
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

छथर जोरपाटि गाउँपाटिकाको 

मममत संभार कोष संचािन कार्मटिटि, २०७५ 

 (गाउँ कार्यपालिकाद्वारा लिलि २०७५।०९।०४ िा लविकृि) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

छथर जोरपाटी गाउँपालिका 

गाउँ कार्मपाटिकाको कार्ामिर् 

जोरपाटी, धनकुटा । 
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छथर जोरपाटि गाउँपाटिकाको 

मममत संभार कोष संचािन कार्मटिटि, २०७५ 

 

प्रस्तािनााः 

 भौलिक पिूायधार लिकासको आधार हो । सािालजक र आलथयक के्षत्रको लिकासको िालग सडक, लसिंचाई 

भिन जविा पिूायधारहरुको िहत्त्िपरू्य भलूिका खेिेको हुन्छ । सियसिुभ र्ािार्ाि, लसिंचाईको पह चँ ग्रािीर् 

के्षत्रसम्ि परु्ायउने गाउँपालिकाको िक्ष्र् पलन हो । गाउँपालिका के्षत्रिा सडकहरुको ट््रर्ाक खन्ने कार्य बढ्दो छ र 

बलनसकेको सडकिा र्ािार्ाि सचूारु गनयको िालग िथा सरुलक्षि र भरपदो र्ात्राको िालग सडक िियि गनुय पने 

जरुरी हुन्छ । िसथय सडक, लसिंचाई, भिन जविा पिूायधारको िियििाई व्र्िलवथि र लदगो बनाउनको िालग िियि 

सिंभार कोष वथापना गनय िाञ्छनीर् भएकोिे,  

प्रशासकीर् कार्यलिलध लनर्लिि गने ऐन २०७५ को दफा ३ िे लदएको अलधकार प्रर्ोग गरी छथर 

जोरपालट गाउँपालिकािे र्ो कार्यलिलध बनाएको छ । 

 

पररच्छेद – १ (एक) 

१. संटिप्त नाम र प्रारंम्भाः 

क) र्ो लनदलेशकाको नाि “िियि सिंभार कोष सिंचािन लनदलेशका २०७४” रहनेछ । 
ख) र्ो लनदलेशका ित्काि िाग ुहुनेछ । 

२. पररभाषााः  

क) “लनदलेशका” भन्नािे िियि सिंभार कोष सिंचािन लनदलेशका २०७४ िाई बझुाउँनेछ ।  
ख) “गाउँपालिका” भन्नािे छथर जोरपालट गाउँपालिकािाई बझुाउँनेछ । 
ग) वथानीर् िह” भन्नािे छथर जोरपालट गाउँपालिकािाई बुझाउँनेछ । 
घ) “उपभोक्ता सलिलि” भन्नािे गाउँपालिकाको टोि र िविी के्षत्रिा सञ्चािन हुने आर्ोजनाबाट 

प्रत्र्क्ष सेिा पगु्ने सिहूबाट उक्त र्ोजना सिंचािन गनय बनेको सिंगठन भन्ने बझुाउँनेछ । 

 

पररच्छेद – २ (दुई) 

३. व्र्िस्थापन सटमटताः 

क) िियि सिंभार कोषिाई बढी प्रभािकारी र भरपदो ढिंगिे सञ्चािन गनय दहेार् बिोजलकिको एक 
िियि सिंभार कोष व्र्िवथापन सलिलि रहनेछः  

१. गाउँपालिका अध्र्क्ष अध्र्क्ष 

२. पिूायधार लिकास सलिलिको सिंर्ोजक सदवर् 

३. िन, िािािरर् िथा लबपद ्व्र्िवथापन सलिलिको सिंर्ोजक  सदवर् 

४. प्रिखु प्रशासलकर् अलधकृि सदवर् 

५. गाउँपालिकाका सदवर्हरु िध्र्े १ जना िलहिा सलहि सलिलििे िोकेको २ जना  सदवर् 

६. पिूायधार लिकास शाखा प्रिखु  सदवर् सलचि 

 



2 

 

ख) सलिलिको बैठक कलम्ििा ६ िलहनािा एकपटक बवनेछ िर आिश्र्क परेिा अध्र्क्षको 

आदशेिे जनुसकैु सिर्िा पलन बैठक बवन सक्नेछ । 

ग) बैठक भत्ता गाउँपालिकािे िोके बिोलजि हुनेछ ।  
घ) बैठकिा आिश्र्किा अनसुार कुनै पदालधकारीिाई आिन्त्रर् गनय सलकनेछ । 

 

पररच्छेद – ३ (तीन) 

४. कोष स्थापनााः 

िियि सिंभार कोषको नाििे एउटा छुटै्ट कोषको वथापना गररनेछ जसिा दहेार् बिोलजिको रकि जम्िा हुनेछः  

क) नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकि । 

ख) प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुने रकि । 
ग) गाउँसभाबाट लिलनर्ोलजि भएको रकि । 
घ) रालरट्रर् िथा अन्िरायलरट्रर् ग.ैस.स. हरुबाट प्राप्त हुने रकि । 

ङ) गाउँपालिका के्षत्रलभत्र सिंचािन हुने पिूायधार लिकास सम्बन्धी र्ोजनाहरुको भकु्तानी रकिको २% िे 

हुन आउने रकि । 

च) ऋर्बाट प्राप्त हुने रकि । 

छ) अन्र् वथानीर् िहबाट िियि सिंभार िापि प्रप्त हुने रकि । 

ज) लिलिध 

 

५. कोष सञ्चािनाः  

क) कोषको नाििा प्राप्त हुन आएको रकि छथर जोरपालट गाउँपालिकाको नाििा िियि सिंभार कोष 

खािा खोिी जम्िा गररनेछ । 

ख) कोषको खािा प्रिखु प्रशासलकर् अलधकृि िा आलथयक प्रशासन शाखा प्रिखुको सिंर्कु्त 

दविखिबाट सञ्चािन हुनेछ । 

ग) कोषको आन्िररक िेखा पररक्षर् आन्िररक िेखा पररक्षर् शाखािे गनेछ । 

घ) कोषको अलन्िि िेखा पररक्षर् प्रचलिि काननू बिोलजि हुनेछ । 

 

पररच्छेद – ४ (चार) 

६. कोषको खचम प्रणािीाः  

िियि सिंभार कोषको जम्िा हुन आएको रकि दहेार् बिोलजिको पिूायधार लिकासको िियि सिंभारको 

लनर्लिि, पटके र आकविलिक िियि सिंभार सम्बन्धी कार्यिा िात्र खचय गररनेछः  

क) सडक, कल्भट, पिू, ढि आदीको िियि सिंभार सम्बन्धी कार्य । 

ख) लसिंचाई, खानेपानी, लिद्यिु, साियजलनक वथिको िियि सिंभार सम्बन्धी कार्य ।  
ग) लिद्यािर्को भौलिक पिूायधार िियि सम्बन्धी कार्य । 
घ) साियजलनक लनकार्का भौलिक सिंरचना एििं भिनहरुको िियि सिंभार सम्बन्धी कार्य । 
ङ) लनर्लिि, पटके र आकलविक िियिका िालग रु. १ िाख सम्िको अध्र्क्षको आदशे र सो भन्दा बढी 

रकिको िियि गनुय परेिा दफा ३ बिोलजि गलठि व्र्िवथापन सलिलिको लनर्यर् बिोलजि खचय 

गररनेछ । 
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७. मममत संभारको िाटग छनौिको मापदण्डाः 

उपभोक्ता सलिलिबाट र िडा कार्ायिर्, लिद्यािर् व्र्िवथापन सलिलि, वथानीर् हाटबजार व्र्िवथापन 

सलिलिबाट लनर्लिि, पटके िा आिलधक िियि सिंभारका िालग एलककृि बालषयक कार्यक्रििा सिािशे गनय 

भलन िाग भई आएका र्ोजनाहरु र गाउँपालिकािे आिश्र्क ठानेका दहेार्का आधारिा प्राथलिकिा 

लनधायरर् गरी छनौट गनुय पनेछः 

क) सबैभन्दा बढी क्षलि भएको भौलिक सिंरचनाहरु । 
ख) गाउँपालिका र्ािार्ाि गरुुर्ोजना MTMP  िा परेका सडकहरु । 

ग) भौलिक सिंरचना िथा पिूायधारको िहत्त्िको आधारिा । 

घ) िाभालन्िि हुने जनसिंख्र्ा िा घरधरूीको आधारिा । 

ङ) िियि सिंभारबाट हुने आलथयक िाभको आधारिा । 

च) साियजलनक भौलिक सिंरचनाको दीघयकािीन उपर्ोलगिा र आिश्र्किाको आधारिा । 

छ) दईु िा दईु भन्दा बढी िडािाई  जोड्ने सडक, कृलष सडक, ग्रालिर् सडक, पिु पिेुसा, कल्भट, 
कुिो पैनी, बाँध आदी । 

 

८. मममत संभार कार्म गराउने व्र्िस्थााः  

गाउँपालिका लभत्र रहकेा भौलिक सिंरचनाहरुको लनर्लिि िियि सिंभार, पटके िियि सिंभार, आिलधक िियि 

सिंभार वथानीर् उपभोक्ताबाट अलधकिि रुपिा वथानीर् श्रोि साधन र जनशलक्तको प्रर्ोग गरी 

जनसहभालगिा जटुाई प्रभािकारी रुपिा सञ्चािन गररनेछ । गाउँपालिका के्षत्रलभत्र रहकेो भौलिक सिंरचना 

लनर्लिि िियि सिंभार, पटके िियि सिंभार, आिलधक िियि सिंभार, आकलविक िियि सिंभार प्रचलिि 

काननू बिोलजि हुनेछ ।  

 

पररच्छेद – ५ (पाँच) 

९. संसोिन िा खारेजीाः 

क) िियि सिंभार कोष सिंचािन लनदेलशका सिंसोधन िा खारेज गनुय परेिा गाउँपालिकाबाट हुनेछ । 
ख) र्ो लनदलेशकािा उल्िेख गररएका कुराहरुको हकिा र्सै लनदलेशका अनसुार र उल्िेख नभएको 

हकिा प्रचलिि ऐन लनर्ि अनुसार हुनेछ । 

ग) र्स लनदलेशकािा िेलखएका कुराहरु प्रचलिि वथानीर् सरकार सिंचािन ऐन २०७४ सँग बालझएको 
हदसम्ि वििः लनरकृर् हुनेछ । 

 

 

 


