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वीरगजं महानगरपालिकाको साववजलनक खररद (पलहिो ससंोधन) लनयमाविी, 

२०७९ 

 

वीरगंज महानगरपालिकाको साववजलनक खररद लनयमाविी, २०७७ िाइ संसोधन गनव वाञ्छनीय 

भएकोि े स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) ि े ददएको ऄलधकार प्रयोग गरी 

वीरगंज महानगरपालिकािे दहेायका लनयमहरु बनाएको छ । 

 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी लनयमहरुको नाम “वीरगंज महानरपालिकाको साववजलनक 

खररद (पलहिो संसोधन) लनयमाविी, २०७९ रहकेो छ । 
(२) यो लनयमाविी तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 
 

२. वीरगजं महानगरपालिकाको साववजलनक खररद लनयमाविी, २०७७ को लनयम १५ मा 

ससंोधनः वीरगंज माहनगरपालिकाको साववजलनक खररद लनयमाविी, २०७७ (यस पलछ “मिू 

लनयमाविी भलनएको”) को लनयम १५ ईपलनयम (१) र (२) को सट्टा दहेायका ईपलनयम (१) र 

(२) रालखएका छनः (१) लनयम ११,१२ र १४ बमोलजम तयार भएको िागत ऄनुमान दहेायको 

ऄलधकारीबाट स्वीकृत हुनु पनेछ । 
(क) एक करोड रुपैयााँसम्मको िागत ऄनुमान वडा सलचव बाट, 
(ख) पााँच करोड रुपैयााँसम्मको िागत ऄनुमान राजपत्रांदकत तृतीय श्रेणी वा सो 

सरहको महािाखा / िाखा प्रमखु / वडा सलचव बाट, 
(ग) दि करोड रुपैयााँसम्मको िागत ऄनुमान रापत्रांदकत लद्वलतय श्रेणी वा सो सरहको 

महािाखा  / िाखा प्रमखु बाट, 
(घ) बीस करोड रुपैयााँसम्मको िागत ऄनुमान राजपत्रांदकत प्रथम श्रेणी वा सो सरहको 

लवभाग / महािाखा प्रमखु बाट, 
(ङ) पचास करोड रुपैयााँसम्मको िागत ऄनुमान प्रमुख प्रिाकीय ऄलधकृत बाट, र 
(च) पचास करोड रुपैयााँ भन्दा बढी रकमको िागत ऄनुमान वीरगंज 

महानगरपालिकाको प्रमखु बाट । 
 

(२) लनयम १३ बमोलजम तयार भएको िागत ऄनुमान दहेायको ऄलधकारी बाट स्वीकृत 

हुनु पनेछ । 
(क) दि िाख  रुपैयााँसम्मको िागत ऄनुमान वडा सलचव बाट, 
(ख) बीस िाख रुपैयााँसम्मको िागत ऄनुमान राजपत्रांदकत तृतीय श्रेणी वा सो सरहको 

महािाखा / िाखा प्रमखु / वडा सलचव बाट, 
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(ग) पचास िाख रुपैयााँसम्मको िागत ऄनुमान रापत्रांदकत लद्वलतय श्रेणी वा सो 

सरहको महािाखा  / िाखा प्रमखु बाट, 
(घ) एक करोड रुपैयााँसम्मको िागत ऄनुमान राजपत्रांदकत प्रथम श्रेणी वा सो सरहको 

लवभाग / महािाखा प्रमखु बाट, 
(ङ) तीन करोड रुपैयााँसम्मको िागत ऄनुमान प्रमखु प्रिाकीय ऄलधकृत बाट, र 
(च)तीन करोड रुपैयााँ भन्दा बढी रकमको िागत ऄनुमान वीरगंज महानगरपालिकाको 

प्रमुख बाट । 
 

(३) प्रमुख प्रिाकीय ऄलधकृत अफैि ेयस लनयम बमोलजम िागत ऄनुमान वा लनयम (६) 

बमोलजमको लववरण स्वीकृत गनव नलमल्ने भएमा एक तह मालथको ऄलधकारीबाट स्वीकृत 

गराईनु पनेछ । 
३. मिू लनयमाविीको लनयम २७ मा ससंोधनः मूि लनयमाविीको लनयम २७ कोः-(१) ईपलनयम 

(१) को खण्ड (ग) को सट्टा दहेायको खण्ड (ग) रालखएको छः- 
(ग) लवगत दि वर्वमा एकिौटी रुपमा वा व्यवस्थापन सम्झौता गरी संयकु्त ईपक्रमको 

साझेदार वा सव-कन्रयाक्टरको रुपमा प्रस्तालवत खररद सम्झौता संग मेि खाने प्रकृलत, 

जरटिता र लनमावण प्रलवलधका दहेाय बमोलजमको खररद सम्झौता गरी कायव सम्पन्न गरेको र 

प्रमुख लनमावण गलतलवलधको िागत ऄनुमानमा ईलल्िलखत पररमाणको कम्तीमा ऄसी प्रलतित 

वार्षर्क ईत्पादन दर (प्रोडक्ट रेट) वा सखं्या वा पररमाणको अधारमा सम्पन्न गरेको लविेर् 

ऄनुभवः- 
“(१) दइु करोड रुपैयााँ दलेख पााँच करोड रुपयैााँ सम्मको खररद कायव भएमा िागत 

ऄनुमानको कम्तीमा चालिस प्रलतित रकम बराबरको कम्तीमा एईटा, 
(२) पााँच करोड रुपैयााँ भन्दा बढीको खररद कायव भएमा िागत ऄनुमानको कम्तीमा साठी 

प्रलतित रकम बराबरको एईटा ।” 
 
(२) ईपलनयम (२) पलछ दहेायका ईपलनयम (२क), (२ख) र (२ग) थलपएका छनः- 
(२क) संयुक्त ईपक्रम भएको बोिपत्रदातािे ईपलनयम(१) को खण्ड(ग) को ईप खण्ड (२) 

बमोलजम दइुवटा खररद सम्झौताको ऄनुभव पिे गरेकोमा सो संयकु्त ईपक्रमका साझेदारहरुि े

हालसि गरेको ऄिग खररद सम्झौताको ऄनुभविाइ गणना गनव सदकनेछ । 
 
(२ख) ईपलनयम (१) को खण्ड (ग) बमोलजम लविरे् ऄनुभव लनधावरण गदाव पयावप्त सखं्यामा 

ऄनुभव प्राप्त स्वदिेी बोिपत्रदाता ईपिब्ध हुन नसके्न सुरुङ्ग मागव, लवमानस्थि लनमावण 

कायवहरु बाहकेका जरटि प्रकृलतको लनमावण कायवको हकमा सो खण्ड बमोलजमको ऄनुभवको 

ऄलतररक्त त्यस्तो कायवमा संयकु्त ईपक्रम भएको बोिपत्रदाता भए प्रत्येक साझेदारिे एकिौटी 

रुपमा वा व्यवस्थापन सम्झौता गरी वा संयुक्त ईपक्रमको साझेदार वा सव-कन्रयाक्टरको 

रुपमा प्रस्तालवत खररद सम्झौता संग मेि खाने प्रकृलत, जरटिता र लनमावण प्रलवलधका न्यूनतम 
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रुपमा कुि लविेर् ऄनुभवको कम्तीमा दि प्रलतित रकम बराबरको एईटा खररद सम्झौता 

सफितापूववक सम्पन्न गरेको लविेर् ऄनुभव हुनुपने गरी लनधावरण गनव सदकनेछ । 
 
(२ग) वीरगंज महानगरपालिकाि े ईपलनयम(१) बमोलजम योग्यताको अधार लनधावरण 

गदाव गुणस्तर कायम गनव अवश्यक अधारहरु तय भएको, प्रलतस्पधाव सीलमत नहुने सुलनलितता 

गररएको, बजारमा प्रलतस्पधावको ईपलस्थलतको िखेाजोखा भएको र कानूनिे प्रत्याभूत गरेको 

संरिणको प्रलतकूि नभएको सुलनलित गनुव पने छ । 
 

  ४. मिू लनयमाविीको  लनयम ३७ मा ससंोधनः मिू लनयमाविीको लनयम ३७ को (१) ईपलनयम 

(१) मा रहकेा “एक ऄरब रुपैयााँ” भन्ने िब्दहरुको सट्टा “पााँच ऄरब रुपैयााँ” भन्ने िब्दहरु रालखएका 

छन् । 
     (२) ईपलनयम (२), (३), (४), (५), (६) र (७) लझदकएका छन् । 
 
  ५. मिू लनयमाविीको लनयम ३८ को सट्टा दहेायको लनयम ३८ रालखएको छः- 

३८. स्वदिेी बोिपत्रदातािाइ प्राथलमकता ददनःे- (१) ऄन्तरालिय स्तरको बोिपत्रमा एकि 

रुपमा वा स्वदिेी फमव, संस्था वा कम्पनी संग सयंुक्त ईपक्रम गरी सहभागी हुने स्वदिेी फमव, 

संस्था वा कम्पनीिाइ तथा स्वदिेी फमव, संस्था वा कम्पनीको लहस्सा कम्तीमा पच्चीस प्रलतित 

हुने गरी संयकु्त ईपक्रम गरी लवदिेी फमव, संस्था वा कम्पनी सहभागी भएकोमा त्यसरी संयकु्त 

ईपक्रममा सहभागी हुन ेफमव, संस्था वा कम्पनीिाइ प्राथलमकता (डोमेलस्टक लप्रफरेन्स) ददनु 

पने छ । 
 
(२) ईपलनयम (१) बमोलजम प्राथलमकता दददा सबैभन्दा कम कबिु गने लवदिेी फमव, संस्था 

वा कम्पनीिे कबोि गरेको बोि ऄङ्क रकमको पााँच प्रलतित सम्म बढी बोि ऄङ्क भएको 

स्वदिेी फमव, संस्था वा कम्पनीका प्रस्ताविाइ स्वीकृत गनव सदकने छ । 
 
(३) ईपलनयम (१) बमोलजम फमव, संस्था वा कम्पनी संग संयुक्त ईपक्रममा लवदिेी फमव, संस्था 

वा कम्पनी सहभागी हुने फमव, संस्था वा कम्पनीिाइ स्वदिेी फमव, ससं्था वा कम्पनीको 

लहस्साको ऄनुपातमा ईपलनयम (२) बमोलजम प्राथलमकता (डोमेलस्टक लप्रफरेन्स) ददन सदकने 

छ । 
 
(४) ईपलनयम (१), (२) र (३) मा जुन सुकै कुरा िेलखएको भएतापलन दि ऄबव रुपैयााँ सम्मको 

िागत ऄनुमान भएको लनमावण कायव सम्बन्धी ऄन्तरालिय स्तरको बोिपत्रमा सहभागी हुन 

चाहने लवदिेी फमव, संस्था वा कम्पनीिे स्वदिेी फमव, संस्था वा कम्पनीसगं संयुक्त ईपक्रम गरी 

सहभागी हुनु पनेछ । 
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  ६. मिू लनयमाविीमा लनयम ३९(क) थपः- मिू लनयमाविीको लनयम ३९ पलछ दहेायको (३९क) 

थलपएको छः 
 (३९क) दइु खाम लवलधबाट गररन ेखररदको कायवलवलधः 
 

(१) बोिपत्रदाताको योग्यता अवश्यक पने दकलसमको मािसामान खररद वा दइु करोड रुपैयााँ 

भन्दा बढीको लनमावण कायव गनुव पदाव बोिपत्रदातािे प्रालवलधक र अर्षथक प्रस्ताव दइु ऄिग 

ऄिग खाममा राखी पेि गनुव पनेछ । 
 

(२) ईपलनयम (१) को प्रयोजनको िालग प्रालवलधक र अर्षथक प्रस्ताव दइु ऄिग ऄिग खाममा 

राखी लििबन्दी गरी प्रत्येक खामको बालहर कुन प्रस्ताव हो स्पष्ट  रुपि ेईल्िखे गरी दवु ै

प्रस्ताविाइ ऄको छुटै्ट बालहरर खाममा लसिबन्दी गरी बोिपत्र पेि गनुव पने व्यहोरा, 

बोिपत्र अह्वानको सचूनाको लववरण र बोिपत्र साथ सिंग्न कागजातको लववरण 

खुिाईनु पनेछ । 
 

(३) ईपलनयम (१) बमोलजम बोिपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गदाव प्रालवलधक प्रस्तावको 

िालग लनयम (२६), (२७), (२९) र (३०) बमोलजमको प्रालवलधक तथा अर्षथक र लवत्तीय 

िमता प्रमालणत गने योग्यताको अधार ईल्िखे गनुव पने छ । 
 

(४) ईपलनयम (३) बमोलजमको प्रालवलधक प्रस्ताव ऐनको दफा ३२ बमोलजमको प्रदक्रयाबाट 

खोिी दफा २३ र लनयम (६८), (६९), (७१) र (७२) बमोलजम परीिण गरी सारभूत 

रुपमा प्रभावग्राही बोिपत्र लनधावरण गनुव पनेछ । 
 

(५) ईपलनयम (४) बमोलजमका योग्यताको सब ैअधारमा सफि हुन ेबोिपत्र सारभूत रुपमा 

प्रभावग्राही बोिपत्र मालननेछ र त्यस्तो सफि सबै बोिपत्रदातािाइ अर्षथक प्रस्ताव 

खोल्ने स्थान, लमलत र समय ईल्िखे गरी सो लमलत र समयमा ईपलस्थत हुन रालियस्तरको 

बोिपत्रको हकमा कम्तीमा पन्र ददनको ऄवलध ददइ सूचना गनुव पने छ । 
 

(६) ईपलनयम (४) बमोलजम प्रालवलधक प्रस्तावको मलू्याङ्कन गदाव योग्यताको अधारमा 

ऄसफि हुने सब ैबोिपत्रदाताको अर्षथक प्रस्ताव सम्बलन्धत बोिपत्रदातािाइ दफताव गनुव 

पनेछ  तर लवधुतीय खररद प्रणािीद्वारा बोिपत्र पेि गने बोिपत्रदाताको अर्षथक प्रस्ताव 

दफताव हुने छैन् । 
 

(७) ईपलनयम (४) बमोलजमको सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोिपत्रदाताको लनयम ८८ 

बमोलजमको प्रदक्रयाबाट अर्षथक प्रस्ताव खोिी ऐनको दफा २५ र लनयम (७०), (७३) र 
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(७४) बमोलजम अर्षथक तथा लविेर् मूल्याङ्कन गरी न्यूनतम मूल्यालङ्कत सारभूत रुपमा 

प्रभावग्राही बोिपत्रको छनौट गनुव पनेछ । 
 
  ७. मिू लनयमाविीको लनयम ४३ मा ससंोधनः मूि लनयमाविीको लनयम ४३ को ईपलनयम (१) 

पलछ दहेायको ईपलनयम (१क) थलपएको छः 
“(१क) ईपलनयम (१) बमोलजम योग्यताका सबै अधार पूरा गने पूवव योग्यताका अवेदक 

छनौट गदाव कम्तीमा तीनवटा योग्य अवेदक छनौट हुन नसकेमा नगरपालिकाि ेपूवव लनधावररत 

पूवव योग्यताको अधार पनुराविोकन गरी पुनः सचूना प्रकािन गरी योग्य अवेदक छनौट गनुव 

पनेछ ।” 
 

  ८. मिू लनयमाविीको लनयम ५५ मा ससंोधनः मिू लनयमाविीको लनयम ५५ को सट्टा दहेायको 

लनयम ५५ रालखएको छः 
“५५. बोिपत्र सम्बन्धी कागजात स्वीकृत गनुव पनःे- बोिपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव 

अह्वान सम्बन्धी कागजात तयार भएपलछ त्यस्तो कागजात बोिपत्र अह्वान ऄगावै लनयम 

(१५) बमोलजमको ऄलधकारीिे स्वीकृत गनुव पनेछ ।” 
 

   ९. मिू लनयमाविीको लनयम ७४ मा ससंोधनः मूि लनयमाविीको लनयम ७४ को, (१) ईपलनयम   

(४ग) मा रहकेो “सात गुणािे” भन्न ेिब्दहरुको सट्टा “पााँच गुणाि”े भन्न ेिब्दहरु रालखएका छन् । 
 
(२) ईपलनयम (४घ) मा रहकेा “सात गुणािे” भन्न ेिब्दहरुको सट्टा “पााँच गुणािे” भन्न ेिब्दहरु 

रालखएका छन् । 
 
(३) ईपलनयम (४घ) पलछ दहेायको ईपलनयम (४घ१), (४घ२), (४घ३) र (४घ४) थलपएका 

छनः- 
“(४घ१) यस लनयमाविीमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन यो ईपलनयम 

प्रारम्भ भएपलछ एकि वा संयकु्त ईपक्रमको रुपमा पााँच वटा खररद सम्झौता गरी सो 

सम्झौता बमोलजमको कायव सम्पन्न गनव बााँकी रहकेा लनमावण व्यवसायीि ेयो ईपलनयम 

प्रारम्भ भए पलछ लनमावण कायवको िालग अह्वान हुने खुल्िा बोिपत्र प्रदक्रयामा एकि 

वा संयुक्त ईपक्रमको रुपमा भाग लिन पाईने छैन ।” 
 

“(४घ२) ईपलनयम (४घ१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन दहेायको लनमावण 

कायव सो ईपलनयमको प्रयोजनको िालग गणना गररने छैनः- 
(क)  यो ईपलनयम प्रारम्भ हुनु ऄलघ बोिपत्र अह्वान भएको वा खररद सम्झौता 

भएको,  
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(ख) यो ईपलनयम प्रारम्भ भएपलछ बोिपत्र अह्वान भइ खररद सम्झौता भएकोमा 

लनयम (१२६) बमोलजमको कायव स्वीकार प्रलतवदेन पेि भइ स्वीकृत भएको, वा 
(ग)  सबै प्रकारका वैदलेिक सहायतामा सञ्चािन हुन ेगरी बोिपत्र अह्वान भएको वा 

खररद सम्झौता भएको ” 
 

“(४घ३) यो ईपलनयम प्रारम्भ भएपलछ अह्वान भएको बोिपत्र प्रदक्रयामा भाग ंिदा 

लनमावण व्यवसायीि े पााँच वटा भन्दा बढी खररद सम्झौता नभएको स्वघोर्णा गनुव 

पनेछ र त्यसरर स्वघोर्णा गररएको लवर्यिाइ महानगरपालिकाि े मलू्याङ्कन गदाव 

लनयम (१५९) को ईपलनयम (६क) बमोलजमको ऄलभिखे संग लभडाईनु पनेछ ।” 
 

“(४घ४) ईपलनयम (४घ१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन ऄन्तरालिय स्तरको 

बोिपत्रमा बढीमा पच्चीस प्रलतित सम्मको साझेदारीमा संयुक्त ईपक्रममा सहभागी हुने 

लनमावण व्यवसायीि ेएकि वा संयुक्त ईपक्रमको रुपमा ऄन्तरालिय स्तरको पााँच वटा 

भन्दा बढी बोिपत्रको प्रदक्रयामा समेत भाग लिइ सम्झौता गनव सके्नछ तर त्यस्तो 

लनमावण व्यवसायीिे यो ईपलनयम प्रारम्भ भए पलछ अह्वान हुने एकै प्रकृलतको कामको 

िालग ऄन्तरालिय स्तरको तीन वटा वा सो भन्दा बढी बोिपत्रको प्रदक्रयामा भाग लिइ 

खररद सम्झौता गरेको भएमा सो समेत पााँच वटा भन्दा बढी बोिपत्रको प्रदक्रयामा 

भाग लिइ सम्झौता गनव सके्न छैन ।” 
 

 (४) ईपलनयम (४ङ) को सट्टा दहेायको ईपलनयम (४ङ) रालखएको छः- 
“(४ङ) यस लनयमको प्रयोजनको िालग बोिपत्रदातािे अर्षथक तथा प्रालवलधक िमता, 

अफूसंग चाि ु ऄवस्थामा रहकेो खररद सम्झौताको सङ्ख्या, बोिपत्र सम्बन्धी ऄन्य 

लववरण तथा कागजात सम्बन्धमा स्वयं घोर्णा गरी बोिपत्र सम्बन्धी कागजातसाथ 

लववरण पेि गनुव पनेछ । यसरी पेि भएको लववरण झुट्ठा ठहररएमा लनजिे पेि गरेको 

बोिपत्रिाइ मूल्याङ्कन प्रदक्रयाबाट हटाइ ऐनको दफा (६३) बमोलजम कािोसूचीमा 

राख्न िखेी पठाईनु पनेछ र प्रचलित कानून बमोलजम कुनै कारवाही हुनेमा त्यस्तो 

कारवाही समेत गररनेछ ।” 
 

 (५) ईपलनयम (४ङ१) को सट्टा दहेायको ईपलनयम (४ङ१) रालखएको छः- 
“(४ङ१) ईपलनयम (४ङ) बमोलजम बोिपत्रदातािे अर्षथक िमता सम्बन्धमा स्वयं 

घोर्णा गरी कागजात तथा लववरण पेि गदाव लनजको अर्षथक िमता संग सम्बलन्धत 

नगद प्रवाहको व्यवस्था गनव सके्न तरि सम्पलत्त, र ऄन्य लवत्तीय स्रोत समेत खिुाईनु 

पने छ । 
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(६) ईपलनयम (४ङ१) पलछ दहेायको ईपलनयम (४ङ२), (४ङ३), (४ङ४) र (४ङ५) थलपएका 

छन-् 
(४ङ२) ईपलनयम (४घ१) को ऄलधनमा रही कुनै बोिपत्रदाताि े बोिपत्र पिे गदाव 

पााँच वटा भन्दा बढी बोिपत्र पिे गरेमा त्यसरी पेि भएका बोिपत्रहरु मध्य ेन्यून्तम 

मूल्यालङ्कत सारभूत रुपमा प्रभावग्राही ठहररएमा िुरुका पााँच वटा बोिपत्रमा 

सम्झौता गनुव पनेछ र सो भन्दा पलछका ऄन्य सब ै बोिपत्र स्वतः मलू्याङ्कनको 

प्रदक्रयाबाट हटेको मालननेछन् । यस ईपलनयमको प्रयोजनको िालग बोिपत्रको क्रम 

लनधावरण गदाव बोिपत्र स्वीकृत भएको लमलतको अधारमा लनधावरण गनुव पनेछ । 
 

(४ङ३) ईपलनयम (४ङ२) बमोलजम खररद सम्झौता गरेका लनमावण व्यवसायीिे ऄन्य 

साववजलनक लनकायमा बोिपत्र दालखिा गरेको भए पााँचौ बोिपत्र स्वीकृत भएको 

जानकारी प्राप्त गरेको लमलतिे तीन ददनलभत्र वीरगंज महानगरपालिकािाइ लिलखत 

रुपमा जानकारी गराईनु पनेछ । 
 

(४ङ४)  उपनियम ४(ङ३) बमोनिम िािकारी प्राप्त भएको अवस्थामा वीरगंि महािगरपानिकािे 

त्यस्तो बोिपत्र बोिपत्र मुल्याङकि प्रनियाबाट हटाउिु पिेछ । यसरी मुल्याङकि प्रनियाबाट 

हटाइएका बोिपत्रदाता बाट पेस भएको बोिपत्र िमाित िफत गररिे छैि ।  
 

(४ङ५) ईपलनयम (४ङ३) बमोलजम वीरगजं महानगरपालिकािाइ जानकारी 

नगराएमा वा जानकारी गराईनु पने समय व्यतीत भएपलछ वीरगंज 

महानगरपालिकािे ऄन्य कुनै माध्यमबाट जानकारी प्राप्त गरेमा नगरपालिकािे त्यस्तो 

बोिपत्रदाताको बोिपत्र जमानत जफत गरी लनजिाइ लनयम (१५२) बमोलजम 

कािोसूचीमा राख्न साववजलनक खररद ऄनुगमन कायावियमा िेखी पठाईनु पने छ । 
 

(७)  ईपलनयम (४ङ५) पलछ (४च) थलपएको छः-  
(४च) बोिपत्रदाताको पलछल्िो अर्षथक वर्वको वासिातमा खुद दालयत्व भन्दा सम्पलत्त 

बढी भएको र साववजलनक खररद ऄनुगमन कायावियि ेलनधावरण गरेको ढााँचामा के्रलडट 

िाइनको सुलवधा ईपिब्ध भएको हुनु पनेछ । 
 
  १०. मिू लनयमाविीको लनयम ७६ मा ससंोधनः मिू लनयमाविीको लनयम ७६ को ईपलनयम (१) 

को सट्टा दहेायको ईपलनयम (१) रालखएको छः 
 (१) दहेायको रकमको बोिपत्र स्वीकृत गने ऄलधकार दहेायका ऄलधकारीिाइ हुनेछ । 
  (क) एक करोड रुपैयााँसम्मको वडा सलचव, 

(ख) दि करोड रुपैयााँसम्मको राजपत्रांदकत तृतीय श्रेणी वा सो सरहका महािाखा / 

िाखा प्रमखु / वडा सलचव, 
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(ग) बीस करोड रुपैयााँसम्मको राजपत्रांदकत लद्वलतय श्रेणी वा सो सरहको महािाखा / 

िाखा प्रमखु, 
(घ) पचास करोड रुपैयााँसम्मको राजपत्रांदकत प्रथम श्रेणी वा सो सरहको लवभाग/ 

महािाखा प्रमखु, 
(ङ) साठी करोड रुपैयााँसम्मको प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत, र 

   (च) साठी करोड रुपैयााँ भन्दा बढीको वीरगंज महानगरपालिकाको प्रमखु । 
  

 ११. मिू लनयमाविीको लनयम ७९ मा ससंोधनः मिू लनयमाविीको लनयम ७९ को,(१) ईपलनयम 

(१) मा रहकेो “दि करोड” भन्ने िब्दहरुको सट्टा “पन्र करोड” भन्न ेिब्दहरु रालखएका छन् । 
 

 (२) ईपलनयम (२) पलछ दहेायको ईपलनयम २(क) थलपएको छः- 
(२क) ऐनको दफा १५ को ऄवस्थामा बाहके बीस िाख रुपैयााँ भन्दा बढी पन्र करोड 

रुपैयााँसम्म िागत ऄनुमान भएको परामिव सवेा खररद गनुव परेमा रालिय स्तरको 

अियपत्रदाता बीच मात्र प्रलतस्पधाव गराइ अियपत्र मांग गनुव पनेछ । 
 

 (३) ईपलनयम (४) पलछ दहेायको प्रलतबन्धात्मक वाकयािं थलपएको छः- 
तर सलचव श्रेणीको प्रमखु प्रिासकीय ऄलधकृति ेनगरपालिकाको िालग गररने खररदको 

िालग अियपत्र मांग गदाव एक तह मालथको ऄलधकारीको स्वीकृलत लिनु पने छैन् । 
 

 (४) ईपलनयम (१३) को सट्टा दहेायको ईपलनयम (१३) रालखएको छः- 
(१३) ईपलनयम (५) बमोलजम अियपत्रदाताको छनौट गदाव अियपत्र खोिेको लमलति े

पैलतस ददनलभत्र कायव सम्पन्न हुने गरी छनौट गनुव पनेछ । 
 

  १२. मिू लनयमाविीको लनयम ९१ मा ससंोधनः मिू लनयमाविीको लनयम ९१ को ईपलनयम (१) 

को सट्टा दहेायको ईपलनयम (१) रालखएको छः 
 (१) दहेायको परामिव सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गने ऄलधकार दहेायको ऄलधकारीिाइ हुनेछः 
  (क) दि िाख रुपैयााँसम्मको वडा सलचव, 

(ख) बीस िाख रुपैयााँसम्मको राजपत्रांदकत तृतीय श्रेणी वा सो सरहका महािाखा / 

िाखा प्रमखु / वडा सलचव, 
(ग) एक करोड रुपैयााँसम्मको राजपत्रादंकत लद्वलतय श्रेणी वा सो सरहको महािखा / 

िाखा प्रमखु, 
(घ) पााँच करोड रुपैयााँसम्मको राजपत्रादंकत प्रथम श्रेणी वा सो सरहको लवभाग / 

महािाखा प्रमखु, 
(ङ) सात करोड रुपैयााँसम्मको प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत, र 
(च) सात करोड रुपैयााँ भन्दा बढीको वीरगंज महानगरपालिकाको प्रमुख । 
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  १३. मिू लनयमाविीको लनयम ९५ मा ससंोधनः मिू लनयमाविीको लनयम ९५ को ईपलनयम (१) 

को सट्टा दहेायको ईपलनयम (१) रालखएको छः 
“(१) ऐनको दफा ४१ को ईपदफा (१) को खण्ड (क) बमोलजम खररद गदाव ईपलनयम (११) को 

ऄलधनमा रही दहेायको सीमा नबढ्ने गरी सोझै खररद गनव सदकने छः- 
  (क) दि िाख रुपैयााँसम्मको िागत ऄनुमान भएको लनमावण कायव वा मािसामान, 
  (ख) पााँच िाख रुपैयााँसम्मको िागत ऄनुमान भएको परामिव सेवा वा ऄन्य सेवा, र 

(ग) कम्पनीको अलधकाररक ममवत वा सर्षभस सेन्टरबाट गररने सवारी साधन, मेलसनरी 

औजार, इिेलक्रक लडभाइसको पााँच िाख रुपैयासम्मको ममवत सम्भार ।” 
 

(२) ईपलनयम (२) मा रहकेा “बीस िाख रुपैयााँ सम्मको” भन्न ेिब्दहरुको सट्टा “पच्चीस िाख 

रुपैयााँसम्मको” भन्ने िब्दहरु राखी सोही ईपलनयममा रहकेा “पन्र िाख रुपैयााँसम्मको” भन्न े

िब्दहरु लझदकएका छन् । 
 

  १४. मिू लनयमाविीको लनयम ९९ मा ससंोधनः मिू लनयमाविीको लनयम ९९ को (१) ईपलनयम 

(३) पलछ दहेायको ईपलनयम (४) र (५) थलपएको छः 
“(४) ईपलनयम (१) बमोलजम तयार भइ स्वीकृत िागत ऄनुमानको अधारमा खररद प्रदक्रया 

ऄगालड बढाईाँदा पलहिो पटक कुनै बोिपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएमा र िागत 

तयार गदावको ऄवलधमा नेपाि राि बैंकबाट प्रकालित हुने सम्बलन्धत िते्रको ईपभोक्ता मूल्य 

सूची र कृलर् ईपजको सालवक मलू्य सूचीमा दि प्रलतित भन्दा बढी बढ्न गएको भएमा प्रमखु 

प्रिासकीय ऄलधकृतिे िागत ऄनुमान संसोधनको िालग ईपलनयम (२) बमोलजमको सलमलत 

समि पेि गनव सके्नछ र यसरी पेि भएमा सो सलमलतिे िागत ऄनुमान ससंोधन गनव सके्नछ ।” 
 
(५) नगरपालिकाि े ईपलनयम (३) वा ईपलनयम (४) बमोलजम िागत ऄनुमान स्वीकृत वा 

संसोधन भएको जानकारी तािुक कायाविय र साववजलनक खररद ऄनुगमन कायावियमा सात 

ददनलभत्र पठाईनु पनेछ । 
 

१५. मिू लनयमाविीको लनयम १०७ को ठाईाँमा रहकेो “वा िाभग्राही समुदाय” र “वा समुदाय”        

भन्ने िब्दहरु लझदकएका छन् । 
 
१६. मिू लनयमाविीमा लनयम १०७क थपः मिू लनयमाविीको लनयम १०७ पलछ दहेायको लनयम        

१०७क थलपएको छः 
“१०७क िाभग्राही समदुायबाट काम गराईन सदकनःे (१) यस लनयमाविीमा ऄन्यत्र जुनसुकै 

कुरा िेलखएको भएतापलन पााँच करोड रुपैयााँसम्म िागत ऄनुमान भएको दहेाय बमोलजमको 

लनमावण कायव िाभग्राही समुदायबीच प्रलतस्पधाव गराइ गराईन सदकने छः- 
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(क)  जरटि प्रालवलधक िमता अवश्यक नपने, 
(ख) िाभग्राही समुदायबाट गदाव लमतव्ययीता, गुणस्तरीयता र ददगोपना ऄलभवृलद्व 

हुने, 
(ग)  स्थानीय स्रोत, साधन र सीप ईपयोग गरी स्थानीय स्तरमा कायवसम्पादन हुने, 
(घ)  लनमावण कायवको मुख्य ईदशे्य स्थानीय तहमा नै रोजगारीको ऄवसर लसजवना गने र 

त्यस्तो लनमावण कायवबाट िाभ प्राप्त गने समुदायिाइ सहभागी गराईन सदकने, 
(ङ) लनमावण पिातको अयोजनाको ममवत सम्भार तथा सञ्चािन िाभग्राही समुदायबाट 

हुन सके्न । 
 

स्पष्ट ीकरणः यस लनयमको प्रयोजनको िालग “िाभग्राही समुदाय” भन्नाि े

लनमावण कायवबाट िाभालन्वत हुने कम्तीमा पचास जना सदस्य भएको स्थानीय 

समूह वा समुदाय सम्झनु पछव र सो िब्दि ेसम्बलन्धत िाभग्राही व्यलक्तहरुबाट 

प्रचलित कानून बमोलजम गदढत श्रम सहकारीिाइ समेत जनाईाँछ । 
 
(२) ईपलनयम (१) मा ईलल्िलखत रकमको िागत ऄनुमानमा मूल्य ऄलभवृलद्व कर, ओभरहडे, 

कलन्टन्जेन्सी रकम र जनसहभालगताको ऄंि भए सोसमेतको रकम समावेि हुनेछ र 

नगरपालिकािे यस लनयम बमोलजम िाभग्राही समुदायिाइ रकम भकु्तानी दददा ईलल्िलखत 

रकम कट्टा गरेर मात्र ददनु पनेछ । 
 
(३) ईपलनयम (१) को प्रयोजनको िालग सम्बलन्धत कामको प्रकृलत, पररमाण, िागत ऄनुमान, 

कायव सम्पन्न गनुवपने ऄवलध र ऄन्य अवश्यक कुराहरु खुिाइ नगरपालिकािे साववजलनक 

सूचना प्रकािन गरी प्रस्ताव माग गनव सके्नछ । 
 
(४) ईपलनयम (३) बमोलजमको सूचनाको अधारमा सम्बलन्धत िाभग्राही समुदायि े

नगरपालिका समि प्रस्ताव पेि गनव सके्नछन् । 
 
(५) ईपलनयम (४) बमोलजम िाभग्राही समुदायिे प्रस्ताव पेि गरेमा नगरपालिकाि े सब ै

भन्दा कम कबोि गने िाभग्राही समुदायसाँग त्यस्तो काम सम्बन्धमा खररद सम्झौता गनुव पनेछ 

। 
(६) ईपलनयम (५) बमोलजमको सम्झौतामा दहेायका कुराहरु ईल्िेख गनुव पनेछः- 

(क) लनमावण कायवको प्रकृलत, पररमाण, िागत ऄनुमान, प्रत्येक कायव आकाइमा 

िाभग्राही समुदायि ेव्यहोनुव पने रकम, कायव सम्पन्न गनुव पने ऄवलध, 
(ख) नगरपालिकाि ेसम्बलन्धत कायवको लडजाआन, िागत ऄनुमान तयार गने, स्वीकृत 

गने, प्रालवलधक सल्िाह ददने, नापजााँच गने, जााँचपास गने र ऄन्य अवश्यक प्रालवलधक 

सहयोग ईपिब्ध गराईने, सुपररवेिण र गुणस्तर लनयन्त्रण गने, 
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 (ग) सम्पन्न लनमावण कायवको सञ्चािन वा ममवत सम्भार िाभग्राही समुदायिे गनुव पने, 
 (घ) सम्पन्न लनमावण कायवको भकु्तानीको ितव र तररका, र 
 (ङ) ऄन्य अवश्यक कुरा । 
 
(७) ईपलनयम (३) बमोलजम सूचना प्रकािन गदाव िाभग्राही समुदायबीचमा प्रलतस्पधाव हुन े

ऄवस्था नभएमा वा त्यस्तो सूचना प्रकािन गदाव कुनै प्रस्ताव पेि नभएमा नगरपालिकािे ऐन 

तथा यस लनयमाविी बमोलजमको ऄन्य प्रकृयाबाट त्यस्तो लनमावण कायव गराईन सके्नछ । 
 
(८) िाभग्राही समुदायिे प्रत्येक दकस्ताको कामको प्रालवलधक मूल्याङ्कन, लबि, भरपाइ र 

खचव प्रमालणत गने ऄन्य कागजात त्यस्तो समुदायको सञ्चािक सलमलतबाट ऄनुमोदन गराइ 

सम्बलन्धत नगरपालिकामा पेि गनुव पनेछ । 
  

(९) यस लनयमाविीमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन दहेायको लनमावण कायव 

िाभग्राही समुदायबाट गराईन सदकने छैनः- 
(क)  एक अपसमा ऄन्तरसम्बलन्धत भइ एईटै प्याकेजमा काम गनुव पने प्रकृलतको 

लनमावण कायविाइ खण्डीकरण गरी ऄिग ऄिग प्याकेज बनाइएको, 
(ख)िागत ऄनुमान ऄनुसार श्रलमकको िागत भार पचास प्रलतित भन्दा कम भएको, र 
(ग) िागत ऄनुमान ऄनुसार मेलसन औजारको िागत भार बीस प्रलतित भन्दा भढी 

भएको । 
 

(१०)  यस लनयमाविी बमोलजम िाभग्राही समुदायबाट काम गराईाँदा लनयम १०७ को 

ईपलनयम (७), (८), (९), (१०), (११), (१२), (१३), (१४), (१५), (१६) र (१७) को 

व्यवस्था अवश्यक हरेफेर (मटुारटस मुटालण्डस) सलहत िागू हुनेछ । ” 
 
 १७. मिू लनयमाविीको लनयम ११३ मा ससंोधनः मिू लनयमाविीको लनयम ११३ को ईपलनयम 

(१) मा रहकेा ०.१ (िनु्य दिमविव एक) प्रलतितिे भन्न े िब्दहरुको सट्टा “एक प्रलतितिे” भन्न े

िब्दहरु रालखएका छन् । 
 
  १८. मिू लनयमाविीको लनयम १२१ मा ससंोधनः  

(१) मूि लनयमाविीको लनयम १२१ को ईपलनयम (१) मा रहकेो “दि िाख रुपैयााँ” भन्न े

िब्दहरुको सट्टा “बीस िाख रुपैयााँ” भन्न ेिब्दहरु रालखएका छन् । 
(२) मूि लनयमाविीको लनयम १२१ को ईपलनयम (३) पलछ दहेायको ईपलनयम (३क) 

थलपएका छनः 
(३क) लनयम १०७ वा लनयम १०७क बमोलजम ईपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समुदायबाट 

बीस िाख रुपैयााँ भन्दा बढी मूल्यको लनधावरण कायव गराईाँदा सम्झौता रकममा लवमा वापतको 



13 
 

खचव व्यहोने रकम समावेि गरी िाभग्राही समदुायिे ईपलनयम (१) बमोलजम लवमा गराईनु 

पनेछ । यसरी लवमा गराईने कायवको िालग नगरपालिकािे सहजीकरण  गररददनु पनेछ । 
 
  १९. मिू लनयमाविीको लनयम १२६ मा ससंोधनः मूि लनयमाविीको लनयम १२६ ईपलनयम (२) 

पलछ दहेायको ईपलनयम (२क) थलपएको छः 
“(२क) ईपलनयम (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन लनमावण कायवको हकमा कलम्तमा 

नब्बे प्रलतित भौलतक प्रगलत भएको र अयोजनाको ईदशे्य ऄनुरुप सो लनमावण कायव  समान्य 

प्रयोग वा सञ्चािनमा अएको ऄवस्था भएमा र सम्बलन्धत लनमावण व्यवसायीिे ऄनुरोध गरेमा 

नगरपालिकािे ईपलनयम (२) बमोलजम कायव स्वीकार प्रलतवेदन तयार गनुव पने छ ।” 
 

२०. मिू लनयमाविीको लनयम १२९ मा ससंोधनः मिू लनयमाविीको लनयम १२९ को सट्टा 

दहेायको लनयम १२९ रालखएको छ । 

१२९ खररद सम्झौताको ऄवलध थप गनव सदकने- (१) ऐनको दफा ५६ बमोलजमको ऄवस्था 

परी खररद सम्झौता बमोलजमको काम त्यस्तो सम्झौताको ऄवलधलभत्र पूरा गनव नसदकने 

भएमा सम्बलन्धत लनमावण व्यवसायी, अपूर्षतकताव, सेवा प्रदायक वा परामिवदातािे कारण 

खुिाइ खररद सम्झौताको म्याद सदकनु भन्दा कम्तीमा एक्काआस ददन ऄगावै लनधावररत 

ऄवलधको कायव सम्पादन जमानत, लबमा र पेश्की सम्बन्धी जमानत तथा संसोलधत 

कायवतालिका सलहत अवश्यक प्रमाण कागजात सिंग्न गरी नगरपालिकामा ऄवलध थपको 

िालग लनवेदन ददनु पनेछ । 

(२)ईपलनयम (१) बमोलजम लनवेदन प्राप्त भएपलछ सम्बलन्धत ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीिे सो 

सम्बन्धमा अवश्यक जााँचबुझ गनव वा गराईन सके्नछ । त्यसरी जााँचबुझ गदाव वा गराईाँदा 

दहेायको ऄवस्था दलेखएमा बोिपत्र स्वीकृत गने ऄलधकारीिे ऄवलध र कारण खुिाइ म्याद 

थप गनव सके्नछः- 

(क)  नगरपालिकाि े लनमावण व्यवसायी, अपरू्षतकताव, सेवा प्रदायक वा 

परामिवदातािाइ सम्झौता बमोलजम ईपिब्ध गराईनु पने कुरा ईपिब्ध 

नगराएको, 
(ख) ऐनको दफा ६७क बमोलजम कागजात लझकाएको कारणबाट काममा दढिाइ 

भएको, वा 
(ग)  लवपद ् वा ऄन्य काब ु बालहरको पररलस्थलतको कारण सम्झौता बमोलजमको काम 

हुन सके्न ऄवस्था नभएको । 
(३) ईपलनयम (२) बमोलजम जााँचबुझ गदाव सो ईपलनयम बमोलजमको ऄवस्था नभएको तर 

खररद सम्झौता बमोलजमको काम समयमा सम्पन्न नहुन ेभएमा लनयम १३० बमोलजम 

पूवव लनधावररत िलतपूर्षत लिने गरी पूवव लनधावररत िलतपूर्षत लतनुवपने ऄलधकतम ऄवलधसम्म 

बोिपत्र स्वीकृत गने ऄलधकारीि ेम्याद थप गनव सके्नछ । 
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(४) ईपलनयम (१) बमोलजम परेको लनवेदनका सम्बन्धमा बोिपत्र स्वीकृत गने ऄलधकारीि े

यस लनयम बमोलजमको म्याद थप सम्बन्धी कारबाही प्रदक्रया खररद सम्झौताको 

ऄवलधलभत्र टुङ्ग्याईनु पनेछ । 
(५) ईपलनयम (२) वा (३) बमोलजम म्याद थप गररएकोमा म्याद थप गने ऄलधकारीि ेसोको 

लवस्तृत लववरण सलहतको प्रलतवेदन एक तह मालथको ऄलधकारी समि पिे गनुव पनेछ । 
(६) ईपलनयम (४) बमोलजमको ऄवलधलभत्र बोिपत्र स्वीकृत गने ऄलधकारीि े म्याद थप 

सम्बन्धी कारबाही प्रदक्रया नटुङ्ग्याएमा सम्बलन्धत लनमावण व्यवसायी, अपूर्षतकताव, सेवा 

प्रदायक वा परामिवदातािे अवश्यक लनणवयको िालग खररद सम्झौताको ऄवलध समाप्त 

भएको सात ददनलभत्र एक तह मालथको ऄलधकारी समि लनवेदन ददन सके्नछ । 
(७) ईपलनयम (६) बमोलजम प्राप्त भएको लनवेदनका सम्बन्धमा एक तह मालथको ऄलधकारीि े

छानलबन गरी सो लनवेदन प्राप्त भएको पन्र ददनलभत्र म्याद थप सम्बन्धी कारबाही 

प्रदक्रया टुङ्ग्याईनु पनेछ । 
(८) यस लनयममा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन यो लनयम प्रारम्भ हुनु ऄलघ 

खररद सम्झौता ऄनुसारको काम सम्पन्न भआसकेतापलन म्याद समाप्त भएका कारण 

फरकफारक हुन नसकेका सम्झौताको हकमा नगरपालिकािाइ थप अर्षथक व्ययभार 

नपने गरी एक पटकको िालग यो लनयम प्रारम्भ भएको तीस ददनलभत्र बोिपत्र लस्वकृत 

गने ऄलधकारीिे म्याद थप गरी सम्झौता बमोलजमको भकु्तानी तथा फरफारक गनव सके्नछ 

। 
(९) ईपलनयम (८) बमोलजम म्याद थप गदाव पूवव लनधावररत िलतपूर्षत लिआने छैन । 
(१०) यस लनयममा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन यो लनयम प्रारम्भ हुन ुभन्दा 

तत्काि ऄलघ कायम रहकेो व्यवस्था तथा नेपाि सरकार मलन्त्रपररर्द्को लमलत 

२०७८/०५/०३ को लनणवय बमोलजम खररद सम्झौताको म्याद थप गनवको िालग 

नगरपालिका समि लनवेदन परेका तर सो सम्बन्धमा लनणवय भआनसकेका खररद 

सम्झौताको हकमा यो लनयम प्रारम्भ भएको लमलतिे तीस ददनलभत्र म्याद थप सम्बन्धमा 

लनणवय गररसकु्न पनेछ । 
(११) यो लनयम प्रारम्भ हुाँदाका बखत सम्झौता बमोलजमको काम सम्पन्न नभएका र म्याद 

थप नभएका वा ईपलनयम (२) वा (३) बमोलजम म्याद थप हुन नसके्न वा ईपलनयम (१०) 

बमोलजम म्याद थपको िालग लनवेदन नपरेका वा त्यस्तो लनवेदन परेकोमा सो ईपर म्याद 

थप नभएको खररद सम्झौताको हकमा खररद सम्झौता ऄन्त्य गने, कायव सम्पादन 

जमानत तथा ऄन्य कुनै जमानत वा धरौटी राखकेो भए सो समेत जफत गने र त्यसरी 

काम सम्पन्न नभएको कारणबाट हुन गएको हानी नोक्सानी ऄसुि ईपर गरी लनजिाइ 

प्रचलित कानून बमोलजम कारबाही गने समेतको लनणवय सम्बलन्धत ऄलधकारीिे यो लनयम 

प्रारम्भ भएको साठी ददनलभत्र गररसकु्न पनेछ । 
(१२) ईपलनयम (११) बमोलजम कारबाही सम्बन्धी लनणवय गदाव सम्झौता बमोलजमको कायव 

जानाजानी बदलनयतपूववक वा िापरवाहीको कारण सम्पन्न नगरेको दलेखएमा 

नगरपालिकािे त्यस्तो लनमावण व्यवसायी, अपूर्षतकताव, सेवा प्रदायक वा 
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परामिवदातािाइ ऐनको दफा ६३ बमोलजम कािोसूचीमा राख्न साववजलनक खररद 

ऄनुगमन कायावियमा िखेी पठाईनु पनेछ । 
(१३) यस लनयम बमोलजम म्याद थपको कारबाही प्रदक्रया समयमा नटुङ्ग्याईने र म्याद थप 

भएका खररद सम्झौताको कायव प्रगलतको ऄनुगमन, मलू्याङ्कन र कारबाही समयम ैनगने 

सम्बलन्धत पदालधकारी वा कमवचारीिाइ नगरपालिकाि ेछ मलहनालभत्र कानून बमोलजम 

लवभागीय कारबाही गनुव पनेछ । 

  २१. मिू लनयमाविीको लनयम १३० मा ससंोधनः मिू लनयमाविीको लनयम १३० को, 

 (१) खण्ड (क) मा रहकेो “र” भन्न ेिब्द लझदकएको छ । 

 (१) खण्ड “ख” पलछ दहेायको खण्ड (ग) थलपएको छः- 

“ग” खण्ड (क) बमोलजम पूवव लनधावररत िलतपूर्षत लतनुवपने ऄलधकतम समय ऄवलधलभत्र पलन 

कायव सम्पन्न नभएमा खररद सम्झौता ऄन्त्य गनुव पनेछ । 

२२. मिू लनयमाविीको लनयम १३०क थपः मिू लनयमाविीको लनयम १३० पलछ दहेायको लनयम   

१३०क थलपएको छः- 

“१३०क. खररद सम्झौताको ऄवलध थप सम्बन्धी लविरे् व्यवस्थाः (१) लनयम १२९ मा 

जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन यो लनयम प्रारम्भ हुाँदाका बखत खररद सम्झौताको ऄवलध 

समाप्त भएको वा संवत् २०७९ साि ऄसार मसान्तसम्म खररद सम्झौताको ऄवलध समाप्त 

भएको तर खररद सम्झौता बमोलजमको काम सम्पन्न नभएको वा यो लनयम प्रारम्भ हुन ुऄलघ 

ऄवलध थपको िालग नगरपालिका समि लनवेदन परी सो सम्बन्धमा कुनै लनणवय नभएको 

लनमावण कायवको हकमा सम्बलन्धत लनमावण व्यवसायीिे यो लनयम प्रारम्भ भएको एक्काआस 

ददनलभत्र ससंोलधत कायवतालिका सलहत सम्झौताको ऄवलध थपको िालग नगरपालिकामा 

लनवेदन ददनु पनेछ । 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम लनवेदन प्राप्त भएमा सम्बलन्धत ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीि े

ईपलनयम (१) बमोलजम पेि भएको कायवतालिका जााँच गरी अवश्यक दलेखएमा पररमाजवन 

गरी पुनः पेि गनव सम्बलन्धत लनमावण व्यवसायीिाइ लनदिेन ददन सके्नछ । 

(३) ईपलनयम (१) वा (२) बमोलजम ससंोलधत कायवतालिका पेि भए पिात बोिपत्र स्वीकृत 

गने ऄलधकारीिे कम्तीमा दइु वटा प्रगलत हालसि गनुव पने सीमा (माआिस्टोन) तोकी थप 

अर्षथक व्ययभार नपने गरी बढीमा संवत् २०८० साि ऄसार मसान्तसम्म म्याद थप गनव 

सके्नछ । सम्बलन्धत लनमावण व्यवसायीिे त्यस्तो प्रगलत हालसि नगरेमा लनयम १३० बमोलजम 

पूवव लनधावररत िलतपूर्षत लतनुव पनेछ । 

(४) ईपलनयम (३) बमोलजमको म्याद थप सम्बन्धी लनणवय ईपलनयम (१) बमोलजम लनवेदन 

प्राप्त भएको तीस ददनलभत्र गररसकु्न पनेछ । यसरी समयमा नै म्याद थप सम्बन्धी लनणवय नगने 
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पदालधकारी वा कमवचारीिाइ नगरपालिकाि ेप्रचलित कानून बमोलजम लवभागीय कारबाही 

गनुव पनेछ । 

(५) ईपलनयम (३) बमोलजम थप गररएको ऄवलधसम्म पलन लनमावण कायव समपन्न नभएमा वा 

ईपलनयम (१) मा तोदकएको ऄवलधलभत्र सम्बलन्धत लनमावण व्यवसायीि ेसम्झौताको ऄवलध 

थपको िालग लनवेदन नददएमा लनयम १२९ को ईपलनयम (११) बमोलजम खररद सम्झौताको 

ऄन्त्य गनुव पनेछ । 

(६) ईपलनयम (३) बमोलजम थप गररएको ऄवलधमा पेि भएको कायवतालिका बमोलजम 

लनमावण कायवको प्रगलत भए नभएको सम्बन्धमा नगरपालिकाि ेऄनुगमन गनुव पनेछ । 

(७) यस लनयममा जुनसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन यो लनयम प्रारम्भ हुाँदाका बखत लनयम 

१२९ बमोलजम खररद सम्झौताको ऄवलध थपको िालग लनवेदन नपरेका र कायवस्थिमा छ 

मलहनादलेख सम्झौता बमोलजम कुनै पलन कायव नगरेका लनमावण व्यवसायीको खररद सम्झौताको 

म्याद थप गररने छैन । 

(८) ईपलनयम (७) बमोलजम म्याद थप हुन नसके्न खररद सम्झौतािाइ नगरपालिकािे लनयम 

१२९ को ईपलनयम (११) बमोलजम ऄन्त्य गरी सो लनयमको ईपलनयम (१२) बमोलजम 

कािोसूलचमा राख्न िखेी पठाईनु पनेछ ।” 

२३. मिू लनयमाविीको  लनयम १३३ मा ससंोधनः मिू लनयमाविी १३३ को ईपलनयम (३) पलछ 

दहेायको ईपलनयम (३क) थलपएको छः 

(३क) ईपलनयम (२) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन लनमावण कायवको कम्तीमा ऄसी 

प्रलतित काम सम्पन्न गरेको, सम्झौता बमोलजमको कायव सन्तोर्जनक रुपमा भइ चाि ु

ऄवस्थामा रहकेो र लनधावररत समयमा काम सम्पन्न हुन ेसुलनलित भएको खररद सम्झौताको 

हकमा लनयम (१३२) बमोलजम रालखएको ररटेन्सन मनी वापत बैंक जमानत पेि गरी 

ररटेन्सन मनी दफतावको मांग गरेमा त्यस्तो ररटेन्सन मनी दफताव ददन सदकने छ । यसरी 

ररटेन्सन मनी दफतावको िालग पेि गररने बैंक जमानतको म्याद त्रुरट सच्याईने ऄवलधभन्दा 

कम्तीमा एक मलहना बढी ऄवलधको हुन ुपनेछ । 

२४. मिू लनयमाविीको लनयम १३८ मा ससंोधनः मिू लनयमाविीको लनयम १३८ को, (१) 

ईपलनयम (१) पलछ ईपलनयम (१क) थलपएको छ । 

(१) “(१क) ईपलनयम (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन नगरपालिकाको ऄलधकार 

िेत्रलभत्र रहकेो साववजलनक पोखरीमा माछापािन र सो माछा लबदक्रका िालग अन्तररक अय 

ठेक्का बन्दोबस्त गदाव पााँच वर्व सम्मको िालग एकै पटक ठेक्का बन्दोबस्त गनव सदकने छ ।” 

(२) ईपलनयम (४) को खण्ड (क) को सट्टा दहेायको खण्ड (क) रादकएको छः 
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(क) अर्षथक वर्वको िालग प्रत्येक अन्तररक अय स्रोतको ईपिब्धता सम्भालवत पररचािन, सो 

स्रोतको पररचािनको व्यवस्थापन िागत र चािु अर्षथक वर्वको ठेक्का ऄंकिाइ समेत लवचार 

गरी अन्तररक अयको प्रिेपण गरी स्थानीय राजस्व परामिव सलमलतको लसफाररसमा नगर 

कायवपालिकाबाट न्यून्तम ठेक्का ऄंक स्वीकृत गराईनु पनेछ । 

(३) ईपलनयम (४) खण्ड (ख) मा रहकेो “ऄसिुी कायवतालिका र कायावन्वयन कायवयोजना 

तयार भइ सकेपलछ” भन्ने िब्दहरुको सट्टा “नगर कायवपालिकाबाट न्यून्तम ठेक्का ऄंक स्वीकृत 

भआसके पलछ” भन्न ेिब्दहरु रालखएका छन् ।  

 

२५. मिू लनयमाविीको लनयम १४१ मा ससंोधनः मिू लनयमाविीको लनयम १४१ ईपलनयम (२) 

को सट्टा दहेायको ईपलनयम (२) रालखएको छः 

(२) ठेकेदारिे सम्झौताको समयमा अफूि े कबिु गरेको ठेक्का ऄंकको सम्पूणव रकम एकमुष्ट  

बुझाएमा न्यूनतम ठेक्का ऄंकमा नघटने गरी बढीमा दि प्रलतितसम्म छुट ददन सदकने छ । 

२६. मिू लनयमाविीको लनयम १५२क थपः मिू लनयमाविीको लनयम १५२ पलछ दहेायको लनयम 

१५२क थलपएको छः 

“१५२क. कािो सचूीको लनणवय कायावन्वयन सम्बन्धी लविरे् व्यवस्थाः साववजलनक खररद 

ऄनुगमन कायावियि े लनयम १५२ बमोलजम कािोसूचीमा राखेको लनणवय ईपर कुनै 

बोिपत्रदातािे दायर गरेको लनवेदनको अधारमा कुनै ऄदाितबाट अदिे जारी भइ 

कािोसूचीमा राख्न े लनणवय ऄदाितबाट बदर भएको ऄवस्थामा बाहके त्यस्तो अदिे खारेज 

भएमा सोको जानकारी प्राप्त भएपलछ साववजलनक खररद ऄनुगमन कायावियि ेअफूि ेपलहि े

कािोसूचीमा राख्न े लनणवय स्थगन हुनु ऄलघसम्म लनज बोिपत्रदातािाइ बोिपत्रको 

कारबाहीमा भाग लिन लनर्ेध गररएको ऄवलध कटाइ बााँकी रहने ऄवलधको लहसाब गरी बााँकी 

ऄवलधको िालग पूवव लनणवय बमोलजम कािोसूचीको लनणवय कायावन्वयन गनुव पनेछ ।” 

२७. मिू लनयमाविीको लनयम १५९ मा ससंोधनः मिू लनयमाविीको लनयम १५९ ईपलनयम (६) 

पलछ दहेायको ईपलनयम (६क) र (६ख) थलपएका छनः 

“(६क) नगरपालिकािे लनमावणसंग सम्बलन्धत खररद सम्झौता गरेपलछ सोको संलिप्त लववरण 

प्रमालणत गरी साववजलनक खररद ऄनुगमन कायावियि ेसम्झौताको ऄलभिेख राख्न ेप्रयोजनको 

िालग स्थापना गरेको लवधुतीय प्रणािीमा प्रलवलष्ट  गनुव पनेछ । 

(६ख) लवधुतीय प्रणािी तयार नभएसम्मको िालग नगारपालिकािे ईपलनयम (६क) 

बमोलजमको लववरण अफ्नो कायावियमा ऄलभिेख राखी त्यस्तो लववरण साववजलनक खररद 

ऄनुगमन कायावियमा पठाईनु पनेछ ।” 
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२८. खारेजीः मिू लनयमाविीको लनयम ११९क खारेज गररएको छ । 

@(= d'n lgodfjnLdf lgod !^$ df ;+;f]wg M d'n lgodfjnLsf] lgod !^$ df /x]sf] pNn]v gePsf] 

s'/f eGg] ;Jb kl5 / lålawf ePsf] eGg] v08 yk ul/Psf] 5 .  
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