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हेटौंडा उपमहानगरपालिका कन्टटजेटसी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बटधी 
कायचववलध, २०७८ 

 

प्रस्तावनााः 
हेटौंडा उपमहानगरपालिकािाई प्राप्त हनुे ववशेष, सशतच एवं समपूरक अनदुानका साथै 

उपमहानगरपालिकाको वावषचक रुपमा स्वीकृत भई कायाचटवयन गनुचपने योजना तथा कायचक्रमहरुबाट 
लनयमानसुार प्राप्त हनुे कन्टटजेटसी  रकमिाई व्यवन्स्थत, प्रभावकारी, उपयकु्त, लमतव्ययी एवम ्
औन्र्त्यपूर्च तररकािे खर्च गनच वाञ्छनीय भएकोिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा 
१०२ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरर हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगरकायचपालिकािे यो कायचववधी 
बनाई िाग ुगरेको छ।  
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१.  सन्िप्त नाम र प्रारम्भाः  
(क) यस कायचववलधको नाम "हेटौंडा उपमहानगरपालिका कन्टटजेटसी रकम व्यवस्थापन र 

खर्च सम्बटधी कायचववलध, २०७८" रहेको छ। 

(ख)  यो कायचववलध नगरकायचपालिकाबाट स्वीकृत भएको लमलत देन्ख िाग ुहनुछे ।  
 

२ .  पररभाषााः ववषय वा प्रसंगिे अको अथच निागेमा यस कायचववलधमा,  
(क)  “उपमहानगरपालिका” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिका सम्झन ुपदचछ।  
(ख)  “कायाचिय” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगरकायचपालिकाको कायाचिय सम्झन ु

पछच ।  
(ग)  “कायचववलध” हेटौंडा उपमहानगरपालिका कन्टटजेटसी रकम व्यवस्थापन र खर्च 

सम्बटधी कायचववलध, २०७८ भन्नािे सम्झन ुपछच ।  
(घ)  “कायचपालिका” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगरकायचपालिका सम्झन ु पछच । 

 

३. कन्टटजेटसी रकमको व्यवस्थााः संघीय सशतच प्राप्त हनुे कायचक्रमहरु, प्रदेश सशतचका 
योजना/कायचक्रम, स्थानीय पूवाचधार ववकास योजना कायचक्रम, प्रदेश पूवाचधार ववकास कायचक्रम 
तथा योजना िगायत संघ तथा प्रदेश बाट प्राप्त हनुे अटतर सरकारी अन्ततयारी माफच त प्राप्त 
हनुे योजना तथा कायचक्रमहरुको तोवकए बमोन्जम कन्टटजेटसी वापतको रकम कट्टा गरी हनु 
आउने रकमिाई एकीकृत गरी तोवकएका कायचक्रमहरुमा खर्च गने गरी व्यवस्थापन गररनेछ 
।  

 

४.  खर्च गनच सवकन ेिते्रहरुाः योजना तथा कायचक्रमहरुको कन्टटजेटसी  कट्टावाट प्राप्त रकमिार्च 
उपमहानगरपालिकािे देहायका कायचक्रमहरुमा लमतव्ययी एवम ् पारदशी  ढंगिे खर्च गनच 
सक्नेछ ।  
(क)  योजना अनगुमन तथा सपुरीवेिर् खर्च एवं योजनासंग सम्वन्टधत प्रशासलनक र वैठक 

भत्ता िगायत खाजा खाना खर्च। 

(ख)  योजना कायाचटवयनका िालग आवश्यक पने प्राववलधक सामाग्री खररद, कम््यटुर, 
मोटरसाईकि समेत। 

(ग) योजना कायाचटवयनका िालग आवश्यक पने प्राववलधक कमचर्ारी व्यवस्थापनमा िाग्न े
खर्च। 
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(घ) तत्काि कायाचटवयन गनच आवश्यक ठालनएका र स्रोत अभाव भएका योजना तथा 
कायचक्रमहरु। 

(ङ) उपमहानगरपालिकाको लनर्चय बमोन्जम तोवकएका अटय िेत्रका कायचक्रमहरु। 

(र्)  िेखापरीिर् सम्बटधी खर्च व्यवस्थापन। 

(छ) योजना तथा कायचक्रम कायाचटवयन सम्बटधी अलभमनु्खकरर्÷तालिम÷गोष्ठी कायचक्रम 
संर्ािनमा िाग्ने खर्च, र्टधन, सवारी ममचत। 

(ज) स्थानीय तह वा अटय लनकायको असि अभ्यास/लसकोको अनशुरर् सम्बन्टध 
अध्ययन/अविोकन, भ्रमर् खर्च। 

५.  कन्टटजेटसी रकमको खर्च प्रकृलताः योजना तथा कायचक्रमको कुि कन्टटजेटसी  रकम मध्ये 
प्रशासलनक (र्ािू) अलधकतम ५५ र पंूजीगत अलधकतम ४५ प्रलतशतका दरिे खर्च गनच 
सवकनेछ। 

 

६.  कन्टटजेटसी रकम एकीकृत तथा खर्च प्रर्ािीाः  
उपमहानगरपालिकाको वावषचक स्वीकृत वजेट तथा संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे सशतच, 
ववशेष तथा समपूरक अनदुान अटतगचतका योजना तथा कायचक्रमहरुको कन्टटजेटसी  वापतको  
रकमिार्च  आलथचक वषचको शरुुमा नै एकीकृत रुपमा अनमुान गरी सो को िगत रान्खनेछ। 
तर त्यस्ता योजना तथा कायचक्रमको कन्टटजेटसी वापतको रकम योजना तथा कायचक्रमको 
कायाचटवयन सगैं खर्च गररने व्यवस्था लमिार्नेछ ।  

 

७.  थपघट, हेरफेर वा संशोधनाः नगरकायचपालिकािे यस कायचववलधिाई आवश्यकता अनसुार 
थपघट वा हेरफेर गरी संशोधन गनच सक्नेछ।  

 

८.  बाधा अडकाउ फुकाउन े अलधकाराः (क) यस कायचववलधको कायाचटवयनको लसिलसिामा कुनै  
बाधा अडकाउ परेमा सो फुकाउने अलधकार नगरकायचपालिकाको हनुेछ।  
(ख) तर प्रर्लित ऐन, कानून, लनयम र यस कायचववलधको मिुभतू कुरािार्च असर गने गरी 

बाधा अडकाउ फुकाउने अलधकार प्रयोग गनच सवकने छैन।  
९.  भए गरेको मालननाेः- 
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यो कायचववलध स्वीकृत हनु ु पूवच योजना तथा कायचक्रमहरुको कन्टटजेटसी  रकमबाट योजना 
कायाचटवयनसंग सम्बन्टधत भए गरेका वक्रयाकिापहरु यसै कायचववधी अनरुुप भए गरेको 
मालननेछ । 

 

          प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

प्रमार्ीकरर् लमलताः-2078/03/0६     न्शवराज र्ौिागा 
   हेटौंडा उपमहानगरपालिका 


