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ममयत संिार कोर् संिालन कार्यलवलध, २०७५ 

कमल गाउँपाललका 

प्रस्तावनाः  

भौलतक पवुाषधार लवकासको आधार हो । सािालजक र आलथषक क्षेत्रको लवकासको िालग सडक, 

लसचाई भवन जस्ता पवुाषधारहरुिे िहत्वपुणष भलूिका खेिेको हुन्छ । सवषसिुभ यातायात, लसचाईको 

पहूचँ ग्रािीण क्षेत्रसम्ि पयुाषउने गाउँपालिकाको िक्ष्य पलन हो । यस गाउँपालिका क्षेत्रिा सडकहरुको 

रयाक खन्ने कायष बढ्दो छ र बलनसकेको सडकिा यातायात सचूारु गनषको िालग तथा सरुलक्षत र 

भरपदो प्रयोगका  िालग सडक िगायत भौलतक पवूाषधारहरुको ििषत गनुष पने जरुरी हुन्छ । तसथष 

सडक, लसचाई, भवन जस्ता पुवाषधारको ििषतिाई व्यवलस्थत र लदगो बनाउनको िालग ििषत सम्भार 

कोर् स्थापना गरी संचािन गनष वाञ्छनीय भएकोिे,  

 स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा १०२ िे लदएको अलधकार प्रयोग गरी किि 

गाउँपालिकाको कायषपालिकािे यो कायषलवलध बनाएको छ ।   

 

पररच्छेद -१  

१. संलक्षप्त नाम र प्रारंिः 

क) यो लनदलेिकाको नाि “ििषत सभार कोर् संचािन लनदलेिका २०७५” रहन ेछ ।   

ख) यो लनदलेिका किि गाउँपालिकाको राजपत्रिा प्रकालित भएपलछ िाग ुहुनेछ । 

      

२. पररिार्ाः  

क)  “लनदलेिका” भन्नािे ििषत सम्भार कोर् संचािन लनदलेिका २०७५ िाई बुझाँउने छ ।   

ख)  “गाउँपालिका” भन्नािे किि गाउँपालिकािाई बझुाउने छ ।  

ग)  “स्थानीय तह ” भन्नािे किि गाउँपालिकािाई बझुाँउने छ ।  

घ) “उपभोिा सलिलत” भन्नािे किि गाउँपालिकाको टोि र वस्ती क्षेत्रिा सञ्चािन हुने 

 आयोजनाबाट    प्रत्यक्ष सेवा पगु्ने सिहूबाट उि योजना संचािन गनष बनेको संगठन भन्ने 

 बझुाँउन ेछ ।     
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पररच्छेद -२  

 ३. व्र्वस्थापन सलमलतः   

क)  ििषत सम्भार कोर्िाई बढी प्रभावकारी र भरपदो ढंगिे संञ्चािन गनष दहेाय बिोलजिको एक 

 ििषत सम्भार कोर् वयवस्थापन सलिलत रहन ेछः   

१  गाउँपालिका अध्यक्ष                अध्यक्ष  

२   गाउँपालिका उपाध्यक्ष         सदस्य 

२   प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत             सदस्य   

३   वन, वातावरण तथा लबपद ्व्यवस्थापन सलिलतको संयोजक    सदस्य   

४  पवुाषधार लवकास सलिलतको संयोजक           सदस्य  

५   गाउँकायषपालिकाका सदस्यहरु िध्येबाट १ जना िलहिा     सदस्य  

६   पवुाषधार लवकास िाखा प्रिखु                       सदस्य सलचव   

 ख)  सलिलतको बैठक कलम्तिा ६ िलहनािा एकपटक बस्नेछ तर आवश्यक परेिा अध्यक्षको 

 आदिेिे जनुसकैु सियिा पलन बैठक बस्न सक्नेछ ।   

ग)  वठैक भत्ता गाउँकायषपालिकािे तोके बिोलजि हुनेछ ।   

घ)  वठैकिा आवश्यकता अनसुार कुनै पदालधकारीिाई आिन्त्रण गनष सलकनेछ ।                        

  

पररच्छेद -३ 

४) कोर् स्थापनाः  

 ििषत सम्भार कोर्को नाििे एउटा छुिै कोर्को स्थापना गररने छ जसिा दहेाय बिोलजिको 

 रकि जम्िा हुनेछः   

क)  नेपाि सरकारबाट प्राि अनदुान रकि ।  

ख)  प्रदिे सरकारबाट प्राि हुने रकि ।  

ग)  गाउँसभाबाट लवलनयोजन भएको रकि ।  

घ)  रालष्ट्रय तथा अन्तरालष्ट्रय गसैसहरुबाट प्राि हुने रकि ।  

ङ)  गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र संचािन हुने पवुाषधार लवकास सम्बन्धी योजनाहरुको भिुानी रकिको 

 १% िे हुन आउने रकि ।  

च)  ऋणबाट प्राि हुने रकि ।  

छ)  अन्य स्थानीय तहबाट ििषत संभार वापत प्राि हुने रकि ।  

ज)   लवलवध  ।    
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५.  कोर् सञ्िालन:   

क)  कोर्को नाििा प्राि हुन आएको रकि गाउँपालिकाको नाििा ििषत सम्भार कोर् खाता खोिी 

 जम्िा गररनेछ ।   

ख)  कोर्को खाता प्रिखु प्रिासलकय अलधकृत र आलथषक प्रिासन िाखा प्रिखुको वा आलथषक 

 प्रिासन िाखाको किषचारीको संयिु दस्तखतबाट सञ्चािन हुनेछ ।   

ग)  कोर्को आन्तररक िेखा पररक्षण आन्तररक िेखा परीक्षकिे गनेछ ।   

घ)  कोर्को अलन्ति िेखा पररक्षण प्रचलित काननु बिोलजि हुनेछ ।   

                            

पररच्छेद -४  

६. कोर्को खिय प्रणाली   

 ििषत सम्भार कोर्िा जम्िा हुन आएको रकि दहेाय बिोलजिको पवूाषधार लबकासको ििषत  

 संभारको लनयलित, पटके र आकलस्िक ििषत सम्भार सम्बलन्ध  कायषिा िात्र खचष गररनेछः  

१)  सडक, कल्र्भट, पिू, ढि आदीको ििषत सम्भार सम्बन्धी कायष ।  

२)  लसचाई, खानेपानी, लवद्यतु, सावषजलनक स्थिको ििषत संम्भार सम्बन्धी कायष ।  

३)  लवद्याियको भौलतक पवूाषधार ििषत सम्बन्धी कायष ।   

४)  सावषजलनक लनकायका भौलतक संचरना एवं भवनहरुको ििषत संभार सम्बन्धी कायष ।   

७. ममयत सम्िारको लालग छनौटको मापदण्डः 

   उपभोिा सलिलतबाट र वडा कायाषिय, लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलत, स्थानीय हाटबजार 

 व्यवस्थापन सलिलतबाट लनयलित, पटके वा आवलधक ििषत सम्भारका िालग एलककृत बालर्षक 

 कायषिििा सिाविे गनष भलन िाग भई आएका योजनाहरु र गाउँपालिकािे आवश्यक ठानेका 

 दहेायका आधारिा प्राथलिकता लनधाषरण गरी छनौट गनुष पनेछ ।   

क)  सबैभन्दा बढी क्षलत भएको भौलतक संरचनाहरु ।  

ख)  प्राथलिकतािा परेका सडकहरु ।  

ग)  भौलतक संरचना तथा पवूाषधारको िहत्वको आधारिा ।  

घ)  िाभालन्वत हुने जनसंख्या वा घरधरूीको आधारिा ।  

ङ )  ििषत सम्भारबाट हुने आलथषक िाभको आधारिा ।   

च)  सावषजलनक भौलतक संरचनाको दीघषकािीन उपयोलगता र आवश्यिाको आधारिा ।  

छ)  दईु वा दईु भन्दा वलढ स्थानीय तहिाई जोड्ने  सडक, कृलर् सडक, ग्रालिण सडक, पिु पुिेसा, 

 कल्र्भट, कुिो पैनी, बाँध आदी ।   
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८. ममयत सम्िार कार्य गराउने व्र्वस्थाः 

    यस गाउँपालिका लभत्र रहकेा भौलतक संरचनाहरुको लनयलित ििषत सम्भार, पटके ििषत 

 संम्भार, आवलधक ििषत सम्भार स्थानीय उपभोिाबाट अलधकति रुपिा स्थानीय श्रोत साधन 

 र जनिलिको प्रयोग गरी जनसहभालगता जटुाई प्रभावकारी रुपिा सञ्चािन गररनेछ । 

 नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहकेो भौलतक संरचना लनयलित ििषत सम्भार, पटके ििषत सम्भार, 

 आवलधक ििषत सम्भार, आकलस्िक ििषत सम्भार प्रचलित काननु बिोलजि हुनेछ ।    

 

पररच्छेद -५ 

 ९.  संसोधन वा खारेजीः   

क)  ििषत सम्भार कोर् संचािन लनदलेिषका संसोधन वा खारेज गनुष परेिा गाउँकायषपालिकाबाट 

 हुनेछ ।   

ख)  यो लनदलेिकािा उल्िेख गररएका कुराहरुको हकिा यस ैलनदलेिका अनसुार र उल्िेख नभएको  

  हकिा प्रचलित ऐन लनयि अनुसार हुनेछ ।   

ग)  यस लनदलेिकािा िेलखएका कुराहरु प्रचलित स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ सँग 

 बालझएको हदसम्ि स्वतः लनष्ट्कृय हुनेछ ।   

  


