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मसरीजङ्घा गाउँपामिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड १  संख्या 10    मिती: २०७४/०९/०२ 

भाग २ 

मसरीजङ्घा गाउँपामिका 
मसरीजङ्घा गाउँपामिकाको ििमत संभार कोष संचािन कायमविधी–२०७४ 

मसरीजङ्घा गाउँपामिकाको सडक तथा अन्य भौमतक पिुामधार ििमत तथा संभार गनमका िामग बनेको कायमविधी 
गाउँ कायमपामिकाबाट पाररत मिती: २०७४/०९/०२ 

 
 

प्रस्तािना: मसरीजङ्घा गाउँपामिकािे प्रत्येक आमथमक िषमिा संचािन गरै्द आएका योजना, विकास 
मनिामणका वियाकिाप तथा भौमतक पिुामधारहरुको ििमत तथा संभार गरी दर्दगो विकासको 
मनरन्तरताको िामग स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे दर्दएको अमधकार प्रयोग गरी 
गाउँपामिकाको ििमत सम्भार कोष संचािन कायमविधी २०७४ तजुमिा गरी िाग ुगररएको छ। 
 

पररच्छेर्द-१ 

प्रारम्म्भक 

1. संम्िप्त नाि र प्रारम्भ: 
(१) यस मनरे्दम्िकाको नाि "ििमत संभार कोष संचािन कायमविधी-२०७४" रहेको छ। 

(२) यो कायामविधी तरुुन्त िाग ुहनेुछ। 
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पररच्छेर्द-२ 

पररभाषा 
२. पररभाषा: 

विषय िा प्रसङ्गिे अको अथम निागेिा यस कायमविधी:- 

(क) "ििमत संभार" भन्नािे मसरीजङ्घा गाउँपामिकािे सञ्चािन गरेका सबै प्रकृतीका 
योजनाहरुको मनयिीत ििमत संभार, स्तरोन्नती गने कायमिाई सम्झन ुपर्दमछ। 

(ख) "कायमविधी" भन्नािे ििमत संभार कोष संचािन कायमविधी -२०७४ सम्झन ुपर्दमछ। 

(ग) "गाउँपामिका" भन्नािे मसरीजङ्घा गाउँपामिकािाई सम्झन ुपर्दमछ। 

(घ) "सम्चि" भन्नािे गाउँपामिकाको प्रिखु प्रिासवकय अमधकृतिाई सम्झन ुपर्दमछ। 

(ङ) "स्थानीय तह" भन्नािे गाउँपामिकािाई सम्झन ुपर्दमछ। 

(च) "भौमतक पिुामधार" भन्नािे गाउँपामिका मभत्रका सडक, झोिङु्गे पिु, पिेुसा, खानेपानी, 
मसँचाई, तटबन्धन िेत्र, सरकारी भिन विद्यािय, सािरु्दावयक भिन, सभागहृ र अन्य 
सािमजमनक भिन तथा संरचनाहरु साथै परुाताम्त्िक, साँस्कृमतक, ऐमतहामसक िेत्र िा सो 
जन्य पिुामधार भमन सम्झन ुपर्दमछ। 

(छ) "उपभोक्ता समिती" भन्नािे आयोजनाबाट प्रत्यि िाभ पाउने व्यम्क्तहरुको सिहुिे कुनै 
आयोजना मनिामण, सञ्चािन, व्यिस्थापन र ििमत सम्भार गनमको िामग आफुहरु िध्येबाट 
मनम्ित प्रविया बिोम्जि गठन गरेको समिती सम्झन ुपर्दमछ र सो सिहुिे िाभग्राही 
सिहुिाई सिेत जनाँउर्दछ। 

(ज) "गैरसरकारी संस्था" भन्नािे यस मनरे्दम्िकाको प्रयोजनका िामग प्रचमित काननु बिोम्जि 
स्थापना भएका र स्थानीय तहबाट आफ्नो कायमिि स्िीकृत गराई स्थानीय तहसँग 
सिन्िय राम्ख कायम सञ्चािन गने गैर नाफाििुक संस्था सम्झन ुपर्दमछ। 

(झ) "विकास साझेर्दार" भन्नािे नेपाि सरकारसँग भएका सम्झौता बिोम्जि नगर्द, म्जन्सी 
एिं प्राविधीक सहयोग उपिब्ध गराउने दिपिीय र्दात ृ मनकाय, संयकु्त राष्ट्रसंम्घय 
मनकायहरु तथा अन्तरावष्ट्रय गैरसरकारी संस्था सम्झन ुपर्दमछ। 

(ञ) "भकु्तानी रकि" भन्नािे मनिामण भएको सडकको भकु्तानी हँर्दा गाउँपामिका अनरु्दान, 
नेपाि सरकारको अनरु्दान, कुनै अन्य संस्थाको अनरु्दान तथा उपभोक्ताको िागत 
सहभामगताको रकििाई सिेत जनाउँर्दछ। 
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पररच्छेर्द-३ 

व्यिस्थापन समिती 
 

३. व्यिस्थापन समितीको गठन: (१) ििमत संभार कोषिाई बढी प्रभािकारी र भरपर्दो ढंगिे 
सञ्चािन गनमका िामग रे्दहाय बिोम्जिको एक ििमत संभार कोष व्यिस्थापन समिती रहने 
छ:- 

(क) गाउँपामिकाको अध्यि      -संयोजक 

(ख) प्रिखु प्रिासवकय अमधकृत     -सर्दस्य 

(ग) िेखा प्रिखु       -सर्दस्य 

(घ) प्राविमधक िाखा प्रिखु      -सर्दस्य सम्चि 

(२) समितीको बैठक कम्म्तिा ४ िवहनािा एक पटक बस्नेछ र आिश्यक परेिा जनुसकैु 
बखत पमन बस्नेछ। 

(३) बैठकिा आिश्यकता अनसुारका व्यम्क्त तथा सम्बद्द वििेषज्ञिाई आिन्त्रण गरी 
आिम्न्त्रतको रुपिा राख्न सवकनेछ। 

 

४. व्यिस्थापन समितीको काि कतमव्य र अमधकार:- (१) व्यिस्थापन समितीको मनम्नानसुारको 
काि कतमव्य र अमधकार हनेुछ:- 

(क) गाउँपामिकािा रहेको सडकहरुको प्राथमिकता तोवक ििमत सम्भारको एवककृत 
िावषमक कायमिि बनाउने। 

(ख) ििमत संभार कोषिा रकि जम्िा गनमको िामग श्रोत र साधनको खोजी गने। 

(ग) ििमत संभारिाई दर्दगो र भरपर्दो बनाउने उपायहरुको खोजी गने। 

(घ) सडक, झोिङु्गे पिु, पिेुसा, खानेपानी, मसँचाई र तटबन्धन िेत्रहरुको मनयिीत 
ििमत संभार, स्तरोन्नती सम्बन्धी व्यिस्थापकीय कायमहरु गने। 

(ङ) सरकारी भिन, विद्यािय, सािरु्दावयक भिन, सभागहृ र अन्य सािमजमनक भिन 
तथा संरचनाहरु साथै परुाताम्त्िक, साँस्कृमतक, ऐमतहामसक िेत्रहरुको मनयिीत 
ििमत संभार,स्तरोन्नती सम्बन्धी व्यिस्थापकीय कायमहरु गने।  

(च) ििमत संभार गर्दाम िाग्ने खचमिा न्यमुनकरण गनम तत ्सम्बन्धी कायम योजना बनाउने। 

(छ) ििमत संभार कायमिाई प्रभािकारी बनाउने। 

(ज) ििमत संभार सम्बन्धी कायमको अनगुिन तथा मनररिण गने। 
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पररच्छेर्द –४ 

कोष स्थापना 
 

५. ििमत संभार कोषको नाििे एउटा छुटै्ट कोषको स्थापना: (१) ििमत संभार कोषको नाििे 
एउटा छुटै्ट कोषको स्थापना गररनेछ जसिा रे्दहाय बिोम्जिका रकि जम्िा हनेुछ: 
(क) नेपाि सरकारबाट ििमत संभार कोषको िामग तोकी दर्दएको रकि। 

(ख) स्थानीय तहबाट ििमत संभारको िामग प्राप्त रकि। 

(ग) स्थानीय गैर सरकारी संस्थाबाट ििमत संभारको िामग प्राप्त रकि। 

(घ) विकास साझेर्दारहरुबाट ििमत संभारको िामग प्राप्त रकि। 

(ङ) गाउँपामिकाबाट संचािन भएका रु. ५,००,०००।– ( रु. पाँच िाख) भन्र्दा िामथका 
योजनाको भकु्तानी हुँर्दा भकु्तानी रकिको २ प्रमतित हनेु रकि । 

(च) अन्य मनकायहरुबाट ििमत संभार कोषिा जम्िा हनेु गरी तोवक दर्दएको रकि। 

६. कोष सञ्चािन: (१) कोषको नाििा प्राप्त हनु आएका रकि मसरीजङ्घा गाउँपामिकाको ििमत 
संभार कोषको नाििा खाता खोिी जम्िा गररने छ। 

(२) कोषको खाता प्रिखु प्रिासवकय अमधकृत र िेखा िाखाको प्रिखुको संयकु्त र्दस्तखतबाट 
सञ्चािन हनेुछ। 

(३) कोषको आन्तररक िेखा पररिण गाउँपामिकाको आन्तररक िेखा पररिण िाखाबाट 
हनेुछ।तर गाउँपामिकाको आन्तररक िेखा पररिण िाखा नभएको खण्डिा प्रचमित ऐन 
तथा मनयि अनसुार आन्तररक िेखा पररिण गनुमपनेछ। 

(४) कोषको अम्न्ति िेखा पररिण िहािेखा पररिकबाट हनेुछ। 

 
 

पररच्छेर्द–५ 

योजना छनौट तथा कायामन्ियन प्रकृया 
 

 

७. योजना छनौट तथा कायामन्ियन प्रकृया: (१) ििमत संभार कोषिा जम्िा हनु आएको रकि 
रे्दहायको प्रकृया िाफम त योजना छनौट तथा कायामन्ियन गररने छ। 

(क) पिुामधार विकास तथा भिन मनयिन िाखािे तत्काि ििमत संभार गनुम पने भनी स्थिगत 
रुपिा स्थानीय जनताको िाग तथा सो िाई पवुि गने प्राविमधक प्रमतिेर्दन प्राप्त भएकािा 
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ििमत संभार सम्बन्धी कायमहरु छनौट गरी कायामरे्दि भएको मितीिे अमधकति १ िवहना 
मभत्रिा ििमत संभार गररसक्न ुपनेछ। 

८. ििमत संभार कायम गराउने सक्ने व्यिस्था: (१) गाउँपामिका मभत्र रहेका भौमतक पिुामधारहरुको 
मनयमित ििमत संभार, पटके ििमत, आिमधक ििमत संभार स्थानीय उपभोक्ताहरुबाट अमधकति 
रुपिा स्थानीय श्रोत साधन र जनिम्क्तको प्रयोग गरी जनसहभामगता जटुाई प्रभािकारी रुपिा 
सञ्चािन गररने छ। उपभोक्ता समितीबाट कायम गराउँर्दा गाउँपामिकाबाट स्िीकृत योजना 
सञ्चािन तथा व्यिस्थापन कायमविधी र उपभोक्ता समिती मनरे्दम्िका अनसुार गररने छ। भौमतक 
पिुामधारहरुको मनयमित ििमत संभार, पटके ििमत संभार, आिमधक ििमत संभार, आकम्स्िक 
ििमत संभार सम्बम्न्ध कायम कायामिय आफैिे पमन प्रचमित काननुहरु बिोम्जि गनम 
सक्नेछ।साथै स्थानीय साझेर्दारीको अिधारणािाई आत्िसात गनम रे्दहाय बिोम्जि सिेत ििमत 
संभार गनम सवकनेछ। 

 

(क) गाउँपामिकाको िागत सहभामगतािा सम्पन्न तथा उपभोक्ता समिती िाफम त भएका भौमतक 
पिुामधार कायमहरुको उपभोक्ता समितीिे ििमत संभारका िामग कुि िगतको ३० प्रमतित 
रकि जम्िा गरेिा उक्त कायम प्राथमिकतािा राखी गने। 

(ख) सािमजमनक खररर्द मनयिाििी, २०६४ को मनयि ९७ को उपमनयि १२  अनसुार 
स्थानीय मनकायबाट हस्तान्तरण भएका आयोजनाहरुको हकिा ६० प्रमतित रकि 
त्यस्ता उपभोक्ता समितीबाट व्यहोने ििमत संभारका योजनाहरुिाई प्राथमिकतािा राखी 
छनौट गनुमपनेछ। 
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पररच्छेर्द -७ 

विविध 

 

९. विविध: (१) ििमत संभार कोष सञ्चािन कायमविधी संिोधन िा खारेज गनुम परेिा गाउँसभाबाट 
हनेुछ। 

(२) यो मनरे्दम्िकािा उल्िेख भएको कुराहरुको हकिा यसै कायमविधी अनसुार र उल्िेख 
नभएको हकिा प्रचमित ऐन मनयि अनसुार हनेुछ। 

(३) यस मनरे्दम्िकािा िेम्खएको कुराहरु प्रचमित स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ सँग 
बाम्झएको हर्दसम्ि स्ित: मनष्कृय हनेुछन। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रिाणीकरण मिती: २०७४/०८/०४ 

आज्ञािे, 
प्रसन्नर्दीप राई 

प्रिखु प्रिासवकय अमधकृत 


