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सयावर गाॉउऩालरका  

नवरऩयासी, (फददघाट ससु्ता ऩश्चिभ) 
स्थानीम याजऩत्र 

खण्डः ६          सॊखमाः ३                 श्रावण भहहना १ गते, २०७९  
बाग २ 

 

 

 स्थालनम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२ उऩदपा २ फभोश्चजभ सयावर 
गाउऩालरकाको  गाउॉसबारे फनाएको देहाम फभोश्चजभको कामदहवलध सवदसाधायणको जानकायीको रालग 

प्रकाशन गरयएको छ । 

 

ऐनको नाभः सयावर गाउॉऩालरकाको कश्चटटटजेटसी यकभ खचद सम्फटधी कामदहवधी 
२०७९ 
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सयावर गाउॉऩालरकाको कश्चटटटजेटसी यकभ खचद सम्फटधी कामदहवधी २०७९ 
 

गाउॉ सबाफाट स्वीकृत लभलतः २०७९/०३/३१ 
प्रभाश्चणकयण लभलत २०७९/०३/३१ 

प्रकाश्चशत लभलत २०७९/०४/१ 
 
 

प्रत्मेक आलथदक वषदभा गाउॉ सबाफाट स्वीकृत कामदक्रभहरू तथा अटम लनकामफाट हस्ताटतरयत कामदक्रभ 
कामादटवमनफाट कट्टा बइ जम्भा बएको कश्चटटटजेटसीफाऩतको यकभ खचद गनद वाञ्छनीम बएकोरे सयावर 
गाउॉऩालरकाको लभलत २०७९/०३/३१ गतेको सरावल गाउँपाललकाको गाउँसभाफाट मो कामदहवलध 
स्वीकृत गरयमो । 

१. सॊश्चऺप्त नाभ य प्रायम्बः-  
 मस कामदहवलधको नाभ सयावर गाउॉऩालरकाको कश्चटटटजेटसी यकभ खचद सम्फटधी 

कामदहवलध, २०७९ यहेको छ । 
 मो कामदहवलध गाउॉऩालरका अध्मऺरे प्रभाश्चणत गयेको लभलतदेखी रागू हनेुछ । 
 कश्चटटटजेटसी यकभ बन्नारे सयावर गाउॉऩालरकाको स्वीकृत कामदक्रभ सञ्चारन तथा 

कामादटवमनका रालग प्राहवलधकको रागत अनभुान तथा यलनङ लफर वा अश्चटतभ 
बकु्तानीको फखत लनभादण व्मवसामी, सेवा ऩयाभशददाता वा उऩबोक्ता सलभलत वा 
आऩूलतदकतादरे ऩाउने बकु्तानी यकभफाट प्रशासलनक खचदफाऩत कट्टा गरयने यकभराइ 
जनाउनेछ । 

 यकभ बन्नारे सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय, आटतरयक श्रोत तथा अटम लनकामफाट 
हस्ताटतरयत मोजनाहरूको कामादटवमनफाऩत कट्टा गरयने यकभ सभेतराइ जनाउछ । 

२. कोष सम्फटधी व्मवस्थाः- 
 कश्चटटटजेटसीफाऩत कट्टा गयेको यकभ रेखा उत्तयदामी अलधकृत/ऩदालधकायीरे सयावर 

गाउॉऩालरकाको हवहवध कोष खाताभा जम्भा गनुदऩनेछ । हवहवध खाता नखोरेसम्भ 
चार/ुऩशु्चजगत खाताफाट खचद गनद कुनै फाधा ऩने छैन । 

 उक्त खाताको सञ्चारन प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत य रेखा हेने कभदचायीको सॊमकु्त 
दस्तखतफाट सञ्चारन हनेुछ । 
 

३. व्ममबायका ऺेत्रहरूः- कश्चटटटजेटसीफाऩत हवहवध खचद खाताभा जम्भा बएको यकभ लनम्न 
ऺेत्रहरू/कामदका रालग व्ममबाय हनेुछन ्। 
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 कामादरम प्रमोजनका रालग खऩत हनेु इटधन तथा अत्मावश्मक कामदराम सञ्चारन सम्वटधी 
सभाग्री खरयदको बकु्तानीभा । 

 हपल्डभा खहटने प्राहवलधक तथा अटम कभदचायीको हपल्ड बत्ता तथा अनगुभन भलु्माङ्कन वाऩतको 
यकभ बकु्तानीभा । 

 कुनै हवशेष मोजना कामादटवमनका रालग हपल्ड अवरोकन तथा लनयीऺणका रालग दैलनक 
ज्मारादायीभा लनमकु्त गरयएका सऩुयबाइजयहरूको ज्मारादायी यकभ । 

 उऩदपा ३ फभोश्चजभ लनमकु्त गरयएका सऩुयबाइजयको दैलनक ज्मारा रू. ७००/- अऺरूऩी सात 
सम भात्र भटदा फढी तोक्न ऩाइने छैन ्। 

 कुनै लनभादण कामदभा रागत अनभुानको भटदा अलतरयक्त कामद गनुद/गयाउन ुऩयेभा सो फाऩत बएको 
व्ममबाय फयाफयको अऩगु यकभ । 

 उऩदपा ५ भा जनुसकैु कुया रेश्चखएको बएताऩलन अलतरयक्त कामदको औश्चचत्म य ऩषु्टमाइ 
सम्फश्चटधत प्राहवलधकरे मोजना लनभादणालधन अवस्थाभा नै याम सहहतको प्रलतवेदन प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृतराइ ऩेश गयी स्वीकृत गयाउनऩुनेछ । 

 मोजना अनगुभन सलभलतको बत्ताफाऩतको यकभ । 
 मोजना पयपायक तथा लनभादणालधन अवलधको गणुस्तय ऩयीऺण वा वाह्य अनगुभन वा अटम 

लनकामफाट प्राहवलधक कभदचायी भाग गनुदऩने बएभा सो कामदका रालग व्महोनुद ऩने यकभ । 
 कामादरम प्रमोजनका रालग आवश्मक ऩने श्चजटसी साभान खरयद फाऩतको यकभ बकु्तानी । 
 अलतथी सत्कायका रालग खचद हनेु यकभ । 
 दैलनक भ्रभण लफरहरूको बकु्तानी । 
 कामादरमराइ आवश्मक हनेु सवायी साधन खरयद वा बाडाफाऩतको यकभ । 
 ठेक्का/टेण्डय प्रहक्रमाभा खरयद इकाइ य भूल्माॊकन सलभलतको बत्ताहरू । 
 दैलनक ज्मारादायीभा कामदयत कभदचायीहरूको ज्मारा यकभ बकु्तानी । 
 स्वीकृत कामदक्रभफाहेक कामादरमरे आवश्मक ठानेका अटम खचद यकभहरूको बकु्तानी । 
 सयावर गाउॉऩालरकालबत्र लनलभदत कुनै सावदजलनक सम्ऩश्चत्त, बवन, सडक, ऩरु ऩरेुसा, हवद्यारम, 

भदयसा, भठ भश्चटदय, गमु्फा, सावदजलनक ऩोखयी, खेर भैदान, सबा हर आददको भभदत सम्बाय 
खचद हनेु यकभ बकु्तानी । 

३. खचदको अलबरेख य रेखा ऩयीऺणः- 
 कायोफाय बएकै फखत खचदको अलबरेख दरुूस्त याख्न े श्चजम्भेवायी रेखा उत्तयदामी 

ऩदालधकायीको हनेुछ । 
 प्रत्मेक आलथदक वषदभा बएको खचदको रेखाजोखा तथा हयहहसाफ प्रचलरत कानून 

फभोश्चजभ दरुूस्त अवस्थाभा याखी खचदको आटतरयक तथा अश्चटतभ रेखाऩयीऺण गयाउने 
दाहमत्व प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत य रेखा अलधकृतको हनेुछ । 
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४. हवहवधः- 
 मस कामदहवलधको व्मवस्था ऩरयवतदन वा सॊशोधन गनुद ऩयेभा सॊशोधन सहहतको प्रस्ताव 

तमाय गाउॉ कामदऩालरकाभा ऩेश गयी स्वीकृत गयाइ रागू गनद सहकनेछ । 
 मो कामदहवलध स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन बएको लभलतदेश्चख रागू हनेुछ । 
 मस कामदहवलधभा जनु सकैु कुया उल्रेख बएको बएता ऩलन चार ुआ.व. भा बएको 

बकु्तानी फाऩत कट्टा बएको कश्चटटटजेटसी यकभ मो कामदहवलध प्रायम्ब बए ऩलछ हवहवध 
खाताभा जम्भा गयी खचद गनद फाधा ऩने छैन ्। 

 मस कामदहवलधभा बएका व्मवस्थाहरू अटम प्रचलरत कानूनसॉग फाश्चझएभा फाॉश्चझएको 
हदसम्भ फदय हनेुछ । सो को हकभा प्रचलरत अटम कानूनफभोश्चजभ हनेुछ ।छ य सो 
को हकभा सोही प्रलरदत कानून फभोटजभ हनेुछ । 

 

आऻारे  

कृष्ण प्रसाद ऻवारी   

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत  

 


