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वीरगञ्ज राजपत्र 

स्थानीय सरकार 

वीरगजं महानगरपालिका द्धारा प्रकालित 

खण्ड (४) वीरगंज, जषे्ठ १८ गत,े २०७७ साि  (संखयााः१) 

 

भाग -२ 

वीरगजं महानगरपालिका स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा १०२ को (२) बमोलजम वीरगजं 

महानगरपालिकाको नगर काययपालिकािे ति िेलखए बमोलजमको लनयमाविी सवयसाधारणको जानकारीको िागी 

प्रकािन गरेको छ । 

संवत २०७७ सािको लनयमाविी  नं –१ 

 

लनयमाविीको नामाःवीरगंज महानगरपालिकाको साववजलनक खररद लनयमाविी २०७७ 

प्रस्तावना  

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ को दफा ७४ (२) िे लदएको अलधकार प्रयोग गरी वीरगजं महानगरपालिका 

नगरकाययपालिकािे  दहेायको लनयमाविी बनाएको छ । 

पररच्छेद- १ 

प्रारलभभक 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस लनयमाविीको नाम "वीरगंज महानगरपलिकाको सावयजलनक खररद लनयमाविी, 

२०७७" रहकेोछ । 

(२) यो लनयमाविी तरुुन्त प्रारभभ हुनेछ ।  

२. पररभाषा : लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस लनयमाविीमा,  

(क) अलधकार प्राप्त अलधकारी" भन्नािे यस लनयमाविी बमोलजम खररद सभवन्धी काययको स्वीकृत गने अलधकार प्राप्त 

अलधकारी सभझन ुपछय । 

(ख) "प्रमखु" भन्नािे वीरगंज महानगरपालिकाको प्रमखुिाई सभझन ुपछय ।  

(ग) "अमानत" भन्नािे महानगरपालिकािे आफैिे गने कुनै लनमायण कायय सभझन ुपछय । 
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(घ) "आय वन्दोवस्त" भन्नािे लनयम १३८ अनसुार गररने आन्तररक आयको ठेक्का वन्दोवस्तिाई सभझन ुपछय । 

(ङ) "एक तह मालथको अलधकारी" भन्नािे वडा सलचव वा िाखा/महािाखा/लवभागीय प्रमखूको हकमा प्रमखू  

प्रिासकीय  अलधकृत,  प्रमूख  प्रिासकीय  अलधकृतको  हकमा  महानगरपालिकाको प्रमखु  र महा 

नगरपालिकाको  प्रमखूको  हकमा  नगर  काययपालिका सभझन ुपछय ।  

(च) "उपभोक्ता सलमलत" भन्नािे लनमायण काययबाट प्रत्यक्ष िाभ पाउने व्यलक्तहरुिे कुनै लनमायण काययको लनमायण, 

सञ्चािन, ममयत सभभार गनयको िालग आफूहरुमध्येबाट गठन गरेको सलमलत सभझन ुपछय । 

(छ) "ऐन" भन्नािे सावयजलनक खररद ऐन, २०६३ सभझन ुपछय ।  

(ज) "औषलधजन्य मािसमान" भन्नािे औषधी, खोप वा भ्यालक्सन, लसररञ्ज, रगत राखने झोिा प्रयोगिािामा उपयोग 

हुने रसायन (ररएजेन्ट), पररवार लनयोजनका हमायनि उत्पादन वा रोगको लनदान तथा उपचारको िालग प्रयोग हुने वा 

सोलह प्रकारका स्वास््य सभवन्धी उपकरण सभझन ुपछय ।  

(झ) "कबोि अङ्क (लबड प्राइस)" भन्नािे कुनै बोिपत्रको परीक्षाबाट कायम हुन आएको रकम सभझन ुपछय । 

(ञ) "काययपालिका" भन्नािे वीरगंज महानगरपालिकाको नगर काययपालिका सभझन ुपछय । 

(ट) "कायायिय" भन्नािे काययपालिकाको कायायिय सभझन ुपछय । 

(ठ) "कायायिय प्रमखू" भन्नािे महानगरपालिकाको प्रमखू प्रिासकीय अलधकृतको रुपमा काम गने कमयचारी सभझन ुपछय 

। 

(ड) "कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायायिय" भन्नािे महािेखा लनयन्त्रक कायायिय अन्तगयतको कोष तथा िेखा लनयन्त्रक 

कायायिय सभझन ुपछय । 

(ढ) "कोष" भन्नािे नगरपालिकाको स्थानीय सलञ्चत कोष सभझन ुपछय र सो िब्दिे काननू बमोलजम स्थापना भएका 

अन्य स्थानीय कोषिाई समेत जनाउँछ ।  

(ण) "दररेट लनधायरण सलमलत" भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐनको दफा १३ को प्रयोजनका िालग लनयम १५८ 

बमोलजमको सलमलत सभझन ुपछय । 

(त) "पनुराविोकन सलमलत" भन्नािे ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) बमोलजम गलठत सलमलत सभझन ुपछय । 

(थ) "प्रोप्राइटरी मािसामान" भन्नािे कुनै मािसामान, यन्त्र वा उपकरणको लनमायतािे त्यस्तो मािसामान, यन्त्र वा 

उपकरण सञ्चािन वा ममयत सभभारको िालग बनाएको सहायक उपकरण तथा पाटयपजूाय सभझन ुपछय । 

(द)  "प्रमखू  प्रिासकीय  अलधकृत"  भन्नािे  स्थानीय  सरकार  सञ्चािन  ऐन,  २०७४  को  दफा  ८४ वमोलजमको 

प्रमखू प्रिासकीय अलधकृत सभझन ुपछय । 

(ध) "बहुबषीय सभझौता" भन्नािे एक वषयभन्दा बढी अवलध भएको सभझौता सभझन ुपछय ।  

(न)  लवद्यतुीय  बोिपत्र"  भन्नािे  लवद्यतुीय  खररद  प्रणािीको  उपयोग  गरी  बोिपत्रदातािे  पेि  गरेको बोिपत्र 

सभझन ुपछय ।  

(प)  "लवद्यतुीय  खररद  प्रणािी"  भन्नािे  सावयजलनक  खररद  अनगुमन  कायायियिे  लनयम  १५६  बमोलजम लवद्यतुीय  

सञ्चार  माध्यमको  प्रयोग  गरी  स्थापना,  सञ्चािन  र  व्यवस्थापन  गरेको  खररद  प्रणािी सभझन ुपछय । 
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(फ) "लवद्यतुीय सञ्चार माध्यम" भन्नािे सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियिे लवद्यतुीय खररद प्रणािी स्थापना,  

सञ्चािन  र  व्यवस्थापन  गनय  उपयोगमा  ल्याएको  लवद्यतुीय  सञ्चार  प्रलवलध,  पद्धलत  वा माध्यम सभझन ुपछय । 

(ब) "लवभागीय प्रमखू" भन्नािे महानगरपालिकाको प्रमखुिाई सभझन ुपछय । 

(भ) "व्यवस्थापन सभझौता" भन्नािे अनसुचूी ८ को (ख) (ङ) (च) बमोलजमको सभझौता सभझन ुपछय । 

(म) "मलू्याङ्कन सलमलत" भन्नािे लनयम १५७ बमोलजमको सलमलत सभझन ुपछय । 

(य) "मौजदुा सचूी (स्टालन्डङ्ग लिस्ट)" भन्नािे लनयम १९ बमोलजमको सचूी सभझन ुपछय । 

(र)  "रािन"  भन्नािे  स्थानीय तहमा रािन सुलवधा पाउने गरी लनयकु्त  कमयचारी, अस्पतािका  लवरामी, कारागारका 

थनुवुा र पिपुंक्षी आलदको खानाका सभबन्धमा नगरपालिकािे तोलकलदएका लजन्सी सभझन ुपछय । 

(ि) "सभझौता मलू्य (कन्रयाक्ट प्राईस)" भन्नािे खररद सभझौतामा उलल्िलखत खररद मलू्य सभझन ुपछय र सो िब्दि े

त्यस्तो सभझौता अन्तगयत भेररएिन आदिे जारी गररएकोमा त्यस्तो आदिे बमोलजम भएको काम नाप जाँच गदाय 

कायम भएको मलू्य र मलू्य समायोजन भएकोमा त्यस्तो समायोजनबाट कायम भएको खररद मलू्य समेतिाई 

जनाउँछ । 

(व) "सव कन्रायाक्टर" भन्नािे कुनै खररद सभझौता गने लनमायण व्यवसायी, आपलूतयकताय, परामियदाता वासेवा  

प्रदायकसंग  छुटै्ट  सभझौता  गरी  त्यस्तो  खररद  सभझौता  अन्तगयतको  कुनै  कायय  गने  लनमायण व्यवसायी, 

आपलूतयकताय, परामियदाता वा सेवाप्रदायक सभझन ुपछय । 

(ि)  "सावयजलनक  खररद  अनुगमन  कायायिय"  भन्नािे  ऐनको  दफा  ६४  अनसुारको  सावयजलनक  खररद अनगुमन 

कायायिय सभझन ुपछय ।  

(ष)  "लसिबन्दी  दरभाउपत्र"  भन्नािे नगरपालिकाको  सचूना  बमोलजम  कुनै  लनमायण  कायय गनय  वा मािसामान  वा  

अन्य  सेवा  उपिब्ध  गराउनको  िालग  ईच्छुक  व्यलक्त,  फमय,  कभपनी  वा संस्थािे  लसिबन्दी खामलभत्र मलू्य 

समेत उल्िेख गरी पेि गरेको लववरण सभझन ुपछय । 

(स)  "संरचनात्मक  वा  एकाई  दर  सभझौता"  भन्नािे  अनसुचूी ७  को  खण्ड  (ख)  बमोलजमको  सभझौतासभझन ुपछय 

। 

(ह) "नगरपालिका" भन्नािे वीरगंज महानगरपालिकािाई सभझनु पछय । 

पररच्छेद-२ 

खररद कारबाहीको तयारी, खररद योजना र िागत अनमुान 

३.खररद कारबाहीको तयारी गननव पने:नगरपालिकािे कुनै खररद कारबाहीको तयारी गदाय दहेाय बमोलजम गनुय पनेछ : 

(क)  खररद आवश्यकताको पलहचान गने, 

(ख)  खररद सभबन्धी लवलभन्न प्रालवलधक कुरा समाधान गनय र आपलूतयकतायको उपिब्धता एलकन गनय बजारमा प्रचलित खररद 

सभझौताको जानकारी लिने,  

(ग)  अलघल्िा  वषयहरुमा  समान  प्रकृलतको  मािसामान,  लनमायण  कायय  वा  परामिय  सेवा  वा  अन्य सेवा खररद गररएको 

भए त्यस्तो खररद प्रलियाको अध्ययन गने, 

(घ)  खररदको लववरण पररमाण र क्षेत्र एलकन गने, 
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(ङ)   खररदिाई बढी सलुवधाजनक समहूमा लवभाजन गने वा प्याकेजमा समावेि गने, 

(च)  खररद योजना तयार गनय िगाउने, 

(छ)  खररदको िागत अनमुान तयार गने, 

(ज)  खररदको आलथयक स्रोत र रकमको पलहचान गने, 

(झ) खररद लवलधको छनौट गने, र 

(ञ)  दईु  करोड  रुपैयाँसभमको  लनमायण  काययको  खररदभन्दा  बाहकेको  अन्य  खररदमा  बोिपत्र योग्यता वा पवूययोग्यताको 

कारबाही गनुय पने वा नपने कुरा एलकन गने । 

(३क) प्याकेलजङ्ग तथा समहू लवभाजन सभबन्धी व्यवस्था : (१) नगरपालिकािे खररद काययको प्याकेलजङ्गगदाय लनयम ८ को 

उपलनयम (२) को खण्ड (ग) बमोलजम खररद गरुुयोजनामा उलल्िलखत प्याकेज सङ्खयाको प्रलतकूि नहुने गरी गनुय पनेछ ।  

(२) नगरपालिकािे खररदिाई बढी सलुवधाजनक समहूमा लवभाजन गने वा प्याकेजमा समावेि गने गरी तयारी गदाय अिग 

अिग रुपमा सभपन्न गनय सलकने प्रकृलतको लनमायण काययका िालग अलधकतम प्रलतस्पधाय हुने हदसभम छुट्टा छुटै्ट रुपमा 

बोिपत्र आव्हान गनुय पनेछ ।  

(३) एक आपसमा अन्तर सभबलन्धत भई एउटै प्याकेजमा सञ्चािन गनुय पने भएमा बाहके प्रलतस्पधायिाई सङ्कुलचत र सीलमत 

गने गरी ठूिा ठूिा प्याकेज बनाई बोिपत्र आव्हान गनुय हुदँनै 

४. अलिकार प्राप्त अलिकारीको आदेश लबना खररद गनव नहुने:अलधकार प्राप्त अलधकारीको लिलखत आदिे लबना कसैिे 

कुनै खररद गनय गराउन हुदँनै । 

५.  खररद   माग   प्राप्त   गननव   पने:   (१)   मािसामान   खररद   सभबन्धी   कारबाही   िरुु   गनुयअलघ   खररद   एकाईिे 

महािाखा/िाखा/वडा  कायायियबाट  खररद  माग  प्राप्त  गरी सो  माग  अलधकारप्राप्त  अलधकारीबाट  स्वीकृत  गराउनु 

पनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजमको खररद मागमा दहेायका कुरा उल्िेख भएको हुन ुपनेछ:  

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

(ख)  मािसामान आवश्यक पने समय, 

(ग)  खररदको अनमुालनत मलू्य, र 

(घ)  मलू्य व्यहोररने स्रोत । 

(५ क)  मालसामान, ननमााण कार्ा र सेवाको नववरण स्वीकृत गनना पने: (१) नगरपानलकाको प्रमनख प्रशासकीर् अनिकृतले कन नै 

मालसामान, ननमााण कार्ा वा सेवा खररद गनना अनि ऐनको दफा ४ बमोनिमको स्पेनसनफकेशन, र्ोिना, नक्शा, नििाइन, 

नवशेष आवश्र्कता वा अन्र् नववरण तर्ार गनना वा गराउनन पनेछ ।  

(२) उपननर्म (१) बमोनिम तर्ार भएको नववरण ननर्म १५ बमोनिमको अनिकारीबाट स्वीकृत हुनन पनेछ 

६. मािसामान,  लनमावण  कायव  र  सेवाको  लववरण स्वीकृत  गननव  पने:  (१)   प्रमूख  प्रिासकीय  अलधकृतिे  

मािसामान, लनमायण कायय वा सेवा खररद गनुय अलघ त्यस सभबन्धी   स्पेलिलफकेिन, योजना, नक्िा, लडजाइन, लविेष 

आवश्यकता वा अन्य लववरणहरु तयार गनुय वा गराउन ुपनेछ । लववरण तयार गदाय त्यस्ता मािसामान, लनमायण कायय वा 

सेवाको सभबद्ध वस्तगुत प्रालवलधक तथा गणुस्तरजन्य लवषिेता र कामको आधारमा तयार गनुय पनेछ ।  
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(२)  उपलनयम  (१) वमोलजम तयार भएको लववरण  लनयम १५  वमोलजमको  अलधकारीवाट  स्वीकृत  हुन ुपनेछ । 

(३) उपलनयम (२) मा जनुसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन सरुुङमागय, रेिमागय, रज्जमुागय, केबिकारमागय र लविेष प्रकृलतका 

सडकमागय जस्ता जलटि र लविेष प्रकृलतका संरचनाको स्पेलसलफकेिन, योजना, नक्िा, लडजाइन, लविेष आवश्यकता वा 

अन्य लववरणहरू लवभागीय प्रमखुबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ ।  

(४)  उपलनयम  (१)  बमोलजम  तयार  गररएको  लववरण  दहेायका मध्ये  कुन ै अवस्थामा  संिोधन  गनय सलकनेछ : 

(क) लववरण तयार गदायका बखत पवूायनमुान गनय नसलकने भौगलभयक रूपिे जलटि प्रकृलतको लनमायण कायय भएमा,  

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

(ग) लवभागीय नभस पररवतयन भएमा,  

(घ) लनमायण कायय सञ्चािन गने पवूय लनधायररत प्रलवलध वा पद्धलत पररवतयन भएमा, 

(ङ) लविेष र जलटि प्रकृलतको संरचना भई सोको कायायन्वयनमा कलठनाई उत्पन्न भएमा ।  

(५)  उपलनयम  (१)  बमोलजम  तयार  भएको  लववरण  उपलनयम  (४) मा  उलल्िलखत  अवस्थामा  संिोधन गनुय  परेकोमा  

बाहके  ऐनको  दफा  ५क.  को  उपदफा  (२)  बमोलजम  कानूनी  कारबाही  गन े गराउन े कतयव्य प्रमखु प्रिासकीय  

अलधकृतको  र  लनज स्वयंिे  उपलनयम  (१)  बमोलजमको  लववरण  स्वीकृत  गरेको  रहछे  भने  एक  तह मालथको 

अलधकारीको हुनेछ ।  

(६) उपदफा (१) र (२) बमोलजम लववरण तयार गदाय मािसामान, लनमायण कायय वा सेवाको लविेषताहरु स्पष्ट रुपमा बलुझने गरी 

उल्िेख गने अको कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहके कुनै खास ब्राण्ड, रेडमाकय , नाम, पेटेन्ट, लडजाइन, प्रकार, 

उत्पलि वा उत्पादकको नाम उल्िेख गनय सलकने छैन ।  

तर,  त्यसरी  उल्िेख  नगरी  नहुने  अवस्थामा  कुन ै खास  ब्राण्ड,  रेडमाकय ,  नाम, पेटेन्ट,  लडजाइन, प्रकार, उत्पलि वा 

उत्पादकको नाम उल्िेख गरी सो सरह" भन्ने िब्दहरु उल्िेख गनय सलकनेछ ।  

(७)  बोिपत्र  वा  पवूय  योग्यता  सभबन्धी  कागजातमा  मािसामान  वा  लनमायण  कायय  वा  अन्य  सेवाको प्रालवलधक वा 

गणुस्तरजन्य लविेषताहरुको लववरण र परीक्षण (टेलस्टङ), मालकिं ङ्ग, प्याकेलजङ्ग, िेबलिङ्ग वा पलुष्टकरणको प्रमाणपत्र  

(कनफरलमटी सलटयलफकेट)  सभबन्धी  आधार वा  संकेत  वा िब्दाविी  उल्िेख  गदाय  त्यस्तो  मािसामान  वा लनमायण  

कायय  वा  अन्य  सेवाको  कामसंग  असभबद्ध  हुन,े  योग्य  बोिपत्रदातािाई  खररद  प्रकृयामा  सहभागी  हुन  कुन ै

लकलसमिे  बाधा  परु् याउने  वा  औलचत्य  लबना  प्रलतस्पधायिाई  सीलमत  गन े गरी  लववरण,  आधार,  संकेत  वा  

िब्दाविी उल्िेख गनय सलकने छैन ।  

७.  बजेट तथा लनमावणस्थिको व्यवस्था : (१)  नगरपालिकािे खररदको िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खररद 

कारबाही िरुु गनुय हुदँनै । 

(२) उपलनयम  (१) मा जनुसुकै  कुरा िेलखएको  भएता पलन दहेायको  अवस्थामा बजेटको  व्यवस्था नभए पलन खररद 

कारबाही िरुु गनय सलकनेछ : 

(क)   बहुबषीय  सभझौता  बमोलजम  गररने  खररदको  हकमा  पलहिो  वषयको  िालग  आवश्यक  बजेट व्यवस्था भएपलछ 

अन्य वषयको िालग खररद कारबाही गनय, र 

(ख)   खररद  सभबन्धी  प्रारलभभक  तयारी  गनुय  अत्यावश्यक  भई  लसिबन्दी  दरभाउपत्र  वा  बोिपत्र आव्हान  गने,  

पवूययोग्यताको  दरखास्त  आव्हान  गने,  परामियदाताको  सचूी  तयार  गनय  सचूना प्रकािन गने, परामियदाताबाट 
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प्रस्ताव माग गने वा लसिबन्दी दरभाउपत्रको फाराम, बोिपत्र वा पवूययोग्यता सभबन्धी कागजात वा प्रस्ताव सभबन्धी 

कागजात उपिब्ध गराउने जस्ता कायय गनय ।  

(३)  नगरपालिकािे लनमायण स्थिको व्यवस्था नभई, लनमायण स्थिबाट हटाउन ुपने रुख लबरुवा िगायतका संरचना हटाउने 

सलुनलितता नभई, मआुब्जा वा क्षलतपलूतय लवतरण गनुय पनेमा सोको िालग बजेटको सलुनलितता नगरी तथा प्रचलित काननू 

बमोलजम गनुयपने वातावरणीय अध्ययनको प्रलतवेदन स्वीकृत नगराई बोिपत्र आव्हान गनुय हुदँनै ।   

(४) उपलनयम (३) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन दहेायको अवस्थामा वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन स्वीकृत हुन 

बाँकी रहकेो अवस्थामा बोिपत्र आह्वान गनय बाधा पने छैन:  

(क) उपलनयम (३) प्रारभभ हुदँाका बखत स्वीकृत भइसकेको आयोजना कायायन्वयन गनुय पदाय ,  

(ख) कुनै लविेष पररयोजना कायायन्वयन गने गरी नेपाि सरकार, मलन्त्रपररषदबाट लनणयय भएमा ।  

(५) नगरपालिका बहुवषीय सभझौता बमोलजम गररने खररदको हकमा उपलनयम (२) को खण्ड (क) बमोलजम अन्य वषयको 

िालग खररद कारबाही गदाय आवश्यक पने बजेटको सलुनलितता गरेर मात्र खररदको कारबाही िरुु गनुय पनेछ । 

८. खररदको गनरु योजना तयार गननवपने: (१) एक वषयभन्दा बढी अवलधसभम सञ्चािन हुने योजना वा आयोजनाको िालग 

खररद  गदाय  नगरपालिकािे  वालषयक  दि  करोड  रुपैयाँभन्दा  बढी  रकमको  खररद गदाय खररदको गरुु योजना तयार गनुय 

पनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजमको खररदको गरुु योजनामा अन्य कुराको अलतररक्त दहेायका कुराहरु उल्िेख गनुय पनेछ : 

(क) खररदको प्रकार, पररमाण र मोटामोटी अनमुालनत मलू्य,  

(ख) खररद लवलध, 

(ग) अलधकतम  प्रलतस्पधायको  िालग  खररदिाई  टुिाईन े वा  प्याकेज  बनाइने  भए  सो  सभबन्धी व्यवस्था, 

(घ) समग्र  खररद  कारबाही  परुा  गनयको  िालग  गररने  सभझौताहरुको  मोटामोटी  संखया  र  त्यस्तो खररद 

कारबाहीसँग सभबलन्धत मखुय मुखय काम, 

(ङ) खररदको िालग पवूय योग्यताको कारबाही गनुय पनेभए सो सभबन्धी कुरा, 

(च) खररद कारबाहीको मोटामोटी समय तालिका, 

(छ) सावयजलनक  खररद  अनगुमन  कायायियिे  खररदको  गरुु  योजनामा  समावेि  गनय पने  भनी  समय समयमा 

लनधायरण गरेका कुरा । 

(३) यस लनयम बमोलजम तयार भएको खररद गरुु योजना काययपालिकावाट स्वीकृत भएको हुन ुपनेछ । 

(४) उपलनयम (३) बमोलजम स्वीकृत भएको खररदको गरुु योजना नगरपालिकािे प्रत्येक आलथयक वषयमा अद्यावलधक गनुय पनेछ 

। 

९.  वालषवक खररद योजना तयार गननव पने: (१) नगरपालिकािे वालषयक दि िाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खररद गनुय पने 

भएमा आगामी आलथयक वषयको अनमुालनत वालषयक काययिम तथा बजेट तयार गदाय आगामी आलथयक वषयमा गने वालषयक 

खररद योजना तयार गनुय पनेछ । त्यसरी खररद योजना तयार गदाय लनयम ८ बमोलजम खररदको गुरु योजना समेत तयार 

भएको रहछे भने त्यस्तो गरुु योजनाको समेत आधार लिन ुपनेछ । 

(२) नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोलजमको वालषयक खररद योजनामा दहेायका कुराहरु उल्िेख गनुय पनेछ: : 

(क) खररदको प्रकार सभबन्धी लववरण, 
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(ख) खररदको सभभालवत प्याकेज, 

(ग) खररद कारबाहीको समय तालिका, 

(घ) खररद लवलध, 

(ङ) खररदको िालग गररने सभझौताको लकलसम, र 

(च) सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियिे वालषयक खररद योजनामा समावेि गनुय पने भनी समय समयमा लनधायरण 

गरेका कुरा ।  

(३) उपलनयम (२) को ख ड (ग) बमोलजमको समय तालिकामा देहायको काम गने समयावलध उल्िेख हुन ुपनेछ : 

(क) मािसामान खररद गने भए स्पेलसलफकेिन तयार गने, 

(ख) खररदको िागत अनमुान तयार गने, 

(ग) लसिबन्दी  दरभाउपत्र  फाराम,  पवूययोग्यताको  प्रस्ताव  वा  बोिपत्र  आव्हान  गने  वा  परामिय सेवाको प्रस्ताव 

सभबन्धी कागजात तयार गने, 

(घ)लसिबन्दी  दरभाउपत्र,  पवूय  योग्यताको  प्रस्ताव,  बोिपत्र  आह्ववान  वा  परामिय  सेवाको  प्रस्ताव माग गनय सचूना 

प्रकािन गने, 

(ङ) लसिबन्दी  दरभाउपत्र,  पवूय  योग्यताको  प्रस्ताव,  बोिपत्र  वा  परामिय  सेवाको  प्रस्ताव  मूल्यांङ्कन गने, 

(च) लसिबन्दी दरभाउपत्र, पवूययोग्यताको प्रस्ताव, बोिपत्र वा परामिय सेवाको प्रस्ताव स्वीकृलत गने, 

(छ) सभझौता गने, 

(ज) कायय आरभभ गने  र 

(झ) कायय परुा गने । 

(४)  प्रमखुि े चाि ू आलथयक वषयको  स्वीकृत  काययिम  तथा बजेट सभाबाट  प्राप्त  भएपलछ यस लनयम बमोलजम तयार 

भएको वालषयक खररद योजना स्वीकृत गनुय पनेछ । 

(५)  प्रमखू  प्रिासकीय  अलधकृतिे  यस  लनयमाविी  बमोलजम  तयार  भएको  वालषयक  खररद  योजनाको एक  प्रलत  

आगामी  आलथयक  वषयको  अनुमालनत  वालषयक  काययिम  तथा बजेट  साथ संिग्न  गरी  अनगुमन  प्रयोजनका िालग  

लजल्िा  समन्वय  सलमलतमा  पठाउन ु पनेछ  ।  साथ ै त्यस्तो  योजनाको  एक  प्रलत  सभबलन्धत  कोष  तथा  िेखा 

लनयन्त्रक कायायियमा समते पठाउन ुपनेछ । 

१०.   िागत अननमान तयार गदाव लवचार गननव पने कन रा: (१) कुनै खररदको िागत अनमुान तयार गदाय दहेायको कुरा लवचार 

गनुय पनेछ : 

(क) खररद  सभबन्धी  सभपणुय  काम  एउटै  खररद  सभझौताबाट  हुन  सक्न े वा  काम  लपच्छे  छुटै्ट  खररद सभझौता गनुय 

पने,  

(ख) खररद सभझौता नबीकरण गनय पने वा नपने, 

(ग) खररदको अन्य कुनै लवकल्प भए त्यस्तो लवकल्प, 
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(घ) खररद  सभझौता  बमोलजमको  काम  सभपन्न  गनयको  िालग  िाग्न  सक्न े अलधकतम  रकम  तथा समय, र  

(ङ) िागत  अनमुान  तयार  गदाय  लबचार  गनपने  भनी  सावयजलनक  खररद  अनगुमन  कायायियिे लनधायरण गरेका अन्य 

कुरा । 

(२) िागत अनमुान तयार गदाय बोिपत्र जमानत वा कायय सभपादन जमानत िगायत मोलविाईजेिन र लडमोलविाईजेिन खचय, 

लबमा, परामियदातािाई लदनपुने सलुवधा बापतका काययहरु, गणुस्तर पररक्षा, व्यवसायजन्य स्वास््य  र सरुक्षा, एज  लवल्ट 

नक्िा, कायय  सभपादन जमानतको  कलमिन खचय  आलदको  छुटै्ट  आइटम  बनाई  िागत अनमुानमा समावेि गनुय पनछे 

। 

(३) उपलनयम १ वमोलजम िागत अनमुान तयार गदाय लनयम ६ वमोलजमको लववरण समेतको आधार लिनपुने छ ।  

११. लनमावण कायवको िागत अननमान: (१) लनमायण काययको िागत अनमुान तयार गदाय लनयम १० को अधीनमा रही तयार 

गनुय पनेछ । 

(२) परुातालत्वक उत्खनन सभबन्धी र सरुुङ खन्ने, लडप लटयबुवेि आलद जस्ता जलमनमलुन गररने काययको िागत अनमुान नेपाि 

सरकार, मलन्त्रपररषदबाट स्वीकृत नभस बमोलजम तयार गनुय पनेछ ।  

(३)  यस  लनयम  बमोलजम  िागत  अनमुान  तयार  गदाय  मािसामान  स्थिगत  रुपमा  उपिब्ध  हुन े वा नहुने अध्ययन गरी 

लनमायण कायय सभपन्न गनय िाग्ने समयावलध लकटान गनुय पनेछ ।  

(४)  िागत  अनमुान  तयार  गने  लसिलसिामा  लसमेन्ट,  फिाम े डंडी,  ईटंा,  ढुङ्गा,  माटो,  ककय टपाता लवटुलमन  तथा  

इमल्सन,  इन्धन,  पोलिलथन  पाईप,  जी.आई.  पाईप,  डी.आई  पाईप,  स्यालनटरीका  सामान,  लवजिुीका सामान, लज. 

आई. वायर   र यस्तै अन्य लनमायण सामग्रीको दरभाउ, मेलिन तथा उपकरणको भाडा वा कामदारको ज्यािा लनधायरण 

गदाय स्थानीय दररेट लनधायरण सलमलतिे तोकेको दररेटको आधारमा लनधायरण गनुय  पनेछ । यस लनयम बमोलजम  स्थानीय  

दररेट  लनधायरण  गदाय  लजल्िा  दररेट  लनधायरण  सलमलतिे  लनधायरण  गरेको  दररेटिाई  आधार  मान्न सलकनेछ ।  

तर,  दररेट  लनधायरण  सलमलतको  दररेट  उपिव्ध  नभएकोमा  लनमायणस्थि  नलजकैको  सभबलन्धत  सरकारी कायायिय वा 

सरकारी स्वालमत्व भएको संस्थान, प्रालधकरण, लनगम वा यस्तै प्रकृलतका अन्य संस्थािे तोकेको दरभाउ वा उद्योग 

वालणज्य संघिे लदएको दरभाउ, भाडा वा ज्यािाका आधारमा लनधायरण गनुय पनेछ । 

 (५)  उपलनयम  (४)  बमोलजमको  दरभाउ,  भाडा  वा  ज्यािा  समेत  उपिब्ध  हुन  नसकेको  अवस्थामा त्यस्तो दररेट 

लनधायरण गदाय काययपालिकािे तोलकलदएको दरभाउ, भाडा वा ज्यािाको आधारमा लनधायरण गनुय पनेछ । 

(६) यस लनयम बमोलजम तयार भएको लनमायण  काययको िागत अनमुान त्यस्तो िागत अनमुान तयार गने  प्रालवलधक  भन्दा  

एक  तह  मालथको  प्रालवलधक  वा  प्रालवलधकहरुको  समहूिाई  लडजाईन ड्रईङ  समेत  जाँच्न िगाई कुनै त्रुलट दलेखएमा 

त्यस्तो त्रलुट सच्याउन िगाउन ुपनेछ । मालथल्िो तहको प्रालवलधक नभएमा काययपालिकािे त्यस्तो िागत अनमुान जाँच्न े

उपयकु्त व्यवस्था लमिाई लदन ु   पनेछ ।  

(७) लनमायण काययको िागत अनुमान अनसुचूी -१ को ढाँचामा तयार गनुय पनेछ । 

१२.मािसामानको  िागत  अननमान  :  (१)  मािसामानको  िागत  अनमुान  तयार  गदाय  लनयम  १०  र  सभबलन्धत 

मािसामानको स्पेलसलफकेिनको अधीनमा रही तयार गनुय पनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजम मािसामानको िागत अनमुान तयार गदाय दहेायका कुरािाई आधार लिन ुपनेछ : 

(क) स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउ, 
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(ख) अन्य बजारको प्रचलित दरभाउ र मािसामान आपलूतय गने स्थानसभम िाग्ने अनमुालनत ढुवानी खचय,  

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

(घ) लजल्िा लभत्रका अन्य नगरपालिकािे चाि ूवा अलघल्िा वषयहरुमा सोही प्रकृलतको खररद गदाय िागेको वास्तलवक 

िागत । 

१३.परामशव  सेवाको  िागत  अननमान  :  (१)  परामिय  सेवाको  िागत  अनमुान  तयार  गदाय  लनयम  १०  को  अधीनमा  

रही तयार गनय पनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजम परामिय सेवाको िागत अनमुान तयार गदाय दहेायका कुरािाई आधार लिन ुपनेछ : 

(क) नेपाि सरकारको सभबलन्धत मन्त्राियिे परामिय सेवाको िागत अनमुान सभबन्धी नभस तयार गरेको भए त्यस्तो 

नभस 

(ख) सभबलन्धत परामिय सेवाको कायय क्षेत्रगत ितय, 

(ग) चाि ूवा अलघल्िा वषयहरुमा सोही प्रकृलतको खररद गदाय िागेको वास्तलवक िागत ।  

तर, यस खण्डको आधारमा िागत अनमुान तयार गदाय अलघल्िा वषयहरुको दरमा मलू्य समायोजन गरी िागत अनमुान 

तयार गनुय    पनेछ । 

(३) यस लनयम बमोलजमको िागत अनमुान तयार गदाय दहेायका खचयहरु खिुाउन ुपनेछ : 

(क) मखुय जनिलक्त एवं अन्य जनिलक्तको पाररश्रलमक,  

(ख) भ्रमण  खचय,  जनिलक्तको  बसोबास  खचय,  कायायिय  खचय,  आवश्यक  मािसामान  उपकरण  र सेवा खचय, 

प्रलतवेदन र अन्य कागजातको अनवुाद, छपाई खचय,  

(ग) परामियदातािे  तालिम,  गोष्ठी  वा  भ्रमणको  व्यवस्था गनुयपने  भए  त्यस्तो  कामको  िालग  िाग्ने खचय र अन्य 

खचय । 

(४) परामिय सेवा र अन्य सेवाको िागत अनमुान अनसुचुी -२ को ढाँचामा तयार गनुय पनेछ । 

१४.   अन्य सेवाको िागत अननमान : (१) अन्य सेवाको िागत अनमुान लनयम १० को अधीनमा रही तयार गनुय पनेछ ।  

(२)  भाडामा  लिईने  सवारी  साधन,  मेिीनरी  औजार,  उपकरण  वा  मािसामानको  भाडाको  िागत अनमुान तयार गनय  

प्रमखु  प्रिासकीय  अलधकृतिे  त्यस्ता साधन, औजार, उपकरण वा मािसामान सभबन्धी   ज्ञान भएका  बढीमा  तीन  

जना  दक्ष  प्रालवलधकहरुको  एक  सलमलत  गठन  गनुय  पनछे  ।  त्यस्ता  प्रालवलधक  जनिलक्त  नभए काययपालिकािे 

सलमलत गठनको उपयकु्त व्यबस्था गरी लदन ुपनेछ । 

(क)   भाडामा  लिन  पने  सवारी  साधन,  मेलिनरी  औजार,  उपकरण  वा  मािसामानको  लववरण, स्पेलसलफकेिन, 

अवस्था र आय ु

(ख ) प्रचलित बजार दर, 

(ग)  भाडामा लिने अवलध, 

(घ)  ईन्धनको मलू्य र खपत, र 

(ङ)  सलमलतिे उपयकु्त ठहर् याएको अन्य कुरा ।  
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(४) ढुवानीको िागत अनमुान तयार गदाय स्थानीय दररेट लनधायरण सलमलतिे लनधायरण  गरेको दररेटको आधारमा मोटामोटी 

िागत अनमुान तयार गनुय पनेछ । यस लनयम बमोलजम स्थानीय दररेट लनधायरण गदाय लजल्िा दररेट लनधायरण सलमलतिे 

लनधायरण गरेको दररेटिाई आधार मान्न सलकनेछ । 

(५) कुनै मािसामान ममयत सभभारको िागत अनमुान तयार गदाय सभबलन्धत लविेषज्ञ वा दक्ष कमयचारी भए  त्यस्तो  

कमयचारीबाट  र  त्यस्तो  कमयचारी  नभए  त्यस्तो  काम  गने  व्यलक्त,  फमय,  कभपनी  वा  संस्थाबाट  िागत अनमुान 

तयार गराउन ुपनेछ । 

(६)  घर भाडा  र  सेवा  करार सभबन्धी  िागत  अनमुान  तयार  गदाय  प्रचलित  बजार  दर  र सावयजलनक खररद अनगुमन 

कायायियिे सो सभबन्धी नभस जारी गरेको भए सो नभस अनसुार मोटामोटी िागत अनमुान तयार गनुय पनेछ ।  

१५.   िागत  अननमानको  स्वीकृलत  :  (१)  लनयम  ११,  १२, १३ र  १४  बमोलजम  तयार  भएको  िागत  अनमुान  

दहेायको अलधकारीबाट स्वीकृत हुन ुपनेछ : 

क)  एक  करोड  रूपैयाँसभमको िागत  अनमुान   राजपत्राङ्लकत ततृीय  श्रेणी  वा  सो  सरहको महािाखा/िाखा  

प्रमखू  /वडा सलचव  

(ख) सात करोड रूपैयाँसभमको िागत   अनमुान  राजपत्राङ्लकत लितीय श्रेणीको वा सो सरहको िाखा/महािाखा 

प्रमखू  

(ग)  पन्र  करोड  रूपैयाँसभमको िागत   अनमुान   राजपत्राङ्लकत प्रथम  श्रेणीको  वा  सो  सरहको लवभाग/महािाखा 

प्रमखू   

(घ) पचास करोड रूपैयाँसभमको  िागत  अनमुान प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत  

(ङ)  पचास  करोड  रुपैयाभन्दा बढी रकमको  िागत अनमुान प्रमखु  

(२) लनयम १३ बमोलजम तयार भएको िागत अनमुान दहेायको अलधकारीबाट स्वीकृत हुन ु पनेछ : 

(क)  दि  िाख  रूपैयाँसभमको िागत   अनमुान   राजपत्राङ्लकत ततृीय  श्रेणी  वा  सो  सरहको महािाखा/िाखा  

प्रमखू  /वडा सलचव   

ख) पलच्चस िाख रूपैयाँ सभमको िागत अनमुान राजपत्राङ्लकत लितीय श्रेणी को वा सो  सरहको  िाखा/महािाखा 

प्रमखू प्रमखु/महािाखा/िाखा प्रमखूबाट  

(ग) पचास िाख रूपैयाँसभमको िागत अनमुान राजपत्राङ्लकत प्रथम श्रेणीको वा सो सरहको लवभाग/महािाखा प्रमखू   

(घ)   दईु   करोड   रूपैयासभम रकमको िागत अनमुान  प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत   

(ङ) दईु करोड रुपैयाभन्दा बढी रकमको िागत अनमुान प्रमखु  

(३) प्रमखु प्रिालसकय अलधकृत आफैिे यस लनयम बमोलजम िागत अनमुान वा लनयम ६. बमोलजमको लववरण स्वीकृत गनय 

नलमल्ने भएमा एक तह मालथको अलधकारीबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ ।  

१६.िागत  अननमान  अध्यावलिक  गननव  पने:  (१)  लनयम  १५  बमोलजम  स्वीकृत  भएको  िागत  अनमुान  अनसुार  

खररद नभएमा यस लनयमाविीको प्रकृया अपनाई प्रत्येक आलथयक वषय यस्तो िागत अनमुान अध्यावलधक गनुय पनेछ । 

(२) यस लनयम बमोलजम िागत अनमुान अद्यावलद्यक नगरी लसिबन्दी दरभाउपत्र र बोिपत्र आह्ववान गनय वा परामिय सेवाको 

प्रस्ताव माग गनय पाइने छैन । 
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१७.खररद  महाशाखा,  शाखा  वा  एकाईको  काम:  (१)  नगरपालिकािे  खररद  सभबन्धी  काययबोझ  र  कायय 

प्रकृलतको आधारमा आवश्यकता अनसुार छुटै्ट खररद महािाखा, िाखा वा एकाईको स्थापना गनुय पनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजमको खररद महािाखा, िाखा वा एकाईको स्थापना गदाय त्यस्ता महािाखा, िाखा वा एकाईको 

प्रमखुको लजभमेवारी वहन गने गरी खररद अलधकारी तोक्न ुपनेछ । 

(३)  उपलनयम  (२)  बमोलजमको  खररद  अलधकारीिे  ऐनको  दफा  ७  को  उपदफा  (३)  मा  उलल्िलखत कामको अलतररक्त 

दहेाय बमोलजमको काययसभपादन गनुय पनेछ : 

(क) खररद गरुुयोजना र वालषयक खररद योजना तयार गरी अद्यावलधक राखने, 

(ख) खररद कारबाहीसँग सभबलन्धत काममा समन्वय गने, 

(ग) खररद माग सङ्किन गरी स्वीकृलतको िालग अलधकार प्राप्त अलधकारी समक्ष पेि गने, 

(घ) बोिपत्र वा प्रस्ताव खोल्ने सलमलतको संयोजक भई कायय गने, 

(ङ) लनयम १५९ बमोलजम खररद कारबाहीको अलभिेख राखने, र 

(च) भयाद थप, कायय सभपादन जमानत र अनसुचूी - ३ बमोलजमको प्रलततपत्रको अलभिेख राखने । 

पररच्छेद -३ 

खररद र खररद सभझौताको छनौट 

१८.   नेपािमा  उत्पालदत  मािसामान  खररद  गननव  पने:  यस  लनयमाविीमा  उलल्िलखत  कुनै  लवलध  छनौट  गरी  

खररद  गदाय लवदिेी मािसामानभन्दा नेपािमा उत्पालदत मािसामान पन्र प्रलतितसभम महगंो भएता पलन नेपािी 

मािसामान नै खररद गनुय पनेछ । 

१९. मौजनदा  सचूी  (स्टालन्िङ्ग  लिष्ट)  तयार  गने  व्यवस्था:  (१)  ऐनको  दफा ६क.  बमोलजम  मौजदुा  सचूीमा  दताय  

हुन  वा अद्यावलधक  हुन  चाहने  व्यलक्त,  संस्था,  आपलूतयकताय,  लनमायण  व्यवसायी,  परामियदाता,  गैर  सरकारी  

संस्था  वा  सेवा प्रदायकिे  देहायका  कागजातको  प्रलतलिलप  संिग्न  गरी  अनसुचूी -४  बमोलजमको  ढाँचामा  

कायायियमा  लनवेदन  लदन ुपनेछ :  

(क) संस्था वा फमय दतायको प्रमाणपत्र,  

(ख) स्थायी िेखा नभबर वा मलू्य अलभवलृद्ध कर दतायको प्रमाणपत्र,  

(ग) कर चकु्ता प्रमाणपत्र, र 

(घ) आवश्यकता अनसुारको व्यवसालयक इजाजतपत्र । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजम प्राप्त भएको लनवेदनमा आवश्यक जाँचबझु गरी दताय गराई अनसुूची  -५  बमोलजमको लनस्सा 

लनवेदकिाई लदन ुपनेछ ।  

(३)  नगरपालिकािे ऐनको  दफा  ६क.  बमोलजमको  छुट्टाछुटै्ट  मौजदुा  सचूीको  लववरण अनसुूची -६ बमोलजमको ढाँचामा 

अलभिेख राखी प्रत्येक आलथयक वषयमा अद्यावलधक गनुय पनेछ ।  

(४)  उपलनयम  (३)  बमोलजमको  मौजदुा  सचूीको  लववरण  कायायियको  सचूनापाटीमा  टाँस  गरी  वा वेबसाइटमा राखी 

अधयवालषयक रूपमा सावयजलनक गनुय पनेछ । 
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(५)  यस  लनयममा  जनुसुकै  कुरा  िेलखएको  भएता  पलन  मौजदुा  सचूीमा  नरहकेा  बोिपत्रदाता  वा प्रस्तावदातािाई 

लसिबन्दी दरभाउपत्र, बोिपत्र वा प्रस्तावमा भाग लिन वलञ्चत गनय पाइने छैन ्।  

२०.स्थायी  िेखा  नम्बर  र  मूल्य  अलभवृलि  कर  दताव  प्रमाणपत्र  प्राप्त  गरेकासगं  खररद  गननव  पने  :   (१)  कुनै  

खररद  गदाय आन्तररक राजश्व कायायियबाट स्थायी िखेा नभबर र मलू्य अलभवलृद्ध कर दताय प्रमाणापत्र प्राप्त गरेका व्यलक्त, 

फमय, संस्था वा कभपनीबाट मात्र खररद गनुय पनेछ ।  

(२) उपलनयम (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन दहेायको अवस्थामा मूल्य अलभवलृद्ध कर दताय प्रमाण पत्र प्राप्त 

नगरेका व्यलक्त, फमय, संस्था वा कभपनीबाट समेत खररद गनय सलकनेछ :  

(क)  वीस हजार रुपैयाँभन्दा कम रकमको मािसामान खररद गदाय वा लनमायण कायय गराउँदा, 

(ख)  मलू्य अलभवलृद्ध कर निाग्ने मािसामान खररद गदाय, परामिय सेवा वा अन्य सेवा खररद गदाय । 

(ग)  घर भाडामा लिन ुपदाय, र  

(घ)  उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुायिाई सहभागी गराई लनमायण कायय गराउन ु पदाय । 

२१. खररद सम्झौताको छनौट: (१) नगरपालिकािे कुन ैखररद कारबाहीको सभबन्धमा खररद लवलध छनौट गरेपलछ  माि  

सामान  वा  अन्य  सेवा  खररद  गररने  भए  लनयम  २२,  लनमायण  कायय  खररद  गररने  भए  लनयम  २३,  र परामिय सेवा 

खररद गररने भए  लनयम २४ मा उलल्िलखत खररद सभझौतामध्ये कुन प्रकारको सभझौता गरी खररद गररने हो सो खररद 

सभझौता छनौट गनुय पनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजम खररद सभझौताको छनौट गदाय दहेायका लवषयहरु लवचार गरी छनौट गनुय पनेछ : 

(क) खररदको प्रकार र पररमाण,   

(ख)  समान प्रकृलतको खररद पनु: गररने सभभावना भए नभएको,  

(ग)  नगरपालिका   र आपलूतयकताय,  लनमायण  व्यवसायी  वा  परामियदाता  र  अन्य पक्ष बीच गररने जोलखमको बाँडफाँड, 

र  

(घ)  सभझौता सपुररवेक्षण गने तररका । 

(३)  उपलनयम  (१)  बमोलजम  खररद  सभझौता  छनौट  गदाय  सावयजलनक  खररद  अनगुमन  कायायियबाट जारी भएको नमनुा 

बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा रहकेो खररद सभझौता अनरुूप छनौट गनुय पनेछ । 

तर, सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियबाट नमनुा बोिपत्र सभबन्धी कागजात जारी नभई सकेको अवस्थामा आफूिाई 

आवश्यक परेको खररद सभझौता सलहतको बोिपत्र सभबन्धी कागजात तयार गरी सावयजलनक खररद अनगुमन 

कायायियको सहमलतबाट उपयोगमा ल्याउन सक्नेछ । 

(४) यस लनयम बमोलजम एकपटक बोिपत्र सभबन्धी कागजात र खररद सभझौता छनौट गरी बोिपत्र आह्वावन  गररसके  पलछ  

यस  लनयमाविीमा  अन्यथा  उल्िेख  भएकोमा  बाहके  त्यसरी  छनौट  भएको  नमनुा  खररद 

सभझौता पररवतयन गनय सलकने छैन । 

२२.   मािसामान वा अन्य सेवाको खररद सम्झौता  : (१) नगरपालिकािे मािसामान वा अन्य सेवा खररद गदाय 

अनसुचूी - ७ बमोलजमको सभझौतामध्ये कुनै एक सभझौता गरी खररद गनय सक्नेछ । 
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(२)  उपलनयम  (१)  बमोलजमको  सभझौता  गदाय  बोिपत्र  सभबन्धी  कागजातमा  उलल्िलखत  प्रालवलधक स्पेलसलफकेिन र 

अवलधमा आधाररत भई गनुय पनेछ । 

(३) खररद सभझौता सभवन्धमा यस लनयमाविीमा व्यवस्था भएको कुरामा यस लनयमाविी बमोलजम र यस लनयमाविीमा 

व्यवस्था नभएको कुरामा वस्त ुलविी करार सभबन्धी प्रचलित काननू बमोलजम हुनेछ ।  

(४)  यस  लनयम  बमोलजम  मािसामानको  खररद  सभझौता  वा  मािसामान  हस्तान्तरण  (डेलिभरी) सभबन्धी ितयहरु 

अन्तरराष्ट्रीय व्यापारमा प्रयकु्त हनुे िव्दाविी (ईन्टरनेिनि कमलसययि टमयस (ईन्कोटमय)) बमोलजम तयार गनुय पनेछ । 

(५)  यस  लनयम  बमोलजमको  सभझौता  अन्तगयत  भकु्तानी  गदाय  सामान्यतया  आपलूतयकतायिे  मािसामान उपिब्ध गराएको 

कागजात पेि भएपलछ, प्रलततपत्रको माध्यम वा बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा उलल्िलखत माध्यम बमोलजम गनुय पनेछ ।  

२३.  लनमावण कायवको िालग खररद सम्झौता : नगरपालिकािे कुनै लनमायण कायय गराउनको िालग अनसुचूी - ८ 

बमोलजमको सभझौतामध्ये कुनै एक सभझौता गनय सक्नेछ । 

२४.   परामशव  सेवाको  खररद  सम्झौता:  नगरपालिकािे  परामिय  सेवा  खररद  गनयको  िालग  अनसुचूी - ९ बमोलजमको 

सभझौतामध्ये कुनै एक सभझौता गरी खररद गनय सक्नेछ ।  

२५. शतव राख्न सलकने:  कुनै खररद सभझौताका सभबन्धमा यस पररच्छेदमा उलल्िलखत ितयका अलतररक्त बोिपत्र सभबन्धी 

कागजात वा प्रस्ताव सभबन्धी कागजातमा अन्य कुनै थप ितय राखन ुपरेमा सावयजलनक खररद अनुगमन कायायियिे जारी  

गरेको  नमनुा  बोिपत्र  सभबन्धी  कागजात  वा  प्रस्ताव  सभबन्धी  कागजातको  खररद  सभझौताका  ितयहरूमा सारभतू 

रूपमा फरक नपने गरी थप ितय राखन सलकनेछ । 

पररच्छेद ४ 

योग्यताका आधार, प्रालवलधक क्षमता र प्रालवलधक स्पेलसलफकेिन 

२६.मािसामान  आपूलतव  गने  बोिपत्रदाताको  योग्यताका  आिार:  (१)  नगरपालिकािे  मािसामान  आपलूतय 

सभबन्धी खररद कारबाहीमा भाग लिने बोिपत्रदाताको वा पवूय योग्यताको प्रस्तावदाताको योग्यताको आधार लनधायण 

गदाय दहेायका कुराहरुमध्ये आवश्यकतानसुार कुनै वा सबै कुरािाई लवचार गरी लनधायरण गनय सक्नेछ : 

(क) प्रालवलधक क्षमता, 

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

(ग)  मािसामानको प्रालवलधक स्पेलसलफकेिन 

(घ) आलथयक र लविीय क्षमता, 

(ङ)   मािसामान जडान गनुय पने भएमा जडान काययमा संिग्न हुने प्रालवलधकको दक्षता, 

(च)  आपलूतय हुने मािसामान खास अवलध सभम सचुारुरुपिे सञ्चािन हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूलत, 

(छ)  मािसामान ममयत सभभारको व्यवस्था, 

(ज)  सेवा र जगेडा पाटपजूायको उपिब्धता,  

(झ) जडान (ईन्सटिेिन) समेत गनुय पने गरी मािसामान आपलूतय गने आपलूतयकतायको हकमा लनजको िीप, अनभुव र 

लवश्वसलनयता ।  
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(२)  यस  लनयम  बमोलजम  बोिपत्रदाता वा  प्रस्तावदाताको  योग्यता  र प्रालबलधक  क्षमता  प्रमालणत  गने कागजात माग गदाय 

नगरपालिकािे मािसामानको प्रकृलत, पररमाण, महत्व वा प्रयोग अनसुार दहेायका मध्ये कुनै वा सबै कागजात माग गनय 

सक्नेछ :  

(क)  बोिपत्रदातािे लवगत तीन वषयको अवलधमा सरकारी लनकाय वा लनजी संस्थािाई आपलूतय गरेको मािसामानको  

प्रकृलत,  पररमाण,  सभझौता  रकम,  लमलत  र  त्यस्तो  सरकारी  लनकाय  वा  लनजी संस्थाको नाम र ठेगाना, 

(ख)  खररद गररने मािसामान जलटि वा असाधारण प्रकृलतको भएमा नगरपालिका आफै वा सो लनकायको तफय बाट 

बोिपत्रदाता वा पवूययोग्यताको प्रस्तावदाता संस्थालपत भएको दिेको आलधकाररक लनकायिे लनजको उत्पादन 

क्षमता जाँच गरेको कागजात,   

(ग)  आलधकाररक  गुणस्तर लनयन्त्रण  संस्था  वा  मान्यता  प्राप्त  लनकायिे  खररद  गररने  मािसामानको लनरीक्षण गरी 

त्यस्तो मािसामानको स्पेलसलफकेिन र गणुस्तर सभबन्धमा लदएको प्रमाणपत्र, 

(घ)  आपलूतय गररने मािसामानको आलधकाररकता प्रमालणत गनय आवश्यक पने नमनूा, परुक लववरण वा फोटोहरु, 

(ङ)   सव कन्राकटरबाट गराउन चाहकेो आपलूतय सभबन्धी कामको अनपुात । 

(३)  आपलूतय  गररने  मािसामान  बोिपत्रदाता  वा  पवूययोग्यताको  प्रस्तावदाता  आफैिे  नवनाउने  वा उत्पादन  नगन े 

भएमा  त्यस्तो  मािसामानको  उत्पादकिे  बोिपत्र  वा  पवूययोग्यताको  िालग  प्रस्ताव  पेि  गने, मािसामान आपलूतय  

गन े र  जडान  गने  सभबन्धी  अलधकार  आफूिाई  एकिौटी  रुपमा  रीतपवूयक  प्रदान  गरेको  कुरा प्रमालणत गने 

कागजात बोिपत्रदाता वा पवूय योग्यताको प्रस्तावदातािे पेि गनुय पनेछ । 

(४)  नेपािलभत्र  व्यापार  व्यवसाय  सञ्चािन  नभएको  बोिपत्रदाता  वा  पवूययोग्यताको  प्रस्तावदातािे लनजिे खररद 

सझौता प्राप्त गरेमा त्यस्तो सभझौता बमोलजम आपलूतय गररएको मािसामान ममयत सभभार गने, लबलि पिातको सेवा प्रदान 

गने तथा आवश्यक जगेडा पाटयपजूाय मौज्दात राखी आपलूतय गने सभबन्धी दालयत्व लनवायह गनय सक्ने लनजको एजेन्ट वा 

अलधकृत लविेता नेपािमा रहने कुरा प्रमालणत गने कागजात पेि गनुय पनेछ । 

 २७.   लनमावण  व्यवसायीको  योग्यताका  आिार:  (१)  नगरपालिकािे  दईु  करोड  रुपैयाँभन्दा  मालथको  लनमायण कायय  

सभबन्धी  खररद  कारबाहीमा  भाग  लिन े बोिपत्रदाताको  वा  पवूययोग्यताको  प्रस्तावदाताको  योग्यताको  आधार 

लनधायरण गदाय दहेायका कुरा मध्ये आवश्यकतानसुार कुनै वा सबै कुरािाई लवचार गरी लनधायरण गनय सक्नेछ : 

(क)  मखुय  सभझौताकताय  (प्राईम  कन्रयाक्टर)  भई  एकिौटी  रुपमा  काम  गरेको  वा  व्यवस्थापन सभझौता  गरी  

काम  गरेको  वा  संयकु्त  उपिमको  साझेदार  वा  सव कन्राकटरको  रुपमा  काम गरेको सामान्य अनभुव, 

(ख)  एकिौटी  रुपमा  काम  सभपन्न  गरेको  वा  संयकु्त  उपिमको  साझेदारको  हलैसयतिे  काम  गरेको समेत गरी 

बोिपत्र सभबन्धी कागजात वा पवूययोग्यता सभबन्धी कागजातमा उल्िेख भएको सीमा वा सोभन्दा बढी रकमको  

लनमायण काययको न्यनूतम सरदर वालषयक कारोवार, 

तर,  राष्ट्रीयस्तरमा  खिुा  बोिपत्र  आह्ववान  गररएको  अवस्थामा  दि  वषयको  कारोवार मध्येको कुनै तीन वषयको 

अलधकतम सरदर वालषयक कारोवारिाई आधार लिइनेछ ।  

(ग)  एकिौटी  रुपमा  वा  व्यवस्थापन  सभझौता  गरी  वा  संयकु्त  उपिमको  साझेदार  वा  सब( कन्राक्टरको  रुपमा  

बोिपत्र  सभबन्धी  कागजात  वा  पवूययोग्यता  सभबन्धी  कागजातमा  उल्िेख भएको  न्यनूतम  रकम  बराबरको  

लनमायण  कायय  मालसक  वा  वालषयक  रुपमा  गरेको  र  प्रस्तालवत खररद  सभझौतासंग  मेि  खाने  प्रकृलत,  
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जलटिता  र  लनमायण  प्रलवलधका  खररद  सभझौता  त्यस्तो कागजातमा उल्िेख भएको संखयामा सफितापवूयक 

सभपन्न गरेको लविेष अनभुव,  

(घ)  खररद सभझौता बमोलजमको लनमायण कायय िरुु गनयको िालग आवश्यक रकम भकु्तानी नपाउने वा पाउन लढिाई हुने 

अवस्थामा प्रस्तालवत लनमायण कायय र सभबलन्धत बोिपत्रदाता वा पवूययोग्यताको प्रस्तावदातािे सञ्चािन गरी 

रहकेो वा सञ्चािन गनय प्रलतवद्धता जाहरे गरेको अन्य लनमायण कायय सभपन्न  गनय  आवश्यक  पने  नगद  प्रवाहको  

व्यवस्था  गनय  सक्न े तरि  सभपिी,  कजाय  सुलवधा  र अन्य  लविीय  स्रोत  (कुनै  खररद  सभझौता  अन्तगयतको  

पेश्की  रकम  बाहके)  उपिब्ध  भएको  वा त्यस्तो सभपलिको स्रोतमा पहुचँ भएको आलथयक र लविीय क्षमता, 

(ङ)   बोिपत्र  सभबन्धी  कागजात  वा  पवूययोग्यता  सभबन्धी  कागजातमा  उल्िेख  भए  बमोलजमका  दक्ष जनिलक्त, 

(च)  बोिपत्रदाता  वा  पवूययोग्यताको  प्रस्तावदाताको  आफनै  स्वालमत्वमा  रहकेो  वा  खररद  सभझौतामा उलल्िलखत  

अवलधभर  लनवायध  रुपमा  उपयोग  गनय  सक्न े गरी  भाडा,  लिज,  सभझौता  वा  अन्य व्यवसालयक माध्यमबाट 

उपिव्ध हुने चाि ु हाितका बोिपत्र सभबन्धी कागजात वा पवूययोग्यता सभबन्धी कागजातमा उल्िेख भए 

बमोलजमका मखुय उपकरण । 

 (२)  रालष्ट्रय  लनमायण  व्यवसायीको  हकमा  उपलनयम  (१)  को  खण्ड  (ख) र  (ग)  को  रकम  गणना  गदाय मूल्य  

अलभवलृद्ध  कर वापतको रकम  कटाई  हुन  आउने  रकम मात्र गणना गररनेछ  र  त्यस्तो  रकमिाई  नेपाि राष्ट्र बैंकको  

अद्यावलधक मलू्य सचूकांक अनुसार समायोजन गररनेछ ।  

(३)  यस  लनयम  बमोलजम  लनमायण  व्यवसायीको प्रालवलधक  क्षमता  प्रमालणत  गने  कागजात  माग  गदाय बोिपत्रदाता वा 

पवूययोग्यताको प्रस्तावदाताबाट लनमायण काययको प्रकृलत अनसुार देहायका कुनै वा सबै कागजात माग गनय सक्नेछ :  

(क)  लवगत पाँच वषयको अवलधमा लनजिे सभपन्न गरेको लनमायण काययको मूल्य, लमलत र कायय स्थिको लववरण, 

(ख)  लनजिे सव कन्राकटर माफय त गराउन चाहकेो प्रस्तालवत कामको अनपुात,  

(ग)  प्रस्तालवत काम सभपन्न गनयका िालग लनजसँग भएका प्रालवलधक जनिलक्त,उपननर्म (१) को खण्ि च 

बमोनिमकाउपकरण र प्िान्टको लववरण ।  

(घ)   प्रस्तालवत लनमायण कायय सभपन्न गनय बोिपत्रदाताको ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ४)  

बमोलजमको  प्रालवलधक  क्षमता  प्रमालणत  गनय  सोही  दफाको  उपदफा  (२)  को  खण्ड  (ढ३) बमोलजमको 

लववरण ।  

(४) उपलनयम  (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता  पलन दईु करोड रूपैयाँसभमको िागत अनमुान भएको लवद्यतु गहृ, 

टवायइन, पिु, सरुुङमागय, रेिमागय, रज्जमुागय, केविकारमागय, बहुतिे भवन वा सडकमागय जस्ता जलटि  वा  लविेष  

प्रकृलतका  संरचना  िगायत  नगरपालिकाबाट  तोलकएको  अन्य संरचनाको लनमायण काययको िागी ऐनको दफा १० को 

उपदफा ५ बमोलजम योग्यता लनधायरण गनुय पनेछ ।   

२८ . परामशव सेवाको प्रस्तावदाताको योग्यताको आिार : (१) नगरपालिकािे परामिय सेवा सभबन्धी  खररद 

कारबाहीमा भाग लिने प्रस्तावदाताको योग्यताको आधार लनधायरण गदाय दहेायका कुनै वा सबै कुरा लवचार गरी लनधायरणा 

गनय सक्ने : 

(क) प्रस्तावदाता व्यलक्त भए लनजको र फमय वा संस्था भए आवश्यक संस्थागत कायय अनभुव, 

(ख) प्रस्तावदाताको मखुय मखुय कमयचारीको आवश्यक िैलक्षक योग्यता र उस्तै प्रकृलतको काययको आवश्यक अनभुव, 
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(ग) कायय सभपादन गने तररका, काययलवलध, काययक्षेत्रगत ितय प्रलतको प्रभावग्रालहता, प्रलवलध हस्तान्तरण र समय तालिका, 

(घ) प्रस्तावदाताको व्यवस्थापन क्षमता, 

(ङ) प्रस्तावदाताको आलथयक क्षमता, 

(च) अन्तरालष्ट्रय स्तरबाट प्रस्ताव माग गररएको भएमा स्वदिेी जनिलक्तको सहभालगता, र 

(छ) प्रस्ताव सभबन्धी कागजातमा उल्िेख भए बमोलजमको अन्य कुरा । 

(२) यस लनयम बमोलजम प्रस्तावदाताको प्रालवलधक क्षमता प्रमालणत गने कागजात माग गदाय प्रस्तालवत  परामिय सेवाको प्रकृलत 

अनसुार दहेायको कुनै वा सबै कागजात माग गनय सलकने: 

(क) लवगत पाँच वषयको अवलधमा प्रस्तालवत परामिय सेवासंग लमल्ने प्रकृलतको परामिय सेवा प्रदान गरेको सावयजलनक वा 

लनजी संस्था, रकम र लमलत खलु्ने लववरण, 

(ख) प्रस्तालवत काम सभपन्न गनयको िालग प्रस्ताव गररएका मखुय कमयचारीको योग्यता सभबन्धी लववरण, 

(ग) लनजको लवगत तीन वषयका व्यवस्थापकीयकमयचारी र सरदर वालषयक जनिलक्तको लववरण, र  

(घ) सव-कन्राक्टर माफय त प्रदान गनय चाहकेो प्रस्तालवत परामिय सेवाको अिं । 

 

२९. सयंनक्त उपक्रमको योग्यताका आिार:(१) कुनै खररद कारबायहीमा भाग लिने प्रयोजनको िालग बोिपत्रदाताहरुिे एक 

संयकु्त उपिम बनाई बोिपत्र पिे गनय सक्नेछन ्।  

तर, एक बोिपत्रदातािे संयकु्त उपिमको साझेदार वा व्यलक्तगतमध्ये कुनै एउटा मात्र बोिपत्र पेि गनय सलकने छ ।  

(२)  उपलनयम (२) बमोलजम सयकु्त उपिममा रहने साझेदारको न्यनुतम लहस्सा र मखुय साझेदार र अन्य साझेदारको न्यनूतम 

योग्यता बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा तोक्न सक्नेछ ।   

 (३)  उपलनयम  (२)  बमोलजम  योग्यता  लनधायरण  गदाय  त्यस्तो  उपिममा  रहने  साझेदारको  सभबन्धमा दहेायका कुरा 

लवचार गरी लनधायरण गनुय पनेछ : 

(क) लनजको सरदर वालषयक कारोवार, 

(ख)  लनजको लविेष अनभुव र लनजिे सभपादन गरेको प्रमखु कायय,  

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

(घ)  लनजको जनिलक्त सभबन्धी क्षमता, र 

(ङ)   लनजको औजार वा उपकरण सभबन्धी क्षमता । 

(४) कुनै संयकु्त उपिमिे बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा उलल्िलखत न्यनूतम योग्यताका आधारहरु परुा गरे नगरेको एलकन 

गनयको िालग त्यस्तो उपिमको सबै साझेदारको योग्यता गणना गनुय पनेछ ।  

(५)  संयकु्त  उपिमको  साझेदारको  व्यलक्तगत  योग्यताको  आधार  लनधायरण  गदाय  दहेायका कुरा  लवचार गरी लनधायरण गनुय 

पनेछ : 

(क) सभवलन्धत काममा लनजको सामान्य अनभुव, 
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(ख)  अन्य  सभझौता  बमोलजम  लनजिे  गरीरहकेो  वा  गन े काम  सभपन्न  गनय  आवश्यक  पने  स्रोतको पयायप्तता, 

(ग)  लविीय सक्षमता, र 

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

(६)  कुन ै संयकु्त  उपिम  खररद  सभझौताको  िालग  छनौट  भएमा  त्यस्तो  संयकु्त  उपिमिाई  त्यस्तो उपिमको  संयकु्त  

दालयत्व  र  संयकु्त  उपिमका  साझदेारको  व्यलक्तगत  दालयत्व  समेत  रहने  गरी  आन्तररक  राजस्व कायायियमा 

स्थायी िेखा नभबर र मलू्य अलभवलृद्ध कर दताय गनय िगाउन ुपनेछ । 

(७)  कुन ै संयकु्त  उपिमिे  बोिपत्र  पेि  गदाय  बोिपत्र  जमानत  समेत  पेि  गनुयपन े भएमा  त्यस्तो बोिपत्र जमानत 

उपलनयम (१) बमोलजमको संयुक्त उपिमका सवै साझेदारको नाममा र सबै साझेदारको दालयत्व हुने गरीजारी गररएको 

हुन ुपनेछ । 

(७क)  लनमायण काययमा संयकु्त उपिम (ज्वाइन्ट भेन्चर) बाट कायय सभपन्न गने गरी बोिपत्र प्रलियामा समावेि भई ठेक्का प्राप्त 

गरेको अवस्थामा संयकु्त उपिमका सबै सदस्यिे दालयत्व बहन गरी सभझौता अनसुार लनमायण कायय सभपन्न गनुय पनेछ । 

त्यस्तो काययको लजभमेवारी संयुक्त उपिमका कुनै एक सदस्य वा सीलमत सदस्य वा अन्य कसैिाई हस्तान्तरण गनय पाइने 

छैन ।  

(८)  संयकु्त  उपिम  सभबन्धी  अन्य  ितय  बोिपत्र  सभबन्धी  कागजातमा  उल्िेख  भए  बमोलजम हुनेछ ।  

३०.आलथवक  र  लवत्तीय  िमता  खनल्ने  कागजात  माग  गनव  सक्ने: (१)  बोिपत्र  सभबन्धी  कागजातमा  

बोिपत्रदाताको आलथयक र लविीय क्षमता प्रमालणत गने कागजात माग गदाय लनमायण काययको प्रकृलत अनसुार दहेायका 

मध्ये कुनै वा सबै कागजात माग गनय सलकनेछ :  

(क)  लनजको बैंक स्टेटमेट, 

(ख)  लनजको व्यवसाय सभबन्धी कारोवारको आलथयक लववरण  

(ग)  लनजको सभपलि, दालयत्व तथा नाफा नोक्सानको लववरण खलु्ने वासिात, 

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

(ङ)   बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा उलल्िलखत अन्य लववरण । 

(२)  उपलनयम  (१)  को  खण्ड  (ग)  बमोलजमको  वासिात  माग  गदाय  कामको  प्रकृलत  अनसुार  लवगत दईुदलेख पाँच 

आलथयक वषयको वासिात माग गनय सलकनेछ ।  

३१.सब−कन्राकटरबाट  काम  गराउने  सम्बन्िी  व्यवस्था  :  (१)  नगरपालिकािे  सव−कन्राकटरबाट  समेत लनमायण 

कायय गराउन सक्ने गरी बोिपत्र आह्ववान गने भएमा  बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा दहेायका कुरा उल्िेख गनुय पनेछ : 

(क)  लनजिे सबकन्राकटरबाट काम गराउन सक्ने कुरा,  

(ख)  अलधकतम  पच्चीस  प्रलतितसभम  सव-कन्राक्टरबाट  कायय  गराउन  सलकने  कुरा  र  सो  को  कायय प्रकृलतको 

लववरण 

(ग)  आवश्यकतानसुार सव-कन्राकटरको योग्यताका आधार । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजम योग्यताको आधार उल्िेख गररएकोमा बोिपत्रदातािे खररद सभझौता गनुय अलघ सब-

कन्राकटरको योग्यताको आधार पषु्टयांई गने कागजात पेि गनुय पनेछ । 
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पररच्छेद-५ 

बोिपत्र   सभबन्धी   व्यवस्था 

३२.बोिपत्रको माध्यमद्वारा खररद गननव पने: (१) नगरपालिकािे बीसिाख रूपैयाँभन्दा बढीको मािसामान, सेवा  वा कुनै 

लनमायण कायय गराउँदा बोिपत्रको माध्यमिारा खररद गनुय पनेछ ।  

(२) ऐनको दफा १५ को अवस्थामा अन्तरालष्ट्रय स्तरमा खिुा बोिपत्र आह्ववान गरी मािसामान, लनमायण कायय वा अन्य 

सेवाको खररद गनुय पनेछ ।  

३३.  एकमनष्ट  दर  लवलिबाट  गररने  खररदको  कायवलवलि  : (१)  नगरपालिकािे  कुनै  योग्यता  आवश्यक  नपन े

प्रकृलतको  दईु  करोड  रूपैयाँसभम  िागत  अनमुान  भएको  लनमायण  कायय  खररद  गनुय  पदाय  िागत  अनमुान  

सावयजलनक गरी रालष्ट्रयस्तरको बोिपत्रको माध्यमिारा एकमषु्ट दर लवलधको आधारमा प्रलतस्पधाय गराई खररद गनय सक्नेछ 

। 

(२)  उपलनयम  (१)  बमोलजम  बोिपत्रदातािे  बोिपत्र  दालखिा  गदाय  कूि  िागत  अनमुानमा  लनलित प्रलतित घटी वा 

बढी प्रलतितमा काम गने एकमषु्ट दर कबोि गरी बोिपत्र पेि गनुय पनेछ । 

(३) उपलनयम (१) बमोलजमको लवलध बहुवषीय सभझौता गनुय पने खररद कारबाहीमा प्रयोग गनय सलकने छैन ।  

३४.    उत्पादक  वा  अलिकृत  लवके्रताद्वारा  लनिावररत  दरमा  (क्याटिग  सलपङ्ग)  लवलिवाट  गररने  खररदको  

कायवलवलि:  (१) नगरपालिकािे  हभेी  इलक्वपमेन्ट,  सवारी  साधन,  औजार,  मेलिनरी,  उपकण,  एक्सरे  वा  

एमआरआई जस्ता स्वास््य सवेाको िालग आवश्यक पने उपचारजन्य यन्त्र वा यस्तै अन्य यालन्त्रक मािसामानहरू 

त्यस्तो समानस्तरको मािसामान उत्पादन वा लवतरण गने उत्पादक कभपनी वा त्यसको आलधकाररक लबिेतािाई 

कभतीमा सात लदनदलेख बढीमा पन्र लदनसभमको लिलखत सचूना लदई प्रलतस्पधाय गराई खररद गनय सक्नेछ ।  

(२)  उपलनयम  (१)  बमोलजम  सचूना  प्रालप्त  भएपलछ  त्यस्तो  मािसामान  लबिी  गनय  चाहने  उत्पादक कभपनी  वा  

त्यसको  आलधकाररक  लबिेतािे  उत्पादनको  आलधकाररक  स्पेलिलफकेिन,  गणुस्तर,  मलू्य  र  सुलवधा सलहतको 

लववरण (क्याटिग वा ब्रोसर) संिग्न राखी नगरपालिकामा लनवेदन दताय गराउन ु पनछे । तर, यसरी लनवेदन दताय गदाय 

बोिपत्र जमानत आवश्यक पने छैन ।  

(३)  उपलनयम  (२)  बमोलजम  दताय  भएका  उत्पादक  कभपनी  वा  त्यसको  आलधकाररक  लबिेतािे  पेि गरेको 

स्पेलिलफकेिन, गणुस्तर, मलू्य र सलुवधा सलहतको लववरण (क्याटिग वा ब्रोसर) हरेी समान स्पेलिलफकेिन र गणुस्तर 

भएका उत्पादनहरूको उत्पादक कभपनी वा त्यसको आलधकाररक लबिेताको सचूी तयार गनुय पनेछ ।  

(४)  उपलनयम  (३)  बमोलजमको  सचूीको  आधारमा  खररद  गररने  मािसामानको  पररमाण  खोिी उत्पादक वा अलधकृत 

लबिेताबाट तोलकएको मलू्य र सलुवधामध्ये मलू्यमा छुट वा सलुवधामा थप हुन सक्ने लववरण सलहतको आलथयक प्रस्ताव 

माग गनुय पनेछ । 

(५)  उपलनयम  (४)  बमोलजमको  प्रस्ताव  प्राप्त  भएपलछ  मलू्यमा  पाइने  छुट  र  सुलवधामा  हुन े थप समेतको  आधारमा  

यस  लनयमाविी  बमोलजम  मूल्याङ्कन  गरी  न्यनूतम  मलू्याङ्लकत  सारभतू  रुपमा  प्रभावग्राही प्रस्तावदाताको छनौट 

गनुय पनेछ । 

(६) उपलनयम (५) बमोलजम छनौट भएको प्रस्तावदातासँग लनयम ११३ बमोलजम काययसभपादन जमानत लिई खररद सभझौता 

गनुय पनेछ । 



19 


(७) उपलनयम (१) बमोलजमको लवलध बहुवषीय सभझौता गनुय पने खररद कारबाहीमा प्रयोग गनय सलकने छैन ।  

३५.सीलमत  बोिपत्र  (लिलमटेि  टेण्िररङ्ग)  लवलिवाट  गररने  खररदको  कायवलवलि:  (१)नगरपालिकािे  सीलमत 

मात्रामा उपिव्ध भएको वा हुने कुनै मािसामान, लनमायण कायय, परामिय सेवा वा अन्य सेवा खररद गनुय परेमा त्यस्तो 

प्रकृलतको आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी, परामियदाता वा सेवाप्रदायकहरू तीन वा सो भन्दा कम संखयामा उपिब्ध 

भएको  अवस्था  यलकन  गरी  त्यस्ता  आपलूतयकताय,  लनमायण  व्यवसायी,  परामियदाता  वा  सेवाप्रदायकहरू  बीच  मात्र 

प्रलतष्ट्पधाय हुने गरी पन्र लदनको बोिपत्र आह्वनको सचूनाको माध्यमिारा बोिपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खररद गनय 

सक्नेछ  

(२) उपलनयम (१) बमोलजमको लवलध बहुवषीय सभझौता गनुय पने खररद कारबाहीमा प्रयोग गनय सलकने छैन । 

(३)  सीलमत  बोिपत्र  लवलधको  माध्यमबाट  खररद  गनुय  पदाय  एक  तह  मालथको  अलधकारीको  पवूयस्वीकृलत  ।  

३६.नयााँ  लिने  पनरानो  लदने  (बाई  व्याक  मेथि)  लवलिबाट  गररने  खररदको  कायवलवलि:  (१)  नगरपालिकािे 

आफनो  स्वालमत्वमा  रहकेो  कुनै  सवारी  साधन,  औजार,  मेलिनरी  उपकरण,  यन्त्र,  रसायन,  मि,  लवषालद  वा  

यस्तै प्रकृलतका अन्य मािसामानहरूको उत्पादक कभपनीिे तोकेको वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको समयसीमा अवलध परुा 

भएपलछ ममयतसभभार  गरी  सञ्चािनमा  ल्याउँदा  िागत  प्रभावकारी  नहुन े र  त्यस्तो  उत्पादक  कभपनीि े तोकेको  

मापदण्ड अनरुूपको  पररमाण  नलदने  वा  पनु:प्रयोग  गनय  नलमल्ने  वा  औलचत्यहीन  हुन े र  त्यस्ता  मािसामान  

जनस्वास््य र वातावरलणय  दृलष्टिे  भंडारण  गरी  राखने  वा  लििाम  गनय  समेत  उपयकु्त  नहुने  अवस्था  भएमा  

त्यस्तो  अवस्थाको यलकन  गरी  परुानो  मािसामान  सभबलन्धत  उत्पादक  वा  आलधकाररक  लबिेता  वा  

आपलूतयकतायिाई  लफताय  लदई  सोही प्रकृलतको नयाँ मािसामान सोही उत्पादक वा आलधकाररक लबिेता वा 

आपलूतयकतायबाट सट्टापट्टा गरी लिन सक्नेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजम सट्टापट्टा गदाय त्यस्तो मािसामानको उत्पादक वा आलधकाररक लबिेता वा आपलूतयकतायसँग  

परुानो  मािसामानको  मलू्याङ्कन  प्रस्ताव  लिई  नयाँ  मािसामानको  लनधायररत  लबिी  मलू्यमा  परुानो 

मािसामानको मलू्याङ्लकत रकम कट्टा गरी खररद सभझौता गरी खररद गनुय पनेछ ।  

(३)  यस  लनयम  बमोलजम  खररद  गररने  नया ँ मािसामान  मान्यता  प्राप्त  संस्थाबाट  गणुस्तर  प्रमालणत भएको हुन ुपनेछ । 

(४) उपलनयम (२) बमोलजम खररद सभझौता गदाय खररद हुने नयाँ मािसामानको जीवन चि पिात यस लवलध प्रयोग गरी पनु: 

सट्टापट्टा गनय सलकने वा नसलकने कुरा खिुाउन ुपनेछ । 

(५) सावयजलनक लनकायिे उपलनयम (१) बमोलजम खररद गदाय परुानो मािसामान र बजारमा उपिब्ध नयाँ मािसामानको सचूी 

तयार गरी लवभागीय प्रमखुबाट स्वीकृलत लिएर मात्र खररद गनुय पनेछ । 

(६) उपलनयम (१) बमोलजमको लवलध बहुवषीय सभझौता गनुय पने खररद कारबाहीमा प्रयोग गनय सलकने छैन ।  

३७.   स्वदेशी  बोिपत्रदाताहरू  बीच मात्र प्रलतस्पिाव  गराई खररद गररने:  (१) ऐनको  दफा ११ को  उपदफा  (२)  

बमोलजम एक चरणको खिुा बोिपत्र आह्वान गदाय दईु करोड रूपैयाँभन्दा बढी र एक अवय रूपैयाँसभमको िागत अनमुान 

भएको लनमायण काययको खररदमा ऐनको दफा १५ को अवस्थामा बाहके राष्ट्रीयस्तरको खिुा बोिपत्रको माध्यमिारा 

स्वदिेी बोिपत्रदाताहरू बीच मात्र प्रलतस्पधाय गराई खररद गनुय पनेछ । 

(२)  उपलनयम  (१)  बमोलजम  खररद  गनुय  पदाय  प्रालवलधक  र  आलथयक  प्रस्ताव  दईु  अिग  अिग  खाममा राखी  

लसिबन्दी  गरी  प्रत्येक  खामको  बालहर  कुन  प्रस्ताव  हो  स्पष्ट  रूपिे  उल्िेख  गरी  दवु ै प्रस्ताविाई  अको  छुटै्ट 
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बालहरी  खाममा  लसिबन्दी  गरी  बोिपत्र  पेि  गनुयपन े व्यहोरा  बोिपत्र  आह्वानको  सचूना  र  बोिपत्र  सभबन्धी 

कागजातमा खिुाउन ुपनेछ । 

(३)  उपलनयम (२) बमोलजम बोिपत्र सभबन्धी कागजात तयार गदाय प्रालवलधक प्रस्तावको िालग लनयम २६, २७, २८ र २९ 

बमोलजमको प्रालवलधक तथा आलथयक र लविीय क्षमता प्रमालणत गने योग्यताको आधार उल्िेख गनुय पनेछ ।  

(४) उपलनयम (३) बमोलजमको प्रालवलधक प्रस्ताव ऐनको दफा ३२ बमोलजमको प्रलियाबाट खोिी दफा २३ र लनयम ६९, ७०, 

७१ र ७२ बमोलजम परीक्षण गरी सारभतू रूपमा प्रभावग्राही बोिपत्र लनधायरण गनुय पनेछ । 

(५)  उपलनयम  (४)  बमोलजमका  योग्यताको  सबै  आधारमा  सफि  हुने  बोिपत्र  सारभतू  रूपमा प्रभावग्राही बोिपत्र 

मालननेछ र त्यस्तो सफि सबै बोिपत्रदाताहरूिाई आलथयक प्रस्ताव खोल्ने स्थान, लमलत र समय उल्िेख गरी सो लमलत र 

समयमा उपलस्थत हुन कभतीमा सात लदनको अवलध लदई सचूना गनुय पनेछ । 

(६)  उपलनयम ४ बमोलजम प्रालवधक प्रस्तावको मुल्याङकन गदाय योग्यताको आधारमा असफि हुने वोिपत्रदाताको आलथयक 

प्रस्ताव सभबलन्धत बोिपत्रदातािाइ लफताय गनुयपनेछ ।  

तर लवद्यलुतय खररद प्रणािीमा बोपपत्र पेि गने वोिपत्रदाताको आलथयक प्रस्ताव लफताय हुनेछैन ।  

(७)  उपलनयम  (४)  बमोलजम  सफि  बोिपत्रदाताहरूको  लनयम  ६८  बमोलजमको  प्रलियाबाट  आलथयक प्रस्ताव  खोिी  

ऐनको  दफा  २५  र  लनयम  ६९,  ७३,  ७४  बमोलजम  आलथयक  तथा  लविेष  मलू्याङ्कन  गरी  न्यनूतम मलू्याङ्लकत 

सारभतू रूपमा प्रभावग्राही बोिपत्रको छनौट गनुय पनेछ । 

३८.  स्वदेशी बोिपत्रदातािाई प्राथलमकता लदने : (१) अन्तरायलष््टरयस्तरको बोिपत्रमा एकि रुपमा वा स्वदिेी फमय, 

संस्था वा कभपनीसँग संयकु्त उपिम गरी सहभागी हुने स्वदिेी फमय, संस्था वा कभपनीिाई प्राथलमकता (डोमेलष्टक 

लपरफरेन्स) लदन ुपनछे ।  

(२) उपलनयम (१) बमोलजम प्राथलमकता लददँा सबै भन्दा कम कबिु गने लवदिेी फमय, संस्था वा कभपनीिे कबोि गरेको बोि 

अङ्क रकमको पाँच प्रलतितसभम बढी बोि अङ्क भएको स्वदिेी फमय, संस्था वा कभपनीको प्रस्ताविाई स्वीकृत गनय 

सलकनेछ   

३९. लनमावण कायवको आलथवक प्रस्ताव माग गरी खररद गने कायवलवलि : (१) ऐनको दफा ५९ को उपदफा (७) बमोलजम 

खररद सभझौता अन्त्य भई सोही दफाको उपदफा (९) बमोलजम त्यस्तो लनमायण कायय खररद गनुय पदाय ऐनको दफा २५  

बमोलजम  छनौट  भएका  बोिपत्रदाताहरूिाई  पनु ७ लदनको  भयाद  लदई  आलथयक  प्रस्ताव  माग  गरी  खररद  गनय 

सलकनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजमको भयाद लदई खररद गनुय पदाय लसिबन्दी आलथयक प्रस्ताव मात्र पेि गनुय पने व्यहोरा खिुाउन ुपनेछ । 

(३) उपलनयम (१) बमोलजम खररद गने प्रयोजनको िलग बोिपत्र सभबन्धी कागजात तयार गदाय खररद सभझौता अन्त्य हुदँाको 

समयसभम लडजाइन वा िागत अनमुान अनरुूप सभपन्न भइसकेको काययहरू कट्टा गरी बाँकी कामको िालग आवश्यकता 

अनसुारको लडजाइन वा िागत अनमुान पररमाजयन गराई लनयम  (६) बमोलजम स्वीकृत भएको हुन ुपनेछ । 

(४) उपलनयम (१) बमोलजमको आलथयक प्रस्ताव लनयम ६८ बमोलजमको प्रलियाबाट खोिी ऐनको दफा २५  र  लनयम  ६९,  

७३  र  ७४  बमोलजम  आलथयक  तथा  लविेष  मलू्याङ्कन  गरी  न्यनूतम  मलू्याङ्लकत  सारभतू  रुपमा प्रभावग्राही 

बोिपत्रको छनौट गनुय पनेछ ।  
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४०.पूववयोग्यता  सम्बन्िी  कागजातमा  उल्िेख  गननव  पने  कन रााः (१)नगरपालिकाि े पवूययोग्यता  लनधायरण  गरी बोिपत्र 

आह्वान  गने  भएमा  त्यस्तो  बोिपत्र  आह्वान  गनुय अलघ  पवूययोग्यता  सभबन्धी  कागजात  तयार  गनुय  पनेछ  । त्यस्तो 

पवूययोग्यता सभबन्धी कागजातमा दहेायका कुरा उल्िेख गनुय पनेछ : 

(क)  प्रस्तालवत  कामको  िालग  आवश्यक  पने  योग्यता  र  संयकु्त  उपिमको  हकमा  साझेदारको योग्यता, 

(ख)  प्रस्तावदातािे आफनो योग्यता र ग्राह्यता पलुष्ट गनय पेि गनुय पने कागजात र जानकारी,  

(ग)  मािसामान  वा  लनमायण  काययको  छुट्टा  छुटै्ट  समहू  वा  प्याकेज  बनाई  खररद  गनुय  पने  भएमा त्यस्तो समहू वा 

प्याकेज , 

(घ)  प्रस्ताव तयार गने तररका, 

(ङ)   पवूययोग्यताको प्रस्ताव मलू्यांङ्कन गने प्रकृया, 

(च) खररद सभझौताका मखुय मुखय ितय, 

(छ)  सावयजलनक  खररद  अनुगमन  कायायियिे  पवूययोग्यता  सभबन्धी  कागजातमा  उल्िेख  गनुयपने  भनी समय 

समयमा लनधायरण गरेका अन्य लवषय, र 

(ज)  पवूययोग्यताको प्रस्ताव पेि गने तररका स्थान, अलन्तम लमलत र समय । 

४१.   पूववयोग्यताको  आिार स्वीकृत  गराउनन  पने:   नगरपालिकािे  पवूययोग्यताको प्रस्ताव आह्वान गनुय  अलघ लनयम २६ 

वा २७ बमोलजम लनधायररत पवूययोग्यताका आधार प्रमखुबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ । 

४२.   पूववयोग्यताको  कागजात  उपिब्ि  गराउनन  पने:  (१)   नगरपालिकािे  पवूययोग्यता  सभबन्धी  कागजात तयार  

गनय  िागेको  खचयको  आधारमा  इच्छुक  व्यलक्त,  फमय,  संस्था  वा  कभपनीबाट  दहेाय  बमोलजमको  दस्तरु  लिई 

पवूययोग्यता सभबन्धी कागजात उपिव्ध गराउन ुपनेछ । 

(क) दईु करोड रूपैयाँभन्दा मालथ दि करोड रूपैयाँसभमको िालग पाँच हजार रूपैयाँ, 

(ख) दि करोड रूपैयाँभन्दा मालथ पच्चीस करोड रूपैयाँसभमको िालग दि हजार रूपैयाँ, 

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

(२) उपलनयम (१) बमोलजमको कागजातमा प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत वा लनजिे तोकेको कमयचारीको दस्तखत  र  

कायायियको  छाप िागेको  हुनु  पनेछ  । पवूययोग्यता  सभबन्धी  कागजात अन्य लनकायबाट  समेत  उपिब्ध गराउन 

सलकनेछ ।  

४३.   योग्य  आवेदकको  छनौट:  (१)  मलू्यांङ्कन  सलमलतिे  पवूययोग्यताको  आवेदकद्धारा  पवूययोग्यता  सभबन्धी  

कागजातमा उलल्िलखत योग्यताका प्रत्येक आधार परुा गरे नगरेको लवषयमा आवश्यक परीक्षण गनुय पनेछ । त्यसरी 

परीक्षण गदाय योग्यताका सबै आधार परुा गने  आवेदक योग्यता  परीक्षणमा छनौट  भएको  मालनने  र सवै  योग्यताका  

आधार  परुा नगने आवदेक छनौट भएको मालनने छैन ।  

(२)  उपलनयम  (१)  बमोलजमको  परीक्षणमा  छनौट  भएका  पवूययोग्यताको  आवेदक  सभबलन्धत  खररद कारबाहीको िालग 

बोिपत्र पेि गनय योग्य भएको मालननेछ । 

४४.  प्रलतवेदन पेश गननव पने: (१) मलू्यांङ्कन सलमलतिे लनयम ४३ बमोलजम गरेको परीक्षणको लवस्ततृ लवशे्लषण सलहतको 

प्रलतवेदन तयार गरीप्रस्ताव खोलेकोलमलतिे पन्र लदनलभत्रमा पेि गनुय पनेछ । 
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(२) उपलनयम (१) बमोलजमको प्रलतवेदनमा मलू्यांङ्कन सलमलतिे दहेायका कुरा खिुाउन ुपनेछ : 

(क)  आवेदकको नाम र ठेगाना, 

(ख)  आवेदकको योग्यताको प्रत्येक आधार पलुष्ट गने कागजात, 

(ग)  तालिका आवश्यक भए त्यस्तो तालिका,  

(घ)  संयकु्त उपिमको रुपमा प्रस्ताव पेि गररएको भए संयकु्त उपिम सभबन्धी कागजात पणुय भए वा नभएको र त्यस्तो 

उपिमको प्रत्येक साझेदारको लहस्सा र दालयत्व,  

(ङ)   मािसामान  वा  लनमायण  काययको  छुटटा  छुटै्ट  समहू  वा  प्याकेज  बनाई  खररद  गनुय  पन े भएमा त्यस्तो  समहू  

र प्याकेजको  परीक्षण  गनय  अपनाईएको  प्रलिया  तथा त्यस्तो  समहू  र  प्याकेजको खररद कारबाहीमा भाग 

लिनको िालग छनौट भएका आवेदक,  

(च) आवेदक छनौट हुन ुवा नहुनकुो कारण । 

४५.बोिपत्र  सम्बन्िी  कागजातमा  उल्िेख  गननव  पने  कन रा:  नगरपालिकािे  बोिपत्र  सभबन्धी  कागजातमा ऐनको 

दफा १३ मा उलल्िलखत कुराको अलतररक्त आवश्यकतानसुार दहेायका कुरा उल्िेख गनय सक्नेछ : 

(क)  प्रस्तालवत कामको योजना, नक्िा, 

(ख)  लवि अफ क्वालन्टटीज,  

(ग)  मािसामानको पररमाण, 

(घ)  बोिपत्रदातािे गनुयपने भैपरर आउने काम, 

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

(च)  वारेन्टी तथा ममयत संभार सभबन्धी व्यवस्था, 

(छ)  बोिपत्रदातािे प्रदान गनुयपने आवश्यक तालिम र सपुरीवेक्षणको लकलसम र पररमाण 

(ज)  आपलूतय गररने मािसामान वा जगेडा पाटयपजूायहरु नयाँ र सक्किी हुनपुने कुरा, 

(झ) प्रस्तालवत खररदको िालग आवश्यक पने रकम प्राप्त हुने स्रोत ।  

(ञ) सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियिे लनधायरण गरेका अन्य कुराहरू । 

४६.भेदभाव  गनव  नहुने  :  (१)  ऐनको  दफा  १३  को  उपदफा  (२)  को  खण्ड  (ज)  र  दफा  १४  को  उपदफा  (८) को 

अवस्थामा वाहके खररद कारबाहीमा बोिपत्रदातािाई लनजको रालष्ट्रयताको आधारमा भेदभाव गनुय हुदनै । 

(२) बोिपत्र सभबन्धी कागजात बमोलजम आवश्यक पने कुनै लिखत बोिपत्रदातािे प्राप्त गनय नसकेको अवस्थामा लनजिे पेि 

गरेको त्यस्तो लिखत सरहको अन्य लिखतिाई मान्यता लदन ुपनछे । 

४७. एजेन्टको लववरण उल्िेख गननव पने :  (१) लवदिेी बोिपत्रदातािे बोिपत्र पेि गदाय नेपािमा आफ्नो एजेन्ट लनयकु्त 

गरेको रहछे भने लनजिे त्यस्तो एजेन्टको सभबन्धमा दहेायका लववरण उल्िेख गनुय पनेछ : 

(क)  एजेन्टको नाम र ठेगाना, 

(ख)  एजेन्टिे पाउने कलमिनको अङ्क, मरुाको लकलसम र भकु्तानीको तररका, 
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(ग) एजेन्टसँगको अन्य कुनै ितय,  

(घ)  स्थानीय एजेन्ट भए लनजको स्थायी िेखा नभबर दताय प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप र लनजिे एजेण्ट हुन स्वीकार 

गरेको पत्र ।  

(२) लवदिेी बोिपत्रदाताको तफय बाट एजेन्टिे बोिपत्र पेि गदाय उपलनयम  (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा उलल्िलखत कुरा स्पष्ट 

रुपमा उल्िेख गनुय पनेछ ।  

(३)  लवदिेी  बोिपत्रदातािे  उपलनयम  (१)  मा  उलल्िलखत  कुरा  स्पष्ट  रुपमा  नखिुाएमा  वा  स्थानीय एजेन्ट नभएको 

भनी बोिपत्र पेि गरेकोमा पलछ एजेन्ट भएको प्रमाणीत भएमा वा एजेण्टिाई लदने कलमिन कम उल्िेख  गरेकोमा पलछ 

एजेन्टिे  बढी   कलमिन   लिएको    प्रमालणत   भएमा   त्यस्तो   बोिपत्रदातािाई नगरपालिकािे लनयम १५२ 

बमोलजम कािो सचूीमा राखने कारवाही गनुय पनेछ । 

४८.  बोिपत्रदाताको  ग्राह्यता  सम्बन्िी  आिार  र  कागजात  उल्िेख  गननव  पने:  (१)  नगरपालिकािे  बोिपत्र 

सभबन्धी  कागजातमा  बोिपत्रदाताको  ग्राहयता  (ईलिलजलवलिटी)  को  आधार  तथा  त्यस्तो  आधार  प्रमालणत  गनय 

बोिपत्रदातािे पेि गनुय पने कागजातको प्रलतलिलप समेत उल्िेख गनुय पनेछ । 

(२) उपलनयम (१) मा उलल्िलखत कागजात दहेाय बमोलजम हुनेछन ्:  

(क) फमय, संस्था वा कभपनी दतायको प्रमाणपत्र, 

(ख)  व्यवसाय दतायको ईजाजतपत्र,  

 स्पष्टीकरण  :  यस  खण्डको  प्रयोजनको  िालग  व्यवसाय  दतायको  इजाजतपत्र"  भन्नािे लनमायण व्यवसायीिे लनमायण 

व्यवसाय सञ्चािन गने उद्दशे्यिे लनमायण व्यवसायी सभबन्धी प्रचलित काननू बमोलजम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र 

सभझन ु पछय   

(ग)  मलू्य अलभवलृद्ध कर दताय प्रमाणपत्र र स्थायी िेखा दताय नभबर (प्यान) प्रमाणपत्र, 

(घ)  नगरपालिकािे तोकेको अवलधसभमको आन्तररक राजश्व लवभागबाट प्राप्त कर चकु्ता गरेको  प्रमाणपत्र  वा  कर  

लववरण  पेि  गरेको  कागजात  वा  आय  लववरण  पेि  गनय  भयाद  थप भएको लनस्सा वा प्रमाण । 

(ङ)   बोिपत्रदाताि े खररद  कारबाहीमा  भाग  लिन  अयोग्य  नभएको,  प्रस्तालवत  खररद  कारबाहीमा आफ्नो  

स्वाथय  नबालझएको  र  सभवलन्धत  पेिा  वा  व्यवसाय  सभबन्धी  कसरूमा  आफूिे  सजाय नपाएको भनी लिलखत 

रुपमा गरेको घोषणा 

(च) ऐन, यस लनयमाविी र स्ट्याण्डडय लबलडङ्ग डकुमेण्टको लवपरीत नहुने गरी नगरपालिकािे आवश्यक ठानेका अन्य 

कागजात )  

(३)  उपलनयम  (२)  मा  जनुसुकै  कुरा  िेलखएको  भएता  पलन  गैर  बालसन्दा  बोिपत्रदातािे  सो उपलनयमको खण्ड (ग) र 

(घ) बमोलजमका कागजात पेि गनुय पने छैन । 

(४) बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा उपलनयम (२) बमोलजमका कागजात उल्िेख गनय छुटेमा वा स्पष्ट रुपमा उल्िेख नभएमा वा 

अन्य कुनै कुरा संिोधन गनुय परेमा बोिपत्र पेि गने अवलधलभत्रै रालष्ट्रय स्तरको दलैनक समाचारपत्रमा र 

अन्तरालष्ट्रयस्तरको बोिपत्रको हकमा अन्तरालष्ट्रय सञ्चार माध्यममा प्रकािन गरी त्यस्ता कागजात उल्िेख गनय, स्पष्ट 

गनय वा संिोधन गनय सक्नेछ । 
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तर, यसरी सचूना प्रकािन गदाय बोिपत्रदातािाई बोिपत्र पेि गनय थप समय आवश्यक पने भएमा बोिपत्र पेि गने अलन्तम 

समय समेत बढाउन ुपनेछ । 

(५) उपलनयम (१) र (२) बमोलजमका कागजात पेि नगने बोिपत्रदाताको बोिपत्र उपर कारबाही हुने छैन । 

४९.   बोिपत्रको भाषा: (१) ऐन र यस लनयमाविीमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वाहके, पवूययोग्यता सभबन्धी कागजात, 

बोिपत्र सभबन्धी कागजात, प्रस्ताव आह्वान सभबन्धी कागजात, पवूययोग्यता, बोिपत्र वा प्रस्ताव आह्वानको सचूना र 

खररद सभझौता सभभव भएसभम नेपािी भाषामा र सभभव नभए अगं्रजेी भाषामा तयार गनुय पनेछ । 

(२)  बोिपत्रदातािे  नेपािी  वा  अंग्रजेी  दवुै  भाषामा  िेलखएको  खररद  सभबन्धी  कागजात  वा  मलुरत सामग्री पेि गनय 

सक्नेछन ्। 

तर,  त्यस्तो  कागजात  वा  मुलरत  सामग्रीको  सभबलन्धत  अिं  सभबलन्धत  दिेको  आलधकाररक  संस्थाबाट अग्रेजी  

भाषामा  अनवुाद  गररएको  हुन ु पनेछ  र  त्यस्तो  कागजात  वा  मलुरत  सामग्री  र  त्यसरी  अनवुालदत  अिंमा 

िेलखएको कुरामा कुनै लिलवधा भएमा अनवुालदत अिं मान्य हुनेछ । 

५०.मािसामानको प्रालवलिक लववरणमा उल्िेख गननव पने कन रा: नगरपालिकािे बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा 

मािसामानको प्रालवलधक लववरण उल्िेख गदाय आवश्यकता अनसुार दहेायका कुरा उल्िेख गनुय पनेछ : 

(क) प्रस्तालवत कामको योजना, नक्िा र लडजाईन, 

(ख) लवि अफ क्वालन्टटीज, 

(ग) मािसामानको  सान्दलभयक  भौलतक  तथा  रसायलनक  लविेषता,  अपेलक्षत  काययसभपादन  सभबन्धी लविेषता, 

(घ) प्रालवलधक बनावट (कन्फीग्युरेिन) 

(ङ) मािसामानको  आय ु अवलधभरको  िालग  आवश्यक  पने  जगेडा  पाटयपजूाय  र  उलल्िलखत  सेवा उपिब्ध हुने वा 

नहुने, 

(च) बोिपत्रका साथ पेि गनुयपने मािसामानको लववरणात्मक पलुस्तका वा नमनूा, 

(छ) अपेलक्षत काययसभपादन तथा गणुस्तर प्रत्याभलूतको लववरण,  

(ज) वारेन्टी तथा ममयत सभभार सभबन्धी व्यवस्था,  

(झ) मािसामानबाट  वातावरणमा  कुनै  प्रभाव  पने  भए  त्यस्तो  प्रभाव  र  त्यस्तो  प्रभाव  कम  गनय अपनाउन ुपन े

मापदण्ड, 

(ञ) आपलूतय  भएको  मािसामान  बोिपत्र  सभबन्धी  कागजातमा  उल्िेख  भएको  स्पेलसलफकेिन बमोलजमको भए 

नभएको कुरा परीक्षण गनय अपनाइने मापदण्ड र तररका, र  

(ट) नगरपालिकािे लनधायरण गरेको अन्य आवश्यक कुराहरु । 

५१.   लनमावण  कायवको  प्रालवलिक  लववरणमा  उल्िेख  गननव  पने  कन रा  : नगरपालिकािे  बोिपत्र  सभबन्धी 

कागजातमा  लनमायण  काययको  प्रालवलधक  लववरण  उल्िेख  गदाय  आवश्यकता  अनसुार  दहेायका  कुराहरु  उल्िेख  

गनुयपनेछ :  

(क) प्रस्तालवत लनमायण काययको काययक्षेत्र र उद्दशे्य,  
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(ख) लनमायणस्थिको भौलतक प्रकृलत र अवस्था,  

(ग) प्रस्तालवत  लनमायण  काययको  लडजाईन,  लनमायण,  उपकरण  जडान  (इरेक्िन),  उत्पादन,  जडान  (इन्स्टिेिन) 

जस्ता काययको लववरण, 

(घ) लनमायण काययको हरेक एकाई आईटमको अनमुालनत पररमाण भएको लवि अफ क्वालन्टलटज, 

(ङ) लनमायण  काययबाट  वातावरणमा  प्रभाव  पने  भए  त्यस्तो  प्रभावको  लववरण  र  त्यस्तो  प्रभाव  कम गनय अपनाउन ु

पने मापदण्ड, 

(च) मेकालनकि, स्यालनटरी तथा ल्पलभबङ्ग र लवद्यतु जडान सभबन्धी काम समेत गनयपने भए सो काम सभबन्धी लविेष 

प्रालवलधक स्पेलसलफकेिन,  

(छ) आपलूतय गनुयपने उपकरण र पाटपजूायको लवस्ततृ लववरण, 

 (ज) अपेलक्षत काययसभपादन वा गणुस्तरको प्रत्याभलूत सभबन्धी लववरण, 

(झ) लनमायण काययको लवलभन्न चरणमा गररने लनरीक्षण तथा परीक्षण, 

(ञ) कायय सभपन्न परीक्षण (कभप्िीसन टेष्ट), 

(ट) लनमायण  कायय  सभपन्न  भएपलछ  लनमायण  व्यवसायीिे  उपिब्ध  गराउन ु पने  प्रालवलधक  कागजात, लनमायण  

भए बमोलजमको  दरुुस्त  (एज  लबल्ट)  नक्िा,  आवश्यकता  अनसुार  उपकरण  सञ्चािन पलुस्तका (अपरेलटङ्ग 

भयानअुि),  

(ठ) लनमायण   कायय   स्वीकार   गनयको   िालग   नगरपालिकािे   गनुयपन े   लनरीक्षण   र काययसभपादन (परफरमेन्स) 

परीक्षण  

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

(ढ) नगरपालिकािे लनधायरण गरेको अन्य आवश्यक कुरा ।  

५२.अन्य  सेवाको  लववरणमा उल्िेख  गननवपने  कन रा :  बोिपत्र  सभबन्धी  कागजातमा  अन्य  सेवाको  लववरण  उल्िेख  

गदाय आवश्यकता अनसुार दहेायका कुरा खिुाउन ुपनेछ : 

(क) सेवाको प्रयोजन र काययक्षेत्र, 

(ख) अपेलक्षत काययसभपादन, सेवा प्रदायकिे प्रदान गनयपने काम र सेवा, 

(ग) बोिपत्रदातािे बोिपत्रसाथ उपिब्ध गराउन ुपने लववराणात्मक पलुस्तका वा नमनूा, 

(घ) सेवा प्रदायकिे पािना गनुयपने ितय, 

(ङ) सेवा प्रदायकिे प्रदान गरेको सेवा मलू्यांङ्कन गने आधार र तररका, 

(च) काम वा सेवाको गुणस्तर परीक्षण र लनरीक्षण,  

(छ) काययसभपादन र गणुस्तर प्रत्याभलूतको लववरण, 

(ज) सेवा प्रदायकिे प्रदान गनुयपने तालिम र सपुरीवेक्षणको लकलसम र पररमाण, र 

(झ) नगरपालिकाि े लनधायरण गरेका अन्य आवश्यक कुरा  
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५३.  बोिपत्र सम्बन्िी कागजातमा समावेश गननव पने कागजात : नगरपालिकािे खररद गने मािसामान, लनमायण  कायय  

वा  अन्य  सेवाको  प्रकृलतिाई  लवचार  गरी  बोिपत्र  सभबन्धी  कागजातमा  आवश्यकतानसुार  दहेायका कागजात 

समावेि गनुय पनेछ : 

(क) बोिपत्र लनदलेिका तथा बोिपत्र फाराम, 

(ख) बोिपत्र जमानतको ढाँचा, 

(ग) काययसभपादन जमानतको ढाँचा, 

(घ) पेश्की भकु्तानी जमानतको ढाँचा, 

(ङ) खररद सभझौताको ितय र नमनूा, 

(च) स्पेलसलफकेिन र नक्सा, 

(छ) कायय प्रारभभ र सभपन्न गने समयको कायय तालिका, भकु्तानी गररने मरुा, सामग्री उपिव्ध हुन सक्ने स्रोत र स्थान, र 

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

(झ) बोिपत्रसाथ पेि गररएका कागजातको वैधताको लवषयमा सभबलन्धत बोिपत्रदाता लजभमेवार हुने लवषय, र 

(ञ) र्स ऐन ननर्मावली र स्ट्र्ान्िर नवनिङ िकन मेन्टको नवपररत नहुने गरी सावािननक ननकार्ले आवश्र्क ठानेका 

अन्र् कागिात ।  

५४. बोिपत्र  तयार  गने  र  पेश  गने  लनदेशन:  (१)  नगरपालिकािे  बोिपत्र  सभबन्धी  कागजातमा  बोिपत्र तयार गने 

र पेि गने लनदिेन लददा दहेायका लवषयका सभवन्धमा लनदिेन लदन सक्नेछ : 

(क) बोिपत्र तयार गने भाषा, 

(ख) अन्तरायलष््टरय व्यापारमा प्रयकु्त हुने िव्दाविी ईन्टरनेिनि कमलसययि टमयस ्(ईन्कोरभस) अनसुार मलू्य अलभव्यक्त 

गने तररका, 

(ग) संयकु्त उपिम बारे आवश्यक जानकारी, 

(घ) बोिपत्रदातािे बोिपत्रसाथ पेि गनुयपने कागजातको सचूी, 

(ङ) बोिपत्रदातािे पेि गनुयपने मािसामानको नमनूा र नमनूाको संखया, 

(च) मािसामान  खररदको  हकमा  मािसामानको  लनमायतािे  लसफाररस  गरेको  त्यस्तो  मािसामानको जगेडा  

पाटपजूायहरुको  सचूी  तथा  लनजसँग  रहकेो  प्रत्येक  पाटयपजूायको  मौज्दात  पररमाण,  प्रलत एकाई मलू्य र खररद 

सभझौताको अवलध समाप्त भएपलछ त्यस्तो पाटयपजूायको मलू्य वढ्ने नवढने सभबन्धी कुरा उल्िेख गनुयपने नपने,  

(छ) बोिपत्रदातािे आपलूतय  गने मािसामानको  उत्पादक,  उत्पादन  भएको  दिे,  ब्राण्ड,  मोडि  र क्याटिग नभवर 

बोिपत्रमा खिुाउन ुपने कुरा, 

(ज) खररद  कारबाहीका  सभबन्धमा  बोिपत्रदातािे  कुन ै कुरा  बझु्न  परेमा  त्यस्तो  कुरा  स्पष्ट  गनय नगरपालिकाबाट 

तोलकएको सभपकय  कमयचारीको नाम, पद र ठेगाना, 

(झ) बोिपत्रदातािे  खररद  सभझौता  बमोलजम नगरपालिकाका  कमयचारीिाई  तािीम प्रदान गनुयपने भए वा त्यस्तो 

लनकायिाई प्रलवलध हस्तान्तरण गनुयपने भए सो सभबन्धी कुरा, 
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(ञ) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ४) बमोलजम प्रालवलधक क्षमता गणना नहुने कुरा, 

(ट) दालखिा भएका बोिपत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गने अलधकार नगरपालिकामा सरुलक्षत रहकेो व्यहोरा, र 

(ठ)  र्स ऐन ननर्मावली र स्ट्र्ान्िर नवनिङ िकन मेन्टको नवपररत नहुने गरी सावािननक ननकार्ले आवश्र्क ठानेका 

अन्र् कागिात ।  

५५.   बोिपत्र सम्बन्िी कागजात स्वीकृत गननव पने:बोिपत्र सभबन्धी कागजात बोिपत्र आह्वान अगावै प्रमखु प्रिासकीय 

अलधकृत वा लनजिे तोकेको अलधकृतिे स्वीकृत गनुय पनेछ । 

५६.   बोिपत्र सम्बन्िी कागजातको दस्तनर:(१) बोिपत्र सभबन्धी कागजात खररद गनय चाहने इच्छुक व्यलक्त, फमय, संस्था 

वा  कभपनीि े प्रमखु  प्रिासकीय  अलधकृत  वा  लनजिे  तोकेको  अलधकृतको  दस्तखत  र  कायायियको छाप िागेको 

बोिपत्र सभबन्धी कागजात नगरपालिका वा तोलकएको अन्य लनकायबाट दहेाय बमोलजमको दस्तुर लतरी लिन ुपनेछ : 

(क) बीस िाख रूपैयाँभन्दा मालथ दईु करोड रूपैयाँसभमको िालग तीन हजार रूपैयाँ, 

(ख) दईु करोड रूपैयाँभन्दा मालथ दि करोड रूपैयाँसभमको िालग पाँच हजार रूपैयाँ, 

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

(घ) पच्चीस करोड रूपैयाँभन्दा मालथ जलतसकैु रकमका िालग बीस हजार रूपैयाँ 

(२) कुनै व्यलक्त, फमय, कभपनी वा संस्थािे उपलनयम (१) बमोलजमको दस्तरु र िाग्ने हुिाक वा कुरीयर महसिु  लतरी बोिपत्र  

सभबन्धी कागजात  वा  प्रस्ताव  आह्वान सभबन्धी कागजात  पठाईलदन  लिलखत  अनरुोध  गरेमा नगरपालिकािे त्यस्तो 

व्यलक्त, फमय, कभपनी वा संस्थािाई हुिाक वा कुररयर माफय त बोिपत्र सभबन्धी कागजात पठाई लदन ुपनेछ । 

तर, त्यसरी पठाउँदा त्यस्तो व्यलक्त, फमय, कभपनी वा संस्थािे बोिपत्र सभबन्धी कागजात समयमा नै प्राप्त गनय नसकेमा सोका 

िालग नगरपालिका जवाफदहेी हुनेछैन । 

५७. बोिपत्रको सचूनामा िागत अननमान खनिाउनन पने : दईु करोड रूपैयाँसभमको िागत अनमुान भएको लनमायण 

काययको बोिपत्र आब्हानको सूचनामा िागत अनमुान रकम खुिाउन ुपनेछ । 

५८.  बोिपत्र आह्वानको सचूनामा खनिाउनन पने कन रा: नगरपालिकािे ऐनको दफा १४ मा उलल्िलखत कुराका अलतररक्त 

बोिपत्र आह्वानको सचूनामा दहेाय बमोलजमका थप कुरा समेत खिुाउन ुपनेछ : 

(क) रालष्ट्रय वा अन्तरालष्ट्रयस्तरको बोिपत्रको जानकारी, 

(ख) पवूययोग्यता, योग्यतासलहत वा योग्यतारलहत बोिपत्रको जानकारी, 

(ग) बोिपत्र आह्वान गररएको खररद लवलधको जानकारी, 

(घ) लवद्यतुीय बोिपत्र दालखिा गने तररकाको जानकारी, 

(ङ) लनयम ३३ को उपलनयम (१) बमोलजम िागत अनमुानको रकम, 

(च) लनयम ३५ बमोलजमको सीलमत बोिपत्र भए त्यस्तो सीलमत बोिपत्रदातािाई लदनपुने सचूना, 

(छ) ऐनको दफा १४ को उपदफा (८) बमोलजमको बोिपत्र भए स्वदिेी बोिपत्रदातािे मात्र भाग लिन पाउने कुरा, 

(ज) ऐनको दफा १४ को उपदफा (११) बमोलजमको बोिपत्र भए स्वदिेी लनमायण व्यवसायीसँगको संयकु्त उपिमि े

प्राथलमकता पाउने कुरा, 
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(झ)  ऐन  बमोलजम  कािोसचूीमा  परेको  व्यलक्त,  फमय,  संस्था  वा  कभपनीका  सञ्चािकिेआफनो पणुय वा आंलिक 

स्वालमत्व कायम रहने गरी खोिेको  नया ँ फमय, कभपनी वा संस्थावा लनज आफै वा लनज समेतको नाउँमा भइ रहकेो 

अकोफमय, संस्था वा कभपनीिे बोिपत्र पेि गनय नसक्ने कुरा, 

(ञ) नगरपालिकािे आवश्यक ठानेका अन्य कुरा । 

५९. लनमावण स्थिको भ्रमण: (१) बोिपत्र तयार गनय र खररद सभझौता गनय आवश्यक सचूना प्राप्त गनय बोिपत्रदाता आफै वा 

लनजको कमयचारी वा एजेन्टिाई आफ्नै खचयमा सभभालवत जोलखमप्रलत आफै उिरदायी हुने गरी लनमायण स्थिको भ्रमण 

गनय गराउन सक्नेछ । 

(२) नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोलजम लनमायणस्थिको भ्रमण गनय अनमुलत लदन ुपने भएमा त्यस्तो अनमुलत लदन ुपनेछ ।  

(३) नगरपालिकाि े बोिपत्रदातािाई  लनमायणस्थिको  यथाथय  जानकारी  लदन  लनयम  ६० बमोलजम हुने बैठक अलघ 

लनमायणस्थिको भ्रमण गराउन सक्नेछ । 

६०.   बोिपत्र पेश गननव पूववको बैठक : (१) नगरपालिकािे बोिपत्रदातािाई बोिपत्र सभबन्धी कागजात, प्रालवलधक 

स्पेलसलफकेिन, लनमायणस्थि वा अन्य यस्तै कुरा सभबन्धी जानकारी गराउन बोिपत्र पेि गने अलन्तम लदन भन्दा 

रालष्ट्रयस्तरको बोिपत्र आह्वानको सचूनाको हकमा कभतीमा दि लदन र अन्तरालष्ट्रयस्तरको बोिपत्र आह्वानको 

सचूनाको हकमा कभतीमा पन्र लदन अगावै बोिपत्रदाताहरुको बैठकको आयोजना गनय सक्नेछ । 

तर, ऐनको दफा १४ को उपदफा (४क) र (४ख) बमोलजम पनु:बोिपत्र आह्वानको सचूना गररएको अवस्थामा  बोिपत्र  पेि  

गनुय  पवूयको  बैठक  सञ्चािन  भई  नसकेको  भए  बोिपत्रदातािाई  पनु:बोिपत्र  सभबन्धी कुराहरूको थप जानकारी 

लदन रालष्ट्रयस्तरको बोिपत्रको हकमा कभतीमा पाँच लदन र अन्तरालष्ट्रयस्तरको बोिपत्रको हकमा कभतीमा सात लदन 

अगावै त्यस्तो बैठकको आयोजना गनय सलकनेछ । 

(२)  उपलनयम  (१)  बमोलजमको  बैठकमा  बोिपत्रदातािे नगरपालिका समक्ष  खररद कारबाही सभबन्धी कुनै प्रश्न वा 

लजज्ञासा राखन सक्नेछ र नगरपालिकािे प्रश्नकतायहरुको श्रोत उल्िेख नगरी सबै बोिपत्रदातािाई  त्यस्तो  प्रश्न  वा  

लजज्ञासाको  जवाफ  र  बैठकको  माईन्यटु  यथालिघ्र  उपिब्ध  गराउन ुपनेछ । 

(३)  उपलनयम  (१) बमोलजम भएको बैठकबाट  बोिपत्र  सभबन्धी  कागजातको  कुनै  प्रालवलधक  वा व्यापाररक पक्षमा हरेफेर 

गनुयपने दलेखएमा नगरपालिकािे सो कागजातमा सोही बमोलजम संिोधन गरी बोिपत्र सभबन्धी कागजात खररद गने सब ै

बोिपत्रदातािाई त्यस्तो संिोधन गररएको ब्यहोरा त्यस्तो बैठक भएको पाँच लदनलभत्र पठाउन ुपनछे । 

६१.   बोिपत्र जमानत: (१) नगरपालिकािे खररदको प्रकृलत अनसुार सबै बोिपत्रदातािाई समान रुपिे िाग ुहुने  गरी  

स्वीकृत  िागत  अनमुान  रकमको  दईुदलेख  तीन  प्रलतित  रकमको  लसमालभत्र  रही  लनलित  रकम  तोकी बोिपत्र 

आह्वानको सचूनामा बोिपत्रदातािे बोिपत्रसाथ पेि गने बोिपत्र जमानत रकम उल्िेख गनुय पनेछ । यस्तो रकम नगद ै

वावानणज्र् बैंक वा नवनिर् संस्थाले जारी गरेको सो रकम बराबरको बोिपत्र जमानत हुन ुपनेछ । 

तर,  िागत  अनमुान  नखलु्ने  वा  एकाई  दरमात्र  खलु्न े गरी  बोिपत्र  आव्हान  गररएको  अवस्थामा नगरपालिकािे  

बोिपत्र  सभबन्धी  कागजात  वा  पवूययोग्यता  सभबन्धी  कागजात  र  बोिपत्र  आह्वानको सचूनामा बोिपत्र जमानतको 

िालग एकमषु्ट रकम तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजमको बोिपत्र जमानतको मान्य अवलध बोिपत्रको मान्य अवलधभन्दा कभतीमा तीस लदन बढीको हुनु 

पनेछ । 
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(३)  कुन ै बोिपत्रदातािे  नगरपालिकािाई  कुनै  खास  वालणज्य बैंक  वा  लविीय  संस्थािे जारी गरेको   बोिपत्र जमानत 

ग्राह्य हुने नहुने भन्ने कुरा खिुाई लदन अनरुोध गरेमा नगरपालिकािे सो सभबन्धमा तत्कािै जवाफ लदन ुपनेछ । 

(४)  लवदिेी  बैंकिे  जारी  गरेको  बोिपत्र  जमानत  नेपाि  लभत्रको  वालणज्य  बैकिे  प्रलत-प्रत्याभलूत (काउन्टर ग्यारेन्टी) 

गरेको हुन ुपनेछ । 

(५) नगरपालिकािे बोिपत्रको मान्य हुने अवलधलभत्र खररद सभझौता गरी सक्न ुपनेछ । कुनै कारणवि सो भयादलभत्र खररद 

सभझौता गनय नसलकने भएमा रीत पगुेका सबै बोिपत्रदाताहरूिाई बोिपत्रको मान्य हनुे अवलध बढाउन पत्र पठाउन ु

पनेछ । 

(५क) सावयजलनक लनकायिे बोिपत्रको मान्य हुने अवलध बढाउन ुपने कारणको लवशे्लषण गरी पष्ु्टयाई ंहुने पयायप्त आधार भएमा 

मात्र उपलनयम (५) बमोलजम बोिपत्रको मान्य हुने अवलध बढाउन पत्र पठाउन ु पनेछ । बोिपत्रको मान्य हुने अवलध 

बढाउन ु पने त्यस्तो आधार र कारण लबना समयमा नै बोिपत्र मलू्याङ्कन नगरेको वा पेि भएको मलू्याङ्कनको 

सभबन्धमा समयमा नै लनणयय नगरेको कारणबाट बोिपत्रको मान्य हुने अवलध बढाउँदा त्यसबाट हालन नोक्सानी हुन 

गएमा सोको लजभमेवारी त्यस्तो काममा संिग्न कमयचारी र मलू्याङ्कन सलमलतका पदालधकारी समेतको हुनेछ । 

(६)  उपलनयम (५) बमोलजमको पत्र अनसुार बोिपत्रको मान्य हुने अवलध बढाउने वा नबढाउने भन्ने सभबन्धमा  

बोिपत्रदातािे  लनणयय  गनय  सक्न े छन ् ।  बोिपत्रको  मान्य  हुने  अवलध  नबढाउने  बोिपत्रदाताको  बोिपत्र 

जमानत  जफत  गनय  पाईने  छैन  ।  बोिपत्रको  मान्य  हुने  अवलध  बढाउने  बोिपत्रदातािे  सोही  अनरुुप  सभबलन्धत 

बैंकबाट  मान्य  अवलध  समेत  थप  गरी  बोिपत्र  जमानत  पेि  गनुय  पनेछ  ।  यसरी  बोिपत्रदातािे  अवलध  थप  

गरी बोिपत्र जमानत पेि नगरेमा बोिपत्रको मान्य हुने अवलध बढाएको मालनने छैन । 

(६क) उपननर्म (६) बमोनिम बोलपत्रको मान्र् हुने अवनि बढाउने बोलपत्रदाताले बोलपत्र सम्बन्िी कागिातमा उनललनखत 

प्राविानको प्रनतकूल हुने गरी कन नै पनन थप शता उललेख गना सक्ने छैन   

(७) कुनै बोिपत्रदाताको बोिपत्र जमानत जफत भएको अवस्थामा नगरपालिकािे लनजिे राखेको  जमानत  रकम  

आफूिाई  भकु्तानी  गनय  त्यस्तो  जमानत  जारी  गने  बैंक  समक्ष  जमानत  मान्य  रहने  अवलध लभत्रै दावी गनुय पनेछ । 

(८) नगरपालिकािे ऐन वा यस लनयमाविी बमोलजम जफत गनुय पने बोिपत्र जमानत बाहके अन्य बोिपत्र जमानत खररद 

सभझौता भएको तीन लदनलभत्र सभबलन्धत बोिपत्रदातािाई लफताय गनुय पनेछ । 

६२.   बोिपत्र  मान्य  हुने  अवलि:  नगरपालिकाि े बोिपत्र  सभबन्धी  कागजात  वा  प्रस्ताव  आव्हान  सभबन्धी 

कागजातमा बोिपत्र वा परामिय सेवाको प्रस्तावको मान्य हुने अवलध उल्िेख गदाय दहेाय बमोलजमको अवलध उल्िेख 

गनुय पनेछ: 

(क)  दि करोड रुपैयाँसभम िागत अनमुान भएको बोिपत्र वा परामिय सेवाको प्रस्तावको िालग (नब्बे लदन) 

(ख)  दि करोड रुपैयाँभन्दा जलत सकैु बढी िागत अनमुान भएको बोिपत्र वा परामिय सेवाको प्रस्तावको िालग (एक 

सय बीस लदन) 

६३.   बोिपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृत गने आशयको सचूना लदने अवलि  : नगरपालिकािे बोिपत्र वा प्रस्ताव खोिेको 

लमलतिे बोिपत्र मान्य अवलधलभत्र बोिपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृत गने आियको सचूना बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदातािाई 

लदन ुपनेछ । 
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६४.  बोिपत्रको आवश्यक प्रलत पेश गननव पने: बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदातािे पवूय योग्यताको प्रस्ताव, बोिपत्र वा परामिय 

सेवाको प्रस्ताव पेि गदाय पवूय योग्यता सभबन्धी कागजात, बोिपत्र सभबन्धी कागजात वा प्रस्ताव आह्वान सभबन्धी 

कागजातमा उल्िेख भए बमोलजमको आवश्यक प्रलत पेि गनुय पनेछ ।  

तर, माग गररए बमोलजमको बोिपत्र वा प्रस्तावको प्रलत पेि नगरेको कारणबाट कुनै बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदातािाई 

प्रलतस्पधायबाट वलञ्चत गनय पाइने छैन । 

६५. दताव लकताव राख्नन पने र भपावई लदनन पने: (१) नगरपालिकािे पवूययोग्यता सभबन्धी कागजात, बोिपत्र सभबन्धी 

कागजात वा परामिय सेवाको प्रस्तावको लबिी र दतायको अलभिेख छुट्टा छुटै्ट राखन ु पनेछ । 

(२)  बोिपत्रदाता  वा  प्रस्तावदाता  आफैिे  वा  लनजको  प्रलतलनलधिे  पवूययोग्यताको  प्रस्ताव,  बोिपत्र  वा परामिय सेवाको 

प्रस्ताव पेि गनय ल्याएमा बलुझलिई लनजिाई लमलत र समय खिुेको भपायई लदन ुपनेछ । 

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

भएको दताय नभबर उल्िेख गनुय पनेछ । 

(४) बोिपत्र लबलि र दताय हुने समय समाप्त भएपलछ प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत वा लनजिे तोकेको अलधकृतिे उपलनयम (१) 

बमोलजमको लकतावमा दस्तखत गरी बन्द गनुय पनेछ । 

६६. बोिपत्रको  सनरिा  :  (१) नगरपालिकािे  यस  लनयमाविी  बमोलजम  प्राप्त  भएको  बोिपत्र  वा  परामिय सेवाको 

प्रस्ताव सो बोिपत्र खोल्ने समयअलघ कसैिे खोल्न नपाउने गरी सरुलक्षत तवरिे राखन ुपनेछ । 

(२) बोिपत्रकोसाथ पेि भएको नमनूाको लविेषता बोिपत्र खोल्नअुलघ सावयजलनक नहुने गरी गोप्य र सरुलक्षत तररकािे राखन ु

पनेछ । 

६७. बोिपत्र लिताव वा सशंोिन: (१) लवद्यतुीय बोिपत्र वा प्रस्तावको हकमा त्यस्तो बोिपत्र वा प्रस्ताव पेिगने अलन्तम 

समय अवलधसभम लवद्यतुीय सञ्चार माध्यमबाट लफताय वा संिोधन गनय सलकनेछ । 

(२)  उपलनयम  (१)  बमोलजमको  लवद्यतुीय  बोिपत्र  वा  प्रस्ताव  बाहके  अन्य  तररकाबाट  बोिपत्र  वा प्रस्ताव पेिगने 

बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदातािे आफूिे पेि गरेको बोिपत्र वा प्रस्ताव लफताय लिन वा संिोधन गनय चाहमेा  बोिपत्र  

वा  प्रस्ताव  पेिगनय  तोलकएको  अलन्तम  समय  समाप्त  हुनुभन्दा  चौबीस  घण्टा  अगाव ै लसिबन्दी लनवेदनको  

खामको  बालहरी भागमा दहेाय  बमोलजमका कुरा उल्िेख गरी बोिपत्र वा प्रस्ताव लफताय वा संिोधनको िालग लनवेदन 

लदन ुपनेछ : 

(क) बोिपत्र वा प्रस्तावको लवषय, 

(ख) बोिपत्र वा प्रस्ताव आह्वान लनकाय वा अलधकारीको नाम र ठेगाना, 

(ग) बोिपत्र वा प्रस्ताव संिोधन गररएको वा लफताय माग गररएको लवषय, र 

(घ) बोिपत्र वा प्रस्ताव खोल्ने लदन र समयमा मात्र खोल्न ुपने । 

(३) नगरपालिकािे नै संिोधन गरेको कारणबाट दताय भइसकेको बोिपत्र संिोधन गनुयपने अवस्थामा बाहके उपलनयम (२) 

बमोलजमको लनवेदन एक पटक भन्दा बढी लदन पाइने छैन । 

(४) उपलनयम (२) बमोलजमको लनवेदन तथा एक पटक संिोधन भइसकेको बोिपत्र वा प्रस्ताव लफताय लिन सलकने छैन । 



31 


(५)  बोिपत्र  वा  प्रस्तावदातािे  आफूिे  पेि  गरेको  बोिपत्र  वा  प्रस्ताव  लफताय  लिन  वा  संिोधन  गनुय पदाय बोिपत्र वा 

प्रस्ताव पेि गदाय जनु माध्यमबाट बोिपत्र वा प्रस्ताव पेि गरेको हो सोही माध्यमबाट मात्र लफताय वा संिोधन गनय सक्नेछ 

र फरक माध्यमबाट पेि गरेको लनवेदन उपर कारबाही हुने छैन । 

(६) उपलनयम (२) बमोलजमको लसिबन्दी लनवेदन खाम प्राप्त हुन आएमा नगरपालिकािे त्यस्ता खाम लनयम ६६ बमोलजम 

सरुलक्षत राखन ुपनेछ । 

६८.   बोिपत्र  खोल्ने:  (१)  प्रमखु  प्रिासकीय  अलधकृतिे  दताय  भएका  बोिपत्र  वा  प्रस्ताव  लनयम  १७  

बमोलजमको  खररद अलधकारीको संयोजकत्वमा बोिपत्र वा प्रस्ताव खोल्न कभतीमा दईु जना सदस्य रहने सलमलत गठन 

गरी बोिपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलधको रोहवरमा पवूयलनधायररत समयमा बोिपत्र वा प्रस्ताव खोल्न िगाउन ुपनेछ । 

तर,  बोिपत्रदाता  वा  लनजको  प्रलतलनलध  उपलस्थत  नभएको  कारणिे  मात्र  बोिपत्र  खोल्न  बाधा  पने छैन । 

(२)  उपलनयम  (१)  बमोलजम  बोिपत्र  खोल्नअुलघ  भयाद  नाघी  प्राप्त  हुन  आएको  बोिपत्रको  खाम, बोिपत्र  लफताय  वा  

संिोधन  गनयको  िालग  लदइएको  लनवेदनको  खाम  र  रीतपूवयक  दताय  भएका  बोिपत्रको  खामिाई छुट्याई भयाद 

नाघी प्राप्त हुन आएका बोिपत्र नखोिी सभबलन्धत बोिपत्रदातािाई लफताय गनुय पनेछ । यसरी लफताय गदाय सोको व्यहोरा, 

लमलत र समय समेत खिुाई खररद कारबाहीको प्रलतवेदन तयार गनुय  पनेछ । 

(३) उपलनयम (२) बमोलजम बोिपत्र लफताय गरेपलछ बोिपत्रदातािे लफताय गनय माग गरेको बोिपत्रको खाम खोिी  त्यस्तो  

बोिपत्रदाताको  नाम पढेर  सनुाउन ु पनेछ  र  त्यसपलछ  बोिपत्र  संिोधन  गनयको  िालग  लदइएका सवै खाम खोिी 

त्यस्ता खामलभत्र रहकेो ब्यहोरा पढेर सनुाउन ुपनेछ । 

(४) उपलनयम (३) बमोलजमको व्यहोरा पढी सकेपलछ दालखिा भएका बोिपत्र िमैसंग खोिी त्यस्तो बोिपत्रको दहेायको 

कुरा पढेर सनुाई सोको मचुलु्का तयार गनुय पनेछ र त्यस्तो मचुलु्कामा उपलस्थत बोिपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलधको 

दस्तखत गराउन ुपनेछ : 

(क)  बोिपत्रदाताको नाम र  ठेगाना, 

(ख) बोिपत्रको कबोि अङ्क, 

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

(घ)  प्रालवलधक स्पेलसलफकेिनको लवकल्प प्रस्ताव गररएको भए सोको कबोि अङ्क, 

(ङ)   बोिपत्र जमानत भए वा नभएको, 

(च)  अङ्क र अक्षरका बीच लभन्नता भए सो लभन्नताको लववरण, 

(छ) बोिपत्र फाराम (िेटर अफ लबड) र मलू्य सचूी (प्राइस सेडुि) मा बोिपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलधको हस्ताक्षर 

भए वा नभएको, 

(ज)  बोिपत्र  सभबन्धी  कागजातमा  सच्याईएको  वा  केरमेट  गरेकोमा  केरमेट  गरी  उल्िेख  गरेको रकम र व्यहोरा, 

(झ) केरमेट भएको वा सच्याइएको स्थानमा बोिपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलधको हस्ताक्षर भए वा नभएको, 

(ञ)  बोिपत्र  फाराममा  बोिपत्रदातािे  कुन ै कैलफयत  उल्िेख  गरेको  भए  सोको  व्यहोरा  र  दररेट लववरण माग 

गरेको भए सोको लववरण, र 

(ट)  नगरपालिकािे उपयकु्त ठानेको अन्य आवश्यक कुरा । 
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(५)  यस लनयम बमोलजम  बोिपत्र खोल्दाको  समयमा  बोिपत्र  स्वीकृत  वा अस्वीकृत  गन े लनणयय गनय सलकने छैन । 

(६)  उपलनयम  (१)  बमोलजम  बोिपत्र  वा  प्रस्ताव  खोल्दा  लनयम  ३७  र  ३८  बमोलजमको  बोिपत्र  वा प्रस्ताव भए 

ऐनको दफा ३२ बमोलजमको प्रलियाबाट बोिपत्र वा प्रस्तावको बालहरी खाम खोिी आलथयक प्रस्ताविाई नखोिी 

छुट्याई लनयम ६६ बमोलजम सरुलक्षत राखन ुपनेछ । 

६९.बोिपत्रको पूणवताको परीिण:बोिपत्रको पणूयताको परीक्षण गदाय मलू्यांङकन सलमलतिे ऐनको दफा २३ को उपदफा 

(३) मा उल्िेख भएका कुराको अलतररक्त दहेायका कुराको परीक्षण गनुय पनेछ : 

(क) बोिपत्रदाता  व्यलक्तगत  रुपमा  वा  संयकु्त  उपिमको  साझेदारको  रुपमा  एकभन्दा  वढी बोिपत्रमा संिग्न भए 

वा नभएको, 

(ख) बोिपत्रदाता ऐनको दफा ६३ को उपदफा (२) र (३) बमोलजम खररद कारबाहीमा भाग लिन अयोग्य भए वा 

नभएको, 

(ग) नगरपालिकाबाट वा नगरपालिकािे तोकेको अन्य लनकायबाट लबलि भएको बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा बोिपत्र 

पेि भए नभएको, 

(घ) सभबलन्धत  व्यलक्त,  फमय,  संस्था  वा  कभपनी  आफैिे  खररद  गरेको  बोिपत्र  सभबन्धी  कागजात भरी पेि गरे वा 

नगरेको । 

७०.   बोिपत्रको  मूल्यांङ्कन  :  (१)  अन्तरालष्ट्रयस्तरको  बोिपत्रमा  बोिपत्र  सभबन्धी  कागजातमा  बोिपत्रको  

मलू्य  लवलभन्न मरुामा  उल्िेख  गनय  सलकने  व्यवस्था  भएमा  त्यस्तो  बोिपत्रहरुका  मलू्यिाई  सोही  कागजातमा  

उल्िेख  भए बमोलजमको लवलनमयदर र मरुा अनुसार एउटै मलू्यमा पररवतयन गरी बोिपत्रको मूल्यांङ्कन र तिुना गनुय 

पनेछ । 

(२) बोिपत्रको मलू्याङ्कन र तुिना गदाय मलू्य अलभवलृद्ध कर बाहकेको कबोि अङ्क कायम गरी तिुना गनुय पनेछ । 

(३)  प्रचलित  ऐन  वा  यस  लनयमाविीमा  व्यवस्था  गररए  बमोलजम  वाहके  कुन ै बोिपत्रदाता  वा आलधकाररक रुपमा 

लनणयय प्रकृयामा संिग्न नभएका अन्य कुनै व्यलक्तिाई बोिपत्रको परीक्षण, त्यस्तो परीक्षण गने लसिलसिामा 

बोिपत्रदातासँग  माग  गररएको  जानकारी  वा  प्राप्त  जानकारी,  मलू्याङ्कन  तथा  तिुनासँग  सभबलन्धत जानकारीहरु 

लदन पाइने छैन । 

(४) मलू्याङ्कन सलमलतिे ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोलजम मलू्याङ्कनको िालग समावेि भएका बोिपत्रको 

मलू्याङ्कन गदाय त्यस्तो बोिपत्रको बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा उल्िेख भएको आधार र तररका अनसुार गनुय पनेछ । 

(५)  उपलनयम  (४)  बमोलजम  बोिपत्रको  मलू्यांङ्कन  गदाय  बोिपत्रको  प्रालवलधक,  व्यापाररक  र  आलथयक पक्षको 

मलू्यांङ्कन गनुय पनेछ ।  

(६)  बोिपत्र  सभबन्धी  कागजातमा  उल्िेलखत  क्षेत्र,  गाुस्तर,  लविेषता,  ितय,  कायय  सभपादन  वा  अन्य कुनै 

आवश्यकतामा तालत्वक फरक र गलभभर असर नपन ेनगरपालिकािाई स्वीकायय सानालतना फरक भएका बोिपत्रहरुिाई 

सारभतूरुपमा प्रभावग्राही बोिपत्र मालननेछ र त्यस्ता बोिपत्रको मलू्याङ्कन गदाय िागतमा कुनै प्रभाव  पने  भएमा  

त्यस्तो  प्रभावको  मलू्य  समान  आधारमा  कायम  गरी  बोिपत्रको  कबोि  अङ्कमा  समायोजन  गरी बोिपत्रको 

मलू्याङ्लकत रकम लनकाल्न ुपनेछ । 
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(७)  उपलनयम  (६)  र  लनयम  ७१,  ७२  र  ७३  बमोलजम  लनकालिएको  बोिपत्रको  मलू्यांङ्लकत  रकम बोिपत्रको तिुना 

गने प्रयोजनको िालग मात्र प्रयोग हुनेछ र खररद सभझौताको मूल्यमा समावेि गनय पाईने छैन   

(८) बोिपत्रको मिू प्रलत र प्रलतलिलप प्रलतमा मलू्य वा अन्य कुनै कुरामा लभन्नता पाइएमा मिू प्रलतमा उल्िेख भएको मलू्य वा 

कुरा मान्य हुनेछ । 

(९)  मलू्यांङ्कन  सलमलतिे  उपलनयम  (६)  बमोलजमको  सानालतना  फरकको  मलू्य  कायम  गदाय  सभबलन्धत कामको  

िागत  अनमुान  वा  प्रचलित  बजार  मलू्य  वा  व्याजदरको  आधारमा  कायम  गनुय  पनेछ  ।  त्यस्तो  िागत अनमुान,  

प्रचलित  बजार  मलू्य  वा  व्याज  दर  लनलित  नभएको  अवस्थामा  सोही  आइटमको  अन्य  सारभतू  रुपमा 

प्रभावग्राही बोिपत्रमा उल्िेख भएको मलू्यको औसतका आधारमा कायम गनुय पनेछ । 

(१०)  यस  लनयम  बमोलजम  कायम  गररने  मलू्यको  औलचत्यताको  सभबन्धमा  बोिपत्रदातासँग  परामिय गनुय हुदनै । 

७१.बोिपत्रको  प्रालवलिक पिको  मूल्यांङ्कन:  (१) मलू्यांङ्कन  सलमलतिे  लनयम  ७०  को  उपलनयम (५)  बमोलजम  

बोिपत्रको प्रालवलधक पक्षको मूल्याङ्कन गदाय दहेायका कुराको मलू्यांङ्कन गनुय पनेछ :  

(क)  मािसामान आपलूतय, लनमायण कायय वा अन्य सेवाको क्षेत्र,  

(ख)  मखुय  मखुय  मािसामान,  लनमायण  कायय  वा  अन्य  सेवाको  प्रालवलधक  स्पेलसलफकेिन  र  कायय सञ्चािन तथा 

कायय सभपादन (अपरेलटङ्ग एड पफय मेन्स) लविेषताहरु, र 

(ग)  वारेलन्टको समयावलध । 

(२)  उपलनयम  (१)  बमोलजम  मलू्यांङ्कन  गदाय  बोिपत्र  सभबन्धी  कागजातमा  उलल्िलखत  कुरा  र बोिपत्रदाताि े

बोिपत्रमा उल्िेख गरेको कुरामा कुनै लभन्नता पाइएमा मलू्यांङ्कन सलमलतिे सो लभन्नता समेत उल्िेख गनुय पनेछ । 

(३) उपलनयम (२) बमोलजमको लभन्नताको मलू्य बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा उल्िेख भए बमोलजमको आधार र तररका 

बमोलजम गणना गरी कायम गनुय पनेछ । 

७२.   बोिपत्रको  व्यापाररक  पिको  मूल्यांङ्कन:  (१)  लनयम  ७१  बमोलजम  बोिपत्रको  प्रालवलधक  पक्षको  

मलू्यांङ्कन  भएपलछ मलू्याङ्कंन  सलमलतिे  त्यस्तो  बोिपत्रको  लनयम  ७०  को  उपलनयम  (५)  बमोलजम  

व्यापाररक  पक्षको  मलू्यांङ्कन  गदाय दहेायका कुराको मलू्यांङ्कन गनुय पनेछ : 

(क)  मािसामान, लनमायण कायय वा अन्य सेवा आपलूतय वा सभपन्न गने अवलध, 

(ख)  भकु्तानीको ितय, 

(ग)  बोिपत्रदातािे  समयमा काम सभपन्न नगरे  वापत  लतनुय  पने  पवूयलनधायररत  क्षलतपलूतय  तथा समय अगावै कायय 

सभपन्न गरे वापत पाउने बोनस, 

(घ)  प्रत्याभलूत सभबन्धी बोिपत्रदाताको दालयत्व, 

(ङ)   बोिपत्रदातािे परुा गनुयपन ेदालयत्व, 

(च)  बोिपत्रदातािे प्रस्तालवत खररद सभझौतामा अन्य कुनै ितय थप गरेको भए त्यस्तो ितय । 

(२)  उपलनयम  (१)  बमोलजम  मलू्यांङ्कन  गदाय  बोिपत्र  सभबन्धी  कागजातमा  उलल्िलखत  कुरा  र बोिपत्रदातािे  

बोिपत्रमा  उल्िेख  गरेको  कुरा  जाँची  कुनै  लभन्नता  पाइएमा  मलू्याङ्कन सलमलतिे  सो  लभन्नता  समेत उल्िेख गनुय 

पनेछ । 
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(३)  मलू्याङ्कन  सलमलतिे  उपलनयम  (२)  बमोलजमको  लभन्नताको  मलू्य  कायम  गदाय  बोिपत्र  सभबन्धी कागजातमा 

उल्िेख भए बमोलजमको आधार र तररका बमोलजम गणना गरी कायम गनुय पनेछ । 

७३.   बोिपत्रको  आलथवक  पिको  मूल्यांङ्कन :  (१)  लनयम  ७१  र  ७२  बमोलजम  बोिपत्रको  प्रालवलधक  र  

व्यापाररक  पक्षको मलू्यांङ्कन भएपलछ त्यस्तो बोिपत्रको आलथयक पक्षको मूल्यांङ्कन गनुय पनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजम आलथयक पक्षको मलु्याङकन गदाय प्रालवलधक र व्यापारीक पक्षका कुराहरुमध्ये आवश्यक 

कुराहरुको र आवश्यकतानसुार दहेायका कुरा समेतको बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा उल्िेख भएको आधार र तररका 

बमोलजम मलू्य लनधायरण गरी बोिपत्रको मलू्यांलकत रकम कायम गनुय पनेछ :  

(क) आन्तररक ढुवानी खचय, 

(ख) प्रालवलधक लविेषता । 

(३) उपलनयम (२) को खण्ड (ख) बमोलजम प्रालवलधक लविेषताको मूल्यांङ्कन गदाय बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा उलल्िलखत 

खररद सभबन्धी न्यनूतम दर, क्षमता वा प्रलतफिभन्दा वढी दर, क्षमता वा प्रलतफिको बोिपत्र पेि भएकोमा मलू्यांङ्कन 

सलमलतिे न्यनूतम दर, क्षमता वा प्रलतफिको मात्र मलू्याङ्कन गनुय पनेछ । 

(४) बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा स्वदिेी मािसामान र स्थानीय लनमायण व्यवसायीिाई प्राथलमकता लदईने कुरा उल्िेख 

भएकोमा बोिपत्रको आलथयक पक्ष मलू्याङ्कन गदाय मूल्यांङ्कन सलमलतिे स्वदिेी मािसामान वा लनमायण व्यवसायीिाई 

लदईने प्राथलमकताको रकम गणना गरी त्यस्तो रकम लवदिेी बोिपत्रदाताको कबोि अङ्कमा जोडी मलू्यांलकत अङ्क 

कायम गनुय पनेछ । 

(५) मलू्यांङ्कन सलमलतिे बोिपत्र मलू्याङ्कन गदाय बोिपत्रदातािे लसफाररस गरेको जगेडा पाटयपजूायका सभबन्धमा लवचार गनुय 

हुदँनै । 

७४. लनमावण कायवको बोिपत्रको लवशेष मूल्यांङ्कन: (१) लनमायण काययको बोिपत्र मलू्यांङ्कन गदाय मलू्यांङ्कन 

सलमलतिे लनयम ७१, ७२ र ७३ मा उलल्िलखत कुराको अलतररक्त दहेायका कुराको मलू्यांङ्कन गनुय पनेछ : 

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

भए अनसुारको भए वा नभएको, 

(ख) बोिपत्रदातािे लवि अफ क्वालन्टटीमा संिग्न आइटमको िालग उल्िेख गरेको प्रलत एकाइ दर लवश्वसनीय भए वा 

नभएको , 

(ग) कबोि अङ्क दहेायको कारणिे असन्तलुित भए वा नभएको : 

(१) खररद सभझौताको प्रारलभभक चरणमा गनुय पने कामको आइटमको िालग बोिपत्रदातािे अस्वाभालवक उच्च दर 

उल्िेख गरेकोिे, वा 

(२) बोिपत्रदातािे लबि अफ क्वालन्टटीको कुनै आइटममा न्यनू अनमुान भएको भनी लवश्वास गरेको आइटमको 

िालग लनजिे अस्वाभालवक उच्च दर उल्िेख गरेकोिे । 

(घ) बोिपत्रदातािे पेि गरेको ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बमोलजमको लववरण  अनरुूप सो 

लनमायण कायय सभपन्न गनय सक्ने लनजको प्रालवलधक क्षमता भए वा नभएको । 

(२) उपलनयम (१) को खण्ड (ग) बमोलजमको अवस्थामा वा बोिपत्रदातािे सन्तोषजनक रुपमा काम सभपन्न गनय नसक्ने गरी 

न्यनू कबोि अङ्क उल्िेख गरेको वा लनमायण काययको क्षेत्र वा प्रालवलधक स्पेलसलफकेिन गित रुपमा बझुी वा नबझुी 
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अस्वाभालवक न्यनू कबोि अङ्क उल्िेख गरेको वा प्रारलभभक चरणमा गररने लनमायण काययको िागी बढी दरिे उल्िेख 

गरेको फ्रन्ट िोलडङ्ग छ छैन भन्ने कुरा मलू्याङ्कन सलमलतिे जाँच गनुय पनेछ । त्यसरी न्यनू कबोि अङ्क उल्िेख 

गरेकोवा उपननर्म १ को खण्ि ग बमोनिमकोअवस्थामा मलू्यांङ्कन सलमलतिे त्यस्तो बोिपत्रदातासँग दर लवशे्लषण 

सलहतको स्पष्टीकरण माग गनुय पनेछ । 

(३) मलू्यांङ्कन सलमलतिे उपलनयम (२) बमोलजम मागेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक भएमा त्यस्तो बोिपत्रदातासँग लनजको 

कबोि अङ्कको आठ प्रलतितिे हुने रकम बराबरको थप कायय सभपादन जमानत लिई बोिपत्र स्वीकृत गने लसफाररस 

गनय र त्यस्तो स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो बोिपत्र अस्वीकृत गनय लसफाररस गनय सक्नेछ । 

(४) उपलनयम (३) बमोलजम लिइएको थप कायय सभपादन जमानत अलन्तम लवि भकु्तानी भएपलछ लफताय गनुय पनेछ । 

(४क) मलू्याङ्कन सलमलतिे ऐनको दफा २५ बमोलजम बोिपत्र मलू्याङ्ककन गदाय बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा उल्िेख भए 

बमोलजम नगरपालिका वा नगरपालिका अन्तगयत प्रयोगमा रहकेो बोिपत्रदाताको आलथयक तथा प्रालवलधक क्षमता 

आवश्यक पने हदसभम त्यस्तो बोिपत्रदाताको आलथयक तथा प्रालवलधक क्षमता थप काययको िालग गणना हुने छैन ।  

(४ख) उपलनयम (४क) को प्रयोजनको िालग नगरपालिका वा नगरपालिका अन्तगतयको प्रयोगमा रहकेो बोिपत्रदाताको 

आलथयक तथा प्रालवलधक क्षमता मध्ये त्यस्तो नगरपालिका वा नगरपालिका अन्तगतयको आयोजनािाई आवश्यक पन े

हदसभमको लववरण सो लनकाय वा आयोजनाबाट लिई बोिपत्रदातािे बोिपत्र सभबन्धी कागजात साथ पेि गनुय पनेछ ।  

(४ग) बोिपत्रदातािे आफूिे गरेको अलधकतम कारोबार भएका कुनै तीन आलथयक वषयको लनमायण काययको वालषयक कारोबार 

रकमको औसत वालषयक कारोबार (टनय ओभर) रकमको बढीमा सात गणुािे हुन आउने रकम सभमको मात्र बोिपत्र लिन 

सक्ने कुरािाई बोिपत्रदाताको योग्यता र मलू्याङ्कनको आधारको रुपमा लिन ु पनेछ । यसरी तीन आलथयक वषयको 

वालषयक कारोबार गणना गदाय तत्काि अलघको दि आलथयक वषय लभत्रबाट गणना गनुय पनेछ ।  

(४घ) उपलनयम (४ग) बमोलजम वालषयक कारोबार रकमको सात गणुािे हुन आउने रकम गणना गदाय बोिपत्रदाताको चािु 

ठेक्काको िालग वालषयक दालयत्व रकम घटाएर मात्र यलकन गनुय पनेछ  

(४ङ) यस लनयमको प्रयोजनको िालग बोिपत्रदातािे आलथयक तथा प्रालवलधक क्षमता सभबन्धमा स्वयं घोषणा गरी बोिपत्र 

सभबन्धी कागजात साथ लववरण पेि गनुय पनेछ । यसरी पेि भएको लववरण झठुा ठहरेमा लनजिे पेि गरेको बोिपत्रिाई 

मलू्याङ्कन प्रकृयाबाट हटाई प्रचलित काननू बमोलजम कारबाही गररनेछ ।  

(४ङ१) उपलनयम (४ङ) बमोलजम गरी कागजात तथा लववरण पेि गदाय लनजको आलथयक क्षमतासंग सभबलन्धत नगद प्रवाहको 

व्यवस्था गनय सक्ने तरि सभपलत, कजाय सलुवधा र अन्य लविीय श्रोत समेत खिुाउन ुपनेछ । (४च) यस लनयमको 

प्रयोजनको िालग बोिपत्रदाताको पलछल्िो आलथयक वषयको वासिातमा खदु दालयत्व भन्दा सभपलत बढी भएको हुन ु

पदयछ ।  

(४छ) उपलनयम (४क), (४ख), (४ग), (४घ), (४ङ),(४ङ१) र (४च) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन यो लनयम प्रारभभ 

हुन ुअलघ मलू्याङ्कन प्रकृयामा रहकेा बोिपत्रको हकमा यो लनयम प्रारभभ हुन ुअलघ कायम रहकेो व्यवस्था बमोलजम 

हुनेछ ।  

(७४क) मलू्याङ्कन सभबन्धी लविेष व्यवस्था : (१) मलू्याङ्कन सलमलतिे प्रस्ताव मूल्याङ्कन गदाय एकि वा संयकु्त 

उपिममा प्रस्ताव पेि गने कुन ै बोिपत्रदाता, लसिबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामियदाता, सेवा प्रदायक, 

आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी वा अन्य व्यलक्त, फमय, संस्था वा कभपनीका सञ्चािक उपर भ्रष्टाचारको कसरूमा मदु्दा 

दायर भए नभएको सभबन्धमा यलकन गरी त्यस्तो मदु्दा दायर भएको देलखएमा सभबलन्धत लनकाय माफय त नेपाि सरकार 

समक्ष िेखी पठाउन ुपनेछ ।  
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(२) उपलनयम (१) बमोलजम िेखी आएमा नेपाि सरकारिे त्यस्तो बोिपत्रदाता, लसिबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, 

परामियदाता, सेवा प्रदायक, आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी वा अन्य व्यलक्त, फमय, संस्था वा कभपनीका सञ्चािकिे 

एकि वा संयकु्त उपिमबाट पेि गरेको प्रस्ताविाई मलू्याङ्कन गरी सक्न ु पने अवलधलभत्र मलू्याङ्कन प्रलियामा 

समावेि नगनय लनदिेन लदन सक्नेछ ।  

(३) उपलनयम (२) बमोलजम लनदिेन भई आएमा मलू्याङ्कन सलमलतिे त्यस्तो प्रस्ताविाई मूल्याङ्कन प्रलियाबाट हटाई 

बाँकी प्रस्ताव मूल्याङ्कन गनुय पनेछ । 

७५. प्रलतवेदन पेश गननव पने:मलू्यांङ्कन सलमलतिे लनयम ६९, ७०, ७१, ७२, ७३ र ७४ बमोलजम गरेको परीक्षण तथा 

मलू्याङ्कनको लवस्ततृ लवशे्लषण र दहेायका कुरा खिुाई सोको प्रलतवेदन तयार गनुय पनेछ र सो प्रलतवेदन मलू्यांङ्कन 

कायय िरुु गरेको लमलतिे पन्र लदनभलत्रमा नगरपालिकामा पेि गनुय पनेछ :  

(क)  बोिपत्रदाताको नाम र ठेगाना, 

(ख) बोिपत्रदाताहरुको कूि कबोि रकम र मरुा, 

(ग)  ऐनको  दफा  २३ को  उपदफा (८)  र  (९)  बमोलजम  त्रलुट  सच्याईएको  भए  त्यस्तो  त्रुलट  सच्याई कायम भएको 

कूि कबोि रकम र मरुा, 

(घ)  बोिपत्रदातािे कुनै छुट लदन प्रस्ताव गररएको कुरा आलथयक प्रस्ताव खोिेको मचुलु्कामा उल्िेख भएको भए 

मलू्यांङ्कन सलमलतिे त्यसरी छुट लदन प्रस्ताव गररएको रकम समायोजन गरेको कुरा, 

(ङ)   ऐनको दफा १३ उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोलजम बोिपत्र तिुना गनय प्रयोग भएको मरुा र उलल्िलखत 

लमलतको लवलनमय दरको आधारमा कायम भएको रकम, 

(च)  ऐनको दफा २३ को उपदफा (२), (३), (४) र (६) बमोलजम परीक्षण गदाय पाईएका आधारहरु, 

(छ) ऐनको  दफा  २५  को  उपदफा  (८)  बमोलजम  न्यनूतम  मलू्यांङ्लकत  सारभतूरुपमा  प्रभावग्राही बोिपत्रको 

मलू्याकंनको आधार र तरीका । 

७६.   बोिपत्र  स्वीकृत  गने  अलिकारी:  (१)  दहेायको  रकमको  बोिपत्र  स्वीकृत  गने  अलधकार  दहेाय  बमोलजमका 

अलधकारीिाई  हुनेछ : 

(क) एक   करोड   रूपैयाँ सभमको राजपत्राङ्लकत  ततृीय  श्रेणी  वा  सो सरहको महािाखा/िाखा प्रमखू /वडा सलचव   

(ख)  पाँच  करोड  रूपैयाँसभमको राजपत्राङ्लकत  लितीय श्रेणीको  वा सो सरहको िाखा/महािाखा प्रमखू  । 

(ग) पन्र  करोड  रूपैयाँसभमको राजपत्राङ्लकत प्रथम श्रेणीको वा सो सरहको लवभाग/महािाखा प्रमखू  । 

(घ) पचास  करोड  रूपैयाँ सभमको प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत । 

(ङ) पचास करोड रुपैयाभन्दा बढी रकमको नगर पालिका प्रमखु ।  

७७.   मािसामानको नमूना: (१) बोिपत्र मलू्यांङ्कन हुदँा असफि भएको बोिपत्रदातािे आफूिे पेि गरेको 

मािसामानको नमनूा लफताय लिन नगरपालिका समक्ष खररद सभझौता भएको सात लदनलभत्र लिलखत रुपमा अनरुोध गनय 

सक्नेछ ।  
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(२) उपलनयम (१) बमोलजम अनरुोध भएकोमा त्यस्तो मािसामानको नमनूा परीक्षणमा नष्ट नभएको भए  ढुवानी  गने  र  

प्याकेलजङ  गने  िगायतका  सभपणुय  खचय  बोिपत्रदातािे नै  व्यहोने  गरी  त्यस्तो  नमनूा नगरपालिकािे लनजिाई 

लफताय गनुय पनेछ । 

(३)   स्वीकृत   बोिपत्रको   बोिपत्रदातािे   पेि   गरेको   मािसामानको   नमनूाको   आपलूतय   गररने मािसामानसँग  

तिुना  गने  प्रयोजनको  िालग  नगरपालिकाि े बोिपत्र  मलू्यांङ्कन  सलमलतबाट  प्रमालणत गराई सरुलक्षत राखन ुपनेछ । 

पररच्छेद-६ 

परामिय सेवा सभबन्धी व्यवस्था 

७८.कायव िेत्रगत शतव तयार गननव पने  : नगरपालिकािे परामिय सेवा खररद गनयको िालग दहेायका कुरा सलहतको कायय 

क्षेत्रगत ितय तयार गनुय पनेछ : 

(क)  परामियदातािे गनुय पने कामको पषृ्ठभलूम र उद्दशे्य, 

(ख)  परामियदाताको काययक्षेत्र र लनजिे सभपादन गनुय पने काम, 

(ग)  कामसंग सभबलन्धत अध्ययन तथा आधारभतू त्यांक उपिब्ध भए सो को लववरण, 

(घ)  परामियदातािे  नगरपालिकािाई  कुनै  ज्ञान  वा  िीप  हस्तान्तरण  गनुय  पने  भए सो सभबन्धी लववरण, 

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

(च)  परामियदाताको  मखुय  जनिलक्तको  काम  तथा  योग्यता  र  लनजिे  गनुयपन े कामको  िालग  िाग्नेअननमाननत 

समर्,  

(च१)  परामियदाताको मखुय जनिलक्तको रुपमा प्रस्तालवत परामियदाता सभझौता पिात काम गनय नसक्ने गरी लबरामी 

भएको, दघुयटनामा परेको वा मतृ्य ुभएको वा अन्य मनालसब कारणिे त्यस्तो कायय गनय नसक्ने भएकोमा बाहके 

अन्य अवस्थामा त्यस्तो मखुय जनिलक्तको रुपमा प्रस्तालवत व्यलक्तिाई पररवतयन गनय नसक्ने कुरा,  

 

(च२)  कुनै परामियदाता मखुय जनिलक्तको हलैसयतिे सभझौता बमोलजम पणूयकािीन रुपमा संिग्न रहकेो अवस्थामा 

सभझौता बमोलजम कायय सभपन्न नभएसभम सो सभझौता बमोलजमको काययतालिकामा दोहोरो पने गरी सोही 

व्यलक्तको व्यलक्तगत लववरण अन्य परामिय सेवा खररद प्रलियामा प्रयोग गनय नलमल्ने कुरा  ।  

(छ)  परामियदातािे काम िरुु गने र सभपादन गररसक्न ुपने समय, 

(ज)  नगरपालिकािे परामियदातािाई उपिब्ध गराउने सचूना, भौलतक सुलवधा, उपकरणको लववरण, र 

(झ) परामियदातािे पेि गनुयपने प्रलतवेदन, त्यांक, नक्सा, सभे प्रलतवेदन आलदको लववरण । 

७९.खनिा रुपमा आशयपत्र माग गरी सलंिप्त सचूी तयार गननवपने: (१) नगरपालिकािे वीस िाख रुपैंयाँभन्दा बढी 

मलू्यको परामिय सेवा खररद गनय ऐनको दफा ३० बमोलजम सचूना प्रकािन गरी आियपत्र माग गनुय  पनेछ । 

(२) सामान्यतया दि करोड रुपयैाँ भन्दा बढी रकमको परामिय सेवा खररद गनुयपरेमा अन्तरालष्ट्रयस्तरको आियपत्र माग गनुय 

पनेछ । 

(३) उपलनयम (१) र (२) बमोलजम आियपत्र माग गने सचूनामा दहेायका कुराहरु खिुाउन ुपनेछ : 

(क)  नगरपालिकाको नाम र ठेगाना, 
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(ख)  प्रस्तालवत काम वा आयोजनाको सामान्य लववरण, 

(ग)  प्रस्तालवत कामको खचय व्यहोने स्रोत, 

(घ)  आियपत्रदाताको योग्यता, 

(ङ)   आियपत्रदाता फमय वा कभपनी भए, 

(१)   फमय वा कभपनीको लववरण, संगठन र कमयचारी, 

(२)   दईु  वा  दईुभन्दा  बढी  फमय  वा  कभपनीि े समहू,  संगठन  वा  संयकु्त  उपिमको  रुपमा परामिय सेवा लदने भए 

त्यस्ता फमय वा कभपनीको नाम, ठेगाना, लववरण तथा मखुय भई काम गने फमय वा कभपनीको नाम,  

(छ)  प्रस्तालवत कायय सभपन्न गनय िाग्ने अनमुालनत समय, 

(ज)  संलक्षप्त सचूीमा  परेका व्यलक्त, फमय, संस्था  वा  कभपनीबाट मात्र परामिय  सेवा  खररद सभबन्धी प्रस्ताव माग गररने 

कुरा, 

(झ) आियपत्रदातािे पेि गनुय पने कागजातहरु, 

(ञ)  आियपत्र तयार गने लनदिेन र आियपत्र पेि गने अलन्तम लमलत तथा स्थान, र 

(ट)  नगरपालिकासंग सभपकय  गने ठेगाना र सभपकय  व्यलक्त । 

(४) अन्तरालष्ट्रयस्तरको आियपत्र माग गदाय एक तह मालथको अलधकारीको लस्वकृलत लिन ुपनेछ । 

(५)  यस  लनयम  बमोलजम  पनय  आएका  आियपत्रदाताको  योग्यता,  अनभुव  र  क्षमता  समेत  मलू्यांङ्कन गरी  त्यस्तो  

आियपत्रदाताको  योग्यता,  अनभुव  र क्षमता मलू्याङ्कन  गने  आधार  समेत  यलकन  गरी  त्यस्तो  परामिय सेवा लदन 

सक्ने आसयपत्रदाताको छनौट गनुय पनेछ । 

तर,  स्वीकृत  मलू्याङ्कनका  आधारहरू  आियपत्र  दालखिा  भई  सकेपलछ  पररवतयन  गरी  मलू्याङ्कन  गनय सलकने छैन । 

(६) अन्तरालष्ट्रयस्तरको आियपत्रदाताको छनौट गदाय लवलभन्न मिुकु, पषृ्ठभलूम र एक स्थानीय फमय वा कभपनीको छनौट गनुय 

पनेछ । 

(७)  उपलनयम  (१)  बमोलजमको  सचूना  बमोलजम  आियपत्र  पेि  नगने  खयालत  प्राप्त  परामियदातासंग सभपकय  गरी लनजको 

नाम संलक्षप्त सचूीमा समावेि गनय सलकनेछ । 

(८) यस लनयम बमोलजम आियपत्रदाताको छनौट गदाय वा उपलनयम (७) बमोलजम नाम समावेस गदाय कभतीमा तीन वटा 

आियपत्रदाता छनौट हुन नसके पनु: सचूना प्रकािन गरी आियपत्र माग गनुय पनेछ । 

(९)  उपलनयम  (८)  बमोलजम  दोस्रो  पटक  सचूना  प्रकािन  गदाय  पलन  कभतीमा  तीन  वटा  आियपत्र छनौट हुन नसकेमा 

छनौट भएका जलत आियपत्रदाताको मात्र सचूी कायम गनय सलकनेछ । 

(१०) यस लनयम बमोलजम तयार भएको सचूीको जानकारी आियपत्र पेि गने सबै आियपत्रदातािाई लदन ुपनेछ । 

(११)  उपलनयम  (२)  बमोलजम  परामिय  सेवाको  खररदको  हकमा  लवदिेी  आियपत्रदातािे  स्वदिेी परामियदाता व्यलक्त, 

फमय वा कभपनीसँग संयकु्त उपिम गरेमा त्यस्तो लवदिेी आियपत्रदातािाई प्राथलमकता लदन सलकनेछ । 

तर, यसरी संयकु्त उपिम कायम गदाय दोहोरो पने गरी संयकु्त उपिम गनय सलकने छैन । 
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(१२)  उपलनयम  (५)  बमोलजम  क्षमताको  मलू्याङ्कन  गदाय  परामिय  सेवाको  कूि  िागत  अनमुानको  एक सय पचास 

प्रलतितमा नबढ्ने गरी हुने कारोबार रकम (टनयओभर) को आधार लिन ुपनेछ । 

(१३)  उपलनयम  (५)  बमोलजम  आियपत्रदाताको  छनौट  गदाय  लनयम  ६३  बमोलजमको  अवलधलभत्र  कायय 

सभपन्न हुने गरी छनौट गनुय पनेछ । 

(१४) यस लनयम बमोलजम आियपत्रदाता छनौट गदाय कुनै आियपत्रदातािे आफूिे प्राप्त गरेको अङ्क र छनौटमा पनय 

नसकेको कारण माग गरेमा पाँच लदनलभत्र लनजिे प्राप्त गरेको अङ्क र छनौट हुन नसकेको कारण आियपत्रदातािाई 

लदन ुपनेछ । 

८०.  प्रस्ताव माग गने: (१) लनयम ७९ बमोलजम संलक्षप्त सचूी तयार भएपलछ नगरपालिकािे सो सचूीमा परेका  

आियपत्रदाताहरुिाई  प्रस्ताव  सभबन्धी  कागजात,  हुिाक,  कुररयर  वा  व्यलक्त  वा  लवद्युतीय  सञ्चार  माध्यम 

माफय त  पठाई  बीस  िाख रूपैयाँसभम िागत अनमुान  भएको  खररदका िालग  कभतीमा  पन्र  लदन  र सो  भन्दा  बढी 

िागत अनमुान भएको खररदका िालग कभतीमा तीस लदनको समय लदई लनजहरुबाट प्रस्ताव माग गनुय पनेछ । यसरी 

पठाइने प्रस्ताव सभबन्धी कागजातको कुनै िलु्क िाग्ने छैन । 

(२)  प्रस्ताव  सभबन्धी  कागजातमा  ऐनको  दफा  ३१  मा  उलल्िलखत  कुराका  अलतररक्त  देहायका  कुराहरु उल्िेख गनुय 

पनेछ  : 

(क)  प्रस्ताव मागपत्र, 

(ख)  प्रस्तावदाताि े प्रस्ताव  गरेको  प्रमखु  जनिलक्तिे  आफ्नो  हािसािैको  वैयलक्तक  लववरण  सत्य र पणुय रहकेो 

कुरा प्रमालणत गरेको हुन ुपने व्यहोरा, 

(ग)  प्रालवलधक प्रस्ताव मलू्यांङ्कन गरेपलछ मात्र आलथयक प्रस्ताव खोलिने कुरा, 

(घ)  प्रालवलधक प्रस्तावमा प्रस्तावदातािे प्राप्त गनुय पने उिीणाङ्क, 

(ङ)   प्रस्तावदाताि े सभबलन्धत  कामको  िालग  आफ्नो  छुटै्ट  कायययोजना  तथा जनिलक्त  प्रस्ताब  गनय सक्ने वा 

नसक्ने, 

(च)  प्रस्तावदातािे काययक्षेत्रगत ितयमा लटप्पणी गनय सक्ने वा नसक्ने, र 

(छ)  प्रस्तालवत कायय गनय आवश्यक पने रकम व्यहोने स्रोत । 

(३)  नगरपालिकािे प्रस्ताव सभबन्धी कागजातमा प्रस्ताव मलू्यांङ्कनको अङ्कभार उल्िेख गनुय पनेछ ।   

(४) उपलनयम (३) बमोलजम अङ्कभार उल्िेख गदाय दहेाय बमोलजम गनुय पनेछ : 

(क)  प्रस्तावको  छनौट  गाुणस्तर  र  िागत  लवलध  अपनाई  गररने  भएमा  कामको  प्रकृलत  र  जलटिता अनसुार 

प्रालवलधक तथा आलथयक प्रस्तावको कूि अङ्कभार एकसय हुने गरी र त्यस्तो कूि अङ्कभार मध्ये प्रालवलधक 

प्रस्तावको कूि अङ्कभार सिरीदलेख नब्बे र आलथयक प्रस्तावको अङ्कभार तीसदलेख दिसभम हुने गरी लनधायरण 

गनुय पनेछ । 

(ख)  प्रस्तावको छनौट गणुस्तर लवलध, लनलित बजेट लवलध र न्यनू िागत लवलध अपनाई गररने भएमा प्रालवलधक 

प्रस्तावको कूि अङ्ंकभार एकसय हुने गरी लनधायरण गनुय पनेछ । 
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(५)  लनलित  बजेट  लवलधबाट  परामियदाताको  छनौट  गनय  प्रस्ताव  आह्वान  गदाय  उपिब्ध  बजेट प्रस्तावमा खिुाउन ुपनेछ 

। 

(६) प्रस्ताव सभबन्धी कागजातमा परामियदाताको छनौट गनय अङ्कभार उल्िेख गदाय दहेाय बमोलजमको अङ्कको सीमा 

ननाघ्ने गरी कामको प्रकृलत र जलटिता अनसुार उपयकु्त अङ्क उल्िेख गनुय पनेछ : 

(क) प्रस्तावदाताको खास कामको अनभुव  कूि अङ्कको पच्चीस प्रलतितसभम 

(ख)  कायय  सभपादन  गने  तररका  र  कायय कूि अङ्कको बीसदलेख पैंतीस प्रलतितसभम क्षेत्रगत ितय प्रलतको 

प्रभावग्राहीता  

(ग) मखुय मखुय जनिलक्तको योग्यता र अनभुव  कूि अङ्कको तीसदलेख साठी प्रलतितसभम 

(घ) प्रलवलध हस्तान्तरण वा तालिम   कूि अङ्कको दि प्रलतितसभम 

(ङ) स्वदिेी जनिलक्तको सहभालगता   कूि अङ्कको दि प्रलतितसभम 

जभमा       कूि अङ्क १०० 

 

(७)  उपलनयम (६) को खण्ड (ङ) मा उलल्िलखत अङ्कभार रालष्ट्रययस्तरको प्रस्तावको हकमा िाग ूहुनेछैन । 

(८) उपलनयम (६) मा उलल्िलखत सबै मलू्यांङ्कनका आधारिाई तीन वटा उप-आधारमा लवभाजन गरी सो वापतको अङ्क 

समेत लनधायरण गनुय पनेछ । 

(९) उपलनयम (३) बमोलजम अङ्कभार उल्िेख गदाय उिीणायङ्क समेत उल्िेख गनुय पनेछ ।  

(१०) परामिय सेवाको खररदको प्रस्ताव सभबन्धी कागजातमा परामियदाता छनौट गने अङ्कभार उल्िेख गदाय कुन ै

परामियदाता व्यलक्त, फमय वा कभपनीसँग भइरहकेा काम  (वकय  इन याण्ड) को जनिलक्त सोही हदसभम पलछल्िो 

प्रस्तावको मलू्याङ्कनको समयमा गणना नहुने कुरा उल्िेख गनुय पनेछ । 

(११)  यस  लनयम  बमोलजम  प्रस्ताव  मलू्याङ्कन  गदाय  उपलनयम  (८)  बमोलजम  गररएको  लवभाजन  र  सो वापतको 

अङ्कभारको आधारमा मात्र मलू्याङ्कन गनुय पनेछ । 

८१.मौजनदा सचूीमा रहेका परामशवदाताबाट प्रस्ताव माग गरी परामशव सेवा लिन सलकने: (१) बीस िाख रुपैयाँभन्दा 

कम रकमको  परामिय  सेवा  ऐनको  दफा  ६क.  बमोलजमको  मौजदुा  सचूीमा  रहकेा  परामियदाताबाट लिलखत  रुपमा 

प्रालवलधक र आलथयक प्रस्ताव माग गरी खररद गनय सलकनेछ । 

(२)  उपलनयम  (१)  बमोलजम  प्रस्ताव  माग  गदाय  सभभव  भएसभम  छ  वटा  र  कभतीमा  तीन  वटा परामियदातािाई 

प्रस्ताव सभबन्धी कागजात पठाई प्रालवलधक र आलथयक छुट्टा छुटै्ट खाममा माग गनुय पनेछ । 

(३)  उपलनयम  (२)  बमोलजमको  प्रस्ताव  मूल्यांङ्कन  लवलध  गुास्तर  र  िागत  लवलध  अनसुार  छनौट  गनुय 

पनेछ । 

८२.प्रस्ताव  तयार  गनव  लदईने  लनदेशनमा  उल्िेख  गननवपने  कन रा:  ऐनको  दफा  ३१  को  उपदफा  (२)  को  खण्ड (ग) 

बमोलजमको प्रस्ताव तयार गनय प्रस्तावदातािाई लदइने लनदिेनमा दहेायका कुरा उल्िेख गनुय पनेछ : 

(क)  प्रालवलधक प्रस्ताव र आलथयक प्रस्तावको ढाँचा, 
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(ख)  प्रालवलधक र आलथयक प्रस्ताव तयार गने र पेि गने तरीका, 

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

(घ)  प्रस्ताव  सभबन्धी  कागजातका  सभबन्धमा  प्रस्तावदातािे  कुन ै जानकारी  लिन ु पने  भए  त्यस्तो जानकारी लिन 

सलकने तररका, 

(ङ)   प्रस्तालवत कामको कुनै अंि परामियदातािे सब-कन्रयाक्टमा लदन सक्ने नसक्ने कुरा, 

(च) नगरपालिकािे उपिब्ध गराउने सचूना, सेवा, उपकरण सभबन्धी जानकारी, 

(छ)  प्रस्ताव पेि गनुयअलघ प्रस्तावदाताको बैठक हुने नहुने कुरा, 

(ज)  प्रस्ताव मान्य हुने अवलध, 

(झ) प्रस्तालवत  खररद  कारबाही  अन्तगयत  सजृना  हुन े कुनै  मािसामान  आपलूतय,  लनमायण  कायय,  अन्य सेवा  वा  

परामिय  सेवा  सभबन्धी  काम  परामियदात ृ फमय  वा  लनजसंग  सभबद्ध  व्यलक्त  संस्थािाई लददंा  प्रस्तालवत  

परामिय  सेवासंगको  स्वाथय  बालझन  सक्छ  भन्ने नगरपालिकािाई िागेमा त्यस्तो प्रस्तावदाता वा व्यलक्तिाई 

त्यस्तो काम लदन नसलकने कुरा, 

(ञ)  प्रस्तावदाता र लनजको जनिलक्तिे लतनुय पने कर वारेको जानकारी र प्रस्तावदातािे कर वा अन्य कुनै लवषयमा थप 

जानकारी लिन चाहमेा लनजिे सभपकय  गनुय पने आलधकाररक अन्य लनकाय, 

(ट) प्रस्तावको भाषा, 

(ठ)  नगरपालिकािे प्रस्ताव सभबन्धी कागजात संिोधन गने काययलवलध, 

(ड)  प्रस्ताव पेि गने तररका, 

(ढ)   प्रस्ताव खोल्ने तररका, 

( ण)  गोपलनयता सभबन्धी ितय । 

८३.   प्रस्ताव  छनौट  लवलि: (१)  दहेायको  कामको  िालग  परामिय  सेवा  खररद  गदाय  गणुस्तर लवलध छनौट गरी खररद 

गनय सक्नेछ  :  

(क)  आफ्नो  क्षेत्रको  आलथयक  वा  क्षेत्रगत  अध्ययन,  वहुक्षेलत्रय  (मल्टी  सेक्टरि)  सभभाव्यता  अध्ययन, घातक  

फोहरमैिा  ब्यवलस्थत  गने  एवं  तह  िगाउने  संयन्त्रको  लडजाइन,  िहरी  गरुुयोजनाको लडजाइन,  लवलिय  क्षेत्र  

सधुार  जस्ता  परामियदाताबाट  अपेलक्षत  कायय  स्पष्टरुपमा  यलकन  गनय नसलकने  प्रकृलतको  र  नगरपालिकाि े 

परामियदाताबाट  खोजपणुय प्रस्तावको  अपेक्षा गरेको काम, 

(ख)  ठूिा  बाँध  वा  प्रमखु  पवूायधार  लनमायणको  सभभाव्यता  अध्ययन  वा  संरचनात्मक  इलन्जलनयररङ्ग लडजाइन, 

महत्वपणुय नीलत सभबन्धी अध्ययन, लवषयगत क्षेत्रको व्यवस्थापन अध्ययन जस्ता उच्च दक्षता आवश्यक पने र 

भलवष्ट्यमा गभभीर तथा दरूगामी प्रभाव पाने लकलसमको काम,  

(ग)  व्यवस्थापन  परामिय,  क्षेत्रगत  (सेक्टरि)  तथा  नीलतगत  अध्ययन  जस्ता  सेवाको  मलू्य  कामको गणुस्तरमा 

लनभयर हुने वा व्यलक्त, संस्था लपच्छे सारभतू रुपमा अिग अिग तररकाबाट सभपादन गनय सलकने र प्रलतस्पधी 

प्रस्तावको िागत तिुना गनय नसलकने लकलसमको काम ।  

(२) उपलनयम (१) बमोलजम गणुस्तर लवलध छनौट गनय प्रमखुको स्वीकृलत लिन ुपनेछ । 
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(३) िेखापरीक्षण, सामान्य इलन्जलनयरीङ्ग लडजाइन तथा खररद एजेन्ट जस्ता राम्ररी अभ्यास भइसकेका, लनयलमत प्रकृलतका र 

कम िागत िाग्ने कामका िालग न्यनू िागत लवलध छनौट गनय सलकनेछ । 

८४. प्रस्ताव  खोल्ने  तररका:  (१) नगरपालिकािे  ऐनको  दफा  ३२  बमोलजम  प्रस्ताव  खोल्दा  प्रस्तावदाता  वा लनजको 

प्रलतलनलधको रोहवरमा खोल्न ुपनेछ । 

तर, प्रस्तावदाता वा लनजको प्रलतलनलध उपलस्थत नभएको कारणिे प्रस्ताव खोल्न बाधा पने छैन । 

(२)  उपलनयम  (१)  बमोलजम  प्रस्ताव  खोल्नअुलघ  भयाद  नाघी  प्राप्त  हुन  आएको  प्रस्तावको  खाम  र 

रीतपवूयक  दताय  भएका  प्रस्तावको  खामिाई  छुट्याई  भयाद  नाघी  प्राप्त  हुन  आएका  प्रस्ताव  नखोिी  सभबलन्धत 

प्रस्तावदातािाई  लफताय  गनुय  पनेछ  ।  त्यसरी  लफताय  गररएको  कुरा,  लमलत  र  समय  खररद  कारबाहीको  प्रलतवेदनमा 

खिुाउन ुपनेछ । 

(३)  उपलनयम  (२)  बमोलजम  प्रस्ताव  लफताय  गरेपलछ  रीतपवूयक  दताय  भएका  प्रस्तावको  बालहरी  खाम िमैसंग खोिी सो 

खामसँग रहकेो प्रालवलधक प्रस्तावको खाम खोिी दहेायका कुरा पढेर सनुाई सोको मचुलु्का तयार गनुय पनेछ : 

(क)  प्रस्तावदाताको नाम र  ठेगाना, 

(ख)  प्रस्तावमा प्रस्तावदाताको हस्ताक्षर भए नभएको  

(ग)  प्रस्ताव  सभबन्धी  कागजातमा  सच्याईएको  वा  केरमेट  गरेकोमा  प्रस्तावदाता  वा  लनजको प्रलतलनलधिे हस्ताक्षर 

गरे नगरेको, 

(घ)  नगरपालिकािे उपयकु्त ठानेको अन्य आवश्यक कुराहरु । 

(४)  उपलनयम  (३)  बमोलजमको  मचुलु्कामा  उपलस्थत  प्रस्तावदाता  वा  लनजको  प्रलतलनलधको  दस्तखत गराउन ुपनेछ । 

(५) उपलनयम (४) बमोलजम खोलिएको प्रालवलधक प्रस्ताव यथालिघ्र मलू्यांङ्कन सलमलतमा पठाउन ुपनेछ । 

८५. प्रालवलिक प्रस्तावको मलू्यांङ्कन गने तररका: (१) प्रालवलधक प्रस्ताव मलू्यांङ्कन गदाय मलू्यांङ्कन सलमलतका 

प्रत्येक सदस्यिे छुट्टा  छुटै्ट  रुपमा  लनयम  ८० को  उपलनयम  (६)  मा उलल्िलखत  आधार  बमोलजम  मलू्यांङ्कन  गरी 

प्रस्तावदाताि े प्राप्त गरेको अङ्क यलकन गनुय पनेछ । 

(२)  मलू्याङ्कन  सलमलतिे  प्रालवलधक  प्रस्तावको  मलू्याङ्कन  गनयको  िालग  सहयोग  परु् याउन  सभबलन्धत लवज्ञहरू 

सलहतको तीन सदस्यीय उपसलमलत गठन गनय सक्नेछ । 

३)  उपलनयम  (१)  बमोलजम  अङ्क  यलकन  भएपलछ  सो  सलमलतको  प्रत्येक  सदस्यिे  प्रदान  गरेको  अङ्क गणना गरी सो 

सलमलतिे त्यस्तो प्रस्ताविे प्राप्त गरेको औषत अङ्क लनकाल्न ुपनेछ ।  

(४) उपलनयम  (१) र (३) बमोलजम मूल्यांङ्कन पलछ मलू्यांङ्कन सलमलतिे  लनयम ८० को उपलनयम (९) बमोलजमको 

उिीणायङक प्राप्त गने प्रस्तावदाताहरुको सचूी तयार गनुय पनेछ । 

(५)  उपलनयम  (४)  बमोलजमको  सचूी  तयार  गदाय  उच्चतम  अकं प्राप्त गने प्रस्तावदाता दखेी िमैसँग तयार गनुयपनेछ ।  

(६) मलू्यांङ्कन सलमलतिे प्रालवलधक प्रस्तावको मलू्यांङ्कनको कायय समाप्त नहुञ्जेि आलथयक प्रस्ताव खोल्न हुदंनै । 

(७)  उपलनयम  (४)  बमोलजमको  सचूीमा  रहकेा  प्रस्तावदाताको  मात्र  लनयम  ८८  बमोलजम  आलथयक प्रस्ताव खोलिनेछ । 
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(८)  उपलनयम  (४)  बमोलजमको  सचूीमा  समावेि  हुन  नसकेका  प्रस्तावदाताको  प्रस्ताव  नखोिी सभबलन्धत 

प्रस्तावदातािाई लफताय गनुय पनेछ । 

८६.मूल्यांङ्कन  प्रलतवेदन  तयार  गननव  पने  :  (१)  मलू्याङ्कन  सलमलतिे  लनयम  ८५  बमोलजमको  मूल्यांङ्कन  

सभबन्धी  कारबाही पलछ प्रस्तावको गणुस्तर सभबन्धमा प्रलतवेदन तयार गनुय पनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजमको प्रलतवेदनमा दहेायका कुराहरु समेत उल्िेख गनुय पनेछ : 

(क)  प्रस्तावदाताको नाम र ठेगाना, 

(ख)  प्रस्तावदाता वा लनजको अलधकार प्राप्त प्रलतलनलधको सलहछाप भए वा नभएको, 

(ग)  प्रस्तावदाता प्रस्ताव पेि गनय काननू बमोलजम योग्य भएको पष्ु्टयाई गने कागजातहरु पेि भए वा नभएको, 

(घ)  संयकु्त उपिम सभबन्धी सभझौता आवश्यक भए सो पेि भए वा नभएको,  

(ङ) प्रस्ताव  सभबन्धी  कागजातमा  प्रस्तावदातािाई  लदइएको  लनदिेन  अनरुुप  प्रस्ताव  परुा भए  वा नभएको, र 

(च)  प्रत्येक प्रस्तावको सापेलक्षक सविता, दवुयिता र मलू्याङ्कनको पररणाम । 

८७. प्रालवलिक प्रस्ताव मूल्यांङ्कन गदाव छनौट भएको प्रस्तावदातािाई सचूना लदनन पने : (१) नगरपालिकािे लनयम 

८५ को उपलनयम  (४) बमोलजमको सचूीमा समावेि भएका प्रस्तावदातािाई आलथयक प्रस्ताव खोल्ने स्थान, लमलत र 

समय उल्िेख गरी सो लमलत र समयमा उपलस्थत हुन सचूना लदन ुपनेछ । 

(२)  उपलनयम  (१)  बमोलजम  प्रस्तावदातािाई  उपलस्थत  हुन  सचूना  लददंा  रालष्ट्रयस्तरको  प्रस्तावको हकमा कभतीमा सात 

लदन र अन्तरायलष्ट्ररयस्तरको प्रस्तावको हकमा कभतीमा पन्र लदनको अवलध लदन ुपनेछ । 

(३) उिीणांक प्राप्त नगने प्रस्तावदातािाई लनजको प्रालवलधक प्रस्ताव छनौट हुन नसकेको कारण खिुेको सचूना सलहत लनजको 

आलथयक प्रस्ताव लफताय लदन ुपनेछ ।  

(४) यस लनयमाविी बमोलजम प्रस्तावदाता छनौट गदाय कुनै प्रस्तावदातािे आफूिे प्राप्त गरेको अङ्क र छनौटमा  पनय  

नसकेको  कारण  माग  गरेमा  पाँच  लदनलभत्र  लनजिे  प्राप्त  गरेको  अङ्क  र  छनौट  हुन  नसकेको  कारण 

प्रस्तावदातािाई लदन ुपनेछ । 

८८.  आलथवक प्रस्ताव खोल्ने: (१) मलू्यांङ्कन सलमलतिे आलथयक प्रस्तावको खाम खोल्दा प्रस्तावदाता वा लनजको 

प्रलतलनलधको उपलस्थलतमा खोल्न ुपनेछ । 

तर,  प्रस्तावदाता  वा  लनजको  प्रलतलनलध  उपलस्थत  नभएको  कारणिे  आलथयक  प्रस्ताव  खोल्न  बाधा  पने छैन । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजम आलथयक प्रस्तावको खाम खोिेपलछ मलू्यांङ्कन सलमलतिे प्रस्तावदाताको नाम, लनजिे  

प्रालवलधक  प्रस्तावमा  प्राप्त  गरेको  अङ्क  र  आलथयक  प्रस्तावमा  प्रस्ताव  गरेको  सेवा  िलु्क  पढेर  सनुाई  दहेाय 

बमोलजमको मचुलु्का तयार गनुय पनेछ : 

(क) प्रस्तावदाताको नाम र ठेगाना, 

(ख) प्रस्तालवत सेवा िलु्क, 

(ग)  प्रस्तालवत सेवा िलु्कमा कुनै छूट लदन प्रस्ताव गररएको भए सोको व्यहोरा,  

(घ) अङ्क र अक्षरकाबीच लभन्नता भए सो लभन्नताको लववरण, 
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(ङ) आलथयक प्रस्तावमा प्रस्तावदाता वा लनजको प्रलतलनलधको हस्ताक्षर भए नभएको, 

(च)  आलथयक प्रस्तावमा कुनै कुरा वा व्यहोरा केरमेट गरेको भए सो ठाउँमा प्रस्तावदाता वा लनजको प्रलतलनलधिे हस्ताक्षर 

गरे नगरेको तथा केरमेट गरेको रकम र व्यहोरा, 

(छ)  नगरपालिकािे उपयकु्त ठानेको अन्य आवश्यक कुराहरु । 

८९.   आलथवक प्रस्तावको मूल्यांङ्कन: (१) प्रस्ताव सभबन्धी कागजातमा अन्यथा उल्िेख गररएकोमा बाहके आलथयक 

प्रस्तावको मलू्यांङ्कन प्रयोजनको िालग सो प्रस्तावमा मलू्य अलभवलृद्ध कर बाहके प्रचलित काननू बमोलजम 

परामियदातािाई िाग्ने कर तथा परामियदाताको भ्रमण, सभबलन्धत कागजातको अनवुाद, प्रलतवेदन छपाई वा लिरोभार 

खचय जस्ता सोधभनाय हुने खचय समेत लनजको सेवा िलु्कमा समावेि गररएको मालनने छ ।   

(२)  मलू्यांङ्कन  सलमलतिे  प्रत्येक  प्रस्तावदाताको  आलथयक  प्रस्तावको  मलू्यांङ्कन  गदाय  प्रस्तावमा  कुनै  अङ्क 

गलणतीय त्रलुट पाइएमा नगरपालिकािे त्यस्तो त्रलुट सच्याउन सक्नेछ र त्यसरी त्रलुट सच्याउंदा एकाइ दर  र  कूि  

रकममा  लभन्नता  भएमा  एकाइ  दर  मान्य  हुनेछ  र  सोही  दर  बमोलजम  कूि  रकम  सच्याउनु  पनेछ  । त्यसरी त्रलुट 

सच्याईएको भएमा सोको जानकारी सभबलन्धत प्रस्तावदातािाई लदन ुपनेछ  । 

(३)  प्रस्तावदाताि े आलथयक  प्रस्तावमा  उल्िेख  गरेको  रकम  अङ्क  र  अक्षरमा  फरक  परेमा  अक्षरमा िेलखएको रकम 

मान्य हुनेछ । 

(४)  प्रस्तालवत  कबोि  अङ्ंकमा  प्रस्तावदाताि े कुनै  छूट  लदन  प्रस्ताव  गररएको  कुरा  आलथयक  प्रस्ताव खोिेको 

मचुलु्कामा उल्िेख भएको भए मलू्यांङ्कन सलमलतिे त्यसरी छूट लदन प्रस्ताव गररएको रकम समायोजन गनुय पनेछ । 

(५)  उपलनयम  (२),  (३)  र  (४)  बमोलजमको मूल्यांङ्कन  पलछ  सबै  प्रस्तावदाताको  कायम  हुन  आएको कबोि 

अङ्ंकको सचूी तयार गनुय पनेछ । 

९०. प्रस्तावदाताको  छनौट  : (१) प्रस्तावको  छनौट  गनय  गणुस्तर र  िागत लवलध अपनाईएको  भएमा  मलू्यांङ्कन 

सलमलतिे दहेाय बमोलजम प्रालवलधक र आलथयक प्रस्तावको मूल्यांङ्कन गरी सफि प्रस्तावदाताको छनौट गनुय पनेछ : 

(क)  मूल्यांङ्कन  गररने  प्रस्तावदाताको  प्रालवलधक  प्रस्तावको  प्राप्तांकिाई  प्रालवलधक  प्रस्तावको  िालग छुटयाईएको 

अङ्कभारिे गणुन गरी प्राप्त गणुनफििाई एकसयिे भाग गदाय आउने भागफिको अङ्क प्रालवलधक प्रस्तावको 

खदु प्राप्तांक हुनेछ । 

(ख)  प्रालवलधक  प्रस्तावको  मूल्यांङ्कनबाट  सफि  भएका  प्रस्तावहरुमध्ये  सबैभन्दा  घटी  कबोि  अङ्ंकिाई 

आलथयक प्रस्तावको िालग छुट्याईएको अङ्कभारिे गणुन गरी प्राप्त गणुनफििाई मूल्यांङ्कन गररन े

प्रस्तावदाताको कबोि अङ्ंकिे भाग गदाय आउने भागफिको अङ्क आलथयक प्रस्तावको खदु प्राप्तांक हुनेछ । 

(ग) प्रालवलधक प्रस्ताव र आलथयक प्रस्तावको खदु प्राप्तांक जोडी संयकु्त मलू्याङ्कन गदाय सबैभन्दा बढी अङ्क पाउने 

प्रस्तावदाता सफि हुने हुदंा लनजिाई छनौट गनुय पनेछ । 
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उदाहरण : (१) प्रालवलधक प्रस्ताविाई छुट्याइएको कूि अङ्ंकभार = ८०  

लनधायररत उतीणाङ्क ल्याउने क, ख र ग प्रस्तावदातािे प्रालवलधक प्रस्तावमा पाएको अङ्ंक  

क = ९० 

ख  = ८५ 

 ग = ८०  

उपयुयक्त अङ्ंकको आधारमा प्रालवलधक प्रस्तावमा पाउने अङ्क गणना गने तररका : 

क =  ९०x ८०  = ७२ 

 १०० 

ख =८५ x  ८०  = ६८ 

१०० 

ग =  ८०x ८०  = ६४ 

१०० 

(२) आलथयक प्रस्ताविाई छुट्याइएको अङ्ंकभार = २०  

प्रालवलधक  प्रस्तावमा  उतीणायङक  भएका  क, ख  र ग  प्रस्तावदातािे  आलथयक  प्रस्तावमा  कबोि गरेको 

रकम : 

क =४, ५० ०००।०० 

ख = ४, ३० ०००।०० 

ग = ४, २० ०००।०० 

तसथय सवैभन्दा  घटी कबोि गरेको रकम =  ४,२० ०००।०० 

 

 उपयुयक्त अङ्ंकको आधारमा आलथयक प्रस्तावमा पाउने अङ्क गाणना गने तररका : 

 क =  ४,२० ००० x  २०. =  १८.६६ 

४,५० ००० 

ख =  ४,२० ००० x  २०. =  १९.५३ 

४,३० ००० 

ग =  ४,२० ००० x  २०. =  २०.०० 

४,२० ००० 
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(३) प्रालवलधक प्रस्ताव र आलथयक प्रस्तावको संयकु्त मलू्यांङ्कनबाट पाउने कूि अङ्ंक लववरण : 

प्रस्तावदाता प्रालवलधक  आलथयक प्रस्तावको खदु 

प्राप्तङक 

कुि 

अकं  

कैलफयत 

क ७२ १८.६६ ९०.६६ सबै भन्दा बढी कुि अङ्ंक पाउने प्रस्तावदाता क 

छनौट गनुय पने ।  

ख ६८ १९.५३ ८७.५३ 
 

ग ६४ २०.०० ८४ 
 

 

(२) प्रस्तावको छनौट गनय गणुस्तर लवलध अपनाईएको भएमा मलू्यांङ्कन सलमलतिे ऐनको दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड 

(ख) बमोलजम प्रालवलधक प्रस्तावमा उच्चतम अङ्ंक प्राप्त गने प्रस्तावदाताको मात्र छनौट गनुय पनेछ ।  

(३) प्रस्तावको छनौट गनय लनलित बजेट लवलध अपनाईएको भएमा मलू्यांङ्कन सलमलतिे ऐनको दफा ३५ को उपदफा (१) को 

खण्ड (ग) बमोलजम त्यस्तो बजेटको सीमाभन्दा बढी िागत भएको प्रस्ताव रद्द गनेछ र त्यस्तो बजेटको सीमालभत्र परी 

प्रालवलधक प्रस्तावमा उच्चतम अंङ्क प्राप्त गने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनौट गनुय पनेछ ।  

(४) प्रस्तावको छनौट गनय न्यनू िागत लवलध अपनाईएको भएमा मलू्यांङ्कन सलमलतिे ऐनको दफा ३५ को  उपदफा  (१)  को  

खण्ड  (घ)  बमोलजम  प्रालवलधक  प्रस्तावमा  सफि  हुन  लनधायररत  न्यनूतम  अङ्ंक  प्राप्त  गने प्रस्तावदातामध्य े

सवैभन्दा कम िागत भएको प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनौट गनुय पनेछ । 

(५)  यस  लनयम  बमोलजम  छनौट  भएको  प्रस्तावदातासंग  वाताय  गनुयपने  भएमा  नगरपालिकािे प्रस्ताव छनौट भएको सात 

लदनलभत्र त्यस्तो प्रस्तावदातािाई लमलत, समय र स्थान खोिी वाताय गनय आउन सचूना लदन ुपनेछ । 

(६) उपलनयम (५) बमोलजम प्रस्तावदातािाई वातायको िालग बोिाउँदा रालष्ट्रयस्तरको प्रस्ताव भए सात लदन 

अन्तरालष्ट्रयस्तरको प्रस्ताव भए पन्र लदनको भयाद लदन ुपनेछ । 

(७)  ऐनको  दफा  ३८  बमोलजम  सभझौता  गने  परामियदातािे  सभझौता  गरेको  तीस  लदनलभत्र सभझौताको  कूि  रकम  

समेट्न े गरी नगरपालिकािाई  लनितय  भकु्तानी  हुने  पेिागत  दालयत्व  बीमा (प्रोफेसनि िायलबलिटी इन्सोरेन्स) पेि 

गनुय पनेछ । 

(८)  यस  लनयमाविी  बमोलजम  सभझौता  गने  परामियदातािे  उपलनयम  (७)  बमोलजमको  भयादलभत्र पेिागत दालयत्व बीमा 

दालखिा नगरेमा नगरपालिकािे त्यस्तो खररद सभझौताको अन्त्य गरी लनजिाई कािो सूचीमा राखन सभबलन्धत 

लनकायमा लसफाररस गनुय पनेछ । 

९१.परामशव सेवा सम्बन्िी प्रस्ताव स्वीकृत गने अलिकारी: (१) दहेायको परामिय सभबन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गने अलधकार 

दहेायका अलधकारीिाइ हुनेछ ।  

क)  दि िाख रुपैयाँसभमको राजपत्राङ्लकत ततृीय श्रेणी वा सो सरहको महािाखा/िाखा प्रमखू /वडा सलचव 

ख)  पचास िाख रूपैयाँसभमको राजपत्राङ्लकत लितीय श्रेणीको वा सो सरहको िाखा/महािाखा प्रमखू 

ग)  दईु करोड रूपैयाँसभमको राजपत्राङ्लकत प्रथम श्रेणी वा सो सरहको लवभाग/महािाखा प्रमखू 

घ)  तीन करोड रूपैयाँसभमको राजपत्राङ्लकत प्रथम श्रेणीको प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत 
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ङ)  पाँच करोड रूपैयाँसभमको लवलिष्ठ श्रेणीको प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 

च)  पाँच करोड रुपैयाभन्दा बढी रकमको प्रमखु 

९२. सोझै वातावबाट खररद गनव सक्ने :  (१) नगरपालिकािाई  उपयोगी  र  आवश्यक  पने  तािीम,  गोष्ठी  र  सेलमनार 

जस्ता लवषयमा मात्र सेवा लिन परेमा पाँच िाख रुपैयाँसभमको परामिय सेवामा प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत  आफैिे र सो 

भन्दा मालथनवस लाख रुपैर्ा सम्मको हकमा प्रमखुको  स्वीकृलत  लिई  ऐनको  दफा  ३७  को  प्रलतकूि  नहुन े गरी  सोझै  

वातायबाट खररद गनय सलकनेछ  

(२) उपननर्म (१) बमोनिमको कार्ाको लानग एक तह मानथको अनिकारीको स्वीकृनत नलई बीस लाख रुपैर्ााँसम्मको परामशा 

सेवा खररद गनना पन ेअवस्थामा कम्तीमा तीन वटा प्रस्ताव प्राप्त गरी सबैभन्दा उपर्ोगी र कम मलूर् प्रस्ताव गनेसाँग गनणस्तर 

र मलूर्लाई समेत एकीन गना सोझै वाताा गरी खररद गनना पनेछ । 

९३. अन्य लवलि: दहेायको अबस्थामा कुनै परामियदातािाई लविेषज्ञता र योग्यताको आधारमा लनयकु्त गनय सलकनेछ : 

(क) कुनै काम गनय उच्च स्तरको लबिेषज्ञता आवश्यक परेमा वा, 

(ख) छोटो समयको िालग  परामिय आवश्यक परेमा वा परामियदाता लनयकु्त गने समय न्यनू भएमा वा, 

(ग) आवश्यक कायय सभपन्न गनय केही परामियदाता मात्र योग्य भएमा वा, 

(घ) परामियदाताको छनौट गनय धेरै समय िाग्ने भई समय अपयायप्त भएमा । 

पररच्छेद-७ 

खररद सभबन्धी अन्य व्यवस्था 

९४.   लसिबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्िी व्यवस्था: (१) नगरपालिकािे स्वीकृत काययिम र खररद योजना अनसुार बीस  

िाख  रूपैयाँसभम  िागत  अनुमान  भएको  मािसामान,  लनमायण कायय  वा  जनुसुकै  सेवा  ऐनको  दफा  ४० बमोलजम 

लसिबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी खररद गनय सक्नेछ ।  

(२) यस लनयमाविीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन पचास िाख रूपैयाँसभमको एक्सरे, इलसजी,  औषलधजन्य  

मािसामान,  रोगको  लनदान  तथा  उपचारको  िालग  प्रयोग  हुन े स्वास््य  सभबन्धी  उपकरणहरू खररद गदाय 

लसिबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी खररद गनय सलकनेछ । 

(३)  लसिबन्दी  दरभाउपत्रको  फारममा  ऐनको  दफा  ४०  को  उपदफा  (२)  मा  उलल्िलखत  कुराको अलतररक्त दहेायका 

कुरा उल्िेख गनुय पनेछ : 

(क)  आपलूतय गनुयपने मािसामान, सभपन्न गनुयपने लनमायण कायय वा प्रदान गनुयपने सेवाको लववरण, 

(ख)  लसिबन्दी दरभाउपत्रदाताको योग्यता (लनमायण खररद बाहके) 

(ग)  कायय सभपादन जमानत आवश्यक पने भए सो कुरा, 

(घ)  लसिबन्दी दरभाउपत्र मान्य रहने अवलध, 

(ङ)   लसिबन्दी दरभाउपत्र फाराममा दरभाउपत्रदातािे रीतपवूयक सहीछाप गरेको  हुन ुपने कुरा, 

(च)  लसिबन्दी दरभाउपत्र मलू्याङ्कन गने तररका,  

(छ)  मािसामानको हकमा वारेन्टी सभबन्धी दालयत्व र लनमायण काययको हकमा त्रलुट सच्याउने अबलध सभमको दालयत्व । 
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(४) उपलनयम (३) बमोलजम फारम तयार भएपलछ लसिबन्दी दरभाउपत्र माग गनय ऐनको दफा ४० को उपदफा (३) बमोलजम 

सचूना प्रकािन गनुय पनेछ र त्यस्तो सचूनामा दहेायका कुरा उल्िेख गनुय पनेछ : 

(क)  लसिबन्दी दरभाउपत्र फाराम पाईने स्थान र सो वापत िाग्ने दस्तरु, 

(ख)  जमानत आवश्यक पने भए सो को लकलसम, रकम र समयावलध, 

(ग)  लसिबन्दी दरभाउपत्र पठाउने तररका, 

(घ)  लसिबन्दी दरभाउपत्र पठाउन ुपने कायायिय वा अलधकारीको नाम र ठेगाना, 

(ङ)   लसिबन्दी दरभाउपत्र दालखिा गनुयपने अलन्तम लमलत र समय, 

(च)  लसिबन्दी दरभाउपत्र खोल्ने लमलत, समय र स्थान, 

(छ)  अन्य आवश्यक कुराहरु । 

(५)  उपलनयम  (४)  बमोलजम  सचूना  प्रकािन  गदाय  तीनभन्दा  कम  लसिबन्दी  दरभाउपत्र  पिे  हुन आएमा वा दरभाउपत्र 

पेि नै नभएमा सो सभबन्धमा कुनै कुरा उल्िेख नगरी सोही उपलनयम बमोलजम दोस्रो पटक सचूना प्रकािन गनुय पनेछ । 

(६)  उपलनयम  (५)  बमोलजम  दोस्रो  पटक  सचूना  प्रकािन  गदाय  पलन  आवश्यक  संखयामा  लसिबन्दी दरभाउपत्र पेि हुन 

नआएमा पेि हुन आएका दरभाउपत्रमध्येबाट दरभाउपत्र स्वीकृत गनय बाधा पने छैन । 

(७)  लसिवन्दी दरभाउपत्र पेि  गनय  इच्छुक  व्यलक्त, फमय, संस्था वा  कभपनीिे  एक  हजार रुपैंयाँ  लतरी दरभाउपत्रको फाराम 

खररद गरी सोही फाराममा लसिवन्दी दरभाउपत्र पेि गनुय पनेछ । 

(८) उपलनयम (७) बमोलजमको दरभाउपत्रको फाराममा प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत वा लनजिे तोकेको अलधकृतको दस्तखत 

भई छाप िागेको हुन ुपनेछ । 

(९)  लसिबन्दी  दरभाउपत्रको  जमानत  माग  गदाय  स्वीकृत  िागत  अनमुान  रकमको  दईुदलेख  तीन प्रलतित रकमको 

सीमालभत्र रही लनलित रकम तोकी लसिबन्दी दरभाउपत्र मागको सचूनामा जमानत रकम उल्िेख गनुय पनेछ । यस्तो 

जमानत रकम नगद वा वालणज्य बैङ्कबाट पचहिर लदनको मान्य अवलध रहने गरी जारी भएको बैङ्क जमानत (बैङ्क 

ग्यारेन्टी) लसिबन्दी दरभाउपत्र लदने व्यलक्त, फमय, कभपनी वा संस्थािे लसिबन्दी दरभाउ पत्रसाथ पेि गनुय पनेछ । 

(९क) पलहिो पटकको सचूना बमोलजम पेि भएका दरभाउपत्र मध्ये न्यनूतम तीन वटा दरभाउपत्र सारभतू रुपमा प्रभावग्राही 

हुने अवस्थामा मात्र सबैभन्दा कम कबोि अङ्क रहकेो दरभाउपत्र स्वीकृलतका िालग मलू्याङ्कन सलमलतिे छनौट गनुय 

पनेछ ।  

(१०) लसिबन्दी दरभाउपत्रको मान्य अवलध  पैतािीस लदनको हुनेछ । 

(११)  लसिवन्दी  दरभाउपत्र  पेि  गने  अलन्तम  समय  सलकएको  िगिै  लसिवन्दी  दरभाउपत्र  आह्वानको सचूनामा 

तोलकएको स्थानमा सभभव भएसभम लसिवन्दी दरभाउपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलधको रोहवरमा लसिवन्दी दरभाउपत्र 

फाराम खोल्न ुपनेछ ।  

(१२) मलू्यांकन सलमलतिे लसिबन्दी दरभाउपत्रको पररक्षा र मलू्याङ्कन गनेछ । 

(१३) उपलनयम (११) बमोलजम लसिवन्दी दरभाउपत्र खोिेको लमलतबाट पन्र लदनलभत्र ऐनको दफा ४० को  उपदफा  (५)  

बमोलजम  लसिवन्दी  दरभाउपत्र  स्वीकृत  गनुय  पनेछ  र  सो को  जानकारी  सबै  लसिवन्दी दरभाउपत्रदातािाई लदन ु

पनेछ । 
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(१४)  उपलनयम  (१३)  बमोलजम  लसिवन्दी  दरभाउपत्र  स्वीकृत  भएको  सात  लदनलभत्र  सभबलन्धत दरभाउपत्रदातािाई 

खररद सभझौता गनय आउन सचूना लदन ुपनेछ । 

(१५)  उपलनयम  (१४)  बमोलजमको  सचूना  प्राप्त  गने  लसिवन्दी  दरभाउपत्रदातािे  सो  सचूना  पाएको लमलतिे सात 

लदनलभत्र लनयम ११९ बमोलजमको कायय सभपादन जमानत पेि गरी खररद सभझौता गनुय पनेछ । 

(१६) लसिवन्दी दरभाउपत्रदातािे उपलनयम (९) बमोलजम राखेको जमानत दहेायको अवस्थामा जफत हुनेछ : 

(क)  छनौट भएको लसिवन्दी दरभाउपत्रदातािे खररद सभझौता नगरेमा, 

(ख)  लसिवन्दी  दरभाउपत्र  फाराममा  उलल्िलखत  काययसभपादन  जमानत  खररद  सभझौता  गने  भयाद लभत्र लदन नसकेमा, 

(ग)  ऐनको दफा ६२ बमोलजमको आचारण लवपरीत काम गरेमा । 

(१७)  लसिवन्दी  दरभाउपत्र  सभबन्धी  अन्य  काययलवलध  पररच्छेद पााँचमा  उलल्िलखत  व्यवस्था  बमोलजम हुनेछन ्।  

९५.  सोझै खररद सम्बन्िी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोलजम खररद गदाय उपलनयम 

(११) को अधीनमा रही प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतको लनणययिे पाँच िाख रूपैयाँसभम िागत अनमुान भएको लनमायण 

कायय, मािसामान वा परामिय सेवा सोझै खररद गनय सलकने छ । 

(२)  यस  लनयमाविीमा  अन्यत्र  जनुसकैु  कुरा  िेलखएको  भएता  पलन  बीस  िाख  रूपैयाँसभमको औषलधजन्य  

मािसामान  वा  नेपािमा  उत्पालदत  पन्र िाख रूपैयाँसभमको मािसामान त्यस्तो  मािसामानको उत्पादकिे 

रालष्ट्रयस्तरको समाचारपत्रमा सचूना प्रकािन गरी तोकेको लबिी मलू्यमा सोझै खररद गनय सलकनेछ । यसरी सौझै खररद 

गदाय उपिब्ध भएसभम नेपाि गणुस्तर लचन्ह प्राप्त मािसामान खररद गनुय पनेछ । 

तर, कुनै औषलधजन्य मािसामान उत्पादन गने लवश्व स्वास््य सङ्गठनबाट पवूययोग्यता प्राप्त एकमात्र औषलध उत्पादक कभपनी 

भएकोमा त्यस्तो उत्पादकबाट खररद गनुयपदाय सोझै वाताय गरी जलतसकैु रूपैयाँसभमको भए पलन त्यस्तो औषलधजन्य 

मािसामान खररद गनय सलकनेछ । 

(३)  उपलनयम  (१)  र  (२)  मा जनुसकैु  कुरा  िेलखएको  भएता  पलन  एक  आलथयक  वषयमा  एकै  पटक  वा पटक पटक गरी 

सीमाभन्दा बढी रकमको वा एउटै व्यलक्त, फमय, कभपनी वा संस्थाबाट सोझै खररद गनय सलकने छैन । 

(४)  यस  लनयमाविीमा  अन्यत्र  जनुसुकै  कुरा  िेलखएको  भएता  पलन नगरपालिकाको लनमन्त्रणामा  भ्रमण  रहकेा  लवदिेी  

मिुकुको  सरकार  वा  अन्तरालष्ट्रय अन्तर  सरकारी  संस्थाको  अलत  लवलिष्ट  वा लवलिष्ट व्यलक्तिाई आलत्यता र 

होटिबास सलुवधाको िालग पाँच िाख रूपैयाँसभम सोझै खररद गनय सलकनेछ । 

(५) उपलनयम (१) बमोलजमको खररदको हकमा संरचनात्मक वा एकाई दर सभझौता गरी गनय सलकने छ । 

(६)  ऐनको  दफा  ४१  को  उपदफा  (१)  को  खण्ड  (ग)  बमोलजम  आपलूतय  गने  अलधकार  एउटा  मात्र आपलूतयकतायसँग  

भएको  अवस्थामा  त्यस्ता  प्रोप्राइटरी  मािसामान  वा  औषलधजन्य  मािसामान  सो  आपलूतयकताय  वा लनजका 

आलधकाररक लबिेता वा आलधकाररक एजेन्ट माफय त खररद गनय सलकनेछ । 

(७) उपलनयम (६) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन नगरपालिकािाई आवश्यक पने मािसामानको  उत्पादक  

नेपािमा  एउटा  मात्र  भएको  र  अन्य  उपयकु्त  लवकल्प  नभएमा  प्रमखुबाट  लनणयय  गराई सोही व्यहोरा अलभिेख गरी 

उत्पादकसँग सोझै खररद गनय सलकनेछ । 

(८)  उपलनयम  (२)  र  (७)  बमोलजम  उत्पादकबाट  सोझै  खररद  गदाय  दहेायका  ितयहरु  परुा गरेको उत्पादकबाट गनुय पनेछ 

: 
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(क)  त्यस्तो  उत्पादकिे  आफ्नो  उत्पादनको  खरुा  तथा  लडिर  लबिी  मलू्य  सचूी  रालष्ट्रययस्तरको समाचारपत्रमा 

प्रकािन गरेको, 

(ख) त्यस्तो उत्पादकिे स्थानीय लडिरिाई लदए सरहको छुट लदएको । 

(९)  सावयजलनक  खररद  अनगुमन  कायायियिे  उपलनयम  (७) बमोलजम  खररद  भएको  अवस्थामा  त्यस्तो खररदसँग  

सभबलन्धत  उद्योगको  उत्पादन  िागतको  परीक्षण  गनय  वा  गराउन  सक्नेछ  ।  त्यसरी  परीक्षण  गदाय  िागत 

अस्वाभालवक भएको पाइएमा त्यस्तो उद्योगिाई कािोसचूीमा राखन सलकनेछ । 

(१०) यस लनयमाविीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सचूना प्रकािन गरी 

स्वदिेी घरेि ुउद्योग भनी तोलकलदएको घरेि ुउद्योगबाट उत्पालदत पच्चीस िाख रूपयैाँसभमको मािसामान त्यस्तो घरेि ु

उद्योगसँग खररद सभझौता गरी सोझै खररद गनय सलकनेछ । 

(११) एक िाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको सोझै खररद गदाय मौजदुा सचूीमा रहकेा कभतीमा तीनवटा आपलूतयकताय,  लनमायण  

व्यवसायी,  परामियदाता  वा  सेवाप्रदायकबाट  लिलखतरुपमा  दरभाउपत्र  वा  प्रस्ताव  माग  गरी खररद गनुय पनेछ ।  

(१२) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोलजमको प्रोपाइटरी मािसामान सोझै खररद गदाय सालवक सभझौता 

मलू्यको तीस प्रलतित मूल्यसभम खररद गनय सलकनेछ । 

(१३) कुन ै सावयजलनक  लनकायबाट  उत्पालदत  वा  लवतररत  कुनै  मािसामान  वा  सेवा  खररद  गनुय  परेमा त्यस्तो 

मािसामान वा सेवा उत्पादन वा लवतरण गने सावयजलनक लनकायको अलधकार प्राप्त अलधकारीबाट लनधायररत लबिी 

मलू्यमा सोझै खररद गनय सलकनेछ । 

(१४)  कुनै अन्तरालष्ट्रय  अन्तरसरकारी  संस्था  वा  लवदिेी  मिुकुको  सरकार  वा  त्यस्तो  मिुकुको सावयजलनक  

लनकायसँग  कुनै  मािसामान  खररद  गनुय  पदाय  त्यस्तो  संस्था,  सरकार  वा  लनकायबाट  लनधायररत  लबिी मलू्यमा सोझै 

खररद गनय सलकनेछ । 

(१५) यस लनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन नगरपालिकािे उपलनयम (१३) र (१४) बमोलजम खररद 

गनुयपदाय कुनै जमानत माग गनुय पनेछैन ।   

(१६)  ऐनको  दफा  ४१  को  उपदफा  (१)  को  खण्ड  (क)  र  (ङ)  को  अवस्थामा  बाहके  अन्य खण्डको अवस्थामा 

गररएको सोझै खररदको हकमा  त्यस्तो खररदको प्रकृती कारण र आधार सलहत लनमायण व्यवसायी आपलुतयकताय 

परमाियदाता वा सेवा प्रदायकको नाम खिुाइ सावयजलनक रुपमा सूचना प्रकािन गनुयपनेछ ।  

(१७) ऐनको दफा ४१ को उपदफा १ को खण्ड घ को अवस्थामा खररद गनय एक तह माथीको अलधकारीको स्वीकृती लिन ु

पनेछ ।  

९६. सोझै खररद गननवअलि यलकन गननवपने कन रााः  (१) नगरपलिकािे सोझै  खररद  गनुयअलघ  दहेायका  कुरा यलकन गनुय पनेछ 

:  

(क)  खररद गनुयपने मािसामान भण्डारमा मौज्दात भए वा नभएको,  

(ख)  प्रस्तालवत  लनमायण  व्यवसायी,  आपलूतयकताय,  परामियदाता  वा  सेवा  प्रदायकसँग  खररद  सभझौता बमोलजमको 

कायय सभपादन गनय आवश्यक योग्यता भए वा नभएको, 

(ग)  प्रस्तालवत  लनमायण  व्यवसायी,  आपलूतयकताय,  परामियदाता  वा  सेवा  प्रदायकिे  नगरपालिकाको  माग  बमोलजम  

पेि  गरेको  प्रस्ताव  तोलकएको  स्पेलसलफकेिन  तथा  प्रालवलधक गणुस्तर बमोलजमको भए वा नभएको, र 
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(घ)  प्रस्तालवत  लनमायण  व्यवसायी,  आपलूतयकताय,  परामियदाता  वा  अन्य  सेवा  प्रदायकबाट  प्रस्ताव गररएको मूल्य 

उलचत भए वा नभएको । 

(२)  उपलनयम  (१)  को  खण्ड  (घ)  बमोलजमको  मलू्य  उलचत  भए  नभएको  कुरा  यलकन  गनय नगरपालिकािे  

बजार  अध्ययन,  पवूय  खररद  मलू्य,  िागत  अनमुानका  आधारमा  दर  लवशे्लषण  गरी प्रस्तालवत लनमायण  

व्यवसायी, आपलूतयकताय, परामियदाता वा अन्य सेवा प्रदायकसँग वाताय गनय सक्नेछ । 

(३)  ऐनको  दफा  ४१  को  उपदफा  (३)  बमोलजम  खररद  सभझौता  गदाय  पत्राचारको  माध्यमबाट  समेत गनय 

सलकनेछ ।  

९७.प्रलतयोलगता  गराई  लिजाइन  खररद  गनव  सक्ने:  नगरपालिकािे  आलकय टेक्चरि  वा  िहरी  योजना  जस्ता 

लवषयको लडजाइन खररद गनुय पदाय त्यस्तो लडजाइन सभबन्धी लवस्ततृ लववरण सलहतको कागजात तयार गरी त्यस्तो 

कागजात अनरुुप लडजाइन प्रलतयोलगता 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  

दातपृक्षबीच  भएको  सभझौता  बमोलजमको  दात ृ पक्षको  खररद  लनदलेिका  (प्रोक्योरमेन्ट  गाइडिाइन)  मा  उल्िेख 

नभएका कुराहरूको हकमा ऐन र यस लनयमाविी बमोलजम हुनेछ । 

पररच्छेद - ८ 

रािन खररद सभबन्धी व्यवस्था 

९९.  िागत अननमानको तयारी र स्वीकृलत: (१) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे स्वीकृत दरवन्दी अनसुार रािन व्यवस्था 

गनुय पने आफु मातहतका लनकायको िालग प्रत्येक वषयको भार मसान्तलभत्र नेपाि राष्ट्र बैंकबाट प्रकालित हुने सभबलन्धत 

क्षेत्रको उपभोक्ता मलू्यसचूी, कृलष उपजको मलू्य लनधायरण गने सरकारी लनकायिे प्रकालित गरेको मलू्य सचूी, सडक 

सलुवधा, स्थानीय बजार दर तथा गत वषयको खररद सभझौता दररेट तथा सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियबाट कुन ै

लनदलेिका जारी भएको भए त्यस्तो लनदलेिकाको आधारमा िागत अनमुान तयार गनुय पनेछ । 

(२)  उपलनयम  (१)  बमोलजम  तयार  गररएको  िागत  अनमुान  स्वीकृलतको  िालग  दहेाय  बमोलजमको 

सलमलत समक्ष पेि गनुय पनेछ : 

(क)  उपप्रमखु       अध्यक्ष  

(ख) प्रमखु, प्रिासकीय अलधकृत     सदस्य 

(ग)  कृलष क्षेत्र हनेे महािाखा/िाखा/प्रमखु,    सदस्य 

(घ)  लजल्िा उद्योग वालणज्य संघको प्रलतलनलध    सदस्य 

(ङ)  नगरपालिकाको आलथयक प्रिासन महािाखा/िाखा प्रमखू  सदस्य 

(च)  रािन व्यवस्था गनुय पने क्षेत्रसँग सभबलन्धत महािाखा/िाखाको  प्रमखू  सदस्य 

(छ) खररद इकाई        प्रमखु सदस्य सलचव 

(३) उपलनयम (२) बमोलजमको सलमलतिे यस लनयम बमोलजम िागत अनमुान स्वीकृत गदाय उपलनयम (१) मा उलल्िलखत 

कुरािाई आधार लिई अनसुचूी - १० बमोलजमको ढाँचामा स्वीकृत गनुय पनेछ । 
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१००. राशन खररद बन्दोबस्त गने: (१) रािन बन्दोबस्त गदाय प्रत्येक सािको माघ एक गतेदलेख नयाँ आपलूतयकतायिे रािन 

आपलूतय गनुयपने गरी ऐन र यस लनयमाविी बमोलजम लसिबन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्र आह्वान गरी रािनको खररद 

बन्दोबस्त गनय सलकनेछ । 

(२) उपलनयम(१)बमोलजम आह्वान गररने लसिवन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्र माग गदाय दहेायका कुरा समेत उल्िेख गनुय पनेछ :   

(क)  रािन, दाना, आहाराको लकलसम, गुणस्तर, 

(ख) दलैनक आवश्यक पररमाण 

(ग)  सभझौता अवलध भर मलू्यवलृद्ध नलदईने, र 

(घ)  नेपािी नागररकसँग मात्र सभझौता गनय सलकने । 

(३) यस लनयम बमोलजम खोलिएका लसिबन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्रको तिुनात्मक तालिका अनसुचूी -११  बमोलजमको 

ढाँचामा बनाउन ुपनेछ । 

(४)  नगरपालिकाि े उपलनयम  (४)  बमोलजमका  दरभाउपत्र  वा  बोिपत्रको  परीक्षण  र मूल्याङ्कन ऐन र यस लनयमाविी 

बमोलजम गरी सबैभन्दा घटी दरवािाको लसिबन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्र स्वीकृत गनुय पनछे र त्यस्तो घलट दर वािासँग 

सभझौता गनुय पनेछ । 

(५)  यस  लनयम  बमोलजम  लसिवन्दी  दरभाउपत्र  वा  बोिपत्र  पेि  गने  लसिबन्दी  दरभाउपत्रदाता  वा बोिपत्रदातािे दईु 

वा दईु भन्दा बढी आइटमको मािसामानको दररेट प्रचलित बजार मलू्यको ित प्रलतित भन्दा बढी  उल्िेख  गरेको  

पाइएमा  मलू्याङ्कन  सलमलतिे  त्यस्तो  लसिवन्दी  दरभाउपत्र  वा  बोिपत्र  रद्द  गनय  लसफाररस  गनय सक्नेछ । 

(६) यस लनयम बमोलजम खररद सभझौता भएको सात लदनलभत्र प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे उपलनयम (४)  बमोलजमको  

तिुनात्मक  तालिका  सलहतको  प्रलतवेदन  तयार  गरी  सावयजलनक  खररद  अनगुमन  कायायियमा जानकारी लदन ुपनेछ । 

(७)  कुन ै लकलसमको  लढिाससु्ती  भई  रािन  बन्दोबस्त  हुन  नसकेमा  वा  सरकारी  हालन  नोक्सानी  हुन गएमा त्यस्तो हानी 

नोक्सानी प्रलत प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत लजभमेवार हुनेछ । 

(८) रािन बन्दोबस्त गने नगरपालिकािे यस पररच्छेदमा उल्िेख भएको कुराको हकमा यसै बमोलजम र अन्य कुराको हकमा 

ऐन र यस लनयमाविीको व्यवस्था पािना गरी रािन बन्दोबस्त गनुय पनेछ । 

१०१. लनरीिण गनव सक्ने: (१) आपलूतयकतायिे सभझौता अनसुारको गणुस्तरको रािन उपिब्ध गराए नगराएको सभबन्धमा 

प्रमखु  प्रिासकीय  अलधकृतिे  आवश्यकतानसुार  लनरीक्षण  गनय  सक्नेछ  र  सभझौता  अनसुारको  गणुस्तरको  रािन 

उपिब्ध नगराएको पाइएमा खररद सभझौता भङ्ग गने कारबाही गनय सक्नेछ । 

(२)   उपलनयम   (१)   बमोलजम   वा   अन्य   कुनै   कारणि े  सभझौता   भङ्ग   गरेकोमा   आपलूतयकतायिे नगरपालिकािाई 

कुनै पेश्की रकम लतनय बाँकी भए त्यस्तो पेश्की रकम र सो रकममा पेश्की लिएको लमलतदलेख  वालषयक  दि  प्रलतितका  

दरिे  हुन े ब्याज  समेत  लतनुय  पनेछ  ।  लनजिे  त्यसरी  सभझौता  भङ्ग  गरेको  तीस लदनलभत्र नलतरेमा सो रकम लनजवाट 

सरकारी बाँकी सरह असिू उपर गररनेछ । 

१०२. पेश्की लददां जमानत लिनन पने: (१) नगरपालिकािे आपलूतयकतािाई खररद सभझौता भएपलछ पेश्की लदन ुपने भएमा 

लनजबाट त्यस्तो पेश्की रकमिाई खाभने गरी वालणज्य बैंकबाट जारी भएको र कभतीमा सात मलहनाको मान्य अवलध 

भएको बैंक जमानत लिई कबोि अङ्कको पच्चीस प्रलतितसभम पेश्की लदन सक्नेछ । 
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(२)  उपलनयम  (१)  बमोलजम  लदएको  पेश्की  रकम  आपलूतयकतायको  प्रत्येक  मलहनाको  लबिबाट  पचास प्रलतितको 

लहसाबिे कट्टी गरी चाि ूआलथयक वषयको अन्तसभममा सभपणुय पेश्की रकम असिू गरी सक्न ुपनेछ । 

(३)  आपलूतयकतायिाई  प्रथम  पटक  लदएको  पेश्की  रकम  असिु  भएपलछ  नगरपालिकािे लनजबाट  कभतीमा सात 

मलहनाको  मान्य अवलध भएको जमानत लिई नयाँ  आलथयक  वषयको  श्रावण मलहनामा कबोि अङ्कको पच्चीस 

प्रलतितसभम पेश्की पनु: लदन सक्नेछ र त्यसरी लदईएको पेश्की रकम उपलनयम (२) बमोलजम कट्टी गरी सोही आलथयक 

वषयको पौष मसान्तसभममा पेश्की रकम असिू गररसक्न ुपनेछ । 

(४)  आपलूतयकताि े उपलनयम  (१)  र  (३)  बमोलजम  लदईएको  पेश्की  रकम  बराबरको  रािन  लनजको गोदाममा मौज्दात 

राखन ुपनेछ । 

१०३.  राशनको  लनलमत्त  अन्य  व्यवस्था  गनव  सलकने:  नगरपालिकािे   रािनको  सट्टा नगद  उपिब्ध  गराउन ु पन े

भएमा काययपालिकाबाट लनणयय गरी लनयम ९९ बमोलजम स्वीकृत िागत अनमुानको दर र स्वीकृत दरबन्दीको लहसाविे 

हुन आउन ेरकम नगद ैउपिव्ध गराउन सक्नेछ । 

पररच्छेद  -९ 

घर जग्गा भाडामा लिने तथा सेवा करारमा लिने व्यवस्था 

१०४.  िर  जग्गा  भािामा  लिने  सम्बन्िी  व्यवस्था:  (१)  नगरपालिकािे  घर  जग्गा  भाडामा  लिन ु पदाय  िहरी 

क्षेत्रको  हकमा  कभतीमा  पन्र  लदनको  अवलधको  सचूना  रालष्ट्रय  स्तरको  समाचारपत्रमा  प्रकािन  गरी  र  ग्रामीण 

क्षेत्रको  हकमा  स्थानीय  समाचार  पत्र,  स्थानीय  एफ.एम.  माफय त  सचुना  गने  र  त्यस्तो  लनकाय  र  दहेायका 

कायायियको सचूना पाटीमा कभतीमा सात लदनको अवलधको सूचना टाँस गरी भाडाको प्रस्ताव माग गनुय पनेछ : 

(क)  सभवलन्धत वडा कायायिय, 

(ख) लजल्िा समन्वय सलमलतको कायायिय, र 

(ग)  कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायायिय । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजमको सचूनामा दहेायका कुरा खिुाउनु पनेछ: 

(क)  नगरपालिकाको नाम र ठेगाना, 

(ख)  घर जग्गा आवश्यक भएको क्षेत्र वा स्थान 

(ग)  भाडामा लिन खोजेको घर जग्गाको प्रकृलत, क्षेत्रफि र अन्य आवश्यक लववरण, 

(घ)  उपलनयम  (४)  बमोलजमको  सलमलतिे  लनधायरण  गरेको  दररेटमा  मात्र घर जग्गा भाडामा  लिइने कुरा, 

(ङ)   घर  जग्गाधनीिे  प्रस्ताव  पेि  गने  तररका  र  त्यस्तो  प्रस्तावका  साथ  पेि  गनुय  पने  न्यनूतम लववरण, 

(च)  प्रस्ताव दालखिा गने स्थान र अलन्तम लमलत, 

(छ)  घर जग्गाको भाडा भकु्तानीका ितयहरु र कर कट्टीको लवषय, र 

(ज)  नगरपालिकािे उपयकु्त ठानेका अन्य कुरा । 

(३)  उपलनयम  (१)  बमोलजमको  अवलधलभत्र  दालखिा  भएको  घर  जग्गा  भाडामा  लदने  प्रस्ताव  खोिी उपलनयम (४) 

बमोलजमको सलमलतमा पेि गनुय पनेछ । 



54 


(४) नगरपालिकाि े भाडामा  लिने  घर  जग्गाको  भाडा  लनधायरण  गनय  दहेाय  बमोलजमको घरभाडा लनधायरण सलमलत रहनेछ : 

(क)  प्रमखु      अध्यक्ष 

(ख)  प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत   सदस्य 

(ग)  प्रमखु, प्रालवलधक महािाखा/िाखा ,   सदस्य 

(घ)  घर जग्गा भाडामा लिने महािाखा/िाखाको प्रमखु सदस्य 

(ङ) निलला समन्वर् सनमनतले तोकेको प्रानवनिक  सदस्र् 

(च) आलथयक प्रिासन प्रमखु    सदस्य सलचव 

(५) उपलनयम (४) बमोलजमको सलमलतको बैठक सभबन्धी काययलवलध सो सलमलत आफैिे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ ।  

(६)  उपलनयम  (४)  बमोलजमको  सलमलतिे  उपलनयम  (३)  बमोलजम  पेि  भएका  प्रस्तावको  मलू्याङ्कन दहेायका 

आधारमा गरी घर जग्गाको भाडा लनधायरण गनेछ: 

(क)  घर जग्गा रहकेो स्थान र बाटोको सुलवधा, 

(ख)  घर जग्गाको बनावट र क्षेत्रफि, 

(ग)  भौलतक सलुवधा, 

(घ)  घर जग्गाको पररसर, 

(ङ)   घर जग्गा धनीिे प्रस्ताव गरेको भाडा रकम, र 

(च)  घरभाडाको प्रचलित दररेट । 

(७)  उपलनयम  (६)  बमोलजम  घर  जग्गा  भाडाको  रकम  लनधायरण गरेपलछ  घर  जग्गा  भाडा  लनधायरण सलमलतिे सोको 

जानकारी नगरपालिकािाई लिलखत रुपमा लदन ुपनेछ । 

(८)  उपलनयम  (७)  बमोलजमको  जानकारी  प्राप्त  भएपलछ  नगरपालिकािे  सभबलन्धत  घर जग्गाधनीसँग सभझौता गरी घर 

जग्गा भाडामा लिन ुपनेछ । 

(९)  उपलनयम  (८)  बमोलजमको  सभझौता  घर  जग्गा  धनी  र नगरपालिकाको  मञ्जरुीमा  नवीकरण गनय सलकनेछ । 

(१०) घर जग्गा भाडाको दररेटमा बलृद्ध गनुय परेमा उपलनयम (४) बमोलजमको सलमलत समक्ष पेि गनुय पनेछ । 

(११)  नगरपालिकािे वालषयक  पाँच  िाख  रुपयैाँसभम  घरजग्गा  भाडा  लतनुयपन े गरी घरजग्गा भाडामा लिन ुपरेमा उपलनयम 

(१) बमोलजमको सचूना बमोलजम प्राप्त प्रस्तावमध्ये उपयकु्त प्रस्तावमा सेवा, सलुवधा तथा भाडा रकम सभबन्धमा घर 

जग्गा धनीसँग सोझै वाताय गरी घरजग्गा भाडामा लिन सक्नेछ । 

१०५. सेवा करारमा लिने सम्बन्िी कायवलवलि: (१) कायायिय सरुक्षा, लचठ्ठीपत्र ओसार पसार, सरसफाई, लवद्यतु र धाराको 

सञ्चािन तथा रेखदखे, पिसु्वास््य तथा कृलष प्रसार कायय, बगैंचाको सभभार र रेखदखे, टाईलपङ वा कभप्यटुर टाईप, 

ड्राईलभङ, काननूी प्रलतरक्षा र परामिय  जस्ता  दलैनक  कायय  सञ्चािन  गनय  आवश्यक  पने  सेवा  करारमा  लिन ु परेमा  

नगरपालिकािे कुनै व्यलक्त, फमय, संस्था वा कभपनीसँग करार गरी त्यस्तो सेवा करारमा लिन सक्नेछ । 
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(२) उपलनयम  (१) बमोलजमको सेवा करारमा लिदाँ त्यस्तो सेवाको आवश्यकता, लकलसम, समयावलध, गणुस्तर, सेवा 

सञ्चािन लवलध, िाग्ने मोटामोटी खचय र कायय क्षेत्रगत ितय तयार गरी प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतबाट स्वीकृत गराउन ु

पनेछ । 

(३) पाँच िाख रुपैंयाँसभम   सेवा िलु्क िाग्ने सेवा वाताय गरी खररद गनय सलकनेछ । सो रकम भन्दा बढी  सेवा  िुल्क  िाग्न े 

सेवाको  हकमा  पन्र  लदनको  सचूना  रालष्ट्रय  समाचार  पत्रमा  वा  स्थानीय  पत्रपलत्रकामा प्रकािन गरी र नगरपालिका 

एबं दहेायका कायायियको सचूना पाटीमा सचूना टाँस गरी प्रस्ताव माग गनय सलकनेछ : 

(क) लजल्िा प्रिासन कायायिय, 

(ख)  निलला समन्वर् सनमनत र 

(ग)  कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायायिय । 

(४) उपलनयम (३) बमोलजमको सचूनामा दहेायका कुरा खिुाउनु पनेछ: 

(क)  नगरपालिकाको नाम र ठेगाना, 

(ख)  सेवाको प्रकृलत, पररमाण, ितय र अन्य आवश्यक कुरा, 

(ग)  सेवा प्रदान गनुय पने स्थान र अवलध, 

(घ)  प्रस्तावदातािे प्रस्तावसाथ पेि गनुय पने न्यनूतम कागजात र लववरण, 

(ङ)   प्रस्ताव दालखिा गनुयपने अलन्तम लमलत र स्थान, 

(च)  सेवा िलु्क भकु्तानीका ितय र कर कट्टीको लवषय, र 

(छ) अन्य आवश्यक कुरा । 

(५) नगरपालिकाि े  भयादलभत्र   प्राप्त   भएका   प्रस्तावलनयम   ६८   बमोलजम   खोिी प्रस्तावदाताको प्रस्ताव मलू्याङ्कन 

गनुय पनेछ । 

(६) उपलनयम (५) बमोलजम प्रस्ताव मलू्याङ्कन गदाय उपलनयम (२) बमोलजमको कायय क्षेत्रगत ितय परुा गरी सवैभन्दा घटी सेवा 

िलु्क प्रस्ताव गने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृत गरी सेवा करार सभझौता गनुय पनेछ । 

(७) उपलनयम (६) बमोलजम स्वीकृत प्रस्तावको प्रस्तावदाता सेवा करार गनय नआएमा त्यसपलछको सवै भन्दा घटी सेवा िलु्क 

प्रस्ताव गने प्रस्तावदातासँग सेवा करार गनय सलकनेछ । 

(८) सेवा प्रदायकिे प्रदान गरेको सेवाको अनगुमन नगरपालिकािे समय समयमागनुय पनेछ । त्यसरी अनगुमन गदाय सेवा 

सन्तोषजनक भएको नपाइएमा वा करार बमोलजमको नभएमा सेवा प्रदायकिाई सेवाको स्तर वलृद्ध गनय सचूना लदन ुपनछे 

र त्यसरी सचूना लददंा पलन सेवाको स्तर वलृद्ध नभएमा सेवा करार रद्द गरी अको सेवा करारको व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(९) यस लनयममा अन्यत्र जनुसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा 

(८) बमोलजमका पदहरुबाट सभपादन गररने कायय न्यनूतम पाररश्रलमक तोकी व्यक्ती वा संस्थासँग करार गरी सेवा 

करारबाट सभपादन गनुयपनेछ ।   

१०६. मािसामान ममवत सम्भार गने गराउने कायवलवलि: (१) नगरपालिकामा रहकेो कुनै मािसामान ममयत सभभार गनुय पन े

भए सोको लिलखत जानकारी त्यस्तो मािसामानको उपयोगकतायिे प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिाई लदन ुपनेछ । त्यसरी 

जानकारी प्राप्त भएपलछ लनजिे लनयम १४ को उपलनयम (५) बमोलजम िागत अनमुान तयार गराई स्वीकृत गनुय पनेछ । 
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(२) उपलनयम (१) बमोलजम िागत अनमुान स्वीकृत भएपलछ मािसामानको ममयत आफ्नै वकय िप वा ममयत केन्र भए त्यस्तो 

मािसामानको ममयत त्यस्तो वकय िप वा ममयत केन्रबाट गराउनु पनेछ । त्यसरी ममयत गराउँदा कुनै मािसमान फेरबदि 

गनुयपने भएमा त्यस्तो मािसामान, उपकरण वा पाटपजूाय  मौज्दातबाट लिई र मौज्दातमा नभए ऐन र यस लनयमाविीको 

प्रलिया अविभवन गरी खररद गनुयपनेछ । 

(३) उपलनयम (२) बमोलजम उपकरण वा पाटपजूाय खररद गरेकोमा त्यस्तो मािसामान वा उपकरण लजन्सी दालखिा गराई प्रलत 

एकाई मलू्य पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी पने उपकरण वा पाटपजूायको अलभिेख राखन ुपनेछ र त्यस्ता पाटपजूाय परुाना 

उपकरण वा पाटयपजूायको िालग प्रलतस्थापन गररएको कुरा सभबलन्धत प्रालवलधकबाट प्रमालणत गराई परुाना सामान लजन्सी 

दालखिा गनुय पनेछ । 

(४) आफ्नो वकय िप वा ममयत केन्र नभएको अवस्थामा ऐन र यस लनयमाविीको प्रकृया अविभवन गरी मािसामान ममयत 

सभभार गराउन ुपनेछ ।  

(५) यस लनयममा अन्यत्र जनुसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन आफ्नै वकय िप वा ममयत केन्र भएको अवस्थामा ममयत कायय 

अलभिेख फाराममा (जब काडय) रेकडय राखी ममयत पिात िागत लस्वकृत गनय सलकनेछ । 

१०७. उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समनदायबाट काम गराउने कायवलवलि: (१) यस लनयमाविीमा अन्यत्र जनुसकैु 

कुरा िेलखएको भए तापलन एक करोड रुपैयाँसभम िागत अनुमान भएको लनमायण कायय वा सो सभबन्धी सेवा सोही 

स्थानमा बसोबास गने बालसन्दा र त्यस्तो सेवा उपभोग गने समदुाय मात्र रहकेो उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही 

समदुायबाट गराउन वा प्राप्त गनय सलकनेछ.  

२)  उपलनयम (१) को प्रयोजनको िालग सभबलन्धत काम वा सेवाको प्रकृलत, पररमाण, िाग्ने रकम, उपभोक्ता सलमलत वा 

िाभग्राही समदुायिे व्यहोने वा व्यहोनुय पन े रकम र अन्य आवश्यक कुराहरु खिुाई सावयजलनक सचूना प्रकािन गरी 

प्रस्ताव माग गनय वा त्यस्तो सलमलत वा समदुाय आफैिे प्रस्ताव वा लनवेदन पेि गनय सक्नेछ । 

(३) उपलनयम (२) बमोलजमको प्रस्ताव वा लनवेदन प्राप्त भएपलछ नगरपालिका र त्यस्तो उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही 

समदुायिे आवश्यकतानसुार छिफि, वाताय वा लनमायण स्थिको भ्रमण गरी त्यस्तो काम वा सेवाका सभबन्धमा खररद 

सभझौता गनुय पनेछ । त्यस्तो सभझौतामा दहेायको कुराहरु उल्िेख गनुय पनेछ: 

(क) लनमायण कायय वा सेवाको प्रकृलत, पररमाण, िागत अनमुान, उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुायिे व्यहोने वा 

व्यहोनुय पने रकम, कायय वा सेवा सभपन्न गनुय पने अवलध, 

(ख) साठी िाख रुपैयाँभन्दा बढी िागत अनमुान भएको काययमा प्रत्येक कायय एकाईमा उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही 

समदुायिे गनुय पने योगदान, 

(ग) नगरपालिकािे सभबलन्धत काययको लडजाइन, िागत अनमुान तयार गने, स्वीकृत गने, प्रालवलधक सल्िाह लदने, 

नांपजाँच गने, जाँचपास गने र अन्य आवश्यक प्रालवलधक सहयोग उपिब्ध गराउने, सपुरीवेक्षण, गणुस्तर लनयन्त्रण 

गने, 

(ग) लनमायण कायय वा सेवा नगरपालिका र उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुायको सहभालगतामा सभपन्न वा उपिब्ध 

हुने, 

(घ) सभपन्न लनमायण काययको सञ्चािन वा ममयत सभभार उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुायिे गनुय पने, 

(ङ) नगरपालिकािे उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुायिाई उपिब्ध गराईने पेश्की रकम, 
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(च) सभपन्न लनमायण कायय वा सेवाको भकु्तानीको ितय र तररका, र 

(छ) अन्य आवश्यक कुराहरु । 

(४) उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुायिाई लनमायण कायय वा सेवाको काम लददंा उपलनयम (३) को खण्ड (ख) बमोलजमको 

िागत अनमुानमा रहकेो मलू्य अलभवलृद्ध कर, ओभरहडे, कलन्टन्जेन्सी रकम र जनसहभालगताको अिं कट्टा गरेर मात्र 

भकु्तानी लदनपुनेछ । 

(५) सामान्यतया उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुायबाट कायय गराउँदा पेश्की उपिब्ध गराइने छैन । तर, आयोजनाको 

प्रकृलत अनसुार पेश्की रकम नलदएसभम काम प्रारभभ नहुने अवस्था भएमा सभझौता रकमको बढीमा बीस प्रलतित 

रकमसभमको अलग्रम रुपमा पेश्की लदन सक्नेछ । त्यसरी लदएको पेश्कीको अलन्तम लकस्ता भकु्तानी गनुय अलघ फछ्यौट गरी 

सक्नपुनेछ । 

(६) उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुायिे हरेक लकस्ताको कामको प्रालवलधक मलू्याङ्कन, लबि, भपायई र खचय प्रमालणत 

गने अन्य कागजात त्यस्तो सलमलत वा समदुायको बैठकबाट अनुमोदन गराई नगरपालिकामा पेि गनुय पनेछ । 

(७) उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुायिे आफूिे प्रत्येक लकस्तामा गरेको खचयको सचूना सावयजलनक स्थिमा टाँस 

गनुयपनेछ र आफूिे गरेका कामकारबाहीको सभबन्धमा काययपालिकािे तोकेको प्रलिया बमोलजम तोकेको अवलधलभत्र 

सावयजलनक पररक्षण गनुयपनेछ । 

(८) नगरपालिकािे उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुायिाई सभबलन्धत कामको िालग प्रालवलधक सहयोग उपिब्ध गराउन 

नसक्ने भएमा सो कामको िालग आवश्यक प्रालवलधक जनिलक्त सो सलमलत वा समदुाय आफैिे करारमा लनयकु्त गनय 

सक्नेछ । त्यसरी लनयकु्त गररएको प्रालवलधकिाई लदनपुने पाररश्रलमक नगरपालिकािे कट्टा गरेको कलन्टन्जेन्सीबाट भकु्तानी 

गनुयपनेछ । 

तर, त्यस्तो पाररश्रलमक िागत अनमुानको तीन प्रलतित भन्दा बढी हुने छैन । 

(९) उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुायबाट सञ्चालित हुने लनमायण काययमा िोडर, एक्साभेटर, रोिर, डोजर, ग्रडेर 

लवटुलमन लडस्रीव्यटुर, लवटुलमन ब्वाइिर जस्ता हभेी मेिीनहरु प्रयोग गनय सलकने छैन । 

तर, िागत अनमुान तयार गदायको समयका हभेी मेिीन प्रयोग गनुय पने जलटि प्रकृलतको कायय भनी उल्िेख भएको रहछे भने 

सभबलन्धत प्रालवलधकको लसफाररसमा नगरपालिकाबाट सहमलत लिई त्यस्ता मेिीन प्रयोग गनय सलकनेछ । 

(१०) उपलनयम (९) को प्रलतबन्धात्मक वाक्यांि लवपरीत हभेी मेिीन प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो उपभोक्ता सलमलत वा 

िाभग्राही समदुायसँग भएको सभझौता रद्द गररनेछ । 

(११) उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदूायिे पाएको काम आफैिे सभपन्न गनुय पनछे र कुनै लनमायण व्यवसायी वा सब 

कन्र्याक्टरबाट गराउन सलकने छैन । कुनै कारणवि सो सलमलत वा समदुाय आफैिे समयमा सो काम सभपन्न गनय नसक्ने 

भएमा सो कुराको सचूना नगरपालिकािाई लदन ु पनेछ । त्यसरी सचूना प्राप्त भएपलछ नगरपालिकािे सो सभबन्धमा 

आवश्यक जाँच गरी सो सलमलत वा समदुायसँग भएको सभझौता तोडी बाँकी काम ऐन र यस लनयमाविी बमोलजम 

गराउन ुपनेछ । 

(१२) उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुायिे लनमायण कायय सभपन्न गररसकेपलछ नगरपालिकािे खटाएको प्रालवलधक 

कमयचारीबाट त्यस्तो कामको जाँचपास गराई नगरपालिकािबाट प्राप्त रकम र जनसहभालगताबाट व्यहोररएको श्रम, नगद 

वा लजन्सी समेत कूि खचयको लववरण नगरपालिकामा पेि गनुय पनेछ । नगरपालिकािे त्यसरी प्राप्त भएको लववरण तथा 
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उक्त लनमायण काययको सभे, लडजाइन, िागत अनमुान, सपुररवेक्षण र काययसभपादन गने व्यलक्त तथा पदालधकारीको नाम र 

पद समेत खलु्ने गरी कायय सभपन्न प्रलतवेदन तयार गरी अलभिेख राखन ुपनेछ । 

(१३) उपलनयम (१२) बमोलजम लनमायण कायय सभपन्न भएपलछ नगरपालिकािे सोको रेखदखे, ममयत सभभार गने लजभमेवारी 

समेत तोकी आयोजनाको स्वालमत्व उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुायिाई नै हस्तान्तरण गनुय पनेछ । 

(१४) उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुायिे आफूिे प्राप्त गरेको कुनै रकम दरुुपयोग गरेको पाइएमा नगरपालिकािे 

छानलबन गरी त्यस्तो रकम उपभोक्ता सलमलतका पदालधकारीहरुबाट दामासाहीिे सरकारी बाँकी सरह असिु उपर गनुय 

पनेछ । त्यस्तो रकम असिु उपर गने काययमा नगरपालिकािाई सहयोग परु् याउन ुसभबलन्धत प्रमखु लजल्िा अलधकारीको 

कतयव्य हुनेछ । 

(१५) उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुायिे प्राप्त गरेको कुनै काममा लनमायण व्यवसायीिाई संिग्न गराइएको पाइएमा 

नगरपालिकािे उक्त उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुायसँग भएको सभझौता रद्द गरी त्यस्तो उपभोक्ता सलमलत वा 

िाभग्राही समदुायिाई भलवष्ट्यमा त्यस्तो लकलसमको कुनै काम गनय नलदने अलभिेख राखी सो काम गने लनमायण 

व्यवसायीिाई कािो सचूीमा राखन सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियमा लसफाररस गनुय पनेछ । 

(१६) यस लनयम बमोलजम उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुायबाट काम गराउँदा नगरपालिकािे दहेायका लवषयका 

सभबन्धमा अपनाउन ुपने काययलवलध सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियिे तोके बमोलजम हुनेछ : 

(क) श्रम मिूक कामको लनधायरण, 

(ख) उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदूायको गठन लवलध र काम, कतयव्य र अलधकार, 

(ग) काम वा सेवामा लमतव्यलयता, गणुस्तरीयता, लदगोपना अलभवलृद्ध गने तररका, 

(घ) आभदानी खचयको अलभिेख राखने, 

(ङ) काम वा सेवाको सपुररवेक्षण र अनगुमन, 

(च) लनमायणकाययको फरफारक र जाँचपास, र 

(छ) अन्य आवश्यक कुराहरु । 

(१७) उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदूायिे उपलनयम (१३) बमोलजम हस्तान्तररत आयोजनाको सेवा उपयोग गरे वापत 

उपभोक्तािे लतनुयपने सेवा िलु्क तोक्न सक्नेछ र त्यस्तो िलु्क जभमा गने कुनै कोष खडा गरी सोही कोषबाट त्यस्तो 

लनमायण कायय सञ्चािन तथा ममयत सभभार गनुयपनेछ । 

१०८. अमानतबाट लनमावण कायव गराउने: (१)  नगरपालिकािे अमानतबाट काम गनय खचयगने अलधकार प्राप्त अलधकारीिे 

आफुभन्दा एक तह मालथको अलधकारीको स्वीकृलत लिन ुपनेछ । 

(२) अमानतबाट काम गनुयपदाय सो कामको िालग आवश्यक पने प्रालवलधक सेवा र लनमायण सामग्री ऐन र यस लनयमाविीको 

प्रकृया बमोलजम खररद गरी ज्यािामा काम गराउन ुपनेछ ।  

(३) यस लनयमाविी बमोलजम अमानतबाट लनमायण कायय गनुय परेमा त्यस्तो काम एकिाख रुपैयाँमा नबढाई खण्ड खण्ड गरी 

वातायबाट गराउन वा लनमायण सभबन्धी काम आवश्यक लनमायण सामग्री उपिब्ध गराई ज्यािामा लदन सलकनेछ । 
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१०९. गैर सरकारी ससं्थाबाट काम गराउने सम्बन्िी व्यवस्था:(१) नगरपालिकािे ऐनको दफा ४६ बमोलजम गैर सरकारी 

संस्थाबाट काम गराउनको िालग त्यस्तो कामको आवश्यकता, लकलसम, समयावलध, कामको गुणस्तर, जनिलक्त, कायय 

सञ्चािन लवलध सलहतको काययक्षेत्रगत ितय र िाग्ने रकमको मोटामोटी अनमुान तयार गनुय पनेछ । 

(२) दश लाख रुपैर्ा सम्म काम गराउनका लागीत्यस्तो काम गने उद्दशे्य राखी प्रचलित काननू बमोलजम दताय भएको र लनयम 

१९ बमोलजमको मौजदुा सचूीमा समावेि भएका गैर सरकारी संस्थािाई कभतीमा पन्र लदनको अवलध लदई राष्ट्रीयस्तर 

वा स्थानीयस्तरको दलैनक समाचारपत्रमासचूना प्रकाशन गरी सो संस्थाबाट प्रस्ताव माग गनुय पनेछ । 

(३) उपलनयम (२) बमोलजमको सचूनामा दहेायका कुराहरु खिुाउन ुपनेछ:  

(क) नगरपालिकाको नाम र ठेगाना, 

(ख) प्रस्तालवत काययको प्रकृलत, पररमाण र अन्य आवश्यक लववरण, 

(ग) प्रस्तालवत कायय गनुय पने स्थान र सभपन्न गनुयपने अवलध, 

(घ) प्रस्ताव दालखिा गनुय पने अलन्तम लमलत र स्थान, 

(ङ) प्रस्तावको ढाँचा, 

(च) प्रस्तावदातािे प्रस्तावसाथ पेि गनुयपने कागजात, 

(छ) भकु्तानीका ितय र कर कट्टी, र 

(ज) नगरपालिकािे आवश्यक ठानेका अन्य कुरा । 

(४) उपलनयम (२) बमोलजमको माग अनसुार पनय आएका प्रस्तावहरु प्रस्तावदाताको रोहवरमा खोिी मचुलु्का तयार गनुय पनेछ 

। 

(५) मलू्याङ्कन सलमलतिे उपलनयम (१) बमोलजमको काययक्षेत्रगत ितय परुा गरी न्यनूतम रकम प्रस्ताव गने प्रस्तावदाताको 

प्रस्ताव स्वीकृलतका िालग प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत समक्ष लसफाररस गनुय पनेछ । 

(६) उपलनयम (५) बमोलजम लसफाररस भएको प्रस्ताव उपयकु्त दलेखएमा नगरपालिकािे त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत गरी सभबलन्धत 

प्रस्तावदातािाई सभझौता गनय आउन लमलत खोिी सचूना लदन ुपनेछ र त्यस्तो लमलतमा लनज उपलस्थत भएमा लनजसँग 

सभझौता गनुय पनेछ । 

(७) उपलनयम (६) बमोलजम सचूना लदईएको प्रस्तावदाता सभझौता गनय नआएमा लनजपलछको उपलनयम (१) बमोलजमको कायय 

क्षेत्रगत ितय परुा गरी सवैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गने प्रस्तावदातासँगसम्झौता गना सनकनेछ  

(८) र्स ननर्ममा अन्र्त्र िननसनकै कन रा लेनखएको भए तापनन दश लाख रुपैर्ााँभन्दा बढी लागत अननमान भएको काम 

गराउनको लानग ननर्म ७९ बमोनिम खनला रुपमा आशर्पत्र माग गरी परामशा सेवा खररदको प्रनिर्ा अवलम्बन गनना 

पनेछ । 

पररच्छेद- १० 

पनुराविोकन सभबन्धी व्यवस्था 

११०. प्रमनख प्रशासकीय अलिकृत समि लदईने लनवेदनमा खनिाउनन पने कन रा: खररद कारबाही वा लनणययको 

पनुराविोकनको िालग ऐनको दफा ४७ बमोलजम प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतसमक्ष लनवेदन लदन चाहने बोिपत्रदाता वा 

प्रस्तावदातािे त्यस्तो लनवेदनमा दहेायका कुराहरु खिुाई हस्ताक्षर गरेको हुन ुपनेछ : 
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(क) लनवेदकको नाम, ठेगाना, टेलिफोन, फ्याक्स नभवर र ईमेि ठेगाना, 

(ख) सङ्गलठत संस्था भए त्यसरी लनवेदन लदन सो संस्थािे प्रदान गरेको अलधकार पत्र, 

(ग) बोिपत्र संखया, 

(घ) लनवेदन लदनपुने त्यगत र काननूी आधार, 

(ङ) सभबद्ध कागजातको प्रलतलिलप । 

१११. रकमको हद : (१) ऐनको दफा ४७ को उपदफा (८) को प्रयोजनको िालगदनइ करोि रुपैर्ााँभन्दा कम रकमको खररद 

कारबाहीको सभबन्धमा पनुराविोकन सलमलत समक्ष लनवेदन लदन सलकने छैन । 

(२) उपलनयम १ मा जनुसुकै कुरा िेलखएको भएपनी पवुययोग्यता वा प्रालवलधक प्रस्ताव जस्ता मलु्य नखलु्ने प्रकृलतका बोिपत्र 

वा प्रस्तावको मुल्याङकन उपर पनुराविोकन सलमलत समक्ष लनबेदन लदन सलकनेछ ।   

तर, पवूययोग्यता वा प्रालवलधक प्रस्ताव जस्ता मलू्य नखलु्ने प्रकृलतका बोिपत्र वा प्रस्तावको मलू्याङ्कन उपर पनुराविोकन 

सलमलत समक्ष लनवेदन लदन यस लनयमिे बाधा पने छैन । 

११२. पननराविोकनको िालग लदइने लनवेदनमा खनिाउनन पने कन रा: (१) ऐनको दफा ४९ बमोलजम पनुराविोकनको िालग 

लनवेदन लदन चाहने बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदातािे सो लनवेदनमा दहेायका कुरा खिुाई हस्ताक्षर गरेको हुन ुपनेछ : 

(क) लनवेदकको नाम, ठेगाना, टेलिफोन नभबर, फ्याक्स नभवर र इमेि ठेगाना, 

(ख) सँगलठत संस्थाको तफय बाट लनवेदन लदइने भए त्यसरी लनवेदन लदन अलधकार प्रदान गने कागजात, 

(ग) खररद कारबाहीको संलक्षप्त लववरण, 

(घ) खररद सभझौता भइसकेको भए त्यस्तो सभझौता भएको लमलत र प्राप्त गने आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी, परामियदाता 

वा सेवा प्रदायक, 

(ङ) लनवेदकिे खररद सभझौता पाउन ुपने त्यगत तथा काननूी आधार, 

(च) खररद सभझौता प्राप्त गनेिे त्यस्तो सभझौता पाउन नपने त्यगत तथा काननूी आधार, 

(छ) लनवेदकको साभपलिक (प्रोपराईटरी), व्यापाररक र अन्य गोप्य जानकारी सरुक्षा गनयको िालग पनुराविोकन सलमलतिे 

कुनै लविेष उपाय गररलदन ुपने भए त्यस्तो लविेष उपाय, र 

(ज) सभझौता प्राप्त नगरेका कारणिे लनवेदकिाई भएको वा पगु्न सक्ने वास्तलवक हालन नोक्सानी । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजमको लनवेदनको साथ लनवेदकिे आफूिे गरेको दावी पलुष्ट गने कागजातको प्रलतलिलप संिग्न गनुय 

पनेछ । त्यस्तो कागजात लनजसँग हुन नसक्ने प्रकृलतको भएमा लनजिे त्यस्तो कागजात सभबलन्धत लनकायबाट लझकाई 

पाउन पनुराविोकन सलमलत समक्ष अनरुोध गनय सक्नेछ । 

(३) उपलनयम (१) बमोलजमको लनवेदनमा उलल्िलखत लवषयका सभबन्धमा लनवेदकिे पनुराविोकन सलमलत समक्ष सनुवुाई 

गराउन चाहमेा सो सभबन्धी कारण र आधार त्यस्तो लनवेदनमा खिुाउन ुपनेछ । 

११३. जमानत राख्नन पने: (१) ऐनको दफा ५० बमोलजम लनवेदन लदने लनवेदकिे बोिपत्र वा प्रस्तावमा आफूिे कबोि 

गरेको रकमको०.१ (शनन्र् दशमलब एक )प्रलतितिे हुन आउने रकम बराबरको नगद रकम वा कभतीमा नब्बे लदन मान्य 

अवलध भएको बैङ्क जमानत पेि गनुय पनेछ । 
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(२) पवूययोग्यता वा प्रालवलधक प्रस्ताव जस्ता मलू्य नखलु्ने प्रकृलतका प्रस्तावको मलू्याङ्कन उपर पनुराविोकन सलमलत समक्ष 

लनवेदन लदन ुपदाय पवूययोग्यता प्रस्तावको हकमा लनयम ६१ को उपलनयम (१) को प्रलतबन्धात्मक वाक्यांिको अधीनमा रही 

तोलकएको एकमषु्ट रकम र प्रालवलधक प्रस्तावको हकमा बोिपत्र जमानतको दि प्रलतितिे हुने रकम बराबर जमानत 

राखन ुपनेछ । 

(३) पनुराविोकन सलमलतिे आफू समक्ष परेको लनवेदन उपर गने कारबाही सभबन्धी व्यबस्था संघीय काननू बमोलजम हुनेछ । 

११४. पननराविोकनको लनवेदन पठाउने तररका: (१) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत वा पुनराविोकन सलमलत समक्ष 

पनुराविोकनको िालग लदने लनवेदन बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदाता आफैिे बझुाउन वा हुिाक, कुररयर वा लवद्यतुीय 

माध्यमवाट पठाउन सक्नेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजम हुिाक, कुररयर वा लवद्यतुीय माध्यमवाट पठाइएको लनवेदन ऐन वा यस लनयमाविीमा तोलकएको 

समयावलधलभत्र नपगुेमा त्यस्तो लनवेदन उपर कुनै कारबाही हुने छैन । 

(३) नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोलजम पनुराविोकनको लनवेदन परेको जानकारी प्राप्त गरेपलछ पनुराविोकन सलमलतिे 

लनणयय नलदएसभम खररद सभझौता रोक्का राखन ुपनेछ । 

११५. जानकारी तथा प्रलतलक्रयामा उल्िेख गननवपने कन रा : (१) ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) बमोलजम कायायियिे 

पनुराविोकन सलमलतिाई लदने जानकारी तथा प्रलतलियामा पनुराविोकनको लनवेदनमा गररएको दावी सभबन्धी त्यगत 

लववरण, खररद कारबाहीको कानूनी आधार र सभवद्ध कागजातको प्रलतलिलप संिग्न गनुय पनेछ ।  

(२) पनुराविोकन सलमलतिे नगरपालिका कायायियिाई खररदसँग सभबलन्धत कागजातमध्ये उपयकु्त कागजात वा त्यसको कुनै 

अिं पेि गनय आदिे लदएमा नगरपालिका कायायियिे आदिे बमोलजमको कागजात उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

११६. उपलस्थत हुननपने: पनुराविोकन सलमलतिे पनुराविोकनको िममा उपलस्थत हुन सचूना गरेको अवस्थामा सचूना 

बमोलजम आलधकाररक प्रलतलनलध उपलस्थत हुने व्यबस्था कायायियिे लमिाउन ुपनेछ । 

११७. उजूरी सम्बन्िी लनणवयको अलभिेख :पनुराविोकनको सभबन्धमा कायायिय, पनुराविोकन सलमलत वा अन्य 

लनकायबाट भएको लनणयय र त्यस्तो लनणययको सभबन्धमा अपनाइएको उपचारात्मक कदमहरुको अलभिेख राखी त्यसको 

जानकारी प्रत्येक वषय सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियिाई लदन ुपनेछ । 

पररच्छेद - ११ 

खररद सभझौता सभबन्धी व्यवस्था 

११८. बजेट सकेंत उल्िेख गननवपने:नगरपालिकािे खररद सभझौतामा बजेट संकेत उल्िेख गनुय पनेछ । 

११९. सम्झौता गनव कायवसम्पादन जमानत पेश गननवपने: (१) स्वीकृत बोिपत्रको बोिपत्रदातािे ऐनको दफा २७ को 

उपदफा (४) बमोलजम काययसभपादन जमानत पेि गदाय बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा उल्िेख भएको ढांचामा ऐनको दफा 

२७ को उपदफा (३) बमोलजमको भयादलभत्र वालणज्य बैंकबाट जारी भएको काययसभपादन जमानत पेि गनुय पनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजमको कायय सभपादन जमानत पेि गदाय ऐनको दफा २७ को उपदफा (४) मा उल्िेख गरे बमोलजमको 

रकम हुन ुपनेछ । 

(३) उपलनयम (२) बमोलजम खररद सभझौतामा रकम नखलु्ने सभझौताको हकमा नगरपालिकािे बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा 

तोकी लदएको काययसभपादन जमानत पेि गनुय पनेछ । 



62 


(४) खररद सभझौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहके उपलनयम (१) बमोलजमको काययसभपादन जमानतको मान्य अवलध 

त्यस्तो सभझौतामा उलल्िलखत मािसामान आपलूतय वा हस्तान्तरण गनुयपने अलन्तम अवलध वा प्रत्याभलूत (वारेन्टी) को 

अवलध वा लनमायण काययको त्रलुट सच्चाउने दालयत्व (लडफेक्ट िायलबलिलटज) को अवलधभन्दा कभतीमा एक मलहना बढी 

अवलधको हुनपुनेछ । 

(५) लवदिेी वैंकिे जारी गरेको कायय सभपादन जमानत नेपािमा स्थापना भएको कुनै वालणज्य बैंकिे प्रलत प्रत्याभलूत (काउण्टर 

ग्यारेन्टी) गरेको भएमा मात्र मान्य हुनेछ । 

११९क. सम्झौता गनव के्रलिट िाईनको सनलबिाको लववरण पेश गननव पनेाः 

दईुकरोडरुपैंयाभन्दाबढीकोलनमायणकाययसंगसभबलन्धतखररदसभझौतागदायस्वीकृतभएकोबोिपत्रदातािेसावयजलनकखररदअनु

गमनकायायियिेलनधायरणगरेकोढाँचामािेलडटिाईनकोसलुवधाप्राप्तभएकोलववरणपेिगनुयपनेछ । 

१२०. सम्झौता कायावन्वयन सम्बन्िी व्यवस्था:(१) नगरपालिकािे खररद सभझौता कायायन्वयन गदाय आवश्यकतानसुार 

दहेायका काम गनुय पनेछ : 

(क) खररद सभझौता भएपलछ सभबलन्धत आपलूतयकताय, परामियदाता, सेवा प्रदायक वा लनमायण व्यवसायीसँग आवश्यक भए 

बैठक (पोष्ट लबड कन्फे्रन्स) गने, 

(ख) सभझौता कायायन्वयन सभबन्धी कायययोजना र काययतालिका तयार गने, 

(ग) सभझौताको ितय बमोलजम समयलभत्रै प्रलततपत्र खोल्ने व्यवस्था गने, 

(घ) आवश्यक भएमा सभझौता कायायन्वयन टोिी गठन गने, 

(ङ) सभझौता प्रिासन कायययोजना अनसुार खररद सभझौता कायायन्वयनको प्रगलत अनगुमन गने र गणुस्तर पक्षको लनरीक्षण 

र परीक्षण गने, 

(च) लनमायण व्यवसायीिाई लनमायण काययस्थि सुभपने र सो स्थिसभम पहुचँको व्यवस्था लमिाउने, खररद सभझौताको 

हरेफेर, भेररएिन आदिे, मलू्य समायोजन, खररद सभझौता लनिभवन वा अन्त, कायय सभपन्न प्रमाणीकरण, भकु्तानी 

आलदको व्यवस्थापन गने, 

(छ) नगरपालिका र आपलूतयकताय, परामियदाता, सेवा प्रदायक वा लनमायण व्यवसायीबीच कुनै लववाद उत्पन्न भए त्यस्तो 

सभझौतामा उलल्िलखत लववाद समाधानको उपाय अपनाउने, सभझौता उल्िंघन भएको अवस्थामा सभझौतामा 

उलल्िलखत उपचार सभबन्धी व्यवस्था अनसुार कारबाही अलघ बढाउने, 

(ज) बजेट र िागत िेखा (कस्ट एकाउन्टीङ्ग) को पक्ष िगायत सभझौता कायायन्वयनको लविीय पक्षको व्यवस्थापन गने, 

(झ) लनमायण व्यवसायीिे लनमायण काययस्थिमा अनसुचूी(१२) बमोलजमको लववरण सचूना पाटीमा अलनवायय रूपमा राखन े

व्यवस्था गनुय पन,े 

(ञ) सभझौता कायायन्वयनसँग सभबलन्धत कागजात लसिलसिाबद्ध र व्यवलस्थत ढंगिे राखने, 

(ट) सभपादन भएको काम स्वीकृत गने, र 

(ठ) सभझौता कायायन्वयनको आवलधक प्रलतवेदन एक तह मालथको अलधकारी समक्ष पेि गने । 

(२) यस लनयमाविीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन खररद सभझौता कायायन्वयनको सपुरीवेक्षण गन े

नगरपालिका वा अन्य लनकायिे आपलूतयकताय, परामियदाता, सेवा प्रदायक वा लनमायण व्यवसायीको खररद सभझौतामा 
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उलल्िलखत अलधकारमा प्रलतकुि असर नपने गरी नक्िा, स्पेलसलफकेिन र खररद सभझौताको ितय अनसुार खररद सभझौता 

कायायन्वयन भए नभएको सपुरीवके्षण गनय सक्नेछ । 

१२१. बीमा गराउनन पने: (१) खररद सभझौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहके दि िाख रुपैयाँभन्दा बढी मलू्यको  

लनमायण कायय गनय लनमायण व्यवसायीिे दहेायको कुराको बीमा गराउन ुपनेछ : 

(क) लनमायण सामग्री, प्रयोग गररने मेलिन, औजार वा प्िाण्ट िगायत लनमायण काययको पणूय प्रलतस्थापन खचय,स्पष्टीकरण: 

यस खण्डको प्रयोजनको िालग खचय" भन्नािे नाफा समेतिाई जनाउँछ । 

(ख) पेिागत िलु्क, लनमायण काययको कुनै भाग भत्काउन, हटाउन तथा कंुडा ककय ट वा खेर गएको सामग्री हटाउनको 

िालग िाग्ने खचय िगायत हानी वा नोक्सानी भए वापत हनुे खचय वा सो सभबन्धी आनषुाङ्लगक खचय समेट्नका 

िालग खण्ड (क) बमोलजमको प्रलतस्थापन खचयको पन्र प्रलतित रकम वा खररद सभझौतामा उल्िेख भए बमोलजमको 

अलतररक्त रकम, 

(ग) लनमायण व्यवसायीिे लनमायणस्थिमा ल्याएको आफ्नो उपकरण र अन्य वस्तकुो लनमायण स्थिमा प्रलतस्थापन गनय िाग्ने 

पयायप्त रकम, 

(घ) लनमायण व्यवसायीिाई लनमायणस्थि सुलभपएको लमलतदलेख हस्तान्तरण प्रमाणपत्र जारी गररने लमलतसभम लनमायण काययको 

कुनै खण्ड वा अिंमा उपलनयम (२) मा उल्िेख भएको कारण बाहके अन्य जनुसकैु कारणबाट हुने सबै हानी 

नोक्सानी, 

(ङ) लनमायण व्यवसायीको दहेायका दालयत्वहरु : 

(१) लनमायण व्यवसायीिे त्रलुट सच्याउने दालयत्वको अवलधमा आफ्नो दालयत्व पािन गने िममा भएको हानी नोक्सानी, र 

(२) त्रलुट सच्याउने दालयत्वको अवलध प्रारभभ हुनअुलघ उत्पन्न भएको कुनै कारणबाट त्रलुटसच्याउने दालयत्वको अवलधमा 

भएको हानी नोक्सानी । 

(२) यस लनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन लनमायण व्यवसायीिे उपलनयम (१) को खण्ड (घ) बमोलजमको 

वीमाबाट दहेायका कारणबाट भएको हानी नोक्सानी वा क्षलतको िालग दालयत्व वहन गनुय पने छैन  

(क) यदु्ध, ित्रतुा वा आिमण, 

(ख) लवरोह, िालन्त, लबप्िव वा सैलनक िासन वा गहृ यदु्ध, 

(ग) लवलकरणको फैिावट, आणलवक इन्धनको लवलकरण वा आणलवक इन्धनको ज्विनबाट उत्पन्न आणलवक फोहर वा 

लवलकरणयकु्त लवषादी लवष्ट्फोट वा अन्य हालनकारक तत्वहरुको लवष्ट्फोट वा आणलवक संयोजन वा सोको आणलवक 

अिंको प्रदषुण, र 

(घ) ध्वलनक वा लतव्र ध्वलनक गलतमा उड्ने हवाई जहाज वा हवाई यन्त्रिारा श्रलृजत वायकुो चाप । 

(३) खररद सभझौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहके लनमायण कायय गदाय वा त्यसमा रहकेो कुनै त्रलुट सधुार गदाय भएको वा 

त्यस्ता काययको पररणामस्वरुप भएको दहेायको हानी नोक्सानी वापतको क्षलतपलूतयको दावी र त्यस्तो दावी सभबन्धी 

कारबाही गदाय िागेको खचय तथा दस्तरु लनमायण व्यवसायीिे व्यहोनुय पनेछ : 

(क) कुनै व्यलक्तिाई चोटपटक िागेमा वा लनजको मतृ्य ुभएमा, वा 

(ख) लनमायण काययमा बाहके कायय सञ्चािन र सभपन्नको लसिलसिामा कुनै सभपलिमा भएको हानी नोक्सानी, 
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(४) मािसामान खररदमा लस.आई.पी. (क्याररज एण्ड इन्सोरेन्स पेड टु) मलू्यको कभतीमा ११० प्रलतित रकम बराबरको 

गोदामदलेख गोदामसभम यदु्ध, हडताि र आगजनी समेतको सबै जोखीम ब्यहोने गरी बीमा गराउन ुपनेछ । 

(५) परामिय सेवा खररदमा परामियदातािे सभझौता गरेको तीस लदन लभत्र सभझौताको कुि रकमको सबै लकलसमको जोलखम 

व्यहोने गरी नगरपालिकािाई लनितय भकु्तानी हुने पेिागत दालयत्व बीमा (प्रोफेसनि िायलबलिटी इन्सोरेन्स) गराउन ुपनेछ 

। 

(६) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतको लिलखत स्वीकृलत लबना बीमाका ितयमा कुनै पररवतयन गनय सलकने छैन । 

(७)  यस लनयममा उलल्िलखत प्रावधानको प्रलतकूि हुने गरी बीमाको ितयमा पररवतयन गनय स्वीकृलत लदएको कारणिे हालन 

नोक्सानी हुन पगुेमा त्यसको लजभमेवारी त्यस्तो स्वीकृलत लदने काययमा संिग्न कमयचारी वा प्रमखु प्रिासलकय  अलधकृत 

हुनेछ ।  

१२२. पेश्की भनक्तानी र िछयौट गने व्यवस्था: (१) आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी, सेवाप्रदायकिाई ऐनको दफा ५२क. 

को अधीनमा रही खररद सभझौतामा व्यवस्था भए बमोलजम पेश्की लदन सलकनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजम लदइएको पेश्की रकम जभमा भएको बैंकको खाता र खचयको प्रयोजन खलु्ने मालसक लववरण 

आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकिे नगरपालिकािाई लनयलमत रूपमा उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(३) उपलनयम (१) बमोलजम पेश्की लददँा आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकबाट त्यस्तो पेश्की रकम खाभने गरी र 

लनजिे सभझौता बमोलजम काम नगरेमा सो लनकायिे अनरुोध गरेपलछ तत्काि त्यस्तो लनकायिाई भकु्तानी गने गरी 

वालणज्य बैङ्कबाट जारी भएको बैङ्क जमानत एवं त्यस्तो बैङ्क जमानत लवदिेी बैङ्किे  जारी गरेको भए नेपाि 

लभत्रको वालणज्य बैङ्किे प्रलत प्रत्याभलूत (काउन्टर ग्यारेण्टी) लिई पेश्की लदन ुपनेछ । 

(४) उपलनयम (३) बमोलजमको बैंक जमानतको मान्य अवलध खररद सभझौतामा उल्िेख भएको पेश्की फछयौट गनुय पने अवलध 

भन्दा कभतीमा एक मलहना भन्दा बढी अवलधको हुन ुपनेछ । 

(५) नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोलजम लदएको पेश्की खररद सभझौतामा उल्िेख भए बमोलजम प्रत्येक रलनङ्ग लबि वा 

अन्य लबि बीजकबाट कट्टा गनुय पनेछ । 

(६) आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी, सेवाप्रदायकिे खररद सभझौता बमोलजमको काम त्यस्तो सभझौतामा उलल्िलखत 

समयावलध लभत्र सभपादन नगरेको कारणिे यस लनयम बमोलजमको पेश्की फछ्यौट हुन नसकेमा नगरपालिकािे उपलनयम 

(३) बमोलजमको बैंक जमानतको रकम सभबलन्धत बैंकबाट प्राप्त गरी पेश्की फछयौट गनुय पनेछ र लनजबाट त्यस्तो पेश्की 

रकमको सयकडा दि प्रलतित ब्याज समेत असिू उपर गनुय पनेछ । 

(७) नगरपालिकािे प्रलततपत्रिारा मािसामान लझकाउँदा आफ्नो कायायियमा मािसामान प्राप्त भएको लमलतिे तीस लदनलभत्र 

प्रलततपत्र खोिेको पेश्की रकम फछ्यौट गनुय पनेछ । 

(८) मािसामान उपिब्ध गराउने सभबलन्धत आपलूतयकतायबाट मािसामान उपिब्ध हुन नसकेकोमा वा मािसामान उपिब्ध 

गराउने लनधायररत समयलभत्र मािसामान प्राप्त हुन नसकेमा साधारणतया प्रलततपत्र रद्द गनुय पनेछ र सो वापत बैंकमा जभमा 

भएको रकम लफताय लिई प्रलततपत्र खोिेको पेश्की रकम फछ्यौट गनुय पनेछ । 

१२३. लप्रलसपमेन्ट लनरीिण: (१) लवदिेबाट खररद गररने मािसमानको लप्रलसपमेन्ट लनरीक्षण गनुयपने भएमा नगरपालिकािे 

सो दिेमा आफ्नो प्रलतलनलध लनयकु्त गरी त्यस्तो लनरीक्षण गराउन सक्नेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजम प्रलतलनलध लनयकु्त गदाय ऐन र यस लनयमाविी बमोलजमको काययलवलध अपनाई लनयकु्त गनुयपनेछ । 
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१२४. मािसामानको लनरीिण र स्वीकृलत: (१) नगरपालिकािे आपलूतय गररएका मािसामान सभझौतामा उलल्िलखत 

प्रालवलधक स्पेलसलफकेिन र गणुस्तर बमोलजमका भए नभएको लनरीक्षण वा परीक्षण गनुय गराउन ुपनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजम लनरीक्षण वा परीक्षण गदाय गराउँदा मािसामान लनरीक्षण वा परीक्षण सभबन्धी प्रचलित काननू भए 

सोही काननू बमोलजम र नभएमा खररद सभझौतामा उलल्िलखत काययलवलध बमोलजम गनुय पनेछ । त्यस्तो काययलवलध पलन 

नभए नगरपालिकािे उपयकु्त सभझेको काययलवलध बमोलजम गनुय पनेछ । 

(३) उपलनयम (१) को प्रयोजनको िालग नगरपालिकािे त्यस्तो लनरीक्षण वा परीक्षण गने प्रयोजनका िालग एक वा एकभन्दा 

बढी लनकाय वा अलधकारी तोक्न वा सभबलन्धत मािसामान सभबन्धी बढीमा तीन जना लवज्ञ रहकेो एक सलमलत गठन गनय 

सक्नेछ । 

(४) उपलनयम (३) बमोलजमको लनकाय, अलधकारी वा सलमलतिे आपलूतय गररएका मािसामान लनररक्षण वा परीक्षण गदाय 

नगरपालिकािे त्यस्तो मािसामानको नमनुा र लवलिष्टता लसिबन्दी गरी राखेको भए त्यस्तो नमनूा र लवलिष्टता बमोलजम 

जाँच गनुयपनेछ । त्यसरी जाँच गदाय त्यस्तो नमनूा र लवलिष्टता अनुरुप भएको मािसामान स्वीकृत गरी नभएका मािसामान 

आपलूतयकतायिाई नै लफताय गनुय पनेछ । 

(५) उपलनयम (४) बमोलजम लनरीक्षण वा परीक्षण गदाय आवश्यकतानसुार सबै मािसामान वा सोको नमनूा छनौट गरी लनरीक्षण 

वा परीक्षण गनय सलकनेछ । 

(६) लनरीक्षण वा परीक्षण गने लनकाय, अलधकारी वा सलमलतिे उपलनयम (४) र (५) बमोलजम लनरीक्षण वा परीक्षण गरी 

सकेपलछ स्वीकृत र अस्वीकृत मािसामानको लववरण उल्िेख गरी लनरीक्षण प्रलतवेदन तयार गनुय पनेछ । त्यस्तो 

प्रलतवेदनमा जाँच भएको मािसामानको नाम, प्रलतित, स्पेलसलफकेिन, लनरीक्षण वा परीक्षणको पररणाम उल्िेख गनुय 

पनेछ र त्यस्तो प्रलतवेदनिाई नगरपालिकािे खररद कारबाहीको अलभिेखको रुपमा राखन ुपनेछ । 

(७) यस लनयम बमोलजम मािसामान लनरीक्षण वा परीक्षण गदाय लनरीक्षण वा परीक्षण गने लनकाय, अलधकारी वा सलमलत र 

आपलूतयकतायबीच कुनै लववाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो लववाद खररद सभझौतामा उल्िेख भएको लववाद समाधानको प्रकृया 

बमोलजम समाधान गनुयपनेछ । 

(८) यस लनयममा अन्यत्र जनुसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन पच्चीस हजार रुपैयाँसभमको मािसामान नगरपालिकाको भण्डार 

िाखाको प्रमखुिे आवश्यक लनरीक्षण वा परीक्षण गरी बलुझलिन सक्नेछ । 

१२५. मािसामानको लििाम लबक्री तथा रकम असिूी गने: (१) लनयम १२४ को उपलनयम (४) बमोलजम अस्वीकृत 

मािसामान आपलूतयकतायिे तत्काि लफताय निगे खररद सभझौतामा तोलकएको समायावलध लभत्र त्यस्तो मािसामान उठाई 

लफताय िैजान र सोको सट्टा स्पेलसलफकेिन बमोलजमको सामान आपलूतय गनय नगरपालिकािे आपलूतयकतायिाई लिलखत 

जानकारी लदन ुपनेछ । 

(२) नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोलजमको जानकारी हुिाक वा कुररयर सलभयस माफय त पठाउने भए लफती रलसद सलहतको 

पत्र पठाउन ुपनछे । 

(३) उपलनयम (१) बमोलजमको सचूनाको अवलधलभत्र आपलूतयकतायिे मािसामान बलुझलिन अस्वीकार गरेमा वा खररद 

सभझौतामा तोलकएको समायावलध लभत्र उठाई निगेमा नगरपालिकािे त्यस्तो मािसामान सावयजलनक लििाम लबिी गरी 

सो मािसामान भण्डारण गनय िागेको खचय र त्यस सभबन्धी अन्य खचयहरु, बाँकी रहकेो पेश्की रकम, पवूय लनधायररत 

क्षलतपलूतय र लनजिे नगरपालिकािाई लतनुयपने अन्य कुनै रकम भए सो रकम समेत लििाम लबिी मलू्यबाट कट्टा गरी बांकी 

रहकेो रकम आपलूतयकतायिाई लफताय गनुय पनेछ । 
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(४) उपलनयम (३) बमोलजमको लििाम लबिीबाट प्राप्त भएको रकम समेतबाट असिू हुन नसकेको रकम आपलूतयकतायबाट 

प्रचलित काननू बमोलजम सरकारी बाँकी सरह असिू उपर गररनेछ । 

१२६. कायव स्वीकार प्रलतवेदन: (१) नगरपालिकािे सभपन्न भएको लनमायण कायय, आपलूतय गररएको मािसामान वा प्रदान 

गररएको सेवा स्वीकादाय सोको प्रलतवेदन तयार गनुय पनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजमको प्रलतवेदनमा दहेायका कुरा उल्िेख हुन ुपनेछ : 

(क) खररद सभझौता संखया, 

(ख) सभपन्न भएको लनमायण कायय, प्राप्त भएको मािसामान वा सेवाको लववरण, 

(ग) लनमायण कायय सभपन्न भएको वा मािसामान वा सेवा प्राप्त भएको लमलत, 

(घ) सभपन्न लनमायण कायय, प्राप्त मािसामान वा सेवा स्वीकृत भएको लमलत । 

(३) उपलनयम (२) बमोलजमको प्रलतवेदन तयार भएपलछ नगरपालिकािे आवश्यक प्रलिया परुागरी भकु्तानीको िालग आलथयक 

प्रिासन िाखा वा लनकायमा अलबिभव िेखी पठाउन ुपनेछ । 

(४) र्स ननर्ममा िननसनकै कन रा लेनखएको भए तापनन ननमााण गररएको संरचनाको उदशे्र् अननरुप सञ्चालन गना उपर्नक्त छ भन्न े

कन रा संरचनाको उपर्नक्तताको परीक्षण गरी प्रमानणत नभएसम्म त्र्स्तो कन नै पनन कार्ा स्वीकार गनना हुाँदनै । 

१२७. भेररएशन आदेश: (१) खररद सभझौता गदायको बखत पवूायनमुान गनय नसलकएको पररलस्थलत सो सभझौता कायायन्वयनको 

िममा लसजयना भई ऐनको दफा ५४ बमोलजम नगरपालिकािे भेररएसन आदिे जारी गनुय पन े भएमा यस लनयमाविी 

बमोलजमको प्रलिया फ्रा गरी दहेाय अनसुार पदालधकारीिे जारी गनय सक्नेछ : 

(क) पाँच प्रलतितसभमको भेररएिन प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे, 

(ख) पन्र प्रलतितसभमको भेररएिन /प्रमखुिे, 

(ग) पन्र प्रलतितभन्दा मालथको भेररएिन काययपालिकािे । 

 (२) उपलनयम (१) बमोलजम लनमायण काययको भेररएसन आदिे जारी गनुय पदाय दहेाय बमोलजमको लववरण खिुाई ऐनको दफा 

५४ बमोलजम त्यस्तो भेररएसन स्वीकृत गने अलधकार प्राप्त पदालधकारीिे प्रमालणत गरेको हुन ुपनेछ : 

(क) लनमायण काययको ड्रईङ, लडजाईन तथा स्पेलसलफकेिन आलद बदल्न ुपने वा नपने र बदल्न ुपने भएमा लनमायण काययको 

आधारभतू प्रकृलत वा क्षेत्र पररवतयन हुने वा नहुने कुरा, 

(ख) भेररएिन पररमाणको प्रालवलधक पष्ु्टयाई ंर कारण, 

(ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोलजम िागत अनमुानमा प्रभाव पने भए सोको प्रलतित, र 

(घ) स्वीकृत बजेट तथा काययिममा परे वा नपरेको कुरा । 

(३) उपलनयम (१) बमोलजम मािसामान वा अन्य सेवा काययको भेररएसन आदिे जारी गनुय पदाय दहेाय बमोलजमको लववरण 

खिुाई ऐनको दफा ५४ बमोलजम यस लनयमको उपलनयम (१) मा तोलकए बमोलजम भेररएसन स्वीकृत गने अलधकार प्राप्त 

पदालधकारीिे प्रमालणत गरेको हुन ुपनेछ : 

(क) मािसामान वा अन्य सेवाको ड्रईङ, लडजाईन तथा स्पेलसलफकेिन आलद बदल्न ुपने वा नपने र बदल्न ुपने भएमा 

त्यस्तो मािसामान वा सेवाको आधारभतू प्रकृलत वा क्षेत्र पररवतयन हुने वा नहुने कुरा, 
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(ख) भेररएिन पररमाणको प्रालवलधक पष्ु्टयाई ंर कारण, 

(ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोलजम िागत अनमुानमा प्रभाव पने भए सोको प्रलतित, 

(घ) स्वीकृत बजेट तथा काययिममा परे वा नपरेको कुरा । 

(४) उपलनयम (१) बमोलजम परामिय सेवाको भेररएसन आदिे जारी गनुय पदाय दहेाय बमोलजमको लववरण खिुाई ऐनको दफा 

५४ बमोलजम यस लनयमको उपलनयम (१) मा तोलकए बमोलजम भेररएसन स्वीकृत गने अलधकार प्राप्त पदालधकारीिे 

प्रमालणत गरेको हुन ुपनेछ : 

(क) परामिय सेवाको काययक्षेत्र, आवश्यकता, काययक्षेत्रगत ितय, योग्यता वा लविेषज्ञता आलद बदल्न ुपने नपने र बदल्न ुपन े

भएमा त्यस्तो सेवाको आधारभतू प्रकृलत वा क्षेत्र वा प्रस्तालवत दक्ष वा लविेषज्ञ पररवतयन हुने वा नहुने कुरा, 

(ख) भेररएिन पररमाणको प्रालवलधक पष्ु्टयाई ंर कारण, 

(ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोलजम िागत अनमुानमा प्रभाव पने भए सोको प्रलतित, र 

(घ) स्वीकृत बजेट तथा काययिममा परे वा नपरेको कुरा । 

(५) नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोलजम भेररएसन आदिे जारी गदाय लविेषज्ञहरूको समहू माफय त आवश्यक जाँचबझु गराई 

प्राप्त लसफाररसको आधारमा मात्र जारी गनय सक्नेछ । 

१२८. मूल्य समायोजन: (१) नगरपालिकािे मलू्य समायोजन गनय सलकने कुरा खररद सभझौतामा उल्िेख गनुय पनेछ । 

(२) खररद सभझौतामा मलू्य समायोजनको व्यवस्था गदाय दहेायका कुराहरु समेत उल्िेख गनुय पनेछ : 

(क) मलू्य समायोजन गने अवस्था, 

(ख) लनधायरण गने सतू्र, 

यस खण्ड बमोलजम सतू्र लनधायरण गदाय सभपन्न भएको काममा िागेको श्रम, सामग्री र उपकरणहरुको मात्र मलू्य समायोजन 

हुने गरी सतू्र लनधायरण गनुय पनेछ । 

(ग) मलू्य समायोजनको अलधकतम रकम, 

(घ) खण्ड (ख) बमोलजमको सतू्रमा प्रयोग गररने मलू्यको संरचना (श्रम, उपकरण, सामग्री, ईन्धनको मलू्य आलद), 

(ङ) प्रत्येक मलू्य संरचनाको मलू्य समायोजन गनय प्रयोग गररनेसभवद्ध मलू्यसचूी (ईन्डीसेज) 

(च) मलू्यसचूी उल्िेख गनय प्रयोग गररने मरुा र भकु्तानी लदन प्रयोग गररने मरुावीचको लवलनमय दरको घटवढ मापन गने 

तररका, 

(छ) मलू्य समायोजन सतू्र प्रयोग गनय लिइने आधार लमलत (बेसिाइन डेट), 

(ज) मलू्य समायोजन सतू्र िाग ूहुने समयको अन्तराि, र 

(झ) मलू्य समायोजन सतू्रको प्रयोगबाट दलेखन ुपने न्यनूतम मलू्य बलृद्ध र मलू्य समायोजन सभबन्धी प्रावधान िाग ूहुन परुा 

हुन ुपने अन्य ितय तथा वन्दजे । 

(३) यस लनयम बमोलजम गररने मलू्य समायोजनको अलधकतम रकम सामान्यतया िरुु सभझौता मूल्यको पच्चीस प्रलतितभन्दा 

बढी हुनेछैन । मलू्य समायोजनको रकम सो मलू्यभन्दा बढी हुने भएमा नगरपालिकािे खररद सभझौता अन्त्य गनय, 
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सभझौता मूल्यिाई स्वीकृत बजेटलभत्र पानयको िालग लनमायण व्यवसायी, आपलूतयकताय, सेवा प्रदायक वा परामियदातासँग 

वाताय गनय वा खचय घटाउने अन्य उपाय अविभवन गनय सक्ने वा थप बजेट व्यवस्था गररने व्यवस्था खररद सभझौतामा गनय 

सलकनेछ । 

१२९. खररद सम्झौताको अवलि थप गनव सलकने: (१) ऐनको दफा ५६ बमोलजमको अवस्था परी खररद सभझौता 

बमोलजमको काम त्यस्तो सभझौताको अवलध लभत्र परुागनय नसलकने भएमा सभबलन्धत लनमायण व्यवसायी, आपलूतयकताय, 

सेवा प्रदायक वा परामियदातािे कारण खिुाई खररद सभझौताको भयाद सलकन ु कभतीमाएक्काइसलदन अगाव ै

नगरपालिकामा अवलध थपको िालग लनवेदन लदन ुपनेछ । 

(१क) उपलनयम (१) मा जनुसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन यो उपलनयम प्रारभभ हुन ुअलघ भएका खररद सभझौताको हकमा 

सभबलन्धत लनमायण ब्यवसायी, आपलूतयकताय, सेवा प्रदायक वा परामियदातािे यो उपलनयम प्रारभभ भएको एक्काईस लदन 

लभत्र भयाद थपको िालग लनवेदन लदन ुपनेछ । 

(१ख) उपलनयम (१क) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन सो उपलनयम बमोलजमको भयाद लभत्र कुनै कारणवि भयाद 

थपको िालग लनवेदन लदन नसकेको सभबलन्धत लनमायण व्यवसायी, आपलूतयकताय, सेवा प्रदायक वा परामियदातािे यो 

उपलनयम प्रारभभ भएको पन्र लदनलभत्र भयाद थपको िालग लनवेदन लदन सक्नेछ ।  

(१ग) उपलनयम (१क) र (१ख) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन यो उपलनयम प्रारभभ हुन ुअलघ भयाद समाप्त भई कुनै 

कारणवि त्यस्तो भयाद लभत्र भयाद थपको िालग लनवेदन लदन नसकेको सभबलन्धत लनमायण व्यवसायी, आपलूतयकताय, सेवा 

प्रदायक वा परामियदातािे यो उपलनयम प्रारभभ भएको लमलतिे एक्काइस लदन लभत्र भयाद थपको िालग लनवेदन लदन 

सक्नेछ ।  

(२) उपलनयम (१), (१क), (१ख)  वा (१ग)बमोलजम लनवेदन प्राप्त भएपलछ सभबलन्धत अलधकार प्राप्त अलधकारीिे सो 

सभबन्धमा आवश्यक जाँचबझु गनय वा गराउन सक्नेछ । त्यसरी जाँचबझु गदाय वा गराउँदा लनजिे दहेायका कुरा लवचार गनुय 

पनेछ: 

(क) सभबलन्धत लनमायण व्यवसायी, आपलूतयकताय, सेवा प्रदायक वा परामियदातािे खररद सभझौता बमोलजमको काम समय 

मै सभपन्न गनय भरमग्दरु प्रयास गरेको लथयो वा लथएन, 

(ख) नगरपालिकािे लनमायण व्यवसायी, आपलूतयकताय, सेवा प्रदायक वा परामियदातािाई सभझौता बमोलजम उपिब्ध 

गराउन ुपने कुरा उपिब्ध गराएको लथयो वा लथएन, 

(ग) ऐनको दफा ६७क. बमोलजम कागजात लझकाएको कारणबाट काममा लढिाइ भएको हो वा होइन, र 

(घ) काबबुालहरको पररलस्थलतको कारणबाट काममा लढिाई भएको हो वा होईन । 

(३) उपलनयम (२) बमोलजम जाँचबझु गदाय लनवदेनमा भयाद थप गनयको िालग खिुाइएको कारण खररद सभझौता बमोलजम 

मनालसब दलेखएमा सोको कारण खिुाई िरुु सभझौता अवलधको पन्र प्रलतित सभमको अवलधसभमको भयाद थप गनुय पन े

भएमा बोिपत्र स्वीकृत गने अलधकारीिे र सो भन्दा बढी पच्चीस प्रलतित अवलधसभमको भयाद थप गनुय पने भएमा 

लवभालगय प्रमखुिे थप गनय सक्नेछ ।  

(४) उपलनयम (३) मा उलल्िलखत अवलध भन्दा बढी अवलधको भयाद थप गनुयपने मनालसब कारण भएमा नगर काययपालिकािे 

थप गनय सक्नेछ ।  

(५) उपलनयम (३) र (४) बमोलजमको भयाद थप सभबन्धी लनणयय सभझौता अवलधलभत्रै गररसक्न ुपनेछ ।  
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(६) यस लनयममा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन िरुु सभझौताको पचास प्रलतितभन्दा बढी हुने गरी भयाद थप गनय पाइने 

छैन ।  

खररद सभझौता भई कायय सभपन्न हुन नसकी उपलनयम (१क) (१ख) वा (१ग)  बमोलजम भयाद थपको िालग लनवेदन परेका 

सभझौताको हकमा प्रालवलधक प्रलतवेदन समेतका आधारमा कायय प्रगलत र बाँकी काययको लवशे्लषण गरी भयाद थप गदाय 

सभझौता बमोलजम कायय सभपन्न हुन सक्ने दलेखएमा नगरपालिकािाइ थप आलथयक व्ययभार नपने गरी यो उपलनयम प्रारभभ 

भएपलछ नगर काययपालिकािे बढीमा एक वषयको िालग भयाद थप गनय सक्नेछ । यसरी भयाद थप गररएको अवलधलभत्र 

समेत सभझौता बमोलजम काम सभपन्न नगनेको हकमा कायय सभपादन जमानत तथा अन्य कुनै जमानत वा धरौटी राखेको 

भए सो समेत जफत गररनेछ र त्यसरी काम सभपन्न नभएको कारणबाट हुन गएको हानी नोक्सानी समेत प्रचलित काननू 

बमोलजम असिु उपर गरर लनजिाई कािो सचूीमा राखी प्रचलित काननू बमोजम कारबाही गररनेछ ।  

(६क) उपलनयम (६) को प्रलतबन्धात्मक वाक्यांि बमोलजम भयाद थप सभबन्धमा लनणयय गदाय उपलनयम (१क) वा (१ख) 

बमोलजम लनवेदन परी लनणयय हुन बाँकी रहकेा लनवेदनको हकमा यो उपलनयम प्रारभभ भएको लमलतिे तीस लदन लभत्र र 

उपलनयम (१ग) बमोलजम परेको लनवेदनको हकमा त्यसरी लनवेदन लदन पाउने अवलध समाप्त भएको लमलतिे साठी लदनलभत्र 

गररसक्न ुपनेछ ।  

तर उपलनयम (६) को प्रलतबन्धात्मक वाक्यांि बमोलजम एक पटक भयाद थप सभबन्धमा लनणयय भई सकेका लनमायण व्यवसायी, 

आपलूतयकताय, सेवाप्रदायक वा परामियदाताको हकमा यो लनयम बमोलजम पनुाः भयाद थप हुने छैन । 

(६ख) यस लनयमाविीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन उपलनयम (६क) बमोलजम भयाद थप गदाय पवूय लनधायररत 

क्षलतपलूतय लिईने छैन ।  

तर यसरी थलपएको भयाद लभत्र समेत सभझौता बमोलजमको काम सभपन्न नभएमा भयाद थप हुनुभन्दा पलहिे दलेख नै िागू हुन े

गरी पवूय लनधायररत क्षलतपलूतय लिईनेछ। 

(६ग) उपलनयम (४) वा (६) बमोलजम थलपएको अवलधमा समेत लविेष पररलस्थलत वा अन्य मनालसव कारणिे सभझौता 

बमोलजमको काम सभपन्न हुन नसकेमा र त्यस्तो काम सभपन्न हुने सलुनलितता दलेखएमा सावयजलनक लनकायिाई थप 

आलथयक भार नपने गरी नगर काययपालिकािेआवश्यक भयाद थप गनय सक्नेछ ।  

(६ध) लनमायण व्यवसायी, आपलुतयकताय, सेवा प्रदायक वा परामियदाताको िापरवाही वा लनजकै कारणिे समयमा काम सभपन्न 

हुन नसकी उपलनयम (६ग) बमोलजम भयाद थप गनुय पन ेअवस्थामा भयाद थपको लनणयय भएको लमलतदलेख सो सभझौता 

बमोलजमको काम सभपन्न नगरेसभम त्यस्तो लममायण व्यवसायी, आपलूतयकताय, सेवाप्रदायक वा परामियदाता नयाँ खररद 

काययमा सहभागी हुन सक्ने छैन ।  

(६ङ)उपलनयम (६घ) को प्रयोजनको िालग सभबलन्धत सावयजलनक लनकायिे त्यसरी भयाद थप गररएको व्यहोरा सावयजलनक 

खररद अनगुमन कायायियमा िेखी पठाउन ुपनेछ र सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियिे त्यस्तो लनमायण व्यवसायी, 

आपलूतयकताय, सेवाप्रदायक वा परामियदातािाई नयाँ खररद काययमा सहभागी हुन रोक िगाएको सचूना प्रकािन गनुय पनेछ 

।  

(६च) यस लनयम बमोलजम भयाद थपको कारवाही प्रलिया समयमा नटुङ्याउने र भयाद थप भएका लनमायण काययको दलैनक कायय 

प्रगलतको अनगुमन, मलू्याङकन र कारवाही समयमै नगने समबलन्धत पदालधकारी वा कमयचारीिाई प्रचलित काननू 

बमोलजम कारबाही हुनेछ ।  



70 


 

(७)उपलनयम (३), (४), (६)वा (६ग)बमोलजम भयाद थप नभएमा सो सभझौता अन्त्य गनुय पनेछ ।   

१३०. पूवव लनिावररत िलतपूलतव:खररद सभझौतामा पवूय लनधायररत क्षलतपलूतयका सभबन्धमा दहेायको व्यवस्था गनय सलकनेछ: 

(क) आपलूतयकताय, परामियदाता, सेवा प्रदायक वा लनमायण व्यवसायीको लढिाईको कारणिे खररद सभझौता बमोलजमको काम 

सो सभझौतामा तोलकएको भयादमा सभपन्न हुन नसकेमा लनजिे नगरपालिकािाई सभझौता रकमको दि प्रलतितमा नवढ्ने 

गरी साधारणतया प्रलत लदन सभझौता रकमको िनु्य दिमिब िनु्य पाँच प्रलतित पवूय लनधायररत क्षलतपलूतय लदन ु पन े तर 

लनजको काब ुबालहरको पररलस्थलत परी वा कुनै गलल्त वा हिेचक्र्याई नभई काययसभपादन वा आपलूतय गनय लढिा भएमा 

त्यस्तो क्षलतपलूतय लतनय नपन,े र 

(ख) खण्ड (क) बमोलजमको पूवय लनधायररत क्षलतपलूतय लतदमैा सभबलन्धत आपलूतयकताय, परामियदाता, सेवा प्रदायक वा लनमायण 

व्यवसायी खररद सभझौता बमोलजमको कायय सभपादन गने दालयत्वबाट मकु्त हुन नसक्ने । 

१३१. लबि वा लवजकमा उल्िेख हुननपने कन रा: (१) लनमायण व्यवसायी, आपलूतयकताय, सेवा प्रदायक वा परामियदातािे यस 

लनयम बमोलजम भकु्तानीको िालग पेि गने रलनङ लबि वा अन्य कुनै लबि लवजकमा कभतीमा दहेायका कुरा उल्िेख गनुय 

पनेछ: 

(क) लबि वा लवजकको लमलत, 

(ख) आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परामियदाताको नाम ठेगाना, 

(ग) खररद सभझौता, 

(घ) आपलूतय गररएको मािसामान वा सेवाको लववरण वा सभपन्न भएको लनमायण काययको नाप, आकार, पररमाण र मूल्य, 

(ङ) लसपमेन्ट तथा भकु्तानीको ितय, 

(च) खररद सभझौता बमोलजम लबि वा लवजक साथ पेि गनुयपने आवश्यक कागजात, 

(छ) मािसामानको खररदको हकमा लबि वा लवजकसाथ खररद आदिे, खररद सभझौता वा बोिपत्र स्वीकृलत पत्रमा 

लदईएको लनदिेन बमोलजम नगरपालिकािे तोकेको ढाँचाको लसलपङ्ग वा अन्य आवश्यक कागजात, र 

(ज) आफ्नो सभपकय  ठेगाना । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजम लबि वा लवजक प्राप्त भएपलछ नगरपालिकािे त्यस्तो लबि वा लवजक खररद सभझौतामा 

उलल्िलखत प्रावधान बमोलजमको भए नभएको जांच गरी सो अनुरुपको नभएमा सोको जानकारी सभबलन्धत आपलूतयकताय, 

लनमायण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परामियदातािाई तरुुन्त लदन ुपनेछ  

१३२. लबि वा लवजकको भनक्तानी: (१) खररद सभझौता अनुसार नगरपालिकािे रलनङ लबि वा अन्य कुनै लबि लवजकको 

भकु्तानी गदाय करारका ितय बमोलजम दहेायका कुनै वा सबै आधार बमोलजम गनय सक्ने कुरा उल्िेख गनय सलकनेछ : 

(क) मालसक आधारमा, 

(ख) प्रालवलधक नाप जाँच गरी नापी लकताब (मेजरमेन्ट वकु) मा उल्िेख भएको वास्तलवक काययसभपादनको आधारमा, 

(ग) खररद सभझौतामा सभपन्न कायय मापन गने सचूकाङ्क तोलकएकोमा त्यस्तो सचूकाङ्क प्राप्त भएपलछ र त्यस्तो 

सचूकाङ्क नतोलकएकोमा सभपन्न भएको काययको आधारमा,   

(घ) हस्तान्तरण गररएको वा परुा गररएको काययको पररमाणको आधारमा, र 
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(ङ) लनयम १३१ को उपलनयम (१) बमोलजम वा प्रलततपत्रको ितयको आधारमा । 

(२) रलनङ लबि वा अन्य कुन ै लबि लवजकको भकु्तानी लिनको िालग आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा 

परामियदातािे खररद सभझौता बमोलजम आवश्यक पने कागजात पेि गनुय पनेछ । 

(३) उपलनयम (१) बमोलजमको पेि भएको रलनङ लबि वा अन्य कुनै लबि लबजक र कागजात सभबलन्धत अलधकारीिे ३० 

(तीस) लदनलभत्र स्वीकृत गरी खररद सभझौता अनसुारको अवलधलभत्र भकु्तानी समेत गनुय पनेछ । 

(४) नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोलजम भकु्तानी गदाय ररटेन्सन मनी वापत रलनङ वा अन्य लबि वा लवजकमा उलल्िलखत 

रकमको पाँच प्रलतित रकम कट्टा गरी राखन ुपनेछ । 

तर,ननमााण कार्ा बाहकेको खररदको कन नै खास प्रकृतीको कारणलेखररद सभझौतामा ररटेन्सन मनी कट्टा गनुय नपने व्यवस्था 

भएमा त्यस्तो रकम कट्टा गररने छैन । 

(५) खररद सभझौतामा लबि वा लबजक बमोलजमको रकम लिघ्र भुक्तानी गरेमा आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा 

परामियदातािे त्यस्तो भकु्तानीको लनलित रकम वा प्रलतित छुट लदने कुरा उल्िेख गररएको भएमा नगरपालिकािे त्यसरी 

भकु्तानी गदाय छुट रकम कट्टा गरेर मात्र भकु्तानी लदन ुपनेछ । 

(६) नगरपालिकािे खररद सभझौतामा दहेायका व्यवस्था गनय सक्नेछ: 

(क) खररद सभझौतामा अलघल्िो कुनै रलनङ लबि वा अन्य कुनै लबि लवजकमा िेलखएका कुरा कुनै कारणवि वा भिूवि 

िेलखन गई भकु्तानी रकम सच्याउन ुपने भएमा आफैिे वा सभबलन्धत आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा 

परामियदाताको अनरुोधमा त्यस पलछका रलनङ लबि वा अन्य कुनै लबि लवजकमा त्यस्तो भकु्तानी रकम सच्याउन वा 

हरेफेर गनय सलकने, र 

(ख) आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परामियदातािे खररद सभझौताको ितय बमोलजम काययसभपादन नगरेमा 

रलनङ लबि वा अन्य कुनै लबि लवजक बमोलजमको भकु्तानी नलदन वा काट्न सक्ने । 

(७) नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोलजमको भकु्तानी खररद सभझौतामा उलल्िलखत अवलधलभत्र लदन ुपनेछ । सो अवलधलभत्र 

भकु्तानी नलदएमा खररद सभझौता बमोलजमको व्याज भकु्तानी गनुय पनेछ । 

(८) आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परामियदातािाई पच्चीस हजार रुपैंयाँभन्दा बढी रकम भकु्तानी गदाय 

एकाउन्ट पेयी चेक वा लवधतुीय माध्यमबाट भकु्तानी गनुय पनेछ । 

१३३. अलन्तम भनक्तानी: (१) खररद सभझौता बमोलजम सभपन्न भएको कायय नगरपालिकािे स्वीकार गरेपलछ आपलूतकताय, 

लनमायण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामियदातािाई करारका ितय बमोलजम अलन्तम भकु्तानी लदन ुपनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजम अलन्तम भकु्तानी लददंा लनमायण काययको हकमा त्रलुट सच्चाउने अवलध समाप्त भएपलछ कायय सभपादन 

जमानत र लनयम १३२ को उपलनयम (४) बमोलजम कट्टा गररएको ररटेन्सन मनी रकमको पचास प्रलतित रकम लफताय गनुय 

पनेछ । ररटेन्सन मनीको बाँकी पचास प्रलतित रकम सभबलन्धत आपलूतकताय, लनमायण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकिे 

सभबलन्धत आन्तररक राजस्व कायायियमा कर लववरण पेि गरेको प्रमाण कागजात पेि गरेपलछ भकु्तानी लदन ुपनेछ । 

तर, त्रलुट सच्चाउने अवलधलभत्र सभबलन्धत लनमायण व्यवसायीिे त्रलुट नसच्याएमा  नगरपालिकािे ररटेन्सन मनी वा जमानत 

वापतको रकम प्रयोग गरी त्रलुट सच्याउन सक्नेछ । 

(३) यस लनयममा अन्यत्र जनुसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन संयकु्त उपिमको हकमा ररटेन्सन मनी भकु्तानी गदाय आन्तररक 

राजश्व कायायियमा कर लववरण पेि गरेको कागजात पेि भएपलछ भकु्तानी लदइनेछ । 
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(४) खररद सभझौतामा लनमायण व्यवसायी, आपलूतयकताय, सेवा प्रदायक वा परामियदातािे उपलनयम (१) बमोलजम अलन्तम 

भकु्तानी लिनको िालग नगरपालिकासँग दहेायका दावी बाहके अन्य दावी नगने कुरा उल्िेख गनय सलकनेछ : 

(क) लविेष दावी, 

(ख) खररद कायय सभपादन गदाय उत्पन्न भएको वा हुने तेस्रो पक्ष प्रलतको लनमायण व्यवसायी, आपलूतयकताय, सेवा प्रदायक वा 

परामियदाताको दालयत्व, र 

(ग) खररद सभझौताको सभपादन गदाय तेस्रो पक्षका सभबन्धमा लनमायण व्यवसायी, आपलूतयकताय, सेवा प्रदायक वा 

परामियदातािे व्यहोरेको तर नगरपालिकासँग दावी नगरेको र समयमा जानकारी नभएको दालयत्व सभबन्धी 

सोधभनायको दावी । 

१३४. कायव सम्पन्न प्रलतवेदन पेश गननवपने: (१) खररद सभझौता बमोलजम लनमायण कायय सभपन्न भएको तीस लदनलभत्र 

सभबलन्धत लनमायण व्यवसायीिे लनमायण भए बमोलजमको (एज लबल्ट) नक्िा नगरपालिकामा पेि गनुय पनेछ । 

(१क खररद सभझौता बमोलजम लनमायण कायय सभपन्न भइसकेपलछ सभझौता बमोलजम लनमायण काययको त्रलुट सच्याउने दालयत्वको 

अवलध समाप्त नहुदँ ै कुनै त्रलुट दलेखएमा नगरपालिकािे सोको एकीन गरी समयमा नै दाबी गनुय पनेछ । यस्तो दाबी गदाय 

नगरपािीकािे प्रत्येक मलहनाको कायय प्रगलत दलेखने गरी अलभिेख तयार गरी सभबलन्धत अलधकारीबाट प्रमालणत गराई 

राखन ुपनेछ ।  

(१ख) नगरपािीकािे उपलनयम (१क) बमोलजमको अलभिेखको जानकारी सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियिाई गराउन ु

पनेछ र त्यस्तो अलभिेख सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियको लवद्यतुीय खररद प्रणािी, वेबसाइट वा अन्य उपयकु्त 

माध्यमबाट समेत सावयजलनक गनुय पनेछ । 

(२) कुनै लनमायण कायय सभपन्न भई त्रलुट सच्याउने दालयत्वको अवलध समाप्त भएपलछ प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे त्यस्तो 

लनमायण कायय स्वीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइन वा स्पेलसलफकेिन बमोलजम भए नभएको कुरा प्रालवलधक कमयचारीबाट जाँचबझु 

गराई कायय सभपन्न प्रलतवेदन तयार गराउन ुपनेछ । 

(२क) उपननर्म (२) बमोनिम कार्ा सम्पन्न प्रनतबेदन तर्ार गदाा उपननर्म १(१क) बमोनिमको अनभलेख समेत संलग्न 

गननापनेछ ।  

(३) उपलनयम (२) बमोलजम जाँचबझु गने प्रालवलधकिे सभपन्न लनमायण कायय स्वीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइन वा स्पेलसलफकेिन 

बमोलजम भए नभएको जाँच गरी नगरपालिका समक्ष प्रलतवेदन पेि गनुय पनेछ । 

(४) उपलनयम (१) बमोलजमको लनमायण भए बमोलजमको नक्िा र उपलनयम (३) बमोलजम पेि भएको कायय सभपन्न प्रलतवेदन 

बोिपत्र स्वीकृत गने अलधकारी समक्ष पेि गनुय पनेछ । 

तर, प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे बोिपत्र स्वीकृत गरेको भए यस्तो प्रलतबेदन प्रमखु समक्ष र प्रमखुिे नै बोिपत्र स्वीकृत 

गरेको भए काययपालिका समक्ष पेि गनुय पनेछ । 

(५) उपलनयम (४) बमोलजमको अलधकारीिे आवश्यक दखेेमा कायय सभपन्न प्रलतवेदनमा उलल्िलखत लवषयका सभबन्धमा 

आफैं िे जाँचब ुगनय वा कुनै प्रालवलधक कमयचारी वा प्रालवलधक कमयचारीहरुको टोिी माफय त जाँचब ुगराउन सक्नेछ । 

(६) उपलनयम (५) बमोलजम जाँचबझु गदाय सभपन्न लनमायण कायय स्वीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइन वा स्पेलसलफकेिन बमोलजम भएको 

पाइएमा त्यस्तो अलधकारीिे त्यस्तो लनमायण कायय स्वीकृत गनुय पनेछ । (७) उपलनयम (६) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको 

भएतापलन उपलनयम (४) बमोलजम कायय सभपन्न प्रलतवेदन पेि भएको लमलतिे पैतािीस लदनलभत्र उपलनयम (५) बमोलजम 

जाँचबझु गने कायय सभपन्न नभएमा त्यस्तो लनमायण कायय स्वत: स्वीकृत भएको मालननेछ । 
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(८) यस लनयममा अन्यत्र जनुसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन उपलनयम (३) बमोलजम पेि भएको कायय सभपन्न प्रलतवेदन दि 

िाख रुपैंयाँसभमको लनमायण काययको हकमा नगरपालिकािे प्रालवलधक कमयचारीबाट जाँच गराउन ुपनेछ । त्यसरी जाँच गदाय 

वा गराउँदा त्यस्तो लनमायण कायय स्वीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइन वा स्पेलसलफकेिन बमोलजम भएको पाइएमा प्रमखु प्रिासकीय 

अलधकृतिे कायय सभपन्न प्रलतवेदन स्वीकृत गनुय पनेछ । 

(९) यस लनयम बमोलजम कायय सभपन्न प्रलतवेदन स्वीकृत भएपलछ नगरपालिकािे सभबलन्धत लनमायण व्यवसायीिाई कायय 

सभपन्न प्रमाणपत्र (वकय  कभप्िीसन सलटयलफकेट) लदन ुपनेछ ।        

१३५. समयभन्दा अलि काम सम्पन्न गनेिाई पनरस्कार लदन सलकने: (१) खररद सभझौतामा तोलकएको अवलधभन्दा अलघ 

काम सभपन्न गने लनमायण व्यवसायीिाई नगरपालिकािे परुस्कार लदन सक्ने व्यवस्था गनय सक्नेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजमको परुस्कारको रकम लनधायरण गदाय खररद सभझौतामा तोलकएको समय भन्दा जलत लदन अलघ कायय 

सभपन्न भएको हो त्यलत लदनका िालग उपलनयम (३) बमोलजमको आधारमा लनधायरण गनुय पनेछ । 

(३) उपलनयम (२) बमोलजमको दर लनधायरण गदाय लनमायण व्यवसायीिे खरीद सभझौतामा तोलकएको अवलधलभत्र काम सभपन्न 

गनय नसके वापत दलैनक रुपमा जलत रकम नगरपालिकािाई पवूय लनधायररत क्षलतपलूतय लतनुय पने हो त्यलत नै रकम बराबरको दर 

लनधायरण गनुय पनेछ । 

(४) यस लनयममा अन्यत्र जनुसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन पुरस्कारको कुि रकम सभझौता रकमको दि प्रलतितभन्दा बढी 

हुने छैन । 

१३६. सनलवस्ताको आिारमा खररद सम्झौताको अन्त्य गदाव लदननपने भनक्तानी: (१) नगरपालिकािे ऐनको दफा ५९ को 

उपदफा (४) बमोलजम सावयजलनक लहतको िालग सलुवस्ताको आधारमा सभझौताको अन्त्य गरेकोमा सभबलन्धत 

आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी, परामियदाता वा सेवा प्रदायकिाई दहेाय बमोलजमको रकम भकु्तानी लदन ुपनेछ । त्यसरी 

भकु्तानी लददंा लनजिे कुनै पेश्की रकम लिएको रहछे भने त्यस्तो पशे्की कटाएर मात्र भकु्तानी लदन ुपनेछ : 

(क) स्वीकायय रुपमा सभपन्न भईसकेको कायय, आपलूतय वा सेवा वापत गनुयपने भकु्तानी बाँकी भए सो भकु्तानी, 

(ख) खररद सभझौता बमोलजम नगरपालिकाको प्रयोजनको िालग उत्पालदत मािसामानको मलू्य, लनमायणस्थिमा 

ल्याइएका लनमायण सामग्री, 

(ग) लनमायण स्थिबाट उपकरण हटाउन िाग्ने मनालसव खचय, 

(घ) लनमायण काययमा मात्र िगाईएका लवदिेी कमयचारीको स्वदिे लफती खचय, र 

(ङ) आवश्यक भए लनमायण काययको संरक्षण र सरुक्षा खचय । 

(२) उपलनयम (१) मा जनुसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन नगरपालिकािे सावयजलनक लहतको िालग सलुवस्ताको आधारमा 

खररद सभझौता अन्त्य गनय लदएको सचूना आपलूतयकतायिे प्राप्त गरेको लमलतिे सात लदनलभत्र लसपमेन्टको िालग तयार हुने र 

तयार भएका मािसामान त्यस्तो सभझौताका ितय र मूल्यमा स्वीकार गनुय पनेछ । 

(३) उपलनयम (२) मा उलल्िलखत मािसामान बाहके अन्य सामानको सभबन्धमा नगरपालिकािे दहेाय बमोलजम गनय सक्नेछ : 

(क) मािसामानको कुनै अिं परुा गराई सभझौतामा उलल्िलखत ितय र मलू्यमा प्राप्त गने, वा 

(ख) बाँकी रहकेा मािसामानको आपलूतय आदिे रद्ध गने र आपलूतयकतायिे आंलिक रुपमा तयार गरेको मािसामान वा 

सेवा र सभझौता अन्त्य हुन ुअगावै आपलूतयकतायिे खररद गरेको सामग्री वा पाटयपजूाय वापत आपसी सहमलतबाट मञ्जरु 

गररएको रकम लनजिाई भकु्तानी गने । 
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१३७. खररद सम्झौता उल्िंिन भए प्राप्त हुने उपचार: (१) खररद सभझौतामा आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी, परामियदाता 

वा सेवा प्रदायकिे खररद सभझौताको उल्िंघन गरेमा नगरपालिकािाई प्राप्त हुने उपचार उल्िेख गनुय पनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजमको उपचार ऐनको दफा ५९ मा िेलखएको अलतररक्त दहेाय बमोलजम हुन सक्नेछ : 

(क) त्रलुटपणूय कायय अस्वीकार गने, 

(ख) त्रलुटपणूय मािसामान तत्काि हटाउने र सभबलन्धत आपलूतयकताय, लनमायण व्यबसायी, परामियदाता वा सेवा प्रदायकबाट 

प्रलतस्थापन गनय िगाउने, 

(ग) समयमा कायय सभपादन हुन नसके वापतको पबूय लनधायररत क्षलतपलूतय प्राप्त गने, 

(घ) सभझौताको अन्त्य गने र सभझौता बमोलजमको काम नगने आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा 

परामियदाताको खचयमा त्यस्तो कायय सभपन्न गराउने, 

(ङ) आनषुांलगक क्षलतपलूतय भराउने, र 

(च) प्रचलित काननू वा खररद सभझौता बमोलजम उपिब्ध हुने अन्य उपचार । 

 

पररच्छेद- १२ 

आय ठेक्का बन्दोबस्त सभबन्धी व्यवस्था 

१३८. आन्तररक आयको िालग ठेक्का बन्दोवस्त गनव सक्ने: (१) प्रचलित काननू बमोलजम सभािे लनणयय गरे अनसुारको 

कर, सेवािलु्क, दस्तरू तथा अन्य आन्तररक आय असिू गनय एक आलथयक वषयको िालग ठेक्का बन्दोवस्त गनय सलकनेछ 

। 

 तर, आन्तररक आय बलृद्ध हुने दलेखएमा वा पटक पटक ठेक्का बन्दोबस्त गदाय प्रिासलनक दालयत्व बढ्न जाने अवस्थामा 

बढीमा तीन वषयसभमको िालग एकैपटक ठेक्का बन्दोबस्त गनय सलकनेछ । 

स्पष्टीकरण: यस लनयमको प्रयोजनको िालग आन्तररक आय" भन्नािे नेपािको संलवधानको अनुसचूी(८) र अन्य संघीय तथा 

प्रदिे काननूिे प्रदान गरेको अलधकार अन्तगयत रही आफ्नो क्षेत्रलभत्र संकिन गनय पाउने आय सभझन ुपछय । 

(२) यस लनयम बमोलजम ठेक्का बन्दोबस्त गदाय िागत प्रभावकारी हुने, प्रिासलनक सहजता हुने वा आय बलृद्ध हुनसक्न े

अवस्थामा ऐन र यस लनयमाविीको अधीनमा रही अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकासंग आपसी सहमलतिारा संयकु्त 

रुपमा ठेक्का बन्दोबस्त गनय सलकनेछ । 

(३) यस लनयम बमोलजम ठेक्का बन्दोबस्त गदाय सामान्यतया आलथयक वषय िरुु हुन ुअगालड नै ठेक्का सभझौता गररसक्न ुपनेछ । 

(४) उपलनयम (१) बमोलजम ठेक्का बन्दोवस्त गदाय दहेायको काययलवलध अपनाउन ुपनेछ : 

क. आगामी आलथयक वषयको िालग प्रत्येक आन्तररक आय श्रोतको उपिब्धता, सभभालवत पररचािन, सो श्रोत 

पररचािनको व्यवस्थापन तथा िागत र चाि ुवषयको ठेक्का अङ्क समेत लवचार गरी आन्तररक आयको प्रक्षेपण 

गरी न्यनूतम ठेक्का अङ्क र असिुी काययतालिका समेत भएको कायायन्वयन कायय योजना तयार गनुय पनेछ । 

ख. खण्ड क. बमोलजम असिूी काययतालिका र कायायन्वयन कायययोजना तयार भईसकेपलछ ठेक्का बन्दोबस्त गनयको 

िालग आलथयक ऐनिे लनधायरण गरेको दररेट, ठेक्काका सामान्य तथा लविेषितयहरु र सचूनामा उल्िेख गररने कुराहरु 

तथा अन्य आवश्यक लववरणहरु समेत समावेि भएको ठेक्का सभबन्धी कागजात तयार गनुय पनेछ । 
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ग. खण्ड क. बमोलजमको कायायन्वयन कायय योजनाको आधारमा कुनै आन्तररक आय पाँच िाख रुपैयाँ भन्दा कम उठ्ने 

भएमा सोझै वातायिारा र सो भन्दा बढी उठ्ने भएमा बोिपत्र आह्वानगरी सभझौता गनुय पनेछ । 

घ. खण्ड ग. बमोलजम बोिपत्र आह्वान गदाय दििाख रुपैयाँसभम भए स्थानीय स्तरमा लनयलमत प्रकािन हुने दलैनक 

पलत्रका वा रालष्ट्रयस्तरको पलत्रकामा कभतीमा पन्र लदनको भयाद लदई सचूना प्रकािन गनुय पनेछ र त्यस्तो सचूना 

कायायिय, वडा कायायियहरु, लजल्िा प्रिासन कायायिय, लजल्िा समन्वय सलमलतको कायायिय, मािपोत 

कायायिय, कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायायिय, तथा लनमायण व्यवसायी संस्था भए त्यस्ता संस्थाको कायायियमा 

समेत सवैिे दखेने गरी सावयजलनक ठाउँमा सचूना टाँस गरी सोको मचुलु्का वा टाँसेको जानकारी प्राप्त गनुय पनेछ । 

दििाख रुपैयाँ भन्दा बढी भएमा कभतीमा तीस लदनको भयाद लदई रालष्ट्रयस्तरको दलैनक पलत्रकामा सचूना प्रकािन 

गनुय पनेछ । यस्तो सचूना कायायियको वेभसाईटमा समेत राखन ुपनेछ । 

ङ. खण्ड घ. बमोलजमको सचूनामा दहेायका कुराहरु खिुाउन ुपनेछ : 

(१) ठेक्काका मखुय मखुय ितयहरु, 

(२) श्रोतगत र स्थानगत लववरण र उठाउन ुपने आन्तररक आयको सभभालवत पररमाण, 

(३) ठेक्का सभझौता बमोलजमको रकम एकमषु्ट बझुाँउदा छुट लदईने भए सो कुरा, 

(४) बोिपत्र फारम प्राप्त हुने स्थान र तररका, 

(५) बोिपत्र पठाउन ुपने तररका, 

(६) बोिपत्र पठाउन ुपने कायायिय वा अलधकारीको नाम, 

(७) बोिपत्र बापत िाग्ने दस्तरु, 

(८) बोिपत्र दालखिा हुनपुने अलन्तम लमलत र समय, तथा बोिपत्र खोलिने समय, लमलत र स्थान, 

(९) बोिपत्र उपर लनणयय हुने लमलत, 

(१०) जमानत बापत राखन ुपने रकम वा वैंङ्कग्यारेन्टीको लकलसम र मान्य अवलध, 

(११) अन्य आवश्यक कुराहरु । 

च. खण्ड ङ. को उपखण्ड (७) बमोलजम बोिपत्र फारामको दस्तरु कायम गदाय लनयम ५६ मा उल्िेख भए बमोलजमको 

मलू्य कायम गनुय पनेछ । 

छ. खण्ड ङ. बमोलजम प्रकालित सचूनाको भयादलभत्र पनय आएका बोिपत्रहरुको दताय, खोल्ने काययलवलध, 

बोिपत्रदाताको प्रलतलनलधिे पेि गनुयपने लववरण तथा अन्य काययलवलध यसै लनयमाविीमा उल्िेख भए बमोलजम 

हुनेछ । 

ज. खण्ड घ. बमोलजम प्रथम पटक बोिपत्र आह्वान गदाय बोिपत्र पनय नआएमा वा रीत पवूयकको एउटा पलन बोिपत्र प्राप्त 

नभएमा वा कबोि अङ्क अनुमालनत न्यनूतम ठेक्का अङ्कभन्दा कम भएमा पलहिो पटकको िालग तोलकएको 

भयादभन्दा कभतीमा आधा भयाद लदई पनु: बोिपत्र आह्वान गनुय पनेछ । 

झ. खण्ड ज. बमोलजम दोस्रो पटक सचूना प्रकािन गदाय पलन बोिपत्र नपरेमा कभतीमा सात लदनको भयाद लदई खण्ड ङ. 

बमोलजमको सचूनामा दहेायको कुराहरु थप गरी सावयजलनक बढाबढको सचूना प्रकािन गनुय पनेछ: 

(१) बढाबढ हुने स्थान, 
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(२) बढाबढ हुने समय र लमलत, 

(३) अन्य आवश्यक कुराहरु । 

(५) उपलनयम (४) को खण्ड ङ. र खण्ड झ. बमोलजम प्रकालित सचूना बमोलजम बोिपत्र लदने वा डाँक बोल्ने व्यलक्तिे 

आफूिे कबिू गरेको अङ्कको पाँच प्रलतित रकम नगद ैवा सचूनामा तोलकएको बैंङ्कमा जमानत वापत रकम 

जभमा गरेको सक्कि भौचर वा नेपाि राष्ट्र बैंङ्कबाट मान्यता प्राप्त बैङ्किे जारी गरेको कभतीमा नब्बे लदन 

भयाद भएको लवडवण्डको सक्कि प्रलत संिग्न राखन ुपनेछ । 

तर, यस लनयम बमोलजम वढावढ गदाय कवोि अङ्क तोलकए बमोलजमको न्यनूतम अङ्कभन्दा घटी हुन आएमा राजश्व परामिय 

सलमलतको लसफाररसमा नयाँ न्यनूतम अङ्क कायम गरी पनू: यस लनयमाविी अनसुारको प्रकृया अपनाई आन्तररक 

आय संकिनको व्यवस्था गनय सलकनेछ । 

(६) यस लनयमाविी बमोलजम जफत हुने अवस्थामा बाहके उपलनयम (५) बमोलजम रालखएको जमानत वापतको रकम सो 

जमानत राखने व्यलक्त वा संस्थािे लदएको बोिपत्र वा बोिेको डाँक अस्वीकृत भएको लमलतिे तीस लदनलभत्र लनजिाई 

लफताय गनुय पनेछ । 

तर, कुनै ठेक्काको चिन पजूी नलिएसभम वा पट्टा नउठाएसभम जमानत लफताय नगरी स्थलगत राखन  बाधा पने छैन । 

(७) उपलनयम (४) अन्तगयत प्रकालित सचूनामा बढाबढको िालग तोलकलदएको समय वा लमलतभन्दा पलछ वा त्यस्तो सचूनामा 

बढाबढको िालग तोलकलदएको स्थानमा बाहके अन्य कुनै स्थानमा वा हुिाक, फोन वा फ्याक्सिारा बोिेको कुनै पलन 

डाँक उपर कुनै कारबाही गररने छैन । 

(८) यस लनयम बमोलजम पनय आएका वोिपत्र वा डाँक बढाबढको प्रस्तावको िालग पेि भएका कागजातहरु बोिपत्रका सतय 

बमोलजम भए नभएको हरेी यस लनयमाविी बमोलजमको बोिपत्र मलू्यांकन सलमलतिे लसफाररस सलहत लनणययको िालग 

पेि गनपुनेछ । 

१३९. ठेक्का स्वीकृत गने: (१) लनयम १३८ बमोलजम प्रकालित सचूना अनसुार दालखिा भएको कुनै वा सबै बोिपत्र वा 

बोिेको कुनै वा सबै डाँक लनयम १३८ को उपलनयम (८) बमोलजमको लसफाररसका आधारमा कुनै कारण दखेाई वा 

नदखेाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गनय सक्नेछ । 

(२) यस लनयम बमोलजम ठेक्का स्वीकृत गदाय ठेक्काका सतयहरु पुरा गरी सारभतू रुपमा प्रभावग्राही दलेखएका बोिपत्रहरु मध्ये 

सबैभन्दा बढी अकं कबोि गनेको बोिपत्र स्वीकृत गनुय पनेछ । 

(३) लनयम १३८ बमोलजम डाँक बढावढ गदाय न्यनूतम अङ्कबाट बढाबढ िरुु गरी सबैभन्दा बढी डाँक कबोि गनेवािाको 

डाँक तत्कािै लनयम ६१ बमोलजमको धरौटी वा वैंङ्क ग्यारेन्टी लिई स्वीकृत गनुय पनेछ । 

(४) यस पररच्छेद बमोलजमको बोिपत्र वा सावयजलनक बढाबढको डाँक स्वीकृत गने अलधकार लनयम ७६ मा उलल्िलखत 

अलधकारीहरुिाई सोही लनयममा उल्िेख भए बमोलजम हुनेछ । 

१४०. पट्टा लदने र कबनलियत गराउने: (१) यस लनयमाविी बमोलजम आन्तररक आय उठाउने बोिपत्र वा डाँक स्वीकृत 

भैसकेपलछ कायायियिे सात लदनलभत्र सोको सचूना बोिपत्र वा डाँकवािािाई लदनपुनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजम सूचना जारी गदाय बाटोका भयाद बाहके सात लदनको भयाद लदई सो भयादलभत्र आफ्नो कबिू 

बमोलजम कबलुियत गनय नआएमा त्यस पलछको बोिपत्र वा डाँकवािािाई ठेक्का लदइने लवषय स्पष्ट खोिी सचूना 

तामेि गनुय गराउन ुपनेछ । 
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स्पष्टीकरण: यस लनयमको प्रयोजनको िालग स्थानीय पत्रपलत्रकामा प्रकालित गररएको सावयजलनक सचूनािाई सचूना तामेिी 

भएको मालननेछ । 

(३) उपलनयम (१) र (२) बमोलजम जारी भएको सचूनाको भयादमा बोिपत्र वा डाँकवािा हालजर भई कबलुियत गनय मञ्जरू 

गरेमा लनजबाट तरुुन्त कबलुियत गराई लनजिाई पट्टा वा चिनपजूी लदन ुपनेछ । त्यस्तो बोिपत्र वा डाँकवािा हालजर 

नभएमा वा आफ्नो कबिु बमोलजम कबलुियत गनय मञ्जरू नगरेमा लनज पलछको दोस्रो, तेस्रो िम अनसुार अरु बोिपत्र 

वा डाँकवािािाई प्राथलमकता लदई उपलनयम (२) बमोलजमको सचूना जारी गरी ठेक्का बन्दोबस्त गनुय पनेछ । यसरी 

दोश्रो, तेश्रो िम अनसुार सभझौता गनुयपने अवस्थामा सभझौता गनय नआउने बोिपत्र वा डाँकवािाको धरौटी जफत 

गनुयपनेछ । जफत गरेको धरौटी रकम भन्दा तल्िो िममा जाँदाको बोिरकमको अन्तर वढी हुने भएमा सो अन्तर 

वरावरको रकम अलघल्िो िमको बोिकतायवाट सरकारी वाँकी सरह असिू उपर गररनेछ । 

तर, यसरी ठेक्का वन्दोवस्त गदाय त्यस्तो रकम अनमुान गरेको अङ्क भन्दा कम हुने रहछे भने यस लनयमाविीको प्रकृया पयुायई 

पनु: बोिपत्र आह्वान गनुयपनेछ । 

(४) लनयम १३८ को उपलनयम (२) बमोलजम संयकु्त रुपमा बोिपत्र आह्वान गनुयपने अवस्थामा सोको व्यवस्थाको िालग 

बोिपत्र वा बढाबढको िालग कायय सतय तोकी संयकु्त सलमलतको व्यवस्था गनुयपनेछ । संयकु्त सलमलतको 

अलखतयारवािािे बोिपत्र खोलिएको वा डाँक बोिाइएको तीन लदनलभत्र बोिपत्र वा डाँक स्वीकृत गने वा नगन े

लनणययका िालग संयकु्त सलमलत समक्ष पेि गरी लनकासा भए बमोलजम गनुय पनेछ । संयकु्त सलमलतिे पेि भएको पन्र 

लदनलभत्र बोिपत्र वा डाँक स्वीकृत भए वा नभएको लनकासा लदइसक्नपुनेछ । तोलकएको भयाद लभत्र पेि नगरेको वा 

लनकासा नलदएको कारणिे कुनै हानी नोक्सानी भएमा यसरी हानी नोक्सानी भएको रकम जसको लढिाई वा 

िापरवाहीिे गदाय हानी नोक्सानी भएको हो सोही व्यलक्तबाट असूि उपर गररनेछ । 

(५) बोिपत्र वा डाँक स्वीकृत भए पलछ त्यस्तो वोिपत्रदाता वा डाँकवािाबाट स्वीकृत ठेक्का अङ्कको कुि रकमको नेपाि 

राष्ट्र बैङ्कबाट मान्यता प्राप्त वालणज्य बैंङ्कको कभतीमा छ मलहना भयाद भएको परफरमेन्स वण्ड वा नगद ैरकम प्राप्त 

भएपलछ ठेक्का पाउने सबै ितय खिुाई सभबलन्धत ठेकेदारसँग कवलुियत गराई पट्टा लदन ुपनछे । 

(६) बोिपत्र वा डाँक स्वीकृत भएको सचूना प्राप्त भएपलछ सो सचूनामा तोलकएको भयादलभत्र बोिपत्र वा डाँकवािािे चिन 

पजूी नलिएमा वा पट्टा नउठाएमा लनजिे लनयम १३८ को उपलनयम (५) बमोलजम राखेको जमानत जफत गरी संलचत 

कोषमा दालखिा गररनेछ । 

१४१. ठेक्का रकमको लकस्ता बनझाउने तररका: (१) आन्तररक आय उठाउने काययको ठेक्का बन्दोबस्त गदाय असिू गनुय पन े

लकस्ताको अङ्क लनधायरण ठेक्का सभबन्धी सचूना र बोिपत्रमा उलल्िलखत असिूी काययतालिका र अन्य ितय बमोलजम 

हुनेछ । 

तर, यसरी काययतालिका बनाउँदा राजस्व उठ्ने सभभाव्य समय र भकु्तानी गने लकस्ताको समय लमिान भएको र  लकस्ताहरु 

बीचको समयान्तर चार मलहनाभन्दा बढी नभएको हुन ुपनेछ । 

(२) ठेकेदारिे सभझौताको समयमा ठेक अनसुारको सभपणूय रकम एकमषु्ट बझुाएमा औलचत्य हरेीबढीमा दि प्रलतितसभम छूट 

लदन सलकनेछ । 

तर यस्तो छूटको प्रलतित बोिपत्र वा बढाबढको सचूनामा उल्िेख भएको हुन ुपनेछ । 
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१४२. ठेक्का तोि्ने: (१) पट्टा कबलुियतको कुनै ितय बलखयिाप हुने काम गरेकोमा वा त्यस्तो ितय बमोलजम गनुय पने कुनै काम 

नगरेमा बाहके यस लनयमाविी बमोलजम पट्टा कबलुियत भैसकेपलछ ठेक्काको अवलध भकु्तान नहुदँ ैबीचैमा कुनै ठेक्का 

तोड्न वा छोड्न हुदँनै । 

(२)  कुनै ठेकेदारिे तोकेको दरभन्दा बढी दरमा कर असिू गरेमा वा सभझौतामा उल्िेख नभएका मािवस्तमुा कर, सेवािलु्क 

वा दस्तरु असिू गरेमा वा अन्य तहिे लिएको करको प्रमाण हुदँाहुदँ ैदोहोरो हुने गरी कर असूि गरेमा त्यस्तो रकम र 

सोही रकम बराबरको रकम हजायना स्वरुप त्यस्तो ठेकेदारबाट असिू गरी बढी लिएको वा दोहोरो पनय गएको रकम 

सभबलन्धत व्यलक्तिाई लफताय गररनेछ । 

(३)   उपलनयम (२) मा उलल्िलखत लियाकिाप पनु: दोहोररएमा त्यस्तो ठेकेदारको ठेक्का तोडी धरौटी जफत गररनेछ । यसरी 

धरौटी जफत गरी नयाँ ठेक्का वन्दोवस्त गदाय सालवकको रकम भन्दा कम रकम प्राप्त भएमा र नयाँ ठेक्का वन्दोवस्त गदाय 

िागेको रकम असिू उपर नभएमा सरकारी वाँकी सरह असूि उपर गरी लनजको नाम कािोसचूीमा राखी अन्य 

स्थानीय तहहरु र व्यवसाय दताय वा इजाजत पत्र लदने कायायियिाई समेत जानकारी लदइनेछ । 

(४)  उपलनयम (३) बमोलजम ठेक्का तोलडएको अवस्थामा बाँकी ठेक्का अवलधको लनलमि बोिपत्र वा डाँक बढाबढको 

प्रलतस्पधायमा रहकेा िमानसुारका बोिपत्रदाता वा डाँकवािासँग दामासाहीिे नयाँ ठेक्का अकं कायम गरी 

लनयमानसुारको धरौटी रकम र बैंक ग्यारेण्टी लिई सालवकको स्वीकृत ठेक्काको दरमा नयाँ असिूी काययतालिका बनाई 

ठेक्का बन्दोबस्त गनय सलकनेछ । यसरी बाँकी अवलधको िालग ठेक्का बन्दोबस्त गनय नसलकएमा कायायियिे पनु: 

बोिपत्र आह्वान गनुयपनेछ । 

(५) उपलनयम (४) बमोलजम नयाँ ठेक्का बन्दोबस्त गनय वा पनु: ठेक्का बन्दोबस्त गनय िाग्ने समय सभमको बीचको अवलधका 

िालग कायायियिे आय संकिन सभबन्धी अन्य उपयकु्त व्यवस्था गनय सक्नेछ । 

(६) उपलनयम (३) बमोलजम ठेक्का तोलडएकोमा त्यसबाट भएको नोक्सानी र सभवलन्धत ठेकेदारबाट लिन ुपन ेबाँकी भएमा 

त्यसको दि प्रलतित छुट समेत सो ठेकेदारिे राखेको जमानतबाट असिू नभए लनजबाट सरकारी बाँकी सरह असिू 

उपर गररनेछ । 

तर आलथयक ऐनिे तोकेको आधारमा काब ु बालहरको पररलस्थलत परी ठेकेदारिे सो ठेक्काको काम गनय नसकेको रहछे भने 

सभाि ेसो बमोलजम असिू गनुय पने रकममध्ये राजश्व परामिय सलमलतको परामियमा उपयकु्त रकम लमनाहा लदन सक्नेछ । 

१४३. बक्यौता रकम असिूी सम्बन्िी व्यवस्था: (१) कायायियिे लवलभन्न कारणवाट असिू हुन नसकी वाँकी रहकेो 

बक्यौता रकम असिू गनय बक्यौता असिूी कायययोजना वनाई रकम असिू उपर गनुय पनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजम असूि गनुयपने रकम असिूीको िालग स्थानीय प्रिासन, प्रहरी, नागररक समाज वा अन्य व्यलक्तको 

समेत सहयोग लिन सलकनेछ । 

(३) उपलनयम (२) बमोलजम सहयोग प्राप्त भै बक्यौता रकम असिूी भएमा सभबलन्धत व्यलक्त वा संस्थािाई असिूी अङ्कको 

बढीमा ५ प्रलतितसभम रकम परुस्कार स्वरुप उपिव्ध गराउन सलकनेछ । एक भन्दा वढी व्यलक्त वा संस्थाको 

सलियतामा बक्यौता रकम असूिी भएको भए यस्तो परुस्कार रकम दामासाहीबाट उपिव्ध गराउन ुपनेछ । 

(४) उपलनयम (१),(२) र (३) बमोलजमको प्रकृयाबाट पलन रकम असिू उपर हुन नसकेमा सरकारी वाँकी सरह रकम असिू 

उपर गररनेछ । 

१४४. सम्पलत्त तथा उत्पादनको लबलक्र सम्वन्िी व्यवस्था: (१) नगरपालिकािे आफ्नो स्वालमत्वमा रहकेो र आफूिे 

गरेको उत्पालदत वस्त ुतथा सेवाको लबलि गदाय यस लनयमको अलधनमा रही गनुयपनेछ । 
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तर, अचि सभपलि लबिी गदाय नेपाि सरकारको स्वीकृलत लिनपुनेछ । 

(२) उपलनयम (१) अनसुार अन्य उत्पादनहरुकोमलू्य लनधायरण एवं लबिी प्रलिया व्यवस्थापनका िालग काययपालिकािे 

आवश्यक काययलवलध तय गनयसक्नेछ । 

 

पररच्छेद-१३ 

लववाद समाधान सभबन्धी व्यवस्था 

१४५. लववाद समािान सम्बन्िी सयंन्त्र: नगरपालिका र लनमायण व्यवसायी, आपलूतयकताय, सेवा प्रदायक वा परामियदाताबीच 

खररद सभझौता कायायन्वयनको लसिलसिामा कुनै लववाद उत्पन्न भएमा ऐनको दफा ५८ वमोलजम 

आपसी सहमलतबाट लववाद समाधान गनुयपने लवषय, लववाद समाधानको िालग लनवेदन लदने प्रलिया, आपसी सहमलतको िालग 

हुने बैठक तथा लनणययहरुको प्रलिया समेत खररद सभझौतामा उल्िेख गरी त्यस्तो लववाद समाधान गनुयपनेछ । 

१४६. मध्यस्थको माध्यमिारा लववाद समािान गने:लनयम १४५ बमोलजमको प्रलियािारा खररद सभझौता कायायन्वयनको 

लवषयमा  नगरपालिका र लनमायण व्यवसायी, परामियदाता वा सेवाप्रदायकबीच उत्पन्न भएको लववाद 

आपसी सहमलतवाट समाधान हुन नसकेमा प्रचलित काननू बमोलजम मध्यस्थको माध्यमबाट त्यस्तो लववाद समाधान 

गने कारबाही िरुु गनुयपनेछ । 

पररच्छेद- १४ 

पारदलियता र आचरण सभबन्धी व्यवस्था 

१४७. खररद कारबाही सम्बन्िी कागजात उपिब्ि गराउनन पने: प्रचलित काननू बमोलजम िेखा परीक्षण, अनगुमन, 

अनसुन्धान वा लनरीक्षण गनय अलधकार प्राप्त लनकायिे खररद कारबाही सभबन्धी कुनै कागजात माग गरेमा नगरपालिकाि े

त्यस्तो कागजात मनालसव समयमा उपिव्ध गराउन ुपनेछ । 

१४८. खररद सम्झौताको साववजलनक सचूना: 

(१)नगरपालिकाकािे खररद सभझौता गरेको तीन लदनलभत्र दहेायको िागत अनमुान भएको खररदको सभबन्धमा 

सभझौताकतायको नाम, ठेगाना, सभझौता बमोलजमको कायय, उद्देश्य, रकम, अवलध िगायत अन्य आवश्यक लववरण 

सलहतको सचूना सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियको लवद्यतुीय खररद प्रणािीमा राखन ुपनेछ :  

(क) बीस िाख रुपैयाँ भन्दा बढीको अन्य सेवा र मािसामान,  

(ख) बीस िाख रुपैयाँ भन्दा बढीको परामिय सेवा,  

(ग) दईु करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको सावयजलनक लनमायण ।  

(२) उपलनयम (१) बमोलजमको लववरण सभबलन्धत सावयजलनक लनकायको वेबसाइट भए सो वबेसाइटमा समेत राखी लजल्िा 

समन्वय सलमलत, लजल्िा प्रिासन कायायिय, प्रदिे िेखा लनयन्त्रक कायायिय, लजल्िा कोष तथा िेखा लनयन्त्रक 

कायायिय तथा सभबलन्धत स्थानीय तहको सचूना पाटीमा समेत टाँस गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

(२क) उपलनयम (२) बमोलजमको सचूना सभबलन्धत नगरपालिकािे सावयजलनक लनमायणको हकमा लनमायणस्थिमा समेत सबैिे 

हनेय र दखेन सलकने गरी सचूना पाटी बनाई राखन ुपनेछ ।  

१४९. परामशवदातािे स्वाथव बझाउन नहुने: (१) परामियदातािे नगरपालिकाको सवोपरर लहत हुने गरी व्यावसालयक, 

वस्तगुत र लनष्ट्पक्ष परामिय सेवा प्रदान गनुय पनेछ । 
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(२) परामियदातािे परामिय सेवा प्रदान गदाय आफनो वतयमान वा भलवष्ट्यको अन्य कामसँग स्वाथय बालझने गरी काम गनुय हुदंनै । 

(३) परामिय सेवा सभबन्धी कामको प्रकृलत परामियदाताको अन्य कुनै सेवाग्राही प्रलतको लवगत वा वतयमान दालयत्वसँग बालझने 

खािको वा लनजिे नगरपालिकाको सवोिम लहत हुने गरी कायय सभपन्न गनय नसक्ने खािको भएमा लनजिाई 

परामियदाताको रुपमा लनयलुक्त गनय सलकने छैन । 

उदाहरण: कुनै आयोजनाको ईलन्जलनयररङ्ग लडजाईन तयार गनयको िालग लनयकु्त गररएको परामियदातािाई सोही आयोजनाको 

वातावरणीय मलू्याङ्कन गने परामियदाता लनयकु्त गनय वा सरकारी स्वालमत्वको कुनै संस्थाको लनजीकरण सभबन्धी 

परामियदातािाई त्यस्तो सभपलि खररद गने खररदकतायको परामियदाता लनयकु्त गनय वा लनजिाई वा लनजको नलजकको 

नातेदार वा लनजको संस्थाको साझेदारको नाममा त्यस्तो सभपलि खररद गनय अनमुलत लदन सलकने छैन । 

तर टनय की सभझौता वा लडजाईन र लनमायण सभझौताको हकमा यो व्यवस्था िाग ूहुनेछैन । 

(४) कुनै आयोजनाको िालग मािसामान उपिब्ध गराउने वा लनमायण कायय गने फमय र त्यससँग सभबलन्धत अन्य संस्था वा 

व्यलक्तिे सोही आयोजनाको िालग परामिय सेवा प्रदान गनय र कुनै योजना तयार वा कायायन्वयन गन ेकामको िालग लनयकु्त 

भएको परामियदात ृफमय वा सोसँग सभबलन्धत अन्य संस्था वा व्यलक्तिे त्यस्तो आयोजनाको िालग मािसामान आपलूतय 

गनय सक्ने छैन । 

१५०. प्रिोभन, भ्रष्टाचार वा जािसाजीजन्य व्यवहारको सचूना:  नगरपालिकाका कुनै पदालधकारीिे लनजिाई 

कुनै बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदातािे प्रिोभन लदन प्रस्ताव गरेमा वा अन्य कुनै भ्रष्टाचार वा जािसाजीजन्य काम 

गरेको थाहा पाएमा सोको सचूना प्रमखु वा सावयजलनक खररद अनुगमन कायायियिाई लदन ुपनेछ । 

१५१. सनपररवेिण र जााँचबनझ गनव सक्ने:खररद कारबाहीमा संिग्न पदालधकारीिे ऐन र यस लनयमाविीमा उलल्िलखत 

काययलवलध पािन गरे नगरेको सभबन्धमा नगरपालिकािेसमय समयमा सपुररवेक्षण र जाँचबझु गराउन ुपनेछ । 

१५२. कािोसचूीमा राख्ने:(१)  नगरपालिकािे ऐनको दफा ६३ बमोलजम कुनै बोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामियदाता, 

सेवाप्रदायक, आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी वा अन्य व्यलक्त, फमय, संस्था वा कभपनीिाई कािो सचूीमा राखन ुपरेमा 

त्यस सभबन्धी लवस्ततृ लववरण र कारण खिुाई सभबद्ध कागजात सलहत सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियिाई िेखी 

पठाउन ुपनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजम िेखी आएपलछ सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियिे त्यस्तो लववरण, कारण र कागजातिाई 

जाँचबझु गदाय त्यस्तो बोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामियदाता, सेवा प्रदायक, आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी वा अन्य 

व्यलक्त, फमय, संस्था वा कभपनीिाई तत्काि सावयजलनक खररदमा भाग लिनबाट रोक िगाउन ुपने दलेखएमा यस लनयम 

बमोलजमको कािोसचूीमा राखने सभबन्धी प्रलिया परुा नभएसभमका िालग नयाँ खररद कारबाहीमा सहभागी हुनबाट रोक 

िगाउन सक्नेछ ।   

(३) यो लनयमाविी प्रारभभ हुन ुअलघ नगरपालिकािे कुनै बोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, लसिबन्दी दरभाउपत्रदाता, परामियदाता, 

सेवाप्रदायक, आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी वा अन्य व्यलक्त, फमय, संस्था वा कभपनीिाई कािो सचूीमा राखेको वा 

राखने लनणयय गरेको भएमा सो कुराको जानकारी यो लनयमाविी प्रारभभ भएको तीस लदनलभत्र सावयजलनक खररद अनगुमन 

कायायियिाई पठाउन ुपनेछ । 

(४)  उपलनयम (१) बमोलजम िेखी आएपलछ उपलनयम (२) बमोलजम खररद कारबाहीमा तत्काि रोक िगाउन ुपने अवस्थामा 

बाहके सावयजलनक खररद अनुगमन कायायियिे सभबलन्धत बोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामियदाता, सेवाप्रदायक, 

आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी वा अन्य व्यलक्त, फमय, संस्था वा कभपनीिाई त्यसरी प्राप्त लववरण, कारण र कागजातको 
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प्रलतलिलप संिग्न गरी कािोसूचीमा राखन ु नपने आधारहरु भए त्यस्ता आधार र स्पष्टीकरण पेि गनय तीस लदनको 

अवलधको लिलखत सचूना लनजको कायायिय वा घरमा पठाउन ुपनेछ ।  

(४क)  उपलनयम (४) बमोलजमको लिलखत सचूना लनजको कायायिय वा घरमा पठाउँदा लनज फेिा नपरेमा सो सभबन्धमा 

रालष््टरयस्तरको समाचारपत्रमा सावयजलनक सचूना प्रकािन गनुय पनेछ र त्यसरी सचूना प्रकािन भएकोमा त्यस्तो सचूना 

रीत पवूयक लदएको मालननेछ ।  

(५) उपलनयम (४) बमोलजम सचूना प्राप्त गरे पलछ सभबलन्धत बोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामियदाता, सेवाप्रदायक, 

आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी वा अन्य व्यलक्त, फमय, संस्था वा कभपनीिे आफूिाई कािोसूचीमा राखन ु नपने कुन ै

कारण र आधार भए सो खिुाई सभबद्ध कागजात सलहत आफ्नो स्पष्टीकरण सावयजलनक खररद अनगुमन कायायिय समक्ष 

पेि गनुय पनेछ ।  

(६) उपलनयम (५) बमोलजम स्पष्टीकरण पेि गदाय सभबलन्धत बोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामियदाता, सेवाप्रदायक, 

आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी वा अन्य व्यलक्त, फमय, संस्था वा कभपनीिे लनज र सभबलन्धत सावयजलनक लनकायिाई सगै 

राखी संयकु्त सनुवुाई गरी लदन सावयजलनक खररद अनगुमन कायायिय समक्ष अनरुोध गनय सक्नेछ । 

(७) उपलनयम (६) बमोलजम सनुुवाईको िालग अनरुोध भएकोमा र सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियिे त्यसरी सनुवुाई गनय 

उलचत ठानेमा सभबलन्धत सावयजलनक लनकाय र बोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामियदाता, सेवाप्रदायक, आपलूतयकताय, 

लनमायण व्यवसायी र अन्य व्यलक्त, फमय, संस्था वा कभपनीिाई त्यस्तो सनुवुाई हुने समय र स्थान बारे लिलखत सचूना 

पठाउन ुपनेछ ।  

(८) उपलनयम (७) बमोलजमको सचूना प्राप्त गने सावयजलनक लनकाय र बोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, लसिबन्दी दरभाउपत्रदाता, 

परामियदाता, सेवाप्रदायक, आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी वा अन्य व्यलक्त, फमय, संस्था वा कभपनी सोही उपलनयममा 

तोलकएको अवलधलभत्र सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियमा उपलस्थत हुन ुपनेछ ।  

(९) उपलनयम (८) बमोलजमको अवलधमा दवुै पक्ष उपलस्थत भएमा सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियिे दबुै पक्षिाई 

आआफ्ना लिलखत वा मौलखक स्पष्टीकरण र भनाई राखने मौका लदन ुपनेछ ।  

तर कुनै पक्ष उपलस्थत नभएको कारणबाट मात्र सनुवुाई रोलकने छैन ।  

(१०) उपलनयम (९) बमोलजम सनुवुाई भएकोमा सो सनुवुाई उपर समेत लवचार गरी र सनुवुाई नभएकोमा सावयजलनक लनकाय र 

सभबलन्धत बोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामियदाता, सेवाप्रदायक, आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी वा अन्य व्यलक्त, फमय, 

संस्था वा कभपनीिे पेि गरेको कागजातको आधारमा सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियिे लनजिाई कािोसचूीमा 

राखने वा नराखने लनणयय गनुय पनेछ ।  

(११) सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियिे उपलनयम (१०) बमोलजम लनणयय गदाय कािोसचूीमा राखने लनणयय गरेमा सोको 

जानकारी सभबलन्धत सावयजलनक लनकाय र बोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामियदाता, सेवाप्रदायक, आपलूतयकताय, लनमायण 

व्यवसायी वा अन्य व्यलक्त, फमय, संस्था वा कभपनीिाई लिलखत रुपमा लदई य रालष््टरयस्तरको समाचारपत्रमा प्रकािन गनुय 

पनेछ ।  

(१२) उपलनयम (११) बमोलजम लनणयय गदाय सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियिे कािोसचूीमा नराखने लनणयय गरेमा 

उपलनयम (२) बमोलजम रोक िगाइएको रहछे भने त्यस्तो रोक स्वत: हट्नेछ र सोको व्यहोरा सो कायायियिे सावयजलनक 

रुपमा प्रकािन गनुय पनेछ ।  

(१३) उपलनयम (१०) बमोलजम लनणयय गदाय उपलनयम (२) बमोलजम रोक िगाइएको बोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामियदाता, 

सेवाप्रदायक, आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी वा अन्य व्यलक्त, फमय, संस्था वा कभपनीिाई कािोसचूीमा राखने लनणयय 

भएमा लनजिाई कािोसचूीमा राखने समय गणना गदाय त्यसरी रोक िगाइएको समयदलेख गणना गनुय पनेछ ।  
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(१४) सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियिे यस लनयमाविी बमोलजम कािोसचूीमा राखने कारबाही सो सभबन्धी अनरुोध 

प्राप्त भएको लमलतिे छ मलहनालभत्र गरी सक्न ुपनेछ ।  

(१५) यो लनयमाविी प्रारभभ हुनु अलघ कुनै सावयजलनक लनकायिे कुनै बोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, लसिबन्दी दरभाउपत्रदाता, 

परामियदाता, सेवाप्रदायक, आपलूतयकताय, लनमायण व्यवसायी वा अन्य व्यलक्त, फमय, संस्था वा कभपनीिाई कािोसचूीमा 

राखेको वा राखने लनणयय गरेको भएमा त्यस्तो लनकायिे सो कुराको जानकारी यो लनयमाविी प्रारभभ भएको तीस लदनलभत्र 

सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियिाई पठाउन ुपनेछ  

१५३. कािो सचूीबाट िन कन वा गने:कािो सचूीबाट फुकुवा गनेकायय प्रचलित संघीय काननू बमोलजम सावयजलनक खररद 

अनगुमन कायायियबाट हुनेछ । 

पररच्छेद-१५ 

लवलवध 

१५४. खररद कायवको अननगमन सम्बन्िी व्यवस्था:यस लनयमाविी बमोलजम गररने सावयजलनक खररद काययको अनगुमन 

ऐनको दफा ६५ तथा प्रचलित अन्य संघीय काननूमा उल्िेख भए बमोलजम सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियिे गनेछ 

। 

१५५. लवशेष पररलस्थलतमा खररद गने सम्बन्िी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ६६ बमोलजम खररद गदाय नगरपालिकाि े

खररदको आवश्यकताको लिलखत लववरण, गणुस्तर, पररमाण, ितय र कायय सभपन्न गने अवलध जस्ता लववरण तयार गरी 

आकलस्मक पररलस्थलतको सामना गनय आवश्यक पररमाण र समायावलधका िालग मात्र यथासभभव प्रलतस्पधाय गराई वा 

एउटा मात्र लनमायण व्यवसायी, आपलूतयकताय, परामियदाता वा सेवा प्रदायकसँग लिलखत दरभाउ वा प्रस्ताव लिई स्वच्छ र 

उलचत मलू्यको िालग वाताय गरी खररद गनुय पनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजम खररद गररएको भएमा दहेायका कुरा खलु्ने कागजात लनयम १५९ बमोलजमको अलभिेखमा राखन ु

पनेछ : 

(क) लविेष पररलस्थलत सभबन्धी लववरण, 

(ख) तत्काि खररद नगदाय सावयजलनक सरुक्षा, लहत तथा सामदुालयक स्वास््यमा पने संकट, 

(ग) खररदका अन्य लवलध अपनाउन नसलकने कारण र आधार । 

(३) उपलनयम (१) बमोलजम नगरपालिकािे दििाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खररद गरेको भएमा त्यसरी खररद भएको 

लववरणको सावयजलनक सचूना प्रकािन गनुय पनेछ र सोको जानकारी सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियिाई पठाउन ु

पनेछ । 

१५६. लवद्यनतीय सचंार माध्यमको प्रयोग: (१) ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) र दफा ६९ को प्रयोजनको िालग 

नगरपालिकािे यथासभभव सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियको वेव पोटयि प्रयोग गरी लवद्यतुीय प्रणािीबाट खररद 

व्यवस्थापन गनुयपनेछ । 

(२) सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियिे समय समयमा जारी गरेको लवद्यतुीय खररद प्रणािीबाट हुने खररदको काययलवलध, 

प्रणािी र यसका अन्तरलनलहत लसद्धान्त नगरपालिकािे अनिुरण गनुयपनेछ । 
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१५७. मूल्याङ्कन सलमलत: (१) ऐनको दफा ७१ बमोलजमको मूल्याङ्कन सलमलतको गठन दहेाय बमोलजम हुनेछ: 

(क) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत वा लनजिे तोकेको बररष्ठ अलधकृत   संयोजक 

(ख) आलथयक प्रिासन महािाखा प्रमखु     सदस्य 

(ग) लवषयसँग सभबलन्धत प्रालवलधक लविेषज्ञ (सभभव भएसभम अलधकृतस्तर)  सदस्य 

(घ) काननू अलधकृत       सदस्य 

(२) खररद एकाईको प्रमखुिे उपलनयम (१) बमोलजमको सलमलतको सलचवको रुपमा काम गनेछ । 

(३) उपलनयम (१) बमोलजमको मलू्याङ्कन सलमलतिे प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतको स्वीकृलत लिई सरकारी वा गैर सरकारी 

क्षेत्रका लवषय लविेषज्ञिाई आफ्नो बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

(४) उपलनयम (१) बमोलजमको सलमलतिाई परामियदाताको सहयोग आवश्यक भएमा स्वीकृत काययिम र बजेटको अधीनमा 

रही नगरपालिकािे ऐन र यस लनयमाविीको काययलवलध अपनाई परामियदाता लनयकु्त गरी लदन सक्नेछ । 

(५) उपलनयम (१) बमोलजमको सलमलतिे दरभाउपत्र, बोिपत्र वा प्रस्ताव मलू्याङ्कन गने काममा आफूिाई सहयोग गनय 

उपसलमलत गठन गनय सक्नेछ । 

(६) मलू्याङ्कन सलमलतको सलचविे सलमलतको बैठकको माईन्यटु तयार गरी राखन ुपनछे र सलमलतमा छिफि भएका सभपणूय 

लवषयको फाईि खडा गरी राखन ुपनेछ । 

(७) मलू्याङ्कन सलमलतिे आफ्नो काययलवलध आफै लनधायरण गनय सक्नेछ । 

(८) मलू्याङ्कन सलमलतिे यस लनयममा उल्िेख भए बमोलजम प्रमखु समक्ष मलू्याङ्कन प्रलतवेदन पेि गनुय पनेछ । 

१५८. दररेट लनिावरण सलमलत: (१) नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रभर वा कुनै भागमा छुटै्ट िाग ू हुने गरी लनमायण सामग्री र 

ढुवानीको दररेट, मेलिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्यािा लनलित गनय दहेायका सदस्यहरु रहकेो एक दररेट 

लनधायरण सलमलत रहनेछ ।  

(क) प्रमखू       अध्यक्ष 

(ख) प्रमखू प्रिासकीय अलधकृत     सदस्य 

(ग) प्रमखु/अलधकृत प्रलतलनलध, कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायायिय सदस्य 

(घ) काययपालिकािे तोकेको काययपालिका सदस्य एक जना  सदस्य 

(ङ) प्रलतलनलध, स्थानीय तहका नेपाि लनमायण व्यवसायी महासंघ सदस्य 

(च) प्रलतलनलध, स्थानीय तहका उद्योग वालणज्य संघ   सदस्य 

(छ) प्रमखु, िहरी पवुायधार लवकास महािाखा/िाखा    सदस्य सलचव 

(२) दररेट लनधायरण सलमलतिे लनमायण सामग्री वा ढुवानीको दररेट लनधायरण गदाय प्रचलित बजार दरको आधारमा लनधायरण गनुय 

पनेछ । यसरी लनधायरण गररने दररेट असार मसान्त लभत्र लनधारयण गररसक्न ुपनेछ ।  यसरी आफनो क्षेत्रलभत्र िाग ूहुन ेदररेट 

लनधायरण गदाय नगरपालिकाको लसमाना जोडीएको अन्य नगरपालिका तथा गाउँपालिका सँग समेत समन्वय गरी लनधायरण 

गनुयपनेछ । 
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२ (क)यस लनयम बमोलजम दररेट लनधायरण गदाय सो लजल्िा संग लसमाना जोलडएका लजल्िाको दररेट लनधायरण सलमलतिे 

लनधायरण गरेको दररेट समेतिाई आधार लिन ुपनेछ । 

(३) दररेट लनधायरण सलमलतिे प्रत्येक वषय नगरपालिकामा चिन चल्तीमा रहकेा ढुवानी साधनको ढुवानी दर समेत तोलकलदनु 

पनेछ । 

(४) यस लनयम बमोलजम लनधायररत दररेट काययपालिकाबाट स्वीकृत गरी सोको जानकारी लजल्िा प्रिासन कायायिय र कोष 

तथा िेखा लनयन्त्रक कायायिमा पठाउन ुपनेछ । 

(५) दररेट लनधायरण सलमलतको वैठक सभबन्धी काययलवलध सलमलत आफैिे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

१५९. खररद कारबाहीको अलभिेख: (१)  नगरपालिकािे हरेक खररद कारवाहीको लनलभत छुटै्ट फाइि खडा गरी राखन ु

पनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजमको फाईिमा अन्य कागजातका अलतररक्त दहेायका कागजातहरु समेत राखन ुपनेछ  

(क) सभझौता फाइिको पंलजका, 

(ख) बोिपत्र वा पवूययोग्यताको िालग गररएको आवानको सचूना, 

(ग) बोिपत्र, पवूययोग्यता वा प्रस्ताव आव्हान सभबन्धी कागजातहरु, 

(घ) बोिपत्र सभबन्धी कागजात, पवूययोग्यता सभबन्धी कागजात वा प्रस्ताब सभबन्धी कागजात सभबन्धमा  बोिपत्रदातािे 

स्पष्टीकरणको िालग गरेको अनरुोध र सो सभबन्धमा नगरपालिकािे सवै सहभागी बोिपत्रदाता वा 

प्रस्ताबदाताहरुिाई पठाएको जवाफ, 

(ङ) बोिपत्रदाता वा परामियदातासँग गररएको बोिपत्र पेि गनुय पवूयको बैठकको माईन्यटु र नगरपालिकािे सो 

माईन्यटुको प्रलतलिलप सवै सहभागी बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदाताहरुिाई पठाएको प्रमाण, 

(च) बोिपत्र खोल्दाको माईन्यटु, 

(छ) बोिपत्रको मिू प्रलत,  

(ज) बोिपत्र मलू्याङकन सलमलतिे बोिपत्र मलू्याङकनको लसिलसिामा बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदातािाई सोधेको प्रश्न 

र सभबलन्धत बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदाताबाट नगरपालिकािाई पठाएको जवाफ, 

(झ) पवूययोग्य भएका बोिपत्रदाताको योग्यता मलू्याङ्कनको प्रलतवेदन, 

(ञ) पवूययोग्य बोिपत्रदाताको सूची, 

(ट) वाताय गररएको भए सोको माईन्यटु, 

(ठ) सफि बोिपत्रदातािाई पठाइएको स्वीकृलतको प्रारलभभकसूचनाको प्रलतलिलप, 

(ड) असफि बोिपत्रदाताहरुिाई पठाइएको सचूनाको प्रलतलिलप, 

(ढ) खररद सभबन्धमा प्रकालित सबै सचूना, 

(ण) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत समक्ष र पनुराविोकन सलमलत समक्ष लदएको लनवेदन र सोका सभबन्धमा सभबलन्धत 

नगरपालिकािे पेि गरेकोराय प्रलतलिया, जानकारी तथा सो सभबन्धमा भएको लनणयय, 
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(त)  खररद सभझौता, 

(थ) प्रगलत प्रलतवेदन, इन्भ्वाइस र लनरीक्षण प्रलतवेदन जस्ता खररद सभझौताको कायायन्वयनसँग सभबलन्धत कागजात, 

(द) खररद सभझौतामा संिोधन गररएको भए सो सभबन्धी कागजात, 

(ध) मािसामान प्रालप्त, लनरीक्षण र स्वीकृलत िगायतका कागजात, 

(न) लनमायण व्यबसायी, आपलूतयकताय, परामियदाता वा सेवा प्रदायकसँग भएका सभपणूय पत्राचार, 

(प) सव-कन्राक्टरको अनरुोध र सो सभबन्धमा नगरपालिकािे लदएकोजवाफ, 

(फ) मलू्याङ्कन प्रलतवेदन र सोसँग सभबलन्धत सभपणूय कागजात, र 

(ब) खररद सभझौता सभबन्धी लववाद समाधान गनय भएको कारबाहीसँग सभबलन्धत कागजात । 

(३) उपलनयम (१) बमोलजमको अलभिेख खररद कारबाही टंुगो िागेको कभतीमा सात वषयसभम सरुलक्षत राखन ुपनेछ । 

(४) यस लनयम बमोलजम अलभिेख राखदा यस लनयमाविीमा त्यस्तो अलभिेखको ढाँचा लनधायरण गररएकोमा सोही बमोलजम र 

ढांचा लनधायरण नभएकोमा सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियिे लनधायरण गरेको ढाँचा बमोलजम राखन ुपनेछ । 

(५) यस लनयम बमोलजम अलभिेख राखदा नगरपालिकािे प्रत्येक भौलतक सभपलतको अलभिेख राखन ुपनेछ । 

(६) उपलनयम (५) बमोलजम अलभिेख राखदा त्यस्तो सभपलतको मलू्य पचास िाख रुपयैाँभन्दा बढी रहछे भने सो  सभपलतको 

िागत मलू्य, हासकट्टी र ममयत सभभार खचय सलहतको लववरण खिुाउन ुपनेछ । 

(७) बोिपत्रको माध्यमबाट गररने खररद काययको सभझौता कायायन्वयन भइसकेपलछ सो काययसभपन्न भएको संलक्षप्त लववरण 

प्रमालणत गरी आफ्नो कायायियको वा सावयजलनक खररद अनगुमन कायायियको वेभ साइटमा राखनपुनेछ । 

१५९ क. सचूीकृतव्यलक्तिाईप्राथलमकतालदनेाः-

सभबलन्धतलनमायणव्यवसायीिेलनमायणकाययकोिालगप्रचलितकाननूबमोलजमरोजगारसेवाकेन्रमासचूीकृतभएकाव्यलक्तिाईप्रा

थलमकतालदनपुनेछ। 

१६०. अलिकार प्रत्यायोजन : (१) ऐन र यस लनयमाविीमा व्यवस्था भएका िागत अनमुान संिोधन गने, खररद सभझौता 

संिोधन गन,े खररद सभझौताको भयाद थप गने र भेररएिन आदिे गने अलधकार प्रत्यायोजन गनय सलकने छैन । 

(२) उपलनयम (१) मा उलल्िलखत अलधकारहरु बाहके यस लनयमाविी बमोलजम व्यवस्था भएका अरु अलधकारहरु सो 

अलधकार प्रयोग गने अलधकार प्राप्त अलधकारीिे आफू मुलनको कुनै अलधकृतिाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

(३) उपलनयम (२) बमोलजम प्रत्यायोजन भएको अलधकारका सभबन्धमा त्यसरी अलधकार प्रत्यायोजन गने अलधकारीको 

उिरदालयत्व रलह रहनेछ । 

(४) उपलनयम (२) बमोलजम अलधकार प्रत्यायोजन गने अलधकारीिे आफूिे प्रत्यायोजन गरेको अलधकार बमोलजम भए गरेका 

कामको सभबन्धमा सभबलन्धत अलधकारीबाट समय समयमा आवश्यक जानकारी लिई राखन ुपनेछ । 

१६१. ढााँचा तोक्न सक्ने: (१) यस लनयमाविी बमोलजम खररद गररने मािसामान, परामिय सेवा र अन्य सेवाको िागत 

अनमुान िगायतका लवषयको ढाँचा महािेखा परीक्षकिारा तोलकएको ढाँचासँग मेि खाने गरी काययपालिकािे तोक्न 

सक्नेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजम स्वीकृत गररएको ढाँचा स्थानीय राजपत्रमा सचूना प्रकािन गनुयपने छ । 
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१६२. अननसचूीमा हेरिेर वा थपिट : नगर काययपालिकािे प्रचलित संघीय काननूमा तोलकएको ढाँचासँग मेि खाने गरी 

स्थानीय राजपत्रमा सचूना प्रकािन गरी अनसुचूीमा आवश्यक थपघट वा हरेफेर गनय सक्नेछ । 

१६३ . बचाउ: यस अलघ नगरपालिकािे प्रचलित काननु वमोलजम गरेका खररद सभवन्धी काम कारवाही यसै 

लनयमाविी बमोलजम भए गरेको मालननेछ । 

१६४. यस लनयमाविीमा उल्िेख भएका कुरा यसै बमोलजम र यसमा उल्िेख नभएको कुराको हकमा संघीय सावयजलनक 

खररद लनयमाविी २०६४ बमोलजम हुनेछ ।  
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अननसचूी  - १ 

(लनयम ११ को उपलनयम (७) सँग सभबलन्धत 

 
श्री वीरगंज महानगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

प्रदिे नं २ 

 

लनमायण काययको िागत अनमुान लनकाल्ने तररका 

आइटम एकाइ  आइटमको जभमा दर रेट  आइटमको जभमा पररमाण आइटमको जभमा खचय 

आइटम १ 

आइटम २  

आइटम ३ 

 

च 

छ 

ज 

ट  

ठ 

ड  

च x ट 

छ x ठ 

ज x ड 

 

जोड = (व) = (चxटंxछxठंxजxड +  .....................................) 

वकय  चाटय स्टाफ खचय  (व) को २ प्रलतितिे . ०.०२ x (त) 

सानालतना अन्य खचय  (व) को २ प्रलतितिे . ०.०२ x ५ (त) 

जभमा िगत इलष्टमेट अङ्क . १.०४ x (त) 

 

नोट : बोिपत्रको अङ्किाई तुिना गदाय िगत अनमुान अङ्क (व) िाई मालनन ुपछय । 

 

आइटमकोजभमा (कुि) दररेट लनकाल्ने तररका: 

 

श्रलमकहरुको खचय ...........................................................(क) 

लनमायण सामग्रीको खचय ..............................................(ख) 

यालन्त्रक उपकरणको भाडा (तैल्य पदाथय सलहत) .................(ग) 

 

वास्तलवक दररेट (कं+खं+ग) . (घ) 

 बोिपत्र दाताको ओभरहडे (घ को १५ प्र.ि.) ( ०.१५  (ङ) 

 

जभमा दररेट (ङ) = १.१५ x (घ) 

 

नोट : उपरोक्त अनसुार िागत अनमुान तयार गररसकेपलछ बजेट व्यवस्थापनको िालग आवश्यकतानसुार जभमा िागत 

अनमुानमा मलू्य समायोजन कलन्टन्जेलन्स वापत १० प्रलतितिे, लफलजकि कलन्टन्जेलन्स वापत १० प्रलतितिे र मलू्य अलभवलृि 

कर रकम समेत थप गरी िागत अनमुान कायम गनुय पनेछ । 
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अननसचूीाः- २ 

(लनयम १३ को उपलनयम (४) सँग सभबलन्धत 

श्री वीरगंज महानगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

प्रदिे नं २ 

 

परामशव सेवाको िागत अननमानको ढााँचा 

सेवा खचय िीषयक   एकाई िीषयकको 

प्रलतएकाई दर   

िीषयकको जभमा 

पररमाण 

लिषयकको  जभमा 

िागत (ङ)   

िीषयक (१)  जनिलक्तको पाररश्रलमक (ङ१) 

िीषयक (२)  भ्रमण, बसोबास, मािसामान वा 

उपकरण वा सेवा िगायतका सोधभनाय हुने खचय 

(ङ२)   

(३)  तािीम, गोष्ठी, कागजात छपाई वा अनवुाद 

िगायतका अन्य फुटकर खचय (ङ३  

 

   ङ१.(गxघ)  

 
ङ२.(गxघ)      

 

 

 

ङ३.(गxघ)          

कुि जभमा िागत     (च) = 

ङ१+ङ२+ङ३)   

कायायियका व्यवस्थापन खचय ४ प्रलतित    (छ) = चxङx०.४)   

कुि िागत अनमुान अंक(ज)      (ज)=  ( च + छ) 

 
 

 बोिपत्र तिुनाको िालग कुि िागत अनमुान अङ्क (ज) हुनेछ ।  

२. पाररश्रलमक खचय (ङ१), सोधभनाय हुने खचय (ङ२) र अन्य फुटकर खचय (ङ३) को लवस्ततृ लववरण तयार गरी यस िागत 

अनमुान फारामको साथमा राखी प्रस्ततु गनुय पनेछ ।  

३. उपरोक्त अनसुार िागत अनमुान तयार गररसकेपलछ बजेट व्यवस्थापनको िालग आवश्यकता अनसुार जभमा िागत 

अनमुानमा मलू्य समायोजन कलन्टन्जेन्सी वापत १० प्रलतितिे, लवलभन्न कर वापत १० प्रलतितिे र मलू्य अलभवलृि कर रकम 

समेत थप गरी कूि िागत अनमुान अङ्क कायम गनुय पनेछ । 
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अननसचूी - ३ 

लनयम १७ को उपलनयम (३) खण्ड (च) सँग सभबलन्धत 

 

वीरगंज महानगरपालिका  

नगरकाययपालिकाको कायायिय 

प्रदिे नं. २  

 

प्रलततपत्र अलभिेख खाता 

खाता पाना नं. 

 

लस न प्रलततपत्र 

खोलिने 

फमयको नाम  

प्रलतपत्र नं 

र लमलत 

रकम लवषय अबधी प्रलतत पत्र 

खोिेको बैकको 

नाम र ठेगाना 

बन्द हुने 

लमलत 

भयाद थप 

गरेको लमलत 

बन्द गरेको 

लमलत 

पेश्की खाता 

पाना न ं 

समान उत्पती 

भएको  

कैलफयत  

दिे उत्पादन 

लमलत र 

मोडेि  

 
        

 

चढाउनेको नाम थर :                                                  प्रमालणत गनेको नाम थर : 

सही  :                                                           सही : 

लमलत  :                                                             लमलत :   

 



91 


अननसूची –४ 

लनयम १९ को उपलनयम (१) सँग सभबलन्धत 

श्री वीरगजं महानगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

प्रदिे नं २ 

मौजुदा सचूीमा दर्ाा हुनका लागि ददइने ननवेदनको ढााँचा 
 

श्री कार्ाालर् प्रमखू ज्र् ू                              
मनर्..................... 
 

ववषर् मौजुदा सचूीमा दर्ाा िरी पाउाँ   

 

सावाजननक खररद ननर्मावली, २०६४ को ननर्म १८ को उपननर्म (१) बमोजजम र्पशिलमा उजललखखर् 
वववरण अनसुारकोेे पषु्ट्र्ाई िने कािजार् सलंग्न िरी मौजुदा सचूीमा दर्ाा हुन र्ो ननवेदन पेि िरेको 
छु । 
तपशिल  

१. मौजुदा सचूीको लागि ननवेदन ददने व्र्जतर्, ससं्था, आपनूर्ाकर्ाा, ननमााण व्र्वसार्ी, परामिादार्ा वा सेवा 
प्रदार्कको वववरण े   

क) नाम        ख) ठेिाना   

ि) पत्राचार िने ठेिाना      घ) मखु्र् व्र्जतर्को नाम   

ङ) टेशलफोन न.ं       च) मोवाईल न.ं   

२. मौजुदा सचूीमा दर्ाा हुनको लागि ननम्न बमोजजमको प्रमाणपत्र सलंग्न िनुाहोला ।  

क) ससं्था वा फमा दर्ााको प्रमाणपत्र छ ÷छैन  

ख) नववकरण िररएको छ ÷छैन 

ि) मलूर् अशिवदृ्गि कर वा स्थार्ी लेखा नम्वर दर्ााको प्रमाणपत्र छ ÷छैन 

घ) कर चतुर्ाको प्रमाणपत्र छ ÷छैन  

ङ) कुन खररदको लागि मौजुदा सचूीमा दार्ाा हुन ननवेदन ददने हो, सो कामको लागि इजाजर् पत्र 
आवश्र्क पने  

िएमा सो को प्रनर्शलवप छ ÷छैन 

३. सावाजननक ननकार्बाट हुने खररदको लागि दर्ाा हुन चाहेको खररदको प्रकृनर्को वववरण   

क) मालसामान आपनूर् ा  (मालसामानको प्रकृनर् समेर् उललेख िने)  (ख) ननमााण कार्ा  

ि) परामिा सेवा  (परामिा सेवाको प्रकृनर् समेर् उललेख िने)  (घ) अन्र् सेवा  (अन्र् सेवाको प्रकृनर् 
उललेख िने)  

ननवेदन ददएको शमनर्   

आ. व.    फमाको छाप       ननवेदकको नाम   

हस्र्ाक्षर  
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अननसूची –५ 

लनयम १९ को उपलनयम (२) सँग सभबलन्धत 

 

श्री वीरगजं महानगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

प्रदिे नं २ 

 

मौजुदा सूचीमा दर्ाा िएको प्रमाण 

प्र.प.नं.  

सूची दर्ाा नं.  

श्री...........................................................बाट र्स............. निर  कार्ापाशलकाको कार्ाालर् 
आगथाक वषा ..............का लागि.........................ननमाणा कार्ा/ सेवा/मालसामान उपलब्ि िराउने 
प्रर्ोजनाथा मौजुदा सूचीमा सूचीकृर् हुन पाउाँ  िनी शमनर् ........................... मा र्स कार्ाालर्मा 
ननवेदन प्राप्र् हुन आएको मौजुदा सूचीमा दर्ाा िरी र्ो ननस्सा÷प्रमाण उपलब्ि िराइएको छ ।  

 

दर्ाा िने अगिकारीको,                                                                             
नाम                                                                             
पद  
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अननसचूी –६ 

लनयम १९ को उपलनयम (३) सँग सभबलन्धत 

मौज्दात सचूीको अलभिेख दताव पनलस्तकाको ढााँचा 

श्री वीरगंज महानगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

प्रदिे नं २ 

 
श्री ...................................... कायाविय 

...................................... । 

मौज्दात सूचीको अलभिेख दताव पनलस्तका 

शि.न.ं दतता 
न.ं 

दतता 
शितत 

व्यक्तत/फिातको वििरण कतिको वििरण (तनिताण, 

ितलिितन, परतििा िेित, 
ग.ैि.ि., अन्य िेित( 

ितल ितितन÷िेितको 
प्रकृतत 

कैफफयत 

नति ठेगतनत िपका  
व्यक्तत 

िपका  
न.ं 
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अननसचूी –७ 

लनयम २२ को उपलनयम (१) सँग सभबलन्धत 

श्री वीरगंज महानगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

प्रदिे नं २ 

मालसामान वा अन्र् सेवाको खररद सम्झौर्ा 
 

 मालसामान वा अन्र् सेवा खररद िदाा  देहार्  बमोजजमको सम्झौर्ा मध्रे् कुन ैएक सम्झौर्ा िरी 
खररद िना सककनेछ – 

क) खास मालसामान वा अन्र् सेवा आपनूर् ा सम्झौर्ा  कुन ै खास कामको लागि आवश्र्क पने कच्चा 
पदाथा, उपकरण, फमाास्र्दुटकलस, औषगि, औजार वा अन्र् र्स्र् ै वविषे प्रकृनर्का मालसामान खररद 
िनाको लागि खास मालसामान वा अन्र् सेवा आपनूर् ा सम्झौर्ा िना सककनेछ । 

ख) सरंचनात्मक वा एकाई दर सम्झौर्ा   खररद सम्झौर्ामा उजललखखर् मालसामान वा अन्र् सेवा 
िाउपाशलका÷निरपाशलका ले माि िरेको समर्मा खररद सम्झौर्ामा उजललखखर् दर र िर्ा बमोजजम 
एक वा एक िन्दा बढी आपनूर् ाकर्ााबाट प्राप्र् िने व्र्वस्था िनाको लागि सरंचनात्मक वा एकाई दर 
सम्झौर्ा िना सककनेछ । 

र्ो सम्झौर्ामा िाउपाशलका÷निरपाशलकाले खररद िने मालसामान वा अन्र् सेवाको न्र्नूर्म र अगिकर्म 
पररमाण खुलाउन ुपनेछ । 

र्ो सम्झौर्ा सामान्र्र्र्ा एक वषा िन्दा वढी अवगिको हुने छैन । 
ि) बहुवषीर् सम्झौर्ा  देहार्को अवस्थामा बहुवषीर् सम्झौर्ा िना सककनेछ – 

क) वावषाक खररद सम्झौर्ा िरी खररद िनुा िन्दा बहुवषीर् सम्झौर्ा िरी खररद िदाा 
िाउपाशलका÷निरपाशलकालाई सारिरू् रुपमा लाि हुने िएमा,  

ख) खररद सम्झौर्ाको अवगिमा खररदको पररमाण सारिरू् रुपमा थपघट नहुने िएमा,  
ि) खररद सम्झौर्ा अवगििर खररद िररने मालसामानको डिजाईन पररवर्ान नहुने िएमा, र  

घ) मालसामान आपनूर् ासाँि सम्बजन्िर् प्राववगिक जोखखम बढी निएमा । 
घ) डिजाईन, आपनूर्ा र जिान सम्झौर्ा  ठूला पावर प्लान्ट वा पम्पीङ स्टेिन जस्र्ा उच्च वा जदटल 

प्रववगि र्तुर् मालसामानको डिजाइन िने, ननमााण स्थलमा आपनूर् ा िरी जिान िने परीक्षण सञ्चालन 
िने  र त्र्स्र्ो मालसामानको सञ्चालन िना सम्बजन्िर् िाउपाशलका÷निरपाशलकाका कमाचारीलाई 
आवश्र्कर्ानसुार र्ाशलम ददने व्र्वस्था िना डिजाइन, आपनूर्ा र जिान सम्झौर्ा िना सककनेछ । र्स्र्ो 
सम्झौर्ा डिजाइन, आपनूर्ा र जिान कार्ा मध्रे् कुन ैदईु कार्ा िनाको लागि समेर् िना सककनेछ ।  

ङ) टना की सम्झौर्ा  मलखाद उत्पादन िने, दगु्ि प्रिोिन िने जस्र्ा उच्च प्रववगिर्तुर् औद्र्ोगिक 
लपान्टको कार्ा सम्पादन क्षमर्ा उललेख िरी त्र्स्र्ो लपान्टको डिजाइन, आपनूर्ा, ननमााण र जिान कार्ा 
खररद सम्झौर्ामा उललेख िए बमोजजम सम्पन्न िरी िाउपाशलका÷निरपाशलकालाई हस्र्ान्र्रण िने 
व्र्वस्था िनाको लागि टनाकी सम्झौर्ा िना सककनेछ ।  

च) डिजाईन, आपनूर्ा, जिान र ममार् सम्िार सम्झौर्ा ठूला बोइलर, ठूला पावर प्लान्ट, पजम्पङ स्टेिन, 

टबााइन, रज्जुमािा, रेलमािा, केबलकार, एसेम्बलीलाइन, औद्र्ोगिक प्लान्ट जस्र्ा उच्च वा जदटल प्रववगि 
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र्तुर् मालसामानको डिजाइन िने, ननमााण स्थलमा आपनूर् ा िरी जिान िने, परीक्षण सञ्चालन िने, 

त्र्स्र्ो मालसामानको सञ्चालन िना सम्बजन्िर् सावाजननक ननकार्का कमाचारीलाई आवश्र्कर्ा 
अनसुार र्ालीम ददने र त्र्स्र्ो सरंचनाको ममार् सम्िार समेर् िने व्र्वस्था िना डिजाइन, आपनूर्ा, 
जिान र ममार् सम्िार सम्झौर्ा िना सककनेछ ।  

 

नोट  खण्ि (क), -ख), -घ) र -ङ) बमोजजमका सम्झौर्ा वहुवषीर् सम्झौर्ा समेर् हुन सतनेछ ।
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अननसचूी –८ 

लनयम २३ सँग सभबलन्धत 

श्री वीरगंज महानगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

प्रदिे नं २ 

 

ननमााण कार्ाको खररद सम्झौर्ा 
निरपाशलकाले कुन ैननमााण कार्ा िराउनको लागि देहार्को सम्झौर्ा मध्रे् कुन ैएक सम्झौर्ा िना  

सतनेछ  
(क) एकाई दर सम्झौर्ा  ननमााण कार्ाको पररमाण सम्झौर्ा हंुदाका बखर् र्ककन निएको वा ननमााण कार्ा 

प्रनर् एकाई कार्ा बबल अफ तवान्टीटीमा उजललखखर् दरमा िराउने व्र्वस्था िना एकाई दर सम्झौर्ा 
िना सककनेछ । र्स्र्ो एकाई दरमा बोलपत्रदार्ाले प्रस्र्ाववर् ननमााण कार्ा सम्पन्न िना आवश्र्क पने 
सामग्री, श्रम र अन्र् कुरा समावेि िनुा पनेछ ।  

िाउपाशलका/निरपाशलकाले र्स सम्झौर्ा बमोजजम िएको काम वापर् ितुर्ानी िदाा ननमााण स्थलको नाप 
जााँचबाट र्ककन िएको ननमााण कार्ाको पररमाणलाई प्रनर् एकाई दरले िणना िरी हुन आउने रकम 
ितुर्ानी िनुा पनेछ ।  

(ख) एकमषु्टट रकम सम्झौर्ा  िशूमिर् पानीको पाईपलाईन जिान जस्र्ा नाप जााँच िना कदठन हुने 
ननमााण कार रार् वा पलुको सरंचना जस्र्ा नाप जााँच िना सककने ननमााण कार्ा िराउन एकमषु्टट रकम 
सम्झौर्ा िना सककनेछ । र्ो सम्झौर्ा िदाा ननमााण कार्ा सम्बन्िी सब ैप्रकारका जोखखम र दानर्त्व 
ननमााण व्र्वसार्ीमा रहने िरी िनुा पनेछ । 

र्र सम्झौर्ा िई ननमााण कार्ा सरुु िएपनछ िाउपाशलका÷निरपाशलकाले ननमााणमा कुन ै ककशसमको 
पररवर्ान िना आदेि ददएको कारणले ननमााण व्र्वसार्ीको आगथाक दानर्त्व वदृ्गि िएमा त्र्स्र्ो 
दानर्त्व िाउपाशलका/निरपाशलकाले व्र्होनुा पनेछ । 

(ि) लािर् सोििनाा सम्झौर्ा  ननमााण व्र्वसार्ीले एकाई दर सम्झौर्ा बमोजजम काम िना मञ्जुर निने 
वा िना नसतने ठूलो जोखखमर्तुर् र काम िने पररजस्थनर् पवूाानमुान िना नसककने प्रकृनर्को ननमााण 
कार्ा िराउनका लागि लािर् सोििनाा सम्झौर्ा िना सककनेछ । र्ो सम्झौर्ा िरी िररने ननमााण कार्ा 
वापर् ननमााण व्र्वसार्ीलाई ितुर्ानी दददंा ननजले त्र्स्र्ो ननमााण कार्ा िदाा िरेको वास्र्ववक खचा, 
सो कार्ाको शिरोिार खचा र स्वीकृर् लािर् अनमुानमा उललेख िएको मनुाफा थपी हुन आएको रकम 
ितुर्ानी ददन सककनेछ । र्ो सम्झौर्ा िरी ननमााण कार्ा िराउाँ दा िाउपाशलका/निरपाशलकाको प्रमखुले 
लािर् सोि िनााको अगिकर्म रकमको सीमा ननिाारण िनुा पनेछ र सो सीमा िन्दा बढी लािर् 
सोििनाा ददन ुपने िएमा वविािीर् प्रमखुको पवूा स्वीकृर्ी शलन ुपनेछ । 

(घ) समर् र सामग्री दर सम्झौर्ा  खररद सम्झौर्ा िने समर्मा कुन ैननमााण कार्ाको ममार् सम्िार िना 
लाग्ने श्रम र सामग्रीको पवूाानमुान िना नसककने िई श्रमलाई समर्को आिारमा र सामग्रीलाई एकाई 
दरको आिारमा िणना िरी काम िराउनको लागि समर् र सामग्री दर सम्झौर्ा िना सककनेछ । र्ो 
सम्झौर्ा िदाा ननमााण व्र्वसार्ीलाई देहार् बमोजजम ितुर्ानी हुने कुरा स्पष्टट रुपमा उललेख िनुा 
पनेछ – 
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(क) ननमााण व्र्वसार्ीको श्रमलाई प्रनर्घण्टा वा प्रनर् ददन वा प्रनर् मदहनाको आिारमा वविाजन िरी 
हुन आएको रकममा शिरोिार खचा र स्वीकृर् लािर् अनमुानमा उललेख िएको मनुाफा जोड्दा 
हुन आउने रकम, र 

(ख) खररद सम्झौर्ामा उजललखखर् रकमको सीमा शित्र रही ममार् सम्िार िना लािेको सामग्रीको 
मलूर्को ितुर्ानी रकम ।  

(ङ) डिजाइन र ननमााण सम्झौर्ा  कुन ै ननमााण कार्ाको डिजाइन र ननमााण एउटै ननमााण व्र्वसार्ीबाट 
िराउनको लागि डिजाइन र ननमााण सम्झौर्ा िना सककनेछ । िाउपाशलका/निरपाशलकाले र्स 
सम्झौर्ा बमोजजमको काम सरुु िदाा प्राववगिक वा प्राववगिकहरुको समहूलाई ननमााण कार्ाको डिजाईन 
जााँच्न लिाई स्वीकृर् िरेपनछ मात्र सरुु िनुा पनेछ । त्र्सरी डिजाइन जााँच िने  प्राववगिक वा 
प्राववगिकहरुको समहूले त्र्स्र्ो डिजाईन, ड्रईङ र्था लािर् अनमुान जााँच र स्वीकृर् िदाा र्स 
ननर्मावली बमोजजम जााँच र्था स्वीकृर् िने कार्ाववगि अपनाई जााँच र्था स्वीकृर् िनुा पनेछ ।  

(च) व्र्वस्थापन सम्झौर्ा  ननमााण कार्ाको िणुस्र्र र सम्पन्न िने अवगि सम्बन्िी काननूी एव ं
सम्झौर्ाजन्र् दानर्त्व िाउपाशलका/निरपाशलकासाँि खररद सम्झौर्ा िने ननमााण व्र्वसार्ीले न ैवहन 
िने िरी त्र्स्र्ो कार्ा ननजको सपुरीवेक्षण वा व्र्वस्थापनमा ववशिन्न सव–कन्राकटरद्वारा िराउनका 
लागि व्र्वस्थापन सम्झौर्ा िना सककनेछ । र्ो सम्झौर्ा बमोजजमको कामको ितुर्ानी 
िाउपाशलका÷निरपाशलकासाँि सम्झौर्ा िने ननमााण व्र्वसार्ीलाई मात्र ददईानेछ । 

(छ) कार्ासम्पादनमा आिाररर् ममार् सम्िार वा व्र्वस्थापन सम्झौर्ा  कुन ै ननमााण कार्ाको ममार् 
सम्िार वा व्र्वस्थापन िररान आवश्र्क पने उपकरण र ववशिन्न एकाई जन्र् (आइटमवाइज) कार्ा 
उललेख निरी अजन्र्म कार्ा सम्पादन मात्र उललेख िरी त्र्स्र्ो ननमााण कार्ा िराउनको लागि कार्ा 
सम्पादनमा आिाररर् सम्िार वा व्र्वस्थापन सम्झौर्ा िना सककनेछ ।  

(ज) वपसवका  सम्झौर्ा  पटके रुपमा िराई रहन ुपने सानानर्ना सम्िार र ममार् सम्बन्िी ननमााण कार्ा 
आवश्र्क परेका बखर् िराउनको लागि त्र्स्र्ो ननमााण कार्ाको मलूर् सचूी कार्म िरी  वपस वका  
सम्झौर्ा िना सककनेछ ।  

झ) ननमााण र ममार् सम्िार सम्झौर्ा े  ठूला द्ररु्मािा, ठूला जलािर् सदहर्को पावर प्लान्ट वा पजम्पङ 
स्टेिन वा टबााइन, रज्जुमािा, रेलमािा, केबलकार वा र्स्र् ैअन्र् उच्च वा जदटल प्रववगिर्तुर् िौनर्क 
सरंचनाको ननमााण िना, परीक्षण सञ्चालन िने, त्र्स्र्ो सरंचनाको सञ्चालन िना सम्बजन्िर् 
सावाजननक ननकार्का कमाचारीलाई आवश्र्कर्ा अनसुार र्ालीम ददने र त्र्स्र्ो सरंचनाको ममार् 
सम्िार समेर् िने व्र्वस्था िना ननमााण र ममार् सम्िार सम्झौर्ा िना सककनेछ । 

(ञ) टनाकी सम्झौर्ा  ठूला द्ररु्मािा, ठूला जलािर् सदहर्को पावर प्लान्ट वा पजम्पङ स्टेिन वा टबााइन, 

रज्जुमािा, रेलमािा, केबलकार, उच्च प्रववगिर्तुर् पलु वा सिकमािा वा र्स्र् ै अन्र् उच्च वा जदटल 
प्रववगिर्तुर् िौनर्क सरंचनाको ननमााण िना, परीक्षण सञ्चालन िने, त्र्स्र्ो सरंचनाको सञ्चालन िने 
कार्ा सम्पन्न िरी सावाजननक ननकार्लाई     हस्र्ान्र्रण      िने      व्र्वस्था िनाको    लागि    टनाकी            

सम्झौर्ा      िना      सककनेछ । र्स सम्झौर्ाको अवगि सामान्र्र्र्ा एक वषा िन्दा बढीको हुनेछैन । 
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अननसचूी –९ 

लनयम २४ सँग सभबलन्धत 

 

श्री वीरगंज महानगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

प्रदिे नं २ 

परामशव सेवाको खररद सम्झौता 

नगरपालिकािे परामिय सेवा खररद गनयको िालग दहेायका सभझौता मध्ये कुनै एक सभझौता गरी खररद गनय सक्नेछाः 

(क) एकमषु्ट रकम सभझौतााः सभभाव्यता अध्ययन, आयोजनाको लडजाईन, बोिपत्र सभबन्धी कागजातको तयारी जस्ता स्पष्ट 

रुपमा पलहचान भएको, परामियदातामा न्यनू जोलखम रहने र गणुस्तर मापन सलजिैसँग गनय सलकने  कामको िालग परामिय 

सेवा लिन एकमषु्ट सभझौता गनय सलकनेछ । यो सभझौतामा परामियदातािे लनधायररत समयावलध लभत्र काययक्षेत्रगत ितयमा 

उलल्िलखत प्रालवलधक लविेषता भएको काम गरी गाउपालिका÷नगरपालिका  समक्ष प्रलतवेदन पिे गनुय पन ेर सो वापत 

लनजिे सेवा िलु्क पाउने कुरा उल्िेख गनुय पनेछ । 

(ख) समयवद्घ सभझौतााः लनमायण काययको सपुररवेक्षण गर्यने, ठूिा व्यवसालयक संस्थाको व्यवस्थापन गने वा वाँध, सरुुङ्ग 

जस्ता जटीि संरचनाको लडजाईन गने जस्तापरामिय सेवाको अवलध अनमुान गनय नसलकने भएमा त्यस्तो कामको िालग 

समयवद्घ सभझौता गनय सलकनेछ । यो सभझौतामा परामियदाताको सेवा िलु्क दहेाय बमोलजम तय हुने कुरा उल्िेख गनुय 

पनेछ ःाः–  

(क) परामियदातािाई खररद सभझौता बमोलजमको काम गर्यन वास्तलवक रुपमा िागेको समयिे सभझौतामा उलल्िलखत 

पाररश्रलमकको दरिाई गणुन गरी आउने रकम,  

(ख) लबि भरपाई अनसुारको वास्तलवक फुटकर खचयको सोधभनाय रकम ।  

(ग) कायय सभपन्नताको आधारमा िलु्क लदईने सभझौतााः खररद सभझौतामा उल्िेख भएको कायय गनय परामियदातािाई 

आवश्यक परेको समयमा वोिाउने गरी वा लनजिे सभपन्न गरेको काययको आधारमा सेवा िलु्क लदने गरी परामिय सेवा 

लिन ु पदाय कायय सभपन्नताको आधारमा िलु्क लदईने सभझौता गनय सलकनेछ । यो परामियदाताको सेवा िलु्क त्यस्तो 

सभझौतामा उल्िेख भए बमोलजम हुनेछ । 

(घ) प्रलतितमा आधाररत सभझौतााः मािसामान लनरीक्षण गने सेवा, आलकय टेक्टको सेवा, सपुररवेक्षण वा अनगुमन सेवा वा 

अन्य यस्तै प्रकृलतका सेवा खररद गनय प्रलतितमा आधाररत सभझौता गनय सलकनेछ । यो सभझौतामा परामियदातािाई सेवा 

िलु्क लददां सभबलन्धत लनमायण कायय वा आयोजनाको अनमुालनत वा वास्तलवक िागत वा खररद गररएको वा लनरीक्षण 

गररएको मािसामानको िागतको  प्रलतित अनसुार लदईने कुरा उल्िेख गनुय पनेछ ।  

(ङ) सेवा समय लनलित नभएको सभझौतााः लनमायण कायय सञ्चािनमा ल्याउनका िालग समय समयमा आवश्यक पन े

सल्िाहकार, खररद सभझौता सभबन्धी लववाद लनरुपणकताय वा मध्यस्थकताय, संस्थागत सुधार वा खररद सभबन्धी 

परामियदाता, प्रालवलधक समस्या समाधानकताय जस्ता खास कामको सभबन्धमा आवश्यक परेको समयमा परामिय सेवा 

लिनको िालग सेवा समय लनलित नभएको सभझौता गनय सलकनेछ ।   

यो सम्झौतामा देहायका कन रा उल्िेख गननव पनेछाः–  

(क) परामियदातािे सभझौतामा उलल्िलखत काम गाउपालिका÷नगरपालिकािाई आवश्यक परेको समयमा खररद सभझौतामा 

उलल्िलखत दरमा गनुय पने,  

(ख) परामियदातािाई काम गनय वास्तलवक रुपमा िागेको समयको आधारमा पाररश्रलमक भकु्तानी गररने । 
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अननसूची –१० 

लनयम ९९ को उपलनयम (३) सँग सभबलन्धत 

श्री वीरगजं महानगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

प्रदिे नं २ 

रािनको लािर् अनुमान वववरण 

रािन आवश्र्क पने कार्ाालर्  
कार्ाालर् रहेको स्थान  

शि.नं. खतद्यतन्न को 
वििरण 

रतिनको 
फकशिि/गुणस्तर 

एकतई पररितण गत आ.ि. को 
क्स्िकृतत दर 

ने.रत.बैंकको 
िूल्य िूची दर 

स्थततनय 
बजतर दर 

िम्बक्न्ित कृवि उपजको 
िूल्य तनितारण गन े
िरकतरी तनकतयको दर 

स्िीकृत लतगत अनुितन कैफफयत 

प्रतत 
एकतई दर  

कुल लतगत 
अनुितन 

            

 

 

दस्र्खर्  
प्रमुख प्रिासकीर् अगिकृर्
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अननसचूी –११ 

लनयम १०० को उपलनयम (३) सँग सभबलन्धत) 

श्री वीरगंज महानगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

प्रदिे नं २ 

रािन खररद सभबन्धी तिुनात्मक तालिका 

:yfg 
 

शि.न.ं 

 

खतद्यतन्नको 
वििरण 

एकतई 

 

आिश्यक 
पररितण 

गत ििाको 
ठेतकत दर 

स्िीकृत 
लतगत 
अनिुतन दर 

यि ििाको ठेतकत कैफफयत 

१ २ ४  

      दर कुल 
रकि 

दर कुल 
रकि 

दर कुल 
रकि 

दर कुल 
रकि 

 

 

 

प्रमालणकरण लमलत २०७७/०२/१६   

राजपत्रमा प्रकाशन लमलताः २०७७/०२/१८ 

आज्ञािे, 

प्रदीप कन मार लनरौिा 
प्रमनख प्रशासलकय अलिकृत 

 

 


