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पौवादुङमा गाउँपालिकाको मममत संभार कोष सञ्चािन कार्मलवधी-२०७७ 

पौवादुङिा गाउँपालिकाको सडक, भवन तथा अन्य भौलतक पुवायधाि िियत तथा संभाि गनयका िालग बनेको 

कार्यलवधी 

प्रस्तावनािः- पौवादुङिा गाउँपालिकािे संचािन गने आर्ोजना, लवकास लनिायणका लिर्ाकिाप तथा 

भौलतक पुवायधािहरुको िियत तथा संभाि गिी लदगोपना ि लनिन्तिताको िालग स्थानीर् सिकाि सञ्चािन ऐन, 

२०७४ िे लदएको अलधकाि प्रर्ोग गिी गाउँपालिकाको िियत सम्भाि कोष संचािन कार्यलवधी, २०७७ िागु 

गरिएको छ । 

पररचे्छद-१ 

प्रारम्भिक 

१.  संलिप्त नाम र प्रारिः 

(१) र्स लनदेलिकाको नाि "िियत स्भाि कोष संचािन कार्यलवधी - २०७७" िहेको छ । 

(२) र्ो कार्यलवधी तुरुन्त िागु हुनेछ । 

पररचे्छद- २ 

पररभाषा 

२. पररभाषाः- 

लवषर् वा प्रसङगिे अको अथय निागेिा र्स कार्यलवधीिािः- 

(क) "िियत संभाि" भन्नािे पौवादुङिा गाउँपालिकािे सञ्चािन गिेका पूवायधािजन्य प्रकृलतका र्ोजनाहरुको 

लनर्लित िियत संभाि, स्तिोन्नती ि तीनको िेखदेख  गने कार्यिाई सिेत सम्झनु पदयछ । 

(ख) "कार्यलवधी" भन्नािे िियत संभि कोष संचािन कार्यलवधी-२०७७ सम्झनु पदयछ । 

(ग) "गाउँपालिका" भन्नािे पौवादुङिा गाउँपालिकािाई सम्झनु पदयछ । 

(घ) "प्रिुख प्रिासकीर् अलधकृत" भन्नािे गाउँपालिकाको प्रिुख प्रिासकीर् अलधकृतिाई सम्झनु  पदयछ । 

(ङ) "स्थानीर् तह" भन्नािे गाउँपालिका ि वडा सलिलत सिेिाई सम्झनु पदयछ । 

(च) "भौलतक पूवायधाि" भन्नािे गाउँपालिका लभत्रका सडक, झोिुङगे पुि, किभटय, कुिो,  खानेपानी, 

लसँचाई, तटबन्धन के्षत्र, सिकािी भवन, लवद्यािर्, सािुदालर्क भवन, सभागृह ि खेििैदान, कभडयहि ि 



 
 

अन्य र्सै्त प्रिकािका सावयजलनक भवन तथा संिचनाहरुका अलतरिक्त पुिातात्विक, सांसृ्कलतक, ऐलतहालसक 

क्षत्रय वा सो जन्य पुवायधाि सिेतिाई सम्झनु पदयछ । 

(छ) "उपभोक्ता सलिलत" भन्नािे आर्ोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभ पाउने व्यत्वक्तरुको सिुहिे कुनै आर्ोजना 

लनिायण, सञ्चािन, व्यवस्थापन ि िियत सम्भाि गनयको िालग आफुहरु िधे्यबाट  पौवादुङिा गाउँपालिका 

उपभोक्ता सलिलत गठन संचािन कार्यलवलध, २०७४ बिोलजि गठन गिेको  सलिलत सम्झनु पदयछ ि सो 

सिुहिे सेवा प्रर्ोगकतायहरुको सिुहिाई सिेत जनाउँदछ । 

(ज) "गैिसिकािी संस्था" भन्नािे र्स कार्यलवधीको प्रर्ोजनका िालग प्रचलित कानुन बिोलजि स्थापना 

भएका ि स्थानीर् तहबाट आफ्नो कार्यिि स्वीकृत गिाई स्थानीर् तहसँग सिन्वर् िाखी कार्य सञ्चािन गने 

गैि नाफािुिक संस्था सम्झनु पदयछ । 

(झ) "लवकास साझेदाि" भन्नािे नेपाि सिकािसँग भएका सम्झौता बिोलजि नगद, लजन्सी एवं प्रालवलधक 

सहर्ोग उपिब्ध गिाउने द्पलक्षर् दातृ लनकार्, संरु्क्त िाष्ट्र संलघर्र् लनकार्हरु तथा अन्तिालष्ट्र र् गैिसिकािी 

संस्था वा व्यत्वक्त सम्झनु पदयछ । 

(ञ) "भुक्तानी िकि" भन्नािे लनिायण भएको सडकको भुक्तानी हँुदा गाउँपलिका अनुदान, प्रदेि 

सिकािको अनुदान, नेपाि सिकािको अनुदान, कुनै अन्य संस्थाको अनुदान तथा उपभोक्ताको िागत 

सहभालगताको िकििाई सिेत जनाउँदछ । 

(ट)"वडाध्यक्ष" भन्नािे पौवादुङिा गाउँपलिकाको  सम्बत्वन्धत वडाको वडाध्यक्ष भनी सम्झनु पदयछ । 

  

पररचे्छद-३ 

व्यवस्थापन सलमलत 

३. व्यवस्थापन सलमलतको गठनः- (१) िियत संभाि कोषिाई बढी प्रभावकािी, जवाफदेही पािदिी ि 

भिपदो ढंगिे सञ्चािन गनयका िालग देहार् बिोलजिको एक िियत संभाि कोष व्यवस्थापन सलिलत िहने 

छिः- 

(क) गाउँपालिकाको अध्यक्ष       -संर्ोजक 

(ख) गाउँ कार्यपालिकाको बैठकिे आफू िधे्यबाट लसफारिस गिेको कत्वििा २ जना वडाध्यक्ष ि २ जना  

िलहिा सदस्य सलहत ४ जना       -सदस्य 

(ग) प्रिुख प्रिासकीर् अलधकृत वा लनजिे तोकेको अलधकृत स्तिको कियचािी १ जना -सदस्य 

(घ) प्रालवलधक िाखा प्रिुख       -सदस्य सलचव 



 
 

(२) सलिलतको बैठक आवश्यकता अनुसाि बसे्नछ । 

(३) बैठकिा आवश्यकता अनुसािका व्यत्वक्त तथा सम्बद्ध लविेषज्ञिाई आिन्त्रण गिी आित्वन्त्रतको रुपिा 

िाख्न सलकनेछ । 

(४) सलिलतको बैठक संचािन कार्यलवधी आफैिे तर् गिे बिोलजि हुनेछ । 

४. व्यवस्थापन सलमतीको काम कतमव्य र अलधकारः- (१) व्यवस्थापन सलितीको लनम्नानुसािको काि 

कतयव्य ि अलधकाि हुनेछिः- 

(क) गाउँपालिकािा िहेको सडकहरुको प्राथलिकता तोलक िियत सम्भािको एलककृत वालषयक कार्यिि 

बनाउने । 

(ख) िियत संभाि कोषिा िकि जम्मा गनयको िालग श्रोत ि साधनको खोजी गने । 

(ग) िियत संभाििाई लदगो ि भिपदो बनाउने उपार्हरुको खोजी गने । 

(घ) सडक, झोिुङे्गपुि, पुिेसा, खानेपानी, लसँचाई ि तटबन्धन के्षत्रहरुको लनर्लित िियत संभाि,  स्तोन्नती 

सम्बन्धी व्यवस्थापकीर् कार्यहरु गने । 

(ङ) सिकािी भवन, लवद्यािर्, सािुदालर्क भवन, सभागृह ि अन्य सावयजलनक भवन तथा संिचनाहरु साथै 

पुिातात्विक, साँसृ्कलतक, ऐलतहालसक के्षत्रहरुको लनर्लित िियत संभाि, स्तिोन्नती  सम्बन्धी व्यवस्थापकीर् 

कार्यहरु गने । 

(च) िियत संभाि गदाय िागे्न खचयिा नू्यलनकिण गनय तत् सम्बन्धी कार्य र्ोजना बनाउने । 

(छ) िियत संभाि कार्यिाई प्रभावकािी बनाउने । 

(ज) िियत संभाि सम्बत्वन्ध कार्यको अनुगिन तथा लनिीक्षण गने । 

पररचे्छद-४ 

कोष स्थापना 

५. मममत संभार कोषको नामिे एउटा छुटै्ट कोषको स्थापनाः- (१) िियत संभाि कोषको नाििे एउटा 

छुटै्ट कोषको स्थापना गरिने छ जसिा देहार् बिोलजिका िकि जम्मा हुनेछिः- 

(क) नेपाि सिकािबाट िियत संभाि कोषको िालग तोकी लदएको िकि । 

(ख) स्थानीर् तहबाट िियत संभािको िालग गाउँ सभाबाट स्वीकृत प्राप्त िकि । 

(ग) स्थानीर् गैि सिकािी संस्थाबाट िियत संभािको िालग प्राप्त िकि । 



 
 

(घ) लवकास साझेदािीबाट िियत संभािको िालग प्राप्त िकि । 

(ङ) गाउँपालिका तथा वडाबाट संचािन हुने पूवायधािजन्य सबै आर्ोजनाहरुबाट सुरुिै छुट्याईएको 

गा.पा.बाट लबलनर्ोलजत िकिको २% िे हुन आउने िकि । 

(च) अन्य लनकार्हरुबाट िियत संभाि कोषिा जम्मा हुने गिी तोलक लदएको िकि । 

६. कोष सञ्चािनः- (१) कोषको नाििा प्राप्त हुन आएका िकि पौवादुङिा गाउँपालिकाको िियत संभाि 

 कोषको नाििा खाता खोिी जम्मा गरिने छ । 

(२) कोषको खाता प्रिुख प्रिासकीर् अलधकृत वा लनजिे तोकेको अलधकृत स्तिको कियचािी ि िेखा 

िाखाको प्रिुखको संरु्क्त दस्तखतबाट सञ्चािन हुनेछ । 

(३) कोषको आन्तरिक िेखा परिक्षण गाउँपालिकाको आन्तरिक िेखा परिक्षण िाखाबाट हुनेछ ।  ति 

गाउँपालिकाको आन्तरिक िेखा पिीक्षण िाखा नभएको खण्डिा स्थानीर् सिकाि सञ्चािन ऐन तथा 

प्रचलिन लनर्ि अनुसाि आन्तरिक िेखा परिक्षण गनुयपदयछ । 

(४) कोषको अत्वन्ति िेखा परिक्षण िहािेखा परिक्षकबाट हुनेछ । 

पररचे्छद-५ 

र्ोजना छनौट तथा कार्ामन्वर्न प्रकृर्ा 

७. र्ोजना छनौट तथा कार्ामन्वर्न प्रकृर्ाः- (१) िियत संभाि कोषिा जम्मा हुन आएको िकि देहार्को 

प्रकृर्ा िाफय त र्ोजना छनौट तथा कार्ायन्वर्न गरिनेछ । 

(क) तत्काि िियत संभाि गनुय पने भनी स्थिगत रुपिा स्थानीर् जनताको िाग तथा सो िाई पुलष्ट्  गने 

प्रालवलधक प्रलतवेदन ि वडा कार्ायिर्को लसफारिस प्राप्त भएिा िियत संभाि सम्बन्धी कार्यहरु  छनौट 

गिी कार्ायदेि भएको लिलतिे अलधकति १ िलहना लभत्रिा िियत संभाि गरिसकु्न पनेछ । 

(ख)  र्सिी गिीने िियत कार्य वापत बढीिा दुई िाखसम्म िकि प्रालवलधक िूल्याङकन बिोलजि भुक्तानी 

हुनेछ । 

८. मममत संभार कार्म गराउन सके्न व्यवस्थाः- (१) गाउँपालिका लभत्र िहेका भौलतक पूवयधािहरुको 

लनर्लित िियत संभाि, पटके िियत, आवलधक िियत संभाि स्थानीर् उपभोक्ताहरुबाट अलधकति रुपिा 

स्थानीर् श्रोत साधन ि जनित्वक्तको प्रर्ोग गिी जनसहभालगता जुटाई प्रभावकािी रुपिा सञ्चािन गरिने छ 

। उपभोक्ता सलिलतबाट कार्य गिाउँदा गाउँपालिकाबाट त्वस्वकृत स्रोत सञ्चान तथा व्यवस्थापन कार्यलवलध ि 

प्रचलित कानुनहरु बिोलजि गनय सके्नछ । साथै स्थानीर् साझेदािीको अवधािणािाई आत्मासात गनय देहार् 

बिोलजि सिेत िियत संभाि गनय सलकनेछ । 



 
 

(क) गाउँपालिकाको िागत सहभालगतािा सम्पन्न तथा उपभोक्ता सलिलत िाफय त भएका भौलतक  पूवायधाि 

कार्यहरुको उपभोक्ता सलिलत िियत संभािका िालग कुि िागतको ३० प्रलतित िकि जम्मा गिेिा वा श्रि 

गिेिा उक्त कार्य प्राथलिकतािा िाखी गने । 

(ख) सावयजलनक खरिद लनर्िाविी, २०६४ को लनर्ि ९७ को उपलनर्ि १२ अनुसाि स्थानीर् लनकार्बाट 

हस्तान्तिण भएका आर्ोजनाहरुको हकिा ६० प्रलतित िकि वा सो बिाबिको श्रि त्यस्ता उपभोक्ता  

सलिलतबाट व्यहोने िियत संभािका र्ोजनाहरुिाई प्राथलिकतािा िाखी छनौट गनुयपने छ । 

पररचे्छद-६ 

लवलवध 

१०. संशोधन, खारेजी तथा बचाउः- (१) िियत संभाि कोष सञ्चािन कार्यलवलध संिोधन वा खािेज गनुय 

पिेिा गाउँ कार्यपालिकाको साधािण बहुितबाट गनय सलकनेछ । 

(२) र्ो कार्यलवलधिा उले्लख भएको कुिाहरुको हकिा र्सै कार्यलवलध अनुसाि ि उले्लख नभएको हकिा 

प्रचलित ऐन लनर्ि अनुसाि हुनेछ । 

(३) र्स कार्यलवलधिा िेत्वखएको कुिाहरु प्रचलित स्थानीर् सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ सँग बालझएको 

हदसम्म स्वतिः लनषृ्कर् हुनेछन । 

 

 

 

 

                 


