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चचशंखुगढी गाउँपाचिका कचटिटजेटसी रकम व्र्वस्थापन र खचय सम्बटधी कार्यचवचध, २०७८
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प्रस्तावनााः
गाउँपान्िकािाई प्राप्त हुने सिानीकरण, न्िशेष, सशतत एिं सिपरु क अनदु ानबाट कायातधियन हुने गाउँपान्िकाको बान्षतक
रुपिा स्िीकृ त भई कायातधियन गनतपु ने योजना तथा कायतक्रिहरुबाट न्नयिानसु ार कट्टा गरी हुन आउने कन्धटधजेधसी रकििाई
व्यिन्स्थत, प्रभािकारी तथा उपयक्त
ु एिं न्ितव्ययी तररकािे खचत गनत िाञ्छनीय भएकोिे, स्थानीय सरकार संचािन ऐन,
२०७४ को दफा १०२ (२) िे न्दएको अन्िकार प्रयोग गरर कायतपान्िकािे यो कायतन्िन्ि स्िीकृ त गरी िागू गरे को छ ।

१. सचं िप्त नाम र प्रारम्भाः
क. यस कायतन्िन्िको नाि कन्धटजेधसी रकि व्यिस्थापन र खचत सम्बधिी कायतन्िन्ि, २०७८ रहेको छ ।
ख. यो कायतन्िन्ि कायतपान्िकाबाट स्िीकृ त भएको न्िन्त देन्ख प्रारम्भ हुनेछ ।
२. उद्देश्र्ाः
कधटेधजेधसी रकि व्यिस्थापन र खचत सम्बधिी कायतन्िन्ि जारी गनतक
ु ा िखु य उद्देश्यहरु न्नम्नानसु ार छन् ।
क. योजना तथा कायतक्रिहरुको कन्धटजेधसी िापतको रकििाई पारदशी र न्िन्िित रुपिा खचत गनत,
ख. दफा ३ िा उल्िेन्खत क्षेत्रहरुिा िात्र कन्धटजेधसी िापतको रकि खचत गनत,
ग. कन्धटजेधसी िापतको रकििाई एकीकृ त रुपिा िगत राखी सो को योजना कायातधियनिा सव्ु यिन्स्थत
तिरिे खचत गनत,
घ. भैपरी आउने खचतको व्यिस्थापन गनत,
ङ. कन्धटजेधसी िापतको रकिको यथाथतपरक न्ििरण अन्भिेखीकरण गनत, आन्द ।
३. कचटिजेटसी रकमको व्र्वस्थााः
गाउँपान्िकाको िान्षतक स्िीकृ त योजना तथा कायतक्रिहरुको न्नयिानसु ार कट्टा गरी हुन आउने रकििाई
एकीकृ त गरी उक्त रकििाई दफा २ िा उल्िेख भए बिोन्जिका शीषतकहरुिा िात्र खचत गनत सन्कनेछ ।
४. खचय गनय सचकने िेत्रहराः
योजना तथा कायतक्रिहरुको कन्धटजेधसी कट्टा रकििाई गाउँपान्िकािे देहायका शीषतकहरुिा न्ितव्ययी,
पारदशी ढंगिे खचत गनत सक्नेछ ।
क. योजना अनगु िन तथा सपु रीिेक्षण एिं योजनासंग सम्बन्धित प्रशासन्नक र िैठक भत्ता िगायत खाजाखाना खचत,
ख. योजना कायातधियनका िान्ग आिश्यक पने प्रान्िन्िक सािाग्री खररद,
ग. योजना कायातधियनका िान्ग आिश्यक पने प्रान्िन्िक कितचारी व्यिस्थापनिा िाग्ने खचत,
घ. तत्काि कायातधियन गनत आिश्यक ठान्नएका योजना तथा कायतक्रिहरु,
ङ. गाउँपान्िकाको न्नणतय बिोन्जि तोन्कएको अधय क्षेत्र,
च. िेखापरीक्षण सम्बधिी खचत,
छ. योजना तथा कायतक्रि कायातधियन सम्बधिी अन्भिख
ू ीकरण/तान्िि/गोष्ठी कायतक्रि संचािनिा िाग्ने
खचत,
ज. योजना तथा कायतक्रिको अनगु िन तथा न्नरीक्षणका क्रििा भएको यातायात खचत,
झ. स्थानीय तह िा अधय न्नकायको योजना तथा कायतक्रिको असि अभ्यासको न्सको तथा अनश
ु रण
गरी त्यस्ता असि अभ्यासिाई कायातधियन गनतका न्नन्ित्त गररने अध्ययन तथा अििोकन भ्रिण
खचत ।

ञ. उपभोक्ता सन्िन्त िाफत त कायातधियन हुने कन्धटधजेधसी कट्टा गररने योजना तथा कायतक्रिहरुको हकिा
१.५% िे हुन आउने कन्धटधजेधसी बापतको रकिबाट प्रशासन्नक खचत गने प्रयोजनका िान्ग
सम्बन्धित उपभोक्ता सन्िन्तिाई उपिब्ि गराउँदा हुने खचत,
५. कचटिटजेटसी रकमको खचय प्रकृचताः
योजना तथा कायतक्रिको कुि कन्धटजेधसी रकि िध्ये प्रशासन्नक (चाि)ू अन्िकति ५५ प्रन्तशत र पंजू ीगत
अन्िकति ४५ प्रन्तशतका दरिे खचत गनत सन्कनेछ ।
६. कचटिटजेटसी रकम एकीकृत तथा खचय प्रणािीाः
क. योजना तथा कायतक्रिको कायातधियनको न्सिन्सिािा कट्टा गररने कन्धटधजेधसी बापतको रकि एकीन
गरी खचत प्रणािीिाई व्यिन्स्थत रुपिा िेखांकन गनत गाउँपान्िकाको प्रिख
ु प्रशासकीय अन्िकृ त र
िेखाको कितचारीको संयक्त
ु दस्तखतबाट सञ्चािन हुने गरी कुिारी बैंक न्चशख
ं गु ढी न्स्थत सेनात
शाखािा न्चशंखगु ढी गाउँपान्िकाको कन्धटधजेधसी खचत खाता सञ्चािन गररनेछ । उक्त खचत खातािा
न्नयिानसु ार कट्टा गररने कन्धटधजेधसी बापतको रकि जम्िा गरी दफा (४) िा उल्िेन्खत खचत गनत
सन्कने क्षेत्रहरुिा खचत गररनेछ ।
ख. गाउँपान्िकाको िान्षतक स्िीकृ त िजेट तथा संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशतत, न्िशेष
तथा सिपरु क अनदु ान अधतगततका योजना तथा कायतक्रिहरुको कन्धटधजेधसी िापतको रकििाई
आन्थतक िषतको शरुु िा नै एकीकृ त रुपिा न्हसाि गरी सो को िगत रान्खनेछ । तर त्यस्ता योजना
तथा कायतक्रिको कन्धटधजेधसी िापतको रकि योजना तथा कायतक्रिको कायातधियन सँग-संगै िा सो
पश्चात िात्र खचत गररने व्यिस्था न्ििाइनेछ ।
ग. यस कायतन्िन्िको दफा ४ को उपदफा (ञ) बिोन्जि हुने खचतका िान्ग उपभोक्ता सन्िन्तको हकिा
१.५% िे हुन आउने रकि बराबरको न्िि भरपाइ एिं अधय प्रिान्णक कागजातहरु सिेत पेश गरे को
खण्डिा सोही योजना तथा कायतक्रिको अन्धति भक्त
ु ानीको बखत खचत िेखी योजना तथा
कायतक्रिबाट नै सो बराबरको न्हसाब न्ििान गरी अन्धति भक्त
ु ानी न्दईनेछ ।
घ. यस कायतन्िन्िको दफा ४ को उपदफा (ञ) बाहेक खचत गररनेको हकिा कन्धटधजेधसी खचत खाताबाट
खचत हुने गरी भक्त
ु ानी न्दईनेछ ।
७. थपघि, हेरफे र वा संशोधनाः
गाउँ कायतपान्िकािे यस कायतन्िन्ििाई आिश्यकता अनसु ार थपघट िा हेरफे र गरी संशोिन गनत सक्नेछ ।

८. बाधा अडकाउ फुकाउने अचधकाराः
क. यस कायतन्िन्िको कायातधियनको न्सिन्सिािा कुनै बािा अडकाउ परे िा सो फुकाउने अन्िकार गाउँ
कायतपान्िकाको हुनेछ ।
ख. तर प्रचन्ित ऐन, काननू , न्नयि र यस कायतन्िन्िको िि
ु भतू कुरािाई असर गने गरी बािा अडकाउ
फुकाउने अन्िकार प्रयोग गनत सन्कने छै न् ।
९. र्सै बमोचजम भए गरेको माचननेाः
यो कायतन्िन्ि स्िीकृ त हुनु पिू त योजना तथा कायतक्रिहरुको कन्धटधजेधसी रकिबाट योजना कायातधियनसंग
सम्बन्धित भए गरे का न्क्रयाकिापहरु यसै कायतन्िन्ि अनरुु प भए गरे को िान्ननेछ ।
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