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भाग-२

पौवादुङिा गाउँपामिका

गाउँ काययपामिकाको कायायिय
च्याङ्रे ,भोजपुर

प्रस्तावना:

गाउँपामिकािाई प्राप्त हुने ववशेष, सशतय एवं सिपुरक अनुदानका साथै गाउँपामिकाको वावषयक रुपिा स्वीकृत भई कायायधवयन

गनुप
य ने योजना तथा काययक्रिहरुबाट ववमनयोन्जत रकिको २ प्रमतशतका दरिे कट्टा गरर हुन आउने कन्धटजेधसी रकििाई
व्यवन्स्थत, प्रभावकारी, पारदशी तथा उपयुक्त एवं मितव्ययी तररकािे खचय गनय वाच्छनीय भएकोिे,

स्थानीय तहको प्रशासकीय काययववमि मनयमित गने ऐन, 2074 को दफा (४) िे ददइएको अमिकार प्रयोग गरर गाउँ
काययपामिकािे यो काययववमि बनाएको छ।

पररच्छे द-१
प्रारन्म्भक
१. संन्िप्त नाि र प्रारम्भ:

(क) यस काययववमिको नाि पौवादुङिा गाउँपामिकाको कन्धटजेधसी रकि व्यवस्थापन र खचय सम्बधिी काययववमि, 2078
रहेको छ।
(ख) यो काययववमि गाउँ काययपामिकाको बैठकबाट स्वीकृत भएको मिमत दे न्ख प्रारम्भ हुनेछ।

पररच्छे द-२
कधटे जेधसी रकिको उद्देश्य, व्यवस्था तथा खचय

2. उद्देश्य:

कधटे जेधसी रकि व्यवस्थापन र खचय सम्बधिी काययववमि जारी गनुक
य ा िुखय उद्देश्यहरु मनम्नानुसार छन्:

(क) योजना तथा काययक्रिहरुको कन्धटजेधसी वापतको रकििाई पारदशी र ववमिवत रुपिा खचय गनय,
(ख) दफा ३ िा उल्िेन्खत िेत्रहरुिा िात्र कन्धटजेधसी वापतको रकि खचय गनय,

(ग) कधटे जेधसी वापतको रकििाई एकीकृत रुपिा िगत रान्ख सो को योजना कायायधवयनिा सुव्यवन्स्थत तवरिे खचय
गनय,

(घ) भैपरी आउने खचयको व्यवस्थापन गनय,
(ङ) कधटे जेधसी बापतको रकिको यथायथपरक वववरण अमभिेन्खकरण गनय, आदद।
3. कन्धटजेधसी रकिको व्यवस्था:

पौवादुङिा गाउँपामिकाको वावषयक स्वीकृत योजना तथा काययक्रिहरुको तोवकए बिोन्जि कन्धटजेधसी वापतको रकि

कट्टा गरी हुन आउने रकििाई एकीकृत गरर उक्त रकििाई दफा 4 िा उल्िेख भए बिोन्जिका शीषयकहरुिा िात्र
खचय गनय सवकनेछ।
4. खचय गनय सवकने िेत्रहरु:

योजना तथा काययक्रिहरुको कन्धटजेधसी कट्टा रकििाई गाउँपामिकािे दे हायका शीषयकहरुिा मितव्ययी, पारदशी ढं गिे
खचय गनय सक्नेछ।

(क) योजना अनुगिन तथा सुपररवेिण एंव योजनासं ग सम्बन्धित प्रशासमनक, वैठक भत्ता, खाजा-खाना, सञ्चार, इधिन
िगाएतको काययिा,

(ख) योजना कायायधवयनका िामग आवश्यक पने प्राववमिक सािाग्री, कम््युटर, डेस्कटप, वप्रधटर, सवारी सािन आदद,
(ग) योजना कायायधवयनका िामग आवश्यक पने प्राववमिक तथा सहयोमग कियचारी व्यवस्थापनिा िाग्ने खचय(करार,
ज्यािादारी),

(घ) तत्काि कायायधवयन गनय आवश्यक ठामनएका अधय योजना तथा काययक्रिहरु, ववस्तृत अध्ययन प्रमतवेदन, राजश्व
वृविका प्रयास आदद

(ङ) गाउँपामिकाको मनणयय बिोन्जि तोवकएको अधय िेत्र,
(च) िेखापररिण सम्बधिी खचय,
(छ) योजना तथा काययक्रि कायायधवयन सम्बधिी अमभिुन्खकरण/तामिि/गोष्ठी काययक्रि सञ्चािनिा िाग्ने खचय,
(ज) योजना तथा काययक्रिको अनुगिन तथा मनररिणका क्रििा भएको यातयात खचय(सवारी सािन भाडािा मिं दा),
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(झ) स्थानीय तह तथा अधय मनकायको योजना तथा काययक्रिको असि अभ्यासको मसको तथा अनुशरण गरर त्यस्ता
असि अभ्यासिाई कायायधवयन गनयका मनमित्त गररने अध्ययन तथा अविोकन भ्रिण खचय ।
5. कन्धटजेधसी रकिको खचय प्रकृमत:

ीँ त अमिकति
योजना तथा काययक्रिको कुि कन्धटजेधसी रकि िध्ये प्रशासमनक (चािु) अमिकति 50 प्रमतशत र पुजीग
50 प्रमतशतका दरिे खचय गनय सवकनेछ।

6. कन्धटजेधसी रकि एकीकृत तथा खचय प्रणािी:

गाउँपामिकाको वावषयक स्वीकृत बजेट तथा सं घीय र प्रदे श सरकारबाट प्राप्त हुने सशतय, ववशेष तथा सिपुरक अनुदान
अधतगयतका योजना तथा काययक्रिहरुको कन्धटजेधसी वापतको रकििाई योजनाको भ ुक्तानीको क्रििा प्रमत योजना २%
का दरिे कट्टा गरर सो को िगत रान्खनेछ।
तर योजना तथा काययक्रिको कन्धटजेधसी वापतको रकि योजना तथा काययक्रिको कायायधवयन सं गै खचय गररने व्यवस्था
मििाइनेछ।

पररच्छे द-३
ववववि
7. थपघट, हेरफेर वा सं शोिन:

वविान समिमतको मसफाररसिा काययपामिकािे यस काययववमििाई आवश्यकता अनुसार थपघट वा हेरफेर गरर सं शोिन
गनय सक्नेछ।

8. बािा अडकाउ फुकाउने अमिकार:

(क) यस काययववमिको कायायधवयनको मसिमसिािा कुनै बािा अडकाउ परे िा सो फुकाउने अमिकार वविान,

(ख) तर प्रचमित ऐन, कानून, मनयि र यस काययववमिको िुिभूत कुरािाई असर गने गरर बािा अडकाउ फुकाउने
अमिकार प्रयोग गनय सवकने छै न।
9. यसै बिोन्जि भए गरे को िामनने:

यो काययववमि स्वीकृत हुन ु पुव य योजना तथा काययक्रिहरुको कन्धटजेधसी रकिबाट योजना कायायधवयनसं ग सम्बन्धित भए
गरे का वक्रयाकिापहरु यसै काययववमि अनुरुप भए गरे को िामननेछ।

राजपत्रिा प्रकाशन भएको मिमतः- सं वत् २०७८ साि पौष १२ रोज ४
आज्ञािे
रिेश राई
प्रिुख प्रशासकीय अमिकृत
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