
 

तामाकोशी गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशशत 

स्थानीय राजपत्र  
खण्ड १ संख्या २ लमलत २०७५।०१।२५ 

भाग २ 

तामाकोशी गाउँपालिका 
नपेािको संविधानको धारा २१५ बमोशजमको गाउँ काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए 

बमोशजमको काययविलध सियसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ ।   
 सम्ित ्२०७५ सािको काययविलध संख्या २ 

 

ममयत सम्भार तथा व्यिस्थापन कोष सञ्चािन काययविलध, २०७५ 

 

प्रस्तािना: विकासका प्रलतफिको समानपुालतक वितरण गनय एिं वपछलडएका समदुायको वितका िालग लनमायण 
भएका ग्रालमण सडकिरु, अन्य भौलतक पूिायधारिरु, मेशशनरी औजारिरुको उपयोग, ममयत सम्भार तथा 
व्यिस्थापवकय काययका िालग आिश्यक कोषको व्यिस्था गदै आलथयक-सामाशजक-सांस्कृलतक वियाकिापमा 
मवििा, बािबालिका, अल्पसंख्यक, वपछलडएका िगय तथा समाजका विलभन्न पक्षिरुको सविय एिं अथयपूणय 
सिभालगता माफय त स्थानीय उपभोक्तािरुको सरोकारका विषयिरुमा साझेदारी तथा समन्ियको माध्यमबाट 
पूिायधारिरुको ददगो उपयोगको सलुनशितता गने सम्बशन्ध कायय थप व्यिशस्थत गनय िाञ्छनीय भएकोिे, 
 

तामाकोशी गाउँपालिकाको "प्रशासकीय काययविधी लनयलमत गने ऐन, २०७५" को दफा ४ िे ददएको 
अलधकार प्रयोग गरी तामाकोशी गाउँ काययपालिकाको लमलत २०७५।०१।२३ को बैठकिे यो काययविलध 
स्िीकृत गरेको छ । 

 

पररच्छेद एक 

प्रारशम्भक 

(१) संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यो काययविधीको नाम "ममयत सम्भार तथा 
व्यिस्थापन कोष सञ्चािन काययविलध, २०७५" रिेको छ । 

(२) यो काययविधी तामाकोशी गाउँ काययपालिकाको लनणययबाट स्िीकृत भएको लमलत देशख प्रारम्भ 
िनुेछ । 

 (२) पररभाषा: विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययविधीमा-  



(क) "अध्यक्ष" भन्नािे तामाकोशी गाउँपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झनपुदयछ । 

(ख) "उपाध्यक्ष" भन्नािे तामाकोशी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षिाई सम्झनपुदयछ । 

(ग) "काययपालिका" भन्नािे तामाकोशी गाउँ काययपालिकािाई सम्झनपुदयछ ।  

(घ) “कायायिय” भन्नािे] तामाकोशी गाउँ काययपालिकाको कायायियिाई सम्झनपुदयछ । 

(ङ) "कोष" भन्नािे ममयत सम्भार तथा व्यिस्थापन कोषिाई सम्झनपुदयछ । 
(च) "सभा" भन्नािे भन्नािे तामाकोशी गाउँपालिकाको गाउँसभािाई सम्झनपुदयछ । 

 

(३) यस काययविधी बमोशजम गराउन ुपने: स्थानीय तिमा लनलमयत ग्रामीण सडकिरु, अन्य भौलतक पूिायधारिरु, 
मेशशनरी औजारिरुको उपयोग, ममयत सम्भार तथा व्यिस्थापन सम्बशन्ध कायय गदाय यस काययविधी बमोशजम 
गराईने छ । 

पररच्छेद-२ 

उद्दशे्य, कोषको स्थापना र सञ्चािन 

(४) उद्दशे्य: (१) स्थानीय तिमा लनलमयत ग्रामीण सडकिरु, अन्य भौलतक पूिायधारिरु, मेशशनरी औजारिरुको 
उशचत उपयोग तथा ममयत सम्भार तथा व्यिस्थापन गनय सघाउ प्ु याउने । 

(२) विकासका प्रलतफिको समानपुालतक वितरण गनय एिं वपछलडएका समदुायको वितका िालग 
लनमायण भएका ग्रालमण सडकिरु, अन्य भौलतक पूिायधारिरु, मेशशनरी औजारिरुको उपयोग तथा 
ममयत सम्भार तथा व्यिस्थापनका िालग आिश्यक कोषको व्यिस्था गने । 

(३) आलथयक-सामाशजक-सांस्कृलतक वियाकिापमा मवििा, बािबालिका, अल्पसंख्यक, वपछलडएका 
िगय तथा समाजका विलभन्न पक्षिरुको सविय एिं अथयपूणय सिभालगता माफय त स्थानीय उपभोक्तािरुको 
सरोकारका विषयिरुमा साझेदारी तथा समन्ियको माध्यमबाट पूिायधारिरुको ददगो उपयोगको 
सलुनशितता गने । 

(५) कोषको स्थापना र सञ्चािन: (१) गाउँ काययपालिकाको लनणयय बमोशजम गाउँपालिकाको स्िीकृत बजेटको 
लसमालभत्र रवि लनशित रकम विलनयोजन गरी पूशँजगत बजेट शशषयकबाट खचय िेशखने नयाँ योजना सञ्चािनका 
लनलमत्त विलनयोशजत रकममध्ये ४% िे िनु आउने रकम तथा अन्य संगदठत संस्थािरु, दातलृनकाय, व्यशक्त 
आददबाट अनदुान, चन्दा, सर-सियोग तथा ऋण समेत प्राप्त गरेर कोष खडा गररनेछ । 

 

 (२) दफा ४ बमोशजमका उद्देश्य अनरुुपका कायय सम्पन्न गनय कोषको सञ्चािनका लनलमत्त देिाय 
बमोशजम एक ममयत सम्भार कोष सञ्चािन तथा व्यिस्थापन सलमलत गठन गररनेछ । 

 

पूिायधार विकास सलमलत संयोजक -संयोजक 

सम्बशन्धत कायय िनु ेिडाको िडाध्यक्ष- सदस्य 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत -सदस्य 

गाउँ काययपालिकाको कायायियमा काययरत आलथयक प्रशासन शाखा प्रमखु-सदस्य 

सम्बशन्धत सेिा समिुको िररष्ठतम ् इशिलनयर िा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे तोकेको 
प्राविलधक कमयचारी -सदस्य सशचि 

 



सलमलतिाई आिश्यकता मिशसु भएमा काययविधीको के्षत्रानसुार कायय सम्पादन गनय ररतपूियक गदठत उपभोक्ता 
सलमलतका अध्यक्ष, स्थानीय तिमा सविय राजनैलतक दिका संयोजक तथा नागररक समाजका प्रलतलनलधिाई 
आमण्त्रण गनय सक्नेछ । 

   
 (६) कोषको सञ्चािन र लनणयय सम्बशन्ध अन्य व्यिस्था: (१) दफा ५ को उपदफा (२) बमोशजम गदठत 
ममयत सम्भार कोष सञ्चािन तथा व्यिस्थापन सलमलतको बैठक प्रत्येक चार मविनामा कशम्तमा एक पटक 
बस्नेछ । 

यस काययविलधमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन सलमलतिाई आिश्यकता मिशसु भएको खण्डमा 
तोवकए भन्दा बवि पटक पलन सलमलतको बैठक बस्न बाधा परेको मालनने छैन । 

 

(२) सलमलतको बैठकका लनणययिरु सियसम्मलतबाट िनुेछन ्। सियसम्मलत िनु नसकेको अिस्थामा 
बिमुतिे गरेको लनणयय मान्य िनुेछ । 

(३) दफा ५ को उपदफा (२) बमोशजम आमन्त्रण गनय सवकन ेभलन उल्िेख गररएका प्रलतलनलधिरुको 
अनपुशस्थतीिे बैठकको गणपूरक संख्या नपगेुको मालनन े छैन । बैठकमा िनुे लनणयय प्रवियाको 
िकमा लनजिरुमा मतदानको अलधकार रिने छैन । 

(४) काययसञ्चािनका सम्बन्धमा यस काययविधीमा उल्िेख गररएकोमा यसै बमोशजम र थप 
विषयिरुको सन्दभयमा सलमलत आफैिे व्यिशस्थत गरेको काययविधी बमोशजम िनुेछ । सलमलतिे 
सम्पादन गरेका काययिरुको िगत राख्न ेयथोशचत व्यिस्था गनुयपनेछ र सो सम्बन्धी प्रलतिेदन लनयलमत 
रुपमा काययपालिकाको बैठकमा पेश गनुयपनेछ । 

 

(५) यस काययविलधमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन सलमलतबाट तोवकएबमोशजम लनणयय 
िनु नसकेका विषयिरु उपर छानलबन गरर प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे मनालसि तथ्य र कारण 
खिुाई गाउँ काययपालिकामा लसफाररस पेश गनय बाधा परेको मालनने छैन ।  

विशेष पररशस्थलतमा बािेक प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको लसफाररस मतुाविक गाउँ काययपालिकािे गरेको 
लनणयय अशन्तम िनुछे । 

(७) ममयत सम्भार कोष व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार: ममयत सम्भार कोष व्यिस्थापन 
सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार देिाय बमोशजम िनुेछन-् (१) नेपाि सरकार, साविक गाउँ विकास 
सलमलतिरु िा दात ृसंस्थाको सियोग, साझेदारी तथा संयकु्त िगालनमा लनमायण भएका ग्रालमण सडकिरु, अन्य 
भौलतक पूिायधारिरु, तथा मेशशनरी औजारिरुको िगत तयार गरर ममयत सम्भार एिं व्यिस्थापन गनुयपने 
भएमा प्राथलमकता अनरुुप तत्काि गनुयपने, केवि समय पिात गनुयपने र भविश्यमा गनुयपने गरी िलगयकरण 
गरेर काययविधीमा भएको व्यिस्था बमोशजम िागत अनमुान तयार गरर गाउँ काययपालिकामा पेश गने । 

 

(२) ममयत सम्भार काययमा संिग्न उपभोक्ता सलमलत, ठेकेदार तथा संिग्न कमयचारीिरुिाई आिश्यक 
सल्िाि प्रदान गने ।  



(३) ममयत सम्भार सम्बशन्ध काययका िालग प्रत्येक िषयको कायययोजना लनमायण गने, आलथयक श्रोतको 
पविचान गने एिं कोष सञ्चािनमा आिश्यक लनयम कानून सम्बन्धमा कायायियमा लसफाररस पेश 
गने । 

(४) कोषको सञ्चािन र व्यिस्थापनका लनलमत्त गाउँ काययपालिकािे दफा ५ को उपदफा (२) 
बमोशजम गदठत ममयत सम्भार कोष सञ्चािन तथा व्यिस्थापन सलमलत िाई थप शजम्मेिारी प्रदान गनय 
सक्नेछ । 

 

(८) ममयत सम्भार सम्बशन्ध काययविधी: (१) ममयत सम्भार सम्बशन्ध कायय गराउँदा प्रचलित लनयमानसुार 
उपभोक्ता सलमलतबाट िनु सक्ने कायय सोवि बमोशजम तथा दक्ष श्रलमक आिश्यक िनुे र प्राविलधक दृविकोणिे 
जवटि एिं विशशि प्रकारका काययिरु बोिपत्रका माध्यमबाट गराउन ुपनेछ । 

 

(२) यस कोषबाट व्यय िनुे काययका लनलमत्त सिभालगतामिुक पद्दलतबाट प्राप्त योजनािरु मात्र 
सञ्चािन गररन ेछन,् जसको स्िीकृत िागत अनमुानको आधारमा बजेट विलनयोजन भईसके पिात 
पनु: बजेट थपघट गररने छैन ।  
तर दैवि प्रकोप या अन्य तत्कालिन पररशस्थलतबाट लसशजयत समस्याका कारण गनै पने विशेष काययका 
िालग अध्यक्षको लनणयय बमोशजम आिश्यक व्यिस्था गररनेछ, अध्यक्षबाट भएको त्यस प्रकारको 
लनणयय तत्काि बस्ने गाउँ काययपालिका िैठकबाट अनमुोदन गराउन ुपनेछ ।  
 

(३) नया ँ लनमायणका िालग पूशँजगत बजेट शशषयकबाट खचय िेशखन ेयोजना सञ्चािनका लनशम्त यस 
काययविलधको बुदँा ५(१) बमोशजम शरुुमा नै कोषमा रकम जम्मा गनुयपनेछ । 

 

(४) कोषको पररचािन गदाय िाभ पगु्ने सेिाग्राविको पविचान एिं िेखाजोखा गरी प्राथलमकता 
लनधायरण गररनेछ । सडक ममयत सम्भार सम्बशन्ध कायय गदाय आिश्यकताका आधारमा यातायात 
सञ्चािन भएका सडकिरुिाई प्राथलमकतामा राख्नपुनेछ । 

  
(९) भकु्तानीको प्रविया: उपाध्यक्षको नेततृ्िमा रिन ेसियोग तथा अनगुमन सलमलतको अनगुमन प्रलतिेदन 
प्राप्त गरी सलमलतको दफा ५ को उपदफा (२) बमोशजम गदठत सलमलतिे गरेको लसफाररस र गाउँ 
काययपालिकाको बैठकबाट भएको लनणयय बमोशजम उपयकु्त देशखएको रकम कायायियको प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत िा लनजिे तोकेको अलधकृत र आलथयक प्रशासन शाखा प्रमखु िा लनजिे तोकेको आलथयक प्रशासन 
िेने अलधकृत दिैुको िस्ताक्षर भएको चेक माफय त कोषको खाताबाट भकु्तानी गररनेछ । 

 

(१०) सियोग तथा अनगुमन सलमलत: (१) स्थानीय तिमा लनलमयत ग्रामीण सडकिरु, अन्य भौलतक पूिायधारिरु, 
मेशशनरी औजारिरुको उशचत उपयोग, ममयत सम्भार तथा व्यिस्थापन गनय, आलथयक-सामाशजक-सांस्कृलतक 
वियाकिापमा मवििा, बािबालिका, अल्पसंख्यक, वपछलडएका िगय तथा समाजका विलभन्न पक्षिरुको सविय 
एिं अथयपूणय सिभालगता माफय त स्थानीय उपभोक्तािरुको सरोकारका विषयिरुमा साझेदारी तथा समन्ियको 
माध्यमबाट पूिायधारिरुको ददगो उपयोगको सलुनशितता गनय उपाध्यक्षको नतेतृ्िमा रिने योजना जाँचपास 
तथा फरफारक सलमलतिे सियोग तथा अनगुमन सलमलतको कायय गनेछ । 

 



सियोग तथा अनगुमन सलमलतिे आफ्नो काययविलध आफैं िे व्यिशस्थत गनेछ । काययपालिकािे तोकेका अन्य 
विषयिरु बािेक सियोग तथा अनगुमन सलमलतको शजम्मेिारी देिाय बमोशजम िनुेछ- 
 

 स्थिगत अध्ययन गरी उद्दशे्य अनरुुप काम भए नभएको, सलुनशित गनय आिश्यकतानसुार 
अनगुमन गनुयपनेछ । 

 कोषको रकम दरुुपयोग भएको शंका िागेमा िा तोवकएका के्षत्रमा बािेक अन्यत्र खचय भएको 
सूचना प्राप्त भएमा जनुसकैु समयमा पलन अनगुमन गरर कानून बमोशजम आिश्यक कारिािी 
अगालड बिाउन सक्नेछ । 

 सलमलतको संयोजकिे अनगुमन प्रलतिेदन तयार गरर गाउँ काययपालिकामा पेश गनेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

विविध 

 

(११) उल्िेख नभएका विषयिरु: यस काययविलधमा उल्िेख नभएका विषयिरुको िकमा मालथल्िो तिका 
सरकारको लनदेशन, गाउँ काययपालिकाका लनणययिरु तथा अन्य प्रचलित नेपाि कानून बमोशजम िनुेछन ्।  

 

(१२) कोष सञ्चािन सम्बशन्ध थप काययविलध, प्रविया एिं अन्य विषयिस्तिुरु दफा ५ को उपदफा (२) 
बमोशजम गदठत सलमलत स्ियंिे व्यिशस्थत गनेछ । यसरी तय िनुे थप विषयिस्तिुरु प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत माफय त गाउँ काययपालिकाको बैठकमा पेस गरर अलनिायय रुपमा अनमुोदन गराउन ुपनेछ । 

 

(१३) ममयत सम्भार कोषको रकम स्थानीय तिमा लनलमयत ग्रामीण सडकिरु, अन्य भौलतक पूिायधारिरु, 
मेशशनरी औजारिरुको उपयोग, ममयत सम्भार, व्यिस्थापन एिं तोवकएका उद्देश्य अनरुुपका क्षेत्रमा बािेक 
खचय गनय पाईने छैन । 

 

(१४) अलधकार प्रत्यायोजन: यस काययविलध बमोशजम कुनै कायायिय िा अलधकारीिाई प्राप्त अलधकारमध्ये 
तोवकए बमोशजमका अलधकार बािेकका अन्य अलधकार कुनै अलधकारीिे प्रयोग गने गरर प्रत्यायोजन गनय 
सवकनछे । 

 

(१५) खारेजी र बचाउM यस काययविधी जारी िनुभुन्दा पवििे स्थानीय तिमा लनलमयत ग्रामीण सडकिरु, अन्य 
भौलतक पूिायधारिरु, मेशशनरी औजारिरुको उपयोग तथा ममयत सम्भार सम्बशन्ध यस कायायियबाट विगतमा 
भएका लनणयय एिं काययिरु यसै काययविधी बमोशजम भएको मालननछे । 

 

 

 

प्रमाणीकरण लमलत: २०७५।०१।२४ 

 

 

आज्ञािे, 

दीपेश कटे्टि 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 


