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कन्टिटजेटसी खर्च रकम व्यवस्थापन सम्बटधी न्नर्देन्िका, २०७७ 

प्रमाणिकरि णमण िः-२०७७/०९/१६ 

णियमावली िं. २८ 

प्रस्तावना:  गाउँपाणलकाको प ँजीग  खर्चबाट कट्टा गरर जम्मा गररिे कणटटटजेटसी रकमलाई प्रभावकारी र 

पररिामम खी बिाउि  था योजिाबद्ध ढंगले खर्च व्यवस्थापि गिच वाञ्छिीय भएकोले,  

आणथचक कायचणवणि ऐि,२०७५ को दफा ३१ ले णदएको अणिकार प्रयोग गरी णलख ुगाउँ कायचपाणलकाल ेयो 

कायचणवणि णमण  २०७७/०९/१६ ग ेको बैठकबाट स्वीकृ  गरर जारी गरेको छ । 

पररच्छेर्द-१ 

प्रारन्म्िक 

१. संन्िप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस णिदणेिकाको िाम णलख ुगाउँपाणलकाको "कणटटटजेटसी खर्च रकम व्यवस्थापि 

सम्बटिी णिदणेिका, २०७७” रहकेो छ ।  

(२) यो कायचणवणि कायचपाणलकाबाट स्वीकृ  भएको णमण  दणेख प्रारम्भ हुिेछ ।  

२. पररिाषााः णवषय वा प्रसंगले अको अथच िलागेमा यस कायचणवणिमा:- 

(क) “अध्यक्ष” भटिाले गाउँपाणलकाको अध्यक्ष सम्झि ुपदछच । 

(ख) "ऐि" भटिाले “आणथचक कायचणवणि ऐि, २०७५” सम्झि ुपदचछ । 

(ग) "गाउँपाणलका" भटिाले णलख ुगाउँपाणलका सम्झि ुपदचछ । 

(घ) “प्रम ख प्रिासकीय अणिकृ ” भटिाल े स्थािीय सरकार सञ्र्ालि ऐि, २०७४ दफा ८४ 

वमोणजमको प्रम ख प्रिासकीय अणिकृ  सम्झि ुपछच । 

(ङ) "कायचपाणलका" भटिाले णलख ुगाउँ कायचपाणलका सम्झि ुपदचछ । 

(र्) “कायाचलय” भटिाले  गाउँ कायचपाणलकाको कायाचलय सम्झि ुपछच । 

(छ) "प ँजीग  बजेट" भटिाले गाउँपाणलकाको णवणियोजि ऐि अट गच  प ँजीग   फच  णवणियोजि भएको 

बजेट सम्झि ुपदचछ ।  

(ज) "णवणवि खर्च खा ा" भटिाले सरकारी कारोबार णिदणेिका, २०७६ बमोणजम कायचपाणलकाको 

िाममा खोणलएको बैंक खा ा सम्झि ुपदचछ । 
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पररच्छेर्द २ 

कन्टिटजेटसी खर्च व्यवस्थापन 

३. कन्टिटजेटसी कट्ीाः (१) प ँजीग  बजेटबाट सञ्र्ालि हुिे योजिा  था आयोजिाहरु कायाचटव्यिका लाणग काि ि 

बमोणजम गररिे खररद सम्झौ ाका बख  उक्त योजिा  था आयोजिाका लाणग णवणियोणज  बजेटको ३% ले हुि 

आउिे रकम कणटटटजेटसी बाप  कट्टा गररिे छ । 

(२) ऊपदफा १ बमोणजम कट्टा गररएको रकम णवणवि खर्च खा ामा जम्मा गररिेछ । 

४. कन्टिटजेटसी खर्चाः (१) कणटटटजेटसी बाप  कट्टा गररएको रकमको प ँजीग   फच  गररिे खर्चको प्राथणमक ा दहेाय 

बमोणजम हुिेछिः- 

(क) जिु योजिा  था आयोजिाबाट रकम कट्टा गररएको हो, सोही योजिा  था आयोजिामा गररिे थप 

णिमाचि  था सिुार । 

(ख) णिणमच  सावचजणिक सम्पणि  था प वाचिारको थप णिमाचि  था सिुार । 

(ग) योजिा  था आयोजिा कायाचटव्यिका लाणग आवश्यक मेणििरी औजार खररद । 

(घ) अटय सावचजणिक णिमाचि । 

(ङ) फणिचर्र  था णफक्र्सच खररद । 

(र्) सवारी सािि खररद । 

(छ) प ँजीग  अिसुटिाि  था परामिच । 

(२) कणटटटजेटसी बाप  कट्टा गररएको रकमको र्ाल   फच  गररिे खर्चको प्राथणमक ा दहेाय बमोणजम हुिेछिः- 

(क) प्राणवणिक कमचर्ारीहरुद्वारा गररिे अिगुमि, म ल्याङ्कि  था भ्रमि  । 

(ख) सावचजणिक पदाणिकारीद्वारा गररिे अिगुमि  था म ल्याङ्कि । 

(ग) गाउँपाणलका  था वडा स् रीय अिगुमि सणमण ले णियमािसुार पाउिे सेवा सणुविा भकु्तािी । 

(घ) णिणमच  सावचजणिक सम्पणिको ममच  सम्भार खर्च । 

(ङ) णवकासका गण णवणि सँग सम्बणटि  व ृ णर्त्र णिमाचि लगाय का सेवा परामिचका कायच ।  

(र्) अटय ममच , ईटिि, णवणवि लगाय  अटय कायाचलय सञ्र्ालि खर्च । 

(३) कणटटटजेटसी बाप  णवणवि खर्च खा ामा जम्मा भएको रकम खर्च गदाच यथासम्भव जम्मा प ँजीग  खर्चको 

३% को दायरामा रही खर्च गिुच पिेछ । 

(४) कणटटटजेटसी बाप को रकम खर्च गदाच यथा सम्भव प ँजीग  र र्ाल  खर्च बराबर हुिपुछच । 

५. लेखा व्यवस्थापनाः णवणवि खर्च खा ामा हुिे आम्दािी  था खर्चको लेखाङ्कि, प्रण वेदि, लेखा पररक्षि 

प्रर्णल  काि ि बमोणजम हुिेछ । 
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६. बाधा अडकाउ फुकाउनेाः यस णिदणेिकाको कायाचटव्यिको क्रममा कुिै बािा पिच गए कायचपाणलकाले आवश्यक 

णििचय गरर बािा अडकाउ फुकाउि सक्िेछ । 

७. बर्ाउाः यस अणघ कणटटटजेटसी आम्दािी  था खर्च सम्बटिी भए गरेका कामहरु यसै बमोणजम भएको माणििेछ । 

  


