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 कन्टिनजेटसी रकम खर्चसम्बटधी कार्चन्िन्ध, २०७९ 

प्रस्तािना 

सार्बजनिक खरीद नियमार्ली, २०६४ को नियम १० को उपनियम ७ को अिसुचूी १ र नियम १२ 

को उपनियम ४ को अिसुचूी १ (क) मासार्बजनिक खरीद कायब वा परामर्ब सेवा सम्र्न्धी कायब 

सम्पादि गदाब भैपरी आउि े नकनसमका खचबलाई लागत अिमुाि तयार गदाबकनन्ििजने्सीरकम र 

कायाबलय व्यवस्थापि खचबको रुपमा समावेर् गिब सनकि े व्यवस्था छ।वकब  चाजब स्िाफ खचब र 

सािानतिा अन्य खचबमा वगीकरण गरीव्यवस्था भएकोकनन्ििजने्सी रकम एवमक्ायाबलयको 

व्यवस्थापि खचब रकमलाई सम्र्नन्धत निमाबण कायब वा परामर्ब सेवासंगसम्र्नन्धत काममा मात्र 

नमतव्ययी, प्रभावकारी एवम ् पारदर्ी रूपमा खचब गिब वान्छिीय दनेखएकोले स्थािीय सरकार 

सञ्चालि ऐि २०७४ को दफा १०२ ले नदएको अनधकार प्रयोग गरी मलंगवा िगरपानलका, िगर 

कायबपानलकाको कायाबलयले यो कायबनवनध र्िाई लाग ुगरेको छ । 

पररच्छेद– १ 

प्रारन्म्िक 

१  संनिप्त िाम र प्रारम्भ:- (१) यसकायबनवनधको िाम “मलंगवा िगरपानलका कनन्ििजेन्सी रकम 

खचब सम्र्न्धीकायबनवनध,२०७९” रहकेो छ । 

२  यो कायबनवनध सम्र्त २०७९ साल पसु   गतेदनेख लाग ुहुिेछ। 

३.  पररभाषा: नवषय वा प्रसंगले अको अथब िलागेमा यस कायबनवनधमा 

(क) “ऐि” भन्िाले सावबजनिक खररद ऐि, २०६३ सम्झिपुछब। 

(ख) “नियमार्ली”भन्िाले सावबजनिक खररद नियमावली, २०६४ सम्झिपुछब। 

(ग)  “िगरपानलका”भन्िाले मलंगवािगरपानलकासम्झिपुछब। 

(घ)  “वकब  चाजब स्िाफ खचब” भन्िाले सम्र्नन्धत निमाबण कायबको सपुरीवेिण गिब लाग्ि े

कायाबलय अनतररक्त समय,जिर्नक्त,अपरेिर, सवारी साधि तथा मेनर्िरी औजार, 

प्रानवनधक उपकरणको मरमत सम्भार खचब सम्झिपुछब। 

(ङ) “सािानतिा अन्य खचब” भन्िाले सम्र्नन्धत निमाबण कायबको दरभाउपत्र, 

र्ोलपत्र/प्रस्ताविा तयारी खचब,सचूिा प्रकार्ि, कमबचारी इन्धि, स्िेर्िरी, फनिबचर, 
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सञ्चार,महसलू, छाता, रेिकोि,गमर्िु,  जतु्ता, पञ्जा, ज्याकेि, हलेमेि, खाजा खचब, 

फोिोकनप/नप्रन्िर, कम््यिूर, ल्यापिप, प्रानवनधक उपकरणहरू,मोिरसाइकल/स्कूिर 

खररद, रै्ठक भत्ता, अिगुमिखचबएवम ्नियनमत रूपमा कायाबलय व्यवस्थापिको लानग 

आवश्यक पि ेअन्य सामाि सम्र्न्धी खचबलाई सम्झिपुछब। 

पररच्छेद – २ 

कन्टिनजेटसी रकम खर्च गने प्रन्िर्ा  

४) यस दफा अिसुारकनन्ििजेन्सीर्ािअत्यावश्यक भएमा सवारी साधि समेत खररद गिब सक्िछे। 

५)  कनन्ििजेन्सी रकम खचब गि े: सावबजनिक खररद नियमावलीको नियम १० को उपनियम(७) को 

अिसुचूी–१ मा व्यवस्थापि भएको कनन्ििजने्सी खचबअन्तगबतकोवकब  चाजब स्िाफ खचब अन्य 

सािानतिा खचबलाईदफा ३(घ) र ३(ङ)मा पररभाषा गररएको आधारमा मात्र खचब गिुब पिछे 

।वकब  चाजब स्िाफ खचब र अन्य सािानतिा खचबको अनधकतम सीमा यस कायबनवनधमा 

तोनकएर्मोनजम हुिछे। 

६)  कनन्ििजेन्सीखचबको अनभलेख राखि्पुिे : (१) उपदफा(५) मा जिुसकैु कुरा लेनखएको 

भएतापनि धेरै योजिाहरू हुिे र्जेिमा र्ढ़ीमारु. २० लाखसम्म कनन्ििजेन्सीर्ािनवनियोनजत 

र्जेि भएकाको हकमा कनन्ििजेन्सीखचबगदाब सम्रं्नधत र्जेिमा एकमषु्ट खचब जिाउि सनकिछे 

।खररद कायबमादईु प्रनतर्तसम्म कन्िीजेन्सी खचब गिब सनकि ेछ । 

७) र्हुर्षीय ठेक्कामा कनन्ििजेन्सी खचबको ब्यर्स्थापि: सामान्यतया र्हुर्षीय ठेक्काका 

सम्र्न्धमा चालू आनथबक वषबमानवनियोनजत र्जेिको अिपुातको सीमा नभत्र रही यस 

कायबनवनधमा तोनकए र्मोनजमकनन्ििजेन्सी खचबगिुब पिछे। 

(८) कनन्ििजेन्सी खचब गिे सीमा : (१) खचब गिब योग्य कनन्ििजेन्सी रकमको गणिा मलू्य 

अनभनिनध कर र्ाहकेको खररद समझौता रकममा सार्बजनिक खरीद नियमावलीको दफा(१०) 

को उपदफा(२)अिसुार तोनकएको प्रनतर्तले नहसार् गरी गिुब पिछे । तर कुिै ठेक्का समझौता 

भईिसकेको अर्स्थामाठेक्का ब्यर्स्थापिका चरणमा उपदफ्ा (२) अिसुार तोनकएको सीमा 

नभत्र रही यो कायबनवनधमा तोनकए र्मोनजम तयार गररएको लागत अिमुािका आधारमा 

कनन्ििजेन्सी रकमखचब गिब कुिै र्ाधा पगुेको मानििे छैि । 
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(९) ऐि र नियमार्ली र्मोनजमकोप्रकृयाअब्ल्म्र्ि गिुब पिे : कनन्ििजेन्सी रकमखचब गदाबऐि 

नियमार्ली र अन्य प्रचनलत काििू र्मोनजमको प्रकृयाअब्ल्म्र्ि गिुब पिेछ। 

पररच्छेद – ३ 

नवनवध 

(१०) कनन्ििजेन्सीरकमकोलागत अिमुाि तयार गिुब पि े : आयोजिाको लागत अिमुाि स्वीकृत 

गदाब िै कनन्ििजेन्सी वापत छुियाईएको रकम सम्र्न्धमायस कायबनर्नधमाव्यवस्था 

गररएकोवकब  चाजब र सािा नतिा अन्य खचबको र्गीकरण अिसुार के कस्तो कायबमा कनत खचब 

हुिे हो सो को अिमुानित लागत तयार गरीसोलागत अिमुाि स्वीकृत 

गराउिपुिेछ।कनन्ििजेन्सी जम्मा भएको रकमर्ाि यस्ता लागत अिमुाि तयार गरी सम्पन्ि 

गररिे सािानतिा निमाबण कायब गिब कुिै र्ाधा हुिे छैि । 

(११) कनन्ििजेन्सीरकमको खचबमानमतव्यनयता कायम गिुबपिे : (१)कनन्ििजेन्सी रकम खचब गदाब 

नमतव्ययी रूपमा गिुब पिेछ । 

(१२)  सावबजनिक खररदकोदरभाउपत्र तथा र्ोलपत्र आब्हाि र अन्य सचूिा पत्र पनत्रकामा प्रकार्ि 

गदाब छोिो रुपमा अनतआर्श्यक जािकारी मात्र ैप्रकार्ि गरी सोको नवस्ततृ सचूिा कायाबलय 

वा सार्बजनिक खरीद अिगुमि कायाबलयको रे्र्साईि मा राख्ि ुपिेछ । 

(१३) योकायबनर्नधको उल्लंघि गरीकनन्ििजेन्सी रकम खचब गरेमा सरोकारर्ाला लाई प्रचनलत 

काििू अिसुार कारर्ाही गररिछे । 

(१४) आयोजिा व्यवस्थापिका लानग थप जिर्नक्त आवश्यक भएमा वडार्ाि िगरपानलकामा 

अिरुोध गिुब पिेछ । िगरपानलकाले औनचत्यका आधारमा अल्पकालका लानग व्यवस्थापि 

गररनदि सक्िे छ। 

(१५) र्ाधा अड्काऊ फुकाउिे वा संर्ोधि गिे अनधकार : यो कायबनर्नधको कायाबन्वयिको 

नसलनसलामा कुि ै समस्या, कुिै वाधा अड्काऊ आइपरेमा वा कुिै संर्ोधि गिब परेमा 

कायबपानलकाले आवश्यक निणबय गरी स्पष्ट गिब वा वाधा अड्काऊ फुकाउि वा संर्ोधिगिब 

सकिेछ । 

(१६) यो कायबनवनध लाग ुहुि ुपवूब भए गररएका कायब यसै कायबनवनधअिसुार भएको मानििे छ । 

 

                                                                                                                                     


