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प्रस्िािना :
सााँफेबगर नगरपालिकाको आ.ि २०७८/८९ को बार्षाक बजेट िथा कायाक्रििा कायापालिका
सदस्य गाउघर लिकास कायाक्रि स्िीकृ ि भैसके को िथा आगािी आ.ि िा पलन उक्त कायाक्रि िागु
हुदैगएिा सो कायाक्रिको प्रभािकारी संचािन िथा व्यिस्थापन आिश्यक भएकोिे,
सााँफेबगर नगरपालिकाको प्रशासकीय कायालिलि लनयलिि गने ऐन, २०७५ को दफा ४ िे ददएको
अलिकार प्रयोग गरर कायापालिकािे यो कायालिलि बनाई िागु गरे को छ ।

पररच्छेद -१
प्रारलभभक
१. संलिप्त नाि र प्रारभभ :
१. यस कायालिलिको नाि “कायापालिका सदस्य गाउाँ घर लिकास कायाक्रि संचािन िथा
व्यािस्थापन कायालिलि, २०७८” रहेको छ।
१. यो कायालिलि कायापालिकािे स्िीकृ ि गरर राजपत्रिा प्रकाशन भएको लिलि देलख
िागु हुनेछ ।
२. पररभाषा: लिषय िा प्रसंगिे अको अथा निागेिा यस कायालिलििा,
क) “नगर प्रिुख” भन्नािे सााँफेबगर नगरपालिकाको नगर प्रिुखिाई सभझनु पदाछ ।
ख) “अनुगिन” भन्नािे नीलि, योजना, कायाक्रि िथा आयोजनाहरुिा िगानी िथा सािनको
प्रिाह उलचि ढंगिे भए, नभएको िा अपेलिि प्रलिफि हालसि भए, नभएको सभबन्ििा
यस कायालिलि बिोलजि लनरन्िर िा आिलिक रुपिा गररने लनगरानी, सुचना संकिन,
लिश्लेषण िथा सुिारात्िक काया सभझनु पदाछ ।
ग) “कार्य्ाक्रि” भन्नािे नगरपालिकाबाट संचािन हुने कायापालिका सदस्य गाउाँ घर लिकास
कायाक्रि सभझनुपछा ।
घ) “कायापालिका” भन्नािे नगर कायापालिका सभझनुपछा ।
ङ) “प्रलििेदन” भन्नािे यस कायालिलि बिोलजि ियार गररने अनुगिन िथा सुपररिेिण
कायाको नलिजा सिािेश गररएको दस्िािेज सभझनुपछा ।
च) “योजना” भन्नािे नगरपालिकाबाट कायापालिका सदस्य गाउाँ घर लिकास कायाक्रि लभत्र
िय भएका योजनािाई जनाउछ ।
छ) “सलिलि” भन्नािे योजना छनौट िथा लनदेशक सलिलि सभझनुपछा ।
ज) “संयोजक’ भन्नािे सलिलिको संयोजक सभझनुपछा ।
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पररच्छेद– २
सलिलिको गठन िथा काि, किाव्य र अलिकार
३.

योजना छनौट िथा लनदेशक सलिलि :
(१) कायापालिका सदस्य गाउाँ घर लिकास कायाक्रिको बजेट लसिा लभत्र रही
नगरपालिकाको एक िा एक भन्दा बढी िडा िहिा योजना छनौट गनाको िालग
देहाय बिोलजिको योजना छनौट िथा लनदेशक सलिलि रहनेछः–
(क) कायापालिका सदस्य
– संयोजक
(ख) सभबलन्िि िडाको िडा सलचिहरु
– सदस्य
(ग) िडा सलचिहरु िध्येबाट संयोजकिे िोके को
–
सदस्य सलचि
(२) उपदफा (१) बिोलजिको सलिलििे नगरपालिकाको एक िा एक भन्दा िढी िडा
िहिा आिश्यकिा अनुसारका योजनाहरु छनौट गना सक्नेछ ।
(३ ) सलिलििे आिश्यकिा अनुसार सभबलन्िि िडाको पदालिकारी, लशिक
बुदिजीिी िथा सभबलन्िि िेत्रको लिज्ञिाई आिन्त्रण गना सक्नेछ ।
४.

सलिलिको काि, किाब्य र अलिकारः (१) सलिलििे नगर कायापालिकािे ददएको सियसीिा
लभत्र योजना छनौट गरर नगर कायापालिकाको कायााियिा पठाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) िा उललिलखि कािका अलिररक्त सलिलिका अन्य काि,
किाब्य र अलिकार देहाय बिोलजि हुनेछः–
(क) छनौट भई कायाान्यनको चरणिा रहेका योजनाहरुको अनुगिन गरर
पृष्ठपोषण ददने ,
(ख)

कायापालिका सदस्यको रोहबरिा सभबलन्िि िडाको कलभििा
एक जना जनप्रलिलनलिको उपलस्थलििा उपभोक्ता सलिलि गठन गने ,

(ग) योजना िथा कायाक्रि कायाान्ियनको सन्दभािा देखा परे का लििाद िा
सिस्याहरुको सिािानका िालग आिश्यक सिन्िय र सहजीकरण
गने,
(घ)

अलन्िि भुक्तानीको िालग लसफाररस गने ,

(ङ ) योजना कायाान्ियनको अिश्थाको बारे िा कायापालिकािाई जानकारी
ददने ।
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पररच्छेद– ३
योजनाको भुक्तानी प्रदक्रया
५.
६.

कायासभपन्न भैसके पश्चाि नगर स्िरीय योजना अनुगिन सलिलििे योजनाको अनुगिन गरर
सो को प्रलििेदन सभबलन्िि उपभोक्ता सलिलििाई उपिब्ि गराउनेछ ।
योजनाको फरफारक गरर भुक्तानी लिनको िालग उपभोक्ता सलिलििे देहाय बिोलजिको
कागजािहरु प्रालिलिक शाखा िाफा ि प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ ि सािु पेश गनुापनेछ ।
(क) भुक्तानीको िालग लनिेदन ,
(ख) उपभोक्ता सलिलिको पदालिकारीहरुको नागररकिाको प्रलिलिलप,
(ग) सभबलन्िि िडा कायााियको लसफाररस,
(घ) अनुगिन प्रलििेदन,
(ङ) योजना सुरु हुनु पूिाको, िध्य अिस्थाको र काया सभपन्न देलखने ३ िटा
छु ट्टाछु ट्टै फोटोहरु,
(च) योजना छनौट िथा लनदेशक सलिलिको लसफाररस,
(छ) खचा प्रिालणि गने डोर हालजर िथा लिि भपााईहरु ,
(ज) प्रालिलिक िागि अनुिान. नापी दकिाि िथा काया सभपन्न प्रलििेदन ।

७.

िालथ उलिेलखि कागजािहरु पेश भैसके पश्चाि काया सभपन्निाको एदकन गरर प्रिुख
प्रशासकीय अलिकृ ििे बैंक खािा िाफा ि भुक्तानी ददन सक्नेछ ।

पररच्छेद – ४
लिलिि
८.
१८.
१९.
२०.
२१.

सलिलिको बैठक आिश्यकिा अनुसार संयोजकको िौलखक आदेश अनुसार बस्न सक्नेछ ।
सलिलिको बैठकको लनणायहरु नगर कायापालिकाको कायााियिा पठाउनु पनेछ ।
कायापालिका सदस्य गाउाँ घर लिकास कायाक्रि कायान्ियन गदाा यस कायालििीको अलनिाया
पािन गनुापनेछ ।
संशोिन िा हेरफे रः कायापालिकािे सलिलिसाँगको परािशािा यस कायालिलििा आिश्यकिा
अनुसार संशोिन िा हेरफे र गना सक्नेछ ।
बािा अड्काउ फु काउः यस कायालिलि कायाान्ियनको क्रििा कु नै िािा उत्पन्न भएिा
कायापालिकािे िािा अड्काउ फु काउन सक्नेछ ।
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