भैवाखोरा गाउॉऩालरकाको भभमत सॊ बाय कोष
सॊ ञ्चाररन काममववधी- २०७४

गाउँ कर्ाापालिको बैठकबाट पारित लिततिः

भैवाखोरा गाउॉऩालरका

गाउॉ काममऩालरकाको कामामरम
ु
साॉघ,ु ताप्रेजङ
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१ नॊ. प्रदे श, नेऩार
भैवाखोरा गाउॉऩालरकाको सडक, बवन तथा अन्म बौलतक ऩुवामधाय भभमत तथा सॊ बाय गनमका रालग फनेको काममववधी
--२०७४

प्रस्तावना् भैवाखोरा गाउॉऩालरकारे सॊ चारन गने आमोजना, ववकास लनभामणका विमाकराऩ तथा बौलतक
ऩुवामधायहरुको भभमत तथा सॊ बाय गयी ददगोऩना य लनयन्तयताको रालग स्थानीम सयकाय सञ्चाणरन ऐन २०७४ रे
ददएको अलधकाय प्रमोग गयी गाउॉऩालरकाको भभमत सॊ म्बाय कोष सॊ चारन काममववधी, २०७४ रागु गरयएको छ ।
ऩरयच्छे द-१
प्रायम्म्बक
१. सॊ म्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब्

(१) मस काममववधीको नाभ "भभमत सॊ बाय कोष सॊ चारन काममववधी- २०७४" यहेको छ ।
(२) मो काममववधी तुरुन्तै रागु हुनेछ ।
ऩरयच्छे द-२

प्रायम्म्बक
२. ऩरयबाषा्
ववषम वा प्रसॊ ङ्ग रे अको अथम नरागेभा मस काममववधीभा्-

(क) "भभमत सॊ बाय" बन्नाथरे भैवाखोरा गाउॉऩालरकारे सॊ ञ्चा रन गये का ऩूवामधायजन्म प्रकृलतका मोजनाहरुको
लनमलभत भभमत सॊ बाय, स्तोयोन्ननती य तीनको ये कदे ख (हेयारुको काभ) गने काममराई सभेत सम्झनु

(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)

ऩदमछ ।

"काममववधी" बन्नानरे भभमत सॊ बाय कोष सॊ चारन काममववधी -२०७४ सम्झनु ऩदमछ ।
"गाउॉऩालरका" बन्नाथरे भैवाखोरा गाउॉऩालरकाराई सम्झनु ऩदमछ ।

"प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत" बन्नाभरे गाउॉऩालरकाको प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतराई सम्झनु ऩदमछ ।
"स्थानीम तह" बन्ना रे गाउॉऩालरका य वडा सलभलत सभेतराई सम्झनु ऩदमछ ।

"बौलतक ऩुवामधाय" बन्नााारे गाउॉऩालरका लबत्रका सडक, झोरुङ्गेम्ा ऩुर, करबटम, कुरो खानेऩानी, लसचाॉइ,
तटफन्धन ऺेत्र, सयकायी बवन, ववदमारम, साभुदावमक बवन, सबागृह य खेरभैदान, कबडमहर य अन्म

मस्तै प्रकायका सावमजलनक बवन तथा सॊ यचनाहरुका अलतरयक्त ऩुयाताम्ववक, साॉस्कृलतक, ऐलतहालसक ऺेत्र
वा सो जन्म ऩुवामधाय सभेतराई सम्झनु ऩदमछ ।

(छ) "उऩबोक्ता सलभलत" बन्नाम्ारे आमोजानफाट ऩवमऺ राब ऩाउने व्माम्क्तहरुको सभुहरे कुनै आमोजना

लनभामण, सञ्चासरन, व्मवस्थाऩन य भभमत सम्बाय गनमको रालग आपुहरु भध्मेफाट भैवाखोरा गाउॉऩालरका
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स्रोत सञ्चाऩरन तथा व्मवस्थाऩन, काममववधी, २०७४ फभोम्जभ गठन गये को सलभलत सम्झनु ऩदमछ य सो
सभुहरे सेवा प्रमोगकतामहरुको सभुहराई सभेत जनाउॉदछ ।

(ज) "गैयसयकायी सॊ स्था" बन्ना रे मस काममववधीको प्रमोजनका रालग प्रचलरत कानुन वभोम्जभ स्थाऩना
बएका य स्थानीम तहफाट आफ्नो काममिभ स्वीकृत गयाई स्थनीम तहसॉग सभन्वम याम्ख कामम
सञ्च रान गने गैय नापाभुरक सॊ स्था सम्झनु ऩदमछ ।

(झ) "ववकास साझेदाय" बन्नाॊरे नेऩार सयकायसॉग बएका सम्झौता फभोम्जभ नगद, म्जन्सी एॊव प्राववलधक
ु याष्ट्रसॊ म्घम लनकामहरु तथा अन्तयामवष्ट्रम
सहमोग उऩरब्ध गयाउने ददववऩऺीम दातृ लनकाम, सॊ मक्त
गैयसयकायी सॊ स्था वा व्मम्क्त सम्झनु ऩदमछ ।

ु ालन हुॉदा गाउॉऩालरका अनुदान, प्रदे श सयकायको
(ञ) "ब ुक्तानी यकभ" बन्ना रे लनभामण बएको सडकको बक्त
अनुदान,नेऩार सयकायको अनुदान, कुनै अन्म सॊ स्थाको अनुदान तथा उऩबोक्ताको रागत सहबालगताको
यकभराई सभेत जनाउॉदछ

(ट) "वडाध्मऺ" बन्ना रे भैवाखोरा गाउॉऩालरकाको सम्फम्न्धत वडाको वडाध्मऺ बनी सम्झनु ऩदमछ ।
(ठ) "सडक हेयारू" बन्ना रे भैवाखोरा गाउॉऩालरका लबत्र फनेका सडक, फाटो, ऩूवामधायजन्म सॊ यचाना वा
सयकायी बवन भभमत ये खदे ख सभेतको कामम गने गरय कयाय सडक हे यारू बनी सम्झनु ऩदमछ ।
ऩरयच्छे द-३
व्मवस्थाऩन सलभलत
३. व्मवस्थाऩन सलभलतको गठन्
(१) भभमत सॊ बाय कोषराई फढी प्रबावकायी, जवापदे ही ऩायदम्शम य बयऩदो ढॊ गरे सञ्चा रन गनमका रालग
दे हाम फभोम्जभको एक भभमत सॊ बाय कोष व्मवस्थाऩन सलभलत यहे नछ्-

(क) गाउॉऩालरकाको अध्मऺ

-सॊ मोजक

(ख) गाउॉ काममऩालरकाको फैठकरे आपु भध्मेफाट लसपारयस गये को कम्म्तभा एक भवहरा सवहत २
जना

-सदस्म

(ग) प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत वा लनजरे तोकेको अलधकृत स्तयको कभमचायी एक जना

-सदस्म

(घ) प्राववलधक शाखा प्रभुख

-सदस्म सम्चव

(२) सलभतीको फैठक आवश्मकता अनुसाय फस्नेछ ।
(३) फैठकभा आवश्मकता अनुसायका व्मम्क्त तथा सम्वद्ब ववशेषऻराई आभन्त्रण गयी आभम्न्त्रतको रुऩभा
याख्नद सवकनेछ ।
(४) सलभलतको फैठक सॊ चारन काममववधी आपैरे तम गये फभोम्जभ हुनेछ ।

४. व्मवस्थाऩन सलभलतको काभ कतमव्म य अलधकाय्
-

(१) व्मवस्थाऩन सलभलतको लनम्नानुसायको काभ कतमव्म य अलधकाय हुनेछ्3

(क) गाउॉऩालरकाभा यहेको सडकहरुको प्राथलभकता तोवक भभमत सम्बायको एवककृत वावषमक काममिभ
फानाउने ।
(ख) भभमत सॊ बाय कोषभा यकभ जम्भा गनमको रालग श्रोत य साधनको खोजी गने ।
(ग) भभमत सॊ बायराई ददगो य बयऩदो फनाउने उऩामहरुको खोजी गने ।

(घ) सडक झोरुङ्गेा ऩुर, ऩुरेसा, खानेऩानी, लसॉचाई य तटफन्ध ऺेत्रहरुको लनमलभत भभमत सॊ बाय,
स्तयोन्न)ती सम्फन्धी व्मवस्थाऩकीम काममहरु गने

।

(ङ) सयकायी बवन, ववदमारम, साभुदावमक बवन, सबागृह य अन्म सावमजलनक बवन तथा सॊ यचानाहरु
साथै ऩुयाताम्ववक, साॉस्कृलतक, ऐलतहालसक ऺेत्रहरुको लनमलभत भभमत सॊ बाय, स्तयोन्नबती सम्फन्धी
व्मवस्थाऩकीम काममहरु गने ।
(च) भभमत सॊ बाय गदाम राग्ने खचमभा न्मुलनकयण गनम तत् सम्फन्धी कामम मोजना फनाउने ।
(छ) भभमत सॊ बाय काममराई प्रबावकायी फनाउने ।

(ज) भभमत सॊ बाय सम्फन्धी काममको अनुगभन तथा लनरयऺण गने ।

(झ) सडक हे यारुको ऩारयश्रलभक लनधामयण गरय सम्फम्न्धत वडाध्मऺहरुसॉग सभन्वम गयी लनजहरुराई
कामम म्जम्भेवायी तोक्ने ।
(ञ) सडक हे यारुको सन्तोषजनक काभ गये को नाऩाईए काभफाट फखामस्त गयी नमाॉ लनमुम्क्त वडाध्मऺको
सभन्वमभा गने ।
ऩरयच्छे द-४
कोष स्थाऩना
५. भभमत सॊ बाय कोषको नाभरे एउटा छु ट्टै ग कोषको स्थाऩना्
(१) भभमत सॊ बाय कोषको नाभरे एउटा छु ट्टै ो कोषको स्थाऩना गरयनेछ जसभा दे हाम फभोम्जभका यकभ
जम्भा हुनेछ ।

(क) नेऩार सयकायफाट भभमत सॊ बाय कोषको रालग तोकी ददएको यकभ ।

(ख) स्थानीम तहफाट भभमत सॊ बायको रालग गाउॉ सबाफाट स्वीकृत प्राप्त यकभ ।
(ग) स्थानीम गैय सयकायी सॊ स्थाफाट भभमत सॊ बायको रालग प्राप्त यकभ ।
(घ) ववकास साझेदायहरुफाट भभमत सॊ बायको रालग प्राप्त यकभ ।

(ङ) गाउॉऩालरका तथा वडावाट सॊ चारन हुने ऩूवामधायजन्म सफै आमोजनाहरुफाट गाॉउ सबारे तोके
फभोम्जभ यकभ

।

(च) अन्म लनकामहरुफाट भभमत सॊ बाय कोषभा जम्भा हुने गयी तोवक ददएको यकभ ।

६. कोष सञ्चानरन्

(१) कोषको नाभभा प्राप्त हुन आएका यकभ हुने भैवाखोरा गाउॉऩालरकाको भभमत सॊ बाय कोषको नाभभा
खाता खोरी जम्भा गरयने छ ।
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(२) कोषको खाता प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत वा नीजरे तोकेको अलधकृत स्तयको कभमचायी य रे खा
ु दस्तखतफाट सञ्चासरन हुनेछ ।
शाखाको प्रभुखको सॊ मक्त

(३) कोषको आन्तरयक रे खा ऩरयऺण गाउॉऩालरकाको आन्तरयक रे खा ऩरयऺण शाखाफाट हुनेछ ।तय

गाउॉऩालरकाको आन्तरयक रे खा ऩरयऺण शाखा नबएको खण्डभा स्थानीम सयकाय सञ्चाशरन ऐन तथा
प्रचलरत लनमभ अनुसाय आन्तरयक रे खा ऩरयऺण गनुऩ
म नेछ ।

(४) कोषको अम्न्तभ रेखा ऩरयऺण भहारे खा ऩरयऺकफाट हुनेछ ।

ऩरयच्छे द-५

मोजना छनौट तथा कामामन्वमन प्रकृमा

७. मोजना छनौट तथा कामामन्वमन प्रविमा्(१) भभमत सॊ बाय कोषभा जम्भा हुन आएको यकभ दे हामको प्रविमा भापमत मोजना छनौट तथा कामामन्वमन
गरयने छ ।
(२) तवकार भभमत सॊ बाय गनुम ऩने बनी स्थरगत रुऩभा स्थानीम जनताको भाग तथा सो राई ऩुवि गने
प्राववलधक प्रलतवेदन य वडा कामामरमको लसपारयस प्राप्त बएभा भभमत सॊ बाय सम्फन्धी काममहरु छनौट गयी
कामामदेश बएको लभलतरे अलधकतभ १ भवहना लबत्रभा भभमत सॊ बाय गरयसक्नु ऩनेछ ।

८. भभमत सॊ बाय कामम गयाउन सक्ने व्मवस्था्

(१) गाउॉऩालरका लबत्र यहेका बौलतक ऩुवामधायहरुको लनमलभत भभमत सॊ बाय, ऩटके भभमत, आवालधक भभमत
सॊ बाय स्थानीम उऩबोक्ताहरुफाट अलधकतभ रुऩभा स्थानीम श्रोत साधन य जनशम्क्तको प्रमोग गरय
जनसहबालगता जुटाई प्रबाकायी रुऩभा सञ्चाऩरन गरयने छ ।उऩबोक्ता सलभलतफाट कामम गयाउॉदा

गाउॉऩालरकाफाट स्वीकृत स्रोत सञ्चासरन तथा व्मवस्थाऩन काममववधी य प्रचलरत कानुनहरु फभोम्जभ गनम
सक्नेछ । साथै स्थानीम साझेदायीको अवधायणाराई आवभसात गनम दे हाम फभोम्जभ सभेत भभमत सॊ बाय
गनम सवकनेछ ।

(क) गाउॉऩालरकाको रागत सहबालगताभा सम्ऩन्नव तथा उऩबोक्ता सलभलत भापमत बएका बौलतक ऩुवामधाय
काममहरुको उऩबोक्ता सलभलतरे भभमत सॊ बायका रालग कुर रागत ३० प्रलतशत यकभ जम्भा गये भा
उक्त कामम प्राथलभकताभा याखी गने ।
(ख) सावमजलनक खरयद लनमभावरी, २०६४ को लनमभ ९७ को उऩलनमभ १२ अनुसाय स्थानीम
लनकामवाट हस्तान्तयण बएका आमोजानाहरुको हकभा ६० प्रलतशत यकभ वमस्ता उऩबोक्ता
सलभलतफाट व्महोने भभमत सॊ बायका मोजानाहरुराई प्राथलभकताभा याखी छनौट गनुऩ
म दमछ ।
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(ग) गाॉउऩालरका लबत्र यहेका सडक तवकार भभमत सॊ बाय गनुऩम ने उऩबोक्ताको भाग, प्रालफलधकको प्रलतवेदन,
तथा सलभलतको स्थरगत अध्ममन ऩलछ तवकार भभमत सॊ बाय गनुऩ
म ने भहशुस बएभा व्मवस्थाऩन सलभलतको
लनणममको अधायभा रू ५ राख बन्दा कभ रागतको कामम प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतरे गाॉउऩालरकाभा
सुचीकृत स्काबेटय, डोजय वा व्मकहुरोडयसॉग खरयद सम्झाता गयी कामम सम्ऩन्न गयाउन सक्नेछ ।

ऩरयच्छे द-७

सडक हेयरु सम्वन्धी व्मवस्था
९. सडक हेयारु याख्न् सक्ने्
(१) मस कोषफाट ऩारयश्रलभक व्महोने प्रवमेक वडाभा फवढभा २ जना सम्भ सडक हेयारु सम्फम्न्धत वडाको
सभन्वमभा सलभलतरे सेवा कयाय गनेछ । सडक हे यारुको हये क वषमको फैशाख भवहना दे म्ख काम्तमक
भवहनासम्भ वषमभा जम्भा ७ भवहना काभ गये वाऩत सडक हे यारुहरुको ऩारयश्रलभक कोष सॊ चारन
सलभलतको लसपारयसभा गाउॉ काममऩालरकाको फैठकरे लनधामयण गनम सक्नेछ

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको ऩारयश्रलभक लनधामयण गदाम भलसक रु. ९,०००। – (अऺये ऩी नौ हजाय रुऩैमाॉ)
बन्दा फढी लनधामयण गने ऩाइने छै न ।

(३) मस दपाभा रे म्खए फाहेकको अन्म कुनै ऩलन प्रकायको सुववधा, स्थावमवव, बता वा लफदा सडक हे यारुरे
दावी गनम ऩाउने छै न साथै फन्द हड्तार वा काभभा आल्टार गये को प्रभाम्णत बए लसधै सेवाफाट
फखामस्त गरयने गरय सेवा कयाय गरयने छ ।४
(४) मस कोषफाट सडक हेयारुको ऩारयश्रभीक व्महोन नसक्ने म्स्थलतभा कोषभा जम्भा गयी खचम गनम सक्ने
गयी व्मस्थाऩन सलभलतरे अन्म अमस्रोत खोजी गनम सक्नेछ ।

ऩरयच्छे द-८
ववववध
१०. सॊ शोधन,खाये जी तथा फचाउ्-

(१) भभमत सॊ बाय कोष सञ्चााीरन काममववधी सॊ शोधन वा खायजी गनुम ऩये भा गाउॉ काममऩालरकाको
साधायण फहुभतफाट गनम सवकनेछ ।

(२) मो काममववधीभा उल्रेख बएको कुयाहरुको हकभा मसै काममववधी अनुसाय य उल्रे ख नबएको
हकभा प्रचलरत ऐन लनमभ अनुसाय हुनेछ ।

(३) मस काममववलधभा रे म्खएको कुयाहरु प्रचलरत स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४ सॉग फाम्झएको
हदसम्भ स्वत् लनष्कृम हुनेछन ।

6

