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भाग-२ 

केराबारी गाउँपालिकाको मममत, सम्भार तथा 
सञ्चािन सम्बन्धी कायमविलध २०७९ 

स्िीकृत लमलत २०७९।०४।३१ 

प्रमाणिकरि लमलतिः २०७९।०५।१२ 

 
प्रस्तािना : गाउँपालिकािे सडक, पिु पिेुसा, ढि, खानेपानी, लसँचाइ जस्ता 
भौलतक पूिामधारहरू लनयलमत रुपमा लनमामि गरररहेका हनु्छन ्। यस्ता 
पूिामधारका आयोजनाहरुिाई दिगो रुपमा सञ्चािनमा ल्याउनका िालग 
लनयलमत रुपमा मममत सम्भार गनुम अपररहायम हनु्छ । स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ को िफा ११ को उपिफा (२) को खण्ड ६ 

स्थानीय राजपत्र 

केरािारी गाउँपालिकाद्वारा प्रकाणित 
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को बुिँा नं. १ िेणख ५ सम्ममा पलन गाउँपालिका तथा नगरपालिकािे 
स्थानीय ग्रामीि तथा कृवि सडक, पिेुसा, लसँचाइ र तटबन्ध तथा 
यातायात  सम्बन्धी गरुुयोजनाको तजुममा, कायामन्ियन, मममत सम्भार, 

रेखिेख, स्तरोन्नलत, अनगुमन तथा लनयमन र यससँग सम्बणन्धत अन्य 
कायमहरु गनुमपने भनी  उल्िेख गरेको छ । गाउँपालिका तथा 
नगरपालिकािे गनुमपने मममत सम्भार कायमको िालग कायमविलध तयार गरी 
कायमक्रम गिाम समेत सम्भार गने कायम व्यिणस्थत तथा विलध सङ्गत 
ढङ्गिे सञ्चािन भई सम्पन्न हनुे हिुा केराबारी गाउँपालिकाको पलन सडक, 

पिु पिेुसा, ढि, लसँचाइ, खानेपानी  िगायतका भौलतक पूिामधारका 
संरचनाहरुिाई आिश्यकता अनसुार मममत गरी िीर्मकािसम्म 

सञ्चािनमा ल्याउनका िालग स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 
िफा १०२ को उपिफा (२) मा उल्िेख भए बमोणजमको अलधकार 
प्रयोग गरी  केराबारी गाउँपालिकािे मममत ्सम्भार सञ्चािन कायमविलध, 

२०७९ तयार गररएको छ । 

पररच्छेि : एक 

सणिप्त नाम र प्रारम्भ 

१. संणिप्त नाम र प्रारम्भ :- (१) यस कायमविलधको नाम "केराबारी 
गाउँपालिकाको मममत, सम्भार तथा सञ्चािन कायमविलध, २०७९" 
रहेको छ । 

(२) यो कायमविलध गाउँ कायमपालिकाबाट स्िीकृत भएको 
लमलतिेणख िाग ुहनुेछ । 

२. पररभािा :-  वििय िा प्रसङ्गिे अको अथम निागेमा यस कायमविलधमा, 
क. "अध्यि" भन्नािे केराबारी गाउँपालिकाको 

अध्यििाई सम्झन ुपिमछ । 
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ख. “आलथमक ििम" भन्नािे श्रािि १ गतेबाट िरुु भई 
आिाढ मसान्तमा समाप्त हनु े अिलधिाई सम्झन ु
पिमछ ।  

ग. "उपाध्यि" भन्नािे केराबारी गाउँपालिकाको 
उपाध्यििाई सम्झन ुपिमछ । 

र्. "ऐन" भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४ िाई सम्झन ुपिमछ । 

ङ. "कायमपालिका" भन्नािे केराबारी कायमपालिकािाई 
सम्झन ुपिमछ । 

च. "कोि” भन्नािे केराबारी गाउँपालिकासँग मममत 
सम्भार िीिमकमा रहेको रकमिाई सम्झन ुपिमछ। 

छ. "गाउँपालिका" भन्नािे केराबारी गाउँपालिकािाई 
सम्झन ुपिमछ । 

ज. "पूिामधार" भन्नािे सडक, ढि, सडक पेटी, पिु, 

पिेुसा, नहर, कुिो, सािमजलनक पाकम , रङ्गिािा, 
ल्याण्डवफल्ड िते्र, सािमजलनक िौचािय, 

सांस्कृलतक सम्पिाहरु आदििाई सम्झन ुपिमछ ।  

झ. “प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत" भन्नािे ऐनको िफा 
८४ बमोणजमको अलधकारीिाई सम्झन ुपिमछ ।  

ञ. "मन्त्रािय” भन्नािे स्थानीय तह हेने नेपाि 
सरकारको मन्त्राियिाई सम्झन ुपिमछ । 

ट. "मममत सम्भार” भन्नािे पूिामधारहरुको लनयलमत 
रुपमा मममत सम्भार गने कायम भने्न सम्झन ुपिमछ 
।  
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ठ. "संयोजक" भन्नािे मममत सम्भार कायमको िालग 
यस कायमविलध बमोणजम गठन गररएको सलमलतका 
संयोजकिाई सम्झन ुपिमछ ।  

ड. "सलमलत" भन्नािे मममत सम्भार कायमको िालग यस 
कायमविलध बमोणजम गठन गररएको सलमलत सम्झन ु
पिमछ । 

पररच्छेि : िईु 

कायमविलधको उिेश्य तथा कानूनी आधारहरु 

३. कायमविलधको उद्दशे्य :- यस कायमविलधको प्रमखु उद्दशे्य गाउँपालिका 
लभत्र रहेका सडक, बाटो, नहर, कुिो, पिु पिेुसा, ढि, खानेपानी 
िगायतका पूिामधारहरुको लनयलमत रुपमा व्यिणस्थत तिरिे मममत 
सम्भार गने प्रिािीको विकास गनुम रहेको छ । साथै, लनयलमत 
रुपमा मममत गररन ु पने पूिामधारहरुको पवहचान गनम  सो अनसुार 

योजना तजुममा गनम, लनयलमत रुपमा गररने खचमको लनयन्त्रि गनम, 
िागत अनमुानमा एकरुपता कायम गनम र गाउँपालिका लभत्र मममत 
गनुम पने र नपने पूिामधारहरुको वििरि बनाई गाउपालिकाको काम 
कारबाहीमा एकरुपता कायम गनम नै यसको मूि उद्देश्य भए तापलन 
यस बाहेकका अन्य उद्देश्यहरु तपलसिमा उल्िेख गररए अनसुारका 
छन ्। 

क. सडक, खानेपानी, ढि िगायतका अन्य 

पूिामधारहरुको मममत सम्भारका िालग प्राप्त हनु े
श्रोत र साधनहरुको व्यिणस्थत रुपिे सञ्चािन गने, 

ख. उपभोक्ता सलमलत, सरकारी तथा गैर सरकारी 
लनकायहरुबाट लनमामि भए गरेका योजनाहरुमा 
स्थानीय जनसमिुायको अपनत्ि िृवि गने, 
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ग. स्थानीय उपभोक्ताहरूिाई सम्पन्न तथा लनमामिाधीन 
योजना तथा आयोजनाहरुमा हाम्रो, हामीिे र हाम्रा 
िालग भने्न भािना जागतृ गराउने, 

र्. िाविमक रुपमा मममत सम्भार गनुम पने सडक 
िगायतका अन्य पूिामधारहरुको वििरि तयार 
पारी मममत सम्भार सम्बन्धी कायमक्रम तयार पाने, 

ङ. परुाना योजनाहरुिाई लबचमै रोकेर नयाँ योजना 
माग गने प्रवक्रयािाई लनरुत्सावहत पाने,  

च. स-साना मममत सम्भार तथा आयोजनाहरुबाट 
लनरन्तर िाभ लिने िमताको विकास स्थानीय 
उपभोक्तामा गराउने, 

छ. स-साना आयोजना तथा योजनाका िालग पलन िाता 
खोज्ने प्रिणृििाई लनरुत्सावहत गिै जाने, 

ज. आयोजनाहरु सम्पन्न भएपलछ दिगोपना कायम 
राख्न े। 

पररच्छेि : तीन 

मममत सम्भार सम्बन्धी नीलत तथा कायमनीलतहरु 

४. नीलत :- गाउँपालिका िेत्र लभत्र गाउँपालिका स्ियंिे र सरकारी तथा 
गैर सरकारी लनकायहरुबाट सञ्चािन गररन े विकास लनमामिका 
कायमहरु िगायत सािमजलनक सेिा सम्बन्धी काम कारबाही सञ्चािन 
गिाम सकेसम्म गाउँपालिका िेत्रका सबै पूिामधारका साथै सािमजलनक 
सडक, पिु, पिेुसा, कुिो तथा नहर िगायतका संरचनाहरुको स्थायी 
र दिगोपनका िालग आिश्यक मममत सम्भार कायम गनम गाउँपालिकािे 
अनकूुि िातािरि तयार गने नीलत अििम्बन गनेछ । 
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५.  कायमनीलत :- यस कायमविलधको नीलत कायामन्ियन गनमका िालग 
गाउँपालिकाबाट िेहाय अनसुारका कायमनीलतहरु अबिम्बन गररनेछ 
।  

क.  मममत सम्भार कायम सम्भि भएसम्म श्रम प्रिान 
िा कामिारहरु सोझै पररचािन गरी  िा उपभोक्ता 
सलमलतको माध्यमबाट िा ठेक्कापट्टाबाट गराउने ।  

ख. मममत सम्भार कायम भरसक श्रममूिक स्थानीय 

नेततृ्ि हनुे गरी, िातािरिमैत्री प्रविलध प्रयोग गरी 
सहभागीतात्मक प्रवक्रयाबाट सञ्चािन गने ।  

ग. सम्भि भएसम्म स्थानीय नागररकहरुको ज्ञान, सीप, 

अनभुि र योग्यतािाई विकास कायममा उपयोग 
गने ।  

र्. प्रत्येक ििम मममत सम्भारका कायमहरुको िालग 
सम्भि भएसम्म आिश्यक सूणच तयार गरी 
सम्भाव्य िेत्र िगायतका अन्य जोणखमपूिम 
स्थानहरुका साथै सािमजलनक यातायातिाई सचुारु 
गनुम पने जस्ता कुराहरूिाई बढी ध्यान दिई यस 
वकलसमको कायमिाई सहज तथा सरि बनाउने ।  

ङ. सडक, पिु, पिेुसा, कुिो तथा नहर िगायतका 
पूिामधारहरूको लनमामि कायम सम्पन्न भएपलछ 
िाभाणन्ित िेत्रका जनता, उपभोक्ता सलमलतिाई 
गाउँपालिको आिश्यक पहिमा मममत सम्भार कायम 
सवहतको णजम्मेिारी क्रमििः दिँिै जाने ।  

च. गाउँपालिका िेत्र लभत्र लनमामि कायम सम्पन्न भएका 
लनमामिाधीन अिस्थाका पूिामधारहरूको उणचत 
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मममत सम्भार सवहत दिगो उपयोलगताको िालग 
गाउँपालिकाको आफ्नै श्रोत, नेपाि सरकारको 
अनिुान अन्तगमत पूिामधार िेत्रका िालग िाविमक 
रुपमा विलनयोणजत रकमको लनणित प्रलतित रकम 
मममत सम्भारको िालग उपयोग गने । 

छ. मममत सम्भार तथा व्यिस्थापनको णजम्मेिारी 
गाउँपालिकािे उपभोक्ता सलमलतिाई हस्तान्तरि 

गिै जान।े  

ज. मममत सम्भार तथा सञ्चािन व्यिस्थापन सम्बन्धी 
कायमविलध कायामन्ियनका िालग गाउँपालिका, 
गाउँपालिकािासी तथा उपभोक्ता सलमलतहरूिे 
समय समयमा बैठक बसी िेणखएका समस्या 
समाधानका िालग आिश्यक पहि गने । 

 

पररच्छेि : चार 
कोि व्यिस्थापन सम्बन्धी व्यिस्था 

६. कोिको स्थापना :- गाँउपालिकामा मममत सम्भार सम्बन्धी कायमको 
िालग िेहाय बमोणजमको कोिको व्यिस्था हनुेछ । 

क. गाउँपालिकामा मममत सम्भार सम्बन्धी कायमको 
िालग छुटै्ट िीिमक (कोि) रहनेछ । उक्त 
िीिमकमा िेहाय अनसुारका रकमहरू रहनेछन ्
। 

1. प्रत्येक आलथमक ििममा गाउँ सभािे आफ्नो 
कोिमा जम्मा भएको आन्तररक आयबाट 
विलनयोजन गरेको रकम, 
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2. उपभोक्ता सलमलतबाट सञ्चािन हनु े
योजनाको हकमा िागत अनमुानको एक 
प्रलतितिे कट्टा गिाम हनु आउने रकम, 

3. कुनै व्यणक्त िा संस्था िा लनकायद्वारा 
कोििाई प्राप्त हनुे सहयोग िा अनिुान 
रकम, 

4. गाउँसभाको स्िीकृलतमा प्राप्त अन्य रकम, 

5. सडक बोडम नेपािबाट तोवकएको 
सडकिाई विलनयोणजत रकम 

6. नेपाि सरकारबाट लबलनयोणजत रकम,  

7. गाउँपालिकािे लनमामि, सञ्चािन िा 
व्यिस्थापन गरेको स्थानीय पूिामधार िा 
उपिब्ध गराएको सेिा उपयोग गरे बापत 
सम्बणन्धत सेिा प्रिायक तथा 
सेिाग्राहीबाट प्राप्त सेिा िलु्क । 

8. अन्य विविध श्रोतबाट प्राप्त रकम । 

ख. गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हनुे भौलतक लनमामिसँग 
सम्बणन्धत कायमक्रमहरूको िागी विलनयोणजत 
रकमको आधारमा मममत सम्भारको िागी रकमको 
व्यिस्था गररने छ । 

७. कोिको प्रयोग :- यस कोिको रकम िेहाय बमोणजमको कामको 
िालग प्रयोग गनम सवकनेछ । 

क. िफा 9 बमोणजमको लसफाररसमा िफा १६ बमोणजमका 
मममत सम्भार योजनाहरुको को कायम गनम गराउन, 
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ख. सािमजलनक बाटो, पिु, पिेुसा, ढि, लसचँाइ, खानेपानी जस्ता 
भौलतक पूिामधार प्रलत सकारात्मक धारिा, सम्मान, मयामिा 
र िावयत्ि बोध बारे जनचेतना अलभिृवि गनम गराउन, 

ग. मममत सम्भार सम्बन्धी काम गने संस्थाहरू लबच समन्िय 
र कायममा स्तरीयता ल्याउन लनरन्तर सपुररिेिि र 
अनगुमन गनम, 

र्. सामाणजक सचेतना तथा सहभालगतामूिक कायमक्रम 
सञ्चािन गनम । 

८. नपगु रकमको व्यिस्था :- योजना सञ्चािन गनम रकम अभाि भई 
सञ्चालित कायमक्रमहरुमा प्रत्यि असर पने अिस्था भएमा सलमलतिे 
औणचत्य हेरी नपगु रकमका िालग गाउँपालिकामा आिश्यक 
व्यिस्थाका िालग प्राविलधकको लसफाररस सवहत पेि गनुम पनेछ । 

 

पररच्छेि : पाचँ 

मममत योजना छनोट सलमलत 

९. मममत योजना छनौट सलमलतको गठन :- केराबारी गाउँपालिकामा 
मममत सम्भार कायम व्यिणस्थत रुपमा कायामन्ियन गनम तथा कोि 
व्यिस्थापन गनमका िालग िेहाय बमोणजमका पिालधकारीहरु 
संयोजक तथा सिस्य रहने गरी एक सलमलतको गठन गररनेछ ।  

गाउँपालिका अध्यि    - संयोजक 

गाउँपालिका उपाध्यि   - सिस्य 

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत    - सिस्य 

िातािरि तथा विपि सलमलतको संयोजक - सिस्य 

पिुामधार विकास सलमलतको संयोजक  - सिस्य 

प्रमखु, प्राविलधक िाखा   - सिस्य 
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प्रमखु, योजना िाखा          - सिस्य सणचि 

सलमलतको लनयलमत बैठकमा कामसँग सम्बणन्धत कुनै पलन 
व्यणक्त िा संस्थाको प्रलतलनलधिाई आिश्यकता अनसुार आमणन्त्रत गनम 
सवकनछे । 

१०. सलमलतको काम कतमव्य र अलधकार 

क. आगामी आलथमक ििममा गाउँपालिका िेत्रलभत्र 
मममत गररन ु पने भौलतक संरचनाहरुको िागत 
सवहतको वििरि सङ्किन गरी गाउँपालिकामा पेि 
गने ।  

ख. चाि ु आलथमक ििममा आकणस्मक रुपमा मममत 
गररन ु पने पूिामधारहरुको छनोट गरर लनयलमत 
रुपमा मममत योजनाको वििरि तयार गरर गाँउ 
कायमपालिकामा पेि गने । 

ग. प्रत्येक चौमालसकमा कोिमा जम्मा भएको तथा 
खचम भएको रकमको यथाथम वििरि सािमजलनक 
गने गराउने ।  

र्. पूिामधारहरूको मममत सम्भार कायम उपभोक्ता 
सलमलत िा सोझैँ कामिार माफम त िा ठेक्का माफम त 
कसरी गने गराउन ेभने्न विियमा लनिमय गने ।  

ङ. सलमलतिे उपभोक्ता सलमलत माफम त मममत सम्भारको 
कायम गराउँिा उपभोक्तासँग िागत सहभालगताको 
विलध र प्रवक्रयािाई समेत जोड दिने । 

११. सलमलतको बैठक :- सलमलतको बैठक सम्बणन्ध व्यिस्था िेहाय 
बमोणजम हनुेछ; 



खण्ड ६  ,संख्या १२ ,१२ भाद्र २०७९ 

 
 

11 
 

क. सामान्यतया सलमलतको बैठक चौमालसक रुपमा र 
आिश्यक परेमा जनुसकैु बखत पलन बस्न सक्नछे 
। 

ख. सलमलतको बैठक संयोजकिे तोकेको लमलत, समय 
र स्थानमा सिस्य सणचििे बोिाउनेछ । 

ग. सिस्य सणचििे सलमलतको बैठक बस्ने लमलत, 

समय र स्थान तोकी बैठकमा छिफि हनु े
विियसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने समय 
भन्िा चौलबस र्ण्टा अगािै सबै सिस्यिे पाउन े
गरी पठाउन ुपनेछ । 

र्. कुि सिस्य सङ्खख्याको ५० प्रलतित भन्िा बढी 
सिस्य उपणस्थत भएमा बैठकको गिपूरक 
सङ्खख्या पगेुको मालननछे ।  

ङ. आकणस्मक रुपमा बैठक बस्नपुने अिस्था भएमा 
संयोजकिे जनुसकैु बेिा पलन बैठक बोिाइ 
कम्तीमा एक जना सिस्य र सिस्य सणचि 
सवहतको उपणस्थलतमा आिश्यक लनिमय लिन 
सक्नेछ तर यस वकलसमको बैठकबाट भएको 
लनिमयहरुिाई पलछल्िो बैठकमा पेस गरी 
अनमुोिन गनुम पनेछ ।  

च. सलमलतको लनिमय सिस्य सणचििे प्रमाणित गरी 
राख्नछे ।  

१२. बैठकको लनिमय :- बैठकको लनिमय सामान्यतया सिमसम्मत रुपमा 
गनुमपिमछ । सिमसम्मत लनिमय हनु नसकेमा कुि सिस्य 
सङ्खख्याको बहमुतको लनिमयिाई सलमलतको लनिमयको रुपमा 
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मानु्नपनेछ । मत बराबर भएमा संयोजकिे लनिामयक मत दिनछे 
। 

पररच्छेि : छ 

मममत योजनाको तजुममा तथा कायामन्ियन 

१३. योजनाको तजुममा तथा कायामन्ियन :- गाउँपालिकािे अत्यािस्यक 
बाहेक सम्भि भएसम्म सहभालगतात्मक प्रवक्रयाबाट मममत सम्भार 
योजनाहरु तजुममा तथा कायामन्ियन गनुम पिमछ । जसको प्रवक्रया 
िेहाय बमोणजम हनुेछ ।  

क. सलमलतबाट योजना छनोट, 

ख. प्रारणम्भक िागत अनमुान र प्राथलमवककरि, 

ग. सलमलतबाट मममत कायमको विलध लनधामरि, 

र्. िागत अनमुानको स्िीकृलत र योजना सम्झौता, 
ङ. योजना कायामन्ियन, 

च. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन, 

छ. कायम सम्पन्न प्रलतिेिन, 

ज. भकु्तानी, 
झ. समीिा । 

पररच्छेि : सात 

मममत सम्भार सम्बन्धी व्यिस्था 
१४. मममत सम्भारका प्रकार :- गाउँपालिकामा यस कायमविलध अनसुार 

िेहाय बमोणजमका मममत सम्भारका प्रकार हनुेछन ्। 

क. लनयलमत मममत सम्भार, 

ख. पटके मममत सम्भार, 

ग. आिलधक मममत सम्भार, 

र्. आकणस्मक मममत सम्भार, 
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ङ. रोकथाम मूिक मममत सम्भार, 

च. वििेि मममत सम्भार । 

१५. प्राथलमकता क्रम :- मममत सम्भार कायमको प्राथलमकता तोक्ने काम 
सलमलतिे प्राप्त तथ्याङ्क र िस्तणुस्थलतका आधारमा गने भएता पलन 
साधरितया उपिब्ध साधन र श्रोत समेतिाई ध्यान दिँिै लनम्न 
प्राथलमकताका आधारमा प्राथलमकता तोकी कायम सञ्चािन गररन े
छ । 

क. आकणस्मक मममत सम्भार, 

ख. लनयलमत मममत सम्भार, 

ग. पटके मममत सम्भार, 

र्. आिलधक मममत सम्भार, 

ङ. रोकथाम मूिक मममत सम्भार 

च. वििेि मममत सम्भार 

पररच्छेि : आठ 

अनगुमन तथा मलु्याङक्न 
१६. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन :- गाउँपालिकाको मममत सम्भार कोि 

पररचािनका सन्िभममा अनगुमन तथा मूल्याङ्कन व्यिस्था िेहाय 
अनसुार गररनेछ । 

क. गाउँपालिकाको अनगुमन सलमलतिे यस कोिबाट 
सञ्चािन भएका योजनाहरुको अनगुमन, लनरीिि 
तथा मूल्याङ्कन गिाम सलमलतसँग समन्िय गरी 
गनेछ । 

ख. गाँउपालिकािे योजना सञ्चािन भई कायामन्ियन 
भएकोमा प्राविलधक मूल्याङ्कनका आधारमा िा 
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कायम प्रगलतको आधारमा भकु्तानी दिन सवकनछे 
। 

पररच्छेि : नौ 
विविध 

१७. वििरि सािमजलनक गनुमपने :- मममत सम्भार सम्बन्धी कायमक्रमका 
िालग उपिब्ध गराएको रकमहरुको वििरि चौमालसक रुपमा 
सािमजलनक गनुम पनेछ ।  

१८. िेखा र िेखापररिि  :- मममत कोिको िेखा गाउँपालिकािे 
प्रचलित संणर्य कानून बमोणजम राख्नपुने हनु्छ । साथै मममत 
कोिबाट भएको आय व्ययको आन्तररक र अणन्तम िेखापररिि 
गाउँपालिकाको िेखापररिि सगै हनुेछ । 

१९. संिोधन गनम सक्न े:- यस कायमविलधमा उल्िेणखत कुराहरुमा कुनै 
संिोधन गनुम परेमा सम्बणन्धत प्रचलित ऐन लनयमको पररलधलभत्र 
रही गाउँ कायमपालिकािे गनम सक्नेछ । 

२०. कानून बमोणजम हनु े :- कायमविलधमा िेणखएका कुराहरु नपेािको 
संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ र तत ्सम्बन्धी 
लनयमाििी तथा अन्य प्रचलित कानूनसँग बाझीएको हिसम्म 
स्ित: लनष्कृय हनुेछ । 

 

 

 

 

आज्ञािे, 
सिुिमन िाहाि 

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 


