
 

 

 

 

 
दहु ुँ गाउुँपालिका 

दहु ुँ राजपत्र 
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भाग - २ 

 

 

 

 

दुह ुँ गाउुँपालिकाको सार्वजलिक खरिद लियमार्िी, २०७७ 

 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७४ िे लदएको अलिकार प्रयोग गरी दहु ुँ गाउुँपालिकािे दहेायको 

लनयिहरु बनाएको छ ।  

 

काययपालिकाबाट स्वीकृ  लिल  २०७७।०३।१५ 



 

 

परिच्छेद १ 

प्रािलभभक 

 

१. संलिप्त नाि र प्रारम्भ :- (१) यी लनयिहरुको नाि “दहु ुँ गाउुँपालिकाको सावयजलनक खररद लनयिाविी,     २०७७” 

रहकेो छ ।  

(२) यो लनयिाविी काययपालिकािे स्वीकृ  गरेको लिल दलेख प्रारम्भ ह नेछ ।  

२. पररभाषा :- लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस लनयिाविीिा,— 

(क) “अलिकार प्राप्त अलिकारी” भन्नािे यस लनयिाविी बिोलजि खररद सम्वन्िी कायय स्वीकृ  गने            

अलिकार प्राप्त अलिकारी सम्झन ुपछय ।  

(ख) “अध्यि” भन्नािे गाुँउपालिकाको अध्यििाई सम्झन ुपछय । 

(ग) “अिान ” भन्नािे गाउुँपालिका आफैिे गने कुनै लनिायण कायय सम्झन ुपछय । 

(घ) “आय वन्दोवस् ” भन्नािे लनयि १३८ अनसुार गररने आन् ररक आयको ठेक्का वन्दोवस् िाई सम्झन ुपछय । 

(ङ) “एक  ह िालथको अलिकारी” भन्नािे वडा सलचव वा शाखा/िहाशाखा/लवभागीय प्रिखूको हकिा प्रिखू 

प्रशासकीय अलिकृ , प्रिखू प्रशासकीय अलिकृ को हकिा गाउुँपालिकाको अध्यि र गाउुँपालिकाको 

अध्यिको हकिा गाउुँ काययपालिका सम्झन ुपछय । 

(च) “उपभोक्ता सलिल ” भन्नािे लनिायण काययबाट प्रत्यि िाभ पाउने व्यलक्तहरुिे कुनै लनिायण काययको लनिायण, 

सञ्चािन, ििय  सम्भार गनयको िालग आफूहरुिध्येबाट गठन गरेको सलिल  सम्झन ुपछय ।  

(छ) “ऐन” भन्नािे सावयजलनक खररद ऐन, २०६३ सम्झन ुपछय । 

(ज) “औषलिजन्य िािसिान” भन्नािे औषिी, खोप वा भ्यालक्सन, लसररञ्ज, रग  राख्ने झोिा प्रयोगशािािा 

उपयोग ह न ेरसायन (ररएजने्ट), पररवार लनयोजनका हिोनि उत्पादन वा रोगको लनदान  था उपचारको िालग 

प्रयोग ह ने वा सोलह प्रकारका स्वास््य सम्वन्िी उपकरण सम्झन ुपछय । 

(झ) “कबोि अङ्क (लबड प्राइस)” भन्नािे कुनै बोिपत्रको परीिणबाट कायि ह न आएको रकि सम्झन ुपछय । 

(ञ) “काययपालिका” भन्नािे गाउुँ काययपालिका सम्झन ुपछय ।  

(ट) “कायायिय” भन्नािे काययपालिकाको कायायिय सम्झन ुपछय । 

(ठ) “कायायिय प्रिखू” भन्नािे गाउुँकाययपालिकाको प्रिखू प्रशासकीय अलिकृ को रुपिा काि गने कियचारी सम्झन ु

पछय । 

(ड) “कोष  था िेखा लनयन्त्रक कायायिय” भन्नािे िहािेखा लनयन्त्रक कायायिय अन् गय को कोष  था िेखा 

लनयन्त्रक कायायिय सम्झन ुपछय ।  



 

 

(ढ) “कोष” भन्नािे गाुँउपालिकाको स्थानीय सलञ्च  कोष सम्झन ुपछय र सो शब्दिे काननू बिोलजि स्थापना भएका 

अन्य स्थानीय कोषिाई सिे  जनाउुँछ । 

(ण) “दररेट लनिायरण सलिल ” भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐनको दफा १३ को प्रयोजनका िालग लनयि १५८ 

बिोलजिको सलिल  सम्झन ुपछय ।  

( ) “पनुराविोकन सलिल ” भन्नािे ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) बिोलजि गलठ  सलिल  सम्झन ुपछय । 

(थ) “प्रोप्राइटरी िािसािान” भन्नािे कुनै िािसािान, यन्त्र वा उपकरणको लनिाय ािे त्यस् ो िािसािान, यन्त्र वा 

उपकरण सञ्चािन वा ििय  सम्भारको िालग बनाएको सहायक उपकरण  था पाटयपजूाय सम्झन ुपछय । 

(द) “प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ ” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ विोलजिको प्रिखु 

प्रशासकीय अलिकृ  सम्झन ुपछय । 

(ि) “बह बषीय सम्झौ ा” भन्नािे एक वषयभन्दा बढी अवलि भएको सम्झौ ा सम्झन ुपछय । 

(न) “लवद्य ुीय बोिपत्र” भन्नािे लवद्य ुीय खररद प्रणािीको उपयोग गरी बोिपत्रदा ािे पेश गरेको बोिपत्र सम्झन ु

पछय । 

(प) “लवद्य ुीय खररद प्रणािी” भन्नािे सावयजलनक खररद अनगुिन कायायियिे लनयि १५६ बिोलजि लवद्य ुीय 

सञ्चार िाध्यिको प्रयोग गरी स्थापना, सञ्चािन र व्यवस्थापन गरेको खररद प्रणािी सम्झन ुपछय । 

(फ) “लवद्य ुीय सञ्चार िाध्यि” भन्नािे सावयजलनक खररद अनगुिन कायायियिे लवद्य ुीय खररद प्रणािी स्थापना, 

सञ्चािन र व्यवस्थापन गनय उपयोगिा ल्याएको लवद्य ुीय सञ्चार प्रलवलि, पद्धल  वा िाध्यि सम्झन ुपछय । 

(ब) “लवभागीय प्रिखू” भन्नािे गाुँउपालिकाको अध्यििाई सम्झन ुपछय ।  

(भ) “व्यवस्थापन सम्झौ ा” भन्नािे अनसुचूी–८ को खण्ड (च) बिोलजिको सम्झौ ा सम्झन ुपछय । 

(ि) “िलू्याङ्कन सलिल ” भन्नािे लनयि १५७ बिोलजिको सलिल  सम्झन ुपछय । 

(य) “िौजदुा सचूी (स्टालन्डङ्ग लिस्ट)” भन्नािे लनयि १९ बिोलजिको सचूी सम्झन ुपछय ।  

(र) “राशन” भन्नािे स्थानीय  हिा राशन सलुविा पाउने गरी लनयकु्त कियचारी, अस्प ािका लवरािी, कारागारका 

थनुवुा र पशपुंिी आलदको खानाका सम्बन्ििा गाउुँपालिकािे  ोलकलदएका लजन्सी सम्झन ुपछय । 

(ि) “सम्झौ ा िलू्य (कन्रयाक्ट प्राईस)” भन्नािे खररद सम्झौ ािा उलल्िलख  खररद िलू्य सम्झन ुपछय र सो शब्दिे 

त्यस् ो सम्झौ ा अन् गय  भरेरएशन आदशे जारी गररएकोिा त्यस् ो आदशे बिोलजि भएको काि नाप जाुँच गदाय 

कायि भएको िलू्य र िलू्य सिायोजन भएकोिा त्यस् ो सिायोजनबाट कायि भएको खररद िलू्य सिे िाई 

जनाउुँछ । 

(व) “सव–कन्राक्टर” भन्नािे कुनै खररद सम्झौ ा गने लनिायण व्यवसायी, आपलू यक ाय, परािशयदा ा वा सेवा 

प्रदायकसंग छुटै्ट सम्झौ ा गरी त्यस् ो खररद सम्झौ ा अन् गय को कुनै कायय गने लनिायण व्यवसायी, आपलू यक ाय, 



 

 

परािशयदा ा वा सेवाप्रदायक सम्झन ुपछय । 

(श) “सावयजलनक खररद अनगुिन कायायिय” भन्नािे ऐनको दफा ६४ अनसुारको सावयजलनक खररद अनगुिन 

कायायिय सम्झन ुपछय । 

(ष) “लसिबन्दी दरभाउपत्र” भन्नािे गाुँउपालिकाको सचूना बिोलजि कुनै लनिायण कायय गनय वा िािसािान वा अन्य 

सेवा उपिब्ि गराउनको िालग ईच्छुक व्यलक्त, फिय, कम्पनी वा संस्थािे लसिबन्दी खािलभत्र िलू्य सि े 

उल्िेख गरी पेश गरेको लववरण सम्झन ुपछय । 

(स) “संरचनात्िक वा एकाई दर सम्झौ ा” भन्नािे अनसुचूी–७ को खण्ड (ख) बिोलजिको सम्झौ ा सम्झन ुपछय । 

 

 

 

परिच्छेद–२ 

खरिद कािबाहीको तयािी, खरिद योजिा ि िागत अिुमाि 

 

३. खररद कारबाहीको  यारी गनुय पनेिः गाउुँपालिकािे कुनै खररद कारबाहीको  यारी गदाय दहेाय बिोलजि गनुय पनेछ :-  

(क) खररद आवश्यक ाको पलहचान गने, 

(ख) खररद सम्बन्िी लवलभन्न प्रालवलिक कुरा सिािान गनय र आपलू यक ायको उपिब्ि ा एलकन गनय बजारिा प्रचलि  

खररद सम्झौ ाको जानकारी लिने,  

(ग) अलघल्िा वषयहरुिा सिान प्रकृल को िािसािान, लनिायण कायय वा परािशय सेवा वा अन्य सेवा खररद गररएको भए 

त्यस् ो खररद प्रलियाको अध्ययन गने, 

(घ) खररदको लववरण, पररिाण र िेत्र एलकन गने, 

(ङ) खररदिाई बढी सलुविाजनक सिहूिा लवभाजन गने वा प्याकेजिा सिावशे गने, 

(च)  खररद योजना  यार गनय िगाउने, 

(छ) खररदको िाग  अनुिान  यार गने, 

(ज) खररदको आलथयक स्रो  र रकिको पलहचान गने, 

(झ) खररद लवलिको छनौट गने, र  

(ञ) दईु करोड रुपैयाुँसम्िको लनिायण काययको खररदभन्दा बाहकेको अन्य खररदिा बोिपत्र योग्य ा वा पवूययोग्य ाको 

कारबाही गनुय पने वा नपने कुरा एलकन गने । 



 

 

 

४. अलिकार प्राप्त अलिकारीको आदशे लबना खररद गनय नह नेिः अलिकार प्राप्त अलिकारीको लिलख  आदशे लबना 

कसैिे कुनै खररद गनय गराउन ह ुँदनै ।  

 

५. खररद िाग प्राप्त गनुय पनेिः (१) िािसािान खररद सम्बन्िी कारबाही शरुु गनुयअलघ खररद एकाईिे 

िहाशाखा/शाखा/वडा कायायियबाट खररद िाग प्राप्त गरी सो िाग अलिकारप्राप्त अलिकारीबाट स्वीकृ  गराउन ु

पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको खररद िागिा दहेायका कुरा उल्िेख भएको ह न ुपनेछ:- 

(क) िािसािानको प्रकार, गणुस् र, पररिाण सम्बन्िी लववरण, 

(ख) िािसािान आवश्यक पने सिय,  

(ग) खररदको अनिुालन  िलू्य, र  

(घ) िलू्य व्यहोररने स्रो  ।  

 

६. िािसािान, लनिायण कायय र सेवाको लववरण स्वीकृ  गनुय पनेिः (१)  प्रिखू प्रशासकीय अलिकृ िे िािसािान, 

लनिायण कायय वा सेवा खररद गनुय अलघ त्यस सम्बन्िी  स्पेलशलफकेशन, योजना, नक्शा, लडजाइन, लवशषे 

आवश्यक ा वा अन्य लववरणहरु  यार गनुय वा गराउन ुपनेछ । लववरण  यार गदाय त्यस् ा िािसािान, लनिायण 

कायय वा सेवाको सम्बद्घ वस् गु  प्रालवलिक  था गणुस् रजन्य लवषशे ा र कािको आिारिा  यार गनुय पनेछ । 

(२) उपलनयि (१) विोलजि  यार भएको लववरण लनयि १५ विोलजिको अलिकारीवाट स्वीकृ  ह न ुपनेछ । 

(३) उपलनयि (२) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन सरुुङिागय, रेििागय, रज्जिुागय, केबिकारिागय र लवशषे 

प्रकृल का सडकिागय जस् ा जलटि र लवशषे प्रकृल का संरचनाको स्पेलसलफकेशन, योजना, नक्शा, लडजाइन, 

लवशेष आवश्यक ा वा अन्य लववरणहरू लवभागीय प्रिखुबाट स्वीकृ  गराउन ुपनेछ । 

(४) उपलनयि (१) बिोलजि  यार गररएको लववरण दहेायकािध्ये कुनै अवस्थािा संशोिन गनय सलकने  

छ :-–  

(क) लववरण  यार गदायका बख  पवूायनिुान गनय नसलकने भौगलभयक रूपिे जलटि प्रकृल को          लनिायण कायय 

भएिा,  

(ख) लववरण  यार गररसकेपलछ प्राकृल क प्रकोपजन्य पररलस्थल  लसजयना भएिा,  

(ग) लवभागीय नम्र्स पररव यन भएिा,  

(घ) लनिायण कायय सञ्चािन गने पवूय लनिायरर  प्रलवलि वा पद्धल  पररव यन भएिा,  



 

 

(ङ) लवशेष र जलटि प्रकृल को संरचना भई सोको कायायन्वयनिा कलठनाइ उत्पन्न भएिा । 

(५) उपलनयि (१) बिोलजि  यार भएको लववरण उपलनयि (४) िा उलल्िलख  अवस्थािा संशोिन गनुय परेकोिा 

बाहके ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बिोलजि काननूी कारबाही गने गराउने क यव्य  प्रिखु प्रशासकीय 

अलिकृ को र लनज स्वयम्िे उपलनयि (१) बिोलजिको लववरण स्वीकृ  गरेको रहछे भने एक  ह िालथको 

अलिकारीको ह नेछ । 

(६) उपदफा (१) र (२) बिोलजि लववरण  यार गदाय िािसािान, लनिायण कायय वा सेवाको लवशेष ाहरु स्पष्ट रुपिा 

बलुझने गरी उल्िेख गने अको कुनै उपाय नभएको अवस्थािा बाहके कुनै खास ब्राण्ड, रेडिाकय , नाि, पेटेण्ट, 

लडजाइन, प्रकार, उत्पलि वा उत्पादकको नाि उल्िेख गनय सलकने छैन ।  

        र, त्यसरी उल्िेख नगरी नह ने अवस्थािा कुनै खास ब्राण्ड, रेडिाकय , नाि, पेटेण्ट, लडजाइन, प्रकार, उत्पलि वा 

उत्पादकको नाि उल्िेख गरी “सो सरह” भन्ने शब्दहरु उल्िेख गनय सलकनेछ । 

(७) बोिपत्र वा पवूय योग्य ा सम्बन्िी कागजा िा िािसािान वा लनिायण कायय वा अन्य सेवाको प्रालवलिक वा 

गणुस् रजन्य लवशषे ाहरुको लववरण र परीिण (टेलस्टङ), िालकिं ङ्ग, प्याकेलजङ्ग, िेबलिङ्ग वा पलुष्टकरणको 

प्रिाणपत्र (कनफरलिटी सलटयलफकेट) सम्बन्िी आिार वा संके  वा शब्दाविी उल्िेख गदाय त्यस् ो िािसािान 

वा लनिायण कायय वा अन्य सेवाको कािसंग असम्बद्ध ह ने, योग्य बोिपत्रदा ािाई खररद प्रकृयािा सहभागी ह न 

कुनै लकलसििे बािा पु¥याउने वा औलचत्य लबना प्रल स्पिायिाई सीलि  गने गरी लववरण, आिार, संके  वा 

शब्दाविी उल्िेख गनय सलकने छैन । 

७. बजटे  था लनिायणस्थिको व्यवस्था :- (१) गाउुँपालिकािे खररदको िालग आवश्यक बजटे व्यवस्था नभई खररद 

कारबाही शरुु गनुय ह ुँदनै ।  

(२) उपलनयि (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन दहेायको अवस्थािा बजटेको व्यवस्था नभए पलन खररद 

कारबाही शरुु गनय सलकने छ:- 

(क) बह वषीय सम्झौ ा बिोलजि गररने खररदको हकिा पलहिो वषयको िालग आवश्यक बजटे व्यवस्था भएपलछ अन्य 

वषयको िालग खररद कारबाही गनय, र 

(ख) खररद सम्बन्िी प्रारलम्भक  यारी गनुय अत्यावश्यक भई लसिबन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्र आह्वान गने, 

पवूययोग्य ाको दरखास्  आह्वान गने, परािशयदा ाको सचूी  यार गनय सचूना प्रकाशन गने, परािशयदा ाबाट 

प्रस् ाव िाग गने वा लसिबन्दी दरभाउपत्रको फाराि, बोिपत्र वा पवूययोग्य ा सम्बन्िी कागजा  वा प्रस् ाव 

सम्बन्िी कागजा  उपिब्ि गराउने जस् ा कायय गनय ।  

(३) गाउुँपालिकािे लनिायणस्थिको व्यवस्था नभई लनिायण काययको खररद कारबाही शरुु गनुय ह दनै । 

८. खररदको गरुु योजना  यार गनुयपनेिः (१) एक वषयभन्दा बढी अवलिसम्ि सञ्चािन ह ने योजना वा आयोजनाको 



 

 

िालग खररद गदाय गाउुँपालिकािे वालषयक पाुँच करोड खररदको गरुु योजना  यार गनुय पनेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको खररदको गरुु योजनािा अन्य कुराको अल ररक्त दहेायका कुराहरु उल्िेख गनुय पनेछ:- 

(क) खररदको प्रकार, पररिाण र िोटािोटी अनिुालन  िलू्य, 

(ख) खररद लवलि, 

(ग) अलिक ि प्रल स्पिायको िालग खररदिाई टुक्््याईने वा प्याकेज बनाइने भए सो सम्बन्िी व्यवस्था, 

(घ) सिग्र खररद कारबाही परूा गनयको िालग गररने सम्झौ ाहरुको िोटािोटी संख्या र त्यस् ो खररद कारबाहीसुँग 

सम्बलन्ि  िखु्य िखु्य काि,  

(ङ) खररदको िालग पवूय योग्य ाको कारबाही गनुय पनेभए सो सम्बन्िी कुरा, 

(च) खररद कारबाहीको िोटािोटी सिय  ालिका,  

(छ) सावयजलनक खररद अनगुिन कायायियिे खररदको गरुु योजनािा सिावशे गनुयपने भनी सिय सियिा लनिायरण 

गरेका कुरा । 

(३) यस लनयि बिोलजि  यार भएको खररद गरुु योजना काययपालिकावाट स्वीकृ  भएको ह न ुपनेछ । 

(४) उपलनयि (३) बिोलजि स्वीकृ  भएको खररदको गरुु योजना गाउुँपालिकािे प्रत्येक आलथयक वषयिा अद्यावलिक 

गनुय पनेछ ।  

९. वालषयक खररद योजना  यार गनुय पनेिः (१) गाउुँपालिकािे वालषयक दश िाख रुपैयाुँभन्दा बढी रकिको खररद गनुय पने 

भएिा आगािी आलथयक वषयको अनिुालन  वालषयक काययिि  था बजटे  यार गदाय आगािी आलथयक वषयिा गने 

वालषयक खररद योजना  यार गनुय पनेछ । त्यसरी खररद योजना  यार गदाय लनयि ८ बिोलजि खररदको गरुु योजना 

सि े  यार भएको रहछे भने त्यस् ो गरुु योजनाको सि े आिार लिन ुपनेछ ।  

(२) गाउुँपालिकािे उपलनयि (१) बिोलजिको वालषयक खररद योजनािा दहेायका कुराहरु उल्िेख गनुय पने छ:- 

(क) खररदको प्रकार सम्बन्िी लववरण,  

(ख) खररदको सम्भालव  प्याकेज, 

(ग) खररद कारबाहीको सिय  ालिका, 

(घ) खररद लवलि, 

(ङ) खररदको िालग गररने सम्झौ ाको लकलसि, र 

(च) सावयजलनक खररद अनगुिन कायायियिे वालषयक खररद योजनािा सिावशे गनुय पने भनी सिय सियिा लनिायरण 

गरेका कुरा । 

(३) उपलनयि (२) को खण्ड (ग) बिोलजिको सिय  ालिकािा दहेायको काि गने सियावलि उल्िेख ह न ुपनेछ:- 

(क) िािसािान खररद गने भए स्पेलसलफकेशन  यार गने, 



 

 

(ख) खररदको िाग  अनिुान  यार गने, 

(ग) लसिबन्दी दरभाउपत्र फाराि, पवूययोग्य ाको प्रस् ाव वा बोिपत्र आव्हान गने वा परािशय सेवाको प्रस् ाव सम्बन्िी 

कागजा   यार गने, 

(घ) लसिबन्दी दरभाउपत्र, पवूय योग्य ाको प्रस् ाव, बोिपत्र आव्हान वा परािशय सेवाको प्रस् ाव िाग गनय सचूना 

प्रकाशन गने, 

(ङ) लसिबन्दी दरभाउपत्र, पवूय योग्य ाको प्रस् ाव, बोिपत्र वा परािशय सेवाको प्रस् ाव िलू्यांङ्कन गने, 

(च) लसिबन्दी दरभाउपत्र, पवूययोग्य ाको प्रस् ाव, बोिपत्र वा परािशय सेवाको प्रस् ाव स्वीकृल  गने, 

(छ) सम्झौ ा गने, 

(ज) कायय आरम्भ गने, र 

(झ) कायय परूा गने । 

(४) अध्यििे चाि ूआलथयक वषयको स्वीकृ  काययिि  था बजटे सभाबाट प्राप्त भएपलछ यस लनयि बिोलजि  यार 

भएको वालषयक खररद योजना स्वीकृ  गनुय पनेछ ।  

(५) प्रिखू प्रशासकीय अलिकृ िे यस लनयिाविी बिोलजि  यार भएको वालषयक खररद योजनाको एक प्रल  आगािी 

आलथयक वषयको अनुिालन  वालषयक काययिि  था बजटे साथ संिग्न गरी अनुगिन प्रयोजनका िालग लजल्िा 

सिन्वय सलिल िा पठाउन ुपनेछ । साथै त्यस् ो योजनाको एक प्रल  सम्बलन्ि  कोष  था िेखा लनयन्त्रक 

कायायियिा सि े पठाउन ुपनेछ । 

१०. िाग  अनुिान  यार गदाय लवचार गनुय पने कुरािः (१) कुनै खररदको िाग  अनिुान  यार गदाय दहेायको कुरा 

लवचार गनुय पनेछ :-– 

(क) खररद सम्बन्िी सम्पणूय काि एउटै खररद सम्झौ ाबाट ह न सक्ने वा काि लपच्छे छुटै्ट खररद सम्झौ ा गनुय पने,  

(ख) खररद सम्झौ ा नबीकरण गनय पने वा नपने,  

(ग) खररदको अन्य कुनै लवकल्प भए त्यस् ो लवकल्प,  

(घ) खररद सम्झौ ा बिोलजिको काि सम्पन्न गनयको िालग िाग्न सक्ने अलिक ि रकि  था सिय, र  

(ङ) िाग  अनुिान  यार गदाय लबचार गनुयपने भनी सावयजलनक खररद अनगुिन कायायियिे लनिायरण गरेका अन्य कुरा 

।  

(२) िाग  अनिुान  यार गदाय बोिपत्र जिान  वा कायय सम्पादन जिान  िगाय  िोलविाईजशेन र 

लडिोलविाईजशेन खचय, लबिा, परािशयदा ािाई लदनपुने सलुविा बाप का काययहरु, गणुस् र पररिण, 

व्यवसायजन्य स्वास््य र सरुिा, एज लवल्ट नक्शा, कायय सम्पादन जिान को कलिशन खचय आलदको छुटै्ट 

आइटि बनाई िाग  अनिुानिा सिावेश गनुय पनेछ । 



 

 

(३) उपलनयि १ विोलजि िाग  अनिुान  यार गदाय लनयि ६ विोलजिको लववरण सिे को आिार लिनपुने छ । 

११. लनिायण काययको िाग  अनिुानिः (१) लनिायण काययको िाग  अनिुान  यार गदाय लनयि १० को अिीनिा रही 

 यार गनुय पनेछ । 

(२) परूा ालत्वक उत्खनन सम्बन्िी र सरुुङ खन्ने, लडप ट्यवुविे आलद जस् ा जलिनिलुन गररने काययको िाग  अनिुान 

नेपाि सरकार, िलन्त्रपररषद्बाट स्वीकृ  नम्र्स बिोलजि  यार गनुय पनेछ । 

(३) यस लनयि बिोलजि िाग  अनिुान  यार गदाय िािसािान स्थिग  रुपिा उपिब्ि ह ने वा नह ने अध्ययन गरी 

लनिायण कायय सम्पन्न गनय िाग्ने सियावलि लकटान गनुय पनेछ ।  

(४) िाग  अनिुान  यार गने लसिलसिािा लसिने्ट, फिाि ेडण्डी, ईटंा, ढुङ्गा, िाटो, ककय टपा ा लवटुलिन  था 

इिल्सन, इन्िन, पोलिलथन पाईप, जी.आई. पाईप, डी.आई पाईप, स्यालनटरीका सािान, लवजिुीका सािान, 

लज. आई. वायर  र यस् ै अन्य लनिायण सािग्रीको दरभाउ, िलेशन  था उपकरणको भाडा वा कािदारको ज्यािा 

लनिायरण गदाय स्थानीय दररेट लनिायरण सलिल िे  ोकेको दररेटको आिारिा लनिायरण गनुय  पनेछ । यस लनयि 

बिोलजि स्थानीय दररेट लनिायरण गदाय लजल्िा दररेट लनिायरण सलिल िे लनिायरण गरेको दररेटिाई आिार िान्न 

सलकनेछ । 

 र, दररेट लनिायरण सलिल को दररेट उपिव्ि नभएकोिा लनिायणस्थि नलजकैको सम्बलन्ि  सरकारी कायायिय वा 

सरकारी स्वालित्व भएको संस्थान, प्रालिकरण, लनगि वा यस् ै प्रकृल का अन्य संस्थािे  ोकेको दरभाउ वा 

उद्योग वालणज्य संघिे लदएको दरभाउ, भाडा वा ज्यािाका आिारिा लनिायरण गनुय पनेछ ।  

(५) उपलनयि (४) बिोलजिको दरभाउ, भाडा वा ज्यािा सिे  उपिब्ि ह न नसकेको्े अवस्थािा त्यस् ो दररेट 

लनिायरण गदाय काययपालिकािे  ोलकलदएको दरभाउ, भाडा वा ज्यािाको आिारिा लनिायरण गनुय पनेछ ।  

(६) यस लनयि बिोलजि  यार भएको लनिायण काययको िाग  अनिुान त्यस् ो िाग  अनिुान  यार गने प्रालवलिक 

भन्दा एक  ह िालथको प्रालवलिक वा प्रालवलिकहरुको सिहूिाई लडजाईन ड्रईङ सि े जाुँच्न िगाई कुनै त्रलुट 

दलेखएिा त्यस् ो त्रलुट सच्याउन िगाउन ुपनेछ । िालथल्िो  हको प्रालवलिक नभएिा काययपालिकािे त्यस् ो 

िाग  अनुिान जाुँच्ने उपयकु्त व्यवस्था लििाई लदन ुपनेछ ।  

(७) लनिायण काययको िाग  अनिुान अनसुचूी–१ को ढाुँचािा  यार गनुय पनेछ ।  

 

१२. िािसािानको िाग  अनुिान :- (१) िािसािानको िाग  अनिुान  यार गदाय लनयि १० र सम्बलन्ि  

िािसािानको स्पेलसलफकेशनको अिीनिा रही  यार गनुय पनेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोलजि िािसािानको िाग  अनिुान  यार गदाय दहेायका कुरािाई आिार लिन ुपनेछ:- 

(क) स्थानीय बजारिा प्रचलि  दरभाउ, 



 

 

(ख) अन्य बजारको प्रचलि  दरभाउ र िािसािान आपलू य गने स्थानसम्ि िाग्ने अनुिालन  ढुवानी खचय, 

(ग) लजल्िा/स्थानीय उद्योग वालणज्य संघिे जारी गरेको दररेट, 

(घ) लजल्िा लभत्रका अन्य गाउुँपालिका/नगरपालिकािे चाि ूवा अलघल्िा वषयहरुिा सोही प्रकृल को खररद गदाय 

िागकेो वास् लवक िाग  ।  

 

१३. परािशय सेवाको िाग  अनिुान :- (१) परािशय सेवाको िाग  अनिुान  यार गदाय लनयि १० को अिीनिा रही 

 यार गनय पनेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोलजि परािशय सेवाको िाग  अनुिान  यार गदाय दहेायका कुरािाई आिार लिन ुपनेछ:- 

(क) नेपाि सरकारको सम्बलन्ि  िन्त्राियिे परािशय सेवाको िाग  अनिुान सम्बन्िी नम्र्स  यार गरेको भए त्यस् ो 

नम्र्स,  

(ख) सम्बलन्ि  परािशय सेवाको कायय िेत्रग  श य,  

(ग) चाि ूवा अलघल्िा वषयहरुिा सोही प्रकृल को खररद गदाय िागकेो वास् लवक िाग  ।  

 र, यस खण्डको आिारिा िाग  अनिुान  यार गदाय अलघल्िा वषयहरुको दरिा िलू्य सिायोजन गरी िाग  अनिुान 

 यार गनुय पनेछ ।  

(३) यस लनयि बिोलजिको िाग  अनिुान  यार गदाय दहेायका खचयहरु खिुाउन ुपनेछ:- 

(क) िखु्य जनशलक्त एव ंअन्य जनशलक्तको पाररश्रलिक, 

(ख) भ्रिण खचय, जनशलक्तको बसोबास खचय, कायायिय खचय, आवश्यक िािसािान उपकरण र सेवा खचय, प्रल वदेन 

र अन्य कागजा को अनवुाद, छपाई खचय, 

(ग) परािशयदा ािे  ालिि, गोष्ठी वा भ्रिणको व्यवस्था गनुयपने भए त्यस् ो कािको िालग िाग्ने खचय र अन्य खचय । 

(४) परािशय सेवा र अन्य सेवाको िाग  अनिुान अनसुचुी–२ को ढाुँचािा  यार गनुय पनेछ । 

 

१४. अन्य सेवाको िाग  अनुिान :- (१) अन्य सेवाको िाग  अनिुान लनयि १० को अिीनिा रही  यार गनुय पनेछ 

। 

(२) भाडािा लिईने सवारी सािन, िशेीनरी औजार, उपकरण वा िािसािानको भाडाको िाग  अनुिान  यार गनय 

प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ िे त्यस् ा सािन, औजार, उपकरण वा िािसािान सम्बन्िी ज्ञान भएका बढीिा  ीन 

जना दि प्रालवलिकहरुको एक सलिल  गठन गनुय पनेछ । त्यस् ा प्रालवलिक जनशलक्त नभए काययपालिकािे सलिल  

गठनको उपयकु्त व्यबस्था गरी लदन ुपनेछ । 

(३) उपलनयि (२) बिोलजिको सलिल िे भाडाको िाग  अनुिान  यार गदाय दहेायका कुरािाई लवचार गरी िोटािोटी 



 

 

िाग  अनुिान  यार गनुय पनेछ:- 

(क) भाडािा लिन पने सवारी सािन, िलेशनरी औजार, उपकरण वा िािसािानको लववरण, स्पेलसलफकेशन, अवस्था 

र आय ु

(ख) प्रचलि  बजार दर, 

(ग) भाडािा लिने अवलि, 

(घ) ईन्िनको िलू्य र खप , र  

(ङ) सलिल िे उपयकु्त ठहर् याएको अन्य कुरा । 

(४) ढुवानीको िाग  अनुिान  यार गदाय स्थानीय दररेट लनिायरण सलिल िे लनिायरण गरेको दररेटको आिारिा 

िोटािोटी िाग  अनिुान  यार गनुय पनेछ । यस लनयि बिोलजि स्थानीय दररेट लनिायरण गदाय लजल्िा दररेट 

लनिायरण सलिल िे लनिायरण गरेको दररेटिाई आिार िान्न सलकनेछ । 

(५) कुनै िािसािान ििय  सम्भारको िाग  अनुिान  यार गदाय सम्बलन्ि  लवशषेज्ञ वा दि कियचारी भए त्यस् ो 

कियचारीबाट र त्यस् ो कियचारी नभए त्यस् ो काि गने व्यलक्त, फिय, कम्पनी वा संस्थाबाट िाग  अनुिान  यार 

गराउन ुपनेछ ।  

(६) घर भाडा र सेवा करार सम्बन्िी िाग  अनिुान  यार गदाय प्रचलि  बजार दर र सावयजलनक खररद अनगुिन 

कायायियिे सो सम्बन्िी नम्र्स जारी गरेको भए सो नम्र्स अनुसार िोटािोटी िाग  अनुिान  यार गनुय पनेछ । 

१५. िाग  अनुिानको स्वीकृल  :- (१) लनयि ११, १२, र १४ बिोलजि  यार भएको िाग  अनिुान दहेायको 

अलिकारीबाट स्वीकृ  ह न ुपनेछ :-– 

क)  ीन करोड रुपैयाुँ सम्िका िाग  अनुिान प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ   

ख)  ीन करोड रुपैयाुँ भन्दा बढी रकिको िाग  अनुिान अध्यि 

 (२) लनयि १३ बिोलजि  यार भएको िाग  अनुिान दहेायको अलिकारीबाट स्वीकृ  ह न ुपनेछ:- 

क) पलच्चस िाख रुपैयाुँ सम्िको िाग  अनिुान प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  

ख) पलच्चस िाख रुपैयाुँ भन्दा बढी रकिको िाग  अनुिान अध्यि 

 

१६. िाग  अनुिान अध्यावलिक गनुय पनेिः (१) लनयि १५ बिोलजि स्वीकृ  भएको िाग  अनिुान अनसुार खररद 

नभएिा यस लनयिाविीको प्रकृया अपनाई प्रत्येक आलथयक वषय यस् ो िाग  अनिुान अध्यावलिक गनुय पनेछ । 

(२) यस लनयि बिोलजि िाग  अनिुान अद्यावलद्यक नगरी लसिबन्दी दरभाउपत्र र बोिपत्र आह्वान गनय वा परािशय 

सेवाको प्रस् ाव िाग गनय पाइने छैन । 

 



 

 

१७. खररद िहाशाखा, शाखा वा एकाईको काििः (१) गाउुँपालिकािे खररद सम्बन्िी काययबोझ र कायय प्रकृल को 

आिारिा आवश्यक ा अनसुार छुटै्ट खररद िहाशाखा, शाखा वा एकाईको स्थापना गनुय पनछे ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको खररद िहाशाखा, शाखा वा एकाईको स्थापना गदाय त्यस् ा िहाशाखा, शाखा वा 

एकाईको प्रिखुको लजम्िवेारी वहन गने गरी खररद अलिकारी  ोक्न ुपनेछ ।  

(३) उपलनयि (२) बिोलजिको खररद अलिकारीिे ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) िा उलल्िलख  कािको अल ररक्त 

दहेाय बिोलजिको काययसम्पादन गनुय पनेछ:-  

(क) खररद गरुुयोजना र वालषयक खररद योजना  यार गरी अद्यावलिक राख्ने,  

(ख) खररद कारबाहीसुँग सम्बलन्ि  काििा सिन्वय गने,  

(ग) खररद िाग सङ्किन गरी स्वीकृल को िालग अलिकार प्राप्त अलिकारी सिि पेश गने,  

(घ) बोिपत्र वा प्रस् ाव खोल्ने सलिल को संयोजक भई कायय गने,  

(ङ) लनयि १५९ बिोलजि खररद कारबाहीको अलभिेख राख्ने, र  

(च) म्याद थप, कायय सम्पादन जिान  र अनसुचूी–३ बिोलजिको प्रल  पत्रको अलभिेख राख्ने । 

 

 

परिच्छेद–३ 

खरिद ि खरिद सभझौताको छिौट 

 

१८. नेपाििा उत्पालद  िािसािान खररद गनुय पनेिः यस लनयिाविीिा उलल्िलख  कुनै लवलि छनौट गरी खररद गदाय 

लवदशेी िािसािानभन्दा नेपाििा उत्पालद  िािसािान पन्र प्रल श सम्ि िहगंो भए ा पलन नेपािी िािसािान 

नै खररद गनुय पनेछ । 

 

१९. िौजदुा सचूी (स्टालन्डङ्ग लिष्ट)  यार गने व्यवस्थािः (१) ऐनको दफा ६ क. बिोलजि िौजदुा सचूीिा द ाय ह न वा 

अद्यावलिक ह न चाहने व्यलक्त, संस्था, आपलू यक ाय, लनिायण व्यवसायी, परािशयदा ा, गरै सरकारी संस्था वा सेवा 

प्रदायकिे दहेायका कागजा को प्रल लिलप संिग्न गरी अनुसचूी–४ बिोलजिको ढाुँचािा कायायियिा लनवदेन 

लदन ुपनेछ :-  

(क) संस्था वा फिय द ायको प्रिाणपत्र,  

(ख) स्थायी िेखा नम्बर वा िलू्य अलभवलृद्ध कर द ायको प्रिाणपत्र,  

(ग) कर चकु्ता प्रिाणपत्र, र  



 

 

(घ) आवश्यक ा अनसुारको व्यवसालयक इजाज पत्र ।   

(२) उपलनयि (१) बिोलजि प्राप्त भएको लनवदेनिा आवश्यक जाुँचबझु गरी द ाय गराई अनसुचूी–५. बिोलजिको 

लनस्सा लनवदेकिाई लदन ुपनेछ ।  

(३) गाउुँपालिकािे ऐनको दफा ६ (क) बिोलजिको छुट्टाछुटै्ट िौजदुा सचूीको लववरण अनुसूची–६ बिोलजिको 

ढाुँचािा अलभिेख राखी प्रत्येक आलथयक वषयिा अद्यावलिक गनुय पनेछ ।  

(४) उपलनयि (३) बिोलजिको िौजदुा सचूीको लववरण कायायियको सचूनापाटीिा टाुँस गरी वा वबेसाइटिा राखी 

अियवालषयक रूपिा सावयजलनक गनुय पनेछ ।  

(५) यस लनयििा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन िौजदुा सचूीिा नरहकेा बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ािाई 

लसिबन्दी दरभाउपत्र, बोिपत्र वा प्रस् ाविा भाग लिन वलञ्च  गनय पाइने छैन ्।  

 

२०. स्थायी िेखा नम्बर र िलू्य अलभवलृद्ध कर द ाय प्रिाणपत्र प्राप्त गरेकासंग खररद गनुय पने :- (१) कुनै खररद गदाय 

आन् ररक राजश्व कायायियबाट स्थायी िेखा नम्बर र िलू्य अलभवलृद्घ कर द ाय प्रिाणपत्र प्राप्त गरेका व्यलक्त, फिय, 

संस्था वा कम्पनीबाट िात्र खररद गनुय पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन दहेायको अवस्थािा िलू्य अलभवलृद्घ कर द ाय प्रिाण पत्र 

प्राप्त नगरेका व्यलक्त, फर्यि, संस्था वा कम्पनीबाट सि े खररद गनय सलकनेछ:- 

(क)  वीस हजार रुपैयाुँभन्दा कि रकिको िािसािान खररद गदाय वा लनिायण कायय गराउुँदा,  

(ख) िलू्य अलभवलृद्घ कर निाग्ने िािसािान खररद गदाय, परािशय सेवा वा अन्य सेवा खररद गदाय ।  

(ग) घर भाडािा लिन ुपदाय, र 

(घ) उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही सिदुायिाई सहभागी गराई लनिायण कायय गराउन ुपदाय ।  

(३) यस लनयििा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन नेपाि सरकारिे दगुयि िेत्र भनी  ोकेको लजल्िािा 

सम्बलन्ि  आन् ररक राजस्व कायायियबाट कुनै पलन फिय वा लबिे ािे िलू्य अलभवलृद्ध कर द ाय प्रिाणपत्र 

लिएको रहनेछ भने सो लजल्िाको िालग दहेाय बिोलजिको सलिल िे  यार पारेको लजल्िािा उपिब्ि 

आपलू यक ायको सचूीिा रहकेा आपलू यक ायबाट दश िाख रुपैयाुँसम्िको खररद गनय सलकनेछ:-  

(क) प्रिखु, कोष  था िेखा लनयन्त्रक कायायिय   – अध्यि 

(ख) प्रल लनलि (अलिकृ स् र), लजल्िा प्रशासन कायायिय  – सदस्य 

(ग) अध्यििे  ोकेको अलिकृ  प्रालवलिक                  – सदस्य  

(घ) प्रल लनलि, लजल्िा उद्योग वालणज्य संघ     – सदस्य 

(ङ) प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  वा लनजिे  ोकेको  



 

 

     अलिकृ  स् रको कियचारी          – सदस्य–सलचव 

(४) उपलनयि (३) बिोलजि गलठ  सलिल को सलचवाियको काि कोष  था िेखा लनयन्त्रक कायायियिे गनेछ । 

(५) उपलनयि (३) बिोलजि  यार भएको सचूी कोष  था िेखा लनयन्त्रक कायायियिे सम्बलन्ि  आन् ररक राजश्व 

कायायियिा पठाउन ुपनेछ ।  

 

२१. खररद सम्झौ ाको छनौट :- (१) गाउुँपालिकािे कुनै खररद कारबाहीको सम्बन्ििा खररद लवलि छनौट गरेपलछ 

िाि सािान वा अन्य सेवा खररद गररने भए लनयि २२, लनिायण कायय खररद गररने भए लनयि २३, र परािशय सेवा 

खररद गररने भए लनयि २४ िा उलल्िलख  खररद सम्झौ ािध्ये कुन प्रकारको सम्झौ ा गरी खररद गररने हो सो 

खररद सम्झौ ा छनौट गनुय पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजि खररद सम्झौ ाको छनौट गदाय दहेायका लवषयहरु लवचार गरी छनौट गनुय पनेछ:- 

(क) खररदको प्रकार र पररिाण,  

(ख) सिान प्रकृल को खररद पनुिः गररने सम्भावना भए नभएको,  

(ग) गाउुँपालिका र आपलू यक ाय, लनिायण व्यवसायी वा परािशयदा ा र अन्य पिबीच गररने जोलखिको बाुँडफाुँड, र 

(घ) सम्झौ ा सपुररविेण गने  ररका ।  

(३) उपलनयि (१) बिोलजि खररद सम्झौ ा छनौट गदाय सावयजलनक खररद अनुगिन कायायियबाट जारी भएको निनुा 

बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा रहकेो खररद सम्झौ ा अनरुूप छनौट गनुय पनेछ ।  

 र, सावयजलनक खररद अनगुिन कायायियबाट निनुा बोिपत्र सम्बन्िी कागजा  जारी नभई सकेको अवस्थािा 

आफूिाई आवश्यक परेको खररद सम्झौ ा सलह को बोिपत्र सम्बन्िी कागजा   यार गरी सावयजलनक खररद 

अनगुिन कायायियको सहिल बाट उपयोगिा ल्याउन सक्नेछ ।  

(४) यस लनयि बिोलजि एकपटक बोिपत्र सम्बन्िी कागजा  र खररद सम्झौ ा छनौट गरी बोिपत्र आह्वान गररसके 

पलछ यस लनयिाविीिा अन्यथा उल्िेख भएकोिा बाहके त्यसरी छनौट भएको निनुा खररद सम्झौ ा पररव यन 

गनय सलकने छैन । 

 

२२. िािसािान वा अन्य सेवाको खररद सम्झौ ा :- (१) गाउुँपालिकािे िािसािान वा अन्य सेवा खररद गदाय 

अनसुचूी–७ बिोलजिको सम्झौ ािध्ये कुनै एक सम्झौ ा गरी खररद गनय सक्नेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको सम्झौ ा गदाय बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उलल्िलख  प्रालवलिक स्पेलसलफकेशन र 

अवलििा आिारर  भई गनुय पनेछ ।  

(३) खररद सम्झौ ा सम्वन्ििा यस लनयिाविीिा व्यवस्था भएको कुरािा यस लनयिाविी बिोलजि र यस 



 

 

लनयिाविीिा व्यवस्था नभएको कुरािा वस्  ुलविी करार सम्बन्िी प्रचलि  काननू बिोलजि ह नेछ ।  

(४) यस लनयि बिोलजि िािसािानको खररद सम्झौ ा वा िािसािान हस् ान् रण (डेलिभरी) सम्बन्िी श यहरु 

अन् ररालररय व्यापारिा प्रयकु्त ह ने शव्दाविी (ईन्टरनेशनि किलसययि टियस (ईन्कोटिय)) बिोलजि  यार गनुय 

पनेछ । 

(५) यस लनयि बिोलजिको सम्झौ ा अन् गय  भकु्तानी गदाय सािान्य या आपलू यक ायिे िािसािान उपिब्ि गराएको 

कागजा  पेश भएपलछ, प्रल  पत्रको िाध्यि वा बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उलल्िलख  िाध्यि बिोलजि गनुय 

पनेछ । 

 

२३. लनिायण काययको िालग खररद सम्झौ ा :- गाउुँपालिकािे कुनै लनिायण कायय गराउनको िालग अनसुचूी–८ 

बिोलजिको सम्झौ ािध्ये कुनै एक सम्झौ ा गनय सक्नेछ । 

 

२४. परािशय सेवाको खररद सम्झौ ािः गाउुँपालिकािे परािशय सेवा खररद गनयको िालग अनसुचूी–९ बिोलजिको 

सम्झौ ािध्ये कुनै एक सम्झौ ा गरी खररद गनय सक्नेछ । 

 

२५. श य राख्न सलकनेिः  कुनै खररद सम्झौ ाका सम्बन्ििा यस पररच्छेदिा उलल्िलख  श यका अल ररक्त बोिपत्र 

सम्बन्िी कागजा  वा प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा िा अन्य कुनै थप श य राख्नु ्परेिा सावयजलनक खररद अनगुिन 

कायायियिे जारी गरेको निनुा बोिपत्र सम्बन्िी कागजा  वा प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा को खररद सम्झौ ाका 

श यहरूिा सारभ ू रूपिा फरक नपने गरी थप श य राख्न सलकनेछ । 

 

परिच्छेद —४ 

योग्यताका आधाि, प्रालर्लधक क्षमता ि प्रालर्लधक स्पेलसलिकेशि 

 

२६. िािसािान आपलू य गने बोिपत्रदा ाको योग्य ाका आिारिः (१) गाउुँपालिकािे िािसािान आपलू य सम्बन्िी 

खररद कारबाहीिा भाग लिने बोिपत्रदा ाको वा पवूय योग्य ाको प्रस् ावदा ाको योग्य ाको आिार लनिायरण गदाय 

दहेायका कुराहरुिध्ये आवश्यक ानसुार कुनै वा सबै कुरािाई लवचार गरी लनिायरण गनय सक्नेछ :- 

(क) प्रालवलिक िि ा,  

(ख) िािसािान उत्पादन सम्बन्िी लिख  (म्यानुफयाक्चररङ रेकडय), 

(ग) िािसािानको प्रालवलिक स्पेलसलफकेशन 

(घ) आलथयक र लविीय िि ा,  



 

 

(ङ) िािसािान जडान गनुय पने भएिा जडान काययिा संिग्न ह ने प्रालवलिकको दि ा,  

(च) आपलू य ह ने िािसािान खास अवलि सम्ि सचुारुरुपिे सञ्चािन ह न्छ भन्ने कुराको प्रत्याभलू ,  

(छ) िािसािान ििय  सम्भारको व्यवस्था, 

(ज) सेवा र जगडेा पाटपजूायको उपिब्ि ा,  

(झ) जडान (ईन्स्टिेशन) सिे  गनुय पने गरी िािसािान आपलू य गने आपलू यक ायको हकिा लनजको शीप, लनपणूय ा, 

अनभुव र लवश्वसलनय ा ।  

(२) यस लनयि बिोलजि बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ाको योग्य ा र प्रालबलिक िि ा प्रिालण  गने कागजा  िाग गदाय 

गाउुँपालिकािे िािसािानको प्रकृल , पररिाण, िहत्व वा प्रयोग अनसुार दहेायका िध्ये कुनै वा सबै कागजा  

िाग गनय सक्नेछ:-  

(क) बोिपत्रदा ािे लवग   ीन वषयको अवलििा सरकारी लनकाय वा लनजी संस्थािाई आपलू य गरेको िािसािानको 

प्रकृल , पररिाण, सम्झौ ा रकि, लिल  र त्यस् ो सरकारी लनकाय वा लनजी संस्थाको नाि र ठेगाना, 

(ख) खररद गररने िािसािान जलटि वा असािारण प्रकृल को भएिा गाउुँपालिका आफै वा सो लनकायको  फय बाट 

बोिपत्रदा ा वा पवूययोग्य ाको प्रस् ावदा ा संस्थालप  भएको दशेको आलिकाररक लनकायिे लनजको उत्पादन 

िि ा जाुँच गरेको कागजा , 

(ग) आलिकाररक गणुस् र लनयन्त्रण संस्था वा िान्य ा प्राप्त लनकायिे खररद गररने िािसािानको लनरीिण गरी 

त्यस् ो िािसािानको स्पेलसलफकेशन र गणुस् र सम्बन्ििा लदएको प्रिाणपत्र,  

(घ) आपलू य गररने िािसािानको आलिकाररक ा प्रिालण  गनय आवश्यक पने निनूा, परुक लववरण वा फोटोहरु, 

(ङ) सव–कन्राकटरबाट गराउन चाहकेो आपलू य सम्बन्िी कािको अनपुा  । 

(३) आपलू य गररने िािसािान बोिपत्रदा ा वा पवूययोग्य ाको प्रस् ावदा ा आफुँ ्ैिे नवनाउने वा उत्पादन नगने 

भएिा त्यस् ो िािसािानको उत्पादकिे बोिपत्र वा पवूययोग्य ाको िालग प्रस् ाव पेश गने, िािसािान आपलू य 

गने र जडान गने सम्बन्िी अलिकार आफूिाई एकिौटी रुपिा री पवूयक प्रदान गरेको कुरा प्रिालण  गने 

कागजा  बोिपत्रदा ा वा पवूय योग्य ाको प्रस् ावदा ािे पेश गनुय पनेछ ।  

(४) नेपािलभत्र व्यापार व्यवसाय सञ्चािन नभएको बोिपत्रदा ा वा पवूययोग्य ाको प्रस् ावदा ािे लनजिे खररद 

सझौ ा प्राप्त गरेिा त्यस् ो सम्झौ ा बिोलजि आपलू य गररएको िािसािान ििय  सम्भार गने, लबलि पश्चात्को 

सेवा प्रदान गने  था आवश्यक जगडेा पाटयपजूाय िौज्दा  राखी आपलू य गने सम्बन्िी दालयत्व लनवायह गनय सक्ने 

लनजको एजने्ट वा अलिकृ  लविे ा नेपाििा रहने कुरा प्रिालण  गने कागजा  पेश गनुय पनेछ । 

 

२७. लनिायण व्यवसायीको योग्य ाका आिारिः (१) गाउुँपालिकािे दईु करोड रुपैयाुँभन्दा िालथको लनिायण कायय 



 

 

सम्बन्िी खररद कारबाहीिा भाग लिने बोिपत्रदा ाको वा पवूययोग्य ाको प्रस् ावदा ाको योग्य ाको आिार 

लनिायरण गदाय दहेायका कुरा िध्ये आवश्यक ानसुार कुनै वा सबै कुरािाई लवचार गरी लनिायरण गनय सक्नेछ :- 

(क) िखु्य सम्झौ ाक ाय (प्राईि कन्रयाक्टर) भई एकिौटी रुपिा काि गरेको वा व्यवस्थापन सम्झौ ा गरी काि 

गरेको वा संयकु्त उपििको साझदेार वा सव–कन्राकटरको रुपिा काि गरेको सािान्य अनुभव,  

(ख) एकिौटी रुपिा काि सम्पन्न गरेको वा संयकु्त उपििको साझदेारको हलैसय िे काि गरेको सि े गरी बोिपत्र 

सम्बन्िी कागजा  वा पवूययोग्य ा सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख भएको सीिा वा सोभन्दा बढी रकिको लनिायण 

काययको न्यनू ि सरदर वालषयक कारोवार, 

    र, रालररयस् रिा खिुा बोिपत्र आह्वान गररएको अवस्थािा दश वषयको कारोवार िध्येको कुनै 

 ीन वषयको अलिक ि सरदर वालषयक कारोवारिाई आिार लिइनेछ । 

(ग) एकिौटी रुपिा वा व्यवस्थापन सम्झौ ा गरी वा संयकु्त उपििको साझदेार वा सब–कन्राक्टरको रुपिा बोिपत्र 

सम्बन्िी कागजा  वा पवूययोग्य ा सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख भएको न्यनू ि रकि बराबरको लनिायण कायय 

िालसक वा वालषयक रुपिा गरेको र प्रस् ालव  खररद सम्झौ ासंग ििे खाने प्रकृल , जलटि ा र लनिायण प्रलवलिका 

खररद सम्झौ ा त्यस् ो कागजा िा उल्िेख भएको संख्यािा सफि ापवूयक सम्पन्न गरेको लवशषे अनभुव, 

(घ) खररद सम्झौ ा बिोलजिको लनिायण कायय शरुु गनयको िालग आवश्यक रकि भकु्तानी नपाउने वा पाउन लढिाई ह ने 

अवस्थािा प्रस् ालव  लनिायण कायय र सम्बलन्ि  बोिपत्रदा ा वा पवूययोग्य ाको प्रस् ावदा ािे सञ्चािन गरी 

रहकेो वा सञ्चािन गनय प्रल वद्ध ा जाहरे गरेको अन्य लनिायण कायय सम्पन्न गनय आवश्यक पने नगद प्रवाहको 

व्यवस्था गनय सक्ने  रि सम्पिी, कजाय सलुविा र अन्य लविीय स्रो  (कुनै खररद सम्झौ ा अन् गय को पेश्की 

रकि बाहके) उपिब्ि भएको वा त्यस् ो सम्पलिको स्रो िा पह ुँच भएको आलथयक र लविीय िि ा, 

(ङ) बोिपत्र सम्बन्िी कागजा  वा पवूययोग्य ा सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख भए बिोलजिका दि जनशलक्त,  

(च) बोिपत्रदा ा वा पवूययोग्य ाको प्रस् ावदा ाको आफ्नै स्वालित्विा रहकेो वा खररद सम्झौ ािा उलल्िलख  

अवलिभर लनवायि रुपिा उपयोग गनय सक्ने गरी भाडा, लिज, सम्झौ ा वा अन्य व्यवसालयक िाध्यिबाट उपिव्ि 

ह ने चाि ुहाि का बोिपत्र सम्बन्िी कागजा  वा पवूययोग्य ा सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख भए बिोलजिका 

िखु्य उपकरण । 

(२) रालररय लनिायण व्यवसायीको हकिा उपलनयि (१) को खण्ड (ख) र (ग) को रकि गणना गदाय िलू्य अलभवलृद्ध कर 

वाप को रकि कटाई ह न आउने रकि िात्र गणना गररनेछ र त्यस् ो रकििाई नेपाि रारर बैंकको अद्यावलिक 

िलू्य सचूकांक अनसुार सिायोजन गररनेछ । 

 (३) यस लनयि बिोलजि लनिायण व्यवसायीको प्रर्ालवलिक िि ा प्रिालण  गने कागजा  िाग गदाय बोिपत्रदा ा वा 

पवूययोग्य ाको प्रस् ावदा ाबाट लनिायण काययको प्रकृल  अनसुार दहेायका कुनै वा सबै कागजा  िाग गनय सक्ने 



 

 

        छ :- 

(क) लवग  पाुँच वषयको अवलििा लनजिे सम्पन्न गरेको लनिायण काययको िलू्य, लिल  र कायय स्थिको लववरण, 

(ख) लनजिे सव–कन्राकटर िाफय   गराउन चाहकेो प्रस् ालव  कािको अनपुा ,  

(ग) प्रस् ालव  काि सम्पन्न गनयका िालग लनजसुँग भएका प्रालवलिक जनशलक्त, उपकरण र प्िान्टको   लववरण । 

(घ)  प्रस् ालव  लनिायण कायय सम्पन्न गनय बोिपत्रदा ाको ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ४) 

बिोलजिको प्रालवलिक िि ा प्रिालण  गनय सोही दफाको उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बिोलजिको लववरण ।  

(४) उपलनयि (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन दईु करोड रूपैयाुँसम्िको िाग  अनिुान भएको लवद्य ु गहृ, 

टवायइन, पिु, सरुुङिागय, रेििागय, रज्जिुागय, केविकारिागय, बह   िे भवन वा सडकिागय जस् ा जलटि वा 

लवशेष प्रकृल का संरचना िगाय  गाउुँपालिकाबाट  ोलकएको अन्य संरचनाको लनिायण काययको िालग ऐनको 

दफा १० को उपदफा (५) बिोलजि योग्य ा लनिायरण गनुय पनेछ । 

 

२८. परािशय सेवाको प्रस् ावदा ाको योग्य ाको आिार :- (१) गाउुँपालिकािे परािशय सेवा सम्बन्िी खररद 

कारबाहीिा भाग लिने प्रस् ावदा ाको योग्य ाको आिार लनिायरण गदाय दहेायका कुनै वा सबै कुरा लवचार गरी 

लनिायरण गनय सक्नेछ :- 

(क) प्रस् ावदा ा व्यलक्त भए लनजको र फिय वा संस्था भए आवश्यक संस्थाग  कायय अनभुव, 

(ख) प्रस् ावदा ाको िखु्य िखु्य कियचारीको आवश्यक शलैिक योग्य ा र उस् ै प्रकृल को काययको आवश्यक 

अनभुव, 

(ग) कायय सम्पादन गने  ररका, काययलवलि, काययिेत्रग  श य प्रल को प्रभावग्रालह ा, प्रलवलि हस् ान् रण र सिय 

 ालिका,  

(घ) प्रस् ावदा ाको व्यवस्थापन िि ा,  

(ङ) प्रस् ावदा ाको आलथयक िि ा,  

(च) अन् रायलररयस् रबाट प्रस् ाव िाग गररएको भएिा स्वदशेी जनशलक्तको सहभालग ा, र 

(छ) प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख भए बिोलजिको अन्य कुरा । 

(२) यस लनयि बिोलजि प्रस् ावदा ाको प्रालवलिक िि ा प्रिालण  गने कागजा  िाग गदाय प्रस् ालव  परािशय सेवाको 

प्रकृल  अनसुार दहेायको कुनै वा सबै कागजा  िाग गनय सलकनेछ:-  

(क) लवग  पाुँच वषयको अवलििा प्रस् ालव  परािशय सेवासंग लिल्ने प्रकृल को परािशय सेवा प्रदान गरेको सावयजलनक 

वा लनजी संस्था, रकि र लिल  खलु्ने लववरण, 

(ख) प्रस् ालव  काि सम्पन्न गनयको िालग प्रस् ाव गररएका िखु्य कियचारीको योग्य ा सम्बन्िी लववरण, 



 

 

(ग) लनजको लवग   ीन वषयका व्यवस्थापकीय कियचारी र सरदर वालषयक जनशलक्तको लववरण, र 

(घ) सव–कन्राकटर िाफय   प्रदान गनय चाहकेो प्रस् ालव  परािशय सेवाको अशं ।  

 

२९. संयकु्त उपििको योग्य ाका आिारिः (१) कुनै खररद कारबायहीिा भाग लिने प्रयोजनको िालग बोिपत्रदा ाहरुिे 

एक संयकु्त उपिि बनाई बोिपत्र पेश गनय सक्नेछन ्।  

 र, एक बोिपत्रदा ािे संयकु्त उपििको साझदेार वा व्यलक्तग िध्ये कुनै एउटा िात्र बोिपत्र पेश गनय सलकनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको संयकु्त उपिििा रहने साझदेारको न्यनू ि लहस्सा र िखु्य साझदेार र अन्य साझदेारको 

न्यनू ि योग्य ा बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा  ोक्न सक्नेछ । 

(३) उपलनयि (२) बिोलजि योग्य ा लनिायरण गदाय त्यस् ो उपिििा रहने साझदेारको सम्बन्ििा दहेायका कुरा लवचार 

गरी लनिायरण गनुय पनेछ:- 

(क) लनजको सरदर वालषयक कारोवार, 

(ख) लनजको लवशेष अनुभव र लनजिे सम्पादन गरेको प्रिखु कायय, 

(ग) लनिायण कायय सञ्चािन गनय लनजसंग भएको नगद प्रवाह, 

(घ) लनजको जनशलक्त सम्बन्िी िि ा, र  

(ङ) लनजको औजार वा उपकरण सम्बन्िी िि ा । 

(४) कुनै संयकु्त उपिििे बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उलल्िलख  न्यनू ि योग्य ाका आिारहरु परूा गरे नगरेको 

एलकन गनयको िालग त्यस् ो उपििको सबै साझदेारको योग्य ा गणना गनुय पनेछ ।  

(५) संयकु्त उपििको साझदेारको व्यलक्तग  योग्य ाको आिार लनिायरण गदाय दहेायका कुरा लवचार गरी लनिायरण गनुय 

पनेछ:- 

(क) सम्वलन्ि  काििा लनजको सािान्य अनभुव, 

(ख) अन्य सम्झौ ा बिोलजि लनजिे गरीरहकेो वा गने काि सम्पन्न गनय आवश्यक पने स्रो को पयायप्त ा, 

(ग) लविीय सिि ा, र  

(घ) लवग का खररद सम्बन्िी िदु्दा िालििा र सोको नल जा । 

(६) कुनै संयकु्त उपिि खररद सम्झौ ाको िालग छनौट भएिा त्यस् ो संयकु्त उपिििाई त्यस् ो उपििको संयकु्त 

दालयत्व र संयकु्त उपििका साझदेारको व्यलक्तग  दालयत्व सि े रहने गरी आन् ररक राजस्व कायायियिा स्थायी 

िेखा नम्बर र िलू्य अलभवलृद्ध कर द ाय गनय िगाउन ुपनेछ ।  

(७) कुनै संयकु्त उपिििे बोिपत्र पेश गदाय बोिपत्र जिान  सि े पेश गनुयपने भएिा त्यस् ो बोिपत्र जिान  

उपलनयि (१) बिोलजिको संयुक्त उपििका सव ैसाझदेारको नाििा र सबै साझदेारको दालयत्व ह ने गरी्े जारी 



 

 

गररएको ह न ुपनेछ ।   

(८) संयकु्त उपिि सम्बन्िी अन्य श य बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख भए बिोलजि  

ह नेछ । 

 

३०. आलथयक र लविीय िि ा खलु्ने कागजा  िाग गनय सक्नेिः  (१) बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा बोिपत्रदा ाको 

आलथयक र लविीय िि ा प्रिालण  गने कागजा  िाग गदाय लनिायण काययको प्रकृल  अनसुार देहायकािध्ये कुनै वा 

सबै कागजा  िाग गनय सलकनेछ :-—  

(क) लनजको बैंक स्टेटिणे्ट,  

(ख) लनजको व्यवसाय सम्बन्िी कारोवारको आलथयक लववरण, 

(ग) लनजको सम्पलि, दालयत्व  था नाफा नोक्सानको लववरण खलु्ने वासिा ,  

(घ) लनजको आलथयक र लविीय हलैसय  खलु्ने अन्य कुरा, र 

(ङ) बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उलल्िलख  अन्य लववरण । 

(२) उपलनयि (१) को खण्ड (ग) बिोलजिको वासिा  िाग गदाय कािको प्रकृल  अनसुार लवग  दईुदलेख पाुँच 

आलथयक वषयको वासिा  िाग गनय सलकनेछ । 

 

३१. सब–कन्राकटरबाट काि गराउने सम्बन्िी व्यवस्था :- (१) गाउुँपालिकािे सव–कन्राकटरबाट सि े लनिायण 

कायय गराउन सक्ने गरी बोिपत्र आव्हान गने भएिा बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा दहेायका कुरा उल्िेख गनुय 

पनेछ :-–  

(क) लनजिे सब–कन्राकटरबाट काि गराउन सक्ने कुरा, 

(ख) अलिक ि पच्चीस प्रल श सम्ि सव–कन्राक्टरबाट कायय गराउन सलकने कुरा र सो को कायय प्रकृल को लववरण,   

(ग) आवश्यक ानसुार सव–कन्राकटरको योग्य ाका आिार । 

(२) उपलनयि (१) बिोलजि योग्य ाको आिार उल्िेख गररएकोिा बोिपत्रदा ािे खररद सम्झौ ा गनुय अलघ सब–

कन्राकटरको योग्य ाको आिार पषु्टयांई गने कागजा  पेश गनुय पनेछ ।  

 

परिच्छेद—५ 

बोिपत्र सभबन्धी व्यर्स्था 

  

३२. बोिपत्रको िाध्यिद्वारा खररद गनुय पनेिः (१) गाउुँपालिकािे बीसिाख रूपैयाुँभन्दा बढीको िािसािान, सेवा  वा 



 

 

कुनै लनिायण कायय गराउुँदा बोिपत्रको िाध्यिद्वारा खररद गनुय पनेछ । 

(२) ऐनको दफा १५ को अवस्थािा अन् रायलररयस् रिा खिुा बोिपत्र आव्हान गरी िािसािान, लनिायण कायय वा 

अन्य सेवाको खररद गनुय पनेछ ।  

 

३३.   एकिषु्ट दर लवलिबाट गररने खररदको काययलवलि :- (१) गाउुँपालिकािे कुनै योग्य ा आवश्यक नपने प्रकृल को 

दईु करोड रूपैयाुँसम्ि िाग  अनिुान भएको लनिायण कायय खररद गनुय पदाय िाग  अनिुान सावयजलनक गरी 

रालररयस् रको बोिपत्रको िाध्यिद्वारा एकिषु्ट दर लवलिको आिारिा प्रल स्पिाय गराई खररद गनय सक्नेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजि बोिपत्रदा ािे बोिपत्र दालखिा गदाय कूि िाग  अनिुानिा लनलश्च  प्रल श  घटी वा 

बढी प्रल श िा काि गने एकिषु्ट दर कबोि गरी बोिपत्र पेश गनुय पनेछ ।  

(३) उपलनयि (१) बिोलजिको लवलि बह वषीय सम्झौ ा गनुय पने खररद कारबाहीिा प्रयोग गनय सलकने छैन । 

 

३४.  उत्पादक वा अलिकृ  लविे ाद्वारा लनिारर  दरिा (क्याटिग सलपङ्ग) लवलिवाट गररने खररदको काययलवलििः (१) 

गाउुँपालिकािे हभेी इलक्वपिने्ट, सवारी सािन, औजार, िलेशनरी, उपकरण, एक्सरे वा एिआरआई जस् ा 

स्वास््य सेवाको िालग आवश्यक पने उपचारजन्य यन्त्र वा यस् ै अन्य यालन्त्रक िािसािानहरू त्यस् ो सिान 

स् रको िािसािान उत्पादन वा लव रण गने उत्पादक कम्पनी वा त्यसको आलिकाररक लबिे ािाई कम् ीिा 

सा  लदनदलेख बढीिा पन्र लदनसम्िको लिलख  सचूना लदई प्रल स्पिाय गराई खररद गनय सक्नेछ ।  

 (२) उपलनयि (१) बिोलजि सचूना प्रालप्त भएपलछ त्यस् ो िािसािान लबिी गनय चाहने उत्पादक कम्पनी वा त्यसको 

आलिकाररक लबिे ािे उत्पादनको आलिकाररक स्पेलशलफकेशन, गणुस् र, िलू्य र सलुविा सलह को लववरण 

(क्याटिग वा ब्रोसर) संिग्न राखी गाउुँपालिकािा लनवदेन द ाय गराउन ुपनेछ ।  

             र, यसरी लनवदेन द ाय गदाय बोिपत्र जिान  आवश्यक पने छैन ।  

 (३) उपलनयि (२) बिोलजि द ाय भएका उत्पादक कम्पनी वा त्यसको आलिकाररक लबिे ािे पेश गरेको 

स्पेलशलफकेशन, गणुस् र, िलू्य र सलुविा सलह को लववरण (क्याटिग वा ब्रोसर) हरेी सिान स्पेलशलफकेशन र 

गणुस् र भएका उत्पादनहरूको उत्पादक कम्पनी वा त्यसको आलिकाररक लबिे ाको सचूी  यार गनुय पनेछ ।  

 (४) उपलनयि (३) बिोलजिको सचूीको आिारिा खररद गररने िािसािानको पररिाण खोिी उत्पादक वा अलिकृ  

लबिे ाबाट  ोलकएको िलू्य र सलुविािध्ये िलू्यिा छुट वा सुलविािा थप ह न सक्ने लववरण सलह को आलथयक 

प्रस् ाव िाग गनुय पनेछ । 

(५) उपलनयि (४) बिोलजिको प्रस् ाव प्राप्त भएपलछ िलू्यिा पाइने छुट र सलुविािा ह ने थप सि ेको आिारिा यस 

लनयिाविी बिोलजि िलू्याङ्कन गरी न्यनू ि िलू्याङ्लक  सारभ ू रुपिा प्रभावग्राही प्रस् ावदा ाको छनौट गनुय 

पनेछ ।  



 

 

(६) उपलनयि (५) बिोलजि छनौट भएको प्रस् ावदा ासुँग लनयि ११३ बिोलजि काययसम्पादन जिान  लिई खररद 

सम्झौ ा गनुय पनछे ।  

(७) उपलनयि (१) बिोलजिको लवलि बह वषीय सम्झौ ा गनुय पने खररद कारबाहीिा प्रयोग गनय सलकने छैन । 

 

३५.  सीलि  बोिपत्र (लिलिटेड टेण्डररङ्ग) लवलिवाट गररने खररदको काययलवलििः (१) गाउुँपालिकािे सीलि  िात्रािा 

उपिव्ि भएको वा ह ने कुनै िािसािान, लनिायण कायय, परािशय सेवा वा अन्य सेवा खररद गनुय परेिा त्यस् ो 

प्रकृल को आपलू यक ाय, लनिायण व्यवसायी, परािशयदा ा वा सेवाप्रदायकहरू  ीन वा सो भन्दा कि संख्यािा 

उपिब्ि भएको अवस्था यलकन गरी त्यस् ा आपलू यक ाय, लनिायण व्यवसायी, परािशयदा ा वा सेवाप्रदायकहरू 

बीच िात्र प्रल रपिाय ह ने गरी पन्र लदनको बोिपत्र आह्वानको सचूनाको िाध्यिद्वारा बोिपत्र वा प्रस् ाव िाग गरी 

खररद गनय सक्नेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको लवलि बह वषीय सम्झौ ा गनुय पने खररद कारबाहीिा प्रयोग गनय सलकने छैन ।  

(३) सीलि  बोिपत्र लवलिको िाध्यिबाट खररद गनुय पदाय एक  ह िालथको अलिकारीको पवूयस्वीकृल  लिन ुपनेछ ।  

 

३६.   नयाुँ लिने परुानो लदने (बाई व्याक िथेड) लवलिबाट गररने खररदको काययलवलििः (१) गाउुँपालिकािे आफनो 

स्वालित्विा रहकेो कुनै सवारी सािन, औजार, िलेशनरी उपकरण, यन्त्र, रसायन, िि, लवषालद वा यस् ै 

प्रकृल का अन्य िािसािानहरूको उत्पादक कम्पनीिे  ोकेको वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको सियसीिा अवलि परूा 

भएपलछ ििय सम्भार गरी सञ्चािनिा ल्याउुँदा िाग  प्रभावकारी नह ने र त्यस् ो उत्पादक कम्पनीिे  ोकेको 

िापदण्ड अनरुूपको पररणाि नलदने वा पनुिःप्रयोग गनय नलिल्ने वा औलचत्यहीन ह ने र त्यस् ा िािसािान 

जनस्वास््य वा वा ावरणीय दृलष्टिे भण्डारण गरी राख्ने वा लििाि गनय सि े उपयकु्त नह ने अवस्था भएिा 

त्यस् ो अवस्थाको यलकन गरी परुानो िािसािान सम्बलन्ि  उत्पादक वा आलिकाररक लबिे ा वा 

आपलू यक ायिाई लफ ाय लदई सोही प्रकृल को नयाुँ िािसािान सोही उत्पादक वा आलिकाररक लबिे ा वा 

आपलू यक ायबाट सट्टापट्टा गरी लिन सक्नेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजि सट्टापट्टा गदाय त्यस् ो िािसािानको उत्पादक वा आलिकाररक लबिे ा वा 

आपलू यक ायसुँग परुानो िािसािानको िलू्याङ्कन प्रस् ाव लिई नयाुँ िािसािानको लनिायरर  लबिी िलू्यिा 

परुानो िािसािानको िलू्याङ्लक  रकि कट्टा गरी खररद सम्झौ ा गरी खररद गनुय पनेछ ।  

(३) यस लनयि बिोलजि खररद गररने नयाुँ िािसािान िान्य ा प्राप्त संस्थाबाट गणुस् र प्रिालण  भएको ह न ुपनेछ ।  

(४) उपलनयि (२) बिोलजि खररद सम्झौ ा गदाय खररद ह ने नयाुँ िािसािानको जीवन चि पश्चा  यस लवलि प्रयोग 

गरी पनुिः सट्टापट्टा गनय सलकने वा नसलकने कुरा खिुाउन ुपनेछ ।  



 

 

(५) सावयजलनक लनकायिे उपलनयि (१) बिोलजि खररद गदाय परुानो िािसािान र बजारिा उपिब्ि नयाुँ 

िािसािानको सचूी  यार गरी लवभागीय प्रिखुबाट स्वीकृल  लिएर िात्र खररद गनुय पनेछ ।  

(६) उपलनयि (१) बिोलजिको लवलि बह वषीय सम्झौ ा गनुय पने खररद कारबाहीिा प्रयोग गनय सलकने छैन ।  

 

३७.  स्वदशेी बोिपत्रदा ाहरू बीच िात्र प्रल स्पिाय गराई खररद गररनेिः (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बिोलजि 

एक चरणको खिुा बोिपत्र आह्वान गदाय दईु करोड रूपैयाुँभन्दा बढी र एक अरब रूपैयाुँसम्िको िाग  अनुिान 

भएको लनिायण काययको खररदिा ऐनको दफा १५ को अवस्थािा बाहके रालररयस् रको खिुा बोिपत्रको 

िाध्यिद्वारा स्वदशेी बोिपत्रदा ाहरू बीच िात्र प्रल स्पिाय गराई खररद गनुय पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजि खररद गनुय पदाय प्रालवलिक र आलथयक प्रस् ाव दईु अिग अिग खाििा राखी लसिबन्दी 

गरी प्रत्येक खािको बालहर कुन प्रस् ाव हो स्पष्ट रूपिे उल्िेख गरी दवु ैप्रस् ाविाई अको छुटै्ट बालहरी खाििा 

लसिबन्दी गरी बोिपत्र पेश गनुयपने व्यहोरा बोिपत्र आह्वानको सचूना र बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा खिुाउन ु

पनेछ ।  

(३) उपलनयि (२) बिोलजि बोिपत्र सम्बन्िी कागजा   यार गदाय प्रालवलिक प्रस् ावको िालग लनयि २६, २७, २८ र 

२९ बिोलजिको प्रालवलिक  था आलथयक र लविीय िि ा प्रिालण  गने योग्य ाको आिार उल्िेख गनुय पनेछ ।  

(४) उपलनयि (३) बिोलजिको प्रालवलिक प्रस् ाव ऐनको दफा ३२ बिोलजिको प्रलियाबाट खोिी दफा २३ र लनयि 

६९, ७०, ७१ र ७२ बिोलजि परीिण गरी सारभ ू रूपिा प्रभावग्राही बोिपत्र लनिायरण गनुय पनेछ ।  

(५) उपलनयि (४) बिोलजिका योग्य ाको सबै आिारिा सफि ह ने बोिपत्र सारभ ू रूपिा प्रभावग्राही बोिपत्र 

िालननेछ र त्यस् ो सफि सबै बोिपत्रदा ाहरूिाई आलथयक प्रस् ाव खोल्ने स्थान, लिल  र सिय उल्िेख गरी सो 

लिल  र सियिा उपलस्थ  ह न कम् ीिा सा  लदनको अवलि लदई सचूना गनुय पनेछ । 

(६) उपलनयि (४) बिोलजि प्रालवलिक प्रस् ावको िलू्याङ्कन गदाय योग्य ाको आिारिा असफि ह ने सबै 

बोिपत्रदा ाहरूको आलथयक प्रस् ाव सम्बलन्ि  बोिपत्रदा ाहरूिाई लफ ाय गनुय पनेछ ।  

(७) उपलनयि (४) बिोलजि सफि बोिपत्रदा ाहरूको लनयि ६८ बिोलजिको प्रलियाबाट आलथयक प्रस् ाव खोिी 

ऐनको दफा २५ र लनयि ६९, ७३, ७४ बिोलजि आलथयक  था लवशषे िलू्याङ्कन गरी न्यून ि िलू्याङ्लक  

सारभ ू रूपिा प्रभावग्राही बोिपत्रको छनौट गनुय पनेछ । 

 

३८. संयकु्त उपििबाट सहभागी ह न ुपनेिः (१) ऐनको दफा १५ बिोलजि आह्वान गररएको एक अबय रूपैयाुँ भन्दा िालथ 

पाुँच  अबय रूपैयाुँसम्िको िाग  अनिुान भएको लनिायण कायय सम्बन्िी अन् रायलररयस् रको बोिपत्रिा सहभागी 

ह न चाहने लवदशेी फिय, संस्था वा कम्पनीिे स्वदशेी फिय, संस्था वा कम्पनीसुँग संयकु्त उपिि गरी सहभागी ह न ु 



 

 

पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको खररद कारबाहीिा लनयि ३७ को व्यवस्था िाग ूह नेछ । 

  

३९.   लनिायण काययको आलथयक प्रस् ाव िाग गरी खररद गने काययलवलि :- (१) ऐनको दफा ५९ को उपदफा (७) 

बिोलजि खररद सम्झौ ा अन्त्य भई सोही दफाको उपदफा (९) बिोलजि त्यस् ो लनिायण कायय खररद गनुय पदाय 

ऐनको दफा २५ बिोलजि छनौट भएका बोिपत्रदा ाहरूिाई पन्र लदनको म्याद लदई आलथयक प्रस् ाव िाग गरी 

खररद गनय सलकनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको म्याद लदई खररद गनुय पदाय लसिबन्दी आलथयक प्रस् ाव िात्र पेश गनुय पने व्यहोरा 

खिुाउन ुपनेछ ।  

(३) उपलनयि (१) बिोलजि खररद गने प्रयोजनको िलग बोिपत्र सम्बन्िी कागजा   यार गदाय खररद सम्झौ ा अन्त्य 

ह ुँदाको सियसम्ि लडजाइन वा िाग  अनुिान अनरुूप सम्पन्न भइसकेको काययहरू कट्टा गरी बाुँकी कािको 

िालग आवश्यक ा अनसुारको लडजाइन वा िाग  अनुिान पररिाजयन गराई लनयि (६) बिोलजि स्वीकृ  भएको 

ह न ुपनेछ ।  

(४) उपलनयि (१) बिोलजिको आलथयक प्रस् ाव लनयि ६८ बिोलजिको प्रलियाबाट खोिी ऐनको दफा २५ र लनयि 

६९, ७३ र ७४ बिोलजि आलथयक  था लवशषे िलू्याङ्कन गरी न्यनू ि िलू्याङ्लक  सारभ ू रुपिा प्रभावग्राही 

बोिपत्रको छनौट गनुय पनेछ । 

 

४०. पवूययोग्य ा सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख गनुय पने कुरािः गाउुँपालिकािे पवूययोग्य ा लनिायरण गरी बोिपत्र 

आव्हान गने भएिा त्यस् ो बोिपत्र आव्हान गनुयअलघ पवूययोग्य ा सम्बन्िी कागजा   यार गनुय पनेछ । त्यस् ो 

पवूययोग्य ा सम्बन्िी कागजा िा दहेायका कुरा उल्िेख गनुय पनेछ :-– 

(क) प्रस् ालव  कािको िालग आवश्यक पने योग्य ा र संयकु्त उपििको हकिा साझदेारको योग्य ा, 

(ख) प्रस् ावदा ािे आपm्नो योग्य ा र ग्राह्य ा पलुष्ट गनय पेश गनुय पने कागजा  र जानकारी, 

(ग) िािसािान वा लनिायण काययको छुट्टा छुटै्ट सिहू वा प्याकेज बनाई खररद गनुय पने भएिा त्यस् ो सिहू वा प्याकेज,  

(घ) प्रस् ाव  यार गने  ररका, 

(ङ) पवूययोग्य ाको प्रस् ाव िलू्यांङ्कन गने प्रकृया, 

(च) खररद सम्झौ ाका िखु्य िखु्य श य, 

(छ) सावयजलनक खररद अनुगिन कायायियिे पवूययोग्य ा सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख गनुयपने भनी सिय सियिा 

लनिायरण गरेका अन्य लवषय, र  



 

 

(ज) पवूययोग्य ाको प्रस् ाव पेशगने  ररका स्थान, अलन् ि लिल  र सिय । 

 

४१. पवूययोग्य ाको आिार स्वीकृ  गराउन ुपनेिः  गाउुँपालिकािे पूवययोग्य ाको प्रस् ाव आव्हान गनुय अलघ लनयि २६ 

वा २७ बिोलजि लनिायरर  पवूययोग्य ाका आिार अध्यिबाट स्वीकृ  गराउन ुपनेछ । 

 

४२. पवूययोग्य ाको कागजा  उपिब्ि गराउन ुपनेिः (१)  गाउुँपालिकािे पवूययोग्य ा सम्बन्िी कागजा   यार गनय 

िागकेो खचयको आिारिा इच्छुक व्यलक्त, फिय, संस्था वा कम्पनीबाट दहेाय बिोलजिको दस् रु लिई पवूययोग्य ा 

सम्बन्िी कागजा  उपिव्ि गराउन ुपनेछ । 

(क) दईु करोड रूपैयाुँभन्दा िालथ दश करोड रूपैयाुँसम्िको िालग पाुँच हजार रूपैयाुँ,  

(ख) दश करोड रूपैयाुँभन्दा िालथ पच्चीस करोड रूपैयाुँसम्िको िालग दश हजार रूपैयाुँ,  

(ग) पच्चीस करोड रूपैयाुँभन्दा िालथ जल सकैु रकिका िालग पन्र हजार रूपैयाुँ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको कागजा िा प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  वा लनजिे  ोकेको कियचारीको दस् ख  र 

कायायियको छाप िागकेो ह न ुपनेछ । पवूययोग्य ा सम्बन्िी कागजा  अन्य लनकायबाट सिे  उपिब्ि गराउन 

सलकनेछ । 

  

४३. योग्य आवदेकको छनौटिः (१) िलू्यांङ्कन सलिल िे पवूययोग्य ाको आवदेकद्धारा पवूययोग्य ा सम्बन्िी 

कागजा िा उलल्िलख  योग्य ाका प्रत्येक आिार परूा गरे नगरेको लवषयिा आवश्यक परीिण गनुय पनेछ । 

त्यसरी परीिण गदाय योग्य ाका सबै आिार परूा गने आवदेक योग्य ा परीिणिा छनौट भएको िालनने र सव ै

योग्य ाका आिार परूा नगने आवदेक छनौट भएको िालनने छैन ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको परीिणिा छनौट भएका पवूययोग्य ाको आवदेक सम्बलन्ि  खररद कारबाहीको िालग 

बोिपत्र पेश गनय योग्य भएको िालननेछ । 

 

४४. प्रल वदेन पेश गनुय पनेिः (१) िलू्यांङ्कन सलिल िे लनयि ४३ बिोलजि गरेको परीिणको लवस्  ृ लवशे्लषण 

सलह को प्रल वदेन  यार गरी िलू्यांङ्कन कायय शरुु गरेको लिल िे पन्रर् लदनलभत्रिा पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको प्रल वदेनिा िलू्यांङ्कन सलिल िे दहेायका कुरा खिुाउन ुपनेछ :-– 

(क) आवदेकको नाि र ठेगाना, 

(ख) आवदेकको योग्य ाको प्रत्येक आिार पलुष्ट गने कागजा , 

(ग)  ालिका आवश्यक भए त्यस् ो  ालिका, 



 

 

(घ) संयकु्त उपििको रुपिा प्रस् ाव पेश गररएको भए संयकु्त उपिि सम्बन्िी कागजा  पणूय भए वा नभएको र त्यस् ो 

उपििको प्रत्येक साझदेारको लहस्सा र दालयत्व,  

(ङ) िािसािान वा लनिायण काययको छुट्टा छुटै्ट सिहू वा प्याकेज बनाई खररद गनुय पने भएिा त्यस् ो सिहू र प्याकेजको 

परीिण गनय अपनाईएको प्रलिया  था त्यस् ो सिहू र प्याकेजको खररद कारबाहीिा भाग लिनको िालग छनौट 

भएका आवदेक, 

(च) आवदेक छनौट ह न ुवा नह नकुो कारण । 

 

४५. बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख गनुय पने कुरािः गाउुँपालिकािे बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा ऐनको दफा 

१३ िा उलल्िलख  कुराको अल ररक्त आवश्यक ानसुार दहेायका कुरा उल्िेख गनय सक्नेछ :-– 

(क) प्रस् ालव  कािको योजना, नक्शा,  

(ख) लवि अफ क्वालन्टटीज,  

(ग) िािसािानको पररिाण,  

(घ) बोिपत्रदा ािे गनुयपने भपैरर आउने काि, 

(ङ) िािसािान आपलू य गने, लनिायण कायय सम्पन्न गने सिय,  

(च) वारेण्टी  था ििय  संभार सम्बन्िी व्यवस्था,   

(छ) बोिपत्रदा ािे प्रदान गनुयपने आवश्यक  ालिि र सपुरीविेणको लकलसि र पररिाण,  

(ज) आपलू य गररने िािसािान वा जगडेा पाटयपजूायहरु नयाुँ र सक्किी ह नपुने कुरा, 

(झ) प्रस् ालव  खररदको िालग आवश्यक पने रकि प्राप्त ह ने स्रो  । 

(ञ) सावयजलनक खररद अनगुिन कायायियिे लनिायरण गरेका अन्य कुराहरू । 

 

४६. भदेभाव गनय नह ने :- (१) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) र दफा १४ को उपदफा (८) को 

अवस्थािा वाहके खररद कारबाहीिा बोिपत्रदा ािाई लनजको रालररय ाको आिारिा भदेभाव गनुय ह दनै । 

(२) बोिपत्र सम्बन्िी कागजा  बिोलजि आवश्यक पने कुनै लिख  बोिपत्रदा ािे प्राप्त गनय नसकेको अवस्थािा 

लनजिे पेश गरेको त्यस् ो लिख  सरहको अन्य लिख िाई िान्य ा लदन ुपनेछ ।  

 

४७.  एजने्टको लववरण उल्िेख गनुय पने :- (१) लवदशेी बोिपत्रदा ािे बोिपत्र पेश गदाय नेपाििा आफ्नो एजणे्ट 

लनयकु्त गरेको रहछे भने लनजिे त्यस् ो एजने्टको सम्बन्ििा दहेायका लववरण उल्िेख गनुय पनेछ :- 

(क) एजणे्टको नाि र ठेगाना, 



 

 

(ख) एजणे्टिे पाउने कलिशनको अङ्क, िदु्राको लकलसि र भकु्तानीको  ररका,  

(ग) एजणे्टसुँगको अन्य कुनै श य,  

(घ) स्थानीय एजणे्ट भए लनजको स्थायी िेखा नम्बर द ाय प्रिाणपत्रको प्रिालण  प्रल लिलप र लनजिे एजणे्ट ह न 

स्वीकार गरेको पत्र । 

(२) लवदशेी बोिपत्रदा ाको  फय बाट एजणे्टिे बोिपत्र पेश गदाय उपलनयि (१) को खण्ड (ख) र (ग) िा उलल्िलख  

कुरा स्पष्ट रुपिा उल्िेख गनुय पनेछ ।   

(३) लवदशेी बोिपत्रदा ािे उपलनयि (१) िा उलल्िलख  कुरा स्पष्ट रुपिा नखिुाएिा वा स्थानीय एजणे्ट नभएको भनी 

बोिपत्र पेश गरेकोिा पलछ एजेण्ट भएको प्रिालण  भएिा वा एजणे्टिाई लदने कलिशन कि उल्िेख गरेकोिा 

पलछ एजणे्टिे बढी कलिशन लिएको प्रिालण  भएिा त्यस् ो बोिपत्रदा ािाई गाउुँपालिकािे लनयि १५२ 

बिोलजि कािो सचूीिा राख्ने कारवाही गनुय पनेछ ।  

 

४८. बोिपत्रदा ाको ग्राह्य ा सम्बन्िी आिार र कागजा  उल्िेख गनुय पनेिः (१) गाउुँपालिकािे बोिपत्र सम्बन्िी 

कागजा िा बोिपत्रदा ाको ग्राह्य ा (ईलिलजलवलिटी) को आिार  था त्यस् ो आिार प्रिालण  गनय 

बोिपत्रदा ािे पेश गनुय पने कागजा को प्रल लिलप सि े उल्िेख गनुय पनेछ । 

(२) उपलनयि (१) िा उलल्िलख  कागजा  दहेाय बिोलजि ह नेछन:्- 

(क) फिय, संस्था वा कम्पनी द ायको प्रिाणपत्र, 

(ख) व्यवसाय दर्य ाको ईजाज पत्र, 

  स्पष्टीकरण :- यस खण्डको प्रयोजनको िालग “व्यवसाय द ायको इजाज पत्र” भन्नािे लनिायण व्यवसायीिे 

लनिायण व्यवसाय सञ्चािन गने उद्दशे्यिे लनिायण व्यवसायी सम्बन्िी प्रचलि  काननू बिोलजि प्राप्त गरेको 

प्रिाणपत्र सम्झन ु पछय । 

(ग) िलू्य अलभवलृद्घ कर द ाय प्रिाणपत्र र स्थायी िेखा द ाय नम्बर (प्यान) प्रिाणपत्र, 

(घ) गाउुँपालिकािे  ोकेको अवलिसम्िको आन् ररक राजश्व लवभागबाट प्राप्त कर चकु्ता गरेको प्रिाणपत्र वा कर 

लववरण पेश गरेको कागजा  वा आय लववरण पेश गनय म्याद थप भएको लनस्सा वा प्रिाण ।   

(ङ) बोिपत्रदा ािे खररद कारबाहीिा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस् ालव  खररद कारबाहीिा आफ्नो स्वाथय 

नबालझएको र सम्वलन्ि  पेशा वा व्यवसाय सम्बन्िी कसरूिा आफूिे सजाय नपाएको भनी लिलख  रुपिा गरेको 

घोषणा, 

(च) गाउुँपालिकािे आवश्यक ठानेको अन्य कागजा  । 

(३) उपलनयि (२) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन गरै बालसन्दा बोिपत्रदा ािे सो उपलनयिको खण्ड (ग) र 



 

 

(घ) बिोलजिका कागजा  पेश गनुय पने छैन । 

(४) बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उपलनयि (२) बिोलजिका कागजा  उल्िेख गनय छुटेिा वा स्पष्ट रुपिा उल्िेख 

नभएिा वा अन्य कुनै कुरा संशोिन गनुय परेिा बोिपत्र पेश गने अवलिलभतै्र रालररय स् रको दलैनक सिाचारपत्रिा 

र अन् रायलररयस् रको बोिपत्रको हकिा अन् रायलररय सञ्चार िाध्यििा प्रकाशन गरी त्यस् ा कागजा  उल्िेख 

गनय, स्पष्ट गनय वा संशोिन गनय सक्नेछ । 

 र, यसरी सचूना प्रकाशन गदाय बोिपत्रदा ािाई बोिपत्र पेश गनय थप सिय आवश्यक पने भएिा बोिपत्र पेश गने 

अलन् ि सिय सि े बढाउन ुपनेछ । 

(५) उपलनयि (१) र (२) बिोलजिका कागजा  पेश नगने बोिपत्रदा ाको बोिपत्र उपर कारबाही ह ने छैन ।  

 

४९. बोिपत्रको भाषा :- (१) ऐन र यस लनयिाविीिा अन्यथा व्यवस्था भएकोिा वाहके, पवूययोग्य ा सम्बन्िी 

कागजा , बोिपत्र सम्बन्िी कागजा , प्रस् ाव आव्हान सम्बन्िी कागजा , पवूययोग्य ा, बोिपत्र वा प्रस् ाव 

आव्हानको सचूना र खररद सम्झौ ा सम्भव भएसम्ि नेपािी भाषािा र सम्भव नभए अगं्रेजी भाषािा  यार गनुय 

पनेछ । 

(२) बोिपत्रदा ािे नेपािी वा अगं्रेजी दवु ैभाषािा िेलखएको खररद सम्बन्िी कागजा  वा िलुद्र  सािग्री पेश गनय 

सक्नेछन ्। 

 र, त्यस् ो कागजा  वा िलुद्र  सािग्रीको सम्बलन्ि  अशं सम्बलन्ि  दशेको आलिकाररक संस्थाबाट अग्रेजी भाषािा 

अनवुाद गररएको ह न ुपनेछ र त्यस् ो कागजा  वा िलुद्र  सािग्री र त्यसरी अनवुालद  अंशिा िेलखएको कुरािा 

कुनै लद्वलविा भएिा अनुवालद  अशं िान्य ह नेछ । 

 

५०. िािसािानको प्रालवलिक लववरणिा उल्िेख गनुय पने कुरािः गाउुँपालिकािे बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा 

िािसािानको प्रालवलिक लववरण उल्िेख गदाय आवश्यक ा अनसुार दहेायका कुरा उल्िेख गनुय पनेछ :- 

(क) प्रस् ालव  कािको योजना, नक्शा र लडजाईन,  

(ख) लवि अफ क्वालन्टटीज,  

(ग) िािसािानको सान्दलभयक भौल क  था रसायलनक लवशेष ा, अपेलि  काययसम्पादन सम्बन्िी लवशषे ा,  

(घ) प्रालवलिक बनावट (कलन्फग्यरेुशन) 

(ङ) िािसािानको आय ुअवलिभरको िालग आवश्यक पने जगेडा पाटयपजूाय र उलल्िलख  सेवा उपिब्ि ह ने वा 

नह न,े  

(च) बोिपत्रका साथ पेश गनुयपने िािसािानको लववरणात्िक पलुस् का वा निनूा, 



 

 

(छ) अपेलि  काययसम्पादन  था गणुस् र प्रत्याभलू को लववरण, 

(ज) वारेण्टी  था ििय  सम्भार सम्बन्िी व्यवस्था,    

(झ) िािसािानबाट वा ावरणिा कुनै प्रभाव पने भए त्यस् ो प्रभाव र त्यस् ो प्रभाव कि गनय अपनाउन ुपने िापदण्ड,  

(ञ) आपलू य भएको िािसािान बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख भएको स्पेलसलफकेशन बिोलजिको भए 

नभएको कुरा परीिण गनय अपनाइने िापदण्ड र  ररका, र 

(ट) गाउुँपालिकािे लनिायरण गरेको अन्य आवश्यक कुराहरु ।  

 

५१. लनिायण काययको प्रालवलिक लववरणिा उल्िेख गनुय पने कुरा :- गाउुँपालिकािे बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा 

लनिायण काययको प्रालवलिक लववरण उल्िेख गदाय आवश्यक ा अनसुार दहेायका कुराहरु उल्िेख गनुय  पनेछ :-– 

(क) प्रस् ालव  लनिायण काययको काययिेत्र र उद्दशे्य,  

(ख) लनिायणस्थिको भौल क प्रकृल  र अवस्था,  

(ग) प्रस् ालव  लनिायण काययको लडजाईन, लनिायण, उपकरण जडान (इरेक्शन), उत्पादन, जडान      (इन्स्टिेशन) 

जस् ा काययको लववरण, 

(घ) लनिायण काययको हरेक एकाई आईटिको अनुिालन  पररिाण भएको लवि अफ क्वालन्टलटज, 

(ङ) लनिायण काययबाट वा ावरणिा प्रभाव पने भए त्यस् ो प्रभावको लववरण र त्यस् ो प्रभाव कि गनय अपनाउन ुपने 

िापदण्ड,  

(च) िकेालनकि, स्यालनटरी  था ल्पलम्बङ्ग र लवद्य ु जडान सम्बन्िी काि सि े गनुयपने भए सो काि सम्बन्िी लवशषे 

प्रालवलिक स्पेलसलफकेशन,  

(छ) आपलू य गनुयपने उपकरण र पाटपजूायको लवस्  ृ लववरण, 

(ज) अपेलि  काययसम्पादन वा गणुस् रको प्रत्याभलू  सम्बन्िी लववरण,  

(झ) लनिायण काययको लवलभन्न चरणिा गररने लनरीिण  था परीिण,  

(ञ) कायय सम्पन्न परीिण (कम्प्िीसन टेष्ट),  

(ट) लनिायण कायय सम्पन्न भएपलछ लनिायण व्यवसायीिे उपिब्ि गराउन ुपने प्रालवलिक कागजा , लनिायण भए 

बिोलजिको दरुुस्  (एज लबल्ट) नक्शा, आवश्यक ा अनसुार उपकरण सञ्चािन पलुस् का (अपरेलटङ्ग 

म्यानअुि), 

(ठ) लनिायण कायय स्वीकार गनयको िालग गाउुँपालिकािे गनुयपने लनरीिण र काययसम्पादन (परफरिने्स) परीिण,  

(ड) लनिायण कायय प्रारम्भ र सम्पन्न गने सियको कायय ालिका, र 



 

 

(ढ) गाउुँपालिकािे लनिायरण गरेको अन्य आवश्यक कुरा । 

 

५२. अन्य सेवाको लववरणिा उल्िेख गनुयपने कुरा :- बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा अन्य सेवाको लववरण उल्िेख 

गदाय आवश्यक ा अनसुार दहेायका कुरा खिुाउन ुपनेछ :- 

(क) सेवाको प्रयोजन र काययिेत्र,  

(ख) अपेलि  काययसम्पादन, सेवा प्रदायकिे प्रदान गनुयपने काि र सेवा,  

(ग) बोिपत्रदा ािे बोिपत्रसाथ उपिब्ि गराउन ुपने लववरणात्िक पलुस् का वा निनूा,   

(घ) सेवा प्रदायकिे पािना गनुयपने श य, 

(ङ) सेवा प्रदायकिे प्रदान गरेको सेवा िलू्यांङ्कन गने आिार र  ररका,  

(च) काि वा सेवाको गणुस् र परीिण र लनरीिण,  

(छ) काययसम्पादन र गणुस् र प्रत्याभलू को लववरण, 

(ज) सेवा प्रदायकिे प्रदान गनुयपने  ालिि र सपुरीविेणको लकलसि र पररिाण, र 

(झ) गाउुँपालिकािे लनिायरण गरेका अन्य आवश्यक कुरा । 

 

५३. बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा सिावशे गनुय पने कागजा  :- गाउुँपालिकािे खररद गररने िािसािान, लनिायण 

कायय वा अन्य सेवाको प्रकृल िाई लवचार गरी बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा आवश्यक ानसुार दहेायका 

कागजा  सिावशे गनुय पनेछ :-– 

(क) बोिपत्र लनदलेशका  था बोिपत्र फाराि, 

(ख) बोिपत्र जिान को ढाुँचा, 

(ग) काययसम्पादन जिान को ढाुँचा, 

(घ) पेश्की भकु्तानी जिान को ढाुँचा, 

(ङ) खररद सम्झौ ाको श य र निनूा,  

(च) स्पेलसलफकेशन र नक्सा, 

(छ) कायय प्रारम्भ र सम्पन्न गने सियको कायय  ालिका, भकु्तानी गररने िदु्रा, सािग्री उपिव्ि ह न सक्ने स्रो  र स्थान, 

र 

(ज)   ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बिोलजिको लववरण, 

(झ)  बोिपत्रसाथ पेश गररएका कागजा को विै ाको लवषयिा सम्बलन्ि  बोिपत्रदा ा लजम्िवेार ह ने लवषय, र  



 

 

(ञ)   गाउुँपालिकािे आवश्यक ठानेका अन्य कागजा  । 

 

५४. बोिपत्र  यार गने र पेश गने लनदशेनिः (१) गाउुँपालिकािे बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा बोिपत्र  यार गने र 

पेश गने लनदशेन लददा देहायका लवषयका सम्वन्ििा लनदशेन लदन सक्नेछ :-– 

(क) बोिपत्र  यार गने भाषा, 

(ख) अन् रायलररय व्यापारिा प्रयकु्त ह ने शव्दाविी ईन्टरनेशनि किलसययि टियस ्(ईन्कोटम्र्स) अनसुार िलू्य अलभव्यक्त 

गने  ररका, 

(ग) संयकु्त उपिि बारे आवश्यक जानकारी, 

(घ) बोिपत्रदा ािे बोिपत्रसाथ पेश गनुयपने कागजा को सचूी, 

(ङ) बोिपत्रदा ािे पेश गनुयपने िािसािानको निनूा र निनूाको संख्या, 

(च) िािसािान खररदको हकिा िािसािानको लनिाय ािे लसफाररस गरेको त्यस् ो िािसािानको जगडेा 

पाटपजूायहरुको सचूी  था लनजसुँग रहकेो प्रत्येक पाटयपजूायको िौज्दा  पररिाण, प्रल  एकाई िलू्य र खररद 

सम्झौ ाको अवलि सिाप्त भएपलछ त्यस् ो पाटयपजूायको िलू्य वढ्ने नवढ्ने सम्बन्िी कुरा उल्िेख गनुयपने नपने,  

(छ) बोिपत्रदा ािे आपलू य गने िािसािानको उत्पादक, उत्पादन भएको दशे, ब्राण्ड, िोडि र क्याटिग नम्वर 

बोिपत्रिा खिुाउन ुपने कुरा, 

(ज)  खररद कारबाहीका सम्बन्ििा बोिपत्रदा ािे कुनै कुरा बझु्न परेिा त्यस् ो कुरा स्पष्ट गनय गाउुँपालिकाबाट 

 ोलकएको सम्पकय  कियचारीको नाि, पद र ठेगाना, 

(झ)  बोिपत्रदा ािे खररद सम्झौ ा बिोलजि गाउुँपालिकाका कियचारीिाई  ािीि प्रदान गनुयपने भए वा त्यस् ो 

लनकायिाई प्रलवलि हस् ान् रण गनुयपने भए सो सम्बन्िी कुरा,  

(ञ)   ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ४) बिोलजि प्रालवलिक िि ा गणना नह ने कुरा,  

(ट)   दालखिा भएका बोिपत्र स्वीकृ  वा अस्वीकृ  गने अलिकार गाउुँपालिकािा सरुलि  रहकेो व्यहोरा, र  

(ठ)   गाउुँपालिकािे आवश्यक ठानेका अन्य कुरा । 

 

५५. बोिपत्र सम्बन्िी कागजा  स्वीकृ  गनुय पनेिः बोिपत्र सम्बन्िी कागजा  बोिपत्र आह्वान अगाव ैप्रिखु 

प्रशासकीय अलिकृ  वा लनजिे  ोकेको अलिकृ िे स्वीकृ  गनुय पनेछ । 

 

५६. बोिपत्र सम्बन्िी कागजा को दस् रुिः (१) बोिपत्र सम्बन्िी कागजा   खररद गनय चाहने इच्छुक व्यलक्त, फिय, 



 

 

संस्था वा कम्पनीिे प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  वा लनजिे  ोकेको अलिकृ को दस् ख  र कायायियको छाप 

िागकेो बोिपत्र सम्बन्िी कागजा  गाउुँपालिका वा  ोलकएको अन्य लनकायबाट दहेाय बिोलजिको दस् रु ल री 

लिन ुपनेछ :- 

(क) बीस िाख रूपैयाुँभन्दा िालथ दईु करोड रूपैयाुँसम्िको िालग  ीन हजार रूपैयाुँ,  

(ख) दईु करोड रूपैयाुँभन्दा िालथ दश करोड रूपैयाुँसम्िको िालग पाुँच हजार रूपैयाुँ,  

(ग) दश करोड रूपैयाुँभन्दा िालथ पच्चीस करोड रूपैयाुँसम्िको िालग दश हजार रूपैयाुँ,  

(घ) पच्चीस करोड रूपैयाुँभन्दा िालथ जल सकैु रकिका िालग बीस हजार रूपैयाुँ 

(२) कुनै व्यलक्त, फिय, कम्पनी वा संस्थािे उपलनयि (१) बिोलजिको दस् रु र िाग्ने ह िाक वा कुरीयर िहसिु ल री 

बोिपत्र सम्बन्िी कागजा  वा प्रस् ाव आव्हान सम्बन्िी कागजा  पठाईलदन लिलख  अनरुोि गरेिा पालिकािे 

त्यस् ो व्यलक्त, फिय, कम्पनी वा संस्थािाई ह िाक वा कुररयर िाफय   बोिपत्र सम्बन्िी कागजा  पठाई लदन ुपनेछ 

।  

 र, त्यसरी पठाउुँदा त्यस् ो व्यलक्त, फिय, कम्पनी वा संस्थािे बोिपत्र सम्बन्िी कागजा  सियिा नै प्राप्त गनय नसकेिा 

सोका िालग गाउुँपालिका जवाफदहेी ह ने छैन । 

 

५७. बोिपत्रको सचूनािा िाग  अनिुान खिुाउन ुपने :- दईु करोड रूपैयाुँसम्िको िाग  अनिुान भएको्े लनिायण 

काययको बोिपत्र आब्हानको सचूनािा िाग  अनुिान रकि खिुाउन ुपनेछ ।  

 

५८.  बोिपत्र आह्वानको सचूनािा खिुाउन ुपने कुरािः गाउुँपालिकािे ऐनको दफा १४ िा उलल्िलख  कुराका 

अल ररक्त बोिपत्र आह्वानको सचूनािा दहेाय बिोलजिका थप कुरा सि े खिुाउन ुपनेछ :-– 

(क) रालररय वा अन् रायलररयस् रको बोिपत्रको जानकारी,  

(ख) पवूययोग्य ा, योग्य ासलह  वा योग्य ारलह  बोिपत्रको जानकारी,  

(ग) बोिपत्र आह्वान गररएको खररद लवलिको जानकारी,  

(घ) लवद्य ुीय बोिपत्र दालखिा गने  ररकाको जानकारी,  

(ङ) लनयि ३३ को उपलनयि (१) बिोलजि िाग  अनुिानको रकि,  

(च) लनयि ३५ बिोलजिको सीलि  बोिपत्र भए त्यस् ो सीलि  बोिपत्रदा ािाई लदनपुने सचूना,  

(छ) ऐनको दफा १४ को उपदफा (८) बिोलजिको बोिपत्र भए स्वदशेी बोिपत्रदा ािे िात्र भाग लिन     पाउने कुरा,  

(ज) ऐनको दफा १४ को उपदफा (११) बिोलजिको बोिपत्र भए स्वदशेी लनिायण व्यवसायीसुँगको संयकु्त उपिििे 

प्राथलिक ा पाउने कुरा,  



 

 

(झ) ऐन बिोलजि कािोसचूीिा परेको व्यलक्त, फिय, संस्था वा कम्पनीका सञ्चािकिे नयाुँ फिय, कम्पनी वा संस्था 

खोिी कारोबार गरेको भए त्यस् ो व्यलक्त, फिय, संस्था वा कम्पनीिे बोिपत्र पेश गनय नसक्ने कुरा,  

(ञ) गाउुँपालिकािे आवश्यक ठानेका अन्य कुरा । 

 

५९. लनिायण स्थिको भ्रिणिः (१) बोिपत्र  यार गनय र खररद सम्झौ ा गनय आवश्यक सचूना प्राप्त गनय बोिपत्रदा ा 

आफै वा लनजको कियचारी वा एजने्टिाई आफ्नै खचयिा सम्भालव  जोलखिप्रल  आफै उिरदायी ह ने गरी लनिायण 

स्थिको भ्रिण गनय गराउन सक्नेछ । 

(२) गाउुँपालिकािे उपलनयि (१) बिोलजि लनिायणस्थिको भ्रिण गनय अनिुल  लदन ुपने भएिा त्यस् ो अनुिल  लदन ु

पनेछ । 

(३) गाउुँपालिकािे बोिपत्रदा ािाई लनिायणस्थिको यथाथय जानकारी लदन लनयि ६० बिोलजि ह ने बैठक अलघ 

लनिायणस्थिको भ्रिण गराउन सक्नेछ । 

 

६०. बोिपत्र पेश गनुय पवूयको बैठक :- (१) गाउुँपालिकािे बोिपत्रदा ािाई बोिपत्र सम्बन्िी कागजा , प्रालवलिक 

स्पेलसलफकेशन, लनिायणस्थि वा अन्य यस् ै कुरा सम्बन्िी जानकारी गराउन बोिपत्र पेश गने अलन् ि लदनभन्दा 

रालररयस् रको बोिपत्र आह्वानको सचूनाको हकिा कम् ीिा दश लदन र अन् रायलररयस् रको बोिपत्र आह्वानको 

सचूनाको हकिा कम् ीिा पन्र लदन अगाव ैबोिपत्रदा ाहरुको बैठकको आयोजना गनय सक्नेछ । 

 र, ऐनको दफा १४ को उपदफा (४क) र (४ख) बिोलजि पुनिःबोिपत्र आह्वानको सचूना गररएको अवस्थािा बोिपत्र 

पेश गनुय पवूयको बैठक सञ्चािन भई नसकेको भए बोिपत्रदा ािाई पनुिःबोिपत्र सम्बन्िी कुराहरूको थप 

जानकारी लदन रालररयस् रको बोिपत्रको हकिा कम् ीिा पाुँच लदन र अन् रा्यलररयस् रको बोिपत्रको हकिा 

कम् ीिा सा  लदन अगाव ैत्यस् ो बैठकको आयोजना गनय सलकनेछ । 

 

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको बैठकिा बोिपत्रदा ािे गाउुँपालिका सिि खररद कारबाही सम्बन्िी कुनै प्रश्न वा 

लजज्ञासा राख्न सक्नेछ र गाउुँपालिकािे प्रश्नक ायहरुको श्रो  उल्िेख नगरी सबै बोिपत्रदा ािाई त्यस् ो प्रश्न वा 

लजज्ञासाको जवाफ र बैठकको िाईन्यटु यथालशघ्र उपिव्ि गराउन ुपनेछ । 

(३) उपलनयि (१) बिोलजि भएको बैठकबाट बोिपत्र सम्बन्िी कागजा को कुनै प्रालवलिक वा व्यापाररक पििा 

हरेफेर गनुयपने दलेखएिा गाउुँपालिकािे सो कागजा िा सोही बिोलजि संशोिन गरी बोिपत्र सम्बन्िी कागजा  

खररद गने सबै बोिपत्रदा ािाई त्यस् ो संशोिन गररएको ब्यहोरा त्यस् ो बैठक भएको पाुँच लदनलभत्र पठाउन ु

पनेछ । 



 

 

 

६१. बोिपत्र जिान िः (१) गाउुँपालिकािे खररदको प्रकृल  अनसुार सबै बोिपत्रदा ािाई सिान रुपिे िाग ुह ने गरी 

स्वीकृ  िाग  अनुिान रकिको दईुदलेख  ीन प्रल श  रकिको लसिालभत्र रही लनलश्च  रकि  ोकी बोिपत्र 

आव्हानको सचूनािा बोिपत्रदा ािे बोपत्रसाथ पेश गने बोिपत्र जिान  रकि उल्िेख गनुय पनेछ । यस् ो रकि 

नगद ैवा वालणज्य बैंकिे जारी गरेको सो रकि बराबरको बोिपत्र जिान  ह न ुपनेछ ।  

 र, िाग  अनुिान नखलु्ने वा एकाई दरिात्र खलु्ने गरी बोिपत्र आव्हान गररएको अवस्थािा गाउुँपालिकािे बोिपत्र 

सम्बन्िी कागजा  वा पवूययोग्य ा सम्बन्िी कागजा  र बोिपत्र आव्हानको सचूनािा बोिपत्र जिान को िालग 

एकिषु्ट रकि  ोक्न सक्नेछ ।   

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको बोिपत्र जिान को िान्य अवलि बोिपत्रको िान्य अवलिभन्दा कम् ीिा  ीस लदन 

बढीको ह न ुपनेछ ।  

(३) कुनै बोिपत्रदा ािे गाउुँपालिकािाई कुनै खास वालणज्य बैंक वा लविीय संस्थािे जारी गरेको बोिपत्र जिान  

ग्राह्य ह ने नह ने भन्ने कुरा खिुाई लदन अनरुोि गरेिा त्यस् ो गाउुँपालिकािे सो सम्बन्ििा  त्कािै जवाफ लदन ु

पनेछ ।  

(४) लवदशेी बैंकिे जारी गरेको बोिपत्र जिान  नेपाि लभत्रको वालणज्य बैकिे प्रल –प्रत्याभलू  (काउन्टर ग्यारेन्टी) 

गरेको ह न ुपनेछ । 

(५) गाउुँपालिकािे बोिपत्रको िान्य ह ने अवलिलभत्र खररद सम्झौ ा गरी सक्न ुपनेछ । कुनै कारणवश सो म्यादलभत्र 

खररद सम्झौ ा गनय नसलकने भएिा री  पगुकेा सबै बोिपत्रदा ाहरूिाई बोिपत्रको िान्य ह ने अवलि बढाउन 

पत्र पठाउन ुपनेछ । 

(६) उपलनयि (५) बिोलजिको पत्र अनसुार बोिपत्रको िान्य ह ने अवलि बढाउने वा नबढाउने भन्ने सम्बन्ििा 

बोिपत्रदा ािे लनणयय गनय सक्ने छन ्। बोिपत्रको िान्य ह ने अवलि नबढाउने बोिपत्रदा ाको बोिपत्र जिान  

जफ  गनय पाईने छैन । बोिपत्रको िान्य ह ने अवलि बढाउने बोिपत्रदा ािे सोही अनरुुप सम्बलन्ि  बैंकबाट 

िान्य अवलि सि े थप गरी बोिपत्र जिान  पेश गनुय पनेछ । यसरी बोिपत्रदा ािे अवलि थप गरी बोिपत्र 

जिान  पेश नगरेिा बोिपत्रको िान्य ह ने अवलि बढाएको िालनने छैन । 

(७) कुनै बोिपत्रदा ाको बोिपत्र जिान  जफ  भएको अवस्थािा गाउुँपालिकािे लनजिे राखकेो जिान  रकि 

आफूिाई भकु्तानी गनय त्यस् ो जिान  जारी गने बैंक सिि जिान  िान्य रहने अवलि लभतै्र दावी गनुय पनेछ । 

(८) गाउुँपालिकािे ऐन वा यस लनयिाविी बिोलजि जफ  गनुय पने बोिपत्र जिान  बाहके अन्य बोिपत्र जिान  

खररद सम्झौ ा भएको  ीन लदनलभत्र सम्बलन्ि  बोिपत्रदा ािाई लफ ाय गनुय पनेछ । 

  

६२. बोिपत्र िान्य ह ने अवलििः गाउुँपालिकािे बोिपत्र सम्बन्िी कागजा  वा प्रस् ाव आव्हान सम्बन्िी कागजा िा 



 

 

बोिपत्र वा परािशय सेवाको प्रस् ावको िान्य ह ने अवलि उल्िेख गदाय दहेाय बिोलजिको अवलि उल्िेख गनुय 

पनेछिः– 

(क) दश करोड रुपैयाुँसम्ि िाग  अनिुान भएको बोिपत्र वा परािशय सेवाको  

        प्रस् ावको िालग –          नब्बे लदन 

(ख) दश करोड रुपैयाुँभन्दा जल  सुकै बढी िाग  अनिुान भएको  

 बोिपत्र वा परािशय सेवाको प्रस् ावको िालग –              एक सय बीस लदन 

 

६३.  बोिपत्र वा प्रस् ाव स्वीकृ  गने आशयको सचूना लदने अवलि :- सावयजलनक लनकायिे बोिपत्र वा प्रस् ाव 

खोिेको लिल िे बोिपत्र िान्य अवलिलभत्र बोिपत्र वा प्रस् ाव स्वीकृ  गने आशयको सचूना बोिपत्रदा ा वा 

प्रस् ावदा ािाई लदन ुपनेछ । 

 

६४. बोिपत्रको आवश्यक प्रल  पेश गनुय पनेिः बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ािे पवूय योग्य ाको प्रस् ाव, बोिपत्र वा 

परािशय सेवाको प्रस् ाव पेश गदाय पवूय योग्य ा सम्बन्िी कागजा , बोिपत्र सम्बन्िी कागजा  वा प्रस् ाव 

आव्हान सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख भए बिोलजिको आवश्यक प्रल  पेश गनुय पनेछ । 

 र, िाग गररए बिोलजिको बोिपत्र वा प्रस् ावको प्रल  पेश नगरेको कारणबाट कुनै बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ािाई 

प्रल स्पिायबाट वलञ्च  गनय पाइने छैन । 

 

६५. द ाय लक ाव राख्न ुपने र भपायई लदन ुपनेिः (१) गाउुँपालिकािे पवूययोग्य ा सम्बन्िी कागजा , बोिपत्र सम्बन्िी 

कागजा  वा परािशय सेवाको प्रस् ावको लबिी र द ायको अलभिेख छुट्टा छुटै्ट राख्न ु पनेछ । 

(२) बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ा आफैिे वा लनजको प्रल लनलििे पवूययोग्य ाको प्रस् ाव, बोिपत्र वा परािशय सेवाको 

प्रस् ाव पेश गनय ल्याएिा बलुझलिई लनजिाई लिल  र सिय खिेुको भपायई लदन ुपनेछ ।  

(३) उपलनयि (२) बिोलजि प्राप्त भएको बोिपत्रको बालहरी खाििा उपलनयि (१) बिोलजि द ाय लक ाबिा द ाय 

भएको द ाय नम्बर उल्िेख गनुय पनेछ । 

(४) बोिपत्र लबलि र द ाय ह ने सिय सिाप्त भएपलछ प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  वा लनजिे  ोकेको अलिकृ िे 

उपलनयि (१) बिोलजिको लक ाविा दस् ख  गरी बन्द गनुय पनेछ । 

 

६६. बोिपत्रको सरुिा :- (१) गाउुँपालिकािे यस लनयिाविी बिोलजि प्राप्त भएको बोिपत्र वा परािशय सेवाको 

प्रस् ाव सो बोिपत्र खोल्ने सियअलघ कसैिे खोल्न नपाउने गरी सरुलि   वरिे राख्न ुपनेछ ।  



 

 

(२) बोिपत्रकोसाथ पेश भएको निनूाको लवशेष ा बोिपत्र खोल्नअुलघ सावयजलनक नह ने गरी गोप्य र सरुलि  

 ररकािे राख्न ुपनेछ । 

 

६७. बोिपत्र लफ ाय वा संशोिन :- (१) लवद्य ुीय बोिपत्र वा प्रस् ावको हकिा त्यस् ो बोिपत्र वा प्रस् ाव पेशगने 

अलन् ि सिय अवलिसम्ि लवद्य ुीय सञ्चार िाध्यिबाट लफ ाय वा संशोिन गनय सलकनेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको लवद्य ुीय बोिपत्र वा प्रस् ाव बाहके अन्य  ररकाबाट बोिपत्र वा प्रस् ाव पेशगने 

बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ािे आफूिे पेश गरेको बोिपत्र वा प्रस् ाव लफ ाय लिन वा संशोिन गनय चाहिेा 

बोिपत्र वा प्रस् ाव पेशगनय  ोलकएको अलन् ि सिय सिाप्त ह नभुन्दा चौबीस घण्टा अगाव ैलसिबन्दी लनवदेनको 

खािको बालहरी भागिा दहेाय बिोलजिका कुरा उल्िेख गरी बोिपत्र वा प्रस् ाव लफ ाय वा संशोिनको िालग 

लनवदेन लदन ुपनेछ:-  

(क) बोिपत्र वा प्रस् ावको लवषय,  

(ख) बोिपत्र वा प्रस् ाव आह्वान लनकाय वा अलिकारीको नाि र ठेगाना,  

(ग) बोिपत्र वा प्रस् ाव संशोिन गररएको वा लफ ाय िाग गररएको लवषय, र  

(घ) बोिपत्र वा प्रस् ाव खोल्ने लदन र सियिा िात्र खोल्न ुपने ।  

(३) उपलनयि (२) बिोलजिको लनवदेन एक पटकभन्दा बढी लदन पाइने छैन ।  

(४) उपलनयि (२) बिोलजिको लनवदेन  था एक पटक संशोिन भइसकेको बोिपत्र वा प्रस् ाव लफ ाय लिन सलकने छैन   

(५) बोिपत्र वा प्रस् ावदा ािे आफूिे पेश गरेको बोिपत्र वा प्रस् ाव लफ ाय लिन वा संशोिन गनुय पदाय बोिपत्र वा 

प्रस् ाव पेश गदाय जनु िाध्यिबाट बोिपत्र वा प्रस् ाव पेश गरेको हो सोही िाध्यिबाट िात्र लफ ाय वा संशोिन गनय 

सक्नेछ र फरक िाध्यिबाट पेश गरेको लनवदेन उपर कारबाही ह ने छैन । 

(६) उपलनयि (२) बिोलजिको लसिबन्दी लनवदेन खाि प्राप्त ह न आएिा गाउुँपालिकािे त्यस् ा खाि लनयि ६६ 

बिोलजि सरुलि  राख्न ुपनेछ ।   

 

६८. बोिपत्र खोल्नेिः (१) प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ िे द ाय भएका बोिपत्र वा प्रस् ाव लनयि १७ बिोलजिको 

खररद अलिकारीको संयोजकत्विा बोिपत्र वा प्रस् ाव खोल्न कम् ीिा दईु जना सदस्य रहने सलिल  गठन गरी 

बोिपत्रदा ा वा लनजको प्रल लनलिको रोहवरिा पवूयलनिायरर  सियिा बोिपत्र वा प्रस् ाव खोल्न िगाउन ुपनेछ ।  

 र, बोिपत्रदा ा वा लनजको प्रल लनलि उपलस्थ  नभएको कारणिे िात्र बोिपत्र खोल्न बािा पने  छैन ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजि बोिपत्र खोल्नअुलघ म्याद नाघी प्राप्त ह न आएको बोिपत्रको खाि, बोिपत्र लफ ाय वा 

संशोिन गनयको िालग लदइएको लनवदेनको खाि र री पवूयक द ाय भएका बोिपत्रको खाििाई छुट्याई म्याद नाघी 



 

 

प्राप्त ह न आएका बोिपत्र नखोिी सम्बलन्ि  बोिपत्रदा ािाई लफ ाय गनुय पनेछ । यसरी लफ ाय गदाय सोको 

व्यहोरा, लिल  र सिय सि े खिुाई खररद कारबाहीको प्रल वदेन  यार गनुय पनेछ । 

(३) उपलनयि (२) बिोलजि बोिपत्र लफ ाय गरेपलछ बोिपत्रदा ािे लफ ाय गनय िाग गरेको बोिपत्रको खाि खोिी 

त्यस् ो बोिपत्रदा ाको नाि पढेर सनुाउन ुपनेछ र त्यसपलछ बोिपत्र संशोिन गनयको िालग लदइएका सव ैखाि 

खोिी त्यस् ा खािलभत्र रहकेो ब्यहोरा पढेर सनुाउन ुपनेछ । 

(४) उपलनयि (३) बिोलजिको व्यहोरा पढी सकेपलछ दालखिा भएका बोिपत्र ििसंैग खोिी त्यस् ो बोिपत्रको 

दहेायको कुरा पढेर सनुाई सोको िचुलु्का  यार गनुय पनेछ र त्यस् ो िचुलु्कािा उपलस्थ  बोिपत्रदा ा वा लनजको 

प्रल लनलिको दस् ख  गराउन ुपनेछ:- 

(क) बोिपत्रदा ाको नाि र ठेगाना,  

(ख) बोिपत्रको कबोि अङ्क, 

(ग) बोिपत्रिा कुनै छुट लदन प्रस् ाव गररएको भए सोको व्यहोरा, 

(घ) प्रालवलिक स्पेलसलफकेशनको लवकल्प प्रस् ाव गररएको भए सोको कबोि अङ्क,  

(ङ) बोिपत्र जिान  भए वा नभएको,  

(च) अङ्क र अिरका बीच लभन्न ा भए सो लभन्न ाको लववरण, 

(छ)  बोिपत्र फाराि (िेटर अफ लबड) र िलू्य सचूी (प्राइस सेड्यिु) िा बोिपबदा ा वा लनजको प्रल लनलिको 

हस् ािर भए वा नभएको, 

(ज) बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा सच्याईएको वा केरिटे गरेकोिा केरिटे गरी उल्िेख गरेको रकि र व्यहोरा,  

(झ) केरिटे भएको वा सच्याइएको स्थानिा बोिपत्रदा ा वा लनजको प्रल लनलिको हस् ािर भए वा नभएको,  

(ञ) बोिपत्र फाराििा बोिपत्रदा ािे कुनै कैलफय  उल्िेख गरेको भए सोको व्यहोरा र दररेट लववरण िाग गरेको 

भए सोको लववरण, र 

(ट) गाउुँपालिकािे उपयकु्त ठानेको अन्य आवश्यक कुरा ।  

(५) यस लनयि बिोलजि बोिपत्र खोल्दाको सियिा बोिपत्र स्वीकृ  वा अस्वीकृ  गने लनणयय गनय सलकने छैन । 

(६) उपलनयि (१) बिोलजि बोिपत्र वा प्रस् ाव खोल्दा लनयि ३७ र ३८ बिोलजिको बोिपत्र वा प्रस् ाव भए ऐनको 

दफा ३२ बिोलजिको प्रलियाबाट बोिपत्र वा प्रस् ावको बालहरी खाि खोिी आलथयक प्रस् ाविाई नखोिी 

छुट्याई लनयि ६६ बिोलजि सुरलि  राख्न ुपनेछ । 

 

६९. बोिपत्रको पणूय ाको परीिणिः  बोिपत्रको पणूय ाको परीिण गदाय िलू्यांड्ढन सलिल िे ऐनको दफा २३ को 

उपदफा  (३) िा उल्िेख भएका कुराको अल ररक्त दहेायका कुराको परीिण गनुय पनेछ :- 



 

 

(क) बोिपत्रदा ा व्यलक्तग  रुपिा वा संयकु्त उपििको साझदेारको रुपिा एकभन्दा वढी बोिपत्रिा संिग्न भए वा 

नभएको,  

(ख) बोिपत्रदा ा ऐनको दफा ६३ को उपदफा (२) र (३) बिोलजि खररद कारबाहीिा भाग लिन अयोग्य भए वा 

नभएको,   

(ग) गाउुँपालिकाबाट वा गाउुँपालिकािे  ोकेको अन्य लनकायबाट लबलि भएको बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा 

बोिपत्र पेश भए नभएको, 

(घ) सम्बलन्ि  व्यलक्त, फिय, संस्था वा कम्पनी आपैmिे खररद गरेको बोिपत्र सम्बन्िी कागजा  भरी पेश गरे वा 

नगरेको । 

 

७०. बोिपत्रको िलू्यांङ्कन :- (१) अन् रायलररयस् रको बोिपत्रिा बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा बोिपत्रको िलू्य 

लवलभन्न िदु्रािा उल्िेख गनय सलकने व्यवस्था भएिा त्यस् ो बोिपत्रहरुका िलू्यिाई सोही कागजा िा उल्िेख 

भए बिोलजिको लवलनियदर र िदु्रा अनसुार एउटै िलू्यिा पररव यन गरी बोिपत्रको िलू्यांङ्कन र  िुना गनुय 

पनेछ ।  

(२) बोिपत्रको िलू्याङ्कन र  िुना गदाय िलू्य अलभवलृद्ध कर बाहकेको कबोि अङ्क कायि गरी  िुना गनुय पनेछ । 

(३) प्रचलि  ऐन वा यस लनयिाविीिा व्यवस्था गररए बिोलजि वाहके कुनै बोिपत्रदा ा वा आलिकाररक रुपिा 

लनणयय प्रकृयािा संिग्न नभएका अन्य कुनै व्यलक्तिाई बोिपत्रको परीिण, त्यस् ो परीिण गने लसिलसिािा 

बोिपत्रदा ासुँग िाग गररएको जानकारी वा प्राप्त जानकारी, िलू्याङ्कन  था  िुनासुँग सम्बलन्ि  जानकारीहरु 

लदन पाइने छैन । 

(४) िलू्याङ्कन सलिल िे ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बिोलजि िलू्याङ्कनको िालग सिावशे भएका 

बोिपत्रको िलू्याङ्कन गदाय त्यस् ो बोिपत्रको बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख भएको आिार र  ररका 

अनसुार गनुय पनछे ।  

(५) उपलनयि (४) बिोलजि बोिपत्रको िलू्यांङ्कन गदाय बोिपत्रको प्रालवलिक, व्यापाररक र आलथयक पिको 

िलू्यांङ्कन गनुय पनेछ ।  

(६) बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उल्िेलख  िेत्र, गणुस् र, लवशेष ा, श य, कायय सम्पादन वा अन्य कुनै 

आवश्यक ािा  ालत्वक फरक र गलम्भर असर नपने गाउुँपालिकािाई स्वीकायय सानाल ना फरक भएका 

बोिपत्रहरुिाई सारभ ूरुपिा प्रभावग्राही बोिपत्र िालननेछ र त्यस् ा बोिपत्रको िलू्याङ्कन गदाय िाग िा कुनै 

प्रभाव पने भएिा त्यस् ो प्रभावको िलू्य सिान आिारिा कायि गरी बोिपत्रको कबोि अङ्किा सिायोजन 

गरी बोिपत्रको िलू्याङ्लक  रकि लनकाल्न ुपनेछ ।  



 

 

(७) उपलनयि (६) र लनयि ७१, ७२ र ७३ बिोलजि लनकालिएको बोिपत्रको िलू्यांङ्लक  रकि बोिपत्रको  िुना 

गने प्रयोजनको िालग िात्र प्रयोग ह नेछ र खररद सम्झौ ाको िलू्यिा सिावशे गनय पाईने छैन ।  

(८) बोिपत्रको ििू प्रल  र प्रल लिलप प्रल िा िलू्य वा अन्य कुनै कुरािा लभन्न ा पाइएिा ििू प्रल िा उल्िेख भएको 

िलू्य वा कुरा िान्य ह नेछ । 

(९) िलू्यांङ्कन सलिल िे उपलनयि (६) बिोलजिको सानाल ना फरकको िलू्य कायि गदाय सम्बलन्ि  कािको िाग  

अनिुान वा प्रचलि  बजार िलू्य वा व्याजदरको आिारिा कायि गनुय पनेछ । त्यस् ो िाग  अनिुान, प्रचलि  

बजार िलू्य वा व्याज दर लनलश्च  नभएको अवस्थािा सोही आइटिको अन्य सारभ ू रुपिा प्रभावग्राही 

बोिपत्रिा उल्िेख भएको िलू्यको औस का आिारिा कायि गनुय पनेछ । 

(१०) यस लनयि बिोलजि कायि गररने िलू्यको औलचत्य ाको सम्बन्ििा बोिपत्रदा ासुँग परािशय गनुय ह दनै ।  

 

७१. बोिपत्रको प्रालवलिक पिको िलू्यांङ्कनिः (१) िलू्यांङ्कन सलिल िे लनयि ७० को उपलनयि (५) बिोलजि 

बोिपत्रको प्रालवलिक पिको िलू्याङ्कन गदाय दहेायका कुराको िलू्यांङ्कन गनुय पनेछ :- 

(क) िािसािान आपलू य, लनिायण कायय वा अन्य सेवाको िेत्र, 

(ख) िखु्य िखु्य िािसािान, लनिायण कायय वा अन्य सेवाको प्रालवलिक स्पेलसलफकेशन र कायय सञ्चािन  था कायय 

सम्पादन (अपरेलटङ्ग एण्ड पफय िने्स) लवशषे ाहरु, र 

(ग) वारेलण्टको सियावलि ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजि िलू्यांङ्कन गदाय बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उलल्िलख  कुरा र बोिपत्रदा ािे 

बोिपत्रिा उल्िेख गरेको कुरािा कुनै लभन्न ा पाइएिा िलू्यांङ्कन सलिल िे सो लभन्न ा सि े उल्िेख गनुय 

पनेछ । 

(३) उपलनयि (२) बिोलजिको लभन्न ाको िलू्य बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख भए बिोलजिको आिार र 

 ररका बिोलजि गणना गरी कायि गनुय पनेछ । 

 

७२. बोिपत्रको व्यापाररक पिको िलू्यांङ्कनिः (१) लनयि ७१ बिोलजि बोिपत्रको प्रालवलिक पिको िलू्यांङ्कन 

भएपलछ िलू्याङ्कंन सलिल िे त्यस् ो बोिपत्रको लनयि ७० को उपलनयि (५) बिोलजि व्यापाररक पिको 

िलू्यांङ्कन गदाय दहेायका कुराको िलू्यांङ्कन गनुय पनेछ :- 

(क) िािसािान, लनिायण कायय वा अन्य सेवा आपलू य वा सम्पन्न गने अवलि,  

(ख) भकु्तानीको श य,  

(ग) बोिपत्रदा ािे सियिा काि सम्पन्न नगरे वाप  ल नुय पने पवूयलनिायरर  िल पलू य  था सिय अगाव ैकायय सम्पन्न 



 

 

गरे वाप  पाउने बोनस,  

(घ) प्रत्याभलू  सम्बन्िी बोिपत्रदा ाको दालयत्व, 

(ङ) बोिपत्रदा ािे परूा गनुयपने दालयत्व, 

(च) बोिपत्रदा ािे प्रस् ालव  खररद सम्झौ ािा अन्य कुनै श य थप गरेको भए त्यस् ो श य ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजि िलू्यांङ्कन गदाय बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उलल्िलख  कुरा र बोिपत्रदा ािे 

बोिपत्रिा उल्िेख गरेको कुरा जाुँची कुनै लभन्न ा पाइएिा िलू्याङ्कन सलिल िे सो लभन्न ा सि े उल्िेख गनुय 

पनेछ । 

(३) िलू्याङ्कन सलिल िे उपलनयि (२) बिोलजिको लभन्न ाको िलू्य कायि गदाय बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा 

उल्िेख भए बिोलजिको आिार र  ररका बिोलजि गणना गरी कायि गनुय पनेछ । 

 

७३. बोिपत्रको आलथयक पिको िलू्यांङ्कन :- (१) लनयि ७१ र ७२ बिोलजि बोिपत्रको प्रालवलिक र व्यापाररक 

पिको िलू्यांङ्कन भएपलछ त्यस् ो बोिपत्रको आलथयक पिको िलू्यांङ्कन गनुय पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजि आलथयक पिको िलू्यांङ्कन गदाय प्रालवलिक र व्यापारीक पिका कुराहरुिध्ये आवश्यक 

कुराहरुको र आवश्यक ानसुार दहेायका कुरा सि ेको बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख भएको आिार र 

 ररका बिोलजि िलू्य लनिायरण गरी बोिपत्रको िलू्यांलक  रकि कायि गनुय पनेछ:-  

(क) आन् ररक ढुवानी खचय, 

(ख) प्रालवलिक लवशषे ा ।  

(३) उपलनयि (२) को खण्ड (ख) बिोलजि प्रालवलिक लवशषे ाको िलू्यांङ्कन गदाय बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा 

उलल्िलख  खररद सम्बन्िी न्यनू ि दर, िि ा वा प्रल फिभन्दा वढी दर, िि ा वा प्रल फिको बोिपत्र पेश 

भएकोिा िलू्यांङ्कन सलिल िे न्यनू ि दर, िि ा वा प्रल फिको िात्र िलू्याङ्कन गनुय पनेछ ।  

(४) बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा स्वदशेी िािसािान र स्थानीय लनिायण व्यवसायीिाई प्राथलिक ा लदईने कुरा 

उल्िेख भएकोिा बोिपत्रको आलथयक पि िलू्याङ्कन गदाय िलू्यांङ्कन सलिल िे स्वदशेी िािसािान वा 

लनिायण व्यवसायीिाई लदईने प्राथलिक ाको रकि गणना गरी त्यस् ो रकि लवदशेी बोिपत्रदा ाको कबोि 

अङ्किा जोडी िलू्यांलक  अङ्क कायि गनुय पनेछ ।  

(५) िलू्यांङ्कन सलिल िे बोिपत्र िलू्याङ्कन गदाय बोिपत्रदा ािे लसफाररस गरेको जगेडा पाटयपजूायका सम्बन्ििा 

लवचार गनुय ह ुँदनै । 

 

७४. लनिायण काययको बोिपत्रको लवशषे िलू्यांङ्कन :- (१) लनिायण काययको बोिपत्र िलू्यांङ्कन गदाय िलू्यांङ्कन 



 

 

सलिल िे लनयि ७१, ७२ र ७३ िा उलल्िलख  कुराको अल ररक्त दहेायका कुराको िलू्यांङ्कन गनुय पनेछ :- 

(क) लनिायण काययको कायय योजना, कायय सम्पादन  ालिका र पररचािन सिय बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख 

भए अनसुारको भए वा नभएको,  

(ख) बोिपत्रदा ािे लवि अफ क्वालन्टटीिा संिग्न आइटिको िालग उल्िेख गरेको प्रल  एकाइ दर लवश्वसनीय भए वा 

नभएको,  

(ग) कबोि अङ्क दहेायको कारणिे असन् लुि  भए वा नभएको:- 

(१) खररद सम्झौ ाको प्रारलम्भक चरणिा गनुय पने कािको आइटिको िालग बोिपत्रदा ािे अस्वाभालवक उच्च दर 

उल्िेख गरेकोिे, वा 

(२) बोिपत्रदा ािे लबि अफ क्वालन्टटीको कुनै आइटििा न्यनू अनिुान भएको भनी लवश्वास गरेको आइटिको 

िालग लनजिे अस्वाभालवक उच्च दर उल्िेख गरेकोिे । 

(घ) बोिपत्रदा ािे पेश गरेको ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बिोलजिको लववरण अनुरूप सो 

लनिायण कायय सम्पन्न गनय सक्ने लनजको प्रालवलिक िि ा भए वा नभएको । 

(२) उपलनयि (१) को खण्ड (ग) बिोलजिको अवस्थािा वा बोिपत्रदा ािे सन् ोषजनक रुपिा काि सम्पन्न गनय 

नसक्ने गरी न्यनू कबोि अङ्क उल्िेख गरेको वा लनिायण काययको िेत्र वा प्रालवलिक स्पेलसलफकेशन गि  रुपिा 

बझुी वा नबझुी अस्वाभालवक न्यनू कबोि अङ्क उल्िेख गरेको वा प्रारलम्भक चरणिा गररने लनिायण काययको 

िालग बढी दरिे उल्िेख गरेको (फ्रन्ट िोलडङ्ग) छ छैन भन्ने कुरा िलू्याङ्कन सलिल िे जाुँच गनुय पनेछ । 

त्यसरी न्यनू कबोि अङ्क उल्िेख गरेको अवस्थािा िलू्यांङ्कन सलिल िे त्यस् ो बोिपत्रदा ासुँग दर 

लवशे्लषण सलह को स्पष्टीकरण िाग गनुय पनेछ ।  

(३) िलू्यांङ्कन सलिल िे उपलनयि (२) बिोलजि िागकेो स्पष्टीकरण सन् ोषजनक भएिा त्यस् ो बोिपत्रदा ासुँग 

लनजको कबोि अङ्कको आठ प्रल श िे ह ने रकि बराबरको थप कायय सम्पादन जिान  लिई बोिपत्र स्वीकृ  

गने लसफाररस गनय र त्यस् ो स्पष्टीकरण सन् ोषजनक नभएिा त्यस् ो बोिपत्र अस्वीकृ  गनय लसफाररस गनय 

सक्नेछ ।  

(४) उपलनयि (३) बिोलजि लिइएको थप कायय सम्पादन जिान  अलन् ि लवि भकु्तानी भएपलछ लफ ाय गनुय पनेछ ।  

 

७५. प्रल वदेन पेश गनुय पनेिः िलू्यांङ्कन सलिल िे लनयि ६९, ७०, ७१, ७२, ७३ र ७४ बिोलजि गरेको परीिण  था 

िलू्याङ्कनको लवस्  ृ लवशे्लषण र दहेायका कुरा खिुाई सोको प्रल वदेन  यार गनुय पनेछ र सो प्रल वदेन 

िलू्यांङ्कन कायय शरुु गरेको लिल िे पन्रर् लदनलभत्रिा गाउुँपालिकािा पेश गनुय पनेछ :- 

(क) बोिपत्रदा ाको नाि र ठेगाना, 



 

 

(ख) बोिपत्रदा ाहरुको कूि कबोि रकि र िदु्रा, 

(ग) ऐनको दफा २३ को उपदफा (८) र (९) बिोलजि त्रलुट सच्याईएको भए त्यस् ो त्रलुट सच्याई कायि भएको कूि 

कबोि रकि र िदु्रा, 

(घ) बोिपत्रदा ािे कुनै छुट लदन प्रस् ाव गररएको कुरा आलथयक प्रस् ाव खोिेको िचुलु्कािा उल्िेख भएको भए 

िलू्यांङ्कन सलिल िे त्यसरी छुट लदन प्रस् ाव गररएको रकि सिायोजन गरेको कुरा, 

(ङ) ऐनको दफा १३ उपदफा (२) को खण्ड (च) बिोलजि बोिपत्र  िुना गनय प्रयोग भएको िदु्रा र उलल्िलख  

लिल को लवलनिय दरको आिारिा कायि भएको रकि, 

(च) ऐनको दफा २३ को उपदफा (२), (३), (४) र (६) बिोलजि परीिण गदाय पाईएका आिारहरु, 

(छ) ऐनको दफा २५ को उपदफा (८) बिोलजि न्यनू ि िलू्यांङ्लक  सारभ ूरुपिा प्रभावग्राही बोिपत्रको 

िलू्याकंनको आिार र  रीका । 

 

७६. बोिपत्र स्वीकृ  गने अलिकारीिः (१) दहेायको रकिको बोिपत्र स्वीकृ  गने अलिकार दहेाय बिोलजिका 

अलिकारीिाई  ह नेछ :- 

क) पाुँच करोड रुपैयाुँसम्िका प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  

ख) पाुँच करोड रुपैयाुँ दलेख बढी रकिको अध्यि 

 
७७. िािसािानको निनूा :- (१) बोिपत्र िलू्यांङ्कन ह ुँदा असफि भएको बोिपत्रदा ािे आफूिे पेश गरेको 

िािसािानको निनूा लफ ाय लिन गाउुँपालिका  सिि खररद सम्झौ ा भएको सा  लदनलभत्र लिलख  रुपिा 

अनरुोि गनय सक्नेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजि अनरुोि भएकोिा त्यस् ो िािसािानको निनूा परीिणिा नष्ट नभएको भए ढुवानी गने र 

प्याकेलजङ गने िगाय का सम्पणूय खचय बोिपत्रदा ािे नै व्यहोने गरी त्यस् ो निनूा गाउुँपालिकािे लनजिाई 

लफ ाय गनुय पनेछ ।  

(३) स्वीकृ  बोिपत्रको बोिपत्रदा ािे पेश गरेको िािसािानको निनूाको आपलू य गररने िािसािानसुँग  िुना गने 

प्रयोजनको िालग गाउुँपालिकािे बोिपत्र िलू्यांङ्कन सलिल बाट प्रिालण  गराई सरुलि  राख्न ुपनेछ । 

 

परिच्छेद–६ 

पिामशव सेर्ा सभबन्धी व्यर्स्था 

 



 

 

७८. कायय िेत्रग  श य  यार गनुय पने :- गाउुँपालिकािे परािशय सेवा खररद गनयको िालग  दहेायका कुरा सलह को कायय 

िेत्रग  श य  यार गनुय पनेछ :- 

(क) परािशयदा ािे गनुय पने कािको पषृ्ठभलूि र उद्दशे्य,  

(ख) परािशयदा ाको काययिेत्र र लनजिे सम्पादन गनुय पने काि,  

(ग) कािसंग सम्बलन्ि  अध्ययन  था आिारभ ू  ्यांक उपिब्ि भए सोको लववरण,  

(घ) परािशयदा ािे गाउुँपालिकािाई कुनै ज्ञान वा शीप हस् ान् रण गनुय पने भए सो सम्बन्िी लववरण,  

(ङ)  ालिि प्रदान गनुयपने भए  ालिि लदन ुपने कियचारीको संख्या, 

(च) परािशयदा ाको िखु्य जनशलक्तको काि  था योग्य ा र लनजिे गनुयपने कािको िालग िाग्ने अनिुालन  सिय, 

(छ) परािशयदा ािे काि शरुु गने र सम्पादन गररसक्न ुपने सिय, 

(ज) गाउुँपालिकािे परािशयदा ािाई उपिब्ि गराउने सचूना, भौल क सलुविा, उपकरणको लववरण, र 

(झ) परािशयदा ािे पेश गनुयपने प्रल वदेन,  ्यांक, नक्सा, सभ ेप्रल वदेन आलदको लववरण । 

 

७९. खिुा रुपिा आशयपत्र िाग गरी संलिप्त सचूी  यार गनुयपनेिः (१) गाउुँपालिकािे वीस िाख रुपैंयाुँभन्दा बढी 

िलू्यको परािशय सेवा खररद गनय ऐनको दफा ३० बिोलजि सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र िाग गनुय  पनेछ । 

(२) सािान्य या दश करोड रुपैयाुँभन्दा बढी रकिको परािशय सेवा खररद गनुय परेिा अन् रायलररयस् रको आशयपत्र 

िाग गनुय पनेछ । 

(३) उपलनयि (१) र (२) बिोलजि आशयपत्र िाग गने सचूनािा दहेायका कुराहरु खिुाउन ुपनेछ:- 

(क) गाउुँपालिकाको नाि र ठेगाना,  

(ख) प्रस् ालव  काि वा आयोजनाको सािान्य लववरण,  

(ग) प्रस् ालव  कािको खचय व्यहोने स्रो , 

(घ) आशय पत्रदा ाको योग्य ा, 

(ङ) आशयपत्रदा ा फिय वा कम्पनी भए,  

(१) फिय वा कम्पनीको लववरण, संगठन र कियचारी,  

(२) दईु वा दईुभन्दा बढी फिय वा कम्पनीिे सिहू, संगठन वा संयकु्त उपििको रुपिा परािशय सेवा लदने भए त्यस् ा 

फिय वा कम्पनीको नाि, ठेगाना, लववरण  था िखु्य भई काि गने फिय वा कम्पनीको नाि, 

(३) लवग  सा  वषयिा सम्पन्न गरेको सिान प्रकृल को काि र स्थानको लववरण, र 

(४) प्रस् ालव  काययिा संिग्न ह ने प्रिखु जनशलक्तको वयैलक्तक लववरण । 



 

 

(च) व्यलक्तग  परािशयदा ाको हकिा लवग  चार वषयिा सम्पन्न गरेको सिान प्रकृल को काि र स्थानको लववरण  था 

लनजको वयैल mक लववरण, 

(छ)  प्रस् ालव  कायय सम्पन्न गनय िाग्ने अनिुालन  सिय,  

(ज) संलिप्त सचूीिा परेका व्यलक्त, फिय, संस्था वा कम्पनीबाट िात्र परािशय सेवा खररद सम्बन्िी प्रस् ाव िाग गररने 

कुरा, 

(झ) आशयपत्रदा ािे पेश गनुय पने कागजा हरु,   

(ञ) आशयपत्र  यार गने लनदशेन र आशयपत्र पेश गने अलन् ि लिल   था स्थान, र  

(ट) गाउुँपालिकासंग सम्पकय  गने ठेगाना र सम्पकय  व्यलक्त ।  

(४) अन् रायलररयस् रको आशयपत्र िाग गदाय एक  ह िालथको अलिकारीको लस्वकृल  लिन ुपनेछ । 

(५) यस लनयि बिोलजि पनय आएका आशयपत्रदा ाको योग्य ा, अनभुव र िि ा सि े िलू्यांङ्कन गरी त्यस् ो 

आशयपत्रदा ाको योग्य ा, अनभुव र िि ा िलू्याङ्कन गने आिार सि े यलकन गरी त्यस् ो परािशय सेवा लदन 

सक्ने आसयपत्रदा ाको छनौट गनुय पनेछ ।  

 र, स्वीकृ  िलू्याङ्कनका आिारहरू आशयपत्र दालखिा भई सकेपलछ पररव यन गरी िलू्याङ्कन गनय सलकने छैन । 

(६) अन् रायलररयस् रको आशयपत्रदा ाको छनौट गदाय लवलभन्न ििुकु, पषृ्ठभलूि र एक स्थानीय फिय वा कम्पनीको 

छनौट गनुय पनेछ ।  

(७) उपलनयि (१) बिोलजिको सचूना बिोलजि आशयपत्र पेश नगने ख्याल  प्राप्त परािशयदा ासंग सम्पकय  गरी लनजको 

नाि संलिप्त सचूीिा सिावेश गनय सलकनेछ । 

(८) यस लनयि बिोलजि आशयपत्रदा ाको छनौट गदाय वा उपलनयि (७) बिोलजि नाि सिावसे गदाय कम् ीिा  ीन 

वटा आशयपत्रदा ा छनौट ह न नसके पनुिः सचूना प्रकाशन गरी आशयपत्र िाग गनुय पनेछ । 

(९) उपलनयि (८) बिोलजि दोस्रो पटक सचूना प्रकाशन गदाय पलन कम् ीिा  ीन वटा आशयपत्र छनौट ह न नसकेिा 

छनौट भएका जल  आशयपत्रदा ाको िात्र सचूी कायि गनय सलकनेछ । 

(१०) यस लनयि बिोलजि  यार भएको सचूीको जानकारी आशयपत्र पेश गने सबै आशयपत्रदा ािाई लदन ुपनेछ । 

(११) उपलनयि (२) बिोलजि परािशय सेवाको खररदको हकिा लवदशेी आशयपत्रदा ािे स्वदशेी परािशयदा ा व्यलक्त, 

फिय वा कम्पनीसुँग संयकु्त उपिि गरेिा त्यस् ो लवदशेी आशयपत्रदा ािाई प्राथलिक ा लदन सलकनेछ ।  

 र, यसरी संयकु्त उपिि कायि गदाय दोहोरो पने गरी संयकु्त उपिि गनय सलकने छैन ।  

(१२) उपलनयि (५) बिोलजि िि ाको िलू्याङ्कन गदाय परािशय सेवाको कूि िाग  अनुिानको एक सय पचास 

प्रल श िा नबढ्ने गरी ह ने कारोबार रकि (टनयओभर) को आिार लिन ुपनेछ ।  

(१३) उपलनयि (५) बिोलजि आशयपत्रदा ाको छनौट गदाय लनयि ६३ बिोलजिको अवलिलभत्र कायय सम्पन्न ह ने गरी 



 

 

छनौट गनुय पनेछ ।  

(१४) यस लनयि बिोलजि आशयपत्रदा ा छनौट गदाय कुनै आशयपत्रदा ािे आफूिे प्राप्त गरेको अङ्क र छनौटिा पनय 

नसकेको कारण िाग गरेिा पाुँच लदनलभत्र लनजिे प्राप्त गरेको अङ्क र छनौट ह न नसकेको कारण 

आशयपत्रदा ािाई लदन ुपनेछ ।  

 

८०. प्रस् ाव िाग गने :- (१) लनयि ७९ बिोलजि संलिप्त सचूी  यार भएपलछ गाउुँपालिकािे सो सचूीिा परेका 

आशय पत्रदा ाहरुिाई प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा , ह िाक, कुररयर वा व्यलक्त वा लवद्य ुीय सञ्चार िाध्यि 

िाफय   पठाई बीस िाख रूपैयाुँसम्ि िाग  अनुिान भएको खररदका िालग कम् ीिा पन्र लदन र सो भन्दा बढी 

िाग  अनुिान भएको खररदका िालग कम् ीिा  ीस लदनको सिय लदई लनजहरुबाट प्रस् ाव िाग गनुय पनेछ । 

यसरी पठाइने प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा को कुनै शलु्क िाग्ने छैन । 

(२) प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा िा ऐनको दफा ३१ िा उलल्िलख  कुराका अल ररक्त दहेायका कुराहरु उल्िेख गनुय 

पनेछ:-  

(क) प्रस् ाव िाग पत्र,  

(ख) प्रस् ावदा ािे प्रस् ाव गरेको प्रिखु जनशलक्तिे आफ्नो हािसािैको वयैलक्तक लववरण सत्य र पणूय रहकेो कुरा 

प्रिालण  गरेको ह न ुपने व्यहोरा,   

(ग) प्रालवलिक प्रस् ाव िलू्यांङ्कन गरेपलछ िात्र आलथयक प्रस् ाव खोलिने कुरा, 

(घ) प्रालवलिक प्रस् ाविा प्रस् ावदा ािे प्राप्त गनुय पने उिीणायङ्क, 

(ङ) प्रस्दा ावदा ािे सम्बलन्ि  कािको िालग आफ्नो छुटै्ट कायययोजना  था जनशलक्त प्रस् ाब गनय सक्ने वा नसक्ने, 

(च) प्रस् ावदा ािे काययिेत्रग  श यिा लटप्पणी गनय सक्ने वा नसक्ने, र 

(छ) प्रस् ालव  कायय गनय आवश्यक पने रकि व्यहोने स्रो  ।  

(३) गाउुँपालिकािे प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा िा प्रस् ाव िलू्यांङ्कनको अङ्कभार उल्िेख गनुय पनेछ ।  

(४) उपलनयि (३) बिोलजि अङ्कभार उल्िेख गदाय दहेाय बिोलजि गनुय पनेछ:- 

(क) प्रस् ावको छनौट गणुस् र र िाग  लवलि अपनाई गररने भएिा कािको प्रकृल  र जलटि ा अनसुार प्रालवलिक 

 था आलथयक प्रस् ावको कूि अङ्कभार एकसय ह ने गरी र त्यस् ो कूि अङ्कभार िध्ये प्रालवलिक प्रस् ावको 

कूि अङ्कभार सिरीदलेख नब्बे र आलथयक प्रस् ावको अङ्कभार  ीसदलेख दशसम्ि ह ने गरी लनिायरण गनुय पनेछ 

।  

(ख) प्रस् ावको छनौट गणुस् र लवलि, लनलश्च  बजटे लवलि र न्यनू िाग  लवलि अपनाई गररने भएिा प्रालवलिक 

प्रस् ावको कूि अङ्ंकभार एकसय ह ने गरी लनिायरण गनुय पनेछ ।  



 

 

(५) लनलश्च  बजटे लवलिबाट परािशयदा ाको छनौट गनय प्रस् ाव आव्हान गदाय उपिब्ि बजटे प्रस् ाविा खिुाउन ुपनेछ 

। 

(६) प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा िा परािशयदा ाको छनौट गनय अङ्कभार उल्िेख गदाय दहेाय बिोलजिको अङ्कको 

सीिा ननाघ्ने गरी कािको प्रकृल  र जलटि ा अनसुार उपयकु्त अङ्क उल्िेख गनुय पनेछ:- 

(क) प्रस् ावदा ाको खास कािको अनभुव   कूि अङ्कको पच्चीस प्रल श सम्ि 

(ख) कायय सम्पादन गने  ररका र कायय िेत्रग   कूि अङ्कको बीसदलेख पैं ीस प्रल श सम्ि  

       श य प्रल को प्रभावग्राही ा 

(ग) िखु्य िखु्य जनशलक्तको योग्य ा र अनभुव  कूि अङ्कको  ीसदलेख साठी प्रल श सम्ि 

(घ) प्रलवलि हस् ान् रण वा  ालिि    कूि अङ्कको दश प्रल श सम्ि 

(ङ) स्वदशेी जनशलक्तको सहभालग ा   कूि अङ्कको दश प्रल श सम्ि 

जम्िा     कूि अङ्क १०० 

(७) उपलनयि (६) को खण्ड (ङ) िा उलल्िलख  अङ्कभार रालररयस् रको प्रस् ावको हकिा िाग ूह ने 

       छैन । 

(८) उपलनयि (६) िा उलल्िलख  सबै िलू्यांङ्कनका आिारिाई  ीन वटा उप–आिारिा लवभाजन गरी सो वाप को 

अङ्क सिे  लनिायरण गनुय पनेछ । 

(९) उपलनयि (३) बिोलजि अङ्कभार उल्िेख गदाय उिीणायङ्क सि े उल्िेख गनुय पनेछ । 

(१०) परािशय सेवाको खररदको प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा िा परािशयदा ा छनौट गने अङ्कभार उल्िेख गदाय कुनै 

परािशयदा ा व्यलक्त, फिय वा कम्पनीसुँग भइरहकेा काि (वकय  इन ह्याण्ड) को जनशलक्त सोही हदसम्ि पलछल्िो 

प्रस् ावको िलू्याङ्कनको सियिा गणना नह ने कुरा उल्िेख गनुय पनेछ ।  

(११) यस लनयि बिोलजि प्रस् ाव िलू्याङ्कन गदाय उपलनयि (८) बिोलजि गररएको लवभाजन र सो वाप को 

अङ्कभारको आिारिा िात्र िलू्याङ्कन गनुय पनेछ । 

 

८१. िौजदुा सचूीिा रहकेा परािशयदा ाबाट प्रस् ाव िाग गरी परािशय सेवा लिन सलकनेिः (१) बीस िाख रुपैयाुँभन्दा 

कि रकिको परािशय सेवा ऐनको दफा ६क. बिोलजिको िौजदुा सचूीिा रहकेा परािशयदा ाबाट लिलख  रुपिा 

प्रालवलिक र आलथयक प्रस् ाव िाग गरी खररद गनय सलकनेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोलजि प्रस् ाव िाग गदाय सम्भव भएसम्ि छ वटा र कम् ीिा  ीन वटा परािशयदा ािाई प्रस् ाव 

सम्बन्िी कागजा  पठाई प्रालवलिक र आलथयक छुट्टा छुटै्ट खाििा िाग गनुय पनेछ । 

(३) उपलनयि (२) बिोलजिको प्रस् ाव िलू्यांङ्कन लवलि गणुस् र र िाग  लवलि अनसुार छनौट गनुय   पनेछ । 



 

 

 

८२. प्रस् ाव  यार गनय लदईने लनदशेनिा उल्िेख गनुयपने कुरािः ऐनको दफा ३१ को उपदफा (२) को खण्ड  

(ग) बिोलजिको प्रस् ाव  यार गनय प्रस् ावदा ािाई लदइने लनदशेनिा दहेायका कुरा उल्िेख गनुय पनेछ:- 

(क) प्रालवलिक प्रस् ाव र आलथयक प्रस् ावको ढाुँचा, 

(ख) प्रालवलिक र आलथयक प्रस् ाव  यार गने र पेश गने  रीका,  

(ग) काि कल  चरणिा परूा ह ने हो र थप काि लदन सलकने नसलकने कुरा, 

(घ) प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा का सम्बन्ििा प्रस् ावदा ािे कुनै जानकारी लिन ुपने भए त्यस् ो जानकारी लिन 

सलकने  ररका,  

(ङ) प्रस् ालव  कािको कुनै अशं परािशयदा ािे सब–कन्रयाक्टिा लदन सक्ने नसक्ने कुरा, 

(च) गाउुँपालिकािे उपिब्ि गराउने सचूना, सेवा, उपकरण सम्बन्िी जानकारी, 

(छ) प्रस् ाव पेश गनुयअलघ प्रस् ावदा ाको बैठक ह ने नह ने कुरा, 

(ज) प्रस् ाव िान्य ह ने अवलि, 

(झ) प्रस् ालव  खररद कारबाही अन् गय  सजृना ह ने कुनै िािसािान आपलू य, लनिायण कायय, अन्य सेवा वा परािशय 

सेवा सम्बन्िी काि परािशयदा  ृफिय वा लनजसंग सम्बद्ध व्यलक्त संस्थािाई लददंा प्रस् ालव  परािशय सेवासंगको 

स्वाथय बालझन सक्छ भन्ने गाउुँपालिकािाई िागिेा त्यस् ो प्रस् ावदा ा वा व्यलक्तिाई त्यस् ो काि लदन नसलकने 

कुरा, 

(ञ) प्रस् ावदा ा र लनजको जनशलक्तिे ल नुय पने कर वारेको जानकारी र प्रस् ावदा ािे कर वा अन्य कुनै लवषयिा थप 

जानकारी लिन चाहिेा लनजिे सम्पकय  गनुय पने आलिकाररक अन्य लनकाय, 

(ट) प्रस् ावको भाषा, 

(ठ) गाउुँपालिकािे प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा  संशोिन गने काययलवलि, 

(ड) प्रस् ाव पेश गने  ररका,  

(ढ) प्रस् ाव खोल्ने  ररका, 

(ण) गोपलनय ा सम्बन्िी श य । 

 

८३. प्रस् ाव छनौट लवलििः (१) गाउुँपालिकािे दहेायको कािको िालग परािशय सेवा खररद गदाय गणुस् र लवलि छनौट 

गरी खररद गनय सक्नेछ :- 

(क) आफ्नो िेत्रको आलथयक वा िेत्रग  अध्ययन, वह िेलत्रय (िल्टी सेक्टरि) सम्भाव्य ा अध्ययन, घा क 



 

 

फोहरििैा ब्यवलस्थ  गने एव ं ह िगाउने संयन्त्रको लडजाइन, शहरी गरुुयोजनाको लडजाइन, लवलिय िेत्र सिुार 

जस् ा परािशयदा ाबाट अपेलि  कायय स्पष्टरुपिा यलकन गनय नसलकने प्रकृल को र गाउुँपालिकािे परािशयदा ाबाट 

खोजपणूय प्रस् ावको अपेिा गरेको काि,  

(ख) ठूिा बाुँि वा प्रिखु पवूायिार लनिायणको सम्भाव्य ा अध्ययन वा संरचनात्िक इलन्जलनयररङ्ग लडजाइन, 

िहत्वपूणय नील  सम्बन्िी अध्ययन, लवषयग  िेत्रको व्यवस्थापन अध्ययन जस् ा उच्च दि ा आवश्यक पने र 

भलवरयिा गम्भीर  था दरूगािी प्रभाव पाने लकलसिको काि,  

(ग) व्यवस्थापन परािशय, िेत्रग  (सेक्टरि)  था नील ग  अध्ययन जस् ा सेवाको िलू्य कािको गणुस् रिा लनभयर 

ह ने वा व्यलक्त, संस्था लपच्छे सारभ ू रुपिा अिग अिग  ररकाबाट सम्पादन गनय सलकने र प्रल स्पिी प्रस् ावको 

िाग   िुना गनय नसलकने लकलसिको काि । 

(२) उपलनयि (१) बिोलजि गणुस् र लवलि छनौट गनय अध्यि/प्रिखुको स्वीकृल  लिन ुपनेछ । 

(३) िेखापरीिण, सािान्य इलन्जलनयरीङ्ग लडजाइन  था खररद एजने्ट जस् ा राम्ररी अभ्यास भइसकेका, लनयलि  

प्रकृल का र कि िाग  िाग्ने कािका िालग न्यनू िाग  लवलि छनौट गनय सलकनेछ ।  

 

 ८४. प्रस् ाव खोल्ने  ररकािः (१) गाउुँपालिकािे ऐनको दफा ३२ बिोलजि प्रस् ाव खोल्दा प्रस् ावदा ा वा लनजको 

प्रल लनलिको रोहवरिा खोल्न ुपनेछ ।  

 र, प्रस् ावदा ा वा लनजको प्रल लनलि उपलस्थ  नभएको कारणिे प्रस् ाव खोल्न बािा पने छैन । 

(२) उपलनयि (१) बिोलजि प्रस् ाव खोल्नअुलघ म्याद नाघी प्राप्त ह न आएको प्रस् ावको खाि र री पवूयक द ाय भएका 

प्रस् ावको खाििाई छुट्याई म्याद नाघी प्राप्त ह न आएका प्रस् ाव नखोिी सम्बलन्ि  प्रस् ावदा ािाई लफ ाय गनुय 

पनेछ । त्यसरी लफ ाय गररएको कुरा, लिल  र सिय खररद कारबाहीको प्रल वदेनिा खिुाउन ुपनेछ । 

(३) उपलनयि (२) बिोलजि प्रस् ाव लफ ाय गरेपलछ री पवूयक द ाय भएका प्रस् ावको बालहरी खाि ििसंैग खोिी सो 

खािसुँग रहकेो प्रालवलिक प्रस् ावको खाि खोिी दहेायका कुरा पढेर सनुाई सोको िचुलु्का  यार गनुय पनेछ:-  

(क) प्रस् ावदा ाको नाि र ठेगाना,  

(ख) प्रस् ाविा प्रस् ावदा ाको हस् ािर भए नभएका, 

(ग) प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा िा सच्याईएको वा केरिटे गरेकोिा प्रस् ावदा ा वा लनजको प्रल लनलििे हस् ािर गरे 

नगरेको,  

(घ) गाउुँपालिकािे उपयकु्त ठानेको अन्य आवश्यक कुराहरु । 

(४) उपलनयि (३) बिोलजिको िचुलु्कािा उपलस्थ  प्रस् ावदा ा वा लनजको प्रल लनलिको दस् ख  गराउन ुपनेछ । 

(५) उपलनयि (४) बिोलजि खोलिएको प्रालवलिक प्रस् ाव यथालशघ्र िलू्यांङ्कन सलिल िा पठाउन ुपनेछ । 



 

 

 

८५. प्रालवलिक प्रस् ावको िलू्यांङ्कन गने  ररकािः (१) प्रालवलिक प्रस् ाव िलू्यांङ्कन गदाय िलू्यांङ्कन सलिल का 

प्रत्येक सदस्यिे छुट्टा छुटै्ट रुपिा लनयि ८० को उपलनयि (६) िा उलल्िलख  आिार बिोलजि िलू्यांङ्कन गरी 

प्रस् ावदा ािे प्राप्त गरेको अङ्क यलकन गनुय पनेछ । 

(२) िलू्याङ्कन सलिल िे प्रालवलिक प्रस् ावको िलू्याङ्कन गनयको िालग सहयोग परु् याउन सम्बलन्ि  लवज्ञहरू 

सलह को  ीन सदस्यीय उपसलिल  गठन गनय सक्नेछ । 

(३) उपलनयि (१) बिोलजि अङ्क यलकन भएपलछ सो सलिल को प्रत्येक सदस्यिे प्रदान गरेको अङ्क गणना गरी सो 

सलिल िे त्यस् ो प्रस् ाविे प्राप्त गरेको औष  अङ्क लनकाल्न ुपनेछ ।  

(४) उपलनयि (१) र (३) बिोलजि िलू्यांङ्कन पलछ िलू्यांङ्कन सलिल िे लनयि ८० को उपलनयि (९) बिोलजिको 

उिीणायङ्क प्राप्त गने प्रस् ावदा ाहरुको सचूी  यार गनुय पनेछ ।  

(५) उपलनयि (४) बिोलजिको सचूी  यार गदाय उच्च ि अकं प्राप्त गने प्रस् ावदा ादलेख ििैसंग  यार गनुय पनेछ ।  

(६) िलू्यांङ्कन सलिल िे प्रालवलिक प्रस् ावको िलू्यांङ्कनको कायय सिाप्त नह ञ्जिे आलथयक प्रस् ाव खोल्न   ह दंनै । 

(७) उपलनयि (४) बिोलजिको सचूीिा रहकेा प्रस् ावदा ाको िात्र लनयि ८८ बिोलजि आलथयक प्रस् ाव खोलिनेछ ।  

(८) उपलनयि (४) बिोलजिको सचूीिा सिावशे ह न नसकेका प्रस् ावदा ाको प्रस् ाव नखोिी सम्बलन्ि  

प्रस् ावदा ािाई लफ ाय गनुय पनेछ । 

 

८६. िलू्यांङ्कन प्रल वदेन  यार गनुय पने :- (१) िलू्याङ्कन सलिल िे लनयि ८५ बिोलजिको िलू्यांङ्कन सम्बन्िी 

कारबाही पलछ प्रस् ावको गणुस् र सम्बन्ििा प्रल वदेन  यार गनुय पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको प्रल वदेनिा दहेायका कुराहरु सि े उल्िेख गनुय पनेछ:-   

(क) प्रस् ावदा ाको नाि र ठेगाना, 

(ख) प्रस् ावदा ा वा लनजको अलिकार प्राप्त प्रल लनलिको सलहछाप भए वा नभएको, 

(ग) प्रस् ावदा ा प्रस् ाव पेश गनय काननू बिोलजि योग्य भएको पष्ु्टयाई गने कागजा हरु पेश भए वा नभएको, 

(घ) संयकु्त उपिि सम्बन्िी सम्झौ ा आवश्यक भए सो पेश भए वा नभएको, 

(ङ) प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा िा प्रस् ावदा ािाई लदइएको लनदेशन अनरुुप प्रस् ाव पणूय भए वा नभएको, र 

(च) प्रत्येक प्रस् ावको सापेलिक सवि ा, दवुयि ा र िलू्याङ्कनको पररणाि । 

 

८७.  प्रालवलिक प्रस् ाव िलू्यांङ्कन गदाय छनौट भएको प्रस् ावदा ािाई सचूना लदन ुपने :- (१) गाउुँपालिकािे लनयि 

८५ को उपलनयि (४) बिोलजिको सचूीिा सिावेश भएका प्रस् ावदा ािाई आलथयक प्रस् ाव खोल्ने स्थान, 



 

 

लिल  र सिय उल्िेख गरी सो लिल  र सियिा उपलस्थ  ह न सूचना लदन ुपनेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोलजि प्रस् ावदा ािाई उपलस्थ  ह न सचूना लददंा रालररयस् रको प्रस् ावको हकिा कम् ीिा सा  

लदन र अन् रायलररयस् रको प्रस् ावको हकिा कम् ीिा पन्र लदनको अवलि लदन ुपनेछ । 

(३) उिीणािंङ्क प्राप्त नगने प्रस् ावदा ािाई लनजको प्रालवलिक प्रस् ाव छनौट ह न नसकेको कारण खिेुको सचूना 

सलह  लनजको आलथयक प्रस् ाव लफ ाय लदन ुपनेछ ।  

(४) यस लनयिाविी बिोलजि प्रस् ावदा ा छनौट गदाय कुनै प्रस् ावदा ािे आफूिे प्राप्त गरेको अङ्क र छनौटिा पनय 

नसकेको कारण िाग गरेिा पाुँच लदनलभत्र लनजिे प्राप्त गरेको अङ्क र छनौट ह न नसकेको कारण 

प्रस् ावदा ािाई लदन ुपनेछ ।  

 

८८. आलथयक प्रस् ाव खोल्नेिः (१) िलू्यांङ्कन सलिल िे आलथयक प्रस् ावको खाि खोल्दा प्रस् ावदा ा वा लनजको 

प्रल लनलिको उपलस्थल िा खोल्न ुपनेछ । 

 र, प्रस् ावदा ा वा लनजको प्रल लनलि उपलस्थ  नभएको कारणिे आलथयक प्रस् ाव खोल्न बािा पने  छैन । 

(२) उपलनयि (१) बिोलजि आलथयक प्रस् ावको खाि खोिेपलछ िलू्यांङ्कन सलिल िे प्रस् ावदा ाको नाि, लनजिे 

प्रालवलिक प्रस् ाविा प्राप्त गरेको अङ्क र आलथयक प्रस् ाविा प्रस् ाव गरेको सेवा शलु्क पढेर सनुाई दहेाय 

बिोलजिको िचुलु्का  यार गनुय पनेछ:- 

(क) प्रस् ावदा ाको नाि र ठेगाना,  

(ख) प्रस् ालव  सेवा शलु्क,  

(ग) प्रस् ालव  सेवा शलु्किा कुनै छूट लदन प्रस् ाव गररएको भए सोको व्यहोरा, 

(घ) अङ्क र अिरकाबीच लभन्न ा भए सो लभन्न ाको लववरण, 

(ङ) आलथयक प्रस् ाविा प्रस् ावदा ा वा लनजको प्रल लनलिको हस् ािर भए नभएको, 

(च) आलथयक प्रस् ाविा कुनै कुरा वा व्यहोरा केरिटे गरेको भए सो ठाउुँिा प्रस् ावदा ा वा लनजको प्रल लनलििे 

हस् ािर गरे नगरेको  था केरिटे गरेको रकि र व्यहोरा,  

(छ) गाउुँपालिकािे उपयकु्त ठानेको अन्य आवश्यक कुराहरु । 

 

८९. आलथयक प्रस् ावको िलू्यांङ्कन :- (१) प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा िा अन्यथा उल्िेख गररएकोिा बाहके 

आलथयक प्रस् ावको िलू्यांङ्कन प्रयोजनको िालग सो प्रस् ाविा िलू्य अलभवलृद्ध कर बाहके प्रचलि  काननू 

बिोलजि परािशयदा ािाई िाग्ने कर  था परािशयदा ाको भ्रिण, सम्बलन्ि  कागजा को अनवुाद, प्रल वदेन 

छपाई वा लशरोभार खचय जस् ा सोिभनाय ह ने खचय सि े लनजको सेवा शलु्किा सिावेश गररएको िालननेछ ।  



 

 

(२) िलू्यांङ्कन सलिल िे प्रत्येक प्रस् ावदा ाको आलथयक प्रस् ावको िलू्यांङ्कन गदाय प्रस् ाविा कुनै अङ्क गलण ीय 

त्रलुट पाइएिा गाउुँपालिकािे त्यस् ो त्रलुट सच्याउन सक्नेछ र त्यसरी त्रलुट सच्याउंदा एकाइ दर र कूि रकििा 

लभन्न ा भएिा एकाइ दर िान्य ह नेछ र सोही दर बिोलजि कूि रकि सच्याउन ुपनेछ । त्यसरी त्रलुट सच्याईएको 

भएिा सोको जानकारी सम्बलन्ि  प्रस् ावदा ािाई लदन ुपनेछ । 

(३) प्रस् ावदा ािे आलथयक प्रस् ाविा उल्िेख गरेको रकि अङ्क र अिरिा फरक परेिा अिरिा िेलखएको रकि 

िान्य ह नेछ ।  

(४) प्रस् ालव  कबोि अंङ्किा प्रस् ावदा ािे कुनै छूट लदन प्रस् ाव गररएको कुरा आलथयक प्रस् ाव खोिेको 

िचुलु्कािा उल्िेख भएको भए िलू्यांङ्कन सलिल िे त्यसरी छूट लदन प्रस् ाव गररएको रकि सिायोजन गनुय 

पनेछ ।  

(५) उपलनयि (२), (३) र (४) बिोलजिको िलू्यांङ्कन पलछ सबै प्रस् ावदा ाको कायि ह न आएको कबोि 

अङ्ंकको सचूी  यार गनुय पनेछ । 

 

९०. प्रस् ावदा ाको छनौट :- (१) प्रस् ावको छनौट गनय गणुस् र र िाग  लवलि अपनाईएको भएिा िलू्यांङ्कन 

सलिल िे दहेाय बिोलजि प्रालवलिक र आलथयक प्रस् ावको िलू्यांङ्कन गरी सफि प्रस् ावदा ाको छनौट गनुय 

पनेछ :-– 

(क) िलू्यांङ्कन गररने प्रस् ावदा ाको प्रालवलिक प्रस् ावको प्राप्तांकिाई प्रालवलिक प्रस् ावको िालग छुट्याईएको 

अङ्कभारिे गणुन गरी प्राप्त गणुनफििाई एकसयिे भाग गदाय आउने भागफिको अङ्क प्रालवलिक प्रस् ावको 

खदु प्राप्तांक ह नेछ ।                                             

(ख) प्रालवलिक प्रस् ावको िलू्यांङ्कनबाट सफि भएका प्रस् ावहरुिध्ये सबैभन्दा घटी कबोि अङ्ंकिाई आलथयक 

प्रस् ावको िालग छुट्याईएको अङ्कभारिे गणुन गरी प्राप्त गणुनफििाई िलू्यांङ्कन गररने प्रस् ावदा ाको 

कबोि अङ्ंकिे भाग गदाय आउने भागफिको अङ्क आलथयक प्रस् ावको खदु प्राप्तांक ह नछे ।  

(ग) प्रालवलिक प्रस् ाव र आलथयक प्रस् ावको खदु प्राप्तांक जोडी संयकु्त िलू्याङ्कन गदाय सबैभन्दा बढी अङ्क पाउने 

प्रस् ावदा ा सफि ह ने ह दंा लनजिाई छनौट गनुय पनेछ । 

उदाहरण :- (१) प्रालवलिक प्रस् ाविाई छुट्याइएको कूि अंङ्कभार = ८०  

लनिायरर  उ ीणायङ्क ल्याउने क, ख र ग प्रस् ावदा ािे प्रालवलिक प्रस् ाविा पाएको अङ्ंक :- 

क= ९० 

ख= ८५ 

ग= ८०  

उपयुयक्त अङ्ंकको आिारिा प्रालवलिक प्रस् ाविा पाउने अङ्क गणना गने  ररका :- 



 

 

क=  

        

ख =  

 

ग =  

 

 (२) आलथयक प्रस् ाविाई छुट्याइएको अंङ्कभार = २० 

प्रालवलिक प्रस् ाविा उ ीणय भएका क, ख र ग प्रस् ावदा ािे आलथयक प्रस् ाविा कबोि गरेको रकि :- 

क= ४, ५० ०००।– 

ख= ४, ३० ०००।– 

ग= ४, २० ०००।–  

 सथय सवभैन्दा  घटी कबोि गरेको रकि = ४,२० ०००।– 

उपयुयक्त अङ्ंकको आिारिा आलथयक प्रस् ाविा पाउने अङ्क गणना गने  ररका :- 

क=  

        

ख =  

 

ग =  

 

 

(३) प्रालवलिक प्रस् ाव र आलथयक प्रस् ावको संयकु्त िलू्यांङ्कनबाट पाउने कूि अङ्ंक लववरण:- 

 

प्रस्तार्दाता 
प्रालर्लधक प्रस्तार्को खुद 

प्राप्ताङक 

आलथवक प्रस्तार्को खुद 

प्राप्तङ्क 
कुि अङ्क कैलियत 

क ७२ १८.६६ ९०.६६ सबै भन्दा बढी कूि अङ्क 

पाउने प्रस् ावदा ा “क” 



 

 

छनौट गनुय पने । 

ख ६८ १९.५३ ८७.५३  

ग ६४ २०.०० ८४  

 

(२) प्रस् ावको छनौट गनय गणुस् र लवलि अपनाईएको भएिा िलू्यांङ्कन सलिल िे ऐनको दफा ३५ को उपदफा (१) 

को खण्ड (ख) बिोलजि प्रालवलिक प्रस् ाविा उच्च ि अङ्ंक प्राप्त गने प्रस् ावदा ाको िात्र छनौट गनुय पनेछ ।  

(३) प्रस् ावको छनौट गनय लनलश्च  बजटे लवलि अपनाईएको भएिा िलू्यांङ्कन सलिल िे ऐनको दफा ३५ को उपदफा 

(१) को खण्ड (ग) बिोलजि त्यस् ो बजटेको सीिाभन्दा बढी िाग  भएको प्रस् ाव रद्द गनेछ र त्यस् ो बजटेको 

सीिालभत्र परी प्रालवलिक प्रस् ाविा उच्च ि अंङ्क प्राप्त गने प्रस् ावदा ाको प्रस् ाव छनौट गनुय पनेछ । 

(४) प्रस् ावको छनौट गनय न्यनू िाग  लवलि अपनाईएको भएिा िलू्यांङ्कन सलिल िे ऐनको दफा ३५ को उपदफा 

(१) को खण्ड (घ) बिोलजि प्रालवलिक प्रस् ाविा सफि ह न लनिायरर  न्यनू ि अङ्ंक प्राप्त गने प्रस् ावदा ािध्ये 

सवभैन्दा कि िाग  भएको प्रस् ावदा ाको प्रस् ाव छनौट गनुय पनेछ ।  

(५) यस लनयि बिोलजि छनौट भएको प्रस् ावदा ासंग वा ाय गनुयपने भएिा गाउुँपालिकािे प्रस् ाव छनौट भएको सा  

लदनलभत्र त्यस् ो प्रस् ावदा ािाई लिल , सिय र स्थान खोिी वा ाय गनय आउन सचूना लदन ुपनेछ । 

(६) उपलनयि (५) बिोलजि प्रस् ावदा ािाई वा ायको िालग बोिाउुँदा रालररयस् रको प्रस् ाव भए सा  लदन र 

अन् रायलररयस् रको प्रस् ाव भए पन्र लदनको म्याद लदन ुपनेछ ।  

(७) ऐनको दफा ३८ बिोलजि सम्झौ ा गने परािशयदा ािे सम्झौ ा गरेको  ीस लदनलभत्र सम्झौ ाको कूि रकि 

सिट्ेने गरी गाउुँपालिकािाई लनश य भकु्तानी ह ने पेशाग  दालयत्व बीिा (प्रोफेसनि िायलबलिटी इन्सोरेन्स) पेश 

गनुय पनेछ ।  

(८) यस लनयिाविी बिोलजि सम्झौ ा गने परािशयदा ािे उपलनयि (७) बिोलजिको म्यादलभत्र पेशाग  दालयत्व 

बीिा दालखिा नगरेिा गाउुँपालिकािे त्यस् ो खररद सम्झौ ाको अन्त्य गरी लनजिाई कािो सचूीिा राख्न 

सम्बलन्ि  लनकायिा लसफाररस गनुय पनेछ । 

 

९१.   परािशय सेवा सम्बन्िी प्रस् ाव स्वीकृ  गने अलिकारीिः (१) दहेायको परािशय सम्बन्िी प्रस् ाव स्वीकृ  गने 

अलिकार दहेायका अलिकारीिाई ह नेछ :- 

क) बीस िाख रुपैयाुँसम्िका प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  

ख) बीस िाख रुपैयाुँभन्दा बढी रकिको अध्यि 

९२. सोझ ैवा ायबाट :- गाउुँपालिकािाई उपयोगी र आवश्यक पने  ािीि, गोष्ठी र सेलिनार जस् ा लवषयिा सेवा लिन 



 

 

परेिा पाुँच िाख रुपैयाुँसम्िको परािशय सेवािा प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  आफैिे र सोभन्दा िालथको रकिको 

हकिा अध्यिको स्वीकृल  लिई ऐनको दफा ३७ को प्रल कूि नह ने गरी सोझ ैवा ायबाट खररद गनय सलकनेछ । 

 

९३. अन्य लवलििः दहेायको अबस्थािा कुनै परािशयदा ािाई लवशेषज्ञ ा र योग्य ाको आिारिा लनयकु्त गनय सलकनेछ 

:- 

(क) कुनै काि गनय उच्च स् रको लबशषेज्ञ ा आवश्यक परेिा वा,  

(ख) छोटो सियको िालग परािशय आवश्यक परेिा वा परािशयदा ा लनयकु्त गने सिय न्यनू भएिा वा, 

(ग) आवश्यक कायय सम्पन्न गनय केही परािशयदा ा िात्र योग्य भएिा वा, 

(घ) परािशयदा ाको छनौट गनय िेरै सिय िाग्ने भई सिय अपयायप्त भएिा । 

 

 

 

परिच्छेद–७ 

खरिद सभबन्धी अन्य व्यर्स्था 

 

९४. लसिबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्िी व्यवस्थािः (१) गाउुँपालिकािे स्वीकृ  काययिि र खररद योजना अनसुार बीस 

िाख रूपैयाुँसम्ि िाग  अनुिान भएको िािसािान, लनिायण कायय वा जनुसकैु सेवा ऐनको दफा ४० बिोलजि 

लसिबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी खररद गनय सक्नेछ ।  

(२) यस लनयिाविीिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन पचास िाख रूपैयाुँसम्िको एक्सरे, इलसजी, 

औषलिजन्य िािसािान, रोगको लनदान  था उपचारको िालग प्रयोग ह ने स्वास््य सम्बन्िी उपकरणहरू खररद 

गदाय लसिबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी खररद गनय सलकनेछ । 

(३) लसिबन्दी दरभाउपत्रको फाराििा ऐनको दफा ४० को उपदफा (२) िा उलल्िलख  कुराको अल ररक्त दहेायका 

कुरा उल्िेख गनुय पनेछ:- 

(क) आपलू य गनुयपने िािसािान, सम्पन्न गनुयपने लनिायण कायय वा प्रदान गनुयपने सेवाको लववरण,  

(ख) लसिबन्दी दरभाउपत्रदा ाको योग्य ा (लनिायण खररद बाहके) 

(ग) कायय सम्पादन जिान  आवश्यक पने भए सो कुरा,  

(घ) लसिबन्दी दरभाउपत्र िान्य रहने अवलि,  

(ङ) लसिबन्दी दरभाउपत्र फाराििा दरभाउपत्रदा ािे री पवूयक सहीछाप गरेको ह न ुपने कुरा,  



 

 

(च) लसिबन्दी दरभाउपत्र िलू्याङ्कन गने  ररका, 

(छ) िािसािानको हकिा वारेन्टी सम्बन्िी दालयत्व र लनिायण काययको हकिा त्रलुट सच्याउने अवलि सम्िको दालयत्व 

।  

(४) उपलनयि (३) बिोलजि फाराि  यार भएपलछ लसिबन्दी दरभाउपत्र िाग गनय ऐनको दफा ४० को उपदफा (३) 

बिोलजि सचूना प्रकाशन गनुय पनेछ र त्यस् ो सचूनािा दहेायका कुरा उल्िेख गनुय पने 

       छ :- 

(क) लसिबन्दी दरभाउपत्र फाराि पाईने स्थान र सो वाप  िाग्ने दस् रु, 

(ख) जिान  आवश्यक पने भए सोको लकलसि, रकि र सियावलि, 

(ग) लसिबन्दी दरभाउपत्र पठाउने  ररका, 

(घ) लसिबन्दी दरभाउपत्र पठाउन ुपने कायायिय वा अलिकारीको नाि र ठेगाना, 

(ङ) लसिबन्दी दरभाउपत्र दालखिा गनुयपने अलन् ि लिल  र सिय, 

(च) लसिबन्दी दरभाउपत्र खोल्ने लिल , सिय र स्थान, 

(छ) अन्य आवश्यक कुराहरु । 

(५) उपलनयि (४) बिोलजि सूचना प्रकाशन गदाय  ीनभन्दा कि लसिबन्दी दरभाउपत्र पेश ह न आएिा वा दरभाउपत्र 

पेश नै नभएिा सो सम्बन्ििा कुनै कुरा उल्िेख नगरी सोही उपलनयि बिोलजि दोस्रो पटक सचूना प्रकाशन गनुय 

पनेछ ।  

(६) उपलनयि (५) बिोलजि दोस्रो पटक सचूना प्रकाशन गदाय पलन आवश्यक संख्यािा लसिबन्दी दरभाउपत्र पेश ह न 

नआएिा पेश ह न आएका दरभाउपत्रिध्येबाट दरभाउपत्र स्वीकृ  गनय बािा पने छैन ।  

(७) लसिवन्दी दरभाउपत्र पेश गनय इच्छुक व्यलक्त, फिय, संस्था वा कम्पनीिे एक हजार रुपैंयाुँ ल री दरभाउपत्रको 

फाराि खररद गरी सोही फाराििा लसिवन्दी दरभाउपत्र पेश गनुय पनेछ ।  

(८) उपलनयि (७) बिोलजिको दरभाउपत्रको फाराििा प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  वा लनजिे  ोकेको अलिकृ को 

दस् ख  भई छाप िागकेो ह न ुपनेछ । 

(९) लसिबन्दी दरभाउपत्रको जिान  िाग गदाय स्वीकृ  िाग  अनिुान रकिको दईुदलेख  ीन प्रल श  रकिको 

सीिालभत्र रही लनलश्च  रकि  ोकी लसिबन्दी दरभाउपत्र िागको सचूनािा जिान  रकि उल्िेख गनुय पनेछ । 

यस् ो जिान  रकि नगद वा वालणज्य बैङ्कबाट पचहिर लदनको िान्य अवलि रहने गरी जारी भएको बैङ्क 

जिान  (बैङ्क ग्यारेन्टी) लसिबन्दी दरभाउपत्र लदने व्यलक्त, फिय, कम्पनी वा संस्थािे लसिबन्दी दरभाउ पत्रसाथ 

पेश गनुय पनेछ ।  

(१०) लसिबन्दी दरभाउपत्रको िान्य अवलि पैं ािीस लदनको ह नेछ । 



 

 

(११) लसिवन्दी दरभाउपत्र पेश गने अलन् ि सिय सलकएको िगि ैलसिवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सचूनािा 

 ोलकएको स्थानिा सम्भव भएसम्ि लसिवन्दी दरभाउपत्रदा ा वा लनजको प्रल लनलिको रोहवरिा लसिवन्दी 

दरभाउपत्र फाराि खोल्न ुपनेछ ।  

(१२) िलू्यांकन सलिल िे लसिबन्दी दरभाउपत्रको पररिण र िलू्याङ्कन गर्यनेछ । 

(१३) उपलनयि (११) बिोलजि लसिवन्दी दरभाउपत्र खोिेको लिल बाट पन्र लदनलभत्र ऐनको दफा ४० को उपदफा 

(५) बिोलजि लसिवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृ  गनुय पनेछ र सोको जानकारी सबै लसिवन्दी दरभाउपत्रदा ािाई लदन ु

पनेछ ।  

(१४) उपलनयि (१३) बिोलजि लसिवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृ  भएको सा  लदनलभत्र सम्बलन्ि  दरभाउपत्रदा ािाई 

खररद सम्झौ ा गनय आउन सचूना लदन ुपनेछ । 

(१५) उपलनयि (१४) बिोलजिको सचूना प्राप्त गने लसिवन्दी दरभाउपत्रदा ािे सो सचूना पाएको लिल िे सा  

लदनलभत्र लनयि ११९ बिोलजिको कायय सम्पादन जिान  पेश गरी खररद सम्झौ ा गनुय पनेछ । 

(१६) लसिवन्दी दरभाउपत्रदा ािे उपलनयि (९) बिोलजि राखकेो जिान  दहेायको अवस्थािा जफ  ह नेछ:- 

(क) छनौट भएको लसिवन्दी दरभाउपत्रदा ािे खररद सम्झौ ा नगरेिा,  

(ख) लसिवन्दी दरभाउपत्र फाराििा उलल्िलख  काययसम्पादन जिान  खररद सम्झौ ा गने म्याद लभत्र लदन नसकेिा,  

(ग) ऐनको दफा ६२ बिोलजिको आचरण लवपरी  काि गरेिा । 

(१७) लसिवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्िी अन्य काययलवलि पररच्छेद  ीनिा उलल्िलख  व्यवस्था बिोलजि ह नेछन ्। 

 

९५. सोझ ैखररद सम्बन्िी व्यवस्था :- (१) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बिोलजि खररद गदाय 

उपलनयि (११) को अिीनिा रही प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ को लनणययिे पाुँच िाख रूपैयाुँसम्ि िाग  

अनिुान भएको लनिायण कायय, िािसािान वा परािशय सेवा सोझ ैखररद गनय सलकने छ । 

(२) यस लनयिाविीिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन बीस िाख रूपैयाुँसम्िको औषलिजन्य िािसािान 

वा नेपाििा उत्पालद  पन्र िाख रूपैयाुँसम्िको िािसािान त्यस् ो िािसािानको उत्पादकिे रालररयस् रको 

सिाचारपत्रिा सचूना प्रकाशन गरी  ोकेको लबिी िलू्यिा सोझ ैखररद गनय सलकनेछ । यसरी सौझ ैखररद गदाय 

उपिब्ि भएसम्ि नेपाि गणुस् र लचन्ह प्राप्त िािसािान खररद गनुय पनेछ ।  

 र, कुनै औषलिजन्य िािसािान उत्पादन गने लवश्व स्वास््य सङ्गठनबाट पवूययोग्य ा प्राप्त एकिात्र औषलि उत्पादक 

कम्पनी भएकोिा त्यस् ो उत्पादकबाट खररद गनुयपदाय सोझ ैवा ाय गरी जल सकैु रूपैयाुँसम्िको भए पलन त्यस् ो 

औषलिजन्य िािसािान खररद गनय सलकनेछ ।  

(३) उपलनयि (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन एक आलथयक वषयिा एकै पटक वा पटक पटक गरी 



 

 

सीिाभन्दा बढी रकिको वा एउटै व्यलक्त, फिय, कम्पनी वा संस्थाबाट एक पटकभन्दा बढी सोझ ैखररद गनय 

सलकने छैन ।  

(४) यस लनयिाविीिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन गाउुँपालिकाको लनिन्त्रणािा भ्रिणिा रहकेा लवदेशी 

ििुकुको सरकार वा अन् रायलररय अन् र सरकारी संस्थाको अल  लवलशष्ट वा लवलशष्ट व्यलक्तिाई आल ्य ा र 

होटिबास सलुविाको िालग पाुँच िाख रूपैयाुँसम्ि सोझ ैखररद गनय सलकनेछ ।  

(५) उपलनयि (१) बिोलजिको खररदको हकिा संरचनात्िक वा एकाई दर सम्झौ ा गरी गनय सलकने छ । 

(६) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बिोलजि आपलू  गने अलिकार एउटा िात्र आपलू यक ायसुँग भएको 

अवस्थािा त्यस् ा प्रोप्राइटरी िािसािान वा औषलिजन्य िािसािान सो आपलू यक ा वा लनजका आलिकाररक 

लबक्ेर ा वा आलिकाररक एजने्ट िाफय   खररद गनय सलकनेछ । 

(७) उपलनयि (६) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन गाउुँपालिकािाई आवश्यक पने िािसािानको उत्पादक 

नेपाििा एउटा िात्र भएको र अन्य उपयकु्त लवकल्प नभएिा अध्यिबाट लनणयय गराई सोही व्यहोरा अलभिेख 

गरी उत्पादकसुँग सोझ ैखररद गनय सलकनेछ ।  

(८) उपलनयि (२) र (७) बिोलजि उत्पादकबाट सोझ ैखररद गदाय दहेायका श यहरु परूा गरेको उत्पादकबाट गनुय पनेछ:-  

(क) त्यस् ो उत्पादकिे आफ्नो उत्पादनको खदु्रा  था लडिर लबिी िलू्य सचूी रालररय स् रको सिाचारपत्रिा प्रकाशन 

गरेको, 

(ख) त्यस् ो उत्पादकिे स्थानीय लडिरिाई लदए सरहको छुट लदएको ।  

(९) सावयजलनक खररद अनगुिन कायायियिे उपलनयि (७) बिोलजि खररद भएको अवस्थािा त्यस् ो खररदसुँग 

सम्बलन्ि  उद्योगको उत्पादन िाग को परीिण गनय वा गराउन सक्नेछ । त्यसरी परीिण गदाय िाग  

अस्वाभालवक भएको पाइएिा त्यस् ो उद्योगिाई कािोसचूीिा राख्न सलकनेछ ।  

(१०) यस लनयिाविीिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रिा सचूना प्रकाशन 

गरी स्वदशेी घरेि ुउद्योग भनी  ोलकलदएको घरेि ुउद्योगबाट उत्पालद  पच्चीस िाख रूपैयाुँसम्िको िािसािान 

त्यस् ो घरेि ुउद्योगसुँग खररद सम्झौ ा गरी सोझ ैखररद गनय सलकनेछ । 

(११) एक िाख रुपैयाुँभन्दा बढी रकिको सोझ ैखररद गदाय िौजदुा सचूीिा रहकेा कम् ीिा  ीनवटा आपलू यक ाय, 

लनिायण व्यवसायी, परािशयदा ा वा सेवाप्रदायकबाट लिलख रुपिा दरभाउपत्र वा प्रस् ाव िाग गरी खररद गनुय 

पनेछ । 

(१२) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बिोलजिको प्रोपाइटरी िािसािान सोझ ैखररद गदाय सालवक 

सम्झौ ा िलू्यको  ीस प्रल श  िलू्यसम्ि खररद गनय सलकनेछ । 

(१३) कुनै सावयजलनक लनकायबाट उत्पालद  वा लव रर  कुनै िािसािान वा सेवा खररद गनुय परेिा त्यस् ो िािसािान 



 

 

वा सेवा उत्पादन वा लव रण गने सावयजलनक लनकायको अलिकार प्राप्त अलिकारीबाट लनिायरर  लबिी िलू्यिा 

सोझ ैखररद गनय सलकनेछ ।  

(१४) कुनै अन् रायलररय अन् रसरकारी संस्था वा लवदशेी ििुुकको सरकार वा त्यस् ो ििुकुको सावयजलनक लनकायसुँग 

कुनै िािसािान खररद गनुय पदाय त्यस् ो संस्था, सरकार वा लनकायबाट लनिायरर  लबिी िलू्यिा सोझ ैखररद गनय 

सलकनेछ ।  

(१५) यस लनयििा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन गाउुँपालिकािे उपलनयि (१३) र (१४) बिोलजि खररद 

गनुयपदाय कुनै जिान  िाग गनुय पनेछैन । 

(१६) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ङ) को अवस्थािा बाहके अन्य खण्डको अवस्थािा 

गररएको सोझ ैखररदको हकिा त्यस् ो खररदको प्रकृल , कारण र आिार सलह  लनिायण व्यवसायी, आपलू यक ाय, 

परािशयदा ा वा सेवा प्रदायकको नाि खिुाई सावयजलनक रुपिा सचूना प्रकाशन गनुय पनेछ । 

(१७) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को अवस्थािा खररद गनय एक  ह िालथको अलिकारीको 

स्वीकृल  लिन ुपनेछ । 

 

९६. सोझ ैखररद गनुयअलघ यलकन गनुयपने कुरािः (१) गाउुँपालिकािे सोझ ैखररद गनुयअलघ दहेायका कुरा यलकन गनुय 

पनेछ :-– 

(क) खररद गनुयपने िािसािान भण्डारिा िौज्दा  भए वा नभएको, 

(ख) प्रस् ालव  लनिायण व्यवसायी, आपलू यक ाय, परािशयदा ा वा सेवा प्रदायकसुँग खररद सम्झौ ा बिोलजिको कायय 

सम्पादन गनय आवश्यक योग्य ा भए वा नभएको, 

(ग) प्रस् ालव  लनिायण व्यवसायी, आपलू यक ाय, परािशयदा ा वा सेवा प्रदायकिे गाउुँपालिकाको िाग बिोलजि पेश 

गरेको प्रस् ाव  ोलकएको स्पेलसलफकेशन  था प्रालवलिक गणुस् र बिोलजिको भए वा नभएको, र 

(घ) प्रस् ालव  लनिायण व्यवसायी, आपलू यक ाय, परािशयदा ा वा अन्य सेवा प्रदायकबाट प्रस् ाव गररएको िलू्य उलच  

भए वा नभएको । 

(२) उपलनयि (१) को खण्ड (घ) बिोलजिको िलू्य उलच  भए नभएको कुरा यलकन गनय गाउुँपालिकािे बजार 

अध्ययन, पवूय खररद िलू्य, िाग  अनिुानका आिारिा दर लवशे्लषण गरी प्रस् ालव  लनिायण व्यवसायी, 

आपलू यक ाय, परािशयदा ा वा अन्य सेवा प्रदायकसुँग वा ाय गनय सक्नेछ । 

(३) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (३) बिोलजि खररद सम्झौ ा गदाय पत्राचारको िाध्यिबाट सि े गनय सलकनेछ ।  

 

९७. प्रल योलग ा गराई लडजाइन खररद गनय सक्नेिः गाउुँपालिकािे आलकय टेक्चरि वा शहरी योजना जस् ा लवषयको 



 

 

लडजाइन खररद गनुय पदाय त्यस् ो लडजाइन सम्बन्िी लवस्  ृ लववरण सलह को कागजा   यार गरी त्यस् ो कागजा  

अनरुुप लडजाइन प्रल योलग ा गराई उपयकु्त लडजाइन खररद गनय सक्नेछ ।  

 

९८.  खररद सम्बन्िी अन्य व्यवस्था :- ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अनसुार खररद गदाय नेपाि 

सरकार र दा पृिबीच भएको सम्झौ ा बिोलजिको दा  ृपिको खररद लनदलेशका (प्रोक्योरिने्ट गाइडिाइन) िा 

उल्िेख नभएका कुराहरूको हकिा ऐन र यस लनयिाविी बिोलजि ह नेछ ।  

 

 

 

परिच्छेद – ८ 

िाशि खरिद सभबन्धी व्यर्स्था 

 

९९. िाग  अनुिानको  यारी र स्वीकृल िः (१) प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ िे स्वीकृ  दरवन्दी अनसुार राशन 

व्यवस्था गनुय पने आफु िा ह का लनकायको िालग प्रत्येक वषयको भाद्र िसान् लभत्र नेपाि रारर बैंकबाट 

प्रकालश  ह ने सम्बलन्ि  िेत्रको उपभोक्ता िलू्यसचूी, कृलष उपजको िलू्य लनिायरण गने सरकारी लनकायिे 

प्रकालश  गरेको िलू्य सचूी, सडक सलुविा, स्थानीय बजार दर  था ग  वषयको खररद सम्झौ ा दररेट  था 

सावयजलनक खररद अनुगिन कायायियबाट कुनै लनदलेशका जारी भएको भए त्यस् ो लनदलेशकाको आिारिा िाग  

अनिुान  यार गनुय पनेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोलजि  यार गररएको िाग  अनुिान स्वीकृल को िालग दहेाय बिोलजिको सलिल  सिि पेश 

गनुय पनेछ:-  

(क)  उपाध्यि                                                – अध्यि 

(ख) प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ         – सदस्य 

(ग) कृलष िेत्र हनेे शाखा प्रिखु,                                                  – सदस्य 

(घ) गाउुँ स् रीय उद्योग वालणज्य संघको प्रल लनलि र सो नभएिा  

      लजल्िा उद्योग वालणज्य संघको प्रल लनलि         – सदस्य 

(ङ)  गाउुँपालिकाको आलथयक प्रशासन शाखा प्रिखू       — सदस्य 

(च) राशन व्यवस्था गनुय पने िेत्रसुँग सम्बलन्ि  िहाशाखा/शाखाको प्रिखू –            – सदस्य 

(छ) खररद इकाई प्रिखु            – सदस्य सलचव 



 

 

(३) उपलनयि (२) बिोलजिको सलिल िे यस लनयि बिोलजि िाग  अनिुान स्वीकृ  गदाय उपलनयि (१) िा 

उलल्िलख  कुरािाई आिार लिई अनसुचूी–१० बिोलजिको ढाुँचािा स्वीकृ  गनुय पनेछ । 

 

१००. राशन खररद बन्दोबस्  गनेिः (१) राशन बन्दोबस्  गदाय प्रत्येक सािको िाघ एक ग ेदलेख नयाुँ आपलू यक ायिे 

राशन  आपलू य गनुयपने गरी ऐन र यस लनयिाविी बिोलजि लसिबन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्र आव्हान गरी 

राशनको खररद बन्दोबस्  गनय सलकनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजि आव्हान गररने लसिवन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्र िाग गदाय दहेायका कुरा सि े उल्िेख 

गनुय पनेछ:- 

(क) राशन, दाना, आहाराको लकलसि, गणुस् र, 

(ख) दलैनक आवश्यक पररिाण,  

(ग) सम्झौ ा अवलि भर िलू्यवलृद्ध नलदईने, र  

(घ) नेपािी नागररकसुँग िात्र सम्झौ ा गनय सलकने । 

(३) यस लनयि बिोलजि खोलिएका लसिबन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्रको  िुनात्िक  ालिका अनसुचूी– ११ 

बिोलजिको ढाुँचािा बनाउन ुपनेछ । 

(४) गाउुँपालिकािे उपलनयि (४) बिोलजिका दरभाउपत्र वा बोिपत्रको परीिण र िलू्याङ्कन ऐन र यस लनयिाविी 

बिोलजि गरी सबैभन्दा घटी दरवािाको लसिबन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्र स्वीकृ  गनुय पनेछ र त्यस् ो घलट 

दरवािासुँग सम्झौ ा गनुय पनेछ । 

(५) यस लनयि बिोलजि लसिवन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्र पेश गने लसिबन्दी दरभाउपत्रदा ा वा बोिपत्रदा ािे दईु 

वा दईु भन्दा बढी आइटिको िािसािानको दररेट प्रचलि  बजार िलू्यको श  प्रल श  भन्दा बढी उल्िेख 

गरेको पाइएिा िलू्याङ्कन सलिल िे त्यस् ो लसिवन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्र रद्द गनय लसफाररस गनय सक्नेछ । 

(६) यस लनयि बिोलजि खररद सम्झौ ा भएको सा  लदनलभत्र प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ िे उपलनयि (४) 

बिोलजिको  िुनात्िक  ालिका सलह को प्रल वदेन  यार गरी सावयजलनक खररद अनगुिन कायायियिा 

जानकारी लदन ुपनेछ । 

(७) कुनै लकलसिको लढिाससु् ी भई राशन बन्दोबस्  ह न नसकेिा वा सरकारी हालन नोक्सानी ह न गएिा त्यस् ो हानी 

नोक्सानी प्रल  प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  लजम्िवेार ह नेछ । 

(८) राशन बन्दोबस्  गने गाउुँपालिकािे यस पररच्छेदिा उल्िेख भएको कुराको हकिा यसै बिोलजि र अन्य कुराको 

हकिा ऐन र यस लनयिाविीको व्यवस्था पािना गरी राशन बन्दोबस्  गनुय पनेछ । 

  



 

 

१०१. लनरीिण गनय सक्नेिः (१) आपलू यक ायिे सम्झौ ा अनुसारको गणुस् रको राशन उपिब्ि गराए नगराएको 

सम्बन्ििा प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ िे आवश्यक ानसुार लनरीिण गनय सक्नेछ र सम्झौ ा अनसुारको 

गणुस् रको राशन उपिब्ि नगराएको पाइएिा खररद सम्झौ ा भङ्ग गने कारबाही गनय सक्नेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोलजि वा अन्य कुनै कारणिे सम्झौ ा भङ्ग गरेकोिा आपलू यक ायिे गाउुँपालिकािाई कुनै 

पेश्की रकि ल नय बाुँकी भए त्यस् ो पेश्की रकि र सो रकििा पेश्की लिएको लिल दलेख वालषयक दश प्रल श का 

दरिे ह ने ब्याज सि े ल नुय पनेछ । लनजिे त्यसरी सम्झौ ा भङ्ग गरेको  ीस लदनलभत्र नल रेिा सो रकि लनजवाट 

सरकारी बाुँकी सरह असिू उपर गररनेछ । 

 

१०२. पेश्की लददां जिान  लिन ुपनेिः (१) गाउुँपालिकािे आपलू यक ािाई खररद सम्झौ ा भएपलछ पेश्की लदन ुपने 

भएिा लनजबाट त्यस् ो पेश्की रकििाई खाम्ने गरी वालणज्य बैंकबाट जारी भएको र कम् ीिा सा  िलहनाको 

िान्य अवलि भएको बैंक जिान  लिई कबोि अङ्कको पच्चीस प्रल श सम्ि पेश्की लदन सक्नेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजि लदएको पेश्की रकि आपलू यक ायको प्रत्येक िलहनाको लबिबाट पचास प्रल श को 

लहसाबिे कट्टी गरी चाि ूआलथयक वषयको अन् सम्ििा सम्पणूय पेश्की रकि असिू गरी सक्न ुपनेछ । 

(३) आपलू यक ायिाई प्रथि पटक लदएको पेश्की रकि असिु भएपलछ गाउुँपालिकािे लनजबाट कम् ीिा सा  

िलहनाको िान्य अवलि भएको जिान  लिई नयाुँ आलथयक वषयको श्रावण िलहनािा कबोि अङ्कको पच्चीस 

प्रल श सम्ि पेश्की पनुिः लदन सक्नेछ र त्यसरी लदईएको पेश्की रकि उपलनयि (२) बिोलजि कट्टी गरी सोही 

आलथयक वषयको पौष िसान् सम्ििा पेश्की रकि असूि गररसक्न ुपनेछ । 

(४) आपलू यक ािे उपलनयि (१) र (३) बिोलजि लदईएको पेश्की रकि बराबरको राशन लनजको गोदाििा िौज्दा  

राख्न ुपनेछ ।  

 

१०३. राशनको लनलिि अन्य व्यवस्था गनय सलकनेिः गाउुँपालिकािे  राशनको सट्टा नगद उपिब्ि गराउन ु पने भएिा 

काययपालिकाबाट लनणयय गरी लनयि ९९ बिोलजि स्वीकृ  िाग  अनिुानको दर र स्वीकृ  दरबन्दीको लहसाविे 

ह न आउने रकि नगद ैउपिव्ि गराउन सक्नेछ ।  

 

परिच्छेद – ९ 

घि जग्गा भाडामा लििे तथा सेर्ा किािमा लििे व्यर्स्था 

 

१०४. घर जग्गा भाडािा लिने सम्बन्िी व्यवस्थािः (१) गाउुँपालिकािे घर जग्गा भाडािा लिन ुपदाय शहरी िेत्रको 

हकिा कम् ीिा पन्र लदनको अवलिको सचूना रालररय स् रको सिाचारपत्रिा प्रकाशन गरी र ग्रािीण  िेत्रको 



 

 

हकिा स्थानीय सिाचार पत्र, स्थानीय एफ.एि. िाफय   सचुना गने र त्यस् ो लनकाय र दहेायका कायायियको 

सचूना पाटीिा कम् ीिा सा  लदनको अवलिको सचूना टाुँस गरी भाडाको प्रस् ाव िाग गनुय पनेछ :-– 

(क) सम्वलन्ि  वडा कायायिय, 

(ख) लजल्िा सिन्वय सलिल को कायायिय, र 

(ग) कोष  था िेखा लनयन्त्रक कायायिय । 

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको सचूनािा दहेायका कुरा खिुाउन ुपनेछिः– 

(क) गाउुँपालिकाको नाि र ठेगाना, 

(ख) घर जग्गा आवश्यक भएको िेत्र वा स्थान  

(ग) भाडािा लिन खोजकेो घर जग्गाको प्रकृल , िेत्रफि र अन्य आवश्यक लववरण, 

(घ) उपलनयि (४) बिोलजिको सलिल िे लनिायरण गरेको दररेटिा िात्र घर जग्गा भाडािा लिइने कुरा,  

(ङ) घर जग्गािनीिे प्रस् ाव पेश गने  ररका र त्यस् ो प्रस् ावका साथ पेश गनुय पने न्यनू ि लववरण,  

(च) प्रस् ाव दालखिा गने स्थान र अलन् ि लिल ,  

(छ) घर जग्गाको भाडा भकु्तानीका श यहरु र कर कट्टीको लवषय, र  

(ज) गाउुँपालिकािे उपयकु्त ठानेका अन्य कुरा । 

(३) उपलनयि (१) बिोलजिको अवलिलभत्र दालखिा भएको घर जग्गा भाडािा लदने प्रस् ाव खोिी उपलनयि (४) 

बिोलजिको सलिल िा पेश गनुय पनेछ । 

(४) गाउुँपालिकािे भाडािा लिने घर जग्गाको भाडा लनिायरण गनय दहेाय बिोलजिको घरभाडा लनिायरण सलिल  

रहनेछ:-  

(क) अध्यि       – अध्यि 

(ख) प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ                      – सदस्य 

(ग) प्रिखु, प्रालवलिक िहाशाखा/शाखा,    – सदस्य 

(घ) घर जग्गा भाडािा लिने िहाशाखा/शाखाको प्रिखु            – सदस्य 

(ङ) आलथयक प्रशासन प्रिखु       – सदस्य सलचव 

(५) उपलनयि (४) बिोलजिको सलिल को बैठक सम्बन्िी काययलवलि सो सलिल  आफैिे लनिायरण गरे बिोलजि ह नेछ । 

(६) उपलनयि (४) बिोलजिको सलिल िे उपलनयि (३) बिोलजि पेश भएका प्रस् ावको िलू्याङ्कन दहेायका 

आिारिा गरी घर जग्गाको भाडा लनिायरण गनेछिः– 

(क) घर जग्गा रहकेो स्थान र बाटोको सलुविा, 



 

 

(ख) घर जग्गाको बनावट र िेत्रफि, 

(ग) भौल क सलुविा, 

(घ) घर जग्गाको पररसर,  

(ङ) घर जग्गा िनीिे प्रस् ाव गरेको भाडा रकि, र 

(च) घरभाडाको प्रचलि  दररेट । 

(७) उपलनयि (६) बिोलजि घर जग्गा भाडाको रकि लनिायरण गरेपलछ घर जग्गा भाडा लनिायरण सलिल िे सोको 

जानकारी गाउुँपालिकािाई लिलख  रुपिा लदन ुपनेछ । 

(८) उपलनयि (७) बिोलजिको जानकारी प्राप्त भएपलछ गाउुँपालिकािे सम्बलन्ि  घर जग्गािनीसुँग सम्झौ ा गरी घर 

जग्गा भाडािा लिन ुपनेछ । 

(९) उपलनयि (८) बिोलजिको सम्झौ ा घर जग्गा िनी र गाउुँपालिकाको िञ्जरुीिा नवीकरण गनय सलकनेछ । 

(१०) घर जग्गा भाडाको दररेटिा बलृद्ध गनुय परेिा उपलनयि (४) बिोलजिको सलिल  सिि पेश गनुय पनेछ ।  

(११) गाउुँपालिकािे वालषयक पाुँच िाख रुपैयाुँसम्ि घरजग्गा भाडा ल नुयपने गरी घरजग्गा भाडािा लिन ुपरेिा उपलनयि 

(१) बिोलजिको सचूना बिोलजि प्राप्त प्रस् ाविध्ये उपयकु्त प्रस् ाविा सेवा, सलुविा  था भाडा रकि सम्बन्ििा 

घर जग्गा िनीसुँग सोझ ैवा ाय गरी घरजग्गा भाडािा लिन सक्नेछ । 

 

१०५. सेवा करारिा लिने सम्बन्िी काययलवलििः (१) कायायिय सरुिा, लचठ्ठीपत्र ओसार पसार, सरसफाई, लवद्य ु र 

िाराको सञ्चािन  था रेखदखे, पशसु्वास््य  था कृलष प्रसार कायय, बगैंचाको सम्भार र रेखदखे, टाईलपङ वा 

कम्प्यटुर टाईप, ड्राईलभङ जस् ा दलैनक कायय सञ्चािन गनय आवश्यक पने सेवा करारिा लिन ुपरेिा 

गाउुँपालिकािे कुनै व्यलक्त, फिय, संस्था वा कम्पनीसुँग करार गरी त्यस् ो सेवा करारिा लिन सक्नेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको सेवा करारिा लिदाुँ त्यस् ो सेवाको आवश्यक ा, लकलसि, सियावलि, गणुस् र, सेवा 

सञ्चािन लवलि, िाग्ने िोटािोटी खचय र कायय िेत्रग  श य  यार गरी प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ बाट स्वीकृ  

गराउन ुपनेछ ।  

(३) पाुँच िाख रुपैंयाुँसम्ि सेवा शलु्क िाग्ने सेवा वा ाय गरी खररद गनय सलकनेछ । सो रकि भन्दा बढी सेवा शलु्क 

िाग्ने सेवाको हकिा पन्र लदनको सचूना रालररय सिाचार पत्रिा वा स्थानीय पत्रपलत्रकािा प्रकाशन गरी र 

गाउुँपालिका एबं दहेायका कायायियको सचूना पाटीिा सचूना टाुँस गरी प्रस् ाव िाग गनय सलकनेछ:- 

(क) लजल्िा प्रशासन कायायिय, 

(ख) लजल्िा सिन्वय सलिल  को कायायिय, र 



 

 

(ग) कोष  था िेखा लनयन्त्रक कायायिय । 

(४) उपलनयि (३) बिोलजिको सचूनािा दहेायका कुरा खिुाउन ुपनेछिः– 

(क) सम्बलन्ि  गाउपालिकाको नाि र ठेगाना, 

(ख) सेवाको प्रकृल , पररिाण, श य र अन्य आवश्यक कुरा, 

(ग) सेवा प्रदान गनुय पने स्थान र अवलि, 

(घ) प्रस् ावदा ािे प्रस् ावसाथ पेश गनुय पने न्यनू ि कागजा  र लववरण,  

(ङ) प्रस् ाव दालखिा गनुयपने अलन् ि लिल  र स्थान, 

(च) सेवा शलु्क भकु्तानीका श य र कर कट्टीको लवषय, र 

(छ) अन्य आवश्यक कुरा । 

(५) गाउुँपालिकािे म्यादलभत्र प्राप्त भएका प्रस् ाव लनयि ६८ बिोलजि खोिी प्रस् ावदा ाको प्रस् ाव िलू्याङ्कन गनुय 

पनेछ । 

(६) उपलनयि (५) बिोलजि प्रस् ाव िलू्याङ्कन गदाय उपलनयि (२) बिोलजिको कायय िेत्रग  श य परूा गरी सवभैन्दा 

घटी सेवा शलु्क प्रस् ाव गने्े प्रस् ावदा ाको प्रस् ाव स्वीकृ  गरी सेवा करार सम्झौ ा गनुय पनेछ ।  

(७) उपलनयि (६) बिोलजि स्वीकृ  प्रस् ावको प्रस् ावदा ा सेवा करार गनय नआएिा त्यसपलछको सव ैभन्दा घटी 

सेवा शलु्क प्रस् ाव गने प्रस् ावदा ासुँग सेवा करार गनय सलकनेछ ।  

(८) सेवा प्रदायकिे प्रदान गरेको सेवाको अनगुिन गाउुँपालिकािे सिय सियिा गनुय पनेछ । त्यसरी अनगुिन गदाय 

सेवा सन् ोषजनक भएको नपाइएिा वा करार बिोलजिको नभएिा सेवा प्रदायकिाई सेवाको स् र वलृद्ध गनय 

सचूना लदन ुपनेछ र त्यसरी सचूना लददंा पलन सेवाको स् र वलृद्ध नभएिा सेवा करार रद्द गरी अको सेवा करारको 

व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(९) यस लनयििा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को 

उपदफा (८) बिोलजिका पदहरुबाट सम्पादन गररने कायय न्यनू ि पाररश्रलिक  ोकी व्यलक्त वा संस्थासुँग करार 

गरी सेवा करारबाट सम्पादन गनुय पनेछ । 

 

१०६. िािसािान ििय  सम्भार गने गराउने काययलवलििः (१) गाउुँपालिकािा रहकेो कुनै िािसािान ििय  सम्भार 

गनुय पने भए सोको लिलख  जानकारी त्यस् ो िािसािानको उपयोगक ायिे प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ िाई लदन ु

पनेछ । त्यसरी जानकारी प्राप्त भएपलछ लनजिे लनयि १४ को उपलनयि (५) बिोलजि िाग  अनिुान  यार गराई 

स्वीकृ  गनुय पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजि िाग  अनिुान स्वीकृ  भएपलछ िािसािानको ििय  आफ्नै वकय शप वा ििय  केन्द्र भए 



 

 

त्यस् ो िािसािानको ििय  त्यस् ो वकय शप वा ििय  केन्द्रबाट गराउन ुपनेछ । त्यसरी ििय  गराउुँदा कुनै 

िािसािान, उपकरण वा पाटपजूाय फेरबदि गनुयपने भएिा त्यस् ो िािसािान, उपकरण वा पाटपजूाय िौज्दा बाट 

लिई र िौज्दा िा नभए ऐन र यस लनयिाविीको प्रलिया अविम्वन गरी खररद गनुयपनेछ । 

(३) उपलनयि (२) बिोलजि उपकरण वा पाटपजूाय खररद गरेकोिा त्यस् ो िािसािान वा उपकरण लजन्सी दालखिा 

गराई प्रल  एकाई िलू्य पाुँच हजार रुपैयाुँभन्दा बढी पने उपकरण वा पाटपजूायको अलभिेख राख्न ुपनेछ र त्यस् ा 

पाटपजूाय परुाना उपकरण वा पाटयपजूायको िालग प्रल स्थापन गररएको कुरा सम्बलन्ि  प्रालवलिकबाट प्रिालण  गराई 

परुाना सािान लजन्सी दालखिा गनुय पनेछ ।  

(४) आफ्नो वकय शप वा ििय  केन्द्र नभएको अवस्थािा ऐन र यस लनयिाविीको प्रकृया अविम्वन गरी िािसािान 

ििय  सम्भार गराउन ुपनेछ । 

(५) यस लनयििा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन आफ्नै वकय शप वा ििय  केन्द्र भएको अवस्थािा ििय  

कायय अलभिेख फाराििा (जब काडय) रेकडय राखी ििय  पश्चा  ्िाग  लस्वकृ  गनय सलकनेछ । 

 

१०७. उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही सिदुायबाट काि गराउने काययलवलििः (१) यस लनयिाविीिा अन्यत्र जनुसकैु 

कुरा िेलखएको भए ा पलन एक करोड रुपैयाुँसम्िका िाग  अनिुान भएको लनिायण कायय वा सो सम्बन्िी सेवा 

उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही सिदुायवाट गराउन वा प्राप्त गनय सलकने 

       छ । 

(२) उपलनयि (१) को प्रयोजनको िालग सम्बलन्ि  काि वा सेवाको प्रकृल , पररिाण, िाग्ने रकि, उपभोक्ता सलिल  

वा िाभग्राही सिदुायिे व्यहोने वा व्यहोनुय पने रकि र अन्य आवश्यक कुराहरु खिुाई सावयजलनक सचूना 

प्रकाशन गरी प्रस् ाव िाग गनय वा त्यस् ो सलिल  वा सिदुाय आफैिे प्रस् ाव वा लनवदेन पेश गनय सक्नेछ । 

(३) उपलनयि (२) बिोलजिको प्रस् ाव वा लनवदेन प्राप्त भएपलछ गाउुँपालिका र त्यस् ो उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही 

सिदुायिे आवश्यक ानसुार छिफि, वा ाय वा लनिायण स्थिको भ्रिण गरी त्यस् ो काि वा सेवाका सम्बन्ििा 

खररद सम्झौ ा गनुय पनेछ । त्यस् ो सम्झौ ािा दहेायको कुराहरु उल्िेख गनुय पनेछिः– 

(क) लनिायण कायय वा सेवाको प्रकृल , पररिाण, िाग  अनुिान, उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही सिदुायिे व्यहोने वा 

व्यहोनुय पने रकि, कायय वा सेवा सम्पन्न गनुय पने अवलि, 

(ख) साठी िाख रुपैयाुँभन्दा बढी िाग  अनिुान भएको काययिा प्रत्येक कायय एकाईिा उपभोक्ता सलिल  वा 

िाभग्राही सिदुायिे गनुय पने योगदान, 

(ग) गाउुँपालिकािे सम्बलन्ि  काययको लडजाइन, िाग  अनुिान  यार गने, स्वीकृ  गने, प्रालवलिक सल्िाह लदने, 

नांपजाुँच गन,े जाुँचपास गने र अन्य आवश्यक प्रालवलिक सहयोग उपिब्ि गराउने, सपुरीवेिण, गणुस् र 



 

 

लनयन्त्रण गने,  

(ग) लनिायण कायय वा सेवा गाउुँपालिका र उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही सिदुायको सहभालग ािा सम्पन्न वा 

उपिब्ि ह न,े  

(घ) सम्पन्न लनिायण काययको सञ्चािन वा ििय  सम्भार उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही सिदुायिे गनुय पने, 

(ङ) गाउुँपालिकािे उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही सिदुायिाई उपिब्ि गराईने पेश्की रकि, 

(च) सम्पन्न लनिायण कायय वा सेवाको भकु्तानीको श य र  ररका, र 

(छ) अन्य आवश्यक कुराहरु ।  

(४) उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही सिदुायिाई लनिायण कायय वा सेवाको काि लददंा उपलनयि (३) को खण्ड (ख) 

बिोलजिको िाग  अनिुानिा रहकेो िलू्य अलभवलृद्ध कर, ओभरहडे, कलन्टन्जने्सी रकि र जनसहभालग ाको 

अशं कट्टा गरेर िात्र भकु्तानी लदनपुनेछ ।  

(५) सािान्य या उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही सिदुायबाट कायय गराउुँदा पेश्की उपिब्ि गराइने छैन ।  र, 

आयोजनाको प्रकृल  अनसुार पेश्की रकि नलदएसम्ि काि प्रारम्भ नह ने अवस्था भएिा सम्झौ ा रकिको बढीिा 

बीस प्रल श  रकिसम्िको अलग्रि रुपिा पेश्की लदन सक्नेछ । त्यसरी लदएको पेश्कीको अलन् ि लकस् ा भकु्तानी 

गनुय अलघ फछ्यौट गरी सक्नपुनेछ । 

(६) उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही सिदुायिे हरेक लकस् ाको कािको प्रालवलिक िलू्याङ्कन, लबि, भपायई र खचय 

प्रिालण  गने अन्य कागजा  त्यस् ो सलिल  वा सिदुायको बैठकबाट अनिुोदन गराई गाउुँपालिकािा पेश गनुय 

पनेछ ।  

(७) उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही सिदुायिे आफूिे प्रत्येक लकस् ािा गरेको खचयको सचूना सावयजलनक स्थििा 

टाुँस गनुयपनेछ र आफूिे गरेका कािकारबाहीको सम्बन्ििा काययपालिकािे  ोकेको प्रलिया बिोलजि  ोकेको 

अवलिलभत्र सावयजलनक पररिण गनुयपनेछ । 

(८) गाउुँपालिकािे उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही सिदुायिाई सम्बलन्ि  कािको िालग प्रालवलिक सहयोग उपिब्ि 

गराउन नसक्ने भएिा सो कािको िालग आवश्यक प्रालवलिक जनशलक्त सो सलिल  वा सिदुाय आफैिे करारिा 

लनयकु्त गनय सक्नेछ । त्यसरी लनयकु्त गररएको प्रालवलिकिाई लदनपुने पाररश्रलिक गाउुँपालिकािे कट्टा गरेको 

कलन्टन्जने्सीबाट भकु्तानी गनुयपनेछ ।  

        र, त्यस् ो पाररश्रलिक िाग  अनुिानको  ीन प्रल श  भन्दा बढी ह ने छैन ।  

(९) उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही सिदुायबाट सञ्चालि  ह ने लनिायण काययिा िोडर, एक्साभटेर, रोिर, डोजर, 

ग्रेडर लवटुलिन लडस्रीव्यटुर, लवटुलिन ब्वाइिर जस् ा हभेी िेशीनहरु प्रयोग गनय सलकने छैन । 

 र, िाग  अनुिान  यार गदायको सियका हभेी िेशीन प्रयोग गनुय पने जलटि प्रकृल को कायय भनी उल्िेख भएको 



 

 

रहछे भने सम्बलन्ि  प्रालवलिकको लसफाररसिा गाउुँपालिकाबाट सहिल  लिई त्यस् ा िेशीन प्रयोग गनय सलकनेछ 

।  

(१०) उपलनयि (९) को प्रल बन्िात्िक वाक्यांश लवपरी  हभेी िशेीन प्रयोग गरेको पाइएिा त्यस् ो उपभोक्ता सलिल  

वा िाभग्राही सिदुायसुँग भएको सम्झौ ा रद्द गररनेछ । 

(११) उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही सिदूायिे पाएको काि आफैिे सम्पन्न गनुय पनेछ र कुनै लनिायण व्यवसायी वा 

सब कन्रक्टरबाट गराउन सलकने छैन । कुनै कारणवश सो सलिल  वा सिदुाय आफैिे सियिा सो काि सम्पन्न 

गनय नसक्ने भएिा सो कुराको सचूना गाउुँपालिकािाई लदन ुपनेछ । त्यसरी सचूना प्राप्त भएपलछ गाउुँपालिकािे सो 

सम्बन्ििा आवश्यक जाुँच गरी सो सलिल  वा सिदुायसुँग भएको सम्झौ ा  ोडी बाुँकी काि ऐन र यस 

लनयिाविी बिोलजि गराउन ुपनेछ ।  

(१२) उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही सिदुायिे लनिायण कायय सम्पन्न गररसकेपलछ गाउुँपालिकािे खटाएको प्रालवलिक 

कियचारीबाट त्यस् ो कािको जाुँचपास गराई गाउुँपालिकािबाट प्राप्त रकि र जनसहभालग ाबाट व्यहोररएको 

श्रि, नगद वा लजन्सी सि े कूि खचयको लववरण गाउुँपालिकािा पेश गनुय पनेछ । गाउुँपालिकािे त्यसरी प्राप्त 

भएको लववरण  था उक्त लनिायण काययको सभे, लडजाइन, िाग  अनिुान, सपुररविेण र काययसम्पादन गने व्यलक्त 

 था पदालिकारीको नाि र पद सि े खलु्ने गरी कायय सम्पन्न प्रल वदेन  यार गरी अलभिेख राख्न ुपनेछ ।  

(१३) उपलनयि (१२) बिोलजि लनिायण कायय सम्पन्न भएपलछ गाउुँपालिकािे सोको रेखदेख, ििय  सम्भार गने 

लजम्िवेारी सि े  ोकी आयोजनाको स्वालित्व उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही सिदुायिाई नै हस् ान् रण गनुय 

पनेछ ।  

(१४) उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही सिदुायिे आफूिे प्राप्त गरेको कुनै रकि दरुुपयोग गरेको पाइएिा गाउुँपालिकािे 

छानलबन गरी त्यस् ो रकि उपभोक्ता सलिल का पदालिकारीहरुबाट दािासाहीिे सरकारी बाुँकी सरह असिु उपर 

गनुय पनेछ । त्यस् ो रकि असुि उपर गने काययिा गाउुँपालिकािाई सहयोग परु् याउन ुसम्बलन्ि  प्रिखु लजल्िा 

अलिकारीको क यव्य ह नेछ ।  

(१५) उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही सिदुायिे प्राप्त गरेको कुनै काििा लनिायण व्यवसायीिाई संिग्न गराइएको 

पाइएिा गाउुँपालिकािे उक्त उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही सिदुायसुँग भएको सम्झौ ा रद्द गरी त्यस् ो 

उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही सिदुायिाई भलवरयिा त्यस् ो लकलसिको कुनै काि गनय नलदने अलभिेख राखी 

सो काि गने लनिायण व्यवसायीिाई कािो सचूीिा राख्न सावयजलनक खररद अनगुिन कायायियिा लसफाररस गनुय 

पनेछ । 

(१६) यस लनयि बिोलजि उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही सिदुायबाट काि गराउुँदा गाउुँपालिकािे दहेायका 

लवषयका सम्बन्ििा अपनाउन ुपने काययलवलि सावयजलनक खररद अनगुिन कायायियिे  ोकेबिोलजि ह नेछ:-  

(क) श्रि ििूक कािको लनिायरण,  



 

 

(ख) उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही सिदूायको गठन लवलि र काि, क यव्य र अलिकार, 

(ग) काि वा सेवािा लि व्यलय ा, गणुस् रीय ा, लदगोपना अलभवलृद्ध गने  ररका, 

(घ) आम्दानी खचयको अलभिेख राख्ने, 

(ङ) काि वा सेवाको सपुररविेण र अनगुिन,  

(च) लनिायणकाययको फरफारक र जाुँचपास, र 

(छ) अन्य आवश्यक कुराहरु । 

(१७) उपभोक्ता सलिल  वा िाभग्राही सिदूायिे उपलनयि (१३) बिोलजि हस् ान् रर  आयोजनाको सेवा उपयोग गरे 

वाप  उपभोक्तािे ल नुयपने सेवा शलु्क  ोक्न सक्नेछ र त्यस् ो शलु्क जम्िा गने कुनै कोष खडा गरी सोही 

कोषबाट त्यस् ो लनिायण कायय सञ्चािन  था ििय  सम्भार गनुयपनेछ । 

 

१०८. अिान बाट लनिायण कायय गराउनेिः (१) गाउुँपालिकािे अिान बाट काि गनय खचयगने अलिकार प्राप्त 

अलिकारीिे आफुभन्दा एक  ह िालथको अलिकारीको स्वीकृल  लिन ुपनेछ ।  

(२) अिान बाट काि गनुयपदाय सो कािको िालग आवश्यक पने प्रालवलिक सेवा र लनिायण सािग्री ऐन र यस 

लनयिाविीको प्रकृया बिोलजि खररद गरी ज्यािािा काि गराउन ुपनेछ ।  

(३) यस लनयिाविी बिोलजि अिान बाट लनिायण कायय गनुय परेिा त्यस् ो काि एकिाख रुपैयाुँिा नबढाई खण्ड खण्ड 

गरी वा ायबाट गराउन वा लनिायण सम्बन्िी काि आवश्यक लनिायण सािग्री उपिब्ि गराई ज्यािािा लदन सलकनेछ 

। 

 

१०९. गरै सरकारी संस्थाबाट काि गराउने सम्बन्िी व्यवस्थािः (१) गाउुँपालिकािे ऐनको दफा ४६ बिोलजि गरै 

सरकारी संस्थाबाट काि गराउनको िालग त्यस् ो कािको आवश्यक ा, लकलसि, सियावलि, कािको गणुस् र, 

जनशलक्त, कायय सञ्चािन लवलि सलह को काययिेत्रग  श य र िाग्ने रकिको िोटािोटी अनुिान  यार गनुय पनेछ 

।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको काि गराउनको िालग त्यस् ो काि गर्यने उद्दशे्य राखी प्रचलि  काननू बिोलजि द ाय 

भएको र लनयि १९ बिोलजिको िौजदुा सचूीिा सिावेश भएका गरै सरकारी संस्थािाई कम् ीिा पन्र लदनको 

अवलि लदई रालररयस् र वा स्थानीयस् रको दलैनक सिाचारपत्रिा सचूना प्रकाशन गरी सो संस्थाबाट प्रस् ाव िाग 

गनुय पनेछ ।  

(३) उपलनयि (२) बिोलजिको सचूनािा दहेायका कुराहरु खिुाउन ुपनेछिः– 

(क) गाउुँपालिकाको नाि र ठेगाना, 



 

 

(ख) प्रस् ालव  काययको प्रकृल , पररिाण र अन्य आवश्यक लववरण, 

(ग) प्रस् ालव  कायय गनुय पने स्थान र सम्पन्न गनुयपने अवलि, 

(घ) प्रस् ाव दालखिा गनुय पने अलन् ि लिल  र स्थान, 

(ङ) प्रस् ावको ढाुँचा, 

(च) प्रस् ावदा ािे प्रस् ावसाथ पेश गनुयपने कागजा ,  

(छ) भकु्तानीका श य र कर कट्टी, र 

(ज) गाउुँपालिकािे आवश्यक ठानेका अन्य कुरा । 

(४) उपलनयि (२) बिोलजिको िाग अनसुार पनय आएका प्रस् ावहरु प्रस् ावदा ाको रोहवरिा खोिी िचुलु्का  यार 

गनुय पनेछ । 

(५) िलू्याङ्कन सलिल िे उपलनयि (१) बिोलजिको काययिेत्रग  श य परूा गरी न्यनू ि रकि प्रस् ाव गने 

प्रस् ावदा ाको प्रस् ाव स्वीकृल का िालग प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  सिि लसफाररस गनुय पनेछ ।  

(६) उपलनयि (५) बिोलजि लसफाररस भएको प्रस् ाव उपयुक्त दलेखएिा गाउुँपालिकािे त्यस् ो प्रस् ाव स्वीकृ  गरी 

सम्बलन्ि  प्रस् ावदा ािाई सम्झौ ा गनय आउन लिल  खोिी सचूना लदन ुपनेछ र त्यस् ो लिल िा लनज उपलस्थ  

भएिा लनजसुँग सम्झौ ा गनुय पनेछ । 

(७) उपलनयि (६) बिोलजि सूचना लदई यएको प्रस् ावदा ा सम्झौ ा गनय नआएिा लनजपलछको उपलनयि (१) 

बिोलजिको कायय िेत्रग  श य परूा गरी सवभैन्दा कि रकि प्रस् ाव गने प्रस् ावदा ासुँग सम्झौ ा गनय सलकनेछ ।  

 

परिच्छेद– १० 

पुििार्िोकि सभबन्धी व्यर्स्था 

 

११०. प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  सिि लदईने लनवदेनिा खिुाउन ुपने कुरािः खररद कारबाही वा लनणययको 

पनुराविोकनको िालग ऐनको दफा ४७ बिोलजि प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ सिि लनवदेन लदन चाहने  

बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ािे त्यस् ो लनवदेनिा दहेायका कुराहरु खिुाई हस् ािर गरेको ह न ुपनेछ :-— 

(क) लनवदेकको नाि, ठेगाना, टेलिफोन, फ्याक्स नम्वर र ईिेि ठेगाना, 

(ख) सङ्गलठ  संस्था भए त्यसरी लनवदेन लदन सो संस्थािे प्रदान गरेको अलिकार पत्र, 

(ग) बोिपत्र संख्या,  

(घ) लनवदेन लदनपुने  ्यग  र काननूी आिार,  

(ङ) सम्बद्ध कागजा को प्रल लिलप । 



 

 

 

१११. रकिको हद :- ऐनको दफा ४७ को उपदफा (८) को प्रयोजनको िालग दईु करोड रुपैयाुँभन्दा कि रकिको खररद 

कारबाहीको सम्बन्ििा पनुराविोकन सलिल  सिि लनवदेन लदन सलकने छैन ।    

 र, पवूययोग्य ा वा प्रालवलिक प्रस् ाव जस् ा िलू्य नखलु्ने प्रकृल का बोिपत्र वा प्रस् ावको िलू्याङ्कन उपर 

पनुराविोकन सलिल  सिि लनवदेन लदन यस लनयििे बािा पने छैन ।  

 

११२. पनुराविोकनको िालग लदइने लनवदेनिा खिुाउन ुपने कुरािः (१) ऐनको दफा ४९ बिोलजि पनुराविोकनको 

िालग लनवदेन लदन चाहने बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ािे सो लनवदेनिा दहेायका कुरा खिुाई हस् ािर गरेको ह न ु

पनेछ :-—     (क) लनवदेकको नाि, ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, फ्याक्स नम्वर र इििे ठेगाना,  

(ख) सुँगलठ  संस्थाको  फय बाट लनवदेन लदइने भए त्यसरी लनवदेन लदन अलिकार प्रदान गने कागजा ,  

(ग) खररद कारबाहीको संलिप्त लववरण,   

(घ) खररद सम्झौ ा भइसकेको भए त्यस् ो सम्झौ ा भएको लिल  र प्राप्त गने आपलू यक ाय, लनिायण व्यवसायी, 

परािशयदा ा वा सेवा प्रदायक,  

(ङ) लनवदेकिे खररद सम्झौ ा पाउन ुपने  ्यग   था काननूी आिार,   

(च) खररद सम्झौ ा प्राप्त गनेिे त्यस् ो सम्झौ ा पाउन नपने  ्यग   था काननूी आिार,  

(छ) लनवदेकको साम्पलिक (प्रोपराईटरी), व्यापाररक र अन्य गोप्य जानकारी सरुिा गनयको िालग पनुराविोकन 

सलिल िे कुनै लवशेष उपाय गररलदन ुपने भए त्यस् ो लवशेष उपाय, र  

(ज) सम्झौ ा प्राप्त नगरेका कारणिे लनवदेकिाई भएको वा पगु्न सक्ने वास् लवक हालन नोक्सानी ।  

 (२) उपलनयि (१) बिोलजिको लनवदेनको साथ लनवदेकिे आफूिे गरेको दावी पलुष्ट गने कागजा को प्रल लिलप 

संिग्न गनुय पनेछ । त्यस् ो कागजा  लनजसुँग ह न नसक्ने प्रकृल को भएिा लनजिे त्यस् ो कागजा  सम्बलन्ि  

लनकायबाट लझकाई पाउन पनुराविोकन सलिल  सिि अनरुोि गनय सक्नेछ ।      

(३) उपलनयि (१) बिोलजिको लनवदेनिा उलल्िलख  लवषयका सम्बन्ििा लनवदेकिे पनुराविोकन सलिल  सिि 

सनुवुाई गराउन चाहिेा सो सम्बन्िी कारण र आिार त्यस् ो लनवदेनिा खिुाउन ुपनेछ ।  

 

११३. जिान  राख्न ुपने :- (१) ऐनको दफा ५० बिोलजि लनवदेन लदने लनवदेकिे बोिपत्र वा प्रस् ाविा आफूिे 

कबोि गरेको रकिको ०.१५ (शनु्य दशििब एक पाुँच) प्रल श िे ह न आउने रकि बराबरको नगद रकि वा 

कम् ीिा नब्बे लदन िान्य अवलि भएको बैङ्क जिान  पेश गनुय पनेछ ।     

(२) पवूययोग्य ा वा प्रालवलिक प्रस् ाव जस् ा िलू्य नखलु्ने प्रकृल का प्रस् ावको िलू्याङ्कन उपर पनुराविोकन सलिल  



 

 

सिि लनवदेन लदन ुपदाय पवूययोग्य ा प्रस् ावको हकिा लनयि ६१ को उपलनयि (१) को प्रल बन्िात्िक 

वाक्यांशको अिीनिा रही  ोलकएको एकिषु्ट रकि र प्रालवलिक प्रस् ावको हकिा बोिपत्र जिान को दश 

प्रल श िे ह ने रकि बराबर जिान  राख्न ुपनेछ । 

(३) पनुराविोकन सलिल िे आफू सिि परेको लनवदेन उपर गने कारबाही सम्बन्िी व्यबस्था संघीय काननू बिोलजि 

ह नेछ ।      

 

११४. पनुराविोकनको लनवदेन पठाउने  ररका :- (१) प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  वा पनुराविोकन सलिल  सिि 

पनुराविोकनको िालग लदने लनवदेन बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ा आफैिे बझुाउन वा ह िाक, कुररयर वा 

लवद्य ुीय िाध्यिवाट पठाउन सक्नेछ ।     

(२) उपलनयि (१) बिोलजि ह िाक, कुररयर वा लवद्य ुीय िाध्यिवाट पठाइएको लनवदेन ऐन वा यस लनयिाविीिा 

 ोलकएको सियावलिलभत्र नपुगिेा त्यस् ो लनवदेन उपर कुनै कारबाही ह ने छैन ।    

(३) गाउुँपालिकािे उपलनयि (१) बिोलजि पनुराविोकनको लनवदेन परेको जानकारी प्राप्त गरेपलछ पनुराविोकन 

सलिल िे लनणयय नलदएसम्ि खररद सम्झौ ा रोक्का राख्न ुपनेछ ।  

 

११५. जानकारी  था प्रल लियािा उल्िेख गनुयपने कुरा :- (१) ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) बिोलजि कायायियिे 

पनुराविोकन सलिल िाई लदने जानकारी  था प्रल लियािा पुनराविोकनको लनवदेनिा गररएको दावी सम्बन्िी 

 ्यग  लववरण, खररद कारबाहीको काननूी आिार र सम्वद्ध कागजा को प्रल लिलप संिग्न गनुय पनेछ ।     

(२) पनुराविोकन सलिल िे कायायियिाई खररदसुँग सम्बलन्ि  कागजा िध्ये उपयकु्त कागजा  वा त्यसको कुनै अंश 

पेश गनय आदशे लदएिा कायायियिे आदशे बिोलजिको कागजा  उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।       

 

११६. उपलस्थ  ह नपुने :- पनुराविोकन सलिल िे पनुराविोकनको िििा उपलस्थ  ह न सचूना गरेको अवस्थािा 

सचूना बिोलजि आलिकाररक प्रल लनलि उपलस्थ  ह ने व्यबस्था कायायियिे लििाउन ुपनेछ ।     

 

११७. उजरूी सम्बन्िी लनणययको अलभिेख :- पनुराविोकनको सम्बन्ििा कायायिय, पनुराविोकन सलिल  वा अन्य 

लनकायबाट भएको लनणयय र त्यस् ो लनणययको सम्बन्ििा अपनाइएको उपचारात्िक कदिहरुको अलभिेख राखी 

त्यसको जानकारी प्रत्येक वषय सावयजलनक खररद अनुगिन कायायियिाई लदन ुपनेछ । 

 

परिच्छेद – ११ 

खरिद सभझौता सभबन्धी व्यर्स्था 



 

 

 

११८. बजटे संके  उल्िेख गनुयपनेिः गाउुँपालिकािे खररद सम्झौ ािा बजटे संके  उल्िेख गनुय पनेछ । 

 

११९. सम्झौ ा गनय काययसम्पादन जिान  पेश गनुयपनेिः (१) स्वीकृ  बोिपत्रको बोिपत्रदा ािे ऐनको दफा २७ को 

उपदफा (४) बिोलजि काययसम्पादन जिान  पेश गदाय बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख भएको ढांचािा 

ऐनको दफा २७ को उपदफा (३) बिोलजिको म्यादलभत्र वालणज्य बैंकबाट जारी भएको काययसम्पादन जिान  

पेश गनुय पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको कायय सम्पादन जिान  पेश गदाय ऐनको दफा २७ को उपदफा (४) िा उल्िेख गरे 

बिोलजिको रकि ह न ुपनेछ ।  

(३) उपलनयि (२) बिोलजि खररद सम्झौ ािा रकि नखलु्ने सम्झौ ाको हकिा गाउुँपालिकािे बोिपत्र सम्बन्िी 

कागजा िा  ोकी लदएको काययसम्पादन जिान  पेश गनुय पनेछ । 

(४) खररद सम्झौ ािा अन्यथा व्यवस्था भएकोिा बाहके उपलनयि (१) बिोलजिको काययसम्पादन जिान को िान्य 

अवलि त्यस् ो सम्झौ ािा उलल्िलख  िािसािान आपलू य वा हस् ान् रण गनुयपने अलन् ि अवलि वा प्रत्याभलू  

(वारेन्टी) को अवलि वा लनिायण काययको त्रलुट सच्चाउने दालयत्व (लडफेक्ट िायलबलिलटज) को अवलिभन्दा 

कम् ीिा एक िलहना बढी अवलिको ह नपुनेछ । 

(५) लवदशेी वैंकिे जारी गरेको कायय सम्पादन जिान  नेपाििा स्थापना भएको कुनै वालणज्य बैंकिे प्रल  प्रत्याभलू  

(काउण्टर ग्यारेन्टी) गरेको भएिा िात्र िान्य ह नेछ । 

 

१२०. सम्झौ ा कायायन्वयन सम्बन्िी व्यवस्थािः (१) गाउुँपालिकािे खररद सम्झौ ा कायायन्वयन गदाय 

आवश्यक ानसुार दहेायका काि गनुय पनेछ :- 

(क) खररद सम्झौ ा भएपलछ सम्बलन्ि  आपलू यक ाय, परािशयदा ा, सेवा प्रदायक वा लनिायण व्यवसायीसुँग आवश्यक 

भए बैठक (पोष्ट लबड कन्फे्रन्स) गने, 

(ख) सम्झौ ा कायायन्वयन सम्बन्िी कायययोजना र कायय ालिका  यार गने,  

(ग) सम्झौ ाको श य बिोलजि सियलभत्रै प्रल  पत्र खोल्ने व्यवस्था गने, 

(घ) आवश्यक भएिा सम्झौ ा कायायन्वयन टोिी गठन गने, 

(ङ) सम्झौ ा प्रशासन कायययोजना अनसुार खररद सम्झौ ा कायायन्वयनको प्रगल  अनगुिन गने र गणुस् र पिको 

लनरीिण र परीिण गने,  

(च) लनिायण व्यवसायीिाई लनिायण काययस्थि समु्पने र सो स्थिसम्ि पहु्ँ ुचको व्यवस्था लििाउने, खररद 



 

 

सम्झौ ाको हरेफेर, भरेरएशन आदशे, िलू्य सिायोजन, खररद सम्झौ ा लनिम्वन वा अन् , कायय सम्पन्न 

प्रिाणीकरण, भकु्तानी आलदको व्यवस्थापन गने, 

(छ) गाउुँपालिका र आपलू यक ाय, परािशयदा ा, सेवा प्रदायक वा लनिायण व्यवसायीबीच कुनै लववाद उत्पन्न भए 

त्यस् ो सम्झौ ािा उलल्िलख  लववाद सिािानको उपाय अपनाउने, सम्झौ ा उल्िंघन भएको अवस्थािा 

सम्झौ ािा उलल्िलख  उपचार सम्बन्िी व्यवस्था अनसुार कारबाही अलघ बढाउने, 

(ज) बजटे र िाग  िेखा (कस्ट एकाउन्टीङ्ग) को पि िगाय  सम्झौ ा कायायन्वयनको लविीय पिको व्यवस्थापन 

गन,े  

(झ) लनिायण व्यवसायीिे लनिायण काययस्थििा अनसुचूी–१२ बिोलजिको लववरण सचूना पाटीिा अलनवायय रूपिा 

राख्ने व्यवस्था गनुय पने, 

(ञ) सम्झौ ा कायायन्वयनसुँग सम्बलन्ि  कागजा  लसिलसिाबद्घ र व्यवलस्थ  ढंगिे राख्ने, 

(ट) सम्पादन भएको काि स्वीकृ  गने, र 

(ठ) सम्झौ ा कायायन्वयनको आवलिक प्रल वदेन एक  ह िालथको अलिकारी सिि पेश गने । 

(२) यस लनयिाविीिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन खररद सम्झौ ा कायायन्वयनको सपुरीविेण गने 

गाउुँपालिका वा अन्य लनकायिे आपलू यक ाय, परािशयदा ा, सेवा प्रदायक वा लनिायण व्यवसायीको खररद 

सम्झौ ािा उलल्िलख  अलिकारिा प्रल कुि असर नपने गरी नक्शा, स्पेलसलफकेशन र खररद सम्झौ ाको श य 

अनसुार खररद सम्झौ ा कायायन्वयन भए नभएको सपुरीविेण गनय सक्नेछ । 

 

१२१. बीिा गराउन ुपनेिः (१) खररद सम्झौ ािा अन्यथा व्यवस्था बाहकेोिा बाहके दश िाख रुपैयाुँभन्दा बढी 

िलू्यको लनिायण कायय गने लनिायण व्यवसायीिे दहेायको कुराको बीिा गराउन ुपनेछ :-  

(क) लनिायण सािग्री, प्रयोग गररने िलेशन, औजार वा प्िाण्ट िगाय  लनिायण काययको पणूय प्रल स्थापन खचय,  

स्पष्टीकरणिः यस खण्डको प्रयोजनको िालग “खचय” भन्नािे नाफा सि ेिाई जनाउुँछ ।  

(ख) पेशाग  शलु्क, लनिायण काययको कुनै भाग भत्काउन, हटाउन  था कंुडा ककय ट वा खरे गएको सािग्री हटाउनको 

िालग िाग्ने खचय िगाय  हानी वा नोक्सानी भए वाप  ह ने खचय वा सो सम्बन्िी आनषुाङ्लगक खचय सिट्ेनका 

िालग खण्ड (क) बिोलजिको प्रल स्थापन खचयको पन्र प्रल श  रकि वा खररद सम्झौ ािा उल्िेख भए 

बिोलजिको अल ररक्त रकि,  

(ग) लनिायण व्यवसायीिे लनिायणस्थििा ल्याएको आफ्नो उपकरण र अन्य वस् कुो लनिायण स्थििा प्रल स्थापन गनय 

िाग्ने पयायप्त रकि,  



 

 

(घ) लनिायण व्यवसायीिाई लनिायणस्थि सलुम्पएको लिल दलेख हस् ान् रण प्रिाणपत्र जारी गररने लिल सम्ि लनिायण 

काययको कुनै खण्ड वा अशंिा उपलनयि (२) िा उल्िेख भएको कारण बाहके अन्य जनुसुकै कारणबाट ह ने सबै 

हानी नोक्सानी, 

(ङ) लनिायण व्यवसायीको दहेायका दालयत्वहरु:-  

(१) लनिायण व्यवसायीिे त्रलुट सच्याउने दालयत्वको अवलििा आफ्नो दालयत्व पािन गने िििा भएको हानी 

नोक्सानी, र 

(२) त्रलुट सच्याउने दालयत्वको अवलि प्रारम्भ ह नअुलघ उत्पन्न भएको कुनै कारणबाट त्रलुटसच्याउने दालयत्वको 

अवलििा भएको हानी नोक्सानी । 

(२) यस लनयििा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन लनिायण व्यवसायीिे उपलनयि (१) को खण्ड (घ) 

बिोलजिको वीिाबाट दहेायका कारणबाट भएको हानी नोक्सानी वा िल को िालग दालयत्व वहन गनुय पने छैन:-– 

(क) यदु्ध, शत्र ुा वा आििण,  

(ख) लवद्रोह, िालन् , लबप्िव वा सैलनक शासन वा गहृ यदु्ध,  

(ग) लवलकरणको फैिावट, आणलवक इन्िनको लवलकरण वा आणलवक इन्िनको ज्विनबाट उत्पन्न आणलवक फोहर 

वा लवलकरणयकु्त लवषादी लवरफोट वा अन्य हालनकारक  त्वहरुको लवरफोट वा आणलवक संयोजन वा सोको 

आणलवक अंशको प्रदषुण, र 

(घ) ध्वलनक वा ल व्र ध्वलनक गल िा उड्ने हवाई जहाज वा हवाई यन्त्रद्वारा श्रलृज  वायकुो चाप ।   

(३) खररद सम्झौ ािा अन्यथा व्यवस्था भएकोिा बाहके लनिायण कायय गदाय वा त्यसिा रहकेो कुनै त्रलुट सिुार गदाय 

भएको वा त्यस् ा काययको पररणािस्वरुप भएको दहेायको हानी नोक्सानी वाप को िल पलू यको दावी र त्यस् ो 

दावी सम्बन्िी कारबाही गदाय िागकेो खचय  था दस् रु लनिायण व्यवसायीिे व्यहोनुय पनेछ:- 

(क) कुनै व्यलक्तिाई चोटपटक िागिेा वा लनजको ितृ्य ुभएिा, वा  

(ख) लनिायण काययिा बाहके कायय सञ्चािन र सम्पन्नको लसिलसिािा कुनै सम्पलििा भएको हानी नोक्सानी, 

(४) िािसािान खररदिा लस.आई.पी. (क्याररज एण्ड इन्सोरेन्स पेड टु) िलू्यको कम् ीिा ११० प्रल श  रकि 

बराबरको गोदािदलेख गोदािसम्ि यदु्ध, हड ाि र आगजनी सि ेको सबै जोखीि ब्यहोने गरी बीिा गराउन ु

पनेछ । 

(५) परािशय सेवा खररदिा परािशयदा ािे सम्झौ ा गरेको  ीस लदन लभत्र सम्झौ ाको कुि रकिको सबै लकलसिको 

जोलखि व्यहोने गरी गाउुँपालिकािाई लनश य भकु्तानी ह ने पेशाग  दालयत्व बीिा      (प्रोफेसनि िायलबलिटी 

इन्सोरेन्स) गराउन ुपनेछ । 

(६) प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ को लिलख  स्वीकृल  लबना बीिाका श यिा कुनै पररव यन गनय सलकने छैन ।  



 

 

 

१२२. पेश्की भकु्तानी र फछयौट गने व्यवस्थािः (१) आपलू यक ाय, लनिायण व्यवसायी, सेवाप्रदायकिाई ऐनको दफा 

५२क. को अिीनिा रही खररद सम्झौ ािा व्यवस्था भए बिोलजि पेश्की लदन सलकनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजि लदइएको पेश्की रकि जम्िा भएको बैंकको खा ा र खचयको प्रयोजन खलु्ने िालसक 

लववरण आपलू यक ाय, लनिायण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकिे गाउुँपालिकािाई लनयलि  रूपिा उपिब्ि गराउन ु

पनेछ ।  

(३) उपलनयि (१) बिोलजि पेश्की लदुँदा आपलू यक ाय, लनिायण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकबाट त्यस् ो पेश्की रकि 

खाम्ने गरी र लनजिे सम्झौ ा बिोलजि काि नगरेिा सो लनकायिे अनरुोि गरेपलछ  त्काि त्यस् ो लनकायिाई 

भकु्तानी गने गरी वालणज्य बैङ्कबाट जारी भएको बैङ्क जिान  एव ंत्यस् ो बैङ्क जिान  लवदशेी बैङ्किे 

जारी गरेको भए नेपाि लभत्रको वालणज्य बैङ्किे प्रल  प्रत्याभलू  (काउन्टर ग्यारेण्टी) लिई पेश्की लदन ुपनेछ । 

(४) उपलनयि (३) बिोलजिको बैंक जिान को िान्य अवलि खररद सम्झौ ािा उल्िेख भएको पेश्की फछयौट गनुय 

पने अवलि भन्दा कम् ीिा एक िलहना भन्दा बढी अवलिको ह न ुपनेछ । 

(५) गाउुँपालिकािे उपलनयि (१) बिोलजि लदएको पेश्की खररद सम्झौ ािा उल्िेख भए बिोलजि प्रत्येक रलनङ्ग 

लबि वा अन्य लबि बीजकबाट कट्टा गनुय पनेछ ।  

(६) आपलू यक ाय, लनिायण व्यवसायी, सेवाप्रदायकिे खररद सम्झौ ा बिोलजिको काि त्यस् ो सम्झौ ािा उलल्िलख  

सियावलि लभत्र सम्पादन नगरेको कारणिे यस लनयि बिोलजिको पेश्की फछ्यौट ह न नसकेिा गाउुँपालिकािे 

उपलनयि (३) बिोलजिको बैंक जिान को रकि सम्बलन्ि  बैंकबाट प्राप्त गरी पेश्की फछयौट गनुय पनेछ र 

लनजबाट त्यस् ो पेश्की रकिको सयकडा दश प्रल श  ब्याज सि े असूि उपर गनुय पनेछ । 

(७) गाउुँपालिकािे प्रल  पत्रद्वारा िािसािान लझकाउुँदा आफ्नो कायायियिा िािसािान प्राप्त भएको लिल िे  ीस 

लदनलभत्र प्रल  पत्र खोिेको पेश्की रकि फछ्र्यौट गनुय पनेछ । 

(८) िािसािान उपिब्ि गराउने सम्बलन्ि  आपलू यक ायबाट िािसािान उपिब्ि ह न नसकेकोिा वा िािसािान 

उपिब्ि गराउने लनिायरर  सियलभत्र िािसािान प्राप्त ह न नसकेिा सािारण या प्रल  पत्र रद्द गनुय पनेछ र सो 

वाप  बैंकिा जम्िा भएको रकि लफ ाय लिई प्रल  पत्र खोिेको पेश्की रकि फछ्र्यौट गनुय पनेछ । 

 

१२३. लप्रलसपिने्ट लनरीिणिः (१) लवदेशबाट खररद गररने िािसिानको लप्रलसपिने्ट लनरीिण गनुयपने भएिा 

गाउुँपालिकािे सो देशिा आफ्नो प्रल लनलि लनयकु्त गरी त्यस् ो लनरीिण गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजि प्रल लनलि लनयकु्त गदाय ऐन र यस लनयिाविी बिोलजिको काययलवलि अपनाई लनयकु्त 

गनुयपनेछ । 

  



 

 

१२४. िािसािानको लनरीिण र स्वीकृल िः (१) गाउुँपालिकािे आपलू य गररएका िािसािान सम्झौ ािा उलल्िलख  

प्रालवलिक स्पेलसलफकेशन र गणुस् र बिोलजिका भए नभएको लनरीिण वा परीिण गनुय गराउन ुपनेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोलजि लनरीिण वा परीिण गदाय गराउुँदा िािसािान लनरीिण वा परीिण सम्बन्िी प्रचलि  

काननू भए सोही काननू बिोलजि र नभएिा खररद सम्झौ ािा उलल्िलख  काययलवलि बिोलजि गनुय पनेछ । त्यस् ो 

काययलवलि पलन नभए गाउुँपालिकािे उपयकु्त सम्झकेो काययलवलि बिोलजि गनुय पनेछ ।  

(३) उपलनयि (१) को प्रयोजनको िालग गाउुँपालिकािे त्यस् ो लनरीिण वा परीिण गने प्रयोजनका िालग एक वा 

एकभन्दा बढी लनकाय वा अलिकारी  ोक्न वा सम्बलन्ि  िािसािान सम्बन्िी बढीिा  ीन जना लवज्ञ रहकेो एक 

सलिल  गठन गनय सक्नेछ ।  

(४) उपलनयि (३) बिोलजिको लनकाय, अलिकारी वा सलिल िे आपलू य गररएका िािसािान लनररिण वा परीिण 

गदाय गाउुँपालिकािे त्यस् ो िािसािानको निनुा र लवलशष्ट ा लसिबन्दी गरी राखकेो भए त्यस् ो निनूा र 

लवलशष्ट ा बिोलजि जाुँच गनुयपनेछ । त्यसरी जाुँच गदाय त्यस् ो निनूा र लवलशष्ट ा अनरुुप भएको िािसािान 

स्वीकृ  गरी नभएका िािसािान आपलू यक ायिाई नै लफ ाय गनुय पनेछ । 

(५) उपलनयि (४) बिोलजि लनरीिण वा परीिण गदाय आवश्यक ानसुार सबै िािसािान वा सोको निनूा छनौट गरी 

लनरीिण वा परीिण गनय सलकनेछ ।  

(६) लनरीिण वा परीिण गने लनकाय, अलिकारी वा सलिल िे उपलनयि (४) र (५) बिोलजि लनरीिण वा परीिण गरी 

सकेपलछ स्वीकृ  र अस्वीकृ  िािसािानको लववरण उल्िेख गरी लनरीिण प्रल वदेन  यार गनुय पनेछ । त्यस् ो 

प्रल वदेनिा जाुँच भएको िािसािानको नाि, प्रल श , स्पेलसलफकेशन, लनरीिण वा परीिणको पररणाि उल्िेख 

गनुय पनेछ र त्यस् ो प्रल वदेनिाई गाउुँपालिकािे खररद कारबाहीको अलभिेखको रुपिा राख्न ुपनेछ । 

(७) यस लनयि बिोलजि िािसािान लनरीिण वा परीिण गदाय लनरीिण वा परीिण गने लनकाय, अलिकारी वा सलिल  

र आपलू यक ायबीच कुनै लववाद उत्पन्न भएिा त्यस् ो लववाद खररद सम्झौ ािा उल्िेख भएको लववाद 

सिािानको प्रकृया बिोलजि सिािान गनुयपनेछ । 

(८) यस लनयििा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन पच्चीस हजार रुपैयाुँ सम्िको िािसािान 

गाउुँपालिकाको भण्डार शाखाको प्रिखुिे आवश्यक लनरीिण वा परीिण गरी बलुझलिन सक्नेछ ।  

 

१२५. िािसािानको लििाि लबिी  था रकि असिूी गनेिः (१) लनयि १२४ को उपलनयि (४) बिोलजि 

अस्वीकृ  िािसािान आपलू यक ायिे  त्काि लफ ाय निग ेखररद सम्झौ ािा  ोलकएको सिायावलि लभत्र त्यस् ो 

िािसािान उठाई लफ ाय िैजान र सोको सट्टा स्पेलसलफकेशन बिोलजिको सािान आपलू य गनय गाउुँपालिकािे 

आपलू यक ायिाई लिलख  जानकारी लदन ुपनेछ ।  

(२) गाउुँपालिकािे उपलनयि (१) बिोलजिको जानकारी ह िाक वा कुररयर सलभयस िाफय   पठाउने भए लफ ी रलसद 



 

 

सलह को पत्र पठाउन ुपनेछ ।   

(३) उपलनयि (१) बिोलजिको सचूनाको अवलिलभत्र आपलू यक ायिे िािसािान बलुझलिन अस्वीकार गरेिा वा खररद 

सम्झौ ािा  ोलकएको सिायावलि लभत्र उठाई निगेिा गाउुँपालिकािे त्यस् ो िािसािान सावयजलनक लििाि 

लबिी गरी सो िािसािान भण्डारण गनय िागकेो खचय र त्यस सम्बन्िी अन्य खचयहरु, बाुँकी रहकेो पेश्की रकि, 

पवूय लनिायरर  िल पलू य र लनजिे गाउुँपालिकािाई ल नुयपने अन्य कुनै रकि भए सो रकि सिे  लििाि लबिी 

िलू्यबाट कट्टा गरी बांकी रहकेो रकि आपलू यक ायिाई लफ ाय गनुय पनेछ ।  

(४) उपलनयि (३) बिोलजिको लििाि लबिीबाट प्राप्त भएको रकि सि ेबाट असूि ह न नसकेको रकि 

आपलू यक ायबाट प्रचलि  कानून बिोलजि सरकारी बाुँकी सरह असिू उपर गररनेछ । 

 

१२६. कायय स्वीकार प्रल वदेनिः (१) गाउुँपालिकािे सम्पन्न भएको लनिायण कायय, आपलू य गररएको िािसािान वा 

प्रदान गररएको सेवा स्वीकादाय सोको प्रल वदेन  यार गनुय पनेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको प्रल वदेनिा दहेायका कुरा उल्िेख ह न ुपनेछ:- 

(क) खररद सम्झौ ा संख्या,  

(ख) सम्पन्न भएको लनिायण कायय, प्राप्त भएको िािसािान वा सेवाको लववरण, 

(ग) लनिायण कायय सम्पन्न भएको वा िािसािान वा सेवा प्राप्त भएको लिल ,  

(घ) सम्पन्न लनिायण कायय, प्राप्त िािसािान वा सेवा स्वीकृ  भएको लिल  ।  

(३) उपलनयि (२) बिोलजिको प्रल वदेन  यार भएपलछ गाउुँपालिकािे आवश्यक प्रलिया परूा गरी भकु्तानीको िालग 

आलथयक प्रशासन शाखा वा लनकायिा अलबिम्व िेखी पठाउन ुपनेछ । 

 

१२७. भरेरएशन आदेशिः (१) खररद सम्झौ ा गदायको बख  पवूायनिुान गनय नसलकएको पररलस्थल  सो सम्झौ ा 

कायायन्वयनको िििा लसजयना भई ऐनको दफा ५४ बिोलजि गाउुँपालिकािे भरेरएसन आदेश जारी गनुय पने 

भएिा यस लनयिाविी बिोलजिको प्रलिया परूा गरी दहेाय अनसुार पदालिकारीिे जारी गनय सक्नेछ :-  

 (क) गाउुँपालिकािा पन्र प्रल श सम्िको भरेरएशन अध्यििे, 

 (ख) गाउुँपालिकािा पन्र प्रल श भन्दा िालथको भरेरएशन काययपालिकािे । 

 

 (२) उपलनयि (१) बिोलजि लनिायण काययको भरेरएसन आदेश जारी गनुय पदाय दहेाय बिोलजिको लववरण खिुाई ऐनको 

दफा ५४ बिोलजि त्यस् ो भरेरएसन स्वीकृ  गने अलिकार प्राप्त पदालिकारीिे प्रिालण  गरेको ह न ुपनेछ:- 

(क) लनिायण काययको ड्रईङ, लडजाईन  था स्पेलसलफकेशन आलद बदल्न ुपने वा नपने र बदल्न ुपने भएिा लनिायण 



 

 

काययको आिारभ ू प्रकृल  वा िेत्र पररव यन ह ने वा नह ने कुरा,  

(ख) भरेरएशन पररिाणको प्रालवलिक पष्ु्टयाई ंर कारण,  

(ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बिोलजि िाग  अनिुानिा प्रभाव पने भए सोको प्रल श , र  

(घ) स्वीकृ  बजटे  था काययिििा परे वा नपरेको कुरा ।  

(३) उपलनयि (१) बिोलजि िािसािान वा अन्य सेवा काययको भरेरएसन आदशे जारी गनुय पदाय दहेाय बिोलजिको 

लववरण खिुाई ऐनको दफा ५४ बिोलजि यस लनयिको उपलनयि (१) िा  ोलकए बिोलजि भरेरएसन स्वीकृ  गने 

अलिकार प्राप्त पदालिकारीिे प्रिालण  गरेको ह न ुपनेछ:-  

(क) िािसािान वा अन्य सेवाको ड्रईङ, लडजाईन  था स्पेलसलफकेशन आलद बदल्न ुपने वा नपने र बदल्न ुपने भएिा 

त्यस् ो िािसािान वा सेवाको आिारभ ू प्रकृल  वा िेत्र पररव यन ह ने वा नह ने कुरा,  

(ख) भरेरएशन पररिाणको प्रालवलिक पष्ु्टयाई र कारण,  

(ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बिोलजि िाग  अनिुानिा प्रभाव पने भए सोको प्रल श ,  

(घ) स्वीकृ  बजटे  था काययिििा परे वा नपरेको कुरा ।  

(४) उपलनयि (१) बिोलजि परािशय सेवाको भेररएसन आदेश जारी गनुय पदाय दहेाय बिोलजिको लववरण खिुाई ऐनको 

दफा ५४ बिोलजि यस लनयिको उपलनयि (१) िा  ोलकए बिोलजि भरेरएसन स्वीकृ  गने अलिकार प्राप्त 

पदालिकारीिे प्रिालण  गरेको ह न ुपनेछ:-  

(क) परािशय सेवाको काययिेत्र, आवश्यक ा, काययिेत्रग  श य, योग्य ा वा लवशेषज्ञ ा आलद बदल्न ुपने नपने र बदल्न ु

पने भएिा त्यस् ो सेवाको आिारभ ू प्रकृल  वा िेत्र वा प्रस् ालव  दि वा लवशेषज्ञ पररव यन ह ने वा नह ने कुरा,  

(ख) भरेरएशन पररिाणको प्रालवलिक पष्ु्टयाई ंर कारण,  

(ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बिोलजि िाग  अनिुानिा प्रभाव पने भए सोको प्रल श , र  

(घ) स्वीकृ  बजटे  था काययिििा परे वा नपरेको कुरा । 

 

(५) गाउुँपालिकािे उपलनयि (१) बिोलजि भरेरएसन आदेश जारी गदाय लवशेषज्ञहरूको सिहू िाफय   आवश्यक 

जाुँचबझु गराई प्राप्त लसफाररसको आिारिा िात्र जारी गनय सक्नेछ । 

   

१२८. िलू्य सिायोजनिः (१) गाउुँपालिकािे िलू्य सिायोजन गनय सलकने कुरा खररद सम्झौ ािा उल्िेख गनुय  पनेछ 

। 

(२) खररद सम्झौ ािा िलू्य सिायोजनको व्यवस्था गदाय दहेायका कुराहरु सि े उल्िेख गनुय पनेछ:- 

(क) िलू्य सिायोजन गने अवस्था,  



 

 

(ख) लनिायरण गने सतू्र,  

यस खण्ड बिोलजि सतू्र लनिायरण गदाय सम्पन्न भएको काििा िागकेो श्रि, सािग्री र उपकरणहरुको िात्र िलू्य 

सिायोजन ह ने गरी सतू्र लनिायरण गनुय पनेछ । 

(ग) िलू्य सिायोजनको अलिक ि रकि,  

(घ) खण्ड (ख) बिोलजिको सतू्रिा प्रयोग गररने िलू्यको संरचना (श्रि, उपकरण, सािग्री, ईन्िनको िलू्य आलद),  

(ङ) प्रत्येक िलू्य संरचनाको िलू्य सिायोजन गनय प्रयोग गररने सम्वद्ध िलू्यसचूी (ईन्डीसेज)  

(च) िलू्यसचूी उल्िेख गनय प्रयोग गररने िदु्रा र भकु्तानी लदन प्रयोग गररने िदु्रावीचको लवलनिय दरको घटवढ िापन 

गने  ररका,  

(छ) िलू्य सिायोजन सतू्र प्रयोग गनय लिइने आिार लिल  (बेसिाइन डेट), 

(ज) िलू्य सिायोजन सतू्र िाग ूह ने सियको अन् राि, र 

(झ) िलू्य सिायोजन सतू्रको प्रयोगबाट दलेखन ुपने न्यनू ि िलू्य बलृद्ध र िलू्य सिायोजन सम्बन्िी प्राविान िाग ूह न 

परूा ह न ुपने अन्य श य  था वन्दजे ।  

(३) यस लनयि बिोलजि गररने िलू्य सिायोजनको अलिक ि रकि सािान्य या शरुु सम्झौ ा िलू्यको पच्चीस 

प्रल श भन्दा बढी ह नेछैन । िलू्य सिायोजनको रकि सो िलू्यभन्दा बढी ह ने भएिा गाउुँपालिकािे खररद 

सम्झौ ा अन्त्य गनय, सम्झौ ा िलू्यिाई स्वीकृ  बजटेलभत्र पानयको िालग लनिायण व्यवसायी, आपलू यक ाय, सेवा 

प्रदायक वा परािशयदा ासुँग वा ाय गनय वा खचय घटाउने अन्य उपाय अविम्वन गनय सक्ने वा थप बजटे व्यवस्था 

गररने व्यवस्था खररद सम्झौ ािा गनय सलकनेछ । 

 

१२९. खररद सम्झौ ाको अवलि थप गनय सलकनेिः (१) ऐनको दफा ५६ बिोलजिको अवस्था परी खररद सम्झौ ा 

बिोलजिको काि त्यस् ो सम्झौ ाको अवलि लभत्र परूा गनय नसलकने भएिा सम्बलन्ि  लनिायण व्यवसायी, 

आपलू यक ाय, सेवा प्रदायक वा परािशयदा ािे कारण खिुाई खररद सम्झौ ाको म्याद सलकन ुकम् ीिा पन्र लदन 

अगाव ैगाउुँपालिकािा अवलि थपको िालग लनवदेन लदन ुपनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजि लनवदेन प्राप्त भएपलछ सम्बलन्ि  अलिकार प्राप्त अलिकारीिे सो सम्बन्ििा आवश्यक 

जाुँचबझु गनय वा गराउन सक्नेछ । त्यसरी जाुँचबझु गदाय वा गराउुँदा लनजिे दहेायका कुरा लवचार गनुय पनेछिः– 

(क) सम्बलन्ि  लनिायण व्यवसायी, आपलू यक ाय, सेवा प्रदायक वा परािशयदा ािे खररद सम्झौ ा बिोलजिको काि 

सिय ि ैसम्पन्न गनय भरिग्दरु प्रयास गरेको लथयो वा लथएन, 

(ख) गाउुँपालिकािे लनिायण व्यवसायी, आपलू यक ाय, सेवा प्रदायक वा परािशयदा ािाई सम्झौ ा बिोलजि उपिब्ि 

गराउन ुपने कुरा उपिब्ि गराएको लथयो वा लथएन,  



 

 

(ग) ऐनको दफा ६७क. बिोलजि कागजा  लझकाएको कारणबाट काििा लढिाइ भएको हो वा होइन, र 

(घ) काबबुालहरको पररलस्थल को कारणबाट काििा लढिाई भएको हो वा होईन । 

(३) उपलनयि (२) बिोलजि जाुँचबझु गदाय लनवदेनिा उलल्िलख  कारण िनालसब दलेखएिा छ िलहनासम्िको अविी 

बोिपत्र स्वीकृ  गने अलिकारी र सोभन्दा बढी अवलिको काययपालिकािे थप गनय सक्नेछ । 

 

१३०. पवूय लनिायरर  िल पलू यिः खररद सम्झौ ािा पवूय लनिायरर  िल पलू यका सम्बन्ििा दहेायको व्यवस्था गनय 

सलकनेछिः– 

 (क) आपलू यक ाय, परािशयदा ा, सेवा प्रदायक वा लनिायण व्यवसायीको लढिाईको कारणिे खररद सम्झौ ा 

बिोलजिको काि सो सम्झौ ािा  ोलकएको म्यादिा सम्पन्न ह न नसकेिा लनजिे गाउुँपालिकािाई सम्झौ ा 

रकिको दश प्रल श िा नवढ्ने गरी सािारण या प्रल  लदन सम्झौ ा रकिको शनु्य दशििब शनु्य पाुँच प्रल श  

पवूय लनिायरर  िल पलू य लदन ुपने  र लनजको काब ुबालहरको पररलस्थल  परी वा कुनै गलल्  वा हिेचियायई नभई 

काययसम्पादन वा आपलू य गनय लढिा भएिा त्यस् ो िल पलू य ल नय नपने, र 

(ख) खण्ड (क) बिोलजिको पूवय लनिायरर  िल पलू य ल ददैमिा सम्बलन्ि  आपलू यक ाय, परािशयदा ा, सेवा प्रदायक वा 

लनिायण व्यवसायी खररद सम्झौ ा बिोलजिको कायय सम्पादन गने दालयत्वबाट िकु्त ह न नसक्ने । 

 

१३१. लबि वा लवजकिा उल्िेख ह नुपने कुरािः (१) लनिायण व्यवसायी, आपलू यक ाय, सेवा प्रदायक वा 

परािशयदा ािे यस लनयि बिोलजि भकु्तानीको िालग पेश गने रलनङ लबि वा अन्य कुनै लबि लवजकिा कम् ीिा 

दहेायका कुरा उल्िेख गनुय पनेछिः–  

(क) लबि वा लवजकको लिल , 

(ख) आपलू यक ाय, लनिायण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परािशयदा ाको नाि ठेगाना, 

(ग) खररद सम्झौ ा,  

(घ) आपलू य गररएको िािसािान वा सेवाको लववरण वा सम्पन्न भएको लनिायण काययको नाप, आकार, पररिाण र 

िलू्य, 

(ङ) लसपिने्ट  था भकु्तानीको श य, 

(च) खररद सम्झौ ा बिोलजि लबि वा लवजक साथ पेश गनुयपने आवश्यक कागजा , 

(छ) िािसािानको खररदको हकिा लबि वा लवजकसाथ खररद आदशे, खररद सम्झौ ा वा बोिपत्र स्वीकृल  पत्रिा 

लदईएको लनदशेन बिोलजि गाउुँपालिकािे  ोकेको ढाुँचाको लसलपङ्ग वा अन्य आवश्यक कागजा , र 

(ज) आफ्नो सम्पकय  ठेगाना ।  



 

 

(२) उपलनयि (१) बिोलजि लबि वा लवजक प्राप्त भएपलछ गाउुँपालिकािे त्यस् ो लबि वा लवजक खररद सम्झौ ािा 

उलल्िलख  प्राविान बिोलजिको भए नभएको जाुँच गरी सो अनरुुपको नभएिा सोको जानकारी सम्बलन्ि  

आपलू यक ाय, लनिायण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परािशयदा ािाई  रुुन्  लदन ुपनेछ ।  

 

१३२. लबि वा लवजकको भकु्तानीिः (१) खररद सम्झौ ा अनुसार गाउुँपालिकािे रलनङ लबि वा अन्य कुनै लबि 

लवजकको भकु्तानी गदाय करारका श य बिोलजि दहेायका कुनै वा सबै आिार बिोलजि गनय सक्ने कुरा उल्िेख गनय 

सलकनेछ :- 

(क) िालसक आिारिा,  

(ख) प्रालवलिक नाप जाुँच गरी नापी लक ाब (िेजरिने्ट वकु) िा उल्िेख भएको वास् लवक काययसम्पादनको 

आिारिा,  

(ग) खररद सम्झौ ािा सम्पन्न कायय िापन गने सचूकाङ्क  ोलकएकोिा त्यस् ो सचूकाङ्क प्राप्त भएपलछ र त्यस् ो 

सचूकाङ्क न ोलकएकोिा सम्पन्न भएको काययको आिारिा,  

(घ) हस् ान् रण गररएको वा परूा गररएको काययको पररिाणको आिारिा, र 

(ङ) लनयि १३१ को उपलनयि (१) बिोलजि वा प्रल  पत्रको श यको आिारिा । 

(२) रलनङ लबि वा अन्य कुनै लबि लवजकको भकु्तानी लिनको िालग आपलू यक ाय, लनिायण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा 

परािशयदा ािे खररद सम्झौ ा बिोलजि आवश्यक पने कागजा  पेश गनुय पनेछ । 

(३) उपलनयि (१) बिोलजिको पेश भएको रलनङ लबि वा अन्य कुनै लबि लबजक र कागजा  सम्बलन्ि  अलिकारीिे 

३० ( ीस) लदनलभत्र स्वीकृ  गरी खररद सम्झौ ा अनसुारको अवलिलभत्र भकु्तानी सि े गनुय पनेछ । 

(४)  गाउुँपालिकािे उपलनयि (१) बिोलजि भकु्तानी गदाय ररटेन्सन िनी वाप  रलनङ वा अन्य लबि वा लवजकिा 

उलल्िलख  रकिको पाुँच प्रल श  रकि कट्टा गरी राख्न ुपनेछ । 

 र, खररद सम्झौ ािा ररटेन्सन िनी कट्टा गनुय नपने व्यवस्था भएिा त्यस् ो रकि कट्टा गररने छैन । 

(५) खररद सम्झौ ािा लबि वा लबजक बिोलजिको रकि लशघ्र भकु्तानी गरेिा आपलू यक ाय, लनिायण व्यवसायी, 

सेवाप्रदायक वा परािशयदा ािे त्यस् ो भकु्तानीको लनलश्च  रकि वा प्रल श  छुट लदने कुरा उल्िेख गररएको 

भएिा गाउुँपालिकािे त्यसरी भकु्तानी गदाय छुट रकि कट्टा गरेर िात्र भकु्तानी लदन ुपनेछ । 

(६) गाउुँपालिकािे खररद सम्झौ ािा दहेायका व्यवस्था गनय सक्नेछिः– 

(क)  खररद सम्झौ ािा अलघल्िो कुनै रलनङ लबि वा अन्य कुनै लबि लवजकिा िेलखएका कुरा कुनै कारणवश वा 

भिूवश िेलखन गई भकु्तानी रकि सच्याउन ुपने भएिा आफैिे वा सम्बलन्ि  आपलू यक ाय, लनिायण व्यवसायी, 

सेवाप्रदायक वा परािशयदा ाको अनरुोििा त्यस पलछका रलनङ लबि वा अन्य कुनै लबि लवजकिा त्यस् ो 



 

 

भकु्तानी रकि सच्याउन वा हरेफेर गनय सलकने, र 

(ख)  आपलू यक ाय, लनिायण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परािशयदा ािे खररद सम्झौ ाको श य बिोलजि काययसम्पादन 

नगरेिा रलनङ लबि वा अन्य कुनै लबि लवजक बिोलजिको भकु्तानी नलदन वा काट्न सक्ने । 

(७) गाउुँपालिकािे उपलनयि (१) बिोलजिको भकु्तानी खररद सम्झौ ािा उलल्िलख  अवलिलभत्र लदन ुपनेछ । सो 

अवलिलभत्र भकु्तानी नलदएिा खररद सम्झौ ा बिोलजिको व्याज भकु्तानी गनुय पनेछ । 

(८) आपलू यक ाय, लनिायण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परािशयदा ािाई पच्चीस हजार रुपैंयाुँभन्दा बढी रकि भकु्तानी 

गदाय एकाउन्ट पेयी चेक वा लवि ुीय िाध्यिबाट भकु्तानी गनुय पनेछ । 

 

१३३. अलन् ि भकु्तानीिः (१) खररद सम्झौ ा बिोलजि सम्पन्न भएको कायय गाउुँपालिकािे स्वीकार गरेपलछ 

आपलू क ाय, लनिायण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परािशयदा ािाई करारका श य बिोलजि अलन् ि भकु्तानी लदन ु 

पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजि अलन् ि भकु्तानी लददंा लनिायण काययको हकिा त्रलुट सच्चाउने अवलि सिाप्त भएपलछ कायय 

सम्पादन जिान  र लनयि १३२ को उपलनयि (४) बिोलजि कट्टा गररएको ररटेन्सन िनी रकिको पचास प्रल श  

रकि लफ ाय गनुय पनेछ । ररटेन्सन िनीको बाुँकी पचास प्रल श  रकि सम्बलन्ि  आपलू क ाय, लनिायण व्यवसायी 

वा सेवा प्रदायकिे सम्बलन्ि  आन् ररक राजस्व कायायियिा कर लववरण पेश गरेको प्रिाण कागजा  पेश 

गरेपलछ भकु्तानी लदन ुपनेछ ।  

 र, त्रलुट सच्चाउने अवलिलभत्र सम्बलन्ि  लनिायण व्यवसायीिे त्रलुट नसच्याएिा गाउुँपालिकािे ररटेन्सन िनी वा 

जिान  वाप को रकि प्रयोग गरी त्रलुट सच्याउन सक्नेछ । 

(३) यस लनयििा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन संयकु्त उपििको हकिा ररटेन्सन िनी भकु्तानी गदाय 

आन् ररक राजश्व कायायियिा कर लववरण पेश गरेको कागजा  पेश भएपलछ भकु्तानी लदइनेछ । 

(४) खररद सम्झौ ािा लनिायण व्यवसायी, आपलू यक ाय, सेवा प्रदायक वा परािशयदा ािे उपलनयि (१) बिोलजि 

अलन् ि भकु्तानी लिनको िालग गाउुँपालिकासुँग दहेायका दावी बाहके अन्य दावी नगने कुरा उल्िेख गनय 

सलकनेछ:- 

(क) लवशेष दावी 

(ख) खररद कायय सम्पादन गदाय उत्पन्न भएको वा ह ने  ेस्रो पि प्रल को लनिायण व्यवसायी, आपलू यक ाय, सेवा प्रदायक 

वा परािशयदा ाको दालयत्व, र 

(ग) खररद सम्झौ ाको सम्पादन गदाय  ेस्रो पिका सम्बन्ििा लनिायण व्यवसायी, आपलू यक ाय, सेवा प्रदायक वा 

परािशयदा ािे व्यहोरेको  र गाउुँपालिकासुँग दावी नगरेको र सियिा जानकारी नभएको दालयत्व सम्बन्िी 



 

 

सोिभनायको दावी ।  

 

१३४. कायय सम्पन्न प्रल वदेन पेश गनुयपनेिः (१) खररद सम्झौ ा बिोलजि लनिायण कायय सम्पन्न भएको  ीस लदनलभत्र 

सम्बलन्ि  लनिायण व्यवसायीिे लनिायण भए बिोलजिको (एज लबल्ट) नक्शा गाउुँपालिकािा पेश गनुय पनेछ । 

(२) कुन ैलनिायण कायय सम्पन्न भई त्रलुट सच्याउने दालयत्वको अवलि सिाप्त भएपलछ प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ िे 

त्यस् ो लनिायण कायय स्वीकृ  ड्रइङ्ग, लडजाइन वा स्पेलसलफकेशन बिोलजि भए नभएको कुरा प्रालवलिक 

कियचारीबाट जाुँचबझु गराई कायय सम्पन्न प्रल वदेन  यार गराउन ुपनेछ । 

(३) उपलनयि (२) बिोलजि जाुँचबझु गने प्रालवलिकिे सम्पन्न लनिायण कायय स्वीकृ  ड्रइङ्ग, लडजाइन वा 

स्पेलसलफकेशन बिोलजि भए नभएको जाुँच गरी गाउुँपालिका सिि प्रल वदेन पेश गनुय पनेछ । 

(४) उपलनयि (१) बिोलजिको लनिायण भए बिोलजिको नक्शा र उपलनयि (३) बिोलजि पेश भएको कायय सम्पन्न 

प्रल वदेन बोिपत्र स्वीकृ  गने अलिकारी सिि पेश गनुय पनेछ ।  

 र, प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ िे बोिपत्र स्वीकृ  गरेको भए यस् ो प्रल बेदन अध्यि सिि र अध्यििे नै बोिपत्र 

स्वीकृ  गरेको भए काययपालिका सिि पेश गनुय पनेछ । 

(५) उपलनयि (४) बिोलजिको अलिकारीिे आवश्यक दखेेिा कायय सम्पन्न प्रल वदेनिा उलल्िलख  लवषयका 

सम्बन्ििा आफैं िे जाुँचबझु गनय वा कुनै प्रालवलिक कियचारी वा प्रालवलिक कियचारीहरुको टोिी िाफय   जाुँचबुझ 

गराउन सक्नेछ ।  

(६) उपलनयि (५) बिोलजि जाुँचबझु गदाय सम्पन्न लनिायण कायय स्वीकृ  ड्रइङ्ग, लडजाइन वा स्पेलसलफकेशन बिोलजि 

भएको पाइएिा त्यस् ो अलिकारीिे त्यस् ो लनिायण कायय स्वीकृ  गनुय पनेछ । 

(७) उपलनयि (६) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ापलन उपलनयि (४) बिोलजि कायय सम्पन्न प्रल वदेन पेश भएको 

लिल िे पै ुँ ािीस लदनलभत्र उपलनयि (५) बिोलजि जाुँचबुझ गने कायय सम्पन्न नभएिा त्यस् ो लनिायण कायय स्व िः 

स्वीकृ  भएको िालननेछ । 

(८) यस लनयििा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन उपलनयि (३) बिोलजि पेश भएको कायय सम्पन्न 

प्रल वदेन दश िाख रुपैंयाुँसम्िको लनिायण काययको हकिा गाउुँपालिकािे प्रालवलिक कियचारीबाट जाुँच गराउन ु

पनेछ । त्यसरी जाुँच गदाय वा गराउुँदा त्यस् ो लनिायण कायय स्वीकृ  ड्रइङ्ग, लडजाइन वा स्पेलसलफकेशन बिोलजि 

भएको पाइएिा प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ िे कायय सम्पन्न प्रल वदेन स्वीकृ  गनुय पनेछ । 

(९) यस लनयि बिोलजि कायय सम्पन्न प्रल वदेन स्वीकृ  भएपलछ गाउुँपालिकािे सम्बलन्ि  लनिायण व्यवसायीिाई 

कायय सम्पन्न प्रिाणपत्र (वकय  कम्प्िीसन सलटयलफकेट) लदन ुपनेछ ।  

  

१३५. सियभन्दा अलघ काि सम्पन्न गनेिाई परुस्कार लदन सलकनेिः (१) खररद सम्झौ ािा  ोलकएको अवलिभन्दा 



 

 

अलघ काि सम्पन्न गने लनिायण व्यवसायीिाई गाउुँपालिकािे परुस्कार लदन सक्ने व्यवस्था गनय सक्नेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको परुस्कारको रकि लनिायरण गदाय खररद सम्झौ ािा  ोलकएको सिय भन्दा जल  लदन 

अलघ कायय सम्पन्न भएको हो त्यल  लदनका िालग उपलनयि (३) बिोलजिको आिारिा लनिायरण गनुय पनेछ । 

(३) उपलनयि (२) बिोलजिको दर लनिायरण गदाय लनिायण व्यवसायीिे खरीद सम्झौ ािा  ोलकएको अवलिलभत्र काि 

सम्पन्न गनय नसके वाप  दलैनक रुपिा जल  रकि गाउुँपालिकािाई पवूय लनिायरर  िल पलू य ल नुय पने हो त्यल  नै 

रकि बराबरको दर लनिायरण गनुय पनेछ ।  

(४) यस लनयििा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन परुस्कारको कुि रकि सम्झौ ा रकिको दश 

प्रल श भन्दा बढी ह ने छैन । 

 

१३६. सलुवस् ाको आिारिा खररद सम्झौ ाको अन्त्य गदाय लदनपुने भकु्तानी:- (१) गाउुँपालिकािे ऐनको दफा ५९ 

को उपदफा (४) बिोलजि सावयजलनक लह को िालग सलुवस् ाको आिारिा सम्झौ ाको अन्त्य गरेकोिा 

सम्बलन्ि  आपलू यक ाय, लनिायण व्यवसायी, परािशयदा ा वा सेवा प्रदायकिाई दहेाय बिोलजिको रकि भकु्तानी 

लदन ुपनेछ । त्यसरी भकु्तानी लददंा लनजिे कुनै पेश्की रकि लिएको रहछे भने त्यस् ो पेश्की कटाएर िात्र भकु्तानी 

लदन ुपनेछ :-– 

(क) स्वीकायय रुपिा सम्पन्न भईसकेको कायय, आपलू य वा सेवा वाप  गनुयपने भकु्तानी बाुँकी भए सो भकु्तानी,  

(ख) खररद सम्झौ ा बिोलजि गाउुँपालिकाको प्रयोजनको िालग उत्पालद  िािसािानको िलू्य, लनिायणस्थििा 

ल्याइएका लनिायण सािग्री, 

(ग) लनिायण स्थिबाट उपकरण हटाउन िाग्ने िनालसव खचय, 

(घ) लनिायण काययिा िात्र िगाईएका लवदशेी कियचारीको स्वदशे लफ ी खचय, र  

(ङ) आवश्यक भए लनिायण काययको संरिण र सरुिा खचय । 

(२) उपलनयि (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन गाउुँपालिकािे सावयजलनक लह को िालग सलुवस् ाको 

आिारिा खररद सम्झौ ा अन्त्य गनय लदएको सचूना आपलू यक ायिे प्राप्त गरेको लिल िे सा  लदनलभत्र लसपिने्टको 

िालग  यार ह ने र  यार भएका िािसािान त्यस् ो सम्झौ ाका श य र िलू्यिा स्वीकार गनुय पनेछ ।  

(३) उपलनयि (२) िा उलल्िलख  िािसािान बाहके अन्य सािानको सम्बन्ििा गाउुँपालिकािे दहेाय बिोलजि गनय 

सक्नेछ:- 

(क) िािसािानको कुनै अशं परूा गराई सम्झौ ािा उलल्िलख  श य र िलू्यिा प्राप्त गने, वा 

(ख) बाुँकी रहकेा िािसािानको आपलू य आदशे रद्ध गने र आपलू यक ायिे आलंशक रुपिा  यार गरेको िािसािान वा 

सेवा र सम्झौ ा अन्त्य ह न ुअगाव ैआपलू यक ायिे खररद गरेको सािग्री वा पाटयपजूाय वाप  आपसी सहिल बाट 



 

 

िञ्जरु गररएको रकि लनजिाई भकु्तानी गने । 

 

१३७. खररद सम्झौ ा उल्िंघन भए प्राप्त ह ने उपचारिः (१) खररद सम्झौ ािा आपलू यक ाय, लनिायण व्यवसायी, 

परािशयदा ा वा सेवा प्रदायकिे खररद सम्झौ ाको उल्िंघन गरेिा गाउुँपालिकािाई प्राप्त ह ने उपचार उल्िेख गनुय 

पनेछ ।  

   (२) उपलनयि (१) बिोलजिको उपचार ऐनको दफा ५९ िा िेलखएको अल ररक्त दहेाय बिोलजि ह न सक्नेछ :- 

(क) त्रलुटपणूय कायय अस्वीकार गने,  

(ख) त्रलुटपणूय िािसािान  त्काि हटाउने र सम्बलन्ि  आपलू यक ाय, लनिायण व्यबसायी, परािशयदा ा वा सेवा 

प्रदायकबाट प्रल स्थापन गनय िगाउने, 

(ग) सियिा कायय सम्पादन ह न नसके वाप को पबूय लनिायरर  िल पलू य प्राप्त गन,े 

(घ) सम्झौ ाको अन्त्य गने र सम्झौ ा बिोलजिको काि नगने आपलू यक ाय, लनिायण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा 

परािशयदा ाको खचयिा त्यस् ो कायय सम्पन्न गराउने, 

(ङ) आनषुांलगक िल पलू य भराउने, र 

(च) प्रचलि  काननू वा खररद सम्झौ ा बिोलजि उपिब्ि ह ने अन्य उपचार । 

 

परिच्छेद–१२ 

आय ठेक्का बन्दोबस्त सभबन्धी व्यर्स्था 

 

१३८. आन् ररक आयको िालग ठेक्का वन्दोवस्  गनय सक्नेिः (१) प्रचलि  काननू बिोलजि सभािे लनणयय गरे 

अनसुारको कर, सेवाशलु्क, दस् रू  था अन्य आन् ररक आय असिू गनय एक आलथयक वषयको िालग ठेक्का 

बन्दोवस्  गनय सलकनेछ । 

    र, आन् ररक आय बलृद्ध ह ने दलेखएिा वा पटक पटक ठेक्का बन्दोबस्  गदाय प्रशासलनक दालयत्व 

बढ्न जाने अवस्थािा बढीिा  ीन वषयसम्िको िालग एकैपटक ठेक्का बन्दोबस्  गनय सलकनेछ । 

स्पष्टीकरणिः यस लनयिको प्रयोजनको िालग “आन् ररक आय” भन्नािे नेपािको संलविानको अनसुचूी– ८ र अन्य 

संघीय  था प्रदशे काननूिे प्रदान गरेको अलिकार अन् गय  रही आफ्नो िेत्रलभत्र संकिन गनय पाउने आय सम्झन ु

पछय । 

(२) यस लनयि बिोलजि ठेक्का बन्दोबस्  गदाय िाग  प्रभावकारी ह ने, प्रशासलनक सहज ा ह ने वा आय बलृद्ध 

ह नसक्ने अवस्थािा ऐन र यस लनयिाविीको अिीनिा रही अन्य गाउुँपालिकासंग आपसी सहिल द्वारा संयकु्त 



 

 

रुपिा ठेक्का बन्दोबस्  गनय सलकनेछ । 

(३) यस लनयि बिोलजि ठेक्का बन्दोबस्  गदाय सािान्य या आलथयक वषय शरुु ह न ुअगालड नै ठेक्का सम्झौ ा गररसक्न ु

पनेछ ।  

(४) उपलनयि (१) बिोलजि ठेक्का बन्दोवस्  गदाय देहायको काययलवलि अपनाउन ुपनेछ:- 

क.  आगािी आलथयक वषयको िालग प्रत्येक आन् ररक आय श्रो को उपिब्ि ा, सम्भालव  पररचािन, सो श्रो  

पररचािनको व्यवस्थापन  था िाग  र चाि ुवषयको ठेक्का अङ्क सिे  लवचार गरी आन् ररक आयको प्रिेपण 

गरी न्यनू ि ठेक अङ्क र असुिी कायय ालिका सि े भएको कायायन्वयन कायय योजना  यार गनुय पनेछ । 

ख.  खण्ड क. बिोलजि असूिी कायय ालिका र कायायन्वयन कायययोजना  यार भईसकेपलछ ठेक्का बन्दोबस्  गनयको 

िालग आलथयक ऐनिे लनिायरण गरेको दररेट, ठेक्काका सािान्य  था लवशषे श यहरु र सचूनािा उल्िेख गररने 

कुराहरु  था अन्य आवश्यक लववरणहरु सि े सिावशे भएको ठेक्का सम्बन्िी कागजा   यार गनुय पनेछ । 

ग.  खण्ड क. बिोलजिको कायायन्वयन कायय योजनाको आिारिा कुनै आन् ररक आय पाुँच िाख रुपैयाुँ भन्दा कि 

उठ्ने भएिा सोझ ैवा ायद्वारा र सो भन्दा बढी उठ्ने भएिा बोिपत्र आह्वान गरी सम्झौ ा गनुय पनेछ । 

घ.  खण्ड ग. बिोलजि बोिपत्र आह्वान गदाय दशिाख रुपैयाुँसम्ि भए स्थानीय स् रिा लनयलि  प्रकाशन ह ने दलैनक 

पलत्रका वा रालररयस् रको पलत्रकािा कम् ीिा पन्र लदनको म्याद लदई सचूना प्रकाशन गनुय पनेछ र त्यस् ो सचूना 

कायायिय, वडा कायायियहरु, लजल्िा प्रशासन कायायिय, लजल्िा सिन्वय सलिल को कायायिय, िािपो  

कायायिय, कोष  था िेखा लनयन्त्रक कायायिय,  था लनिायण व्यवसायी संस्था भए त्यस् ा संस्थाको कायायियिा 

सि े सवैिे दखे्ने गरी सावयजलनक ठाउुँिा सचूना टाुँस गरी सोको िचुलु्का वा टाुँसेको जानकारी प्राप्त गनुय पनेछ । 

दशिाख रुपैयाुँ भन्दा बढी भएिा कम् ीिा  ीस लदनको म्याद लदई रालररयस् रको दलैनक पलत्रकािा सचूना 

प्रकाशन गनुय पनेछ । यस् ो सचूना कायायियको वभेसाईटिा सि े राख्न ुपनेछ ।  

ङ. खण्ड घ. बिोलजिको सचूनािा दहेायका कुराहरु खिुाउन ुपनेछ :-– 

(१)  ठेक्काका िखु्य िखु्य श यहरु, 

(२)  श्रो ग  र स्थानग  लववरण र उठाउन ुपने आन् ररक आयको सम्भालव  पररिाण, 

(३)  ठेक्का सम्झौ ा बिोलजिको रकि एकिषु्ट बझुाुँउदा छुट लदईने भए सो कुरा, 

(४)  बोिपत्र फारि प्राप्त ह ने स्थान र  ररका, 

(५)  बोिपत्र पठाउन ुपने  ररका, 

(६)  बोिपत्र पठाउन ुपने कायायिय वा अलिकारीको नाि, 

(७)  बोिपत्र बाप  िाग्ने दस् रु, 

(८)  बोिपत्र दालखिा ह नपुने अलन् ि लिल  र सिय,  था बोिपत्र खोलिने सिय, लिल  र स्थान, 



 

 

(९)  बोिपत्र उपर लनणयय ह ने लिल ,  

(१०) जिान  बाप  राख्न ुपने रकि वा वैंङ्कग्यारेन्टीको लकलसि र िान्य अवलि, 

(११) अन्य आवश्यक कुराहरु । 

च.  खण्ड ङ. को उपखण्ड (७) बिोलजि बोिपत्र फारािको दस् रु कायि गदाय लनयि ५६ िा उल्िेख भए बिोलजिको 

िलू्य कायि गनुय पनेछ । 

छ.  खण्ड ङ. बिोलजि प्रकालश  सचूनाको म्यादलभत्र पनय आएका बोिपत्रहरुको द ाय, खोल्ने काययलवलि, 

बोिपत्रदा ाको प्रल लनलििे पेश गनुयपने लववरण  था अन्य काययलवलि यसै लनयिाविीिा उल्िेख भए बिोलजि 

ह नेछ । 

ज. खण्ड घ. बिोलजि प्रथि पटक बोिपत्र आव्हान गदाय बोिपत्र पनय नआएिा वा री  पवूयकको एउटा पलन बोिपत्र 

प्राप्त नभएिा वा कबोि अङ्क अनिुालन  न्यनू ि ठेक्का अङ्कभन्दा कि भएिा पलहिो पटकको िालग 

 ोलकएको म्यादभन्दा कम् ीिा आिा म्याद लदई पनुिः बोिपत्र आह्वान गनुय पनेछ । 

झ. खण्ड ज. बिोलजि दोस्रो पटक सचूना प्रकाशन गदाय पलन बोिपत्र नपरेिा कम् ीिा सा  लदनको म्याद लदई खण्ड ङ. 

बिोलजिको सचूनािा दहेायको कुराहरु थप गरी सावयजलनक बढाबढको सचूना प्रकाशन गनुय पनेछिः– 

(१) बढाबढ ह ने स्थान, 

(२) बढाबढ ह ने सिय र लिल , 

(३) अन्य आवश्यक कुराहरु । 

(५) उपलनयि (४) को खण्ड ङ. र खण्ड झ. बिोलजि प्रकालश  सचूना बिोलजि बोिपत्र लदने वा डाुँक बोल्ने व्यलक्तिे 

आफूिे कबिू गरेको अङ्कको पाुँच प्रल श  रकि नगद ैवा सचूनािा  ोलकएको बैंङ्किा जिान  वाप  रकि 

जम्िा गरेको सक्कि भौचर वा नेपाि रारर बैंङ्कबाट िान्य ा प्राप्त बैङ्किे जारी गरेको कम् ीिा नब्बे लदन 

म्याद भएको लवडवण्डको सक्कि प्रल  संिग्न राख्न ुपनेछ । 

  र, यस लनयि बिोलजि वढावढ गदाय कवोि अङ्क  ोलकए बिोलजिको न्यनू ि अङ्कभन्दा घटी ह न आएिा 

राजश्व परािशय सलिल को लसफाररसिा नयाुँ न्यनू ि अङ्क कायि गरी पनूिः यस लनयिाविी अनसुारको प्रकृया 

अपनाई आन् ररक आय संकिनको व्यवस्था गनय सलकनेछ । 

(६) यस लनयिाविी बिोलजि जफ  ह ने अवस्थािा बाहके उपलनयि (५) बिोलजि रालखएको जिान  वाप को रकि 

सो जिान  राख्ने व्यलक्त वा संस्थािे लदएको बोिपत्र वा बोिेको डाुँक अस्वीकृ  भएको लिल िे  ीस लदनलभत्र 

लनजिाई लफ ाय गनुय पनेछ । 

 र, कुनै ठेक्काको चिन पजूी नलिएसम्ि वा पट्टा नउठाएसम्ि जिान  लफ ाय नगरी स्थलग  राख्न बािा पने छैन । 

(७) उपलनयि (४) अन् गय  प्रकालश  सचूनािा बढाबढको िालग  ोलकलदएको सिय वा लिल भन्दा पलछ वा त्यस् ो 

सचूनािा बढाबढको िालग  ोलकलदएको स्थानिा बाहके अन्य कुनै स्थानिा वा ह िाक, फोन वा फ्याक्सद्वारा 



 

 

बोिेको कुनै पलन डाुँक उपर कुनै कारबाही गररने छैन । 

(८) यस लनयि बिोलजि पनय आएका वोिपत्र वा डाुँक बढाबढको प्रस् ावको िालग पेश भएका कागजा हरु 

बोिपत्रका स य बिोलजि भए नभएको हरेी यस लनयिाविी बिोलजिको बोिपत्र िलू्यांकन सलिल िे लसफाररस 

सलह  लनणययको िालग पेश गनुपनेछ । 

 

१३९. ठेक्का स्वीकृ  गनेिः (१) लनयि १३८ बिोलजि प्रकालश  सचूना अनसुार दालखिा भएको  कुनै वा सबै  

बोिपत्र वा बोिेको कुनै वा सबै डाुँक लनयि १३८ को उपलनयि (८) बिोलजिको लसफाररसका आिारिा कुनै 

कारण दखेाई वा नदखेाई स्वीकृ  वा अस्वीकृ  गनय सक्नेछ । 

(२) यस लनयि बिोलजि ठेक्का स्वीकृ  गदाय ठेक्काका स यहरु परूा गरी सारभ ू रुपिा प्रभावग्राही दलेखएका 

बोिपत्रहरु िध्ये सबैभन्दा बढी अकं कबोि गनेको बोिपत्र स्वीकृ  गनुय पनेछ । 

(३) लनयि १३८ बिोलजि डाुँक बढावढ गदाय न्यनू ि अङ्कबाट बढाबढ शरुु गरी सबैभन्दा बढी डाुँक कबोि 

गनेवािाको डाुँक  त्कािै लनयि ६१ बिोलजिको िरौटी वा वैंङ्क ग्यारेन्टी लिई स्वीकृ  गनुय पनेछ । 

(४) यस पररच्छेद बिोलजिको बोिपत्र वा सावयजलनक बढाबढको डाुँक स्वीकृ  गने अलिकार लनयि ७६ िा 

उलल्िलख  अलिकारीहरुिाई सोही लनयििा उल्िेख भए बिोलजि ह नेछ । 

 

१४०. पट्टा लदने र कबलुिय  गराउनेिः (१) यस लनयिाविी बिोलजि आन् ररक आय उठाउने बोिपत्र वा डाुँक स्वीकृ  

भसैकेपलछ कायायियिे सा  लदनलभत्र सोको सचूना बोिपत्र वा डाुँकवािािाई लदनपुनेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोलजि सूचना जारी गदाय बाटोका म्याद बाहके सा  लदनको म्याद लदई सो म्यादलभत्र आफ्नो 

कबिू बिोलजि कबलुिय  गनय नआएिा त्यस पलछको बोिपत्र वा डाुँकवािािाई ठेक्का लदइने लवषय स्पष्ट 

खोिी सचूना  ािेि गनुय गराउन ुपनेछ ।  

स्पष्टीकरणिः यस लनयिको प्रयोजनको िालग स्थानीय पत्रपलत्रकािा प्रकालश  गररएको सावयजलनक सचूनािाई सचूना 

 ाििेी भएको िालननेछ ।  

(३) उपलनयि (१) र (२) बिोलजि जारी भएको सचूनाको म्यादिा बोिपत्र वा डाुँकवािा हालजर भई कबलुिय  गनय 

िञ्जरू गरेिा लनजबाट  रुुन्  कबलुिय  गराई लनजिाई पट्टा वा चिन पजूी लदन ुपनेछ । त्यस् ो बोिपत्र वा 

डाुँकवािा हालजर नभएिा वा आफ्नो कबिु बिोलजि कबुलिय  गनय िञ्जरू नगरेिा लनज पलछको दोस्रो,  ेस्रो 

िि अनसुार अरु बोिपत्र वा डाुँकवािािाई प्राथलिक ा लदई उपलनयि (२) बिोलजिको सूचना जारी गरी ठेक्का 

बन्दोबस्  गनुय पनेछ । यसरी दोश्रो,  ेश्रो िि अनसुार सम्झौ ा गनुयपने अवस्थािा सम्झौ ा गनय नआउने बोिपत्र 

वा डाुँकवािाको िरौटी जफ  गनुयपनेछ । जफ  गरेको िरौटी रकि भन्दा  ल्िो िििा जाुँदाको बोि रकिको 

अन् र वढी ह ने भएिा सो अन् र वरावरको रकि अलघल्िो ििको बोिक ायवाट सरकारी वाुँकी सरह असिू 



 

 

उपर गररनेछ । 

 

 र, यसरी ठेक्का वन्दोवस्  गदाय त्यस् ो रकि अनिुान गरेको अङ्क भन्दा कि ह ने रहछे भने यस लनयिाविीको 

प्रकृया पयुायई पनुिः बोिपत्र आव्हान गनुयपनेछ । 

(४) लनयि १३८ को उपलनयि (२) बिोलजि संयकु्त रुपिा बोिपत्र आव्हान गनुयपने अवस्थािा सोको व्यवस्थाको 

िालग बोिपत्र वा बढाबढको िालग काययस य  ोकी संयकु्त सलिल को व्यवस्था गनुयपनेछ । संयकु्त सलिल को 

अलख् यारवािािे बोिपत्र खोलिएको वा डाुँक बोिाइएको  ीन लदनलभत्र बोिपत्र वा डाुँक स्वीकृ  गने वा नगने 

लनणययका िालग संयकु्त सलिल  सिि पेश गरी लनकासा भए बिोलजि गनुय पनेछ । संयकु्त सलिल िे पेश भएको 

पन्र लदनलभत्र बोिपत्र वा डाुँक स्वीकृ  भए वा नभएको लनकासा लदइसक्नपुनेछ ।  ोलकएको म्यादलभत्र पेश 

नगरेको वा लनकासा नलदएको कारणिे कुनै हानी नोक्सानी भएिा यसरी हानी नोक्सानी भएको रकि जसको 

लढिाई वा िापरवाहीिे गदाय हानी नोक्सानी भएको हो सोही व्यलक्तबाट असिू उपर गररनेछ । 

(५) बोिपत्र वा डाुँक स्वीकृ  भए पलछ त्यस् ो वोिपत्रदा ा वा डाुँकवािाबाट स्वीकृ  ठेक्का अङ्कको कुि 

रकिको नेपाि रारर बैङ्कबाट िान्य ा प्राप्त वालणज्य बैंङ्कको कम् ीिा छ िलहना म्याद भएको परफरिने्स वण्ड 

वा नगद ैरकि प्राप्त भएपलछ ठेक्का पाउने सबै श य खिुाई सम्बलन्ि  ठेकेदारसुँग कवलुिय  गराई पट्टा लदन ुपनेछ 

। 

(६) बोिपत्र वा डाुँक स्वीकृ  भएको सचूना प्राप्त भएपलछ सो सचूनािा  ोलकएको म्यादलभत्र बोिपत्र वा डाुँकवािािे 

चिन पजूी नलिएिा वा पट्टा नउठाएिा लनजिे लनयि १३८ को उपलनयि (५) बिोलजि राखकेो जिान  जफ  

गरी संलच  कोषिा दालखिा गररनेछ । 

 

१४१. ठेक्का रकिको लकस् ा बझुाउने  ररकािः (१) आन् ररक आय उठाउने काययको ठेक्का बन्दोबस्  गदाय असिू गनुय 

पने लकस् ाको अङ्क लनिायरण ठेक्का सम्बन्िी सचूना र बोिपत्रिा उलल्िलख  असिूी कायय ालिका र अन्य 

श य बिोलजि ह नेछ । 

 र, यसरी कायय ालिका बनाउुँदा राजस्व उठ्ने सम्भाव्य सिय र भकु्तानी गने लकस् ाको सिय लििान भएको र 

लकस् ाहरु बीचको सियान् र चार िलहनाभन्दा बढी नभएको ह न ुपनेछ । 

(२) ठेकेदारिे सम्झौ ाको सियिा ठेक अनसुारको सम्पणूय रकि एकिषु्ट बुझाएिा औलचत्य हरेी बढीिा दश 

प्रल श सम्ि छूट लदन सलकनेछ । 

 र यस् ो छूटको प्रल श  बोिपत्र वा बढाबढको सचूनािा उल्िेख भएको ह न ुपनेछ । 

 

१४२. ठेक्का  ोड्नेिः (१) पट्टा कबलुिय को कुनै श य बलखयिाप ह ने काि गरेकोिा वा त्यस् ो श य बिोलजि गनुय पने 



 

 

कुनै काि नगरेिा बाहके यस लनयिाविी बिोलजि पट्टा कबलुिय  भसैकेपलछ ठेक्काको अवलि भकु्तान नह ुँद ै

बीचैिा कुनै ठेक्का  ोड्न वा छोड्न ह ुँदनै । 

(२) कुनै ठेकेदारिे  ोकेको दरभन्दा बढी दरिा कर असिू गरेिा वा सम्झौ ािा उल्िेख नभएका िािवस् ुिा कर, 

सेवाशलु्क वा दस् रु असिू गरेिा वा अन्य  हिे लिएको करको प्रिाण ह ुँदाह ुँद ैदोहोरो ह ने गरी कर असिू गरेिा 

त्यस् ो रकि र सोही रकि बराबरको रकि हजायना स्वरुप त्यस् ो ठेकेदारबाट असिू गरी बढी लिएको वा दोहोरो 

पनय गएको रकि सम्बलन्ि  व्यलक्तिाई लफ ाय गररनेछ । 

(३) उपलनयि (२) िा उलल्िलख  लियाकिाप पनुिः दोहोररएिा त्यस् ो ठेकेदारको ठेक्का  ोडी िरौटी जफ  गररनेछ । 

यसरी िरौटी जफ  गरी नयाुँ ठेक्का वन्दोवस्  गदाय सालवकको रकि भन्दा कि रकि प्राप्त भएिा र नयाुँ ठेक्का 

वन्दोवस्  गदाय िागकेो रकि असिू उपर नभएिा सरकारी वाुँकी सरह असिू उपर गरी लनजको नाि 

कािोसचूीिा राखी अन्य स्थानीय  हहरु र व्यवसाय द ाय वा इजाज  पत्र लदने कायायियिाई सि े जानकारी 

लदइनेछ । 

(४) उपलनयि (३) बिोलजि ठेक्का  ोलडएको अवस्थािा बाुँकी ठेक्का अवलिको लनलिि बोिपत्र वा डाुँक बढाबढको 

प्रल स्पिायिा रहकेा ििानसुारका बोिपत्रदा ा वा डाुँकवािासुँग दािासाहीिे नयाुँ ठेक्का अकं कायि गरी 

लनयिानसुारको िरौटी रकि र बैंक ग्यारेण्टी लिई सालवकको स्वीकृ  ठेक्काको दरिा नयाुँ असिूी कायय ालिका 

बनाई ठेक्का बन्दोबस्  गनय सलकनेछ । यसरी बाुँकी अवलिको िालग ठेक्का बन्दोबस्  गनय नसलकएिा 

कायायियिे पनुिः बोिपत्र आह्वान गनुयपनेछ । 

(५) उपलनयि (४) बिोलजि नयाुँ ठेक्का बन्दोबस्  गनय वा पनुिः ठेक्का बन्दोबस्  गनय िाग्ने सिय सम्िको बीचको 

अवलिका िालग कायायियिे आय संकिन सम्बन्िी अन्य उपयकु्त व्यवस्था गनय सक्नेछ । 

(६) उपलनयि (३) बिोलजि ठेक्का  ोलडएकोिा त्यसबाट भएको नोक्सानी र सम्वलन्ि  ठेकेदारबाट लिन ुपने बाुँकी 

भएिा त्यसको दश प्रल श  छुट सि े सो ठेकेदारिे राखकेो जिान बाट असिू नभए लनजबाट सरकारी बाुँकी 

सरह असिू उपर गररनेछ । 

 र आलथयक ऐनिे  ोकेको आिारिा काब ुबालहरको पररलस्थल  परी ठेकेदारिे सो ठेक्काको काि गनय नसकेको रहछे 

भने सभािे सो बिोलजि असूि गनुय पने रकििध्ये राजश्व परािशय सलिल को परािशयिा उपयकु्त रकि लिनाहा लदन 

सक्नेछ । 

 

१४३. बक्यौ ा रकि असूिी सम्बन्िी व्यवस्थािः (१) कायायियिे लवलभन्न कारणवाट असूि ह न नसकी वाुँकी रहकेो 

बक्यौ ा रकि असूि गनय बक्यौ ा असिूी कायययोजना वनाई रकि असिू उपर गनुय पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजि असिू गनुयपने रकि असूिीको िालग स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, नागररक सिाज वा अन्य 

व्यलक्तको सि े सहयोग लिन सलकनेछ । 



 

 

(३) उपलनयि (२) बिोलजि सहयोग प्राप्त भ ैबक्यौ ा रकि असिूी भएिा सम्बलन्ि  व्यलक्त वा संस्थािाई असिूी 

अङ्कको बढीिा ५ प्रल श सम्ि रकि परुस्कार स्वरुप उपिव्ि गराउन सलकनेछ । एक भन्दा वढी व्यलक्त वा 

संस्थाको सलिय ािा बक्यौ ा रकि असिूी भएको भए यस् ो परुस्कार रकि दािासाहीबाट उपिव्ि गराउन ु

पनेछ । 

(४) उपलनयि (१), (२) र (३) बिोलजिको प्रकृयाबाट पलन रकि असिू उपर ह न नसकेिा सरकारी वाुँकी सरह रकि 

असिू उपर गररनेछ । 

 

१४४. सम्पलि  था उत्पादनको लबलि सम्वन्िी व्यवस्थािः (१) गाउुँपालिकािे आफ्नो स्वालित्विा रहकेो र आफूिे 

गरेको उत्पालद  वस्  ु था सेवाको लबलि गदाय यस लनयिको अलिनिा रही गनुयपनेछ। 

 र, अचि सम्पलि लबिी गदाय नेपाि सरकारको स्वीकृल  लिनपुनेछ । 

(२) उपलनयि (१) अनसुार अन्य उत्पादनहरुको िलू्य लनिायरण एव ंलबिी प्रलिया व्यवस्थापनका िालग 

काययपालिकािे आवश्यक काययलवलि  य गनयसक्नेछ । 

 

 

परिच्छेद–१३ 

लर्र्ाद समाधाि सभबन्धी व्यर्स्था 

 

१४५. लववाद सिािान सम्बन्िी संयन्त्रिः  गाउुँपालिका  र लनिायण व्यवसायी, आपलू यक ाय, सेवा प्रदायक वा 

परािशयदा ाबीच खररद सम्झौ ा कायायन्वयनको लसिलसिािा कुनै लववाद उत्पन्न भएिा ऐनको दफा ५८ 

विोलजि आपसी सहिल बाट लववाद सिािान गनुयपने लवषय, लववाद सिािानको िालग लनवदेन लदने प्रलिया, 

आपसी सहिल को िालग ह ने बैठक  था लनणययहरुको प्रलिया सि े खररद सम्झौ ािा उल्िेख गरी त्यस् ो 

लववाद सिािान गनुयपनेछ ।  

 

 

१४६. िध्यस्थको िाध्यिद्धारा लववाद सिािान गनेिः लनयि १४५ बिोलजिको प्रलियाद्वारा खररद सम्झौ ा 

कायायन्वयनको लवषयिा गाउुँपालिका र लनिायण व्यवसायी, परािशयदा ा वा सेवाप्रदायकबीच उत्पन्न भएको 

लववाद आपसी सहिल वाट सिािान ह न नसकेिा प्रचलि  काननू बिोलजि िध्यस्थको िाध्यिबाट त्यस् ो 

लववाद सिािान गने कारबाही शरुु गनुयपनेछ ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

परिच्छेद–१४ 

पािदलशवता ि आचिण सभबन्धी व्यर्स्था 

 

१४७. खररद कारबाही सम्बन्िी कागजा  उपिब्ि गराउन ुपनेिः प्रचलि  काननू बिोलजि िेखा परीिण, अनगुिन, 

अनसुन्िान वा लनरीिण गनय अलिकार प्राप्त लनकायिे खररद कारबाही सम्बन्िी कुनै कागजा  िाग गरेिा 

गाउुँपालिकािे त्यस् ो कागजा  िनालसव सियिा उपिव्ि गराउन ुपनेछ ।  

 

१४८. खररद सम्झौ ाको सावयजलनक सचूनािः (१) खररद सम्झौ ा सम्पन्न भएको  ीन लदनलभत्र सो सचूना 

गाउुँपालिकािे आफ्नो सचूना पाटीिा टाुँस गरी लजल्िा सिन्वय सलिल को कायायिय, कोष  था िेखा लनयन्त्रक 

कायायियको सचूना पाटीिा सि े टाुँस गनय िगाउने व्यवस्था गनुय पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको सचूना गाउुँपालिकािे आफ्नो ववेसाइटिा राखी सावयजलनक खररद अनगुिन 

कायायियिा सि े पठाउन ुपनेछ ।  

(३) उपलनयि (१) बिोलजिको सचूनािा बोिपत्र वा परािशय सेवा िलू्याङ्कन पररणािको अल ररक्त बोिपत्र, प्रस् ाव 

वा लसिवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्िी सचूना प्रकाशन भएको लिल , सिाचारपत्रको नाि, सचूना संख्या, खररदको 

लवषय, सम्झौ ा गने बोिपत्रदा ा, प्रस् ावदा ा वा लसिवन्दी दरभाउपत्रदा ाको नाि र ठेगाना र सम्झौ ाको 

िलू्य खिुाउन ुपनेछ ।  

 

१४९. परािशयदा ािे स्वाथय बझाउन नह नेिः (१) परािशयदा ािे गाउुँपालिकाको सवोपरर लह  ह ने गरी व्यावसालयक, 

वस् गु  र लनरपि परािशय सेवा प्रदान गनुय पनेछ ।  

(२) परािशयदा ािे परािशय सेवा प्रदान गदाय आफनो व यिान वा भलवरयको अन्य कािसुँग स्वाथय बालझने गरी काि गनुय 



 

 

ह दंनै ।  

(३) परािशय सेवा सम्बन्िी कािको प्रकृल  परािशयदा ाको अन्य कुनै सेवाग्राही प्रल को लवग  वा व यिान दालयत्वसुँग 

बालझने खािको वा लनजिे गाउुँपालिकाको सवोिि लह  ह ने गरी कायय सम्पन्न गनय नसक्ने खािको भएिा 

लनजिाई परािशयदा ाको रुपिा लनयलुक्त गनय सलकने छैन ।  

उदाहरणिः कुनै आयोजनाको ईलन्जलनयररङ्ग लडजाईन  यार गनयको िालग लनयकु्त गररएको परािशयदा ािाई सोही 

आयोजनाको वा ावरणीय िलू्याङ्कन गने परािशयदा ा लनयुक्त गनय वा सरकारी स्वालित्वको कुनै संस्थाको 

लनजीकरण सम्बन्िी परािशयदा ािाई त्यस् ो सम्पलि खररद गने खररदक ायको परािशयदा ा लनयकु्त गनय वा 

लनजिाई वा लनजको नलजकको ना ेदार वा लनजको संस्थाको साझदेारको नाििा त्यस् ो सम्पलि खररद गनय 

अनिुल  लदन सलकने छैन ।  

 र टनय की सम्झौ ा वा लडजाईन र लनिायण सम्झौ ाको हकिा यो व्यवस्था िाग ूह नेछैन । 

(४) कुनै आयोजनाको िालग िािसािान उपिब्ि गराउने वा लनिायण कायय गने फिय र त्यससुँग सम्बलन्ि  अन्य संस्था 

वा व्यलक्तिे सोही आयोजनाको िालग परािशय सेवा प्रदान गनय र कुनै योजना  यार वा कायायन्वयन गने कािको 

िालग लनयकु्त भएको परािशयदा  ृफिय वा सोसुँग सम्बलन्ि  अन्य संस्था वा व्यलक्तिे त्यस् ो आयोजनाको िालग 

िािसािान आपलू य गनय सक्ने छैन । 

 

१५०. प्रिोभन, भ्रष्टाचार वा जािसाजीजन्य व्यवहारको सचूनािः गाउुँपालिकाका कुनै पदालिकारीिे लनजिाई कुनै 

बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ािे प्रिोभन लदन प्रस् ाव गरेिा वा अन्य कुनै भ्रष्टाचार वा जािसाजीजन्य काि गरेको 

थाहा पाएिा सोको सचूना अध्यि वा सावयजलनक खररद अनुगिन कायायियिाई लदन ुपनेछ । 

 

१५१. सपुररविेण र जाुँचबझु गनय सक्नेिः खररद कारबाहीिा संिग्न पदालिकारीिे ऐन र यस लनयिाविीिा 

उलल्िलख  काययलवलि पािन गरे नगरेको सम्बन्ििा गाउुँपालिकािे सिय सियिा सपुररवेिण र जाुँचबझु गराउन ु

पनेछ । 

 

१५२. कािोसचूीिा राख्नेिः (१) गाउुँपालिकािे ऐनको दफा ६३ बिोलजि कुनै बोिपत्रदा ा, प्रस् ावदा ा, 

परािशयदा ा, सेवाप्रदायक, आपलू यक ाय, लनिायण व्यवसायी वा अन्य व्यलक्त, फिय, संस्था वा कम्पनीिाई कािो 

सचूीिा राख्न ुपरेिा त्यस सम्बन्िी लवस्  ृ लववरण र कारण खिुाई सम्बद्ध कागजा  सलह  सावयजलनक खररद 

अनगुिन कायायियिाई िेखी पठाउन ुपनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजि सावयजलनक खररद अनगुिन कायायियिे बोिपत्रदा ा, प्रस् ावदा ा, परािशयदा ा, 

सेवाप्रदायक, आपलू यक ाय, लनिायण व्यवसायी वा अन्य व्यलक्त, फिय, संस्था वा कम्पनीिाई कािो सचूीिा राख्ने, 



 

 

खररद कारवाहीिा भाग लिन रोक िगाउने र सोको अलभिेख राख्ने प्रलिया प्रचलि  संघीय काननू बिोलजि 

ह नेछ । 

(३) यो लनयिाविी प्रारम्भ ह न ुअलघ गाउुँपालिकािे कुनै बोिपत्रदा ा, प्रस् ावदा ा, लसिबन्दी दरभाउपत्रदा ा, 

परािशयदा ा, सेवाप्रदायक, आपलू यक ाय, लनिायण व्यवसायी वा अन्य व्यलक्त, फिय, संस्था वा कम्पनीिाई कािो 

सचूीिा राखकेो वा राख्ने लनणयय गरेको भएिा सो कुराको जानकारी यो लनयिाविी प्रारम्भ भएको  ीस लदनलभत्र 

सावयजलनक खररद अनुगिन कायायियिाई पठाउन ुपनेछ । 

 

१५३. कािो सचूीबाट फुकुवा गनेिः  कािो सचूीबाट फुकुवा गने कायय प्रचलि  संघीय काननू बिोलजि सावयजलनक 

खररद अनगुिन कायायियबाट ह नेछ । 

 

 

 

परिच्छेद–१५ 

लर्लर्ध 

 

१५४. खररद काययको अनगुिन सम्बन्िी व्यवस्थािः यस लनयिाविी बिोलजि गररने सावयजलनक खररद काययको 

अनगुिन ऐनको दफा ६५  था प्रचलि  अन्य संघीय काननूिा उल्िेख भए बिोलजि सावयजलनक खररद अनगुिन 

कायायियिे गनेछ ।  

१५५. लवशेष पररलस्थल िा खररद गने सम्बन्िी व्यवस्थािः (१) ऐनको दफा ६६ बिोलजि खररद गदाय गाउुँपालिकािे 

खररदको आवश्यक ाको लिलख  लववरण, गणुस् र, पररिाण, श य र कायय सम्पन्न गने अवलि जस् ा लववरण 

 यार गरी आकलस्िक पररलस्थल को सािना गनय आवश्यक पररिाण र सिायावलिका िालग िात्र यथासम्भव 

प्रल स्पिाय गराई वा एउटा िात्र लनिायण व्यवसायी, आपलू यक ाय, परािशयदा ा वा सेवा प्रदायकसुँग लिलख  

दरभाउ वा प्रस् ाव लिई स्वच्छ र उलच  िलू्यको िालग वा ाय गरी खररद गनुय पनेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोलजि खररद गररएको भएिा दहेायका कुरा खलु्ने कागजा  लनयि १५९ बिोलजिको 

अलभिेखिा राख्न ुपनेछ:-  

(क) लवशेष पररलस्थल  सम्बन्िी लववरण, 

(ख)  त्काि खररद नगदाय सावयजलनक सरुिा, लह   था सािदुालयक स्वास््यिा पने संकट, 

(ग) खररदका अन्य लवलि अपनाउन नसलकने कारण र आिार । 



 

 

(३) उपलनयि (१) बिोलजि गाउुँपालिकािे दशिाख रुपैयाुँभन्दा बढी रकिको खररद गरेको भएिा त्यसरी खररद 

भएको लववरणको सावयजलनक सचूना प्रकाशन गनुय पनेछ र सोको जानकारी सावयजलनक खररद अनगुिन 

कायायियिाई पठाउन ुपनेछ । 

 

१५६. लवद्य ुीय संचार िाध्यिको प्रयोगिः (१) ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) को प्रयोजनको िालग गाउुँपालिकािे 

यथासम्भव सावयजलनक खररद अनगुिन कायायियको ववे पोटयि प्रयोग गरी  लवद्य ुीय प्रणािीबाट खररद 

व्यवस्थापन गनुयपनेछ । 

(२) सावयजलनक खररद अनगुिन कायायियिे सिय सियिा जारी गरेको लवद्य ुीय खररद प्रणािीबाट ह ने खररदको 

काययलवलि, प्रणािी र यसका अन् रलनलह  लसद्धान्  गाउुँपालिकािे अनुशरण गनुयपनेछ ।  

 

१५७. िलू्याङ्कन सलिल िः (१) ऐनको दफा ७१ बिोलजिको िलू्याङ्कन सलिल को गठन दहेाय बिोलजि ह नेछिः–  

(क) प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  वा लनजिे  ोकेको अलिकृ                     – संयोजक 

(ख) आलथयक प्रशासन शाखा प्रिखु         – सदस्य 

(ग) लवषयसुँग सम्बलन्ि  प्रालवलिक लवशषेज्ञ (सम्भव भए  

 सम्ि अलिकृ स् र)                     – सदस्य 

(घ)    काननू अलिकृ                       – सदस्य 

  (२) खररद एकाईको प्रिखुिे उपलनयि (१) बिोलजिको सलिल को सलचवको रुपिा काि गनेछ ।  

(३) उपलनयि (१) बिोलजिको िलू्याङ्कन सलिल िे प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ को स्वीकृल  लिई सरकारी वा गरै 

सरकारी िेत्रका लवषय लवशेषज्ञिाई आफ्नो बैठकिा आिन्त्रण गनय सक्नेछ ।   

(४) उपलनयि (१) बिोलजिको सलिल िाई परािशयदा ाको सहयोग आवश्यक भएिा स्वीकृ  काययिि र बजटेको 

अिीनिा रही गाउुँपालिकािे ऐन र यस लनयिाविीको काययलवलि अपनाई परािशयदा ा लनयुक्त गरी लदन सक्नेछ ।  

(५) उपलनयि (१) बिोलजिको सलिल िे दरभाउपत्र, बोिपत्र वा प्रस् ाव िलू्याङ्कन गने काििा आफूिाई सहयोग 

गनय उपसलिल  गठन गनय सक्नेछ ।  

(६) िलू्याङ्कन सलिल को सलचविे सलिल को बैठकको िाईन्यटु  यार गरी राख्न ुपनेछ र सलिल िा छिफि भएका 

सम्पणूय लवषयको फाईि खडा गरी राख्न ुपनेछ । 

(७) िलू्याङ्कन सलिल िे आफ्नो काययलवलि आफै लनिायरण गनय सक्नेछ । 

(८) िलू्याङ्कन सलिल िे यस लनयििा उल्िेख भए बिोलजि िलु्याङ्कन सलिल को संयोजक प्रिखु प्रशासकीय 

अलिकृ  भए अध्यि सिि र िलु्याङ्कन सलिल को संयोजक अन्य अलिकृ  स् रको कियचारी भए प्रिखु 



 

 

प्रशासकीय अलिकृ  सिि िलू्याङ्कन प्रल वदेन पेश गनुय पनेछ । 

 

१५८. दररेट लनिायरण सलिल िः (१) गाउुँपालिकािे आफ्नो िेत्रभर वा कुनै  भागिा छुटै्ट िाग ूह ने गरी लनिायण सािग्री 

र ढुवानीको दररेट, िलेशन  था उपकरणको भाडा र कािदारको ज्यािा लनलश्च  गनय दहेायका सदस्यहरु रहकेो 

एक दररेट लनिायरण सलिल  रहनेछ :-– 

(क) अध्यि    –                         - अध्यि 

(ख) प्रिखू प्रशासकीय अलिकृ           – सदस्य 

(ग) प्रिखु/अलिकृ  प्रल लनलि, कोष  था िेखा लनयन्त्रक कायायिय        - सदस्य 

(घ) काययपालिकािे  ोकेको काययपालिका सदस्य एक जना     - सदस्य 

(ङ) प्रल लनलि, स्थानीय  हका नेपाि लनिायण व्यवसायी िहासंघ          - सदस्य 

(च) प्रल लनलि, स्थानीय  हका उद्योग वालणज्य संघ                - सदस्य 

(छ) प्रिखु, प्रालवलिक िहाशाखा/शाखा             - सदस्य–सलचव 

(२) दररेट लनिायरण सलिल िे लनिायण सािग्री वा ढुवानीको दररेट लनिायरण गदाय प्रचलि  बजार दरको आिारिा 

लनिायरण गनुय पनेछ । यसरी लनिायरण गररने दररेट भाद्र १५ ग ेलभत्र लनिायरण गरी सक्न ुपनेछ । यसरी आफ्नो 

िेत्रलभत्र िागहू ने दररेट लनिायरण गदाय लछिकेका अन्य गाउुँपालिकासुँग सिे  सिन्वय गरी लनिायरण गनुय पनेछ । 

(३) दररेट लनिायरण सलिल िे प्रत्येक वषय गाउुँपालिकािा चिन चल् ीिा रहकेा ढुवानी सािनको ढुवानी दर सि े 

 ोलकलदन ुपनेछ ।  

(४) यस लनयि बिोलजि लनिायरर  दररेट काययपालिकाबाट स्वीकृ  गरी सोको जानकारी लजल्िा प्रशासन कायायिय र 

कोष  था िेखा लनयन्त्रक कायायििा पठाउन ुपनेछ । 

(५) दररेट लनिायरण सलिल को वठैक सम्बन्िी काययलवलि सलिल  आफैिे लनिायरण गरे बिोलजि ह नेछ । 

 

१५९.खररद कारबाहीको अलभिेखिः (१) गाउुँपालिकािे हरेक खररद कारबाहीको लनलम्  छुटै्ट फाइि खडा गरी राख्न ु

पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको फाईििा अन्य कागजा का अल ररक्त दहेायका कागजा हरु सि े राख्न ुपनेछ:-  

(क) सम्झौ ा फाइिको पंलजका,  

(ख) बोिपत्र वा पवूययोग्य ाको िालग गररएको आह्वानको सचूना, 

(ग) बोिपत्र, पवूययोग्य ा वा प्रस् ाव आव्हान सम्बन्िी कागजा हरु,  

(घ) बोिपत्र सम्बन्िी कागजा , पवूययोग्य ा सम्बन्िी कागजा  वा प्रस् ाब सम्बन्िी कागजा  सम्बन्ििा 



 

 

बोिपत्रदा ािे स्पष्टीकरणको िालग गरेको अनरुोि र सो सम्बन्ििा गाउुँपालिकािे सव ैसहभागी बोिपत्रदा ा 

वा प्रस् ाबदा ाहरुिाई पठाएको जवाफ, 

(ङ) बोिपत्रदा ा वा परािशयदा ासुँग गररएको बोिपत्र पेश गनुय पूवयको बैठकको िाईन्यटु र गाउुँपालिकािे सो 

िाईन्यटुको प्रल लिलप सव ैसहभागी बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ाहरुिाई पठाएको प्रिाण, 

(च) बोिपत्र खोल्दाको िाईन्यटु, 

(छ) बोिपत्रको ििू प्रल ,  

(ज) बोिपत्र िलू्यांकन सलिल िे बोिपत्र िलू्यांकनको लसिलसिािा बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ािाई सोिेको प्रश्न 

र सम्बलन्ि  बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ाबाट गाउुँपालिकािाई पठाएको जवाफ, 

(झ) पवूययोग्य भएका बोिपत्रदा ाको योग्य ा िलू्याङ्कनको प्रल वदेन,   

(ञ) पवूययोग्य बोिपत्रदा ाको सचूी,  

(ट) वा ाय गररएको भए सोको िाईन्यटु, 

(ठ) सफि बोिपत्रदा ािाई पठाइएको स्वीकृल को प्रारलम्भक सचूनाको प्रल लिलप,  

(ड) असफि बोिपत्रदा ाहरुिाई पठाइएको सचूनाको प्रल लिलप,  

(ढ) खररद सम्बन्ििा प्रकालश  सबै सचूना, 

(ण) प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  सिि र पनुराविोकन सलिल  सिि लदएको लनवदेन र सोका सम्बन्ििा सम्बलन्ि  

गाउुँपालिकािे पेश गरेको राय प्रल लिया, जानकारी  था सो सम्बन्ििा भएको लनणयय,  

( ) खररद सम्झौ ा,  

(थ) प्रगल  प्रल वदेन, इन्भ्वाइस र लनरीिण प्रल वदेन जस् ा खररद सम्झौ ाको कायायन्वयनसुँग सम्बलन्ि  कागजा ,  

(द) खररद सम्झौ ािा संशोिन गररएको भए सो सम्बन्िी कागजा , 

(ि)  िािसािान प्रालप्त, लनरीिण र स्वीकृल  िगाय का कागजा ,  

(न) लनिायण व्यबसायी, आपलू यक ाय, परािशयदा ा वा सेवा प्रदायकसुँग भएका सम्पणूय पत्राचार, 

(प) सव–कन्राक्टरको अनरुोि र सो सम्बन्ििा गाउुँपालिकािे लदएको जवाफ,  

(फ) िलू्याङ्कन प्रल वदेन र सोसुँग सम्बलन्ि  सम्पणूय कागजा , र  

(ब) खररद सम्झौ ा सम्बन्िी लववाद सिािान गनय भएको कारबाहीसुँग सम्बलन्ि  कागजा  । 

(३) उपलनयि (१) बिोलजिको अलभिेख खररद कारबाही टंुगो िागकेो कम् ीिा सा  वषयसम्ि सरुलि  राख्न ुपनेछ । 

(४) यस लनयि बिोलजि अलभिेख राख्दा यस लनयिाविीिा त्यस् ो अलभिेखको ढाुँचा लनिायरण गररएकोिा सोही 

बिोलजि र ढांचा लनिायरण नभएकोिा सावयजलनक खररद अनुगिन कायायियिे लनिायरण गरेको ढाुँचा बिोलजि 



 

 

राख्न ुपनेछ ।  

(५) यस लनयि बिोलजि अलभिेख राख्दा गाउुँपालिकािे प्रत्येक भौल क सम्पल को अलभिेख राख्न ुपनेछ । 

(६) उपलनयि (५) बिोलजि अलभिेख राख्दा त्यस् ो सम्पल को िलू्य पचास िाख रुपैयाुँभन्दा बढी रहछे भने सो 

सम्पल को िाग  िलू्य, हार्सकट्टी र ििय  सम्भार खचय सलह को लववरण खिुाउन ुपनेछ । 

(७) बोिपत्रको िाध्यिबाट गररने खररद काययको सम्झौ ा कायायन्वयन भइसकेपलछ सो काययसम्पन्न भएको संलिप्त 

लववरण प्रिालण  गरी आफ्नो कायायियको वा सावयजलनक खररद अनगुिन कायायियको वेभ साइटिा राख्नपुनेछ 

। 

 

१६०. अलिकार प्रत्यायोजन :- (१) ऐन र यस लनयिाविीिा व्यवस्था भएका िाग  अनुिान  संशोिन गने, खररद 

सम्झौ ा  संशोिन गने, खररद सम्झौ ाको म्याद थप गने र भरेरएशन आदशे गने अलिकार प्रत्यायोजन गनय 

सलकने छैन । 

(२) उपलनयि (१) िा उलल्िलख  अलिकारहरु बाहके यस लनयिाविी बिोलजि व्यवस्था भएका अरु अलिकारहरु सो 

अलिकार प्रयोग गने अलिकार प्राप्त अलिकारीिे आफू िलुनको कुनै अलिकृ िाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ ।  

(३) उपलनयि (२) बिोलजि प्रत्यायोजन भएको अलिकारका सम्बन्ििा त्यसरी अलिकार प्रत्यायोजन गने 

अलिकारीको उिरदालयत्व रलह रहनेछ । 

(४) उपलनयि (२) बिोलजि अलिकार प्रत्यायोजन गने अलिकारीिे आफूिे प्रत्यायोजन गरेको अलिकार बिोलजि भए 

गरेका कािको सम्बन्ििा सम्बलन्ि  अलिकारीबाट सिय सियिा आवश्यक जानकारी लिई राख्न ुपनेछ ।  

१६१. ढाुँचा  ोक्न सक्नेिः (१) यस लनयिाविी बिोलजि खररद गररने िािसािान, परािशय सेवा र अन्य सेवाको िाग  

अनिुान िगाय का लवषयको ढाुँचा िहािेखा परीिकद्वारा  ोलकएको ढाुँचासुँग ििे खाने गरी काययपालिकािे 

 ोक्न सक्नेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोलजि स्वीकृ  गररएको ढाुँचा स्थानीय राजपत्रिा सचूना प्रकाशन गनुयपने छ ।   

 

१६२. अनसुचूीिा हरेफेर वा थपघट :-  गाउुँ काययपालिकािे  प्रचलि  संघीय काननूिा  ोलकएको ढाुँचासुँग ििे 

खान ेगरी स्थानीय  राजपत्रिा सचूना प्रकाशन गरी अनसुचूीिा आवश्यक थपघट वा हरेफेर गनय सक्नेछ । 

 

१६३ . बचाउिः यस अलघ गाउुँपालिकािे प्रचलि  काननु विोलजि गरेका खररद सम्वन्िी काि कारवाही यसै 

लनयिाविी बिोलजि भए गरेको िालननेछ । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अिुसूची – १ 

(लियम ११ को उपलियम (७) सुँग सभबलन्धत) 

लिमावण कायवको िागत अिुमाि लिकाल्िे तरिका 

 

आइटम एकाई 
आइटमको जभमा 

दििेट 

आइटमको जभमा 

परिमाण 

आइटमको जभमा 

खचव 

     

     



 

 

     

जोड=(व)= (च×ट+छ×ठ+ज×ड+..........................) 

वकय  चाटय स्टाफ खचय- (व) को २.५ प्रल श िे =०.०२५×( ) 

सानाल ना अन्य खचय- (व) को २.५ प्रल श िे =०.०२५×( ) 

जम्िा िग  इलष्टिटे अङ्क= १.०५ × ( ) 

 

नोट :- बोिपत्रको अङ्किाई  िुना गदाय िग  अनिुान अङ्क (व) िाई िालनन ुपछय । 

 

  आइटिको जम्िा (कुि) दररेट लनकाल्ने  ररकािः 

 

श्रलिकहरुको खचय ...........................................................(क) 

लनिायण सािग्रीको खचय .............................................. (ख) 

यालन्त्रक उपकरणको भाडा ( ैल्य पदाथय सलह ) ................. (ग) 

 

वास् लवक दररेट (क+ख+ग) = (घ) 

 बोिपत्र दा ाको ओभरहडे (घ को १५ प्र.श.) – ०.१५ × (ङ) 

 

जम्िा दररेट (ङ) = १.१५ × (घ) 

 

नोट :- उपरोक्त अनसुार िाग  अनुिान  यार गररसकेपलछ बजटे व्यवस्थापनको िालग आवश्यक ानसुार जम्िा 

िाग  अनुिानिा िलू्य सिायोजन कलन्टन्जलेन्स वाप  १० प्रल श िे, लफलजकि कलन्टन्जलेन्स वाप  १० 

प्रल श िे र िलू्य अलभवलृद्व कर रकि सि े थप गरी िाग  अनिुान कायि गनुय पनेछ । 

  

अिुसूची–२ 

(लियम १३ को उपलियम (४) सुँग सभबलन्धत) 

पिामशव सेर्ाको िागत अिुमािको ढाुँचा 

सेर्ा खचव शीर्वक (क) एकाई (ख) शीर्वकको प्रलत एकाइ 

दि (ग) 

शीर्वकको परिमाण (घ) शीर्वकको जभमा िागत 

(ङ). (ग×घ) 



 

 

शीषयक (१) जनशलक्तको 

पाररश्रलिक (ङ१) 

 

शीषयक (२) भ्रिण 

बसोबास¸िािसािान वा 

उपकरण वा सेवा 

िगाय का सोिभनाय ह ने 

खचय (ङ२) 

 

शीषयक (३)  

 ािीि¸गोष्ठी¸कागजा  

छपाई वा अनवुाद 

िगाय का अन्य फुटकर 

खचय (ङ२) 

   ङ१.(ग×घ) 

 

 

 

ङ२.(ग×घ) 

 

 

 

 

ङ३.(ग×घ) 

कुि जम्िा िाग  (च)    (च)=(ङ१+ङ२+ङ३) 

कायायिय व्यवस्थापन खचय 

५ प्रल श  (छ) 

   (छ)=(च×०.०५) 

कुि िाग  अनुिान 

अङ्क (ज) 

   ज)=(च+छ) 

     

     

      बोिपत्र  िुनाको िालग कुि िाग  अनुिान अङ्क (ज) ह नेछ ।  

२. पाररश्रलिक खचय (ङ१), सोिभनाय ह ने खचय (ङ२) र अन्य फुटकर खचय (ङ३) को लवस्  ृ लववरण  यार गरी यस 

िाग  अनुिान फारािको साथिा राखी प्रस्  ु गनुय पनेछ ।  

३. उपरोक्त अनसुार िाग  अनिुान  यार गररसकेपलछ बजटे व्यवस्थापनको िालग आवश्यक ा अनसुार जम्िा िाग  

अनिुानिा िलू्य सिायोजन कलन्टन्जने्सी वाप  १० प्रल श ि,े लवलभन्न कर वाप  १० प्रल श िे र िलू्य 

अलभवलृद्व कर रकि सि े थप गरी कूि िाग  अनुिान अङ्क कायि गनुय पनेछ । 

 

 



 

 

 

 

 

अिुसूची–३ 

(लियम १७ को उपलियम (३) खण्ड (च) सुँग सभबलन्धत) 

दुह ुँ गाउुँकायवपालिकाको कायाविय 

सुदूिपलिम प्रदेश 

प्रलततपत्र अलभिेख खाता 

खा ा पाना नं. 

लस.ि प्रलततपत्र 

खोलििे 

िमवको िाम 

प्रलततपत्र 

िं. ि लमलत 

िकम लर्र्य अर्लध प्रलततपत्र 

खोिेको 

बैंकको 

िाम ि 

ठेगािा 

बन्द 

ह िे 

लमलत 

भयाद 

थप 

गिेको 

लमलत 

पेश्की 

खाता 

पािा 

िं.  

सामाि उत्पलत भएको कैलियत 

देश उत्पादि भएको 

लमलत ि मोडेि 

  

 

 

 

 

           

 

           

 

 

चढाउनेको नाि थर :-–       प्रिालण  गनेको नाि थर :-– 

सही :-–         सही :-– 

लिल  :-–        लिल  :-–  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अिुसूची–४ 

(लियम १९ को उपलियम (१) सुँग सभबलन्धत) 

मौजुदा सूचीमा दताव ह िका िालग लदइिे लिरे्दिको ढाुँचा 

 

लिल ..................... 

श्रीिान प्रिखू प्रशासकीय अलिकृ  ज्यू̧                                 

दहु ुँ गाउुँकाययपालिकाको. कायायिय 

लर्र्य :- मौजुदा सूचीमा दताव गिी पाउुँ । 

 

दहु ुँ गाउुँपालिकाको सावयजलनक खररद लनयिाविी, २०७७ को लनयि १९ को उपलनयि (१) बिोलजि  पलशििा 

उलल्िलख  लववरण अनसुारको पष्ु्टयाई गने कागजा  संिग्न गरी िौजदुा सचूीिा द ाय ह न यो लनवदेन पेश गरेको छु । 

 

तपलशि :- 

 

१. िौजदुा सचूीको िालग लनवेदन लदने व्यलक्त, संस्था, आपलू यक ाय, लनिायण व्यवसायी, परािशयदा ा वा सेवा 

प्रदायकको लववरण :-  

(क) नाि :-       (ख) ठेगाना:-  

(ग) पत्राचार गने ठेगाना :-      (घ) िखु्य व्यलक्तको नाि:-  

(ङ) टेलिफोन नं:-      च) िोवाईि नं. :-  

२. िौजदुा सचूीिा द ाय ह नको िालग लनम्न बिोलजिको प्रिाणपत्र संिग्न गनुयहोिा ।  



 

 

 

क) संस्था वा फिय द ायको प्रिाणपत्र छ /छैन  

(ख) नलवकरण गररएको छ /छैन 

(ग) िलू्य अलभवलृद्ध कर वा स्थायी िेखा नम्वर द ायको प्रिाणपत्र छ /छैन 

(घ) कर चकु्ताको प्रिाणपत्र छ /छैन  

(ङ) कुन खररदको िालग िौजदुा सचूीिा दा ाय ह न लनवदेन लदने हो, सो कािको िालग इजाज  पत्र आवश्यक पने  

भएिा सो को प्रल लिलप छ /छैन 

३. सावयजलनक लनकायबाट ह ने खररदको िालग द ाय ह न चाहकेो खररदको प्रकृल को लववरण :-  

(क) िािसािान आपलू य :- (िािसािानको प्रकृल  सि े उल्िेख गने)  (ख) लनिायण कायय  

(ग) परािशय सेवा :- (परािशय सेवाको प्रकृल  सि े उल्िेख गने)  (घ) अन्य सेवा :- (अन्य सेवाको प्रकृल  

उल्िेख गने)  

लनवदेन लदएको लिल  :-  

आ. व. :-     फियको छाप :-     लनवदेकको नाि :-  

              हस् ािर :-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अिुसूची–५ 

(लियम १९ को उपलियम (२) सुँग सभबलन्धत) 

मौजुदा सूचीमा दताव भएको लिस्साको ढाुँचा 

श्री दहु ुँ गाउुँ काययपालिकाको कायायिय¸ 

सदुरूपलश्चि प्रदशे 

मौजुदा सूचीमा दताव भएको प्रमाण 

प्र.प.नं. :-  

सचूी द ाय नं. :-  

श्री...........................................................बाट यस............. गाउपालिका/नग  काययपालिकाको कायायिय 

आलथयक वषय ..............का िालग.........................लनिाणय कायय/ सेवा/िािसािान उपिब्ि गराउने प्रयोजनाथय 

िौजदुा सचूीिा सचूीकृ  ह न पाउुँ भनी लिल  ........................... िा यस कायायियिा लनवदेन प्राप्त ह न आएको 

िौजदुा सचूीिा द ाय गरी यो लनस्सा/प्रिाण उपिब्ि गराइएको छ ।  

 

द ाय गने अलिकारीको, 

                                                                               नाि :- 

                                                                              पद :- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अिुसूची –६ 

(लियम १९ को उपलियम (३) सुँग सभबलन्धत) 

मौजुदा सूचीको अलभिेख दताव पुलस्तकाको ढाुँचा 

श्री दहु ुँ गाउुँ काययपालिकाको कायायिय¸ 

सदुरूपलश्चि प्रदशे 

मौजुदा सूचीको अलभिेख दताव पुलस्तका 

 

िं. दताव िं. व्यलि/िमवको लर्र्िण कामको लर्र्िण 

(मािसामाि¸पिामशव 

सेर्ा¸गै.स.स.अन्य सेर्ा) 

मािसामाि/सेर्ाको 

प्रकृलत 

कै 

  िाम ठेगािा सभपकव  

व्यलि 

सभपकव  िं.      

           



 

 

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अिुसूची – ७ 

(लियम २२ को उपलियम (१) सुँग सभबलन्धत) 

मािसामाि र्ा अन्य सेर्ाको खरिद सभझौता 

 

 िािसािान वा अन्य सेवा खररद गदाय  दहेाय  बिोलजिको सम्झौ ा िध्ये कुनै एक सम्झौ ा गरी खररद गनय सलकनेछ 

:- 

   

(क) खास िािसािान वा अन्य सेवा आपलू य सम्झौ ािः कुनै खास कािको िालग आवश्यक पने कच्चा पदाथय, 

उपकरण, फिायस्यलुटकल्स, औषलि, औजार वा अन्य यस् ै लवशषे प्रकृल का िािसािान खररद गनयको िालग 

खास िािसािान वा अन्य सेवा आपलू य सम्झौ ा गनय सलकनेछ । 



 

 

(ख) संरचनात्िक वा एकाई दर सम्झौ ािः खररद सम्झौ ािा उलल्िलख  िािसािान वा अन्य सेवा गाउपालिकािे 

िाग गरेको सियिा खररद सम्झौ ािा उलल्िलख  दर र श य बिोलजि एक वा एक भन्दा बढी आपलू यक ायबाट 

प्राप्त गने व्यवस्था गनयको िालग संरचनात्िक वा एकाई दर सम्झौ ा गनय सलकनेछ । 

यो सम्झौ ािा गाउुँपालिकािे खररद गने िािसािान वा अन्य सेवाको न्यनू ि र अलिक ि पररिाण खिुाउन ुपनेछ । 

यो सम्झौ ा सािान्य या एक वषय भन्दा वढी अवलिको ह ने छैन ।  

(ग)  बह वषीय सम्झौ ािः दहेायको अवस्थािा बह वषीय सम्झौ ा गनय सलकनेछ:-– 

(क) वालषयक खररद सम्झौ ा गरी खररद गनुय भन्दा बह वषीय सम्झौ ा गरी खररद गदाय गाउपालिकािाई सारभ ू रुपिा 

िाभ ह ने भएिा,  

(ख) खररद सम्झौ ाको अवलििा खररदको पररिाण सारभ ू रुपिा थपघट नह ने भएिा,  

(ग) खररद सम्झौ ा अवलिभर खररद गररने िािसािानको लडजाईन पररव यन नह ने भएिा, र  

(घ) िािसािान आपलू यसुँग सम्बलन्ि  प्रालवलिक जोलखि बढी नभएिा । 

(घ) लडजाईन, आपलू य र जडान सम्झौ ािः ठूिा पावर प्िान्ट वा पम्पीङ स्टेशन जस् ा उच्च वा जलटि प्रलवलि यकु्त 

िािसािानको लडजाइन गने, लनिायण स्थििा आपलू य गरी जडान गने परीिण सञ्चािन गने र त्यस् ो 

िािसािानको सञ्चािन गनय सम्बलन्ि  गाउुँपालिकाका कियचारीिाई आवश्यक ानसुार  ालिि लदने व्यवस्था 

गनय लडजाइन, आपलू य र जडान सम्झौ ा गनय सलकनेछ । यस् ो सम्झौ ा लडजाइन, आपलू य र जडान कायय िध्ये कुनै 

दईु कायय गनयको िालग सिे  गनय सलकनेछ ।  

(ङ) टनय की सम्झौ ािः ििखाद उत्पादन गने, दगु्ि प्रशोिन गने जस् ा उच्च प्रलवलियकु्त औद्योलगक ल्पान्टको कायय 

सम्पादन िि ा उल्िेख गरी त्यस् ो ल्पान्टको लडजाइन, आपलू य, लनिायण र जडान कायय खररद सम्झौ ािा 

उल्िेख भए बिोलजि सम्पन्न गरी गाउपालिकािाई हस् ान् रण गने व्यवस्था गनयको िालग टनयकी सम्झौ ा गनय 

सलकनेछ ।  

(च)  लडजाईन, आपलू य, जडान र ििय  सम्भार सम्झौ ािः ठूिा बोइिर, ठूिा पावर प्िान्ट, पलम्पङ स्टेशन, टबायइन, 

रज्जिुागय, रेििागय, केबिकार, एसेम्बिीिाइन, औद्योलगक प्िान्ट जस् ा उच्च वा जलटि प्रलवलि यकु्त 

िािसािानको लडजाइन गने, लनिायण स्थििा आपलू य गरी जडान गने, परीिण सञ्चािन गने, त्यस् ो 

िािसािानको सञ्चािन गनय सम्बलन्ि  सावयजलनक लनकायका कियचारीिाई आवश्यक ा अनसुार  ािीि लदने 

र त्यस् ो संरचनाको ििय  सम्भार सि े गने व्यवस्था गनय लडजाइन, आपलू य, जडान र ििय  सम्भार सम्झौ ा गनय 

सलकनेछ ।  

 

नोटिः खण्ड (क), (ख), (घ) र (ङ) बिोलजिका सम्झौ ा बह वषीय सम्झौ ा सि े ह न सक्नेछ । 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अिुसूची – ८ 

(लियम २३ सुँग सभबलन्धत) 

लिमावण कायवको खरिद सभझौता 

गाउुँपालिका कुनै लनिायण कायय गराउनको िालग दहेायको सम्झौ ा िध्ये कुनै एक सम्झौ ा गनय  सक्नेछ :- 

(क) एकाई दर सम्झौ ा:- लनिायण काययको पररिाण सम्झौ ा ह दंाका बख  यलकन नभएको वा लनिायण कायय प्रल  

एकाई कायय लबि अफ क्वान्टीटीिा उलल्िलख  दरिा गराउने व्यवस्था गनय एकाई दर सम्झौ ा गनय सलकनेछ । 



 

 

यस् ो एकाई दरिा बोिपत्रदा ािे प्रस् ालव  लनिायण कायय सम्पन्न गनय आवश्यक पने सािग्री, श्रि र अन्य कुरा 

सिावशे गनुय पनेछ ।  

            गाउुँपालिका यस सम्झौ ा बिोलजि भएको काि वाप  भकु्तानी गदाय लनिायण स्थिको नाप जाुँचबाट यलकन 

भएको लनिायण काययको पररिाणिाई प्रल  एकाई दरिे गणना गरी ह न आउने रकि भकु्तानी गनुय पनेछ ।  

(ख) एकिषु्ट रकि सम्झौ ािः भलूिग  पानीको पाईपिाईन जडान जस् ा नाप जाुँच गनय कलठन ह ने लनिायण कायय वा 

पिुको संरचना जस् ा नाप जाुँच गनय सलकने लनिायण कायय गराउन एकिषु्ट रकि सम्झौ ा गनय सलकनेछ । यो 

सम्झौ ा गदाय लनिायण कायय सम्बन्िी सबै प्रकारका जोलखि र दालयत्व लनिायण व्यवसायीिा रहने गरी गनुय पनेछ । 

       र सम्झौ ा भई लनिायण कायय सरुु भएपलछ गाउुँपालिकाको लनिायणिा कुनै लकलसिको पररव यन गनय आदशे लदएको 

कारणिे लनिायण व्यवसायीको आलथयक दालयत्व वलृद्ध भएिा त्यस् ो दालयत्व गाउुँपालिका व्यहोनुय पनेछ । 

(ग) िाग  सोिभनाय सम्झौ ािः लनिायण व्यवसायीिे एकाई दर सम्झौ ा बिोलजि काि गनय िञ्जरु नगने वा गनय नसक्ने 

ठूिो जोलखियकु्त र काि गने पररलस्थल  पवूायनिुान गनय नसलकने प्रकृल को लनिायण कायय गराउनका िालग िाग  

सोिभनाय सम्झौ ा गनय सलकनेछ । यो सम्झौ ा गरी गररने लनिायण कायय वाप  लनिायण व्यवसायीिाई भकु्तानी लददंा 

लनजिे त्यस् ो लनिायण कायय गदाय गरेको वास् लवक खचय, सो काययको लशरोभार खचय र स्वीकृ  िाग  अनुिानिा 

उल्िेख भएको िनुाफा थपी ह न आएको रकि भकु्तानी लदन सलकनेछ । यो सम्झौ ा गरी लनिायण कायय गराउुँदा 

गाउपालिकाको प्रिखुिे िाग  सोिभनायको अलिक ि रकिको सीिा लनिायरण गनुय पनेछ र सो सीिा भन्दा बढी 

िाग  सोिभनाय लदन ुपने भएिा लवभागीय प्रिखुको पवूय स्वीकृ ी लिन ुपनेछ । 

(घ) सिय र सािग्री दर सम्झौ ािः खररद सम्झौ ा गने सियिा कुनै लनिायण काययको ििय  सम्भार गनय िाग्ने श्रि र 

सािग्रीको पवूायनिुान गनय नसलकने भई श्रििाई सियको आिारिा र सािग्रीिाई एकाई दरको आिारिा गणना 

गरी काि गराउनको िालग सिय र सािग्री दर सम्झौ ा गनय सलकनेछ । यो सम्झौ ा गदाय लनिायण व्यवसायीिाई 

दहेाय बिोलजि भकु्तानी ह ने कुरा स्पष्ट रुपिा उल्िेख गनुय पने 

       छ :- 

(क) लनिायण व्यवसायीको श्रििाई प्रल घण्टा वा प्रल  लदन वा प्रल  िलहनाको आिारिा लवभाजन गरी ह न आएको 

रकििा लशरोभार खचय र स्वीकृ  िाग  अनुिानिा उल्िेख भएको िनुाफा जोड्दा ह न आउने रकि, र 

(ख) खररद सम्झौ ािा उलल्िलख  रकिको सीिा लभत्र रही ििय  सम्भार गनय िागकेो सािग्रीको िलू्यको भकु्तानी 

रकि ।  

(ङ)  लडजाइन र लनिायण सम्झौ ािः कुनै लनिायण काययको लडजाइन र लनिायण एउटै लनिायण व्यवसायीबाट गराउनको िालग 

लडजाइन र लनिायण सम्झौ ा गनय सलकनेछ । गाउुँपालिकाको यस सम्झौ ा बिोलजिको काि सरुु गदाय प्रालवलिक 

वा प्रालवलिकहरुको सिहूिाई लनिायण काययको लडजाईन जाुँच्न िगाई स्वीकृ  गरेपलछ िात्र सरुु गनुय पनेछ । 

त्यसरी लडजाइन जाुँच गने  प्रालवलिक वा प्रालवलिकहरुको सिहूिे त्यस् ो लडजाईन, ड्रईङ  था िाग  अनुिान 



 

 

जाुँच र स्वीकृ  गदाय यस लनयिाविी बिोलजि जाुँच  था स्वीकृ  गने काययलवलि अपनाई जाुँच  था स्वीकृ  गनुय 

पनेछ ।  

(च) व्यवस्थापन सम्झौ ािः लनिायण काययको गणुस् र र सम्पन्न गने अवलि सम्बन्िी काननूी एव ंसम्झौ ाजन्य दालयत्व 

गाउपालिकासुँग खररद सम्झौ ा गने लनिायण व्यवसायीिे नै वहन गने गरी त्यस् ो कायय लनजको सपुरीविेण वा 

व्यवस्थापनिा लवलभन्न सव–कन्राकटरद्वारा गराउनका िालग व्यवस्थापन सम्झौ ा गनय सलकनेछ । 

      यो सम्झौ ा बिोलजिको कािको भकु्तानी गाउपालिकासुँग सम्झौ ा गने लनिायण व्यवसायीिाई िात्र लदई यनेछ । 

(छ) काययसम्पादनिा आिारर  ििय  सम्भार वा व्यवस्थापन सम्झौ ािः कुनै लनिायण काययको ििय  सम्भार वा 

व्यवस्थापन गर्यन आवश्यक पने उपकरण र लवलभन्न एकाई जन्य (आइटिवाइज) कायय उल्िेख नगरी अलन् ि 

कायय सम्पादन िात्र उल्िेख गरी त्यस् ो लनिायण कायय गराउनको िालग कायय सम्पादनिा आिारर  सम्भार वा 

व्यवस्थापन सम्झौ ा गनय सलकनेछ ।  

(ज) लपसवकय  सम्झौ ािः पटके रुपिा गराई रहन ुपने सानाल ना सम्भार र ििय  सम्बन्िी लनिायण कायय आवश्यक परेका 

बख  गराउनको िालग त्यस् ो लनिायण काययको िलू्य सचूी कायि गरी लपस वकय  सम्झौ ा गनय सलकनेछ ।  

झ)  लनिायण र ििय  सम्भार सम्झौ ा :- ठूिा दु्र िागय, ठूिा जिाशय सलह को पावर प्िान्ट वा पलम्पङ स्टेशन वा 

टबायइन, रज्जिुागय, रेििागय, केबिकार वा यस् ै अन्य उच्च वा जलटि प्रलवलियकु्त भौल क संरचनाको लनिायण 

गनय, परीिण सञ्चािन गने, त्यस् ो संरचनाको सञ्चािन गनय सम्बलन्ि  सावयजलनक लनकायका कियचारीिाई 

आवश्यक ा अनुसार  ािीि लदने र त्यस् ो संरचनाको ििय  सम्भार सि े गने व्यवस्था गनय लनिायण र ििय  

सम्भार सम्झौ ा गनय सलकनेछ । 

(ञ) टनयकी सम्झौ ा:- ठूिा दु्र िागय, ठूिा जिाशय सलह को पावर प्िान्ट वा पलम्पङ स्टेशन वा टबायइन, रज्जिुागय, 

रेििागय, केबिकार, उच्च प्रलवलियकु्त पिु वा सडकिागय वा यस् ै अन्य उच्च वा जलटि प्रलवलियकु्त भौल क 

संरचनाको लनिायण गनय, परीिण सञ्चािन गने, त्यस् ो संरचनाको सञ्चािन गने कायय सम्पन्न गरी सावयजलनक 

लनकायिाई हस् ान् रण गने व्यवस्था गनयको िालग टनयकी सम्झौ ा गनय सलकनेछ ।  

       यस सम्झौ ाको अवलि सािान्य या एक वषय भन्दा बढीको ह नेछैन । 

 

 

 

 

अिुसूची – ९ 

(लियम २४ सुँग सभबलन्धत) 



 

 

पिामशव सेर्ाको खरिद सभझौता 

गाउुँपालिकािे परािशय सेवा खररद गनयको िालग दहेायका सम्झौ ा िध्ये कुनै एक सम्झौ ा गरी खररद गनय सक्नेछ :- 

(क) एकिषु्ट रकि सम्झौ ािः सम्भाव्य ा अध्ययन, आयोजनाको लडजाईन, बोिपत्र सम्बन्िी कागजा को  यारी 

जस् ा स्पष्ट रुपिा पलहचान भएको, परािशयदा ािा न्यनू जोलखि रहने र गणुस् र िापन सलजिैसुँग गनय सलकने  

कािको िालग परािशय सेवा लिन एकिषु्ट सम्झौ ा गनय सलकनेछ । यो सम्झौ ािा परािशयदा ािे लनिायरर  

सियावलि लभत्र काययिेत्रग  श यिा उलल्िलख  प्रालवलिक लवशषे ा भएको काि गरी गाउपालिका सिि 

प्रल वदेन पेश गनुय पने र सो वाप  लनजिे सेवा शलु्क पाउने कुरा उल्िेख गनुय पनेछ । 

(ख) सियवद्घ सम्झौ ािः लनिायण काययको सपुररविेण गने ठूिा व्यवसालयक संस्थाको व्यवस्थापन गने वा वाुँि, 

सरुुङ्ग जस् ा जटीि संरचनाको लडजाईन गने जस् ा परािशय सेवाको अवलि अनिुान गनय नसलकने भएिा त्यस् ो 

कािको िालग सियवद्घ सम्झौ ा गनय सलकनेछ । यो सम्झौ ािा परािशयदा ाको सेवा शलु्क दहेाय बिोलजि  य 

ह ने कुरा उल्िेख गनुय पनेछ:-  

(क) परािशयदा ािाई खररद सम्झौ ा बिोलजिको काि गर्यन वास् लवक रुपिा िागकेो सियिे सम्झौ ािा 

उलल्िलख  पाररश्रलिकको दरिाई गणुन गरी आउने रकि,  

(ख) लबि भरपाई अनुसारको वास् लवक फुटकर खचयको सोिभनाय रकि ।  

(ग)  कायय सम्पन्न ाको आिारिा शलु्क लदईने सम्झौ ािः खररद सम्झौ ािा उल्िेख भएको कायय गनय परािशयदा ािाई 

आवश्यक परेको सियिा वोिाउने गरी वा लनजिे सम्पन्न गरेको काययको आिारिा सेवा शलु्क लदने गरी परािशय 

सेवा लिन ुपदाय कायय सम्पन्न ाको आिारिा शलु्क लदईने सम्झौ ा गनय सलकनेछ । यो परािशयदा ाको सेवा शलु्क 

त्यस् ो सम्झौ ािा उल्िेख भए बिोलजि ह नेछ । 

(घ) प्रल श िा आिारर  सम्झौ ािः िािसािान लनरीिण गने सेवा, आलकय टेक्टको सेवा, सपुररवेिण वा अनगुिन 

सेवा वा अन्य यस् ै प्रकृल का सेवा खररद गनय प्रल श िा आिारर  सम्झौ ा गनय सलकनेछ । यो सम्झौ ािा 

परािशयदा ािाई सेवा शलु्क लददां सम्बलन्ि  लनिायण कायय वा आयोजनाको अनिुालन  वा वास् लवक िाग  वा 

खररद गररएको वा लनरीिण गररएको िािसािानको िाग को  प्रल श  अनसुार लदईने कुरा उल्िेख गनुय पनेछ ।  

(ङ) सेवा सिय लनलश्च  नभएको सम्झौ ािः लनिायण कायय सञ्चािनिा ल्याउनका िालग सिय सियिा आवश्यक पने 

सल्िाहकार, खररद सम्झौ ा सम्बन्िी लववाद लनरुपणक ाय वा िध्यस्थक ाय, संस्थाग  सुिार वा खररद सम्बन्िी 

परािशयदा ा, प्रालवलिक सिस्या सिािानक ाय जस् ा खास कािको सम्बन्ििा आवश्यक परेको सियिा परािशय 

सेवा लिनको िालग सेवा सिय लनलश्च  नभएको सम्झौ ा गनय सलकनेछ ।   

यो सम्झौ ािा दहेायका कुरा उल्िेख गनुय पनेछिः–  

(क) परािशयदा ािे सम्झौ ािा उलल्िलख  काि गाउपालिकािाई आवश्यक परेको सियिा खररद सम्झौ ािा 

उलल्िलख  दरिा गनुय पने,  



 

 

(ख) परािशयदा ािाई काि गनय वास् लवक रुपिा िागकेो सियको आिारिा पाररश्रलिक भकु्तानी गररने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अिुसूची –१० 

(लियम ९९ को उपलियम (३) सुँग सभबलन्धत) 

श्री दुह ुँ गाउुँ कायवपालिकाको कायाविय 

सुदूिपलिम प्रदेश 

िाशिको िागत अिुमाि लर्र्िण 

 

राशन आवश्यक पने कायायियिः 

कायायिय रहकेो स्थानिः 

लस.िं. 
खाद्यान्िको 

लर्र्िण 

िाशिको 

लकलसम/ 

गुणस्ति 

एकाई परिमाण 

गत 

आ.र्.को 

स्र्ीकृलत 

दि 

िे.िा.बैंक 

को मुल्य 

सचूी दि 

स्थािीय 

बजाि दि 

सभबलन्धत 

कृलर् 

उपजको 

मुल्य 

लिधाविण 

गिे सिकािी 

लिकायको 

दि 

स्र्ीकृत िागत 

अिुमाि 

कै 
प्रलत 

एकाई 

दि 

कुि 

िागत 

अिुमाि 

       

 

 

 

 

 

 

 

     

 

          दस् ख िः 

          प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  

            



 

 

  

 

 

 

 

 

 

अिुसूची –११ 

(लियम १०० को उपलियम (३) सुँग सभबलन्धत) 

श्री दुह ुँ गाउुँ कायवपालिकाको कायाविय 

सुदूिपलिम प्रदेश 

िाशि खरिद सभबन्धी तुििात्मक तालिका 

 

स्थान 

लस.िं. खाद्यान्िको 

लर्र्िण 

एकाई आर्श्यक 

परिमाण 

गत 

र्र्वको 

ठेक्का 

दि 

स्कीकृत 

िागत 

अिुमाि 

दि 

यस र्र्वको ठेक्का कैलियत 

१ २ ३  

      दि कुि 

िकम 

दि कुि 

िकम 

दि कुि 

िकम 

दि  कुि 

िकम 

 

          

 

 

 

 

     



 

 

 

 

     

       

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अिुसूची–१२ 

(लियम १२० (झ) सुँग सभबलन्धत) 

लिमावण कायवस्थि सूचिा पाटी 

आयोजनाको नाि .............................................  

सम्बलन्ि  सावयजलनक लनकायको नाि :-................................................  

लनिायण कम्पनी/फिय/संस्थाको नाि :-..............................................ठेगाना :-........................  

परािशयदा ा कम्पनी/फिय/संस्थाको नाि :- ..........................ठेगाना :-....................................  

आयोजना सम्झौ ा लिल  :-.......................... कायय प्रारम्भ भएको लिल  :-...................................  

सम्पन्न गनुय पने लिल  :-................................... िाग  अनिुान रकि :-.....................................  

सम्झौ ा रकि :-...................................... बजटेको स्रो  :- नेपाि सरकार रू. :-.............., बैदलेशक 

ऋण/अनदुान रू. :-......................  

िखु्य िखु्य कािको सिय  ालिका :- 



 

 

लस.िं. 
मुख्य मुख्य कामको 

लर्र्िण 

सभपन्ि ह िे 

समयार्लध 

लिधावरित समयमा 

सभपन्ि िभएको 

भए सो को कािण 

थप िाग्िे समय कैलियत 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

   

आज्ञािे, 

िहशेबहादरु बि 

प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


