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मधेश प्रदेश सरकार 
उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्,  

मधेश प्रदेश, जनकपरुधाम 
 

सावयजननक ननमायण र परामशय सेवा कार्यका लानग कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकम खर्यलाई व्र्वन्थथत गने 
सम्बन्त्धी कार्यववनध, २०७९ 

नमनत 207९/१०/२२ को माननीर् मखु्र्मन्त्री एवं उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रीथतरीर् ननणयर्बाट थवीकृत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मधेश प्रदेश सरकार 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् 

जनकपरुधाम, नपेाल 

२०७९ 
 



2 

सावयजननक ननमायण र परामशय सेवा कार्यका लानग कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकम 
खर्यलाई व्र्वन्थथत गने सम्बन्त्धी कार्यववनध, २०७९ 

 
 

प्रथतावना  
सावयजननक खररद ननर्मावली, २०६४ को (बाह्रौं संशोधन सवितको) ननर्म १० को उपननर्म ७ 
को अनसूुर्ी-१ मा सावयजननक ननमायण कार्य र ननर्म १२ को उपननर्म ४ को अनसूुर्ी-१ (क) 
मा परामशय सेवा सम्बन्त्धी कार्य सम्पादन गदाय भैपरी आउन े वकनसमका खर्यलाई लागत अनमुान 
तर्ार गदाय कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकम र कार्ायलर् व्र्वथथापन खर्यको रुपमा समावेश गनय सवकन ेगरी 
व्र्वथथा भएको छ । सावयजननक ननमायण कार्यको वकय र्ाजय थटाफ खर्य (२%) र सानानतना अन्त्र् 
खर्य (२%) मा वगीकरण गरी व्र्वथथा भएको कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकमलाई उद्योग, पर्यटन तथा वन 
मन्त्रालर् र अन्त्तरगतका कार्ायलर्िरुले आफ्नो न्जम्मेवारी अनसुारका संरक्षण एवं व्र्वथथापन कार्य 
र कार्ायलर् व्र्वथथापनको काममा नमतव्र्र्ी, प्रभावकारी एवं पारदशी रुपमा खर्य गनुयपने देन्खन्त्छ 
। सोिी बमोन्जम उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् र अन्त्तगयतका कार्ायलर्िरुको प्रर्ोजनाथय 
सावयजननक ननमायण र परामशय सेवा कार्यको कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकम खर्यलाई व्र्वन्थथत गनय सावयजननक 

खररद ननर्मावली, २०६४ (बाह्रौं संसोधन सवितको) को ननर्म १० को उपननर्म ७ संग 
सम्बन्न्त्धत अनसूुर्ी-१ को द्रष्टव्र् (ग) र ननर्म १२ को उपननर्म ४ सँग सम्बन्न्त्धत अनसूुर्ी-१ 
(क) को द्रष्टव्र् (ङ) ले ददएको अनधकार प्रर्ोग गरी उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रलार्ले 
थवीकृत गरी र्ो कार्यववनध बनाएको छ । 
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पररच्छेद - १ 
प्रारन्म्भक 

१. संन्क्षप्त नाम र प्रारम्भ 
(१) र्स कार्यववनधको नाम “सावयजननक ननमायण र परामशय सेवा कार्यका लानग कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकम 

खर्यलाई व्र्वन्थथत गने सम्बन्त्धी कार्यववनध, २०७९” रिेको छ । 
(२) र्ो कार्यववनध मन्त्रालर्बाट थवीकृत भएको नमनत देन्ख तरुुन्त्त लाग ुिनुेछ । 

२. पररभाषा 
ववषर् वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स कार्यववनधमााः- 

(क) “ऐन” भन्नाले सावयजननक खररद ऐन, २०६३ सम्झनपुदयछ ।  
(ख) “कार्ायलर्” भन्नाले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्, जनकपरुधाम, मधेश प्रदेश र अन्त्तगयतका 

कार्ायलर्िरुलाई सम्झनपुछय । 
(ग) “ननर्मावली” भन्नाले सावयजननक खररद ननर्मावली, २०६४ (संशोधन सवितको) सम्झनपुछय । 
(घ) “मन्त्रालर्” भन्नाले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्, जनकपरुधाम, मधेश प्रदेश सम्झनपुछय । 
(ङ) “वकय  र्ाजय थटाफ खर्य” भन्नाले सम्बन्न्त्धत वथत ुखररद, परामशय सेवा र ननमायण कार्यको सञ्चालन 

तथा व्र्वथथापनको लानग ननर्नमत रुपमा िलकुा सवारी र्ालक र कार्यक्रम सिर्ोगीको पाररश्रनमक 
खर्य तथा अनगुमन रेखदेख गनय जाँदा प्रत्र्क्ष रुपमा सम्बन्न्त्धत कमयर्ारीिरुको खर्य, सवारी र्ालक 
खर्य, कमयर्ारीिरुको दैननक भ्रमण भता खर्य, कार्यक्रम अनगुमन खर्य, वफल्ड अनगुमनको लानग 
गाडी भाडा, वफल्ड अनगुमनको लानग अपगु इन्त्धन, अल्पकानलन प्राववनधक जनशन्िको सेवा खररद, 
सपुरभाइजर र िरालकुो पाररश्रनमक खर्य आददलाई सम्झनपुछय । 

(र्) “सानानतना अन्त्र् खर्य” भन्नाले सम्बन्न्त्धत ननमायण कार्यसंग सम्बन्न्त्धत बोलपर कागजात/प्रथताव 
तर्ारी खर्य, सूर्ना प्रकाशन, थटेशनरी, फननयर्र, मेन्शनरी औजार उपकरण खररद, टेनलफोन, 
ववद्यतु तथा पानी मिसलु समबन्त्धी खर्य, फोटोकपी/वप्रन्त्टर/कम््र्टुर खररद, बैठक भता, नननमयत 
सम्पन्िको ममयत संभार खर्य, भवनको सानानतना ममयत र रंगरोगन, सवारी साधन तथा मेन्शनरी 
औजार उपकरणको ममयत सम्भार खर्य, अथथार्ी प्रकृनतका साना संरर्ना, ज्र्ाला, थटाफिरुको 
लानग वफल्ड सामाग्री, नपगु सेवा अन्त्र् खर्यिरु एवम ्ननर्नमत रुपमा कार्ायलर् व्र्वथथापनको लानग 
आवश्र्क पने अन्त्र् सामान सम्बन्त्धी खर्य सम्झनपुछय । 

३. उद्दशे्र् 
उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्, जनकपरुधाम, मधेश प्रदेश र अन्त्तगयतका कार्ायलर्बाट थवीकृत 
वावषयक कार्यक्रमको उद्दशे्र् अनसुार तर्ार गररने सावयजननक ननमायण वक्रर्ाकलापिरुको सञ्चालन तथा 
सावयजननक खररदको लानग कमयर्ारी पररर्ालन, सामाग्री व्र्वथथापन र कार्ायलर् व्र्वथथापनलाई 
र्थुत दरुुथत राख्न र सेवा प्रवािलाई सिज र प्रभावकारी बनाउन नपगु िनु जाने र्स सम्बन्त्धी 
प्रत्र्क्ष खर्य र्थतो कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकमबाट खर्य गने र सो को व्र्वन्थथत अनभलेख राख्न े। 
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पररच्छेद - २  
कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकम खर्य गने प्रवक्रर्ा 

४. कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकम खर्य गने 
● उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर्, मधेश प्रदेश, जनकपरुधाम र अन्त्तरगतका कार्ायलर्िरुबाट िनुे 

सावयजननक ननमायण, ववकास काम तथा परामशयबाट गररने कार्यको लागत अनगुमन तर्ार गदाय 
कार्ायलर्ले व्र्िोने रकमको ४ (र्ार) प्रनतशतसम्म कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकम राख्न े। सोको आधा रकम 
२ (दईु) प्रनतशत वकय र्ाजय थटाफ खर्य र आधा रकम २ (दईु) प्रनतशत सानानतना अन्त्र् खर्यमा 
र्स कार्यववनधको अनसूुर्ी-१ मा ददइएको कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकमका खर्य शीषयकिरु अन्त्तगयत रिी मार 
खर्य गनय सवकनेछ । 

● कार्ायलर्को प्रशासननक खर्य (र्ाल)ु ले नपगु िनुे भएमा मार र्थतो रकम खर्य गने । सो 
अवथथामा र्थतो रकम र्ाल ुप्रकृनतको काममा समेत खर्य गनय सवकनछे । 

● पूजँीगत खर्य तफय  कार्ायलर्को लानग आवश्र्क भएमा कम््र्टुर, वप्रन्त्टर, फ्र्ाक्स, फननयर्र खररद 
र बढीमा २.५ (दईु दशमलव पाँर्) लाख सम्मको मोटर साइकल खररद गनय सवकनेछ । 

५. कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी खर्यको अनभलेख राख्न ुपने 
(१) कुनै बजेट उपन्शषयकमा कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी खर्य जनाउँदा कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकमबाट गररएको कामिरु र 

भएको खर्यिरु सम्बन्न्त्धत वक्रर्ाकलापको नापी वकताब वा कार्यक्रम खर्य लेख्दा कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी 
खर्यको वववरण समेत प्रववष्ट गनुयपनेछ । 

(२) कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकमबाट भएको खर्यको वववरण अनसूुन्र्-२ बमोन्जमको ढाँर्ामा तर्ार गरी 
अनभलेख राख्नपुनेछ  र र्सलाई कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकम खर्य वववरण खातामा प्रववष्ट गरी अद्यावनधक 
गनुयपनेछ । 

६. मष्टररोल तफय  खर्य गदाय आवश्र्क प्रमाण शे्रथतामा संलग्न गनुय पने  
ननमायण कार्यको दैननक सपुरनभजनमा खवटएका सपुरभाइजरिरुको ज्र्ाला भिुानी गदाय ननजिरुको 
नागररकताको प्रनतनलपी र ननवेदन अननवार्य रुपमा नलनपुनेछ । र्सरी गररने पाररश्रनमक सवुवधा भिुानी 
ननजिरुको बैंक खाता वा रे्क माफय त मार भिुानी गनुयपनेछ । 

७. परामशय सेवामा कार्ायलर् व्र्वथथापन खर्यको व्र्वथथा 
 सावयजननक खररद ननर्मावली, २०६४ को ननर्म १२ को उपननर्म (४) संग सम्बन्न्त्धत अनसूुर्ी - 
१ (क) अनसुार परामशय सेवाको लागत अनमुान तर्ार गदाय ४ (र्ार) प्रनतशत कार्ायलर् व्र्वथथापन 
खर्य समावेश गनय सवकन ेप्रावधान रिेको िुँदा परामशय सेवाको लागत अनमुानमा कार्ायलर् व्र्वथथापन 
खर्यका लानग छुटर्ाइएको रकम खर्य गनय सवकनेछ । र्सरी भएको खर्यको छुटै्ट अनभलेख व्र्वन्थथत 
गरी राख्नपुनेछ । 

८. ऐन र ननर्मावली बमोन्जमको प्रवक्रर्ा अवलम्बन गनुयपने 
कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकम खर्य गदाय प्रर्नलत सावयजननक खररद ऐन, ननर्मावली र अन्त्र् प्रर्नलत काननुले 
तोके बमोन्जमको प्रकृर्ा परुा गनुयपनेछ । र्थतो रकमबाट खररद भएको खर्य भएर जान ेवा खर्य भएर 
नजान े तथा ख्न े मालसामानिरु ननर्मपूवयक कार्ायलर्को न्जन्त्सी खातामा आम्दानी बाँधी अनभलेख 
राख्नपुनेछ । 
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पररच्छेद-३ 
ववववध 

९. कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकमको लागत अनमुान तर्ार गनुयपने 
ववषयक थवीकृत कार्यक्रम अन्त्तगयतका वक्रर्ाकलापिरुको लागत अनमुाग थवीकृत गदाय नै कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी 
वापत छुटर्ाइएको रकम सम्बन्त्धमा र्स कार्यववनधको अनसूुर्ी-१ मा गररएको वकय र्ाजय थटाफ खर्य र 
सानानतना अन्त्र् खर्यको वगीकरण अनसुार के कथतो कार्यमा कनत खर्य िनुे िो सोको अनमुाननत लागत 
तर्ार गरी अनधकार प्राप्त अनधकारी (मन्त्रालर्को िकमा प्रदेश सन्र्व र अन्त्र् कार्ायलर्िरुको िकमा 
सम्बन्न्त्धत कार्ायलर् प्रमखु) बाट लागत अनमुान थवीकृत गराउन ुपनेछ । 

१०. कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकमको खर्यमा नमतव्र्वर्ता कार्म गनुयपने 
(१) कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकम खर्य गदाय नमतव्र्र्ी रुपमा गनुयपनेछ । 
(२) सावयजननक खररदको बोलपर आह्वान तथा अन्त्र् सूर्ना परपनरकामा प्रकाशन गदाय अत्र्ावश्र्क 

कुरािरु मार खलुाई छोटो रुपमा जानकारी मारै प्रकाशन गरी सोको ववथततृ सूर्ना सम्बन्न्त्धत 
कार्ायलर्को सूर्नापाटी वा वेबसाइटमा राख्न ुपनेछ । 

११. कार्यववनधको उल्लंघन गरी खर्य गरेमा कावायिी िनु े
र्ो कार्यववनधको उल्लंघन गरी खर्य गरेमा प्रर्नलत काननु बमोन्जम कारवािी वा सजार् िनुेछ । 
 

१२. बाधा अड्काउ फुकाउन ेवा संशोधन गने अनधकार 
र्स कार्यववनधको कार्ायन्त्वर्नको नसलनसलामा कुनै दिववधा देन्खएमा वा कुनै बाधा अड्काउ आइपरेमा वा 
कुनै संशोधन गनुय परेमा आवश्र्िा अनसुार मन्त्रालर्ले बाधा अड्काउ फुकाउन ेवा संशोधन गनेछ । 

१३. खारेजी र बर्ाउ 
र्स कार्यववनधको प्रनतकुल निनु े गरी कार्यववनध थवीकृत िनु ु अगाडी र्स आनथयक वषयमा गररएका 
कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी खर्यिरुलाई र्सै कार्यववनध बमोन्जम भएको मानननछे ।  
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अनसूुर्ी-१ 
कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकमका खर्य न्शषयकिरु 

 

वकय र्ाजय थटाफ खर्य (२ प्रनतशत) सानानतना अन्त्र् खर्य (२ प्रनतशत) 

१. सम्बन्न्त्धत र्ोजनाको लानग साईट 
सपुरभाइजरको मष्टररोल ज्र्ाला पाररश्रनमक खर्य 

१. सम्बन्न्त्धत र्ोजनाको काममा आवश्र्क पने 
सामान र ननमायण औजारिरुाः- डोरी, टेप, 
फ्लेक्स, साइनबोडय, कुटो, कोदालो, बेल्र्ा, 
गैंर्ी, खन्त्ती/गल, झारी, डोको, नाम्लो र 
टोकरी आदद । 

२. साइटमा जाने अन्त्र् कमयर्ारीिरु र कार्ायलर् 
प्रमखुको सपुरनभजन / दैननक भ्रमण खर्य । 

२. लागत अनमुानमा छुट भएकोमा आकन्थमक 
रुपमा आइपने सम्बन्न्त्धत र्ोजनासंग सम्बन्त्ध 
राख्न ेसानानतना भौनतक कामिरु । 

३. साइट सपुरनभजनको काममा नपगु इन्त्धन - 
र्ार पांग्र,े दईु पांग्रकेो लानग । 

 ३. कार्ायलर्को लानग आवश्र्क पने ख्न े
पूजँीगत सामानिरुाः- मोटरसाईकल, थकुटर, 
साईकल, इलेन्क्िक तथा इलेक्िोननक्स 
सामानिरु, टेबल, कुर्ी, दराज, पंखा, एसी, 
विटर, कम््र्टुर, वप्रन्त्टर, क्र्ामेरा, 
न्ज.वप.एस., मन्ल्टमेनडर्ा आदद । 

४. कार्ायलर्ले राखेको सपुरभाइजर, िेरालकुो 
दैननक तथा मानसक ज्र्ाला / पाररश्रनमक खर्य 
। 

४. खर्य भएर जाने कार्ायलर्को नपगु सामानिरुाः- 
थटेशनरी तथा छपाई, रन्जष्टर, फाइल, खाम, 
फोटोकपी, मसी, कलम, कापेट, पदाय, 
पेनड्राइभ, आदद । 

५. अल्पकानलन प्राववनधक जनशन्ि (इन्न्त्जननर्र, 
सब-इन्न्त्जननर्र, खररद ववज्ञ, वातावरण 
अनधकृत, भगूभयशास्त्री, इकोलोन्जष्ट, वन तथा 
भ-ूसंरक्षण ववज्ञ, आदद) को सेवा खररद गदाय 
आवश्र्क िनु ेपाररश्रनमक तथा दैननक भ्रमण 
खर्य । 

५. मन्त्रालर् र मातित कार्ायलर्को ववषर्गत 
कार्य के्षरसंग सम्बन्न्त्धत प्रर्ार प्रसार कार्य । 

६. ववकास कामसंग सम्बन्न्त्धत वफल्ड कार्यको 
आकन्थमक खर्य र वफल्ड अनगुमनको लानग 
गाडी भाडा । 

६. नननमयत सम्पनतको ममयत सम्भार खर्याः- 
सानानतना ममयत, अथथार्ी प्रकृनतका साना 
संरर्ना र रंगरोगन, झ्र्ाल, ढोका, कुर्ी, 
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टेबल लगार्तका फननयर्र, बाथरुम, ट्वाइलेट, 
पानी, नबजलुी, कम््र्टुर र र्सका पाटयपजुाय 
ज्र्ाला आदद । 

७. सवारी साधन ममयत (र्ार पांग्र े/ दईु पांग्र)े 
तथा मेन्शनरी औजार उपकरणको ममयत सम्भार 

७. नपगु सेवा खर्यिरुाः- िलुाक, सञ्चार, 
पानी/नबजलुी, बीमा तथा भैपरी र ववववध । 

८. कार्यक्रम संर्ालन तथा व्र्वथथापनको लानग 
ननर्नमत रुपमा िलकुा सवारी र्ालक र 
कार्यक्रम सिर्ोगीको पाररश्रनमक खर्य । 

८. नपगु अन्त्र् सेवा खर्यिरुाः- र्ौकीदार, माली, 
कुर्ीकार, ्लम्बर, इलेन्क्िनसर्न, कम््र्टुर 
टेन्क्ननसर्न आदद । 

 ९. वफल्ड कार्यको लानग आवश्र्क पने 
थटाफिरुको लानग ब्र्ाग, छाता, वफल्ड बटु, 
रेनकोट, पदाय, टेन्त्ट र अन्त्र् वफल्ड नगर्रिरु 
। 

 १०. ननमायण/परामशय कार्यसंग सम्बन्न्त्ध बोलपर 
प्रथताव तर्ारी खर्य, सूर्ना प्रकाशन, मूल्र्ाङ्कन 
सनमनतको बैठक खर्य र वफल्ड तथा कार्ायलर्मा 
िनुे ववनभन्न बैठक कार्यक्रमका न्र्र्ा खाजा खर्य 
आदद । 
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अनसूुर्ी-२ 
प्रदेश सरकार 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालर् 
…………… केन्त्द्र / कार्ायलर् ……… 

कन्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकम खर्य वववरण खाता 
कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम - 
ब.उ.न्श.नं.-            आ.व. -  
 
नस.नं. 

 
वक्रर्ाक
लापको 
नाम 

 
इकाई 

 
पररमाण 

 
कार्यक्रम 
संर्ालन 
थथान 

वकय र्ाजय थटाफ खर्य रु सानानतना अन्त्र् खर्य रु  
जम्मा 
कन्न्त्टन्त्जे
न्त्सी खर्य 
रु. 

 
न्जम्मेवार 
पदानधकारी
को नाम र 
पद 

गो.भौ. 
नं. / 
नमनत 

वववरण खर्य 
रकम 

गो.भौ. 
नं. / 
नमनत 

वववरण खर्य 
रकम 

             

             

             

             

जम्मा  जम्मा    

 
लेखा प्रमखु            कार्ायलर् प्रमखु 


