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भाग – २
आठराई त्रिवेणी गाउँ पालिका
नेपािको संत्रबिानको िारा २२६(१) वमोन्जमको आठराई त्रिवेणी गाउँ पालिकाको गाउँ काययपालिकािे बनाएको
ति िेखिए बमोन्जमको काययववधिहरु सवयसािारणको जानकारीको िाधग प्रकाशन गररएको छ l

सम्वत ् २०७४ को काययववधि नं ५

आठरार्इ त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको ममइत सभ
ं ार कोष सच
ं ािन कार्इत्रवधी –२०७४
स्वीकृत त्रमत्रत २०७४/११/२३

आठरार्इ त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको सडक तथा अन्य भौत्रतक पवु ाइधार ममइत तथा संभार गर्इका िात्रग बर्ेको कायइत्रवधी
प्रस्तावना
आठरार्इ त्रिवेणी गाउँपात्रिकािे प्रत्येक आत्रथइक वर्इमा संचािर् गर्दै आएका योजर्ा, त्रवकास त्रर्माइणका त्रियाकिाप तथा
भौत्रतक पवु ाइधारहरुको ममइत तथा संभार गरी त्रर्दगो त्रवकासको त्रर्रन्तरताको िात्रग स्थार्ीय सरकार सञ्चािर् ऐर्, २०७४
िे त्रर्दएको अत्रधकार प्रयोग गरी गाउँपात्रिकाको ममइत सम्भार कोर् संचािर् कायइत्रवधी २०७४ तजइमु ा गरी िागु गररएको
छ।
पररच्छे द १

१.

प्रारत्रभभक
सत्रं िप्त नाम र प्रारभभ:
(१) यस त्रर्र्देत्रिकाको र्ाम "ममइत संभार कोर् संचािर् कायइत्रवधी – २०७४" रहेको छ।
(२) यो कायाइत्रवधी तरुु न्त िागु हुर्ेछ।
पररच्छे द २

पररभाषा
२.

पररभाषा:
त्रवर्य वा प्रसङ्गिे अको अथइ र्िागेमा यस कायइत्रवधी:(क) "ममइत संभार" भन्र्ािे आठरार्इ त्रिवेणी गाउँपात्रिकािे सञ्चािर् गरे का सबै प्रकृ तीका योजर्ाहरुको
त्रर्यमीत ममइत संभार, स्तरोन्र्ती गर्े कायइिाई सम्झर्ु पर्दइछ।
(ख) "कायइत्रवधी" भन्र्ािे ममइत संभार कोर् संचािर् कायइत्रवधी - २०७४ सम्झर्ु पर्दइछ।
(ग) "गाउँपात्रिका" भन्र्ािे आठरार्इ त्रिवेणी गाउँपात्रिकािाई सम्झर्ु पर्दइछ।
(घ) "सत्रचव" भन्र्ािे गाउँपात्रिकाको प्रमख
ु प्रिासत्रकय अत्रधकृ तिाई सम्झर्ु पर्दइछ।
(ङ) "स्थार्ीय तह" भन्र्ािे गाउँपात्रिकािाई सम्झर्ु पर्दइछ।
(च) "भौत्रतक पवु ाइधार" भन्र्ािे गाउँपात्रिका त्रभिका सडक, झोिङु ् गे पि
ु , पि
ु ेसा, खार्ेपार्ी, त्रसँचाई,
तटबन्धर् क्षेि, सरकारी भवर् त्रवद्यािय, सामर्दु ात्रयक भवर्, सभागृह र अन्य सावइजत्रर्क भवर् तथा
संरचर्ाहरु साथै परु ातात्रत्वक, साँस्कृ त्रतक, ऐत्रतहात्रसक क्षेि वा सो जन्य पवु ाइधार भत्रर् सम्झर्ु पर्दइछ।
(छ) "उपभोक्ता सत्रमती" भन्र्ािे आयोजर्ाबाट प्रत्यक्ष िाभ पाउर्े व्यत्रक्तहरुको समहु िे कुर्ै आयोजर्ा त्रर्माइण,
सञ्चािर्, व्यवस्थापर् र ममइत सम्भार गर्इको िात्रग आफुहरु मध्येबाट त्रर्त्रित प्रत्रिया बमोत्रजम गठर् गरे को
सत्रमती सम्झर्ु पर्दइछ र सो समहु िे िाभग्राही समहु िाई समेत जर्ाँउर्दछ।

(ज) "गैरसरकारी सस्ं था" भन्र्ािे यस त्रर्र्देत्रिकाको प्रयोजर्का िात्रग प्रचत्रित कार्र्ु बमोत्रजम स्थापर्ा भएका
र स्थार्ीय तहबाट आफ्र्ो कायइिम स्वीकृ त गराई स्थार्ीय तहसँग समन्वय रात्रख कायइ सञ्चािर् गर्े गैर
र्ाफामि
ु क संस्था सम्झर्ु पर्दइछ।
(झ) "त्रवकास साझेर्दार" भन्र्ािे र्ेपाि सरकारसँग भएका सम्झौता बमोत्रजम र्गर्द, त्रजन्सी एवं प्रात्रवधीक सहयोग
उपिब्ध गराउर्े त्रिपक्षीय र्दातृ त्रर्काय, सयं क्त
ु राष्ट्रसत्रं िय त्रर्कायहरु तथा अन्तरात्रष्ट्रय गैरसरकारी सस्ं था
सम्झर्ु पर्दइछ।
(ञ) "भक्त
ु ार्ी रकम" भन्र्ािे त्रर्माइण भएको सडकको भक्त
ु ार्ी हँर्दा गाउँपात्रिका अर्र्दु ार्, र्ेपाि सरकारको
अर्र्दु ार्, कुर्ै अन्य संस्थाको अर्र्दु ार् तथा उपभोक्ताको िागत सहभात्रगताको रकमिाई समेत जर्ाउँर्दछ।
पररच्छे द ३

व्र्वस्थापन सत्रमती
३.

४.

व्र्वस्थापन सत्रमतीको गठन:
(१) ममइत संभार कोर्िाई बढी प्रभावकारी र भरपर्दो ढंगिे सञ्चािर् गर्इका िात्रग र्देहाय बमोत्रजमको एक ममइत
संभार कोर् व्यवस्थापर् सत्रमती रहर्े छ:(क) गाउँपात्रिकाको अध्यक्ष
-संयोजक
(ख) गाउँपात्रिकाको उपाध्यक्ष
-सर्दस्य
(ग) प्रमख
-सर्दस्य
ु प्रिासत्रकय अत्रधकृ त
(घ) िेखा प्रमख
-सर्दस्य
ु
(ङ) प्रात्रवत्रधक िाखा प्रमख
-सर्दस्य सत्रचव
ु
(२) सत्रमतीको बैठक कत्रम्तमा ४ मत्रहर्ामा एक पटक बस्र्ेछ र आवश्यक परे मा जर्ु सक
ु ै बखत पत्रर् बस्र्ेछ।
(३) बैठकमा आवश्यकता अर्सु ारका व्यत्रक्त तथा सम्बद्द त्रविेर्ज्ञिाई आमन्िण गरी आमत्रन्ितको रुपमा राख्र्
सत्रकर्ेछ।
व्र्वस्थापन सत्रमतीको काम कतइव्र् र अत्रधकार:(१) व्यवस्थापर् सत्रमतीको त्रर्म्र्ार्सु ारको काम कतइव्य र अत्रधकार हुर्ेछ:(क) गाउँपात्रिकामा रहेको सडकहरुको प्राथत्रमकता तोत्रक ममइत सम्भारको एत्रककृ त वात्रर्क
इ कायइिम
बर्ाउर्े।
(ख) ममइत सभं ार कोर्मा रकम जम्मा गर्इको िात्रग श्रोत र साधर्को खोजी गर्े।
(ग) ममइत सभं ारिाई त्रर्दगो र भरपर्दो बर्ाउर्े उपायहरुको खोजी गर्े।
(घ) सडक, झोिङु ् गे पि
ु , पि
ु ेसा, खार्ेपार्ी, त्रसँचाई र तटबन्धर् क्षेिहरुको त्रर्यमीत ममइत संभार,
स्तरोन्र्ती सम्बन्धी व्यवस्थापकीय कायइहरु गर्े।

(ङ) सरकारी भवर्, त्रवद्यािय, सामर्दु ात्रयक भवर्, सभागृह र अन्य सावइजत्रर्क भवर् तथा सरं चर्ाहरु
साथै परु ातात्रत्वक, साँस्कृ त्रतक, ऐत्रतहात्रसक क्षेिहरुको त्रर्यमीत ममइत सभं ार, स्तरोन्र्ती सम्बन्धी
व्यवस्थापकीय कायइहरु गर्े।
(च) ममइत संभार गर्दाइ िाग्र्े खचइमा न्यत्रु र्करण गर्इ तत् सम्बन्धी कायइ योजर्ा बर्ाउर्े।
(छ) ममइत संभार कायइिाई प्रभावकारी बर्ाउर्े।
(ज) ममइत संभार सम्बन्धी कायइको अर्गु मर् तथा त्रर्ररक्षण गर्े।
पररच्छे द ४

कोष स्थापना
५. ममइत सभ
ं ार कोषको नामिे एउटा छुट्टै कोषको स्थापना:
(१) ममइत सभं ार कोर्को र्ामिे एउटा छुट्टै कोर्को स्थापर्ा गररर्ेछ जसमा र्देहाय बमोत्रजमका रकम जम्मा हुर्ेछ:
(क) र्ेपाि सरकारबाट ममइत संभार कोर्को िात्रग तोकी त्रर्दएको रकम।
(ख) स्थार्ीय तहबाट ममइत संभारको िात्रग प्राप्त रकम।
(ग) स्थार्ीय गैर सरकारी संस्थाबाट ममइत संभारको िात्रग प्राप्त रकम।
(घ) त्रवकास साझेर्दारहरुबाट ममइत संभारको िात्रग प्राप्त रकम।
(ङ) गाउँपात्रिकाबाट संचािर् भएका योजर्ाको भक्त
ु ार्ी हुर्दँ ा भक्त
ु ार्ी रकमको २ प्रत्रतित कट्टी गरी रात्रखएको
रकम ।
(च) अन्य त्रर्कायहरुबाट ममइत संभार कोर्मा जम्मा हुर्े गरी तोत्रक त्रर्दएको रकम।
६.
कोष सञ्चािन:
(१) कोर्को र्ाममा प्राप्त हुर् आएका रकम आठरार्इ त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको ममइत सभं ार कोर्को र्ाममा खाता
खोिी जम्मा गररर्े छ।
(२) कोर्को खाता प्रमख
ु प्रिासत्रकय अत्रधकृ त र िेखा िाखाको प्रमुखको संयक्त
ु र्दस्तखतबाट सञ्चािर् हुर्ेछ।
(३) कोर्को आन्तररक िेखा पररक्षण गाउँपात्रिकाको आन्तररक िेखा पररक्षण िाखाबाट हुर्ेछ।तर
गाउँपात्रिकाको आन्तररक िेखा पररक्षण िाखा र्भएको खण्डमा प्रचत्रित ऐर् तथा त्रर्यम अर्सु ार आन्तररक
िेखा पररक्षण गर्इपु र्ेछ।
(४) कोर्को अत्रन्तम िेखा पररक्षण महािेखा पररक्षकबाट हुर्ेछ।
पररच्छे द ५

र्ोजना छनौट तथा कार्ाइन्वर्न प्रकृर्ा
७.

र्ोजना छनौट तथा कार्ाइन्वर्न प्रकृर्ा:
(१) ममइत संभार कोर्मा जम्मा हुर् आएको रकम र्देहायको प्रकृ या माफइ त योजर्ा छर्ौट तथा कायाइन्वयर् गररर्े छ।

(क) पवु ाइधार त्रवकास तथा भवर् त्रर्यमर् िाखािे तत्काि ममइत संभार गर्इु पर्े भर्ी स्थिगत रुपमा स्थार्ीय
जर्ताको माग तथा सो िाई पत्रु ि गर्े प्रात्रवत्रधक प्रत्रतवेर्दर् प्राप्त भएकामा ममइत संभार सम्बन्धी कायइहरु
छर्ौट गरी कायाइर्दि
े भएको त्रमतीिे अत्रधकतम १ मत्रहर्ा त्रभिमा ममइत संभार गररसक्र्ु पर्ेछ।
८.

ममइत सभ
ं ार कार्इ गराउन सक्ने व्र्वस्था:
(१) गाउँपात्रिका त्रभि रहेका भौत्रतक पवु ाइधारहरुको त्रर्यत्रमत ममइत सभं ार, पटके ममइत, आवत्रधक ममइत सभं ार
स्थार्ीय उपभोक्ताहरुबाट अत्रधकतम रुपमा स्थार्ीय श्रोत साधर् र जर्ित्रक्तको प्रयोग गरी जर्सहभात्रगता जटु ाई
प्रभावकारी रुपमा सञ्चािर् गररर्े छ। उपभोक्ता सत्रमतीबाट कायइ गराउँर्दा गाउँपात्रिकाबाट स्वीकृ त योजर्ा
सञ्चािर् तथा व्यवस्थापर् कायइत्रवधी र उपभोक्ता सत्रमती त्रर्र्देत्रिका अर्सु ार गररर्े छ। भौत्रतक पवु ाइधारहरुको
त्रर्यत्रमत ममइत सभं ार, पटके ममइत सभं ार, आवत्रधकक ममइत सभं ार, आकत्रस्मक ममइत सभं ार सम्बत्रन्ध कायइ
कायाइिय आफै िे पत्रर् प्रचत्रित कार्र्ु हरु बमोत्रजम गर्इ सक्र्ेछ।साथै स्थार्ीय साझेर्दारीको अवधारणािाई
आत्मसात गर्इ र्देहाय बमोत्रजम समेत ममइत संभार गर्इ सत्रकर्ेछ।
(क) गाउँपात्रिकाको िागत सहभात्रगतामा सम्पन्र् तथा उपभोक्ता सत्रमती माफइ त भएका भौत्रतक पवु ाइधार
कायइहरुको उपभोक्ता सत्रमतीिे ममइत संभारका िात्रग कुि िागतको ३० प्रत्रतित रकम जम्मा गरे मा उक्त
कायइ प्राथत्रमकतामा राखी गर्े।
(ख) सावइजत्रर्क खररर्द त्रर्यमाविी, २०६४ को त्रर्यम ९७ को उपत्रर्यम १२ अर्सु ार स्थार्ीय त्रर्कायबाट
हस्तान्तरण भएका आयोजर्ाहरुको हकमा ६० प्रत्रतित रकम त्यस्ता उपभोक्ता सत्रमतीबाट व्यहोर्े ममइत
संभारका योजर्ाहरुिाई प्राथत्रमकतामा राखी छर्ौट गर्इपु र्ेछ।
पररच्छे द ६

त्रवत्रवध
९.

त्रवत्रवध:
(१) ममइत संभार कोर् सञ्चािर् कायइत्रवधी संिोधर् वा खारे ज गर्इु परे मा गाउँसभाबाट हुर्ेछ।
(२) यो त्रर्र्देत्रिकामा उल्िेख भएको कुराहरुको हकमा यसै कायइत्रवधी अर्सु ार र उल्िेख र्भएको हकमा प्रचत्रित
ऐर् त्रर्यम अर्सु ार हुर्ेछ।
(३) यस त्रर्र्देत्रिकामा िेत्रखएको कुराहरु प्रचत्रित स्थार्ीय सरकार संचािर् ऐर् २०७४ सँग बात्रझएको हर्दसम्म
स्वत: त्रर्ष्ट्कृय हुर्ेछर् ।
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आज्ञािे,
छत्रििाि राई
प्रमुख प्रशासकीर् अत्रधकृत

