
 1 

 

 

भरतपरु महानगरपालिकाका स्थानीय राजपत्र खण्डः ६ संखयाः २  लमलतः २०७९ भाद्र..  गते 

 

 

स्थानीय- राजपत्र 
 

भरतपरु महानगरपालिकाद्बारा प्रकाशित 

खण्डः ६                                    संखयाः २                      लमलतः २०७९/०५/१९  

                                          भाग-२ 

भरतपरु महानगरपालिकाको मममत सम्भार कायमविलि, २०७९ 

भरतपरु महानगरपालिका 
नगर कायमपालिकाको कायामिय 

भरतपरु, शितिन । 

बागमती प्रदेि, नेपाि  
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भरतपरु महानगरपालिकाको मममत सम्भार कायमविलि, २०७९ 

                                 कायमपालिकामा पेि भएको लमलत २०७९/०५/१६ 

                                                  पाररत लमलत २०७९/०५/१६ 
 

     प्रस्तािना: 
भरतपरु महानगरपालिकामा लनलममत भौलतक पूिामिारको समयमा नै मममत सम्भार गरर िागत प्रभािकारीताका 
माध्यमिे खिम लमतशययता र ददगो िनाउन आिश्यक भएको,मममत सम्भारिाई ययिशस्थत गरर लनयमन गनम र 
जिाफ देही बनाउन िाञ्छनीय भएकोिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ िमोशजम 
भरतपरु महानगरपालिकािे यो कानून बनाई िाग ुगरेको छ । 

 

पररच्छेद:-१ 

प्रारशम्भक 

   १.संशिप्त नाम र प्रारम्भ: 
क) नाम: कायमिलिको नाम “भरतपरु महानगरपालिकाको मममत सम्भार कायमविलि २०७९” रहेकोछ । 

ख) प्रारम्भ : यो कायमविलि स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन भएको लमलत देशख िाग ुहनुछे । 

  २. पररभाषा: लबषय िा प्रसंगिे अको अथम निागेमा यस कायमविलिमा, । 

(क) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार संिािन ऐन २०७४ िाई सम्झन ुपदमछ । 

(ख) “नगरपालिका” भन्नािे भरतपरु महानगरपालिकािाई सम्झन ुपदमछ । 

(ग) “कायमपालिका” भन्नािे भरतपरु महानगरपालिकाको नगर कायामपालिकािाई सम्झन ुपदमछ । 

(घ) “कायामिय” भन्नािे महानगरपालिका रहेको कायामियिाई सम्झन ुपदमछ । 

(ङ) “मममत सम्भार” भन्नािे भरतपरु महानगरपालिकामा लनलममत भौलतक पूिामिारहरुको सानालतना टुटफुट मममत 
खाल्टा खलु्टी मममत, िहुािट लनयन्त्त्रण गने कायम तथा लनिामररत रकमको लसमा लभत्रका सािारण प्रकृलतका 
सामाग्री प्रयोग गरर सम्पन्न हनुे मममत सम्भार कायमिाई सम्झनपुदमछ । 

(ि) “िाखा” भन्नािे भरतपरु महानगरपालिका अन्त्तगमत रहेका िाखाहरुिाई सम्झन ुपदमछ । 

(छ) “सलमलत” भन्नािे यस कायमविलिको दफा ८ बमोशजम गदित सलमलतिाई सम्झन ुपदमछ । 

(ज) “उपभोक्ता सलमलत” भन्नािे“ योजना/पररयोजनाबाट प्रत्यि िाभाशन्त्ित जनसहभालगतामिुक पिुामिार 
विकास तथा लनमामणका िालग महानगरपालिकामा दताम भएको सलमलतिाई सम्झन ुपदमछ । 

(झ) “आलथमक िषम” भन्नािे श्रािण १गते देशख िरुुभई आषाढ मसान्त्तमा समाप्त हनुबेषमिाई सम्झन ुपदमछ। 

(ञ) “सभा” भन्नािे भरतपरु महानगरपालिकाको नगरसभािाई सम्झन ुपदमछ । 

(ट) “प्रमखु प्रिासवकय अलिकृत” भन्नािे महानगरपालिका नगर कायमपालिकाको कायामियको प्रमखु प्रिासवकय 
अलिकृतिाई सम्झन ुपदमछ । 

(ि) “तोवकएको ”िा“ तोवकए िमोशजम” भन्नािे महानगरपालिकािे समय समयमा लनणमय गरी तोवकएको िा 
तोवकए िमोशजम संम्झन ुपदमछ । 

       ३. कायमविलिको उद्दशे्य: 
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यस भरतपरु महानगरपालिकामा लनलममत भौलतक पूिामिारिाई ययिशस्थत रुपिे मममत सम्भार गरर भविष्यमा हनुे 
िुिो ितीिाट जोगाउन एिं ययिशस्थत रुपिे संिािन गनम लनम्न उद्देश्य रहेको छ । 

(क) महानगरपालिका लभत्र रहेका बाटो, खानेपानी, कल्भटम, पाटी पौिा, पिु पिेुसा, भिन, नहर, कूिो, सतह 
ढिआददहरुको मममत सम्भार गरर सेिा प्रिाहिाई लनरन्त्तरता ददने । 

(ख) उपभोक्ता सलमलत िगायत सरकारी तथा गैरसरकारी लनकायहरुबाट लनमामण भए गरेका योजनाहरुमा 
स्थानीय स्रोत सािनको ययिशस्थत पररिािन र जनसमदुायको अपनत्ि िृवि गने । 

ग) मममत सम्भार कायममा एकरुपता ल्याउन सबै लनलममत भौलतक पबुामिार योजनाहरुको एक द्वार प्रणािीबाट 
मममत सम्भार गररने छ / 

     ४.कायमविलिको प्रयोग कताम: 
खासगरी यस कायमविलिको प्रयोगकताम भरतपरु महानगरपालिका नै भए पलन पिुामिार लनमामणका हकमा नागररक 
संघ संगिन, उपभोक्ता सलमलत, गैर सरकारी संस्था, लनमामण ययिसावय समेत रहने छन । 

 

पररच्छेद २ 

मममत सम्भार कोषको ययिस्था र संिािन 

     ५. मममत सम्भार कोष स्थापना : 
(१) भरतपरु महानगरपालिकामा लनलममत भौलतक पूिामिारको मममत सम्भार गरर प्रयोगमा ल्याउनका िालग एक 
“मममत सम्भार कोष” को ययिस्था गनेछ । 

(२) दफा ५(१) बमोशजमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन:् 
(क) मममत सम्भार कोषकािालग आ. ि. २०७९/०८० मा विलनयोशजत रकम, 

(ख) प्रत्येक आलथमक िषममा नगर सभािे विलनयोजन गरेको रकम, 

(ग) कुनै ययशक्त िा संस्था िा लनकायद्वारा कोषिाई प्राप्त हनुे सहयोग िा अनदुान रकम, 

(घ) नेपाि सरकारका लनकायबाट प्राप्त एिम ्विलनयोशजत रकम, 

(ङ) अन्त्य विविि श्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) “मममत सम्भारकोष” को छुटै्ट खातािाट आलथमक कारोबार सञ्चािन गररनेछ। 

(४) “कोष को खाता सञ्चािन” कोषको आलथमक कारोबारको िालग प्रमखु प्रिासवकय अलिकृत िा लनजिे 
तोकेको अलिकृत कममिारी र आलथमक प्रिासन िाखा प्रमखुको संयकु्त दस्तखतबाट खाता सञ्चािन गररनछे । 

   ६. कोषको प्रयोग : 
भरतपरु महानगरपालिकािे स्थापना गरेको मममत सम्भार कोषको प्रयोग देहाय अनसुारका काममा मात्र 
गररनेछ । 

)क(  महानगरपालिका लभत्रका भौलतक पूिामिारहरु आपतकालिन तथा लनयलमत रुपमा मममत सम्भारको कायम 
गनम गराउन,  

(ख) महानगरपालिका लभत्रका भौलतक पूिामिारको अिस्थाको समय समयमा लनररिण अनगुमन गरर मममत 
सम्भारका िालग आिश्यक सझुाि ददन । 

(ग ) मममत सम्भारका िालग आिश्यक उपकरण सामाग्री खररद गनम । 
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     पररच्छेद-३ 

कायामन्त्ियन ययिस्था र सलमलतको गिन 

    ७. कायामन्त्ियन ययिस्थापन: मममत सम्भार कोष माफम त मममत सम्भारको कायम लनम्न अनसुार गररन ेछ । 

(१) महानगरपालिकािाट िा अन्त्य लनकायसंगको साझेदारीमा सम्पन्न भएका पूिामिारहरुको तत्कािै मममत 
सम्भार गनुम पने भएमा सम्बशन्त्ित िाखा िा सम्िन्त्िीत िडा सलमतीको मागको आिारमा मममत सम्भार 
सलमलतिाट लनरीिण अनगुमन र लनणमय भएपलछ मममत सम्भार गराईनेछ ।मममत कायमका िालग स्िीकृलत भएका 
योजनाहरुको कायामदेि भएको लमलतिे १ (एक) मवहना लभत्रमा मममत सम्भार गररसक्न ुपनेछ / 

(२) मममत कायम सािमजलनक खररद लनयम अनसुार अमानत, िीििन्त्दी दरभाउ पत्र िेक्का प्रवियाबाट 
महानगरपालिकाको शस्िकृलतमा हनुेछ। 

३) तत्कािै गनुमपने मममत कायमको आइटमहरुको प्रलत यलुनट मलु्य र आिश्यक औजार तथा उपकरणहरुको 
उपिब्िता सवहतको सूिना जारी गरर मममत कायम सलमलतको लनणमय बमोशजम गनम सवकनेछ / 

(३) महानगरपालिकािे मममत सम्भारको भकु्तानी गदाम अनगुमन सलमलतको लसफाररसमा मात्र गनेछ । 

     ८.मममत सम्भार सलमलतको गिनः 
(१)भरतपरु महानगरपालिकामा मममत सम्भार कायमको ययिस्थापनका िालग देहाय अनसुारको सलमलत गिन 
गररनेछ ।उक्त सलमलतमा देहाय बमोशजमका पदालिकारी तथा सदस्य रहनेछन:् 
(क) नगर प्रमखु                                             – संयोजक 

(ख) नगर उप-प्रमूख         – सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत िा लनजिे तोकेको कममिारी    – सदस्य 

(घ) पूिामिार विकास सलमलतको संयोजक                          – सदस्य 

(ङ)िहरी पबुामिार विकास महािाखा प्रमखु (लसलनयर लडलभजनि इशन्त्जलनयर)   – सदस्य 

(ि) आलथमक प्रिासन महािाखा प्रमखु िा लनजिे तोकेको प्रलतलनिी          - सदस्य  
(छ) मममत संभार िाखा प्रमखु                                    – सदस्य सशिि 

(२) सलमलतमा आमशन्त्त्रत गनम सवकने: यस कायमलबलि बमोशजम गदित सलमलतको लनयलमत बैिकमा कामसंग 
सम्बशन्त्ित कुनै पलन ययशक्त िा संस्थाको प्रलतलनलििाई आिश्यकता अनसुार आमशन्त्त्रत गनम सवकनछे । 

३) अनगुमन सलमलत तपलसि अनसुार रहनेछ । 

संयोजक : नगर उप- प्रमखु 

सदस्य : प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 

सदस्य : आलथमक प्रिासन महािाखा प्रमखु 

सदस्यः लस.लड. ई. 
सदस्य : कायमपालिका सदस्य 

सदस्य सशिि : योजना िाखा प्रमखु  
     ९. सलमलतको बैिक : 

(१) सलमलतको बैिक प्रत्येक िौमालसक िा आिश्यक परेमा जनुसकैु बखत पलन बस्न सक्नेछ । 

(२) सलमलतको बैिक संयोजक संग परामिम गरी सदस्य–सशिििे बोिाउनछे । 
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(३) संयोजकको अनपुशस्थलतमा िैिक िस्न नसक्ने अिस्था भएमा नगर उप-प्रमूख संयोजकत्िमा िसी 
आिश्यक लनणमय लिन सवकनेछ । 

तर यस वकलसमको िैिकिाट भएको लनणमयहरुिाई पलछल्िो िैिकमा जानकारीका िालग सदस्य सशिििे 
अलनिायम रुपमा पेि गनुम पनेछ । 

४) सलमलतका पदालिकारीहरुको बैिक बसेको समयको बैिक भत्ता एिं सलुबिा लनयमानसुार पाउनछेन ्/ 

 

    १०. सलमलतको काम, कतमयय र अलिकार: मममत सम्भार सलमलतको काम, कतमयय र अलिकार देहाय बमोशजम हनुेछ  
(क) ऐन र लनयमाििी अनसुार मममत सम्भार कोषको खातामा जम्मा गनुमपने रकम समयमा नै जम्मा गने 
ययिस्था लमिाउने । 

(ख) मममत सम्भार कोषको िालग िावषमक रुपमा आिश्यक पने बजेट, आय िेत्र र खिम हनुे रकमको 
कायमयोजना बनाई कायमपालिका माफम त नगर सभामा पेि गने । 

(ग) कोषमा आिश्यक पने रकम जटुाउने तफम  आिश्यक पहि गने । 

(घ) लनलममत भौलतक पबुामिारहरुको मममत सम्भारका िालग आिश्यक पने कायमहरुको वििरण संकिन गने । 

(ङ) लनलममत भौलतक पबुामिारहरुको मममत सम्भारका िालग आिश्यक पने कायमहरू कुन प्रवियाबाट मममत 
सम्भार गदाम कम िागतमा िढी प्रभािकारीता हनुे हो सोको विश्लषेण गरर आिश्यक लनणमय सवहत लसफाररस 
गने । 

(ि) कायामन्त्ियन तथा प्राविलिक सपुरीिेिणको ययिस्थामा सहयोग गने । 

(छ) महानगर िेत्र लभत्रका सडक, ढि, फुटपाथ, सािमजलनक स्थि आददको अिस्था अध्ययन गरी म्यावपङ्ग गने 
। 

(ज) सडक, ढि, पूराताशत्िक, सांस्कृलतक, ऐलतहालसक िते्रहरुको लनयलमत मममत सम्भार, स्तरोन्नतीको सम्बन्त्िी 
ययिस्थापकीय कायमहरु गने । 

(झ) महानगर लभत्रका भौलतक पिुामिार विकासको लनयलमत, मममत सम्भार, स्तरोन्नती कायमिाई प्रभािकारी 
बनाउन सम्बन्त्िीत सरकारी तथा गैर सरकारी लनकायहरुसंग समन्त्िय गरी कायम गने । 

(ञ) मममत सम्भार कायमहरुको लनयलमत अनूगमन, मलु्यांकन गरी लनयलमत रुपमा प्रलतिेदनहरु पेि गने । 
भएका खिमहरुको फरफारक गने ययिस्था लमिाउन े। 

     ११. अनगुमन तथा मूल्याकंन  
 १) यस कोषबाट संिािन हनुे तथा भएका योजना, कायमिमहरुको अनगुमन, सपुररिेिण तथा मलु्यांकन गने         
गराउने दावयत्ि मममत सम्भार सलमलतको हनुेछ / 

 २) मममत सम्भार सलमलतिे सलमलतबाट लनणमय गरर आिश्यकता अनसुार योजना कायमिमहरुको 
अनगुमन,मलु्यांकन अनगुमन सलमलतबाट गनुम गराउन ुपनेछ / 

 ३) अनगुमनको वित्तीय तथा भौलतक प्रलतबेदन अलनिायम रुपमा मममत सम्भार सलमलतमा पेि भएको हनु ुपनेछ 
/ सो उपर सलमिा गरर सलमिा भए अनसुार कायामन्त्ियन गनुम गराउन ुपनेछ / 

४) संिालित योजना, कायमिमको आिश्यक देशखएमा महानगरपालिका बाट अनगुमन मलु्यांकन गनम सवकनेछ /  
 ५) योजना, कायमिमको अनगुमन तथा सपुररिेिणगदाम स्िीकृत कायम योजना अनसुार काम नभएको िा 
कोषबाट प्राप्त रकम लनिामररत कायममा खिम भएको नपाईएमा मममत सम्भार सलमलतिे लनणमय गरर त्यस्तो योजना, 
कायमिम रि गनम सक्नेछ / 
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पररच्छेद–४ 

मममत सम्भार कायमनीलत र प्राथलमकता 
१२. कायमनीलतः 
यस कायमविलि अनसुार मममत सम्भार कायमिाई लमतययवय, ददगो र समदुायको अपनत्ि बढाउनका िालग देहायका 
कायमनीलतहरु अबिम्बन गनेछ । 

(१) मममत सम्भार कायम भरसक विकेशन्त्द्रत, श्रमप्रदान िा कामदारहरुिाई सोझै प्रयोग गरी िा उपभोक्ता 
सलमलतको माध्यमबाट अथिा ययशक्तिाई िेक्का ददएर गराउने छ। 

(२) मममत सम्भार कायम भरसक श्रममूिक स्थानीय नतेतृ्ि तथा श्रोतमखुी, िातािरणमैत्री प्रविलि प्रयोग गरी 
सहभालगतात्मक प्रवियाबाट र हररत सडकको अििारणा अििम्बन गनम प्रयास गने । 

(३) स्थानीय नागररकहरुको ज्ञान, सीप, अनभुि र योग्यतािाई विकास कायममा उपयोग गने । 

(४) प्रत्येक िषम मममत सम्भारका कायमहरुको िालग आिश्यक सूशि तयार गरी सम्भायय बाढी, कटान पटान 
िेत्र िगायतका अन्त्य जोशखमपूणम स्थानहरुका साथै सािमजलनक यातायातिाई सूिारु गनुम पने जस्ता 
कुराहरुिाई बढी ध्यान ददई यस वकलसमको कायमिाई सहज र सरि बनाउने । 

(५) सडक िगायतका पूिामिारहरुको लनमामण कायम सम्पन्न भएपलछ िाभाशन्त्ित िेत्रका उपभोक्ता सलमलतिाट 
मममत सम्भार कायम गने प्रलतबिता सवहतको शजम्मेिारी ददने । 

(६) लनयलमत मममत सम्भार कायम सदैि िाि ुरहने छ तर िषामतको समयमा थप ययिस्था गररनेछ । 

(७) आकशस्मक मममत सम्भारको हकमा आिश्यकता अनसुार गररने छ तर बजेटको ययिस्था भने गतिषमको 
अनभुि र खिमिाई आिार मानी तय गररनेछ । 

(८) रोकथाम मूिक मममत सम्भारका हकमा भने संभावित जोशखमिाई हेरी श्रोतको आिारमा आलथमक िषम 
लभत्र कुनै समयमा पलन रोकथाम मूिक मममत सम्भारको कायम गररनछे । 

 

१३. प्राथलमकतािम 

मममत सम्भार कायमको प्राथलमकता तोक्ने काम मममत सम्भार सलमलतिे प्राप्त तथयांक र िस्तशुस्थलतका आिारमा 
गने भएता पलन सािारणतया उपिब्ि सािन र श्रोत समेतिाई ध्यान दददै लनम्न प्राथलमकताका आिारमा 
प्राथलमकता तोकी कायमसञ्चािन गररने छ । 

क) आकशस्मक मममत सिुार, 
ख) लनयलमत मममत सम्भार 
ग) पटके मममत सिुार 
घ) आिलिक मममत सम्भार 
ड.) रोकथाममूिक मममत सम्भार 
क) आकशस्मक मममत सम्भार (Emergency Mainteance) 

 आकशस्मक ट्रावफक सञ्चािन ययिस्थापन, 

 भिूय तथा बाढी हटाई अिरुि सडक खोल्ने कायम 
 भत्केको इम्िान्त्कमेन्त्ट (Embankment) तथा कट स्िोप (Cut Slope) मममत कायम 
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 डाईभसमन लनमामण 

 पिु पिेुसाको आकशस्मक मममत संभार 
ख) लनयलमत मममत सम्भार अन्त्तरगत: सडक वकनाराको ढि, कल्भटम, पूि आददको सफाई, ढििाई सामान्त्य 
रुपमा फेरबदि आदद, 

 सडक सतह सफाई, 

 सडक वकनाराको मममत सम्भार, 
 सडक सतह र छेउछाउ िरपर उम्रकेो घााँस तथा झारपातको सफाई, 

 सामान्त्य खािको पवहरो िा भसू्खिन पन्त्छाउन,े 

 सडकमा राशखएका अन्त्य संरिना को सफाई गने । 

 महानगरपालिकाका मखुय तथा िडा कायामिय भिनहरु 

(ग) पटके मममत सम्भार अन्र्तगत 

 नािी मममत कायम 
 कल्भटम, सतह नािी मममत कायम 
 सडक वकनारा मममत कायम 
 सडकमा राशखएका अन्त्य संरिनाको मममत कायम, 
 खाल्डा खलु्डी र प्िािहरु टािटुि 

 फाटेको तथा फुटेको िाउमा टािटुि 

 सडक वकनारा मममत 

(घ) आबलिक मममत सम्भार अन्त्तरगत  
 स्िरी लसि  
 सफेस ड्ेलसड.  
 स्याण्ड लसि  
 ओभरिे  
 सडक वकनाराको पनु: खण्डाशस्मथ  
 सडक रंगरोगन कायम  

ड.) रोकथाम मूिक मममत सम्भार  
 सडकको स्िोप काटेर लमिाउन े

 नदद लनयन्त्त्रण संरिनाहरुको संभार कायम 
 जैविक प्रविलि तथा यसको मममत सम्भार 

 

पररच्छेद–५ 

(लबलबि) 
१४) वििरण साबमजलनक गने:  
 कोषबाट संिालित योजना, कायमिम सम्पन्न भएपलछ योजना, कायमिमको भौलतक उपिशब्ि र खिम सम्बन्त्िी 
वििरण सरोकारिािा हरू लबि सािमजलनक गरर सोको एक प्रलत मममत सम्भार सलमलत माफम त कायमपालिकामा पेि गनुम 
गराउन ुपनेछ / 
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१५) बािा अड्काउ फुकाउन:े 
 यस कायमविलि कायामन्त्ियन िा योजना, कायमिम संिािन सम्बन्त्िमा कुनै बािा अड्काउ परेमा मममत सम्भार 
सलमलतिे लनणमय गरर बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ /सो लनणमय कायमपालिकाबाट अनमुोदन गनुम पनेछ / 

१६) अलिकार प्रत्यायोजन: 
 यस कायमविलििाई कायामन्त्ियन गने, गराउने िममा आिश्यकता भए अनसुार अनसुशुिहरु बनाई िाग ु गने 
गराउने अलिकार मममत सम्भार सलमलतिाई हनुछे /उक्त कायामन्त्ियन भएका अनसुशुिहरु यसै कायमविलि अंि हनुछेन ्/ 

१७) संिोिन तथा पररमाजमन:  
 मममत सम्भार कोषिाई ययिशस्थत र सदुृढ बनाउनको िालग प्राप्त अनभुि र सझुािको आिारमा मममत सम्भार 
सलमलत बाट लसफाररस भए अनसुार लबिायन सलमलत र कायमपालिकाबाट आिश्यकता अनसुार यस कायमविलिको संिोिन 
तथा पररमाजमन गनम सक्नछे / 


