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सयावर गाॉउऩालरका  

नवरऩयासी, (फददघाट ससु्ता ऩश्चिभ) 

स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड् ६          सॊखमा् २                 श्रावण भहहना १ गते, २०७९  
बाग २ 

 

 

 स्थालनम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२ उऩदपा २ फभोश्चजभ सयावर 
गाउऩालरकाको  गाउॉसबारे फनाएको देहाम फभोश्चजभको कामदहवलध सवदसाधायणको जानकायीको रालग 

प्रकाशन गरयएको छ । 

 

ऐनको नाभ् सयावर गाउॉऩालरकाको भभदत सम्बाय कोष सञ्चारन कामदहवलध, २०७९ 
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सयावर गाउॉऩालरकाको भभदत सम्बाय कोष सञ्चारन कामदहवलध, २०७९ 

गाउॉ सबाफाट स्वीकृत लभलत् २०७९/०३/३१ 
प्रभाश्चणकयण लभलत २०७९/०३/३१ 

प्रकाश्चशत लभलत २०७९/०४/१ 
प्रस्तावना् सयावर गाउॉऩालरका, वा अन्तगदतका लनकामफाट लनभादण बएका सावदजलनक ऩूवादधाय एवभ ्
गाउॉऩालरकाको स्वालभत्वभा यहेको सावदजलनक सम्ऩश्चिको भभदत सम्बाय गने कामदराई व्मवश्चस्थत गनद 
वाञ्छनीम बएकारे याभग्राभ नगयऩालरकाको प्रशासकीम कामदहवलध (लनमलभत गने) ऐन, २०७५ को 
दपा ४ फभोश्चजभ सयावर गाउॉकामदऩालरकारे मो कामदहवलध फनाएको छ ।  

 

 

ऩरयच्छेद–१ 

प्रायश्चम्बक 

 १. सॊश्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामदहवलधको नाभ "सयावर गाउॉऩालरकाको भभदत सम्बाय कोष 
सञ्चारन कामदहवलध, २०७९" यहेको छ । 

  (२) मो कामदहवलध कामदऩालरकाफाट स्वीकृत बएको लभलतफाट राग ुहनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् हवषम प्रसङ्गरे अको अथद नरागेभा मस कामदहवलधभा्  

 (१) ‘ऐन’ बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ राई सम्झनऩुददछ ।  

 (२) ‘सबा’ बन्नारे सयावर गाउॉऩालरकाको गाउॉ सबा सम्झन ुऩददछ ।  

 (३) ‘कामदऩालरका’ बन्नारे सयावर गाउॉऩालरकाको कामदऩालरका सम्झन ुऩददछ ।  

 (४) ‘प्रभखु’ बन्नारे सयावर गाउॉऩालरकाको प्रभखुराई सम्झन ुऩददछ ।  

 (५) ‘उऩप्रभखु’ बन्नारे सयावर गाउॉऩालरकाको उऩप्रभखुराई सम्झन ुऩददछ ।  

 (६) ‘प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत’ बन्नारे सयावर गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतराई 
सम्झन ुऩददछ ।  
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 (७) ‘सलभलत’ बन्नारे दपा ६ फभोश्चजभको सलभलत सम्झन ुऩददछ । 

 (८) ‘सावदजलनक सम्ऩश्चि’ बन्नारे सयावर गाउॉऩालरकाको स्वालभत्वभा यहेका बवन तथा जग्गा,      
माश्चन्त्रक उऩकयण, हवद्यतुीम साभग्री, सवायी साधन रगामतका अचर सम्ऩश्चि सम्झन ुऩददछ ।  

 (९) ‘सम्फश्चन्धत शाखा’ बन्नारे भभदत सम्बाय कोषफाट व्मम हनुे गयी भभदत सम्बाय गनद श्चजम्भेवायी 
तोहकएको शाखाराई सम्झन ुऩददछ । 

 (१०) ‘भभदत सम्बाय’ बन्नारे सावदजलनक सम्ऩिीकोलनमलभत रुऩभा भभदत सम्बाय गने कामद 
सम्झनूऩछद ।  

 (११) ‘ऩूवादधाय’ बन्नारे सडक, ढर, सडकऩेटी, ऩरु ऩरेुसा, नहय, कुरो, सावदजलनक ऩाकद , यगॊशारा, 
ल्माण्डहपल्ड साइट, खेरभैदान, सावदजलनक शौचारम, साॉस्कृलतक सम्ऩदाहरु आददराई सम्झनऩुददछ ।       
(१२) ‘कोष’ बन्नारे सयावर गाउॉऩालरकाको भभदत सम्बाय कोष सम्झन ुऩददछ । 

 

 ३. कामदहवलधको उद्दशे्म् मस कोष स्थाऩनाका उदे्दश्महरु देहामफभोश्चजभ यहेका छन््   

(१) गाउॉ ऺेत्रलबत्र यहेका सावदजलनक ऩूवादधाय एवभ ्सम्ऩश्चिहरुको सभमभै भभदत सम्बाय गयी क क 
दरुुस्त याख्न।े  

(२) कोष सञ्चारनसम्फन्धी प्रहिमाराई सयर, स्ऩष्ट, ऩायदशी य व्मवश्चस्थत फनाउने ।  

(३) उऩबोक्ता सलभलत, गाउॉऩालरका तथा अन्म सयकायी लनकामहरुफाट लनभादण बएका ऩूवादधायहरु 
सभमभै भभदत सम्बाय गयी बहवष्मभा हनुसक्ने सम्बाहवत ऺलतफाट जोगाउने ।  

(४) ऩूवादधाय एवभ ्सावदजलनक सम्ऩश्चिहरुको भभदत सम्बायका रालग स्रोत जटुाउन सॊघ, प्रदेश य अन्म 
लनकामहरुसॉग सभन्वम गने ।  

(५) प्राकृलतक प्रकोऩ एवभ ् आकश्चस्भक रुऩभा सावदजलनक सम्ऩश्चि तथा ऩूवादधायभा ऩगेुको ऺलतको 
तत्कार भभदत सम्बाय गयी सचुारु गने ।  

(६) वाहषदक रुऩभा भभदत सम्बाय गनुदऩने सडक रगामतका अन्म ऩूवदधायहरुको हववयण तमाय ऩायी 
भभदत सम्बाय सम्फन्धी कामदिभ तमाय ऩाने ।  
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ऩरयच्छेद–२ 

कोष स्थाऩना, सञ्चारन य प्रमोग 

 ४. कोष स्थाऩना य सञ्चारन्  

(१) सयावर गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्रका सावदजलनक ऩूवादधाय एवभ ्सावदजलनक सम्ऩश्चिको लनमलभत भभदत 
सम्बाय गयी सॊयऺण एवम्सॊवद्र्धन गनद भभदत सम्बाय कोष स्थाऩना गरयनेछ ।  

(२) कोषभा देहामको यकभ जम्भा गरयनेछ्  

  (क) सबाफाट कोषभा हवलनमोश्चजत यकभ, 

   (ख) नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायफाट भभदत सम्बाय कामदका रालग प्राप्त यकभ,  

   (ग) अन्म कुनै व्मश्चक्त, सयकायी लनकाम, गैयसयकायी सॊघसॊस्था तथा दात ृलनकामफाट कोषराई                                                                          
प्राप्त अनदुान यकभ, 

  (घ) कोषको भौज्दात यकभभा प्राप्त ्माज तथा भनुापा फाऩतको यकभ । 

(३) कोषको यकभ कामदऩालरकारे तोकेको फैङ्क खाताभा जम्भा गरयनेछ । उक्त कोषभा जम्भा 
बएको यकभ मसै कामदहवलधफभोश्चजभ खचद गरयनेछ ।  

(४) भभदत सम्बाय कोषको खाता प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत य रेखा प्रभखुको सॊमकु्त दस्तखतफाट 
सञ्चारन हनुेछ ।  

५. कोषको प्रमोग् सयावर गाउॉऩालरकाको भभदत सम्बाय कोषको प्रमोग गाउॉऩालरका य अन्म 
सयकायी लनकामहरुफाट मस नगय ऺेत्रलबत्र लनभादण गरयएका सडक, ऩरुऩरेुसा, सावदजलनक बवन, 

खानेऩानी रगामतका अन्म बौलतक ऩूवादधाय एवभ ् सावदजलनक सम्ऩश्चिहरुको भभदत सम्बाय तथा 
आकश्चस्भक एवश्चम्वऩश्चिफाट ऺलत बएको सावदजलनक ऩूवादधायको भभदत सम्बायको रालग प्रमोग गरयनेछ 
।  

ऩरयच्छेद–३ 

सलभलतको गकन, काभ, कतदव्म य अलधकाय 
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६. भभदत सम्बाय कोष सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सलभलतको गकन्  

 (१) गाउॉऩालरकाको भभदत सम्बाय कोष सञ्चारन य व्मवस्थाऩनका रालग एक कोष सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन सलभलत यहनेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोश्चजभको सलभलत देहामफभोश्चजभ गकन हनुेछ्  

१. गाॉउ प्रभखु      सॊमोजक  

२. गाउॉ उऩप्रभखु      सदस्म  

३. प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत    सदस्म  

४. आलथदक प्रशासन शाखा प्रभखु    सदस्म  

५. ऩूवादधाय शाखा प्रभखु     सदस्म  

६. ऩूवादधय हवकास सलभलतको सॊमोजक   सदस्म  

७. प्रशासन तथा व्मवस्थाऩन भहाशाखा प्रभखु  सदस्म सश्चचव 

 (३) सलभलतको फैकक सॊमोजकरे तोकेको सभमभा आवश्मकता अनसुाय फस्नेछ ।  

 (४) सॊमोजकरे आवश्मक कानेभा कामदऩालरका सदस्म, हवऻ, कभदचायी तथा अन्म व्मश्चक्तहरुराई 
फैककभा आभन्त्रण गनद सहकनेछ । 

 (५) सॊमोजक तथा सदस्महरुरे फैककभा बाग लरएफाऩत काननु फभोश्चजभ फैकक बिा ऩाउनेछन।्  

७. सलभलतको काभ, कतदव्म य अलधकाय् सलभलतको काभ कतदव्म य अलधकाय देहामफभोश्चजभ हनुेछ् 

 (१) भभदत सम्बाय गनुदऩने मोजना तथा कामदिभ छनौट गयी फजेट हवलनमोजनका रालग लसपारयस 
गने ।  

(२) गाउॉऩालरकालबत्रका सावदजलनक ऩूवादधाय एवभ ्सम्ऩश्चिको सॊयऺण, सॊवद्र्धन तथा लनमलभत भभदत 
सम्बायका रालग व्मवस्था लभराउने । 
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(३) गाउॉऩालरकाको बौलतक ऩूवादधायहरुको भभदत सम्बायका कामदिभहरु मोजनाफद्ध रुऩभा अश्चघ 
फढाउन सम्फद्ध सफै लनकामहरुसॉग सभन्वम गने ।  

(४) कोषको ददगोऩनाका रालग आलथदक श्रोत जटुाउन सॊघ, प्रदेश सयकाय तथा अन्म दात ृ लनकाम 
एवभ ्सॊघसॊस्थासॉग सभन्वम गने ।  

(५) कोष वहृद्ध, कोषको सञ्चारन तथा उऩमोगका सम्फन्धभा आवश्मक नीलतगत तथा कामादन्वमनगत 
लनणदमहरु गने ।  

(६) कोषको आलथदक रेखा प्रणारी एवभ ्प्रशासलनक कामदहरुको लनयीऺण गने तथा सो सम्फन्धभा 
आवश्मक लनणदमहरु गने ।  

(७) आवश्मकतानसुाय अन्म कामद गने ।  

ऩरयच्छेद–४ 

कोष सञ्चारन प्रहिमा य प्राथलभकता 
८. कोष सञ्चारन प्रहिमा्  

(क) लनमलभत भभदत सम्बाय्  

  (१) सम्फश्चन्धत शाखारे गाउॉ ऺेत्रलबत्रका सावदजलनक ऩूवादधायतपद  भभदत सम्बाय गनुदऩने कामदको    

हववयण सङ्करन गयी सलभलत सभऺ ऩेश गनेछ ।  

 (२) शाखाफाट तमाय बई ऩेश बएको भभदत सम्बाय कामदिभ/मोजनाको प्राथलभकता य उऩमकु्तताका 
आधायभा सलभलतको स्वीकृलतभा कोषफाट भभदत सम्बाय गनद सहकनेछ्  

(ख) आकश्चस्भक भभदत सम्बाय्  

 (१) प्राकृलतक हवऩश्चिफाट सशृ्चजत आकश्चस्भक अवस्थाभा रागत अनभुानको आधायभा देहामफभोश्चजभ 
भभदत सम्बाय गनद स्वीकृलत लरई भभदत सम्बाय गनद सहकनेछ ।  

    (क) एक राखसम्भको रागत अनभुान यहेको भभदत सम्बाय प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतको 
स्वीकृलतभा गयाउन सक्नेछ ।  
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   (ख) एक राख बन्दा फढी ऩाॉच राखसम्भ रागत अनभुान यहेको भभदत सम्बाय गाउॉ प्रभखुको 
स्वीकृलतफाट गनद सहकनेछ ।  

   (ग) सम्फश्चन्धत शाखारे लनमलभत तथा आकश्चस्भक कामदका रालग गरयएको भभदत सम्बायको 
चौभालसक रुऩभा प्रलतवेदन तमाय गयी सलभलतसभऺ ऩेश गनेछ । सलभलतरे मस्तो प्रलतवेदन भालथ 
आवश्मक छरपर गयी स्वीकृत फजेटको ऩयीलध लबत्र बएभा भभदत सम्बायको स्वीकृती ददन े। थऩ 
फजेट आवश्मक बएभा कामदऩालरकाभा ऩेश गने ।  

   (घ) भभदत सम्बाय गदाद सम्फश्चन्धत शाखारे (प्राहवलधक) भभदत सम्बाय गनुदऩने कामद प्रचलरत 
काननुफभोश्चजभ कोषफाट भभदत सम्बाय गनेछ । 

 

 

 

 

ऩरयच्छेद–५ 

भभदत कामद, लनभादण साभग्री तथा इन्धन व्मवस्थाऩन 

९. भभदत गनुदऩने कामदका रालग आवश्मक ऩने लनभादण साभग्रीहरु प्रचलरत काननु फभोश्चजभ कोषभा 
हवलनमोश्चजत फजेटफाट खरयद गरयनेछ ।  

१०. एक राखसम्भको लनभादण साभग्री/लभस्त्री य ज्माभी सम्फश्चन्धत शाखारे अलधकाय प्राप्त 
अलधकायीको स्वीकृलत लरई भभदत सम्बाय कोषफाट खचद गने गयी खरयद गनद सक्नेछ ।  

११. भभदत सम्बाय गनुदऩने कामदका रालग राग्ने इन्धन भभदत सम्बाय कोषफाट व्मवस्था गरयनेछ । 
मस्तो भभदत सम्बाय कामदभा प्रमोग हनुे सवायीभा राग्ने इन्धनको छुटै्ट अलबरेख याश्चखनेछ । भभदत 
सम्बायको रालग प्रमोग हनुे सवायी साधनको अलनवामद रुऩभा रगफकु याख्न ुऩनेछ ।  

१२. कारोऩते्र सडक, बवन, ऩूर, रयटेलनङ वार, खानेऩानी जस्ता ऩूवादधाय भभदत गने लनभादण कामदको 
प्रचलरत काननु फभोश्चजभ कोषफाट सञ्चारन गरयनेछ । 
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ऩरयच्छेद–६ 

हवहवध 

१३. खरयद प्रहिमा् कोषफाट व्ममबाय हनुेगयी सञ्चारन गरयने भभदत सम्बायका रालग आवश्मक 
साभग्री तथा सेवा खरयद प्रचलरत काननु फभोश्चजभ हनुेछ ।  

१४. सऩुयबाइजय खटाउन सक्ने्  कामादरमफाट हनुे सावदजलनक सम्ऩश्चि एवम्ऩूवादधायको भभदत सम्बाय 
कामदको प्राहवलधक येखदेख गनद सऩुयबाइजय खटाउन सहकने छ ।  

१५. भभदत सम्बाय कामदको सऩुरयवेऺण् कामादरमफाट गरयने भभदत सम्बाय कामदको सऩुरयवेऺण 
सम्फश्चन्धत शाखारे गनेछ । अन्म प्राहवलधक कभदचायीराई खटाउन ु ऩयेभा प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृतरे खटाउनेछ ।  

१६. रेखाऩयीऺण् कोषको आन्तरयक रेखाऩयीऺण आन्तरयक रेखा ऩयीऺक अलधकृतफाट य अश्चन्तभ 
रेखाऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकको कामादरमफाट हनुछे ।  

१७. फाधा अड्काउ पुकाउने्  मस कामदहवलध कामादन्वमन वा मस कामदहवलध फभोश्चजभ सञ्चारन हनुे 
कामदिभहरुको सम्फन्धभा कुनै दहुवधा उत्ऩन्न बएभा वा सभस्मा ऩयेभा कामदऩालरकारे फाधा अड्काउ 
पुकाउन सक्नेछ । 

 

आऻारे  

कृष्ण प्रसाद ऻवारी   

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत  

 


