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दाभाा गाउॉऩालरका  

स्थानीम याजऩत्र 

        खण्ड -४                सङ्ख्मा : १०               लभलि : २०७७/०९/२६ 

 

बाग -२ 

दाभाा गाउॉऩालरका  

                       गाईँ काययपालिकाबाट पाररत लमलत : २०७७/०९/१७ 

                                                                                 प्रमाणीकरण लमलत : २०७७/०९/२६ 

प्रथम संसोधन लमलत : २०७९/०७/३० 

                                             

दामाय गाईँपालिकाको सार्यजलनक खररद लनयमार्िी, २०७७ (पलहिो संसोधन समते) 

 

प्रस्तार्ना : यस दामाय गाईँपालिकामा खररद प्रलियािाइ पारदर्शी र लमतव्ययी र व्यर्लस्थत बनाई 

अर्श्यक देलखएकोिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७४ िे लदएको ऄलधकार 

प्रयोग गरी दामाय गाईँपालिकािे दहेायका लनयमहरु बनाएको छ ।  

 



2 

 

  



3 

 

पररच्छेद १ 

प्रारलभभक 

१.संलिप्त नाम र प्रारभभः (१) यी लनयमहरुको नाम “दामाय गाईँपालिकाको सार्यजलनक खररद 

लनयमार्िी, २०७७” रहकेोछ ।  

(२) यो लनयमार्िी काययपालिकािे स्र्ीकृत गरेको लमलतदलेख प्रारभभ हुनेछ ।  

     २.पररभाषाः  लर्षय र्ा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस लनयमार्िीमा,- 

 (क)“ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारी” भन्नािे यस लनयमार्िी बमोलजम खररद सभर्न्धी कायय 

 स्र्ीकृत गने  ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारी सभझन ुपछय ।  

 (ख) “ऄध्यि” भन्नािे गाँईपालिकाको ऄध्यििाइ सभझन ुपछय । 

 (ग) “ऄमानत” भन्नािे गाईँपालिका अफैिे गने कुनै लनमायण कायय सभझन ुपछय । 

 (घ) “अय र्न्दोर्स्त” भन्नािे लनयम १३८ ऄनसुार गररने अन्तररक अयको ठेक्का 

र्न्दोर्स्तिाइ  सभझन ुपछय । 

 (ङ) “एक तह मालथको ऄलधकारी” भन्नािे र्डा सलचर् र्ा र्शाखा प्रमखु  र र्शाखा प्रमखुको 

हकमा  प्रमखू प्रर्शासकीय ऄलधकृत, प्रमखू प्रर्शासकीय ऄलधकृतको हकमा गाईँपालिकाको 

ऄध्यि र      गाईँपालिकाको ऄध्यिको हकमा गाईँकाययपालिका सभझन ुपछय । 

 (च)  “ईपभोक्ता सलमलत” भन्नािे लनमायण काययबाट प्रत्ययि िाभ पाईने व्यलक्तहरुिे कुनै लनमायण 

  काययको लनमायण, सञ्चािन, ममयत सभभार गनयको िालग अफूहरु मध्येबाट गठन 

गरेको    सलमलत सभझन ुपछय ।  

 (छ) “ऐन” भन्नािे सार्यजलनक खररद ऐन, २०६३ सभझन ुपछय । 

 (ज) “औषलधजन्य मािसमान” भन्नािे औषधी, खोप र्ा भ्यालक्सन, लसररञ्ज, रगत राख्ने झोिा 

प्रयोग-     र्शािामा ईपयोग हुने रसायन (ररएजेन्ट) पररर्ार लनयोजन, हमोन ईत्यपादन र्ा रोगको 

लनदान    तथा ईपचारको िालग प्रयोग हुने र्ा सोही प्रकारका स्र्ास््य सभर्न्धी ईपकरण 

सभझन ुपछय । 

 (झ) “कबोि ऄङ्क (लबड प्राआस)” भन्नािे कुनै बोिपत्रको परीिणबाट कायम हुन अएको 

रकम      सभझन ु पछय । 

    (ञ) “काययपालिका” भन्नािे गाईँकाययपालिका सभझन ुपछय ।  

    (ट) “कायायिय” भन्नािे दामाय गाईँपालिका गाईँकाययपालिकाको कायायिय सभझन ुपछय  

    (ठ) “कायायिय प्रमखु” भन्नािे गाँईपालिकाको प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतको रुपमा काम गने 

     कमयचारी सभझन ुपछय । 

    (ड) “कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायायिय” भन्नािे महािेखा लनयन्त्रक कायायिय  ऄन्तगयतको 

कोष    तथा िेखा लनयन्त्रक कायायिय सभझन ुपछय ।  

    (ढ) “कोष” भन्नािे गाँईपालिकाको स्थानीय सलञ्चत कोष सभझन ु पछय र सो र्शब्दिे काननू 

बमोलजम    स्थापना भएका ऄन्य स्थानीय कोषिाइ समेत जनाईँछ । 
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 (ण) “दररेट लनधायरण सलमलत” भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐनको दफा १३ को प्रयोजनका 

     िालग लनयम १५८ बमोलजमको सलमलत सभझन ुपछय ।  

 (त) “पनुरार्िोकन सलमलत” भन्नािे ऐनको दफा ४८ को ईपदफा (१) बमोलजम गलठत सलमलत 

      सभझन ुपछय । 

 (थ) “प्रोप्राआटरी मािसामान” भन्नािे कुनै मािसामान, यन्त्र र्ा ईपकरणको लनमायतािे त्ययस्तो 

      मािसामान, यन्त्र र्ा ईपकरण सञ्चािन र्ा ममयत सभभारको िालग बनाएको 

सहायक          ईपकरण तथा पाटयपजूाय सभझन ुपछय । 

 (द) “प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ 

     र्मोलजमको प्रमखू प्रर्शासकीय ऄलधकृत सभझन ुपछय  

 (ध) “बहुबषीय सभझौता” भन्नािे एक र्षयभन्दा बढी ऄर्लध भएको सभझौता सभझनपुछय । 

 (न)“लर्द्यतुीय बोिपत्र” भन्नािे लर्द्यतुीय खररद प्रणािीको ईपयोग गरी  बोिपत्रदातािे पेर्श 

गरेको      बोिपत्र सभझनपुछय । 

 (प) लर्द्यतुीय खररद प्रणािी” भन्नािे सार्यजलनक खररद ऄनगुमन कायायियिे लनयम १५६ 

बमोलजम  लर्द्यतुीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी स्थापना, सञ्चािन र व्यर्स्थापन गरेको 

खररद प्रणािी  सभझन ुपछय । 

 (फ) “लर्द्यतुीय सञ्चार माध्यम” भन्नािे सार्यजलनक खररद ऄनगुमन कायायियिे लर्द्यतुीय 

खररद      प्रणािी स्थापना, सञ्चािन र व्यर्स्थापन गनय ईपयोगमा ल्याएको लर्द्यतुीय 

सञ्चार प्रलर्लध,       पद्धलत र्ा माध्यम सभझन ुपछय । 

 (ब) “लर्भागीय प्रमखु” भन्नािे गाँईपालिकाको ऄध्यििाइ सभझन ुपछय ।  

 (भ) “व्यर्स्थापन सभझौता” भन्नािे ऄनसुचूी–८ को खण्ड (च) बमोलजमको सभझौता सभझन ु

पछय  

 (म) “मलू्याङ्कन सलमलत” भन्नािे लनयम १५७ बमोलजमको सलमलत सभझनपुछय । 

 (य) “मौजदुा सचूी (स्टालन्डङ्ग लिस्ट)” भन्नािे लनयम १९ बमोलजमको सचूी सभझनपुछय ।  

 (र) “रार्शन” भन्नािे स्थानीय तहमा रार्शन सलुर्धा पाईने गरी लनयकु्त कमयचारी,ऄस्पतािका 

लर्रामी       कारागारका थनुरु्ा र पर्शपंुिी अलदको खानाका सभबन्धमा गाईँपालिकािे 

तोलकलदएका लजन्सी     सभझन ुपछय । 

 (ि) “सभझौता मलू्य (कन्रयाक्ट प्राइस)” भन्नािे खररद सभझौतामा ईलल्िलखत खररद मलू्य 

 सभझन ुपछय र सो र्शब्दिे त्ययस्तो सभझौता ऄन्तगयत भेररएर्शन अदरे्श जारी गररएकोमा त्ययस्तो 

 अदरे्श बमोलजम भएको काम नाप जाँच गदाय कायम भएको मलू्य र मलू्य समायोजन 

भएकोमा  त्ययस्तो समायोजनबाट कायम भएको खररद मलू्य समेतिाइ जनाईँछ । 

 (र्) “सर्–कन्राक्टर” भन्नािे कुनै खररद सभझौता गने लनमायण व्यर्सायी, अपलूतयकताय, 

परामर्शयदाता  र्ा सेर्ा प्रदायकसंग छुटै्ट सभझौता गरी त्ययस्तो खररद  सभझौता ऄन्तगयतको 



5 

 

कुनै कायय गने लनमायण  व्यर्सायी, अपलूतयकताय, परामर्शयदाता र्ा  सेर्ाप्रदायक सभझन ु

पछय । 

 (र्श) “सार्यजलनक खररद ऄनगुमन कायायिय” भन्नािे ऐनको दफा ६४ ऄनसुारको सार्यजलनक 

 खररद ऄनगुमन कायायिय सभझन ुपछय । 

 (ष) “लसिबन्दी दरभाईपत्र” भन्नािे गाँईपालिकाको सचूना बमोलजम कुनै लनमायण कायय गनय र्ा 

 मािसामान र्ा ऄन्य सेर्ा ईपिब्ध गराईनको िालग इच्छुक व्यलक्त,  फमय, कभपनी र्ा 

संस्थािे   लसिबन्दी खाम लभत्र मलू्य समेत ईल्िेख गरी पेर्श गरेको लर्र्रण सभझन ुपछय । 

 (स) “संरचनात्यमक र्ा एकाइ दर सभझौता” भन्नािे ऄनसुचूी –७ को खण्ड (ख) बमोलजमको 

 सभझौता सभझन ुपछय । 

 

 

 

पररच्छेद–२ 

 

खररद कारबाहीको तयारी, खररद योजना र िागत ऄनमुान 

 

३.खररद कारबाहीको तयारी गनुय पनेः गाईँपालिकािे कुनै खररद कारबाहीको तयारी गदाय दहेाय  

बमोलजम गनुय पनेछः—  

(क) खररद अर्श्यकताको पलहचान गने, 

(ख) खररद सभबन्धी लर्लभन्न प्रालर्लधक कुरा समाधान गनय र अपलूतयकतायको ईपिब्धता एलकन 

गनय बजारमा प्रचलित खररद सभझौताको जानकारी लिने,  

(ग) ऄलघल्िा र्षयहरुमा समान प्रकृलतको मािसामान, लनमायण कायय र्ा परामर्शय सेर्ा र्ा ऄन्य 

सेर्ा खररद गररएको भए त्ययस्तो खररद प्रलियाको ऄध्ययन गने, 

(घ) खररदको लर्र्रण, पररमाण र िेत्र एलकन गने, 

(ङ) खररदिाइ बढी सलुर्धाजनक समहूमा लर्भाजन गने र्ा प्याकेजमा समारे्र्श गने, 

(च) खररद योजना तयार गनय िगाईने, 

(छ) खररदको िागत ऄनमुान तयार गने, 

(ज) खररदको अलथयक स्रोत र रकमको पलहचान गने, 

(झ) खररद लर्लधको छनौट गने, र  

(ञ) दइु करोड रुपैयाँसभमको लनमायण काययको खररद भन्दा बाहकेको ऄन्य खररदमा बोिपत्र 

योग्यता र्ा परू्ययोग्यताको कारबाही गनुय पने र्ा नपने कुरा एलकन गने । 
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४.ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीको अदरे्श लबना खररद गनय नहुनेः ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीको  

लिलखत अदरे्श लबना कसैिे कुनै खररद गनय गराईन हुदँनै ।  

 

५.खररद माग प्राप्त गनुय पनेः (१) मािसामान खररद सभबन्धी कारबाही र्शरुु गनुयऄलघ खररद 

आकाइिे र्शाखा/र्डा कायायियबाट खररद माग प्राप्त गरी सो माग ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीबाट 

स्र्ीकृत गराईन ुपनेछ ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको खररद मागमा देहायका कुरा ईल्िेख भएको हुन ुपनेछ- 

(क) मािसामानको प्रकार, गणुस्तर, पररमाण सभबन्धी लर्र्रण, 

(ख) मािसामान अर्श्यक पने समय,  

(ग) खररदको ऄनमुालनत मलू्य, र  

(घ)  मलू्य व्यहोररने स्रोत ।  

 

६. मािसामान, लनमायण कायय र सेर्ाको लर्र्रण स्र्ीकृत गनुय पनेः (१)  प्रमखू प्रर्शासकीय 

ऄलधकृतिे मािसामान, लनमायण कायय र्ा सेर्ा खररद गनुय ऄलघ त्ययस सभबन्धी  स्पेलर्शलफकेर्शन, 

योजना, नक्र्शा, लडजाआन, लर्रे्शष अर्श्यकता र्ा ऄन्य लर्र्रणहरु तयार गनुय र्ा गराईन ुपनेछ । 

लर्र्रण तयार गदाय त्ययस्ता मािसामान, लनमायण कायय र्ा सेर्ाको सभबद्घ र्स्तगुत प्रालर्लधक तथा 

गणुस्तरजन्य लर्रे्शषताहरु र कामको अधारमा तयार गनुय पनेछ । 

(२) ईपलनयम (१) र्मोलजम तयार भएको लर्र्रण लनयम १५ र्मोलजमको ऄलधकारीर्ाट स्र्ीकृत 

हुन ुपनेछ । 

(३) ईपलनयम (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन सरुुङमागय, रेिमागय, रज्जमुागय, 

केबिकारमागय र लर्रे्शष प्रकृलतका सडकमागय जस्ता जलटि र लर्रे्शष प्रकृलतका संरचनाको 

स्पेलसलफकेर्शन, योजना, नक्र्शा, लडजाआन, लर्र्शेष अर्श्यकता र्ा ऄन्य लर्र्रणहरू लर्भागीय 

प्रमखुबाट स्र्ीकृत गराईन ुपनेछ । 

(४) ईपलनयम (१) बमोलजम तयार गररएको लर्र्रण दहेायकामध्ये कुनै ऄर्स्थामा संर्शोधन गनय 

सलकनेछ  

(क) लर्र्रण तयार गदायका बखत परू्ायनमुान गनय नसलकने भौगलभयक रूपिे जलटि प्रकृलतको 

लनमायण कायय भएमा,  

(ख) लर्र्रण तयार गररसकेपलछ प्राकृलतक प्रकोपजन्य पररलस्थलत लसजयना भएमा,  

(ग) लर्भागीय नमसय पररर्तयन भएमा,  

(घ) लनमायण कायय सञ्चािन गने परू्य लनधायररत प्रलर्लध र्ा पद्धलत पररर्तयन भएमा,  

(ङ) लर्रे्शष र जलटि प्रकृलतको संरचना भइ सोको कायायन्र्यनमा कलठनाआ ईत्यपन्न भएमा  

(५) ईपलनयम (१) बमोलजम तयार भएको लर्र्रण ईपलनयम (४) मा ईलल्िलखत ऄर्स्थामा 

संर्शोधन गनुय परेकोमा बाहके ऐनको दफा ५ क. को ईपदफा (२) बमोलजम काननूी कारबाही गने 
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गराईने कतयव्य  प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतको र लनज स्र्यं ईपलनयम (१) बमोलजमको लर्र्रण 

स्र्ीकृत गरेको रहछे भने एक तह मालथको ऄलधकारीको हुनेछ । 

(६) ईपदफा (१) र (२) बमोलजम लर्र्रण तयार गदाय मािसामान, लनमायण कायय र्ा सेर्ाको 

लर्रे्शषताहरु स्पष्ट रुपमा बलुझने गरी ईल्िेख गने ऄको कुनै ईपाय नभएको ऄर्स्थामा बाहके कुनै 

खास ब्राण्ड, रेडमाकय , नाम, पेटेण्ट, लडजाआन, प्रकार, ईत्यपलि र्ा ईत्यपादकको नाम ईल्िेख गनय 

सलकने छैन ।  

तर, त्ययसरी ईल्िेख नगरी नहुने ऄर्स्थामा कुनै खास ब्राण्ड, रेडमाकय , नाम, पेटेण्ट, लडजाआन, 

प्रकार, ईत्यपलि र्ा ईत्यपादकको नाम ईल्िेख गरी “सो सरह” भन्ने र्शब्दहरु ईल्िेख गनय सलकनेछ । 

(७) बोिपत्र र्ा परू्य योग्यता सभबन्धी कागजातमा मािसामान र्ा लनमायण कायय र्ा ऄन्य सेर्ाको 

प्रालर्लधक र्ा गणुस्तरजन्य लर्रे्शषताहरुको लर्र्रण र परीिण (टेलस्टङ), मालकिं ङ्ग, प्याकेलजङ्ग, 

िेबलिङ्ग र्ा पलुष्टकरणको प्रमाणपत्र (कनफरलमटी सलटयलफकेट) सभबन्धी अधार र्ा संकेत र्ा 

र्शब्दार्िी ईल्िेख गदाय त्ययस्तो मािसामान र्ा लनमायण कायय र्ा ऄन्य सेर्ाको कामसंग ऄसभबद्ध 

हुने, योग्य बोिपत्रदातािाइ खररद प्रकृयामा सहभागी हुन कुनै लकलसमिे बाधा पयुायईन े र्ा 

औलचत्यय लबना प्रलतस्पधायिाइ सीलमत गने गरी लर्र्रण, अधार, संकेत र्ा र्शब्दार्िी ईल्िेख गनय 

सलकने छैन । 

 

७. बजेट तथा लनमायणस्थिको व्यर्स्था (१) गाईँपालिकािे खररदको िालग अर्श्यक बजेट 

व्यर्स्था नभइ खररद कारबाही र्शरुु गनुय हुदँैन ।  

(२) ईपलनयम (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन दहेायको ऄर्स्थामा बजेटको व्यर्स्था 

नभए पलन खररद कारबाही र्शरुु गनय सलकनेछ — 

(क)बहुर्षीय सभझौता बमोलजम गररने खररदको हकमा पलहिो र्षयको िालग अर्श्यक बजेट 

व्यर्स्था भएपलछ ऄन्य र्षयको िालग खररद कारबाही गनय, र 

(ख)खररद सभबन्धी प्रारलभभक तयारी गनुय ऄत्ययार्श्यक भइ लसिबन्दी दरभाईपत्र र्ा बोिपत्र 

अह्वान गने, परू्ययोग्यताको दरखास्त अह्वान गने, परामर्शयदाताको सचूी तयार गनय सचूना प्रकार्शन 

गने, परामर्शयदाताबाट प्रस्तार् माग गने र्ा लसिबन्दी दरभाईपत्रको फाराम,बोिपत्र र्ा परू्ययोग्यता 

सभबन्धी कागजात र्ा प्रस्तार् सभबन्धी कागजात ईपिब्ध गराईने जस्ता कायय गनय ।  

(३) गाईँपालिकािे लनमायणस्थिको व्यर्स्था नभइ लनमायण काययको खररद कारबाही र्शरुु गनुय हुदैन 

।   

८.खररदको गरुु योजना तयार गनुयपनेः (१) एक र्षयभन्दा बढी ऄर्लधसभम सञ्चािन हुने योजना 

र्ा अयोजनाको िालग खररद गदाय गाईँपालिकािे र्ालषयक पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको 

खररद गदाय खररदको गरुु योजना तयार गनुय पनेछ । 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको खररदको गरुु योजनामा ऄन्य कुराको ऄलतररक्त दहेायका कुराहरु 

ईल्िेख गनुय पनेछ —  
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(क) खररदको प्रकार, पररमाण र मोटामोटी ऄनमुालनत मलू्य, 

(ख) खररद लर्लध, 

(ग) ऄलधकतम प्रलतस्पधायको िालग खररदिाइ टु्याईन र्ा प्याकेज बनाआने भए सो सभबन्धी 

 व्यर्स्था, 

(घ) समग्र खररद कारबाही परूा गनयको िालग गररने सभझौताहरुको मोटामोटी संख्या र त्ययस्तो 

खररद कारबाहीसँग सभबलन्धत मखु्य मखु्य काम,  

(ङ) खररदको िालग परू्य योग्यताको कारबाही गनुय पने भए सो सभबन्धी कुरा, 

(च) खररद कारबाहीको मोटामोटी समय तालिका,  

(छ) सार्यजलनक खररद ऄनगुमन कायायियिे खररदको गरुु योजनामा समारे्र्श गनुयपने भनी समय 

समयमा लनधायरण गरेका कुरा । 

(३) यस लनयम बमोलजम तयार भएको खररद गरुु योजना काययपालिकार्ाट स्र्ीकृत भएको हुन ु

 पनेछ । 

(४) ईपलनयम (३) बमोलजम स्र्ीकृत भएको खररदको गरुु योजना गाईँपालिका प्रत्ययेक अलथयक 

 र्षयमा ऄद्यार्लधक गनुय पनेछ ।  

 

९. र्ालषयक खररद योजना तयार गनुय पनेः (१) गाईँपालिकािे र्ालषयक दर्श िाख रुपैयाँभन्दा बढी 

रकमको खररद गनुय पने भएमा अगामी अलथयक र्षयको ऄनमुालनत र्ालषयक काययिम तथा बजेट 

तयार गदाय अगामी अलथयक र्षयमा गने र्ालषयक खररद योजना तयार गनुय पनेछ । त्ययसरी खररद 

योजना तयार गदाय लनयम ८ बमोलजम खररदको गरुु योजना समेत तयार भएको रहछे भने त्ययस्तो 

गरुु योजनाको समेत अधार लिन ुपनेछ ।  

(२) गाईँपालिकािे ईपलनयम (१) बमोलजमको र्ालषयक खररद योजनामा देहायका कुराहरु ईल्िेख 

गनुय पनेछः — 

(क) खररदको प्रकार सभबन्धी लर्र्रण,  

(ख) खररदको सभभालर्त प्याकेज, 

(ग)  खररद कारबाहीको समय तालिका, 

(घ) खररद लर्लध, 

(ङ) खररदको िालग गररने सभझौताको लकलसम, र 

(च) सार्यजलनक खररद ऄनगुमन कायायियिे र्ालषयक खररद योजनामा समारे्र्श गनुय पने भनी  

 समय समयमा लनधायरण गरेका कुरा । 

(३) ईपलनयम (२) को खण्ड(ग) बमोलजमको समय तालिकामा दहेायको काम गने समयार्लध 

ईल्िेख हुन ुपनेछ – 

(क) मािसामान खररद गने भए स्पेलसलफकेर्शन तयार गने, 

(ख) खररदको िागत ऄनमुान तयार गने, 
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(ग)  लसिबन्दी दरभाईपत्र फाराम, परू्ययोग्यताको प्रस्तार् र्ा बोिपत्र अह्वान गने  र्ा परामर्शय 

  सेर्ाको प्रस्तार् सभबन्धी कागजात तयार गने, 

(घ) लसिबन्दी दरभाईपत्र, परू्य योग्यताको प्रस्तार्, बोिपत्र अह्वान र्ा परामर्शय सेर्ाको प्रस्तार् 

  माग गनय सचूना प्रकार्शन गने, 

(ङ) लसिबन्दी दरभाईपत्र, परू्य योग्यताको प्रस्तार्, बोिपत्र र्ा परामर्शय सेर्ाको  प्रस्तार् 

मलू्यांङ्कन गने, 

(च) लसिबन्दी दरभाईपत्र, परू्ययोग्यताको प्रस्तार्, बोिपत्र र्ा परामर्शय सेर्ाको प्रस्तार् स्र्ीकृलत 

गने, 

(छ) सभझौता गने, 

(ज) कायय अरभभ गने, र 

(झ) कायय परूा गने  

(४) प्रमखुिे चाि ू अलथयक र्षयको स्र्ीकृत काययिम तथा बजेट सभाबाट प्राप्त भएपलछ यस 

लनयम बमोलजम तयार भएको र्ालषयक खररद योजना स्र्ीकृत गनुय पनेछ ।  

(५) प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतिे यस लनयमार्िी बमोलजम तयार भएको र्ालषयक खररद 

योजनाको एक प्रलत अगामी अलथयक र्षयको ऄनमुालनत र्ालषयक काययिम तथा बजेट साथ संिग्न 

गरी ऄनगुमन प्रयोजनका िालग लजल्िा समन्र्य सलमलतमा पठाईन ुपनेछ । साथै त्ययस्तो योजनाको 

एक प्रलत सभबलन्धत कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायायियमा समेत पठाईन ुपनेछ । 

 

१०.िागत ऄनमुान तयार गदाय लर्चार गनुय पने कुराः (१) कुनै खररदको िागत ऄनमुान तयार गदाय 

दहेायको कुरा लर्चार गनुय पनेछः– 

(क) खररद सभबन्धी सभपणूय काम एईटै खररद सभझौताबाट हुन सक्ने र्ा काम लपच्छे छुटै्ट    

 खररद सभझौता गनुय पने,  

(ख) खररद सभझौता नबीकरण गनय पने र्ा नपने,  

(ग) खररदको ऄन्य कुनै लर्कल्प भए त्ययस्तो लर्कल्प,  

(घ)  खररद सभझौता बमोलजमको काम सभपन्न गनयको िालग िाग्न सक्ने ऄलधकतम रकम तथा 

 समय, र  

(ङ) िागत ऄनमुान तयार गदाय लबचार गनुयपने भनी सार्यजलनक खररद ऄनगुमन कायायियिे 

लनधायरण गरेका ऄन्य कुरा ।  

(२) िागत ऄनमुान तयार गदाय बोिपत्र जमानत र्ा कायय सभपादन जमानत िगायत 

मोलर्िाइजेर्शन र लडमोलर्िाइजेर्शन खचय, लबमा, परामर्शयदातािाइ लदनपुने सलुर्धा बापतका 

काययहरु, गणुस्तर पररिण, व्यर्सायजन्य स्र्ास््य र सरुिा, एज लर्ल्ट नक्र्शा, कायय सभपादन 

जमानतको कलमर्शन खचय अलदको छुटै्ट अआटम बनाइ िागत ऄनमुानमा समारे्र्श गनुय पनेछ । 
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(३) ईपलनयम १ र्मोलजम िागत ऄनमुान तयार गदाय लनयम ६ र्मोलजमको लर्र्रण  समेतको 

अधार लिनपुने छ । 

 

११. लनमायण काययको िागत ऄनमुानः (१) लनमायण काययको िागत ऄनमुान तयार गदाय 

लनयम१०को ऄधीनमा रही तयार गनुय पनेछ । 

(२)  परूातालत्यर्क ईत्यखनन सभबन्धी र सरुुङ खन्ने, लडप ट्यरु्रे्ि अलद जस्ता जलमनमलुन गररने 

काययको िागत ऄनमुान नेपाि सरकार, मलन्त्रपररषद्बाट स्र्ीकृत नमसय  बमोलजम तयार गनुय पनेछ । 

(३) यस लनयम बमोलजम िागत ऄनमुान तयार गदाय मािसामान स्थिगत रुपमा ईपिब्ध हुने र्ा 

नहुने ऄध्ययन गरी लनमायण कायय सभपन्न गनय िाग्ने समयार्लध लकटान गनुय  पनेछ ।  

(४) िागत ऄनमुान तयार गने लसिलसिामा लसमेन्ट, फिामे डण्डी, इटंा, ढुङ्गा, माटो, 

 ककय टपाता लर्टुलमन तथा आमल्सन, आन्धन, पोलिलथन पाइप, जी.अइ. पाइप, डी.अइ 

 पाइप, स्यालनटरीका सामान, लर्जिुीका सामान, लज.अइ.र्ायर र यस्तै ऄन्य लनमायण 

सामग्रीको दरभाई, मेलर्शन तथा ईपकरणको भाडा र्ा कामदारको ज्यािा लनधायरण गदाय स्थानीय 

दररेट लनधायरण सलमलतिे तोकेको दररेटको अधारमा लनधायरण गनुय  पनेछ ।यस लनयम बमोलजम 

स्थानीय दररेट लनधायरण गदाय लजल्िा दररेट लनधायरण सलमलतिे लनधायरण गरेको दररेटिाइ अधार 

मान्न सलकनेछ । 

 तर, दररेट लनधायरण सलमलतको दररेट ईपिव्ध नभएकोमा लनमायणस्थि नलजकैको सभबलन्धत 

सरकारी कायायिय र्ा सरकारी स्र्ालमत्यर् भएको संस्थान, प्रालधकरण, लनगम र्ा यस्तै प्रकृलतका 

ऄन्य संस्थािे तोकेको दरभाई र्ा ईद्योग र्ालणज्य संघिे लदएको दरभाई, भाडा र्ा ज्यािाका 

अधारमा लनधायरण गनुय पनेछ ।  

(५) ईपलनयम(४) बमोलजमको दरभाई, भाडा र्ा ज्यािासमेत ईपिब्ध हुन नसकेको ऄर्स्थामा 

त्ययस्तो दररेट लनधायरण गदाय काययपालिकािे तोलकलदएको दरभाई, भाडा र्ा ज्यािाको अधारमा 

लनधायरण गनुय पनेछ ।  

(६) यस लनयम बमोलजम तयार भएको लनमायण काययको िागत ऄनमुान त्ययस्तो िागत ऄनमुान 

तयार गने प्रालर्लधक भन्दा एक तह मालथको प्रालर्लधक र्ा प्रालर्लधकहरुको समहूिाइ लडजाइन 

ड्रइङ समेत जाँच्न िगाइ कुनै त्रलुट देलखएमा त्ययस्तो त्रलुट सच्याईन िगाईन ुपनेछ।मालथल्िो तहको 

प्रालर्लधक नभएमा काययपालिकािे त्ययस्तो िागत ऄनमुान जाँच्ने ईपयकु्त व्यर्स्था लमिाइ लदन ु

पनेछ ।  

(७) लनमायण काययको िागत ऄनमुान ऄनसुचूी–१ को ढाँचामा तयार गनुय पनेछ ।  

 

१२. मािसामानको िागत ऄनमुान : (१) मािसामानको िागत ऄनमुान तयार गदाय लनयम १० र 

सभबलन्धत मािसामानको स्पेलसलफकेर्शनको ऄधीनमा रही तयार गनुय पनेछ । 
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(२) ईपलनयम (१) बमोलजम मािसामानको िागत ऄनमुान तयार गदाय दहेायका कुरािाइ अधार 

लिन ु पनेछ – 

(क)   स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाई, 

(ख)ऄन्य बजारको प्रचलित दरभाई र मािसामान अपलूतय गने स्थानसभम िाग्ने ऄनमुालनत 

ढुर्ानी खचय, 

(ग)    ईद्योग र्ालणज्य संघिे जारी गरेको दररेट, 

(घ) सल्यान लजल्िा लभत्रका ऄन्य गाईँपालिका चाि ू र्ा ऄलघल्िा र्षयहरुमा सोही प्रकृलतको 

खररद गदाय िागेको र्ास्तलर्क िागत ।  

 

१३. परामर्शय सेर्ाको िागत ऄनमुानः (१) परामर्शय सेर्ाको िागत ऄनमुान तयार गदाय लनयम १० 

को ऄधीनमा रही तयार गनय पनेछ । 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम परामर्शय सेर्ाको िागत ऄनमुान तयार गदाय दहेायका कुरािाइ अधार 

लिन ुपनेछ :– 

       (क) नेपाि सरकारको सभबलन्धत मन्त्राियिे परामर्शय सेर्ाको िागत ऄनमुान  सभबन्धी    

नमसय तयार गरेको भए त्ययस्तो नमसय 

(ख) सभबलन्धत परामर्शय सेर्ाको कायय िेत्रगत र्शतय,  

(ग) चाि ू र्ा ऄलघल्िा र्षयहरुमा सोही प्रकृलतको खररद गदाय िागेको र्ास्तलर्क 

 िागत ।  

यस खण्डको अधारमा िागत ऄनमुान तयार गदाय ऄलघल्िा र्षयहरुको दरमा मलू्य समायोजन  

गरी  िागत ऄनमुान तयार गनुय पनेछ ।  

(३) यस लनयम बमोलजमको िागत ऄनमुान तयार गदाय दहेायका खचयहरु खिुाईन ुपनेछः– 

(क) मखु्य जनर्शलक्त एरं् ऄन्य जनर्शलक्तको पाररश्रलमक, 

(ख) भ्रमण खचय, जनर्शलक्तको बसोबास खचय, कायायिय खचय, अर्श्यक मािसामान 

 ईपकरण र सेर्ा खचय, प्रलतरे्दन र ऄन्य कागजातको ऄनरु्ाद, छपाइ खचय, 

(ग) परामर्शयदातािे तालिम, गोष्ठी र्ा भ्रमणको व्यर्स्था गनुयपने भए त्ययस्तो कामको िालग िाग्ने  

खचय र ऄन्य खचय । 

(४) परामर्शय सेर्ा र ऄन्य सेर्ाको िागत ऄनमुान ऄनसुचुी–२ को ढाँचामा तयार गनुय पनेछ । 

 

१४. ऄन्य सरे्ाको िागत ऄनमुान :  (१) ऄन्य सेर्ाको िागत ऄनमुान लनयम १० को ऄधीनमा 

रही तयार गनुय पनेछ ।(२) भाडामा लिइने सर्ारी साधन, मेर्शीनरी औजार, ईपकरण र्ा 

मािसामानको भाडाको िागत ऄनमुान तयार गनय प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतिे त्ययस्ता साधन, 

औजार, ईपकरण र्ा मािसामान सभबन्धी  ज्ञान भएका बढीमा तीन जना दि प्रालर्लधकहरुको 

एक सलमलत गठन गनुय पनेछ । त्ययस्ता प्रालर्लधक जनर्शलक्त नभए काययपालिकािे सलमलत गठनको 
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ईपयकु्त व्यर्स्था गरी लदन ु पनेछ । (३) ईपलनयम (२) बमोलजमको सलमलतिे भाडाको िागत 

ऄनमुान तयार गदाय देहायका कुरािाइ लर्चार गरी मोटामोटी िागत ऄनमुान तयार गनुय पनेछ :– 

(क) भाडामा लिनपने सर्ारी साधन, मेलर्शनरी औजार, ईपकरण र्ा मािसामानको  लर्र्रण, 

स्पेलसलफकेर्शन, ऄर्स्था र अय ु

(ख) प्रचलित बजार दर, 

(ग) भाडामा लिने ऄर्लध, 

(घ) इन्धनको मलू्य र खपत, र  

(ङ) सलमलतिे ईपयकु्त ठहय्राएको ऄन्य कुरा । 

(४) ढुर्ानीको िागत ऄनमुान तयार गदाय स्थानीय दररेट लनधायरण सलमलतिे लनधायरण  गरेको  

दररेटको अधारमा मोटामोटी िागत ऄनमुान तयार गनुय पनेछ । यस  लनयम बमोलजम स्थानीय 

दररेट लनधायरण गदाय लजल्िा दररेट लनधायरण सलमलतिे लनधायरण गरेको दररेटिाइ अधार मान्न 

सलकनेछ । 

(५)  कुनै मािसामान ममयत सभभारको िागत ऄनमुान तयार गदाय सभबलन्धत लर्रे्शषज्ञ र्ा दि 

कमयचारी भए त्ययस्तो कमयचारीबाट र त्ययस्तो कमयचारी नभए त्ययस्तो काम गने व्यलक्त, फमय, कभपनी 

र्ा संस्थाबाट िागत ऄनमुान तयार गराईन ुपनेछ ।  

(६)  घर भाडा र सेर्ा करार सभबन्धी िागत ऄनमुान तयार गदाय प्रचलित बजार दर र सार्यजलनक 

खररद ऄनगुमन कायायियिे सो सभबन्धी नमसय जारी गरेको भए सो नमसय ऄनसुार मोटामोटी 

िागत ऄनमुान तयार गनुय पनेछ । 

१५.िागत ऄनमुानको स्र्ीकृलत : (१) लनयम ११, १२, र १४ बमोलजम तयार भएको िागत 

ऄनमुान देहायको ऄलधकारीबाट स्र्ीकृत हुन ुपनेछ :– 

     (क) तीन करोड रूपैयाँसभमका िागत ऄनमुान प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत र्ा  ऄलख्तयारी  

प्राप्त लनलमि प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत  

           (ख) तीन करोड रुपैयाँ भन्दा बढी  रकमको िागत ऄनमुान ऄध्यि     

 (२) लनयम १३ बमोलजम तयार भएको िागत ऄनमुान दहेायको ऄलधकारीबाट स्र्ीकृत हुन ुपनेछ 

: – 

   क) पच्चीस िाख रूपैयाँ सभमको िागत ऄनमुान प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत  

   ख) पलच्चस िाख रूपैयाँ भन्दा बढी रकमको िागत ऄनमुान ऄध्यि  

 

१६. िागत ऄनमुान ऄध्यार्लधक गनुय पनेः (१) लनयम १५ बमोलजम स्र्ीकृत भएको िागत 

ऄनमुान ऄनसुार खररद नभएमा यस लनयमार्िीको प्रकृया ऄपनाइ प्रत्ययेक अलथयक र्षय यस्तो 

िागत ऄनमुान ऄध्यार्लधक गनुय पनेछ ।(२) यस लनयम बमोलजम िागत ऄनमुान ऄद्यार्लद्यक 

नगरी लसिबन्दी दरभाईपत्र र बोिपत्र अह्वान गनय र्ा परामर्शय सेर्ाको प्रस्तार् माग गनय पाआने छैन 
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।१७.खररद र्शाखा र्ा एकाइको कामः (१) गाईँपालिकािे खररद सभबन्धी काययबोझ र कायय 

प्रकृलतको अधारमा अर्श्यकता ऄनसुार छुटै्ट खररद र्शाखाको स्थापना गनुय पनेछ ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको खररद र्शाखा प्रमखुको लजभमेर्ारी र्हन गने गरी खररद ऄलधकारी 

तोक्न ुपनेछ ।  

(३) ईपलनयम (२) बमोलजमको खररद ऄलधकारीिे ऐनको दफा ७ को ईपदफा (३) मा ईलल्िलखत 

कामको ऄलतररक्त देहाय बमोलजमको काययसभपादन गनुय पनेछ :–  

(क) खररद गरुुयोजना र र्ालषयक खररद योजना तयार गरी ऄद्यार्लधक राख्ने,  

(ख) खररद कारबाहीसँग सभबलन्धत काममा समन्र्य गने,  

(ग) खररद माग सङ्किन गरी स्र्ीकृलतको िालग ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारी समि पेर्श गने,  

(घ) बोिपत्र र्ा प्रस्तार् खोल्ने सलमलतको संयोजक भइ कायय गने,  

(ङ) लनयम १५९ बमोलजम खररद कारबाहीको ऄलभिेख राख्ने, र  

(च) भयाद थप, कायय सभपादन जमानत र ऄनसुचूी–३ बमोलजमको प्रलततपत्रको ऄलभिेख राख्ने । 

 

 

पररच्छेद–३ 

खररद र खररद सभझौताको छनौट 

 

१८.नेपािमा ईत्यपालदत मािसामान खररद गनुय पनेः यस लनयमार्िीमा ईलल्िलखत कुनै लर्लध 

छनौट गरी खररद गदाय लर्दरे्शी मािसामान भन्दा नेपािमा ईत्यपालदत मािसामान पन्र 

प्रलतर्शतसभम महगंो भएता पलन नेपािी मािसामान नै खररद गनुय पनेछ । 

 

१९.मौजदुा सचूी (स्टालन्डङ्ग लिष्ट) तयार गने व्यर्स्थाः (१) ऐनको दफा ६ क. बमोलजम मौजदुा 

सचूीमा दताय हुन र्ा ऄद्यार्लधक हुन चाहने व्यलक्त, संस्था, अपलूतयकताय, लनमायण व्यर्सायी, 

परामर्शयदाता, गैह्र सरकारी संस्था र्ा सेर्ा प्रदायकिे दहेायका कागजातको प्रलतलिलप संिग्न गरी 

ऄनसुचूी–४ बमोलजमको ढाँचामा कायायियमा लनरे्दन लदन ुपनेछ :–  

(क) संस्था र्ा फमय दतायको प्रमाणपत्र,  

(ख) स्थायी िेखा नभबर र्ा मलू्य ऄलभर्लृद्ध कर दतायको प्रमाणपत्र,  

(ग) कर चकु्ता प्रमाणपत्र, र  

(घ) अर्श्यकता ऄनसुारको व्यर्सालयक आजाजतपत्र ।   

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम प्राप्त भएको लनरे्दनमा अर्श्यक जाँचबझु गरी दताय गराइ ऄनसुचूी–

५. बमोलजमको लनस्सा लनरे्दकिाइ लदन ुपनेछ ।  

(३) गाईँपालिकािे ऐनको दफा ६क. बमोलजमको छुट्टाछुटै्ट मौजदुा सचूीको लर्र्रण ऄनसुचूी–६ 

बमोलजमको ढाँचामा ऄलभिेख राखी प्रत्ययेक अलथयक र्षयमा ऄद्यार्लधक गनुय पनेछ ।  
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(४) ईपलनयम (३) बमोलजमको मौजदुा सचूीको लर्र्रण कायायियको सचूनापाटीमा टाँस गरी र्ा 

रे्बसाआटमा राखी ऄधयर्ालषयक रूपमा सार्यजलनक गनुय पनेछ ।  

(५) यस लनयममा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन मौजदुा सचूीमा नरहकेा बोिपत्रदाता र्ा 

प्रस्तार्दातािाइ लसिबन्दी दरभाईपत्र, बोिपत्र र्ा प्रस्तार्मा भाग लिन र्लञ्चत गनय पाआने छैन ्।  

 

२०.स्थायी िेखा नभबर र मलू्य ऄलभर्लृद्ध कर दताय प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकासंग खररद गनुय पने :- (१) 

कुनै खररद गदाय अन्तररक राजश्व कायायियबाट स्थायी िेखा नभबर र मलू्य ऄलभर्लृद्घ कर दताय 

प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यलक्त, फमय, संस्था र्ा कभपनीबाट मात्र खररद गनुय पनेछ ।  

(२) ईपलनयम (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन दहेायको ऄर्स्थामा मलू्य ऄलभर्लृद्घ 

कर दताय प्रमाण पत्र प्राप्त नगरेका व्यलक्त, फमय, संस्था र्ा कभपनीबाट समेत खररद गनय सलकनेछ :– 

(क)  र्ीस हजार रुपैयाँभन्दा कम रकमको मािसामान खररद गदाय र्ा लनमायण कायय गराईँदा,  

(ख) मलू्य ऄलभर्लृद्घ कर निाग्ने मािसामान खररद गदाय,परामर्शय सेर्ा र्ा ऄन्य सेर्ा खररद गदाय,  

(ग) घर भाडामा लिन ुपदाय,  

(घ) ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिाइ सहभागी गराइ लनमायण कायय गराईन ुपदाय,  

 

२१. खररद सभझौताको छनौट :- (१) गाईँपालिकामा कुनै खररद कारबाहीको सभबन्धमा 

खररद लर्लध छनौट गरेपलछ मािसामान र्ा ऄन्य सेर्ा खररद गररने भए लनयम २२, लनमायण कायय 

खररद गररने भए लनयम २३, र परामर्शय सेर्ा खररद गररने भए लनयम २४ मा ईलल्िलखत खररद 

सभझौतामध्ये कुन प्रकारको सभझौता गरी खररद गररने हो सो खररद सभझौता छनौट गनुय पनेछ ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम खररद सभझौताको छनौट गदाय दहेायका लर्षयहरु लर्चार गरी छनौट 

गनुय पनेछ :- 

(क) खररदको प्रकार र पररमाण,  

(ख) समान प्रकृलतको खररद पनुः गररने सभभार्ना भए नभएको,  

      (ग) गाईँपालिका  र अपलूतयकताय,लनमायण व्यर्सायी र्ा परामर्शयदाता र ऄन्य पिबीच 

 गररने  जोलखमको बाडँफाँड,  

(घ) सभझौता सपुरररे्िण गने तररका ।  

(३) ईपलनयम (१) बमोलजम खररद सभझौता छनौट गदाय सार्यजलनक खररद ऄनगुमन कायायियबाट 

जारी भएको नमनुा बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा रहकेो खररद सभझौता ऄनरुूप छनौट गनुय पनेछ 

।  

तर, सार्यजलनक खररद ऄनगुमन कायायियबाट नमनुा बोिपत्र सभबन्धी कागजात जारी नभइ 

सकेको ऄर्स्थामा अफूिाइ अर्श्यक परेको खररद सभझौता सलहतको बोिपत्र सभबन्धी 

कागजात तयार गरी सार्यजलनक खररद ऄनगुमन कायायियको सहमलतबाट ईपयोगमा ल्याईन 

सक्नेछ ।  
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(४) यस लनयम बमोलजम एक पटक बोिपत्र सभबन्धी कागजात र खररद सभझौता छनौट गरी 

बोिपत्र अह्वान गररसके पलछ यस लनयमार्िीमा ऄन्यथा ईल्िेख भएकोमा बाहके त्ययसरी छनौट 

भएको नमनुा खररद सभझौता पररर्तयन गनय सलकने छैन । 

 

२२. मािसामान र्ा ऄन्य सरे्ाको खररद सभझौता :- (१) गाईँपालिकामा मािसामान र्ा ऄन्य 

सेर्ा खररद गदाय ऄनसुचूी–७ बमोलजमको सभझौतामध्ये कुनै एक सभझौता गरी खररद गनय सक्नेछ 

।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको सभझौता गदाय बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा ईलल्िलखत 

प्रालर्लधक स्पेलसलफकेर्शन र ऄर्लधमा अधाररत भइ गनुय पनेछ ।  

(३) खररद सभझौता सभर्न्धमा यस लनयमार्िीमा व्यर्स्था भएको कुरामा यस लनयमार्िी 

बमोलजम र यस लनयमार्िीमा व्यर्स्था नभएको कुरामा र्स्त ु लर्िी करार सभबन्धी प्रचलित 

काननू बमोलजम हुनेछ ।  

(४) यस लनयम बमोलजम मािसामानको खररद सभझौता र्ा मािसामान हस्तान्तरण (डेलिभरी) 

सभबन्धी र्शतयहरु ऄन्तररालररय व्यापारमा प्रयकु्त हुने र्शव्दार्िी (इन्टरनेर्शनि कमलसययि टमयस 

(इन्कोटमय)) बमोलजम तयार गनुय पनेछ । 

(५) यस लनयम बमोलजमको सभझौता ऄन्तगयत भकु्तानी गदाय सामान्यतया अपलूतयकतायिे 

मािसामान ईपिब्ध गराएको कागजात पेर्श भएपलछ, प्रलततपत्रको माध्यम र्ा बोिपत्र सभबन्धी 

कागजातमा ईलल्िलखत माध्यम बमोलजम गनुय पनेछ । 

 

२३. लनमायण काययको िालग खररद सभझौताः गाईँपालिकामा कुनै लनमायण कायय गराईनको िालग 

ऄनसुचूी–८ बमोलजमको सभझौता  मध्ये कुनै एक सभझौता गनय सक्नेछ । 

 

२४. परामर्शय सरे्ाको खररद सभझौताः गाईँपालिकामा परामर्शय सेर्ा खररद गनयको िालग ऄनसुचूी–

९ बमोलजमको सभझौतामध्ये कुनै एक सभझौता गरी खररद गनय सक्नेछ । 

 

२५. र्शतय राख्न सलकनेः  कुनै खररद सभझौताका सभबन्धमा यस पररच्छेदमा ईलल्िलखत र्शतयका 

ऄलतररक्त बोिपत्र सभबन्धी कागजात र्ा प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा ऄन्य कुनै थप र्शतय राख्नु ्

परेमा सार्यजलनक खररद ऄनगुमन कायायियिे जारी गरेको नमनुा बोिपत्र सभबन्धी कागजात र्ा 

प्रस्तार् सभबन्धी कागजातको खररद सभझौताका र्शतयहरूमा सारभतू रूपमा फरक नपने गरी थप 

र्शतय राख्न सलकनेछ । 

 

पररच्छेद —४ 
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योग्यताका अधार, प्रालर्लधक िमता र प्रालर्लधक स्पलेसलफकेर्शन 

 

२६.मािसामान अपलूतय गन े बोिपत्रदाताको योग्यताका अधार :- (१)गाईँपालिकामा  

मािसामान अपलूतय सभबन्धी खररद कारबाहीमा भाग लिने बोिपत्र  दाताको र्ा परू्य योग्यताको 

प्रस्तार् दाताको योग्यताको अधार लनधायरण गदाय दहेायका कुराहरुमध्ये अर्श्यकता ऄनसुार कुनै 

र्ा सबै कुरािाइ लर्चार गरी लनधायरण गनय सक्नेछ :— 

(क) प्रालर्लधक िमता,  

(ख) मािसामान ईत्यपादन सभबन्धी लिखत (भयानफुयाक्चररङ रेकडय), 

(ग) मािसामानको प्रालर्लधक स्पेलसलफकेर्शन 

(घ) अलथयक र लर्िीय िमता,  

(ङ) मािसामान जडान गनुय पने भएमा जडान काययमा संिग्न हुने प्रालर्लधकको दिता,  

(च) अपलूतय हुने मािसामान खास ऄर्लध सभम सचुारु रुपिे सञ्चािन हुन्छ भन्ने कुराको 

 प्रत्ययाभलूत,  

(छ) मािसामान ममयत सभभारको व्यर्स्था, 

(ज)  सेर्ा र जगेडा पाटपजूायको ईपिब्धता,  

   (झ) जडान (इन्स्टिेर्शन) समेत गनुय पने गरी मािसामान अपलूतय गने अपलूतयकतायको हकमा लनजको  

सीप, लनपणूयता, ऄनभुर् र लर्श्वसलनयता ।  

(२) यस लनयम बमोलजम बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताको योग्यता र प्रालबलधक िमता प्रमालणत गने 

कागजात माग गदाय गाईँपालिकामा मािसामानको प्रकृलत, पररमाण, महत्यर् र्ा प्रयोग ऄनसुार 

दहेायका मध्ये कुनै र्ा सबै कागजात माग गनय सक्नेछः—  

(क) बोिपत्रदातािे लर्गत तीन र्षयको ऄर्लधमा सरकारी लनकाय र्ा लनजी संस्थािाइ अपलूतय 

गरेको मािसामानको प्रकृलत, पररमाण, सभझौता रकम, लमलत र त्ययस्तो सरकारी लनकाय र्ा 

लनजी संस्थाको नाम र ठेगाना, 

(ख) खररद गररने मािसामान जलटि र्ा ऄसाधारण प्रकृलतको भएमा गाईँपालिका लनकायको 

तफय बाट बोिपत्रदाता र्ा परू्ययोग्यताको प्रस्तार्दाता संस्थालपत भएको दरे्शको अलधकाररक 

लनकायिे लनजको ईत्यपादन िमता जाँच गरेको कागजात, 

(ग) अलधकाररक गणुस्तर लनयन्त्रण संस्था र्ा मान्यता प्राप्त लनकायिे खररद गररने 

मािसामानको लनरीिण गरी त्ययस्तो मािसामानको स्पेलसलफकेर्शन र गणुस्तर सभबन्धमा 

लदएको प्रमाणपत्र,  

(घ) अपलूतय गररने मािसामानको अलधकाररकता प्रमालणत गनय अर्श्यक पने नमनूा, परुक 

लर्र्रण र्ा फोटोहरु, 

 ( ङ) सर्–कन्राकटरबाट गराईन चाहकेो अपलूतय सभबन्धी कामको ऄनपुात  
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(३) अपलूतय गररने मािसामान बोिपत्रदाता र्ा परू्ययोग्यताको प्रस्तार्दाता अफँैिे नर्नाईने र्ा 

ईत्यपादन नगने भएमा त्ययस्तो मािसामानको ईत्यपादकिे बोिपत्र र्ा परू्ययोग्यताको िालग प्रस्तार् 

पेर्श गने, मािसामान अपलूतय गने र जडान गने सभबन्धी ऄलधकार अफूिाइ एकिौटी रुपमा 

रीतपरू्यक प्रदान गरेको कुरा प्रमालणत गने कागजात बोिपत्रदाता र्ा परू्य योग्यताको 

प्रस्तार्दातािे पेर्श गनुय पनेछ ।  

(४) नेपािलभत्र व्यापार व्यर्साय सञ्चािन नभएको बोिपत्रदाता र्ा परू्ययोग्यताको प्रस्तार्दातािे 

लनजिे खररद सझौता प्राप्त गरेमा त्ययस्तो सभझौता बमोलजम अपलूतय गररएको मािसामान ममयत 

सभभार गने, लबलि पश्चात्यको सेर्ा प्रदान गने तथा अर्श्यक जगेडा पाटयपजूाय मौज्दात राखी 

अपलूतय गने सभबन्धी दालयत्यर् लनर्ायह गनय सक्ने लनजको एजेन्ट र्ा ऄलधकृत लर्िेता नेपािमा 

रहने कुरा प्रमालणत गने कागजात पेर्श गर्यनपुनेछ । 

 

२७. लनमायण व्यर्सायीको योग्यताका अधारः (१) गाईँपालिकामा दइु करोड रुपैयाँ भन्दा मालथको 

लनमायण कायय सभबन्धी खररद कारबाहीमा भाग लिने बोिपत्रदाताको र्ा परू्ययोग्यताको 

प्रस्तार्दाताको योग्यताको अधार लनधायरण गदाय दहेायका कुरा मध्ये अर्श्यकतानसुार कुनै र्ा 

सबै कुरािाइ लर्चार गरी लनधायरण गनय सक्नेछ :— 

(क) मखु्य सभझौताकताय (प्राइम कन्रयाक्टर)भइ एकिौटी रुपमा काम गरेको र्ा  व्यर्स्थापन 

 सभझौता गरी काम गरेको र्ा संयकु्त ईपिमको साझेदार र्ा सर्–कन्राकटरको रुपमा 

 काम गरेको सामान्य ऄनभुर्,  

(ख) एकिौटी रुपमा काम सभपन्न गरेको र्ा संयकु्त ईपिमको साझेदारको हलैसयतिे काम 

 गरेको समेत गरी बोिपत्र सभबन्धी कागजात र्ा परू्ययोग्यता सभबन्धी कागजातमा 

 ईल्िेख भएको सीमा र्ा सो भन्दा बढी रकमको लनमायण काययको न्यनूतम सरदर र्ालषयक 

 कारोर्ार, तर, रालररयस्तरमा खिुा बोिपत्र अह्वान गररएको ऄर्स्थामा दर्श र्षयको 

 कारोर्ार मध्येको कुनै तीन र्षयको ऄलधकतम सरदर र्ालषयक कारोर्ारिाइ अधार 

 लिआनेछ । 

(ग) एकिौटी रुपमा र्ा व्यर्स्थापन सभझौता गरी र्ा संयकु्त ईपिमको साझेदार र्ा सब–

 कन्राक्टरको रुपमा बोिपत्र सभबन्धी कागजात र्ा परू्ययोग्यता सभबन्धी कागजातमा 

 ईल्िेख भएको न्यनूतम रकम बराबरको लनमायण कायय मालसक र्ा र्ालषयक रुपमा गरेको र 

 प्रस्तालर्त खररद सभझौतासंग मेि खाने प्रकृलत, जलटिता र लनमायण प्रलर्लधका खररद 

 सभझौता त्ययस्तो कागजातमा ईल्िेख भएको संख्यामा सफितापरू्यक सभपन्न गरेको लर्रे्शष 

 ऄनभुर् 

(घ) खररद सभझौता बमोलजमको लनमायण कायय र्शरुु गनयको िालग अर्श्यक रकम भकु्तानी 

 नपाईने र्ा पाईन लढिाइ हुने ऄर्स्थामा प्रस्तालर्त लनमायण कायय र सभबलन्धत बोिपत्रदाता 

 र्ा परू्ययोग्यताको प्रस्तार्दातािे सञ्चािन गरी रहकेो र्ा सञ्चािन गनय प्रलतर्द्धता जाहरे 
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 गरेको ऄन्य लनमायण कायय सभपन्न गनय  अर्श्यक पने नगद प्रर्ाहको व्यर्स्था गनय सक्ने 

 तरि सभपिी, कजाय सलुर्धा र ऄन्य लर्िीय स्रोत (कुनै खररद सभझौता ऄन्तगयतको पेश्की 

 रकम बाहके)  ईपिब्ध भएको र्ा त्ययस्तो सभपलिको स्रोतमा पहुचँ भएको अलथयक र 

 लर्िीय  िमता, 

(ङ) बोिपत्र सभबन्धी कागजात र्ा परू्ययोग्यता सभबन्धी कागजातमा ईल्िेख भए  बमोलजमका 

 दि जनर्शलक्त,  

(च) बोिपत्रदाता र्ा परू्य योग्यताको प्रस्तार्दाताको अफ्नै स्र्ालमत्यर्मा रहकेो र्ा खररद 

 सभझौतामा ईलल्िलखत ऄर्लधभर लनर्ायध रुपमा ईपयोग गनय सक्ने गरी भाडा, लिज, 

 सभझौता र्ा ऄन्य व्यर्सालयक माध्यमबाट ईपिव्ध हुने चाि ु हाितका बोिपत्र सभबन्धी 

 कागजात र्ा परू्ययोग्यता सभबन्धी कागजातमा ईल्िेख भए बमोलजमका मखु्य ईपकरण । 

(२) रालररय लनमायण व्यर्सायीको हकमा ईपलनयम (१) को खण्ड (ख) र (ग) को रकम गणना 

गदाय मलू्य ऄलभर्लृद्ध कर र्ापतको रकम कटाइ हुन अईने रकम मात्र गणना गररनेछ र 

त्ययस्तो रकमिाइ नेपाि रारर बैंकको  ऄद्यार्लधक मलू्य सचूकांक ऄनसुार समायोजन 

गररनेछ । 

 (३) यस लनयम बमोलजम लनमायण व्यर्सायीको प्रालर्लधक िमता प्रमालणत गने कागजात माग 

गदाय बोिपत्रदाता र्ा परू्ययोग्यताको प्रस्तार्दाताबाट लनमायण काययको प्रकृलत ऄनसुार 

दहेायका कुनै र्ा सबै कागजात माग गनय सक्नेछ :—  

(क)  लर्गत पाँच र्षयको ऄर्लधमा लनजिे सभपन्न गरेको लनमायण काययको मलू्य, लमलत र कायय     

 स्थिको लर्र्रण, 

(ख) लनजिे सर्–कन्राकटर माफय त गराईन चाहकेो प्रस्तालर्त कामको ऄनपुात,  

(ग)  प्रस्तालर्त काम सभपन्न गनयका िालग लनजसँग भएका प्रालर्लधक जनर्शलक्त, ईपकरण र      

 प्िान्टको  लर्र्रण । 

(घ) प्रस्तालर्त लनमायण कायय सभपन्न गनय बोिपत्रदाताको ऐनको दफा १३ को ईपदफा (२) को 

खण्ड (ढ ४) बमोलजमको प्रालर्लधक िमता प्रमालणत गनय सोही दफाको ईपदफा (२)  को 

खण्ड (ढ ३) बमोलजमको लर्र्रण ।  

(४) ईपलनयम (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन दइु करोड रूपैयाँसभमको िागत 

ऄनमुान भएको लर्द्यतु गहृ, टर्ायआन, पिु, सरुुङमागय, रेिमागय, रज्जमुागय, केर्िकारमागय, 

बहुतिे भर्न र्ा सडकमागय जस्ता जलटि र्ा लर्रे्शष प्रकृलतका संरचना िगायत 

गाईँपालिकाबाट तोलकएको ऄन्य संरचनाको लनमायण काययको िालग ऐनको दफा १० को 

ईपदफा (५) बमोलजम योग्यता लनधायरण गनुय पनेछ । 
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२८. परामर्शय सरे्ाको प्रस्तार्दाताको योग्यताको अधार  (१) गाईँपालिकापरामर्शय सेर्ा सभबन्धी 

खररद कारबाहीमा भाग लिने प्रस्तार्दाताको योग्यताको अधार लनधायरण गदाय दहेायका 

कुनै र्ा सबै कुरा लर्चार गरी लनधायरण गनय सक्नेछ :— 

(क) प्रस्तार्दाता व्यलक्त भए लनजको र फमय र्ा संस्था भए अर्श्यक संस्थागत कायय ऄनभुर्, 

(ख) प्रस्तार्दाताको मखु्य मखु्य कमयचारीको अर्श्यक रै्शलिक योग्यता र ईस्तै प्रकृलतको 

 काययको अर्श्यक ऄनभुर्, 

(ग) कायय सभपादन गने तररका, काययलर्लध, काययिेत्रगत र्शतय प्रलतको प्रभार्ग्रालहता, प्रलर्लध 

 हस्तान्तरण र समय तालिका,  

(घ) प्रस्तार्दाताको व्यर्स्थापन िमता,  

(ङ) प्रस्तार्दाताको अलथयक िमता,  

(च)  ऄन्तरायलररयस्तरबाट प्रस्तार् माग गररएको भएमा स्र्दरे्शी जनर्शलक्तको सहभालगता, र 

(छ) प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा ईल्िेख भए बमोलजमको ऄन्य कुरा । 

(२) यस लनयम बमोलजम प्रस्तार्दाताको प्रालर्लधक िमता प्रमालणत गने कागजात माग गदाय 

प्रस्तालर्त परामर्शय सेर्ाको प्रकृलत ऄनसुार दहेायको कुनै र्ा सबै कागजात माग गनय 

सलकनेछ :—  

(क)  लर्गत पाँच र्षयको ऄर्लधमा प्रस्तालर्त परामर्शय सेर्ासंग लमल्ने प्रकृलतको परामर्शय सेर्ा 

 प्रदान गरेको  सार्यजलनक र्ा लनजी संस्था, रकम र लमलत खलु्ने लर्र्रण, 

(ख) प्रस्तालर्त काम सभपन्न गनयको िालग प्रस्तार् गररएका मखु्य कमयचारीको योग्यता सभबन्धी 

 लर्र्रण, 

(ग) लनजको लर्गत तीन र्षयका व्यर्स्थापकीय कमयचारी र सरदर र्ालषयक जनर्शलक्तको लर्र्रण,  

(घ) सर्–कन्राकटर माफय त प्रदान गनय चाहकेो प्रस्तालर्त परामर्शय सेर्ाको ऄंर्श ।  

 

२९. संयकु्त ईपिमको योग्यताका अधारः (१) कुनै खररद कारबायहीमा भाग लिने प्रयोजनको िालग 

बोिपत्रदाताहरुिे एक संयकु्त ईपिम बनाइ बोिपत्र पेर्श गनय सक्नेछन ् ।तर, एक 

बोिपत्रदातािे संयकु्त ईपिमको साझेदार र्ा व्यलक्तगत मध्ये कुनै एईटा मात्र बोिपत्र पेर्श गनय 

सलकनेछ ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको संयकु्त ईपिममा रहने साझेदारको न्यनूतम लहस्सा र मखु्य साझेदार र 

ऄन्य साझेदारको न्यनूतम योग्यता बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा तोक्न सक्नेछ । 

(३) ईपलनयम (२) बमोलजम योग्यता लनधायरण गदाय त्ययस्तो ईपिममा रहने साझेदारको सभबन्धमा 

दहेायका कुरा लर्चार गरी लनधायरण गनुय पनेछ :— 

(क) लनजको सरदर र्ालषयक कारोर्ार, 

(ख) लनजको लर्रे्शष ऄनभुर् र लनजिे सभपादन गरेको प्रमुख कायय, 

(ग) लनमायण कायय सञ्चािन गनय लनजसंग भएको नगद प्रर्ाह, 
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(घ) लनजको जनर्शलक्त सभबन्धी िमता, र  

(ङ) लनजको औजार र्ा ईपकरण सभबन्धी िमता । 

(४)  कुनै संयकु्त ईपिमिे बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा ईलल्िलखत न्यनूतम योग्यताका अधारहरु 

परूा   गरे नगरेको एलकन गनयको िालग त्ययस्तो ईपिमको सबै साझेदारको योग्यता गणना गनुय 

पनेछ ।  

(५)  संयकु्त ईपिमको साझेदारको व्यलक्तगत योग्यताको अधार लनधायरण गदाय दहेायका कुरा लर्चार 

गरी  लनधायरण गनुय पनेछ :— 

(क) सभर्लन्धत काममा लनजको सामान्य ऄनभुर्, 

(ख) ऄन्य सभझौता बमोलजम लनजिे गरीरहकेो र्ा गने काम सभपन्न गनय अर्श्यक पने स्रोतको 

पयायप्तता, 

(ग) लर्िीय सिमता,  

    (घ) लर्गतका खररद सभबन्धी मुद्दा मालमिा र सोको नलतजा । 

(६)  कुनै संयकु्त ईपिम खररद सभझौताको िालग छनौट भएमा त्ययस्तो संयकु्त ईपिमिाइ 

त्ययस्तो  ईपिमको संयकु्त दालयत्यर् र संयकु्त ईपिमका साझेदारको व्यलक्तगत दालयत्यर् 

समेत रहने गरी  अन्तररक राजस्र् कायायियमा स्थायी िेखा नभबर र मलू्य ऄलभर्लृद्ध 

कर दताय गनय िगाईन ुपनेछ   

(७)  कुनै संयकु्त ईपिमिे बोिपत्र पेर्श गदाय बोिपत्र जमानत समेत पेर्श गनुयपने भएमा त्ययस्तो 

बोिपत्र  जमानत ईपलनयम (१) बमोलजमको संयकु्त ईपिमका सरै् साझेदारको नाममा 

र सबै साझेदारको  दालयत्यर् हुने गरी  जारी गररएको हुन ुपनेछ ।   

(८)   संयकु्त ईपिम सभबन्धी ऄन्य र्शतय बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा ईल्िेख भए बमोलजम 

हुनेछ । 

३०.अलथयक र लर्िीय िमता खलु्ने कागजात माग गनय सक्नेः  (१) बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा 

बोिपत्रदाताको अलथयक र लर्िीय िमता प्रमालणत गने कागजात माग गदाय लनमायण काययको 

प्रकृलत ऄनसुार दहेायकामध्ये कुनै र्ा सबै कागजात माग गनय सलकनेछ :—  

(क) लनजको बैंक स्टेटमेण्ट,  

(ख) लनजको व्यर्साय सभबन्धी कारोर्ारको अलथयक लर्र्रण, 

(ग)  लनजको सभपलि, दालयत्यर् तथा नाफा नोक्सानको लर्र्रण खलु्ने र्ासिात,  

(घ) लनजको अलथयक र लर्िीय हलैसयत खलु्ने ऄन्य कुरा, र 

(ङ) बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा ईलल्िलखत ऄन्य लर्र्रण । 

(२) ईपलनयम (१) को खण्ड (ग) बमोलजमको र्ासिात माग गदाय कामको प्रकृलत ऄनसुार 

लर्गत दइु   दलेख पाँच अलथयक र्षयको र्ासिात माग गनय सलकनेछ । 



21 

 

३१. सब–कन्राकटरबाट काम गराईने सभबन्धी व्यर्स्था :- (१) गाईँपालिका सर्–कन्राकटरबाट 

समेत लनमायण कायय गराईन सक्ने गरी बोिपत्र अह्वान गने भएमा बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा 

दहेायका कुरा ईल्िेख गनुय पनेछ :- 

    (क) लनजिे सब–कन्राकटरबाट काम गराईन सक्ने कुरा, 

    (ख) ऄलधकतम पच्चीस प्रलतर्शतसभम सर्–कन्राक्टरबाट कायय गराईन सलकने कुरा र सोको 

 कायय प्रकृलतको लर्र्रण,   

    (ग) अर्श्यकतानसुार सर्–कन्राकटरको योग्यताका अधार । 

      (२) ईपलनयम (१) बमोलजम योग्यताको अधार ईल्िेख गररएकोमा बोिपत्रदातािे खररद 

सभझौता गनुय ऄलघ सब–कन्राकटरको योग्यताको अधार पषु्टयांइ गने कागजात पेर्श गनुय पनेछ 

।  

 

 

पररच्छेद—५ 

बोिपत्र सभबन्धी व्यर्स्था 

  

३२. बोिपत्रको माध्यमद्वारा खररद गनुय पनेः (१) गाँईपालिकामा लबस िाख रूपैयाँ भन्दा बढीको 

मािसामान, सेर्ा र्ा कुनै लनमायण कायय गराईँदा बोिपत्रको माध्यमद्वारा खररद गनुय पनेछ 

।(२) ऐनको दफा १५ को ऄर्स्थामा ऄन्तरायलररयस्तरमा खिुा बोिपत्र अह्वान गरी 

मािसामान, लनमायण कायय र्ा ऄन्य सेर्ाको खररद गनुय पनेछ ।  

 

३३. एकमषु्ट दर लर्लधबाट गररने खररदको काययलर्लध :- (१) गाईँपालिकािे कुनै योग्यता अर्श्यक 

नपने प्रकृलतको दइु करोड रूपैयाँसभम िागत ऄनमुान भएको लनमायण कायय खररद गनुय पदाय 

िागत ऄनमुान सार्यजलनक गरी रालररयस्तरको बोिपत्रको माध्यमद्वारा एकमषु्ट दर लर्लधको 

अधारमा प्रलतस्पधाय गराइ खररद गनय सक्नेछ ।  

      (२)  ईपलनयम (१) बमोलजम बोिपत्रदातािे बोिपत्र दालखिा गदाय कूि िागत ऄनमुानमा 

लनलश्चत  प्रलतर्शत घटी र्ा बढी प्रलतर्शतमा काम गने एकमषु्ट दर कबोि गरी बोिपत्र 

पेर्श गनुय पनेछ ।  

     (३)  ईपलनयम (१) बमोलजमको लर्लध बहुर्षीय सभझौता गनुय पने खररद कारबाहीमा प्रयोग गनय 

सलकने  छैन । 

३४. ईत्यपादक र्ा ऄलधकृत लर्िेताद्वारा लनधाररत दरमा (क्याटिग सलपङ्ग) लर्लधर्ाट गररने खररदको 

काययलर्लधः (१) गाईँपालिकािे हभेी आलक्र्पमेन्ट, सर्ारी साधन, औजार, मेलर्शनरी, 

ईपकरण, एक्सरे र्ा एमअरअइ जस्ता स्र्ास््य सेर्ाको िालग अर्श्यक पने ईपचारजन्य 

यन्त्र र्ा यस्तै ऄन्य यालन्त्रक मािसामानहरू त्ययस्तो समान स्तरको मािसामान ईत्यपादन र्ा 
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लर्तरण गने ईत्यपादक कभपनी र्ा त्ययसको अलधकाररक लबिेतािाइ कभतीमा सात 

लदनदलेख बढीमा पन्र लदनसभमको लिलखत सचूना लदइ प्रलतस्पधाय गराइ खररद गनय सक्नेछ । 

      (२) ईपलनयम (१) बमोलजम सचूना प्रालप्त भएपलछ त्ययस्तो मािसामान लबिी गनय चाहने ईत्यपादक 

 कभपनी र्ा त्ययसको अलधकाररक लबिेतािे ईत्यपादनको अलधकाररक स्पेलर्शलफकेर्शन, 

गणुस्तर, मलू्य  र सलुर्धा सलहतको लर्र्रण (क्याटिग र्ा ब्रोसर) संिग्न राखी 

गाईँपालिकामा लनरे्दन दताय  गराईन ुपनेछ ।तर, यसरी लनरे्दन दताय गदाय बोिपत्र जमानत 

अर्श्यक पने छैन ।  

        (३) ईपलनयम (२) बमोलजम दताय भएका ईत्यपादक कभपनी र्ा त्ययसको अलधकाररक लबिेतािे 

पेर्श गरेको स्पेलर्शलफकेर्शन, गणुस्तर, मलू्य र सलुर्धा सलहतको लर्र्रण (क्याटिग र्ा 

ब्रोसर) हरेी समान स्पेलर्शलफकेर्शन र गणुस्तर भएका ईत्यपादनहरूको ईत्यपादक कभपनी र्ा 

त्ययसको अलधकाररक लबिेताको सचूी तयार गनुय पनेछ ।  

 (४) ईपलनयम (३) बमोलजमको सचूीको अधारमा खररद गररने मािसामानको पररमाण खोिी  

ईत्यपादक र्ा ऄलधकृत लबिेताबाट तोलकएको मलू्य र सलुर्धामध्ये मलू्यमा छुट र्ा  

सलुर्धामा थप हुन सक्ने लर्र्रण सलहतको अलथयक प्रस्तार् माग गनुय पनेछ । 

(५) ईपलनयम (४) बमोलजमको प्रस्तार् प्राप्त भएपलछ मलू्यमा पाआने छुट र सलुर्धामा हुने थप 

समेतको अधारमा यस लनयमार्िी बमोलजम मलू्याङ्कन गरी न्यनूतम मूल्याङ्लकत 

सारभतू रुपमा प्रभार्ग्राही प्रस्तार्दाताको छनौट गनुय पनेछ ।  

(६) ईपलनयम (५) बमोलजम छनौट भएको प्रस्तार्दातासँग लनयम११३ बमोलजम काययसभपादन 

 जमानत लिइ खररद सभझौता गनुय पनेछ ।  

(७) ईपलनयम (१) बमोलजमको लर्लध बहुर्षीय सभझौता गनुय पने खररद कारबाहीमा प्रयोग गनय 

सलकने  छैन । 

 

३५. सीलमत बोिपत्र (लिलमटेड टेण्डररङ्ग) लर्लधर्ाट गररने खररदको काययलर्लधः (१) 

गाईँपालिकािे सीलमत मात्रामा ईपिव्ध भएको र्ा हुने कुनै मािसामान, लनमायण कायय, परामर्शय 

सेर्ा र्ा ऄन्य सेर्ा खररद गनुय परेमा त्ययस्तो प्रकृलतको अपलूतयकताय, लनमायण व्यर्सायी, 

परामर्शयदाता र्ा सेर्ाप्रदायकहरू तीन र्ा सो भन्दा कम संख्यामा ईपिब्ध भएको ऄर्स्था यलकन 

गरी त्ययस्ता अपलूतयकताय, लनमायण व्यर्सायी, परामर्शयदाता र्ा सेर्ाप्रदायकहरू बीच मात्र प्रलतरपधाय 

हुने गरी पन्र लदनको बोिपत्र अह्वानको सचूनाको माध्यमद्वारा बोिपत्र र्ा प्रस्तार् माग गरी 

खररद गनय सक्नेछ ।  

 (२) ईपलनयम (१) बमोलजमको लर्लध बहुर्षीय सभझौता गनुय पने खररद कारबाहीमा प्रयोग गनय 

सलकने छैन ।  

(३) सीलमत बोिपत्र लर्लधको माध्यमबाट खररद गनुय पदाय एक तह मालथको ऄलधकारीको परू्य 

स्र्ीकृलत लिन ुपनेछ ।  
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३६.नयाँ लिने परुानो लदने (बाइ व्याक मेथड) लर्लधबाट गररने खररदको काययलर्लधः (१) 

गाईँपालिकािे अफनो स्र्ालमत्यर्मा रहकेो कुनै सर्ारी साधन, औजार, मेलर्शनरी ईपकरण, यन्त्र, 

रसायन, मि, लर्षादी र्ा यस्तै प्रकृलतका ऄन्य मािसामानहरूको ईत्यपादक कभपनीिे तोकेको 

र्ारेन्टी र्ा ग्यारेन्टीको समयसीमा ऄर्लध परूा भएपलछ ममयतसभभार गरी सञ्चािनमा ल्याईँदा 

िागत प्रभार्कारी नहुने र त्ययस्तो ईत्यपादक कभपनीिे तोकेको मापदण्ड ऄनरुूपको पररणाम नलदने 

र्ा पनुःप्रयोग गनय नलमल्ने र्ा औलचत्ययहीन हुने र त्ययस्ता मािसामान जनस्र्ास््य र्ा र्ातार्रणीय 

दृलष्टिे भण्डारण गरी राख्ने र्ा लििाम गनय समेत ईपयकु्त नहुने ऄर्स्था भएमा त्ययस्तो ऄर्स्थाको 

यलकन गरी परुानो मािसामान सभबलन्धत ईत्यपादक र्ा अलधकाररक लबिेता र्ा अपलूतयकतायिाइ 

लफताय लदइ सोही प्रकृलतको नयाँ मािसामान सोही ईत्यपादक र्ा अलधकाररक लबिेता र्ा 

अपलूतयकतायबाट सट्टापट्टा गरी लिन सक्नेछ ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम सट्टापट्टा गदाय त्ययस्तो मािसामानको ईत्यपादक र्ा अलधकाररक 

लबिेता र्ा अपलूतयकतायसँग परुानो मािसामानको मलू्याङ्कन प्रस्तार् लिइ नयाँ मािसामानको 

लनधायररत लबिी मलू्यमा परुानो मािसामानको मलू्याङ्लकत रकम कट्टा गरी खररद सभझौता गरी 

खररद गनुय पनेछ ।  

(३) यस लनयम बमोलजम खररद गररने नयाँ मािसामान मान्यता प्राप्त संस्थाबाट गणुस्तर प्रमालणत 

भएको हुन ुपनेछ ।  

(४) ईपलनयम (२) बमोलजम खररद सभझौता गदाय खररद हुने नयाँ मािसामानको जीर्न चि 

पश्चात यस लर्लध प्रयोग गरी पनुः सट्टापट्टा गनय सलकने र्ा नसलकने कुरा खिुाईन ुपनेछ ।  

(५) सार्यजलनक लनकायिे ईपलनयम (१) बमोलजम खररद गदाय परुानो मािसामान र बजारमा 

ईपिब्ध नयाँ मािसामानको सचूी तयार गरी लर्भागीय प्रमखुबाट स्र्ीकृलत लिएर मात्र खररद गनुय 

पनेछ ।  

(६)ईपलनयम (१)बमोलजमको लर्लध बहुर्षीय सभझौता गनुयपने खररद कारबाहीमा प्रयोग गनय 

सलकनेछैन ।  

३७.  स्र्दरे्शी बोिपत्रदाताहरू बीच मात्र प्रलतस्पधाय गराइ खररद गररनेः (१) ऐनको दफा 

११ को ईपदफा (२) बमोलजम एक चरणको खिुा बोिपत्र अह्वान गदाय दइु करोड रूपैयाँभन्दा 

बढी र एक ऄरब रूपैयाँसभमको िागत ऄनमुान भएको लनमायण काययको खररदमा ऐनको दफा १५ 

को ऄर्स्थामा बाहके रालररयस्तरको खिुा बोिपत्रको माध्यमद्वारा स्र्दरे्शी बोिपत्रदाताहरू बीच 

मात्र प्रलतस्पधाय गराइ खररद गनुय पनेछ ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम खररद गनुय पदाय प्रालर्लधक र अलथयक प्रस्तार् दइु ऄिग ऄिग 

खाममा राखी लसिबन्दी गरी प्रत्ययेक खामको बालहर कुन प्रस्तार् हो स्पष्ट रूपिे ईल्िेख गरी दरैु् 

प्रस्तार्िाइ ऄको छुटै्ट बालहरी खाममा लसिबन्दी गरी बोिपत्र पेर्श गनुयपने व्यहोरा बोिपत्र 

अह्वानको सचूना र बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा खिुाईन ुपनेछ ।  
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(३) ईपलनयम (२) बमोलजम बोिपत्र सभबन्धी कागजात तयार गदाय प्रालर्लधक प्रस्तार्को िालग 

लनयम २६, २७, २८ र २९ बमोलजमको प्रालर्लधक तथा अलथयक र लर्िीय िमता प्रमालणत गने 

योग्यताको अधार ईल्िेख गनुय पनेछ ।  

(४) ईपलनयम (३) बमोलजमको प्रालर्लधक प्रस्तार् ऐनको दफा ३२ बमोलजमको प्रलियाबाट 

खोिी दफा २३ र लनयम ६९, ७०, ७१ र ७२ बमोलजम परीिण गरी सारभतू रूपमा प्रभार्ग्राही 

बोिपत्र लनधायरण गनुय पनेछ ।  

(५) ईपलनयम (४) बमोलजमका योग्यताको सबै अधारमा सफि हुने बोिपत्र सारभतू रूपमा 

प्रभार्ग्राही बोिपत्र मालननेछ र त्ययस्तो सफि सबै बोिपत्रदाताहरूिाइ अलथयक प्रस्तार् खोल्ने 

स्थान, लमलत र समय ईल्िेख गरी सो लमलत र समयमा ईपलस्थत हुन कभतीमा सात लदनको ऄर्लध 

लदइ सचूना गनुय पनेछ । 

(६) ईपलनयम (४) बमोलजम प्रालर्लधक प्रस्तार्को मलू्याङ्कन गदाय योग्यताको अधारमा 

ऄसफि हुने सबै बोिपत्रदाताहरूको अलथयक प्रस्तार् सभबलन्धत बोिपत्रदाताहरूिाइ लफताय गनुय 

पनेछ ।  

(७) ईपलनयम (४) बमोलजम सफि बोिपत्रदाताहरूको लनयम ६८ बमोलजमको प्रलियाबाट 

अलथयक प्रस्तार् खोिी ऐनको दफा २५ र लनयम ६९, ७३, ७४ बमोलजम अलथयक तथा लर्र्शेष 

मलू्याङ्कन गरी न्यनूतम मलू्याङ्लकत सारभतू रूपमा प्रभार्ग्राही बोिपत्रको छनौट गनुय पनेछ । 

 

३८. संयकु्त ईपिमबाट सहभागी हुन ुपनेः  (१) ऐनको दफा १५ बमोलजम अह्वान गररएको एक 

ऄबय  रूपैयाँ भन्दा मालथ पाँच ऄबय रूपैयाँसभमको िागत ऄनमुान भएको लनमायण कायय सभबन्धी 

ऄन्तरायलररयस्तरको बोिपत्रमा सहभागी हुन चाहने लर्दरे्शी फमय, संस्था र्ा कभपनीिे स्र्दरे्शी फमय, 

संस्था र्ा कभपनीसँग संयकु्त ईपिम गरी सहभागी हुन ुपनेछ । 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको खररद कारबाहीमा लनयम ३७ को व्यर्स्था िाग ूहुनेछ । 

  

३९.लनमायण काययको अलथयक प्रस्तार् माग गरी खररद गने काययलर्लध :- (१) ऐनको दफा ५९ को 

ईपदफा (७) बमोलजम खररद सभझौता ऄन्त्यय भइ सोही दफाको ईपदफा (९) बमोलजम त्ययस्तो 

लनमायण कायय खररद गनुय पदाय ऐनको दफा २५ बमोलजम छनौट भएका बोिपत्रदाताहरूिाइ पन्र 

लदनको भयाद लदइ अलथयक प्रस्तार् माग गरी खररद गनय सलकनेछ ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको भयाद लदइ खररद गनुयपदाय लसिबन्दी अलथयक प्रस्तार् मात्र पेर्श गनुय 

पने व्यहोरा खिुाईन ुपनेछ ।  

(३) ईपलनयम (१) बमोलजम खररद गने प्रयोजनको िलग बोिपत्र सभबन्धी कागजात तयार गदाय 

खररद सभझौता ऄन्त्यय हुदँाको समयसभम लडजाआन र्ा िागत ऄनमुान ऄनरुूप सभपन्न भआसकेको 

काययहरू कट्टा गरी बाँकी कामको िालग अर्श्यकता ऄनसुारको लडजाआन र्ा िागत ऄनमुान 

पररमाजयन गराइ लनयम (६) बमोलजम स्र्ीकृत भएको हुन ुपनेछ ।  
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(४) ईपलनयम (१) बमोलजमको अलथयक प्रस्तार् लनयम ६८ बमोलजमको प्रलियाबाट खोिी ऐनको 

दफा २५ र लनयम ६९, ७३ र ७४ बमोलजम अलथयक तथा लर्रे्शष मलू्याङ्कन गरी न्यनूतम 

मलू्याङ्लकत सारभतू रुपमा प्रभार्ग्राही बोिपत्रको छनौट गनुय पनेछ । 

४०.परू्ययोग्यता सभबन्धी कागजातमा ईल्िेख गनुय पने कुराः गाईँपालिका परू्ययोग्यता लनधायरण गरी 

बोिपत्र अह्वान गने भएमा त्ययस्तो बोिपत्र अह्वान गनुयऄलघ परू्ययोग्यता सभबन्धी कागजात तयार 

गनुय पनेछ । त्ययस्तो परू्ययोग्यता सभबन्धी कागजातमा देहायका कुरा ईल्िेख गनुय पनेछ :-– 

(क)       प्रस्तालर्त कामको िालग अर्श्यक पने योग्यता र संयकु्त ईपिमको हकमा साझेदारको 

योग्यता, 

(ख) प्रस्तार्दातािे अपनो योग्यता र ग्राह्यता पलुष्ट गनय पेर्श गनुय पने कागजात र जानकारी, 

(ग) मािसामान र्ा लनमायण काययको छुट्टा छुटै्ट समहू र्ा प्याकेज बनाइ खररद गनुय पने भएमा त्ययस्तो 

 समहू र्ा प्याकेज ,  

(घ) प्रस्तार् तयार गने तररका, 

(ङ) परू्ययोग्यताको प्रस्तार् मलू्यांङ्कन गने प्रकृया, 

(च) खररद सभझौताका मखु्य मखु्य र्शतय, 

(छ) सार्यजलनक खररद ऄनगुमन कायायियिे परू्ययोग्यता सभबन्धी कागजातमा ईल्िेख 

गनुयपने भनी  समय समयमा लनधायरण गरेका ऄन्य लर्षय,  

(ज) परू्ययोग्यताको प्रस्तार् पेर्श गने तररका स्थान, ऄलन्तम लमलत र समय । 

४१. परू्ययोग्यताको अधार स्र्ीकृत गराईन ु पनेः  गाईँपालिका परू्ययोग्यताको प्रस्तार् 

अह्वान गनुय ऄलघ लनयम २६ र्ा २७ बमोलजम लनधायररत परू्ययोग्यताका अधार ऄध्यिबाट 

स्र्ीकृत गराईन ुपनेछ । 

 

४२. परू्ययोग्यताको कागजात ईपिब्ध गराईन ुपनेः (१) गाईँपालिका परू्ययोग्यता सभबन्धी 

कागजात तयार गनय िागेको खचयको अधारमा आच्छुक व्यलक्त, फमय, संस्था र्ा कभपनीबाट दहेाय 

बमोलजमको दस्तरु लिइ परू्ययोग्यता सभबन्धी कागजात ईपिव्ध गराईन ुपनेछ । 

(क) दइु करोड रूपैयाँभन्दा मालथ दर्श करोड रूपैयाँसभमको िालग पाँच हजार रूपैयाँ,  

(ख) दर्श करोड रूपैयाँ भन्दा मालथ पच्चीस करोड रूपैयाँसभमको िालग दर्श हजार रूपैयाँ,  

(ग) पच्चीस करोड रूपैयाँ भन्दा मालथ जलतसकैु रकमका िालग पन्र हजार रूपैयाँ ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको कागजातमा प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत र्ा लनजिे तोकेको 

कमयचारीको दस्तखत र कायायियको छाप िागेको हुन ु पनेछ । परू्ययोग्यता सभबन्धी कागजात 

ऄन्य लनकायबाट समेत ईपिब्ध गराईन सलकनेछ । 

  

४३. योग्य अरे्दकको छनौटः (१) मलू्यांङ्कन सलमलतिे परू्ययोग्यताको अरे्दकद्धारा 

परू्ययोग्यता सभबन्धी कागजातमा ईलल्िलखत योग्यताका प्रत्ययेक अधार परूा गरे नगरेको लर्षयमा 
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अर्श्यक परीिण गनुय पनेछ ।त्ययसरी परीिण गदाय योग्यताका सबै अधार परूा गने अरे्दक 

योग्यता परीिणमा छनौट भएको मालनने र सरै् योग्यताका अधार परूा नगने अरे्दक छनौट 

भएको मालनने छैन ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको परीिणमा छनौट भएका परू्ययोग्यताको अरे्दक सभबलन्धत खररद 

कारबाहीको िालग बोिपत्र पेर्श गनय योग्य भएको मालननेछ । 

४४.प्रलतरे्दन पेर्श गनुय पनेः (१) मलू्यांङ्कन सलमलतिे लनयम ४३ बमोलजम गरेको परीिणको 

लर्स्ततृ लर्शे्लषण सलहतको प्रलतरे्दन तयार गरी मलू्यांङ्कन कायय र्शरुु गरेको लमलतिे पन्र 

लदनलभत्रमा पेर्श गनुय पनेछ। 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको प्रलतरे्दनमा मलू्यांङ्कन सलमलतिे दहेायका कुरा खिुाईन ुपनेछ 

:-– 

(क) अरे्दकको नाम र ठेगाना, 

(ख) अरे्दकको योग्यताको प्रत्ययेक अधार पलुष्ट गने कागजात, 

(ग) तालिका अर्श्यक भए त्ययस्तो तालिका, 

(घ) संयकु्त ईपिमको रुपमा प्रस्तार् पेर्श गररएको भए संयकु्त ईपिम सभबन्धी कागजात पणूय भए  

 र्ा नभएको र त्ययस्तो ईपिमको प्रत्ययेक साझेदारको लहस्सा र दालयत्यर्,  

(ङ) मािसामान र्ा लनमायण काययको छुट्टाछुटै्ट समहू र्ा प्याकेज बनाइ खररद गनुय पने भएमा 

त्ययस्तो  समहू र प्याकेजको परीिण गनय ऄपनाइएको प्रलिया तथा त्ययस्तो समहू र प्याकेजको 

खररद  कारबाहीमा भाग लिनको िालग छनौट भएका अरे्दक, 

(च) अरे्दक छनौट हुन ुर्ा नहुनकुो कारण । 

४५. बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा ईल्िेख गनुय पने कुराः गाईँपालिकािे  बोिपत्र सभबन्धी 

कागजातमा ऐनको दफा १३ मा ईलल्िलखत कुराको ऄलतररक्त अर्श्यकतानसुार दहेायका कुरा 

ईल्िेख गनय सक्नेछ :-– 

(क) प्रस्तालर्त कामको योजना, नक्र्शा,  

(ख) लर्ि ऄफ क्र्ालन्टटीज,  

(ग) मािसामानको पररमाण,  

(घ) बोिपत्रदातािे गनुयपने भैपरर अईने काम, 

(ङ) मािसामान अपलूतय गने, लनमायण कायय सभपन्न गने समय,  

(च) र्ारेण्टी तथा ममयत संभार सभबन्धी व्यर्स्था,   

(छ) बोिपत्रदातािे प्रदान गनुयपने अर्श्यक तालिम र सपुरीरे्िणको लकलसम र पररमाण,  

(ज) अपलूतय गररने मािसामान र्ा जगेडा पाटयपजूायहरु नयाँ र सक्किी हुनपुने कुरा, 

(झ) प्रस्तालर्त खररदको िालग अर्श्यक पने रकम प्राप्त हुने स्रोत । 

(ञ)  सार्यजलनक खररद ऄनगुमन कायायियिे लनधायरण गरेका ऄन्य कुराहरू । 

 



27 

 

४६. भेदभार् गनय नहुने :- (१) ऐनको दफा १३ को ईपदफा (२) को खण्ड (ज) र दफा १४ 

को ईपदफा (८) को ऄर्स्थामा र्ाहके खररद कारबाहीमा बोिपत्रदातािाइ लनजको रालररयताको 

अधारमा भेदभार् गनुय हुदैन । 

(२) बोिपत्र सभबन्धी कागजात बमोलजम अर्श्यक पने कुनै लिखत बोिपत्रदातािे प्राप्त गनय 

नसकेको ऄर्स्थामा लनजिे पेर्श गरेको त्ययस्तो लिखत सरहको ऄन्य लिखतिाइ मान्यता लदन ु

पनेछ ।  

४७. एजेन्टको लर्र्रण ईल्िेख गनुय पने :- (१) लर्दरे्शी बोिपत्रदातािे बोिपत्र पेर्श गदाय नेपािमा 

अफ्नो एजेण्ट लनयकु्त गरेको रहछे भने लनजिे त्ययस्तो एजेन्टको सभबन्धमा देहायका लर्र्रण 

ईल्िेख गनुय पनेछ :-—  

(क) एजेण्टको नाम र ठेगाना, 

(ख) एजेण्टिे पाईने कलमर्शनको ऄङ्क, मदु्राको लकलसम र भकु्तानीको तररका,  

(ग) एजेण्टसँगको ऄन्य कुनै र्शतय,  

(घ) स्थानीय एजेण्ट भए लनजको स्थायी िेखा नभबर दताय प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप र 

लनजिे  एजेण्ट हुन स्र्ीकार गरेको पत्र । 

(२)  लर्दरे्शी बोिपत्रदाताको तफय बाट एजेण्टिे बोिपत्र पेर्श गदाय ईपलनयम (१) को खण्ड (ख) र 

(ग)  मा ईलल्िलखत कुरा स्पष्ट रुपमा ईल्िेख गनुय पनेछ ।   

(३)   लर्दरे्शी बोिपत्रदातािे ईपलनयम (१) मा ईलल्िलखत कुरा स्पष्ट रुपमा नखिुाएमा र्ा 

स्थानीय  एजेण्ट नभएको भनी बोिपत्र पेर्श गरेकोमा पलछ एजेण्ट भएको प्रमालणत भएमा र्ा 

एजेण्टिाइ  लदने कलमर्शन कम ईल्िेख गरेकोमा पलछ एजेण्टिे बढी कलमर्शन लिएको प्रमालणत 

भएमा त्ययस्तो  बोिपत्रदातािाइ गाईँपालिकािे लनयम १५२ बमोलजम कािो सचूीमा राख्ने 

कारर्ाही गनुय पनेछ  

 

४८.बोिपत्रदाताको ग्राह्यता सभबन्धी अधार र कागजात ईल्िेख गनुय पनेः (१) गाईँपालिकािे 

बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा बोिपत्रदाताको ग्राह्यता (इलिलजलर्लिटी) को अधार तथा त्ययस्तो 

अधार प्रमालणत गनय बोिपत्रदातािे पेर्श गनुय पने कागजातको प्रलतलिलप समेत ईल्िेख गनुय पनेछ 

। 

(२) ईपलनयम (१) मा ईलल्िलखत कागजात दहेाय बमोलजम हुनेछन ्:-– 

(क) फमय, संस्था र्ा कभपनी दतायको प्रमाणपत्र, 

(ख) व्यर्साय दतायको इजाजतपत्र, 

 स्पष्टीकरण :- यस खण्डको प्रयोजनको िालग “व्यर्साय दतायको आजाजतपत्र” भन्नािे 

लनमायण व्यर्सायीिे लनमायण व्यर्साय सञ्चािन गने ईद्दशे्यिे लनमायण व्यर्सायी सभबन्धी प्रचलित 

काननू बमोलजम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र सभझनपुछय । 

(ग) मलू्य ऄलभर्लृद्घ कर दताय प्रमाणपत्र र स्थायी िेखा दताय नभबर (प्यान) प्रमाणपत्र, 
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(घ) गाईँपालिकािे तोकेको ऄर्लधसभमको अन्तररक राजश्व लर्भागबाट प्राप्त करचकु्ता गरेको 

प्रमाणपत्र र्ा कर लर्र्रण पेर्श गरेको कागजात र्ा अय लर्र्रण पेर्श गनय भयाद थप भएको लनस्सा 

र्ा प्रमाण ।   

(ङ) बोिपत्रदातािे खररद कारबाहीमा भाग लिन ऄयोग्य नभएको, प्रस्तालर्त खररद कारबाहीमा 

अफ्नो स्र्ाथय नबाँलझएको र सभर्लन्धत पेर्शा र्ा व्यर्साय सभबन्धी कसरूमा अफूिे सजाय 

नपाएको भनी लिलखत रुपमा गरेको घोषणा, 

(च) गाईँपालिकािे अर्श्यक ठानेको ऄन्य कागजात । 

(३) ईपलनयम (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन गैह्र बालसन्दा बोिपत्रदातािे सो                  

ईपलनयमको खण्ड (ग) र (घ) बमोलजमका कागजात पेर्श गनुय पने छैन । 

(४) बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा ईपलनयम (२) बमोलजमका कागजात ईल्िेख गनय छुटेमा र्ा 

स्पष्ट रुपमा ईल्िेख नभएमा र्ा ऄन्य कुनै कुरा संर्शोधन गनुय परेमा बोिपत्र पेर्श गने ऄर्लधलभतै्र 

रालररय स्तरको दलैनक समाचारपत्रमा र ऄन्तरायलररयस्तरको बोिपत्रको हकमा ऄन्तरायलररय सञ्चार 

माध्यममा प्रकार्शन गरी त्ययस्ता कागजात ईल्िेख गनय, स्पष्ट गनय र्ा संर्शोधन गनय सक्नेछ । 

तर, यसरी सचूना प्रकार्शन गदाय बोिपत्रदातािाइ बोिपत्र पेर्श गनय थप समय अर्श्यक पने 

भएमा बोिपत्र पेर्श गने ऄलन्तम समय समेत बढाईन ुपनेछ । 

(५) ईपलनयम (१) र (२) बमोलजमका कागजात पेर्श नगने बोिपत्रदाताको बोिपत्र ईपर कारबाही 

हुने छैन ।  

 

४९. बोिपत्रको भाषा :- (१) ऐन र यस लनयमार्िीमा ऄन्यथा व्यर्स्था भएकोमा र्ाहके, 

परू्ययोग्यता सभबन्धी कागजात, बोिपत्र सभबन्धी कागजात, प्रस्तार् अह्वान सभबन्धी कागजात, 

परू्ययोग्यता, बोिपत्र र्ा प्रस्तार् अह्वानको सचूना र खररद सभझौता सभभर् भएसभम नेपािी 

भाषामा र सभभर् नभए ऄंग्रेजी भाषामा तयार गनुय पनेछ । 

(२) बोिपत्रदातािे नेपािी र्ा ऄंग्रेजी दरैु् भाषामा िेलखएको खररद सभबन्धी कागजात र्ा मलुद्रत 

सामग्री पेर्श गनय सक्नेछन ्। 

तर, त्ययस्तो कागजात र्ा मलुद्रत सामग्रीको सभबलन्धत ऄंर्श सभबलन्धत दरे्शको अलधकाररक 

संस्थाबाट ऄग्रेजी भाषामा ऄनरु्ाद गररएको हुन ु पनेछ र त्ययस्तो कागजात र्ा मलुद्रत सामग्री र 

त्ययसरी ऄनरु्ालदत ऄंर्शमा िेलखएको कुरामा कुनै लद्वलर्धा भएमा ऄनरु्ालदत ऄंर्श मान्य हुनेछ । 

५०. मािसामानको प्रालर्लधक लर्र्रणमा ईल्िेख गनुय पने कुराः गाईँपालिकािे बोिपत्र सभबन्धी 

कागजातमा मािसामानको प्रालर्लधक लर्र्रण ईल्िेख गदाय अर्श्यकता ऄनसुार दहेायका कुरा 

ईल्िेख गनुय पनेछ :-— 

(क) प्रस्तालर्त कामको योजना, नक्र्शा र लडजाइन,  

(ख) लर्ि ऄफ क्र्ालन्टटीज,  
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(ग)  मािसामानको सान्दलभयक भौलतक तथा रसायलनक लर्र्शेषता, ऄपेलित काययसभपादन 

सभबन्धी लर्र्शेषता,  

(घ)  प्रालर्लधक बनार्ट (कन्फीग्यरेुर्शन) 

(ङ) मािसामानको अय ुऄर्लधभरको िालग अर्श्यक पने जगेडा पाटयपजूाय र ईलल्िलखत सेर्ा 

ईपिब्ध  हुने र्ा नहुने,  

(च) बोिपत्रका साथ पेर्श गनुयपने मािसामानको लर्र्रणात्यमक पलुस्तका र्ा नमनूा, 

(छ) ऄपेलित काययसभपादन तथा गणुस्तर प्रत्ययाभलूतको लर्र्रण, 

(ज) र्ारेण्टी तथा ममयत सभभार सभबन्धी व्यर्स्था,    

(झ) मािसामानबाट र्ातार्रणमा कुनै प्रभार् पने भए त्ययस्तो प्रभार् र त्ययस्तो प्रभार् कम 

गनय  ऄपनाईन ुपने मापदण्ड,  

(ञ) अपलूतय भएको मािसामान बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा ईल्िेख भएको 

स्पेलसलफकेर्शन  बमोलजमको भए नभएको कुरा परीिण गनय ऄपनाआने मापदण्ड र तररका,  

(ट) गाईँपालिकािे लनधायरण गरेको ऄन्य अर्श्यक कुराहरु ।  

 

५१. लनमायण काययको प्रालर्लधक लर्र्रणमा ईल्िेख गनुय पने कुरा :- गाईँपालिकािे बोिपत्र 

सभबन्धी कागजातमा लनमायण काययको प्रालर्लधक लर्र्रण ईल्िेख गदाय अर्श्यकता ऄनसुार 

दहेायका कुराहरु ईल्िेख गनुय  पनेछ :-– 

(क) प्रस्तालर्त लनमायण काययको काययिेत्र र ईद्दशे्य,  

(ख) लनमायणस्थिको भौलतक प्रकृलत र ऄर्स्था,  

(ग) प्रस्तालर्त लनमायण काययको लडजाइन, लनमायण, ईपकरण जडान (आरेक्र्शन), ईत्यपादन, जडान      

 (आन्स्टिेर्शन) जस्ता काययको लर्र्रण, 

(घ) लनमायण काययको हरेक एकाइ अइटमको ऄनमुालनत पररमाण भएको लर्ि ऄफ क्र्ालन्टलटज, 

(ङ) लनमायण काययबाट र्ातार्रणमा प्रभार् पने भए त्ययस्तो प्रभार्को लर्र्रण र त्ययस्तो 

प्रभार् कम गनय  ऄपनाईन ुपने मापदण्ड,  

(च) मेकालनकि, स्यालनटरी तथा प्िलभबङ्ग र लर्द्यतु जडान सभबन्धी काम समेत गनुयपने 

भए सो काम  सभबन्धी लर्र्शेष प्रालर्लधक स्पेलसलफकेर्शन,  

(छ) अपलूतय गनुयपने ईपकरण र पाटपजूायको लर्स्ततृ लर्र्रण, 

(ज) ऄपेलित काययसभपादन र्ा गणुस्तरको प्रत्ययाभलूत सभबन्धी लर्र्रण,  

(झ) लनमायण काययको लर्लभन्न चरणमा गररने लनरीिण तथा परीिण,  

(ञ) कायय सभपन्न परीिण (कभप्िीसन टेष्ट),  

(ट) लनमायण कायय सभपन्न भएपलछ लनमायण व्यर्सायीिे ईपिब्ध गराईन ुपने प्रालर्लधक कागजात, 

लनमायण  भए बमोलजमको दरुुस्त (एज लबल्ट) नक्र्शा, अर्श्यकता ऄनसुार ईपकरण सञ्चािन 

पलुस्तका  (ऄपरेलटङ्ग भयानऄुि), 
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(ठ) लनमायण कायय स्र्ीकार गनयको िालग गाईँपालिकािे गनुयपने लनरीिण र काययसभपादन 

(परफरमेन्स)  परीिण,  

(ड) लनमायण कायय प्रारभभ र सभपन्न गने समयको काययतालिका, र 

(ढ) गाईँपालिकािे लनधायरण गरेको ऄन्य अर्श्यक कुरा । 

 

५२. ऄन्य सेर्ाको लर्र्रणमा ईल्िेख गनुयपने कुरा :- बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा ऄन्य 

सेर्ाको लर्र्रण ईल्िेख गदाय अर्श्यकता ऄनसुार देहायका कुरा खिुाईन ुपनेछ :-—  

(क) सेर्ाको प्रयोजन र काययिेत्र,  

(ख) ऄपेलित काययसभपादन, सेर्ा प्रदायकिे प्रदान गनुयपने काम र सेर्ा,  

(ग) बोिपत्रदातािे बोिपत्रसाथ ईपिब्ध गराईन ुपने लर्र्रणात्यमक पलुस्तका र्ा नमनूा,   

(घ) सेर्ा प्रदायिे पािना गनुयपने र्शतय, 

(ङ) सेर्ा प्रदायकिे प्रदान गरेको सेर्ा मलू्यांङ्कन गने अधार र तररका,  

(च) काम र्ा सेर्ाको गणुस्तर परीिण र लनरीिण,  

(छ) काययसभपादन र गणुस्तर प्रत्ययाभलूतको लर्र्रण, 

(ज) सेर्ा प्रदायकिे प्रदान गनुयपने तालिम र सपुरीरे्िणको लकलसम र पररमाण, र 

(झ) गाईँपालिकािे लनधायरण गरेका ऄन्य अर्श्यक कुरा । 

 

५३. बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा समारे्र्श गनुय पने कागजात :- गाईँपालिकािे खररद 

गररने मािसामान, लनमायण कायय र्ा ऄन्य सेर्ाको प्रकृलतिाइ लर्चार गरी बोिपत्र सभबन्धी 

कागजातमा अर्श्यकतानसुार दहेायका कागजात समारे्र्श गनुय पनेछ :-– 

(क) बोिपत्र लनदलेर्शका तथा बोिपत्र फाराम, 

(ख) बोिपत्र जमानतको ढाँचा, 

(ग) काययसभपादन जमानतको ढाँचा, 

(घ) पेश्की भकु्तानी जमानतको ढाँचा, 

(ङ) खररद सभझौताको र्शतय र नमनूा,  

(च) स्पेलसलफकेर्शन र नक्सा, 

(छ) कायय प्रारभभ र सभपन्न गने समयको कायय तालिका, भकु्तानी गररने मदु्रा, सामग्री 

ईपिव्ध हुन  सक्ने स्रोत र स्थान, र 

(ज)   ऐनको दफा १३ को ईपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बमोलजमको लर्र्रण, 

(झ)  बोिपत्रसाथ पेर्श गररएका कागजातको रै्धताको लर्षयमा सभबलन्धत बोिपत्रदाता 

लजभमेर्ार हुने  लर्षय, र  

(ञ)   गाईँपालिकािे  अर्श्यक ठानेका ऄन्य कागजात । 
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५४. बोिपत्र तयार गन े र परे्श गन े लनदरे्शनः (१) गाईँपालिकािे बोिपत्र सभबन्धी 

कागजातमा बोिपत्र तयार गने र पेर्श गने लनदेर्शन लददा दहेायका लर्षयका सभर्न्धमा लनदरे्शन लदन 

सक्नेछ :-– 

(क) बोिपत्र तयार गने भाषा, 

(ख) ऄन्तरायलररय व्यापारमा प्रयकु्त हुने र्शव्दार्िी इन्टरनेर्शनि कमलसययि टमयस ्

(इन्कोटमसय) ऄनसुार मलू्य ऄलभव्यक्त गने तररका, 

(ग) संयकु्त ईपिम बारे अर्श्यक जानकारी, 

(घ) बोिपत्रदातािे बोिपत्रसाथ पेर्श गनुयपने कागजातको सचूी, 

(ङ) बोिपत्रदातािे पेर्श गनुयपने मािसामानको नमनूा र नमूनाको संख्या, 

(च) मािसामान खररदको हकमा मािसामानको लनमायतािे लसफाररस गरेको त्ययस्तो 

मािसामानको  जगेडा पाटपजूायहरुको सचूी तथा लनजसँग रहकेो प्रत्ययेक पाटयपजूायको मौज्दात 

पररमाण, प्रलत एकाइ  मलू्य र खररद सभझौताको ऄर्लध समाप्त भएपलछ त्ययस्तो पाटयपजूायको 

मलू्य र्ढ्ने नर्ढ्ने सभबन्धी  कुरा ईल्िेख गनुयपने नपने,  

(छ) बोिपत्रदातािे अपलूतय गने मािसामानको ईत्यपादक, ईत्यपादन भएको दरे्श, ब्राण्ड, 

मोडि र  क्याटिग नभर्र बोिपत्रमा खिुाईन ुपने कुरा, 

(ज)  खररद कारबाहीका सभबन्धमा बोिपत्रदातािे कुनै कुरा बझु्न परेमा त्ययस्तो कुरा स्पष्ट गनय 

 गाईँपालिकाबाट तोलकएको सभपकय  कमयचारीकोना म, पद र ठेगाना, 

(झ)  बोिपत्रदातािे खररद सभझौता बमोलजम गाईँपालिका÷नगरपालिकाका कमयचारीिाइ 

तािीम प्रदान  गनुयपने भए र्ा त्ययस्तो लनकायिाइ प्रलर्लध हस्तान्तरण गनुयपने भए सो सभबन्धी 

कुरा,  

(ञ      ऐनको दफा १३ को ईपदफा (२) को खण्ड (ढ४) बमोलजम प्रालर्लधक िमता गणना नहुने 

  कुरा,  

(ट)   दालखिा भएका बोिपत्र स्र्ीकृत र्ा ऄस्र्ीकृत गने ऄलधकार गाईँपालिकामा सरुलित 

रहकेो      व्यहोरा, र  

(ठ)   गाईँपालिकािे अर्श्यक ठानेका ऄन्य कुरा । 

 

५५. बोिपत्र सभबन्धी कागजात स्र्ीकृत गनुय पनेः बोिपत्र सभबन्धी कागजात बोिपत्र 

अह्वान ऄगारै्  प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत र्ा लनजिे तोकेको ऄलधकृतिे स्र्ीकृत गनुय पनेछ 

। 

५६. बोिपत्र सभबन्धी कागजातको दस्तरुः (१) बोिपत्र सभबन्धी कागजात खररद गनय 

चाहने आच्छुक व्यलक्त, फमय, संस्था र्ा कभपनीिे प्रमुख प्रर्शासकीय ऄलधकृत र्ा लनजिे तोकेको 

ऄलधकृतको दस्तखत र कायायियको छाप िागेको बोिपत्र सभबन्धी कागजात गाईँपालिका र्ा 

तोलकएको ऄन्य लनकायबाट दहेाय बमोलजमको दस्तरु लतरी लिन ुपनेछ :-– 
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(क) लबस िाख रूपैयाँभन्दा मालथ दइु करोड रूपैयाँसभमको िालग तीन हजार रूपैयाँ,  

(ख) दइु करोड रूपैयाँभन्दा मालथ दर्श करोड रूपैयाँसभमको िालग पाँच हजार रूपैयाँ,  

(ग) दर्श करोड रूपैयाँभन्दा मालथ पच्चीस करोड रूपैयाँसभमको िालग दर्श हजार रूपैयाँ,  

(घ) पच्चीस करोड रूपैयाँभन्दा मालथ जलतसकैु रकमका िालग लबस हजार रूपैया ँ

(२) कुनै व्यलक्त, फमय, कभपनी र्ा संस्थािे ईपलनयम (१) बमोलजमको दस्तुर र िाग्ने हुिाक र्ा 

कुरीयर महसिु लतरी बोिपत्र सभबन्धी कागजात र्ा प्रस्तार् अह्वान सभबन्धी कागजात पठाइलदन 

लिलखत ऄनरुोध गरेमा गाईँपालिकािे त्ययस्तो व्यलक्त, फमय, कभपनी र्ा संस्थािाइ हुिाक र्ा 

कुररयर माफय त बोिपत्र सभबन्धी कागजात पठाइ लदन ुपनेछ ।  

तर, त्ययसरी पठाईँदा त्ययस्तो व्यलक्त, फमय, कभपनी र्ा संस्थािे बोिपत्र सभबन्धी कागजात समयमा 

नै प्राप्त गनय नसकेमा सोका िालग गाईँपालिका जर्ाफदहेी हुनेछैन । 

 

५७. बोिपत्रको सचूनामा िागत ऄनमुान खिुाईन ुपने :- दइु करोड रूपैयाँसभमको िागत 

ऄनमुान भएको लनमायण काययको बोिपत्र अह्वानको सचूनामा िागत ऄनमुान रकम खिुाईन ु

पनेछ ।  

 

५८. बोिपत्र अह्वानको सचूनामा खिुाईन ु पने कुराः  ऐनको दफा १४ मा ईलल्िलखत कुराका 

ऄलतररक्त बोिपत्र अह्वानको सचूनामा देहाय बमोलजमका थप कुरा समेत खिुाईन ुपनेछ :-– 

(क) रालररय र्ा ऄन्तरायलररयस्तरको बोिपत्रको जानकारी,  

(ख) परू्ययोग्यता, योग्यतासलहत र्ा योग्यतारलहत बोिपत्रको जानकारी,  

(ग) बोिपत्र अह्वान गररएको खररद लर्लधको जानकारी,  

(घ) लर्द्यतुीय बोिपत्र दालखिा गने तररकाको जानकारी,  

(ङ) लनयम ३३ को ईपलनयम (१) बमोलजम िागत ऄनमुानको रकम,  

(च) लनयम ३५ बमोलजमको सीलमत बोिपत्र भए त्ययस्तो सीलमत बोिपत्रदातािाइ लदनपुने सचूना,  

(छ) ऐनको दफा १४ को ईपदफा (८) बमोलजमको बोिपत्र भए स्र्दरे्शी बोिपत्रदातािे मात्र भाग 

लिन      पाईने कुरा,  

(ज) ऐनको दफा १४ को ईपदफा (११) बमोलजमको बोिपत्र भए स्र्दरे्शी लनमायण 

व्यर्सायीसँगको  संयकु्त ईपिमिे प्राथलमकता पाईने कुरा,  

(झ)  ऐन बमोलजम कािो सचूीमा परेको व्यलक्त, फमय, संस्था र्ा कभपनीका सञ्चािकिे नयाँ 

फमय, कभपनी  र्ा संस्था खोिी कारोबार गरेको भए त्ययस्तो व्यलक्त, फमय, संस्था र्ा कभपनीिे 

बोिपत्र पेर्श गनय  नसक्ने कुरा,  

(ञ) गाईँपालिकािे अर्श्यक ठानेका ऄन्य कुरा । 
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५९. लनमायण स्थिको भ्रमणः (१) बोिपत्र तयार गनय र खररद सभझौता गनय अर्श्यक 

सचूना प्राप्त गनय बोिपत्रदाता अफै र्ा लनजको कमयचारी र्ा एजेन्टिाइ अफ्नै खचयमा सभभालर्त 

जोलखमप्रलत अफै ईिरदायी हुने गरी लनमायण स्थिको भ्रमण गनय गराईन सक्नेछ । 

(२) गाईँपालिकािे ईपलनयम (१) बमोलजम लनमायणस्थिको भ्रमण गनय ऄनमुलत लदन ुपने भएमा 

त्ययस्तो ऄनमुलत लदन ुपनेछ । 

(३) गाईँपालिकािे बोिपत्रदातािाइ लनमायणस्थिको यथाथय जानकारी लदन लनयम ६० बमोलजम 

हुने बैठक ऄलघ लनमायणस्थिको भ्रमण गराईन सक्नेछ । 

 

६०.बोिपत्र पेर्श गनुय परू्यको बैठक :- (१) गाईँपालिकािे बोिपत्रदातािाइ बोिपत्र सभबन्धी 

कागजात, प्रालर्लधक स्पेलसलफकेर्शन, लनमायणस्थि र्ा ऄन्य यस्तै कुरा सभबन्धी जानकारी गराईन 

बोिपत्र पेर्श गने ऄलन्तम लदन भन्दा रालररयस्तरको बोिपत्र अह्वानको सचूनाको हकमा कभतीमा 

दर्श लदन र ऄन्तरायलररयस्तरको बोिपत्र अह्वानको सचूनाको हकमा कभतीमा पन्र लदन ऄगारै् 

बोिपत्रदाताहरुको बैठकको अयोजना गनय सक्नेछ । 

तर, ऐनको दफा १४ को ईपदफा (४ क) र (४ख) बमोलजम पनुःबोिपत्र अह्वानको सचूना 

गररएको ऄर्स्थामा बोिपत्र पेर्श गनुय परू्यको बैठक सञ्चािन भइ नसकेको भए बोिपत्रदातािाइ 

पनुःबोिपत्र सभबन्धी कुराहरूको थप जानकारी लदन रालररयस्तरको बोिपत्रको हकमा कभतीमा 

पाँच लदन र ऄन्तरा्यलररयस्तरको बोिपत्रको हकमा कभतीमा सात लदन ऄगारै् त्ययस्तो बैठकको 

अयोजना गनय सलकनेछ  

 

(२) ईपलनयम (१)बमोलजमको बैठकमा बोिपत्रदातािे गाईँपालिका समि खररद कारबाही 

सभबन्धी कुनै प्रश्न  र्ा लजज्ञासा राख्न सक्नेछ र गाईँपालिकािे प्रश्न कतायहरुको श्रोत ईल्िेख नगरी 

सबै बोिपत्रदातािाइ त्ययस्तो प्रश्न  र्ा लजज्ञासाको जर्ाफ र बैठकको माइन्यटु यथालर्शघ्र ईपिव्ध 

गराईन ुपनेछ । 

(३) ईपलनयम (१) बमोलजम भएको बैठकबाट बोिपत्र सभबन्धी कागजातको कुनै प्रालर्लधक र्ा 

व्यापाररक पिमा हरेफेर गनुयपने दलेखएमा गाईँपालिकािे सो कागजातमा सोही बमोलजम संर्शोधन 

गरी बोिपत्र सभबन्धी कागजात खररद गने सबै बोिपत्रदातािाइ त्ययस्तो संर्शोधन गररएको 

ब्यहोरा त्ययस्तो बैठक भएको पांच लदनलभत्र पठाईन ुपनेछ । 

 

६१. बोिपत्र जमानतः (१) गाईँपालिकािे खररदको प्रकृलत ऄनसुार सबै बोिपत्रदातािाइ 

समान रुपिे िाग ु हुने गरी स्र्ीकृत िागत ऄनमुान रकमको दइुदलेख तीन प्रलतर्शत रकमको 

लसमालभत्र रही लनलश्चत रकम तोकी बोिपत्र अह्वानको सचूनामा बोिपत्रदातािे बोपत्रसाथ पेर्श 

गने बोिपत्र जमानत रकम ईल्िेख गनुय पनेछ । यस्तो रकम नगद ैर्ा र्ालणज्य बैंकिे जारी गरेको 

सो रकम बराबरको बोिपत्र जमानत हुन ुपनेछ ।  
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तर, िागत ऄनमुान नखलु्ने र्ा एकाइ दरमात्र खलु्ने गरी बोिपत्र अह्वान गररएको ऄर्स्थामा 

गाईँपालिकािे बोिपत्र सभबन्धी कागजात र्ा परू्ययोग्यता सभबन्धी कागजात र बोिपत्र 

अह्वानको सचूनामा बोिपत्र जमानतको िालग एकमषु्ट रकम तोक्न सक्नेछ ।   

(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको बोिपत्र जमानतको मान्य ऄर्लध बोिपत्रको मान्य ऄर्लधभन्दा 

कभतीमा लतस लदन बढीको हुन ुपनेछ ।  

(३) कुनै बोिपत्रदातािे गाईँपालिकािाइ कुनै खास र्ालणज्य बैंक र्ा लर्िीय संस्थािे जारी 

गरेको बोिपत्र जमानत ग्राह्य हुने नहुने भन्ने कुरा खिुाइ लदन ऄनरुोध गरेमा त्ययस्तो गाईँपालिकािे 

सो सभबन्धमा तत्यकािै जर्ाफ लदन ुपनेछ ।  

(४) लर्दरे्शी बैंकिे जारी गरेको बोिपत्र जमानत नेपाि लभत्रको र्ालणज्य बैकिे प्रलत–प्रत्ययाभलूत       

(काईन्टर ग्यारेन्टी) गरेको हुन ुपनेछ । 

(५) गाईँपालिकािे बोिपत्रको मान्य हुने ऄर्लधलभत्र खररद सभझौता गरी सक्न ु पनेछ । कुनै 

कारणर्र्श सो भयादलभत्र खररद सभझौता गनय नसलकने भएमा रीत पगेुका सबै बोिपत्रदाताहरूिाइ 

बोिपत्रको मान्य हुने ऄर्लध बढाईन पत्र पठाईन ुपनेछ । 

(६) ईपलनयम (५) बमोलजमको पत्र ऄनसुार बोिपत्रको मान्य हुने ऄर्लध बढाईने र्ा नबढाईने 

भन्ने सभबन्धमा बोिपत्रदातािे लनणयय गनय सक्ने छन ् । बोिपत्रको मान्य हुने ऄर्लध नबढाईने 

बोिपत्रदाताको बोिपत्र जमानत जफत गनय पाइने छैन । बोिपत्रको मान्य हुने ऄर्लध बढाईने 

बोिपत्रदातािे सोही ऄनरुुप सभबलन्धत बैंकबाट मान्य ऄर्लध समेत थप गरी बोिपत्र जमानत 

पेर्श गनुय पनेछ । यसरी बोिपत्रदातािे ऄर्लध थप गरी बोिपत्र जमानत पेर्श नगरेमा बोिपत्रको 

मान्य हुने ऄर्लध बढाएको मालनने छैन । 

(७) कुनै बोिपत्रदाताको बोिपत्र जमानत जफत भएको ऄर्स्थामा गाईँपालिकािे लनजिे 

राखेको जमानत रकम अफूिाइ भकु्तानी गनय त्ययस्तो जमानत जारी गने बैंक समि जमानत मान्य 

रहने ऄर्लध लभतै्र दार्ी गनुय पनेछ । 

(८) गाईँपालिकािे ऐन र्ा यस लनयमार्िी बमोलजम जफत गनुय पने बोिपत्र जमानत बाहके ऄन्य 

बोिपत्र जमानत खररद सभझौता भएको तीन लदनलभत्र सभबलन्धत बोिपत्रदातािाइ लफताय गनुय 

पनेछ ।  

६२. बोिपत्र मान्य हुने ऄर्लधः गाईँपालिकािे बोिपत्र सभबन्धी कागजात र्ा प्रस्तार् 

अह्वान सभबन्धी कागजातमा बोिपत्र र्ा परामर्शय सेर्ाको प्रस्तार्को मान्य हुने ऄर्लध ईल्िेख 

गदाय दहेाय बमोलजमको ऄर्लध ईल्िेख गनुय पनेछः– 

(क)दर्श करोड रुपैयाँसभम िागत ऄनमुान भएको बोिपत्र र्ा परामर्शय सेर्ाको प्रस्तार्को िालग –

९० लदन 

(ख) दर्श करोड रुपैयाँभन्दा जलतसकैु बढी िागत ऄनमुान भएको बोिपत्र र्ा परामर्शय सेर्ाको 

 प्रस्तार्को िालग –    १२० लदन 
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६३. बोिपत्र र्ा प्रस्तार् स्र्ीकृत गने अर्शयको सचूना लदने ऄर्लध :- सार्यजलनक लनकायिे 

बोिपत्र र्ा प्रस्तार् खोिेको लमलतिे बोिपत्र मान्य ऄर्लधलभत्र बोिपत्र र्ा प्रस्तार् स्र्ीकृत गने 

अर्शयको सचूना बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातािाइ लदन ुपनेछ । 

६४.बोिपत्रको अर्श्यक प्रलत पेर्श गनुय पनेः बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातािे परू्य योग्यताको 

प्रस्तार्, बोिपत्र र्ा परामर्शय सेर्ाको प्रस्तार् पेर्श गदाय परू्य योग्यता सभबन्धी कागजात, बोिपत्र 

सभबन्धी कागजात र्ा प्रस्तार् अह्वान सभबन्धी कागजातमा ईल्िेख भए बमोलजमको अर्श्यक 

प्रलत पेर्श गनुय पनेछ ।तर, माग गररए बमोलजमको बोिपत्र र्ा प्रस्तार्को प्रलत पेर्श नगरेको 

कारणबाट कुनै बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातािाइ प्रलतस्पधायबाट र्लञ्चत गनय पाआने छैन । 

६५. दताय लकतार् राख्न ु पने र भपायइ लदन ु पनेः (१) गाईँपालिकािे परू्ययोग्यता सभबन्धी 

कागजात, बोिपत्र सभबन्धी कागजात र्ा परामर्शय सेर्ाको प्रस्तार्को लबिी र दतायको ऄलभिेख 

छुट्टा छुटै्ट राख्न ु पनेछ । 

(२) बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाता अफैिे र्ा लनजको प्रलतलनलधिे परू्ययोग्यताको प्रस्तार्, बोिपत्र 

र्ा परामर्शय सेर्ाको प्रस्तार् पेर्श गनय ल्याएमा बलुझलिइ लनजिाइ लमलत र समय खिेुको भपायइ लदन ु

पनेछ ।  

(३)ईपलनयम (२) बमोलजम प्राप्त भएको बोिपत्रको बालहरी खाममा ईपलनयम (१) बमोलजम दताय 

लकताबमा दताय भएको दताय नभबर ईल्िेख गनुय पनेछ । 

(४) बोिपत्र लबलि र दताय हुने समय समाप्त भएपलछ प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत र्ा लनजिे 

तोकेको ऄलधकृतिे ईपलनयम (१) बमोलजमको लकतार्मा दस्तखत गरी बन्द गनुय पनेछ । 

६६.बोिपत्रको सरुिा :- (१) गाईँपालिकािे यस लनयमार्िी बमोलजम प्राप्त भएको बोिपत्र र्ा 

परामर्शय सेर्ाको प्रस्तार् सो बोिपत्र खोल्ने समयऄलघ कसैिे खोल्न नपाईने गरी सरुलित तर्रिे 

राख्न ुपनेछ ।  

(२) बोिपत्रकोसाथ पेर्श भएको नमनूाको लर्रे्शषता बोिपत्र खोल्नऄुलघ सार्यजलनक नहुने गरी 

गोप्य र सरुलित तररकािे राख्न ुपनेछ । 

६७. बोिपत्र लफताय र्ा संर्शोधन :- (१) लर्द्यतुीय बोिपत्र र्ा प्रस्तार्को हकमा त्ययस्तो 

बोिपत्र र्ा प्रस्तार् पेर्श गने ऄलन्तम समय ऄर्लधसभम लर्द्यतुीय सञ्चार माध्यमबाट लफताय र्ा 

संर्शोधन गनय सलकनेछ । 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको लर्द्यतुीय बोिपत्र र्ा प्रस्तार् बाहके ऄन्य तररकाबाट बोिपत्र र्ा 

प्रस्तार् पेर्श गने बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातािे अफूिे पेर्श गरेको बोिपत्र र्ा प्रस्तार् लफताय 

लिन र्ा संर्शोधन गनय चाहमेा बोिपत्र र्ा प्रस्तार् पेर्श गनय तोलकएको ऄलन्तम समय समाप्त 

हुनभुन्दा चौलबस घण्टा ऄगारै् लसिबन्दी लनरे्दनको खामको बालहरी भागमा देहाय बमोलजमका 

कुरा ईल्िेख गरी बोिपत्र र्ा प्रस्तार् लफताय र्ा संर्शोधनको िालग लनरे्दन लदन ुपनेछ :- 

(क) बोिपत्र र्ा प्रस्तार्को लर्षय,  

(ख) बोिपत्र र्ा प्रस्तार् अह्वान लनकाय र्ा ऄलधकारीको नाम र ठेगाना,  
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(ग) बोिपत्र र्ा प्रस्तार् संर्शोधन गररएको र्ा लफताय माग गररएको लर्षय, र  

(घ) बोिपत्र र्ा प्रस्तार् खोल्ने लदन र समयमा मात्र खोल्न ुपने ।  

(३) ईपलनयम (२) बमोलजमको लनरे्दन एक पटक भन्दा बढी लदन पाआने छैन ।  

(४) ईपलनयम (२) बमोलजमको लनरे्दन तथा एक पटक संर्शोधन भआसकेको बोिपत्र र्ा प्रस्तार् 

लफताय  लिन सलकने छैन ।  

(५) बोिपत्र र्ा प्रस्तार्दातािे अफूिे पेर्श गरेको बोिपत्र र्ा प्रस्तार् लफताय लिन र्ा संर्शोधन 

गनुय पदाय बोिपत्र र्ा प्रस्तार् पेर्श गदाय जनु माध्यमबाट बोिपत्र र्ा प्रस्तार् पेर्श गरेको हो सोही 

माध्यमबाट मात्र लफताय र्ा संर्शोधन गनय सक्नेछ र फरक माध्यमबाट पेर्श गरेको लनरे्दन ईपर 

कारबाही हुने छैन । 

(६) ईपलनयम (२) बमोलजमको लसिबन्दी लनरे्दन खाम प्राप्त हुन अएमा गाईँपालिकािे त्ययस्ता 

खाम लनयम ६६ बमोलजम सरुलित राख्नु ्पनेछ ।   

 

६८. बोिपत्र खोल्नेः (१) प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतिे दताय भएका बोिपत्र र्ा प्रस्तार् 

लनयम १७ बमोलजमको खररद ऄलधकारीको संयोजकत्यर्मा बोिपत्र र्ा प्रस्तार् खोल्न कभतीमा 

दइु जना सदस्य रहने सलमलत गठन गरी बोिपत्रदाता र्ा लनजको प्रलतलनलधको रोहर्रमा 

परू्यलनधायररत समयमा बोिपत्र र्ा प्रस्तार् खोल्न िगाईन ु पनेछ । तर, बोिपत्रदाता र्ा लनजको 

प्रलतलनलध ईपलस्थत नभएको कारणिे मात्र बोिपत्र खोल्न बाधा पने  छैन ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम बोिपत्र खोल्न ुऄलघ भयाद नाघी प्राप्त हुन अएको बोिपत्रको खाम, 

बोिपत्र लफताय र्ा संर्शोधन गनयको िालग लदआएको लनरे्दनको खाम र रीतपरू्यक दताय भएका 

बोिपत्रको खामिाइ छुट्याइ भयाद नाघी प्राप्त हुन अएका बोिपत्र नखोिी सभबलन्धत 

बोिपत्रदातािाइ लफताय गनुय पनेछ । यसरी लफताय गदाय सोको व्यहोरा, लमलत र समय समेत खिुाइ 

खररद कारबाहीको प्रलतरे्दन तयार गनुय  पनेछ । 

(३) ईपलनयम (२) बमोलजम बोिपत्र लफताय गरेपलछ बोिपत्रदातािे लफताय गनय माग गरेको 

बोिपत्रको खाम खोिी त्ययस्तो बोिपत्रदाताको नाम पढेर सनुाईन ु पनेछ र त्ययसपलछ बोिपत्र 

संर्शोधन गनयको िालग लदआएका सरै् खाम खोिी त्ययस्ता खामलभत्र रहकेो ब्यहोरा पढेर सनुाईन ु

पनेछ । 

(४) ईपलनयम (३) बमोलजमको व्यहोरा पढी सकेपलछ दालखिा भएका बोिपत्र िमैसंग खोिी 

त्ययस्तो बोिपत्रको दहेायको कुरा पढेर सनुाइ सोको मचुलु्का तयार गनुय पनेछ र त्ययस्तो मचुलु्कामा 

ईपलस्थत बोिपत्रदाता र्ा लनजको प्रलतलनलधको दस्तखत गराईन ुपनेछ :-– 

(क) बोिपत्रदाताको नाम र  ठेगाना,  

(ख) बोिपत्रको कबोि ऄङ्क, 

(ग) बोिपत्रमा कुनै छुट लदन प्रस्तार् गररएको भए सोको व्यहोरा, 

(घ) प्रालर्लधक स्पेलसलफकेर्शनको लर्कल्प प्रस्तार् गररएको भए सोको कबोि ऄङ्क,  



37 

 

(ङ) बोिपत्र जमानत भए र्ा नभएको,  

(च) ऄङ्क र ऄिरका बीच लभन्नता भए सो लभन्नताको लर्र्रण, 

(छ) बोिपत्र फाराम (िेटर ऄफ लबड) र मलू्य सचूी (प्राआस सेड्यिु) मा बोिपबदाता र्ा लनजको 

 प्रलतलनलधको हस्तािर भए र्ा नभएको, 

(ज) बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा सच्याइएको र्ा केरमेट गरेकोमा केरमेट गरी ईल्िेख गरेको 

रकम र व्यहोरा,  

(झ) केरमेट भएको र्ा सच्याआएको स्थानमा बोिपत्रदाता र्ा लनजको प्रलतलनलधको हस्तािर भए 

र्ा  नभएको,  

(ञ) बोिपत्र फाराममा बोिपत्रदातािे कुनै कैलफयत ईल्िेख गरेको भए सोको व्यहोरा र दररेट 

 लर्र्रण माग गरेको भए सोको लर्र्रण, र 

(ट) गाईँपालिकािे ईपयकु्त ठानेको ऄन्य अर्श्यक कुरा ।  

(५) यस लनयम बमोलजम बोिपत्र खोल्दाको समयमा बोिपत्र स्र्ीकृत र्ा ऄस्र्ीकृत गने लनणयय 

गनय  सलकने छैन । 

(६) ईपलनयम (१) बमोलजम बोिपत्र र्ा प्रस्तार् खोल्दा लनयम ३७ र ३८ बमोलजमको बोिपत्र र्ा 

प्रस्तार् भए ऐनको दफा ३२ बमोलजमको प्रलियाबाट बोिपत्र र्ा प्रस्तार्को बालहरी खाम खोिी 

अलथयक प्रस्तार्िाइ नखोिी छुट्याइ लनयम ६६ बमोलजम सरुलित राख्न ुपनेछ । 

 

६९. बोिपत्रको पणूयताको परीिणः  बोिपत्रको पणूयताको परीिण गदाय मलू्यांड्ढन सलमलतिे 

ऐनको दफा २३ को ईपदफा  (३) मा ईल्िेख भएका कुराको ऄलतररक्त देहायका कुराको परीिण 

गनुय पनेछ :-( 

(क) बोिपत्रदाता व्यलक्तगत रुपमा र्ा संयकु्त ईपिमको साझेदारको रुपमा एकभन्दा र्ढी 

बोिपत्रमा  संिग्न भए र्ा नभएको,  

(ख) बोिपत्रदाता ऐनको दफा ६३ को ईपदफा (२) र (३) बमोलजम खररद कारबाहीमा भाग लिन 

 ऄयोग्य भए र्ा नभएको,   

(ग) गाईँपालिकाबाट र्ा गाईँपालिकािे तोकेको ऄन्य लनकायबाट लबलि भएको बोिपत्र सभबन्धी 

 कागजातमा बोिपत्र पेर्श भए नभएको, 

(घ) सभबलन्धत व्यलक्त, फमय, संस्था र्ा कभपनी अफैिे खररद गरेको बोिपत्र सभबन्धी कागजात 

भरी  पेर्श गरे र्ा नगरेको । 

 

७०. बोिपत्रको मलू्यांङ्कन :- (१) ऄन्तरायलररयस्तरको बोिपत्रमा बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा 

बोिपत्रको मलू्य लर्लभन्न मदु्रामा ईल्िेख गनय सलकने व्यर्स्था भएमा त्ययस्तो बोिपत्रहरुका 

मलू्यिाइ सोही कागजातमा ईल्िेख भए बमोलजमको लर्लनमयदर र मदु्रा ऄनसुार एईटै मलू्यमा 

पररर्तयन गरी बोिपत्रको मलू्यांङ्कन र तुिना गनुय पनेछ ।  
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(२) बोिपत्रको मलू्याङ्कन र तिुना गदाय मलू्य ऄलभर्लृद्ध कर बाहकेको कबोि ऄङ्क कायम 

गरी तुिना  गनुय पनेछ । 

(३) प्रचलित ऐन र्ा यस लनयमार्िीमा व्यर्स्था गररए बमोलजम र्ाहके कुनै बोिपत्रदाता र्ा 

अलधकाररक रुपमा लनणयय प्रकृयामा संिग्न नभएका ऄन्य कुनै व्यलक्तिाइ बोिपत्रको परीिण, 

त्ययस्तो परीिण गने लसिलसिामा बोिपत्रदातासँग माग गररएको जानकारी र्ा प्राप्त जानकारी, 

मलू्याङ्कन तथा तिुनासँग सभबलन्धत जानकारीहरु लदन पाआने छैन । 

(४) मलू्याङ्कन सलमलतिे ऐनको दफा २५ को ईपदफा (१) बमोलजम मलू्याङ्कनको िालग 

समारे्र्श भएका बोिपत्रको मलू्याङ्कन गदाय त्ययस्तो बोिपत्रको बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा 

ईल्िेख भएको अधार र तररका ऄनसुार गनुय पनेछ ।  

(५) ईपलनयम (४) बमोलजम बोिपत्रको मलू्यांङ्कन गदाय बोिपत्रको प्रालर्लधक, व्यापाररक र 

अलथयक पिको मलू्यांङ्कन गनुय पनेछ ।  

(६) बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा ईल्िेलखत िेत्र, गणुस्तर, लर्र्शेषता, र्शतय, कायय सभपादन र्ा 

ऄन्य कुनै अर्श्यकतामा तालत्यर्क फरक र गलभभर ऄसर नपने गाईँपालिकािाइ स्र्ीकायय साना 

लतना फरक भएका बोिपत्रहरुिाइ सारभतूरुपमा प्रभार्ग्राही बोिपत्र मालननेछ र त्ययस्ता 

बोिपत्रको मलू्याङ्कन गदाय िागतमा कुनै प्रभार् पने भएमा त्ययस्तो प्रभार्को मलू्य समान 

अधारमा कायम गरी बोिपत्रको कबोि ऄङ्कमा समायोजन गरी बोिपत्रको मलू्याङ्लकत रकम 

लनकाल्न ुपनेछ ।  

(७) ईपलनयम (६) र लनयम ७१, ७२ र ७३ बमोलजम लनकालिएको बोिपत्रको मलू्यांङ्लकत रकम 

बोिपत्रको तिुना गने प्रयोजनको िालग मात्र प्रयोग हुनेछ र खररद सभझौताको मलू्यमा समारे्र्श 

गनय पाइने छैन ।  

(८) बोिपत्रको मिू प्रलत र प्रलतलिलप प्रलतमा मलू्य र्ा ऄन्य कुनै कुरामा लभन्नता पाआएमा मिू 

प्रलतमा ईल्िेख भएको मलू्य र्ा कुरा मान्य हुनेछ । 

(९) मलू्यांङ्कन सलमलतिे ईपलनयम (६) बमोलजमको सानालतना फरकको मूल्य कायम गदाय 

सभबलन्धत कामको िागत ऄनमुान र्ा प्रचलित बजार मलू्य र्ा व्याजदरको अधारमा कायम गनुय 

पनेछ । त्ययस्तो िागत ऄनमुान, प्रचलित बजार मलू्य र्ा व्याज दर लनलश्चत नभएको ऄर्स्थामा 

सोही अआटमको ऄन्य सारभतू रुपमा प्रभार्ग्राही बोिपत्रमा ईल्िेख भएको मूल्यको औसतका 

अधारमा कायम गनुय पनेछ । 

(१०) यस लनयम बमोलजम कायम गररने मलू्यको औलचत्ययताको सभबन्धमा बोिपत्रदातासँग 

परामर्शय गनुय   हुदनै ।  

७१. बोिपत्रको प्रालर्लधक पिको मलू्यांङ्कनः (१) मलू्यांङ्कन सलमलतिे लनयम ७० को 

ईपलनयम (५) बमोलजम बोिपत्रको प्रालर्लधक पिको मलू्याङ्कन गदाय दहेायका कुराको 

मलू्यांङ्कन गनुय पनेछ :-— 

(क)  मािसामान अपलूतय, लनमायण कायय र्ा ऄन्य सेर्ाको िेत्र, 
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(ख)   मखु्य मखु्य मािसामान, लनमायण कायय र्ा ऄन्य सेर्ाको प्रालर्लधक स्पेलसलफकेर्शन र कायय 

सञ्चािन  तथा कायय सभपादन (ऄपरेलटङ्ग एण्ड पफय मेन्स) लर्रे्शषताहरु, र 

(ग) र्ारेलण्टको समयार्लध ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम मलू्यांङ्कन गदाय बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा ईलल्िलखत कुरा र 

बोिपत्रदातािे बोिपत्रमा ईल्िेख गरेको कुरामा कुनै लभन्नता पाआएमा मलू्यांङ्कन सलमलतिे सो 

लभन्नता समेत ईल्िेख गनुय पनेछ । 

(३) ईपलनयम (२) बमोलजमको लभन्नताको मलू्य बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा ईल्िेख भए 

बमोलजमको अधार र तररका बमोलजम गणना गरी कायम गनुय पनेछ । 

७२.बोिपत्रको व्यापाररक पिको मलू्यांङ्कनः (१) लनयम ७१ बमोलजम बोिपत्रको प्रालर्लधक 

पिको मलू्यांङ्कन भएपलछ मलू्याङ्कंन सलमलतिे त्ययस्तो बोिपत्रको लनयम ७० को ईपलनयम 

(५) बमोलजम व्यापाररक पिको मलू्यांङ्कन गदाय देहायका कुराको मलू्यांङ्कन गनुय पनेछ :-— 

(क) मािसामान, लनमायण कायय र्ा ऄन्य सेर्ा अपलूतय र्ा सभपन्न गने ऄर्लध,  

(ख) भकु्तानीको र्शतय,  

(ग) बोिपत्रदातािे समयमा काम सभपन्न नगरे र्ापत लतनुय पने परू्यलनधायररत िलतपलूतय तथा समय 

ऄगारै्  कायय सभपन्न गरे र्ापत पाईने बोनस,  

(घ) प्रत्ययाभलूत सभबन्धी बोिपत्रदाताको दालयत्यर्, 

(ङ) बोिपत्रदातािे परूा गनुयपने दालयत्यर्, 

(च) बोिपत्रदातािे प्रस्तालर्त खररद सभझौतामा ऄन्य कुनै र्शतय थप गरेको भए त्ययस्तो र्शतय ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम मलू्यांङ्कन गदाय बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा ईलल्िलखत कुरा र 

बोिपत्रदातािे बोिपत्रमा ईल्िेख गरेको कुरा जाँची कुनै लभन्नता पाआएमा मलू्याङ्कन सलमलतिे 

सो लभन्नता समेत ईल्िेख गनुय पनेछ । 

(३) मलू्याङ्कन सलमलतिे ईपलनयम (२) बमोलजमको लभन्नताको मलू्य कायम गदाय बोिपत्र 

सभबन्धी कागजातमा ईल्िेख भए बमोलजमको अधार र तररका बमोलजम गणना गरी कायम गनुय 

पनेछ । 

 

७३.बोिपत्रको अलथयक पिको मलू्यांङ्कन :- (१) लनयम ७१ र ७२ बमोलजम बोिपत्रको 

प्रालर्लधक र व्यापाररक पिको मलू्यांङ्कन भएपलछ त्ययस्तो बोिपत्रको अलथयक पिको 

मलू्यांङ्कन गनुय पनेछ ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम अलथयक पिको मलू्यांङ्कन गदाय प्रालर्लधक र व्यापारीक पिका 

कुराहरुमध्ये अर्श्यक कुराहरुको र अर्श्यकतानसुार दहेायका कुरा समेतको बोिपत्र सभबन्धी 

कागजातमा ईल्िेख भएको अधार र तररका बमोलजम मलू्य लनधायरण गरी बोिपत्रको मलू्यांलकत 

रकम कायम गनुय पनेछ :- 

(क) अन्तररक ढुर्ानी खचय, 
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(ख)  प्रालर्लधक लर्र्शेषता ।  

(३) ईपलनयम (२) को खण्ड (ख) बमोलजम प्रालर्लधक लर्रे्शषताको मलू्यांङ्कन गदाय बोिपत्र 

सभबन्धी कागजातमा ईलल्िलखत खररद सभबन्धी न्यनूतम दर, िमता र्ा प्रलतफिभन्दा र्ढी दर, 

िमता र्ा प्रलतफिको बोिपत्र पेर्श भएकोमा मलू्यांङ्कन सलमलतिे न्यनूतम दर, िमता र्ा 

प्रलतफिको मात्र मलू्याङ्कन गनुय पनेछ ।  

(४) बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा स्र्दरे्शी मािसामान र स्थानीय लनमायण व्यर्सायीिाइ 

प्राथलमकता लदइने कुरा ईल्िेख भएकोमा बोिपत्रको अलथयक पि मलू्याङ्कन गदाय मलू्यांङ्कन 

सलमलतिे स्र्दरे्शी मािसामान र्ा लनमायण व्यर्सायीिाइ लदइने प्राथलमकताको रकम गणना गरी 

त्ययस्तो रकम लर्दरे्शी बोिपत्रदाताको कबोि ऄङ्कमा जोडी मलू्यांलकत ऄङ्क कायम गनुय पनेछ 

।  

(५) मलू्यांङ्कन सलमलतिे बोिपत्र मलू्याङ्कन गदाय बोिपत्रदातािे लसफाररस गरेको जगेडा 

पाटयपजूायका सभबन्धमा लर्चार गनुय हुदँनै । 

७४. लनमायण काययको बोिपत्रको लर्रे्शष मलू्यांङ्कन :- (१) लनमायण काययको बोिपत्र मलू्यांङ्कन 

गदाय मलू्यांङ्कन सलमलतिे लनयम ७१, ७२ र ७३ मा ईलल्िलखत कुराको ऄलतररक्त दहेायका 

कुराको मलू्यांङ्कन गनुय पनेछ : 

(क) लनमायण काययको कायय योजना, कायय सभपादन तालिका र पररचािन समय बोिपत्र सभबन्धी 

कागजातमा ईल्िेख भए ऄनसुारको भए र्ा नभएको,  

(ख) बोिपत्रदातािे लर्ि ऄफ क्र्ालन्टटीमा संिग्न अआटमको िालग ईल्िेख गरेको प्रलत एकाआ 

दर  लर्श्वसनीय भए र्ा नभएको ,  

(ग) कबोि ऄङ्क दहेायको कारणिे ऄसन्तलुित भए र्ा नभएको : 

(१) खररद सभझौताको प्रारलभभक चरणमा गनुय पने कामको अआटमको िालग बोिपत्रदातािे 

 ऄस्र्ाभालर्क ईच्च दर ईल्िेख गरेकोिे, र्ा 

(२) बोिपत्रदातािे लबि ऄफ क्र्ालन्टटीको कुनै अआटममा न्यनू ऄनमुान भएको भनी लर्श्वास 

गरेको  अआटमको िालग लनजिे ऄस्र्ाभालर्क ईच्च दर ईल्िेख गरेकोिे । 

(घ) बोिपत्रदातािे पेर्श गरेको ऐनको दफा १३ को ईपदफा (२) को खण्ड (ढ ३) बमोलजमको 

लर्र्रण ऄनरुूप सो लनमायण कायय सभपन्न गनय सक्ने लनजको प्रालर्लधक िमता भए र्ा नभएको । 

(२) ईपलनयम (१) को खण्ड (ग) बमोलजमको ऄर्स्थामा र्ा बोिपत्रदातािे सन्तोषजनक रुपमा 

काम सभपन्न गनय नसक्ने गरी न्यनू कबोि ऄङ्क ईल्िेख गरेको र्ा लनमायण काययको िेत्र र्ा 

प्रालर्लधक स्पेलसलफकेर्शन गित रुपमा बझुी र्ा नबझुी ऄस्र्ाभालर्क न्यनू कबोि ऄङ्क ईल्िेख 

गरेको र्ा प्रारलभभक चरणमा गररने लनमायण काययको िालग बढी दरिे ईल्िेख गरेको (फ्रन्ट 

िोलडङ्ग) छ छैन भन्ने कुरा मलू्याङ्कन सलमलतिे जाँच गनुय पनेछ । त्ययसरी न्यनू कबोि ऄङ्क 

ईल्िेख गरेको ऄर्स्थामा मलू्यांङ्कन सलमलतिे त्ययस्तो बोिपत्रदातासँग दर लर्शे्लषण सलहतको 

स्पष्टीकरण माग गनुय पनेछ ।  



41 

 

(३) मलू्यांङ्कन सलमलतिे ईपलनयम(२)बमोलजम मागेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक भएमा त्ययस्तो 

बोिपत्रदातासँग लनजको कबोि ऄङ्कको अठ प्रलतर्शतिे हुने रकम बराबरको थप कायय 

सभपादन जमानत लिइ बोिपत्र स्र्ीकृत गने लसफाररस गनय र त्ययस्तो स्पष्टीकरण सन्तोषजनक 

नभएमा त्ययस्तो बोिपत्र ऄस्र्ीकृत गनय  लसफाररस गनय सक्नेछ ।  

(४) ईपलनयम (३) बमोलजम लिआएको थप कायय सभपादन जमानत ऄलन्तम लर्ि भकु्तानी भएपलछ 

लफताय  गनुय पनेछ ।  

 

७५. प्रलतरे्दन पेर्श गनुय पनेः मलू्यांङ्कन सलमलतिे लनयम ६९, ७०, ७१, ७२, ७३ र ७४ बमोलजम 

गरेको परीिण तथा मलू्याङ्कनको लर्स्ततृ लर्शे्लषण र दहेायका कुरा खिुाइ सोको प्रलतरे्दन 

तयार गनुय पनेछ र सो प्रलतरे्दन मलू्यांङ्कन कायय र्शरुु गरेको लमलतिे पन्र लदनलभत्रमा 

गाईँपालिकामा पेर्श गनुय पनेछ :-– 

(क) बोिपत्रदाताको नाम र ठेगाना, 

(ख) बोिपत्रदाताहरुको कूि कबोि रकम र मदु्रा, 

(ग) ऐनको दफा २३ को ईपदफा (८) र (९) बमोलजम त्रलुट सच्याइएको भए त्ययस्तो त्रलुट सच्याइ 

 कायम भएको कूि कबोि रकम र मदु्रा, 

(घ)  बोिपत्रदातािे कुनै छुट लदन प्रस्तार् गररएको कुरा अलथयक प्रस्तार् खोिेको मचुलु्कामा 

ईल्िेख भएको भए मलू्यांङ्कन सलमलतिे त्ययसरी छुट लदन प्रस्तार् गररएको रकम समायोजन 

गरेको कुरा, 

(ङ) ऐनको दफा १३ ईपदफा (२) को खण्ड (च) बमोलजम बोिपत्र तिुना गनय प्रयोग भएको मदु्रा 

 र ईलल्िलखत लमलतको लर्लनमय दरको अधारमा कायम भएको रकम, 

(च) ऐनको दफा २३ को ईपदफा (२), (३), (४) र (६) बमोलजम परीिण गदाय पाइएका 

अधारहरु, 

(छ) ऐनको दफा २५ को ईपदफा (८) बमोलजम न्यनूतम मलू्यांङ्लकत सारभतूरुपमा प्रभार्ग्राही 

 बोिपत्रको मलू्याकंनको अधार र तरीका । 

 

७६. बोिपत्र स्र्ीकृत गने ऄलधकारीः (१) यस गाईँपालिकामा दहेायको रकमको बोिपत्र स्र्ीकृत 

गने  ऄलधकार दहेाय बमोलजमका ऄलधकारीिाइ  हुनेछ :-– 

(क)   पाँच करोड रुपैयासभमको बोिपत्र :  प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत  

(ख)   पाँच करोड रुपैया भन्दा बढी रकमको बोिपत्र : ऄध्यि  

 

७७. मािसामानको नमनूा :- (१) बोिपत्र मलू्यांङ्कन हुदँा ऄसफि भएको बोिपत्रदातािे 

अफूिे पेर्श गरेको मािसामानको नमनूा लफताय लिन गाईँपालिका समि खररद सभझौता भएको 

सात लदनलभत्र लिलखत रुपमा ऄनरुोध गनय सक्नेछ ।  
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(२) ईपलनयम (१) बमोलजम ऄनरुोध भएकोमा त्ययस्तो मािसामानको नमनूा परीिणमा नष्ट 

नभएको भए ढुर्ानी गने र प्याकेलजङ गने िगायतका सभपणूय खचय बोिपत्रदातािे नै व्यहोने गरी 

त्ययस्तो नमनूा गाईँपालिकािे लनजिाइ लफताय गनुय पनेछ ।  

(३) स्र्ीकृत बोिपत्रको बोिपत्रदातािे पेर्श गरेको मािसामानको नमनूाको अपलूतय गररने 

मािसामानसँग तिुना गने प्रयोजनको िालग गाईँपालिकािे बोिपत्र मलू्यांङ्कन सलमलतबाट 

प्रमालणत गराइ सरुलित राख्न ुपनेछ । 

 

पररच्छेद–६ 

परामर्शय सरे्ा सभबन्धी व्यर्स्था 

 

७८. कायय िेत्रगत र्शतय तयार गनुय पने :- गाईँपालिकािे परामर्शय सेर्ा खररद गनयको िालग  दहेायका 

कुरा सलहतको कायय िेत्रगत र्शतय तयार गनुय पनेछ :-– 

(क) परामर्शयदातािे गनुय पने कामको पषृ्ठभलूम र ईद्दशे्य,  

(ख) परामर्शयदाताको काययिेत्र र लनजिे सभपादन गनुय पने काम,  

(ग) कामसंग सभबलन्धत ऄध्ययन तथा अधारभतू त्यांक ईपिब्ध भए सोको लर्र्रण,  

(घ) परामर्शयदातािे गाईँपालिकािाइ कुनै ज्ञान र्ा लसप हस्तान्तरण गनुय पने भए सो सभबन्धी 

लर्र्रण,  

(ङ) तालिम प्रदान गनुयपने भए तालिम लदन ुपने कमयचारीको संख्या, 

(च) परामर्शयदाताको मखु्य जनर्शलक्तको काम तथा योग्यता र लनजिे गनुयपने कामको िालग िाग्ने 

 ऄनमुालनत समय, 

(छ) परामर्शयदातािे काम र्शरुु गने र सभपादन गररसक्न ुपने समय, 

(ज) गाईँपालिकापरामर्शयदातािाइ ईपिब्ध गराईने सचूना, भौलतक सलुर्धा, ईपकरणको लर्र्रण, 

र 

(झ) परामर्शयदातािे पेर्श गनुयपने प्रलतरे्दन, त्यांक, नक्सा, सभे प्रलतरे्दन अलदको लर्र्रण । 

 

७९.खिुा रुपमा अर्शयपत्र माग गरी संलिप्त सचूी तयार गनुयपनेः (१) गाईँपालिकािे लबस िाख 

रुपैंयाँ भन्दा बढी मलू्यको परामर्शय सेर्ा खररद गनय ऐनको दफा ३० बमोलजम सचूना प्रकार्शन गरी 

अर्शयपत्र माग गनुय  पनेछ । 

(२) सामान्यतया दर्श करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको परामर्शय सेर्ा खररद गनुय परेमा 

ऄन्तरायलररयस्तरको अर्शयपत्र माग गनुय पनेछ । 

(३) ईपलनयम (१) र (२) बमोलजम अर्शयपत्र माग गने सचूनामा दहेायका कुराहरु खिुाईन ुपनेछ 

:-  

(क) गाईँपालिकाको नाम र ठेगाना,  
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(ख) प्रस्तालर्त काम र्ा अयोजनाको सामान्य लर्र्रण,  

(ग) प्रस्तालर्त कामको खचय व्यहोने स्रोत, 

(घ) अर्शयपत्रदाताको योग्यता, 

(ङ) अर्शयपत्रदाता फमय र्ा कभपनी भए,  

(१) फमय र्ा कभपनीको लर्र्रण, संगठन र कमयचारी,  

(२) दइु र्ा दइुभन्दा बढी फमय र्ा कभपनीिे समहू, संगठन र्ा संयकु्त ईपिमको रुपमा परामर्शय सेर्ा 

लदने भए त्ययस्ता फमय र्ा कभपनीको नाम, ठेगाना, लर्र्रण तथा मखु्य भइ काम गने फमय र्ा 

कभपनीको नाम, 

(३)  लर्गत सात र्षयमा सभपन्न गरेको समान प्रकृलतको काम र स्थानको लर्र्रण, र 

(४)  प्रस्तालर्त काययमा संिग्न हुने प्रमखु जनर्शलक्तको रै्यलक्तक लर्र्रण । 

(च) व्यलक्तगत परामर्शयदाताको हकमा लर्गत चार र्षयमा सभपन्न गरेको समान प्रकृलतको काम र 

स्थानको लर्र्रण तथा लनजको रै्यलक्तक लर्र्रण, 

(छ)  प्रस्तालर्त कायय सभपन्न गनय िाग्ने ऄनमुालनत समय,  

(ज) संलिप्त सचूीमा परेका व्यलक्त, फमय, संस्था र्ा कभपनीबाट मात्र परामर्शय सेर्ा खररद सभबन्धी 

प्रस्तार् माग गररने कुरा, 

(झ) अर्शयपत्रदातािे पेर्श गनुय पने कागजातहरु,   

(ञ) अर्शयपत्र तयार गने लनदरे्शन र अर्शयपत्र पेर्श गने ऄलन्तम लमलत तथा स्थान, र  

(ट) गाईँपालिकासंग सभपकय  गने ठेगाना र सभपकय  व्यलक्त ।  

(४) ऄन्तरायलररयस्तरको अर्शयपत्र माग गदाय एक तह मालथको ऄलधकारीको लस्र्कृलत लिन ुपनेछ 

। 

(५) यस लनयम बमोलजम पनय अएका अर्शयपत्रदाताको योग्यता, ऄनभुर् र िमता समेत 

मलू्यांङ्कन गरी त्ययस्तो अर्शयपत्रदाताको योग्यता, ऄनभुर् र िमता मलू्याङ्कन गने अधार 

समेत यलकन गरी त्ययस्तो परामर्शय सेर्ा लदन सक्ने असयपत्रदाताको छनौट गनुय पनेछ ।  

तर, स्र्ीकृत मलू्याङ्कनका अधारहरू अर्शयपत्र दालखिा भइ सकेपलछ पररर्तयन गरी 

मलू्याङ्कन गनय सलकने छैन । 

(६) ऄन्तरायलररयस्तरको अर्शयपत्रदाताको छनौट गदाय लर्लभन्न मिुकु, पषृ्ठभलूम र एक स्थानीय 

फमय र्ा कभपनीको छनौट गनुय पनेछ ।  

(७) ईपलनयम (१) बमोलजमको सचूना बमोलजम अर्शयपत्र पेर्श नगने ख्यालत प्राप्त परामर्शयदातासंग 

सभपकय  गरी लनजको नाम संलिप्त सचूीमा समारे्र्श गनय सलकनेछ । 

(८) यस लनयम बमोलजम अर्शयपत्रदाताको छनौट गदाय र्ा ईपलनयम (७)बमोलजम नाम समारे्स 

गदाय कभतीमा तीन र्टा अर्शयपत्रदाता छनौट हुन नसके पनुः सचूना प्रकार्शन गरी अर्शयपत्र माग 

गनुय पनेछ  
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(९) ईपलनयम (८) बमोलजम दोस्रो पटक सचूना प्रकार्शन गदाय पलन कभतीमा तीन र्टा अर्शयपत्र  

छनौट हुन नसकेमा छनौट भएका जलत अर्शयपत्रदाताको मात्र सचूी कायम गनय सलकनेछ । 

(१०) यस लनयम बमोलजम तयार भएको सचूीको जानकारी अर्शयपत्र पेर्श गने सबै 

अर्शयपत्रदातािाइ लदन ुपनेछ । 

(११) ईपलनयम (२) बमोलजम परामर्शय सेर्ाको खररदको हकमा लर्देर्शी अर्शयपत्रदातािे स्र्देर्शी 

परामर्शयदाता व्यलक्त, फमय र्ा कभपनीसँग संयकु्त ईपिम गरेमा त्ययस्तो लर्देर्शी अर्शयपत्रदातािाइ 

प्राथलमकता लदन सलकनेछ ।  

तर, यसरी संयकु्त ईपिम कायम गदाय दोहोरो पने गरी संयकु्त ईपिम गनय सलकने छैन ।  

(१२) ईपलनयम (५) बमोलजम िमताको मलू्याङ्कन गदाय परामर्शय सेर्ाको कूि िागत ऄनमुानको 

एक सय पचास प्रलतर्शतमा नबढ्ने गरी हुने कारोबार रकम (टनयओभर) को अधार लिन ुपनेछ ।  

(१३) ईपलनयम (५) बमोलजम अर्शयपत्रदाताको छनौट गदाय लनयम ६३ बमोलजमको ऄर्लधलभत्र 

कायय सभपन्न हुने गरी छनौट गनुय पनेछ ।  

(१४) यस लनयम बमोलजम अर्शयपत्रदाता छनौट गदाय कुनै अर्शयपत्रदातािे अफूिे प्राप्त गरेको 

ऄङ्क र छनौटमा पनय नसकेको कारण माग गरेमा पाँच लदनलभत्र लनजिे प्राप्त गरेको ऄङ्क र 

छनौट हुन नसकेको कारण अर्शयपत्रदातािाइ लदन ुपनेछ ।  

८०. प्रस्तार् माग गन े :- (१) लनयम ७९ बमोलजम संलिप्त सचूी तयार भएपलछ गाईँपालिकासो 

सचूीमा परेका अर्शयपत्रदाताहरुिाइ प्रस्तार् सभबन्धी कागजात, हुिाक, कुररयर र्ा व्यलक्त र्ा 

लर्द्यतुीय सञ्चार माध्यम माफय त पठाइ लबस िाख रूपैयाँसभम िागत ऄनमुान भएको खररदका 

िालग कभतीमा पन्र लदन र सो भन्दा बढी िागत ऄनमुान भएको खररदका िालग कभतीमा लतस 

लदनको समय लदइ लनजहरुबाट प्रस्तार् माग गनुय पनेछ । यसरी पठाआने प्रस्तार् सभबन्धी 

कागजातको कुनै र्शलु्क िाग्ने छैन । 

(२) प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा ऐनको दफा ३१ मा ईलल्िलखत कुराका ऄलतररक्त दहेायका 

कुराहरु ईल्िेख गनुय पनेछ  :-—  

(क) प्रस्तार् माग पत्र,  

(ख) प्रस्तार्दातािे प्रस्तार् गरेको प्रमखु जनर्शलक्तिे अफ्नो हािसािैको रै्यलक्तक लर्र्रण सत्यय 

र पणूय रहकेो कुरा प्रमालणत गरेको हुन ुपने व्यहोरा,   

(ग) प्रालर्लधक प्रस्तार् मलू्यांङ्कन गरेपलछ मात्र अलथयक प्रस्तार् खोलिने कुरा, 

(घ) प्रालर्लधक प्रस्तार्मा प्रस्तार्दातािे प्राप्त गनुय पने ईिीणायङ्क, 

(ङ) प्रस्दातार्दातािे सभबलन्धत कामको िालग अफ्नो छुटै्ट कायययोजना तथा जनर्शलक्त प्रस्ताब 

गनय  सक्ने र्ा नसक्ने, 

(च) प्रस्तार्दातािे काययिेत्रगत र्शतयमा लटप्पणी गनय सक्ने र्ा नसक्ने, र 

(छ) प्रस्तालर्त कायय गनय अर्श्यक पने रकम व्यहोने स्रोत ।  
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(३)  गाईँपालिका प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा प्रस्तार् मलू्यांङ्कनको ऄङ्कभार ईल्िेख गनुय 

पनेछ ।  

(४) ईपलनयम (३) बमोलजम ऄङ्कभार ईल्िेख गदाय दहेाय बमोलजम गनुय पनेछ :-– 

(क) प्रस्तार्को छनौट गणुस्तर र िागत लर्लध ऄपनाइ गररने भएमा कामको प्रकृलत र जलटिता 

ऄनसुार प्रालर्लधक तथा अलथयक प्रस्तार्को कूि ऄङ्कभार एकसय हुने गरी र त्ययस्तो कूि 

ऄङ्कभार मध्ये प्रालर्लधक प्रस्तार्को कूि ऄङ्कभार सिरीदलेख नब्बे र अलथयक प्रस्तार्को 

ऄङ्कभार दर्श दलेख लतससभम हुने गरी लनधायरण गनुय पनेछ ।  

(ख) प्रस्तार्को छनौट गणुस्तर लर्लध, लनलश्चत बजेट लर्लध र न्यनू िागत लर्लध ऄपनाइ गररने 

भएमा  प्रालर्लधक प्रस्तार्को कूि ऄंङ्कभार एकसय हुने गरी लनधायरण गनुय पनेछ ।  

(५) लनलश्चत बजेट लर्लधबाट परामर्शयदाताको छनौट गनय प्रस्तार् अह्वान गदाय ईपिब्ध बजेट 

प्रस्तार्मा खिुाईन ुपनेछ । 

(६) प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा परामर्शयदाताको छनौट गनय ऄङ्कभार ईल्िेख गदाय दहेाय 

बमोलजमको ऄङ्कको सीमा ननाघ्ने गरी कामको प्रकृलत र जलटिता ऄनसुार ईपयकु्त ऄङ्क 

ईल्िेख गनुय पनेछ :- 

 

क प्रस्तार्दाताको खास कामको ऄनभुर् कूि ऄङ्कको पच्चीस 

प्रलतर्शतसभम 

ख कायय सभपादन गने तररका र कायय िेत्रगत 

र्शतय प्रलतको प्रभार्ग्राहीता 

कूि ऄङ्कको लबस दलेख पैंलतस 

प्रलतर्शतसभम 

ग मखु्य मखु्य जनर्शलक्तको योग्यता र ऄनभुर् कूि ऄङ्कको लतसदलेख साठी 

प्रलतर्शतसभम 

घ प्रलर्लध हस्तान्तरण र्ा तालिम कूि ऄङ्कको दर्श प्रलतर्शतसभम 

ङ स्र्दरे्शी जनर्शलक्तको सहभालगता कूि ऄङ्कको दर्श प्रलतर्शतसभम 

 जभमा १००। 

 

  

 (७) ईपलनयम (६) को खण्ड (ङ) मा ईलल्िलखत ऄङ्कभार रालररयस्तरको प्रस्तार्को हकमा 

िाग ूहुनेछैन । 

(८) ईपलनयम (६) मा ईलल्िलखत सबै मलू्यांङ्कनका अधारिाइ तीन र्टा ईप–अधारमा 

लर्भाजन गरी सो  र्ापतको ऄङ्क समेत लनधायरण गनुय पनेछ । 

(९) ईपलनयम (३) बमोलजम ऄङ्कभार ईल्िेख गदाय ईिीणायङ्क समेत ईल्िेख गनुय पनेछ । 

(१०) परामर्शय सेर्ाको खररदको प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा परामर्शयदाता छनौट गने ऄङ्कभार 

ईल्िेख  गदाय कुनै परामर्शयदाता व्यलक्त, फमय र्ा कभपनीसँग भआरहकेा काम (र्कय  आन ह्याण्ड) को 
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 जनर्शलक्त सोही हदसभम पलछल्िो प्रस्तार्को मलू्याङ्कनको समयमा गणना नहुने कुरा 

ईल्िेख गनुय  पनेछ ।  

(११) यस लनयम बमोलजम प्रस्तार् मलू्याङ्कन गदाय ईपलनयम (८) बमोलजम गररएको लर्भाजन र 

सो र्ापतको ऄङ्कभारको अधारमा मात्र मलू्याङ्कन गनुय पनेछ । 

 

८१. मौजदुा सचूीमा रहकेा परामर्शयदाताबाट प्रस्तार् माग गरी परामर्शय सेर्ा लिन सलकनेः 

(१) लबस िाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको परामर्शय सेर्ा ऐनको दफा ६क. बमोलजमको मौजदुा 

सचूीमा रहकेा परामर्शयदाताबाट लिलखत रुपमा प्रालर्लधक र अलथयक प्रस्तार् माग गरी खररद गनय 

सलकनेछ । 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम प्रस्तार् माग गदाय सभभर् भएसभम छ र्टा र कभतीमा तीन र्टा 

परामर्शयदातािाइ प्रस्तार् सभबन्धी कागजात पठाइ प्रालर्लधक र अलथयक छुट्टा छुटै्ट खाममा माग 

गनुय पनेछ  

(३) ईपलनयम (२) बमोलजमको प्रस्तार् मलू्यांङ्कन लर्लध गणुस्तर र िागत लर्लध ऄनसुार छनौट 

गनुय   पनेछ । 

८२. प्रस्तार् तयार गनय लदइने लनदरे्शनमा ईल्िेख गनुयपने कुराः ऐनको दफा ३१ को ईपदफा 

(२) को खण्ड  

(ग) बमोलजमको प्रस्तार् तयार गनय प्रस्तार्दातािाइ लदआने लनदरे्शनमा दहेायका कुरा ईल्िेख गनुय 

पनेछ : 

(क) प्रालर्लधक प्रस्तार् र अलथयक प्रस्तार्को ढाँचा, 

(ख) प्रालर्लधक र अलथयक प्रस्तार् तयार गने र पेर्श गने तरीका,  

(ग) काम कलत चरणमा परूा हुने हो र थप काम लदन सलकने नसलकने कुरा, 

(घ) प्रस्तार् सभबन्धी कागजातका सभबन्धमा प्रस्तार्दातािे कुनै जानकारी लिन ुपने भए त्ययस्तो 

जानकारी लिन सलकने तररका,  

(ङ) प्रस्तालर्त कामको कुनै ऄंर्श परामर्शयदातािे सब–कन्रयाक्टमा लदन सक्ने नसक्ने कुरा, 

(च) गाईँपालिकािे ईपिब्ध गराईने सचूना, सेर्ा, ईपकरण सभबन्धी जानकारी, 

(छ) प्रस्तार् पेर्श गनुय ऄलघ प्रस्तार्दाताको बैठक हुने नहुने कुरा, 

(ज) प्रस्तार् मान्य हुने ऄर्लध, 

(झ) प्रस्तालर्त खररद कारबाही ऄन्तगयत सजृना हुने कुनै मािसामान अपलूतय, लनमायण 

कायय, ऄन्य सेर्ा र्ा परामर्शय सेर्ा सभबन्धी काम परामर्शयदात ृ फमय र्ा लनजसंग सभबद्ध व्यलक्त 

संस्थािाइ लददंा प्रस्तालर्त परामर्शय सेर्ासंगको स्र्ाथय बालझन सक्छ भन्ने गाईँपालिकािाइ िागेमा 

त्ययस्तो प्रस्तार्दाता र्ा व्यलक्तिाइ त्ययस्तो काम लदन नसलकने कुरा, 
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(ञ) प्रस्तार्दाता र लनजको जनर्शलक्तिे लतनुय पने कर र्ारेको जानकारी र प्रस्तार्दातािे कर 

र्ा ऄन्य कुनै लर्षयमा थप जानकारी लिन चाहमेा लनजिे सभपकय  गनुय पने अलधकाररक ऄन्य 

लनकाय, 

(ट) प्रस्तार्को भाषा, 

(ठ) गाईँपालिका प्रस्तार् सभबन्धी कागजात संर्शोधन गने काययलर्लध, 

(ड) प्रस्तार् पेर्श गने तररका,  

(ढ) प्रस्तार् खोल्ने तररका, 

(ण) गोपलनयता सभबन्धी र्शतय । 

 

८३. प्रस्तार् छनौट लर्लधः (१) गाईँपालिकािे  दहेायको कामको िालग परामर्शय सेर्ा खररद गदाय 

गणुस्तर लर्लध छनौट गरी खररद गनय सक्नेछ :-—  

(क) अफ्नो िेत्रको अलथयक र्ा िेत्रगत ऄध्ययन, र्हुिेलत्रय (मल्टी सेक्टरि) सभभाव्यता 

ऄध्ययन, घातक फोहरमैिा ब्यर्लस्थत गने एरं् तह िगाईने संयन्त्रको लडजाआन, िामो ऄर्लधका 

लसपमिुक तालिम, र्शहरी गरुुयोजनाको लडजाआन, लर्लिय िेत्र सधुार जस्ता परामर्शयदाताबाट 

ऄपेलित कायय स्पष्टरुपमा यलकन गनय नसलकने प्रकृलतको र गाईँपालिकािे परामर्शयदाताबाट 

खोजपणूय प्रस्तार्को ऄपेिा गरेको काम,  

(ख)ठूिा बाँध र्ा प्रमखु परू्ायधार लनमायणको सभभाव्यता ऄध्ययन र्ा संरचनात्यमक आलन्जलनयररङ्ग 

लडजाआन, महत्यर्पणूय नीलत सभबन्धी ऄध्ययन, लर्षयगत िेत्रको व्यर्स्थापन ऄध्ययन जस्ता ईच्च 

दिता अर्श्यक पने र भलर्रयमा गभभीर तथा दरूगामी प्रभार् पाने लकलसमको काम,  

(ग) व्यर्स्थापन परामर्शय, िेत्रगत (सेक्टरि) तथा नीलतगत ऄध्ययन जस्ता सेर्ाको मूल्य कामको 

गणुस्तरमा लनभयर हुने र्ा व्यलक्त, संस्था लपच्छे सारभतू रुपमा ऄिग ऄिग तररकाबाट सभपादन 

गनय सलकने र प्रलतस्पधी प्रस्तार्को िागत तुिना गनय नसलकने लकलसमको काम । 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम गणुस्तर लर्लध छनौट गनय ऄध्यिको स्र्ीकृलत लिन ुपनेछ । 

(३) िेखापरीिण, सामान्य आलन्जलनयरीङ्ग लडजाआन तथा खररद एजेन्ट जस्ता राम्ररी ऄभ्यास 

भआसकेका, लनयलमत प्रकृलतका र कम िागत िाग्ने कामका िालग न्यनू िागत लर्लध छनौट गनय 

सलकनेछ ।  

 

 ८४. प्रस्तार् खोल्न े तररकाः (१) गाईँपालिकािे ऐनको दफा ३२ बमोलजम प्रस्तार् खोल्दा 

प्रस्तार्दाता र्ा लनजको प्रलतलनलधको रोहर्रमा खोल्न ुपनेछ ।  

तर, प्रस्तार्दाता र्ा लनजको प्रलतलनलध ईपलस्थत नभएको कारणिे प्रस्तार् खोल्न बाधा पने छैन । 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम प्रस्तार् खोल्नऄुलघ भयाद नाघी प्राप्त हुन अएको प्रस्तार्को खाम र 

रीतपरू्यक दताय भएका प्रस्तार्को खामिाइ छुट्याइ भयाद नाघी प्राप्त हुन अएका प्रस्तार् नखोिी 
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सभबलन्धत प्रस्तार्दातािाइ लफताय गनुय पनेछ । त्ययसरी लफताय गररएको कुरा, लमलत र समय खररद 

कारबाहीको प्रलतरे्दनमा खिुाईन ुपनेछ । 

(३) ईपलनयम (२) बमोलजम प्रस्तार् लफताय गरेपलछ रीतपरू्यक दताय भएका प्रस्तार्को बालहरी खाम 

िमैसंग खोिी सो खामसँग रहकेो प्रालर्लधक प्रस्तार्को खाम खोिी दहेायका कुरा पढेर सनुाइ 

सोको मचुलु्का तयार गनुय पनेछ :-—  

(क) प्रस्तार्दाताको नाम र  ठेगाना,  

(ख) प्रस्तार्मा प्रस्तार्दाताको हस्तािर भए नभएका, 

(ग) प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा सच्याइएको र्ा केरमेट गरेकोमा प्रस्तार्दाता र्ा लनजको 

प्रलतलनलधिे हस्तािर गरे नगरेको,  

(घ) गाईँपालिकािे ईपयकु्त ठानेको ऄन्य अर्श्यक कुराहरु । 

(४) ईपलनयम (३) बमोलजमको मचुलु्कामा ईपलस्थत प्रस्तार्दाता र्ा लनजको प्रलतलनलधको 

दस्तखत गराईन ुपनेछ । 

(५) ईपलनयम (४) बमोलजम खोलिएको प्रालर्लधक प्रस्तार् यथालर्शघ्र मलू्यांङ्कन सलमलतमा 

पठाईन ुपनेछ । 

 

८५. प्रालर्लधक प्रस्तार्को मलू्यांङ्कन गने तररकाः (१) प्रालर्लधक प्रस्तार् मलू्यांङ्कन गदाय 

मलू्यांङ्कन सलमलतका प्रत्ययेक सदस्यिे छुट्टा छुटै्ट रुपमा लनयम ८० को ईपलनयम (६) मा 

ईलल्िलखत अधार बमोलजम मलू्यांङ्कन गरी प्रस्तार्दातािे प्राप्त गरेको ऄङ्क यलकन गनुय पनेछ 

। 

(२) मलू्याङ्कन सलमलतिे प्रालर्लधक प्रस्तार्को मलू्याङ्कन गनयको िालग सहयोग पयुायईन 

सभबलन्धत लर्ज्ञहरू सलहतको तीन सदस्यीय ईपसलमलत गठन गनय सक्नेछ । 

(३) ईपलनयम (१) बमोलजम ऄङ्क यलकन भएपलछ सो सलमलतको प्रत्ययेक सदस्यिे प्रदान गरेको 

ऄङ्क गणना गरी सो सलमलतिे त्ययस्तो प्रस्तार्िे प्राप्त गरेको औसत ऄङ्क लनकाल्न ुपनेछ ।  

(४) ईपलनयम (१) र (३) बमोलजम मलू्यांङ्कन पलछ मलू्यांङ्कन सलमलतिे लनयम ८० को 

ईपलनयम (९) बमोलजमको ईिीणायङ्क प्राप्त गने प्रस्तार्दाताहरुको सचूी तयार गनुय पनेछ ।  

(५) ईपलनयम (४) बमोलजमको सचूी तयार गदाय ईच्चतम ऄंङ्क प्राप्त गने प्रस्तार्दातादलेख 

िमैसंग तयार गनुय पनेछ ।  

(६) मलू्यांङ्कन सलमलतिे प्रालर्लधक प्रस्तार्को मलू्यांङ्कनको कायय समाप्त नहुञ्जेि अलथयक 

प्रस्तार् खोल्न   हुदंनै । 

(७) ईपलनयम (४) बमोलजमको सचूीमा रहकेा प्रस्तार्दाताको मात्र लनयम ८८ बमोलजम अलथयक 

प्रस्तार् खोलिनेछ ।  

(८) ईपलनयम (४) बमोलजमको सचूीमा समारे्र्श हुन नसकेका प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् नखोिी 

सभबलन्धत प्रस्तार्दातािाइ लफताय गनुय पनेछ । 
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८६. मलू्याङ्कन प्रलतरे्दन तयार गनुय पने :- (१) मलू्याङ्कन सलमलतिे लनयम ८५ बमोलजमको 

मलू्यांङ्कन सभबन्धी कारबाही पलछ प्रस्तार्को गणुस्तर सभबन्धमा प्रलतरे्दन तयार गनुय पनेछ ।  

(२)   ईपलनयम (१) बमोलजमको प्रलतरे्दनमा दहेायका कुराहरु समेत ईल्िेख गनुय पनेछ :-  

(क) प्रस्तार्दाताको नाम र ठेगाना, 

(ख) प्रस्तार्दाता र्ा लनजको ऄलधकार प्राप्त प्रलतलनलधको सलहछाप भए र्ा नभएको, 

(ग) प्रस्तार्दाता प्रस्तार् पेर्श गनय काननू बमोलजम योग्य भएको पष्ु्टयाइ गने कागजातहरु पेर्श 

भए  र्ा  नभएको, 

(घ)    संयकु्त ईपिम सभबन्धी सभझौता अर्श्यक भए सो पेर्श भए र्ा नभएको, 

(ङ) प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा प्रस्तार्दातािाइ लदआएको लनदेर्शन ऄनरुुप प्रस्तार् पणूय भए 

र्ा  नभएको  र 

(च) प्रत्ययेक प्रस्तार्को सापेलिक सर्िता, दरु्यिता र मलू्याङ्कनको पररणाम । 

 

८७.  प्रालर्लधक प्रस्तार् मलू्यांङ्कन गदाय छनौट भएको प्रस्तार्दातािाइ सचूना लदन ुपने :- (१) 

गाईँपालिकाको लनयम ८५ को ईपलनयम (४) बमोलजमको सचूीमा समारे्र्श भएका 

प्रस्तार्दातािाइ अलथयक प्रस्तार् खोल्ने स्थान, लमलत र समय ईल्िेख गरी सो लमलत र समयमा 

ईपलस्थत हुन सचूना लदन ुपनेछ । 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम प्रस्तार्दातािाइ ईपलस्थत हुन सचूना लददंा रालररयस्तरको प्रस्तार्को 

हकमा कभतीमा सात लदन र ऄन्तरायलररयस्तरको प्रस्तार्को हकमा कभतीमा पन्र लदनको ऄर्लध 

लदन ुपनेछ । 

(३) ईिीणािंङ्क प्राप्त नगने प्रस्तार्दातािाइ लनजको प्रालर्लधक प्रस्तार् छनौट हुन नसकेको कारण 

खिेुको सचूना सलहत लनजको अलथयक प्रस्तार् लफताय लदन ुपनेछ ।  

(४) यस लनयमार्िी बमोलजम प्रस्तार्दाता छनौट गदाय कुनै प्रस्तार्दातािे अफूिे प्राप्त गरेको 

ऄङ्क र छनौटमा पनय नसकेको कारण माग गरेमा पाँच लदनलभत्र लनजिे प्राप्त गरेको ऄङ्क र 

छनौट हुन नसकेको कारण प्रस्तार्दातािाइ लदन ुपनेछ ।  

 

८८. अलथयक प्रस्तार् खोल्नेः (१) मलू्यांङ्कन सलमलतिे अलथयक प्रस्तार्को खाम खोल्दा 

प्रस्तार्दाता र्ा लनजको प्रलतलनलधको ईपलस्थलतमा खोल्न ुपनेछ । 

तर, प्रस्तार्दाता र्ा लनजको प्रलतलनलध ईपलस्थत नभएको कारणिे अलथयक प्रस्तार् खोल्न बाधा 

पने छैन । 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम अलथयक प्रस्तार्को खाम खोिेपलछ मलू्यांङ्कन सलमलतिे 

प्रस्तार्दाताको नाम, लनजिे प्रालर्लधक प्रस्तार्मा प्राप्त गरेको ऄङ्क र अलथयक प्रस्तार्मा प्रस्तार् 

गरेको सेर्ा र्शलु्क पढेर सनुाइ दहेाय बमोलजमको मचुलु्का तयार गनुय पनेछ :-— 
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(क) प्रस्तार्दाताको नाम र ठेगाना,  

(ख) प्रस्तालर्त सेर्ा र्शलु्क,  

(ग) प्रस्तालर्त सेर्ा र्शलु्कमा कुनै छूट लदन प्रस्तार् गररएको भए सोको व्यहोरा, 

(घ) ऄङ्क र ऄिरकाबीच लभन्नता भए सो लभन्नताको लर्र्रण, 

(ङ) अलथयक प्रस्तार्मा प्रस्तार्दाता र्ा लनजको प्रलतलनलधको हस्तािर भए नभएको, 

(च) अलथयक प्रस्तार्मा कुनै कुरा र्ा व्यहोरा केरमेट गरेको भए सो ठाईँमा प्रस्तार्दाता र्ा लनजको 

प्रलतलनलधिे हस्तािर गरे नगरेको तथा केरमेट गरेको रकम र व्यहोरा,  

(छ) गाईँपालिकािे ईपयकु्त ठानेको ऄन्य अर्श्यक कुराहरु । 

 

८९. अलथयक प्रस्तार्को मलू्याङ्कन :- (१) प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा ऄन्यथा ईल्िेख 

गररएकोमा बाहके अलथयक प्रस्तार्को मलू्यांङ्कन प्रयोजनको िालग सो प्रस्तार्मा मलू्य 

ऄलभर्लृद्ध कर बाहके प्रचलित काननू बमोलजम परामर्शयदातािाइ िाग्ने कर तथा परामर्शयदाताको 

भ्रमण, सभबलन्धत कागजातको ऄनरु्ाद, प्रलतरे्दन छपाइ र्ा लर्शरोभार खचय जस्ता सोधभनाय हुने 

खचय समेत लनजको सेर्ा र्शलु्कमा समारे्र्श गररएको मालननेछ ।  

(२) मलू्यांङ्कन सलमलतिे प्रत्ययेक प्रस्तार्दाताको अलथयक प्रस्तार्को मलू्यांङ्कन गदाय प्रस्तार्मा 

कुनै ऄङ्क गलणतीय त्रलुट पाआएमा गाईँपालिकािे त्ययस्तो त्रलुट सच्याईन सक्नेछ र त्ययसरी त्रलुट 

सच्याईंदा एकाआ दर र कूि रकममा लभन्नता भएमा एकाआ दर मान्य हुनेछ र सोही दर बमोलजम 

कूि रकम सच्याईन ु पनेछ । त्ययसरी त्रलुट सच्याइएको भएमा सोको जानकारी सभबलन्धत 

प्रस्तार्दातािाइ लदन ुपनेछ  । 

(३) प्रस्तार्दातािे अलथयक प्रस्तार्मा ईल्िेख गरेको रकम ऄङ्क र ऄिरमा फरक परेमा 

ऄिरमा िेलखएको रकम मान्य हुनेछ ।  

(४) प्रस्तालर्त कबोि ऄंङ्कमा प्रस्तार्दातािे कुनै छूट लदन प्रस्तार् गररएको कुरा अलथयक 

प्रस्तार् खोिेको मचुलु्कामा ईल्िेख भएको भए मलू्यांङ्कन सलमलतिे त्ययसरी छूट लदन प्रस्तार् 

गररएको रकम समायोजन गनुय पनेछ ।  

(५) ईपलनयम (२), (३) र (४) बमोलजमको  मलू्यांङ्कन पलछ सबै प्रस्तार्दाताको कायम हुन 

अएको कबोि ऄंङ्कको सचूी तयार गनुय पनेछ । 

 

९०. प्रस्तार्दाताको छनौट :- (१) प्रस्तार्को छनौट गनय गणुस्तर र िागत लर्लध 

ऄपनाइएको भएमा मलू्यांङ्कन सलमलतिे देहाय बमोलजम प्रालर्लधक र अलथयक प्रस्तार्को 

मलू्यांङ्कन गरी सफि प्रस्तार्दाताको छनौट गनुय पनेछ :-– 

(क) मलू्यांङ्कन गररने प्रस्तार्दाताको प्रालर्लधक प्रस्तार्को प्राप्तांकिाइ प्रालर्लधक प्रस्तार्को 

िालग छुट्याइएको ऄङ्कभारिे गणुन गरी प्राप्त गणुनफििाइ एकसयिे भाग गदाय अईने 

भागफिको ऄङ्क प्रालर्लधक प्रस्तार्को खदु प्राप्तांक हुनेछ ।                                             
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(ख) प्रालर्लधक प्रस्तार्को मलू्यांङ्कनबाट सफि भएका प्रस्तार्हरुमध्ये सबैभन्दा घटी कबोि 

ऄंङ्किाइ अलथयक प्रस्तार्को िालग छुट्याइएको ऄङ्कभारिे गणुन गरी प्राप्त गणुनफििाइ 

मलू्यांङ्कन गररने प्रस्तार्दाताको कबोि ऄंङ्किे भाग गदाय अईने भागफिको ऄङ्क अलथयक 

प्रस्तार्को खदु प्राप्तांक हुनेछ ।  

(ग) प्रालर्लधक प्रस्तार् र अलथयक प्रस्तार्को खदु प्राप्तांक जोडी संयकु्त मलू्याङ्कन गदाय सबैभन्दा 

बढी ऄङ्क पाईने प्रस्तार्दाता सफि हुने हुदंा लनजिाइ छनौट गनुय पनेछ । 

ईदाहरण :- (१) प्रालर्लधक प्रस्तार्िाइ छुट्याआएको कूि ऄंङ्कभार . ८०  

लनधायररत ईतीणायङ्क ल्याईने क, ख र ग प्रस्तार्दातािे प्रालर्लधक प्रस्तार्मा पाएको ऄंङ्क :-– 

क  = ९० 

ख   = ८५    

ग  =  ८० 

 

ईपयुयक्त ऄंङ्कको अधारमा प्रालर्लधक प्रस्तार्मा पाईने ऄङ्क गणना गने तररका :-– 

क. ९० × ८०   = ७२ 

       १०० 

ख. ८५×८०    = ६८ 

       १०० 

ग. ८० × ८०   = ६४ 

       १०० 

 

 (२) अलथयक प्रस्तार्िाइ छुट्याआएको ऄंङ्कभार . २० 

प्रालर्लधक प्रस्तार्मा ईतीणय भएका क, ख र ग प्रस्तार्दातािे अलथयक प्रस्तार्मा कबोि गरेको 

रकम :-– 

क. ४, ५० ०००।– 

ख. ४, ३०,०००।– 

ग. ४, २०,०००।–  

तसथय सरै्भन्दा  घटी कबोि गरेको रकम . ४,२० ०००।– 

ईपयुयक्त ऄंङ्कको अधारमा अलथयक प्रस्तार्मा पाईने ऄङ्क गणना गने तररका :-– 

क. ४,२० ००० × २०   = १८.६६ 

        ४,५० ००० 

 

ख. ४,२० ००० × २०   = १९.५३ 

        ४,३० ००० 
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ग. ४,२० ००० × २०   = २०.०० 

       ४,२० ००० 

 

 (३) प्रालर्लधक प्रस्तार् र अलथयक प्रस्तार्को संयकु्त मलू्यांङ्कनबाट पाईने कूि ऄंङ्क लर्र्रण 

:-– 

 

प्रस्तार्दाता प्रालर्लधक 

प्रस्तार्को खदु 

प्राप्ताङ्क 

अलथयक 

प्रस्तार्को खदु 

प्राप्ताङ्क 

कूि 

ऄङ्क 

कैलफयत 

 

क ७२ १८।६६ ९०।६६  

ख ६८ १९।५३ ८७।५३  

ग ६४ २० ८४  

 

 

(२) प्रस्तार्को छनौट गनय गणुस्तर लर्लध ऄपनाइएको भएमा मलू्यांङ्कन सलमलतिे ऐनको दफा 

३५ को ईपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोलजम प्रालर्लधक प्रस्तार्मा ईच्चतम ऄंङ्क प्राप्त गने 

प्रस्तार्दाताको मात्र छनौट गनुय पनेछ ।  

(३) प्रस्तार्को छनौट गनय लनलश्चत बजेट लर्लध ऄपनाइएको भएमा मलू्यांङ्कन सलमलतिे ऐनको 

दफा ३५ को ईपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोलजम त्ययस्तो बजेटको सीमा भन्दा बढी िागत 

भएको प्रस्तार् रद्द गनेछ र त्ययस्तो बजेटको सीमालभत्र परी प्रालर्लधक प्रस्तार्मा ईच्चतम ऄंङ्क 

प्राप्त गने प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् छनौट गनुय पनेछ । 

(४) प्रस्तार्को छनौट गनय न्यनू िागत लर्लध ऄपनाइएको भएमा मलू्यांङ्कन सलमलतिे ऐनको 

दफा ३५ को ईपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोलजम प्रालर्लधक प्रस्तार्मा सफि हुन लनधायररत 

न्यनूतम ऄंङ्क प्राप्त गने प्रस्तार्दातामध्ये सरै्भन्दा कम िागत भएको प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् 

छनौट गनुय पनेछ ।  

(५) यस लनयम बमोलजम छनौट भएको प्रस्तार्दातासंग र्ाताय गनुयपने भएमा गाईँपालिकािे 

प्रस्तार् छनौट भएको सात लदनलभत्र त्ययस्तो प्रस्तार्दातािाइ लमलत, समय र स्थान खोिी र्ाताय गनय 

अईन सचूना लदन ुपनेछ । 

(६) ईपलनयम (५) बमोलजम प्रस्तार्दातािाइ र्ातायको िालग बोिाईँदा रालररयस्तरको प्रस्तार् भए 

सात लदन र ऄन्तरायलररयस्तरको प्रस्तार् भए पन्र लदनको भयाद लदन ुपनेछ ।  

(७) ऐनको दफा ३८ बमोलजम सभझौता गने परामर्शयदातािे सभझौता गरेको लतस लदनलभत्र 

सभझौताको कूि रकम समेट्ने गरी गाईँपालिकािाइ लनर्शतय भकु्तानी हुने पेर्शागत दालयत्यर् बीमा 

(प्रोफेसनि िायलबलिटी आन्सोरेन्स) पेर्श गनुय पनेछ ।  
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(८) यस लनयमार्िी बमोलजम सभझौता गने परामर्शयदातािे ईपलनयम (७) बमोलजमको भयाद लभत्र 

पेर्शागत दालयत्यर् बीमा दालखिा नगरेमा गाईँपालिकािे त्ययस्तो खररद सभझौताको ऄन्त्यय गरी 

लनजिाइ कािो सचूीमा राख्न सभबलन्धत लनकायमा लसफाररस गनुय पनेछ । 

 

९१.   परामर्शय सेर्ा सभबन्धी प्रस्तार् स्र्ीकृत गने ऄलधकारीः (१) दहेायको परामर्शय सभबन्धी 

प्रस्तार् स्र्ीकृत गने ऄलधकार दहेायका ऄलधकारीिाइ हुनेछ :- 

 क) लबस िाख रूपैयाँसभम :-   प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत 

            ख) लबस िाख रुपैयाँ भन्दा बढी  :-   ऄध्यि 

 

९२. सोझै र्ातायबाट :- गाईँपालिकािाइ  ईपयोगी र अर्श्यक पने तािीम, गोष्ठी र सेलमनार 

जस्ता लर्षयमा सेर्ा लिन परेमा र पाँच िाख रुपैयाँसभमको परामर्शय सेर्ामा प्रमखु प्रर्शासकीय 

ऄलधकृत अफैिे र सोभन्दा मालथको रकमको हकमा ऄध्यिको स्र्ीकृलत लिइ ऐनको दफा ३७ 

को प्रलतकूि नहुने गरी सोझै र्ातायबाट खररद गनय सलकनेछ । 

 

९३. ऄन्य लर्लधः दहेायको ऄबस्थामा कुनै परामर्शयदातािाइ लर्रे्शषज्ञता र योग्यताको अधारमा 

लनयकु्त गनय सलकनेछ :-– 

(क) कुनै काम गनय ईच्च स्तरको लबरे्शषज्ञता अर्श्यक परेमा र्ा,  

(ख) छोटो समयको िालग परामर्शय अर्श्यक परेमा र्ा परामर्शयदाता लनयकु्त गने समय न्यनू भएमा 

र्ा, 

(ग) अर्श्यक कायय सभपन्न गनय केही परामर्शयदाता मात्र योग्य भएमा र्ा, 

(घ) परामर्शयदाताको छनौट गनय धेरै समय िाग्ने भइ समय ऄपयायप्त भएमा । 

 

 

 

 

पररच्छेद–७ 

खररद सभबन्धी ऄन्य व्यर्स्था 

 

९४. लसिबन्दी दरभाईपत्र सभबन्धी व्यर्स्थाः (१) गाईँपालिकाको स्र्ीकृत काययिम र खररद 

योजना ऄनसुार लबस िाख रूपैयाँसभम िागत ऄनमुान भएको मािसामान, लनमायण कायय र्ा 

जनुसकैु सेर्ा ऐनको दफा ४० बमोलजम लसिबन्दी दरभाईपत्र अह्वान गरी खररद गनय सक्नेछ ।  
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(२) यस लनयमार्िीमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन पचास िाख रूपैयाँसभमको 

एक्सरे, आलसजी, औषलधजन्य मािसामान, रोगको लनदान तथा ईपचारको िालग प्रयोग हुने 

स्र्ास््य सभबन्धी ईपकरणहरू खररद गदाय लसिबन्दी दरभाईपत्र अह्वान गरी खररद गनय सलकनेछ । 

(३) लसिबन्दी दरभाईपत्रको फाराममा ऐनको दफा ४० को ईपदफा (२) मा ईलल्िलखत कुराको 

ऄलतररक्त दहेायका कुरा ईल्िेख गनुय पनेछ :-— 

(क) अपलूतय गनुयपने मािसामान, सभपन्न गनुयपने लनमायण कायय र्ा प्रदान गनुयपने सेर्ाको लर्र्रण,  

(ख) लसिबन्दी दरभाईपत्रदाताको योग्यता (लनमायण खररद बाहके) 

(ग) कायय सभपादन जमानत अर्श्यक पने भए सो कुरा,  

(घ) लसिबन्दी दरभाईपत्र मान्य रहने ऄर्लध,  

(ङ) लसिबन्दी दरभाईपत्र फाराममा दरभाईपत्रदातािे रीतपरू्यक सहीछाप गरेको हुन ुपने कुरा,  

(च) लसिबन्दी दरभाईपत्र मलू्याङ्कन गने तररका, 

(छ) मािसामानको हकमा र्ारेन्टी सभबन्धी दालयत्यर् र लनमायण काययको हकमा त्रलुट सच्याईने 

ऄर्लध सभमको दालयत्यर् ।  

(४) ईपलनयम (३) बमोलजम फाराम तयार भएपलछ लसिबन्दी दरभाईपत्र माग गनय ऐनको दफा ४० 

को ईपदफा (३) बमोलजम सचूना प्रकार्शन गनुय पनेछ र त्ययस्तो सचूनामा दहेायका कुरा ईल्िेख गनुय 

पनेछ : 

(क) लसिबन्दी दरभाईपत्र फाराम पाइने स्थान र सो र्ापत िाग्ने दस्तुर, 

(ख) जमानत अर्श्यक पने भए सोको लकलसम, रकम र समयार्लध, 

(ग) लसिबन्दी दरभाईपत्र पठाईने तररका, 

(घ) लसिबन्दी दरभाईपत्र पठाईन ुपने कायायिय र्ा ऄलधकारीको नाम र ठेगाना, 

(ङ) लसिबन्दी दरभाईपत्र दालखिा गनुयपने ऄलन्तम लमलत र समय, 

(च) लसिबन्दी दरभाईपत्र खोल्ने लमलत, समय र स्थान, 

(छ) ऄन्य अर्श्यक कुराहरु । 

(५) ईपलनयम (४) बमोलजम सचूना प्रकार्शन गदाय तीन भन्दा कम लसिबन्दी दरभाईपत्र पेर्श हुन 

अएमा र्ा दरभाईपत्र पेर्श नै नभएमा सो सभबन्धमा कुनै कुरा ईल्िेख नगरी सोही ईपलनयम 

बमोलजम दोस्रो पटक सचूना प्रकार्शन गनुय पनेछ ।  

(६) ईपलनयम (५) बमोलजम दोस्रो पटक सचूना प्रकार्शन गदाय पलन अर्श्यक संख्यामा लसिबन्दी 

दरभाईपत्र पेर्श हुन नअएमा पेर्श हुन अएका दरभाईपत्र मध्येबाट दरभाईपत्र स्र्ीकृत गनय बाधा 

पने छैन ।  

(७) लसिर्न्दी दरभाईपत्र पेर्श गनय आच्छुक व्यलक्त, फमय, संस्था र्ा कभपनीिे एक हजार रुपैंयाँ लतरी 

दरभाईपत्रको फाराम खररद गरी सोही फाराममा लसिर्न्दी दरभाईपत्र पेर्श गनुय पनेछ ।  

(८) ईपलनयम (७) बमोलजमको दरभाईपत्रको फाराममा प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत र्ा लनजिे 

तोकेको ऄलधकृतको दस्तखत भइ छाप िागेको हुन ुपनेछ । 
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(९) लसिबन्दी दरभाईपत्रको जमानत माग गदाय स्र्ीकृत िागत ऄनमुान रकमको दइुदलेख तीन 

प्रलतर्शत रकमको सीमालभत्र रही लनलश्चत रकम तोकी लसिबन्दी दरभाईपत्र मागको सचूनामा 

जमानत रकम ईल्िेख गनुय पनेछ । यस्तो जमानत रकम नगद र्ा र्ालणज्य बैङ्कबाट पचहिर 

लदनको मान्य ऄर्लध रहने गरी जारी भएको बैङ्क जमानत (बैङ्क ग्यारेन्टी) लसिबन्दी दरभाईपत्र 

लदने व्यलक्त, फमय, कभपनी र्ा संस्थािे लसिबन्दी दरभाई पत्रसाथ पेर्श गनुय पनेछ ।  

(१०) लसिबन्दी दरभाईपत्रको मान्य ऄर्लध  पैंतािीस लदनको हुनेछ । 

(११) लसिर्न्दी दरभाईपत्र पेर्श गने ऄलन्तम समय सलकएको िगिै लसिर्न्दी दरभाईपत्र 

अह्वानको सचूनामा तोलकएको स्थानमा सभभर् भएसभम लसिर्न्दी दरभाईपत्रदाता र्ा लनजको 

प्रलतलनलधको रोहर्रमा लसिर्न्दी दरभाईपत्र फाराम खोल्न ुपनेछ ।  

(१२) मलू्यांकन सलमलतिे लसिबन्दी दरभाईपत्रको पररिण र मलू्याङ्कन गर्य नेछ । 

(१३) ईपलनयम (११) बमोलजम लसिर्न्दी दरभाईपत्र खोिेको लमलतबाट पन्र लदनलभत्र ऐनको 

दफा ४० को ईपदफा (५) बमोलजम लसिर्न्दी दरभाईपत्र स्र्ीकृत गनुय पनेछ र सोको जानकारी 

सबै लसिर्न्दी दरभाईपत्रदातािाइ लदन ुपनेछ ।  

(१४) ईपलनयम (१३) बमोलजम लसिर्न्दी दरभाईपत्र स्र्ीकृत भएको सात लदनलभत्र सभबलन्धत 

दरभाईपत्रदातािाइ खररद सभझौता गनय अईन सचूना लदन ुपनेछ । 

(१५) ईपलनयम (१४) बमोलजमको सचूना प्राप्त गने लसिर्न्दी दरभाईपत्रदातािे सो सचूना पाएको 

लमलतिे सात लदनलभत्र लनयम ११९ बमोलजमको कायय सभपादन जमानत पेर्श गरी खररद सभझौता 

गनुय पनेछ । 

(१६) लसिर्न्दी दरभाईपत्रदातािे ईपलनयम (९) बमोलजम राखेको जमानत देहायको ऄर्स्थामा 

जफत हुनेछ : 

(क) छनौट भएको लसिर्न्दी दरभाईपत्रदातािे खररद सभझौता नगरेमा,  

(ख) लसिर्न्दी दरभाईपत्र फाराममा ईलल्िलखत काययसभपादन जमानत खररद सभझौता गने भयाद 

लभत्र  लदन नसकेमा,  

(ग) ऐनको दफा ६२ बमोलजमको अचरण लर्परीत काम गरेमा । 

(१७) लसिर्न्दी दरभाईपत्र सभबन्धी ऄन्य काययलर्लध पररच्छेद ३ मा ईलल्िलखत व्यर्स्था 

बमोलजम हुनेछन ्। 

 

९५.सोझै खररद सभबन्धी व्यर्स्था : (१) ऐनको दफा ४१ को ईपदफा (१)को खण्ड (क) 

बमोलजम खररद गदाय ईपलनयम (११) को ऄधीनमा रही प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतको लनणययिे 

१) ऐनको दफा ४१ को ईपदफा (१)को खण्ड (क) बमोलजम खररद गदाय ईपलनयम (११) को 

ऄधीनमा रही प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतको लनणययिे दर्श िाख रूपैयाँसभम िागत ऄनमुान 
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भएको लनमायण कायय र्ा मािसामान र ५ िाख रुपैया सभमको िागत ऄनमुान भएको  परामर्शय 

सेर्ा सोझै खररद गनय सलकने छ।
1
 

 (२) यस लनयमार्िीमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन पलच्चस िाख रूपैयाँसभमको 

औषलधजन्य मािसामान र्ा नेपािमा ईत्यपालदत
2
 ....... 

3
मािसामान त्ययस्तो मािसामानको 

ईत्यपादकिे रालररयस्तरको समाचारपत्रमा सचूना प्रकार्शन गरी तोकेको लबिी मलू्यमा सोझै खररद 

गनय सलकनेछ । यसरी सौझै खररद गदाय ईपिब्ध भएसभम नेपाि गणुस्तर लचन्ह प्राप्त मािसामान 

खररद गनुय पनेछ ।  

तर, कुनै औषलधजन्य मािसामान ईत्यपादन गने लर्श्व स्र्ास््य सङ्गठनबाट परू्ययोग्यता प्राप्त 

एकमात्र औषलध ईत्यपादक कभपनी भएकोमा त्ययस्तो ईत्यपादकबाट खररद गनुयपदाय सोझै र्ाताय गरी 

जलतसकैु रूपैयाँसभमको भए पलन त्ययस्तो औषलधजन्य मािसामान खररद गनय सलकनेछ ।  

(३) ईपलनयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन एक अलथयक र्षयमा एकै पटक 

र्ा पटक पटक गरी सीमाभन्दा बढी रकमको र्ा एईटै व्यलक्त, फमय, कभपनी र्ा संस्थाबाट एक 

पटक भन्दा बढी सोझै खररद गनय सलकने छैन ।  

(४) यस लनयमार्िीमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन गाईँपालिकाको लनमन्त्रणामा 

भ्रमणमा रहकेा लर्दरे्शी मिुकुको सरकार र्ा ऄन्तरायलररय ऄन्तर सरकारी संस्थाको ऄलतलर्लर्शष्ट 

र्ा लर्लर्शष्ट व्यलक्तिाइ अलत्यता र होटिबास सलुर्धाको िालग पाँच िाख रूपैयाँसभम सोझै 

खररद गनय सलकनेछ ।  

(५) ईपलनयम (१) बमोलजमको खररदको हकमा संरचनात्यमक र्ा एकाइ दरमा सभझौता गनय सलकने 

छ।   

(६) ऐनको दफा ४१ को ईपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोलजम अपलूत गने ऄलधकार एईटा मात्र 

अपलूतयकतायसँग भएको ऄर्स्थामा त्ययस्ता प्रोप्राआटरी मािसामान र्ा औषलधजन्य मािसामान सो 

अपलूतयकता र्ा लनजका अलधकाररक लबिेता  र्ा अलधकाररक एजेन्ट माफय त खररद गनय सलकनेछ 

। 

(७) ईपलनयम (६) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन गाईँपालिकािाइ अर्श्यक पने 

मािसामानको ईत्यपादक नेपािमा एईटा मात्र भएको र ऄन्य ईपयकु्त लर्कल्प नभएमा ऄध्यिबाट 

लनणयय गराइ सोही व्यहोरा ऄलभिेख गरी ईत्यपादकसँग सोझै खररद गनय सलकनेछ ।  

(८) ईपलनयम (२) र (७) बमोलजम ईत्यपादकबाट सोझै खररद गदाय दहेायका र्शतयहरु परूा गरेको 

ईत्यपादकबाट गनुय पनेछ :- 

(क) त्ययस्तो ईत्यपादकिे अफ्नो ईत्यपादनको खदु्रा तथा लडिर लबिी मलू्य सचूी रालररयस्तरको 

समाचारपत्रमा प्रकार्शन गरेको, 

(ख) त्ययस्तो ईत्यपादकिे स्थानीय लडिरिाइ लदए सरहको छुट लदएको ।  

                                                           
1
 पहिलो संसोधनबाट  थहपयको   

2
 पहिलो संसोधनबाट  थहपयको  

3
 पहिलो संसोधनबाट हिककएको  
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(९) सार्यजलनक खररद ऄनगुमन कायायियिे ईपलनयम (७) बमोलजम खररद भएको ऄर्स्थामा 

त्ययस्तो खररदसँग सभबलन्धत ईद्योगको ईत्यपादन िागतको परीिण गनय र्ा गराईन सक्नेछ । त्ययसरी 

परीिण गदाय िागत ऄस्र्ाभालर्क भएको पाआएमा त्ययस्तो ईद्योगिाइ कािोसचूीमा राख्न 

सलकनेछ ।  

(१०) यस लनयमार्िीमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन नेपाि सरकारिे नेपाि 

राजपत्रमा सचूना प्रकार्शन गरी स्र्दरे्शी घरेि ुईद्योग भनी तोलकलदएको घरेि ुईद्योगबाट ईत्यपालदत 

पच्चीस िाख रूपैयाँसभमको मािसामान त्ययस्तो घरेि ुईद्योगसँग खररद सभझौता गरी सोझै खररद 

गनय सलकनेछ । 

(११) एक िाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको सोझै खररद गदाय मौजदुा सचूीमा रहकेा कभतीमा 

तीनर्टा अपलूतयकताय, लनमायण व्यर्सायी, परामर्शयदाता र्ा सेर्ाप्रदायकबाट लिलखतरुपमा 

दरभाईपत्र र्ा प्रस्तार् माग गरी खररद गनुय पनेछ । 

(१२) ऐनको दफा ४१ को ईपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोलजमको प्रोपाआटरी मािसामान सोझै 

खररद गदाय सालर्क सभझौता मलू्यको लतस प्रलतर्शत मलू्यसभम खररद गनय सलकनेछ । 

(१३) कुनै सार्यजलनक लनकायबाट ईत्यपालदत र्ा लर्तररत कुनै मािसामान र्ा सेर्ा खररद गनुय 

परेमा त्ययस्तो मािसामान र्ा सेर्ा ईत्यपादन र्ा लर्तरण गने सार्यजलनक लनकायको ऄलधकार प्राप्त 

ऄलधकारीबाट लनधायररत लबिी मलू्यमा सोझै खररद गनय सलकनेछ ।  

(१४) कुनै ऄन्तरायलररय ऄन्तरसरकारी संस्था र्ा लर्देर्शी मिुकुको सरकार र्ा त्ययस्तो मिुकुको 

सार्यजलनक लनकायसँग कुनै मािसामान खररद गनुय पदाय त्ययस्तो संस्था, सरकार र्ा लनकायबाट 

लनधायररत लबिी मलू्यमा सोझै खररद गनय सलकनेछ ।  

(१५) यस लनयममा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन गाईँपालिकािे ईपलनयम  (१३) र 

(१४) बमोलजम खररद गनुयपदाय कुनै जमानत माग गनुय पनेछैन । 

(१६) ऐनको दफा ४१ को ईपदफा (१) को खण्ड (क) र (ङ) को ऄर्स्थामा बाहके ऄन्य 

खण्डको ऄर्स्थामा गररएको सोझै खररदको हकमा त्ययस्तो खररदको प्रकृलत, कारण र अधार 

सलहत लनमायण व्यर्सायी, अपलूतयकताय, परामर्शयदाता र्ा सेर्ा प्रदायकको नाम खिुाइ सार्यजलनक 

रुपमा सचूना प्रकार्शन गनुय पनेछ । 

(१७) ऐनको दफा ४१ को ईपदफा (१) को खण्ड (घ) को ऄर्स्थामा खररद गनय एक तह मालथको 

ऄलधकारीको स्र्ीकृलत लिन ुपनेछ । 

 

९६ सोझै खररद गनुयऄलघ यलकन गनुयपने कुराः (१) गाईँपालिका  खररद गनुयऄलघ दहेायका कुरा 

यलकन गनुय पनेछ : 

(क) खररद गनुयपने मािसामान भण्डारमा मौज्दात भए र्ा नभएको, 

(ख) प्रस्तालर्त लनमायण व्यर्सायी, अपलूतयकताय, परामर्शयदाता र्ा सेर्ा प्रदायकसँग खररद सभझौता 

बमोलजमको कायय सभपादन गनय अर्श्यक योग्यता भए र्ा नभएको, 
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(ग) प्रस्तालर्त लनमायण व्यर्सायी, अपलूतयकताय, परामर्शयदाता र्ा सेर्ा प्रदायकिे गाईँपालिकाको 

माग बमोलजम पेर्श गरेको प्रस्तार् तोलकएको स्पेलसलफकेर्शन तथा प्रालर्लधक गणुस्तर बमोलजमको 

भए र्ा नभएको, र 

(घ) प्रस्तालर्त लनमायण व्यर्सायी, अपलूतयकताय, परामर्शयदाता र्ा ऄन्य सेर्ा प्रदायकबाट प्रस्तार् 

गररएको मलू्य ईलचत भए र्ा नभएको । 

(२) ईपलनयम (१) को खण्ड (घ) बमोलजमको मलू्य ईलचत भए नभएको कुरा यलकन गनय 

गाईँपालिका बजार ऄध्ययन, परू्य खररद मलू्य, िागत ऄनमुानका अधारमा दर लर्शे्लषण गरी 

प्रस्तालर्त लनमायण व्यर्सायी, अपलूतयकताय, परामर्शयदाता र्ा ऄन्य सेर्ा प्रदायकसँग र्ाताय गनय 

सक्नेछ । 

(३) ऐनको दफा ४१ को ईपदफा (३) बमोलजम खररद सभझौता गदाय पत्राचारको माध्यमबाट समेत 

गनय सलकनेछ ।  

 

९७. प्रलतयोलगता गराइ लडजाआन खररद गनय सक्नेः गाईँपालिका अलकय टेक्चरि र्ा र्शहरी योजना 

जस्ता लर्षयको लडजाआन खररद गनुय पदाय त्ययस्तो लडजाआन सभबन्धी लर्स्ततृ लर्र्रण सलहतको 

कागजात तयार गरी त्ययस्तो कागजात ऄनरुुप लडजाआन प्रलतयोलगता गराइ ईपयकु्त लडजाआन खररद 

गनय सक्नेछ ।  

 

९८. खररद सभबन्धी ऄन्य व्यर्स्था :- ऐनको दफा ६७ को ईपदफा (१) को खण्ड (ख) ऄनसुार 

खररद गदाय नेपाि सरकार र दातपृिबीच भएको सभझौता बमोलजमको दात ृ पिको खररद 

लनदलेर्शका (प्रोक्योरमेन्ट गाआडिाआन) मा ईल्िेख नभएका कुराहरूको हकमा ऐन र यस 

लनयमार्िी बमोलजम हुनेछ 

 

पररच्छेद – ८ 

रार्शन खररद सभबन्धी व्यर्स्था 

 

९९. िागत ऄनमुानको तयारी र स्र्ीकृलतः (१) प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतिे स्र्ीकृत दरर्न्दी 

ऄनसुार रार्शन व्यर्स्था गनुय पने अफु मातहतका लनकायको िालग प्रत्ययेक र्षयको भाद्र 

मसान्तलभत्र नेपाि रारर बैंकबाट प्रकालर्शत हुने सभबलन्धत िेत्रको ईपभोक्ता मलू्यसचूी, कृलष 

ईपजको मलू्य लनधायरण गने सरकारी लनकायिे प्रकालर्शत गरेको मलू्य सचूी, सडक सलुर्धा, 

स्थानीय बजार दर तथा गत र्षयको खररद सभझौता दररेट तथा सार्यजलनक खररद ऄनगुमन 

कायायियबाट कुनै लनदेलर्शका जारी भएको भए त्ययस्तो लनदलेर्शकाको अधारमा िागत ऄनमुान 

तयार गनुय पनेछ । 
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(२) ईपलनयम (१) बमोलजम तयार गररएको िागत ऄनमुान स्र्ीकृलतको िालग दहेाय बमोलजमको 

सलमलत समि पेर्श गनुय पनेछ :- 

(क)  ईपाध्यि  :-        संयोजक 

(ख) प्रमखु, प्रर्शासकीय ऄलधकृत :-      सदस्य 

(ग) कृलष िेत्र हनेे प्रमखु  :-           सदस्य 

(घ) गाईँ स्तरीय ईद्योग र्ालणज्य संघको प्रलतलनलध र सो नभएमा  लजल्िा ईद्योग र्ालणज्य संघको  

प्रलतलनलध :-                                                     सदस्य 

(ङ)  गाईँपालिकाको अलथयक प्रर्शासन र्शाखा प्रमखू :-       सदस्य 

(च) रार्शन व्यर्स्था गनुय पने िेत्रसँग सभबलन्धत र्शाखाको प्रमखू :-      सदस्य 

(छ) खररद आकाइ प्रमखु :-          सदस्य सलचर् 

(३) ईपलनयम (२) बमोलजमको सलमलतिे यस लनयम बमोलजम िागत ऄनमुान स्र्ीकृत गदाय 

ईपलनयम (१) मा ईलल्िलखत कुरािाइ अधार लिइ ऄनसुचूी–१० बमोलजमको ढाँचामा स्र्ीकृत 

गनुय पनेछ । 

 

१००. रार्शन खररद बन्दोबस्त गनेः (१) रार्शन बन्दोबस्त गदाय प्रत्ययेक सािको माघ एक गतेदलेख 

नयाँ अपलूतयकतायिे रार्शन  अपलूतय गनुयपने गरी ऐन र यस लनयमार्िी बमोलजम लसिबन्दी 

दरभाईपत्र र्ा बोिपत्र अह्वान गरी रार्शनको खररद बन्दोबस्त गनय सलकनेछ ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम अह्वान गररने लसिर्न्दी दरभाईपत्र र्ा बोिपत्र माग गदाय दहेायका 

कुरा समेत ईल्िेख गनुय पनेछ : 

(क) रार्शन, दाना, अहाराको लकलसम, गणुस्तर, 

(ख) दलैनक अर्श्यक पररमाण,  

(ग) सभझौता ऄर्लध भर मलू्यर्लृद्ध नलदइने, र  

(घ) नेपािी नागररकसँग मात्र सभझौता गनय सलकने । 

(३) यस लनयम बमोलजम खोलिएका लसिबन्दी दरभाईपत्र र्ा बोिपत्रको तिुनात्यमक तालिका 

ऄनसुचूी– ११ बमोलजमको ढाँचामा बनाईनपुनेछ । 

(४) गाईँपालिकािे ईपलनयम (४) बमोलजमका दरभाईपत्र र्ा बोिपत्रको परीिण र मलू्याङ्कन 

ऐन र यस लनयमार्िी बमोलजम गरी सबैभन्दा घटी दरर्ािाको लसिबन्दी दरभाईपत्र र्ा बोिपत्र 

स्र्ीकृत गनुय पनेछ र त्ययस्तो घलट दरर्ािासँग सभझौता गनुय पनेछ । 

(५) यस लनयम बमोलजम लसिर्न्दी दरभाईपत्र र्ा बोिपत्र पेर्श गने लसिबन्दी दरभाईपत्रदाता र्ा 

बोिपत्रदातािे दइु र्ा दइु भन्दा बढी अआटमको मािसामानको दररेट प्रचलित बजार मलू्यको 

र्शत प्रलतर्शत भन्दा बढी ईल्िेख गरेको पाआएमा मलू्याङ्कन सलमलतिे त्ययस्तो लसिर्न्दी 

दरभाईपत्र र्ा बोिपत्र रद्द गनय लसफाररस गनय सक्नेछ  । 
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(६) यस लनयम बमोलजम खररद सभझौता भएको सात लदनलभत्र प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतिे 

ईपलनयम (४) बमोलजमको तिुनात्यमक तालिका सलहतको प्रलतरे्दन तयार गरी सार्यजलनक खररद 

ऄनगुमन  कायायियमा जानकारी लदन ुपनेछ । 

(७) कुनै लकलसमको लढिाससु्ती भइ रार्शन बन्दोबस्त हुन नसकेमा र्ा सरकारी हालन नोक्सानी हुन 

गएमा त्ययस्तो हानी नोक्सानी प्रलत प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत लजभमेर्ार हुनेछ । 

(८) रार्शन बन्दोबस्त गने गाईँपालिका यस पररच्छेदमा ईल्िेख भएको कुराको हकमा यसै 

बमोलजम र ऄन्य कुराको हकमा ऐन र यस लनयमार्िीको व्यर्स्था पािना गरी रार्शन बन्दोबस्त 

गनुय पनेछ । 

  

१०१. लनरीिण गनय सक्नेः(१) अपलूतयकतायिे सभझौता ऄनसुारको गणुस्तरको रार्शन ईपिब्ध 

गराए नगराएको सभबन्धमा प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतिे अर्श्यकतानसुार लनरीिण गनय सक्नेछ 

र सभझौता ऄनसुारको गणुस्तरको रार्शन ईपिब्ध नगराएको पाआएमा खररद सभझौता भङ्ग गने 

कारबाही गनय सक्नेछ। 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम र्ा ऄन्य कुनै कारणिे सभझौता भङ्ग गरेकोमा अपलूतयकतायिे 

गाईँपालिकािाइ कुनै पेश्की रकम लतनय बाँकी भए त्ययस्तो पेश्की रकम र सो रकममा पेश्की 

लिएको लमलत देलख र्ालषयक दर्श प्रलतर्शतका दरिे हुने ब्याज समेत लतनुय पनेछ । लनजिे त्ययसरी 

सभझौता भङ्ग गरेको लतस लदनलभत्र नलतरेमा सो रकम लनजर्ाट सरकारी बाँकी सरह ऄसिू ईपर 

गररनेछ । 

 

१०२. पेश्की लददां जमानत लिन ु पनेः (१) गाईँपालिकािे अपलूतयकतािाइ खररद सभझौता 

भएपलछ पेश्की लदन ुपने भएमा लनजबाट त्ययस्तो पेश्की रकमिाइ थाभने गरी र्ालणज्य बैंकबाट जारी 

भएको र कभतीमा सात मलहनाको मान्य ऄर्लध भएको बैंक जमानत लिइ कबोि ऄङ्कको 

पच्चीस प्रलतर्शतसभम पेश्की लदन सक्नेछ ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम लदएको पेश्की रकम अपलूतयकतायको प्रत्ययेक मलहनाको लबिबाट 

पचास प्रलतर्शतको लहसाबिे कट्टी गरी चाि ू अलथयक र्षयको ऄन्तसभममा सभपणूय पेश्की रकम 

ऄसिू गरी सक्न ुपनेछ । 

(३) अपलूतयकतायिाइ प्रथम पटक लदएको पेश्की रकम ऄसिु भएपलछ गाईँपालिकािे लनजबाट 

कभतीमा सात मलहनाको मान्य ऄर्लध भएको जमानत लिइ नयाँ अलथयक र्षयको श्रार्ण मलहनामा 

कबोि ऄङ्कको पच्चीस प्रलतर्शतसभम पेश्की पनुः लदन सक्नेछ र त्ययसरी लदइएको पेश्की रकम 

ईपलनयम (२) बमोलजम कट्टी गरी सोही अलथयक र्षयको पौष मसान्तसभममा पेश्की रकम ऄसिू 

गररसक्न ुपनेछ । 

(४) अपलूतयकतािे ईपलनयम (१) र (३) बमोलजम लदइएको पेश्की रकम बराबरको रार्शन लनजको 

गोदाममा मौज्दात राख्न ुपनेछ ।  
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१०३. रार्शनको लनलमि ऄन्य व्यर्स्था गनय सलकनेः गाईँपालिकािे  रार्शनको सट्टा नगद ईपिब्ध 

गराईन ु पने भएमा काययपालिकाबाट लनणयय गरी लनयम ९९ बमोलजम स्र्ीकृत िागत ऄनमुानको 

दर र स्र्ीकृत दरबन्दीको लहसार्िे हुन अईने रकम नगद ैईपिव्ध गराईन सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद – ९ 

घर जग्गा भाडामा लिन ेतथा सरे्ा करारमा लिन ेव्यर्स्था 

 

१०४. घर जग्गा भाडामा लिने सभबन्धी व्यर्स्थाः (१) गाईँपालिकािे घर जग्गा भाडामा लिन ुपदाय 

समाचार पत्र, स्थानीय एफ.एम. माफय त सचुना गने र त्ययस्तो लनकाय र दहेायका कायायियको 

सचूना पाटीमा कभतीमा सात लदनको ऄर्लधको सचूना टाँस गरी भाडाको प्रस्तार् माग गनुय पनेछ 

:-– 

(क) सभर्लन्धत र्डा कायायिय, 

(ख) लजल्िा समन्र्य सलमलतको कायायिय, र 

(ग) कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायायिय । 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको सचूनामा दहेायका कुरा खिुाईन ुपनेछः– 

(क) गाईँपालिकाको नाम र ठेगाना, 

(ख) घर जग्गा अर्श्यक भएको िेत्र र्ा स्थान  

(ग)  भाडामा लिन खोजेको घर जग्गाको प्रकृलत, िेत्रफि र ऄन्य अर्श्यक लर्र्रण, 

(घ) ईपलनयम (४) बमोलजमको सलमलतिे लनधायरण गरेको दररेटमा मात्र घर जग्गा भाडामा लिआने 

कुरा,  

(ङ) घर जग्गाधनीिे प्रस्तार् पेर्श गने तररका र त्ययस्तो प्रस्तार्का साथ पेर्श गनुय पने न्यनूतम 

लर्र्रण,  

(च) प्रस्तार् दालखिा गने स्थान र ऄलन्तम लमलत,  

(छ) घर जग्गाको भाडा भकु्तानीका र्शतयहरु र कर कट्टीको लर्षय, र  

(ज) गाईँपालिकािे ईपयकु्त ठानेका ऄन्य कुरा । 

(३) ईपलनयम (१) बमोलजमको ऄर्लधलभत्र दालखिा भएको घर जग्गा भाडामा लदने प्रस्तार् खोिी 

ईपलनयम (४) बमोलजमको सलमलतमा पेर्श गनुय पनेछ । 

(४) गाईँपालिकािे भाडामा लिने घर जग्गाको भाडा लनधायरण गनय दहेाय बमोलजमको घरभाडा 

लनधायरण सलमलत रहनेछ :- 

   (क) ऄध्यि   –  संयोजक 

  (ख) प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत        – सदस्य 

 (ग) प्रमखु, प्रालर्लधक र्शाखा ,                  – सदस्य 
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 (घ) घर जग्गा भाडामा लिने र्शाखाको प्रमखु    – सदस्य 

       (ङ)अलथयक प्रर्शासन प्रमखु                            – सदस्य सलचर् 

(५) ईपलनयम (४) बमोलजमको सलमलतको बैठक सभबन्धी काययलर्लध सो सलमलत अफैिे लनधायरण 

गरे बमोलजम हुनेछ । 

(६) ईपलनयम (४) बमोलजमको सलमलतिे ईपलनयम (३) बमोलजम पेर्श भएका प्रस्तार्को 

मलू्याङ्कन दहेायका अधारमा गरी घर जग्गाको भाडा लनधायरण गनेछः– 

(क) घर जग्गा रहकेो स्थान र बाटोको सलुर्धा, 

(ख) घर जग्गाको बनार्ट र िेत्रफि, 

(ग) भौलतक सलुर्धा, 

(घ) घर जग्गाको पररसर,  

(ङ) घर जग्गा धनीिे प्रस्तार् गरेको भाडा रकम, र 

(च) घरभाडाको प्रचलित दररेट । 

(७) ईपलनयम (६) बमोलजम घर जग्गा भाडाको रकम लनधायरण गरेपलछ घर जग्गा भाडा लनधायरण 

सलमलतिे सोको जानकारी गाईँपालिकािाइ लिलखत रुपमा लदन ुपनेछ । 

(८) ईपलनयम (७) बमोलजमको जानकारी प्राप्त भएपलछ गाईँपालिकािे सभबलन्धत घर 

जग्गाधनीसँग सभझौता गरी घर जग्गा भाडामा लिन ुपनेछ । 

(९) ईपलनयम (८) बमोलजमको सभझौता घर जग्गा धनी र गाईँपालिकाको मञ्जरुीमा नर्ीकरण गनय 

सलकनेछ । 

(१०) घर जग्गा भाडाको दररेटमा बलृद्ध गनुय परेमा ईपलनयम (४) बमोलजमको सलमलत समि पेर्श 

गनुय पनेछ ।  

(११) गाईँपालिका र्ालषयक पाँच िाख रुपैयाँसभम घरजग्गा भाडा लतनुयपने गरी घरजग्गा भाडामा 

लिन ुपरेमा ईपलनयम (१) बमोलजमको सचूना बमोलजम प्राप्त प्रस्तार्मध्ये ईपयकु्त प्रस्तार्मा सेर्ा, 

सलुर्धा तथा भाडा रकम सभबन्धमा घर जग्गा धनीसँग सोझै र्ाताय गरी घरजग्गा भाडामा लिन 

सक्नेछ । 

 

१०५. सेर्ा करारमा लिने सभबन्धी काययलर्लधः (१) कायायिय सरुिा, लचठ्ठीपत्र ओसार पसार, 

सरसफाइ, लर्द्यतु र धाराको सञ्चािन तथा रेखदेख, पर्शसु्र्ास््य तथा कृलष प्रसार कायय, 

बगैंचाको सभभार र रेखदखे, टाइलपङ र्ा कभप्यटुर टाइप, ड्राइलभङ जस्ता दलैनक कायय सञ्चािन 

गनय अर्श्यक पने सेर्ा करारमा लिन ु परेमा गाईँपालिकािे कुनै व्यलक्त, फमय, संस्था र्ा 

कभपनीसँग करार गरी त्ययस्तो सेर्ा करारमा लिन सक्नेछ ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको सेर्ा करारमा लिदाँ त्ययस्तो सेर्ाको अर्श्यकता, लकलसम, 

समयार्लध, गणुस्तर, सेर्ा सञ्चािन लर्लध, िाग्ने मोटामोटी खचय र कायय िेत्रगत र्शतय तयार गरी 

प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतबाट स्र्ीकृत गराईन ुपनेछ ।  
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(३) पाँच िाख रुपैंयाँसभम  सेर्ा र्शलु्क िाग्ने सेर्ा र्ाताय गरी खररद गनय सलकनेछ । सो रकम भन्दा 

बढी सेर्ा र्शलु्क िाग्ने सेर्ाको हकमा पन्र लदनको सचूना रालररय समाचार पत्रमा र्ा स्थानीय 

पत्रपलत्रकामा  प्रकार्शन गरी र गाईँपालिका एबं दहेायका कायायियको सचूना पाटीमा सचूना टाँस 

गरी प्रस्तार् माग गनय सलकनेछ :- 

(क) लजल्िा प्रर्शासन कायायिय, 

(ख) लजल्िा समन्र्य सलमलतको कायायिय, र 

(ग) कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायायिय । 

(४) ईपलनयम (३) बमोलजमको सचूनामा दहेायका कुरा खिुाईन ुपनेछः– 

(क)  सभबलन्धत गाईपालिकाको नाम र ठेगाना, 

(ख)  सेर्ाको प्रकृलत, पररमाण, र्शतय र ऄन्य अर्श्यक कुरा, 

(ग) सेर्ा प्रदान गनुय पने स्थान र ऄर्लध, 

(घ) प्रस्तार्दातािे प्रस्तार् साथ पेर्श गनुय पने न्यनूतम कागजात र लर्र्रण,  

(ङ) प्रस्तार् दालखिा गनुयपने ऄलन्तम लमलत र स्थान, 

(च) सेर्ा र्शलु्क भकु्तानीका र्शतय र कर कट्टीको लर्षय, र 

(छ) ऄन्य अर्श्यक कुरा । 

(५) गाईँपालिकािे भयादलभत्र प्राप्त भएका प्रस्तार् लनयम ६८ बमोलजम खोिी प्रस्तार्दाताको 

प्रस्तार् मलू्याङ्कन गनुय पनेछ । 

(६) ईपलनयम (५) बमोलजम प्रस्तार् मलू्याङ्कन गदाय ईपलनयम (२) बमोलजमको कायय िेत्रगत 

र्शतय परूा गरी सरै्भन्दा घटी सेर्ा र्शलु्क प्रस्तार् गने प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् स्र्ीकृत गरी सेर्ा 

करार सभझौता गनुय पनेछ ।  

(७) ईपलनयम (६) बमोलजम स्र्ीकृत प्रस्तार्को प्रस्तार्दाता सेर्ा करार गनय नअएमा 

त्ययसपलछको सरै् भन्दा घटी सेर्ा र्शलु्क प्रस्तार् गने प्रस्तार्दातासँग सेर्ा करार गनय सलकनेछ ।  

(८) सेर्ा प्रदायकिे प्रदान गरेको सेर्ाको ऄनगुमन गाईँपालिकािे समय समयमा  गनुय पनेछ । 

त्ययसरी ऄनगुमन गदाय सेर्ा सन्तोषजनक भएको नपाआएमा र्ा करार बमोलजमको नभएमा सेर्ा 

प्रदायकिाइ सेर्ाको स्तर र्लृद्ध गनय सचूना लदन ुपनेछ र त्ययसरी सचूना लददंा पलन सेर्ाको स्तर र्लृद्ध 

नभएमा सेर्ा करार रद्द गरी ऄको सेर्ा करारको व्यर्स्था गनुय पनेछ । 

(९) यस लनयममा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४ को दफा ८३ को ईपदफा (८) बमोलजमका पदहरुबाट सभपादन गररने कायय न्यनूतम 

पाररश्रलमक तोकी व्यलक्त र्ा संस्थासँग करार गरी सेर्ा करारबाट सभपादन गनुय पनेछ । 

 

१०६. मािसामान ममयत सभभार गन े गराईने काययलर्लधः (१) गाईँपालिकामा रहकेो कुनै 

मािसामान ममयत सभभार गनुय पने भए सोको लिलखत जानकारी त्ययस्तो मािसामानको 
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ईपयोगकतायिे प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतिाइ लदन ुपनेछ । त्ययसरी जानकारी प्राप्त भएपलछ लनजिे 

लनयम १४ को ईपलनयम (५) बमोलजम िागत ऄनमुान तयार गराइ स्र्ीकृत गनुय पनेछ ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम िागत ऄनमुान स्र्ीकृत भएपलछ मािसामानको ममयत अफ्नै 

र्कय र्शप र्ा ममयत केन्द्र भए त्ययस्तो मािसामानको ममयत त्ययस्तो र्कय र्शप र्ा ममयत केन्द्रबाट गराईन ु

पनेछ । त्ययसरी ममयत गराईँदा कुनै मािसामान, ईपकरण र्ा पाटपजूाय फेरबदि गनुयपने भएमा 

त्ययस्तो मािसामान, ईपकरण र्ा पाटपजूाय मौज्दातबाट लिइ र मौज्दातमा नभए ऐन र यस 

लनयमार्िीको प्रलिया ऄर्िभर्न गरी खररद गनुयपनेछ । 

(३) ईपलनयम (२) बमोलजम ईपकरण र्ा पाटपजूाय खररद गरेकोमा त्ययस्तो मािसामान र्ा ईपकरण 

लजन्सी दालखिा गराइ प्रलत एकाइ मलू्य पाँच हजार रुपैयाँ भन्दा बढी पने ईपकरण र्ा पाटपजूायको 

ऄलभिेख राख्न ु पनेछ र त्ययस्ता पाटपजूाय परुाना ईपकरण र्ा पाटयपजूायको िालग प्रलतस्थापन 

गररएको कुरा सभबलन्धत प्रालर्लधकबाट प्रमालणत गराइ परुाना सामान लजन्सी दालखिा गनुय पनेछ ।  

(४) अफ्नो र्कय र्शप र्ा ममयत केन्द्र नभएको ऄर्स्थामा ऐन र यस लनयमार्िीको प्रकृया 

ऄर्िभर्न गरी मािसामान ममयत सभभार गराईन ुपनेछ । 

(५) यस लनयममा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन अफ्नै र्कय र्शप र्ा ममयत केन्द्र 

भएको ऄर्स्थामा ममयत कायय ऄलभिेख फाराममा (जब काडय) रेकडय राखी ममयत पश्चात ्िागत 

लस्र्कृत गनय सलकनेछ । 

 

१०७. ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायबाट काम गराईने काययलर्लधः (१) यस लनयमार्िीमा 

ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन एक करोड रुपैयाँसभमका िागत ऄनमुान भएको 

लनमायण कायय र्ा सो सभबन्धी सेर्ा ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायर्ाट गराईन र्ा प्राप्त गनय 

सलकनेछ । 

(२) ईपलनयम (१) को प्रयोजनको िालग सभबलन्धत काम र्ा सेर्ाको प्रकृलत, पररमाण, िाग्ने 

रकम, ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिे व्यहोने र्ा व्यहोनुय पने रकम र ऄन्य अर्श्यक 

कुराहरु खिुाइ सार्यजलनक सचूना प्रकार्शन गरी प्रस्तार् माग गनय र्ा त्ययस्तो सलमलत र्ा समदुाय 

अफैिे प्रस्तार् र्ा लनरे्दन पेर्श गनय सक्नेछ । 

(३) ईपलनयम (२) बमोलजमको प्रस्तार् र्ा लनरे्दन प्राप्त भएपलछ गाईँपालिका र त्ययस्तो ईपभोक्ता 

सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिे अर्श्यकतानसुार छिफि, र्ाताय र्ा लनमायण स्थिको भ्रमण गरी 

त्ययस्तो काम र्ा सेर्ाका सभबन्धमा खररद सभझौता गनुय पनेछ । त्ययस्तो सभझौतामा दहेायको 

कुराहरु ईल्िेख गनुय पनेछः 

(क) लनमायण कायय र्ा सेर्ाको प्रकृलत, पररमाण, िागत ऄनमुान, ईपभोक्ता सलमलत र्ा 

िाभग्राही समदुायिे व्यहोने र्ा व्यहोनुय पने रकम, कायय र्ा सेर्ा सभपन्न गनुय पने ऄर्लध, 

(ख) साठी िाख रुपैयाँभन्दा बढी िागत ऄनमुान भएको काययमा प्रत्ययेक कायय एकाइमा ईपभोक्ता 

सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिे गनुय पने योगदान, 
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(ग) गाईँपालिकािे सभबलन्धत काययको लडजाआन, िागत ऄनमुान तयार गने, स्र्ीकृत गने, 

प्रालर्लधक सल्िाह लदने, नांपजाँच गने, जाँचपास गने र ऄन्य अर्श्यक प्रालर्लधक सहयोग 

ईपिब्ध गराईने, सपुरीरे्िण, गणुस्तर लनयन्त्रण गने,  

(ग) लनमायण कायय र्ा सेर्ा गाईँपालिका र ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायको 

सहभालगतामा सभपन्न र्ा ईपिब्ध हुने,  

(घ) सभपन्न लनमायण काययको सञ्चािन र्ा ममयत सभभार ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही 

समदुायिे गनुय पने, 

(ङ) गाईँपालिकािे ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिाइ ईपिब्ध गराइने पेश्की रकम, 

(च) सभपन्न लनमायण कायय र्ा सेर्ाको भकु्तानीको र्शतय र तररका, र 

(छ) ऄन्य अर्श्यक कुराहरु ।  

(४) ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिाइ लनमायण कायय र्ा सेर्ाको काम लददंा ईपलनयम 

(३) को खण्ड (ख) बमोलजमको िागत ऄनमुानमा रहकेो मलू्य ऄलभर्लृद्ध कर, ओभरहडे, 

कलन्टन्जेन्सी रकम र जनसहभालगताको ऄंर्श कट्टा गरेर मात्र भकु्तानी लदनपुनेछ ।  

(५) सामान्यतया ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायबाट कायय गराईँदा पेश्की ईपिब्ध 

गराआने छैन । तर, अयोजनाको प्रकृलत ऄनसुार पेश्की रकम नलदएसभम काम प्रारभभ नहुने ऄर्स्था 

भएमा सभझौता रकमको बढीमा लबस प्रलतर्शत रकमसभमको ऄलग्रम रुपमा पेश्की लदन सक्नेछ । 

त्ययसरी लदएको पेश्कीको ऄलन्तम लकस्ता भकु्तानी गनुय ऄलघ फछ्यौट गरी सक्नपुनेछ । 

(६) ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिे हरेक लकस्ताको कामको प्रालर्लधक मलू्याङ्कन, 

लबि, भपायइ र खर्यच प्रमालणत गने ऄन्य कागजात त्ययस्तो सलमलत र्ा समदुायको बैठकबाट 

ऄनमुोदन गराइ गईँपालिकामा पेर्श गनुय पनेछ ।  

(७) ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिे अफूिे प्रत्ययेक लकस्तामा गरेको खचयको सचूना 

सार्यजलनक स्थिमा टाँस गनुयपनेछ र अफूिे गरेका कामकारबाहीको सभबन्धमा काययपालिकािे 

तोकेको प्रलिया बमोलजम तोकेको ऄर्लधलभत्र सार्यजलनक पररिण गनुयपनेछ । 

(८) गाईँपालिकािे ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिाइ सभबलन्धत कामको िालग 

प्रालर्लधक सहयोग ईपिब्ध गराईन नसक्ने भएमा सो कामको िालग अर्श्यक प्रालर्लधक 

जनर्शलक्त सो सलमलत र्ा समदुाय अफैिे करारमा लनयकु्त गनय सक्नेछ । त्ययसरी लनयकु्त गररएको 

प्रालर्लधकिाइ लदनपुने पाररश्रलमक गाईँपालिकािे कट्टा गरेको कलन्टन्जेन्सीबाट भकु्तानी गनुयपनेछ ।  

तर, त्ययस्तो पाररश्रलमक िागत ऄनमुानको तीन प्रलतर्शत भन्दा बढी हुने छैन ।  

(९) ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायबाट सञ्चालित हुने लनमायण काययमा िोडर, 

एक्साभेटर, रोिर, डोजर, ग्रेडर लर्टुलमन लडस्रीव्यटुर, लर्टुलमन ब्र्ाआिर जस्ता हभेी मेर्शीनहरु 

प्रयोग गनय सलकने छैन । 
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तर, िागत ऄनमुान तयार गदायको समयका हभेी मेर्शीन प्रयोग गनुय पने जलटि प्रकृलतको कायय भनी 

ईल्िेख भएको रहछे भने सभबलन्धत प्रालर्लधकको लसफाररसमा गाईँपालिकाबाट सहमलत लिइ 

त्ययस्ता मेर्शीन प्रयोग गनय सलकनेछ ।  

(१०) ईपलनयम (९) को प्रलतबन्धात्यमक र्ाक्यांर्श लर्परीत हभेी मेर्शीन प्रयोग गरेको पाआएमा 

त्ययस्तो ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायसँग भएको सभझौता रद्द गररनेछ । 

(११) ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदूायिे पाएको काम अफैिे सभपन्न गनुय पनेछ र कुनै 

लनमायण व्यर्सायी र्ा सब कन्रक्टरबाट गराईन सलकने छैन । कुनै कारणर्र्श सो सलमलत र्ा 

समदुाय अफैिे समयमा सो काम सभपन्न गनय नसक्ने भएमा सो कुराको सचूना गाईँपालिकािाइ 

लदन ुपनेछ । त्ययसरी सचूना प्राप्त भएपलछ गाईँपालिकािे सो सभबन्धमा अर्श्यक जाँच गरी सो  

सलमलत र्ा समदुायसँग भएको सभझौता तोडी बाँकी काम ऐन र यस लनयमार्िी बमोलजम गराईन ु

पनेछ ।  

(१२) ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिे लनमायण कायय सभपन्न गररसकेपलछ गाईँपालिकािे 

खटाएको प्रालर्लधक कमयचारीबाट त्ययस्तो कामको जाँचपास गराइ गाईँपालिकाबाट प्राप्त रकम र 

जनसहभालगताबाट व्यहोररएको श्रम, नगद र्ा लजन्सी समेत कूि खचयको लर्र्रण गाईँपालिकामा 

पेर्श गनुय पनेछ । गाईँपालिकािे त्ययसरी प्राप्त भएको लर्र्रण तथा ईक्त लनमायण काययको सभे, 

लडजाआन, िागत ऄनमुान, सपुरररे्िण र काययसभपादन गने व्यलक्त तथा पदालधकारीको नाम र पद 

समेत खलु्ने गरी कायय सभपन्न प्रलतरे्दन तयार गरी ऄलभिेख राख्न ुपनेछ ।  

(१३) ईपलनयम (१२) बमोलजम लनमायण कायय सभपन्न भएपलछ गाईँपालिकािे सोको रेखदेख, 

ममयत सभभार गने लजभमेर्ारी समेत तोकी अयोजनाको स्र्ालमत्यर् ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही 

समदुायिाइ नै हस्तान्तरण गनुय पनेछ ।  

(१४) ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिे अफूिे प्राप्त गरेको कुनै रकम दरुुपयोग गरेको 

पाआएमा गाईँपालिकािे छानलबन गरी त्ययस्तो रकम ईपभोक्ता सलमलतका पदालधकारीहरुबाट 

दामासाहीिे सरकारी बाँकी सरह ऄसिु ईपर गनुय पनेछ । त्ययस्तो रकम ऄसिु ईपर गने काययमा 

गाईँपालिकािाइ सहयोग पयुायईन ुसभबलन्धत प्रमखु लजल्िा ऄलधकारीको कतयव्य हुनेछ ।  

(१५) ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिे प्राप्त गरेको कुनै काममा लनमायण व्यर्सायीिाइ 

संिग्न गराआएको पाआएमा  गाईँपालिकािे ईक्त ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायसँग भएको 

सभझौता रद्द गरी त्ययस्तो ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिाइ भलर्रयमा त्ययस्तो लकलसमको 

कुनै काम गनय नलदने ऄलभिेख राखी सो काम गने लनमायण व्यर्सायीिाइ कािो सचूीमा राख्न 

सार्यजलनक खररद ऄनगुमन कायायियमा लसफाररस गनुय पनेछ । 

(१६) यस लनयम बमोलजम ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायबाट काम गराईँदा 

गाईँपालिकािे दहेायका लर्षयका सभबन्धमा ऄपनाईन ु पने काययलर्लध सार्यजलनक खररद 

ऄनगुमन कायायियिे तोकेबमोलजम हुनेछ :-—  

(क) श्रम मिूक कामको लनधायरण,  
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(ख) ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदूायको गठन लर्लध र काम, कतयव्य र ऄलधकार, 

(ग) काम र्ा सेर्ामा लमतव्यलयता, गणुस्तरीयता, लदगोपना ऄलभर्लृद्ध गने तररका, 

(घ) अभदानी खचयको ऄलभिेख राख्ने, 

(ङ) काम र्ा सेर्ाको सपुरररे्िण र ऄनगुमन,  

(च)  लनमायण काययको फरफारक र जाँचपास, र 

(छ)  ऄन्य अर्श्यक कुराहरु । 

(१७) ईपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदूायिे ईपलनयम (१३) बमोलजम हस्तान्तररत 

अयोजनाको सेर्ा ईपयोग गरे र्ापत ईपभोक्तािे लतनुयपने सेर्ा र्शलु्क तोक्न सक्नेछ र त्ययस्तो 

र्शलु्क जभमा गने कुनै कोष खडा गरी सोही कोषबाट त्ययस्तो लनमायण कायय सञ्चािन तथा ममयत 

सभभार गनुयपनेछ । 

१०८. ऄमानतबाट लनमायण कायय गराईनेः (१) गाईँपालिकामा ऄमानतबाट काम गनय खचय गने 

ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीिे अफुभन्दा एक तह मालथको ऄलधकारीको स्र्ीकृलत लिन ुपनेछ ।  

(२) ऄमानतबाट काम गनुयपदाय सो कामको िालग अर्श्यक पने प्रालर्लधक सेर्ा र लनमायण सामग्री 

ऐन र यस लनयमार्िीको प्रकृया बमोलजम खररद गरी ज्यािामा काम गराईन ुपनेछ ।  

(३) यस लनयमार्िी बमोलजम ऄमानतबाट लनमायण कायय गनुय परेमा त्ययस्तो काम एकिाख 

रुपैयाँमा नबढाइ खण्ड खण्ड गरी र्ातायबाट गराईन र्ा लनमायण सभबन्धी काम अर्श्यक लनमायण 

सामग्री ईपिब्ध गराइ ज्यािामा लदन सलकनेछ । 

 

१०९. गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराईने सभबन्धी व्यर्स्थाः (१) गाईँपालिकािे ऐनको दफा ४६ 

बमोलजम गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराईनको िालग त्ययस्तो कामको अर्श्यकता, लकलसम, 

समयार्लध, कामको गणुस्तर, जनर्शलक्त, कायय सञ्चािन लर्लध सलहतको काययिेत्रगत र्शतय र िाग्ने 

रकमको मोटामोटी ऄनमुान तयार गनुय पनेछ ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको काम गराईनको िालग त्ययस्तो काम गर्य ने ईद्दशे्य राखी प्रचलित 

काननू बमोलजम दताय भएको र लनयम १९ बमोलजमको मौजदुा सचूीमा समारे्र्श भएका गैर 

सरकारी संस्थािाइ कभतीमा पन्र लदनको ऄर्लध लदइ रालररयस्तर र्ा स्थानीयस्तरको दलैनक 

समाचारपत्रमा सचूना प्रकार्शन गरी सो संस्थाबाट प्रस्तार् माग गनुय पनेछ ।  

(३) ईपलनयम (२) बमोलजमको सचूनामा दहेायका कुराहरु खिुाईन ुपनेछः– 

(क) गाईँपालिकाको नाम र ठेगाना, 

(ख)  प्रस्तालर्त काययको प्रकृलत, पररमाण र ऄन्य अर्श्यक लर्र्रण, 

(ग)  प्रस्तालर्त कायय गनुय पने स्थान र सभपन्न गनुयपने ऄर्लध, 

(घ)  प्रस्तार् दालखिा गनुय पने ऄलन्तम लमलत र स्थान, 

(ङ) प्रस्तार्को ढाँचा, 

(च) प्रस्तार्दातािे प्रस्तार्साथ पेर्श गनुयपने कागजात,  
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(छ) भकु्तानीका र्शतय र कर कट्टी, र 

(ज) गाईँपालिकािे अर्श्यक ठानेका ऄन्य कुरा । 

(४) ईपलनयम (२) बमोलजमको माग ऄनसुार पनय अएका प्रस्तार्हरु प्रस्तार्दाताको रोहर्रमा 

खोिी मचुलु्का तयार गनुय पनेछ । 

(५) मलू्याङ्कन सलमलतिे ईपलनयम (१) बमोलजमको काययिेत्रगत र्शतय परूा गरी न्यनूतम रकम 

प्रस्तार् गने प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् स्र्ीकृलतका िालग प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत समि 

लसफाररस गनुय पनेछ ।  

(६) ईपलनयम (५) बमोलजम लसफाररस भएको प्रस्तार् ईपयकु्त देलखएमा गाईँपालिकािे त्ययस्तो 

प्रस्तार् स्र्ीकृत गरी सभबलन्धत प्रस्तार्दातािाइ सभझौता गनय अईन लमलत खोिी सचूना लदन ु

पनेछ र त्ययस्तो लमलतमा लनज ईपलस्थत भएमा लनजसँग सभझौता गनुय पनेछ । 

(७) ईपलनयम (६) बमोलजम सचूना लदइ यएको प्रस्तार्दाता सभझौता गनय नअएमा लनजपलछको 

ईपलनयम (१) बमोलजमको कायय िेत्रगत र्शतय परूा गरी सरै्भन्दा कम रकम प्रस्तार् गने 

प्रस्तार्दातासँग सभझौता गनय सलकनेछ ।  

 

 

पररच्छेद– १० 

पनुरार्िोकन सभबन्धी व्यर्स्था 

 

११०. प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत समि लदइने लनरे्दनमा खिुाईन ुपने कुराः खररद कारबाही र्ा 

लनणययको पनुरार्िोकनको िालग ऐनको दफा ४७ बमोलजम प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतसमि 

लनरे्दन लदन चाहने  बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातािे त्ययस्तो लनरे्दनमा देहायका कुराहरु खिुाइ 

हस्तािर गरेको हुन ुपनेछ :-— 

(क) लनरे्दकको नाम, ठेगाना, टेलिफोन, फ्याक्स नभर्र र इमेि ठेगाना, 

(ख) सङ्गलठत संस्था भए त्ययसरी लनरे्दन लदन सो संस्थािे प्रदान गरेको ऄलधकार पत्र, 

(ग) बोिपत्र संख्या,  

(घ) लनरे्दन लदनपुने त्यगत र काननूी अधार,  

(ङ) सभबद्ध कागजातको प्रलतलिलप । 

 

१११. रकमको हद :- ऐनको दफा ४७ को ईपदफा (८) को प्रयोजनको िालग दइु करोड रुपैयाँ 

भन्दा कम रकमको खररद कारबाहीको सभबन्धमा पनुरार्िोकन सलमलत समि लनरे्दन लदन 

सलकने छैन ।   तर, परू्ययोग्यता र्ा प्रालर्लधक प्रस्तार् जस्ता मलू्य नखलु्ने प्रकृलतका बोिपत्र र्ा 

प्रस्तार्को मलू्याङ्कन ईपर पनुरार्िोकन सलमलत समि लनरे्दन लदन यस लनयमिे बाधा पने छैन 

।  
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११२. पनुरार्िोकनको िालग लदआने लनरे्दनमा खिुाईन ुपने कुराः (१) ऐनको दफा ४९ बमोलजम 

पनुरार्िोकनको िालग लनरे्दन लदन चाहने बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातािे सो लनरे्दनमा दहेायका 

कुरा खिुाइ हस्तािर गरेको हुन ुपनेछ :-—   

(क) लनरे्दकको नाम, ठेगाना, टेलिफोन नभबर, फ्याक्स नभर्र र आमेि ठेगाना,  

(ख) सँगलठत संस्थाको तफय बाट लनरे्दन लदआने भए त्ययसरी लनरे्दन लदन ऄलधकार प्रदान गने 

कागजात,  

(ग) खररद कारबाहीको संलिप्त लर्र्रण,   

(घ) खररद सभझौता भआसकेको भए त्ययस्तो सभझौता भएको लमलत र प्राप्त गने अपलूतयकताय, लनमायण 

व्यर्सायी, परामर्शयदाता र्ा सेर्ा प्रदायक,  

(ङ) लनरे्दकिे खररद सभझौता पाईन ुपने त्यगत तथा काननूी अधार,   

(च) खररद सभझौता प्राप्त गनेिे त्ययस्तो सभझौता पाईन नपने त्यगत तथा काननूी अधार,  

(छ) लनरे्दकको साभपलिक (प्रोपराइटरी), व्यापाररक र ऄन्य गोप्य जानकारी सरुिा गनयको िालग 

पनुरार्िोकन सलमलतिे कुनै लर्रे्शष ईपाय गररलदन ुपने भए त्ययस्तो लर्रे्शष ईपाय, र  

(ज) सभझौता प्राप्त नगरेका कारणिे लनरे्दकिाइ भएको र्ा पगु्न सक्ने र्ास्तलर्क हालन नोक्सानी ।  

 (२) ईपलनयम (१) बमोलजमको लनरे्दनको साथ लनरे्दकिे अफूिे गरेको दार्ी पलुष्ट गने 

कागजातको प्रलतलिलप संिग्न गनुय पनेछ । त्ययस्तो कागजात लनजसँग हुन नसक्ने प्रकृलतको भएमा 

लनजिे त्ययस्तो कागजात सभबलन्धत लनकायबाट लझकाइ पाईन पनुरार्िोकन सलमलत समि 

ऄनरुोध गनय सक्नेछ ।      

(३) ईपलनयम (१) बमोलजमको लनरे्दनमा ईलल्िलखत लर्षयका सभबन्धमा लनरे्दकिे 

पनुरार्िोकन सलमलत समि सनुरु्ाइ गराईन चाहमेा सो सभबन्धी कारण र अधार त्ययस्तो 

लनरे्दनमा खिुाईन ुपनेछ ।  

११३. जमानत राख्न ुपने :- (१) ऐनको दफा ५० बमोलजम लनरे्दन लदने लनरे्दकिे बोिपत्र र्ा 

प्रस्तार्मा अफूिे कबोि गरेको रकमको ०.१५ (र्शनु्य दर्शमिब एक पाँच) प्रलतर्शतिे हुन अईने 

रकम बराबरको नगद रकम र्ा कभतीमा नब्बे लदन मान्य ऄर्लध भएको बैङ्क जमानत पेर्श गनुय 

पनेछ ।     

(२) परू्ययोग्यता र्ा प्रालर्लधक प्रस्तार् जस्ता मलू्य नखलु्ने प्रकृलतका प्रस्तार्को मलू्याङ्कन ईपर 

पनुरार्िोकन सलमलत समि लनरे्दन लदन ु पदाय परू्ययोग्यता प्रस्तार्को हकमा लनयम ६१ को 

ईपलनयम (१) को प्रलतबन्धात्यमक र्ाक्यांर्शको ऄधीनमा रही तोलकएको एकमषु्ट रकम र प्रालर्लधक 

प्रस्तार्को हकमा बोिपत्र जमानतको दर्श प्रलतर्शतिे हुने रकम बराबर जमानत राख्न ुपनेछ । 

(३) पनुरार्िोकन सलमलतिे अफू समि परेको लनरे्दन ईपर गने कारबाही सभबन्धी व्यबस्था 

संघीय काननू बमोलजम हुनेछ ।      
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११४. पनुरार्िोकनको लनरे्दन पठाईने तररका :- (१) प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत र्ा 

पनुरार्िोकन सलमलत समि पनुरार्िोकनको िालग लदने लनरे्दन बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाता 

अफैिे बझुाईन र्ा हुिाक, कुररयर र्ा लर्द्यतुीय माध्यमर्ाट पठाईन सक्नेछ ।     

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम हुिाक, कुररयर र्ा लर्द्युतीय माध्यमर्ाट पठाआएको लनरे्दन ऐन र्ा 

यस लनयमार्िीमा तोलकएको समयार्लधलभत्र नपगेुमा त्ययस्तो लनरे्दन ईपर कुनै कारबाही हुने छैन 

।    

(३) गाईँपालिकािे ईपलनयम (१) बमोलजम पनुरार्िोकनको लनरे्दन परेको जानकारी प्राप्त 

गरेपलछ पनुरार्िोकन सलमलतिे लनणयय नलदएसभम खररद सभझौता रोक्का राख्न ुपनेछ ।  

 

११५. जानकारी तथा प्रलतलियामा ईल्िेख गनुयपने कुरा :- (१) ऐनको दफा ५० को ईपदफा (३) 

बमोलजम कायायियिे पनुरार्िोकन सलमलतिाइ लदने जानकारी तथा प्रलतलियामा 

पनुरार्िोकनको लनरे्दनमा गररएको दार्ी सभबन्धी त्यगत लर्र्रण, खररद कारबाहीको काननूी 

अधार र सभर्द्ध कागजातको प्रलतलिलप संिग्न गनुय पनेछ ।     

(२) पनुरार्िोकन सलमलतिे कायायियिाइ खररदसँग सभबलन्धत कागजातमध्ये ईपयकु्त कागजात 

र्ा त्ययसको कुनै ऄंर्श पेर्श गनय अदरे्श लदएमा कायायियिे अदरे्श बमोलजमको कागजात ईपिब्ध 

गराईन ुपनेछ ।       

 

११६. ईपलस्थत हुनपुने :- पनुरार्िोकन सलमलतिे पनुरार्िोकनको िममा ईपलस्थत हुन सचूना 

गरेको ऄर्स्थामा सचूना बमोलजम अलधकाररक प्रलतलनलध ईपलस्थत हुने व्यबस्था कायायियिे 

लमिाईन ुपनेछ ।     

 

११७. ईजरूी सभबन्धी लनणययको ऄलभिेख :- पनुरार्िोकनको सभबन्धमा कायायिय, 

पनुरार्िोकन सलमलत र्ा ऄन्य लनकायबाट भएको लनणयय र त्ययस्तो लनणययको सभबन्धमा 

ऄपनाआएको ईपचारात्यमक कदमहरुको ऄलभिेख राखी त्ययसको जानकारी प्रत्ययेक र्षय सार्यजलनक 

खररद ऄनगुमन कायायियिाइ लदन ुपनेछ । 
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पररच्छेद – ११ 

खररद सभझौता सभबन्धी व्यर्स्था 

 

११८. बजेट संकेत ईल्िेख गनुयपनेः गाईँपालिकािे खररद सभझौतामा बजेट संकेत ईल्िेख 

गनुय पनेछ । 

११९. सभझौता गनय काययसभपादन जमानत पेर्श गनुयपनेः (१) स्र्ीकृत बोिपत्रको 

बोिपत्रदातािे ऐनको दफा २७ को ईपदफा (४) बमोलजम काययसभपादन जमानत पेर्श गदाय 

बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा ईल्िेख भएको ढांचामा ऐनको दफा २७ को ईपदफा (३) 

बमोलजमको भयादलभत्र र्ालणज्य बैंकबाट जारी भएको काययसभपादन जमानत पेर्श गनुय पनेछ ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको कायय सभपादन जमानत पेर्श गदाय ऐनको दफा २७ को ईपदफा (४) 

मा ईल्िेख गरे बमोलजमको रकम हुन ुपनेछ ।  

(३) ईपलनयम (२) बमोलजम खररद सभझौतामा रकम नखलु्ने सभझौताको हकमा गाईँपालिकािे 

बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा तोकी लदएको काययसभपादन जमानत पेर्श गनुय पनेछ । 

(४) खररद सभझौतामा ऄन्यथा व्यर्स्था भएकोमा बाहके ईपलनयम (१) बमोलजमको 

काययसभपादन जमानतको मान्य ऄर्लध त्ययस्तो सभझौतामा ईलल्िलखत मािसामान अपलूतय र्ा 

हस्तान्तरण गनुयपने ऄलन्तम ऄर्लध र्ा प्रत्ययाभलूत (र्ारेन्टी) को ऄर्लध र्ा लनमायण काययको त्रलुट 

सच्चाईने दालयत्यर् (लडफेक्ट िायलबलिलटज) को ऄर्लधभन्दा कभतीमा एक मलहना बढी ऄर्लधको 

हुनपुनेछ । 

(५) लर्दरे्शी र्ैंकिे जारी गरेको कायय सभपादन जमानत नेपािमा स्थापना भएको कुनै र्ालणज्य 

बैंकिे प्रलत प्रत्ययाभलूत (काईण्टर ग्यारेन्टी) गरेको भएमा मात्र मान्य हुनेछ । 

 

१२०. सभझौता कायायन्र्यन सभबन्धी व्यर्स्थाः (१) गाईँपालिकािे खररद सभझौता कायायन्र्यन 

गदाय अर्श्यकतानसुार दहेायका काम गनुय पनेछ :-— 

(क)खररद सभझौता भएपलछ सभबलन्धत अपलूतयकताय, परामर्शयदाता, सेर्ा प्रदायक र्ा लनमायण 

व्यर्सायीसँग अर्श्यक भए बैठक (पोष्ट लबड कन्फे्रन्स) गने, 

(ख) सभझौता कायायन्र्यन सभबन्धी कायययोजना र काययतालिका तयार गने,  

(ग) सभझौताको र्शतय बमोलजम समयलभतै्र प्रलततपत्र खोल्ने व्यर्स्था गने, 

(घ) अर्श्यक भएमा सभझौता कायायन्र्यन टोिी गठन गने, 

(ङ) सभझौता प्रर्शासन कायययोजना ऄनसुार खररद सभझौता कायायन्र्यनको प्रगलत ऄनगुमन गने र 

 गणुस्तर पिको लनरीिण र परीिण गने,  

(च) लनमायण व्यर्सायीिाइ लनमायण काययस्थि सभुपने र सो स्थिसभम पहुचँको व्यर्स्था लमिाईने, 

 खररद सभझौताको हरेफेर, भेररएर्शन अदरे्श, मलू्य समायोजन, खररद सभझौता लनिभर्न र्ा 

ऄन्त,  कायय सभपन्न प्रमाणीकरण, भकु्तानी अलदको व्यर्स्थापन गने, 
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(छ) गाईँपालिका र अपलूतयकताय, परामर्शयदाता, सेर्ा प्रदायक र्ा लनमायण व्यर्सायी बीच कुनै 

लर्र्ाद  ईत्यपन्न भए त्ययस्तो सभझौतामा ईलल्िलखत लर्र्ाद समाधानको ईपाय ऄपनाईने, 

सभझौता ईल्िंघन  भएको ऄर्स्थामा सभझौतामा ईलल्िलखत ईपचार सभबन्धी व्यर्स्था ऄनसुार 

कारबाही ऄलघ  बढाईने, 

(ज)  बजेट र िागत िेखा (कस्ट एकाईन्टीङ्ग) को पि िगायत सभझौता कायायन्र्यनको लर्िीय 

पिको  व्यर्स्थापन गने,  

(झ) लनमायण व्यर्सायीिे लनमायण काययस्थिमा ऄनसुचूी–१२ बमोलजमको लर्र्रण सचूना पाटीमा 

ऄलनर्ायय  रूपमा राख्ने व्यर्स्था गनुय पने, 

(ञ) सभझौता कायायन्र्यनसँग सभबलन्धत कागजात लसिलसिाबद्घ र व्यर्लस्थत ढंगिे 

राख्ने, 

(ट) सभपादन भएको काम स्र्ीकृत गने, र 

(ठ) सभझौता कायायन्र्यनको अर्लधक प्रलतरे्दन एक तह मालथको ऄलधकारी समि पेर्श गने । 

(२) यस लनयमार्िीमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन खररद सभझौता कायायन्र्यनको 

सपुरीरे्िण गने गाईँपालिका र्ा ऄन्य लनकायिे अपलूतयकताय, परामर्शयदाता, सेर्ा प्रदायक र्ा 

लनमायण व्यर्सायीको खररद सभझौतामा ईलल्िलखत ऄलधकारमा प्रलतकुि ऄसर नपने गरी नक्र्शा, 

स्पेलसलफकेर्शन र खररद सभझौताको र्शतय ऄनसुार खररद सभझौता कायायन्र्यन भए नभएको 

सपुरीरे्िण गनय सक्नेछ । 

 

१२१. बीमा गराईन ु पनेः (१) खररद सभझौतामा ऄन्यथा व्यर्स्था भएकोमा बाहके दर्श िाख 

रुपैयाँभन्दा बढी मलू्यको लनमायण कायय गने लनमायण व्यर्सायीिे दहेायको कुराको बीमा गराईन ु

पनेछ : 

(क)लनमायण सामग्री, प्रयोग गररने मेलर्शन, औजार र्ा प्िाण्ट िगायत लनमायण काययको पणूय 

प्रलतस्थापन खचय,  

स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको िालग “खचय” भन्नािे नाफा समेतिाइ जनाईँछ ।  

(ख) पेर्शागत र्शलु्क, लनमायण काययको कुनै भाग भत्यकाईन, हटाईन तथा कंुडा ककय ट र्ा खेर गएको 

सामग्री हटाईनको िालग िाग्ने खचय िगायत हानी र्ा नोक्सानी भए र्ापत हुने खचय र्ा सो 

सभबन्धी अनषुाङ्लगक खचय समेट्नका िालग खण्ड 

 (क) बमोलजमको प्रलतस्थापन खचयको पन्र प्रलतर्शत रकम र्ा खररद सभझौतामा ईल्िेख भए 

बमोलजमको ऄलतररक्त रकम,  

(ग) लनमायण व्यर्सायीिे लनमायणस्थिमा ल्याएको अफ्नो ईपकरण र ऄन्य र्स्तकुो लनमायण 

स्थिमा प्रलतस्थापन गनय िाग्ने पयायप्त रकम,  
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(घ) लनमायण व्यर्सायीिाइ लनमायणस्थि सलुभपएको लमलतदलेख हस्तान्तरण प्रमाणपत्र जारी गररने 

लमलतसभम लनमायण काययको कुनै खण्ड र्ा ऄंर्शमा ईपलनयम (२) मा ईल्िेख भएको कारण बाहके 

ऄन्य जनुसकैु कारणबाट हुने सबै हानी नोक्सानी, 

(ङ) लनमायण व्यर्सायीको दहेायका दालयत्यर्हरु :-  

(१) लनमायण व्यर्सायीिे त्रलुट सच्याईने दालयत्यर्को ऄर्लधमा अफ्नो दालयत्यर् पािन गने िममा 

भएको हानी नोक्सानी, र 

(२) त्रलुट सच्याईने दालयत्यर्को ऄर्लध प्रारभभ हुनऄुलघ ईत्यपन्न भएको कुनै कारणबाट त्रलुटसच्याईने 

दालयत्यर्को ऄर्लधमा भएको हानी नोक्सानी । 

(२) यस लनयममा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन लनमायण व्यर्सायीिे ईपलनयम (१) 

को खण्ड (घ) बमोलजमको र्ीमाबाट दहेायका कारणबाट भएको हानी नोक्सानी र्ा िलतको िालग 

दालयत्यर् र्हन गनुय पने छैन :-– 

(क) यदु्ध, र्शत्रतुा र्ा अिमण,  

(ख) लर्द्रोह, िालन्त, लबप्िर् र्ा सैलनक र्शासन र्ा गहृ यदु्ध,  

(ग) लर्लकरणको फैिार्ट, अणलर्क आन्धनको लर्लकरण र्ा अणलर्क आन्धनको ज्र्िनबाट 

ईत्यपन्न अणलर्क फोहर र्ा लर्लकरणयकु्त लर्षादी लर्रफोट र्ा ऄन्य हालनकारक तत्यर्हरुको 

लर्रफोट र्ा अणलर्क संयोजन र्ा सोको अणलर्क ऄंर्शको प्रदषुण,  र 

(घ) ध्र्लनक र्ा लतव्र ध्र्लनक गलतमा ईड्ने हर्ाइ जहाज र्ा हर्ाइ यन्त्रद्वारा श्रलृजत र्ायकुो चाप ।   

(३) खररद सभझौतामा ऄन्यथा व्यर्स्था भएकोमा बाहके लनमायण कायय गदाय र्ा त्ययसमा रहकेो कुनै 

त्रलुट सधुार गदाय भएको र्ा त्ययस्ता काययको पररणामस्र्रुप भएको दहेायको हानी नोक्सानी 

र्ापतको िलतपलूतयको दार्ी र त्ययस्तो दार्ी सभबन्धी कारबाही गदाय िागेको खचय तथा दस्तरु 

लनमायण व्यर्सायीिे व्यहोनुयपनेछ : 

(क) कुनै व्यलक्तिाइ चोटपटक िागेमा र्ा लनजको मतृ्यय ुभएमा, र्ा  

(ख) लनमायण काययमा बाहके कायय सञ्चािन र सभपन्नको लसिलसिामा कुनै सभपलिमा भएको 

हानी नोक्सानी, 

(४) मािसामान खररदमा लस.अइ.पी. (क्याररज एण्ड आन्सोरेन्स पेड टु) मलू्यको कभतीमा ११० 

प्रलतर्शत रकम बराबरको गोदामदलेख गोदामसभम यदु्ध, हडताि र अगजनी समेतको सबै जोखीम 

ब्यहोने गरी बीमा गराईन ुपनेछ । 

(५) परामर्शय सेर्ा खररदमा परामर्शयदातािे सभझौता गरेको लतस लदन लभत्र सभझौताको कुि 

रकमको सबै लकलसमको जोलखम व्यहोने गरी गाईँपालिकािाइ लनर्शतय भकु्तानी हुने पेर्शागत 

दालयत्यर् बीमा (प्रोफेसनि िायलबलिटी आन्सोरेन्स) गराईन ुपनेछ । 

(६) प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतको लिलखत स्र्ीकृलत लबना बीमाका र्शतयमा कुनै पररर्तयन गनय 

सलकने छैन।  
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१२२. पेश्की भकु्तानी र फछयौट गने व्यर्स्थाः (१) अपलूतयकताय, लनमायण व्यर्सायी, 

सेर्ाप्रदायकिाइ ऐनको दफा ५२क. को ऄधीनमा रही खररद सभझौतामा व्यर्स्था भए बमोलजम 

पेश्की लदन सलकनेछ ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम लदआएको पेश्की रकम जभमा भएको बैंकको खाता र खचयको प्रयोजन 

खलु्ने मालसक लर्र्रण अपलूतयकताय, लनमायण व्यर्सायी र्ा सेर्ा प्रदायकिे गाईँपालिकािाइ 

लनयलमत रूपमा ईपिब्ध गराईन ुपनेछ ।  

(३) ईपलनयम (१) बमोलजम पेश्की लददँा अपलूतयकताय, लनमायण व्यर्सायी र्ा सेर्ाप्रदायकबाट 

त्ययस्तो पेश्की रकम खाभने गरी र लनजिे सभझौता बमोलजम काम नगरेमा सो लनकायिे ऄनरुोध 

गरेपलछ तत्यकाि त्ययस्तो लनकायिाइ भकु्तानी गने गरी र्ालणज्य बैङ्कबाट जारी भएको बैङ्क 

जमानत एरं् त्ययस्तो बैङ्क जमानत लर्दरे्शी बैङ्किे जारी गरेको भए नेपाि लभत्रको र्ालणज्य 

बैङ्किे प्रलत प्रत्ययाभलूत (काईन्टर ग्यारेण्टी) लिइ पेश्की लदन ुपनेछ । 

(४) ईपलनयम (३) बमोलजमको बैंक जमानतको मान्य ऄर्लध खररद सभझौतामा ईल्िेख भएको 

पेश्की फछयौट गनुय पने ऄर्लध भन्दा कभतीमा एक मलहना भन्दा बढी ऄर्लधको हुन ुपनेछ । 

(५) गाईँपालिकािे ईपलनयम (१) बमोलजम लदएको पेश्की खररद सभझौतामा ईल्िेख भए 

बमोलजम प्रत्ययेक रलनङ्ग लबि र्ा ऄन्य लबि बीजकबाट कट्टा गनुय पनेछ ।  

(६) अपलूतयकताय, लनमायण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायकिे खररद सभझौता बमोलजमको काम त्ययस्तो 

सभझौतामा ईलल्िलखत समयार्लध लभत्र सभपादन नगरेको कारणिे यस लनयम बमोलजमको पेश्की 

फछ्यौट हुन नसकेमा गाईँपालिकािे ईपलनयम (३) बमोलजमको बैंक जमानतको रकम सभबलन्धत 

बैंकबाट प्राप्त गरी पेश्की फछयौट गनुय पनेछ र लनजबाट त्ययस्तो पेश्की रकमको सयकडा दर्श 

प्रलतर्शत ब्याज समेत ऄसिू ईपर गनुय पनेछ । 

(७) गाईँपालिकािे प्रलततपत्रद्वारा मािसामान लझकाईँदा अफ्नो कायायियमा मािसामान प्राप्त 

भएको लमलतिे लतस लदनलभत्र प्रलततपत्र खोिेको पेश्की रकम फछ्र्यौट गनुय पनेछ । 

(८) मािसामान ईपिब्ध गराईने सभबलन्धत अपलूतयकतायबाट मािसामान ईपिब्ध हुन 

नसकेकोमा र्ा मािसामान ईपिब्ध गराईने लनधायररत समयलभत्र मािसामान प्राप्त हुन नसकेमा 

साधारणतया प्रलततपत्र रद्द गनुय पनेछ र सो र्ापत बैंकमा जभमा भएको रकम लफताय लिइ प्रलततपत्र 

खोिेको पेश्की रकम फछ्र्यौट गनुय पनेछ । 

 

१२३. लप्र¬लसपमेन्ट लनरीिणः (१) लर्दरे्शबाट खररद गररने मािसमानको लप्र¬लसपमेन्ट 

लनरीिण गनुयपने भएमा गाईँपालिकािे सो देर्शमा अफ्नो प्रलतलनलध लनयकु्त गरी त्ययस्तो लनरीिण 

गराईन सक्नेछ ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम प्रलतलनलध लनयकु्त गदाय ऐन र यस लनयमार्िी बमोलजमको काययलर्लध 

ऄपनाइ लनयकु्त गनुयपनेछ ।  
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१२४. मािसामानको लनरीिण र स्र्ीकृलतः (१) गाईँपालिकािे अपलूतय गररएका मािसामान 

सभझौतामा ईलल्िलखत प्रालर्लधक स्पेलसलफकेर्शन र गणुस्तर बमोलजमका भए नभएको लनरीिण र्ा 

परीिण गनुय गराईन ुपनेछ । 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम लनरीिण र्ा परीिण गदाय गराईँदा मािसामान लनरीिण र्ा परीिण 

सभबन्धी प्रचलित काननू भए सोही काननू बमोलजम र नभएमा खररद सभझौतामा ईलल्िलखत 

काययलर्लध बमोलजम गनुय पनेछ । त्ययस्तो काययलर्लध पलन नभए गाईँपालिकािे ईपयकु्त सभझेको 

काययलर्लध बमोलजम गनुय पनेछ ।  

(३) ईपलनयम (१) को प्रयोजनको िालग गाईँपालिकािे त्ययस्तो लनरीिण र्ा परीिण गने 

प्रयोजनका िालग एक र्ा एकभन्दा बढी लनकाय र्ा ऄलधकारी तोक्न र्ा सभबलन्धत मािसामान 

सभबन्धी बढीमा तीन जना लर्ज्ञ रहकेो एक सलमलत गठन गनय सक्नेछ ।  

(४) ईपलनयम (३) बमोलजमको लनकाय, ऄलधकारी र्ा सलमलतिे अपलूतय गररएका मािसामान 

लनररिण र्ा परीिण गदाय गाईँपालिकािे त्ययस्तो मािसामानको नमनुा र लर्लर्शष्टता लसिबन्दी गरी 

राखेको भए त्ययस्तो नमनूा र लर्लर्शष्टता बमोलजम जाँच गनुयपनेछ । त्ययसरी जाँच गदाय त्ययस्तो नमनूा र 

लर्लर्शष्टता ऄनरुुप भएको मािसामान स्र्ीकृत गरी नभएका मािसामान अपलूतयकतायिाइ नै लफताय 

गनुय पनेछ । 

(५) ईपलनयम (४) बमोलजम लनरीिण र्ा परीिण गदाय अर्श्यकतानसुार सबै मािसामान र्ा 

सोको नमनूा छनौट गरी लनरीिण र्ा परीिण गनय सलकनेछ ।  

(६) लनरीिण र्ा परीिण गने लनकाय, ऄलधकारी र्ा सलमलतिे ईपलनयम (४) र (५) बमोलजम 

लनरीिण र्ा परीिण गरी सकेपलछ स्र्ीकृत र ऄस्र्ीकृत मािसामानको लर्र्रण ईल्िेख गरी 

लनरीिण प्रलतरे्दन तयार गनुय पनेछ । त्ययस्तो प्रलतरे्दनमा जाँच भएको मािसामानको नाम, 

प्रलतर्शत, स्पेलसलफकेर्शन, लनरीिण र्ा परीिणको पररणाम ईल्िेख गनुय पनेछ र त्ययस्तो 

प्रलतरे्दनिाइ गाईँपालिकािे खररद कारबाहीको ऄलभिेखको रुपमा राख्न ुपनेछ । 

(७) यस लनयम बमोलजम मािसामान लनरीिण र्ा परीिण गदाय लनरीिण र्ा परीिण गने लनकाय, 

ऄलधकारी र्ा सलमलत र अपलूतयकतायबीच कुनै लर्र्ाद ईत्यपन्न भएमा त्ययस्तो लर्र्ाद खररद 

सभझौतामा ईल्िेख भएको लर्र्ाद समाधानको प्रकृया बमोलजम समाधान गनुयपनेछ । 

(८) यस लनयममा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन पच्चीस हजार रुपैयाँसभमको 

मािसामान गाईँपालिकाको भण्डार र्शाखाको प्रमखुिे अर्श्यक लनरीिण र्ा परीिण गरी 

बलुझलिन सक्नेछ । 

१२५. मािसामानको लििाम लबिी तथा रकम ऄसिूी गनेः (१) लनयम १२४ को ईपलनयम 

(४) बमोलजम ऄस्र्ीकृत मािसामान अपलूतयकतायिे तत्यकाि लफताय निगे खररद सभझौतामा 

तोलकएको समायार्लध लभत्र त्ययस्तो मािसामान ईठाइ लफताय िैजान र सोको सट्टा स्पेलसलफकेर्शन 

बमोलजमको सामान अपलूतय गनय गाईँपालिकािे अपलूतयकतायिाइ लिलखत जानकारी लदन ुपनेछ ।  
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(२) गाईँपालिकािे ईपलनयम (१) बमोलजमको जानकारी हुिाक र्ा कुररयर सलभयस माफय त पठाईने 

भए लफती रलसद सलहतको पत्र पठाईन ुपनेछ ।   

(३) ईपलनयम (१) बमोलजमको सचूनाको ऄर्लधलभत्र अपलूतयकतायिे मािसामान बलुझलिन 

ऄस्र्ीकार गरेमा र्ा खररद सभझौतामा तोलकएको समायार्लध लभत्र ईठाइ निगेमा गाईँपालिकािे 

त्ययस्तो मािसामान सार्यजलनक लििाम लबिी गरी सो मािसामान भण्डारण गनय िागेको खचय र 

त्ययस सभबन्धी ऄन्य खचयहरु, बाँकी रहकेो पेश्की रकम, परू्य लनधायररत िलतपलूतय र लनजिे 

गाईँपालिकािाइ लतनुयपने ऄन्य कुनै रकम भए सो रकम समेत लििाम लबिी मलू्यबाट कट्टा गरी 

बांकी रहकेो रकम अपलूतयकतायिाइ लफताय गनुयपनेछ ।  

(४) ईपलनयम (३) बमोलजमको लििाम लबिीबाट प्राप्त भएको रकम समेतबाट ऄसिू हुन 

नसकेको रकम अपलूतयकतायबाट प्रचलित काननू बमोलजम सरकारी बाँकी सरह ऄसिू ईपर 

गररनेछ । 

 

१२६. कायय स्र्ीकार प्रलतरे्दनः (१) गाईँपालिकािे सभपन्न भएको लनमायण कायय, अपलूतय 

गररएको मािसामान र्ा प्रदान गररएको सेर्ा स्र्ीकादाय सोको प्रलतरे्दन तयार गनुय पनेछ । 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको प्रलतरे्दनमा दहेायका कुरा ईल्िेख हुन ुपनेछ :-— 

(क) खररद सभझौता संख्या,  

(ख) सभपन्न भएको लनमायण कायय, प्राप्त भएको मािसामान र्ा सेर्ाको लर्र्रण, 

(ग) लनमायण कायय सभपन्न भएको र्ा मािसामान र्ा सेर्ा प्राप्त भएको लमलत,  

(घ) सभपन्न लनमायण कायय, प्राप्त मािसामान र्ा सेर्ा स्र्ीकृत भएको लमलत ।  

(३) ईपलनयम (२) बमोलजमको प्रलतरे्दन तयार भएपलछ गाईँपालिकािे अर्श्यक प्रलिया परूा 

गरी भकु्तानीको िालग अलथयक प्रर्शासन र्शाखा र्ा लनकायमा ऄलबिभर् िेखी पठाईनपुनेछ । 

१२७. भेररएर्शन अदरे्शः (१) खररद सभझौता गदायको बखत परू्ायनमुान गनय नसलकएको 

पररलस्थलतिे सो सभझौता कायायन्र्यनको िममा लसजयना भइ ऐनको दफा ५४ बमोलजम 

गाईँपालिकािे भेररएसन अदरे्श जारी गनुय पने भएमा यस लनयमार्िी बमोलजमको प्रलिया परूा 

गरी दहेाय ऄनसुार पदालधकारीिे जारी गनय सक्नेछ :-  

(क) ) गाईँपालिकामा पन्र प्रलतर्शतसभमको भेररएर्शन ऄध्यििे, 

(ग) गाईँपालिकामा पन्र प्रलतर्शतभन्दा मालथको भेररएर्शन काययपालिकािे । 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम लनमायण काययको भेररएसन अदरे्श जारी गनुय पदाय देहाय बमोलजमको 

लर्र्रण खिुाइ ऐनको दफा ५४ बमोलजम त्ययस्तो भेररएसन स्र्ीकृत गने ऄलधकार प्राप्त 

पदालधकारीिे प्रमालणत गरेको हुन ुपनेछ : 

(क) लनमायण काययको ड्रइङ, लडजाइन तथा स्पेलसलफकेर्शन अलद बदल्न ुपने र्ा नपने र बदल्न ुपने 

भएमा लनमायण काययको अधारभतू प्रकृलत र्ा िेत्र पररर्तयन हुने र्ा नहुने कुरा,  

(ख) भेररएर्शन पररमाणको प्रालर्लधक पष्ु्टयाइ ंर कारण,  
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(ग) ऐनको दफा ५ क. को ईपदफा (२) बमोलजम िागत ऄनमुानमा प्रभार् पने भए सोको 

प्रलतर्शत, र  

(घ) स्र्ीकृत बजेट तथा काययिममा परे र्ा नपरेको कुरा ।  

(३) ईपलनयम (१) बमोलजम मािसामान र्ा ऄन्य सेर्ा काययको भेररएसन अदेर्श जारी गनुय पदाय 

दहेाय बमोलजमको लर्र्रण खिुाइ ऐनको दफा ५४ बमोलजम यस लनयमको ईपलनयम (१) मा 

तोलकए बमोलजम भेररएसन स्र्ीकृत गने ऄलधकार प्राप्त पदालधकारीिे प्रमालणत गरेको हुन ुपनेछ : 

(क) मािसामान र्ा ऄन्य सेर्ाको ड्रइङ, लडजाइन तथा स्पेलसलफकेर्शन अलद बदल्न ुपने र्ा नपने 

र बदल्न ुपने भएमा त्ययस्तो मािसामान र्ा सेर्ाको अधारभतू प्रकृलत र्ा िेत्र पररर्तयन हुने र्ा 

नहुने कुरा,  

(ख) भेररएर्शन पररमाणको प्रालर्लधक पष्ु्टयाइ ंर कारण,  

(ग) ऐनको दफा ५ क. को ईपदफा (२) बमोलजम िागत ऄनमुानमा प्रभार् पने भए सोको 

प्रलतर्शत,  

(घ) स्र्ीकृत बजेट तथा काययिममा परे र्ा नपरेको कुरा ।  

(४) ईपलनयम (१) बमोलजम परामर्शय सेर्ाको भेररएसन अदरे्श जारी गनुय पदाय देहाय बमोलजमको 

लर्र्रण खिुाइ ऐनको दफा ५४ बमोलजम यस लनयमको ईपलनयम (१) मा तोलकए बमोलजम 

भेररएसन स्र्ीकृत गने ऄलधकार प्राप्त पदालधकारीिे प्रमालणत गरेको हुन ुपनेछ :- 

(क) परामर्शय सेर्ाको काययिेत्र, अर्श्यकता, काययिेत्रगत र्शतय, योग्यता र्ा लर्र्शेषज्ञता अलद 

बदल्न ुपने नपने र बदल्न ुपने भएमा त्ययस्तो सेर्ाको अधारभतू प्रकृलत र्ा िेत्र र्ा प्रस्तालर्त दि 

र्ा लर्रे्शषज्ञ पररर्तयन हुने र्ा नहुने कुरा,  

(ख) भेररएर्शन पररमाणको प्रालर्लधक पष्ु्टयाइ ंर कारण,  

(ग) ऐनको दफा ५ क. को ईपदफा (२) बमोलजम िागत ऄनमुानमा प्रभार् पने भए सोको 

प्रलतर्शत, र  

(घ) स्र्ीकृत बजेट तथा काययिममा परे र्ा नपरेको कुरा । 

 

(५) गाईँपालिकािे ईपलनयम (१) बमोलजम भेररएसन अदरे्श जारी गदाय लर्रे्शषज्ञहरूको समहू 

माफय त अर्श्यक जाँचबझु गराइ प्राप्त लसफाररसको अधारमा मात्र जारी गनय सक्नेछ ।   

१२८. मलू्य समायोजनः (१) गाईँपालिकािे मलू्य समायोजन गनय सलकने कुरा खररद 

सभझौतामा ईल्िेख गनुय  पनेछ । 

(२) खररद सभझौतामा मूल्य समायोजनको व्यर्स्था गदाय दहेायका कुराहरु समेत ईल्िेख गनुय 

पनेछ : 

(क) मलू्य समायोजन गने ऄर्स्था,  

(ख) लनधायरण गने सतू्र,  
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यस खण्ड बमोलजम सतू्र लनधायरण गदाय सभपन्न भएको काममा िागेको श्रम, सामग्री र 

ईपकरणहरुको मात्र मलू्य समायोजन हुने गरी सतू्र लनधायरण गनुयपनेछ । 

(ग) मलू्य समायोजनको ऄलधकतम रकम,  

(घ) खण्ड (ख) बमोलजमको सतू्रमा प्रयोग गररने मलू्यको संरचना (श्रम, ईपकरण, सामग्री, 

इन्धनको मलू्य  अलद),  

(ङ) प्रत्ययेक मलू्य संरचनाको मलू्य समायोजन गनय प्रयोग गररने सभर्द्ध मलू्यसचूी 

(इन्डीसेज)  

(च) मलू्यसचूी ईल्िेख गनय प्रयोग गररने मदु्रा र भकु्तानी लदन प्रयोग गररने मदु्रार्ीचको 

लर्लनमय दरको  घटर्ढ मापन गने तररका,  

(छ) मलू्य समायोजन सतू्र प्रयोग गनय लिआने अधार लमलत (बेसिाआन डेट), 

(ज) मलू्य समायोजन सतू्र िाग ूहुने समयको ऄन्तराि, र 

(झ) मलू्य समायोजन सतू्रको प्रयोगबाट दलेखन ुपने न्यनूतम मलू्य बलृद्ध र मलू्य समायोजन 

सभबन्धी  प्रार्धान िाग ूहुन परूा हुन ुपने ऄन्य र्शतय तथा र्न्दजे ।  

(३) यस लनयम बमोलजम गररने मलू्य समायोजनको ऄलधकतम रकम सामान्यतया र्शरुु सभझौता 

मलू्यको पच्चीस प्रलतर्शतभन्दा बढी हुनेछैन । मलू्य समायोजनको रकम सो मलू्यभन्दा बढी हुने 

भएमा गाईँपालिकािे खररद सभझौता ऄन्त्यय गनय, सभझौता मलू्यिाइ स्र्ीकृत बजेटलभत्र पानयको 

िालग लनमायण व्यर्सायी, अपलूतयकताय, सेर्ा प्रदायक र्ा परामर्शयदातासँग र्ाताय गनय र्ा खचय 

घटाईने ऄन्य ईपाय ऄर्िभर्न गनय सक्ने र्ा थप बजेट व्यर्स्था गररने व्यर्स्था खररद सभझौतामा 

गनय सलकनेछ । 

१२९. खररद सभझौताको ऄर्लध थप गनय सलकनेः (१) ऐनको दफा ५६ बमोलजमको ऄर्स्था 

हरेी खररद सभझौता बमोलजमको काम त्ययस्तो सभझौताको ऄर्लध लभत्र परूा गनय नसलकने भएमा 

सभबलन्धत लनमायण व्यर्सायी, अपलूतयकताय, सेर्ा प्रदायक र्ा परामर्शयदातािे कारण खिुाइ खररद 

सभझौताको भयाद सलकन ुकभतीमा सात लदन ऄगारै् गाईँपालिकामा ऄर्लध थपको िालग लनरे्दन 

लदन ुपनेछ ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम लनरे्दन प्राप्त भएपलछ सभबलन्धत ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीिे सो 

सभबन्धमा अर्श्यक जाँचबझु गनय र्ा गराईन सक्नेछ । त्ययसरी जाँचबझु गदाय र्ा गराईँदा लनजिे 

दहेायका कुरा लर्चार गनुय पनेछः– 

(क) सभबलन्धत लनमायण व्यर्सायी, अपलूतयकताय, सेर्ा प्रदायक र्ा परामर्शयदातािे खररद 

सभझौता बमोलजमको काम समय मै सभपन्न गनय भरमग्दरु प्रयास गरेको लथयो र्ा लथएन, 

(ख) गाईँपालिकािे लनमायण व्यर्सायी, अपलूतयकताय, सेर्ा प्रदायक र्ा परामर्शयदातािाइ सभझौता 

बमोलजम ईपिब्ध गराईन ुपने कुरा ईपिब्ध गराएको लथयो र्ा लथएन,  

(ग) ऐनको दफा ६७ क. बमोलजम कागजात लझकाएको कारणबाट काममा लढिाआ भएको हो र्ा 

होआन,  
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(घ) काबबुालहरको पररलस्थलतको कारणबाट काममा लढिाइ भएको हो र्ा होइन । 

(३) ईपलनयम (२) बमोलजम जाँचबझु गदाय लनरे्दनमा ईलल्िलखत कारण मनालसब दलेखएमा छ  

मलहनासभमको ऄर्धी बोिपत्र स्र्ीकृत गने ऄलधकारी र सो भन्दा बढी ऄर्लधको काययपालिकािे 

थप गनय सक्नेछ । 

 

१३०. परू्य लनधायररत िलतपलूतयः खररद सभझौतामा परू्य लनधायररत िलतपलूतयका सभबन्धमा दहेायको 

व्यर्स्था गनय सलकनेछः 

 (क) अपलूतयकताय, परामर्शयदाता, सेर्ा प्रदायक र्ा लनमायण व्यर्सायीको लढिाइको कारणिे खररद 

सभझौता बमोलजमको काम सो सभझौतामा तोलकएको भयादमा सभपन्न हुन नसकेमा लनजिे 

गाईँपालिकािाइ सभझौता रकमको दर्श प्रलतर्शतमा नर्ढ्ने गरी साधारणतया प्रलत लदन सभझौता 

रकमको र्शनु्य दर्शमिब र्शनु्य पाँच प्रलतर्शत परू्य लनधायररत िलतपलूतय लदन ु पने तर लनजको काब ु

बालहरको पररलस्थलत परी र्ा कुनै गलल्त र्ा हिेचि्रयाइ नभइ काययसभपादन र्ा अपलूतय गनय लढिा 

भएमा त्ययस्तो िलतपलूतय लतनय नपने, र (ख) खण्ड (क) बमोलजमको परू्य लनधायररत िलतपलूतय लतदमैा 

सभबलन्धत अपलूतयकताय, परामर्शयदाता, सेर्ा प्रदायक र्ा लनमायण व्यर्सायी खररद सभझौता 

बमोलजमको कायय सभपादन गने दालयत्यर्बाट मकु्त हुन नसक्ने । 

 

१३१. लबि र्ा लर्जकमा ईल्िेख हुनपुने कुराः (१) लनमायण व्यर्सायी, अपलूतयकताय, सेर्ा 

प्रदायक र्ा परामर्शयदातािे यस लनयम बमोलजम भकु्तानीको िालग पेर्श गने रलनङ लबि र्ा ऄन्य 

कुनै लबि लर्जकमा कभतीमा दहेायका कुरा ईल्िेख गनुय पनेछः–  

(क) लबि र्ा लर्जकको लमलत, 

(ख) अपलूतयकताय, लनमायण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा परामर्शयदाताको नाम ठेगाना, 

(ग) खररद सभझौता,  

(घ) अपलूतय गररएको मािसामान र्ा सेर्ाको लर्र्रण र्ा सभपन्न भएको लनमायण काययको नाप, 

अकार,  पररमाण र मलू्य, 

(ङ) लसपमेन्ट तथा भकु्तानीको र्शतय, 

(च) खररद सभझौता बमोलजम लबि र्ा लर्जक साथ पेर्श गनुयपने अर्श्यक कागजात, 

(छ) मािसामानको खररदको हकमा लबि र्ा लर्जकसाथ खररद अदरे्श, खररद सभझौता र्ा 

बोिपत्र स्र्ीकृलत पत्रमा लदइएको लनदरे्शन बमोलजम गाईँपालिकािे तोकेको ढाँचाको लसलपङ्ग र्ा 

ऄन्य अर्श्यक कागजात, र 

(ज) अफ्नो सभपकय  ठेगाना ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम लबि र्ा लर्जक प्राप्त भएपलछ गाईँपालिकािे त्ययस्तो लबि र्ा लर्जक  

खररद सभझौतामा ईलल्िलखत प्रार्धान बमोलजमको भए नभएको जाँच गरी सो ऄनरुुपको नभएमा 
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सोको जानकारी सभबलन्धत अपलूतयकताय, लनमायण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा परामर्शयदातािाइ 

तरुुन्त लदन ुपनेछ । 

१३२. लबि र्ा लर्जकको भकु्तानीः (१) खररद सभझौता ऄनसुार गाईँपालिकािे रलनङ लबि र्ा 

ऄन्य कुनै लबि लर्जकको भकु्तानी गदाय करारका र्शतय बमोलजम देहायका कुनै र्ा सबै अधार 

बमोलजम गनय सक्ने कुरा ईल्िेख गनय सलकनेछ :-– 

(क) मालसक अधारमा,  

(ख) प्रालर्लधक नाप जाँच गरी नापी लकताब (मेजरमेन्ट र्कु) मा ईल्िेख भएको र्ास्तलर्क 

काययसभपादनको अधारमा,  

(ग) खररद सभझौतामा सभपन्न कायय मापन गने सचूकाङ्क तोलकएकोमा त्ययस्तो सचूकाङ्क प्राप्त 

भएपलछ र  त्ययस्तो सचूकाङ्क नतोलकएकोमा सभपन्न भएको काययको अधारमा,  

(घ) हस्तान्तरण गररएको र्ा परूा गररएको काययको पररमाणको अधारमा, र 

(ङ) लनयम १३१ को ईपलनयम (१) बमोलजम र्ा प्रलततपत्रको र्शतयको अधारमा । 

(२) रलनङ लबि र्ा ऄन्य कुनै लबि लर्जकको भकु्तानी लिनको िालग अपलूतयकताय, लनमायण 

व्यर्सायी,  सेर्ाप्रदायक र्ा परामर्शयदातािे खररद सभझौता बमोलजम अर्श्यक पने कागजात पेर्श 

गनुयपनेछ । 

(३) ईपलनयम (१) बमोलजमको पेर्श भएको रलनङ लबि र्ा ऄन्य कुनै लबि लबजक र कागजात 

सभबलन्धत ऄलधकारीिे ३० (लतस) लदनलभत्र स्र्ीकृत गरी खररद सभझौता ऄनसुारको ऄर्लधलभत्र 

भकु्तानी समेत गनुय पनेछ । 

(४)  गाईँपालिकािे ईपलनयम (१) बमोलजम भकु्तानी गदाय ररटेन्सन मनी र्ापत रलनङ र्ा ऄन्य 

लबि र्ा लर्जकमा ईलल्िलखत रकमको पाँच प्रलतर्शत रकम कट्टा गरी राख्न ुपनेछ । 

तर, खररद सभझौतामा ररटेन्सन मनी कट्टा गनुय नपने व्यर्स्था भएमा त्ययस्तो रकम कट्टा गररने छैन । 

(५) खररद सभझौतामा लबि र्ा लबजक बमोलजमको रकम लर्शघ्र भकु्तानी गरेमा अपलूतयकताय, 

लनमायण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा परामर्शयदातािे त्ययस्तो भकु्तानीको लनलश्चत रकम र्ा प्रलतर्शत 

छुट लदने कुरा ईल्िेख गररएको भएमा गाईँपालिकािे त्ययसरी भकु्तानी गदाय छुट रकम कट्टा गरेर 

मात्र भकु्तानी लदनपुनेछ।  

(६) गाईँपालिकािे खररद सभझौतामा दहेायका व्यर्स्था गनय सक्नेछः– 

(क)  खररद सभझौतामा ऄलघल्िो कुनै रलनङ लबि र्ा ऄन्य कुनै लबि लर्जकमा िेलखएका कुरा 

कुनै कारणर्र्श र्ा भिूर्र्श िेलखन गइ भकु्तानी रकम सच्याईन ुपने भएमा अफैिे र्ा सभबलन्धत 

अपलूतयकताय, लनमायण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा परामर्शयदाताको ऄनरुोधमा त्ययस पलछका रलनङ 

लबि र्ा ऄन्य कुनै लबि लर्जकमा त्ययस्तो भकु्तानी रकम सच्याईन र्ा हरेफेर गनय सलकने, र 

(ख)अपलूतयकताय, लनमायण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा परामर्शयदातािे खररद सभझौताको र्शतय 

बमोलजम काययसभपादन नगरेमा रलनङ लबि र्ा ऄन्य कुनै लबि लर्जक बमोलजमको  भकु्तानी नलदन 

र्ा काट्न सक्ने  
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(७) गाईँपालिकािे ईपलनयम (१) बमोलजमको भकु्तानी खररद सभझौतामा ईलल्िलखत ऄर्लधलभत्र 

लदन ुपनेछ । सो ऄर्लधलभत्र भकु्तानी नलदएमा खररद सभझौता बमोलजमको व्याज भकु्तानी गनुय पनेछ 

। 

(८) अपलूतयकताय, लनमायण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा परामर्शयदातािाइ पच्चीस हजार रुपैंयाँभन्दा 

बढी रकम भकु्तानी गदाय एकाईन्ट पेयी चेक र्ा लर्धतुीय माध्यमबाट भकु्तानी गनुय पनेछ । 

१३३. ऄलन्तम भकु्तानीः (१) खररद सभझौता बमोलजम सभपन्न भएको कायय गाईँपालिकािे 

स्र्ीकार गरेपलछ अपलूतकताय, लनमायण व्यर्सायी, सेर्ा प्रदायक र्ा परामर्शयदातािाइ करारका र्शतय 

बमोलजम ऄलन्तम भकु्तानी लदन ुपनेछ ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम ऄलन्तम भकु्तानी लददंा लनमायण काययको हकमा त्रलुट सच्चाईने ऄर्लध 

समाप्त भएपलछ कायय सभपादन जमानत र लनयम १३२ को ईपलनयम (४) बमोलजम कट्टा गररएको 

ररटेन्सन मनी रकमको पचास प्रलतर्शत रकम लफताय गनुय पनेछ । ररटेन्सन मनीको बाँकी पचास 

प्रलतर्शत रकम सभबलन्धत अपलूतकताय, लनमायण व्यर्सायी र्ा सेर्ा प्रदायकिे सभबलन्धत 

अन्तररक राजस्र् कायायियमा कर लर्र्रण पेर्श गरेको प्रमाण कागजात पेर्श गरेपलछ भकु्तानी लदन ु

पनेछ ।  

तर, त्रलुट सच्चाईने ऄर्लधलभत्र सभबलन्धत लनमायण व्यर्सायीिे त्रलुट नसच्याएमा गाईँपालिकािे 

ररटेन्सन मनी र्ा जमानत र्ापतको रकम प्रयोग गरी त्रलुट सच्याईन सक्नेछ । 

(३) यस लनयममा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन संयकु्त ईपिमको हकमा ररटेन्सन 

मनी भकु्तानी गदाय अन्तररक राजश्व कायायियमा कर लर्र्रण पेर्श गरेको कागजात पेर्श भएपलछ 

भकु्तानी लदआनेछ । 

(४) खररद सभझौतामा लनमायण व्यर्सायी, अपलूतयकताय, सेर्ा प्रदायक र्ा परामर्शयदातािे ईपलनयम 

(१) बमोलजम ऄलन्तम भकु्तानी लिनको िालग गाईँपालिकासँग दहेायका दार्ी बाहके ऄन्य दार्ी 

नगने कुरा ईल्िेख गनय सलकनेछ :-—  

(क) लर्र्शेष दार्ी, 

(ख) खररद कायय सभपादन गदाय ईत्यपन्न भएको र्ा हुने तेस्रो पि प्रलतको लनमायण व्यर्सायी, 

अपलूतयकताय, सेर्ा प्रदायक र्ा परामर्शयदाताको दालयत्यर्, र 

(ग) खररद सभझौताको सभपादन गदाय तेस्रो पिका सभबन्धमा लनमायण व्यर्सायी, अपलूतयकताय, 

सेर्ा प्रदायक र्ा परामर्शयदातािे व्यहोरेको तर गाईँपालिकासँग दार्ी नगरेको र समयमा जानकारी 

नभएको दालयत्यर् सभबन्धी सोधभनायको दार्ी ।  

 

१३४. कायय सभपन्न प्रलतरे्दन पेर्श गनुयपनेः (१) खररद सभझौता बमोलजम लनमायण कायय सभपन्न 

भएको लतस लदनलभत्र सभबलन्धत लनमायण व्यर्सायीिे लनमायण भए बमोलजमको (एज लबल्ट) नक्र्शा 

गाईँपालिकामा पेर्श गनुय पनेछ । 
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(२) कुनै लनमायण कायय सभपन्न भइ त्रलुट सच्याईने दालयत्यर्को ऄर्लध समाप्त भएपलछ प्रमखु 

प्रर्शासकीय ऄलधकृतिे त्ययस्तो लनमायण कायय स्र्ीकृत ड्रआङ्ग, लडजाआन र्ा स्पेलसलफकेर्शन 

बमोलजम भए नभएको कुरा प्रालर्लधक कमयचारीबाट जाँचबझु गराइ कायय सभपन्न प्रलतरे्दन तयार 

गराईन ुपनेछ । 

(३) ईपलनयम (२) बमोलजम जाँचबझु गने प्रालर्लधकिे सभपन्न लनमायण कायय स्र्ीकृत ड्रआङ्ग, 

लडजाआन र्ा स्पेलसलफकेर्शन बमोलजम भए नभएको जाँच गरी गाईँपालिका समि प्रलतरे्दन पेर्श गनुय 

पनेछ । 

(४) ईपलनयम (१) बमोलजमको लनमायण भए बमोलजमको नक्र्शा र ईपलनयम (३) बमोलजम पेर्श 

भएको कायय सभपन्न प्रलतरे्दन बोिपत्र स्र्ीकृत गने ऄलधकारी समि पेर्श गनुय पनेछ ।  

तर, प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतिे बोिपत्र स्र्ीकृत गरेको भए यस्तो प्रलतबेदन ऄध्यि समि र 

ऄध्यििे नै बोिपत्र स्र्ीकृत गरेको भए काययपालिका समि पेर्श गनुय पनेछ । 

(५) ईपलनयम (४) बमोलजमको ऄलधकारीिे अर्श्यक देखेमा कायय सभपन्न प्रलतरे्दनमा 

ईलल्िलखत लर्षयका सभबन्धमा अफैं िे जाँचबझु गनय र्ा कुनै प्रालर्लधक कमयचारी र्ा प्रालर्लधक 

कमयचारीहरुको टोिी माफय त जाँचबझु गराईन सक्नेछ ।  

(६) ईपलनयम (५) बमोलजम जाँचबझु गदाय सभपन्न लनमायण कायय स्र्ीकृत ड्रआङ्ग, लडजाआन र्ा 

स्पेलसलफकेर्शन बमोलजम भएको पाआएमा त्ययस्तो ऄलधकारीिे त्ययस्तो लनमायण कायय स्र्ीकृत गनुय 

पनेछ । 

(७) ईपलनयम (६) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन ईपलनयम (४) बमोलजम कायय सभपन्न 

प्रलतरे्दन पेर्श भएको लमलतिे पैतँािीस लदनलभत्र ईपलनयम (५) बमोलजम जाँचबझु गने कायय 

सभपन्न नभएमा त्ययस्तो लनमायण कायय स्र्तः स्र्ीकृत भएको मालननेछ । 

(८) यस लनयममा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन ईपलनयम (३) बमोलजम पेर्श भएको 

कायय सभपन्न प्रलतरे्दन दर्श िाख रुपैंयाँसभमको लनमायण काययको हकमा गाईँपालिकािे प्रालर्लधक 

कमयचारीबाट जाँच गराईन ु पनेछ । त्ययसरी जाँच गदाय र्ा गराईँदा त्ययस्तो लनमायण कायय स्र्ीकृत 

ड्रआङ्ग, लडजाआन र्ा स्पेलसलफकेर्शन बमोलजम भएको पाआएमा प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतिे कायय 

सभपन्न प्रलतरे्दन स्र्ीकृत गनुय पनेछ । 

(९) यस लनयम बमोलजम कायय सभपन्न प्रलतरे्दन स्र्ीकृत भएपलछ गाईँपालिकािे सभबलन्धत 

लनमायण व्यर्सायीिाइ कायय सभपन्न प्रमाणपत्र (र्कय  कभप्िीसन सलटयलफकेट) लदन ुपनेछ ।  

  

१३५. समयभन्दा ऄलघ काम सभपन्न गनेिाइ परुस्कार लदन सलकनेः (१) खररद सभझौतामा 

तोलकएको ऄर्लधभन्दा ऄलघ काम सभपन्न गने लनमायण व्यर्सायीिाइ गाईँपालिकािे परुस्कार 

लदन सक्ने व्यर्स्था गनय सक्नेछ ।  
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(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको परुस्कारको रकम लनधायरण गदाय खररद सभझौतामा तोलकएको 

समय भन्दा जलत लदन ऄलघ कायय सभपन्न भएको हो त्ययलत लदनका िालग ईपलनयम (३) 

बमोलजमको अधारमा लनधायरण गनुय पनेछ । 

(३) ईपलनयम (२) बमोलजमको दर लनधायरण गदाय लनमायण व्यर्सायीिे खरीद सभझौतामा 

तोलकएको ऄर्लधलभत्र काम सभपन्न गनय नसके र्ापत दलैनक रुपमा जलत रकम गाईँपालिकािाइ 

परू्य लनधायररत िलतपलूतय लतनुय पने हो त्ययलत नै रकम बराबरको दर लनधायरण गनुय पनेछ ।  

(४) यस लनयममा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन परुस्कारको कुि रकम सभझौता 

रकमको दर्श प्रलतर्शतभन्दा बढी हुने छैन । 

 

१३६. सलुर्स्ताको अधारमा खररद सभझौताको ऄन्त्यय गदाय लदनपुने भकु्तानी :- (१) गाईँपालिकािे 

ऐनको दफा ५९ को ईपदफा (४) बमोलजम सार्यजलनक लहतको िालग सलुर्स्ताको अधारमा 

सभझौताको ऄन्त्यय गरेकोमा सभबलन्धत अपलूतयकताय, लनमायण व्यर्सायी, परामर्शयदाता र्ा सेर्ा 

प्रदायकिाइ दहेाय बमोलजमको रकम भकु्तानी लदन ुपनेछ । त्ययसरी भकु्तानी लददंा लनजिे कुनै पेश्की 

रकम लिएको रहछे भने त्ययस्तो पेश्की कटाएर मात्र भकु्तानी लदन ुपनेछ :-– 

(क) स्र्ीकायय रुपमा सभपन्न भइसकेको कायय, अपलूतय र्ा सेर्ा र्ापत गनुयपने भकु्तानी बाँकी भए 

सो  भकु्तानी,  

(ख) खररद सभझौता बमोलजम गाईँपालिकाको प्रयोजनको िालग ईत्यपालदत मािसामानको मलू्य, 

 लनमायणस्थिमा ल्याआएका लनमायण सामग्री, 

(ग) लनमायण स्थिबाट ईपकरण हटाईन िाग्ने मनालसर् खचय, 

(घ) लनमायण काययमा मात्र िगाइएका लर्दरे्शी कमयचारीको स्र्दरे्श लफती खचय, र  

(ङ) अर्श्यक भए लनमायण काययको संरिण र सरुिा खचय । 

(२) ईपलनयम (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन गाईँपालिकािे सार्यजलनक लहतको 

िालग सलुर्स्ताको अधारमा खररद सभझौता ऄन्त्यय गनय लदएको सचूना अपलूतयकतायिे प्राप्त गरेको 

लमलतिे सात लदनलभत्र लसपमेन्टको िालग तयार हुने र तयार भएका मािसामान त्ययस्तो सभझौताका 

र्शतय र मलू्यमा स्र्ीकार गनुय पनेछ ।  

(३) ईपलनयम (२) मा ईलल्िलखत मािसामान बाहके ऄन्य सामानको सभबन्धमा गाईँपालिकािे 

दहेाय बमोलजम गनय सक्नेछ : 

(क) मािसामानको कुनै ऄंर्श परूा गराइ  सभझौतामा ईलल्िलखत र्शतय र मलू्यमा प्राप्त गने, र्ा 

(ख) बाँकी रहकेा मािसामानको अपलूतय अदरे्श रद्ध गने र अपलूतयकतायिे अंलर्शक रुपमा तयार 

गरेको मािसामान र्ा सेर्ा र सभझौता ऄन्त्यय हुन ुऄगारै् अपलूतयकतायिे खररद गरेको सामग्री र्ा 

पाटयपजूाय र्ापत अपसी सहमलतबाट मञ्जरु गररएको रकम लनजिाइ भकु्तानी गने । 
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१३७. खररद सभझौता ईल्िंघन भए प्राप्त हुने ईपचारः (१) खररद सभझौतामा अपलूतयकताय, लनमायण 

व्यर्सायी, परामर्शयदाता र्ा सेर्ा प्रदायकिे खररद सभझौताको ईल्िंघन गरेमा गाईँपालिकािाइ 

प्राप्त हुने ईपचार ईल्िेख गनुय पनेछ ।  

   (२) ईपलनयम (१) बमोलजमको ईपचार ऐनको दफा ५९ मा िेलखएको ऄलतररक्त दहेाय 

बमोलजम हुन  सक्नेछ :-— 

(क) त्रलुटपणूय कायय ऄस्र्ीकार गने,  

(ख) त्रलुटपणूय मािसामान तत्यकाि हटाईने र सभबलन्धत अपलूतयकताय, लनमायण व्यबसायी, 

परामर्शयदाता र्ा  सेर्ा प्रदायकबाट प्रलतस्थापन गनय िगाईने, 

(ग) समयमा कायय सभपादन हुन नसके र्ापतको पबूय लनधायररत िलतपलूतय प्राप्त गने, 

(घ) सभझौताको ऄन्त्यय गने र सभझौता बमोलजमको काम नगने अपलूतयकताय, लनमायण व्यर्सायी, 

सेर्ा प्रदायक र्ा परामर्शयदाताको खचयमा त्ययस्तो कायय सभपन्न गराईने, 

(ङ) अनषुांलगक िलतपलूतय भराईने, र 

(च) प्रचलित काननू र्ा खररद सभझौता बमोलजम ईपिब्ध हुने ऄन्य ईपचार । 

 

पररच्छेद – १२ 

अय ठेक्का बन्दोबस्त सभबन्धी व्यर्स्था 

 

१३८. अन्तररक अयको िालग ठेक्का र्न्दोर्स्त गनय सक्नेः (१) प्रचलित काननू बमोलजम सभािे 

लनणयय गरे ऄनसुारको कर, सेर्ार्शलु्क, दस्तरू तथा ऄन्य अन्तररक अय ऄसिू गनय एक अलथयक 

र्षयको िालग ठेक्का बन्दोर्स्त गनय सलकनेछ । 

तर, अन्तररक अय बलृद्ध हुने दलेखएमा र्ा पटक पटक ठेक्का बन्दोबस्त गदाय प्रर्शासलनक दालयत्यर् 

बढ्न जाने ऄर्स्थामा बढीमा तीन र्षयसभमको िालग एकैपटक ठेक्का बन्दोबस्त गनय सलकनेछ । 

स्पष्टीकरणः यस लनयमको प्रयोजनको िालग “अन्तररक अय” भन्नािे नेपािको संलर्धानको 

ऄनसुचूी– ८ र ऄन्य संघीय तथा प्रदरे्श काननूिे प्रदान गरेको ऄलधकार ऄन्तगयत रही अफ्नो 

िेत्रलभत्र संकिन गनय पाईने अय सभझन ुपछय । 

(२) यस लनयम बमोलजम ठेक्का बन्दोबस्त गदाय िागत प्रभार्कारी हुने, प्रर्शासलनक सहजता हुने 

र्ा अय बलृद्ध हुनसक्ने ऄर्स्थामा ऐन र यस लनयमार्िीको ऄधीनमा रही ऄन्य गाईँपालिकासंग 

अपसी सहमलतद्वारा संयकु्त रुपमा ठेक्का बन्दोबस्त गनय सलकनेछ । 

(३) यस लनयम बमोलजम ठेक्का बन्दोबस्त गदाय सामान्यतया अलथयक र्षय र्शरुु हुन ु ऄगालड नै 

ठेक्का सभझौता गररसक्न ुपनेछ ।  

(४) ईपलनयम (१) बमोलजम ठेक्का बन्दोर्स्त गदाय देहायको काययलर्लध ऄपनाईन ुपनेछ : 

क.  अगामी अलथयक र्षयको िालग प्रत्ययेक अन्तररक अय श्रोतको ईपिब्धता, सभभालर्त 

पररचािन, सो श्रोत पररचािनको व्यर्स्थापन तथा िागत र चाि ुर्षयको ठेक्का ऄङ्क समेत 
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लर्चार गरी अन्तररक अयको प्रिेपण गरी न्यनूतम ठेक ऄङ्क र ऄसिुी काययतालिका समेत 

भएको कायायन्र्यन कायय योजना तयार गनुय पनेछ । 

ख.  खण्ड क. बमोलजम ऄसिूी काययतालिका र कायायन्र्यन कायययोजना तयार भइसकेपलछ 

ठेक्का बन्दोबस्त गनयको िालग अलथयक ऐनिे लनधायरण गरेको दररेट, ठेक्काका सामान्य तथा 

लर्रे्शष र्शतयहरु र सचूनामा ईल्िेख गररने कुराहरु तथा ऄन्य अर्श्यक लर्र्रणहरु समेत समारे्र्श 

भएको ठेक्का सभबन्धी कागजात तयार गनुय पनेछ । 

ग.  खण्ड क. बमोलजमको कायायन्र्यन कायय योजनाको अधारमा कुनै अन्तररक अय पाँच िाख 

रुपैयाँ भन्दा कम ईठ्ने भएमा सोझै र्ातायद्वारा र सो भन्दा बढी ईठ्ने भएमा बोिपत्र अह्वान गरी 

सभझौता गनुय पनेछ । 

घ.  खण्ड ग. बमोलजम बोिपत्र अह्वान गदाय दर्शिाख रुपैयाँसभम भए स्थानीय स्तरमा लनयलमत 

प्रकार्शन हुने दलैनक पलत्रका र्ा रालररयस्तरको पलत्रकामा कभतीमा पन्र लदनको भयाद लदइ सचूना 

प्रकार्शन गनुय पनेछ र त्ययस्तो सचूना कायायिय, र्डा कायायियहरु, लजल्िा प्रर्शासन कायायिय, 

लजल्िा समन्र्य सलमलतको कायायिय, मािपोत कायायिय, कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायायिय, 

तथा लनमायण व्यर्सायी संस्था भए त्ययस्ता संस्थाको कायायियमा समेत सरै्िे दखे्ने गरी 

सार्यजलनक ठाईँमा सचूना टाँस गरी सोको मचुलु्का र्ा टाँसेको जानकारी प्राप्त गनुय पनेछ । 

दर्शिाख रुपैयाँ भन्दा बढी भएमा कभतीमा लतस लदनको भयाद लदइ रालररयस्तरको दलैनक पलत्रकामा 

सचूना प्रकार्शन गनुय पनेछ । यस्तो सचूना कायायियको रे्भसाइटमा समेत राख्न ुपनेछ ।  

ङ. खण्ड घ. बमोलजमको सचूनामा दहेायका कुराहरु खिुाईन ुपनेछ :-– 

(१)  ठेक्काका मखु्य मखु्य र्शतयहरु, 

(२)  श्रोतगत र स्थानगत लर्र्रण र ईठाईन ुपने अन्तररक अयको सभभालर्त पररमाण, 

(३)  ठेक्का सभझौता बमोलजमको रकम एकमषु्ट बझुाँईदा छुट लदइने भए सो कुरा, 

(४)  बोिपत्र फारम प्राप्त हुने स्थान र तररका, 

(५)  बोिपत्र पठाईन ुपने तररका, 

(६)  बोिपत्र पठाईन ुपने कायायिय र्ा ऄलधकारीको नाम, 

(७)  बोिपत्र बापत िाग्ने दस्तरु, 

(८)  बोिपत्र दालखिा हुनपुने ऄलन्तम लमलत र समय, तथा बोिपत्र खोलिने समय, लमलत र स्थान, 

(९)  बोिपत्र ईपर लनणयय हुने लमलत,  

(१०) जमानत बापत राख्न ुपने रकम र्ा र्ैंङ्कग्यारेन्टीको लकलसम र मान्य ऄर्लध, 

(११) ऄन्य अर्श्यक कुराहरु । 

च.  खण्ड ङ. को ईपखण्ड (७) बमोलजम बोिपत्र फारामको दस्तरु कायम गदाय लनयम ५६ मा 

ईल्िेख भए बमोलजमको मलू्य कायम गनुय पनेछ । 
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छ.  खण्ड ङ. बमोलजम प्रकालर्शत सचूनाको भयादलभत्र पनय अएका बोिपत्रहरुको दताय, खोल्ने 

काययलर्लध, बोिपत्रदाताको प्रलतलनलधिे पेर्श गनुयपने लर्र्रण तथा ऄन्य काययलर्लध यसै 

लनयमार्िीमा ईल्िेख भए बमोलजम हुनेछ । 

ज. खण्ड घ. बमोलजम प्रथम पटक बोिपत्र अह्वान गदाय बोिपत्र पनय नअएमा र्ा रीत परू्यकको 

एईटा पलन बोिपत्र प्राप्त नभएमा र्ा कबोि ऄङ्क ऄनमुालनत न्यनूतम ठेक्का ऄङ्कभन्दा कम 

भएमा पलहिो पटकको िालग तोलकएको भयादभन्दा कभतीमा अधा भयाद लदइ पनुः बोिपत्र 

अह्वान गनुय पनेछ । 

झ. खण्ड ज. बमोलजम दोस्रो पटक सचूना प्रकार्शन गदाय पलन बोिपत्र नपरेमा कभतीमा सात 

लदनको भयाद लदइ खण्ड ङ. बमोलजमको सचूनामा दहेायको कुराहरु थप गरी सार्यजलनक 

बढाबढको सचूना प्रकार्शन गनुय पनेछः– 

(१) बढाबढ हुने स्थान, 

(२) बढाबढ हुने समय र लमलत, 

(३) ऄन्य अर्श्यक कुराहरु । 

(५) ईपलनयम (४) को खण्ड ङ. र खण्ड झ. बमोलजम प्रकालर्शत सचूना बमोलजम बोिपत्र लदने र्ा  

डाँक बोल्ने व्यलक्तिे अफूिे कबिू गरेको ऄङ्कको पाँच प्रलतर्शत रकम नगद ै र्ा सचूनामा 

तोलकएको बैंङ्कमा जमानत र्ापत रकम जभमा गरेको सक्कि भौचर र्ा नेपाि रारर बैंङ्कबाट 

मान्यता प्राप्त बैङ्किे जारी गरेको कभतीमा नब्बे लदन भयाद भएको लर्डर्ण्डको सक्कि प्रलत 

संिग्न राख्न ुपनेछ । 

 तर, यस लनयम बमोलजम र्ढार्ढ गदाय कर्ोि ऄङ्क तोलकए बमोलजमको न्यनूतम 

ऄङ्कभन्दा घटी हुन अएमा राजश्व परामर्शय सलमलतको लसफाररसमा नयाँ न्यनूतम ऄङ्क कायम 

गरी पनूः यस लनयमार्िी ऄनसुारको प्रकृया ऄपनाइ अन्तररक अय संकिनको व्यर्स्था गनय 

सलकनेछ । 

(६) यस लनयमार्िी बमोलजम जफत हुने ऄर्स्थामा बाहके ईपलनयम (५) बमोलजम रालखएको 

जमानत र्ापतको रकम सो जमानत राख्ने व्यलक्त र्ा संस्थािे लदएको बोिपत्र र्ा बोिेको डाँक 

ऄस्र्ीकृत भएको लमलतिे लतस लदनलभत्र लनजिाइ लफताय गनुय पनेछ । 

तर, कुनै ठेक्काको चिन पजूी नलिएसभम र्ा पट्टा नईठाएसभम जमानत लफताय नगरी स्थलगत राख्न 

बाधा पने छैन । 

(७) ईपलनयम (४) ऄन्तगयत प्रकालर्शत सचूनामा बढाबढको िालग तोलकलदएको समय र्ा 

लमलतभन्दा पलछ र्ा त्ययस्तो सचूनामा बढाबढको िालग तोलकलदएको स्थानमा बाहके ऄन्य कुनै 

स्थानमा र्ा हुिाक, फोन र्ा फ्याक्सद्वारा बोिेको कुनै पलन डाँक ईपर कुनै कारबाही गररने छैन । 

(८) यस लनयम बमोलजम पनय अएका र्ोिपत्र र्ा डाँक बढाबढको प्रस्तार्को िालग पेर्श भएका 

कागजातहरु बोिपत्रका सतय बमोलजम भए नभएको हरेी यस लनयमार्िी बमोलजमको बोिपत्र 

मलू्यांकन सलमलतिे लसफाररस सलहत लनणययको िालग पेर्श गनपुनेछ । 
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१३९. ठेक्का स्र्ीकृत गनेः  (१) लनयम १३८ बमोलजम प्रकालर्शत सचूना ऄनसुार दालखिा भएको  

कुनै र्ा सबै  बोिपत्र र्ा बोिेको कुनै र्ा सबै डाँक लनयम १३८ को ईपलनयम (८) बमोलजमको 

लसफाररसका अधारमा कुनै कारण दखेाइ र्ा नदेखाइ स्र्ीकृत र्ा ऄस्र्ीकृत गनय सक्नेछ । 

(२) यस लनयम बमोलजम ठेक्का स्र्ीकृत गदाय ठेक्काका सतयहरु परूा गरी सारभतू रुपमा प्रभार्ग्राही 

दलेखएका बोिपत्रहरु मध्ये सबैभन्दा बढी ऄंक कबोि गनेको बोिपत्र स्र्ीकृत गनुय पनेछ । 

(३) लनयम १३८ बमोलजम डाँक बढार्ढ गदाय न्यनूतम ऄङ्कबाट बढाबढ र्शरुु गरी सबैभन्दा बढी 

डाँक कबोि गनेर्ािाको डाँक तत्यकािै लनयम ६१ बमोलजमको धरौटी र्ा र्ैंङ्क ग्यारेन्टी लिइ 

स्र्ीकृत गनुय पनेछ । 

(४) यस पररच्छेद बमोलजमको बोिपत्र र्ा सार्यजलनक बढाबढको डाँक स्र्ीकृत गने ऄलधकार 

लनयम ७६ मा ईलल्िलखत ऄलधकारीहरुिाइ सोही लनयममा ईल्िेख भए बमोलजम हुनेछ । 

 

१४०. पट्टा लदने र कबलुियत गराईनेः(१) यस लनयमार्िी बमोलजम अन्तररक अय ईठाईने 

बोिपत्र र्ा डाँक स्र्ीकृत भैसकेपलछ कायायियिे सात लदनलभत्र सोको सचूना बोिपत्र र्ा 

डाँकर्ािािाइ लदनपुनेछ । 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम सचूना जारी गदाय बाटोका भयाद बाहके सात लदनको भयाद लदइ सो 

भयादलभत्र अफ्नो कबिू बमोलजम कबलुियत गनय नअएमा त्ययस पलछको बोिपत्र र्ा 

डाँकर्ािािाइ ठेक्का लदआने लर्षय स्पष्ट खोिी सचूना तामेि गनुय गराईन ुपनेछ ।  

स्पष्टीकरणः यस लनयमको प्रयोजनको िालग स्थानीय पत्रपलत्रकामा प्रकालर्शत गररएको सार्यजलनक 

सचूनािाइ सचूना तामेिी भएको मालननेछ ।  

(३) ईपलनयम (१) र (२) बमोलजम जारी भएको सचूनाको भयादमा बोिपत्र र्ा डाँकर्ािा हालजर 

भइ कबलुियत गनय मञ्जरू गरेमा लनजबाट तरुुन्त कबलुियत गराइ लनजिाइ पट्टा र्ा चिन पजूी 

लदन ुपनेछ । त्ययस्तो बोिपत्र र्ा डाँकर्ािा हालजर नभएमा र्ा अफ्नो कबिु बमोलजम कबलुियत 

गनय मञ्जरू नगरेमा लनज पलछको दोस्रो, तेस्रो िम ऄनसुार ऄरु बोिपत्र र्ा डाँकर्ािािाइ 

प्राथलमकता लदइ ईपलनयम (२) बमोलजमको सचूना जारी गरी ठेक्का बन्दोबस्त गनुय पनेछ । यसरी 

दोश्रो, तेश्रो िम ऄनसुार सभझौता गनुयपने ऄर्स्थामा सभझौता गनय नअईने बोिपत्र र्ा 

डाँकर्ािाको धरौटी जफत गनुयपनेछ । जफत गरेको धरौटी रकम भन्दा तल्िो िममा जाँदाको 

बोि रकमको ऄन्तर र्ढी हुने भएमा सो ऄन्तर र्रार्रको रकम ऄलघल्िो िमको बोिकतायर्ाट 

सरकारी र्ाँकी सरह ऄसिू ईपर गररनेछ । 

 

तर, यसरी ठेक्का र्न्दोर्स्त गदाय त्ययस्तो रकम ऄनमुान गरेको ऄङ्क भन्दा कम हुने रहछे भने यस 

लनयमार्िीको प्रकृया पयुायइ पनुः बोिपत्र अह्वान गनुयपनेछ । 
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(४) लनयम १३८ को ईपलनयम (२) बमोलजम संयकु्त रुपमा बोिपत्र अह्वान गनुयपने ऄर्स्थामा 

सोको व्यर्स्थाको िालग बोिपत्र र्ा बढाबढको िालग कायय सतय तोकी संयकु्त सलमलतको व्यर्स्था 

गनुयपनेछ । संयकु्त सलमलतको ऄलख्तयारर्ािािे बोिपत्र खोलिएको र्ा डाँक बोिाआएको तीन 

लदनलभत्र बोिपत्र र्ा डाँक स्र्ीकृत गने र्ा नगने लनणययका िालग संयकु्त सलमलत समि पेर्श गरी 

लनकासा भए बमोलजम गनुय पनेछ । संयकु्त सलमलतिे पेर्श भएको पन्र लदनलभत्र बोिपत्र र्ा डाँक 

स्र्ीकृत भए र्ा नभएको लनकासा लदआसक्नपुनेछ । तोलकएको भयादलभत्र पेर्श नगरेको र्ा लनकासा 

नलदएको कारणिे कुनै हानी नोक्सानी भएमा यसरी हानी नोक्सानी भएको रकम जसको लढिाइ 

र्ा िापरर्ाहीिे गदाय हानी नोक्सानी भएको हो सोही व्यलक्तबाट ऄसिू ईपर गररनेछ । 

(५) बोिपत्र र्ा डाँक स्र्ीकृत भए पलछ त्ययस्तो र्ोिपत्रदाता र्ा डाँकर्ािाबाट स्र्ीकृत ठेक्का 

ऄङ्कको कुि रकमको नेपाि रारर बैङ्कबाट मान्यता प्राप्त र्ालणज्य बैंङ्कको कभतीमा छ 

मलहना भयाद भएको परफरमेन्स र्ण्ड र्ा नगद ैरकम प्राप्त भएपलछ ठेक्का पाईने सबै र्शतय खिुाइ 

सभबलन्धत ठेकेदारसँग कर्लुियत गराइ पट्टा लदन ुपनेछ । 

(६) बोिपत्र र्ा डाँक स्र्ीकृत भएको सचूना प्राप्त भएपलछ सो सचूनामा तोलकएको भयादलभत्र 

बोिपत्र र्ा डाँकर्ािािे चिन पजूी नलिएमा र्ा पट्टा नईठाएमा लनजिे लनयम १३८ को 

ईपलनयम (५) बमोलजम राखेको जमानत जफत गरी संलचत कोषमा दालखिा गररनेछ । 

 

१४१. ठेक्का रकमको लकस्ता बझुाईने तररकाः (१) अन्तररक अय ईठाईने काययको ठेक्का 

बन्दोबस्त गदाय ऄसिू गनुय पने लकस्ताको ऄङ्क लनधायरण ठेक्का सभबन्धी सचूना र बोिपत्रमा 

ईल्िेलखत ऄसिूी काययतालिका र ऄन्य र्शतय बमोलजम हुनेछ ।तर, यसरी काययतालिका बनाईँदा 

राजस्र् ईठ्ने सभभाव्य समय र भकु्तानी गने लकस्ताको समय लमिान भएको र लकस्ताहरु बीचको 

समयान्तर चार मलहनाभन्दा बढी नभएको हुन ुपनेछ । 

(२) ठेकेदारिे सभझौताको समयमा ठेक ऄनसुारको सभपणूय रकम एकमषु्ट बझुाएमा औलचत्यय हरेी 

बढीमा दर्श प्रलतर्शतसभम छूट लदन सलकनेछ । 

तर यस्तो छूटको प्रलतर्शत बोिपत्र र्ा बढाबढको सचूनामा ईल्िेख भएको हुन ुपनेछ । 

 

१४२. ठेक्का तोड्नेः (१) पट्टा कबलुियतको कुनै र्शतय बलखयिाप हुने काम गरेकोमा र्ा त्ययस्तो र्शतय 

बमोलजम गनुय पने कुनै काम नगरेमा बाहके यस लनयमार्िी बमोलजम पट्टा कबलुियत भैसकेपलछ 

ठेक्काको ऄर्लध भकु्तान नहुदँ ैबीचैमा कुनै ठेक्का तोड्न र्ा छोड्न हुदँनै । 

(२) कुनै ठेकेदारिे तोकेको दरभन्दा बढी दरमा कर ऄसिू गरेमा र्ा सभझौतामा ईल्िेख नभएका 

मािर्स्तमुा कर, सेर्ार्शलु्क र्ा दस्तरु ऄसिू गरेमा र्ा ऄन्य तहिे लिएको करको प्रमाण हुदँाहुदँै 

दोहोरो हुने गरी कर ऄसिू गरेमा त्ययस्तो रकम र सोही रकम बराबरको रकम हजायना स्र्रुप त्ययस्तो 

ठेकेदारबाट ऄसिू गरी बढी लिएको र्ा दोहोरो पनय गएको रकम सभबलन्धत व्यलक्तिाइ लफताय 

गररनेछ । 
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(३) ईपलनयम (२) मा ईल्िलेखत लियाकिाप पनुः दोहोररएमा त्ययस्तो ठेकेदारको ठेक्का तोडी 

धरौटी जफत गररनेछ । यसरी धरौटी जफत गरी नयाँ ठेक्का र्न्दोर्स्त गदाय सालर्कको रकम भन्दा 

कम रकम प्राप्त भएमा र नयाँ ठेक्का र्न्दोर्स्त गदाय िागेको रकम ऄसिु ईपर नभएमा सरकारी 

र्ाँकी सरह ऄसिू ईपर गरी लनजको नाम कािोसचूीमा राखी ऄन्य स्थानीय तहहरु र व्यर्साय 

दताय र्ा आजाजत पत्र लदने कायायियिाइ समेत जानकारी लदआनेछ । 

(४) ईपलनयम (३) बमोलजम ठेक्का तोलडएको ऄर्स्थामा बाँकी ठेक्का ऄर्लधको लनलमि बोिपत्र 

र्ा डाँक बढाबढको प्रलतस्पधायमा रहकेा िमानसुारका बोिपत्रदाता र्ा डाँकर्ािासँग 

दामासाहीि े नयाँ ठेक्का ऄंक कायम गरी लनयमानसुारको धरौटी रकम र बैंक ग्यारेण्टी लिइ 

सालर्कको स्र्ीकृत ठेक्काको दरमा नयाँ ऄसिूी काययतालिका बनाइ ठेक्का बन्दोबस्त गनय 

सलकनेछ । यसरी बाँकी ऄर्लधको िालग ठेक्का बन्दोबस्त गनय नसलकएमा कायायियिे पनुः 

बोिपत्र अह्वान गनुयपनेछ । 

(५) ईपलनयम (४) बमोलजम नयाँ ठेक्का बन्दोबस्त गनय र्ा पनुः ठेक्का बन्दोबस्त गनय िाग्ने 

समयसभमको बीचको ऄर्लधका िालग कायायियिे अय संकिन सभबन्धी ऄन्य ईपयकु्त 

व्यर्स्था गनय सक्नेछ । 

(६) ईपलनयम (३) बमोलजम ठेक्का तोलडएकोमा त्ययसबाट भएको नोक्सानी र सभर्लन्धत 

ठेकेदारबाट लिन ु पने बाँकी भएमा त्ययसको दर्श प्रलतर्शत छुट समेत सो ठेकेदारिे राखेको 

जमानतबाट ऄसिू नभए लनजबाट सरकारी बाँकी सरह ऄसिू ईपर गररनेछ । 

तर अलथयक ऐनिे तोकेको अधारमा काब ुबालहरको पररलस्थलत परी ठेकेदारिे सो ठेक्काको काम 

गनय नसकेको रहछे भने सभािे सो बमोलजम ऄसिू गनुय पने रकममध्ये राजश्व परामर्शय सलमलतको 

परामर्शयमा ईपयकु्त रकम लमनाहा लदन सक्नेछ । 

 

१४३. बक्यौता रकम ऄसिूी सभबन्धी व्यर्स्थाः (१) कायायियिे लर्लभन्न कारणर्ाट ऄसिू हुन 

नसकी र्ाँकी रहकेो बक्यौता रकम ऄसिू गनय बक्यौता ऄसिूी कायययोजना र्नाइ रकम ऄसिू 

ईपर गनुय पनेछ ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम ऄसिू गनुयपने रकम ऄसिूीको िालग स्थानीय प्रर्शासन, प्रहरी, 

नागररक समाज र्ा ऄन्य व्यलक्तको समेत सहयोग लिन सलकनेछ । 

(३) ईपलनयम (२) बमोलजम सहयोग प्राप्त भै बक्यौता रकम ऄसिूी भएमा सभबलन्धत व्यलक्त र्ा 

संस्थािाइ ऄसिूी ऄङ्कको बढीमा ५ प्रलतर्शतसभम रकम परुस्कार स्र्रुप ईपिव्ध गराईन 

सलकनेछ । एक भन्दा र्ढी व्यलक्त र्ा संस्थाको सलियतामा बक्यौता रकम ऄसिूी भएको भए 

यस्तो परुस्कार रकम दामासाहीबाट ईपिव्ध गराईन ुपनेछ । 

(४) ईपलनयम (१),(२) र (३) बमोलजमको प्रकृयाबाट पलन रकम ऄसिू ईपर हुन नसकेमा 

सरकारी र्ाँकी सरह रकम ऄसिू ईपर गररनेछ । 
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१४४. सभपलि तथा ईत्यपादनको लबलि सभर्न्धी व्यर्स्थाः (१) गाईँपालिका अफ्नो स्र्ालमत्यर्मा 

रहकेो र अफूिे गरेको ईत्यपालदत र्स्त ु तथा सेर्ाको लबलि गदाय यस लनयमको ऄलधनमा रही 

गनुयपनेछ। 

तर, ऄचि सभपलि लबिी गदाय नेपाि सरकारको स्र्ीकृलत लिनपुनेछ । 

(२) ईपलनयम (१) ऄनसुार ऄन्य ईत्यपादनहरुको मलू्य लनधायरण एरं् लबिी प्रलिया व्यर्स्थापनका 

िालग काययपालिकािे अर्श्यक काययलर्लध तय गनयसक्नेछ । 

 

 

पररच्छेद – १३ 

लर्र्ाद समाधान सभबन्धी व्यर्स्था 

 

१४५. लर्र्ाद समाधान सभबन्धी संयन्त्रः  गाईँपालिका र लनमायण व्यर्सायी, अपलूतयकताय, 

सेर्ा प्रदायक र्ा परामर्शयदाताबीच खररद सभझौता कायायन्र्यनको लसिलसिामा कुनै लर्र्ाद 

ईत्यपन्न भएमा ऐनको दफा ५८ र्मोलजम अपसी सहमलतबाट लर्र्ाद समाधान गनुयपने लर्षय, 

लर्र्ाद समाधानको िालग लनरे्दन लदने प्रलिया, अपसी सहमलतको िालग हुने बैठक तथा 

लनणययहरुको प्रलिया समेत खररद सभझौतामा ईल्िेख गरी त्ययस्तो लर्र्ाद समाधान गनुयपनेछ ।  

 

१४६. मध्यस्थको माध्यमद्धारा लर्र्ाद समाधान गनेः लनयम १४५ बमोलजमको प्रलियाद्वारा 

खररद सभझौता कायायन्र्यनको लर्षयमा गाईँपालिका र लनमायण व्यर्सायी, परामर्शयदाता र्ा 

सेर्ाप्रदायकबीच ईत्यपन्न भएको लर्र्ाद अपसी सहमलतर्ाट समाधान हुन नसकेमा प्रचलित 

काननू बमोलजम मध्यस्थको माध्यमबाट त्ययस्तो लर्र्ाद समाधान गने कारबाही र्शरुु गनुयपनेछ ।  

 

 

 

पररच्छेद – १४ 

पारदलर्शयता र अचरण सभबन्धी व्यर्स्था 

 

१४७. खररद कारबाही सभबन्धी कागजात ईपिब्ध गराईन ु पनेः प्रचलित काननू बमोलजम 

िेखा परीिण, ऄनगुमन, ऄनसुन्धान र्ा लनरीिण गनय ऄलधकार प्राप्त लनकायिे खररद कारबाही 

सभबन्धी कुनै कागजात माग गरेमा गाईँपालिका त्ययस्तो कागजात मनालसर् समयमा ईपिव्ध 

गराईन ुपनेछ ।  
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१४८. खररद सभझौताको सार्यजलनक सचूनाः (१) खररद सभझौता सभपन्न भएको तीन लदनलभत्र सो 

सचूना गाईँपालिकािे अफ्नो सचूना पाटीमा टाँस गरी लजल्िा समन्र्य सलमलतको कायायिय, 

कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायायियको सचूना पाटीमा समेत टाँस गनय िगाईने व्यर्स्था गनुय पनेछ 

।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको सचूना गाईँपालिकािे अफ्नो रे्र्साआटमा राखी सार्यजलनक 

खररद ऄनगुमन कायायियमा समेत पठाईन ुपनेछ ।  

(३) ईपलनयम (१) बमोलजमको सचूनामा बोिपत्र र्ा परामर्शय सेर्ा मलू्याङ्कन पररणामको 

ऄलतररक्त बोिपत्र, प्रस्तार् र्ा लसिर्न्दी दरभाईपत्र सभबन्धी सचूना प्रकार्शन भएको लमलत, 

समाचारपत्रको नाम, सचूना संख्या, खररदको लर्षय, सभझौता गने बोिपत्रदाता, प्रस्तार्दाता र्ा 

लसिर्न्दी दरभाईपत्रदाताको नाम र ठेगाना र सभझौताको मलू्य खिुाईन ुपनेछ ।  

 

१४९. परामर्शयदातािे स्र्ाथय बझाईन नहुनेः (१) परामर्शयदातािे गाईँपालिकाको सर्ोपरर लहत हुने 

गरी व्यार्सालयक, र्स्तगुत र लनरपि परामर्शय सेर्ा प्रदान गनुय पनेछ ।  

(२) परामर्शयदातािे परामर्शय सेर्ा प्रदान गदाय अफनो र्तयमान र्ा भलर्रयको ऄन्य कामसँग स्र्ाथय 

बालझने गरी काम गनुय हुदंैन ।  

(३) परामर्शय सेर्ा सभबन्धी कामको प्रकृलत परामर्शयदाताको ऄन्य कुनै सेर्ाग्राही प्रलतको लर्गत र्ा 

र्तयमान दालयत्यर्सँग बालझने खािको र्ा लनजिे गाईँपालिकाको सर्ोिम लहत हुने गरी कायय 

सभपन्न गनय नसक्ने खािको भएमा लनजिाइ परामर्शयदाताको रुपमा लनयलुक्त गनय सलकने छैन ।  

ईदाहरणः कुनै अयोजनाको इलन्जलनयररङ्ग लडजाइन तयार गनयको िालग लनयकु्त गररएको 

परामर्शयदातािाइ सोही अयोजनाको र्ातार्रणीय मूल्याङ्कन गने परामर्शयदाता लनयकु्त गनय र्ा 

सरकारी स्र्ालमत्यर्को कुनै संस्थाको लनजीकरण सभबन्धी परामर्शयदातािाइ त्ययस्तो सभपलि खररद 

गने खररदकतायको परामर्शयदाता लनयकु्त गनय र्ा लनजिाइ र्ा लनजको नलजकको नातेदार र्ा लनजको 

संस्थाको साझेदारको नाममा त्ययस्तो सभपलि खररद गनय ऄनमुलत लदन सलकने छैन ।  

तर टनय की सभझौता र्ा लडजाइन र लनमायण सभझौताको हकमा यो व्यर्स्था िाग ूहुनेछैन । 

(४) कुनै अयोजनाको िालग मािसामान ईपिब्ध गराईने र्ा लनमायण कायय गने फमय र त्ययससँग 

सभबलन्धत ऄन्य संस्था र्ा व्यलक्तिे सोही अयोजनाको िालग परामर्शय सेर्ा प्रदान गनय र कुनै 

योजना तयार र्ा कायायन्र्यन गने कामको िालग लनयकु्त भएको परामर्शयदात ृ फमय र्ा सोसँग 

सभबलन्धत ऄन्य संस्था र्ा व्यलक्तिे त्ययस्तो अयोजनाको िालग मािसामान अपलूतय गनय सक्ने छैन 

। 

 

१५०. प्रिोभन, भ्रष्टाचार र्ा जािसाजीजन्य व्यर्हारको सचूनाः गाईँपालिकािे कुनै 

पदालधकारीिे लनजिाइ कुनै बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातािे प्रिोभन लदन प्रस्तार् गरेमा र्ा ऄन्य 
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कुनै भ्रष्टाचार र्ा जािसाजीजन्य काम गरेको थाहा पाएमा सोको सचूना ऄध्यि र्ा सार्यजलनक 

खररद ऄनगुमन कायायियिाइ लदन ुपनेछ । 

 

१५१. सपुरररे्िण र जाँचबझु गनय सक्नेः खररद कारबाहीमा संिग्न पदालधकारीिे ऐन र यस 

लनयमार्िीमा ईलल्िलखत काययलर्लध पािन गरे नगरेको सभबन्धमा गाईँपालिकािे समय समयमा 

सपुरररे्िण र जाँचबझु गराईन ुपनेछ । 

 

१५२. कािोसचूीमा राख्नेः ( १) गाईँपालिकािे ऐनको दफा ६३ बमोलजम कुनै बोिपत्रदाता, 

प्रस्तार्दाता, परामर्शयदाता, सेर्ाप्रदायक, अपलूतयकताय, लनमायण व्यर्सायी र्ा ऄन्य व्यलक्त, फमय, 

संस्था र्ा कभपनीिाइ कािो सचूीमा राख्न ुपरेमा त्ययस सभबन्धी लर्स्ततृ लर्र्रण र कारण खिुाइ 

सभबद्ध कागजात सलहत सार्यजलनक खररद ऄनगुमन कायायियिाइ िेखी पठाईन ुपनेछ ।  

(२) ईपलनयम (१)बमोलजम सार्यजलनक खररद ऄनगुमन कायायियिे बोिपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, 

परामर्शयदाता, सेर्ाप्रदायक, अपलूतयकताय, लनमायण व्यर्सायी र्ा ऄन्य व्यलक्त, फमय, संस्था र्ा 

कभपनीिाइ कािो सचूीमा राख्ने, खररद कारर्ाहीमा भाग लिन रोक िगाईने र सोको ऄलभिेख 

राख्ने प्रलिया प्रचलित संघीय काननू बमोलजम हुनेछ । 

(३) यो लनयमार्िी प्रारभभ हुन ुऄलघ गाईँपालिकािे कुनै बोिपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, लसिबन्दी 

दरभाईपत्रदाता, परामर्शयदाता, सेर्ाप्रदायक, अपलूतयकताय, लनमायण व्यर्सायी र्ा ऄन्य व्यलक्त, फमय, 

संस्था र्ा कभपनीिाइ कािो सचूीमा राखेको र्ा राख्ने लनणयय गरेको भएमा सो कुराको जानकारी 

यो लनयमार्िी प्रारभभ भएको लतस लदनलभत्र सार्यजलनक खररद ऄनगुमन कायायियिाइ पठाईन ु

पनेछ । 

 

१५३. कािो सचूीबाट फुकुर्ा गनेः  कािो सचूीबाट फुकुर्ा गने कायय प्रचलित संघीय काननू 

बमोलजम सार्यजलनक खररद ऄनगुमन कायायियबाट हुनेछ । 

 

 

पररच्छेद–१५ 

लर्लर्ध 

 

१५४. खररद काययको ऄनगुमन सभबन्धी व्यर्स्थाः यस लनयमार्िी बमोलजम गररने सार्यजलनक 

खररद काययको ऄनगुमन ऐनको दफा ६५ तथा प्रचलित ऄन्य संघीय काननूमा ईल्िेख भए 

बमोलजम सार्यजलनक खररद ऄनगुमन कायायियिे गनेछ ।  

१५५. लर्र्शषे पररलस्थलतमा खररद गन े सभबन्धी व्यर्स्थाः (१) ऐनको दफा ६६ बमोलजम खररद 

गदाय गाईँपालिकािे खररदको अर्श्यकताको लिलखत लर्र्रण, गणुस्तर, पररमाण, र्शतय र कायय 
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सभपन्न गने ऄर्लध जस्ता लर्र्रण तयार गरी अकलस्मक पररलस्थलतको सामना गनय अर्श्यक 

पररमाण र समायार्लधका िालग मात्र यथासभभर् प्रलतस्पधाय गराइ र्ा एईटा मात्र लनमायण 

व्यर्सायी, अपलूतयकताय, परामर्शयदाता र्ा सेर्ा प्रदायकसँग लिलखत दरभाई र्ा प्रस्तार् लिइ 

स्र्च्छ र ईलचत मलू्यको िालग र्ाताय गरी खररद गनुय पनेछ। 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम खररद गररएको भएमा दहेायका कुरा खलु्ने कागजात लनयम १५९ 

बमोलजमको ऄलभिेखमा राख्न ुपनेछ :-—  

(क) लर्र्शेष पररलस्थलत सभबन्धी लर्र्रण, 

(ख) तत्यकाि खररद नगदाय सार्यजलनक सरुिा, लहत तथा सामदुालयक स्र्ास््यमा पने संकट, 

(ग) खररदका ऄन्य लर्लध ऄपनाईन नसलकने कारण र अधार । 

(३) ईपलनयम (१) बमोलजम गाईँपालिकािे दर्शिाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खररद गरेको 

भएमा त्ययसरी खररद भएको लर्र्रणको सार्यजलनक सचूना प्रकार्शन गनुय पनेछ र सोको जानकारी 

सार्यजलनक खररद ऄनगुमन कायायियिाइ पठाईन ुपनेछ । 

 

१५६. लर्द्यतुीय संचार माध्यमको प्रयोगः (१) ऐनको दफा १४ को ईपदफा (२) को प्रयोजनको 

िालग गाईँपालिकािे यथासभभर् सार्यजलनक खररद ऄनगुमन कायायियको रे्र् पोटयि प्रयोग गरी  

लर्द्यतुीय प्रणािीबाट खररद व्यर्स्थापन गनुयपनेछ । 

(२) सार्यजलनक खररद ऄनगुमन कायायियिे समय समयमा जारी गरेको लर्द्यतुीय खररद 

प्रणािीबाट हुने खररदको काययलर्लध, प्रणािी र यसका ऄन्तरलनलहत लसद्धान्त गाईँपालिकािे 

ऄनरु्शरण गनुयपनेछ ।  

 

१५७. मलू्याङ्कन सलमलतः (१) ऐनको दफा ७१ बमोलजमको मलू्याङ्कन सलमलतको गठन दहेाय 

बमोलजम हुनेछः–  

(क) प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत र्ा लनजिे तोकेको ऄलधकृत      –  संयोजक 

(ख) अलथयक प्रर्शासन र्शाखा प्रमखु           –  सदस्य 

(ग) लर्षयसँग सभबलन्धत प्रालर्लधक लर्र्शेषज्ञ (सभभर् भए  

 सभम ऄलधकृतस्तर)                    –  सदस्य 

(घ)    काननू ऄलधकृत               –  सदस्य 

  (२) खररद एकाइको प्रमखुिे ईपलनयम (१) बमोलजमको सलमलतको सलचर्को रुपमा काम गनेछ 

।  

(३) ईपलनयम (१) बमोलजमको मलू्याङ्कन सलमलतिे प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतको स्र्ीकृलत 

लिइ सरकारी र्ा गैर सरकारी िेत्रका लर्षय लर्र्शेषज्ञिाइ अफ्नो बैठकमा अमन्त्रण गनय सक्नेछ ।   
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(४) ईपलनयम (१) बमोलजमको सलमलतिाइ परामर्शयदाताको सहयोग अर्श्यक भएमा स्र्ीकृत 

काययिम र बजेटको ऄधीनमा रही गाईँपालिकािे ऐन र यस लनयमार्िीको काययलर्लध ऄपनाइ 

परामर्शयदाता लनयकु्त गरी लदन सक्नेछ ।  

(५) ईपलनयम (१) बमोलजमको सलमलतिे दरभाईपत्र, बोिपत्र र्ा प्रस्तार् मलू्याङ्कन गने काममा 

अफूिाइ सहयोग गनय ईपसलमलत गठन गनय सक्नेछ ।  

(६) मलू्याङ्कन सलमलतको सलचर्िे सलमलतको बैठकको माइन्यटु तयार गरी राख्न ु पनेछ र 

सलमलतमा छिफि भएका सभपणूय लर्षयको फाइि खडा गरी राख्न ुपनेछ । 

(७) मलू्याङ्कन सलमलतिे अफ्नो काययलर्लध अफै लनधायरण गनय सक्नेछ । 

(८) मलू्याङ्कन सलमलतिे यस लनयममा ईल्िेख भए बमोलजम ऄध्यि समि मलू्याङ्कन 

प्रलतरे्दन पेर्श गनुय पनेछ । 

  

१५८. दररेट लनधायरण सलमलतः (१) गाईँपालिकािे अफ्नो िेत्रभर र्ा कुनै  भागमा छुटै्ट िाग ूहुने 

गरी लनमायण सामग्री र ढुर्ानीको दररेट, मेलर्शन तथा ईपकरणको भाडा र कामदारको ज्यािा 

लनलश्चत गनय देहायका सदस्यहरु रहकेो एक दररेट लनधायरण सलमलत रहनेछ :-– 

(क) ऄध्यि                 –       ऄध्यि 

(ख) प्रमखू प्रर्शासकीय ऄलधकृत           –  सदस्य 

(ग) प्रमखु/ ऄलधकृत प्रलतलनलध, कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायायिय    –   सदस्य 

(घ) काययपालिकािे तोकेको काययपालिका सदस्य  एक जना    – सदस्य 

(ङ) प्रलतलनलध, स्थानीय तहका नेपाि लनमायण व्यर्सायी महासंघ    –       सदस्य 

(च) प्रलतलनलध, स्थानीय तहका ईद्योग र्ालणज्य संघ                –        सदस्य 

(छ) परु्ायधार तथा र्ातार्रण र्शाखा प्रमखु        –   सदस्य–सलचर् 

(२) दररेट लनधायरण सलमलतिे लनमायण सामग्री र्ा ढुर्ानीको दररेट लनधायरण गदाय प्रचलित बजार 

दरको अधारमा लनधायरण गनुय पनेछ । यसरी लनधायरण गररने दररेट भाद्र १५ गतेलभत्र लनधायरण गरी 

सक्न ु पनेछ ।यसरी अफ्नो िेत्रलभत्र िागहुूने दररेट लनधायरण गदाय लछमेकका ऄन्य 

गाईँपालिकानगरपालिकासँग समेत समन्र्य गरी लनधायरण गनुय पनेछ । 

(३) दररेट लनधायरण सलमलतिे प्रत्ययेक र्षय गाईँपालिकामा चिन चल्तीमा रहकेा ढुर्ानी साधनको 

ढुर्ानी दर समेत तोलकलदन ुपनेछ ।  

(४) यस लनयम बमोलजम लनधायररत दररेट काययपालिकाबाट स्र्ीकृत गरी सोको जानकारी लजल्िा 

प्रर्शासन कायायिय र कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायायिमा पठाईन ुपनेछ । 

(५) दररेट लनधायरण सलमलतको रै्ठक सभबन्धी काययलर्लध सलमलत अफैिे लनधायरण गरे बमोलजम 

हुनेछ । 

१५९. खररद कारबाहीको ऄलभिखेः (१) गाईँपालिकािे हरेक खररद कारबाहीको लनलभत 

छुटै्ट फाआि खडा गरी राख्न ुपनेछ ।  
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(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको फाइिमा ऄन्य कागजातका ऄलतररक्त दहेायका कागजातहरु 

समेत राख्न ुपनेछ :-  

(क) सभझौता फाआिको पंलजका,  

(ख) बोिपत्र र्ा परू्ययोग्यताको िालग गररएको अह्वानको सचूना, 

(ग) बोिपत्र, परू्ययोग्यता र्ा प्रस्तार् अह्वान सभबन्धी कागजातहरु,  

 (घ) बोिपत्र सभबन्धी कागजात, परू्ययोग्यता सभबन्धी कागजात र्ा प्रस्ताब सभबन्धी कागजात 

सभबन्धमा बोिपत्रदातािे स्पष्टीकरणको िालग गरेको ऄनरुोध र सो सभबन्धमा गाईँपालिकािे 

सरै् सहभागी बोिपत्रदाता र्ा प्रस्ताबदाताहरुिाइ पठाएको जर्ाफ, 

(ङ) बोिपत्रदाता र्ा परामर्शयदातासँग गररएको बोिपत्र पेर्श गनुय परू्यको बैठकको माइन्यटु र 

गाईँपालिकािे सो माइन्यटुको प्रलतलिलप सरै् सहभागी बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताहरुिाइ 

पठाएको प्रमाण, 

(च) बोिपत्र खोल्दाको माइन्यटु, 

(छ) बोिपत्रको मिू प्रलत,  

(ज) बोिपत्र मलू्यांकन सलमलतिे बोिपत्र मलू्यांकनको लसिलसिामा बोिपत्रदाता र्ा 

प्रस्तार्दातािाइ  सोधेको प्रश्न  र सभबलन्धत बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताबाट गाईँपालिकािाइ 

पठाएको जर्ाफ, 

(झ) परू्ययोग्य भएका बोिपत्रदाताको योग्यता मलू्याङ्कनको प्रलतरे्दन,   

(ञ) परू्ययोग्य बोिपत्रदाताको सचूी,  

(ट) र्ाताय गररएको भए सोको माइन्यटु, 

(ठ) सफि बोिपत्रदातािाइ पठाआएको स्र्ीकृलतको प्रारलभभक सचूनाको प्रलतलिलप,  

(ड) ऄसफि बोिपत्रदाताहरुिाइ पठाआएको सचूनाको प्रलतलिलप,  

(ढ) खररद सभबन्धमा प्रकालर्शत सबै सचूना, 

(ण) प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत समि र पनुरार्िोकन सलमलत समि लदएको लनरे्दन र सोका 

 सभबन्धमा सभबलन्धत गाईँपालिकािे पेर्श गरेको राय प्रलतलिया, जानकारी तथा सो सभबन्धमा 

भएको  लनणयय,  

(त) खररद सभझौता,  

(थ) प्रगलत प्रलतर्ेदन, आन्भ्र्ाआस र लनरीिण प्रलतरे्दन जस्ता खररद सभझौताको कायायन्र्यनसँग 

 सभबलन्धत कागजात,  

(द) खररद सभझौतामा संर्शोधन गररएको भए सो सभबन्धी कागजात, 

(ध)  मािसामान प्रालप्त, लनरीिण र स्र्ीकृलत िगायतका कागजात,  

(न) लनमायण व्यबसायी, अपलूतयकताय, परामर्शयदाता र्ा सेर्ा प्रदायकसँग भएका सभपणूय पत्राचार, 

(प) सर्–कन्राक्टरको ऄनरुोध र सो सभबन्धमा गाईपालिकािे लदएको जर्ाफ,  

(फ) मलू्याङ्कन प्रलतरे्दन र सोसँग सभबलन्धत सभपणूय कागजात, र  
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(ब) खररद सभझौता सभबन्धी लर्र्ाद समाधान गनय भएको कारबाहीसँग सभबलन्धत कागजात । 

(३) ईपलनयम (१) बमोलजमको ऄलभिेख खररद कारबाही टंुगो िागेको कभतीमा सात र्षयसभम 

सरुलित  राख्न ुपनेछ । 

(४) यस लनयम बमोलजम ऄलभिेख राख्दा यस लनयमार्िीमा त्ययस्तो ऄलभिेखको ढाँचा लनधायरण 

गररएकोमा सोही बमोलजम र ढांचा लनधायरण नभएकोमा सार्यजलनक खररद ऄनगुमन कायायियिे 

लनधायरण गरेको ढाँचा बमोलजम राख्न ुपनेछ ।  

(५) यस लनयम बमोलजम ऄलभिेख राख्दा गाईँपालिकािे प्रत्ययेक भौलतक सभपलतको ऄलभिेख 

राख्न ुपनेछ । 

(६) ईपलनयम (५) बमोलजम ऄलभिेख राख्दा त्ययस्तो सभपलतको मलू्य पचास िाख रुपैयाँभन्दा 

बढी रहछे भने सो सभपलतको िागत मलू्य, हार्सकट्टी र ममयत सभभार खचय सलहतको लर्र्रण 

खिुाईन ुपनेछ । 

(७) बोिपत्रको माध्यमबाट गररने खररद काययको सभझौता कायायन्र्यन भआसकेपलछ सो 

काययसभपन्न भएको संलिप्त लर्र्रण प्रमालणत गरी अफ्नो कायायियको र्ा सार्यजलनक खररद 

ऄनगुमन कायायियको रे्भ साआटमा राख्नपुनेछ । 

१६०. ऄलधकार प्रत्ययायोजन :- (१) ऐन र यस लनयमार्िीमा व्यर्स्था भएका िागत ऄनमुान  

संर्शोधन गने, खररद सभझौता  संर्शोधन गने, खररद सभझौताको भयाद थप गने र भेररएर्शन अदरे्श 

गने ऄलधकार प्रत्ययायोजन गनय सलकने छैन । 

(२) ईपलनयम (१) मा ईलल्िलखत ऄलधकारहरु बाहके यस लनयमार्िी बमोलजम व्यर्स्था भएका 

ऄरु ऄलधकारहरु सो ऄलधकार प्रयोग गने ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीिे अफू मलुनको कुनै 

ऄलधकृतिाइ प्रत्ययायोजन गनय सक्नेछ ।  

(३) ईपलनयम (२) बमोलजम प्रत्ययायोजन भएको ऄलधकारका सभबन्धमा त्ययसरी ऄलधकार 

प्रत्ययायोजन गने ऄलधकारीको ईिरदालयत्यर् रलह रहनेछ । 

(४) ईपलनयम (२) बमोलजम ऄलधकार प्रत्ययायोजन गने ऄलधकारीिे अफूिे प्रत्ययायोजन गरेको 

ऄलधकार बमोलजम भए गरेका कामको सभबन्धमा सभबलन्धत ऄलधकारीबाट समय समयमा 

अर्श्यक जानकारी लिइ राख्न ुपनेछ ।  

 

१६१. ढाँचा तोक्न सक्नेः (१) यस लनयमार्िी बमोलजम खररद गररने मािसामान, परामर्शय सेर्ा र 

ऄन्य सेर्ाको िागत ऄनमुान िगायतका लर्षयको ढाँचा महािेखा परीिकद्वारा तोलकएको 

ढाँचासँग मेि खाने गरी काययपालिकािे तोक्न सक्नेछ ।  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम स्र्ीकृत गररएको ढाँचा स्थानीय राजपत्रमा सचूना प्रकार्शन गनुयपने छ 

।   

 



97 

 

१६२. ऄनसुचूीमा हरेफेर र्ा थपघट :-  गाईँकाययपालिकािे  प्रचलित संघीय काननूमा तोलकएको 

ढाँचासँग मेि खाने गरी स्थानीय  राजपत्रमा सचूना प्रकार्शन गरी ऄनसुचूीमा अर्श्यक थपघट 

र्ा हरेफेर गनय सक्नेछ । 

 

१६३ . बचाईः यस ऄलघ गाईँपालिकािे प्रचलित काननु र्मोलजम गरेका खररद सभर्न्धी काम 

कारर्ाही यसै लनयमार्िी बमोलजम भए गरेको मालननेछ । 
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अनसूुची – १ 

(लनमभ ११ को उऩलनमभ (७) सॉग सम्फन्धधि) 

लनभााण कामाको रागि अनभुान लनकाल्ने िरयका 
 

आइटभ एकाई आइटभको 
जम्भा दययेट 

आइटभको 
जम्भा 
ऩरयभाण 

आइटभको 
जम्भा खचा 
{ 

आइटभ (१) 

आइटभ (२) 

आइटभ (३) 

इत्मादद 
  

 -(च) 

(छ) 

(ज _ 

(ट) 

(ठ) 

(ड) 

च X  ट 

छ X ठ 

ज X ड 

  
  

  जोड . (व) च छ   छ  ठ  ज  ड +  ................................) 

वका  चाटा स्टाप खचा – (व) को २.५ प्रलिशिरे . ०.०२५ (ि) 

सानालिना अधम खचा – (व) को २.५ प्रलिशिरे . ०.०२५  (ि) 

जम्भा रगि इटिमेभेट अक . . १.०५  (ि)  

 

नोट :- फोरऩत्रको अक .राई िरुना गदाा रगि अनभुान अक . (व) राई भालनन ुऩछा । 

 

  आइटभको जम्भा (कुर) दययेट लनकाल्ने िरयकााः 
 

श्रलभकहरुको खचा ...........................................................(क) 

लनभााण साभग्रीको खचा ..............................................        (ख) 

मान्धत्रक उऩकयणको बाडा (िैल्म ऩदाथा सटिमहि) ................       (ग) 

 

वास्िटिमवक दययेट (कॊ खॊग) . (घ) 

 फोरऩत्र दािाको ओबयहेड (घ को १५ प्र.श.) – ०.१५    (ङ)  

 

जम्भा दययेट (ङ) . १.१५   (घ)  

 

नोट :- उऩयोक्त अनसुाय रागि अनभुान िमाय गरयसकेऩलछ फजेट व्मवस्थाऩनको रालग 
आवश्मकिानसुाय जम्भा रागि अनभुानभा भूल्म सभामोजन कन्धटधजेन्धस वाऩि १० 
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प्रलिशिरे, टिमपन्जकर कन्धटधजेन्धस वाऩि १० प्रलिशिरे य भूल्म अलबवदृि कय यकभ सभेि 
थऩ गयी रागि अनभुान कामभ गनुा ऩनेछ । 

  
   

cg';"rL–@ 

-lgod !# sf] pklgod -$_ ;Fu ;DalGwt_ 

k/fdz{ ;]jfsf] nfut cg'dfgsf] 9fFrf 

;]jf vr{ zLif{s  

-s_  

PsfO{  

-v_  

zLif{ssf] 

k|ltPsfo 

b/  

-u_  

zLif{ssf] 

hDdf 

kl/df0f  

-3_  

lzif{ssf]  

hDdf nfut  

-ª_= -u*3_  

zLif{s -!_  

hgzlQmsf] kfl/>lds -ª!_ 

zLif{s -@_  

e|d0f, a;f]af;, dfn;fdfg 

jf pks/0f jf ;]jf 

nufotsf ;f]wegf{ x'g] vr{ 

-ª@_  

zLif{s -#_  

tfnLd, uf]i7L, sfuhft 

5kfO{ jf cg'jfb nufotsf 

cGo k'm6s/ vr{ -ª#  

   ª!=-u*3_  

 

 

 

ª@=-u*3_  

 

 

 

 

 

 

ª#=-u*3_  

s'n hDdf nfut  

-r_  

   -r_=- 

ª!+ª@+ª#_  

 

sfof{nosf  

Joj:yfkg vr{ %k|ltzt -

5_  

 

   -5_=-r* 

)=)%_  

 

s"n nfut cg'dfg cÍ -h_  

 

   h_=- r+ 
5_ 

 

af]nkq t'ngfsf] nflu s'n nfut cg'dfg cÍ -h_ x'g]5 .  
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@= kfl/>lds vr{ -ª !_, ;f]wegf{ x'g] vr{ -ª @_ / cGo k'm6s/ vr{ -ª #_ sf] lj:t[t ljj/0f 

tof/ u/L o; nfut cg'dfg kmf/fdsf] ;fydf /fvL k|:t't ug'{ kg]{5 .  

#= pk/f]Qm cg';f/ nfut cg'dfg tof/ ul/;s]kl5 ah]6 Joj:yfkgsf] nflu cfjZostf 

cg';f/ hDdf nfut cg'dfgdf d"No ;dfof]hg slG6Gh]G;L jfkt !) k|ltztn], ljleGg s/ 

jfkt !) k|ltztn] / d"No clej[lå s/ /sd ;d]t yk u/L s"n nfut cg'dfg cÍ sfod ug'{ 

kg]{5 . 

 

 

cg';"rL–# 

-lgod !& sf] pklgod -#_ v08 -r_ ;Fu ;DalGwt_ 

bfdf{ ufFkflnsf =ufpFsfo{kflnsfsf]= sfof{no 

s0ff{nL k|b]z  

k|lttkq clen]v vftf 

vftf kfgf g+= 

++

l

;

=

g+

= 

k|lt

tk

q 

vf]l

ng] 

kmd{

sf] 

gfd 

k|lt

t 

kq 

g+= 

/ 

ldl

t 

/

s

d 

l

j

i

f

o 

c

j

l

w 

k|l

tt 

kq 

vf]

n]

sf] 

a}+

s

sf] 

gf

d 

/ 

7]u

fgf 

a

G

b

 

x'

g]

 

l

d

l

t 

D

o

f

b

 

y

k

 

u

/]

s

f] 

l

d

l

t 

a

Gb 

e

P

s

f] 

l

d

lt 

k]

Z

s

L 

v

f

t

f 

kf

gf 

g+

= 

;fdfg 

pTklQ 

ePsf] 

s}

l

k

m

o

t 

b]

z 

pT

kf

bg 

eP

sf] 

ldl

t 

/ 

df]

8]

n 
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r9fpg]sf] gfd y/ M–       k|dfl0ft ug]{sf] gfd 

y/ M– 

;xL M–         ;xL M– 

ldlt M–         ldlt M– 
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cg';"rL–$ 

-lgod !( sf] pklgod -!_ ;Fu ;DalGwt_  

df}h'bf ;"rLdf btf{ x'gsf nflu lbOg] lgj]bgsf] 9fFrf  

 

>L sfof{no k|d"v Ho"                               

ldlt===================== 

bfdf{ ufpFkfnlsf ufpFsfo{kflnsfsf]= sfof{no 

ljifo M df}h'bf ;"rLdf btf{ u/L kfpF  

 

bfdf{ ufpkflnsfsf ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL, @)&& sf] lgod !( sf] pklgod -!_ adf]lhd 

tklzndf plNnlvt ljj/0f cg';f/sf]] k'i6\ofO{ ug]{ sfuhft ;+nUg u/L df}h'bf ;"rLdf btf{ x'g 

of] lgj]bg k]z u/]sf] 5' . 

 

tklzn M 

++ 

!= df}h'bf ;"rLsf] nflu lgj]bg lbg] JolQm, ;+:yf, cfk"lt{stf{, lgdf{0f Joj;foL, k/fdz{bftf jf 

;]jf k|bfossf] ljj/0f M 

-s_ gfd M  -v_ 7]ufgf M  

-u_ kqfrf/ ug]{ 7]ufgf M  -3_ d'Vo JolQmsf] gfd M  

-ª_ 6]lnkmf]g g++= M  r_ df]jfO{n g+= M  

@= df}h'bf ;"rLdf btf{ x'gsf] nflu lgDg adf]lhdsf] k|df0fkq ;+nUg ug'{xf]nf .  

 

 

s_ ;+:yf jf kmd{ btf{sf] k|df0fkq 5 ÷5}g  

-v_ gljs/0f ul/Psf] 5 ÷5}g 

-u_ d"No clej[l4 s/ jf :yfoL n]vf gDj/ btf{sf] k|df0fkq 5 ÷5}g 

-3_ s/ r'Stfsf] k|df0fkq 5 ÷5}g  

-ª_ s'g vl/bsf] nflu df}h'bf ;"rLdf bftf{ x'g lgj]bg lbg] xf], ;f] sfdsf] nflu Ohfht kq cfjZos kg]{  

ePdf ;f] sf] k|ltlnlk 5 ÷5}g 

#= ;fj{hlgs lgsfoaf6 x'g] vl/bsf] nflu btf{ x'g rfx]sf] vl/bsf] k|s[ltsf] ljj/0f M  

-s_ dfn;fdfg cfk"lt{ M -dfn;fdfgsf] k|s[lt ;d]t 

pNn]v ug]{_  

-v_ lgdf{0f sfo{  

-u_ k/fdz{ ;]jf M -k/fdz{ ;]jfsf] k|s[lt ;d]t pNn]v -3_ cGo ;]jf M -cGo ;]jfsf] k|s[lt pNn]v ug]{_  
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ug]{_  

lgj]bg lbPsf] ldlt M  

cf= j= M  

kmd{sf] 5fk M  lgj]bssf] gfd M  

x:tfIf/ M  

cg';"rL–%

-lgod !( sf] pklgod -@_ ;Fu ;DalGwt_ 

df}h'bf ;"rLdf btf{ ePsf] lg:;fsf] 9fFrf

>L bfdf{ ufpFkfnlsf ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no 

s0ff{nL k|b]z 

df}h'bf ;"rLdf btf{ ePsf] k|df0f

k|=k=g+= M  

;"rL btf{ g+= M  

>L===========================================================af6 o;=bfdf{ ufpkflnsf ufpFsfo{kflnsfsf] 

sfof{no cfly{s jif{ ==============sf nflu=========================lgdf0f{ sfo{÷ ;]jf÷dfn;fdfg 

pknAw u/fpg] k|of]hgfy{ df}h'bf ;"rLdf ;"rLs[t x'g kfpF egL ldlt =========================== df 

o; sfof{nodf lgj]bg k|fKt x'g cfPsf] df}h'bf ;"rLdf btf{ u/L of] lg:;f÷k|df0f pknAw 

u/fOPsf] 5 .  

 

btf{ ug]{ clwsf/Lsf], 

                                                                              gfd M 

                                                                             kb M 
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cg';"rL –^

-lgod !# sf] pklgod -#_ ;Fu ;DalGwt_ 

df}h'bf ;"rLsf] clen]v btf{ k'l:tsfsf] 9fFrf

>L bfdf{ ufpFkflnsf ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no 

s0f{fnL k|b]z 

 

 

df}h'bf ;"rLsf] clen]v btf{ k'l:tsf 

 

-cfly{s jif{ ===========_ 

=g+=  btf{ 

g+=  

 

JolQm÷kmd{sf] ljj/0f  

 

sfdsf] ljj/0f -

lgdf{0f, 

dfn;fdfg, 

k/fdz{ ;]jf, 

u}=;=;=,cGo ;]jf_  

 

 

 

dfn;f

dfg÷

;]jfsf] 

k|s[lt  

+= 

s}lkm

ot 

 

  gf

d  

7]u

fgf  

;D

ks{ 

Jol

Qm  

;D

ks{ 

g+=  

 

7]

u

f

g

f  

 

;

D

k

s{

 

J

o

l

Q

m  

;D

ks{ 

g+=  
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cg';"rL – & 

-lgod @@ sf] pklgod -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

dfn;fdfg jf cGo ;]jfsf] vl/b ;Demf}tf 

 

 dfn;fdfg jf cGo ;]jf vl/b ubf{  b]xfo  adf]lhdsf] ;Demf}tf dWo] s'g} Ps ;Demf}tf u/L 

vl/b ug{ ;lsg]5 M   

-s_ vf; dfn;fdfg jf cGo ;]jf cfk"lt{ ;Demf}tfM s'g} vf; sfdsf] nflu cfjZos kg]{ sRrf 

kbfy{, pks/0f, kmdf{:o'l6sN;, cf}iflw, cf}hf/ jf cGo o:t} ljz]if k|s[ltsf dfn;fdfg vl/b 

ug{sf] nflu vf; dfn;fdfg jf cGo ;]jf cfk"lt{ ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 . 

-v_ ;+/rgfTds jf PsfO{ b/ ;Demf}tfM  vl/b ;Demf}tfdf plNnlvt dfn;fdfg jf cGo ;]jf 

ufpkflnsfn] dfu u/]sf] ;dodf vl/b ;Demf}tfdf plNnlvt b/ / zt{ adf]lhd Ps jf Ps 

eGbf a9L cfk"lt{stf{af6 k|fKt ug]{ Joj:yf ug{sf] nflu ;+/rgfTds jf PsfO{ b/ ;Demf}tf ug{ 

;lsg]5 . of] ;Demf}tfdf ufpkflnsfn] vl/b ug]{ dfn;fdfg jf cGo ;]jfsf] Go"gtd / 

clwstd kl/df0f v'nfpg' kg]{5 . 

of]] ;Demf}tf ;fdfGotof Ps jif{ eGbf j9L cjlwsf] x'g] 5}g .  

-u_  ax'jifL{o ;Demf}tfM b]xfosf] cj:yfdf ax'jifL{o ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 M– 

-s_ jflif{s vl/b ;Demf}tf u/L vl/b ug'{ eGbf ax'jifL{o ;Demf}tf u/L vl/b ubf{ ufpkflnsfnfO{ 

;f/e"t ?kdf nfe x'g] ePdf,  

-v_ vl/b ;Demf}tfsf] cjlwdf vl/bsf] kl/df0f ;f/e"t ?kdf yk36 gx'g] ePdf,  

-u_ vl/b ;Demf}tf cjlwe/ vl/b ul/g] dfn;fdfgsf] l8hfO{g kl/jt{g gx'g] ePdf, /  

-3_ dfn;fdfg cfk"lt{;Fu ;DalGwt k|fljlws hf]lvd a9L gePdf . 

-3_ l8hfO{g, cfk"lt{ / h8fg ;Demf}tfM 7"nf kfj/ KnfG6 jf kDkLª :6]zg h:tf pRr jf hl6n 

k|ljlw o'Qm dfn;fdfgsf] l8hfOg ug]{, lgdf{0f :yndf cfk"lt{ u/L h8fg ug]{ k/LIf0f ;~rfng 

ug]{  / To:tf] dfn;fdfgsf] ;~rfng ug{ ;DalGwt ufpkflnsf sd{rf/LnfO{ cfjZostfg';f/ 

tflnd lbg] Joj:yf ug{ l8hfOg, cfk"lt{ / h8fg ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 . o:tf] ;Demf}tf 

l8hfOg, cfk"lt{ / h8fg sfo{ dWo] s'g} b'O{ sfo{ ug{sf] nflu ;d]t ug{ ;lsg]5 .  

-ª_ 6g{ sL ;Demf}tfM dnvfb pTkfbg ug]{, b'Uw k|zf]wg ug]{ h:tf pRr k|ljlwo'Qm cf}Bf]lus 

KnfG6sf] sfo{ ;Dkfbg Ifdtf pNn]v u/L To:tf] KnfG6sf] l8hfOg, cfk"lt{, lgdf{0f / h8fg sfo{ 

vl/b ;Demf}tfdf pNn]v eP adf]lhd ;DkGg u/L ufpkflnsfnfO{ x:tfGt/0f ug]{ Joj:yf 

ug{sf] nflu 6g{sL ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 .  
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-r_  l8hfO{g, cfk"lt{, h8fg / dd{t ;Def/ ;Demf}tfM 7"nf af]On/, 7"nf kfj/ KnfG6, klDkª :6]zg, 

6af{Og, /Hh'dfu{, /]ndfu{, s]ansf/, P;]DanLnfOg, cf}Bf]lus KnfG6 h:tf pRr jf hl6n 

k|ljlw o'Qm dfn;fdfgsf] l8hfOg ug]{, lgdf{0f :yndf cfk"lt{ u/L h8fg ug]{, k/LIf0f ;~rfng 

ug]{, To:tf] dfn;fdfgsf] ;~rfng ug{ ;DalGwt ;fj{hlgs lgsfosf sd{rf/LnfO{ cfjZostf 

cg';f/ tfnLd lbg] / To:tf] ;+/rgfsf] dd{t ;Def/ ;d]t ug]{ Joj:yf ug{ l8hfOg, cfk"lt{, 

h8fg / dd{t ;Def/ ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 .  

 gf]6M  v08 -s_, -v_, -3_ / -ª_ adf]lhdsf ;Demf}tf jx'jifL{o ;Demf}tf ;d]t x'g ;Sg]5 . 

cg';"rL – * 

           -lgod @# ;Fu ;DalGwt_ 

lgdf{0f sfo{sf] vl/b ;Demf}tf 

ufpkflnsfn] s'g} lgdf{0f sfo{ u/fpgsf] nflu b]xfosf] ;Demf}tf dWo] s'g} Ps ;Demf}tf ug{  ;Sg]5 M— 

-s_ PsfO{ b/ ;Demf}tf M lgdf{0f sfo{sf] kl/df0f ;Demf}tf x'+bfsf avt olsg gePsf] jf lgdf{0f sfo{ k|lt PsfO{ sfo{ 

lan ckm SjfG6L6Ldf plNnlvt b/df u/fpg] Joj:yf ug{ PsfO{ b/ ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 . o:tf] PsfO{ b/df 

af]nkqbftfn] k|:tfljt lgdf{0f sfo{ ;DkGg ug{ cfjZos kg]{ ;fdu|L, >d / cGo s'/f ;dfj]z ug'{ kg]{5 . 

ufpkflnsfn] o; ;Demf}tf adf]lhd ePsf] sfd jfkt e'QmfgL ubf{ lgdf{0f :ynsf] gfk hfFraf6 olsg ePsf]] 

lgdf{0f sfo{sf] kl/df0fnfO{ k|lt PsfO{ b/n] u0fgf u/L  x'g cfpg] /sd e'QmfgL ug'{ kg]{5 .  

-v_ Psd'i6 /sd ;Demf}tfM e"ldut kfgLsf] kfO{knfO{g h8fg h:tf gfk hfFr ug{ sl7g x'g] lgdf{0f sfo{{ jf k'nsf] 

;+/rgf h:tf gfk hfFr ug{ ;lsg] lgdf{0f sfo{ u/fpg Psd'i6 /sd ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 . of] ;Demf}tf ubf{ 

lgdf{0f sfo{ ;DaGwL ;a} k|sf/sf hf]lvd / bfloTj lgdf{0f Joj;foLdf /xg] u/L ug'{ kg]{5 . t/ ;Demf}tf eO{ lgdf{0f 

sfo{ ;'? ePkl5 ufpkflnsfn] lgdf{0fdf s'g} lsl;dsf] kl/jt{g ug{ cfb]z lbPsf] sf/0fn] lgdf{0f Joj;foLsf] 

cfly{s bfloTj j[l4 ePdf To:tf] bfloTj ufpkflnsf÷gu/kflnsfn] Joxf]g'{ kg]{5 . 

-u_ nfut ;f]wegf{ ;Demf}tfM lgdf{0f Joj;foLn] PsfO{ b/ ;Demf}tf adf]lhd sfd ug{ d~h'/ gug]{ jf ug{ g;Sg] 7"nf] 

hf]lvdo'Qm / sfd ug]{ kl/l:ylt k"jf{g'dfg ug{ g;lsg] k|s[ltsf] lgdf{0f sfo{ u/fpgsf nflu nfut ;f]wegf{ 

;Demf}tf ug{ ;lsg]5 . of] ;Demf}tf u/L ul/g] lgdf{0f sfo{ jfkt lgdf{0f Joj;foLnfO{ e'QmfgL lb+bf lghn] To:tf] 

lgdf{0f sfo{ ubf{ u/]sf] jf:tljs vr{, ;f] sfo{sf]] lz/f]ef/ vr{ / :jLs[t nfut cg'dfgdf pNn]v ePsf] d'gfkmf 

ykL x'g cfPsf] /sd e'QmfgL lbg ;lsg]5 . of] ;Demf}tf u/L lgdf{0f sfo{ u/fpFbf ufpkflnsfsf  cWoIfn] nfut 

;f]wegf{sf] clwstd /sdsf] ;Ldf lgwf{/0f ug'{ kg]{5 / ;f] ;Ldf eGbf a9L nfut ;f]wegf{ lbg' kg]{ ePdf ljefuLo 

k|d'vsf] k"j{ :jLs[tL  lng' kg]{5 . 

-3_ ;do / ;fdu|L b/ ;Demf}tfM vl/b ;Demf}tf ug{] ;dodf s'g} lgdf{0f sfo{sf] dd{t ;Def/ ug{ nfUg] >d / 

;fdu|Lsf] k"jf{g'dfg ug{ g;lsg] eO{ >dnfO{ ;dosf] cfwf/df / ;fdu|LnfO{ PsfO{ b/sf] cfwf/df u0fgf u/L sfd 

u/fpgsf] nflu ;do / ;fdu|L b/ ;Demf}tf ug{ ;lsg]5  . of] ;Demf}tf ubf{ lgdf{0f Joj;foLnfO{ b]xfo adf]lhd 

e'QmfgL x'g] s'/f :ki6 ?kdf pNn]v ug'{ kg]{5 M– 
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-s_ lgdf{0f Joj;foLsf] >dnfO{ k|lt306f jf k|lt lbg jf k|lt dlxgfsf] cfwf/df ljefhg u/L x'g cfPsf] /sddf 

lz/f]ef/ vr{ / :jLs[t  nfut cg'dfgdf pNn]v ePsf] d'gfkmf hf]8\bf x'g cfpg] /sd, / -v_ vl/b ;Demf}tfdf 

plNnlvt /sdsf] ;Ldf leq /xL dd{t ;Def/ ug{ nfu]sf] ;fdu|Lsf] d"Nosf] e'QmfgL /sd .  

-ª_  l8hfOg / lgdf{0f ;Demf}tfM s'g} lgdf{0f sfo{sf] l8hfOg / lgdf{0f Pp6} lgdf{0f Joj;foLaf6 u/fpgsf] nflu l8hfOg 

/ lgdf{0f ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 . ufpkflnsfn] o; ;Demf}tf adf]lhdsf] sfd ;'? ubf{ k|fljlws jf k|fljlwsx?sf] 

;d"xnfO{ lgdf{0f sfo{sf] l8hfO{g hfFRg nufO{ :jLs[t u/]kl5 dfq ;'? ug'{ kg]{5 . To;/L l8hfOg hfFr ug]{  

k|fljlws jf k|fljlwsx?sf] ;d"xn] To:tf] l8hfO{g, 8«O{ª tyf nfut cg'dfg hfFr / :jLs[t ubf{ o; lgodfjnL 

adf]lhd hfFr tyf :jLs[t ug]{ sfo{ljlw ckgfO{ hfFr tyf :jLs[t ug'{ kg]{5 .  

-r_ Joj:yfkg ;Demf}tfM lgdf{0f sfo{sf] u'0f:t/ / ;DkGg ug]{ cjlw ;DaGwL sfg"gL Pj+ ;Demf}tfhGo bfloTj 

ufpkflnsf;Fu vl/b ;Demf}tf ug]{ lgdf{0f Joj;foLn] g} jxg ug]{ u/L To:tf] sfo{ lghsf] ;'k/Lj]If0f jf 

Joj:yfkgdf ljleGg ;j–sG6«fs6/åf/f u/fpgsf nflu Joj:yfkg ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 . of] ;Demf}tf adf]lhdsf] 

sfdsf] e'QmfgL ufpkflnsff;Fu ;Demf}tf ug]{ lgdf{0f Joj;foLnfO{ dfq lbO{{g]5 . 

-5_   sfo{;Dkfbgdf cfwfl/t dd{t ;Def/ jf Joj:yfkg ;Demf}tfM s'g} lgdf{0f sfo{sf] dd{t ;Def/ jf Joj:yfkg ug{{ 

cfjZos kg]{ pks/0f / ljleGg PsfO{ hGo -cfO6djfOh_ sfo{ pNn]v gu/L clGtd sfo{ ;Dkfbg dfq pNn]v 

u/L To:tf] lgdf{0f sfo{ u/fpgsf] nflu sfo{ ;Dkfbgdf cfwfl/t ;Def/ jf Joj:yfkg ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 .  

-h_ lk;js{ ;Demf}tfM k6s] ?kdf u/fO{ /xg' kg]{ ;fgfltgf ;Def/ / dd{t ;DaGwL lgdf{0f sfo{ cfjZos k/]sf avt 

u/fpgsf] nflu To:tf] lgdf{0f sfo{sf] d"No ;"rL sfod u/L  lk; js{ ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 .  

em_  lgdf{0f / dd{t ;Def/ ;Demf}tf M 7"nf ›'tdfu{, 7"nf hnfzo ;lxtsf] kfj/ KnfG6 jf klDkª :6]zg jf 6af{Og, 

/Hh'dfu{, /]ndfu{, s]ansf/ jf o:t} cGo pRr jf hl6n k|ljlwo'Qm ef}lts ;+/rgfsf] lgdf{0f ug{, k/LIf0f ;~rfng 

ug]{, To:tf] ;+/rgfsf] ;~rfng ug{ ;DalGwt ;fj{hlgs lgsfosf sd{rf/LnfO{ cfjZostf cg';f/ tfnLd lbg] / 

To:tf] ;+/rgfsf] dd{t ;Def/ ;d]t ug]{ Joj:yf ug{ lgdf{0f / dd{t ;Def/ ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 . 

-̀ _ 6g{sL ;Demf}tf M 7"nf ›'tdfu{, 7"nf hnfzo ;lxtsf] kfj/ KnfG6 jf klDkª :6]zg jf 6af{Og, /Hh'dfu{, /]ndfu{, 

s]ansf/, pRr k|ljlwo'Qm k'n jf ;8sdfu{ jf o:t} cGo pRr jf hl6n k|ljlwo'Qm ef}lts ;+/rgfsf] lgdf{0f ug{, 

k/LIf0f ;~rfng ug]{, To:tf] ;+/rgfsf] ;~rfng ug]{ sfo{ ;DkGg u/L ;fj{hlgs  lgsfonfO{ x:tfGt/0f ug]{ 

Joj:yf ug{sf] nflu 6g{sL ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 .  

o; ;Demf}tfsf] cjlw ;fdfGotof Ps jif{ eGbf a9Lsf]  x'g]5}g . 

 

cg';"rL – ( 

          - lgod  @$ ;Fu ;DalGwt _ 

k/fdz{ ;]jfsf] vl/b ;Demf}tf 

ufpkflnsfn] k/fdz{ ;]jf vl/b ug{sf] nflu b]xfosf ;Demf}tf dWo] s'g} Ps ;Demf}tf u/L 

vl/b ug{ ;Sg]5 M 
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-s_= Psd'i6 /sd ;Demf}tfM ;DefJotf cWoog, cfof]hgfsf] l8hfO{g, af]nkq ;DaGwL sfuhftsf] 

tof/L h:tf :ki6 ?kdf klxrfg ePsf], k/fdz{bftfdf Go"g hf]lvd /xg] / u'0f:t/ dfkg 

;lhn};Fu ug{ ;lsg]  sfdsf] nflu k/fdz{ ;]jf lng Psd'i6 ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 . of] 

;Demf}tfdf k/fdz{bftfn] lgwf{l/t ;dofjlw leq sfo{If]qut zt{df plNnlvt k|fljlws 

ljz]iftf ePsf] sfd u/L ufpkflnsfsf  ;dIf k|ltj]bg k]z ug'{ kg]{ / ;f] jfkt lghn] ;]jf 

z'Ns kfpg] s'/f pNn]v ug{' kg]{5 . 

-v_ ;doj¢ ;Demf}tfM lgdf{0f sfo{sf] ;'kl/j]If0f ug]{]{, 7"nf Joj;flos ;+:yfsf] Joj:yfkg ug]{ jf 

jfFw, ;'?Ë h:tf h6Ln ;+/rgfsf] l8hfO{g ug]{ h:tf k/fdz{ ;]jfsf] cjlw cg'dfg ug{ 

g;lsg] ePdf To:tf] sfdsf] nflu ;doj¢ ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 . of] ;Demf}tfdf 

k/fdz{bftfsf] ;]jf z'Ns b]xfo adf]lhd to x'g] s'/f pNn]v ug'{ kg]{5 M–  

-s_ k/fdz{bftfnfO{ vl/b ;Demf}tf adf]lhdsf] sfd ug{{ jf:tljs ?kdf nfu]sf] ;don] ;Demf}tfdf 

plNnlvt kfl/>ldssf] b/nfO{ u'0fg u/L cfpg] /sd,  

-v_ lan e/kfO{ cg';f/sf] jf:tljs k'm6s/ vr{sf] ;f]wegf{ /sd .  

-u_  sfo{ ;DkGgtfsf] cfwf/df z'Ns lbO{g] ;Demf}tfM vl/b ;Demf}tfdf pNn]v ePsf] sfo{ ug{ 

k/fdz{bftfnfO{ cfjZos k/]sf] ;dodf jf]nfpg] u/L jf lghn] ;DkGg u/]sf] sfo{sf] cfwf/df 

;]jf z'Ns lbg] u/L k/fdz{ ;]jf lng' kbf{ sfo{ ;DkGgtfsf] cfwf/df z'Ns lbO{g] ;Demf}tf ug{ 

;lsg]5 . of] k/fdz{bftfsf] ;]jf z'Ns To:tf] ;Demf}tfdf pNn]v eP adf]lhd x'g]5 . 

-3_ k|ltztdf cfwfl/t ;Demf}tfM dfn;fdfg lg/LIf0f ug]{ ;]jf, cfls{6]S6sf] ;]jf, ;'kl/j]If0f jf 

cg'udg ;]jf jf cGo o:t} k|s[ltsf ;]jf vl/b ug{ k|ltztdf cfwfl/t ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 . 

of] ;Demf}tfdf k/fdz{bftfnfO{ ;]jf z'Ns lbbf+ ;DalGwt lgdf{0f sfo{ jf cfof]hgfsf] cg'dflgt 

jf jf:tljs nfut jf vl/b ul/Psf] jf lg/LIf0f ul/Psf] dfn;fdfgsf] nfutsf]  k|ltzt 

cg';f/ lbO{g] s'/f pNn]v ug'{ kg]{5 .  

-ª_ ;]jf ;do lglZrt gePsf] ;Demf}tfM lgdf{0f sfo{ ;~rfngdf Nofpgsf nflu ;do ;dodf 

cfjZos kg]{ ;Nnfxsf/, vl/b ;Demf}tf ;DaGwL ljjfb lg?k0fstf{ jf dWo:ystf{, ;+:yfut 

;'wf/ jf vl/b ;DaGwL k/fdz{bftf, k|fljlws ;d:of ;dfwfgstf{ h:tf vf; sfdsf] 

;DaGwdf cfjZos k/]sf] ;dodf k/fdz{ ;]jf lngsf] nflu ;]jf ;do lglZrt gePsf] 

;Demf}tf ug{ ;lsg]5 .   

of] ;Demf}tfdf b]xfosf s'/f pNn]v ug'{ kg]{5M–  

-s_ k/fdz{bftfn] ;Demf}tfdf plNnlvt sfd ufpkflnsfnfO{ cfjZos k/]sf] ;dodf vl/b 

;Demf}tfdf plNnlvt b/df ug{' kg]{,  

-v_ k/fdz{bftfnfO{ sfd ug{ jf:tljs ?kdf nfu]sf] ;dosf] cfwf/df kfl/>lds e'QmfgL ul/g] . 

cg';"rL –!) 

-lgod (( sf] pklgod -#_ ;Fu ;DalGwt_ 
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>L bfdf{ ufpFkflnsf =ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no 

s0ff{nL k|b]z 

/fzgsf] nfut cg'dfg ljj/0f 
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cg';"rL –!! 

- lgod !)) sf] pklgod -#_ ;Fu ;DalGwt_ 

>L bfdf{ ufpkflnsf ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no 

s0ff{nL k|b]z 

/fzg vl/b ;DaGwL t'ngfTds tflnsf 
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cg';"rL–!@ 

-lgod !!) sf] pklgod -!_ sf] v08 -h!_ ;Fu ;DalGwt_ 
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lgdf{0f sfo{:yn ;"rgf kf6L 

cfof]hgfsf] gfd =============================================  

;DalGwt ;fj{hlgs lgsfosf] gfd M================================================  

lgdf{0f sDkgL÷kmd{÷;+:yfsf] gfd M==============================================7]ufgf M========================  

k/fdz{bftf sDkgL÷kmd{÷;+:yfsf] gfd M ==========================7]ufgf M====================================  

cfof]hgf ;Demf}tf ldlt M========================== sfo{ k|f/De ePsf] ldlt 

M===================================  

;DkGg ug'{ kg]{ ldlt M=================================== nfut cg'dfg /sd 

M=====================================  

;Demf}tf /sd M====================================== ah]6sf] ;|f]t M g]kfn ;/sf/ ¿= M==============, 

a}b]lzs C0f÷cg'bfg ¿= M======================  

d'Vo d'Vo sfdsf] ;do tflnsf M 

l;= 

g+= 
d'Vo d'Vo 

sfdsf] ljj/0f 
;DkGgx'g] 

;dofjlw 
lgwf{l/t 

;dodf ;DkGg 

gePsf] eP ;f] 

sf] sf/0f 

yk 

nfUg] 

;do 

s}lkmot 

      

      

      

      

      

 


