
 

 

सरुमारानी गाउँ कार्यपालिकािे बनाएको ति उल्िेलित लनर्माविी स्थानीर् सरकार सञ्चािन एन, २०७४ 

को दफा १०२ को उप दफा ३ बमोलिम सवयसाधारणको िानकारीको िालग सावयिलनक गररएको छ । 

                                                   सम्वत् २०७४ को लनर्माविी नं.८ 

        सरुमारानी गाउँपालिकाको ममयत सम्भार कोष व्र्वस्थापन कार्यलवलध, २०७४ 

१.पृष्ठीभुलमिः 

विविन्न कारणहरुले िौविक संरचनाहरुमा नोक्सानी िई समदुायलाई ित्काल आिश्यक पने सिेा सवुिधा उपलब्ध 

गराउनकुा साथै क्षवि िएका संरचनाहरुको ित्काल मममि संिार गरी समस्याहरुलाई ित्काल समाधान गनुमपन े हुन्छ । 

त्यसैगरी िौविक संरचानहरुको वनमामणको क्रममा कविपय अिस्थामा विवनयोविि बिेट अपगु िएर पवन समस्या उत्पन्न 

हुन सक्छ  र त्यस्िा समस्याहरुलाई ित्काल समाधान गनुमपन े हुन्छ । समस्या समाधान गनमका लावग सरुमारानी 

गाउँपावलकाको प्रथम गाउँसिाबाट पाररि आ।ि।०७४।०७५ को िावषमक बिेट नीवि िथा कायमक्रम अन्र्िगि मममि सम्िार 

प्रयोिनका लावग रु।२० लाख बिेट विवनयोिन गररएको छ । यस प्रकारको व्यिस्थाबाट गाउँपावलकामा आई पने मममि 

संिार सम्बन्धी समस्याहरु समाधान हुने देवखएको छ । गाउँपावलकामा पवूिगि खचम िर्म  गाउँपावलका स्िरीय मममि संिार 

व्यिस्थापन गने प्रयोिनका लावग योिनाको छनौट लागि अनमुान , कायामन्ियन प्रकृया िकु्तानी विधी अनगुमन िथा 

मलू्याङंकन लेखा प्रकृयाको लावग कायमविवध आिश्यक िई सो सम्बन्धी मममि संिार कोष व्यिस्थापन कायमविवध २०७४ 

स्िकृि गरीएको छ । 

२. उदे्दश्र् ःिः 

मममि सम्िार कोष व्यिस्थापन कायमविवध २०७४ को उद्दशे्य वनम्न अनसुारका रहकेा छन ्। 

(क) आयोिनहरु वदगो रुपमा सञ्चालन िईरहने र त्यस बाट सेिा । सवुिधा र उपिोग वनरन्िर वलन सवकन े  

(ख) स्थावनय श्रम सीप र कम लागिमा मममि सम्िार गनम सवकने । 

(ग) खानेपावन , सडक , विद्यिु, िटबन्ध आवद िस्िा अत्यािश्यक संरचनाको ित्कालै मममि सम्िार गनम सवकने ।  

(घ) वछटो छररिो वनणमय गरी गाउँपावलकाबासीहरुलाई सेिा सवुिधा प्रदान गनम सवकने ।  

३. िचय गने कार्यके्षत्र ःिः 

 गाउँपावलकामा विवनयोविि गररएको मममि सम्िार कोषबाट दहेाय बमोविमको के्षत्रहरुमा खचम गररनेछ  । 

 क) कल्र्िट मममि सम्िार हयमूापाईप मममि िथा खररद कायम , 

 ख) िडा कायामलय । समदुावयक ििनहरु मममि कायम,  

 ग) खानेपावन पाईप िथा धारा मममि , 

 घ) नाली सरसर्ाई िथा मममि , 
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 ङ) विद्यिु लाईन मममि िथा िावचएका पोल मममि,  

 च) सडकका खाल्टा खलु्टी पनुे , कालोपत्रे टाल्ने िथा मममि सम्िार गने ,  

 छ ) िटबन्ध , बाध  मममि िथा ग्याविन िावल लगाउने कायम, 

 ि) सामदुावयक विद्यालय, स्िास्थ केन्द«हरुमा आकावममक । िैपरर आउने मममि कायम 

 झ) झोलङंुगेपलु । काठेपलु मममि सम्िार  

 ञ) िडा के्षत्र वित्र हनु सक्ने अनउ् आकवममक िैपरर आउने ससाना मममि िथा अन्य कायमहरु ,  

 ट)मठ। मवन्दर । गमु्बा । चचम । मवस्िद ्त्यावद धावममक सम्पदाहरुको मममि संिार कायम 

४. िचय गने लवलध र प्रलिर्ा  

यस सरुमारानी गाउँपावलका वित्र आईपन ेमममि सम्िारका लावग विवनयोिि रकमको खचम गने विवध वनम्न अनसुारको 

हुनेछ ।  

क) पवूिगि खचमको विवनयोविि रकमबाट मममि संम्िार कायमका लावग गाउँकायमपावलकाले वनणमय गरे बमोविम खचम गने 

व्यिस्था वमलाउन ुपने छ , िर आकास्मीक रुपमा सहयोग गनेुम परेमा गाउँपावलकाको अध्यक्षको सल्लाहा बमोविम 

आवथमक सहयोग गराउन सवकनेछ र त्यस्को अनमुोदन कायमपावलका बाट गराउन ुपने छ ।  

ख) वनणमय बमोविमाका कायमहरुको प्राविवधकहरु बाट ल.ई गरी िडा कायमलयको प्रत्यक्ष रेखदेखमा सम्बन्धीि उपिोक्ता 

/टोल विकाससंस्था  ÷लािग्रही समहूलाई वनमामण कायमको विम्मिेारी वदईनेछ ।  

ग) कायम सम्पन्न िएको िानकारी प्राप्त िए पश्चाि सम्बन्धीि प्राविवधक कममचारी बाट मलू्यांकन ÷वसर्ारीस गनुम पनेछ ।  

घ) अनगुमन िथा वनरीक्षण प्रावििदेन आिश्यक वबल िपाई ÷डोर हाविरीका आधारमा िडा कायमलयको वनणमय बमोविम 

योिना कायमनव्यन गने व्यवक्त/र्मम /संस्थालाई िकु्तानी वदईनेछ ।  

ङ) पवूिगि खचम िर्म को यस मममि संिारका लावग विवनयोविि रकम प्रशासवनक खचम , अनदुान , आवथमक सहायिा िथा 

चन्दामा खचम गनम पाईने छैन ।  

५.अनुगमन तथा सुपररवेक्षण ःिः 

 क) यो कायमविवध बमोविम सञ्चावलि कायमहरुको अनगुमन गाउँपावलका ले गने छ ।  

ख) अनगुमन िथा सपुररिेक्षण सवमविले गरेको अनगुमन को प्रवििेदन गाउँकायमपावलकाको कायमलयलाई पेश गनेुम पने छ ।  

६.िेिा व्र्वस्थापन तथा िेिा परीक्षण ःिः  

क)  गाउँपावलकामा विवनयोविि मममि संिार कोषको रकम गाउँकायमपावलका मार्म ि वनकासा गररनेछ ।  
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ख) वनकासा रकम खचम गने प्रयोिनका लावग गाउँ कायमपावलकाको प्रमखु प्रशासवकय अवधकृि र गाउँकायमपावलकाको 

लेखा प्रमखु संयकु्त दस्िखि बाट खािा सञ्चालन हनुे गरी आिश्यक व्यिस्था वमलाईनेछ ।  

७. अन्र्  

क) यस कायमविवधमा उल्लेख िएका कुराहरुको हकमा यसै बमोविम हुनेछ िने यसमा उल्लेखा निएका विषयहरुको 

हकम सािमिावनक खररद ऐन वनयमािवल िथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ िथा प्रचवलि ऐन काननु वनयम 

बमोविम हुनेछ ।  

ख) योिना कायामन्ियनमा गाउँसिा िथा गाउँ कायमपावलकाको बैठकबाट पाररि नीवि वनदवेशनको अवधनमा सवह कायम 

सम्पादन गनुमपनेछ ।  

ग) गाउँपावलका मममि सम्िार सम्िार कोषलाई व्यिवस्थि बनाउन आिश्यकिानसुार गाउँ कायमपावलकाबाट संशधेन िथा 

पररमािमन गनम सवकनेछ । 

८.िारेिी तथा बचाउ  

 यस कायमविवधमा व्यिस्थामा िएको कुराहरुको हकमा स्थानीय िहको शासन सञ्चालन सम्बन्धी आदेश २०७४ 

स्थानीय वनकाय आवथमक प्रशासन सम्बन्धी वनयामािवल २०६४ को वनयम िथा अन्य प्रचवलि काननु संग बावझएको 

हकमा बावझएको हद सम्म खारेिी हनुेछ ।  

आज्ञाले, 

 शारदा रिौरे 

कायमकारी अवधकृि 

प्रमाणीकरण वमवि ः  २०७४।१०।१५ 


