�मुख कायर्कार� अ�धकृत स्तरवाट स्वीकृत �म�त २०७७।०३।१९

किन्टन्जेन्सी रकम खचर् गन� कायर्�ब�ध, २०७७
�स्तावना: रा��य पुन�नर्मार्ण �ा�धकरण र अन्तगर्तका �नकायहरुमा सावर्ज�नक �नमाणर् कायर् सं ग सम्बिन्धत
आयोजना कायार्न्वयन गदार् लागत अनुमानमा ब्यबस्था भए वमोिजमको किन्टन्जेन्सी रकम खचर् गन� ���यालाइ
थप पारदश�, �मतव्ययी

औिचत्यपूणर् र ब्यबिस्थत बनाउन वाञ्छनीय भएकोले सावर्ज�नक ख�रद �नयमावल�,

२०६४ अनुसूची -१ को ��व्य ग ले �दएको अ�धकार �योग गर� रा��य पुन�नर्मार्ण �ा�धकरणले यो कायर्�ब�ध
बनाएको छ ।
प�रच्छे द -१
�ारिम्भक
१.

सं िक्ष� नाम र �ारम्भ:(१) यो कायर् �ब�धको नाम "किन्टन्जेन्सी रकम खचर् गन� कायर्�ब�ध,२०७७"
रहेको छ।
(२) यो कायर् �ब�ध रा��य पुन�नर्मार्ण �ा�धकरणका �मुख कायर्कार� अ�धकृत वाट स्वीकृत
भएको �म�त दे िख �ारम्भ हुनेछ ।

२.

प�रभाषाः �वषय वा �ंसगले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�ब�धमा,(क) "ऐन" भ�ाले सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ सम्झनु पछर् ।
(ख) "�नयमावल�" भ�ाले सावर्ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ सम्झनु पछर् ।
(ग) "किन्टन्जेन्सी खचर्" भ�ाले दफा ३ वमोिजमको शीषर्कमा ग�रने खचर् सम्झनु पछर् ।
(घ) "�ा�धकरण" भ�ाले रा��य पुन�नर्मार्ण �ा�धकरण सम्झनु पछर् ।
(ङ) "आयोजना कायार्न्वयन ईकाइ" भ�ाले �ा�धकरण अन्तगर्तका केन्��य आयोजना
कायार्न्वयन ईकाइ सम्झनु पछर् ।
(च) "कायार्लय" भ�ाले �ा�धकरण र केिन्�य आयोजना कायार्न्वयन ईकाइ अन्तगर्तका
कायार्लयलाई सम्झनु पछर् ।
प�रच्छे द - २
किन्टन्जेन्सी खचर् शीषर्क

३.

किन्टन्जेन्सी खचर् शीषर्क:(१) �नयमावल�को अनुसूची-१ को �स्टव्य (ग) बमोिजम खचर् गनर्को ला�ग
दे हाय बमोिजमको शीषर्क �नधार्रण गनुप
र् न�छ।
(क) वकर् चाजर् स्टाफ खचर्
(ख) अन्य साना�तना खचर् ।
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(२) उपदफा १को खण्ड (क) बमोिजमको शीषर्कबाट दे हाय बमोिजमको काममा खचर् गनर्
स�कनेछ।
(क) सम्बिन्धत आयोजनाको �नमाणर् कायर्को सुपर�बेक्षण, स�ालन तथा सं रक्षणका ला�ग
आवश्यक अस्थायी �कृ�त(करार ,ज्यालादार�) को जनशि� ब्यबस्थापन,
(ख) �ववाद समाधान (मध्यस्तता , अदालत) सम्बन्धी काममा हुने परामशर् सेवाको खचर्,
(ग) पुराताित्वक महत्वको सावर्ज�नक ख�रदसँग सम्बिन्धतकायर्को ला�ग तत्काल कुनै
अध्ययन अनुसन्धान वा परामशर् सेवा �लन आबश्यक भएमा त्यस्तो सेवाको खचर्
(घ) सवार� चालक खचर्,
(३) उपदफा १को खण्ड (ख) बमोिजमको शीषर्कबाट दे हाय वमोिजम काम वा �वषयमा खचर्
गनर् स�कने छ।
(क) सम्बिन्धत �नमाणर् कायर् सम्बन्धी बोलप� वा �स्ताव तयार� खचर्,
(ख) सुचना �काशन खचर्,
(ग) सम्बिन्धत आयोजनाको सुपर�वेक्षणमा हुने इन्धन खचर्तथा दै �नक �मण भ�ा खचर्,
(घ) सवार� साधन ममर्त तथा सम्भार र सवार� साधन भाडा,
(ङ) आयोजनाको ला�ग आबश्यक कायार्लय सामान , स्टे शनर� खर�द, तथा साइट
कायार्लयको भाडा ,
(च) टे �लफोन, �ब�ुत तथा पानी महसुल खचर्,
(छ) बोलप� मूल्याङकन तथा आयोजना सँग सम्बिन्धत बैठक, �स्तुतीकरणसं ग सम्बिन्धत
खचर्,
(ज) नेपाल सरकारले घोषणा गरे को जनस्वास्थ्यसगं सम्बिन्धत को�भड -१९ को महामार�को
अबस्थामा आबश्यकता अनुसार �नमार्ण कायर्सगं सम्बिन्धत जनशि�को(दक्ष /अदक्ष
ज्यामी तथा सुप�रबेक्षणमा सं लग्न कमर्चार� समेतको ) सरकार� अस्पतालमा लाग्ने
आर.�ड.ट�./ �प.�स.आर पर�क्षणको शुल्क ,
(झ) �व�वध खचर्
प�रच्छे द – ३
किन्टन्जेन्सी रकम खचर् गन� ���या
४.

किन्टन्जेन्सी रकम खचर् गन� सीमाः(१) कुनै प�न आयोजनाको लागत अनुमानको बढ�मा दे हाय
बमोिजमको रकम खचर् योग्य किन्टन्जेन्सी रकम हुनेछ ।
(क) बीस करोड रुप�यासम्म लागत अनुमान भएकोमा - चार ��तशत रकम
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(ख) बीस करोड भन्दा मा�थ पचास करोड रुप�या सम्म लागत अनुमान भएकोमा- तीन
��तशत रकम
(ग) पचास करोड भन्दामा�थ एक अरव रुप�या सम्म

लागत अनुमान भएकोमा -दुई

दशमलव पाँच ��तशत रकम
(घ) एक अरव रुप�या मा�थ

लागत अनुमान भएकोमा –दुई ��तशत रकम

(२) उपदफा (१) बमोिजमको रकमको गणनामूल्य अ�भबृ�� कर वाहेकको लागत अनुमानको
आधारमा गनुप
र् न� छ ।
(३) ख�रद सम्झौता हुन वाँक� रहेको वा ख�रद सम्झौता भएको तर कायर् �ारम्भ भइनसकेको
अवस्थामा प�न सो ख�रद ब्यबस्थापनको ला�ग यो कायर्�ब�ध बमोिजमको किन्टन्जेन्सी रकम खचर् गनर्
स�कनेछ ।
(४) उपदफा (१) वमोिजमको रकमबाट दफा ३ को उपदफा १(क) बमोिजमको शीषर्कमा
पचास ��तशत र दफा ३

उपदफा १ को खण्ड (ख)बमोिजमको शीषर्कमा बाँ�क पचास ��तशत

सम्मको रकम खचर् गनर् स�कने छ
(६) उपभो�ा स�म�त माफर्त �नमार्ण कायर् गराउदा कायार्लयले ख�रद सम्झौताको कुल
अंकको एक ��तशतमा नबढने गर� किन्टन्जेन्सी वापतको रकम खचर् गनर् सक्नेछ ।
५.

वहुवष�य ख�रदमा किन्टन्जेन्सी खचर्को व्यवस्थापन:(१) सामन्यतया बहुबष�य ख�रदको सम्बन्धमा चालु
आ�थर्क वषर्को ला�ग �ब�नयोजन भएको रकमबाट खचर् हुने रकमको अनुपातको आधारमा दफा ४
बमािजमको सीमा �भ� रह� किन्टन्जेन्सी रकम खचर् गनर् स�कने छ ।कुनै आ�थर्क बषर्मा खचर् रकमको
अनुपात भन्दा बढ� किन्टन्जेन्सी रकम खचर् गनुर् परे मा कायार्लयले अ�नवायर् रुपमा एक तह मा�थको
अ�धकार�को स्वीकृ�त �लनुपन�छ।

६.

किन्टन्जेन्सी खचर्को अ�भलेख रा�ु पन�ःयस कायर्�ब�ध बमोिजम �त्येक आयोजनामा

खचर् भएको

किन्टन्जेन्सी रकमको अ�भलेख अनुसूची-१ बमोिजमको ढाँचामा राखी नापी �कतावमा समेत अधाब�धक
रुपमा ��व� गनुप
र् न�छ।
७.

सुपर�वेक्षक तथा अन्य कमर्चार�हरुको �ववरण र पा�र��मक भु�ानी:(१) �नमार्ण कायर्को ला�ग दै �नक
सुपर�वेक्षणमा ख�टएका करार सम्झौता अन्तगर्तका सुपर�वेक्षक तथा अन्यकमर्चार�हरुको बैयि�क तथा
अन्य �ववरण �त्येक ख�रद कायर्को ला�ग अलग-अलग तयार गर� रा�ुपन�छ ।उ� �ववरण एक
आ�थर्क बषर्मा एकपटक अ�नवायर् रुपमा सम्बिन्धत �े स्तामा रा�ुपन�छ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको �ववरण तयार गदार् �नजको नाम , ठे गाना , फोननंम्वर
खुलेको�नवेदन, नाग�रकताको �माणप� तथा शैिक्षकयोग्यता वा ता�लमको �माणप� अ�नवायर् रुपमा
रा�ुपन�छ ।
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(३) उपदफा (१) बमोिजमको व्यि�हरुलाई पा�र��मक भु�ानी गदार् �नजको बै� खाता माफर्त
गनुप
र् न�छ ।
प�रच्छे द -४
�व�वध
८.

किन्टन्जेन्सी रकमको अनुमा�नत लागत अनुमान तयार गन�:(१) �त्येक आयोजनाको कुल किन्टन्जेन्सी
रकम बाट

दफा ३ को उपदफा (२) र (३) अन्तगर्तका शीषर्कमा के–क�त खचर् हुने हो सो को

समेत अनुमा�नत लागत तयार गर� स्वीकृत गनुप
र् न�छ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम लागत अनुमान तयार गदार् आयोजना �मुख वा कायार्लय �मुखले
दे हायका �वषयहरुलाई समेत आधार मा�सक्नेछ ।
(क) आयोजना सन्चालन हुने क्षे�को भौगो�लक अबस्था र दू र�,
(ख) आयोजना क्षे� व�रप�र सोह� आयोजनाले स�ालनन गनुप
र् न� अन्य आयोजनाहरु,
(ग) कायर्को ज�टलता तथा कायर्बोझ,
(घ) सुपर�बेक्षकको ला�ग चा�हने योग्यता, �ा�ब�धक क्षमतार जनशि�को उपलब्धता ।
९.

�मतव्या�यता कायम गनुपर् न�ःकिन्टन्जेन्सी रकम खचर् गदार् �मतव्ययी रुपमा खचर् गनुप
र् न�छ ।

१०.

�वभागीय कारवाह� ग�रनेःयस कायर्�ब�धमा भएको व्यबस्था �वप�रत किन्टन्जेन्सी रकम खचर् गरे मा खचर्
गन� अ�धकार�लाई �च�लत कानुन बमोिजम �वभागीय कारबाह� हुनछ
े ।

११.

�च�लत काननको पालना गनुपर् न�ः(१) यस कायर्�ब�ध बमोिजम किन्टन्जेन्सी रकम खचर् गदार् ऐन,
�नयमावल� र अन्य �च�लत कानून बमोिजमको ���या र मापदण्ड समेत अवलम्वन गनुप
र् न�छ ।

१२.

बाधा अड्काउ फुकाउने: �मुख कायर्कार� अ�धकृतले यो कायर्�व�ध कायार्न्वयनमा बाधा अड्काउ
फुकाउने र आवश्यकता अनुसार सं सोधन गर� कायार्न्वयनमा सहजीकरण गनर्सक्नेछ ।
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