६७)   ६. सरस्वती प्रा.वव. टुनीपाटा  (२०६७) 
७. सरस्वती प्रा.वव. टुनीपाटा  (२०६८)  ८. गोववन्दरत्न कुुँ वर प्रा.वव. लसम्पानी (२०६८) 
 

 

ङ  अमरपुर गा.वव.स.का बििेष सियोग पाउने गररव-असिाय धयब्ततिरु:  

 

हहमा गौतम स्मृछत कोषले िेलािेलामा अमरपुर गा.बि.स. छनिासी गरीि-असहाय, लसककस्त बिरामी, दैिीप्रकोप 
अथवा अन्य दघुाटनािाट पीडडत ब्यजक्तहरूलाइ आिस्यकता अनुसार मानिीय सहयोग र राहत हददैं आएकोि। 
तीमध्ये २०५५।५६ मा    िुल्म छनवासी हुम िहादरु कुमाल, अमरपुर छनवासी गोल्थे वव.क. र २०६६ मा अमरपुर-
५ छनवासी धचन्ता धगरी तथा अमरपुर-३ छनवासी हुमकला कुुँ वर बििेष आधथाक सहयोगिाट लाभाजन्वत भएका 
धथए। 
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स्वगीय श्रीमती हिमा गौतमको संक्षक्षप्त जीवनी   
 

“हहमा गौतम स्मृछत कोष अमरपुर, गुल्मी”की पे्ररणापात्र स्वगीय श्रीमती हहमा गौतमको जन्म बि.सं. १९८६ 
सालको मङ्लसरमा गुल्मी जजल्लाको िुकोट-िस्तु गाउंको रात्चौर भन्ने ठाउुँमा भएको धथयो। वहां िुवा िबिलाल 
पाण्ड े र आमा मनकलाकी माहहली िोरी हुनुहुन््यो। सानो कद र मीठो स्वर भएकी हुनाले, वहांलाइ िुवा 
िबिलालले “जुरेली” भन्ने उपनामले सम्िोिन गनुाहुन््यो। त्यछत िेला िोरीहरुलाई लिक्षा हदने चलन धथएन र 
सानै उमेरमा कन्यादान हदई घर पठाइन््यो। तदनुसार हहमाको पछन सात िषाको उमेरमै छिमेकी गाउं अमरपरु 
छनवासी कवपलमखण गौतमका भखार ९ िषाका जेठा िोरा ओमप्रसाद गौतमसंग बििाह भएको धथयो।  

सानै उमेरमा बििाह गररहदए पछन दरुान हदएपछि मात्र घर पठाउने चलन अनुसार हहमा सुरुमा माइती मै िस्नु 
भएको धथयो। तर बििाह भएको एक िषा पछि सास ु(मछनकणाा गौतम) को असामछयक छनिन भएकोले परम्परा 
अनुसार िुहारीले पछन काज ककररया गनुापिा भन्ने मान्यता िमोजजम उहाुँलाई घर पठाइएको धथयो र त्यछत 
कलललो उमेरमा उहाुँले काज-कक्रया जस्तो कठोर कायाको पालना गनुापरेको धथयो।  

हहमाका ससुरा कवपलमखणका चार पत्नी, दईु िोरा र नौ िोरी धथए। घरमा हहमा पहहलो िुहारी हुनु हुन््यो। 
िुढेस कालमा मात्र िोरा पाएका कवपलमखणलाई छिटै नाछत हेने चाहना भएकाले हहमा र ओमप्रसादलाइ सानै 
उमेर देखखनै छिटै पुत्रलाभगने पाररवाररक दिाव र तनावको सामना गनुा परेको धथयो। बि. सं. २००४ मङ्लसर १५ 
गत े उहाुँहरुको कोखिाट पहहलो सन्तानको रुपमा िोरा कुलचन्रको जन्म भएको धथयो। सुरुमा कुन्जरमखण 
नामले पररधचत कुलचन्रको जन्मले गौतम पररवार र गाउं-छिमेकमानै छनकै हषोल्लास भएको धथयो। नाती 
जन्मेको खिरले ससुरा कवपलमखण हषाले गद्गद् भै नाचेका र धश्रमान ओम प्रसादलाई गाउंलेले फुलमाला र 
अबिर लगाई ििाइ हदएका घटनाहरूको िेरै पछिसम्म पछन अमरपुरिासीले रोमान्चकारी िखान गथे।  

कुलचन्र पछि हहमाको कोखिाट तीन िोरा र पाुँच िोरीको जन्म भएको धथयो। छत मध्ये दईु िोरीको सानै 
उमेरमा मतृ्यु भएको धथयो भने जेठी िोरी पुतलाको पछन सतु्केरी भएको केहह हदन मै छनिन भएको धथयो।  

िाल्यकालमा आफु लिक्षािाट िजन्चत हुनुपरे पछन हहमा गौतम िोरीलाई पछन पढाउनु पिा, िोरा र िोरीमा कुनै 
भेदभाि गनुा हुुँदैन भन्ने मान्यता राखु्नहुन््यो। उहाुँले आफ्ना िोरा िोरी सिलैाई पढ्नको लाधग छनकै प्रोत्साहन 
गनुाहुन््यो। त्यो समयमा गाउुँ  छिमेकमा कुनै स्कूल नभएकाले कुलचन्रलाई अनौपचाररक लिक्षाहदन पछन िालक 
कालदेखखनै िुकोट, अजै, अघााखांचीको कुर र भारतको िनारससम्म पठाउनु परेको धथयो। पछि अरु िोरा-िोरीलाइ 
पछन प्राथलमक स्तरसम्म मात्र अमरपुर-अजै र माध्यलमक र उच्च लिक्षाको लाधग तम्घास, पाल्पा, काठमान्डौ 
आहद ठाउंमा पठनपाठनको ब्यिस्था गररएको धथयो।  

हहमा गौतमकै पे्ररणा र जोडिल तथा धश्रमान ओमप्रसादको अगुवाइमा अमरपुरमा औपचाररक लिक्षा हालसलगने 
पहहला केटीहरु वहांकै िोरीहरु पुतला, रमा र साबित्रा भएका धथए। आफु छनरक्षर भएकोले टाढाटाढा सम्म पढ्न 
र ब्यिसायमा गएका िोरा िोरीका धचठीपत्र आउंदा आफुले ती धचहठसम्म पछन पढ्ननसक्ने भएको ग्लानीले र 
िोरािोरीको पे्ररणा र आफ्नै प्रयािमा उहाुँले सामान्य लेखपढ गना लसक्नुभयो र सािारण धचठी पढ्न र लेख्न 
सक्ने सम्म हुनुभएको धथयो। पहहले छनरक्षर भएर आफु अन्िोजस्तो भएको िेदनागने हहमाले पछि िुढेसकालमा 
साक्षर भइ िोरािोरीका धचठी पढ्न सक्ने हंुदा हषाले रुनु हुन््यो।  

हहमा गौतम छनकै िालमाक प्रिवृिकी हुनुहुन््यो। वहांले स्वस्थानी ब्रत र अरु देवीदेिताको पुजापाठ छनयलमत 
रुपमा गनुा-गराउनु हुन््यो। कसैको पछन दुुःख कष्ट र िेदना हेना नसक्ने, आफु सक्दो सहयोगगने उहाुँको स्वभाि 
धथयो। बििेष गरर गाउुँमा कसैले आधथाक अवस्था कै कारणले औषिोपचार गना नसकेको, महहलाले सुत्केरी 
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भएको समयमा पछन आिचयक लुगाफाटा, थाङ्ग्ना र खानाको अभावमा दुुःख कष्ट भोगेको वा फी छतना नसकी 
स्कूल जान नपाएको सुन्दा उहाुँलाई छनकै वपडा हुन््यो र उनीहरुलाई आफू सक्दो सहयोग गनुा हुन््यो।   

आफ्नो जेठो िोरा कुलचन्र पढाइमा राम्रो सफलता हालसल गरेर आफ्नै प्रयासमा अमेररकामा उच्चलिक्षा 
आजानगना जाने गुल्मी-अमरपुर क्षेत्रको पहहलो ब्यजक्त भएको र पछि संयुक्त राष्िसंघमा कायारतभै उक्त 
संस्थाको अन्तरााजष्िय सेवामा सम्पुणा नेपालकै उच्च पदाधिकारी भइ ख्याछत कमाएकोमा आमा हहमा छनकै 
गौरवाजन्वत हुनुहुन््यो। त्यस्तै अरु िोराहरुले पछन बिलभन्न क्षेत्रमा सफलता हालसलगरी िेलायतमा ब्यिसाय र 
िसोिासगना सफलभएकोमा वहां छनकै प्रसन्न हुनुहुन््यो।   

सिै िोरािोरी लिक्षा आजान र ब्यिसायको लाधग गाउं िाहहर िस्ने हुुँदा उहाुँलाई गाउं-घरमा केही सुनसान लाग्नु 
त स्वाभाववकै भयो। त्यछतिेला गाउुँमा अहहलेको जस्तो टेललफोन र मोिाइल फोनको सुबििा धथएन र हुलाकिाट 
एउटा धचठी आउन पछन महहनौ लाग््यो। िदृ्िािस्थामा हहमा गौतम चवासप्रचवास (दम) र मुटु दखु्न े रोगिाट 
ग्रलसत हुनुहुन््यो। ती रोगको िेरै नै उपचार गराइएतापछन वहांले पूणा स्वास््य लाभगना सक्नुभएन। कहहले मुटु 
दखु्न,े कहहले दम रोग ले सताउने र िेलािेलामा औषिी उपचार गराई राखु्नपने तर गाउुँमा औषिोपचारको सुबििा 
नहुनाले उहाुँले आफ्नो जीवनका अजन्तम िषाहरु प्राय: काठमाडौँमा िोरा सुिील र उनको पररवारसंग बिताउनु 
भयो। िोरी रमा र साबित्रा तथा उनीहरुका िच्चािच्ची पछन प्राय: काठमान्डौमै हुनाले वहांलाइ त्यहांको िातावरण 
पछन रमणीय धथयो। 

संयुक्त राष्िसंघको सेवामा कायारत िोरा कुलचन्र र उनको पररवारसंग पछन हहमा गौतमले जाकाताा, 
इन्डोनेलसया र अमेररकाको न्युयोका  सहरमा केही समय बिताउनु भयो, र अन्यदेिको पछन िमण गनुा भएको 
धथयो। त्यस्तै िोरा सुरेि र हदनेि तथा उनीहरुका पररवारलाई भेट्न िेलायतको लन्डनमा पछन वहांले िमण 
गनुाभएको धथयो।   

जीवनको उिरािामा िेरै समय काठमाण्डौमा बितए पछन उहाुँले िेला िेलामा गाउुँ  जाने जमको गनुाहुन््यो। तर 
आफु रोगी भएको र यातायातको सुबििा पछन नभएकोले उहांले चाहेजछत गाउुँ  जान त्यछत सजजलो धथएन। गाउुँमा 
आफै जान नपाए पछन गाउुँका गरीि तथा असहायको लाधग िेला िेलामा लिा कपडा र सहयोग गने काया उहाुँले 
सिै जारी राखु्न भयो। काठमान्डौमा पछन गाउंिासी आफन्त, ईस्टलमत्रहरु उहाुँलाई भेट्न िरािर आउंथे। दिैंमा 
उहाुँको हातिाट हटका थाप्न आउने आफन्त, इस्टलमत्रहरु पछन प्रसस्त हुन्थे। गाउुँमा के कस्तो ि, िेरै द:ुख 
पाएका र सहारा नभएका छिमेकी र आफन्तहरुको छनरन्तर जानकारी ललई आफुसक्दो सहयोगगना वहांले अथक 
प्रयास गनुाहुन््यो।  

२०५३ साल पौष २७ गतकेो िेलुकी हहमा गौतमले यो संसारलाई सिैको लाधग िाडरे जानु भयो।  उहाुँका धश्रमान 
तथा िोरा िोरी र नाताकुटुम्िले मात्र नभई सारा अमरपरु गाउुँ िासीले नै एक दयाल ु आमा र समाजसेवी 
गुमाएको अनुभव गरे। खासगरी गाउंका अछत बिपन्न दललत, जनजाती समदुायका महहलाहरुले सिै आफुलाइ 
अपार माया र सहयोग गने ममतामयी “जेठी सहुनी” हहमा गौतमको छनिनिाट  िढी ममााहत भएको अनुभुछत 
ब्यक्त गरे। छयनै भावनाको सम्झना र सम्मानगदै उहांको छनिन पछि उहाुँका िोकसन्तप्त िोरािोरीले आफ्नी 
आमाको नामिाट “हहमा गौतम स्मृछत कोष” को स्थापना गरर वहांको वप्रय गाउुँ  अमरपुरमा लिक्षा, स्वास्थ सेवा 
र जनकल्याणका ववलभन्न क्षेत्रमा सहयोग गरर स्वगीय आमाले गदै आउनु भएका परोपकारी कामलाई छनरन्तरता 
हददैं आएका िन।्  
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हिमा गौतम स्मतृत कोषको २०६९ सालमा ससंोहदत बििान    (मस्यौदा) 

 

हिमा गौतम स्मतृत कोष, अमरपरु-गुल्मीको 

वविान २०६९ 

प्रस्तावनााः  

नेपालको लजुम्िनी अञ्चल अन्तगात गलु्मी जजल्लाको हाल िुकोट-िस्त ुगा.वव.स.वडा न.ं३ मा वव.स.ं 
१९८६ साल मलंसर महहनामा जन्मी वव.स.ं २०५३ पौष महहनामा हदवगंत हुनभुएकी स्व.िववलाल 
पाण्डयेकी िोरी तथा अमरपरु गा.वव.स. छनवासी कवपलमखण गौतमका जषे्ठ सपुतु्र ओमप्रसाद गौतमकी 
श्रीमती स्व. हहमा गौतमको समाजसेवा एव ंिालिाललका र महहलाको स्वास््य र लिक्षाको ववकास तथा 
दीनदखुीलाई मानवीय सहयोग र सेवागने पववत्र भावना र चाहनाको पररपछूत ा गदै उहाुँको सम्मान एव ं
धचरस्थायी स्मरण गने उद्देचयका साथ वहांकै कमास्थल अमरपरु, गलु्मीमा एक कोष स्थापना र 
सचंालन गने मनिाय भएकोले ससं्था दताा ऐन, २०३४ अनसुार “हिमा गौतम स्मृती कोष, अमरपुर, 
गुल्मी”को वविान २०५३ िनाई जजल्ला प्रिासन कायाालय गलु्मीमा दताागरी (दताा न.ं१३-०५४\०५५) 
बि.स.ं २०५४ पौष १८ मा बिधिपिुाक स्थापना भएको धथयो। उक्त कोषको १५ िषाको गछतबिधिको 
समीक्षागदाा समयाकुनलु केही पररितान र पररमाजान गनुा िान्िनीय देखखएकोले उपरोक्त बििान 
२०५३को दफा १६ िमोजजम यो सिंोधित बििान-२०६९ गलु्मी जजल्ला प्रिासन कायाालयद्वारा स्वीकृत 
भई नवीकरण गररएको ि। 

पररच्छेदाः १ 

प्रारजम्भक 

१. ससं्थाको नाम र प्रारम्भ: 

(क) यस कोषको नाम “हिमा गौतम स्मृती कोष, अमरपुर, गुल्मी” रहेको ि । यसलाई अगं्रेजीमा 
Hima Gautam Memorial Trust, Amarpur-Gulmi भछननेि ।  

(ख) यस कोषको मखु्य कायाालय गलु्मी जजल्लाको अमरपरु गाउुँ  ववकास सलमछतमा रहने ि । तर 
आवचयकता अनसुार स्वदेि वा ववदेिमा समेत िाखा कायाालय वा सम्पका  कायाालय खोल्न, स्थापना 
गना सककनेि । 
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(ग) यस कोषको काया क्षते्र खासगरर गलु्मी जजल्लाको अमरपरु गा.वव.स. रहनकुो साथै ससं्थापकहरुले 
चाहेमा आवचयकता अनसुार नेपालभर वा यसको कुन ैपछन क्षेत्रमा ववस्तार गना सककनेि । 

(घ) यो वविान सम्िजन्ित कायाालयिाट जस्वकृत भएपछि प्रारम्भ हुनेि । 

(ङ) यो कोष प्रचललत काननुको अधिनमा रहह अववछिन्न उिराधिकारवाला, गहै्र नाफामलुक, गहै्र 
राजनीछतक तथा गहै्र सरकारी, स्विालसत, एक सगंहठत सामाजजक ससं्था तथा काननूी व्यजक्त हुनेि । 
यसले कसमैाधथ वा अरु कसलेै यसमाधथ ससं्थाको नामिाट वा नाममा उजुर िाजरु गना सक्नेिन ्। 
यसले अन्य व्यजक्त सरह चल अचल सम्पवि आजान गना, भोग चलन गना र िेच बिखन गना तथा 
कोषको उद्िेचय पररपतुीको लाधग ववववि कक्रयाकलाप सचंालन गना गराउन सक्नेि ।  

(च) यो कोषको स्थापना लमछत २०५३ पसु २७ हुनेि । 

२. पररभाषा:  

ववषय वा प्रसगंले अको अथा नलागेमा यस बििानमा  

(क) बििान भन्नाल े“हहमा गौतम स्मछृत कोष अमरपरु गलु्मी” को वविानलाई सम्झन ुपिा ।  

(ख) कोष भन्नाले “हहमा गौतम स्मछृत कोष अमरपरु गलु्मी”लाई जनाउनेि । 

(ग) सदस्य भन्नाले कोषको ससं्थापक, स्थायी, सािारण र मानाथा सदस्यहरुलाई जनाउनेि । 

(घ) काया सलमछत भन्नाल ेयस वविानको दफा १२ वमोजजम गहठत काया सलमछतलाई जनाउनेि । 

(ङ) पदाधिकारी भन्नाले कोषका पदाधिकारीलाई सम्झनपुिा । 

(च) सम्िजन्ित कायाालय भन्नाले जजल्ला प्रिासन कायाालय वा समय समयमा नेपाल सरकारले 
तोकेको कायाालयलाई िझुाउनेि । 

(ि) छनयम ववछनयम भन्नाले यस बििान अन्तगात िन्ने छनयम ववछनयमलाई जनाउनेि । 

(ज) स्थानीय छनकाय भन्नाले गा.वव.स., महानगरपाललका, नगरपाललका र जज.वव.स. लाई जनाउनेि । 

(झ) स्थानीय अधिकारी भन्नाले प्रमखु जजल्ला अधिकारीलाई िझुाउनेि । 

(ञ) ववषिेाधिकार भन्नाले कुनपैछन मखु्य ससं्थापक वा स्थायी सदस्यले सािारण सभा वा काया 
सलमछतको कुनपैछन िठैकको कुन ैप्रस्तावमा ब्यक्त गररएको नकरात्मक मतलाई िझुाउनेि ।  

३. कोषको िाप र धचन्ह:   
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प्रचललत काननुी व्यवस्थाको प्रछतकुल नहुने गरी कोषको एउटा िुट्टै िाप र धचन्ह हुनेि । िाप र 
धचन्ह अनसुचूी—१ मा उल्लखे भए वमोजजम िाहहरी गोलाकार लभत्र माधथपट्हट “हहमा गौतम स्मछृत 
कोष”, िीचमा लिक्षाको प्रछतक खोललएको पसु्तक र पसु्तकको तल स्वास््य सेवा जनाउने धचन्ह 
राखखने ि। उक्त दिु ैप्रछतकलाई दाया-ंिायािंाट परुुष र नारीको एक -एक अिा खुला हातले सयंकु्त 
रुपमा सहयोग र सरंक्षण गरेको प्रछतक हुनेि। उक्त दिु ैहातको तलपट्हट कोषको स्थापना लमछत 
२०५३, र त्यसको तल िाहहरी गोलाकार लभत्र “अमरपरु-गलु्मी ”लेखखएको हुनेि । िाहहरी गोलाकारको 
बिचमा दिुछैतर िाजन्तको प्रछतक स्वरुप एक-एकवटा उडकेा परेवा अकंकत हुनेिन।् यो िाप आिचयकता 
अनसुार सानो वा ठूलो आकारमा कोषको लोगो-धचन्हका रुपमा समेत प्रयोग गना सककनेि। 

पररच्छेद: २ 

उद्देचय 

४. यस कोषको उद्देचय देहाय वमोजजम हुनेि: 

(क) खासगरर अमरपरु गा.वव.स.का वपिडडएका िगा र समदुाय तथा वपिडडएका िस्तीहरुमा स्वास््य र 
लिक्षाको ववकास गना ववववि कक्रयाकलापहरु प्रििान तथा सचंालन गने, 

(ख) अमरपरु गा.वव.स. लगायत छिमेकी गा.वव.स.मा स्थावपत सामदुाछयक (सरकारी) ववद्यालयहरुमा 
अध्ययनरत िात्रिात्राहरुमा लगनिील भई अध्ययन गने भावनाको ववकास गराई उनीहरुको प्रछतभा र 
क्षमताको उजागर गराउन परुस्कार तथा िात्रिवृि ववतरण गनुाको साथै ववववि कक्रयाकलाप सचंालन 
गने गराउने,  

(ग) अमरपरु गा.वव.स.मा स्थावपत सामदुाछयक (सरकारी) ववद्यालयहरुमा अध्ययनरत िात्रिात्राहरुमा 
गणुस्तरीय लिक्षाको ववकासमा सघाउ पयुााउन सहयोग गनुाको साथै ववववि कक्रयाकलाप सचंालन गने 
गराउने,  

(घ) अमरपरु गा.वव.स.मा लिक्षा र स्वास््यको ववकासिाट समाजको पररवतान र ववकासमा योगदान 
पयुााउन सहयोग गने तथा जुटाउने,  

(ङ) अमरपरु गा.वव.स.मा लिक्षा, स्वास््य र अन्य जनकल्यणकारी ववकास कायाक्रममा योगदानगना 
उत्पे्रररत गने,  

(च) लिक्षा र स्वास््यको क्षते्रमा ववषिे योगदान पयुााउने लिक्षक, अववभावक तथा कमाचारीहरुलाई 
परुस्कृत तथा सम्मान गरी त्यस्ता कायाहरु गना अलभपे्रररत गने गराउने, 
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(ि) समाजका महहला, िालिाललका, अलिक्षक्षत, ववपन्न, गररि, दललत, असहाय, अपाङ्ग र आहदवासी-
जनजाछतलाई लिक्षाप्रछत उत्पे्रररत गना गराउन सहयोग गने गराउने तथा सो का लाधग ववववि 
कक्रयाकलाप गने गराउने, 

(ज) स्वास््य ववकास क्षते्रमा उपचारात्मक, प्रििानात्मक, सिंिानात्मक सेवा पयुााउन सहयोग गने र 
सहयोग जुटाउन प्रयास गने, 

(झ) लिक्षा र स्वास््यको क्षते्रमा योगदान गना पसु्तकालय आहद स्थापना, अध्ययन, अनसुन्िान, 
प्रकािन आहद गना गराउन सहयोग गने र सहयोग जुटाउन अलभप्ररेरत गने गराउने, 

(ञ) सामजजक क्षते्रको ववकासमा योगदान पयुााउन महहला तथा िालिाललका स्वास््य, लिक्षा, लिप 
ववकास, आयआजान, वातावरण सरंक्षण, सरसफाई, वन सरंक्षण, प्रौढ लिक्षा, लिि ुस्याहार केन्र, 
िदृ्िाश्रम, आहदको ववकास, स्थापना तथा सचंालन र प्रििान गना सहयोग र प्रोत्साहन गने तथा 
त्यस्ता कक्रयाकलाप सचंालन गने सघं ससं्था सुँग समन्वय गरी सहकाया गने गराउने प्रयास गने, 

(ट) लिक्षा, स्वास््य र समाजसेवाको ववकासमा योगदान पयुााउनकुो साथ ैउल्लेखखत उद्िेचयहरु 
पररपतुी गनाको लाधग अन्य आवचयक ववववि कक्रयाकलापहरु सचंालन गने गराउने, आवचयक सहयोग 
जुटाउन प्रयास गने गराउने तथा यस्त ैककलसमका सरकारी तथा गहै्र सरकारी सामाजजक सघं ससं्था 
तथा स्थानीय छनकाय, ववद्यालय, स्वास््य ससं्था, क्ल्ि आहद सुँग समन्वय र सम्िन्ि स्थापना गने 
लगायतका ववववि कक्रयाकलाप सचंालन गने गराउने। 

५. कोषको उद्देचय प्राप्तगना गररने कायाहरु: 

(क) कोषले प्रचललत नेपाल काननू िमोजजम सम्िजन्ित छनकायिाट अनमुती वा ईजाजत प्राप्त गरी 
आफ्ना उद्देचयहरु कायाान्वयन गना गराउन आवचयक कायाहरु सचंालन गना गराउन सक्नेि । 

(ख) कोषले यसलाई आवचयक पने भवन छनमााण गने वा भाडामा ललन सक्नेि र कम्प्यटुर, टेललफोन, 
फोटोकपी, वप्रन्टर, क्यामेरा जस्ता कायाालय सामान तथा सवारी सािन खररद गना वा भाडामा ललन 
सक्नेि । 

(ग) कोषले यसलाई आवचयक पने कमाचारीहरु छनयजुक्त गना तथा छतनको सेवा, िताहरु छनिाारण गना 
सक्नेि । 

पररच्छेद: ३ 

सदस्यता 

६. सदस्यहरुको वधगाकरण: 
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यस कोषका देहाय वमोजजम ४ प्रकारका सदस्यहरु हुनेिन ्। 

(क) मखु्य ससं्थापक तथा ससं्थापक सदस्यिरु: यस कोषको स्थापना स्व. हहमा गौतमका िोराहरु श्री 
कुलचन्र गौंतम, श्री सरेुिचन्र गौंतम, श्री सिुीलचन्र गौंतम र श्री हदनेि गौंतमले गरेको हुुँदा 
छनजहरु चारैजनालाई आजीवन मखु्य ससं्थापक तथा तत्कालीन वविान २०५३मा हस्ताक्षर गने 
अनसुचूी-२ मा उल्लेखखत व्यजक्तहरुलाई यस कोषको ससं्थापक सदस्य माछननेि । यस ससं्थाका 
मखु्य दाता श्री कुलचन्र गौंतमलाई यस ससं्थाको सरंक्षक माछनने ि । मखु्य ससं्थापकहरुलाई 
कायासलमछत र सािारण सभामा स्वत: स्थायी मताधिकार हुनेि तर छनजहरुको अनपुजस्थछतको कारणले 
मात्र कुन ैपछन िठैक वा सभाको गणपरुक सखं्यालाई कुन ैअसर गने िैन ।  

(ख) स्थायी सदस्यिरु: मखु्य ससं्थापकहरुको अनपुजस्थछतमा छनजहरुको तफा िाट उपजस्थत भई 
ससं्थाको हहत रक्षा गना तथा मखु्य ससं्थापकको इच्िा र चाहना अनरुुप ससं्थालाई आवचयक सल्लाह, 
सझुाव, छनदेिन र छनयन्त्रण गना तथा छनज मखु्य ससं्थापकहरुलाई आवचयक सल्लाह सझुाव हदनकुो 
साथै आफ्न ैतफा िाट स्वतन्त्र सदस्यको हैलसयतले काम गना समेत श्री रामचन्र गौतम, श्री िमा प्रसाद 
गौतम, श्री उपेन्र प्रसाद गौतम, श्रीमती रमा भसुाल, श्री साववत्रा गौतम र श्री राजेि गौतमलाई 
ससं्थाका आजीवन स्थायी सदस्य माछनने ि र छनजहरुको सदस्यता नववकरण गना आवचयक पने िैन 
। छनजहरुलाई कायासलमछत र सािारण सभामा स्वत: स्थायी मताधिकार हुनेि तर छनजहरुको 
अनपुजस्थछतको कारणले मात्र कुन ैपछन िठैक वा सभाको गणपरुक सखं्यालाई कुन ैअसर गने िैन ।  

(ग) सािारण सदस्य: यस वविानको दफा ७ वमोजजम योग्यता पगुी सदस्यता प्राप्त गरेका व्यजक्तहरु 
सािारण सदस्य माछननेिन ्। 

(घ.) मानाथय सदस्य: यो कोषको उद्देचय प्राजप्तका लाधग बििषे सहयोग पयुााएका वा पयुााउन सक्ने र 
इच्िुक, लिक्षा, स्वास््य वा जनकल्याणको क्षेत्रमा ख्याछत प्राप्त व्यजक्त, ववलिष्ट समाज सेवी तथा 
प्रछतजष्ठत नेपाली नागररक वा ससं्थालाई, र मखु्य ससं्थापकहरुको लसफाररसमा कोषलाई वविषे 
सहयोग र योगदान पयुााएका वा पयुााउन सक्ने र इच्िुक गहै्र नेपाली नागररकहरुलाई कोषको मानाथा 
सदस्यता प्रदान गना सककनेि। तर मानाथा सदस्यलाई मताधिकार कायम रहने िैन ।  

७. सािारण सदस्यता प्राजप्तका लाधग आवचयक योग्यताुः 

(क) यस कोषको उद्िेचयसुँग सहमत र यसको हहत चाहने अमरपरु गा.वव.स.मा स्थायी िसोिास 
भएको व्यजक्त वा जहाुँसकैु रहे िसेका भएतापछन स्व.हहमा गौतमको स्मतृीमा केहह सकारात्मक 
योगदान पयुााउन चाहने स्व.कवपलमणी गौतमका सन्ततीहरु हुनपुने, 

(ख) १८ वषा उमेर परुा गरेको हुनपुने, 

(ग) मानलसक सन्तलुन नगमुाएको हुनपुने, 
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(घ) सावाजछनक सम्पवि हहनालमना गरेको नठहररएको हुनपुने, 

(ङ) कुन ैफौंजदारी मदु्िा र िष्टाचारको अलभयोगमा अदालतिाट कसरुदार ठहररएको हुन नहुने, 

(च) कोषको कायामा छनजी स्वाथा नभएको तथा साहुको दामासाहीमा नपरेको हुनपुने, 

(ि) सदस्यताका लाधग आवेदन गने व्यजक्तलाई सदस्यता प्रदान गने वा नगने छनणाय काया सलमछतले 
गनेि । 

८. सदस्यताको समाजप्त: 

देहायको अवस्थामा कोषको सदस्यता समाप्त भएको माछननेि: 

(क) दफा ७ वमोजजम योग्यता नरहेमा वा नपगेुको भएमा,  

(ख) वविान अनसुारको काया गना िािा व्यविान उत्पन्न गरेको भनी काया सलमछतले सदस्यिाट 
हटाउने छनणाय गरेमा,  

(ग) कोषको रकम हहनालमना गरेमा, 

(घ) कोषको उद्देचय तथा वविान ववपरीतको काया गरेमा,  

(ङ) मतृ्य ुभएमा, 

(च) कोषको सदस्यता नववकरण नगराएमा, 

(ि) सािारण सभाको ७५ प्रछतित सदस्यहरुको िहुमतले कोषको सदस्य पदिाट हटाउने छनणाय गरेमा, 

(ज) काया सलमछत समक्ष ललखखत राजजनामा पेि गरी जस्वकृत भएमा, 

(झ) कोष ववघटन भएमा । 

कुन ैसदस्यको सदस्यता समाप्त गनुा पवुा छनजलाई सफाईको मौंकािाट वजञ्चत गररने िैन । 

 ९. सदस्यता िलु्क र सदस्यता प्राप्त गने ववधि:  

यस वविानको दफा ६ वमोजजम सदस्यहरुले देहाय वमोजजमको उपदफामा तोककएको िलु्क छतरी 
सदस्यता प्राप्त गना सक्नेिन ्। 

(क) ससं्थापक सदस्य: यो कोष स्थापनागने मखु्य ससं्थापकहरु आजीवन मखु्य ससं्थापक रहनेिन ्र 
कोष दताा हुुँदाका वखत तदथा सलमछतमा रहेका ब्यजक्तहरु यस कोषका ससं्थापक सदस्य हुनेिन ्। 
मखु्य ससं्थापक र अन्य ससं्थापकहरुको सदस्यता नववकरण गना आवचयक पने िैन । 
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(ख) स्थायी सदस्यिरु: यस वविानको दफा ६ मा उल्लखेखत स्थायी सदस्यहरु यस ससं्थाको आजीवन 
स्थायी सदस्य रहनेिन ्र मखु्य ससं्थापकहरुले चाहेमा यस वविानको प्रस्तावना अनकूुल हुनेगरर स्व. 
हहमा गौतमको स्मछृतमा बििषे सकारात्मक योगदान पयुााउन चाहने स्व. कवपलमखण गौतमका अन्य 
सन्ततीहरुलाई स्थायी सदस्यता हदन सककने ि । स्थायी सदस्यहरुको सदस्यता नववकरण गना 
आवचयक पने िैन ।  

(ग) सािारण सदस्य: यस वविानको दफा ७ िमोजजम योग्यता पगेुको इच्िुक व्यजक्तले सदस्यता 
िलु्क रु.५०।— िझुाई सािारण सदस्यको रुपमा कोषको सदस्यता ललन सक्नेिन ्। सािारण सदस्यले 
प्रत्येक वषा मसंीर महहनाको मसान्तलभत्र रु. २५।— नववकरण िलु्क िझुाई सदस्यता नववकरण गनुा 
पनेि र त्यसपछिको हकमा तोककए वमोजजमको दस्तरु िझुाई नववकरण गना सककनेि । 

(घ) मानाथय सदस्य: दफा ६(घ) िमोजजम कोषको काया सलमछतले उपयकु्त ठानेका लिक्षा, स्वास््य वा 
जनकल्याणको क्षते्रमा ख्याछत प्राप्त व्यजक्त, समाजसेवी, ववलिष्ट व्यजक्त, यस ससं्थालाई उल्लेख्य 
सहयोग पयुााउने तथा प्रछतजष्ठत कुनपैछन ब्यजक्तलाई मानाथा सदस्यता प्रदान गना सककनेि। तर 
मानाथा सदस्यको मताधिकार रहनेिैन । 

(ङ) सि ैसदस्यले यस वविान र वविान अन्तगात िनेको छनयम र ववछनयममा उल्लेखखत व्यवस्थाको 
पालना गनुापनेि । 

(च) कोषले प्रदान गरेको उपदफा १,२,३,४,५ अनसुारका सदस्यहरुको तोककएको ढाुँचामा िुट्टै अलभलेख 
राख्न सककनेि । 

पररच्छेद: ४ 

सािारण सभा, काया सलमछत तथा िठैक सम्िन्िी व्यवस्था 

१०. सािारण सभाको गठन: 

क). यस वविानको दफा ६ मा उल्लेखखत मानाथा सदस्यहरु िाहेक अन्य सम्पणूा सदस्यहरु कोषको 
सािारण सभाका सदस्य हुनेिन ्। मानाथा सदस्यहरु आमजन्त्रत हुन सक्नेिन ्। सािारण सभा 
कोषको सवोच्च अगं हुनेि । 

ख). यस कोषको सािारण सभा देहाय वमोजजम हुनेि: 

(१) सािारण सभा: प्रत्येक २-२ वषाको काछत ाक महहना लभत्र काया सलमछतले तोके अनसुार वावषाक 
सािारण सभा िस्नेि । 
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(२) वविषे सािारण सभा: कोषको कुल सदस्य सखं्याको एक चौंथाई सदस्यहरुले कारण जनाई वा 
मखु्य ससं्थापकले आवचयक ठानी वविषे सािारण सभा िोलाउन अनरुोि गरेमा काया सलमछतले १५ 
हदन लभत्र सि ैसदस्यहरुलाई सचूना गरी वविषे सािारण सभा िोलाउन ुपनेि, तर वावषाक सािारण 
सभा र वविषे सािारण सभाको अन्तर कजम्तमा ३ महहना हुनपुनेि।  

३). यस कोषको प्रथम सािारण सभा कोष स्थापना भएको आधथाक वषा समाप्त भएको लमछतले ३ 
महहनालभत्रमा गररनेि र त्यसपछिका सािारण सभा प्रत्येक २-२ वषाको काछत ाक महहना लभत्र गररनेि ।  

४). सािारण सभाको लाधग कजम्तमा ७ (सात) हदन र वविषे सािारण सभाको लाधग ३ (तीन) हदन 
अगाव ैसभा हुने स्थान, ववषय, समय र लमछत समेत खोली सदस्यहरुलाई अछनवाया रुपले सचूना 
हदनपुनेि । 

५). उपदफा (४) वमोजजम िोलाइएको सािारण सभा र वविषे सािारण सभामा वविानको दफा १७ 
वमोजजमको गणपरुक सखं्या नपगुी सभा हुन नसकेमा कजम्तमा २ हदनको म्याद हदई पनुुः सािारण 
सभा िोलाइनेि । 

६). सािारण सभा र वविषे सािारण सभाको िुट्टािुट्टै छनणाय पजुस्तका (माइन्यटू) राखखने ि । 

११. सािारण सभाको काम, कताव्य र अधिकार 

(क) काया सलमछतले पेि गरेको योजना, कायाक्रमहरु र वावषाक िजटे पाररत गने, 

(ख) लेखा परीक्षकिाट प्राप्त भएको वावषाक प्रछतवेदन माधथ िलफल गरी अनमुोदन गने र िेरुजु 
रकमहरु फछ्यौंट गना काया सलमछतलाई छनदेिन हदने, 

(ग) काया सलमछतका सदस्यहरुको छनवााचन गने, 

(घ) काया सलमछतलाई आवचयक छनदेिन हदने, 

(ङ) कोषको उद्िेचय अनरुुप नीछत छनिाारण गने, 

(च) कोषको वावषाक वववरणमाधथ िलफल गने, 

(ि) कोषको वावषाक आम्दानी खचाको अनमुाछनत िजेट पाररत गने, 

(ज) आवचयक परेमा कोषको वविान सिंोिन गने । 

तर कोषका मखु्य ससं्थापकहरु र स्थायी सदस्यहरु मध्ये कसलेै कुन ैप्रस्तावमा ववषिेाधिकार प्रयोग 
गरेमा उक्त प्रस्ताव पाररत गररने िैन । 
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१२. काया सलमछतको गठन 

(क). कोषको प्रमखु कायाकारी अगंको रुपमा एक काया सलमछत रहनेि, जसमा सािारण सभािाट 
प्रत्येक २ (दईु) वषामा छनवााधचत वा मनोछनत, मखु्य ससं्थापक वा स्थायी सदस्यले आपिी नजनाएका, 
देहायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु रहने िन।्  

(१) अध्यक्ष                      १ जना 

(२) उपाध्यक्ष                    १ जना 

(३) सधचव                        १ जना 

(४) कोषध्यक्ष                      १ जना 

(५) सदस्यहरु                      ५ जना 

                            जम्मा ९ जना  

(ख) काया सलमछतको कुनपैछन िठैकमा मखु्य ससं्थापक र स्थायी सदस्यहरुले चाहेमा स्वत: 
मताधिकारवाला सदस्यको रुपमा उपजस्थत हुन सक्नेिन । तर छनजहरुको अनपुजस्थछतको कारणल े
मात्र िठैकको गणपरुक सखं्यामा कुन ैअसर पने िैन ।  

(ग) काया सलमछतको पदावधि प्रत्येक २ वषाको काछत ाक मसान्तसम्म हुनेि तर वविषे कारणवि 
सािारण सभा हुन नसकेमा अको काया सलमछत गठन नभएसम्म मौंजुदा सलमछतले न ैकाया सचंालन 
गनेि । 

(घ) अध्यक्षको अनपुजस्थछत भएमा वा कुन ैकारणवि पद ररक्त भएमा उपाध्यक्षले कायावाहक भ ैकाया 
सचंालन गनेिन।् काया सलमछतका कुन ैसदस्यको पद ररक्त भएमा िाुँकी अवधिका लाधग काया 
सलमछतको छनणायिाट सािारण सदस्यहरु मध्येिाट मनोनयन गररनेि ।  

(ङ). काया सलमछतको िठैक आवचयकता अनसुार अध्यक्षले िोलाउने ि । तर कायासलमछतका 
पदाधिकारीहरुको जम्मा सखं्याको ५१ प्रछतितले वा मखु्य ससं्थापक वा स्थायी सदस्यले आवचयक 
ठानी िठैक िोलाउन माग गरेमा अध्यक्षले काया सलमछतको िठैक तरुुन्त िोलाउन ुपनेि । 

(च) काया सलमछतको सदस्यहरुको कुल सखं्याको ५१ प्रछतित सदस्य उपजस्थछत नभई काया सलमछतको 
िठैक िस्नेिैन । 

(ि) काया सलमछतको िठैकको अध्यक्षता अध्यक्षले र अध्यक्षको अनपुजस्थछतमा उपाध्यक्षले गनेि । 

(ज) काया सलमछतको िठैकमा िहुमतको छनणाय मान्य हुनेि र मत िरािर भएमा अध्यक्षले छनणाायक 
मत हदनेिन ्। 



 

28 
 

(झ) काया सलमछतको िठैकमा िलफल भएका ववषयहरुको िुट्टै छनणाय ककतािमा लेखी राखखने ि र 
सो छनणाय वववरणमा िठैकमा उपजस्थत सम्पणूा सदस्यहरुले सही गनुा पनेि तर छनणायमा असहमछत 
जनाउनेले कैकफयत खोली सही गनुा पनेि । 

(ञ) कोषले गने सम्पणूा काम काया सलमछतको छनणायिाट हुनेि । 

(ट) माधथका दफादफामा जनुसकैु कुरा लेखखएको भएतापछन काया सलमछतले गना पाउने कुन ैकायाको 
सम्िन्िमा सि ैपदाधिकारीहरु ललखखत रुपमा सहमत भएमा त्यस्तो सहमछतलाई छनणाय पजुस्तकामा 
सलंग्न गरी त्यस्तो काम िठैक ववना पछन गना सककनेि । उपरोक्त वमोजजमको सहमछतलाई काया 
सलमछतको िठैकको छनणाय सरह माछननेि । 

(ठ) तर कोषका मखु्य ससं्थापकहरु र स्थायी सदस्यहरु मध्ये कसलैे कायासलमछतको कुनपैछन 
प्रस्तावमा ववषिेाधिकार प्रयोग गरेमा उक्त प्रस्ताव पाररत हुनेिैन । 

 १४. काया सलमछतको काम, कताव्य र अधिकार 

(क) सािारण सभाको नीछत छनदेिन तथा छनणाय कायाान्वयन गने ।   

(ख) वविानको उदेचय अनरुुप कोषको नीछत, कायाक्रम, ववछनयम र िजटे तयार गरी सािारण सभामा 
प्रस्ततु गने। 

(ग) कोषको हहत हुने कायाक्रम सचंालन गने । 

(घ) उपलब्ि कोषको रकमको व्यवस्थापन एव ंपररचालन गने । 

(ङ) कोषको उद्देचय अनरुुपका कायाक्रमहरु कायाान्वयन गना ववलभन्न सघं ससं्थासुँग समन्वय, 
सामन्जस्य कायम गने, सम्झौंता गने र सम्झौंताको कायाान्वयन गने, गराउने । 

(च) कोषको नाउुँमा चल अचल सम्पवि प्राप्तगने, कोष वदृ्धिगना पहलगने तथा कोषको सम्पविको 
सरंक्षण गने, तत्सम्िजन्ि हक हस्तान्तरण गने, गराउने र आम्दानी खचाको हहसाि राख्न े। 

(ि) लेखा परीक्षक छनयकु्त गरी लेखा परीक्षण गने, गराउने । 

(ज) कोषको हहत तथा उद्िेचय प्राप्तीको लाधग भेला, गोष्ठी, सेलमनार आहदको आयोजना गने, 
गराउने। 

(झ) काया सलमछतका पदाधिकारीको राजजनामा जस्वकृत गने, नयाुँ सदस्यको मनोनयन गने । 

(ञ) परुस्कृत हुनसक्ने ववद्यालय तथा िात्रिात्राहरुको वववरण तयार गने र परुस्कृत गने तथा सो को 
अलभलेख राख्न े। 
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(ट) कोषको वावषाक प्रछतवेदन लगायत अन्य आवचयक राय सझुाव तथा भावी योजना र सो को 
अनमुाछनत लागत खचा सरंक्षक समक्ष पेिगने र कोष सम्िजन्ि अन्य पररआउने आवचयक कायाहरु 
गने। 

(ठ) मखु्य ससं्थापकको अनमुछत ललई कोषको लाधग आवचयक कमाचारीहरु छनयकु्त गने र छनजहरुको 
सेवा, िता, सवुविा, पाररश्रलमक आहद तोक्ने तथा तत्सम्िजन्ि छनयमावली िनाई सािारण सभािाट 
स्वीकृत गराई लाग ूगने, गराउने । 

(ड) कोषको हहतको लाधग अन्य आवचयक कामहरु गने । 

१४. पद त्याग गना सक्न े

अध्यक्षले उपाध्यक्ष माफा त काया सलमछत समक्ष र उपाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीले अध्यक्ष समक्ष 
हदएको राजजनामा काया सलमछतिाट जस्वकृत भएमा त्यस्ता पदाधिकारीले पद त्यागेको माछननेि । 

१५. अन्य सलमछतहरु 

(क). यस वविानको पररधि लभत्र रही कोषको काया सचंालनको लाधग काया सलमछतल ेआवचयकता 
अनसुार सल्लाहकार सलमछत, अन्य सलमछत वा उप—सलमछतहरु गठन गना सक्नेि तर सािारण सभाको 
िठैकिाट त्यस्ता सलमछतहरुलाई अनमुोदन गराउन ुपनेि । अनमुोदन हुन नसकेमा गठन भएका 
त्यस्ता सलमछतहरु स्वतुः ववघटन हुनेिन ्। सो िाहेक मखु्य ससं्थापक वा छनजको तफा िाट स्थायी 
सदस्यले कुन ैसल्लाहकार वा कुन ैववषिेज्ञ थप वा छनयकु्त गना वा कुन ैजाुँचिझु वा अध्ययन गना 
गराउनको लाधग िुट्टै कायादल वा सलमछत गठन गना सक्नेिन । 

(ख). सलमछत, उप—सलमछत र कायादलको कायादेि र क्षते्र उक्त सलमछत गठन गने छनकायले तोककहदए 
वमोजजम हुनेि । 

पररच्छेद: ५ 

पदाधिकारीहरुको काम, कताव्य र अधिकार 

१६. पदाधिकारीहरुको काम, कताव्य र अधिकार देहाय िमोजजम हुनेि: 

(क) अध्यक्षको काम, कताव्य र अधिकार: सािरण सभा र मखु्य ससं्थापकको छनयन्त्रण र छनदेिनमा 
रहह समान्यतया काया सलमछतका अध्यक्षको काम, कताव्य र अधिकार देहाय वमोजजम हुनेिन:् 

(१) काया सलमछतको िठैक र सािारण सभाको अध्यक्षता गने, 

(२) सािारण सभाले पाररत गरेका कायाक्रम, नीछत, ववछनयमहरु कायाान्वयन गने, गराउने, 
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(३) छनणाायक मत हदने, 

(४) कोषको तफा िाट प्रछतछनधित्व गने, गराउने, तथा प्रछतछनधि तोक्ने, 

(५) कोषको उद्देचय र कायाक्रमलाई उपयोधग िनाउन राजष्िय तथा अन्तरााजष्ियस्तरमा ववलभन्न 
छनकाय, सघं, ससं्थाहरुसुँग सम्पका  गने, 

(६) काया सलमछतका सदस्यहरुलाई कामको िाुँडफाुँड गने तथा छनदेिन गने, 

(७) कोषको अलभलेख प्रमाखणत गने, गराउने, 

(८) आफ्ना काम, कताव्य र अधिकार आवचयकता अनसुार उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सधचव र 
सदस्यहरुलाई प्रत्यायोजन गने, 

(९) सरंक्षकले हदएका छनदेिन र सझुावको पालना गने, गराउने र वहांलाइ छनयलमत रुपमा ससुधुचत 
गराउने, 

(१०) कोषको हहत सम्िजन्ि अन्य काया गने, 

(११) कोषाध्यक्षसुँग सयंकु्त खाता सचंालन गरर आधथाक कक्रयाकलाप सचंालन गने, 

(१२) कोषको आधथाक कोष िदृ्धि गना प्रयास गने तथा अन्य आवचयक र भपैरर आउने कायाहरु गने । 

(ख) उपाध्यक्षको काम, कताव्य र अधिकार: 

१. अध्यक्षको अनपुजस्थछतमा काया िाहक अध्यक्ष भई अध्यक्षले गने कायाहरु गने । 

२. अध्यक्षले प्रत्यायोजन गरेका कायाहरु गने । 

(ग). सधचवको काम, कताव्य र अधिकार:  काया सलमछतका सधचवको काम, कताव्य र अधिकार देहाय 
वमोजजम हुनेि:  

(१) सािारण सभाले पाररत गरेका कायाक्रम, नीछत, ववछनयम, छनणाय अनसुार काया सचंालन, सम्पादन 
र कायाान्वयन गने, गराउने, तथा अध्यक्षको छनदेिनमा रही वावषाक प्रछतवेदन तयार गरी काया सलमछत 
समक्ष पेि गने । 

(२) कोषका कागज पत्र, सामान र सम्पवि सरुक्षक्षत राख्न,े व्यवजस्थत गने, गराउने। 

(३) कोषको उदेचय, उपलब्िी र कायाको िारेमा प्रचार प्रसार गने, गराउने र आवचयक पत्राचार गने, 

(४) कोषको कायाालय तथा काया सचंालन गने, गराउने, 
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(५) अध्यक्षले प्रत्यायोजन गरेका काया गने । 

(घ). कोषध्यक्षका काम, कताव्य र अधिकार: काया सलमछतका कोषाध्यक्षका काम, कताव्य र अधिकार 
देहाय वमोजजम हुनेिन:् 

(१) कोषको आधथाक कोषको रेखदेख र सचंालन गने, 

(२) आय–व्ययको हहसाि तथा लेखा दरुुस्त राख्न,े 

(३) सािारण सभाको िठैकमा वावषाक हहसाि वववरण (वासलात) तयार गरी पेि गने, 

(४) छनयलमत रुपमा वावषाक लेखा परीक्षण गराउने, 

(५) अध्यक्षले प्रत्यायोजन गरेका काया गने । 

(ङ) काया सलमछतका सदस्यहरुको काम, कताव्य र अधिकार: काया सलमछतका सदस्यहरुको काम, 
कताव्य र अधिकार देहाय वमोजजम हुनेि: 

(१) सलमछतको िठैकमा सकृय सहभाधगता जनाउने, 

(२) कोषको कायामा रचनात्मक भलूमका छनवााह गने, 

(३) सािारण सभाले हदएको जजम्मेवारी परुागने, वावषाक प्रछतवेदन माधथ िलफल गरी सरंक्षक समक्ष 
पेि गने, 

(४) तोककएका अन्य काया गने, 

(५) अध्यक्षले प्रत्यायोजन गरेका काया गने । 

१७. गणपरुक सखं्या 

(क). कुल सदस्य सखं्याको ५० प्रछतित भन्दा िढी सािारण सदस्यहरु उपजस्थत नभई सािारण 
सभाको गणपरुक सखं्या माछनने िैन र काम, कारिाही हुने िैन । 

(ख). तर वविानको दफा १०(५) मा उल्लखे भए िमोजजम पनुुः िोलाईएको सािारण सभामा कुल 
सदस्य सखं्याको २५ प्रछतित उपजस्थत भएमा गणपरुक सखं्या पगेुको माछनने ि र काम, कारिाही 
गना िािा पने िैन । 

पररच्छेद: ६ 

आधथाक व्यवस्था 
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१८. ससं्थाको कोष  

यस कोषको उद्देचय परुागना छनम्नानसुारका कोषहरु रहन सक्नेिन:्  

(क) अक्षय कोष: कोषका सरंक्षक तथा मखु्य ससं्थापक सदस्य श्री कुलचन्र गौंतमिाट मलू कोषको 
रुपमा एक अक्षय कोषको स्थापना गररने ि । उक्त कोषमा सरंक्षक र मखु्य ससं्थापकहरुिाट समय 
समयमा रकम थप गरर िदृ्धि गना सककने ि । कोषले केही आयमलुक कायाक्रम सन्चालन गरेर 
सजन्चत रकमिाट अक्षय कोषको िदृ्धि गना पछन सककने ि ।     

(ख) सािारण कोष: अक्षय कोषको व्याजिाट प्राप्त हुने रकम र अन्य स्रोतिाट प्राप्त रकम रहने एक 
सािारण कोष रहने ि । 

(ग) आधथाक स्रोत: कोषको आधथाक स्रोत देहाय वमोजजम हुनेि:  

(१) कोषका सरंक्षक तथा मखु्य ससं्थापक सदस्य श्री कुलचन्र गौंतमिाट अक्षय कोषको रुपमा प्राप्त 
रकम, 

(२) कोषका सरंक्षक तथा मखु्य ससं्थापकहरुिाट समय समयमा प्राप्त हुने रकम, 

(२) ववलभन्न स्वदेिी वा ववदेिी दाता वा व्यजक्त, सघं ससं्था, राजष्िय तथा अन्तरााजष्िय सरकारी तथा 
गरै सरकारी छनकायिाट प्राप्त हुन आएको सहयोग रकम तथा सम्पविहरु, 

(३) कोषलाई नेपाल सरकार वा राजष्िय तथा अन्तरााजष्िय अन्य कुन ैछनकायिाट प्राप्त हुन आएको 
सहयोग वा अनदुान,  

(४) कोषले कुन ैछनकाय, ससं्था वा सगंठनिाट प्राप्त गरेको परुस्कार वा इनाम,  

(५) अन्य स्रोतिाट प्राप्त हुने रकम, 

(६) कोषका सदस्यिाट सदस्यता र नववकरण दस्तरु वापत प्राप्त रकम, 

(७) कोषको चल अचल सम्पवि भाडा, ललज वा अन्य यस्त ैप्रयोजनमा लगाए वापत प्राप्त हुने रकम 
र कोषको मौज्दातमा प्राप्त हुने ब्याज र कोषको सम्पविमा कुन ैतररकाले िदृ्धि भएको रकम आहद ।  

१९. खाता सचंालन 

(क) यस कोषको अक्षय कोषको रुपमा यस कोषका सरंक्षक श्री कुलचन्र गौतमद्िारा छनजले चाहेको 
कुन ैिैंकमा “हहमा गौतम स्मछृत कोष अमरपरु, गलु्मी”का नामिाट एक मदु्िछत खाता खोललनेि । 
उक्त अक्षय कोषको सचंालन र सरंक्षण सरंक्षक वा छनजले तोकेको ब्यजक्तिाट हुनेि । 
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(ख) यस कोषको सािारण कोषको रुपमा काया सलमछतले तोकेको िैंकमा “हहमा गौतम स्मतृी कोष 
अमरपरु, गलु्मी”का नामिाट एक िचत खाता खोललनेि । सो खातामा अक्षय कोषको रुपमा खोललएको 
मदु्िछत खाताको व्याज र अन्य स्रोतिाट प्राप्त हुन आएको रकम जम्मा गररने ि । उक्त खाताको 
सचंालन अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको सयंकु्त हस्ताक्षरिाट हुनेि । कोषाध्यक्षको अनपुजस्थछतमा छनजको 
सट्टा सधचिले हस्ताक्षर गनेिन।् 

(ग) कोषको रकम ऐन, छनयम अनसुार खचा गने तथा खचाको शे्रस्ता राख्न ेतथा लेखा पररक्षण गने 
व्यवस्था गररने ि । 

(घ) काया सलमछतले आयव्ययको हहसाव वावषाक रुपमा राखी कोषको सािारण सभा समक्ष पेि गनुा 
पनेि ।  

२०. सािारण कोषको रकम खचा गने तररका 

(क) सािारण कोषको रकम छनम्नानसुार खचा गना सककनेि: 

(१) सािारण कोषको रकम खचागदाा यस हहमा गौतम स्मछृत कोष अमरपरुको उद्िेचय तथा मखु्य 
ससं्थापक वा सरंक्षकको चाहना अनरुुप काया सलमछतको छनणायिाट लिक्षा, स्वास््य र सामाजजक 
सेवाको क्षते्रमा गणुात्मक ववकास तथा कोषलाई आत्मछनभार र दीगो िनाउने उद्िेचयका साथ 
आयमलूक कायामा खचा गररने ि, र त्यसिाट कुन ैआय आजान भएमा उक्त रकम सािारण कोषमा 
जम्मा गररनेि । 

(२) सािारण कोषको रकमिाट िात्रिवृि, िकै्षक्षक परुस्कार, सम्मान पत्र प्रदान, िकै्षक्षक सामाग्री 
लगायत ववद्याथी पोिाक, झोला आहदको छनिलु्क वा कम िलु्कमा ववतरण गने वा स्वास््य र 
लिक्षाको क्षते्रमा ब्यजक्त वा ससं्थालाई अनदुान वा सहयोग गने जस्ता काया वा त्यस्ता कायाको प्रििान 
गने काया गना सककने ि । 

(३) सािारण कोषको रकमिाट खासगरर अमरपरु गा.वव.स.का जनताको स्वास््य र लिक्षाको स्तर 
िदृ्धि गना ती सेवासुँग सम्िजन्ित सामाग्री खररद गरी सम्िजन्ित सघं ससं्थालाई प्रदान गना वा 
भाडामा हदन वा कोषको जजन्सी खातामा आम्दानी िाुँिी प्रयोग गना हदन सककनेि ।  

(४) कोषको उद्िेचय अनरुुप स्वास््य, लिक्षा र जनकल्याणको क्षेत्रमा ववलिष्ट योगदान पयुााउने 
ब्यजक्त वा महानभुावहरुलाई सम्मान तथा अलभनन्दन गने तथा यस कोषको पररचय, प्रचार प्रसार, 
लोगो जस्टकर िनाउन,े र कोषको प्रििान गने कायामा पछन सािारण कोषको रकमिाट खचा गना 
सककनेि । 
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(५) कोषको उद्िेचय अनरुुप कोषका सरंक्षक ससं्थापक वा काया सलमछतले आवचयक ठानेका अन्य 
कायामा पछन सािारण कोषको रकमिाट खचा गना सककनेि ।   

(ख) कोषको वावषाक िजेट योजना र कायाक्रम स्वीकृत नगरी कोषिाट खचा गना सककने िैन । 

(ग) सािारण सभािाट पाररत िजेट र कायाक्रमको अधिनमा रही कोषिाट रकम खचा गना सककने ि । 

(घ) कोषिाट खचा भएको रकमको वावषाक प्रछतवेदन सािारण सभामा अछनवाया रुपले पेिगनुा पनेि । 

(ङ) कोषको रकम खचा गदाा तोककए िमोजजम वा काया सलमछतले छनिाारण गरेको मापदण्ड अनरुुप 
गनुापनेि । 

२१. ससं्थाको लेखा र लेखा परीक्षण 

(क) कोषको आय व्ययको शे्रस्ता ववछनयम तोककए वमोजजम वा आधथाक ऐन, छनयम वमोजजम राखखने 
ि। 

(ख) कोषको लेखा परीक्षण प्रचललत काननू िमोजजम रजजष्टडा लेखा परीक्षकिाट हुनेि । 

(ग) नेपाल सरकार वा स्थानीय अधिकारी वा सरंक्षकले चाहेमा जुनसकैु िखतमा पछन आफै वा 
मातहतका कमाचारी वा कुन ैब्यजक्त खटाई ससं्थाको हहसाि ककताि जाुँच गना गराउन सक्नेि । 

(घ) लेखा परीक्षकको छनयजुक्त सािारण सभािाट हुनेि तर प्रथम सािारण सभा नभएसम्म लेखा 
परीक्षकको छनयकु्ती काया सलमछतिाट हुनेि । 

(ङ) कोषको लखेा परीक्षण प्रछतवेदन र वावषाक काया प्रगछत वववरणको १-१ प्रछत स्थानीय अधिकारी, 
जज.वव.स., समाज कल्याण पररषद, यस कोषका सरंक्षक र सम्िजन्ित छनकायमा पेि गररनेि । 

पररच्छेद: ७ 

छनवााचन, अववचवासको प्रस्ताव, वविान सिंोिन सम्िजन्ि व्यवस्था 

२३. छनवााचन सम्िन्िी व्यवस्था 

(क) काया सलमछतले छनवााचनको लाधग आवचयक ठानेमा िढीमा ३ जना सम्मको छनवााचन सलमछतको 
गठन गनेि । 

(ख) छनवााचन सलमछतले प्रचललत काननूको अधिनमा रही आफ्नो कायाववधि आफै तय गना सक्नेि । 

(ग) छनवााचन सम्िजन्ि वववाद उत्पन्न भएमा छनवााचन सलमछतले गरेको छनणाय न ैअजन्तम हुनेि । 
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(घ) छनवााचन सम्पन्न भए पचचात छनवााचन सलमछतको स्वतुः ववघटन हुनेि । 

२४. उम्मेदवार हुने योग्यता 

काया सलमछतको उम्मेदवार हुन देहाय वमोजजमको योग्यता पगेुको हुन ुपनेि: 

(क) यस वविानको दफा (६) (क) (ख) (ग) (घ) िमोजजमका सदस्यहरु, 

(ख) यस वविानको दफा (७) वमोजजम योग्यता पगेुको व्यजक्त, 

(ग) यस वविानको दफा (८) वमोजजम अयोग्य नभएको व्यजक्त, 

(घ) सदस्यता नववकरण गरेको सदस्य । 

२५. अववचवास प्रस्ताव  

(क) सािारण सभाका सदस्यहरु मध्येिाट कम्तीमा एक छतहाई सदस्यहरुल ेसहीगरी काया सलमछतका 
कुन ैसदस्य वा पदाधिकारीको ववरुद्िमा स्पष्ट आरोप ककटान गरी ललखखत रुपमा लिष्ट भाषामा 
अववचवासको प्रस्ताव दताा गराउन सक्नेिन । 

(ख) उपदफा १ वमोजजम अववचवासको प्रस्ताव दताा भएमा सो को वववरण खुलाई वविानको दफा 
१०(४) वमोजजम सािारण सभा वा वविषे सािारण सभा िस्ने सचूना सािारण सभाका सम्पणूा 
सदस्यहरुलाई हदईने ि । 

(ग) अववचवास प्रस्ताव माधथ िलफलको प्रकक्रया  

(१) सािारण सभामा अध्यक्षता गने व्यजक्तले अववचवासको प्रस्ताव दताा गराउने सदस्यहरु मध्ये १ 
जनालाई अववचवासको प्रस्ताव ल्याउनपुने कारण सहहतको आफ्नो अलभमत सभा समक्ष प्रस्ततु गना 
लगाउनेिन । 

(२) त्यसरी अववचवासको प्रस्ताव प्रस्ततु गरेपछि अध्यक्षले सो प्रस्ताव उपर िलफल गना अनमुती 
हदन सक्निेन । 

(३) अववचवासको प्रस्तावमा िलफल पचचात सभाको अध्यक्षता गने व्यजक्तले आरोवपत पदाधिकारीलाई 
आफ्नो सफाई पेि गने मौंका हदनेिन । 

(४). अववचवासको प्रस्ताव उपर िलफल तथा आफ्नो सफाई प्रस्ततु गने क्रम समाप्त भएपछि 
अध्यक्षता गने व्यजक्तले सो अववचवासको प्रस्तावको पक्ष र ववपक्षमा गोप्य मतदान गराउनेिन ्। 
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(५) अववचवासको प्रस्तावको पक्ष र ववपक्षमा गोप्य मतदान पचचात सािारण सभाको कुल सदस्य 
सखं्याको दईु छतहाई िहुमतले अववचवासको प्रस्ताव पाररत गरेमा आरोवपत व्यजक्तहरु पद मकु्त 
हुनेिन ्। 

२६. वविान सिंोिन:  

कोषको वविान सिंोिन गनुा परेमा काया सलमछतले सािारण सभामा सिंोिन प्रस्ताव पेि गनुा पनेि । 
उक्त प्रस्ताव सािारण सभाको कुल सदस्य सखं्याको दईु छतहाई िहुमतिाट पाररत भए पचचात मात्र 
कोषको परैु वविान वा वविानको कुन ैदफा सिंोिन वा खारेजको लाधग स्थानीय अधिकारी समक्ष 
लसफाररि गरी पठाउन ुपनेि । स्थानीय अधिकारीिाट स्वीकृत भए पचचात मात्र कोषको परैु वविान 
वा वविानको कुन ैदफा सिंोिन वा खारेज भएको माछनने ि ।  

 २७. छनयम िनाउन सक्ने:  

यो वविानको अधिनमा रही कोषलाईा सचुारु रुपले सचंालन गना, गराउनका लाधग काया सलमछतले 
कमाचारी व्यवस्था र आधथाक कायाववधि लगायत आवचयक छनयम िनाई सािारण सभािाट पाररत 
गराई लाग ुगना तथा कायाववधि र ववछनयम िनाई आफैले लागगुना सक्निे । त्यसरी िनाइएका 
छनयमहरुको जानकारी स्थानीय अधिकारीलाई हदन ुपनेि । 

२८. सरंक्षकको ववषिेाधिकार सम्िजन्ि ब्यवस्था 

यो कोषको स्थापना तथा सचंालन खासगरर यस कोषका सरंक्षक तथा मखु्य ससं्थपक श्री कुलचन्र 
गौतम द्िारा स्थावपत अक्षय कोष तथा छनजले पटक पटक अनदुान हदएको अन्य कोषको रकम र 
छनजले हदएको अन्य आधथाक सहयोगिाट हुने भएकोले छनजको चाहना तथा कोषको उद्िेचय 
पररपतूीको लाधग िजक्त सन्तलुन र छनयन्त्रण कायम गना सरंक्षकलाई छनम्न अनसुार ववषिे अधिकार 
हुनेि: 

(क) कोषको काया सचंालन वा उद्िेचय पररपतूीको लाधग सािारण सभा वा काया सलमछतलाई वविान र 
कोषको उद्िेचय अनरुुप काया गना मागा छनदेिन हदने, 

(ख) कोषका गछतववधि वा कक्रयाकलापमा आवचयकता अनरुुप छनयन्त्रण गने, 

(ग) कोषको उद्िेचय अनरुुप काया सचंालन गना काया सलमछतलाई हदएको छनदेिन पालना नभएमा 
काया सलमछतको पनुगाठनका लाधग सािारण सभालाइ छनदेिन हदने, 

(घ) कोष वा कोषका कुनपैछन सदस्य वा पदाधिकारी वा कुन ैकमाचारीको कोषसुँग सम्िजन्ित काम 
कारवाही, कक्रयाकलाप वा गछतववधिको आिचयकता अनरुुप िानववन वा जाुँचिझु गराउन सक्ने,  
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(ङ) कोषको उद्िेचय तथा हहत रक्षाको लाधग अन्य आवचयक कायाहरुगने, आहद। 

(च) सरंक्षकल ेउपदफा १ मा उल्लेखखत अधिकारको प्रयोग असल छनयतले गनुा पनेि । 

२९. कोषको ववघटन वा खारेजी  

(क). कोष सचंालन हुन नसकी वा वविषे कारणवि बिघटन गनुा परेमा वा खारेजीमा परेमा कोषको  
सािारण सभाको सम्पणूा सखं्याको दईु छतहाई मतद्िारा वविषे प्रस्ताव पाररत गरी ववघटन गने 
छनणाय गना सककने ि ।  

(ख). उपदफा (क) वमोजजम कोष ववघटन वा खारेजीको प्रस्ताव पाररत गदाा सािारण सभाले आवचयक 
ठानेमा खारेजीको कामका लाधग एक वा एकभन्दा िढी ललजक्वडटेरहरु र ससं्थाको हहसाि ककताि 
गनाको लाधग एक वा एकभन्दा िढी लेखा परीक्षकहरु छनयकु्त गना सक्नेि । 

(ग). उपदफा (ख) िमोजजम छनयकु्त ललजक्वडटेर र लेखा परीक्षकहरुको पाररश्रलमक सािारण सभाले 
तोककहदए िमोजजम हुनेि । 

(घ). यसरी कारणवि कोष ववघटन भइ खारेज भएमा कोषको दाछयत्व फछ्ायौट गरी कोषमा िाुँकी 
रहेको सम्पणूा रकम, जायजेथा र सम्पवि श्री ओमप्रसाद गौतम उच्च मा.वव., अमरपरु, गलु्मीको हुनेि 
।  

३०. व्याख्या:  

यो वविान र वविान अन्तगात िनेका छनयम ववछनयमको व्याख्या गने अधिकार काया सलमछतलाई 
हुनेि ।  

३१. ऐन अनसुार हुने:  

यस वविानमा उल्लेख नभएका कुराहरुका हकमा प्रचललत नेपाल काननू वमोजजम हुनेि र यो 
वविानमा लेखखएका कुन ैकुराहरु ससं्था दताा ऐन, छनयम, सवंविान र प्रचललत नेपाल काननूसुँग 
िाखझन गएमा िाखझएको हदसम्म स्वतुः छनजष्क्रय हुनेिन ्।  

३२. छनदेिनको पालना:  

नेपाल सरकार वा स्थानीय अधिकारीले समय समयमा हदएको छनदेिनको पालना गनुा कोषको कताब्य 
हुनेि । 

३३. खारेजी र िचाउ: 
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(क). यस कोषको दताा हुुँदाको वविान २०५३ अनरुुप भए गरेका काम कारिाहीहरु यस ैवविान अनरुुप 
भएको माछनने ि । 

(ख). यस कोषको दताा हुुँदाका अिस्थाको वविान २०५३लाई यस वविान द्िारा प्रछतस्थापन गररएको 
ि।  

 

अनसुचूी – १ 

हिमा गौतम स्मतृत कोषको छापको नमनुा: 

 

 

      

 

      

 

 

 

अनसुचूी – २ 

२०५३ सालमा कोष दताय िुुँदा तदथय सलमततमा रिेका धयब्ततिरु: 

स्व. ओमप्रसाद गौतम, रामचन्र गौतम, िमाप्रसाद गौतम, नन्दराम भसुाल, लक्ष्मण पराजुली,  

कुलचन्र गौतम, िािरुाम गौतम, डडल्लीराज भसुाल, दानिहादरु के.सी. । 
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बििषे िन्यिाद र कृतज्ञता 

हहमा गौतम स्मृछत कोषको स्थापना कालदेखख न ैयो ससं्थाले बिलभन्न ब्यजक्त र ससं्थाहरुको ठुलो 
सहयोग र सद्भावना पाउंदै आएकोि। यो कोषिाट सन्चाललत र उत्प्रेररत कायाक्रमको लाधग बििषे 
सहयोग, परामिा र पे्ररणा हदनहुुने छनम्न ब्यजक्त र ससं्थाहरू प्रछत हामी हाहदाक आभार ब्यक्त गना 
चाहन्िौं : 

- अमरपरु गा.बि.स.मा लिक्षा, स्वास््य, समाजकल्याण सम्िजन्ि बिलभन्न क्षते्रका ब्यिस्थापन 
सलमछतहरूमा आिद्ि पदाधिकारीहरू (लक्ष्मण पराजुली, रेिम िहादरु जज.लस., नारायण पराजुली, 
कीछत ामान महत, िरेिहादरु थापा, नरिहादरु अयााल, रामिहादरु गौतम) 

- अमरपरु गा.बि.स.मा रहेका सि ैबिद्यालयका ब्यिस्थापन सलमछतका पदाधिकारी, लिक्षक-लिक्षक्षका, 
प्रिान अध्यापकहरू (िमा प्रसाद गौतम, िालकृष्ण गौतम, नरेन्र महत, जेदरुाम भण्डारी, 
लेमिहादरु पोख्रेल, गोपाल प्रसाद अयााल, मानिहादरु िोहोरा, लोकनाथ पाण्ड,े छतलिहादरु के.सी., 
ढुजण्डराज पोख्रेल, गगन िहादरु िस्नेत, खखमराज पराजलुी, िमाराज पराजुली, ) 

- अमरपरु उपस्वास््य चौककका पदाधिकारीहरू (मकुुन्द गौतम, गोमा गौतम, यिुराज भण्डारी, 
जगलुाल भण्डारी, गगंा पाण्ड,े कमला भण्डारी, िबिलाल कुमाल) 

- महहला स्वास््य स्वयसंेबिका हरू (लललावती कुमाल, माया मखुखया, साबित्रा मखुखया, पणूाकला 
गौतम, ललला िोहोरा, पनुकला महत, िोभा महत, िमा पराजुली, खधगसरा पोख्रेल, रुन्नता 
जज.लस., मीना पराजुली) 

- गुल्मी समाज यूके  

- श्रीमती लीला कंुवर, काठमाण्डौ  
- िरेिहादरु कंुवर 

- जगत प्रसाद पाण्ड े

- लििलाल गौतम 

- भपुाल महत 

- श्रीमती बिष्णु पाण्डे 
- श्रीमती रुन्नता गौतम तथा दगुाा गौतम 

- िरेिहादरु बि.क. (कटुवाल) 
- तथा हहमा गौतम स्मृछत कोषका सम्पणूा कायासलमछत पदाधिकारी, सदस्य, सल्लाहकार र 

ससं्थापकहरू। 
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हिमा  गौतम  स्मतृत  कोषका  संस्थापकिरू 
 

 


