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पाथीभरा र्ाङवरक गाउँपालिकाको ममयत सभंार कोष सञ्चािन कार्यववधी –२०७४ 

पाथीभरा र्ाङवरक गाउँपालिकाको सडक, भवन तथा अन्र् भौततक पुवायधार ममयत तथा सभंार गनयका 
िागग बनेको कार्यववधी 
 

प्रस्तावना:  पागथभरा र्ाङवरक गाउँपालिकािे सचंािन गने आर्ोजना,  ववकास तनमायणका क्रिर्ाकिाप 
तथा भौततक पुवायधारहरुको ममयत तथा सभंार गरी दिगोपना र तनरन्तरताको िागग स्थानीर् सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ िे दिएको अगधकार प्रर्ोग गरी गाउँपालिकाको ममयत सम्भार कोष सचंािन कार्यववधी, 
२०७४ िाग ुगररएको छ । 
 

पररच्छेद-१ 

प्रारम्म्भक 

1. सकं्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 

(१) र्स तनिेलिकाको नाम "ममयत सभंार कोष सचंािन कार्यववधी - २०७४" रहेको छ। 

(२) र्ो कार्ायववधी तुरुन्त िाग ुहुनेछ। 

 

पररच्छेद-२ 

पररभाषा 
२. पररभाषा: 

ववषर् वा प्रसङ्गि ेअको अथय निागेमा र्स कार्यववधीमा:- 

(क) "ममयत सभंार" भन्नाि ेपागथभरा र्ाङवरक गाउँपालिकािे सञ्चािन गरेका पूवायधारजन्र् 
प्रकृततका र्ोजनाहरुको तनर्लमत ममयत सभंार,  स्तरोन्नती र तीनको रेखिेख (हेरािकुो काम) 
गने कार्यिाई समेत सम्झन ुपियछ । 

(ख) "कार्यववधी" भन्नािे ममयत सभंार कोष सचंािन कार्यववधी - २०७४ सम्झन ुपियछ। 
(ग) "गाउँपालिका" भन्नाि ेपागथभरा र्ाङवरक गाउँपालिकािाई सम्झन ुपियछ। 

(घ) “प्रमखु प्रिासकीर् अगधकृत" भन्नाि ेगाउँपालिकाको प्रमखु प्रिासक्रकर् अगधकृतिाई सम्झन ु
पियछ। 

(ङ) "स्थानीर् तह" भन्नाि ेगाउँपालिका र वडा सलमतत समेतिाई सम्झन ुपियछ। 

(च) "भौततक पुवायधार" भन्नाि े गाउँपालिका लभत्रका सडक,  झोिङु्गे पुि, किभर्य, कुिो 
खानेपानी, लसँचाई, तर्बन्धन के्षत्र, सरकारी भवन, ववद्र्ािर्, सामिुातर्क भवन, सभागहृ र 
खेिमिैान, कभडयहि र अन्र् र्स्तै प्रकारका सावयजतनक भवन तथा सरंचनाहरुका अततररक्त 
पुरातात्ववक, साँस्कृततक, ऐततहालसक के्षत्र वा सो जन्र् पुवायधार समेतिाई सम्झन ुपियछ । 

(छ) "उपभोक्ता सलमती" भन्नाि ेआर्ोजनाबार् प्रवर्क्ष िाभ पाउने व्र्त्क्तहरुको समहुिे कुनै 
आर्ोजना तनमायण, सञ्चािन, व्र्वस्थापन र ममयत सम्भार गनयको िागग आफुहरु मध्रे्बार् 
पागथभरा र्ाङवरक गाउँपालिका स्रोत सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन, कार्यबबधी, २०७४ बमोत्जम 
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गठन गरेको सलमतत सम्झन ुपियछ र सो समहुिे सेवा प्रर्ोगकतायहरुको समहुिाई समेत 
जनाउँिछ। 

(ज) "गरैसरकारी ससं्था" भन्नाि ेर्स कार्यववधीको प्रर्ोजनका िागग प्रचलित कानुन बमोत्जम 
स्थापना भएका र स्थानीर् तहबार् आफ्नो कार्यिम स्वीकृत गराई स्थानीर् तहसँग समन्वर् 
राखख कार्य सञ्चािन गने गरै नाफामिुक संस्था सम्झन ुपियछ। 

(झ) "ववकास साझेिार" भन्नािे नेपाि सरकारसँग भएका सम्झौता बमोत्जम नगि, त्जन्सी एवं 
प्राववधीक सहर्ोग उपिब्ध गराउने द्ववपक्षीर् िात ृतनकार्, सरं्कु्त राष्ट्रसतंघर् तनकार्हरु 
तथा अन्तरात्ष्ट्रर् गरैसरकारी ससं्था वा व्र्त्क्त सम्झन ुपियछ। 

(ञ) "भकु्तानी रकम" भन्नाि ेतनमायण भएको सडकको भकु्तानी हुिा गाउँपालिका अनिुान, प्रिेि 
सरकारको अनिुान, नेपाि सरकारको अनिुान, कुन ैअन्र् ससं्थाको अनिुान तथा उपभोक्ताको 
िागत सहभागगताको रकमिाई समेत जनाउँिछ । 

(र्) “वडाध्र्क्ष” भन्नेिे पाथीभरा र्ाङवरक गाउँपालिकाको सम्बत्न्धत वडाको वडाध्र्क्ष भनी सम्झनु 
पियछ । 

(ठ) “सडक हेराि”ू भन्नािे पाथीभरा गाउँपालिका लभत्र बनेका सडक, बार्ो, पूवायधारजन्र् सरंचना 
वा सरकारी भवन ममयत रेखिेख समेतको कार्य गने गरर करार गररएका सडक हेराि ूभनी 
सम्झन ुपियछ । 

 

पररच्छेद-३ 

व्र्वस्थापन सलमतत 

 

३. व्र्वस्थापन सलमततको गठन: (१) ममयत संभार कोषिाई बढी प्रभावकारी, जवाफिेही पारिलिय र 
भरपिो ढंगि ेसञ्चािन गनयका िागग िेहार् बमोत्जमको एक ममयत सभंार कोष व्र्वस्थापन 
सलमतत रहने छ:- 

(क) गाउँपालिकाको अध्र्क्ष      -सरं्ोजक 

(ख) गाउँ कार्यपालिकाको बैठकिे आफू मध्रे्बार् लसफारीस गरेको कत्म्तमा 
     एक मदहिा सदहत २ जना      - सिस्र् 

(ग) प्रमखु प्रिासकीर् अगधकृत वा तनजिे तोकेको अगधकृत स्तरको 
कमयचारी एक जना           -सिस्र् 

(घ) प्राववगधक िाखा प्रमखु      -सिस्र् सगचव 

(२) सलमतीको बैठक आवश्र्कता अनसुार बस्नेछ । 
(३) बैठकमा आवश्र्कता अनसुारका व्र्त्क्त तथा सम्बद्ि वविेषज्ञिाई आमन्त्रण गरी 

आमत्न्त्रतको रुपमा राख्न सक्रकनेछ। 
(४) सलमततको बैठक सचंािन कार्यववधी आफैिे तर् गरे बमोत्जम हुनेछ । 
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४. व्र्वस्थापन सलमतीको काम कतयव्र् र अथधकार:- (१) व्र्वस्थापन सलमतीको तनम्नानुसारको 
काम कतयव्र् र अगधकार हुनेछ:- 

(क) गाउँपालिकामा रहेको सडकहरुको प्राथलमकता तोक्रक ममयत सम्भारको एक्रककृत वावषयक 
कार्यिम बनाउने। 

(ख) ममयत सभंार कोषमा रकम जम्मा गनयको िागग श्रोत र साधनको खोजी गने। 

(ग) ममयत सभंारिाई दिगो र भरपिो बनाउने उपार्हरुको खोजी गने। 

(घ) सडक, झोिङु्गे पुि, पुिेसा, खानेपानी, लसँचाई र तर्बन्धन के्षत्रहरुको तनर्मीत ममयत 
सभंार, स्तरोन्नती सम्बन्धी व्र्वस्थापकीर् कार्यहरु गने। 

(ङ) सरकारी भवन, ववद्र्ािर्, सामिुातर्क भवन, सभागहृ र अन्र् सावयजतनक भवन तथा 
सरंचनाहरु साथै पुरातात्ववक, साँस्कृततक, ऐततहालसक के्षत्रहरुको तनर्मीत ममयत सभंार, 

स्तरोन्नती सम्बन्धी व्र्वस्थापकीर् कार्यहरु गने।  

(च) ममयत सभंार गिाय िाग्ने खचयमा न्र्तुनकरण गनय तत ्सम्बन्धी कार्य र्ोजना बनाउने। 

(छ) ममयत सभंार कार्यिाई प्रभावकारी बनाउने । 

(ज) ममयत सभंार सम्बत्न्ध कार्यको अनगुमन तथा तनरीक्षण गने । 

(झ) सडक हेरािकूो पाररश्रलमक तनधायरण गरर सम्बत्न्धत वडाध्र्क्षहरूसगं समन्वर् गरी 
तनजहरूिाई कार्य त्जम्मेवारी तोक्ने । 

(ञ) सडक हेरािकूो सन्तोषजनक काम गरेको नपाईए कामबार् बखायस्त गरी नर्ा तनर्कु्ती 
वडाध्र्क्षको समन्वर्मा गने ।   

 

पररच्छेद –४ 

कोष स्थापना 
 

५. ममयत सभंार कोषको नामिे एउटा छुट्टै कोषको स्थापना: (१) ममयत सभंार कोषको नामिे 
एउर्ा छुट्रै् कोषको स्थापना गररनेछ जसमा िेहार् बमोत्जमका रकम जम्मा हुनेछ: 

(क) नेपाि सरकारबार् ममयत सभंार कोषको िागग तोकी दिएको रकम। 

(ख) स्थानीर् तहबार् ममयत सभंारको िागग गाउँ सभाबार् स्वीकृत प्राप्त रकम। 

(ग) स्थानीर् गरै सरकारी ससं्थाबार् ममयत सभंारको िागग प्राप्त रकम। 

(घ) ववकास साझेिारहरुबार् ममयत सभंारको िागग प्राप्त रकम। 

(ङ) गाउँपालिका तथा वडाबार् सचंािन हुने पूवायधारजन्र् सब ैआर्ोजनाहरूबार् भकु्तानी रकमको 
५% हुने रकम । 

(च) अन्र् तनकार्हरुबार् ममयत सभंार कोषमा जम्मा हुने गरी तोक्रक दिएको रकम। 

६. कोष सञ्चािन: (१) कोषको नाममा प्राप्त हुन आएका रकम पाथीभरा र्ाङवरक गाउँपालिकाको 
ममयत सभंार कोषको नाममा खाता खोिी जम्मा गररने छ। 

(२) कोषको खाता प्रमखु प्रिासकीर् अगधकृत वा नीजिे तोकेको अगधकृत स्तरको कमयचारी र 
िेखा िाखाको प्रमखुको सरं्ुक्त िस्तखतबार् सञ्चािन हुनेछ । 
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(३) कोषको आन्तररक िेखा परीक्षण गाउँपालिकाको आन्तररक िेखा पररक्षण िाखाबार् हुनेछ। 
तर गाउँपालिकाको आन्तररक िेखा परीक्षण िाखा नभएको खण्डमा स्थानीर् सरकार 
सञ्चािन ऐन तथा प्रचलित तनर्म अनसुार आन्तररक िेखा पररक्षण गनुयपनेछ । 

(४) कोषको अत्न्तम िेखा पररक्षण महािेखा पररक्षकबार् हुनेछ । 
 
 
 

पररच्छेद–५ 

र्ोजना छनौट तथा कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा 
 

 

७. र्ोजना छनौट तथा कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा: (१) ममयत सभंार कोषमा जम्मा हुन आएको रकम 
िेहार्को प्रकृर्ा माफय त र्ोजना छनौर् तथा कार्ायन्वर्न गररने छ। 

(क) तवकाि ममयत सभंार गनुय पने भनी स्थिगत रुपमा स्थानीर् जनताको माग तथा सो िाई 
पुत्ष्ट्र् गने प्राववगधक प्रततवेिन र वडा कार्ायिर्को लसफाररस प्राप्त भएमा ममयत सभंार 
सम्बन्धी कार्यहरु छनौर् गरी कार्ायिेि भएको लमतीि ेअगधकतम १ मदहना लभत्रमा ममयत 
सभंार गररसक्न ुपनेछ। 

 

८. ममयत सभंार कार्य गराउने सक्ने व्र्वस्था: (१) गाउँपालिका लभत्र रहेका भौततक पुवायधारहरुको 
तनर्लमत ममयत सभंार, पर्के ममयत, आवगधक ममयत सभंार स्थानीर् उपभोक्ताहरुबार् अगधकतम 
रुपमा स्थानीर् श्रोत साधन र जनित्क्तको प्रर्ोग गरी जनसहभागगता जुर्ाई प्रभावकारी रुपमा 
सञ्चािन गररने छ। उपभोक्ता सलमतीबार् कार्य गराउँिा गाउँपालिकाबार् स्वीकृत स्रोत सञ्चािन 
तथा व्र्वस्थापन कार्यववधी  र प्रचलित काननुहरु बमोत्जम गनय सक्नेछ । साथै स्थानीर् 
साझेिारीको अवधारणािाई आवमसात गनय िेहार् बमोत्जम समेत ममयत सभंार गनय सक्रकनेछ। 

 

(क) गाउँपालिकाको िागत सहभागगतामा सम्पन्न तथा उपभोक्ता सलमती माफय त भएका भौततक 
पुवायधार कार्यहरुको उपभोक्ता सलमतीिे ममयत सभंारका िागग कुि िगतको ३० प्रततित 
रकम जम्मा गरेमा उक्त कार्य प्राथलमकतामा राखी गने। 

(ख) सावयजतनक खररि तनर्माविी, २०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म १२  अनसुार स्थानीर् 
तनकार्बार् हस्तान्तरण भएका आर्ोजनाहरुको हकमा ६० प्रततित रकम वर्स्ता उपभोक्ता 
सलमतीबार् व्र्होने ममयत सभंारका र्ोजनाहरुिाई प्राथलमकतामा राखी छनौर् गनुयपनेछ। 
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पररच्छेद -७ 

सडक हेराि ूसम्िन्धी व्र्वस्था 
 

९. सडक हेराि ूराख्न सक्ने: (१) र्स कोषबार् पारीश्रलमक ब्र्होने प्रवरे्क वडामा बढीमा २ जना 
सम्म सडक हेरािू सम्बत्न्धत वडाको वडाध्र्क्षको समन्वर्मा सलमततिे सेवा करार गनेछ । 
सडक हेरािकूो हरेक वषयको बैिाख मदहना िेखी काततयक मदहनासम्म वषयमा जम्मा ७ मदहना 
काम गरेवापत सडक हेरािहूरूको पाररश्रलमक कोष सचंािन सलमततको लसफारीसमा गाउँकार्यपालिको 
बैठकिे तनधायरण गनय सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोत्जमको पाररश्रलमक तनधायरण गिाय मालसक रू ९,०००।– (अके्षरी नौ हजार 
रुपैर्ा) भन्िा बढी तनधायरण गने पाइने छैन ।  

(३) र्स िफामा िेखखए बाहेकको अन्र् कुनै पतन प्रकारको सवुवधा, स्थातर्वव, भत्ता वा बबिा 
सडक हेराििेू िावव गनय पाउने छैन साथै बन्ि हड्ताि वा काममा आल्र्ाि गरेको प्रमाखणत भए 
सीधै सेवाबार् बखायस्त गरीने गरी सेवा करार गररने छ ।   

पररच्छेि -८ 

ववववध 
  

१०. सशंोधन, खारेजी तथा िचाउः- ममयत सभंार कोष सञ्चािन कार्यववधी सिंोधन वा खारेज गनुय 
परेमा गाउँ गाउँकार्यपालिकाको साधारण बहुमतबार् गनय सक्रकनेछ । 

(२) र्ो कार्यबबगधमा उल्िेख भएको कुराहरुको हकमा र्स ैकार्यववधी अनसुार र उल्िेख नभएको 
हकमा प्रचलित ऐन तनर्म अनसुार हुनेछ। 

(३) र्स कार्यबबगधमा िेखखएको कुराहरु प्रचलित स्थानीर् सरकार सचंािन ऐन, २०७४ सँग 
बाखझएको हिसम्म स्वत: तनष्ट्कृर् हुनेछन। 

 
 

 

 


