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लिखु गाउँपालिकाद्वारा प्रकालशत  

 

भाग-२ 

नेपालको संविधानको धारा २२२ िमोविम गवित गाउँ सभाले धारा २२६ को उपधारा १ र स्थानीय 

सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १०२ उपदफा ३ को अवधनमा रवि कवटिटिेटसी खचच रकम व्यिस्थापन 

सम्बटधी वनदेविका, २०७७ वलख ुगाउँपावलकाले सिचसाधारणको िानकारीका लावग प्रकािन गररएको 

छ । 

कलटिटजेटसी खर्च रकम व्यवस्थापन सम्बटधी लनदेलशका, २०७७ 

प्रस्तावना:  गाउँपावलकाको प ँिीगत खचचबाि कट्टा गरर िम्मा गररने कवटिटिेटसी रकमलाई प्रभािकारी र 

पररणामम खी बनाउन तथा योिनाबद्ध ढंगले खचच व्यिस्थापन गनच िाञ्छनीय भएकोल,े  

आवथचक कायचविवध ऐन,२०७५ को दफा ३१ ले वदएको अवधकार प्रयोग गरी वलख ु गाउँ 

कायचपावलकाले यो कायचविवध वमवत २०७७/०९/१६ गतकेो बैिकबाि स्िीकृत गरर िारी गरेको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारलम्भक 

१. सुंलिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस वनदवेिकाको नाम वलख ुगाउँपावलकाको "कवटिटिेटसी खचच रकम 

व्यिस्थापन सम्बटधी वनदवेिका, २०७७” रिकेो छ ।  

(२) यो कायचविवध कायचपावलकाबाि स्िीकृत भएको वमवत दवेख प्रारम्भ िुनेछ ।  

२. पररभाषााः विषय िा प्रसंगले अको अथच नलागेमा यस कायचविवधमा:- 
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(क) “अध्यक्ष” भटनाले गाउँपावलकाको अध्यक्ष सम्झन ुपदछच । 

(ख) "ऐन" भटनाले “आवथचक कायचविवध ऐन, २०७५” सम्झन ुपदचछ । 

(ग) "गाउँपावलका" भटनाले वलख ुगाउँपावलका सम्झन ुपदचछ । 

(घ) “प्रम ख प्रिासकीय अवधकृत” भटनाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा 

८४ िमोविमको प्रम ख प्रिासकीय अवधकृत सम्झन ुपछच । 

(ङ) "कायचपावलका" भटनाले वलख ुगाउँ कायचपावलका सम्झन ुपदचछ । 

(च) “कायाचलय” भटनाल े गाउँ कायचपावलकाको कायाचलय सम्झन ुपछच । 

(छ) "प ँिीगत बिेि" भटनाले गाउँपावलकाको विवनयोिन ऐन अटतगचत प ँिीगत तफच  

विवनयोिन भएको बिेि सम्झन ुपदचछ ।  

(ि) "विविध खचच खाता" भटनाले सरकारी कारोबार वनदेविका, २०७६ बमोविम 

कायचपावलकाको नाममा खोवलएको बैंक खाता सम्झन ुपदचछ । 

पररच्छेद २ 

कलटिटजेटसी खर्च व्यवस्थापन 

३. कलटिटजेटसी कट्ीाः (१) प ँिीगत बिेिबाि सञ्चालन िुने योिना तथा आयोिनािरु कायाचटव्यनका 

लावग कान न बमोविम गररने खररद सम्झौताका बखत उक्त योिना तथा आयोिनाका लावग 

विवनयोवित बिेिको ३% ले िुन आउने रकम कवटिटिेटसी बापत कट्टा गररने छ । 

(२) ऊपदफा १ बमोविम कट्टा गररएको रकम विविध खचच खातामा िम्मा गररनेछ । 

४. कलटिटजेटसी खर्चाः (१) कवटिटिेटसी बापत कट्टा गररएको रकमको प ँिीगत तफच  गररने खचचको 

प्राथवमकता दिेाय बमोविम िुनेछः- 

(क) िनु योिना तथा आयोिनाबाि रकम कट्टा गररएको िो, सोिी योिना तथा आयोिनामा 

गररने थप वनमाचण तथा सधुार । 

(ख) वनवमचत सािचिवनक सम्पवि तथा प िाचधारको थप वनमाचण तथा सधुार । 

(ग) योिना तथा आयोिना कायाचटव्यनका लावग आिश्यक मेविनरी औिार खररद । 

(घ) अटय सािचिवनक वनमाचण । 

(ङ) फवनचचर तथा वफक्चसच खररद । 
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(च) सिारी साधन खररद । 

(छ) प ँिीगत अनसुटधान तथा परामिच । 

(२) कवटिटिेटसी बापत कट्टा गररएको रकमको चाल  तफच  गररने खचचको प्राथवमकता दिेाय बमोविम 

िुनेछः- 

(क) प्राविवधक कमचचारीिरुद्वारा गररने अनगुमन, म ल्याङ्कन तथा भ्रमण  । 

(ख) सािचिवनक पदावधकारीद्वारा गररने अनगुमन तथा म ल्याङ्कन । 

(ग) गाउँपावलका तथा िडा स्तरीय अनगुमन सवमवतले वनयमानसुार पाउने सेिा सवुिधा भुक्तानी । 

(घ) वनवमचत सािचिवनक सम्पविको ममचत सम्भार खचच । 

(ङ) विकासका गवतविवध सँग सम्बवटधत ितृ वचत्र वनमाचण लगायतका सेिा परामिचका कायच ।  

(च) अटय ममचत, ईटधन, विविध लगायत अटय कायाचलय सञ्चालन खचच । 

(३) कवटिटिेटसी बापत विविध खचच खातामा िम्मा भएको रकम खचच गदाच यथासम्भि िम्मा 

प ँिीगत खचचको ३% को दायरामा रिी खचच गनुच पनेछ । 

(४) कवटिटिेटसी बापतको रकम खचच गदाच यथा सम्भि प ँिीगत र चाल  खचच बराबर िुनपुछच । 

५. िेखा व्यवस्थापनाः विविध खचच खातामा िुने आम्दानी तथा खचचको लेखाङ्कन, प्रवतिेदन, लेखा 

पररक्षण प्रचवलत कान न बमोविम िुनेछ । 

६. बाधा अडकाउ फुकाउनेाः यस वनदवेिकाको कायाचटव्यनको क्रममा कुनै बाधा पनच गए 

कायचपावलकाले आिश्यक वनणचय गरर बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । 

७. बर्ाउाः यस अवघ कवटिटिेटसी आम्दानी तथा खचच सम्बटधी भए गरेका कामिरु यसै बमोविम भएको 

मावननेछ ।  

आज्ञािे 

अभय कुमार गपु्ता 

प्रमखु प्रिासकीय अवधकृत 
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