
 

 

                          जे.सी.बी  संचालन सम्बन्धि कार्यविधि,2076 

प्रस्तािना: 

र्स तीनपाटन गाउँपाधलकाको सरकारी सम्पन्िको रुपमा रहेको व्र्कहो लोडरको संचालनलाई 
व्र्िन्स्ित गनय, र्सको दरुूपर्ोग रोक्न, र्सबाट प्राप्त हनुे आर् र हनुे व्र्र्को वहसािवकताब पारदर्शी 
रुरपमा राख्न, ममयत संभारलाई धनर्धमत गराउन, र्समा संलग्न अपरेटर र सहर्ोगीलाई मेन्र्शन 
संचालन गदाय वहफाजत र सदपुर्ोग गराई तीनपाटन गाउँपाधलकाको विकास धनमायणको काममा 
धनर्धमतता, धमतव्र्र्ीता, प्रभािकाररता, पारदन्र्शयता एिं व्र्िन्स्ित बनाउन आिश्र्क भएकोले र्ो 
कार्यविधि तजुयमा गररएको छ।  

र्ो कार्यविधि तीनपाटन गाउँकार्यपाधलकाले धनणयर् गरेको धमधत देन्ि लाग ुहनुछे। 

1.अिय र पररभाषा: 

 (क) “गाउँपाधलका” भन्नाले तीनपाटन गाउँपाधलका लाई सम्झनपुछय।  

 (ि) “अध्र्क्ष” भन्नाले तीनपाटन गाउँपाधलकाको अध्र्क्ष सम्झनपुछय। 

 (ग) प्रमिु प्रर्शासकीर् अधिकृत भन्नाले तीनपाटन गाउँपाधलकाको प्रमिु प्रर्शासकीर् 
अधिकृतलाई सम्झनपुदयछ। 

 (घ) प्रर्शासन तिा स्टोर र्शािा भन्नाले तीनपाटन गाउँपाधलकाको प्रर्शासन तिा स्टोर र्शािा 
सम्झनपुछय। 

 (ङ) सदस्र् भन्नाले तीनपाटन गाउँपाधलकाको जे.धस.वि. संचालन अनगुमन सधमधतका सदस्र् 
सम्झन ुपदयछ। 

2.जे.सी.बी संचालन: र्स गाउँपाधलकाको स्िाधमत्िमा रहेको जे.सी.िी संचालन गरी काम लगाउँदा 
देहार् बमोन्जमको प्रविर्ा परु्ायई गनुयपनेछ। 

 (क) जे.सी.बी प्रर्ोगको लाधग माग/गने व्र्न्ि संस्िाले संचालन गने घटटा,लाग्ने अनमुाधनत 
र्शलु्क,स्िान,जे.सी.बी. लैजान ु अन्घ नगद,रधसद िा बैंक माफय त भिुानी गरी सक्कल भौचर र्स 
गाउँपाधलकामा पेर्श गनुयपनेछ। कार्यलर्बाट कार्ायदेर्श भएपधछ मात्र मेन्र्शन मभु गनुयपनेछ।  



 

 

 (ि) माग धनिेदन गने व्र्न्ि िा संस्िाले लैजाँदा ल्र्ाउँदा लाग्न े इधिन संर्मले 
व्र्ोहोनुयपनेछ। 

 (ग) काम सम्पन्न भए पश्चात मेन्र्शन अधनिार्य रुपमा गाउँपाधलकामा वफताय पठाई र्िास्िानमा 
सरुन्क्षत राख्न ेकतयव्र् लोडर अपरेटरको हनुेछ। 

 (घ)लोडर अपरेटरले मेन्र्शनको प्राविधिक अिस्िा बारे गाउँपाधलकामा जानकारी गराई ममयत 
संभार,सामान हेरफेर,लधुिकेधट पररितयन गनुयपने भए समर्मै जानकारी गराउनपुनेछ।  

 (ङ) लोडर अपरेटर िा सहर्ोगीले जे.सी.बी. मेन्र्शन कार्यलर्को आदेर्श विपररत संचालन गरे 
िा गराए,मेन्र्शनको कुनै पाटयपजुाय िा मेन्र्शनमा क्षधत  परु्ायए िा लापरिाही साि मेन्र्शन चले चलाए सो 
गरे िापतको क्षधतपधुतय धनजहरुबाट सरकारी बाँकी सरह असलु गररनेछ। 

 (च) माग धनिेदनबाट प्राप्त नगद रकम बैंक दान्िला गने दावर्त्ि लेिा र्शािाको हनुेछ। 

 (छ)जे.सी.बी बाट प्राप्त आर् र   िचयको वहसाि वकताब हरेक मवहना कार्यपाधलकाको बैठक 
मा पेर्श गने दावर्त्ि राजस्ि र्शािाको कमयचारीको हनुेछ। 

 (ज)कोही कसैले माग धनिेदन धबना िा मौन्िक आदेर्शमा िा प्रविर्ा नपरु्ायई जे.सी.बी. 
संचालन गनुय/गराउन ुहदैुन।् 

3.जे.सी.बी कोष र र्सको िाता संचालन: 

गाउँपाधलकामा एक जे.सी.बी कोष हनुेछ। सो कोषमा जे.सी.बी बाट प्रधत घटटाको दरले प्राप्त हनुे 
रकम,गाउँपाधलकाबाट प्राप्त रकम र अधर् रकम जम्मा गररनेछ। सो कोषको िाता संचालन प्रमिु 
प्रर्शासवकर् अधिकृत र लेिा र्शािा प्रमिुको संर्िु दरिास्तबाट हनुेछ।सो कोषमा रहेको रकम 
धनर्धमत रुपमा साियजधनक गने व्र्िस्िा धमलाउन ुपनेछ। 

4.ममयत संभार सम्बधिी व्र्िस्िा: 

जे.सी.बी लाई ममयत संभार गरी प्रभािकारी रुपमा संचालन गनय,आिश्र्कता अनसुार प्राविधिक 
चेकजाचँ गराई ममयत संभार गराउने न्जम्मेिारी लोडर अपरेटर र सहर्ोगीको हनुेछ। आधिकाररक 
सधभयस सेधटर  िा सो सम्बन्धि जानकार प्राविधिकद्वारा पूिय लागत अनमुान गराई ममयत संभार गनुयपने 



 

 

न्जम्मेिारी  न्जधसी र्शािाको हनुेछ। ममयत संभार िा पाटयपूजाय फेरबदल गनुयपने गरी आधिकाररक 
विल भपायई पेर्श भएमा मात्र भिुानी प्रविर्ा अन्घ बढाउन ुपनेछ। 

 लगबकु/धडजीटल धमटर:  

(क)व्र्ाक हो लोडरको स्पष्ट धनर्धमत रुपमा लगबकु भने न्जम्मेिारी लोडर अपरेटरको 
हनुेछ।लगबकुमा केरमेट/फेरबदल िा झटुो वििरण उल्लेन्ित भएमा सो िापतको रकम 
अपरेटरबाट असलु गरररनेछ। 

(ि)धडन्जटल धमटरलाई अपडेट गने न्जम्मेिारी अपरेटर र सहर्ोगीको हनुेछ। 

 

5.अनगुमन सधमधतको व्र्िस्िा: 

व्र्ाक हो लोडरलाई धनर्धमत,पारदन्र्शय तिा प्रभािकारीरुपरमा संचालन गरी धबकास धनमायणको कार्य 
अन्घ बढाउन गाउँपाधलका अध्र्क्षको संर्ोजकत्िमा  एक जे.सी.बी अनगुमन सधमधत गठन हनुेछ। 
सो सधमधतमा अधर् सदस्र्हरु धनम्नअनसुार रहनेछ। 

उपाध्र्क्ष    - सदस्र् 

प्रमिु प्रर्शासकीर् अधिकृत  - सदस्र् 

इन्धजधनर्र    - सदस्र् 

न्जधसी र्शािा प्रमिु   - सदस्र्   

 जे.सी.बी संचालन र्शलु्क देहार् बमोन्जम हनेुछ। 

(क)व्र्न्ि/धनजी संघ संस्िा -2000।–(इधिन,लधुिकेधट समेत) 

(ि)व्र्न्ि/धनजी संघ संस्िा -1000।–( इधिन,लधुिकेधट बाहेक) 

 पूिय माग धनिेदन गरी अनमुाधनत रकम जम्मा गनुयपनेछ। 



 

 

(ग)उपभोिा सधमधत- लागत अनमुान बमोन्जम कार्यसम्पन्न मलु्र्ाङ्कन गरी मेन्र्शन संचालन भएको 
घटटा अनसुार रकम गणना गरी उपभोिा सधमधतले भिुानी गदाय कट्टी गरी कोषमा दान्िला 
गनुयपनेछ। 

 

 

 


