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सूर्योदर्य नगरपालिकाको मममत– सम्भार विशेष कोषसञ्चािन लनदे शशका – २०७४
प्रस्तािना :-

सडक यातायात दिकासको मेरुिण्ड मादिन्छ । सडक यातायातले सामादिक, आदथिक दियापलापमा िृदि गरी मादिसको
िीििस्तरमा सधु ार ल्याउिे महत्िपर्ू ि भदू मका दििािह गरे को हुन्छ । सडक यातायातको पहुचुँ ग्रामीर् क्षेत्रसम्म िद गो र व्यिदस्थत रुपमा
परु य् ाउिे उद्देश्यले दिल्ला यातायत गरुु योििा समेत तयार भैरहेको छ । सयू ोिय िगरपादलका का प्रायााः सबै सडकहरुको सञ्िाल दिस्तार भए
पदि अझैती सडकहरुलाई बर्िभरी यातायतार सचु ारु हुिे अिस्थामा परु य् ाउि सक्िे बिाउिका लादग सडकहरुको ममित– सम्भार गरररहिपिे
अिस्था रहेको छ । िगरपादलकाको सीदमत स्रोत र साधािबाट मात्र सबै सडकहरुको ममित– सम्भार गिि कदििाइ पिे भएको हुिाले अन्य
दिकायको समेत सहयोग दलिका लादग सयू ोिय िगरकायिपादलकाइलामले यो "ममित– सम्भार दिशेर् कोर् सञ्चालि दििेदशका २०७४" िारी
गरे को छ ।
परिच्छे द –१
संक्षिप्त नाम ि प्रािम्भ
१सं शिप्त नाम र प्रारम्भ .:-

(१) यस दििेदशकाको िाम“ममित–सम्भारदिशेर् कोर् सञ्चालि दििेदशका, २०७४” रहेको छ ।
(२) यो दििेदशका िगर कायिपादलका बाट स्िीकृ त भएको दमदतिेदि लागू हुिेछ ।
२पररभाष . :-दिर्य िा प्रसग
ं ले अरक
् ो अथि िलागेमा यस दििेदशकामा,
क) “दििेदशका” भन्िाले ममित–सम्भार दिशेर् कोर् सञ्चालि दििेदशका २०७४ बझ्ु िपु छि ।
ि) “िगरपादलका” भन्िाले सयू ोिय िगरपादलका लाईबुझाउुँिछ
े ।सो शब्िले िगरकायिपादलका र िगरकायिपादलकाकोकायिलय
लाई समेत बुझ्िु पिेछ ।
ग) “सदमदत” भन्िाले ममित–सम्भार दिशेर् कोर् सञ्चालि तथा व्यिस्थापि सदमदतलाई बझ्ु िुपछि ।
घ) “उपभोक्ता सदमदत” भन्िाले सञ्चादलत योििाबाट प्रत्यक्ष रुपमा सेिा \ लाभ प्राप्त गिि टोल, िडा र बादसन्िाहरु दमलेर बिेका
संगििलाई बझ्ु िुपििछ ।
ङ) “कोर्” भन्िाले ममित–सम्भार दिशेर् कोर्लाई बझ्ु िपु ििछ ।
३कोषको स्थापना . :- (१) ममित–सम्भार दिशेर् कोर् िाम गरे को उक त
् कोर्को स्थापिा हुिेछ ।
४कोषको कार्यामिर्य . :- (१) कोर्को कायािलय सय
ू ोिय िगरकायिपादलकाको कायािलयमा रहिेछ ।
परिच्छे द –२
कोषको दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देशय ि नीक्षि
५ .दिर्मकािीन अिधारण:-यस िगरपादलकाकािडाहरूलाईिगरपादलकाको सडक सञ्िालमा िोडी िर्ि–भरर िै सहि ढङ्गले यातायत

सञ्चालि गििु तथा यसकै माध्यमबाट िगरको गररबीलाई घटाई आरद् थक स्तरोन्िदतकमा सहयोग परु य् ाउिु कोर्को िीघिकालीि सोच रहेको छ ।
६ िक्ष्र्य . :-िगरपालोकाका सबै िडाहरयलाई सडक सन्िालमा िोड्ि बिेका सडकहरुको ममित–सम्भार गिे िर्ै– भरर यातायत सञ्चालि
ह ुिे गरी िगरिासीहरुलाई यातायात सेिा परु य् ाउिु कोर्को लक्ष्य हुिछ
े ।
७ उद्देश्र्यः .– (१ ) िगरपादलका क्षेत्रमा दिमािर् भएका सडकहरुको ममित–सम्भार गरी िर्िभरीिै यातायत सञ्चालिमा ल्याउिे ।
(२) िगर यातायात गरुु योििामा उल्ल ेदित सडकहरुलाई प्राथदमकता दिई सडकको स्तरोन्िरी गिै लैिािे ।
(३) सडकहरुको दियदमत, आकदस्मक, पटेके र आिदधक ममित–सम्भार तथा सडक सञ्िाललाई दिगो र भरपिि ो बिाउिBioEngineeringका साथै भ–
ू भाग दियन्त्रर् दियन्त्रर्मा अन्य उपायहरु अिलम्बि गरी सडक दिमािर् कायिलाई बातािरर् मैत्री बिाउिे ।
(४)िगरमा रहेका सडकहरुलाई स्थािीय दिकाय, उपभोक्ता सदमदत र अन्य दिकाय समेतको समन्ियमा ममित–सम्भार गरी िगरिासी
समिु ायलाई सहि रुपमा सेिा उपलब्ध गराउि सहयोग परु य् ाउिे ।
८ नीलत .:- (१) सडक ममित–सम्भार कायिका उपभोक्ता, सरोकारिाला सबैको सहभादगतामा दिशेर् िोड दििे ।
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(२)िगर क्षेत्रमा रहेका सडकको पदहचाि गरी ििसमिु ायले बढी लाभ प्रापत गिि सक्िे सडकलाई प्राथदमकता दिई ममित–सम्भार कायि
गिे ।
(३) िगर दभत्रका कृ दर् सडक तथा पयिटकीय सडकहरुको ममित–सम्भार दिशेर् िोड दििे ।
(४) दिरन्तर ियाुँ ट्रयाक िोल्िे कायिलाई दिरुत्सादहत गरी ममित सम्भारको कायिलाई अदघ बढाउि ममित सम्भार सदमदतलाई संस्थागत
गिे ।
(५) उपभोक्ता सदमदतको दियाशीलता र योगिािका आधारमा ममित सम्भार गिि सडकहरुको छिौट गिे ।
परिच्छे द–३
कोष संचालनसमबन्धी व्यवस्था
९ कोषको सञ्चािन सलमलतको गठन :-(१) कोर्को लक्ष्य,उद्देश्य प्रादप्तका लादग िेहायअिुसारको एक सञ्चालि सदमदत गिि गररिे छ :-

• िगर प्रमि
अध्यक्ष
ू
• प्रमि
सिस्य
ु प्रशासकीय अदधकृ त
• िगर कायिपादलकामारहेकासदमतीहरूकासंयोिकहरु
सिस्य
• िगर कायिपादलका को कायािलय को योििाका प्रमि
सिस्य
ु
• िगरपादलकाको कायािलयका सामादिक दिकास अदधकृ त
सिस्य
• प्रमि
ु प्रशासदकय अदधकृ तले तोके को (योििा शिाको) कमिचारी सिस्य सदचि
(२) सञ्चालि सदमदतको बैिक सामान्यता ३ मदहलामा एक पटक बस्िेछ । बैिक अध्यक्षको आिेशले सिस्य सदचिले बोलाउिे छ ।
आिश्यकता महससु भएमा सञ्चालि सदमदतको बैिक ििु सक
ु ै समयमा पदि बोलाउि सदकिेछ ।
(३) सञ्चालि सदमदतको सम्पर्ू ि सिस्य संख्याको कम्तीमा ५१ प्रदतशत सिस्य उपदस्थत भएमा बैिकको गर्परू क संख्या
पगु ेकोमादििे छ । बैिकको दिर्िय अध्यक्षले प्रमादर्त गिपुि िेछ ।
१० सञ्चािन सलमलतको काम, कतमव्र्य र अलधकार दे हार्यबमोशिम हुनछ
े :-

११

(क) िगर यातायात गरुु योििाका आधारमा सडकहरुको प्राथदमकता दिधािरर् गरी ममित–सम्भार योििा बिाउिे र सोहीअिसु ार
ममित–सम्भार कायििम सञ्चालि गिे ।
ि) ममित–सम्भार कोर् िृदिका लादग आिश्यक समन्िय गिै स्रोतको पदहचाि गिे ।
ग) ममित–सम्भारमा उपभोक्ता सदमदतको सस्ं थागत सदृु दण्करर्को लादग िीदतगत व्यिस्था गिे ।
घ) ममित–सम्भारलाई दिगो र भरपिि ो बिाउि आिश्यक कायि गिे ।
ङ) सडक ममित–सम्भार कायिलाई पारिशी एिं दमतव्ययी बिाउि पहल गिे ।
च) सडक ममित–सम्भार कायि आिश्यकता र औदचत्यताका आधारमा िे क्का िा उपभोक्ता सदमदतमार्ि त गराउिे ।
छ) ममित–सम्भार कायिको प्रभािकारी अिुगमि मल्ू याुँकि गिे ।
ि) कोर्को िारद् र्क, अरध् िादर्िक कायििम तयार गरी स्िीकृ दतका लादग िगर कायिपादलका मार्ि त िगर सभामा पेश गिे ।
झ) कोर्को कायिहरुको प्रगदत समीक्षा गिे \ गराउिे ।
अध्र्यिको काम,कतमव्र्य र अलधकार :-अध्यक्षको काम, कतिव्य तथा अदधकार िेहायबमोदिम हुिेछ ।
क) बैिकको अध्यक्षता गिे ।
ि) बैिक बोलाउि सिस्य सदचिलाई दििेशि दििे ।
ग) बैिकमा प्रदतिेिि पेश गिे, प्रस्ताि पेश गिे गराउिे ।
घ) सदमदतका सिस्यहरुलाई कामको बाुँडर्ाुँड गिे तथा कामको आिश्यक समन्िय गिे ।
ङ) कोर्को दित्तीय स्रोत िटु ाउिे र पररचालि गिे गराउिे ।
च) कोर्का दिर्ियहरु सािििादिक गरी पारिदशिता कायम गराउिे ।
छ) कोर्को बैिक सञ्चालि गराउिे ।
ि) कोर्का तर्ि बाट अन्य दिकायमा प्रदतदिदधत्ि गिे गराउिे ।
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झ) कोर्का तर्ि बाट अन्य दिकाय, सघं \ सस्ं थासुँग सम्झौता गििपु िे भए गिे गराउिे ।
ञ) कोर्को योििा तिमिु ा तथा स्िीकृ त गिि गराउि आिश्यक कायििाही गिे गराउिे ।
ट) कोर्को कामको अिगु मि मल्ू यांकि गिे गराउिे ।
१२ कोषको सदस्र्य सशििको काम ., कतमव्र्य र अलधकार दे हार्यबमोशिम हुनछ
े :-

क) अध्यक्षको आिेशािसु ार बैिक बोलाउिे ।
ि) अध्यक्षसुँगको सल्लाहमा छलर्लका दिर्यिस्तहु रु तयार गरी दिर्ियाथि बैिकमा पेश गिे ।
ग) बैिकको दिर्िय लेख्िे, कोर्का सबै कागिातहरु दिम्मा दलिे ।
घ) कोर्सुँग सम्बदन्धत सचू िाहरु, तथयांक तथा अदभलेि अद्यािदधक गिे ।
ङ) अध्यक्षले तोके का अन्य कायिहरु गिे ।
च) कोर्का प्रशासदिक तथा अन्य िैदिक कायिहरु गिे ।
छ) कोर्का कायििम तििमु ा तथा स्िीकृ त र कायािन्ियि गराउि आिश्यक कायििाही गिे ।
ि) कायििमहरुको अिगु मि गिे गराउिे ।
झ) कोर्को चलअचल सम्पदत्तको संरक्षर् गिे गराउिे ।
१३ कोषको सदस्र्यको काम, कतमव्र्य र अलधकार दे हार्यबमोशिम हुनछ
े :क) बैिकमा उपदस्थत भई छलर्लमा सदियतापिू िक भाग दलिे ।
ि) अध्यक्षको काममा सहयोग परु य् ाउिे ।
ग) तोदकएको दिम्मेिारी परू ा गिे ।
घ) बैिकमा दिर्ियमा पग्ु िे मतिाि गिुिपिे भए मतिाि गिे ।
ङ) अध्यक्षले तोके का अन्य कायिहरु परू ा गिे ।
च) कोर्का कायििमहरु कायािन्ियि गिि सहयोग परु य् ाउिे ।
१४ कोषको वित्तीर्य व्र्यिस्थापना . :- (१) कोषको नाममा एउटा कोष िहनेछ । जसमा देहायका िकमहरु िहनेछन् :क) िगरपादलका बाट ममित–सम्भारका लादग छुट्याइिे िादर्िक रकम ।
ि) अन्य दिकायबाट प्राप्त हुिे रकम ।
ग) संदघय तथा प्रािेशीक सरकारबाट सडक ममित–सम्भार कोर्का लादग प्राप्त हुिे रकम ।
घ) िातृ दिकाय, पररयोििा, गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त हुिे रकम ।
ङ) कोर्लाई अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त हुिे रकम ।
(२) कोर्को रकम िगर दस्थत सरकारी कारोिार सञ्चालि हुिे बैंिकमा एउटा छुटै िाता िोली िम्मा गररिे छ । कोर्को सञ्चालि िगर
कायिपादलकाका प्रमि
ु प्रशासकीय अदधकृ त िा दििले तोके को अदधकृ त स्तरको कमिचारी र आदथिक प्रशासि शािाका प्रमि
ु िा दिले
तोके का उक्त शािाका अन्य कमिचारीको संयक्त
े ।
ु िस्तितबाट हुिछ
(३ )कोर्को लेिापरीक्षर् िगरपादलकाको कोर्को लेिापरीक्षर् गिे व्यिस्थाअिुसार हुिेछ ।
१५ अन्र्य िेत्रमा खिम गनम नलमल्ने:- कोर्मा ििु प्रयोििका लादग रकम प्राप्त भएको हो सोही प्रयोििबाहेक अन्य कायिमा कोर्को रकम
िचि गिि पाइिे छै ि ।
१६ प्राासलनक व्र्यिस्था :-कोर्को संचालिका लादग आिशयक पिे ििशदक्त िगर कातियपादलककै दियदमतकमिचारीहरुबाटदलइिेछ ।
अन्य कुिै आदथिक िादयत्ि दसिििा हुिे गरी कमिचारीहरुको दियदु क्त गररिे छै ि ।
१७ बैठक भत्ता .:- कोर्बाट सञ्चालि सदमदतको बैिकमा भाग दलिे पिादधकारी तथा सिस्यहरुलाई दिम्िािुसार बैिक भत्ता उपलव्ध
गराइिे छ
१८. कार्यमक्रम सं िािनसम्बन्धी व्र्यिस्था :-कोर्बाट सञ्चालि हुिे कायििमहरु कोर् आर्ै ले संरचिा गिि िा उपभोक्त सदमदत िा कोर्
र उपभोक्त सदमदत दमलेर संचालि गिि सदकिे छ ।
१९ कोषको रकम खिम प्रवक्रर्या .दे हार्यका कार्यमहरुमा खिम हुनेछ:क) सडकको दियदमत िचि हुिेछ ।
ि) सडकको पटके ममित–सम्भार ।
ग) सडकको आकदममक ममित–सम्भार ।
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घ) सडकको आिदधक ममित–सम्भार ।
२० लनर्यलमत ., पटके िा आिलधक मममत–सम्भारका िालग सडक छनौट प्रवक्रर्या :-उपभोत्ता सदमदत, िडा सदमदतबाट दियदमत,

पटके िा आिदधक ममित–सम्भारका लादग िादर्िक कायििममा समािेश गिि भिी माग भई आएका सडकहरुमध्येबाट िेहायका आधारमा
आिश्यकता र उपयक्त
ु िेदिएका सडकलाई पदहलो प्राथदमकताका साथ छिौट प्रदियालाई अगादड बढाउिु पििछ ।
क)अद्यािदधक िगर यातायत गरुु योििामा परेका सडकहरु ।
ि) सडकको लम्बाइ तथा सडक सञ्चालिमा सो सडकको महत्ि ।
ग) सडकबाट लाभादन्ित हुिे ििसख्ं या ।
घ) सडक ममित–सम्भारबाट प्राप्त हुिे लाभ ।
ङ) सािििदिक यातायत सञ्चालिको अिस्था ।
च) िगरमारहेका सडकहरुमध्ये िितालाई परु य् ाउि सक्िे लाभ र गररबी न्यिू ीकरर्मा परु य् ाउि सक्िे योगिाि ।
२१ मममत–सम्भार कार्यम गराउने व्र्यिस्था :- िगरमा रहेका सडकहरुको दियदमत ममित–सम्भार, पटके ममित–सम्भार, आिदधक ममित–
सम्भार उपयोक्ताबाट अदधकतम रुपमा स्थािीय स्रोत साधि, स्थािीय प्रदिदध तथा माििस्रोतको प्रयोग गरी अदधकतम ििसहभादगता
िटु ाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चालि गराउि प्राथदमकता दिईिे छ ।
परिच्छे द–५
क्षवक्षवध
२२ िााँिपास तथा फरफारक . :-कोर्बाट सञ्चालि गररएका ममित–सम्भार कायिहरुको िाुँचपास र्रर्ारक सञ्चालि सदमदतको

बैिकबाट गररिे छ ।
२३ नगर विकास र्योिनामा समािेश गने:- कोर्बाट स्िीकृ त िादर्िक योििा तथा कायििमहरु िगर सभामा रािी िगर दिकास

योििामा समािेश गिपु िेछ ।
२४ लनदे शशकाको सं शोधन . :- िगर कायिपादलकाले यस दििेदशकालाई सश
ं ोधि गिि सक्िेछ ।
२५ खारे िी र बिाउ . :- (१)कुिै कारर्िश कोर् सच
ं ालि हुि िसके मा िगर कायिपादलकालेिगर सभाको दिर्िय अिसु ार कोर्लाई िारे ि

गिि सक्िेछ ।
(२) कोर् िारे ि भएपदछ कोर्मा रहेको चल अचल सम्पदत्त तथा िादयत्ि िगर कायिपादलकामा स्िताः सिेछ ।
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