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पौवादङुमा गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्डः-४ सङ्खयाः-७ लमलतः-२०७७/०९/२७ 

 

भाग-२ 

पौवादङुमा गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

च्याङ्र,े भोजपरु 

 

पौवादुङमा गाउँपालिकाको सडक, भवन तथा अन्य भौलतक पुवााधार ममात तथा संभार गनाका िालग बनेको 

कार्ालवधी 

प्रस्तावनााः- पौवादुङमा गाउँपालिकािे संचािन गने आर्ोजना, लवकास लनमााणका लिर्ाकिाप तथा भौलतक 

पुवााधारहरुको ममात तथा संभार गरी लदगोपना र लनरन्तरताको िालग स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे 

लदएको अलधकार प्रर्ोग गरी गाउँपालिकाको ममात सम्भार कोष संचािन कार्ालवधी, २०७७ िागु गररएको छ । 

 



 
 

 

परिचे्छद-१ 
प्रािम्भिक 

१.  संक्षिप्त नाम ि प्राििाः 
 

(१) र्स लनदेलिकाको नाम "ममात स्भार कोष संचािन कार्ालवधी - २०७७" रहेको छ । 
(२) र्ो कार्ालवधी तुरुन्त िागु हुनेछ । 
 

 

परिचे्छद- २ 
परिभाषा 

२. परिभाषााः- 
लवषर् वा प्रसङगिे अको अथा निागेमा र्स कार्ालवधीमााः- 

 
(क) "ममात संभार" भन्नािे पौवादुङमा गाउँपालिकािे सञ्चािन गरेका पूवााधारजन्य प्रकृलतका र्ोजनाहरुको लनर्लमत 

ममात संभार, स्तरोन्नती र तीनको रेखदेख  गने कार्ािाई समेत सम्झनु पदाछ । 
(ख) "कार्ालवधी" भन्नािे ममात संभर कोष संचािन कार्ालवधी-२०७७ सम्झनु पदाछ । 

 

(ग) "गाउँपालिका" भन्नािे पौवादुङमा गाउँपालिकािाई सम्झनु पदाछ । 

 
(घ) "प्रमुख प्रिासकीर् अलधकृत" भन्नािे गाउँपालिकाको प्रमुख प्रिासकीर् अलधकृतिाई सम्झनु  पदाछ । 

 
(ङ) "स्थानीर् तह" भन्नािे गाउँपालिका र वडा सलमलत समेिाई सम्झनु पदाछ । 

 
(च) "भौलतक पूवााधार" भन्नािे गाउँपालिका लभत्रका सडक, झोिुङगे पुि, किभर्ा, कुिो, खानेपानी, लसँचाई, तर्बन्धन 

के्षत्र, सरकारी भवन, लवद्यािर्, सामुदालर्क भवन, सभागृह र   खेिमैदान, कभडाहि र अन्य र्सै्त प्ररकारका 

सावाजलनक भवन तथा संरचनाहरुका अलतररक्त पुरातात्विक, सांसृ्कलतक, ऐलतहालसक क्षत्रा वा सो जन्य पुवााधार 

समेतिाई सम्झनु पदाछ । 

 
(छ) "उपभोक्ता सलमलत" भन्नािे आर्ोजनाबार् प्रत्यक्ष िाभ पाउने व्यत्वक्तरुको समुहिे कुनै आर्ोजना लनमााण, 

सञ्चािन, व्यवस्थापन र ममात सम्भार गनाको िालग आफुहरु मधे्यबार् पौवादुङमा गाउँपालिका उपभोक्ता सलमलत 

गठन संचािन कार्ालवलध, २०७४ बमोलजम गठन गरेको सलमलत सम्झनु पदाछ र सो समुहिे सेवा प्रर्ोगकतााहरुको 

समुहिाई समेत जनाउँदछ । 

 

(ज) "गैरसरकारी संस्था" भन्नािे र्स कार्ालवधीको प्रर्ोजनका िालग प्रचलित कानुन बमोलजम स्थापना भएका र 

स्थानीर् तहबार् आफ्नो कार्ािम स्वीकृत गराई स्थानीर् तहसँग समन्वर् राखी कार्ा सञ्चािन गने गैर नाफामुिक 

संस्था सम्झनु पदाछ । 



 
 

  

 
परिचे्छद-३ 

व्यवस्थापन सक्षमक्षि 

 
३. व्यवस्थापन सक्षमक्षिको गठनाः- (१) ममात संभार कोषिाई बढी प्रभावकारी, जवाफदेही पारदिी र भरपदो ढंगिे 

सञ्चािन गनाका िालग देहार् बमोलजमको एक ममात संभार कोष व्यवस्थापन सलमलत रहने छाः- 

 

(क) गाउँपालिकाको अध्यक्ष -संर्ोजक 

 
(ख) गाउँ कार्ापालिकाको बैठकिे आफू मधे्यबार् लसफाररस गरेको कत्विमा २ जना वडाध्यक्ष र २ जना  मलहिा 

सदस्य सलहत ४ जना -सदस्य 

 
(ग) प्रमुख प्रिासकीर् अलधकृत वा लनजिे तोकेको अलधकृत स्तरको कमाचारी १ जना          -सदस्य 

 
(घ) प्रालवलधक िाखा प्रमुख                   -सदस्य सलचव 

 
(२) सलमलतको बैठक आवश्यकता अनुसार बसे्नछ । 

 
(३) बैठकमा आवश्यकता अनुसारका व्यत्वक्त तथा सम्बद्ध लविेषज्ञिाई आमन्त्रण गरी आमत्वन्त्रतको रुपमा राख्न 

सलकनेछ । 

 

(४) सलमलतको बैठक संचािन कार्ालवधी आफैिे तर् गरे बमोलजम हुनेछ । 

 

 

 

 
(झ) "लवकास साझेदार" भन्नािे नेपाि सरकारसँग भएका सम्झौता बमोलजम नगद, लजन्सी एवं प्रालवलधक सहर्ोग 

उपिब्ध गराउने द्पलक्षर् दातृ लनकार्, संरु्क्त राष्ट्र संलघर्र् लनकार्हरु तथा अन्तरालष्ट्र र् गैरसरकारी संस्था वा व्यत्वक्त 

सम्झनु पदाछ । 

 

(ञ) "भुक्तानी रकम" भन्नािे लनमााण भएको सडकको भुक्तानी हँुदा गाउँपलिका अनुदान, प्रदेि सरकारको अनुदान, 

नेपाि सरकारको अनुदान, कुनै अन्य संस्थाको अनुदान तथा उपभोक्ताको िागत सहभालगताको रकमिाई समेत 

जनाउँदछ । 

 
(र्)"वडाध्यक्ष" भन्नािे पौवादुङमा गाउँपलिकाको  सम्बत्वन्धत वडाको वडाध्यक्ष भनी सम्झनु पदाछ । 
 



 
 

४. व्यवस्थापन सक्षमिीको काम कितव्य ि अक्षिकािाः- (१) व्यवस्थापन सलमतीको लनम्नानुसारको काम कताव्य र 

अलधकार हुनेछाः- 

 
(क) गाउँपालिकामा रहेको सडकहरुको प्राथलमकता तोलक ममात सम्भारको एलककृत वालषाक कार्ािम बनाउने । 

 

(ख) ममात संभार कोषमा रकम जम्मा गनाको िालग श्रोत र साधनको खोजी गने । 

 
(ग) ममात संभारिाई लदगो र भरपदो बनाउने उपार्हरुको खोजी गने । 

 
(घ) सडक, झोिुङे्गपुि, पुिेसा, खानेपानी, लसँचाई र तर्बन्धन के्षत्रहरुको लनर्लमत ममात संभार, स्तोन्नती सम्बन्धी 

व्यवस्थापकीर् कार्ाहरु गने । 

 
(ङ) सरकारी भवन, लवद्यािर्, सामुदालर्क भवन, सभागृह र अन्य सावाजलनक भवन तथा संरचनाहरु साथै 

पुरातात्विक, साँसृ्कलतक, ऐलतहालसक के्षत्रहरुको लनर्लमत ममात संभार, स्तरोन्नती  सम्बन्धी व्यवस्थापकीर् 

कार्ाहरु गने । 

 
(च) ममात संभार गदाा िागे्न खचामा नू्यलनकरण गना तत् सम्बन्धी कार्ा र्ोजना बनाउने । 

 
(छ) ममात संभार कार्ािाई प्रभावकारी बनाउने । 

 

(ज) ममात संभार सम्बत्वन्ध कार्ाको अनुगमन तथा लनरीक्षण गने । 
 

 

  

 
परिचे्छद-४ 

कोष स्थापना 

 

५. ममति संभाि कोषको नामले एउटा छुटै्ट कोषको स्थापनााः- (१) ममात संभार कोषको नामिे एउर्ा छुटै्ट कोषको 

स्थापना गररने छ जसमा देहार् बमोलजमका रकम जम्मा हुनेछाः- 

 
(क) नेपाि सरकारबार् ममात संभार कोषको िालग तोकी लदएको रकम । 
 

(ख) स्थानीर् तहबार् ममात संभारको िालग गाउँ सभाबार् स्वीकृत प्राप्त रकम । 

 
(ग) स्थानीर् गैर सरकारी संस्थाबार् ममात संभारको िालग प्राप्त रकम । 

 



 
 

(घ) लवकास साझेदारीबार् ममात संभारको िालग प्राप्त रकम । 

 
(ङ) गाउँपालिका तथा वडाबार् संचािन हुने पूवााधारजन्य सबै आर्ोजनाहरुबार् सुरुमै छुट्याईएको गा.पा.बार् 

लबलनर्ोलजत रकमको २% िे हुन आउने रकम । 

 

(च) अन्य लनकार्हरुबार् ममात संभार कोषमा जम्मा हुने गरी तोलक लदएको रकम । 

 
६. कोष सञ्चालनाः- (१) कोषको नाममा प्राप्त हुन आएका रकम पौवादुङमा गाउँपालिकाको ममात संभार  कोषको 

नाममा खाता खोिी जम्मा गररने छ । 

 

(२) कोषको खाता प्रमुख प्रिासकीर् अलधकृत वा लनजिे तोकेको अलधकृत स्तरको कमाचारी र िेखा िाखाको 

प्रमुखको संरु्क्त दस्तखतबार् सञ्चािन हुनेछ । 

 
(३) कोषको आन्तररक िेखा पररक्षण गाउँपालिकाको आन्तररक िेखा पररक्षण िाखाबार् हुनेछ ।  तर 

गाउँपालिकाको आन्तररक िेखा परीक्षण िाखा नभएको खण्डमा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन तथा प्रचलिन लनर्म 

अनुसार आन्तररक िेखा पररक्षण गनुापदाछ । 

 
(४) कोषको अत्वन्तम िेखा पररक्षण महािेखा पररक्षकबार् हुनेछ । 

 

 

 
परिचे्छद-५ 

योजना छनौट िथा कायातन्वयन प्रकृया 

 
७. योजना छनौट िथा कायातन्वयन प्रकृयााः- (१) ममात संभार कोषमा जम्मा हुन आएको रकम देहार्को प्रकृर्ा 

माफा त र्ोजना छनौर् तथा कार्ाान्वर्न गररनेछ । 

 
(क) तत्काि ममात संभार गनुा पने भनी स्थिगत रुपमा स्थानीर् जनताको माग तथा सो िाई पुलष्ट्  गने प्रालवलधक 

प्रलतवेदन र वडा कार्ाािर्को लसफाररस प्राप्त भएमा ममात संभार सम्बन्धी कार्ाहरु छनौर् गरी कार्ाादेि भएको 

लमलतिे अलधकतम १ मलहना लभत्रमा ममात संभार गररसकु्न पनेछ । 

 
(ख)  र्सरी गरीने ममात कार्ा वापत बढीमा दुई िाखसम्म रकम प्रालवलधक मूल्याङकन बमोलजम भुक्तानी हुनेछ । 

 

८. ममति संभाि कायत गिाउन सके्न व्यवस्थााः- (१) गाउँपालिका लभत्र रहेका भौलतक पूवाधारहरुको लनर्लमत ममात 

संभार, पर्के ममात, आवलधक ममात संभार स्थानीर् उपभोक्ताहरुबार् अलधकतम रुपमा स्थानीर् श्रोत साधन र 

जनित्वक्तको प्रर्ोग गरी जनसहभालगता जुर्ाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररने छ । उपभोक्ता सलमलतबार् कार्ा 



 
 

गराउँदा गाउँपालिकाबार् त्वस्वकृत स्रोत सञ्चान तथा व्यवस्थापन कार्ालवलध र प्रचलित कानुनहरु बमोलजम गना सके्नछ 

। साथै स्थानीर् साझेदारीको अवधारणािाई आत्मासात गना देहार् बमोलजम समेत ममात संभार गना सलकनेछ । 

 
(क) गाउँपालिकाको िागत सहभालगतामा सम्पन्न तथा उपभोक्ता सलमलत माफा त भएका भौलतक पूवााधार कार्ाहरुको 

उपभोक्ता सलमलत ममात संभारका िालग कुि िागतको ३० प्रलतित रकम जम्मा गरेमा वा श्रम गरेमा उक्त कार्ा 

प्राथलमकतामा राखी गने । 
 

(ख) सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ९७ को उपलनर्म १२ अनुसार स्थानीर् लनकार्बार् हस्तान्तरण 

भएका आर्ोजनाहरुको हकमा ६० प्रलतित रकम वा सो बराबरको श्रम त्यस्ता उपभोक्ता  सलमलतबार् व्यहोने ममात 

संभारका र्ोजनाहरुिाई प्राथलमकतामा राखी छनौर् गनुापने छ । 

 

 

 
परिचे्छद-६ 

क्षवक्षवि 

 
१०. संशोिन, खािेजी िथा बचाउाः- (१) ममात संभार कोष सञ्चािन कार्ालवलध संिोधन वा खारेज गनुा परेमा गाउँ 

कार्ापालिकाको साधारण बहुमतबार् गना सलकनेछ । 

 
(२) र्ो कार्ालवलधमा उले्लख भएको कुराहरुको हकमा र्सै कार्ालवलध अनुसार र उले्लख नभएको हकमा प्रचलित ऐन 

लनर्म अनुसार हुनेछ । 

 
(३) र्स कार्ालवलधमा िेत्वखएको कुराहरु प्रचलित स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सँग बालझएको हदसम्म स्वताः 

लनषृ्कर् हुनेछन । 

 

 

 
राजपत्रमा प्रकािन भएको लमलताः- संवत् २०७७ साि पौष २७ रोज ४ 

 

 
आज्ञाले 

रमेि राई 

प्रमुख प्रिासकीर् अलधकृत 

 


