
सार्वजनिक खरिदमा कन्टिटजेटसी िकम खर्वलाई व्यर्न्थित गिे निदेन्िका,२०७९ 

मन्टिथतिबाि थर्ीकृत नमनत 2079/09/18 
 

प्रथतार्िााः सार्वजनिक खरिद नियमार्ली¸ २०६४ को अिसूुर्ी-१ ि अिसूुर्ी -१क. मा सार्वजनिक निमावण कायव 
र्ा पिामिव सेर्ा सम्बटधी कायव सम्पादि गदाव भैपिी आउिे ककनसमका खर्व िकमलाई निमावण कायव र्ा पिामिव 
सेर्ासँग सम्बन्टधत काममा माि नमतव्ययी¸ प्रभार्कािी एरं् पािदिी रूपमा खर्व गिव र्ाञ्छिीय भएकाले, 

सदूुिपन्िम प्रदेिको प्रदेि आनिवक कायवकर्नध नियमार्ली, २०७६ को नियम ११५ ले ददएको अनधकाि 
प्रयोग गिी सदूुिपन्िम प्रदेि, भौनतक पूर्ावधाि कर्कास मटिालयले यो निदेन्िका बिाएको छ । 

परिच्छेद-१ 

प्रािन्म्भक 

१. संन्िप्त िाम ि प्रािम्भाः (१) यस निदेन्िकाको िाम "सार्वजनिक खरिदमा कन्टिटजेटसी िकम खर्वलाई 
व्यर्न्थित गिे निदेन्िका¸ २०७९" िहेको छ । 

(२) यो निदेन्िका मटिालयबाि थर्ीकृत भएको नमनतदेन्ख प्रािम्भ हिुछे। 

२. परिभाषााः कर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अिव िलागेमा यस निदेन्िकामा,- 

क) "ऐि" भन्नाले सार्वजनिक खरिद ऐि¸ २०६३ सम्झि ुपछव । 

ख) "नियमार्ली" भन्नाले सार्वजनिक खरिद नियमार्ली¸२०६४ सम्झि ुपछव। 

ग) "मटिालय" भन्नाले सदूुिपन्िम प्रदेिको भौनतक पूर्ावधाि कर्कास मटिालय सम्झि ु
पछव । 

घ) “निदेििालय" भन्नाले यातायात पूर्ावधाि निदेििालय सम्झि ुपछव । 

ङ) "कायावलय" भन्नाले मटिालय अटतगवतका कायावलय र्ा आयोजिा सम्झि ुपछव। 

र्) "र्कव  र्ाजव थिाफ खर्व" भन्नाले सम्बन्टधत निमावण कायवमा प्रत्यि रूपमा सम्बन्टधत 
कमवर्ािी खर्व̧  अपिेिि तिा सर्ािी र्ालक खर्व̧  सर्ािी साधि तिा मेिीििी औजाि 
उपकिणको ममवत सम्भाि सम्झि ुपछव। 

छ) "सािानतिा अटय खर्व" भन्नाले निमावण कायवसँग सम्बन्टधत र्ोलपि/प्रथतार् तयािी खर्व̧  
सूर्िा प्रकािि¸ इटधि¸ थिेिििी¸ फनिवर्ि¸ िेनलफोि¸ कर्द्यतु तिा पािी महिलु¸ 
फोिोकपी/कप्रटिसव/कम्ुयिुि खरिद¸ रै्ठक भत्ता एरं् कायावलय व्यर्थिापिको लानग 
आर्श्यक पिे अटय सामाि सम्बटधी खर्व सम्झि ुपछव । 

परिच्छेद-२ 

कन्टिटजेटसी िकम खर्व गिे प्रकृयााः 
३. कन्टिटजेटसीर्ाि सर्ािी साधि तिा मेन्िििी औजाि खरिद गिेाः (१) निमावण कायवको गणुथति कायम 

िाख्न्न्न मटिालय र्ा निदेििालयले आर्श्यक सर्ािी साधि तिा मेन्िििी औजाि खरिद गिव सक्िेछ। 



(२) उपदफा (१) बमोन्जमको खरिद कायवका लानग कायावलयले मटिालय र्ा निदेििालयमा 
पठाउि े कन्टिटजेटसी िकम यस निदेन्िकाको दफा ९ अिसुाि गणिा गरिएको खर्व गिव योग्य 
कन्टिटजेटसी िकमको बढीमा ४० प्रनतित हिुेछ । 

(३) कायावलयले आर्श्यक मोिि साइकल/थकुिि तिा स-सािा मेन्िििी औजाि खरिद गिुवपिे 
भएमा मटिालयको सहमती नलिपुिेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोन्जम खरिद गरिएका मेन्िििी औजाि अटय आयोजिाहरुलाई भाडामा 
उपलब्ध गिाउि सककिछे । 

(५) कन्टिटजेटसी िकमबाि सर्ािी साधि खरिद गदाव आनिवक मानमला मटिालयको पूर्व सहमनत 
नलि ुपिेछ । यसिी खरिद गरिएका सर्ािी साधिको लानग आर्श्यक हलकुा सर्ािी र्ालकको दिबटदी 
नसजविा गिव पाइिे छैि ।  

४. कन्टिटजेटसी िकम खर्व गिेाः नियमार्लीको नियम १० को उपनियम (७) को अिसूुर्ी-१ मा व्यर्थिा 
भएको कन्टिटजेटसी खर्व अटतगवतको र्कव  र्ाजव थिाफ खर्व ि अटय सािानतिा खर्वलाई दफा २ (र्) ि 
२ (छ) मा परिभाषा गरिएको आधािमा माि खर्व गिुव पिेछ । र्कव  र्ाजव थिाफ खर्व ि अटय 
सािानतिा खर्वको अनधकतम सीमा दफा ९ बमोन्जम हिुछे । 

५. कन्टिटजेटसी खर्वको अनभलेख िाख्नपुिेाः कुिै र्जेि उपिीषवकमा कन्टिटजेटसी खर्व जिाउँदा अिसूुर्ी  
र्मोन्जमको ढाँर्ामा अनभलेख िाखी सम्बन्टधत योजिा र्ा ठेक्काको िापी ककतार्मा समेत खर्व प्रकर्ष्ट गिुव 
पिेछ ।  

६. मष्टििोल तफव  खर्व गदाव आर्श्यक प्रमाण शे्रष्तामा संलग्ि गिुवपिेाः निमावण कायवको दैनिक सपुिनभजिमा 
खकिएका सपुिभाइजिहरु तिा अटय कमवर्ािीहरुको तलर् भत्ता भकु्तािी गदाव निजहरुको फोिो¸ 
िागरिकताको प्रनतनलकप ि निरे्दि एक आनिवक बषवमा एकपिक शे्रष्तामा अनिर्ायव रूपमा िाख्न ुपिेछ । 

७. पिामिव सेर्ामा कायावलय व्यर्थिापि खर्वको व्यर्थिााः (१) सार्वजनिक खरिद नियमार्ली¸ २०६४ को 
अिसूुर्ी -१क. अिसुाि पिामिव सेर्ाको लागत अिमुािमा कायावलय व्यर्थिापि खर्वको लानग 
छुट्टयाइएको िकम यस निदेन्िकाको दफा ९ मा तोककएको सीमा नभि िही मटिालय र्ा निदेििालयको 
पूर्व थर्ीकृनत नलएि माि खर्व गिव सककिछे । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम भएको खर्वको छुटै्ट अनभलेख खडा गिी िाख्न ुपिेछ । 

८. क्रमागत योजिा र्ा बहरु्षीय ठेक्कामा कन्टिटजेटसी खर्वको व्यर्थिापिाः क्रमागत योजिा र्ा र्हरु्षीय 
ठेक्काका सम्र्टधमा र्ाल ुआनिवक र्षवमा कर्नियोन्जत बजेिको अिपुातको सीमा नभि िही कन्टिटजेटसी 
खर्व गिुव पिेछ । 

९. कन्टिटजेटसी खर्व गिे सीमााः (१) मटिालय, निदेििालय ि कायावलयहरुले प्रर्नलत काििु बमोन्जम 
देहायको सीमानभि िही कन्टिटजेटसी िकम खर्व गिुव पिेछ । 

नस.िं. पूनँ्जगत बजेि कन्टिटजेटसीको सीमा (प्रनतितमा) 

१ पकहलो रु ५० किोड सम्म ४% 



२ पकहलो सीमा पनछको बाकँी रु ५० 
किोडसम्म 

२% 

३ पकहलो ि दोश्रो सीमा पनछको सरै् 
िकममा  

१% 

 

  (२) उपदफा (१) को सीमा बमोन्जम कुिै कायावलयको कुल बजेि अिसुाि कहसार् गिेि 
निकानलएको कन्टिटजेटसी सीमालाई सरै् र्जेि उपिीषवकमा कायम गिेि खर्व गिुवपिेछ । उदाहिणको 
लानग कन्टिटजेटसी सीमा गणिा गदाव देहाय बमोन्जम हिुछे । 

कुिै कायावलयको कुल बाकषवक बजेि रु १ अर्व २५ किोड छ भिे¸  

कर्र्िण िकम 

पकहलो ५० किोडको ४%  को दिले २.० किोड 

पकहलो ५० किोड पनछको दोश्रो ५० किोडको २% को 
दिले 

१.० किोड 

दोश्रो सीमा पनछको बाकँी २५ किोडको १% को दिले ०.२५ किोड 
कुल जम्मा ३.२५ किोड 

    कुल कन्टिटजेटसी सीमा प्रनतित = ३.२५/१२५x १००= २.६% 

यस उदाहिणको सम्र्टधमा सबै बजेि उपिीषवकमा २.६ प्रनतितको सीमानभि िहेि कन्टिटजेटसी 
खर्व गिव सककिछे । 

(३) खर्व गिव योग्य कन्टिटजेटसी िकमको गणिा मलु्य अनभर्ृदि कि बाहेकको खरिद 
सम्झौता िकममा   उपदफा (२) अिसुाि तोककएको प्रनतितले कहसार् गिी गिुव पिेछ ।   

परिच्छेद- ३ 

कर्कर्ध 

१०. कन्टिटजेटसी िकमको लागत अिमुाि तयाि गिुवपिेाः (१) कन्टिटजेटसी िकम खर्व गिुव अन्घ मटिालय 
निदेििालय तिा कायावलयले कन्टिटजेटसी बापत खर्व गिव सककिे िकमको र्ाकषवक लागत अिमुाि तयाि 
गिुव पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम र्ाकषवक लागत अिमुाि तयाि गदाव निमावण कायवको हकमा लागत 
अिमुािको र्कव  र्ाजव थिाप तफव  अटय सािा तीिा खर्व दफा ९ बमोन्जमको सीमामा िही लागत 
अिमुािमा उल्लेख भएको आधाि मानु्न पिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोन्जम र्ाकषवक लागत अिमुाि तयाि गदाव पिामिव सेर्ाको हकमा कायावलय 
व्यर्थिापि खर्वको रुपमा लागत अिमुािको र्ाि प्रनतितका दिले लागत अिमुािमा उल्लेख भएको 
आधाि मानु्न पिेछ । 



(४) उपदफा (१) बमोन्जम निमावण कायव र्ा पिामिव सेर्ाको लागत अिमुाि थर्ीकृत भई 
िसकेको अर्थिामा थर्ीकृत र्ाकषवक बजेिको आधािमा सोही आनिवक र्षव नभि सञ्चालि हिु ेआयोजिा ि 
कायवक्रमको लानग थर्ीकृत बजेि अिरुुप र्ाकषवक रुपमा कन्टिटजेटसी िकमको अिमुाि गिव सककिेछ ।  

११. नमतव्यकयता कायम गिुवपिेाः (१) कन्टिटजेटसी िकम खर्व गदाव नमतव्ययी रूपमा गिुव पिेछ। 

(२) बोलपि आव्हाि ि अटय सूर्िाको संन्िप्त जािकािी पनिकामा प्रकािि गिे ि सोको 
कर्थततृ सूर्िा सम्बन्टधत मटिालय र्ा निदेििालय¸कायावलय र्ा सार्वजनिक खरिद अिगुमि 
कायावलयको रे्बसाइिमा िाख्न ुपिेछ। 

१२. निदेन्िका उल्लंघि गिी खर्व गिेमा कर्भागीय कािर्ाही गरििाेः  यो निदेन्िकाको उल्लंधि गिी 
कन्टिटजेटसी िकम खर्व गिेमा सम्बन्टधत कायावलय प्रमखु तिा लेखा प्रमखुलाई कर्भागीय कािर्ाही 
गरििेछ । 

१३. सम्झौता अिरुूपको कर्नध अर्लम्र्ि गिुवपिेाः  (१) िेपाल सिकाि ि दात ृपिनबर् भएको सम्झौता 
बमोन्जम सो पिको खरिद निदेन्िका ( Procurement Guidelines)  अिरुूप गरििे खरिद कायवको यो 
निदेन्िका आककषवत हिुे छैि । 

(२) िेपाल सिकाि दात ृपिर्ीर् भएको सम्झौता बमोन्जम खरिद कायव सम्पादि गिुव पिेछ । 

१४. बाधा अड्काउ फुकाउि ेर्ा संिोधि गिे अनधकािाः यस निदेन्िकाको कायावटर्यिको नसलनसलामा कुिै 
दिकर्धा देन्खएमा र्ा कुिै बाधा अड्काउ आइपिेमा र्ा कुिै संिोधि गिुव पिेमा मटिालयले आर्श्यक 
निणवय गिी थपष्ट गिव र्ा बाधा अड्काउ फुकाउि र्ा संिोधि गिव सक्िेछ । 



अिसूुर्ी 
(दफा ५ सँग सम्बन्टधत) 
सदूुिपन्िम प्रदेि सिकाि 

भौनतक पूर्ावधाि कर्कास मटिालय 

....................................निदेििालय/कायावलय, ............... 
 

कन्टिटजेटसी खर्वको कर्र्िण 

 
आयोजिाको  िामाः .................................................. ठेक्का िं.: ............................................ थिािाः ........................................... न्जल्लााः .............................. 

बजेि उपिीषवक िं. ................................... लागत अिमुाि (मू.अ.कि बाहेक):.......................................  सम्झौता अंक (मू.अ.कि बाहेक): .......................................... 

लागत इकष्टमेि अिसुाि न्थर्कृत कन्टिटजेटसी िकम: .......................... सम्झौता अिसुाि कन्टिटजेटसी िकम: ........................................(दफा ९ ले तोकेको सीमा अिसुाि गणिा गरिएको) 

 गो.भौ.िं. खर्वको 
व्यहोिा 

गत र्षव 
सम्मको कुल 
कन्टिटजेटसी 
खर्व रू. 

मटिालय र्ा 
निदेििालयमा 
पठाएको िकम यस आ.र्.को खर्व रू. 

यस आ.र्. 
सम्मको कुल 
खर्व रू. 

    गत 
आ.र्. 

र्ाल ु
आ.र्. 

र्कव  र्ाजव सािानतिा अटय खर्व रू. जम्मा खर्व 
रू. 

 

      मष्टििोल 
ज्याला 

सर्ािी 
साधि 
ममवत 

भ्रमण 
भत्ता 

अटय  जम्मा इटधि 
खर्व 

थिेिििी 
छपाई¸ 
सूर्िा 
प्रकािि 
आदद 

अटय 
ममवत 
सम्भाि 
खर्व 

खुिे 
माल 
सामाि 
खरिद 

अटय  जम्मा   

                   

                   

                   

                   

 
 

तयाि गिे              प्रमान्णत गिे 

(लेखा प्रमखु)              (कायावलय प्रमखु) 


