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थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोिजम रोशी गाउँ 

कायर्पािलकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको कायर्िबिध सबर्साधारणको 

जानकारीको लािग पर्काशन गिरएको छ ।  

सम्वत ्२०७६ सालको कायर्िबिध नं: ७   
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रोशी गाउँपािलकाको 
ममर्त संभार कोष संचालन कायर्िविध, २०७६ 

 

प्र तावनाः 
 भौितक पूवार्धार िवकासको आधार हो । सामािजक र आिथर्क 

के्षतर्को िवकासको लािग सडक, िसंचाई भवन,झोलु े पलु, खानेपानी, 

गमु्बा, मठ मिन्दर, चतै्य तपुा ज ता पवूार्धारह को मह वपूणर् भिूमका 

खेलेको हुन्छ । सवर्सलुभ यातायात, िसंचाईको पहूचँ गर्ामीण के्षतर्सम्म 

पयुार्उने गाउँपािलकाको ल य पिन हो । गाउँपािलका के्षतर्मा सडकह को 

ट्र्याक ख े कायर् बढ्दो छ र बिनसकेको सडकमा यातायात सचूा  गनर्को 

लािग तथा सरुिक्षत र भरपद  यातर्ाको लािग सडक ममर्त गनुर् पनेर् ज री 

हुन्छ । तसथर् सडक, िसंचाई, भवन,खानेपानी ज ता पूवार्धारको ममर्तलाई 

यवि थत र िदगो बनाउनको लािग ममर्त संभार कोष थापना गनर् वाञ्छनीय 

भएकोले,  

पर्शासकीय कायर्िविध िनयिमत गनेर् ऐन २०७५ को दफा ३ ले िदएको 

अिधकार पर्योग गरी रोशी गाउँपािलकाले यो कायर्िविध बनाएको छ । 
 

पिर छ�द – १ (एक) 
 

१. संिक्ष  नाम र प्रारं भः 
क) यो िनदेर्िशकाको नाम “ममर्त संभार कोष संचालन िनदेर्िशका 

२०७६” रहनेछ । 

ख) यो िनदेर्िशका तत्काल लाग ुहुनेछ । 
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२. पिरभाषाः  
क) “िनदेर्िशका” भ ाले ममर्त संभार कोष संचालन िनदेर्िशका 

२०७६ लाई बझुाउँनेछ ।  

ख) “गाउँपािलका” भ ाले रोशी गाउँपािलकालाई बझुाउँनेछ । 

ग) थानीय तह” भ ाले रोशी गाउँपािलकालाई बझुाउँनेछ । 

घ) “उपभोक्ता सिमित” भ ाले गाउँपािलकाको टोल र व ती के्षतर्मा 

स ालन हुने आयोजनाबाट पर्त्यक्ष सेवा पु े समहूबाट उक्त 

योजना संचालन गनर् बनेको सिमित भ े बझुाउँनेछ । 
 

पिर छ�द – २ (दुई) 
 

३. यव थापन सिमितः 
क) ममर्त संभार कोषलाई बढी पर्भावकारी र भरपद  ढगंले स ालन 

गनर् दहेाय बमोजिकमको एक ममर्त संभार कोष यव थापन 

सिमित रहनेछः  

१. गाउँपािलका अध्यक्ष –अध्यक्ष 

२. पूवार्धार िवकास सिमितको संयोजक –सद य 
३. वन, वातावरण तथा िबपद ् यव थापन सिमितको 

संयोजक  –सद य 
४. राज  परामशर् सिमितको संयोजक –सद य 
५. आिथर्क िवकास सिमितको संयोजक –सद य 
६. सामािजक िवकास सिमितको संयोजक –सद य 
७. संथागत तथा सेवा पर्वाह सिमितको संयोजक –सद य 
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८. िवि त ब्यब थापन तथा सशुासन सिमितको 

संयोजक –सद य 
९. बजेट तथा कयर्कर्म तजुर्मा सिमितको संयोजक –सद य 
१०. ोत अनमुान तथा बजेट िसमा िनधार्रण सिमितको 

संयोजक –सद य 
११. िवधेयक सिमितको संयोजक –सद य 
१२. न्याियक सिमितको संयोजक –सद य 
१३. पर्मखु पर्शासिकय अिधकृत –सद य 
१४. गाउँपािलकाका सद यह  मध्य े १ जना मिहला 

सिहत सिमितले तोकेको २ जना – सद य 

१५. पूवार्धार िवकास शाखा पर्मखु  –सद य सिचव 

ख) सिमितको बठैक किम्तमा ६ मिहनामा एकपटक ब नेछ तर 

आव यक परेमा अध्यक्षको आदशेले जनुसकैु समयमा पिन 

बठैक ब न सक्नेछ । 

ग) बठैक भ ा गाउँपािलकाले तोके बमोिजम हुनेछ ।  

घ) बठैकमा आव यकता अनसुार कुन ै पदािधकारीलाई आमन्तर्ण 

गनर् सिकनेछ । 
 

पिर छ�द – ३ (तीन) 
 

४. कोष थापनाः 
 ममर्त संभार कोषको नामले एउटा छु  ैकोषको थापना गिरनेछ जसमा 

दहेाय बमोिजमको रकम जम्मा हुनेछः  
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क) नेपाल सरकारबाट पर्ा  अनदुान रकम । 

ख) पर्दशे सरकारबाट पर्ा  हुने रकम । 

ग) गाउँसभाबाट िविनयोिजत भएको रकम । 

घ) राि टर्य तथा अन्तरार्ि टर्य ग.ैस.स. ह बाट पर्ा  हुने रकम । 

ङ) गाउँपािलका के्षतर्िभतर् संचालन हुने पूवार्धार िवकास सम्बन्धी 

योजनाह को भकु्तानी रकमको २% ले हुन आउने रकम । 

च) ऋणबाट पर्ा  हुने रकम । 

छ) अन्य थानीय तहबाट ममर्त संभार वापत पर्  हुने रकम । 

ज) आिथर्क पूवार्धार िनमार्ण कायर्बाट पर्ा  कन्टेन्जेनसी रकम बाट १ 

% रकम क ा गरी कोषमा जम्मा गिरने रकम ।  

झ) संघ, पर्दशे, गा.पा र अन्य संघ सं थाबाट पर्ा  हुने रकम ।  

ञ) िविवध 
 

५. कोष स चालनः  
क) कोषको नाममा पर्ा  हुन आएको रकम रोशी गाउँपािलकाको 

नाममा ममर्त संभार कोष खाता खोली जम्मा गिरनेछ । 

ख) कोषको खाता पर्मखु पर्शासिकय अिधकृत र आिथर्क पर्शासन 

शाखा पर्मखुको संयकु्त द तखतबाट स ालन हुनेछ । 

ग) कोषको आन्तिरक लेखा पिरक्षण आन्तिरक लेखा पिरक्षण 

शाखाले गनेर्छ । 

घ) कोषको अिन्तम लेखा पिरक्षण पर्चिलत काननू बमोिजम हुनेछ । 

 

पिर छ�द – ४ (चार) 
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६. कोषको खचर् प्रणालीः 
 ममर्त संभार कोषको जम्मा हुन आएको रकम दहेाय बमोिजमको 

पूवार्धार िवकासको ममर्त संभारको िनयिमत, पटके र आक मिमक 

ममर्त संभार सम्बन्धी कायर्मा मातर् खचर् गिरनेछः  

क) सडक, क भट, पूल, झोलु े पलु, ढल आदीको ममर्त संभार 

सम्बन्धी कायर् । 

ख) िसंचाई, खानेपानी, िव तु, सावर्जिनक थलको ममर्त संभार 

सम्बन्धी कायर् ।  

ग) िव ालयको भौितक पूवार्धार ममर्त सम्बन्धी कायर् । 

घ) सावर्जिनक िनकायका भौितक संरचना एवं भवनह , गमु्बा, मठ, 

मिन्दर, चतै्य तपुा आिदको ममर्त संभार सम्बन्धी कायर् । 

ङ) िनयिमत, पटके र आकि मक ममर्तका लािग . १ लाख 

सम्मको अध्यक्षको आदशे र सो भन्दा बढी रकमको ममर्त गनुर् 

परेमा दफा ३ बमोिजम गिठत यव थापन सिमितको िनणर्य 

बमोिजम खचर् गिरनेछ । 
 

७. ममर्त संभारको लािग छनौटको मापद डः 
 उपभोक्ता सिमितबाट र वडा कायार्लय, िव ालय यव थापन सिमित, 

थानीय हाटबजार यव थापन सिमितबाट िनयिमत, पटके वा 

आविधक ममर्त संभारका लािग एिककृत बािषर्क कायर्कर्ममा समावेश 

गनर् भिन माग भई आएका योजनाह  र गाउँपािलकाले आव यक 

ठानेका दहेायका आधारमा पर्ाथिमकता िनधार्रण गरी छनौट गनुर् पनेर्छः 

क) सबभैन्दा बढी क्षित भएको भौितक संरचनाह  । 
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ख) गाउँपािलका यातायात गु योजना MT MP मा परेका सडकह  । 

ग) भौितक संरचना तथा पवूार्धारको मह वको आधारमा । 

घ) लाभािन्वत हुने जनसंख्या वा घरधरूीको आधारमा । 

ङ) ममर्त संभारबाट हुने आिथर्क लाभको आधारमा । 

च) सावर्जिनक भौितक संरचनाको दीघर्कालीन उपयोिगता र 

आव यकताको आधारमा । 

छ) दईु वा दईु भन्दा बढी वडालाई  जोड्ने सडक, एक थानीय 

तहबाट अक  थानीय तह जोड्ने सडकह , कृिष सडक, 

गर्ािमण सडक, पलु पलेुसा, क भट, कुलो पनैी, बाधँ आदी । 
 

८. ममर्त संभार कायर् गराउन� यव थाः  
 गाउँपािलका िभतर् रहकेा भौितक संरचनाह को िनयिमत ममर्त संभार, 

पटके ममर्त संभार, आविधक ममर्त संभार थानीय उपभोक्ताबाट 

अिधकतम पमा थानीय ोत साधन र जनशिक्तको पर्योग गरी 

जनसहभािगता जटुाई पर्भावकारी पमा स ालन गिरनेछ । गाउँपािलका 

के्षतर्िभतर् रहकेो भौितक संरचना िनयिमत ममर्त संभार, पटके ममर्त 

संभार, आविधक ममर्त संभार, आकि मक ममर्त संभार पर्चिलत काननू 

बमोिजम हुनेछ ।  
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पिर छ�द – ५ (पाँच) 
 

९. संसोधन वा खार�जीः 
क) ममर्त संभार कोष संचालन िनदेर्िशका संसोधन वा खारेज गनुर् 

परेमा गाउँपािलकाबाट हुनेछ । 

ख) यो िनदेर्िशकामा उ ेख गिरएका कुराह को हकमा यस ैिनदेर्िशका 

अनसुार र उ ेख नभएको हकमा पर्चिलत ऐन िनयम अनसुार 

हुनेछ । 

ग) यस िनदेर्िशकामा लेिखएका कुराह  पर्चिलत थानीय सरकार 

संचालन ऐन २०७४ सँग बािँझएमा बािझएको हदसम्म वतः 

िन कृय हुनेछ । 

 

 आ ाले 
 डम्ब  दाहाल 
  ूमखु ूशासकीय अिधकृत 
 


