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उदर्पुरगढी गाउँपाधलका

कन्टिजेटसी रकम व्र्वस्थापन र खर्य सम्बटिी
कार्यववधि, २०७९

गाउँ कार्यपाधलकाको बैठकबाि स्वीकृत धमधत: २०७९।०४।१९

प्रमुख प्रशासकीर् अधिकृतबाि प्रमान्िकरि धमधत:२०७९।०४।१९
उदर्पुरगढी गाउँपाधलका

गाउँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर्
उदर्पुरगढी, उदर्पुर
१ नं. प्रदे श, नेपाल
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प्रस्तावना:

गाउँपाधलकालाई प्राप्त हुने ववशेष, सशतय एवं समपुरक अनुदानका साथै गाउँपाधलकाको वावषयक रुपमा स्वीकृत
भई कार्ायटवर्न गनुप
य ने र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुबाि ववधनर्ोन्जत रकमको २ प्रधतशतका दरले कट्टा गरी हुन

आउने कन्टिजेटसी रकमलाई व्र्वन्स्थत, प्रभावकारी, पारदशी तथा उपर्ुक्त एवं धमतव्र्र्ी तररकाले खर्य गनय
वाच्छनीर् भएकोले ,

स्थानीर् तहको प्रशासकीर् कार्यववधि धनर्धमत गने ऐन, २०७६ को दफा (४) ले ददइएको अधिकार प्रर्ोग
गरी गाउँ कार्यपाधलकाले र्ो कार्यववधि बनाएको छ।

पररच्छे द-१
प्रारन्म्भक

१. संन्िप्त नाम र प्रारम्भ:

(क) र्स कार्यववधिको नाम उदर्पुरगढी गाउँपाधलकाको कन्टिजेटसी रकम व्र्वस्थापन र खर्य सम्बटिी
कार्यववधि, २०७९ रहेको छ।

(ख) र्ो कार्यववधि गाउँ कार्यपाधलकाको बैठकबाि स्वीकृत भएको धमधत दे न्ख प्रारम्भ हुनेछ।

पररच्छे द-२

२. उद्देश्र्:

कटिे जेटसी रकमको उद्देश्र्, व्र्वस्था तथा खर्य

कटिे जेटसी रकम व्र्वस्थापन र खर्य सम्बटिी कार्यववधि जारी गनुक
य ा मुख्र् उद्देश्र्हरु धनम्नानुसार छन्:

(क) र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको कन्टिजेटसी वापतको रकमलाई पारदशी र ववधिवत रुपमा खर्य गनय,
(ख) दफा ३ मा उल्ले न्खत िेत्रहरुमा मात्र कन्टिजेटसी वापतको रकम खर्य गनय,

(ग) कटिे जेटसी वापतको रकमलाई एकीकृत रुपमा लगत रान्ख सो को र्ोजना कार्ायटवर्नमा सुव्र्वन्स्थत
तवरले खर्य गनय,

(घ) भैपरी आउने खर्यको व्र्वस्थापन गनय,

(ङ) कटिे जेटसी बापतको रकमको र्थायथपरक वववरि अधभलेन्खकरि गनय, आदद।
३. कन्टिजेटसी रकमको व्र्वस्था:

उदर्पुरगढी गाउँपाधलकाको वावषयक स्वीकृत र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको तोवकए बमोन्जम कन्टिजेटसी

वापतको रकम कट्टा गरी हुन आउने रकमलाई एकीकृत गरर उक्त रकमलाई दफा ४ मा उल्लेख भए
बमोन्जमका शीषयकहरुमा मात्र खर्य गनय सवकनेछ।
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४. खर्य गनय सवकने िेत्रहरु:

र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको कन्टिजेटसी कट्टा रकमलाई गाउँपाधलकाले दे हार्का शीषयकहरुमा धमतव्र्र्ी,
पारदशी ढं गले खर्य गनय सक्नेछ।

र्ोजना अनुगमन तथा सुपररवेिि एंव र्ोजनासं ग सम्बन्टित प्रशासधनक, वैठक भत्ता, खाजा-खाना,

1.

सञ्चार, इटिन लगाएतको कार्यमा,

2.

र्ोजना कार्ायटवर्नका लाधग आवश्र्क पने प्राववधिक सामाग्री, कम््र्ुिर, डे स्किप, वप्रटिर, सवारी

सािन आदद,

3.

र्ोजना कार्ायटवर्नका लाधग आवश्र्क पने प्राववधिक तथा सहर्ोधग कमयर्ारी व्र्वस्थापनमा लाग्ने

खर्य(करार, ज्र्ालादारी),

तत्काल कार्ायटवर्न गनय आवश्र्क ठाधनएका अटर् र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु, ववस्तृत अध्र्र्न

4.

प्रधतवेदन, राजश्व वृविका प्रर्ास आदद

5.
6.
7.

गाउँपाधलकाको धनियर् बमोन्जम तोवकएको अटर् िेत्र,
लेखापररिि सम्बटिी खर्य,

र्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायटवर्न सम्बटिी अधभमुन्खकरि/ताधलम/गोष्ठी कार्यक्रम सञ्चालनमा लाग्ने

खर्य,

8.

र्ोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा धनररििका क्रममा भएको र्ातर्ात खर्य(सवारी सािन

भाडामा धलं दा),

9.

स्थानीर् तह तथा अटर् धनकार्को र्ोजना तथा कार्यक्रमको असल अभ्र्ासको धसको तथा अनुशरि

गरर त्र्स्ता असल अभ्र्ासलाई कार्ायटवर्न गनयका धनधमत्त गररने अध्र्र्न तथा अवलोकन भ्रमि खर्य
।

५. कन्टिजेटसी रकमको खर्य प्रकृधत:

र्ोजना तथा कार्यक्रमको कुल कन्टिजेटसी रकम मध्र्े प्रशासधनक (र्ालु) अधिकतम ५० प्रधतशत र
ीँ त अधिकतम ५० प्रधतशतका दरले खर्य गनय सवकनेछ।
पुजीग

६. कन्टिजेटसी रकम एकीकृत तथा खर्य प्रिाली:

गाउँपाधलकाको वावषयक स्वीकृत बजेि तथा सं घीर् र प्रदे श सरकारबाि प्राप्त हुने सशतय, ववशेष तथा
समपुरक अनुदान अटतगयतका र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको कन्टिजेटसी वापतको रकमलाई र्ोजनाको
भुक्तानीको क्रममा प्रधत र्ोजना २% का दरले कट्टा गरर सो को लगत रान्खनेछ।

तर र्ोजना तथा कार्यक्रमको कन्टिजेटसी वापतको रकम र्ोजना तथा कार्यक्रमको कार्ायटवर्न सं गै खर्य
गररने व्र्वस्था धमलाइनेछ।
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पररच्छे द-३
ववववि

7.

थपघि, हेरफेर वा सं शोिन:

वविान सधमधतको धसफाररसमा कार्यपाधलकाले र्स कार्यववधिलाई आवश्र्कता अनुसार थपघि वा हेरफेर
गरर सं शोिन गनय सक्नेछ।

८. बािा अडकाउ फुकाउने अधिकार:

(क) र्स कार्यववधिको कार्ायटवर्नको धसलधसलामा कुनै बािा अडकाउ परे मा सो फुकाउने अधिकार वविान,

(ख) तर प्रर्धलत ऐन, कानून, धनर्म र र्स कार्यववधिको मुलभूत कुरालाई असर गने गरर बािा अडकाउ
फुकाउने अधिकार प्रर्ोग गनय सवकने छै न।

९. र्सै बमोन्जम भए गरे को माधनने:

र्ो कार्यववधि स्वीकृत हुन ु पुव य र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको कन्टिजेटसी रकमबाि र्ोजना कार्ायटवर्नसं ग
सम्बन्टित भए गरे का वक्रर्ाकलापहरु र्सै कार्यववधि अनुरुप भए गरे को माधननेछ।

राजपत्रमा प्रकाशन भएको धमधतिः- सं वत् २०७९ साल आषाढ

मवहना

आज्ञाले

रमेश राई

प्रमुख प्रशासकीर् अधिकृत
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गते

रोज

