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बोदेबसाचइन नगरपालिकाको कन्टिटजेटसी रकम खर्च सम्बन्टि कार्चविलि 2078 

                    कार्चपालिकाबाि स्िीकृत लमलत 2078/९/९ 

प्रत्रे्क आलथचक िर्चमा नगर सभाबाि स्िीकृत कार्चक्रमहरु तथा अटर् लनकार्बाि हस्ताटतरीत 
कार्चक्रमको कार्ाचटिर्नबाि कट्टाभइ जम्मा भएको कन्टिटजेटसी िापतको रकम खर्च गनच िञ्छनीर् 
भएकोिे बोदेबसाचइन नगरपालिकाको लमलत २०७९/९/९ गतेको कार्चपालिकाको बैठकबाि र्ो 

कार्चविलि स्िीकृत गररएको हो । 

1 संक्षीप्त नाम र प्रारम्भ- 1 र्स कार्चविलिको नाम बोदेबसाचइन नगरपालिकाको कन्टिटजेटसी 
रकम खर्च सम्बन्टि कार्चविि 2078 रहेको छ 

2 र्ो कार्चविलि कार्चपालिका बैठकबाि स्िीकृत भएको लमलतबाि िाग ुहनुेछ । 

3.  कन्टिटजेटसी रकम भन्नािे बोदेबसाचइन नगरपालिकाको स्िीकृत कार्चक्रम संर्ािन तथा 
कार्ाचटिर्नका िालग प्राविलिकको िागत अनमुान तथा अन्टतम िा रलनङ विि भकु्तानीको िखत 
लनमाचण ब्र्िसार्ी, सेिा परामर्च दाता िा उपभोक्ता सलमलत िा आपूलतचकताचिे पाउने भकु्तानी रकमबाि 
प्रर्ासलनक खर्च बापत खिा गररने रकमिाई जनाइनेछ । 

2. रकम भन्नािे संघीर् सरकार, प्रदेर् सरकार तथा अटर् लनकार्बाि हस्ताटतररत र्ोजनाहरुको 
कार्ाचटिर्न िापत समेत कट्टा गररने रकमिाई जनाईनेछ । 

2 कोर् सम्बन्टि ब्र्िस्था – 

1. कन्टिटजेटसी िापत कट्टा गरेको रकम िेखा उत्तरदावर् पदालिकारीिे बोदेबसाचइन नगरपालिकाको 
विविि खातामा जम्मा गनुच पनेछ । 

2. उक्त खाताको संर्ािन प्रमखु प्रर्ासकीर् अलिकृत र िेखा उत्तरदावर् पदालिकारीको संर्कु्त 
हस्ताक्षरबाि हनुेछ । 



3. व्र्र् भारका के्षत्रहरु-  कन्टिटजेटसी िापत विविि खातामा जम्मा भएको रकम लनम्मन 
क्षेत्रहरु/ कार्चका िालग ब्र्भार हनुेछन 

1. कार्ाचिर् प्रर्ोजनका िालग खपत हनुे इटिन िापतको भकु्तानीका  

2. विल्डमा खविने प्राविलिक तथा अटर् कमचर्ारीहरुको भत्ता 

3. कुनै विर्ेर् र्ोजना कार्ाचटिर्नको विल्ड अििोकन तथा लनररक्षणका िालग दैलनक ज्र्ािादारीमा 
लनर्कु्त गररएका सपुरभाइजरहरुको ज्र्ािादारी रकम 

4. उपदिा 3 बमोन्जम लनर्कु्त गररएको सपुरभाइजरको दैलनक ज्र्ािा रु 700/- रु सात र्र् 
भटदा बढी तोक्न पाइनेछैन । 

5. कुनै लनमाचण कार्चमा िागत अनमुानको भटदा अलतररक्त कार्च गनुच / गराउन ुपरेमा सो िापत 
भएको ब्र्र्भार बराबरको नपगु रकम 

6. उप दिा 5 मा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन अलत ररक्त कार्चको औन्र्त्र् र पषु्ट्याइ 
सम्बन्टित विल्ड प्राविलिकिे र्ोजना लनमाचणलिन अिस्थामा नै रार् सवहतको प्रलतिेदन प्रमखु 
प्रर्ासकीर् अलिकृतिाई पेर् गरर स्िीकृत गराउन ुपनेछ । 

7. अलतलथ सत्कारका िालग खर्च हनुे रकम 

8. र्ोजना अनगुमन सलमलतको भत्ता िापतको रकम 

9. र्ोजनाको िरिारक तथा लनमाचनालिन अिलिमा गणुस्तर पररक्षण िा बाहर् अनमुन िा अटर् 
लनकार्बाि प्राविलिक कमचर्ारी माग गनुचपदाच सो कार्चको िालग ब्र्होनुच पने रकम 

10. कार्ाचिर् प्रर्ोजनाका र्ाि ुप्रकृलतका न्जटसी सामानहरु खररद िापतको रकम 

11. दैलनक भ्रमाण वििहरुको भकु्तानी 

12. कार्ाचिर्िाई आिश्र्कहनुे सिारर सािन खररद िापतको रकम 

13. ठेक्का िेण्डर प्रवक्रर्का िालग खररद एकाइ र मूल्र्ांकन सलमलतका भत्ताहरु 



14. दैलनक ज्र्ािादारीमा कार्चरत कमचर्ारीहरुको ज्र्ािा रकम 

15. स्िीकृत कार्चक्रम बाहेकका खर्च न्र्र्चकहरुको भकु्तानी प्रमखु प्रर्ासकीर् अलिकृतको तजविज 
अनसुार समेत उक्त रकमबाि गनच सवकनेछ । 

16. बोदेबसाचइन नगपालिका क्षेत्र लभत्रका कुनै लनलमचत सािचजलनक सम्पलत, भिन, सडक पिु पिेुसा, 
मठमन्टदर,  सािचजलनक पोखरी, समदुावर्क विद्यिर्, मदर्ाचहरु आददको ममचत सम्भार । 

 

4 खर्चको अलभिेख र िेखा पररक्षण- 

1. कारोबार भएकै बखत खर्चको अलभिेख दरुुस्त राख्न ेन्जम्मेबारी िेखा उत्तरदावर् पदालिकारीको 
हनुेछ । 

2. प्रत्रे्क आलथचक िर्चमा भएको खर्चको िेखाजोखा तथा हरवहसाि प्रर्लित काननु बमोन्जम दरुुस्त 
अिस्थामा रान्ख खर्चको आटतररक िेखापररक्षण तथा अन्टतम िेखापररक्षण गराउने दावर्त्ि िेखा 
उत्तरदावर् पदालिकारी र प्रमखु प्रर्ासकीर् अलिकृतको हनुेछ । 

5. विविि 

1. र्स कार्चविलिको ब्र्िस्था पररितचन िा संर्ोिन गनुच परेमा संर्ासिन सवहतको प्रस्ताि तर्ार परर 
कार्चपालिकामा पेर् गरर स्िीकृत गराइ मात्र िाग ुहनुेछ । 

2. र्ो कार्चविलि स्थालनर् तहको राजपत्रमा प्रकार्न भएको लमलतबाि िाग ुहनुे । 

3. र्स कार्चविलिमा जेसकैु िेन्खए पलन र्ाि ुआ.ब. मा भएको भकु्तानी िापत कट्टा भएका 
कन्टिटजेटसी रकम र्ो प्रारम्भ भइ सके पलछ विविि खातामा जम्मा गरर खर्च गनच िािा पनेछैन । 

4. र्स कार्चविलिमा भएका व्र्िस्थाहरु अटर् प्रर्लित कानून सँग बाँझीएको हकमा बाँझीएको हद 
सम्म बदर हनुेछ र सो को हकमा सोही प्रर्लित कानून बमोन्जम हनुेछ । 

 


