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भाग - २ 

ब�ुशािन्त गाउँपा�लका 

सम्वत २०७९ सालको कायर्�व�ध नं.  २ 

ब�ुशािन्त गाउँपा�लकाको किन्टन्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खचर् सम्बन्धी 

कायर्�वधी, २०७९ 

�स्तावनाः  

ब�ुशािन्त गाउँपा�लकालाई �ा� हनुे �वशेष, सशतर् एवं समपूरक अनदुानका साथै 

गाउँपा�लकाको वा�षर्क रुपमा स्वीकृत भई कायार्न्वयन गनुर्पन� योजना तथा 

कायर्�महरुबाट �नयमानसुार �ा� हनुे किन्टन्जेन्सी रकमलाई व्यविस्थत, �भावकार�, 

उपय�ु, �मतव्ययी एवं औिचत्यपूणर् त�रकाले खचर् गनर् वाञ्छनीय भएकोले ब�ुशािन्त 

गाउँपा�लकाको �शासक�य कायर्�व�ध (�नय�मत गन�) ऐन २०७८ को दफा  ४ ले �दएको 
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अ�धकार �योग गर� कायर्पा�लकाको �म�त २०७९।०५।३० गते बसेको नवौ बैठकले 

यो कायर्�वधी स्वीकृत गर� जार� गरेको छ । 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः 

(क) यस कायर्�व�धको नाम “ब�ुशािन्त गाउँपा�लकाको किन्टन्जेन्सी 

रकम व्यवस्थापन र खचर् सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७९” रहेको छ। 

(ख)  यो कायर्�वधी कायर्पा�लकाबाट स्वीकृत भएको �म�त देिख �ारम्भ 

हनुेछ। 

२. प�रभाषाः �वषय वा �संगले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा, 

(क) “गाउँपा�लका” भ�ाले ब�ुशािन्त गाउँपा�लकालाई सम्झन ुपछर्। 

(ख) “कायार्लय” भ�ाले ब�ुशािन्त गाउँपा�लका गाउँकायर्पा�लकाको 

कायार्लय सम्झन ुपछर् । 

(ग) “कायर्�वधी” भ�ाले ब�ुशािन्त गाउँपा�लका किन्टन्जेन्सी रकम 

व्यवस्थापन र खचर् सम्बन्धी कायर्�वधी, २०७९ सम्झन ुपछर्। 

(घ) “कायर्पा�लका” भ�ाले ब�ुशािन्त गाउँपा�लका गाउँकायर्पा�लका 

सम्झन ुपछर् । 

(ङ) “योजना” भ�ाले गाउँपा�लकाको वा�षर्क स्वीकृत बजेट तथा संिघय 

र �देश सरकारबाट �ा� हनुे सशतर्, �वशेष तथा समपरुक अनदुान 

अन्तगर्तका योजनाहरुलाई सम्झन ुपछर् । 

(च) “�ा�व�धक” भ�ाले गाउँपा�लकामा कायर्रत ईिन्ज�नयर, �ा�व�धक 

सहायक पाँचौ, �ा�व�धक सहायक चौथो लगायतका �ा�व�धक 

कमर्चार�लाई सम्झन ुपछर् । 

(छ) “�मखु �शासक�य अ�धकृत” भ�ाले ब�ुशािन्त गाउँपा�लकाको 

�मखु �शासक�य अ�धकृतलाई सम्झन ुपछर् । 
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३. उ�शे्यः किन्टन्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खचर् सम्बन्धी कायर्�वधी जार� गनुर्का 

मखु्य उ�ेश्यहरु �नम्नानसुार छन:् 

(क) योजना तथा कायर्�महरूको किन्टन्जेन्सी बापतको रकमलाई 

पारदश� र �व�धवत ्रूपमा खचर् गनर्, 

(ख) दफा ६ मा उिल्लिखत क्षे�हरूमा मा� किन्टन्जेन्सी बापतको 

रकम खचर् गनर्, 

(ग) किन्टन्जेन्सी बापतको रकमलाई एक�कृत रुपमा लगत राखी सो 

को योजना कायार्न्वयनमा सवु्यविस्थत तवरले खचर् गनर्, 

(घ) भैपर� आउने खचर्को व्यवस्था गनर्, 

(ङ) किन्टन्जेन्सी बापतको रकमको यथाथर् परक �ववरण 

अ�भलेखीकरण गनर् आ�द । 

४. किन्टन्जेन्सी रकमको व्यवस्था कायार्न्वयन हनुे �त्येक योजनाको �व�नयोिजत 

रकमको देहाय बमोिजम शरुुमै लागत अनमुान तयार ग�रः 

(क) योजनाको �कृ�त अनसुार न्यूनतम १ ��तशत देिख अ�धकतम ३ 

��तशत सम्म किन्टन्जेन्सी क�ी ग�रनेछ र 

(ख) सशतर् अनदुानको हकमा उ� अनदुानको कायर्�वधी वा �नद�िशकामा 

तो�कए बमोिजम नै क�ी ग�रनेछ। 

५. लागत अनमुानको तयार�ः दफा ३ को खण्ड (क) बमोिजम किन्टन्जेन्सी खचर् 

क�ा गर� बाँक� रहेको �व�नयोिजत रकमलाई शत ��तशत मानी योजनाको 

लागत अनमुान तयार ग�रनेछ । 

६. किन्टन्जेन्सी रकम खचर् गनर् स�कने क्ष�ेहरुः योजना तथा कायर्�महरूको 

किन्टन्जेन्सी क�ा रकमलाई गाउँ कायर्पा�लकाले देहायका शीषर्कहरूमा 

�मतव्ययी, पारदश� ढ�ले खचर् गनर् सक्ने छ । 
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(क) योजना अनूगमन तथा सूपर�वेक्षण खचर् एवं योजनासंग सम्बिन्धत 

�शास�नक र वैठक भ�ा लगायत खाजा तथा खाना खचर्, 

(ख) योजना कायार्न्वयनका ला�ग आवश्यक पन� �ा�व�धक सामा�ी 

ख�रद, 

(ग) योजना कायार्न्वयनका ला�ग आवश्यक पन� �ा�व�धक कमर्चार� 

व्यवस्थापनमा लाग्ने खचर्, 

(घ) तत्काल कायार्न्वयन गनर् आवश्यक ठा�नएका योजना तथा 

कायर्�महरु, 

(ङ) गाउँकायर्पा�लकाको �नणर्य बमोिजम तो�कएका अन्य क्षे�, 

(च) योजना तथा कायर्�म कायार्न्वयन सम्बन्धी 

अ�भमखुीकरण/ता�लम/गो�ी कायर्�म स�ालनमा लाग्ने खचर्, 

ईन्धन, सवार� ममर्त समेत, 

(छ) स्थानीय तह वा अन्य �नकायको असल अभ्यास/�सकाई अनसुरण 

गर� त्यस्ता असल अभ्यासलाई कायार्न्वयन गनर्का �न�म� ग�रने 

अध्ययन तथा अवलोकन �मण खचर्, 

(ज) गणुस्तर प�रक्षणका ला�ग �योगशाला स्थापना गनर् आवश्यक खचर्, 

(झ) आयोजना अ�भलेख व्यवस्थापन सम्विन्ध खचर् । 

७. किन्टन्जेन्सी रकमको खचर् �कृ�तः योजना तथा कायर्�मको कुल किन्टन्जेन्सी 

रकम मध्ये �शास�नक (चालू) अ�धकतम ्55 ��तशत र पूँजीगत अ�धकतम 

45 ��तशतका दरले खचर् गनर् स�कनेछ । 

८. किन्टन्जेन्सी रकम एक�कृत तथा खचर् �णाल�ः गाउँपा�लकाको वा�षर्क स्वीकृत 

बजेट तथा संघीय र �देश सरकारबाट �ा� हनुे सशतर्, �वशेष तथा समपरुक 

अनदुान अन्तगर्तका योजना तथा कायर्�महरूको किन्टन्जेन्सी बापतको 

रकमलाई आ�थर्क वषर्को शरुुमा एक�कृत रुपमा अनमुान गर� सो को लगत 
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रािखने छ । तर त्यस्ता योजना तथा कायर्�मको किन्टन्जेन्सी बापतको रकम 

योजना तथा कायर्�मको कायार्न्वयन सँगै खचर् ग�रने व्यवस्था �मलाइने छ। 

९. थपघट, हेरफेर वा संशोधनः गाउँकायर्पा�लकाले यस कायर्�वधीलाई आवश्यकता 

अनसुार थपघट वा हेरफेर गर� संशोधन गनर् सक्नेछ । 

१०. बाधा अडकाउ फुकाउने अ�धकारः यस कायर्�वधीको कायार्न्वयनको �सल�सलामा 

कुनै बाधा अड्काउ परेमा गाउँ कायर्पा�लकाले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ 

। तर �च�लत ऐन, कानून, �नयम र कायर्�व�धको मूलभतु कुरालाई असर पन� 

गर� फुकाउने अ�धकार �योग गनर् स�कने छैन ्।  

११. बचाउः यो कायर्�व�ध स्वीकृत हनु ुपूवर् योजना तथा कायर्�महरूको किन्टन्जेन्सी 

रकमबाट योजना कायार्न्वयनसँग सम्बिन्धत भए गरेका ��यकलापहरु यसै 

कायर्�व�ध अनरुुप भए गरेको मा�ननेछ । 

 

आज्ञाले, 

यवुराज क�ेल 

�मखु �शासक�य अ�धकृत 

 


