
 
 

 

 

 

  

 

                         

v08M !                       
    

 जानक� गाँउपा�लका अ�य� �वशेष कोष स�ालन काय��व�ध

 

 

 

 

hfgsL ufpFkflnsf 

     :yfgLo /fhkq  

       ;+VofM ##              k|dfl0fs/0f 
          k|sfzg   

 

 

 

efu–@ 

गाँउपा�लका अ�य� �वशेष कोष स�ालन काय��व�ध,२०७

 

 M @)&(.)(.@%       
 M @)&(.)(.@* 

 

२०७९  



��तावना : 

जानक� गाउँपा�लकाको सव�प�र �वकासलाई अझ बद� टेवा �दन तथा जानक�  

गाँउपा�लका बासी जनताको �पर मका� तथा अ�त आव�यक सम�याह� समाधान 

तथा गाउँपा�लको काय�लाई �यव�थापन गन� वा�छनीय भएकोले, �थानीय सरकार 

स�ालन ऐनको दफा १०२ को उपदफा (२) अ�तंगत रह� जानक� 

गाउँकाय�पा�लकाबाट यो काय��व�ध बनाएको छ।  

     प�र�छेद-१ 

     �ारि�भक  

१. संि�� नाम र �ार�भ (१) यस काय��व�धको नाम जानक� गाँउपा�लका अ�य� 

�वशेष कोष स�ालन काय��व�ध रहनेछ ।  

         (२) यो काय� �व�ध जानक� गाउँपा�लकाको बैठकले 

पा�रत गरेको �म�तबाट लाग ुहनेुछ । 

 २. प�रभाषा �वषय वा �सङगले अक� अथ� नलागेमा यस काय��व�धमा :- 

(क) काय �व�ध भ�ले जानक� गाउँपा�लका अ�य� �वशेष कोष स�ालन  

         काय��व�ध स�झन ुपन�छ ।  

(ख) गाउपा�लका भ�ले जानक� गाँउपा�लका स�झन ुगन�छ ।  

(ग) गांउ सभा भ�ले जानक� गाँउपा�लकाको गांउ सभा स�झन ुगन�छ ।  

(घ) स�म�त भ�ाले जानक� गाँउपा�लका अ�य� �वशेष कोष स�ालन स�म�त  

      स�झन ुपन�छ।  



(ड.) अ�य� भ�ाले जानक� गाँउपा�लकाको �नवा�िचत अ�य� स�झन ुपन�छ।  

(च) �मखु �शास�कय अ�धकृत भ�ले जानक� गांउपा�लकाको �मखु �शास�कय  

        अ�धकृत स�झन ुपन�छ।  

(छ) जानक� गापा�लका अ�य� �वषेश कोष भ�ाले जानक� गाउपा�लकाको गाँउ 

 सभाले पा�रत गरेको पुजँीगत खच� तफ� को बजेट बाट �थापना भएको कोष 

         स�झन ुपन�छ साथै यस कोष अ�तग� गाँउपा�लकालाई अ�य� वा अ�य 

         �नवा�िचत पदा�धकार� माफत� आउने �वदेशी तथा �वदशी नगद अनदुान  

         समेत समावेश हनेुछ । 

 

      प�र�छेद २  

       स�ालन काय� �व�ध  

३.(क)अ�य� �वशेष कोष स�ालनको ला�ग देहाय बमोिजमको स�म�त रहनेछ।   

 गाउँपा�लका अ�य� �वशेष कोष माफ� त काया��वयन �यव�थापन काय� �न�न 

 अनसुार ग�रनेछ I 
   

 गाँउपा�लका अ�य�            - संयोजक 

 �मखु �शास�कय अ�धकृत          - सद�य 

 अ�य�बाट मनो�नत गाउपा�लकाको सद�य म�येबाट १ जना   - सद�य  

 गाँउ काय�पा�लका काया�लयको �शासन शाखा �मखु     - सद�य  

 गाँउ काय�पा�लका काया�लयको लेखा शाखा �मखु     - सद�य 

  



३.(ख) अ�य� �वशेष कोष स�लन स�म�तको बैठक आव�यकता अनसुार 

            ब�नेछ।  
 

४. अ�य� �वशेष कोष अ�तग�त खच� हनेु अव�था को सम�या प�हचान भएमा  

      वा �नवेदन परेमा सो को मू�याकन गन� काय� दफा ३ (क) को स�म�तले 

      गन�छ। उ� स�म�तले �मत�य�यता, आव�यकता , �भावका�रता तथा 

    औिच�यताको आधारमा �नण�य गनु� पन�छ।  
 

५. अ�य� �वशेष कोषको स�ालन एन.आई.सी.ए�सया ब�कको च�ती खाता 

      खोल� �मखु �शास�कय अ�धकृत र लेखा �मखुको संय�ु द�तखतबाट  

       ग�रनेछ।  
 

६. अ�य� �वशेष कोषको लेखा रा� ेतथा लेखा प�र�ण �च�लत काननु 

     बमोिजम हनेुछ। 
  

७. अ�य� �वशेष कोषको खच� गन� �े�ह� तपिशलमा उ�लेख भए बमोिजम 

 हनेुछ  

    ●   �वपद �यव�थापन स�ब�धी खोजी, उ�ार तथा राहत काय��म  

 जनशि� �यव�थापन तथा व�ृत �वकासमा आव�यक सहयोग,  

  आ�थ�क, सामािजक, सां�कृ�तक, वातावरणीय �ा�व�धक तथा 

पूव�धारज�य �वकासको ला�ग आव�यक काय� गनु�  

 सरकार� भवन, �व�ालय, सभाहल, सामदुायीक भवन, र अ�य 

साव�ज�नक भवन तथा सरचना �नमा�ण, मम�त स�भार तथा स�ालन 

�यव�थापन  



  नवीन, पया�टक�य सेवा तथा कामह� स�ब�धी आयोजनाह�को 

प�हचान, काया�नवयन, �यव�थापन, अनगुमन तथा म�ुयाकन 

 �ा�व�धक तथा �यावसा�हक त�रकाको योजना प�हचान स�ालन, 

�यव�थापन, अनगुमन तथा म�ुयांकन  

  �व�ालयका गणु�तर व�ृ� तथा पा� सामा�ी ख�रद तथा 

�वतरण गन�  

  �नश�ुक िश�ा, जेहे�दार तथा �वप� �व�ाथ� छा�व�ृत तथा 

�ो�साहानको �यव�थापन गन�  

 �थानीय�तरको आन, सीप, ��व�धयां संर�ण, �बध�न, तथा 

�त�रकरण गन�  

 �थानीय प�ुतकालयको �थापना, स�ालन तथा �यव�थापन गन�  

 खानेपानी तथा सरसफाई सचेतनाको अ�भव�ृ� तथा �वा��य 

ज�य फोहोर मैलाको  �यव�थापन |  

 वातावरणीय वाय तथा जै�वक �व�वध स�ब�धी �थानीय काय��म 

स�ालन, �थानीय �तरको जोिखम �यूनीकरण �थानीय ह�रत 

�े�को संर�ण तथा �बंधन गन�  

  �थानीय �ामीण तथा कृ�ष सडक, झोलुंगे पलु, �संचाई 

आयोजनाह�को अक�मक मम�त संगार तथा �यव�थापन  

  कृ�ष तथा पशपुालन, कृ�ष उ�पादन तथा �यव�थापन तथा पश ु

�वा��य स�ब�धी आव�यक काय��म |  

 भाषा, �ल�प, सा�ह�य, रहनसहन, भेषभणु, कला सं�कृ�त संर�ण 

तथा �व��न 

 यवुा तथा खेलकुद �वकास तथा �व��न 



 �वप� नाग�रकलाई �वा��य सेवा सहयोग तथा �व��न  

 भैप�र आउने अ�त आव�यक �वकास �नमा�ण स�बि�ध काय�ह�  

 म�हला सशि�करण, �सप �वकास तथा �मता अ�भव�ृ� स�बि�ध 

काय�ह�  

 �वा��य चौक�, आयवु�द औषधा�य तथा अ�य �वा��य सेवा 

के��ह�मा अ�त आव�यक औष�ध, उपकरण ख�रद तथा 

�यव�थापन |  

 गाउँपा�लकाका अ�य सामर�क मह�वका �वषयह�मा I 
     

    

   प�र�छेद - ३  

       अ�य  

८. अ�य� �वशेष कोषको खच� गन� �े�ह� गाउँ काय�पा�लकाको साधारण 

 बहमुतबाट संशोधन तथा प�रमाज�न गन� स�नेछ।  

९. यस अ�य� �वशेष कोषमा हनेु रकम बजेट तथा काय��म तजु�मा यसै 

 काय��व�धको ३ (क) को स�म�तको बैठकले पा�रत गरे बमोिजम 

 हनेुछ। 

१०. यस जानक� गाउँपा�लका अ�य� �वशेष कोष गाउँसभाको साधारण  

         बहमुतले खारेज गन� स�नेछ। 

 

 

 

 

 

 



 ११. cg'udg ;ldlt : 

यस कोषबाट संचा�लत कामकाजको cg'udg ul/ cfjZos k[i7kf]ifg 

lbgsf] ला�ग �न�न cg';f/sf] गाउँkflnsf :tl/o cg'udg ;ldltsf] 

u7g ul/g]5  . 
             -s_ उपा�य� वा गाउँपा�लका अ�य�ले तोकेको अनगुमन स�म�तको  

   सद�य               – ;+of]hs 

-v_ k|d'v k|zf;sLo clws[t          – ;b:o 

-Uf_ अ�य�ले तोकेको एक जना काय�पा�लका सद�य      – ;b:o 

-3_ k'jf{wf/ ljsf; zfvf k|d'v(इि�ज�नयर)       – ;b:o 

-ª_ of]hgf tyf cg'udg pkzfvfsf k|d'v    – ;b:o–;lrj 
 
     

         प�र�छेद - ४ 

            काया��वयन �यव�था 

१२. काया��वयन �यव�था : 

गाउँपा�लका अ�य� �वशेष कोष माफ� त काया��वयन �यव�थापन काय� 

�न�न अनसुार ग�रनेछ I 

(१) �. १ लाख स�म �मखु �शासक�य अ�धकृत, �.३ लाख देिख �.५ 

लाख स�म गाउँपा�लका अ�य� र सो भ�दा मा�थ अ�य� कोष संचालन 

स�म�तको �नण�य अनसुार काया��वयन ग�रनेछ I     

           आ�ाले

        �मखु �शासक�य अ�धकृत

          


