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उदयपरुगढी गाउँपालिकाको मममत सम्भार कोष सञ्चािन कायमविलि, २०७९ 

उदयपरुगढी गाउँपालिकाको सडक, भिन तथा अन्य भौलतक पूिामिार मममत तथा सम्भार गनमका िालग 
बनकेो कायमविलि 

प्रस्तािना: उदयपरुगढी गाउँपालिकािे सञ्चािन गने आयोजना, विकास लनमामिका वियाकिाप तथा भौलतक 
पूिामिारहरुको मममत तथा सम्भार गरी ददगोपन र लनरन्तरताको िालग स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 
िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी उदयपरुगढी गाउँपालिकाको मममत सम्भार कोष सञ्चािन कायमविलि, २०७९ 
िागू गररएको छ ।  

पररच्छेद-१ 

प्रारणम्भक 

१.  संणिप्त नाम र प्रारम्भः 
 

(१) यस लनदेणशकाको नाम उदयपरुगढी गाँउपालिकाको "मममत स्भार कोष संचािन कायमवििी – २०७९" 

रहेको छ । 

(२) यो कायमवििी गाँउकायमपालिकाको बैठकिे णस्िकृत गरेको लमलतबाट िाग ुहनुेछ । 

 

 

पररच्छेद- २ 

पररभाषा 
२. पररभाषाः- 
विषय िा प्रसङगिे अको अथम निागेमा यस कायमवििीमाः- 
 

(क) "मममत संभार" भन्नािे उदयपरुगढी गाउँपालिकािे सञ्चािन गरेका पूिामिारजन्य प्रकृलतका योजनाहरुको 
लनयलमत मममत संभार, स्तरोन्नती र तीनको रेखदेख  गने कायमिाई समेत सम्झन ुपदमछ । 

(ख) "कायमवििी" भन्नािे उदयपरुगढी गाँउपालिकाको मममत सम्भार कोष संचािन कायमवििी-२०७९ सम्झन ु
पदमछ । 

 

(ग) "गाउँपालिका" भन्नािे उदयपरुगढी गाउँपालिकािाई सम्झन ुपदमछ । 

 

(घ) "प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत" भन्नािे गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिाई सम्झन ुपदमछ । 

 

(ङ) "स्थानीय तह" भन्नािे गाउँपालिका र िडा सलमलत समेतिाई सम्झन ुपदमछ । 

 

(च) "भौलतक पूिामिार" भन्नािे गाउँपालिका लभत्रका सडक, झोिङुगे पिु, किभटम, कुिो, खानेपानी, लसचँाई, 

तटबन्िन िते्र, सरकारी भिन, विद्यािय, सामदुावयक भिन, सभागहृ र   खेिमैदान, कभडमहि र अन्य यस्तै 
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प्ररकारका सािमजलनक भिन तथा संरचनाहरुका अलतररक्त परुाताणविक, सांस्कृलतक, ऐलतहालसक ित्रम िा सो 
जन्य पिुामिार समेतिाई सम्झन ुपदमछ । 

 

(छ) "उपभोक्ता सलमलत" भन्नािे आयोजनाबाट प्रवयि िाभ पाउने व्यणक्तरुको समहुिे कुनै आयोजना लनमामि, 

सञ्चािन, व्यिस्थापन र मममत सम्भार गनमको िालग आफुहरु मध्येबाट उदयपरुगढी गाउँपालिका उपभोक्ता 
सलमलत गठन संचािन कायमविलि, २०७९ बमोणजम गठन गरेको सलमलत सम्झन ुपदमछ र सो समहुिे सेिा 
प्रयोगकतामहरुको समहुिाई समेत जनाउँदछ । 

 

(ज) "गैरसरकारी संस्था" भन्नािे यस कायमवििीको प्रयोजनका िालग प्रचलित काननु बमोणजम स्थापना भएका 
र स्थानीय तहबाट आफ्नो कायमिम स्िीकृत गराई स्थानीय तहसँग समन्िय राखी कायम सञ्चािन गने गैर 
नाफामिुक संस्था सम्झन ुपदमछ । 

 

(झ) "विकास साझेदार" भन्नािे नेपाि सरकारसँग भएका सम्झौता बमोणजम नगद, णजन्सी एिं प्राविलिक सहयोग 
उपिब्ि गराउन ेद्पणिय दात ृलनकाय, संयकु्त राष्ट्रसंणघयय लनकायहरु तथा अन्तरावष्ट्रय गैरसरकारी संस्था िा 
व्यणक्त सम्झन ुपदमछ । 

 

(ञ) "भकु्तानी रकम" भन्नािे लनमामि भएको सडकको भकु्तानी हुदँा गाउँपलिका अनदुान, प्रदेश सरकारको 
अनदुान, नेपाि सरकारको अनदुान, कुनै अन्य संस्थाको अनदुान तथा उपभोक्ताको िागत सहभालगताको 
रकमिाई समेत जनाउँदछ । 

 

(ट)"िडाध्यि" भन्नािे उदयपरुगढी गाउँपलिकाको  सम्बणन्ित िडाको िडाअध्यि भनी सम्झन ुपदमछ । 

(ठ) सडक, खानेपानी, विद्यतु भन्नािे उदयपरुगढी गाउँपालिका लभत्र बनेका सडक, बाटो, पूिामिारजन्य संरचना 
िा सरकारी भिन मममत रेखदेख समेतको कायम गने कायमका िालग सडक हेराि,ु खानपेानी आयोजना सञ्चािन, 
मममत रेखदेख र लनयलमतताका िालग खानेपानी हेराि ुर विद्यतु सेिा सचुारु मममत लनयलमतताका िालग विद्यतु 
अपरेटर इिेणरिलसयनिाई सेिा करार गररएका हेराि ुभलन सम्झन ुपदमछ ।  

 

  

 

पररच्छेद-३ 

व्यिस्थापन सलमलत 

 

३. व्यिस्थापन सलमलतको गठनः- (१) मममत संभार कोषिाई बढी प्रभािकारी, जिाफदेही पारदशी र भरपदो 
ढंगिे सञ्चािन गनमका िालग देहाय बमोणजमको एक मममत संभार कोष व्यिस्थापन सलमलत रहने छः- 
 

(क) गाउँपालिकाको अध्यि                                              -संयोजक 
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(ख) गाउँ कायमपालिकाको बैठकिे आफू मध्येबाट लसफाररस गरेको कणम्तमा २ जना िडाध्यि र २ 
जना  मवहिा सदस्य सवहत ४ जना                                        -सदस्य 

 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत िा लनजिे तोकेको अलिकृत स्तरको कममचारी १ जना           -सदस्य 

 

(घ) प्राविलिक शाखा प्रमखु                   -सदस्य सणचि 

 

(२) सलमलतको बैठक आिश्यकता अनसुार बस्नछे । 

 

(३) बैठकमा आिश्यकता अनसुारका व्यणक्त तथा सम्बद्ध विशेषज्ञिाई आमन्त्रि गरी आमणन्त्रतको रुपमा 
राख्न सवकनेछ । 

 

(४) सलमलतको बैठक संचािन कायमवििी आफैिे तय गरे बमोणजम हनुेछ । 

 

 

४. व्यिस्थापन सलमलतको काम कतमव्य र अलिकारः- (१) व्यिस्थापन सलमतीको लनम्नानसुारको काम कतमव्य 
र अलिकार हनुेछः- 
 

 

क) गाउँपालिकामा रहेको सडकहरुको प्राथलमकता तोवक मममत सम्भारको एकीकृत िावषमक कायमिम 
बनाउने । 

 

 

ख) मममत संभार कोषमा रकम जम्मा गनमको िालग श्रोत र सािनको खोजी गने । 

 

 

ग) मममत संभारिाई ददगो र भरपदो बनाउन ेउपायहरुको खोजी गने । 

 

 

घ) सडक, झोिङु्गेपिु, पिेुसा, विद्यतु, खानेपानी, लसँचाई र तटबन्िन िेत्रहरुको लनयलमत मममत संभार, 

स्तोन्नती सम्बन्िी व्यिस्थापकीय कायमहरु गने । 

 

 

ङ) सरकारी भिन, विद्यािय, सामदुावयक भिन, सभागहृ र अन्य सािमजलनक भिन तथा संरचनाहरु साथै 
परुाताणविक, साँस्कृलतक, ऐलतहालसक िेत्रहरुको लनयलमत मममत संभार, स्तरोन्नती  सम्बन्िी 
व्यिस्थापकीय कायमहरु गने । 

 

 

च) मममत संभार गदाम िाग्न ेखचममा न्यूलनकरि गनम तत ्सम्बन्िी कायम योजना बनाउने । 
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छ) मममत संभार कायमिाई प्रभािकारी बनाउने । 

 

 

ज) मममत संभार सम्बणन्ि कायमको अनगुमन तथा लनरीिि गने । 

झ) सडक हेरािकुो पाररश्रलमक लनिामरि गरी सम्बणन्ित िडाअध्यिहरुसँग समन्िय गरी लनजहरुिाई 
कायम णजम्मेिारी तोरन े

ञ) सडक हेरािकुो सन्तोषजनक काम गरेको नपाइए कामबाट बखामस्त गरी नयाँ लनयणुक्त िडाअध्यिको 
समन्ियमा गने ।  

 

 

 

  

 

पररच्छेद-४ 

कोष स्थापना 
 

५. मममत संभार कोषको नामिे एउटा छुटै्ट कोषको स्थापनाः- (१) मममत संभार कोषको नामिे एउटा छुटै्ट 
कोषको स्थापना गररने छ जसमा देहाय बमोणजमका रकम जम्मा हनुेछः- 
 

(क) नेपाि सरकारबाट मममत संभार कोषको िालग तोकी ददएको रकम । 

 

(ख) स्थानीय तहबाट मममत संभारको िालग गाउँ सभाबाट स्िीकृत प्राप्त रकम । 

 

(ग) स्थानीय गैर सरकारी संस्थाबाट मममत संभारको िालग प्राप्त रकम । 

 

(घ) विकास साझेदारीबाट मममत संभारको िालग प्राप्त रकम । 

 

(ङ) गाउँपालिका तथा िडाबाट संचािन हनुे पूिामिारजन्य सबै आयोजनाहरुबाट सरुुमै छुट्याईएको गा.पा.बाट 
लबलनयोणजत रकमको २% िे हनु आउने रकम । 

 

(च) अन्य लनकायहरुबाट मममत संभार कोषमा जम्मा हनु ेगरी तोवक ददएको रकम । 

 

६. कोष सञ्चािनः- (१) कोषको नाममा प्राप्त हनु आएका रकम उदयपरुगढी गाउँपालिकाको मममत संभार 

 कोषको नाममा खाता खोिी जम्मा गररने छ । 
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(२) कोषको खाता प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत िा लनजिे तोकेको अलिकृत स्तरको कममचारी र िेखा शाखाको 
प्रमखुको संयकु्त दस्तखतबाट सञ्चािन हनुेछ । 

 

(३) कोषको आन्तररक िेखा पररिि गाउँपालिकाको आन्तररक िेखा पररिि शाखाबाट हनुेछ ।  तर 
गाउँपालिकाको आन्तररक िेखा परीिि शाखा नभएको खण्डमा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन तथा 
प्रचलिन लनयम अनसुार आन्तररक िेखा पररिि गनुमपदमछ । 

 

(४) कोषको अणन्तम िेखा पररिि महािेखा पररिकबाट हनुेछ । 

 

 

 

पररच्छेद-५ 

योजना छनौट तथा कायामन्ियन प्रकृया 
 

७. योजना छनौट तथा कायामन्ियन प्रकृयाः- (१) मममत संभार कोषमा जम्मा हनु आएको रकम देहायको प्रकृया 
माफम त योजना छनौट तथा कायामन्ियन गररनेछ । 

 

(क) तवकाि मममत संभार गनुम पने भनी स्थिगत रुपमा स्थानीय जनताको माग तथा सो िाई पवुि  गने 
प्राविलिक प्रलतिेदन र िडा कायामियको लसफाररस प्राप्त भएमा मममत संभार सम्बन्िी कायमहरु छनौट गरी 
कायामदेश भएको लमलतिे अलिकतम १ मवहना लभत्रमा मममत संभार गररसरन ुपनेछ । 

 

८. मममत संभार कायम गराउन सरन ेव्यिस्थाः- (१) गाउँपालिका लभत्र रहेका भौलतक पूिमिारहरुको लनयलमत 
मममत संभार, पटके मममत, आिलिक मममत संभार स्थानीय उपभोक्ताहरुबाट अलिकतम रुपमा स्थानीय श्रोत 
सािन र जनशणक्तको प्रयोग गरी जनसहभालगता जटुाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चािन गररने छ । उपभोक्ता 
सलमलतबाट कायम गराउँदा गाउँपालिकाबाट णस्िकृत स्रोत सञ्चान तथा व्यिस्थापन कायमविलि र प्रचलित 
काननुहरु बमोणजम गनम सरनेछ । साथै स्थानीय साझेदारीको अििारिािाई आवमासात गनम देहाय बमोणजम 
समेत मममत संभार गनम सवकनेछ । 

 

(क) गाउँपालिकाको िागत सहभालगतामा सम्पन्न तथा उपभोक्ता सलमलत माफम त भएका भौलतक पूिामिार 
कायमहरुको उपभोक्ता सलमलत मममत संभारका िालग कुि िागतको ३० प्रलतशत रकम जम्मा गरेमा िा श्रम 
गरेमा उक्त कायम प्राथलमकतामा राखी गने । 

 

(ख) सािमजलनक खररद लनयमाििी, २०६४ को लनयम ९७ को उपलनयम १२ अनसुार स्थानीय लनकायबाट 
हस्तान्तरि भएका आयोजनाहरुको हकमा ६० प्रलतशत रकम िा सो बराबरको श्रम वयस्ता 
उपभोक्ता  सलमलतबाट व्यहोने मममत संभारका योजनाहरुिाई प्राथलमकतामा राखी छनौट गनुमपने छ । 
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पररच्छेद–६ 

सडक हेराि ुसम्बन्िी व्यिस्था 
९ सडक हेराि ुराख्न सरनेः (१) यस कोषबाट पाररश्रलमक व्यहोने गरी समन्ियमा कोष व्यिस्थापन 
सलमलतको लसफाररसमा प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिे करार गनेछ ।  
(२) यस दफामा िेणखए बाहेकको अन्य कुनै पलन प्रकारको सवुििा, स्थावयवि, भत्ता िा लबदा हेरािुु िेु दािी 
गनम पाउनेछैन । साथै बन्द, हडताि िा काममा आिटाि गरेको प्रमाणित भए लसिै सेिाबाट बखामस्त गरी 
नयाँ सेिा करार गररनछे । 

पररच्छेद-७ 

विविि 

 

१०. संशोिन, खारेजी तथा बचाउः- १) मममत संभार कोष सञ्चािन कायमविलि संशोिन िा खारेज गनुम परेमा 
गाउँ कायमपालिकाको सािारि बहमुतबाट गनम सवकनेछ । 

 

२) यो कायमविलिमा उल्िेख भएको कुराहरुको हकमा यसै कायमविलि अनसुार र उल्िेख नभएको हकमा 
प्रचलित ऐन लनयम अनसुार हनुेछ । 

 

३) यस कायमविलिमा िेणखएको कुराहरु प्रचलित स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सँग बाणझएको 
हदसम्म स्ितः लनष्कृय हनुेछन । 

 

४) यो कायमविलि प्रारम्भ हनु ुअणघ लनयकु्त सडक हेरािहुरुिाई सन्तोषजनक सेिा प्रिाह भएको भए साविकमा   

खाइपाइ आएको पाररश्रलमकमा नघटने गरी करार गररनछे ।  

५) नयाँ करार हुँदा नेपाि सरकारिे तोकेको न्यनुतम दैलनक ज्यािादरमा नघटन ेगरी मालसक पाररश्रलमक 
पाउने गरी सम्झौता गनम सवकनेछ । 


