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"सिरीजङ्घाको गौरव, कन्चनजङ्घा" 

 

 

 

 

 

  

सिरीजङ्घा राजपत्र 
 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाद्धारा प्रकाशित 

खण्ड ४) ताप्लेजुङ, प्रदशेनम्वर१, नेपाल, पौष २२ गते २०७९ साल (संख्या ३ 

 

भाग २ 

सिरीजङ्घा गााँउपासिका 
गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

तेल्िोक, ताप्िेजङु, प्रदेि नं. १, नेपाि। 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाको गााँउ कार्यपासिकािे पाररत गरेको ति िेशिए बमोशजमको कार्यववसि 

िवयिािरणको जानकारीको िासग प्रकाशित गरीएको छ । 

िम्वत ्२०७९ िािको ऐन / सनर्माविी / सनदेशिका / कार्यववसि / मापदण्ड नं. ३ 
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सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको कशन्िन्जेन्िी रकम िचय िम्बन्िी कार्यववसि, २०७९ 

प्रमाणीकरण समसत : २०७९।०९।२१ 

 
 

प्रस्तावनााः 

सिरीजङ्घा गाउाँपासिकामा िञ्चािन हनुे िावयजसनक भवन  सनमायण कार्य, िावयजसनक िडक सनमायण 
कार्य वा अन्र् कुनै वकसिमको िावयजसनक सनमायणबाि सनर्म बमोशजम कट्टा हनुे कशन्िन्जेन्िी 
रकमिाई समतव्र्र्ी, पारदिी, प्रभावकारी र नसतजामूिक प्रर्ोग र कुिि व्र्वस्थापन गरी 
गाउाँपासिकाको उन्नसत र िमवृद्धका सनशम्त वाञ्छनीर् भएकािे, 
सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको सनर्समत कार्यपासिका वैठकिे र्ो कार्यववसि पाररत गरेको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

१. िंशिप्त नाम र प्रारम्भाः (क) र्ि कार्यववसिको नाम "सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको कशन्िन्जेन्िी 
रकम िचय िम्बन्िी कार्यववसि, २०७९" रहेको छ । 

ि) र्ो कार्यववसि कार्यपासिकाबाि पाररत भई प्रमाणीकरण (स्थानीर् राजपत्रमा प्रकाशित) 
भएको समसतबाि िागू हनुेछ । 

२. पररभाषााः ववषर् र प्रिङ्गिे अन्र् अथय निागेमा र्ि कार्यववसिमा,  

क) "कार्ायिर्" भन्नािे "सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, गाउाँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्" िाई 
जनाउाँदछ । 

ि) "सनमायण कार्य" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको आन्तररक श्रोत वा अन्तरिरकारी 
ववत्त हस्तान्तरण मार्य त वा अन्र् कुनै माध्र्मबाि सिरीजङ्घा गाउाँपासिकामा प्राप्त हनुे 
श्रोतबाि गाउाँपासिकाको नीसत तथा कार्यक्रमद्वारा सनदेशित कुनै पसन िावयजसनक 
महत्वका सनमायण कार्यिाई जनाउाँछ । 

ग) "ऐन" भन्नािे "िावयजसनक िररद ऐन, २०६३" िाई जनाउाँदछ । 

घ) "सनर्माविी" भन्नािे "िावयजसनक िररद सनर्माविी, २०६४" िाई जनाउाँदछ । 

ङ) "कशन्िन्जेन्िी रकम" भन्नािे "िावयजसनक सनमायण कार्यबाि सनर्म बमोशजम 
कार्ायिर्िे कट्टा गरी कशन्िन्जेन्िी िातामा दाशििा गरेको रकम"िाई जनाउाँदछ । 
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पररच्छेद-२ 

कशन्िन्जेन्िी शिषयकबाि िचय 

३. कशन्िन्जेन्िी िचय शिषयकाः १)  सनर्माविीको अनिूुची १(क) को द्रष्टव्र् (ग) मा उल्िेशित 
कशन्िन्जेन्िी िचय देहार्बमोशजमका िचय गनय िवकनेछ । 

क) वकय  चाजय स्िार् िचय 
ि) अन्र्  िानासतना िचय 

उपदर्ा १) को िण्ड क) मा उल्िेशित िचयबाि देहार्बमोशजमको िचय गनय 
िवकनेछ। 

क) िररदिाँग िम्बशन्ित कार्यको िासग तत्काि कुनै पसन वकसिमको अध्र्र्न वा 
परामिय िेवा सिन आवश्र्क भएमा त्र्स्तो िचय, 

ि) वववाद िमािान िम्बन्िी काममा  हनुे कुनै पसन वकसिमको  परामिय िेवा िचय, 
ग) आर्ोजनाको सनमायण कार्यको अनगुमन, िपुरीवेिण, िञ्चािन र िंरिणका िासग 

आवश्र्क जनिशि (अस्थार्ी वा करार वा ज्र्ािादारी िमेत) को व्र्वस्थापन 
िचय, 

उपदर्ा १) को िण्ड क) मा उल्िेशित िचय प्रमिु प्रिािकीर् असिकृतको 
शस्वकृसतमा कार्ायिर्मार्य त मात्र गनय िवकनेछ । 

उपदर्ा १ को िण्ड ि मा उल्िेशित िचयबाि देहार्बमोशजमको िचय गनय 
िवकनेछ। 

क) िम्बशन्ित सनमायण कार्यको बोिपत्र  वा प्रस्ताव तर्ारी िम्बन्िी िचय 
ि) िूचना प्रकािन िचय, 
ग) िम्बशन्ित आर्ोजना/र्ोजनाको अनगुमन वा िपुरीवेिणको क्रममा हनुे इन्िन, 

दैसनक तथा भ्रमण िचय, 
घ) िवारी िािन ममयत, िम्भार र िवारी िािन भाडा, 
ङ) िेसिर्ोन, ववद्यतु तथा पानी महििु िगार्तका िञ्चार तथा उजाय प्रर्ोग िम्बन्िी 

िचय, 
च) बोिपत्र मलु्र्ाङ्कन, तथा पासिका स्तरीर् बैठक, मासमिा प्रस्ततुीकरण िम्बन्िी 

िचय, 
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छ) आर्ोजना/र्ोजनाको िासग कार्ायिर्िाई आवश्र्क दईु पाङ्ग्र े वा चार पाङ्ग्र े
िवारी िािन(दईु पाङ्ग्रकेो हकमा कार्यपासिकाबाि र चार पाङ्ग्रकेो हकमा 
गाउाँिभाबाि शस्वकृत भए बमोशजम हनुेछ ) मेसिनरी औजार िररद, सनमायण 
कार्यमा प्रर्ोग हनुे िरुिा उपकरण, स्िेिनरी, अन्र् र्न्त्रमा प्रर्ोग हनु े
आवश्र्िा अनिुारको िामारी, 

ज) असतसथ ित्कार तथा आर्ोजना/र्ोजना उद्घािन िम्बन्िी िचय, 
झ) आर्ोजना िम्बन्िी िभा िमारोह िञ्चािन िचय, 
ञ) सनसमयत िावयजसनक िम्पशत्तको िम्भार िचय, 
ि) आर्ोजना/र्ोजना सनमायणको अनगुमन, िपुरीवेिण, नापजााँचका कार्ायिर्बाि 

िविएका कमयचारी वा आर्ोजना/र्ोजनामा िंिग्न दि वा अदि ज्र्ामी वा 
मजदरुको स्वास््र् िरुिा व्र्वस्थापन िम्बन्िी िचय, 

र्ि क्र.िं (ि) मा जनुिकैु कुरा उल्िेि भए तापसन र्ि कार्यववसि बमोशजम हनुे 
स्वास््र् िरुिा व्र्वस्थापन िम्बन्िी जनुिकैु िचय कार्ायिर्को देहार्बमोशजमको 
िसमसतिे सिर्ाररि गरे बमोशजम हनुेछ । 

१. गाउाँपासिकाको प्रमिु प्रिािकीर् असिकृत    िंर्ोजक 

२. पवुायिार ववकाि िािाको प्रमिु-     िदस्र् 

३. र्ोजना तथा अनगुमन िािाको प्रमिु-    िदस्र्  

४. प्राथसमक स्वास््र् केन्द्र तेल्िोकका प्रमिु -   िदस्र् 

५. स्वास््र् िािा/उपिािाको प्रमिु -     िदस्र् िशचव 

ठ) अन्र् माथी उल्िेि नभएका आर्ोजना/र्ोजना िम्बन्िी ववववि िचय 

पररच्छेद-३  

कशन्िन्जेन्िी रकम िचय गने प्रवक्रर्ा 

४. कशन्िन्जेन्िी रकम िचय गने िीमााः (१) कुनै पसन आर्ोजना\र्ोजनाको स्वीकृत िागत 
अनमुानको बढीमा पााँच प्रसतित  बराबरको रकम मात्र िचय गनय र्ोग्र् कशन्िन्जेन्िी रकम 
हनुेछ ।  

(२) उपदर्ा १) मा उल्िेशित रकमको गणना गदाय आर्ोजना\र्ोजनाको कुि िागत 
अनमुानको मूल्र् असभववृद्ध कर वाहेकको रकम मात्र गणना गनुय पनेछ ।  
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(३) िररद िम्झौता हनु बााँकी रहेको वा िररद िम्झौता भएको तर कार्य प्रारम्भ भई 
निकेको अवस्थामा पसन िो िररद व्र्वस्थापनको िासग र्ो कार्यववसि बमोशजमको 
रकम िचय गनय बािा पने छैन ।  

(४) बहवुवषयर् िररदको िम्बन्िमा चाि ुआ.व.को कुि ववसनर्ोजन भएको रकममा िचय 
भएको रकमको अनपुातमा कशन्िनजेन्िी रकम िचय गनय िवकनेछ । कुि िचय 
भएको रकमको अनपुात भन्दा बढी मात्रामा कशन्िन्जेन्िी रकम िचय गनय िवकन े
छैन,  

तर आकशस्मक तथा अप्रत्र्ाशित कारणिे िचय भएको रकमको अनपुात भन्दा बढी 
मात्रामा कशन्िन्जेन्िी रकम िचय गनुय परेमा  आिार र कारण ििुाई कार्यपासिकामा 
प्रस्ताव पेि गरी कार्यपासिकाबाि प्रस्ताव स्वीकृत भएको अवस्थामा उि रकम 
तोवकए बमोशजम िचय गनय बािा पने छैन ।  

५. कशन्िजेन्िी रकमको िचयको असभिेिाः र्ि कार्यववसि अनिुार िचय हनुे कशन्िन्जेन्िी रकमको 
असभिेि अनिूुशच-१ मा उल्िेि भए बमोशजमको ढााँचामा प्रत्रे्क र्ोजनाको छुट्टाछुटै्ट 
असभिेि देशिने गरर राख्नपुनेछ ।  प्रत्रे्क आ.व.को प्रत्रे्क िररद कार्यको असभिेि िचय  
िम्बशन्ित र्ाइिमा अद्यावसिक गनुयपनेछ । 

क) र्ि कार्यववसि बमोशजम हनुे भिुानी बैक िातामा िोझै भिुानी गनुयपनेछ ।  

पररच्छेद ४ 

ववववि 

६. समतव्र्र्ीता अपनाउन ुपनेाः र्ि कार्यववसि बमोशजम हनुे कशन्िन्जेन्िी रकम िचय गदाय प्रचसित 
काननु बमोशजम समतव्र्र्ीता अपनाउन ुपनेछ ।  

७. प्रचसित कानूनको पािना गनुयपनेाः र्ि कार्यववसि बमोशजम िचय गदाय प्रचसित कानूनको 
अिीनमा रवह िचय गनुयपनेछ।  

८. बािा अडकाउ रु्काउन े: र्ि कार्यववसिको कार्ायन्वर्नका िम्वन्िमा कुनै द्बिवविा देिा परेमा 
गाउाँ कार्यपासिकािे आवश्र्क सनणयर् गरी बािा अड्काउ रु्काइय कार्ायन्वर्नको िासग 
सनदेिन द्बदन िक्नेछ ।    
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अनिूुची-१ 

सनर्म ५ िाँग िम्बशन्ित 

सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, 
गाउाँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्, 

तेल्िोक, ताप्िेजङु  

कशन्िन्जेन्िी रकम िचयको वववरण 
आर्ोजना/र्ोजनाको नाम ठेक्का नं 
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