
 
 

          

 

 
/f]ª ufpFkflnsf 

/f]ª /fhkq 
v08 M !                 ;+VofM &               k|sflzt ldltM @)&$÷!@÷)( 

efu–@ 

 

रोङ गाउँपालिकाको मममत संभार कोष सञ् चािन 

कार्मलिलि, २०७४ 
 

 

 

 



1 
 

रोङ गाउँपालिकाको मममत संभार कोष संचािन कार्मविलि–२०७४ 

sfo{kflnsf a}7saf6 :jLs[t ldlt M @)&$÷!@÷)& 

 

रोङ गाउँपालिकाको सडक, भिन तथा अन्य भौलतक पूिामिार मममत तथा संभार गनमका िालग बनेको 

कार्मलिलि 

 

प्रस्तािना:  रोङ गाउँपालिकािे संचािन गने आर्ोजना, विकास लनमामणका विर्ाकिाप तथा भौलतक 
पूिामिारहरुको मममत तथा संभार गर  िगगोपना र लनरन्तरताको िालग स्थानीर् सरकार सञ् चािन ऐन, 
२०७४ िे िगएको अलिकार प्रर्ोग गर  गाउँपालिकाको मममत स्भार कोष संचािन कार्मविलि, २०७४ 
िागू गररएको छ। 
 

पररच्छेग-१ 

प्रारम््भक 

1. संम्िप्त नाम र प्रार्भ: 
(१) र्स कार्मविलिको नाम " रोङ गाउँपालिकाको मममत संभार कोष संचािन कार्मविलि, २०७४" 

रहेको छ। 

(२) र्ो कार्मविलि तरुुन्त िागू हनेुछ। 

 

पररच्छेग-२ 

पररभाषा 
२. पररभाषा: 

विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथम निागेमा र्स कार्मविलिमा 
(क) "मममत संभार" भन् नािे रोङ गाउँपालिकािे सञ् चािन गरेका पूिामिारजन्र् प्रकृलतका 

आर्ोजनाहरुको लनर्लमत मममत संभार, स्तरोन् नती र लतनको रेखगेख (हेरािकुो काम समेत) 
गने कार्मिाई स्झन ुपगमछ। 

(ख) "कार्मविलि" भन् नािे मममत संभार कोष संचािन कार्मविलि, २०७४ स्झन ुपगमछ। 

(ग) "गाउँपालिका" भन् नािे रोङ गाउँपालिकािाई स्झन ुपगमछ। 

(घ) "प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत" भन् नािे गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृतिाई स्झन ु
पगमछ। 

(ङ) "स्थानीर् तह" भन् नािे गाउँपालिका र िडासलमलत समेतिाई स्झन ुपगमछ। 
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(च) "भौलतक पूिामिार" भन् नािे गाउँपालिका लभत्रका सडक, झोिङेु्ग पिु, कल्भर्म, कुिो, 
खानेपानी, लसँचाई, तर्बन्िन िेत्र, सरकार  भिन, विद्यािर्/सामगुावर्क भिन, सभागहृ र 
खेिमैगान, कभडमहि र अन्र् र्स्तै प्रकारका सािमजलनक भिन तथा संरचनाहरुका अलतररक्त 
परुाताम्विक, साँस्कृलतक, ऐलतहालसक िेत्र िा सो जन्र् पूिामिार समेतिाई स्झन ुपगमछ। 

(छ) "उपभोक्ता सलमलत" भन् नािे आर्ोजनाबार् प्रवर्ि िाभ पाउने व्र्म्क्तहरुको समूहिे कुनै 
आर्ोजना लनमामण, सञ् चािन, व्र्िस्थापन र मममत स्भार गनमको िालग आ ूहरु मध्रे्बार् 
रोङ गाउँपालिकाको प्रचलित कार्मलबलि बमोम्जम गठन गरेको सलमलत स्झन ु पगमछ र सो 
समूहिे सेिा प्रर्ोगकतामहरुको समूहिाई समेत जनाउँगछ। 

(ज) "गैर सरकार  संस्था" भन् नािे प्रचलित कानून बमोम्जम स्थापना भएका र स्थानीर् तहबार् 
आफ्नो कार्मिम स्िीकृत गराई स्थानीर् तहसँग समन्िर् राखी कार्म सञ् चािन गने गैर 
ना ामूिक संस्था स्झन ुपगमछ। 

(झ) "विकास साझेगार" भन् नािे गाउँपालिकासँग भएका स्झौता बमोम्जम नगग, म्जन्सी एिं 
प्राविलिक सहर्ोग उपिब्ि गराउने ििपिीर् गात ृलनकार्, संर्कु्त राष्ट्रसंघीर् लनकार्हरु तथा 
अन्तरावष्ट्रर् गैरसरकार  संस्था स्झन ुपगमछ। 

(ञ) "भकु्तानी रकम" भन् नािे लनमामण भएको कुनै अfर्f]hgfको भकु्तानी हुँगा गाउँपालिका अनगुान, 
प्रगेश सरकारको अनगुान, नेपाि सरकारको अनगुान, कुनै अन्र् संस्थाको अनगुान तथा 
उपभोक्ताको िागत सहभालगताको रकमिाई समेत जनाउँगछ। 

(र्) "िडाध्र्ि" भन् नािे रोङ गाउँपालिकाको स्बम्न्ित िडाको िडाध्र्ि भनी स्झन ुपगमछ ।  

(ठ) "सडक हेराि"ु भन् नािे रोङ गाउँपालिका लभत्र बनेका सडक, बार्ो, पूिामिारजन्र् संरचना िा 
सरकार  भिन मममत रेखगेख समेतको कार्म गने गर  करार गररएका सडक हेराि ु भनी 
स्झन ुपगमछ । 

 

पररच्छेग-३ 

व्र्िस्थापन सलमलत 

 

३. व्र्िस्थापन सलमलतको गठन: (१) मममत संभार कोषिाई बढ  प्रभािकार , जिा गेह , पारगशी र 
भरपगो ढंगिे सञ् चािन गनमका िालग गेहार् बमोम्जमको एक मममत संभार कोष व्र्िस्थापन सलमलत 
रहने छ:- 

(क) गाउँपालिकाको अध्र्ि          -संर्ोजक 

(ख) गाउँसभाका सगस्र्हरु मध्रे्बार् अध्र्ििे मनोलनत गरेको  

कम््तमा एक मवहिा सवहत २ जना        -सगस्र् 
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(ग) प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत िा लनजिे तोकेको अलिकृत स्तरको  

कममचार  एक जना              -सगस्र् 

(घ) प्राविलिक शाखा प्रमखु          -सगस्र् सम्चि 

(२) सलमलतको बैठक आिश्र्कता अनसुार बस् नेछ ।  

(३) बैठकमा आिश्र्कता अनसुारका व्र्म्क्त तथा स्बद्ध विशेषज्ञिाई आमन्त्रण गर्न  सवकनेछ। 

(४) सलमलतको बैठक संचािन कार्मविलि सलमलत आ ैिे तर् गरे बमोम्जम हनेुछ । 

 

४. व्र्िस्थापन सलमलतको काम, कतमव्र् र अलिकार:- (१) व्र्िस्थापन सलमलतको काम, कतमव्र् र 
अलिकार गेहार् बमोम्जम हनेुछ:-  

(क) गाउँपालिकाका लबलभGg cfof]hgfहरुको प्राथलमकता तोकी मममत स्भारको एकीकृत 
िावषमक कार्मिम बनाउने। 

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

(ग) मममत संभारिाई िगगो र भरपगो बनाउने उपार्हरुको खोजी गने। 

(घ) सडक, झोिङेु्ग पिु, पिेुसा, खानेपानी, लसँचाई र तर्बन्िन िेत्रहरुको लनर्लमत मममत 
संभार, स्तरोन् नती स्बन्िी व्र्िस्थापकीर् कार्महरु गने। 

(ङ) सरकार  भिन, विद्यािर्, सामगुावर्क भिन, सभागहृ र अन्र् सािमजलनक भिन तथा 
संरचनाहरु साथै परुाताम्विक, साँस्कृलतक, ऐलतहालसक िेत्रहरुको लनर्लमत मममत संभार, 
स्तरोन् नती स्बन्िी व्र्िस्थापकीर् कार्महरु गने।  

(च) मममत संभार गगाम िाग् ने खचममा न्रू्नीकरण गनम तवस्बन्िी कार्मर्ोजना बनाउने। 

(छ) मममत संभार कार्मिाई प्रभािकार  बनाउने। 

(ज) मममत संभार स्बन्िी कार्मको अनगुमन तथा लनर िण गने ।  

(झ) करारमा रहेका सडक हेरािूको पाररश्रलमक लनिामरण गरर स्बम्न्ित िडाध्र्िहरुसँग 
समन्िर् गर  लनजहरुिाई कार्म म्ज्मेिार  तोक् ने ।  

(ञ) सडक हेरािूको काम सन्तोषजनक भएको नपाइए कामबार् हर्ाई िडाध्र्िको 
समन्िर्मा नर्ाँ करार लनर्मु्क्त गने । 

 
 

पररच्छेग –४ 

मममत स्भार कोष 

५. मममत संभार कोषको स्थापना: (१) मममत संभार कोषको नामिे एउर्ा छुटै्ट कोषको स्थापना 
गररनेछ जसमा गेहार् बमोम्जमका रकमहरु ज्मा हनेुछन: 
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(क) नेपाि सरकारबार् मममत संभारका िालग प्राप् त हनेु रकम । 

(ख) स्थानीर् तहको गाउँसभाबार् मममत स्भारको िालग स्िीकृत भएको रकम। 

(ग) स्थानीर् गैर सरकार  संस्थाबार् मममत संभारको िालग प्राप् त हनेु रकम। 

(घ) विकास साझेगारहरुबार् मममत संभारको िालग प्राप् त हनेु रकम। 

(ङ) गाउँपालिका तथा िडाबार् संचािन हनेु पूिामिारजन्र् प्राथलमकता प्राप् त आर्ोजनाहरुको 
भकु्तानी हुँगा मममत संभार बापत कट्टी हनेु तोवकए बमोम्जमको रकम। 

(च) अन्र् लनकार्हरुबार् मममत संभार कोषमा ज्मा हनेु गर  प्राप् त भएको रकम। 

६. कोष सञ्चािन: (१) कोषको नाममा प्राप् त हनु आएका सबै रकम रोङ गाउँपालिकाको मममत संभार 
कोषको नाममा बैंक खाता खोि  ज्मा गररनेछ। 

(२) कोषको खाता प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत िा लनजिे तोकेको अलिकृतस्तरको कममचार  र 
िेखा शाखा प्रमखुको संर्कु्त गस्तखतबार् सञ् चािन हनेुछ। 

(३) कोषको आन्तररक िेखा पर िण गाउँपालिकाको आन्तररक िेखापर िण शाखाबार् 
हनेुछ।तर गाउँपालिकाको आन्तररक िेखा पररिण शाखा नभएको खण्डमा स्थानीर् सरकार 
सञ् चािन ऐन तथा प्रचलित लनर्म अनसुार आन्तररक िेखा पर िण गनुमपनेछ। 

(४) कोषको अम्न्तम िेखापर िण महािेखापर िकबार् हनेुछ। 

 

 

 

पररच्छेग–५ 

र्ोजना छनौर् तथा कार्ामन्िर्न प्रकृर्ा 
 

७. र्ोजना छनौर् तथा कार्ामन्िर्न: (१) मममत संभार कोषमा ज्मा हनु आएको रकमिाई गेहार्को 
प्रकृर्ा पूरा गर  र्ोजना छनौर् तथा कार्ामन्िर्न गररनेछ। 

(क) तवकाि मममत संभार गनुमपने भनी स्थिगत रुपमा स्थानीर् जनताको माग तथा सो िाई पवुि 
गने प्राविलिक प्रलतिेगन र िडा कार्ामिर्को लस ाररस प्राप् त भएमा मममत संभार स्बन्िी 
कार्महरु छनौर् गर  कार्ामगेश भएको लमलतिे संझौतामा उल्ल्ख भए बमोम्जम बढ मा ४५ 
िगन लभत्रमा मममत संभार गररसक् न ुपनेछ। 

८. मममत संभार कार्म गराउने सक् ने व्र्िस्था: (१) गाउँपालिका लभत्र रहेका भौलतक पूिामिारहरुको 
लनर्लमत मममत संभार, पर्के मममत, आिलिक मममत संभार स्थानीर् उपभोक्ताहरुबार् अलिकतम 
रुपमा स्थानीर् श्रोत सािन र जनशम्क्तको प्रर्ोग गर  जनसहभालगता जरु्ाई प्रभािकार  रुपमा 
सञ् चािन गररनेछ। उपभोक्ता सलमलतबार् कार्म गराउँगा गाउँपालिकाबार् स्िीकृत कार्मविलि र 
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प्रचलित कानून बमोम्जम गनम सक् नेछ।साथै स्थानीर् साझेगार को अििारणािाई आवमसात गनम 
गेहार् बमोम्जम समेत मममत संभार गनम सवकनेछ 

(क) गाउँपालिकाको िागत सहभालगतामा स्पन् न तथा उपभोक्ता सलमलत मा म त लनमामण भएका 
भौलतक पूिामिार कार्महरुको उपभोक्ता सलमलतिे मममत संभारका िालग कुि िागतको ३० 
प्रलतशत रकम ज्मा गरेमा उक्त कार्म प्राथलमकतामा राखी गने। 

(ख) सािमजलनक खररग लनर्मािि , २०६४ को लनर्म ९७ को उपलनर्म १२  बमोम्जम स्थानीर् 
तहबार् हस्तान्तरण भएका आर्ोजनाहरुको हकमा ६० प्रलतशत रकम वर्स्ता उपभोक्ता 
सलमलतबार् व्र्होने मममत संभारका र्ोजनाहरुिाई प्राथलमकतामा राखी छनौर् गनुमपनेछ। 

           पररच्छेग -६ 

सडक हेरािू सम्बन्धि व्यिस्था 
 

९. सडक हेरािूको व्र्िस्था : (१) र्स कोषबार् पाररश्रलमक व्र्होने गर  प्रवरे्क िडामा बढ मा २ 
जनास्म सडक हेरािू स्बम्न् ित िडाध्र्िको समन्िर्मा सलमलतिे गैलनक ज्र्ािागार मा सेिा 
करार गनम सक्नेछ । सडक हेरािूको हरेक िषमको बैशाख मवहना गेखी कालतमक मवहनास्म िषममा 
ज्मा ७ मवहना काम गरे बापत सडक हेरािहुरुको पाररश्रलमक कोष व्र्िस्थापन सलमलतको 
लस ाररसमा कार्ामपालिका बैठकिे लनिामरण गनम सक् नेछ । 

 (२) र्स ग ामा िेम्खए बाहेकको अन्र् कुनै पलन प्रकारको सवुििा, स्थावर्वि, भत्ता िा लबगा 
सडक हेराििेु गािी गनम पाउने छैन । साथै बन्ग हडताि िा काममा आिर्ाि गरेको प्रमाम्णत 
भए सेिाबार् हर्ाइ पनु: अको सेिा करार गररनेछ । 

 

पररच्छेग -७ 

विविि 

 

१०. विविि: (१) मममत संभार कोष सञ् चािन कार्मविलि संशोिन िा खारेज गनुम परेमा गाउँ 
कार्मपालिकाको सािारण बहमुतबार् गनम सवकनेछ । 

(२) र्ो कार्मविलिमा उल्िेख भएको कुराहरुको हकमा र्सै कार्मविलि अनसुार र उल्िेख नभएको 
हकमा प्रचलित ऐन लनर्म अनसुार हनेुछ। 

(३) र्स लनगेम्शकामा उल्िेम्खत प्राििानहरु प्रचलित कानून तथा स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, 
२०७४ सँग बाम्झएमा बाम्झएको हगस्म स्ित: लनष्कृर् हनेुछ । 
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