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खोटेहाङ गाउँपानलकाको सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, २०७६ 

 

स्थािीय सिकाि सञ्चालि ऐि, २०७४ को दफा ७४ ले ददएको अनिकाि प्रयोग गिी खोटेहाङ 
गाउँपानलकाले देहायका नियमहरु बिाएको छ । 

 

परिच्छेद १ 

प्रािम्भिक 

 

१. संम्िप्त िाम ि प्रािभि :  

(१) यी नियमहरुको िाम “खोटेहाङ गाउँपानलकाको सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, २०७६” 
िहेकोछ । 

(२) यो नियमार्ली गाउँ कायवपानलकाले स्र्ीकृत गिेको नमनतदेम्ख प्रािभि हिुछे । 

२. परििाषा : वर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव िलागेमा यस नियमार्लीमा,— 

(क) “अनिकाि प्राप्त अनिकािी” िन्नाले यस नियमार्ली बमोम्जम खरिद सभर्न्िी कायव स्र्ीकृत 
गिे अनिकाि प्राप्त अनिकािी सभझि ुपछव । 

(ख) “अध्यि” िन्नाले गाउँपानलकाको अध्यिलाई सभझि ुपछव । 

(ग) “अमाित” िन्नाले गाउँपानलका आफैले गिे कुिै निमावण कायव सभझि ुपछव । 

(घ) “आय र्न्दोर्स्त” िन्नाले नियम १३८ अिसुाि गरिि ेआन्तरिक आयको ठेक्का र्न्दोर्स्तलाई 
सभझि ुपछव । 

(ङ) “एक तह मानथको अनिकािी” िन्नाले र्डा सम्िर् र्ा शाखा/वर्िागीय प्रमखुको हकमा प्रमखु 
प्रशासकीय अनिकृत, प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतको हकमा गाउँपानलकाको प्रमखु ि 
गाउँपानलकाको अध्यिको हकमा िगि कायवपानलका सभझि ुपछव । 

(ि) “उपिोक्ता सनमनत” िन्नाले निमावण कायवबाट प्रत्यि लाि पाउिे व्यम्क्तहरुले कुिै निमावण 
कायवको निमावण, सञ्चालि, ममवत सभिाि गिवको लानग आफूहरु मध्येबाट गठि गिेको सनमनत 
सभझि ुपछव । 

(छ) “ऐि” िन्नाले सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ सभझि ुपछव । 

(ज) “औषनिजन्य मालसमाि” िन्नाले औषिी, खोप र्ा भ्याम्ससि, नसरिञ्ज, िगत िाख्न े झोला 
प्रयोगशालामा उपयोग हिुे िसायि (रिएजेन्ट), परिर्ाि नियोजिका हमोिल उत्पादि र्ा 
िोगको निदाि तथा उपिािको लानग प्रयोग हिुे र्ा सोवह प्रकािका स्र्ास््य सभर्न्िी 
उपकिण सभझि ुपछव । 

(झ) “कबोल अङ्क (नबड प्राइस)” िन्नाले कुिै बोलपत्रको पिीिणबाट कायम हिु आएको िकम 
सभझि ुपछव । 

(ञ) “कायवपानलका” िन्नाले गाउँ कायवपानलका सभझि ुपछव । 

(ट) “कायावलय” िन्नाले गाउँकायवपानलकाको कायावलय सभझि ुपछव । 
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(ठ) “कायावलय प्रमखु” िन्नाले गाउँपानलकाको प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतको रुपमा काम गिे 
कमविािी सभझि ुपछव । 

(ड) “कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायावलय” िन्नाले महालेखा नियन्त्रक कायावलय अन्तगवतको कोष 
तथा लेखा नियन्त्रक कायावलय सभझि ुपछव । 

(ढ) “कोष” िन्नाले गाउँपानलकाको स्थािीय सम्ञ्चत कोष सभझि ु पछव ि सो शब्दले कािूि 
बमोम्जम स्थापिा िएका अन्य स्थािीय कोषलाई समेत जिाउँछ । 

(ण) “दििेट नििाविण सनमनत” िन्नाले स्थािीय सिकाि संिालि ऐिको दफा १३ को प्रयोजिका 
लानग नियम १५८ बमोम्जमको सनमनत सभझि ुपछव । 

(त) “पिुिार्लोकि सनमनत” िन्नाले ऐिको दफा ४८ को उपदफा (१) बमोम्जम गदठत सनमनत 
सभझि ुपछव । 

(थ) “प्रोप्राइटिी मालसामाि” िन्नाले कुिै मालसामाि, यन्त्र र्ा उपकिणको निमावताले त्यस्तो 
मालसामाि, यन्त्र र्ा उपकिण सञ्चालि र्ा ममवत सभिािको लानग बिाएको सहायक 
उपकिण तथा पाटवपूजाव सभझि ुपछव । 

(द) “प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत” िन्नाले स्थािीय सिकाि सञ्चालि ऐि, २०७४ को दफा ८४ 
र्मोम्जमको प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत सभझि ुपछव । 

(ि) “बहबुषीय सभझौता” िन्नाले एक र्षव िन्दा बढी समय अर्नि िएको सभझौता सभझि ुपछव 
। 

(ि) “वर्द्यतुीय बोलपत्र” िन्नाले वर्द्यतुीय खरिद प्रणालीको उपयोग गिी बोलपत्रदाताले पेश 
गिेको बोलपत्र सभझि ुपछव । 

(प) “वर्द्यतुीय खरिद प्रणाली” िन्नाले सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले नियम १५६ 
बमोम्जम वर्द्यतुीय सञ्चाि माध्यमको प्रयोग गिी स्थापिा, सञ्चालि ि व्यर्स्थापि गिेको 
खरिद प्रणाली सभझि ुपछव । 

(फ) “वर्द्यतुीय सञ्चाि माध्यम” िन्नाले सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले वर्द्यतुीय खरिद 
प्रणाली स्थापिा, सञ्चालि ि व्यर्स्थापि गिव उपयोगमा ल्याएको वर्द्यतुीय सञ्चाि प्रवर्नि, 

पद्धनत र्ा माध्यम सभझि ुपछव । 

(ब) “वर्िागीय प्रमखु” िन्नाले गाउँपानलकाको प्रमखुलाई सभझि ुपछव । 

(ि) “व्यर्स्थापि सभझौता” िन्नाले अिसूुिी-८ को खण्ड (ि) बमोम्जमको सभझौता सभझि ुपछव 
। 

(म) “मूल्याङ्कि सनमनत” िन्नाले नियम १५७ बमोम्जमको सनमनत सभझि ुपछव । 

(य) “मौजदुा सूिी (स्टाम्न्डङ्ग नलस्ट)” िन्नाले नियम १९ बमोम्जमको सूिी सभझि ुपछव । 

(ि) “िाशि” िन्नाले स्थािीय तहमा िाशि सवुर्िा पाउि े गिी नियकु्त कमविािी, अस्पतालका 
वर्िामी, कािागािका थिुरु्ा ि पशपंुिी आददको खािाका सभबन्िमा गाउँपानलकाले 
तोवकददएका म्जन्सी सभझि ुपछव । 
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(ल) “सभझौता मूल्य (कन्रयासट प्राईस)” िन्नाले खरिद सभझौतामा उम्ल्लम्खत खरिद मूल्य 
सभझि ु पछव ि सो शब्दले त्यस्तो सभझौता अन्तगवत िेरिएशि आदेश जािी गरिएकोमा 
त्यस्तो आदेश बमोम्जम िएको काम िाप जाँि गदाव कायम िएको मूल्य ि मूल्य समायोजि 
िएकोमा त्यस्तो समायोजिबाट कायम िएको खरिद मूल्य समेतलाई जिाउँछ । 

(र्) “सर्-कन्रासटि” िन्नाले कुिै खरिद सभझौता गिे निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, पिामशवदाता 
र्ा सेर्ा प्रदायकसंग छुटै्ट सभझौता गिी त्यस्तो खरिद सभझौता अन्तगवतको कुिै कायव गिे 
निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, पिामशवदाता र्ा सेर्ाप्रदायक सभझि ुपछव । 

(श) “सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलय” िन्नाले ऐिको दफा ६४ अिसुािको सार्वजनिक 
खरिद अिगुमि कायावलय सभझि ुपछव । 

(ष) “नसलबन्दी दििाउपत्र” िन्नाले िगिपानलकाको सूििा बमोम्जम कुिै निमावण कायव गिव र्ा 
मालसामाि र्ा अन्य सेर्ा उपलब्ि गिाउिको लानग ईच्छुक व्यम्क्त, फमव, कभपिी र्ा 
संस्थाले नसलबन्दी खामनित्र मूल्य समेत उल्लेख गिी पेश गिेको वर्र्िण सभझि ुपछव । 

(स) “संिििात्मक र्ा एकाई दि सभझौता” िन्नाले अिसूुिी-७ को खण्ड (ख) बमोम्जमको 
सभझौता सभझि ुपछव । 

 
 

परिच्छेद–२ 

खरिद कािबाहीको तयािी, खरिद योजिा ि लागत अिमुाि 

 

३. खरिद कािबाहीको तयािी गिुव पिेेः गाउँपानलकाले कुिै खरिद कािबाहीको तयािी गदाव देहाय 
बमोम्जम गिुव पिेछ: 

(क) खरिद आर्श्यकताको पवहिाि गिे, 

(ख) खरिद सभबन्िी वर्निन्न प्रावर्निक कुिा समािाि गिव ि आपूनतवकतावको उपलब्िता एवकि गिव 
बजािमा प्रिनलत खरिद सभझौताको जािकािी नलि,े 

(ग) अम्घल्ला र्षवहरुमा समाि प्रकृनतको मालसामाि, निमावण कायव र्ा पिामशव सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा 
खरिद गरिएको िए त्यस्तो खरिद प्रवियाको अध्ययि गिे, 

(घ) खरिदको वर्र्िण, परिमाण ि िेत्र एवकि गिे, 

(ङ) खरिदलाई बढी सवुर्िाजिक समूहमा वर्िाजि गिे र्ा प्याकेजमा समारे्श गिे, 

(ि) खरिद योजिा तयाि गिव लगाउिे, 
(छ) खरिदको लागत अिमुाि तयाि गिे, 

(ज) खरिदको आनथवक स्रोत ि िकमको पवहिाि गिे, 

(झ) खरिद वर्निको छिौट गिे, ि 

(ञ) दईु किोड रुपैयाँसभमको निमावण कायवको खरिद िन्दा बाहेकको अन्य खरिदमा बोलपत्र 
योग्यता र्ा पूर्वयोग्यताको कािबाही गिुव पिे र्ा िपिे कुिा एवकि गिे । 
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४. अनिकाि प्राप्त अनिकािीको आदेश नबिा खरिद गिव िहिुेेः अनिकाि प्राप्त अनिकािीको नलम्खत 
आदेश नबिा कसैले कुिै खरिद गिव गिाउि हुँदैि । 

 

५. खरिद माग प्राप्त गिुव पिेेः (१) मालसामाि खरिद सभबन्िी कािबाही शरुु गिुव अम्घ खरिद 
एकाईले शाखा/र्डा कायावलयबाट खरिद माग प्राप्त गिी सो माग अनिकाि प्राप्त अनिकािीबाट स्र्ीकृत 
गिाउि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको खरिद मागमा देहायका कुिा उल्लेख िएको हिु ुपिेछ: 

(क) मालसामािको प्रकाि, गणुस्ति, परिमाण सभबन्िी वर्र्िण, 

(ख) मालसामाि आर्श्यक पिे समय, 

(ग) खरिदको अिमुानित मूल्य, ि 

(घ) मूल्य व्यहोरििे स्रोत । 

 

६.   मालसामाि, निमावण कायव ि सेर्ाको वर्र्िण स्र्ीकृत गिुव पिेेः (१)  प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतले 
मालसामाि, निमावण कायव र्ा सेर्ा खरिद गिुव अम्घ त्यस सभबन्िी स्पेम्शवफकेशि, योजिा, िसशा, नडजाइि, 

वर्शेष आर्श्यकता र्ा अन्य वर्र्िणहरु तयाि गिुव र्ा गिाउि ु पिेछ । वर्र्िण तयाि गदाव त्यस्ता 
मालसामाि, निमावण कायव र्ा सेर्ाको सभबद्घ र्स्तगुत प्रावर्निक तथा गणुस्तिजन्य वर्षशेता ि कामको 
आिािमा तयाि गिुव पिेछ । 

(२) उपनियम (१) र्मोम्जम तयाि िएको वर्र्िण नियम १५ र्मोम्जमको अनिकािीर्ाट स्र्ीकृत 
हिु ुपिेछ । 

(३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि सरुुङमागव, िेलमागव, िज्जमुागव, 
केबलकािमागव ि वर्शेष प्रकृनतका सडकमागव जस्ता जवटल ि वर्शेष प्रकृनतका संिििाको 
स्पेनसवफकेशि, योजिा, िसशा, नडजाइि, वर्शेष आर्श्यकता र्ा अन्य वर्र्िणहरू वर्िागीय 
प्रमखुबाट स्र्ीकृत गिाउि ुपिेछ । 

(४) उपनियम (१) बमोम्जम तयाि गरिएको वर्र्िण देहायका मध्ये कुिै अर्स्थामा संशोिि गिव 
सवकिेछ: - 

(क) वर्र्िण तयाि गदावका बखत पूर्ाविमुाि गिव िसवकिे िौगनिवक रूपले जवटल 
प्रकृनतको          निमावण कायव िएमा, 
(ख) वर्र्िण तयाि गरिसकेपनछ प्राकृनतक प्रकोपजन्य परिम्स्थनत नसजविा िएमा, 
(ग) वर्िागीय िभसव परिर्तवि िएमा, 
(घ) निमावण कायव सञ्चालि गिे पूर्व नििावरित प्रवर्नि र्ा पद्धनत र्ा स्थाि परिर्तवि िएमा, 
(ङ) वर्शेष ि जवटल प्रकृनतको संिििा िई सोको कायावन्र्यिमा कदठिाइ उत्पन्न िएमा 
। 

(५) उपनियम (१) बमोम्जम तयाि िएको वर्र्िण उपनियम (४) मा उम्ल्लम्खत अर्स्थामा 
संशोिि गिुव पिेकोमा बाहेक ऐिको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोम्जम कािूिी कािबाही 
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गिे गिाउिे कतवव्य प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतको ि निज स्र्यभले उपनियम (१) बमोम्जमको 
वर्र्िण स्र्ीकृत गिेको िहेछ ििे एक तह मानथको अनिकािीको हिुेछ । 

(६) उपदफा (१) ि (२) बमोम्जम वर्र्िण तयाि गदाव मालसामाि, निमावण कायव र्ा सेर्ाको 
वर्शेषताहरु स्पष्ट रुपमा बमु्झिे गिी उल्लेख गिे अको कुिै उपाय ििएको अर्स्थामा बाहेक 
कुिै खास ब्राण्ड, टे«डमाकव , िाम, पेटेण्ट, नडजाइि, प्रकाि, उत्पम्ि र्ा उत्पादकको िाम उल्लेख गिव 
सवकिे छैि । 

ति, त्यसिी उल्लेख िगिी िहिुे अर्स्थामा कुिै खास ब्राण्ड, रेडमाकव , िाम, पेटेण्ट, 

नडजाइि, प्रकाि, उत्पम्ि र्ा उत्पादकको िाम उल्लेख गिी “सो सिह” िन्न ेशब्दहरु उल्लेख गिव 
सवकिेछ । 

(७) बोलपत्र र्ा पूर्व योग्यता सभबन्िी कागजातमा मालसामाि र्ा निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको 
प्रावर्निक र्ा गणुस्तिजन्य वर्शेषताहरुको वर्र्िण ि पिीिण (टेम्स्टङ), मावकिं ङ्ग, प्याकेम्जङ्ग, 

लेबनलङ्ग र्ा पवुष्टकिणको प्रमाणपत्र (किफिनमटी सवटववफकेट) सभबन्िी आिाि र्ा संकेत र्ा 
शब्दार्ली उल्लेख गदाव त्यस्तो मालसामाि र्ा निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको कामसंग असभबद्ध 
हिुे, योग्य बोलपत्रदातालाई खरिद प्रकृयामा सहिागी हिु कुिै वकनसमले बािा परु् याउिे र्ा 
औम्ित्य नबिा प्रनतस्पिावलाई सीनमत गिे गिी वर्र्िण, आिाि, संकेत र्ा शब्दार्ली उल्लेख गिव 
सवकिे छैि । 

 

७. बजेट तथा निमावणस्थलको व्यर्स्था: (१) गाउँपानलकाले खरिदको लानग आर्श्यक बजेट व्यर्स्था 
ििई खरिद कािबाही शरुु गिुव हुँदैि । 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि देहायको अर्स्थामा बजेटको व्यर्स्था 
ििए पनि खरिद कािबाही शरुु गिव सवकिेछ: 

(क) बहरु्र्षीय सभझौता बमोम्जम गरििे खरिदको हकमा पवहलो र्षवको लानग आर्श्यक 
बजेट व्यर्स्था िएपनछ अन्य र्षवको लानग खरिद कािबाही गिव, ि 

(ख) खरिद सभबन्िी प्रािम्भिक तयािी गिुव अत्यार्श्यक िई नसलबन्दी दििाउपत्र र्ा 
बोलपत्र आह्वाि गिे, पूर्वयोग्यताको दिखास्त आह्वाि गिे, पिामशवदाताको सूिी तयाि 
गिव सूििा प्रकाशि गिे, पिामशवदाताबाट प्रस्तार् माग गिे र्ा नसलबन्दी 
दििाउपत्रको फािाम, बोलपत्र र्ा पूर्वयोग्यता सभबन्िी कागजात र्ा प्रस्तार् सभबन्िी 
कागजात उपलब्ि गिाउिे जस्ता कायव गिव । 

(३) गाउँपानलकाले निमावणस्थलको व्यर्स्था ििई निमावण कायवको खरिद कािबाही शरुु गिुव हदैुि 
। 

 

८. खरिदको गरुु योजिा तयाि गिुवपिेेः (१) एक र्षविन्दा बढी अर्निसभम सञ्चालि हिु ेयोजिा र्ा 
आयोजिाको लानग खरिद गदाव गाउँपानलकाले र्ावषवक दश किोड रुपैयाँिन्दा बढी िकमको खरिद गदाव 
खरिदको गरुु योजिा तयाि गिुव पिेछ । 
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(२) उपनियम (१) बमोम्जमको खरिदको गरुु योजिामा अन्य कुिाको अनतरिक्त देहायका 
कुिाहरु उल्लेख गिुव पिेछ: 

(क) खरिदको प्रकाि, परिमाण ि मोटामोटी अिमुानित मूल्य, 

(ख) खरिद वर्नि, 

(ग) अनिकतम प्रनतस्पिावको लानग खरिदलाई टुक्र्याईिे र्ा प्याकेज बिाइिे िए सो 
सभबन्िी व्यर्स्था, 

(घ) समग्र खरिद कािबाही पूिा गिवको लानग गरिि ेसभझौताहरुको मोटामोटी संख्या ि 
त्यस्तो खरिद कािबाहीसँग सभबम्न्ित मखु्य मखु्य काम, 

(ङ) खरिदको लानग पूर्व योग्यताको कािबाही गिुव पिेिए सो सभबन्िी कुिा, 
(ि) खरिद कािबाहीको मोटामोटी समय तानलका, 
(छ) सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले खरिदको गरुु योजिामा समारे्श गिुवपिे ििी 

समय समयमा नििाविण गिेका कुिा । 

(३) यस नियम बमोम्जम तयाि िएको खरिद गरुु योजिा कायवपानलकार्ाट स्र्ीकृत िएको हिु ु
पिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोम्जम स्र्ीकृत िएको खरिदको गरुु योजिा गाउँपानलकाले प्रत्येक आनथवक 
र्षवमा अद्यार्निक गिुव पिेछ । 

 

९. र्ावषवक खरिद योजिा तयाि गिुव पिेेः (१) गाउँपानलकाले र्ावषवक दश लाख रुपैयाँिन्दा बढी 
िकमको खरिद गिुव पिे िएमा आगामी आनथवक र्षवको अिमुानित र्ावषवक कायविम तथा बजेट तयाि 
गदाव आगामी आनथवक र्षवमा गिे र्ावषवक खरिद योजिा तयाि गिुव पिेछ । त्यसिी खरिद योजिा तयाि 
गदाव नियम ८ बमोम्जम खरिदको गरुु योजिा समेत तयाि िएको िहेछ िि ेत्यस्तो गरुु योजिाको समेत 
आिाि नलि ुपिेछ । 

(२) गाउँपानलकाले उपनियम (१) बमोम्जमको र्ावषवक खरिद योजिामा देहायका कुिाहरु उल्लेख 
गिुव पिेछेः  

(क) खरिदको प्रकाि सभबन्िी वर्र्िण, 

(ख) खरिदको सभिावर्त प्याकेज, 

(ग) खरिद कािबाहीको समय तानलका, 
(घ) खरिद वर्नि, 

(ङ) खरिदको लानग गरिि ेसभझौताको वकनसम, ि 

(ि) सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले र्ावषवक खरिद योजिामा समारे्श गिुव पिे 
ििी समय समयमा नििाविण गिेका कुिा । 

(३) उपनियम (२) को खण्ड (ग) बमोम्जमको समय तानलकामा देहायको काम गिे समयार्नि 
उल्लेख हिु ुपिेछ: - 

(क) मालसामाि खरिद गिे िए स्पेनसवफकेशि तयाि गिे, 

(ख) खरिदको लागत अिमुाि तयाि गिे, 
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(ग) नसलबन्दी दििाउपत्र फािाम, पूर्वयोग्यताको प्रस्तार् र्ा बोलपत्र आव्हाि गिे र्ा 
पिामशव सेर्ाको प्रस्तार् सभबन्िी कागजात तयाि गिे, 

(घ) नसलबन्दी दििाउपत्र, पूर्व योग्यताको प्रस्तार्, बोलपत्र आव्हाि र्ा पिामशव सेर्ाको 
प्रस्तार् माग गिव सूििा प्रकाशि गिे, 

(ङ) नसलबन्दी दििाउपत्र, पूर्व योग्यताको प्रस्तार्, बोलपत्र र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्तार् 
मूल्यांङ्कि गिे, 

(ि) नसलबन्दी दििाउपत्र, पूर्वयोग्यताको प्रस्तार्, बोलपत्र र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्तार् 
स्र्ीकृनत गिे, 

(छ) सभझौता गिे, 

(ज) कायव आिभि गिे, ि 

(झ) कायव पूिा गिे । 

(४) प्रमखुले िालू आनथवक र्षवको स्र्ीकृत कायविम तथा बजेट सिाबाट प्राप्त िएपनछ यस 
नियम बमोम्जम तयाि िएको र्ावषवक खरिद योजिा स्र्ीकृत गिुव पिेछ । 

(५) प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतले यस नियमार्ली बमोम्जम तयाि िएको र्ावषवक खरिद योजिाको 
एक प्रनत आगामी आनथवक र्षवको अिमुानित र्ावषवक कायविम तथा बजेट साथ संलग्ि गिी 
अिगुमि प्रयोजिका लानग म्जल्ला समन्र्य सनमनतमा पठाउि ुपिेछ । साथै त्यस्तो योजिाको 
एक प्रनत सभबम्न्ित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायावलयमा समेत पठाउि ुपिेछ । 

 

१०. लागत अिमुाि तयाि गदाव वर्िाि गिुव पिे कुिाेः (१) कुिै खरिदको लागत अिमुाि तयाि गदाव 
देहायको कुिा वर्िाि गिुव पिेछ :- 

(क) खरिद सभबन्िी सभपूणव काम एउटै खरिद सभझौताबाट हिु ससि ेर्ा काम वपच्छे 
छुटै्ट खरिद सभझौता गिुव पिे, 

(ख) खरिद सभझौता िबीकिण गिव पिे र्ा िपिे, 

(ग) खरिदको अन्य कुिै वर्कल्प िए त्यस्तो वर्कल्प, 

(घ) खरिद सभझौता बमोम्जमको काम सभपन्न गिवको लानग लाग्ि ससि ेअनिकतम िकम 
तथा समय, ि 

(ङ) लागत अिमुाि तयाि गदाव नबिाि गिुवपिे ििी सार्वजनिक खरिद अिगुमि 
कायावलयले नििाविण गिेका अन्य कुिा । 

(२) लागत अिमुाि तयाि गदाव बोलपत्र जमाित र्ा कायव सभपादि जमाित लगायत 
मोवर्लाईजेशि ि नडमोवर्लाईजेशि खिव, नबमा, पिामशवदातालाई ददिपुिे सवुर्िा बापतका कायवहरु, 

गणुस्ति परििण, व्यर्सायजन्य स्र्ास््य ि सिुिा, एज वर्ल्ट िसशा, कायव सभपादि जमाितको 
कनमशि खिव आददको छुटै्ट आइटम बिाई लागत अिमुािमा समारे्श गिुव पिेछ । 

(३) उपनियम १ र्मोम्जम लागत अिमुाि तयाि गदाव नियम ६ र्मोम्जमको वर्र्िण समेतको 
आिाि नलिपुिे छ । 
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११. निमावण कायवको लागत अिमुािेः (१) निमावण कायवको लागत अिमुाि तयाि गदाव नियम १० को 
अिीिमा िही तयाि गिुव पिेछ । 

(२) पूिाताम्त्र्क उत्खिि सभबन्िी ि सरुुङ खन्न,े नडप टु्यर्रे्ल आदद जस्ता जनमिमनुि गरिि े
कायवको लागत अिमुाि िेपाल सिकाि, मम्न्त्रपरिषद्बाट स्र्ीकृत िभस बमोम्जम तयाि गिुव पिेछ 
। 

(३) यस नियम बमोम्जम लागत अिमुाि तयाि गदाव मालसामाि स्थलगत रुपमा उपलब्ि हिुे र्ा 
िहिुे अध्ययि गिी निमावण कायव सभपन्न गिव लाग्िे समयार्नि वकटाि गिुव पिेछ । 

(४) लागत अिमुाि तयाि गिे नसलनसलामा नसमेन्ट, फलामे डण्डी, ईंटा, ढुङ्गा, माटो, ककव टपाता 
वर्टुनमि तथा इमल्सि, इन्िि, पोनलनथि पाईप, जी.आई. पाईप, डी.आई पाईप, स्यानिटिीका 
सामाि, वर्जलुीका सामाि, म्ज. आई. र्ायि  ि यस्तै अन्य निमावण सामग्रीको दििाउ, मेम्शि तथा 
उपकिणको िाडा र्ा कामदािको ज्याला नििाविण गदाव स्थािीय दििेट नििाविण सनमनतले तोकेको 
दििेटको आिािमा नििाविण गिुव  पिेछ । यस नियम बमोम्जम स्थािीय दििेट नििाविण गदाव 
म्जल्ला दििेट नििाविण सनमनतले नििाविण गिेको दििेटलाई आिाि मान्न सवकिेछ । 

ति, दििेट नििाविण सनमनतको दििेट उपलव्ि ििएकोमा निमावणस्थल िम्जकैको 
सभबम्न्ित सिकािी कायावलय र्ा सिकािी स्र्ानमत्र् िएको संस्थाि, प्रानिकिण, निगम र्ा यस्तै 
प्रकृनतका अन्य संस्थाले तोकेको दििाउ र्ा उद्योग र्ाम्णज्य संघले ददएको दििाउ, िाडा र्ा 
ज्यालाका आिािमा नििाविण गिुव पिेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोम्जमको दििाउ, िाडा र्ा ज्याला समेत उपलब्ि हिु िसकेकोे े
अर्स्थामा त्यस्तो दििेट नििाविण गदाव कायवपानलकाले तोवकददएको दििाउ, िाडा र्ा ज्यालाको 
आिािमा नििाविण गिुव पिेछ । 

(६) यस नियम बमोम्जम तयाि िएको निमावण कायवको लागत अिमुाि त्यस्तो लागत अिमुाि 
तयाि गिे प्रावर्निक िन्दा एक तह मानथको प्रावर्निक र्ा प्रावर्निकहरुको समूहलाई नडजाईि 
ड्रईङ समेत जाँच्ि लगाई कुिै त्रवुट देम्खएमा त्यस्तो त्रवुट सच्याउि लगाउि ुपिेछ । मानथल्लो 
तहको प्रावर्निक ििएमा कायवपानलकाले त्यस्तो लागत अिमुाि जाँच्िे उपयकु्त व्यर्स्था नमलाई 
ददि ुपिेछ । 

(७) निमावण कायवको लागत अिमुाि अिसूुिी-१ को ढाँिामा तयाि गिुव पिेछ । 

 

१२. मालसामािको लागत अिमुाि : (१) मालसामािको लागत अिमुाि तयाि गदाव नियम १० ि 
सभबम्न्ित मालसामािको स्पेनसवफकेशिको अिीिमा िही तयाि गिुव पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम मालसामािको लागत अिमुाि तयाि गदाव देहायका कुिालाई आिाि 
नलि ुपिेछ: - 

(क) स्थािीय बजािमा प्रिनलत दििाउ, 
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(ख) अन्य बजािको प्रिनलत दििाउ ि मालसामाि आपूनतव गिे स्थािसभम लाग्ि े
अिमुानित ढुर्ािी खिव, 

(ग) म्जल्ला/स्थािीय उद्योग र्ाम्णज्य संघले जािी गिेको दििेट, 

(घ) म्जल्ला नित्रका अन्य िगिपानलकाले िालू र्ा अम्घल्ला र्षवहरुमा सोही प्रकृनतको 
खरिद गदाव लागेको र्ास्तवर्क लागत । 

 

१३. पिामशव सेर्ाको लागत अिमुाि: (१) पिामशव सेर्ाको लागत अिमुाि तयाि गदाव नियम १० को 
अिीिमा िही तयाि गिव पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम पिामशव सेर्ाको लागत अिमुाि तयाि गदाव देहायका कुिालाई 
आिाि नलि ुपिेछ: - 

(क) िेपाल सिकािको सभबम्न्ित मन्त्रालयले पिामशव सेर्ाको लागत अिमुाि सभबन्िी 
िम्र्स तयाि गिेको िए त्यस्तो िम्र्स, 

(ख) सभबम्न्ित पिामशव सेर्ाको कायव िेत्रगत शतव, 
(ग) िालू र्ा अम्घल्ला र्षवहरुमा सोही प्रकृनतको खरिद गदाव लागेको र्ास्तवर्क  

लागत । 

ति, यस खण्डको आिािमा लागत अिमुाि तयाि गदाव अम्घल्ला र्षवहरुको दिमा 
मूल्य समायोजि गिी लागत अिमुाि तयाि गिुव पिेछ । 

(३) यस नियम बमोम्जमको लागत अिमुाि तयाि गदाव देहायका खिवहरु खलुाउि ुपिेछ: - 

(क) मखु्य जिशम्क्त एरं् अन्य जिशम्क्तको पारिश्रनमक, 

(ख) भ्रमण खिव, जिशम्क्तको बसोबास खिव, कायावलय खिव, आर्श्यक मालसामाि उपकिण 
ि सेर्ा खिव, प्रनतरे्दि ि अन्य कागजातको अिरु्ाद, छपाई खिव, 

(ग) पिामशवदाताले तानलम, गोष्ठी र्ा भ्रमणको व्यर्स्था गिुवपिे िए त्यस्तो कामको लानग 
लाग्िे खिव ि अन्य खिव । 

(४) पिामशव सेर्ा ि अन्य सेर्ाको लागत अिमुाि अिसुिुी-२ को ढाँिामा तयाि गिुव पिेछ । 

 

१४. अन्य सेर्ाको लागत अिमुाि: (१) अन्य सेर्ाको लागत अिमुाि नियम १० को अिीिमा िही 
तयाि गिुव पिेछ । 

(२) िाडामा नलईि ेसर्ािी सािि, मेशीििी औजाि, उपकिण र्ा मालसामािको िाडाको लागत 
अिमुाि तयाि गिव प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतले त्यस्ता सािि, औजाि, उपकिण र्ा मालसामाि 
सभबन्िी ज्ञाि िएका बढीमा तीि जिा दि प्रावर्निकहरुको एक सनमनत गठि गिुव पिेछ । 
त्यस्ता प्रावर्निक जिशम्क्त ििए कायवपानलकाले सनमनत गठिको उपयकु्त व्यबस्था गिी ददि ु
पिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जमको सनमनतले िाडाको लागत अिमुाि तयाि गदाव देहायका कुिालाई 
वर्िाि गिी मोटामोटी लागत अिमुाि तयाि गिुव पिेछ: - 
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(क) िाडामा नलि पिे सर्ािी सािि, मेम्शििी औजाि, उपकिण र्ा मालसामािको 
वर्र्िण, स्पेनसवफकेशि, अर्स्था ि आय ु

(ख) प्रिनलत बजाि दि, 

(ग) िाडामा नलिे अर्नि, 

(घ) ईन्ििको मूल्य ि खपत, ि 

(ङ) सनमनतले उपयकु्त ठहर् याएको अन्य कुिा । 

(४) ढुर्ािीको लागत अिमुाि तयाि गदाव स्थािीय दििेट नििाविण सनमनतले नििाविण गिेको 
दििेटको आिािमा मोटामोटी लागत अिमुाि तयाि गिुव पिेछ । यस नियम बमोम्जम स्थािीय 
दििेट नििाविण गदाव म्जल्ला दििेट नििाविण सनमनतले नििाविण गिेको दििेटलाई आिाि मान्न 
सवकिेछ । 

(५) कुिै मालसामाि ममवत सभिािको लागत अिमुाि तयाि गदाव सभबम्न्ित वर्शेषज्ञ र्ा दि 
कमविािी िए त्यस्तो कमविािीबाट ि त्यस्तो कमविािी ििए त्यस्तो काम गिे व्यम्क्त, फमव, कभपिी 
र्ा संस्थाबाट लागत अिमुाि तयाि गिाउि ुपिेछ । 

(६) घि िाडा ि सेर्ा किाि सभबन्िी लागत अिमुाि तयाि गदाव प्रिनलत बजाि दि ि 
सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले सो सभबन्िी िभस जािी गिेको िए सो िभस अिसुाि 
मोटामोटी लागत अिमुाि तयाि गिुव पिेछ । 

 

१५. लागत अिमुािको स्र्ीकृनत : (१) नियम ११, १२, ि १४ बमोम्जम तयाि िएको लागत अिमुाि 
देहायको अनिकािीबाट स्र्ीकृत हिु ुपिेछ :- 

क) एक किोड रूपैयाँसभमको लागत अिमुाि िाजपत्रावङ्कत ततृीय शे्रणी र्ा सो सिहको 
शाखा प्रमखु 

ख) सात किोड रूपैयाँसभमको लागत अिमुाि िाजपत्रावङ्कत दितीय शे्रणीको र्ा सो 
सिहको शाखा प्रमखु 

ग) पन्र किोड रूपैयासभम  िकमको लागत अिमुाि प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत 

घ) पन्र किोड रूपैया िन्दा बढी  िकमको लागत अिमुाि प्रमखु   

 

 (२) नियम १३ बमोम्जम तयाि िएको लागत अिमुाि देहायको अनिकािीबाट स्र्ीकृत हिु ु
पिेछ: - 

क) दश लाख रूपैयाँसभमको लागत अिमुाि िाजपत्रावङ्कत ततृीय शे्रणी र्ा सो सिहको 
शाखा प्रमखु 

ख) पम्च्िस लाख रूपैयाँसभमको लागत अिमुाि िाजपत्रावङ्कत दितीय शे्रणीको र्ा सो 
सिहको शाखा प्रमखु 

(ग) एक किोड रूपैयासभमको   लागत अिमुाि प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत । 

(घ) एक किोड रुपैया िन्दा र्ढी िकमको लागत अिमुाि अध्यि । 
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१६. लागत अिमुाि अध्यार्निक गिुव पिेेः (१) नियम १५ बमोम्जम स्र्ीकृत िएको लागत अिमुाि 
अिसुाि खरिद ििएमा यस नियमार्लीको प्रकृया अपिाई प्रत्येक आनथवक र्षव यस्तो लागत अिमुाि 
अध्यार्निक गिुव पिेछ । 

(२) यस नियम बमोम्जम लागत अिमुाि अद्यार्नद्यक िगिी नसलबन्दी दििाउपत्र ि बोलपत्र 
आह्वाि गिव र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्तार् माग गिव पाइिे छैि । 

 

१७. खरिद महाशाखा, शाखा र्ा एकाईको कामेः (१) गाउँपानलकाले खरिद सभबन्िी कायवबोझ ि कायव 
प्रकृनतको आिािमा आर्श्यकता अिसुाि छुटै्ट खरिद महाशाखा, शाखा र्ा एकाईको स्थापिा गिुव पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको खरिद  शाखा र्ा एकाईको स्थापिा गदाव त्यस्ता  शाखा र्ा 
एकाईको प्रमखुको म्जभमेर्ािी र्हि गिे गिी खरिद अनिकािी तोसि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जमको खरिद अनिकािीले ऐिको दफा ७ को उपदफा (३) मा 
उम्ल्लम्खत कामको अनतरिक्त देहाय बमोम्जमको कायवसभपादि गिुव पिेछ: - 

(क) खरिद गरुुयोजिा ि र्ावषवक खरिद योजिा तयाि गिी अद्यार्निक िाख्न,े 

(ख) खरिद कािबाहीसँग सभबम्न्ित काममा समन्र्य गिे, 

(ग) खरिद माग सङ्कलि गिी स्र्ीकृनतको लानग अनिकाि प्राप्त अनिकािी समि पेश गिे, 

(घ) बोलपत्र र्ा प्रस्तार् खोल्ि ेसनमनतको संयोजक िई कायव गिे, 

(ङ) नियम १५९ बमोम्जम खरिद कािबाहीको अनिलेख िाख्न,े ि 

(ि) भयाद थप, कायव सभपादि जमाित ि अिसूुिी-३ बमोम्जमको प्रनततपत्रको अनिलेख 
िाख्न े। 

 

 
परिच्छेद–३ 

खरिद ि खरिद सभझौताको छिौट 

 

१८. िपेालमा उत्पाददत मालसामाि खरिद गिुव पिेेः यस नियमार्लीमा उम्ल्लम्खत कुिै वर्नि छिौट 
गिी खरिद गदाव वर्देशी मालसामाि िन्दा िेपालमा उत्पाददत मालसामाि पन्र प्रनतशतसभम महंगो िएता 
पनि िेपाली मालसामाि िै खरिद गिुव पिेछ । 

 

१९. मौजदुा सूिी (स्टाम्न्डङ्ग नलष्ट) तयाि गिे व्यर्स्थाेः (१) ऐिको दफा ६क. बमोम्जम मौजदुा 
सूिीमा दताव हिु र्ा अद्यार्निक हिु िाहिे व्यम्क्त, संस्था, आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, पिामशवदाता, गैि 
सिकािी संस्था र्ा सेर्ा प्रदायकले देहायका कागजातको प्रनतनलवप संलग्ि गिी अिसूुिी-४ बमोम्जमको 
ढाँिामा कायावलयमा निरे्दि ददि ुपिेछ :- 

(क) संस्था र्ा फमव दतावको प्रमाणपत्र, 

(ख) स्थायी लेखा िभबि र्ा मूल्य अनिर्वृद्ध कि दतावको प्रमाणपत्र, 

(ग) कि िकु्ता प्रमाणपत्र, ि 
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(घ) आर्श्यकता अिसुािको व्यर्सावयक इजाजतपत्र । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम प्राप्त िएको निरे्दिमा आर्श्यक जाँिबझु गिी दताव गिाई अिसूुिी-
५. बमोम्जमको निस्सा निरे्दकलाई ददि ुपिेछ । 

(३) गाउँपानलकाले ऐिको दफा ६क. बमोम्जमको छुट्टाछुटै्ट मौजदुा सूिीको वर्र्िण अिसूुिी-६ 
बमोम्जमको ढाँिामा अनिलेख िाखी प्रत्येक आनथवक र्षवमा अद्यार्निक गिुव पिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोम्जमको मौजदुा सूिीको वर्र्िण कायावलयको सूििापाटीमा टाँस गिी र्ा 
रे्बसाइटमा िाखी अिवर्ावषवक रूपमा सार्वजनिक गिुव पिेछ । 

(५) यस नियममा जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि मौजदुा सूिीमा ििहेका बोलपत्रदाता र्ा 
प्रस्तार्दातालाई नसलबन्दी दििाउपत्र, बोलपत्र र्ा प्रस्तार्मा िाग नलि र्म्ञ्चत गिव पाइिे छैि ्। 

 

२०. स्थायी लेखा िभबि ि मूल्य अनिर्वृद्ध कि दताव प्रमाणपत्र प्राप्त गिेकासंग खरिद गिुव पिे : (१) 
कुिै खरिद गदाव आन्तरिक िाजश्व कायावलयबाट स्थायी लेखा िभबि ि मूल्य अनिर्वृद्घ कि दताव प्रमाणपत्र 
प्राप्त गिेका व्यम्क्त, फमव, संस्था र्ा कभपिीबाट मात्र खरिद गिुव पिेछ । 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि देहायको अर्स्थामा मूल्य अनिर्वृद्घ 
कि दताव प्रमाण पत्र प्राप्त िगिेका व्यम्क्त, फर्मव, संस्था र्ा कभपिीबाट समेत खरिद गिव सवकिेछ: 

- 

(क) र्ीस हजाि रुपैयाँिन्दा कम िकमको मालसामाि खरिद गदाव र्ा निमावण कायव 
गिाउँदा, 

(ख) मूल्य अनिर्वृद्घ कि िलाग्ि े मालसामाि खरिद गदाव, पिामशव सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा 
खरिद गदाव । 

(ग) घि िाडामा नलि ुपदाव, ि 

(घ) उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही समदुायलाई सहिागी गिाई निमावण कायव गिाउि ुपदाव 
। 

(३) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि िेपाल सिकािले दगुवम िेत्र ििी 
तोकेको म्जल्लामा सभबम्न्ित आन्तरिक िाजस्र् कायावलयबाट कुिै पनि फमव र्ा नबिेताले मूल्य 
अनिर्वृद्ध कि दताव प्रमाणपत्र नलएको िहेिछ िि ेसो म्जल्लाको लानग देहाय बमोम्जमको सनमनतले 
तयाि पािेको म्जल्लामा उपलब्ि आपूनतवकतावको सूिीमा िहेका आपूनतवकतावबाट दश लाख 
रुपैयाँसभमको खरिद गिव सवकिेछ: - 

      (क) प्रमखु, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायावलय                       - अध्यि 

      (ख) प्रनतनिनि (अनिकृतस्ति), म्जल्ला प्रशासि कायावलय          - सदस्य 

     (ग) अध्यिले तोकेको अनिकृत प्रावर्निक                  - सदस्य 

       (घ) प्रनतनिनि, म्जल्ला उद्योग र्ाम्णज्य संघ           - सदस्य 
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       (ङ) प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत र्ा निजले तोकेको अनिकृत स्तिको कमविािी -सदस्य-सम्िर् 

(४) उपनियम (३) बमोम्जम गदठत सनमनतको सम्िर्ालयको काम कोष तथा लेखा नियन्त्रक 
कायावलयले गिेछ । 

(५) उपनियम (३) बमोम्जम तयाि िएको सूिी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायावलयले सभबम्न्ित 
आन्तरिक िाजश्व कायावलयमा पठाउि ुपिेछ । 

 

२१. खरिद सभझौताको छिौट : (१) गाउँपानलकाले कुिै खरिद कािबाहीको सभबन्िमा खरिद वर्नि 
छिौट गिेपनछ माल सामाि र्ा अन्य सेर्ा खरिद गरिि ेिए नियम २२, निमावण कायव खरिद गरिि ेिए 
नियम २३, ि पिामशव सेर्ा खरिद गरिि े िए नियम २४ मा उम्ल्लम्खत खरिद सभझौतामध्ये कुि 
प्रकािको सभझौता गिी खरिद गरििे हो सो खरिद सभझौता छिौट गिुव पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम खरिद सभझौताको छिौट गदाव देहायका वर्षयहरु वर्िाि गिी 
छिौट गिुव पिेछ: -  

(क) खरिदको प्रकाि ि परिमाण, 

(ख) समाि प्रकृनतको खरिद पिुेः गरिि ेसभिार्िा िए ििएको, 
(ग) गाउँपानलका ि आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा पिामशवदाता ि अन्य पिबीि गरिि े

जोम्खमको बाँडफाँड, ि 

(घ) सभझौता सपुरिरे्िण गिे तरिका । 

(३) उपनियम (१) बमोम्जम खरिद सभझौता छिौट गदाव सार्वजनिक खरिद अिगुमि 
कायावलयबाट जािी िएको िमिुा बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा िहेको खरिद सभझौता अिरुूप 
छिौट गिुव पिेछ । 

ति, सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयबाट िमिुा बोलपत्र सभबन्िी कागजात जािी 
ििई सकेको अर्स्थामा आफूलाई आर्श्यक पिेको खरिद सभझौता सवहतको बोलपत्र सभबन्िी 
कागजात तयाि गिी सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयको सहमनतबाट उपयोगमा ल्याउि 
ससिेछ । 

(४) यस नियम बमोम्जम एकपटक बोलपत्र सभबन्िी कागजात ि खरिद सभझौता छिौट गिी 
बोलपत्र आह्वाि गरिसके पनछ यस नियमार्लीमा अन्यथा उल्लेख िएकोमा बाहेक त्यसिी छिौट 
िएको िमिुा खरिद सभझौता परिर्तवि गिव सवकि ेछैि । 

 

२२. मालसामाि र्ा अन्य सेर्ाको खरिद सभझौता: (१) गाउँपानलकाले मालसामाि र्ा अन्य सेर्ा खरिद 
गदाव अिसूुिी- ७ बमोम्जमको सभझौतामध्ये कुिै एक सभझौता गिी खरिद गिव ससिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको सभझौता गदाव बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा उम्ल्लम्खत प्रावर्निक 
स्पेनसवफकेशि ि अर्निमा आिारित िई गिुव पिेछ । 
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(३) खरिद सभझौता सभर्न्िमा यस नियमार्लीमा व्यर्स्था िएको कुिामा यस नियमार्ली 
बमोम्जम ि यस नियमार्लीमा व्यर्स्था ििएको कुिामा र्स्त ु वर्िी किाि सभबन्िी प्रिनलत 
कािूि बमोम्जम हिुेछ । 

(४) यस नियम बमोम्जम मालसामािको खरिद सभझौता र्ा मालसामाि हस्तान्तिण (डेनलििी) 
सभबन्िी शतवहरु अन्तििाविय व्यापािमा प्रयकु्त हिु े शव्दार्ली (ईन्टििेशिल कमनसवयल टमवस 
(ईन्कोटमव)) बमोम्जम तयाि गिुव पिेछ । 

(५) यस नियम बमोम्जमको सभझौता अन्तगवत िकु्तािी गदाव सामान्यतया आपूनतवकतावले 
मालसामाि उपलब्ि गिाएको कागजात पेश िएपनछ, प्रनततपत्रको माध्यम र्ा बोलपत्र सभबन्िी 
कागजातमा उम्ल्लम्खत माध्यम बमोम्जम गिुव पिेछ । 

 

 

२३. निमावण कायवको लानग खरिद सभझौता : गाउँपानलकाले कुिै निमावण कायव गिाउिको लानग 
अिसूुिी-८ बमोम्जमको सभझौतामध्ये कुिै एक सभझौता गिव ससिेछ । 

२४. पिामशव सेर्ाको खरिद सभझौताेः  गाउँपानलकाले पिामशव सेर्ा खरिद गिवको लानग अिसूुिी-९ 
बमोम्जमको सभझौतामध्ये कुिै एक सभझौता गिी खरिद गिव ससिेछ । 

 

२५. शतव िाख्न सवकिेेः  कुिै खरिद सभझौताका सभबन्िमा यस परिच्छेदमा उम्ल्लम्खत शतवका 
अनतरिक्त बोलपत्र सभबन्िी कागजात र्ा प्रस्तार् सभबन्िी कागजातमा अन्य कुिै थप शतव िाख्नु ्पिेमा 
सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले जािी गिेको िमिुा बोलपत्र सभबन्िी कागजात र्ा प्रस्तार् 
सभबन्िी कागजातको खरिद सभझौताका शतवहरूमा सािितू रूपमा फिक िपिे गिी थप शतव िाख्न 
सवकिेछ । 

 

 

परिच्छेद-४ 

योग्यताका आिाि, प्रावर्निक िमता ि प्रावर्निक स्पेनसवफकेशि 

 

२६. मालसामाि आपूनतव गिे बोलपत्रदाताको योग्यताका आिािेः (१) गाउँपानलकाले मालसामाि आपूनतव 
सभबन्िी खरिद कािबाहीमा िाग नलिे बोलपत्रदाताको र्ा पूर्व योग्यताको प्रस्तार्दाताको योग्यताको 
आिाि नििाविण गदाव देहायका कुिाहरु मध्ये आर्श्यकतािसुाि कुिै र्ा सबै कुिालाई वर्िाि गिी 
नििाविण गिव ससिेछ: 

(क) प्रावर्निक िमता, 
(ख) मालसामाि उत्पादि सभबन्िी नलखत (भयािफुयासिरिङ िेकडव), 
(ग) मालसामािको प्रावर्निक स्पेनसवफकेशि 

(घ) आनथवक ि वर्िीय िमता, 
(ङ) मालसामाि जडाि गिुव पिे िएमा जडाि कायवमा संलग्ि हिु ेप्रावर्निकको दिता, 
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(ि) आपूनतव हिु ेमालसामाि खास अर्नि सभम सिुारुरुपले सञ्चालि हनु्छ िन्ने कुिाको 
प्रत्यािनूत, 

(छ) मालसामाि ममवत सभिािको व्यर्स्था, 
(ज) सेर्ा ि जगेडा पाटपूजावको उपलब्िता, 
(झ) जडाि (ईन्स्टलेशि) समेत गिुव पिे गिी मालसामाि आपूनतव गिे आपूनतवकतावको 

हकमा निजको शीप, निपूणवता, अििुर् ि वर्श्वसनियता । 

 

(२) यस नियम बमोम्जम बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताको योग्यता ि प्रानबनिक िमता प्रमाम्णत 
गिे कागजात माग गदाव िगिपानलकाले मालसामािको प्रकृनत, परिमाण, महत्र् र्ा प्रयोग अिसुाि 
देहायका मध्ये कुिै र्ा सबै कागजात माग गिव ससिेछ: 

(क) बोलपत्रदाताले वर्गत तीि र्षवको अर्निमा सिकािी निकाय र्ा निजी संस्थालाई 
आपूनतव गिेको मालसामािको प्रकृनत, परिमाण, सभझौता िकम, नमनत ि त्यस्तो सिकािी 
निकाय र्ा निजी संस्थाको िाम ि ठेगािा, 

(ख) खरिद गरििे मालसामाि जवटल र्ा असािािण प्रकृनतको िएमा िगिपानलका आफै र्ा 
सो निकायको तफव बाट बोलपत्रदाता र्ा पूर्वयोग्यताको प्रस्तार्दाता संस्थावपत िएको 
देशको आनिकारिक निकायले निजको उत्पादि िमता जाँि गिेको कागजात, 

(ग) आनिकारिक गणुस्ति नियन्त्रण संस्था र्ा मान्यता प्राप्त निकायले खरिद गरििे 
मालसामािको नििीिण गिी त्यस्तो मालसामािको स्पेनसवफकेशि ि गणुस्ति 
सभबन्िमा ददएको प्रमाणपत्र, 

(घ) आपूनतव गरििे मालसामािको आनिकारिकता प्रमाम्णत गिव आर्श्यक पिे िमूिा, पिुक 
वर्र्िण र्ा फोटोहरु, 

(ङ) सर्-कन्राकटिबाट गिाउि िाहेको आपूनतव सभबन्िी कामको अिपुात । 

 

(३) आपूनतव गरििे मालसामाि बोलपत्रदाता र्ा पूर्वयोग्यताको प्रस्तार्दाता आफैँ ले िर्िाउिे र्ा 
उत्पादि िगिे िएमा त्यस्तो मालसामािको उत्पादकले बोलपत्र र्ा पूर्वयोग्यताको लानग प्रस्तार् 
पेश गिे, मालसामाि आपूनतव गिे ि जडाि गिे सभबन्िी अनिकाि आफूलाई एकलौटी रुपमा 
िीतपूर्वक प्रदाि गिेको कुिा प्रमाम्णत गिे कागजात बोलपत्रदाता र्ा पूर्व योग्यताको प्रस्तार्दाताले 
पेश गिुव पिेछ । 

 

(४) िेपालनित्र व्यापाि व्यर्साय सञ्चालि ििएको बोलपत्रदाता र्ा पूर्वयोग्यताको प्रस्तार्दाताले 
निजले खरिद सझौता प्राप्त गिेमा त्यस्तो सभझौता बमोम्जम आपूनतव गरिएको मालसामाि ममवत 
सभिाि गिे, नबवि पश्चात्को सेर्ा प्रदाि गिे तथा आर्श्यक जगेडा पाटवपूजाव मौज्दात िाखी आपूनतव 
गिे सभबन्िी दावयत्र् निर्ावह गिव ससि ेनिजको एजेन्ट र्ा अनिकृत वर्िेता िेपालमा िहि ेकुिा 
प्रमाम्णत गिे कागजात पेश गिुव पिेछ । 
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२७. निमावण व्यर्सायीको योग्यताका आिािेः (१) गाउँपानलकाले दईु किोड रुपैयाँिन्दा मानथको 
निमावण कायव सभबन्िी खरिद कािबाहीमा िाग नलि े बोलपत्रदाताको र्ा पूर्वयोग्यताको प्रस्तार्दाताको 
योग्यताको आिाि नििाविण गदाव देहायका कुिा मध्ये आर्श्यकतािसुाि कुिै र्ा सबै कुिालाई वर्िाि गिी 
नििाविण गिव ससिेछ: 

(क) मखु्य सभझौताकताव (प्राईम कन्रयासटि) िई एकलौटी रुपमा काम गिेको र्ा 
व्यर्स्थापि सभझौता गिी काम गिेको र्ा संयकु्त उपिमको साझेदाि र्ा सर्-
कन्राकटिको रुपमा काम गिेको सामान्य अििुर्, 

(ख) एकलौटी रुपमा काम सभपन्न गिेको र्ा संयकु्त उपिमको साझेदािको हैनसयतले 
काम गिेको समेत गिी बोलपत्र सभबन्िी कागजात र्ा पूर्वयोग्यता सभबन्िी 
कागजातमा उल्लेख िएको सीमा र्ा सोिन्दा बढी िकमको निमावण कायवको न्यूितम 
सिदि र्ावषवक कािोर्ाि, 

ति, िावियस्तिमा खलुा बोलपत्र आह्वाि गरिएको अर्स्थामा दश र्षवको कािोर्ाि 
मध्येको कुिै तीि र्षवको अनिकतम सिदि र्ावषवक कािोर्ािलाई आिाि नलइिेछ । 

(ग) एकलौटी रुपमा र्ा व्यर्स्थापि सभझौता गिी र्ा संयकु्त उपिमको साझेदाि र्ा 
सब-कन्रासटिको रुपमा बोलपत्र सभबन्िी कागजात र्ा पूर्वयोग्यता सभबन्िी 
कागजातमा उल्लेख िएको न्यूितम िकम बिाबिको निमावण कायव मानसक र्ा 
र्ावषवक रुपमा गिेको ि प्रस्तावर्त खरिद सभझौतासंग मेल खािे प्रकृनत, जवटलता ि 
निमावण प्रवर्निका खरिद सभझौता त्यस्तो कागजातमा उल्लेख िएको संख्यामा 
सफलतापूर्वक सभपन्न गिेको वर्शेष अििुर्, 

(घ) खरिद सभझौता बमोम्जमको निमावण कायव शरुु गिवको लानग आर्श्यक िकम िकु्तािी 
िपाउिे र्ा पाउि वढलाई हिुे अर्स्थामा प्रस्तावर्त निमावण कायव ि सभबम्न्ित 
बोलपत्रदाता र्ा पूर्वयोग्यताको प्रस्तार्दाताले सञ्चालि गिी िहेको र्ा सञ्चालि गिव 
प्रनतर्द्धता जाहेि गिेको अन्य निमावण कायव सभपन्न गिव आर्श्यक पिे िगद प्रर्ाहको 
व्यर्स्था गिव ससिे तिल सभपिी, कजाव सवुर्िा ि अन्य वर्िीय स्रोत (कुिै खरिद 
सभझौता अन्तगवतको पेश्की िकम बाहेक) उपलब्ि िएको र्ा त्यस्तो सभपम्िको 
स्रोतमा पहुँि िएको आनथवक ि वर्िीय िमता, 

(ङ) बोलपत्र सभबन्िी कागजात र्ा पूर्वयोग्यता सभबन्िी कागजातमा उल्लेख िए 
बमोम्जमका दि जिशम्क्त, 

(ि) बोलपत्रदाता र्ा पूर्वयोग्यताको प्रस्तार्दाताको आफ्िै स्र्ानमत्र्मा िहेको र्ा खरिद 
सभझौतामा उम्ल्लम्खत अर्नििि निर्ावि रुपमा उपयोग गिव ससि ेगिी िाडा, नलज, 

सभझौता र्ा अन्य व्यर्सावयक माध्यमबाट उपलव्ि हिुे िाल ु हालतका बोलपत्र 
सभबन्िी कागजात र्ा पूर्वयोग्यता सभबन्िी कागजातमा उल्लेख िए बमोम्जमका 
मखु्य उपकिण । 
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(२) िाविय निमावण व्यर्सायीको हकमा उपनियम (१) को खण्ड (ख) ि (ग) को िकम गणिा 
गदाव मूल्य अनिर्वृद्ध कि र्ापतको िकम कटाई हिु आउिे िकम मात्र गणिा गरििेछ ि त्यस्तो 
िकमलाई िेपाल िाि बैंकको अद्यार्निक मूल्य सूिकांक अिसुाि समायोजि गरििेछ । 

(३) यस नियम बमोम्जम निमावण व्यर्सायीको प्ररावर्निक िमता प्रमाम्णत गिे कागजात माग गदाव 
बोलपत्रदाता र्ा पूर्वयोग्यताको प्रस्तार्दाताबाट निमावण कायवको प्रकृनत अिसुाि देहायका कुिै र्ा 
सबै कागजात माग गिव ससिेछ: 

(क) वर्गत पाँि र्षवको अर्निमा निजले सभपन्न गिेको निमावण कायवको मूल्य, नमनत ि 
कायव स्थलको वर्र्िण, 

(ख) निजले सर्-कन्राकटि माफव त गिाउि िाहेको प्रस्तावर्त कामको अिपुात, 

(ग) प्रस्तावर्त काम सभपन्न गिवका लानग निजसँग िएका प्रावर्निक जिशम्क्त, उपकिण ि 
प्लान्टको   वर्र्िण । 

(घ)  प्रस्तावर्त निमावण कायव सभपन्न गिव बोलपत्रदाताको ऐिको दफा १३ को उपदफा 
(२) को खण्ड (ढ४) बमोम्जमको प्रावर्निक िमता प्रमाम्णत गिव सोही दफाको 
उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बमोम्जमको वर्र्िण । 

(४) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि दईु किोड रूपैयाँसभमको लागत 
अिमुाि िएको वर्द्यतु गहृ, टर्ावइि, पलु, सरुुङमागव, िेलमागव, िज्जमुागव, केर्लकािमागव, बहतुले िर्ि 
र्ा सडकमागव जस्ता जवटल र्ा वर्शेष प्रकृनतका संिििा लगायत िगिपानलकाबाट तोवकएको 
अन्य संिििाको निमावण कायवको लानग ऐिको दफा १० को उपदफा (५) बमोम्जम योग्यता 
नििाविण गिुव पिेछ । 

 

२८. पिामशव सेर्ाको प्रस्तार्दाताको योग्यताको आिाि: (१) गाउँपानलकाले पिामशव सेर्ा सभबन्िी 
खरिद कािबाहीमा िाग नलिे प्रस्तार्दाताको योग्यताको आिाि नििाविण गदाव देहायका कुिै र्ा सबै कुिा 
वर्िाि गिी नििाविण गिव ससिेछ: 

(क) प्रस्तार्दाता व्यम्क्त िए निजको ि फमव र्ा संस्था िए आर्श्यक संस्थागत कायव 
अििुर्, 

(ख) प्रस्तार्दाताको मखु्य मखु्य कमविािीको आर्श्यक शैम्िक योग्यता ि उस्तै प्रकृनतको 
कायवको आर्श्यक अििुर्, 

(ग) कायव सभपादि गिे तरिका, कायववर्नि, कायविते्रगत शतव प्रनतको प्रिार्ग्रावहता, प्रवर्नि 
हस्तान्तिण ि समय तानलका, 

(घ) प्रस्तार्दाताको व्यर्स्थापि िमता, 
(ङ) प्रस्तार्दाताको आनथवक िमता, 
(ि) अन्तिाववियस्तिबाट प्रस्तार् माग गरिएको िएमा स्र्देशी जिशम्क्तको सहिानगता, ि 

(छ) प्रस्तार् सभबन्िी कागजातमा उल्लेख िए बमोम्जमको अन्य कुिा । 
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(२) यस नियम बमोम्जम प्रस्तार्दाताको प्रावर्निक िमता प्रमाम्णत गिे कागजात माग गदाव 
प्रस्तावर्त पिामशव सेर्ाको प्रकृनत अिसुाि देहायको कुिै र्ा सबै कागजात माग गिव सवकिेछ: 

(क) वर्गत पाँि र्षवको अर्निमा प्रस्तावर्त पिामशव सेर्ासंग नमल्ि ेप्रकृनतको पिामशव सेर्ा 
प्रदाि गिेको सार्वजनिक र्ा निजी संस्था, िकम ि नमनत खलु्िे वर्र्िण, 

(ख) प्रस्तावर्त काम सभपन्न गिवको लानग प्रस्तार् गरिएका मखु्य कमविािीको योग्यता 
सभबन्िी वर्र्िण, 

(ग) निजको वर्गत तीि र्षवका व्यर्स्थापकीय कमविािी ि सिदि र्ावषवक जिशम्क्तको 
वर्र्िण, ि 

(घ) सर्-कन््यासटि माफव त प्रदाि गिव िाहेको प्रस्तावर्त पिामशव सेर्ाको अंश । 

 

२९. संयकु्त उपिमको योग्यताका आिािेः (१) कुिै खरिद कािबावहीमा िाग नलिे प्रयोजिको लानग 
बोलपत्रदाताहरुले एक संयकु्त उपिम बिाई बोलपत्र पेश गिव ससिेछि ्। 

ति, एक बोलपत्रदाताले संयकु्त उपिमको साझेदाि र्ा व्यम्क्तगतमध्ये कुिै एउटा मात्र बोलपत्र पेश गिव 
सवकिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको संयकु्त उपिममा िहिे साझेदािको न्यूितम वहस्सा ि मखु्य 
साझेदाि ि अन्य साझेदािको न्यूितम योग्यता बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा तोसि ससिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जम योग्यता नििाविण गदाव त्यस्तो उपिममा िहिे साझेदािको 
सभबन्िमा देहायका कुिा वर्िाि गिी नििाविण गिुव पिेछ: 

(क) निजको सिदि र्ावषवक कािोर्ाि, 

(ख) निजको वर्शेष अििुर् ि निजले सभपादि गिेको प्रमखु कायव, 
(ग) निमावण कायव सञ्चालि गिव निजसंग िएको िगद प्रर्ाह, 

(घ) निजको जिशम्क्त सभबन्िी िमता, ि 

(ङ) निजको औजाि र्ा उपकिण सभबन्िी िमता । 

(४) कुिै संयकु्त उपिमले बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा उम्ल्लम्खत न्यूितम योग्यताका 
आिािहरु पूिा गिे िगिेको एवकि गिवको लानग त्यस्तो उपिमको सबै साझेदािको योग्यता 
गणिा गिुव पिेछ । 

(५) संयकु्त उपिमको साझेदािको व्यम्क्तगत योग्यताको आिाि नििाविण गदाव देहायका कुिा 
वर्िाि गिी नििाविण गिुव पिेछ: 

(क) सभर्म्न्ित काममा निजको सामान्य अििुर्, 

(ख) अन्य सभझौता बमोम्जम निजले गिीिहेको र्ा गिे काम सभपन्न गिव आर्श्यक पिे 
स्रोतको पयावप्तता, 

(ग) वर्िीय सिमता, ि 

(घ) वर्गतका खरिद सभबन्िी मदु्दा मानमला ि सोको िनतजा । 
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(६) कुिै संयकु्त उपिम खरिद सभझौताको लानग छिौट िएमा त्यस्तो संयकु्त उपिमलाई 
त्यस्तो उपिमको संयकु्त दावयत्र् ि संयकु्त उपिमका साझेदािको व्यम्क्तगत दावयत्र् समेत िहि े
गिी आन्तरिक िाजस्र् कायावलयमा स्थायी लेखा िभबि ि मूल्य अनिर्वृद्ध कि दताव गिव लगाउि ु
पिेछ । 

(७) कुिै संयकु्त उपिमले बोलपत्र पेश गदाव बोलपत्र जमाित समेत पेश गिुवपिे िएमा त्यस्तो 
बोलपत्र जमाित उपनियम (१) बमोम्जमको संयकु्त उपिमका सरै् साझेदािको िाममा ि सबै 
साझेदािको दावयत्र् हिु ेगिीेे जािी गरिएको हिु ुपिेछ । 

(८) संयकु्त उपिम सभबन्िी अन्य शतव बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा उल्लेख िए बमोम्जम 

हिुेछ । 

 

३०. आनथवक ि वर्िीय िमता खलु्ि ेकागजात माग गिव ससिेेः  (१) बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा 
बोलपत्रदाताको आनथवक ि वर्िीय िमता प्रमाम्णत गिे कागजात माग गदाव निमावण कायवको प्रकृनत 
अिसुाि देहायकामध्ये कुिै र्ा सबै कागजात माग गिव सवकिेछ: 

(क) निजको बैंक स्टेटमेण्ट, 

(ख) निजको व्यर्साय सभबन्िी कािोर्ािको आनथवक वर्र्िण, 

(ग) निजको सभपम्ि, दावयत्र् तथा िाफा िोससािको वर्र्िण खलु्िे र्ासलात, 

(घ) निजको आनथवक ि वर्िीय हैनसयत खलु्ि ेअन्य कुिा, ि 

(ङ) बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा उम्ल्लम्खत अन्य वर्र्िण । 

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोम्जमको र्ासलात माग गदाव कामको प्रकृनत अिसुाि 
वर्गत दईुदेम्ख पाँि आनथवक र्षवको र्ासलात माग गिव सवकिेछ । 

 

३१. सब-कन्राकटिबाट काम गिाउि े सभबन्िी व्यर्स्था: (१) िगिपानलकाले सर्-कन्राकटिबाट 
समेत निमावण कायव गिाउि ससिे गिी बोलपत्र आव्हाि गिे िएमा बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा 
देहायका कुिा उल्लेख गिुव पिेछ:- 

(क) निजले सब-कन्राकटिबाट काम गिाउि ससि ेकुिा, 
(ख) अनिकतम पच्िीस प्रनतशतसभम सर्-कन्रासटिबाट कायव गिाउि सवकि ेकुिा ि सो 

को कायव प्रकृनतको वर्र्िण, 

(ग) आर्श्यकतािसुाि सर्-कन्राकटिको योग्यताका आिाि । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम योग्यताको आिाि उल्लेख गरिएकोमा बोलपत्रदाताले खरिद 
सभझौता गिुव अम्घ सब-कन्राकटिको योग्यताको आिाि पषु्टयांई गिे कागजात पेश गिुव  

पिेछ । 
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परिच्छेद-५ 

बोलपत्र सभबन्िी व्यर्स्था 
 

३२. बोलपत्रको माध्यमिािा खरिद गिुव पिेेः (१) गाउँपानलकाले बीसलाख रूपैयाँिन्दा बढीको 
मालसामाि, सेर्ा  र्ा कुिै निमावण कायव गिाउँदा बोलपत्रको माध्यमिािा खरिद गिुव पिेछ । 

(२) ऐिको दफा १५ को अर्स्थामा अन्तिाववियस्तिमा खलुा बोलपत्र आव्हाि गिी मालसामाि, 

निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको खरिद गिुव पिेछ । 

 

३३.   एकमषु्ट दि वर्निबाट गरिि ेखरिदको कायववर्नि : (१) गाउँपानलकाले कुिै योग्यता आर्श्यक 
िपिे प्रकृनतको दईु किोड रूपैयाँसभम लागत अिमुाि िएको निमावण कायव खरिद गिुव पदाव लागत 
अिमुाि सार्वजनिक गिी िावियस्तिको बोलपत्रको माध्यमिािा एकमषु्ट दि वर्निको आिािमा प्रनतस्पिाव 
गिाई खरिद गिव ससिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम बोलपत्रदाताले बोलपत्र दाम्खला गदाव कूल लागत अिमुािमा निम्श्चत 
प्रनतशत घटी र्ा बढी प्रनतशतमा काम गिे एकमषु्ट दि कबोल गिी बोलपत्र पेश गिुव पिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोम्जमको वर्नि बहरु्षीय सभझौता गिुव पिे खरिद कािबाहीमा प्रयोग गिव 
सवकिे छैि । 

 

३४.  उत्पादक र्ा अनिकृत वर्िेतािािा नििारित दिमा (क्याटलग सवपङ्ग) वर्निर्ाट गरिि े खरिदको 
कायववर्निेः (१) गाउँपानलकाले हेिी इम्सर्पमेन्ट, सर्ािी सािि, औजाि, मेम्शििी, उपकिण, एससिे र्ा 
एमआिआई जस्ता स्र्ास््य सेर्ाको लानग आर्श्यक पिे उपिािजन्य यन्त्र र्ा यस्तै अन्य याम्न्त्रक 
मालसामािहरू त्यस्तो समाि स्तिको मालसामाि उत्पादि र्ा वर्तिण गिे उत्पादक कभपिी र्ा त्यसको 
आनिकारिक नबिेतालाई कभतीमा सात ददिदेम्ख बढीमा पन्र ददिसभमको नलम्खत सूििा ददई प्रनतस्पिाव 
गिाई खरिद गिव ससिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम सूििा प्रानप्त िएपनछ त्यस्तो मालसामाि नबिी गिव िाहिे उत्पादक 
कभपिी र्ा त्यसको आनिकारिक नबिेताले उत्पादिको आनिकारिक स्पेम्शवफकेशि, गणुस्ति, मूल्य 
ि सवुर्िा सवहतको वर्र्िण (क्याटलग र्ा ब्रोसि) संलग्ि िाखी िगिपानलकामा निरे्दि दताव 
गिाउि ुपिेछ । 

ति, यसिी निरे्दि दताव गदाव बोलपत्र जमाित आर्श्यक पिे छैि । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जम दताव िएका उत्पादक कभपिी र्ा त्यसको आनिकारिक नबिेताले 
पेश गिेको स्पेम्शवफकेशि, गणुस्ति, मूल्य ि सवुर्िा सवहतको वर्र्िण (क्याटलग र्ा ब्रोसि) हेिी 
समाि स्पेम्शवफकेशि ि गणुस्ति िएका उत्पादिहरूको उत्पादक कभपिी र्ा त्यसको 
आनिकारिक नबिेताको सूिी तयाि गिुव पिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोम्जमको सूिीको आिािमा खरिद गरिि े मालसामािको परिमाण खोली 
उत्पादक र्ा अनिकृत नबिेताबाट तोवकएको मूल्य ि सवुर्िामध्ये मूल्यमा छुट र्ा सवुर्िामा थप 
हिु ससिे वर्र्िण सवहतको आनथवक प्रस्तार् माग गिुव पिेछ । 
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(५) उपनियम (४) बमोम्जमको प्रस्तार् प्राप्त िएपनछ मूल्यमा पाइिे छुट ि सवुर्िामा हिुे थप 
समेतको आिािमा यस नियमार्ली बमोम्जम मूल्याङ्कि गिी न्यूितम मूल्यावङ्कत सािितू रुपमा 
प्रिार्ग्राही प्रस्तार्दाताको छिौट गिुव पिेछ । 

(६) उपनियम (५) बमोम्जम छिौट िएको प्रस्तार्दातासँग नियम ११३ बमोम्जम कायवसभपादि 
जमाित नलई खरिद सभझौता गिुव पिेछ । 

(७) उपनियम (१) बमोम्जमको वर्नि बहरु्षीय सभझौता गिुव पिे खरिद कािबाहीमा प्रयोग गिव 
सवकिे छैि । 

 

३५.  सीनमत बोलपत्र (नलनमटेड टेण्डरिङ्ग) वर्निर्ाट गरिि े खरिदको कायववर्निेः (१) गाउँपानलकाले 
सीनमत मात्रामा उपलव्ि िएको र्ा हिु ेकुिै मालसामाि, निमावण कायव, पिामशव सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा खरिद 
गिुव पिेमा त्यस्तो प्रकृनतको आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, पिामशवदाता र्ा सेर्ाप्रदायकहरू तीि र्ा सो 
िन्दा कम संख्यामा उपलब्ि िएको अर्स्था यवकि गिी त्यस्ता आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, 
पिामशवदाता र्ा सेर्ाप्रदायकहरू बीि मात्र प्रनतष्पिाव हिु ेगिी पन्र ददिको बोलपत्र आह्वािको सूििाको 
माध्यमिािा बोलपत्र र्ा प्रस्तार् माग गिी खरिद गिव ससिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको वर्नि बहरु्षीय सभझौता गिुव पिे खरिद कािबाहीमा प्रयोग गिव 
सवकिे छैि । 

(३) सीनमत बोलपत्र वर्निको माध्यमबाट खरिद गिुव पदाव एक तह मानथको अनिकािीको 
पूर्वस्र्ीकृनत नलि ुपिेछ । 

 

३६.   िया ँनलि ेपिुािो ददि े(बाई व्याक मेथड) वर्निबाट गरिि ेखरिदको कायववर्निेः (१) गाउँपानलकाले 
आफिो स्र्ानमत्र्मा िहेको कुिै सर्ािी सािि, औजाि, मेम्शििी उपकिण, यन्त्र, िसायि, मल, वर्षादद र्ा 
यस्तै प्रकृनतका अन्य मालसामािहरूको उत्पादक कभपिीले तोकेको र्ािेन्टी र्ा ग्यािेन्टीको समयसीमा 
अर्नि पूिा िएपनछ ममवतसभिाि गिी सञ्चालिमा ल्याउँदा लागत प्रिार्कािी िहिु े ि त्यस्तो उत्पादक 
कभपिीले तोकेको मापदण्ड अिरुूपको परिणाम िददि ेर्ा पिुेःप्रयोग गिव िनमल्ि ेर्ा औम्ित्यहीि हिु ेि 
त्यस्ता मालसामाि जिस्र्ास््य र्ा र्ातार्िणीय दृवष्टले िण्डािण गिी िाख्न ेर्ा नललाम गिव समेत उपयकु्त 
िहिुे अर्स्था िएमा त्यस्तो अर्स्थाको यवकि गिी पिुािो मालसामाि सभबम्न्ित उत्पादक र्ा 
आनिकारिक नबिेता र्ा आपूनतवकतावलाई वफताव ददई सोही प्रकृनतको ियाँ मालसामाि सोही उत्पादक र्ा 
आनिकारिक नबिेता र्ा आपूनतवकतावबाट सट्टापट्टा गिी नलि ससिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम सट्टापट्टा गदाव त्यस्तो मालसामािको उत्पादक र्ा आनिकारिक 
नबिेता र्ा आपूनतवकतावसँग पिुािो मालसामािको मूल्याङ्कि प्रस्तार् नलई ियाँ मालसामािको 
नििावरित नबिी मूल्यमा पिुािो मालसामािको मूल्यावङ्कत िकम कट्टा गिी खरिद सभझौता गिी 
खरिद गिुव पिेछ । 

(३) यस नियम बमोम्जम खरिद गरिि ेियाँ मालसामाि मान्यता प्राप्त संस्थाबाट गणुस्ति प्रमाम्णत 
िएको हिु ुपिेछ । 



22 

 

(४) उपनियम (२) बमोम्जम खरिद सभझौता गदाव खरिद हिुे ियाँ मालसामािको जीर्ि िि 
पश्चात यस वर्नि प्रयोग गिी पिुेः सट्टापट्टा गिव सवकि ेर्ा िसवकि ेकुिा खलुाउि ुपिेछ । 

(५) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोम्जम खरिद गदाव पिुािो मालसामाि ि बजािमा 
उपलब्ि ियाँ मालसामािको सूिी तयाि गिी वर्िागीय प्रमखुबाट स्र्ीकृनत नलएि मात्र खरिद गिुव 
पिेछ । 

(६) उपनियम (१) बमोम्जमको वर्नि बहरु्षीय सभझौता गिुव पिे खरिद कािबाहीमा प्रयोग गिव 
सवकिे छैि । 

 

३७.  स्र्देशी बोलपत्रदाताहरू बीि मात्र प्रनतस्पिाव गिाई खरिद गरििेेः (१) ऐिको दफा ११ को 
उपदफा (२) बमोम्जम एक ििणको खलुा बोलपत्र आह्वाि गदाव दईु किोड रूपैयाँिन्दा बढी ि एक 
अिब रूपैयाँसभमको लागत अिमुाि िएको निमावण कायवको खरिदमा ऐिको दफा १५ को अर्स्थामा 
बाहेक िावियस्तिको खलुा बोलपत्रको माध्यमिािा स्र्देशी बोलपत्रदाताहरू बीि मात्र प्रनतस्पिाव गिाई 
खरिद गिुव पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम खरिद गिुव पदाव प्रावर्निक ि आनथवक प्रस्तार् दईु अलग अलग 
खाममा िाखी नसलबन्दी गिी प्रत्येक खामको बावहि कुि प्रस्तार् हो स्पष्ट रूपले उल्लेख गिी दरैु् 
प्रस्तार्लाई अको छुटै्ट बावहिी खाममा नसलबन्दी गिी बोलपत्र पेश गिुवपिे व्यहोिा बोलपत्र 
आह्वािको सूििा ि बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा खलुाउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जम बोलपत्र सभबन्िी कागजात तयाि गदाव प्रावर्निक प्रस्तार्को लानग 
नियम २६, २७, २८ ि २९ बमोम्जमको प्रावर्निक तथा आनथवक ि वर्िीय िमता प्रमाम्णत गिे 
योग्यताको आिाि उल्लेख गिुव पिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोम्जमको प्रावर्निक प्रस्तार् ऐिको दफा ३२ बमोम्जमको प्रवियाबाट 
खोली दफा २३ ि नियम ६९, ७०, ७१ ि ७२ बमोम्जम पिीिण गिी सािितू रूपमा प्रिार्ग्राही 
बोलपत्र नििाविण गिुव पिेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोम्जमका योग्यताको सबै आिािमा सफल हिुे बोलपत्र सािितू रूपमा 
प्रिार्ग्राही बोलपत्र मानििेछ ि त्यस्तो सफल सबै बोलपत्रदाताहरूलाई आनथवक प्रस्तार् खोल्ि े
स्थाि, नमनत ि समय उल्लेख गिी सो नमनत ि समयमा उपम्स्थत हिु कभतीमा सात ददिको अर्नि 
ददई सूििा गिुव पिेछ । 

(६) उपनियम (४) बमोम्जम प्रावर्निक प्रस्तार्को मूल्याङ्कि गदाव योग्यताको आिािमा असफल 
हिुे सबै बोलपत्रदाताहरूको आनथवक प्रस्तार् सभबम्न्ित बोलपत्रदाताहरूलाई वफताव गिुव पिेछ । 

(७) उपनियम (४) बमोम्जम सफल बोलपत्रदाताहरूको नियम ६८ बमोम्जमको प्रवियाबाट 
आनथवक प्रस्तार् खोली ऐिको दफा २५ ि नियम ६९, ७३, ७४ बमोम्जम आनथवक तथा वर्शेष 
मूल्याङ्कि गिी न्यूितम मूल्यावङ्कत सािितू रूपमा प्रिार्ग्राही बोलपत्रको छिौट गिुव पिेछ । 
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३८. संयकु्त उपिमबाट सहिागी हिु ुपिेेः (१) ऐिको दफा १५ बमोम्जम आह्वाि गरिएको एक अबव 
रूपैयाँ िन्दा मानथ पािँ  अबव रूपैयाँसभमको लागत अिमुाि िएको निमावण कायव सभबन्िी 
अन्तिाववियस्तिको बोलपत्रमा सहिागी हिु िाहि ेवर्देशी फमव, संस्था र्ा कभपिीले स्र्देशी फमव, संस्था र्ा 
कभपिीसँग संयकु्त उपिम गिी सहिागी हिु ु पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको खरिद कािबाहीमा नियम ३७ को व्यर्स्था लागू हिुेछ । 

 

३९.   निमावण कायवको आनथवक प्रस्तार् माग गिी खरिद गिे कायववर्नि: (१) ऐिको दफा ५९ को 
उपदफा (७) बमोम्जम खरिद सभझौता अन्त्य िई सोही दफाको उपदफा (९) बमोम्जम त्यस्तो निमावण 
कायव खरिद गिुव पदाव ऐिको दफा २५ बमोम्जम छिौट िएका बोलपत्रदाताहरूलाई पन्र ददिको भयाद 
ददई आनथवक प्रस्तार् माग गिी खरिद गिव सवकिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको भयाद ददई खरिद गिुव पदाव नसलबन्दी आनथवक प्रस्तार् मात्र पेश 
गिुव पिे व्यहोिा खलुाउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोम्जम खरिद गिे प्रयोजिको लनग बोलपत्र सभबन्िी कागजात तयाि गदाव 
खरिद सभझौता अन्त्य हुँदाको समयसभम नडजाइि र्ा लागत अिमुाि अिरुूप सभपन्न िइसकेको 
कायवहरू कट्टा गिी बाँकी कामको लानग आर्श्यकता अिसुािको नडजाइि र्ा लागत अिमुाि 
परिमाजवि गिाई नियम (६) बमोम्जम स्र्ीकृत िएको हिु ुपिेछ । 

(४) उपनियम (१) बमोम्जमको आनथवक प्रस्तार् नियम ६८ बमोम्जमको प्रवियाबाट खोली ऐिको 
दफा २५ ि नियम ६९, ७३ ि ७४ बमोम्जम आनथवक तथा वर्शेष मूल्याङ्कि गिी न्यूितम 
मूल्यावङ्कत सािितू रुपमा प्रिार्ग्राही बोलपत्रको छिौट गिुव पिेछ । 

४०. पूर्वयोग्यता सभबन्िी कागजातमा उल्लेख गिुव पिे कुिाेः िगिपानलकाले पूर्वयोग्यता नििाविण गिी 
बोलपत्र आव्हाि गिे िएमा त्यस्तो बोलपत्र आव्हाि गिुवअम्घ पूर्वयोग्यता सभबन्िी कागजात तयाि गिुव 
पिेछ । त्यस्तो पूर्वयोग्यता सभबन्िी कागजातमा देहायका कुिा उल्लेख गिुव पिेछ :- 

(क) प्रस्तावर्त कामको लानग आर्श्यक पिे योग्यता ि संयकु्त उपिमको हकमा 
साझेदािको योग्यता, 

(ख) प्रस्तार्दाताले आफ्िो योग्यता ि ग्राह्यता पवुष्ट गिव पेश गिुव पिे कागजात ि 
जािकािी, 

(ग) मालसामाि र्ा निमावण कायवको छुट्टा छुटै्ट समूह र्ा प्याकेज बिाई खरिद गिुव पिे 
िएमा त्यस्तो समूह र्ा प्याकेज, 

(घ) प्रस्तार् तयाि गिे तरिका, 
(ङ) पूर्वयोग्यताको प्रस्तार् मूल्यांङ्कि गिे प्रकृया, 
(ि) खरिद सभझौताका मखु्य मखु्य शतव, 
(छ) सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले पूर्वयोग्यता सभबन्िी कागजातमा उल्लेख 

गिुवपिे ििी समय समयमा नििाविण गिेका अन्य वर्षय, ि 

(ज) पूर्वयोग्यताको प्रस्तार् पेशगिे तरिका स्थाि, अम्न्तम नमनत ि समय । 
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४१. पूर्वयोग्यताको आिाि स्र्ीकृत गिाउि ुपिेेः  िगिपानलकाले पूर्वयोग्यताको प्रस्तार् आव्हाि गिुव 
अम्घ नियम २६ र्ा २७ बमोम्जम नििावरित पूर्वयोग्यताका आिाि प्रमखुबाट स्र्ीकृत गिाउि ुपिेछ । 

 

४२. पूर्वयोग्यताको कागजात उपलब्ि गिाउि ुपिेेः (१)  िगिपानलकाले पूर्वयोग्यता सभबन्िी कागजात 
तयाि गिव लागेको खिवको आिािमा इच्छुक व्यम्क्त, फमव, संस्था र्ा कभपिीबाट देहाय बमोम्जमको दस्तिु 
नलई पूर्वयोग्यता सभबन्िी कागजात उपलव्ि गिाउि ुपिेछ । 

(क) दईु किोड रूपैयाँिन्दा मानथ दश किोड रूपैयाँसभमको लानग पाँि हजाि रूपैयाँ, 
(ख) दश किोड रूपैयाँिन्दा मानथ पच्िीस किोड रूपैयाँसभमको लानग दश हजाि रूपैयाँ, 
(ग) पच्िीस किोड रूपैयाँिन्दा मानथ जनतसकैु िकमका लानग पन्र हजाि रूपैयाँ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको कागजातमा प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत र्ा निजले तोकेको 
कमविािीको दस्तखत ि कायावलयको छाप लागेको हिु ुपिेछ । पूर्वयोग्यता सभबन्िी कागजात 
अन्य निकायबाट समेत उपलब्ि गिाउि सवकिेछ । 

 

४३. योग्य आरे्दकको छिौटेः (१) मूल्यांङ्कि सनमनतले पूर्वयोग्यताको आरे्दकद्धािा पूर्वयोग्यता 
सभबन्िी कागजातमा उम्ल्लम्खत योग्यताका प्रत्येक आिाि पूिा गिे िगिेको वर्षयमा आर्श्यक पिीिण 
गिुव पिेछ । त्यसिी पिीिण गदाव योग्यताका सबै आिाि पूिा गिे आरे्दक योग्यता पिीिणमा छिौट 
िएको मानििे ि सरै् योग्यताका आिाि पूिा िगिे आरे्दक छिौट िएको मानिि ेछैि । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको पिीिणमा छिौट िएका पूर्वयोग्यताको आरे्दक सभबम्न्ित 
खरिद कािबाहीको लानग बोलपत्र पेश गिव योग्य िएको मानििेछ । 

 

४४. प्रनतरे्दि पेश गिुव पिेेः (१) मूल्यांङ्कि सनमनतले नियम ४३ बमोम्जम गिेको पिीिणको वर्स्ततृ 
वर्श्लषेण सवहतको प्रनतरे्दि तयाि गिी मूल्यांङ्कि कायव शरुु गिेको नमनतले पन्रर ददिनित्रमा पेश गिुव पिेछ 
। 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको प्रनतरे्दिमा मूल्यांङ्कि सनमनतले देहायका कुिा खलुाउि ुपिेछ: - 

(क) आरे्दकको िाम ि ठेगािा, 
(ख) आरे्दकको योग्यताको प्रत्येक आिाि पवुष्ट गिे कागजात, 

(ग) तानलका आर्श्यक िए त्यस्तो तानलका, 
(घ) संयकु्त उपिमको रुपमा प्रस्तार् पेश गरिएको िए संयकु्त उपिम सभबन्िी 

कागजात पूणव िए र्ा ििएको ि त्यस्तो उपिमको प्रत्येक साझेदािको वहस्सा ि 
दावयत्र्, 

(ङ) मालसामाि र्ा निमावण कायवको छुट्टा छुटै्ट समूह र्ा प्याकेज बिाई खरिद गिुव पिे 
िएमा त्यस्तो समूह ि प्याकेजको पिीिण गिव अपिाईएको प्रविया तथा त्यस्तो 
समूह ि प्याकेजको खरिद कािबाहीमा िाग नलिको लानग छिौट िएका आरे्दक, 

(ि) आरे्दक छिौट हिु ुर्ा िहिुकुो कािण । 
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४५. बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा उल्लेख गिुव पिे कुिाेः िगिपानलकाले बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा 
ऐिको दफा १३ मा उम्ल्लम्खत कुिाको अनतरिक्त आर्श्यकतािसुाि देहायका कुिा उल्लेख गिव 
ससिेछ:- 

(क) प्रस्तावर्त कामको योजिा, िसशा, 
(ख) वर्ल अफ सर्ाम्न्टटीज, 

(ग) मालसामािको परिमाण, 

(घ) बोलपत्रदाताले गिुवपिे िैपरि आउिे काम, 

(ङ) मालसामाि आपूनतव गिे, निमावण कायव सभपन्न गिे समय, 

(ि) र्ािेण्टी तथा ममवत संिाि सभबन्िी व्यर्स्था, 
(छ) बोलपत्रदाताले प्रदाि गिुवपिे आर्श्यक तानलम ि सपुिीरे्िणको वकनसम ि 
परिमाण, 

(ज) आपूनतव गरििे मालसामाि र्ा जगेडा पाटवपूजावहरु ियाँ ि सक्कली हिुपुिे कुिा, 
(झ) प्रस्तावर्त खरिदको लानग आर्श्यक पिे िकम प्राप्त हिु ेस्रोत । 

(ञ)      सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले नििाविण गिेका अन्य कुिाहरू । 

४६. िेदिार् गिव िहिु े : (१) ऐिको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) ि दफा १४ को 
उपदफा (८) को अर्स्थामा र्ाहेक खरिद कािबाहीमा बोलपत्रदातालाई निजको िावियताको आिािमा 
िेदिार् गिुव हदैुि । 

(२) बोलपत्र सभबन्िी कागजात बमोम्जम आर्श्यक पिे कुिै नलखत बोलपत्रदाताले प्राप्त गिव 
िसकेको अर्स्थामा निजले पेश गिेको त्यस्तो नलखत सिहको अन्य नलखतलाई मान्यता ददि ु
पिेछ । 

४७.  एजेन्टको वर्र्िण उल्लेख गिुव पिे : (१) वर्देशी बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गदाव िेपालमा 
आफ्िो एजेण्ट नियकु्त गिेको िहेछ ििे निजले त्यस्तो एजेन्टको सभबन्िमा देहायका वर्र्िण उल्लेख गिुव 
पिेछ:- 

(क) एजेण्टको िाम ि ठेगािा, 
(ख) एजेण्टले पाउिे कनमशिको अङ्क, मदु्राको वकनसम ि िकु्तािीको तरिका, 
(ग) एजेण्टसँगको अन्य कुिै शतव, 
(घ) स्थािीय एजेण्ट िए निजको स्थायी लेखा िभबि दताव प्रमाणपत्रको प्रमाम्णत 
प्रनतनलवप ि निजले एजेण्ट हिु स्र्ीकाि गिेको पत्र । 

(२) वर्देशी बोलपत्रदाताको तफव बाट एजेण्टले बोलपत्र पेश गदाव उपनियम (१) को खण्ड (ख) 
ि (ग) मा उम्ल्लम्खत कुिा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गिुव पिेछ । 

(३) वर्देशी बोलपत्रदाताले उपनियम (१) मा उम्ल्लम्खत कुिा स्पष्ट रुपमा िखलुाएमा र्ा 
स्थािीय एजेण्ट ििएको ििी बोलपत्र पेश गिेकोमा पनछ एजेण्ट िएको प्रमाम्णत िएमा र्ा 
एजेण्टलाई ददिे कनमशि कम उल्लेख गिेकोमा पनछ एजेण्टले बढी कनमशि नलएको प्रमाम्णत 
िएमा त्यस्तो बोलपत्रदातालाई िगिपानलकाले नियम १५२ बमोम्जम कालो सूिीमा िाख्न े
कािर्ाही गिुव पिेछ । 
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४८. बोलपत्रदाताको ग्राह्यता सभबन्िी आिाि ि कागजात उल्लेख गिुव पिेेः (१) गाउँपानलकाले 
बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा बोलपत्रदाताको ग्राह्यता (ईनलम्जवर्नलटी) को आिाि तथा त्यस्तो आिाि 
प्रमाम्णत गिव बोलपत्रदाताले पेश गिुव पिे कागजातको प्रनतनलवप समेत उल्लेख गिुव पिेछ । 

(२) उपनियम (१) मा उम्ल्लम्खत कागजात देहाय बमोम्जम हिुेछि:् - 

(क) फमव, संस्था र्ा कभपिी दतावको प्रमाणपत्र, 

(ख) व्यर्साय दतावको ईजाजतपत्र, 

स्पष्टीकिण : यस खण्डको प्रयोजिको लानग “व्यर्साय दतावको इजाजतपत्र” 
िन्नाले निमावण व्यर्सायीले निमावण व्यर्साय सञ्चालि गिे उदे्दश्यले निमावण व्यर्सायी 
सभबन्िी प्रिनलत कािूि बमोम्जम प्राप्त गिेको प्रमाणपत्र सभझि ु पछव । 

(ग) मूल्य अनिर्वृद्घ कि दताव प्रमाणपत्र ि स्थायी लेखा दताव िभबि (प्याि) प्रमाणपत्र, 

(घ) िगिपानलकाले तोकेको अर्निसभमको आन्तरिक िाजश्व वर्िागबाट प्राप्त कि 
िकु्ता गिेको प्रमाणपत्र र्ा कि वर्र्िण पेश गिेको कागजात र्ा आय वर्र्िण पेश गिव 
भयाद थप िएको निस्सा र्ा प्रमाण । 

(ङ) बोलपत्रदाताले खरिद कािबाहीमा िाग नलि अयोग्य ििएको, प्रस्तावर्त खरिद 
कािबाहीमा आफ्िो स्र्ाथव िबाम्झएको ि सभर्म्न्ित पेशा र्ा व्यर्साय सभबन्िी कसूिमा 
आफूले सजाय िपाएको ििी नलम्खत रुपमा गिेको घोषणा, 

(ि) िगिपानलकाले आर्श्यक ठािेको अन्य कागजात । 

(३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि गैि बानसन्दा बोलपत्रदाताले सो                  
उपनियमको खण्ड (ग) ि (घ) बमोम्जमका कागजात पेश गिुव पिे छैि । 

(४) बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा उपनियम (२) बमोम्जमका कागजात उल्लेख गिव छुटेमा र्ा 
स्पष्ट रुपमा उल्लेख ििएमा र्ा अन्य कुिै कुिा संशोिि गिुव पिेमा बोलपत्र पेश गिे अर्निनितै्र 
िाविय स्तिको दैनिक समािािपत्रमा ि अन्तिाववियस्तिको बोलपत्रको हकमा अन्तिावविय सञ्चाि 
माध्यममा प्रकाशि गिी त्यस्ता कागजात उल्लेख गिव, स्पष्ट गिव र्ा संशोिि गिव ससिेछ । 

ति, यसिी सूििा प्रकाशि गदाव बोलपत्रदातालाई बोलपत्र पेश गिव थप समय आर्श्यक पिे 
िएमा बोलपत्र पेश गिे अम्न्तम समय समेत बढाउि ुपिेछ । 

(५) उपनियम (१) ि (२) बमोम्जमका कागजात पेश िगिे बोलपत्रदाताको बोलपत्र उपि 
कािबाही हिुे छैि । 

 

४९. बोलपत्रको िाषा : (१) ऐि ि यस नियमार्लीमा अन्यथा व्यर्स्था िएकोमा र्ाहेक, पूर्वयोग्यता 
सभबन्िी कागजात, बोलपत्र सभबन्िी कागजात, प्रस्तार् आव्हाि सभबन्िी कागजात, पूर्वयोग्यता, बोलपत्र र्ा 
प्रस्तार् आव्हािको सूििा ि खरिद सभझौता सभिर् िएसभम िेपाली िाषामा ि सभिर् ििए अंग्रजेी 
िाषामा तयाि गिुव पिेछ । 
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(२) बोलपत्रदाताले िेपाली र्ा अंग्रजेी दरैु् िाषामा लेम्खएको खरिद सभबन्िी कागजात र्ा मदुद्रत 
सामग्री पेश गिव ससिेछि ्। 

ति, त्यस्तो कागजात र्ा मदुद्रत सामग्रीको सभबम्न्ित अंश सभबम्न्ित देशको आनिकारिक 
संस्थाबाट अग्रजेी िाषामा अिरु्ाद गरिएको हिु ुपिेछ ि त्यस्तो कागजात र्ा मदुद्रत सामग्री ि 
त्यसिी अिरु्ाददत अंशमा लेम्खएको कुिामा कुिै दिवर्िा िएमा अिरु्ाददत अंश मान्य हिुेछ । 

 

५०. मालसामािको प्रावर्निक वर्र्िणमा उल्लेख गिुव पिे कुिाेः गाउँपानलकाले बोलपत्र सभबन्िी 
कागजातमा मालसामािको प्रावर्निक वर्र्िण उल्लेख गदाव आर्श्यकता अिसुाि देहायका कुिा उल्लेख 
गिुव पिेछ: 

(क) प्रस्तावर्त कामको योजिा, िसशा ि नडजाईि, 

(ख) वर्ल अफ सर्ाम्न्टटीज, 

(ग) मालसामािको सान्दनिवक िौनतक तथा िसायनिक वर्शेषता, अपेम्ित कायवसभपादि 
सभबन्िी वर्शेषता, 

(घ) प्रावर्निक बिार्ट (कन्फीग्यिेुशि) 
(ङ) मालसामािको आय ुअर्निििको लानग आर्श्यक पिे जगेडा पाटवपूजाव ि उम्ल्लम्खत 

सेर्ा उपलब्ि हिुे र्ा िहिु,े 

(ि) बोलपत्रका साथ पेश गिुवपिे मालसामािको वर्र्िणात्मक पमु्स्तका र्ा िमूिा, 
(छ) अपेम्ित कायवसभपादि तथा गणुस्ति प्रत्यािनूतको वर्र्िण, 

(ज) र्ािेण्टी तथा ममवत सभिाि सभबन्िी व्यर्स्था, 
(झ) मालसामािबाट र्ातार्िणमा कुिै प्रिार् पिे िए त्यस्तो प्रिार् ि त्यस्तो प्रिार् कम 

गिव अपिाउि ुपिे मापदण्ड, 

(ञ) आपूनतव िएको मालसामाि बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा उल्लेख िएको 
स्पेनसवफकेशि बमोम्जमको िए ििएको कुिा पिीिण गिव अपिाइि े मापदण्ड ि 
तरिका, ि 

(ट) िगिपानलकाले नििाविण गिेको अन्य आर्श्यक कुिाहरु । 

 

५१. निमावण कायवको प्रावर्निक वर्र्िणमा उल्लेख गिुव पिे कुिा : गाउँपानलकाले बोलपत्र सभबन्िी 
कागजातमा निमावण कायवको प्रावर्निक वर्र्िण उल्लेख गदाव आर्श्यकता अिसुाि देहायका कुिाहरु 
उल्लेख गिुव  पिेछ :- 

(क) प्रस्तावर्त निमावण कायवको कायविेत्र ि उदे्दश्य, 

(ख) निमावणस्थलको िौनतक प्रकृनत ि अर्स्था, 
(ग) प्रस्तावर्त निमावण कायवको नडजाईि, निमावण, उपकिण जडाि (इिेसशि), उत्पादि, 

जडाि      (इन्स्टलेशि) जस्ता कायवको वर्र्िण, 

(घ) निमावण कायवको हिेक एकाई आईटमको अिमुानित परिमाण िएको वर्ल अफ 
सर्ाम्न्टवटज, 
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(ङ) निमावण कायवबाट र्ातार्िणमा प्रिार् पिे िए त्यस्तो प्रिार्को वर्र्िण ि त्यस्तो 
प्रिार् कम गिव अपिाउि ुपिे मापदण्ड, 

(ि) मेकानिकल, स्यानिटिी तथा ल्पम्भबङ्ग ि वर्द्यतु जडाि सभबन्िी काम समेत गिुवपिे 
िए सो काम सभबन्िी वर्शेष प्रावर्निक स्पेनसवफकेशि, 

(छ) आपूनतव गिुवपिे उपकिण ि पाटपूजावको वर्स्ततृ वर्र्िण, 

(ज) अपेम्ित कायवसभपादि र्ा गणुस्तिको प्रत्यािनूत सभबन्िी वर्र्िण, 

(झ) निमावण कायवको वर्निन्न ििणमा गरिि ेनििीिण तथा पिीिण, 

(ञ) कायव सभपन्न पिीिण (कभप्लीसि टेष्ट), 
(ट) निमावण कायव सभपन्न िएपनछ निमावण व्यर्सायीले उपलब्ि गिाउि ु पिे प्रावर्निक 

कागजात, निमावण िए बमोम्जमको दरुुस्त (एज नबल्ट) िसशा, आर्श्यकता अिसुाि 
उपकिण सञ्चालि पमु्स्तका (अपिेवटङ्ग भयािअुल), 

(ठ) निमावण कायव स्र्ीकाि गिवको लानग िगिपानलकाले गिुवपिे नििीिण ि कायवसभपादि 
(पिफिमेन्स) पिीिण, 

(ड) निमावण कायव प्रािभि ि सभपन्न गिे समयको कायवतानलका, ि 

(ढ) िगिपानलकाले नििाविण गिेको अन्य आर्श्यक कुिा । 

 

५२. अन्य सेर्ाको वर्र्िणमा उल्लेख गिुवपिे कुिा: बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा अन्य सेर्ाको वर्र्िण 
उल्लेख गदाव आर्श्यकता अिसुाि देहायका कुिा खलुाउि ुपिेछ: 

(क) सेर्ाको प्रयोजि ि कायविेत्र, 

(ख) अपेम्ित कायवसभपादि, सेर्ा प्रदायकले प्रदाि गिुवपिे काम ि सेर्ा, 
(ग) बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ उपलब्ि गिाउि ु पिे वर्र्िणात्मक पमु्स्तका र्ा 
िमूिा, 
(घ) सेर्ा प्रदायकले पालिा गिुवपिे शतव, 
(ङ) सेर्ा प्रदायकले प्रदाि गिेको सेर्ा मूल्यांङ्कि गिे आिाि ि तरिका, 
(ि) काम र्ा सेर्ाको गणुस्ति पिीिण ि नििीिण, 

(छ) कायवसभपादि ि गणुस्ति प्रत्यािनूतको वर्र्िण, 

(ज) सेर्ा प्रदायकले प्रदाि गिुवपिे तानलम ि सपुिीरे्िणको वकनसम ि परिमाण, ि 

(झ) िगिपानलकाले नििाविण गिेका अन्य आर्श्यक कुिा । 

 

५३. बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा समारे्श गिुव पिे कागजात : गाउँपानलकाले खरिद गरििे 
मालसामाि, निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको प्रकृनतलाई वर्िाि गिी बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा 
आर्श्यकतािसुाि देहायका कागजात समारे्श गिुव पिेछ:- 

(क) बोलपत्र निदेम्शका तथा बोलपत्र फािाम, 

(ख) बोलपत्र जमाितको ढाँिा, 
(ग) कायवसभपादि जमाितको ढाँिा, 
(घ) पेश्की िकु्तािी जमाितको ढाँिा, 
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(ङ) खरिद सभझौताको शतव ि िमूिा, 
(ि) स्पेनसवफकेशि ि िससा, 
(छ) कायव प्रािभि ि सभपन्न गिे समयको कायव तानलका, िकु्तािी गरििे मदु्रा, सामग्री 

उपलव्ि हिु ससिे स्रोत ि स्थाि, ि 

(ज) ऐिको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बमोम्जमको वर्र्िण, 

(झ) बोलपत्रसाथ पेश गरिएका कागजातको रै्िताको वर्षयमा सभबम्न्ित बोलपत्रदाता 
म्जभमेर्ाि हिुे वर्षय, ि 

(ञ) िगिपानलकाले आर्श्यक ठािेका अन्य कागजात । 

 

५४. बोलपत्र तयाि गिे ि पेश गिे निदेशिेः (१) गाउँपानलकाले बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा 
बोलपत्र तयाि गिे ि पेश गिे निदेशि दददा देहायका वर्षयका सभर्न्िमा निदेशि ददि ससिेछ :- 

(क) बोलपत्र तयाि गिे िाषा, 
(ख) अन्तिावविय व्यापािमा प्रयकु्त हिुे शव्दार्ली ईन्टििेशिल कमनसवयल टमवस ्

(ईन्कोटम्र्स) अिसुाि मूल्य अनिव्यक्त गिे तरिका, 
(ग) संयकु्त उपिम बािे आर्श्यक जािकािी, 
(घ) बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ पेश गिुवपिे कागजातको सूिी, 
(ङ) बोलपत्रदाताले पेश गिुवपिे मालसामािको िमूिा ि िमूिाको संख्या, 
(ि) मालसामाि खरिदको हकमा मालसामािको निमावताले नसफारिस गिेको त्यस्तो 

मालसामािको जगेडा पाटपूजावहरुको सूिी तथा निजसँग िहेको प्रत्येक पाटवपूजावको 
मौज्दात परिमाण, प्रनत एकाई मूल्य ि खरिद सभझौताको अर्नि समाप्त िएपनछ 
त्यस्तो पाटवपूजावको मूल्य र्ढ्िे िर्ढ्ि ेसभबन्िी कुिा उल्लेख गिुवपिे िपिे, 

(छ) बोलपत्रदाताले आपूनतव गिे मालसामािको उत्पादक, उत्पादि िएको देश, ब्राण्ड, 

मोडल ि क्याटलग िभर्ि बोलपत्रमा खलुाउि ुपिे कुिा, 
(ज) खरिद कािबाहीका सभबन्िमा बोलपत्रदाताले कुिै कुिा बझु्ि पिेमा त्यस्तो कुिा 

स्पष्ट गिव गाउँपानलकाबाट तोवकएको सभपकव  कमविािीको िाम, पद ि ठेगािा, 
(झ) बोलपत्रदाताले खरिद सभझौता बमोम्जम गाउँपानलकाका कमविािीलाई तालीम प्रदाि 

गिुवपिे िए र्ा त्यस्तो निकायलाई प्रवर्नि हस्तान्तिण गिुवपिे िए सो सभबन्िी कुिा, 
(ञ) ऐिको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ४) बमोम्जम प्रावर्निक िमता 

गणिा िहिुे कुिा, 
(ट) दाम्खला िएका बोलपत्र स्र्ीकृत र्ा अस्र्ीकृत गिे अनिकाि गाउँपानलकामा सिुम्ित 

िहेको व्यहोिा, ि 

(ठ) गाउँपानलकाले आर्श्यक ठािेका अन्य कुिा । 

 

५५. बोलपत्र सभबन्िी कागजात स्र्ीकृत गिुव पिेेः बोलपत्र सभबन्िी कागजात बोलपत्र आह्वाि अगारै् 
प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत र्ा निजले तोकेको अनिकृतले स्र्ीकृत गिुव पिेछ । 
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५६. बोलपत्र सभबन्िी कागजातको दस्तिुेः (१) बोलपत्र सभबन्िी कागजात  खरिद गिव िाहिे इच्छुक 
व्यम्क्त, फमव, संस्था र्ा कभपिीले प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत र्ा निजले तोकेको अनिकृतको दस्तखत ि 
कायावलयको छाप लागेको बोलपत्र सभबन्िी कागजात गाउँपानलका र्ा तोवकएको अन्य निकायबाट देहाय 
बमोम्जमको दस्तिु नतिी नलि ुपिेछ:- 

(क) बीस लाख रूपैयाँिन्दा मानथ दईु किोड रूपैयाँसभमको लानग तीि हजाि रूपैयाँ, 
(ख) दईु किोड रूपैयाँिन्दा मानथ दश किोड रूपैयाँसभमको लानग पाँि हजाि रूपैयाँ, 
(ग) दश किोड रूपैयाँिन्दा मानथ पच्िीस किोड रूपैयाँसभमको लानग दश हजाि रूपैयाँ, 
(घ) पच्िीस किोड रूपैयाँिन्दा मानथ जनतसकैु िकमका लानग बीस हजाि रूपैयाँ 

(२) कुिै व्यम्क्त, फमव, कभपिी र्ा संस्थाले उपनियम (१) बमोम्जमको दस्तिु ि लाग्िे हलुाक र्ा 
कुिीयि महसलु नतिी बोलपत्र सभबन्िी कागजात र्ा प्रस्तार् आव्हाि सभबन्िी कागजात 
पठाईददि नलम्खत अििुोि गिेमा िगिपानलकाले त्यस्तो व्यम्क्त, फमव, कभपिी र्ा संस्थालाई हलुाक 
र्ा कुरियि माफव त बोलपत्र सभबन्िी कागजात पठाई ददि ुपिेछ । 

ति, त्यसिी पठाउँदा त्यस्तो व्यम्क्त, फमव, कभपिी र्ा संस्थाले बोलपत्र सभबन्िी कागजात 
समयमा िै प्राप्त गिव िसकेमा सोका लानग िगिपानलका जर्ाफदेही हिुेछैि । 

 

५७. बोलपत्रको सूििामा लागत अिमुाि खलुाउि ु पिे: दईु किोड रूपैयाँसभमको लागत अिमुाि 
िएको निमावण कायवको बोलपत्र आब्हािको सूििामा लागत अिमुाि िकम खलुाउि ुपिेछ । 

 

५८.  बोलपत्र आह्वािको सूििामा खलुाउि ुपिे कुिाेः गाउँपानलकाले ऐिको दफा १४ मा उम्ल्लम्खत 
कुिाका अनतरिक्त बोलपत्र आह्वािको सूििामा देहाय बमोम्जमका थप कुिा समेत खलुाउि ुपिेछ ेेः– 

(क) िाविय र्ा अन्तिाववियस्तिको बोलपत्रको जािकािी, 
(ख) पूर्वयोग्यता, योग्यतासवहत र्ा योग्यतािवहत बोलपत्रको जािकािी, 
(ग) बोलपत्र आह्वाि गरिएको खरिद वर्निको जािकािी, 
(घ) वर्द्यतुीय बोलपत्र दाम्खला गिे तरिकाको जािकािी, 
(ङ) नियम ३३ को उपनियम (१) बमोम्जम लागत अिमुािको िकम, 

(ि) नियम ३५ बमोम्जमको सीनमत बोलपत्र िए त्यस्तो सीनमत बोलपत्रदातालाई ददिपुिे 
सूििा, 

(छ) ऐिको दफा १४ को उपदफा (८) बमोम्जमको बोलपत्र िए स्र्देशी बोलपत्रदाताले 
मात्र िाग नलि     पाउि ेकुिा, 

(ज) ऐिको दफा १४ को उपदफा (११) बमोम्जमको बोलपत्र िए स्र्देशी निमावण 
व्यर्सायीसँगको संयकु्त उपिमले प्राथनमकता पाउि ेकुिा, 

(झ) ऐि बमोम्जम कालोसूिीमा पिेको व्यम्क्त, फमव, संस्था र्ा कभपिीका सञ्चालकले िया ँ
फमव, कभपिी र्ा संस्था खोली कािोबाि गिेको िए त्यस्तो व्यम्क्त, फमव, संस्था र्ा 
कभपिीले बोलपत्र पेश गिव िससिे कुिा, 

(ञ) िगिपानलकाले आर्श्यक ठािेका अन्य कुिा । 
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५९. निमावण स्थलको भ्रमणेः (१) बोलपत्र तयाि गिव ि खरिद सभझौता गिव आर्श्यक सूििा प्राप्त गिव 
बोलपत्रदाता आफै र्ा निजको कमविािी र्ा एजेन्टलाई आफ्िै खिवमा सभिावर्त जोम्खमप्रनत आफै 
उििदायी हिुे गिी निमावण स्थलको भ्रमण गिव गिाउि ससिेछ । 

(२) िगिपानलकाले उपनियम (१) बमोम्जम निमावणस्थलको भ्रमण गिव अिमुनत ददि ुपिे िएमा 
त्यस्तो अिमुनत ददि ुपिेछ । 

(३) गाउँपानलकाले बोलपत्रदातालाई निमावणस्थलको यथाथव जािकािी ददि नियम ६० बमोम्जम 
हिुे बैठक अम्घ निमावणस्थलको भ्रमण गिाउि ससिेछ । 

 

६०. बोलपत्र पेश गिुव पूर्वको बैठक : (१) गाउँपानलकाले बोलपत्रदातालाई बोलपत्र सभबन्िी 
कागजात, प्रावर्निक स्पेनसवफकेशि, निमावणस्थल र्ा अन्य यस्तै कुिा सभबन्िी जािकािी गिाउि बोलपत्र 
पेश गिे अम्न्तम ददििन्दा िावियस्तिको बोलपत्र आह्वािको सूििाको हकमा कभतीमा दश ददि ि 
अन्तिाववियस्तिको बोलपत्र आह्वािको सूििाको हकमा कभतीमा पन्र ददि अगारै् बोलपत्रदाताहरुको 
बैठकको आयोजिा गिव ससिेछ । 

ति, ऐिको दफा १४ को उपदफा (४क) ि (४ख) बमोम्जम पिुेःबोलपत्र आह्वािको सूििा 
गरिएको अर्स्थामा बोलपत्र पेश गिुव पूर्वको बैठक सञ्चालि िई िसकेको िए बोलपत्रदातालाई 
पिुेःबोलपत्र सभबन्िी कुिाहरूको थप जािकािी ददि िावियस्तिको बोलपत्रको हकमा कभतीमा पाँि ददि 
ि  अन्तिाविय स्तिको बोलपत्रको हकमा कभतीमा सात ददि अगारै् त्यस्तो बैठकको आयोजिा गिव 
सवकिेछ । 

 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको बैठकमा बोलपत्रदाताले िगिपानलका समि खरिद कािबाही 
सभबन्िी कुिै प्रश्न र्ा म्जज्ञासा िाख्न ससिेछ ि गाउँपानलकाले प्रश्नकतावहरुको श्रोत उल्लेख िगिी 
सबै बोलपत्रदातालाई त्यस्तो प्रश्न र्ा म्जज्ञासाको जर्ाफ ि बैठकको माईन्यटु यथाम्शघ्र उपलव्ि 
गिाउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोम्जम िएको बैठकबाट बोलपत्र सभबन्िी कागजातको कुिै प्रावर्निक र्ा 
व्यापारिक पिमा हेिफेि गिुवपिे देम्खएमा िगिपानलकाले सो कागजातमा सोही बमोम्जम संशोिि 
गिी बोलपत्र सभबन्िी कागजात खरिद गिे सबै बोलपत्रदातालाई त्यस्तो संशोिि गरिएको 
ब्यहोिा त्यस्तो बैठक िएको पाँि ददिनित्र पठाउि ुपिेछ । 

 

६१. बोलपत्र जमाितेः (१) गाउँपानलकाले खरिदको प्रकृनत अिसुाि सबै बोलपत्रदातालाई समाि रुपले 
लाग ुहिु ेगिी स्र्ीकृत लागत अिमुाि िकमको दईुदेम्ख तीि प्रनतशत िकमको नसमानित्र िही निम्श्चत 
िकम तोकी बोलपत्र आव्हािको सूििामा बोलपत्रदाताले बोपत्रसाथ पेश गिे बोलपत्र जमाित िकम 
उल्लेख गिुव पिेछ । यस्तो िकम िगदै र्ा र्ाम्णज्य बैंकले जािी गिेको सो िकम बिाबिको बोलपत्र 
जमाित हिु ुपिेछ । 
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ति, लागत अिमुाि िखलु्िे र्ा एकाई दिमात्र खलु्ि ेगिी बोलपत्र आव्हाि गरिएको अर्स्थामा 
गाउँपानलकाले बोलपत्र सभबन्िी कागजात र्ा पूर्वयोग्यता सभबन्िी कागजात ि बोलपत्र आव्हािको 
सूििामा बोलपत्र जमाितको लानग एकमषु्ट िकम तोसि ससिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको बोलपत्र जमाितको मान्य अर्नि बोलपत्रको मान्य अर्नििन्दा 
कभतीमा तीस ददि बढीको हिु ुपिेछ । 

(३) कुिै बोलपत्रदाताले गाउँपानलकालाई कुिै खास र्ाम्णज्य बैंक र्ा वर्िीय संस्थाले जािी 
गिेको बोलपत्र जमाित ग्राह्य हिुे िहिुे िन्न े कुिा खलुाई ददि अििुोि गिेमा त्यस्तो 
गाउँपानलकाले सो सभबन्िमा तत्कालै जर्ाफ ददि ुपिेछ । 

(४) वर्देशी बैंकले जािी गिेको बोलपत्र जमाित िेपाल नित्रको र्ाम्णज्य बैकले प्रनत-प्रत्यािनूत       
(काउन्टि ग्यािेन्टी) गिेको हिु ुपिेछ । 

(५) गाउँपानलकाले बोलपत्रको मान्य हिुे अर्निनित्र खरिद सभझौता गिी ससि ु पिेछ।कुिै 
कािणर्श सो भयादनित्र खरिद सभझौता गिव िसवकि ेिएमा िीत पगेुका सबै बोलपत्रदाताहरूलाई 
बोलपत्रको मान्य हिु ेअर्नि बढाउि पत्र पठाउि ुपिेछ । 

(६) उपनियम (५) बमोम्जमको पत्र अिसुाि बोलपत्रको मान्य हिुे अर्नि बढाउिे र्ा िबढाउिे 
िन्न े सभबन्िमा बोलपत्रदाताले निणवय गिव ससि े छि।्बोलपत्रको मान्य हिुे अर्नि िबढाउि े
बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमाित जफत गिव पाईिे छैि।बोलपत्रको मान्य हिु े अर्नि बढाउिे 
बोलपत्रदाताले सोही अिरुुप सभबम्न्ित बैंकबाट मान्य अर्नि समेत थप गिी बोलपत्र जमाित 
पेश गिुव पिेछ।यसिी बोलपत्रदाताले अर्नि थप गिी बोलपत्र जमाित पेश िगिेमा बोलपत्रको 
मान्य हिुे अर्नि बढाएको मानििे छैि । 

(७) कुिै बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमाित जफत िएको अर्स्थामा गाउँपानलकाले निजले िाखेको 
जमाित िकम आफूलाई िकु्तािी गिव त्यस्तो जमाित जािी गिे बैंक समि जमाित मान्य िहि े
अर्नि नितै्र दार्ी गिुव पिेछ । 

(८) गाउँपानलकाले ऐि र्ा यस नियमार्ली बमोम्जम जफत गिुव पिे बोलपत्र जमाित बाहेक 
अन्य बोलपत्र जमाित खरिद सभझौता िएको तीि ददिनित्र सभबम्न्ित बोलपत्रदातालाई वफताव 
गिुव पिेछ । 

 

६२. बोलपत्र मान्य हिु े अर्निेः गाउँपानलकाले बोलपत्र सभबन्िी कागजात र्ा प्रस्तार् आव्हाि 
सभबन्िी कागजातमा बोलपत्र र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्तार्को मान्य हिु े अर्नि उल्लेख गदाव देहाय 
बमोम्जमको अर्नि उल्लेख गिुव पिेछ:- 

(क) दश किोड रुपैयाँसभम लागत अिमुाि िएको बोलपत्र र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्तार्को 
लानग                            -  िब्बे ददि 

(ख) दश किोड रुपैयाँिन्दा जनत सकैु बढी लागत अिमुाि िएको बोलपत्र र्ा पिामशव 
सेर्ाको प्रस्तार्को लानग           - एक सय बीस ददि 
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६३.  बोलपत्र र्ा प्रस्तार् स्र्ीकृत गिे आशयको सूििा ददि ेअर्नि : सार्वजनिक निकायले बोलपत्र र्ा 
प्रस्तार् खोलेको नमनतले बोलपत्र मान्य अर्नि नित्र बोलपत्र र्ा प्रस्तार् स्र्ीकृत गिे आशयको सूििा 
बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातालाई ददि ुपिेछ । 

 

६४. बोलपत्रको आर्श्यक प्रनत पेश गिुव पिेेः बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताले पूर्व योग्यताको प्रस्तार्, 

बोलपत्र र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्तार् पेश गदाव पूर्व योग्यता सभबन्िी कागजात, बोलपत्र सभबन्िी कागजात 
र्ा प्रस्तार् आव्हाि सभबन्िी कागजातमा उल्लेख िए बमोम्जमको आर्श्यक प्रनत पेश गिुव पिेछ । 

ति, माग गरिए बमोम्जमको बोलपत्र र्ा प्रस्तार्को प्रनत पेश िगिेको कािणबाट कुिै बोलपत्रदाता 
र्ा प्रस्तार्दातालाई प्रनतस्पिावबाट र्म्ञ्चत गिव पाइिे छैि । 

 

६५. दताव वकतार् िाख्न ु पिे ि िपावई ददि ु पिेेः (१) गाउँपानलकाले पूर्वयोग्यता सभबन्िी कागजात, 

बोलपत्र सभबन्िी कागजात र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्तार्को नबिी ि दतावको अनिलेख छुट्टा छुटै्ट िाख्न ु 
पिेछ । 

(२) बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाता आफैले र्ा निजको प्रनतनिनिले पूर्वयोग्यताको प्रस्तार्, बोलपत्र 
र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्तार् पेश गिव ल्याएमा बमु्झनलई निजलाई नमनत ि समय खलेुको िपावई ददि ु
पिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जम प्राप्त िएको बोलपत्रको बावहिी खाममा उपनियम (१) बमोम्जम 
दताव वकताबमा दताव िएको दताव िभबि उल्लेख गिुव पिेछ । 

(४) बोलपत्र नबवि ि दताव हिुे समय समाप्त िएपनछ प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत र्ा निजले 
तोकेको अनिकृतले उपनियम (१) बमोम्जमको वकतार्मा दस्तखत गिी बन्द गिुव पिेछ । 

 

६६. बोलपत्रको सिुिा : (१) गाउँपानलकाले यस नियमार्ली बमोम्जम प्राप्त िएको बोलपत्र र्ा पिामशव 
सेर्ाको प्रस्तार् सो बोलपत्र खोल्िे समयअम्घ कसैले खोल्ि िपाउिे गिी सिुम्ित तर्िले िाख्न ुपिेछ । 

(२) बोलपत्रको साथ पेश िएको िमूिाको वर्शषेता बोलपत्र खोल्िअुम्घ सार्वजनिक िहिु े गिी 
गोप्य ि सिुम्ित तरिकाले िाख्न ुपिेछ । 

 

६७. बोलपत्र वफताव र्ा संशोिि : (१) वर्द्यतुीय बोलपत्र र्ा प्रस्तार्को हकमा त्यस्तो बोलपत्र र्ा 
प्रस्तार् पेशगिे अम्न्तम समय अर्निसभम वर्द्यतुीय सञ्चाि माध्यमबाट वफताव र्ा संशोिि गिव सवकिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको वर्द्यतुीय बोलपत्र र्ा प्रस्तार् बाहेक अन्य तरिकाबाट बोलपत्र र्ा 
प्रस्तार् पेशगिे बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताले आफूले पेश गिेको बोलपत्र र्ा प्रस्तार् वफताव नलि 
र्ा संशोिि गिव िाहेमा बोलपत्र र्ा प्रस्तार् पेशगिव तोवकएको अम्न्तम समय समाप्त हिुिुन्दा 
िौबीस घण्टा अगारै् नसलबन्दी निरे्दिको खामको बावहिी िागमा देहाय बमोम्जमका कुिा 
उल्लेख गिी बोलपत्र र्ा प्रस्तार् वफताव र्ा संशोििको लानग निरे्दि ददि ुपिेछ: - 

(क) बोलपत्र र्ा प्रस्तार्को वर्षय, 

(ख) बोलपत्र र्ा प्रस्तार् आह्वाि निकाय र्ा अनिकािीको िाम ि ठेगािा, 
(ग) बोलपत्र र्ा प्रस्तार् संशोिि गरिएको र्ा वफताव माग गरिएको वर्षय, ि 
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(घ) बोलपत्र र्ा प्रस्तार् खोल्ि ेददि ि समयमा मात्र खोल्ि ुपिे । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जमको निरे्दि एक पटकिन्दा बढी ददि पाइिे छैि । 

(४) उपनियम (२) बमोम्जमको निरे्दि तथा एक पटक संशोिि िइसकेको बोलपत्र र्ा प्रस्तार् 
वफताव नलि सवकिे छैि । 

(५) बोलपत्र र्ा प्रस्तार्दाताले आफूले पेश गिेको बोलपत्र र्ा प्रस्तार् वफताव नलि र्ा संशोिि 
गिुव पदाव बोलपत्र र्ा प्रस्तार् पेश गदाव जिु माध्यमबाट बोलपत्र र्ा प्रस्तार् पेश गिेको हो सोही 
माध्यमबाट मात्र वफताव र्ा संशोिि गिव ससिेछ ि फिक माध्यमबाट पेश गिेको निरे्दि उपि 
कािबाही हिुे छैि । 

(६) उपनियम (२) बमोम्जमको नसलबन्दी निरे्दि खाम प्राप्त हिु आएमा गाउँपानलकाले त्यस्ता 
खाम नियम ६६ बमोम्जम सिुम्ित िाख्नु ्पिेछ । 

 

६८. बोलपत्र खोल्िेेः (१) प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतले दताव िएका बोलपत्र र्ा प्रस्तार् नियम १७ 
बमोम्जमको खरिद अनिकािीको संयोजकत्र्मा बोलपत्र र्ा प्रस्तार् खोल्ि कभतीमा दईु जिा सदस्य िहिे 
सनमनत गठि गिी बोलपत्रदाता र्ा निजको प्रनतनिनिको िोहर्िमा पूर्वनििावरित समयमा बोलपत्र र्ा प्रस्तार् 
खोल्ि लगाउि ुपिेछ । 

ति, बोलपत्रदाता र्ा निजको प्रनतनिनि उपम्स्थत ििएको कािणले मात्र बोलपत्र खोल्ि 
बािा पिे  छैि । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम बोलपत्र खोल्िअुम्घ भयाद िाघी प्राप्त हिु आएको बोलपत्रको खाम, 

बोलपत्र वफताव र्ा संशोिि गिवको लानग ददइएको निरे्दिको खाम ि िीतपूर्वक दताव िएका 
बोलपत्रको खामलाई छुट्याई भयाद िाघी प्राप्त हिु आएका बोलपत्र िखोली सभबम्न्ित 
बोलपत्रदातालाई वफताव गिुव पिेछ । यसिी वफताव गदाव सोको व्यहोिा, नमनत ि समय समेत 
खलुाई खरिद कािबाहीको प्रनतरे्दि तयाि गिुव पिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जम बोलपत्र वफताव गिेपनछ बोलपत्रदाताले वफताव गिव माग गिेको 
बोलपत्रको खाम खोली त्यस्तो बोलपत्रदाताको िाम पढेि सिुाउि ु पिेछ ि त्यसपनछ बोलपत्र 
संशोिि गिवको लानग ददइएका सरै् खाम खोली त्यस्ता खामनित्र िहेको ब्यहोिा पढेि सिुाउि ु
पिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोम्जमको व्यहोिा पढी सकेपनछ दाम्खला िएका बोलपत्र िमैसंग खोली 
त्यस्तो बोलपत्रको देहायको कुिा पढेि सिुाई सोको मिुलु्का तयाि गिुव पिेछ ि त्यस्तो 
मिुलु्कामा उपम्स्थत बोलपत्रदाता र्ा निजको प्रनतनिनिको दस्तखत गिाउि ुपिेछ: - 

(क) बोलपत्रदाताको िाम ि ठेगािा, 
(ख) बोलपत्रको कबोल अङ्क, 

(ग) बोलपत्रमा कुिै छुट ददि प्रस्तार् गरिएको िए सोको व्यहोिा, 
(घ) प्रावर्निक स्पेनसवफकेशिको वर्कल्प प्रस्तार् गरिएको िए सोको कबोल अङ्क, 
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(ङ) बोलपत्र जमाित िए र्ा ििएको, 
(ि) अङ्क ि अििका बीि निन्नता िए सो निन्नताको वर्र्िण, 

(छ) बोलपत्र फािाम (लेटि अफ नबड) ि मूल्य सूिी (प्राइस सेड्युल) मा बोलपबदाता र्ा 
निजको प्रनतनिनिको हस्तािि िए र्ा ििएको, 
(ज) बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा सच्याईएको र्ा केिमेट गिेकोमा केिमेट गिी उल्लेख 
गिेको िकम ि व्यहोिा, 
(झ) केिमेट िएको र्ा सच्याइएको स्थािमा बोलपत्रदाता र्ा निजको प्रनतनिनिको 
हस्तािि िए र्ा ििएको, 
(ञ) बोलपत्र फािाममा बोलपत्रदाताले कुिै कैवफयत उल्लेख गिेको िए सोको व्यहोिा ि 
दििेट वर्र्िण माग गिेको िए सोको वर्र्िण, ि 

(ट) िगिपानलकाले उपयकु्त ठािेको अन्य आर्श्यक कुिा । 

(५) यस नियम बमोम्जम बोलपत्र खोल्दाको समयमा बोलपत्र स्र्ीकृत र्ा अस्र्ीकृत गिे निणवय 
गिव सवकिे छैि । 

(६) उपनियम (१) बमोम्जम बोलपत्र र्ा प्रस्तार् खोल्दा नियम ३७ ि ३८ बमोम्जमको बोलपत्र 
र्ा प्रस्तार् िए ऐिको दफा ३२ बमोम्जमको प्रवियाबाट बोलपत्र र्ा प्रस्तार्को बावहिी खाम 
खोली आनथवक प्रस्तार्लाई िखोली छुट्याई नियम ६६ बमोम्जम सिुम्ित िाख्न ुपिेछ । 

 

६९. बोलपत्रको पूणवताको पिीिणेः  बोलपत्रको पूणवताको पिीिण गदाव मूल्यांड्ढि सनमनतले ऐिको दफा 
२३ को उपदफा  (३) मा उल्लेख िएका कुिाको अनतरिक्त देहायका कुिाको पिीिण गिुव पिेछ : 

(क) बोलपत्रदाता व्यम्क्तगत रुपमा र्ा संयकु्त उपिमको साझेदािको रुपमा एकिन्दा र्ढी 
बोलपत्रमा संलग्ि िए र्ा ििएको, 

(ख) बोलपत्रदाता ऐिको दफा ६३ को उपदफा (२) ि (३) बमोम्जम खरिद कािबाहीमा िाग 
नलि अयोग्य िए र्ा ििएको, 

(ग) गाउँपानलकाबाट र्ा गाउँपानलकाले तोकेको अन्य निकायबाट नबवि िएको बोलपत्र सभबन्िी 
कागजातमा बोलपत्र पेश िए ििएको, 

(घ) सभबम्न्ित व्यम्क्त, फमव, संस्था र्ा कभपिी आफैं ले खरिद गिेको बोलपत्र सभबन्िी कागजात 
ििी पेश गिे र्ा िगिेको । 

 

७०. बोलपत्रको मूल्याङं्कि : (१) अन्तिाववियस्तिको बोलपत्रमा बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा 
बोलपत्रको मूल्य वर्निन्न मदु्रामा उल्लेख गिव सवकिे व्यर्स्था िएमा त्यस्तो बोलपत्रहरुका मूल्यलाई 
सोही कागजातमा उल्लेख िए बमोम्जमको वर्निमयदि ि मदु्रा अिसुाि एउटै मूल्यमा परिर्तवि गिी 
बोलपत्रको मूल्यांङ्कि ि तलुिा गिुव पिेछ । 

(२) बोलपत्रको मूल्याङ्कि ि तलुिा गदाव मूल्य अनिर्वृद्ध कि बाहेकको कबोल अङ्क कायम गिी 
तलुिा गिुव पिेछ । 
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(३) प्रिनलत ऐि र्ा यस नियमार्लीमा व्यर्स्था गरिए बमोम्जम र्ाहेक कुिै बोलपत्रदाता र्ा 
आनिकारिक रुपमा निणवय प्रकृयामा संलग्ि ििएका अन्य कुिै व्यम्क्तलाई बोलपत्रको पिीिण, 

त्यस्तो पिीिण गिे नसलनसलामा बोलपत्रदातासँग माग गरिएको जािकािी र्ा प्राप्त जािकािी, 
मूल्याङ्कि तथा तलुिासँग सभबम्न्ित जािकािीहरु ददि पाइिे छैि । 

(४) मूल्याङ्कि सनमनतले ऐिको दफा २५ को उपदफा (१) बमोम्जम मूल्याङ्किको लानग समारे्श 
िएका बोलपत्रको मूल्याङ्कि गदाव त्यस्तो बोलपत्रको बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा उल्लेख िएको 
आिाि ि तरिका अिसुाि गिुव पिेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोम्जम बोलपत्रको मूल्यांङ्कि गदाव बोलपत्रको प्रावर्निक, व्यापारिक ि 
आनथवक पिको मूल्यांङ्कि गिुव पिेछ । 

(६) बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा उल्लेम्खत िेत्र, गणुस्ति, वर्शेषता, शतव, कायव सभपादि र्ा अन्य 
कुिै आर्श्यकतामा ताम्त्र्क फिक ि गम्भिि असि िपिे गाउँपानलकालाई स्र्ीकायव सािानतिा 
फिक िएका बोलपत्रहरुलाई सािितूरुपमा प्रिार्ग्राही बोलपत्र मानििेछ ि त्यस्ता बोलपत्रको 
मूल्याङ्कि गदाव लागतमा कुिै प्रिार् पिे िएमा त्यस्तो प्रिार्को मूल्य समाि आिािमा कायम 
गिी बोलपत्रको कबोल अङ्कमा समायोजि गिी बोलपत्रको मूल्यावङ्कत िकम निकाल्ि ुपिेछ । 

(७) उपनियम (६) ि नियम ७१, ७२ ि ७३ बमोम्जम निकानलएको बोलपत्रको मूल्यांवङ्कत िकम 
बोलपत्रको तलुिा गिे प्रयोजिको लानग मात्र प्रयोग हिुेछ ि खरिद सभझौताको मूल्यमा समारे्श 
गिव पाईिे छैि । 

(८) बोलपत्रको मूल प्रनत ि प्रनतनलवप प्रनतमा मूल्य र्ा अन्य कुिै कुिामा निन्नता पाइएमा मूल 
प्रनतमा उल्लेख िएको मूल्य र्ा कुिा मान्य हिुेछ । 

(९) मूल्यांङ्कि सनमनतले उपनियम (६) बमोम्जमको सािानतिा फिकको मूल्य कायम गदाव 
सभबम्न्ित कामको लागत अिमुाि र्ा प्रिनलत बजाि मूल्य र्ा व्याजदिको आिािमा कायम गिुव 
पिेछ । त्यस्तो लागत अिमुाि, प्रिनलत बजाि मूल्य र्ा व्याज दि निम्श्चत ििएको अर्स्थामा 
सोही आइटमको अन्य सािितू रुपमा प्रिार्ग्राही बोलपत्रमा उल्लेख िएको मूल्यको औसतका 
आिािमा कायम गिुव पिेछ । 

(१०) यस नियम बमोम्जम कायम गरििे मूल्यको औम्ित्यताको सभबन्िमा बोलपत्रदातासँग 
पिामशव गिुव हदैुि । 

 

७१. बोलपत्रको प्रावर्निक पिको मूल्याङं्किेः (१) मूल्यांङ्कि सनमनतले नियम ७० को उपनियम (५) 
बमोम्जम बोलपत्रको प्रावर्निक पिको मूल्याङ्कि गदाव देहायका कुिाको मूल्यांङ्कि गिुव पिेछ: 

(क) मालसामाि आपूनतव, निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको िेत्र, 

(ख) मखु्य मखु्य मालसामाि, निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको प्रावर्निक स्पेनसवफकेशि ि 
कायव सञ्चालि तथा कायव सभपादि (अपिेवटङ्ग एण्ड पफव मेन्स) वर्शेषताहरु, ि 

(ग) र्ािेम्ण्टको समयार्नि । 
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(२) उपनियम (१) बमोम्जम मूल्यांङ्कि गदाव बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा उम्ल्लम्खत कुिा ि 
बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा उल्लेख गिेको कुिामा कुिै निन्नता पाइएमा मूल्यांङ्कि सनमनतले सो 
निन्नता समेत उल्लेख गिुव पिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जमको निन्नताको मूल्य बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा उल्लेख िए 
बमोम्जमको आिाि ि तरिका बमोम्जम गणिा गिी कायम गिुव पिेछ । 

 

७२. बोलपत्रको व्यापारिक पिको मूल्याङं्किेः (१) नियम ७१ बमोम्जम बोलपत्रको प्रावर्निक पिको 
मूल्यांङ्कि िएपनछ मूल्याङ्कंि सनमनतले त्यस्तो बोलपत्रको नियम ७० को उपनियम (५) बमोम्जम 
व्यापारिक पिको मूल्यांङ्कि गदाव देहायका कुिाको मूल्यांङ्कि गिुव पिेछ: 

(क) मालसामाि, निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ा आपूनतव र्ा सभपन्न गिे अर्नि, 

(ख) िकु्तािीको शतव, 
(ग) बोलपत्रदाताले समयमा काम सभपन्न िगिे र्ापत नतिुव पिे पूर्वनििावरित िनतपूनतव तथा 
समय अगारै् कायव सभपन्न गिे र्ापत पाउिे बोिस, 

(घ) प्रत्यािनूत सभबन्िी बोलपत्रदाताको दावयत्र्, 

(ङ) बोलपत्रदाताले पूिा गिुवपिे दावयत्र्, 

(ि) बोलपत्रदाताले प्रस्तावर्त खरिद सभझौतामा अन्य कुिै शतव थप गिेको िए त्यस्तो 
शतव । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम मूल्यांङ्कि गदाव बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा उम्ल्लम्खत कुिा ि 
बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा उल्लेख गिेको कुिा जाँिी कुिै निन्नता पाइएमा मूल्याङ्कि सनमनतले सो 
निन्नता समेत उल्लेख गिुव पिेछ । 

(३) मूल्याङ्कि सनमनतले उपनियम (२) बमोम्जमको निन्नताको मूल्य कायम गदाव बोलपत्र 
सभबन्िी कागजातमा उल्लेख िए बमोम्जमको आिाि ि तरिका बमोम्जम गणिा गिी कायम गिुव 
पिेछ । 

 

७३. बोलपत्रको आनथवक पिको मूल्याङं्कि: (१) नियम ७१ ि ७२ बमोम्जम बोलपत्रको प्रावर्निक ि 
व्यापारिक पिको मूल्यांङ्कि िएपनछ त्यस्तो बोलपत्रको आनथवक पिको मूल्यांङ्कि गिुव पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम आनथवक पिको मूल्यांङ्कि गदाव प्रावर्निक ि व्यापािीक पिका 
कुिाहरुमध्ये आर्श्यक कुिाहरुको ि आर्श्यकतािसुाि देहायका कुिा समेतको बोलपत्र सभबन्िी 
कागजातमा उल्लेख िएको आिाि ि तरिका बमोम्जम मूल्य नििाविण गिी बोलपत्रको मूल्यांवकत 
िकम कायम गिुव पिेछ: - 

(क) आन्तरिक ढुर्ािी खिव, 
(ख) प्रावर्निक वर्शेषता । 

(३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोम्जम प्रावर्निक वर्शेषताको मूल्यांङ्कि गदाव बोलपत्र 
सभबन्िी कागजातमा उम्ल्लम्खत खरिद सभबन्िी न्यूितम दि, िमता र्ा प्रनतफलिन्दा र्ढी दि, 
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िमता र्ा प्रनतफलको बोलपत्र पेश िएकोमा मूल्यांङ्कि सनमनतले न्यूितम दि, िमता र्ा 
प्रनतफलको मात्र मूल्याङ्कि गिुव पिेछ । 

(४) बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा स्र्देशी मालसामाि ि स्थािीय निमावण व्यर्सायीलाई 
प्राथनमकता ददईि े कुिा उल्लेख िएकोमा बोलपत्रको आनथवक पि मूल्याङ्कि गदाव मूल्यांङ्कि 
सनमनतले स्र्देशी मालसामाि र्ा निमावण व्यर्सायीलाई ददईिे प्राथनमकताको िकम गणिा गिी 
त्यस्तो िकम वर्देशी बोलपत्रदाताको कबोल अङ्कमा जोडी मूल्यांवकत अङ्क कायम गिुव पिेछ । 

(५) मूल्यांङ्कि सनमनतले बोलपत्र मूल्याङ्कि गदाव बोलपत्रदाताले नसफारिस गिेको जगेडा 
पाटवपूजावका सभबन्िमा वर्िाि गिुव हुँदैि । 

 

७४. निमावण कायवको बोलपत्रको वर्शषे मूल्याङं्कि: (१) निमावण कायवको बोलपत्र मूल्यांङ्कि गदाव 
मूल्यांङ्कि सनमनतले नियम ७१, ७२ ि ७३ मा उम्ल्लम्खत कुिाको अनतरिक्त देहायका कुिाको मूल्यांङ्कि 
गिुव पिेछ:- 

(क) निमावण कायवको कायव योजिा, कायव सभपादि तानलका ि परििालि समय बोलपत्र 
सभबन्िी कागजातमा उल्लेख िए अिसुािको िए र्ा ििएको, 
(ख) बोलपत्रदाताले वर्ल अफ सर्ाम्न्टटीमा संलग्ि आइटमको लानग उल्लेख गिेको प्रनत 
एकाइ दि वर्श्वसिीय िए र्ा ििएको, 
(ग) कबोल अङ्क देहायको कािणले असन्तनुलत िए र्ा ििएको: - 

(१) खरिद सभझौताको प्रािम्भिक ििणमा गिुव पिे कामको आइटमको लानग 
बोलपत्रदाताले अस्र्ािावर्क उच्ि दि उल्लेख गिेकोले, र्ा 
(२) बोलपत्रदाताले नबल अफ सर्ाम्न्टटीको कुिै आइटममा न्यूि अिमुाि 
िएको ििी वर्श्वास गिेको आइटमको लानग निजले अस्र्ािावर्क उच्ि दि 
उल्लेख गिेकोले । 

(घ) बोलपत्रदाताले पेश गिेको ऐिको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) 
बमोम्जमको वर्र्िण अिरुूप सो निमावण कायव सभपन्न गिव ससिे निजको प्रावर्निक िमता 
िए र्ा ििएको । 

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोम्जमको अर्स्थामा र्ा बोलपत्रदाताले सन्तोषजिक रुपमा 
काम सभपन्न गिव िससि े गिी न्यूि कबोल अङ्क उल्लेख गिेको र्ा निमावण कायवको िेत्र र्ा 
प्रावर्निक स्पेनसवफकेशि गलत रुपमा बझुी र्ा िबझुी अस्र्ािावर्क न्यूि कबोल अङ्क उल्लेख 
गिेको र्ा प्रािम्भिक ििणमा गरिि े निमावण कायवको लानग बढी दिले उल्लेख गिेको (फ्रन्ट 
लोनडङ्ग) छ छैि िन्न े कुिा मूल्याङ्कि सनमनतले जाँि गिुव पिेछ । त्यसिी न्यूि कबोल अङ्क 
उल्लेख गिेको अर्स्थामा मूल्यांङ्कि सनमनतले त्यस्तो बोलपत्रदातासँग दि वर्श्लषेण सवहतको 
स्पष्टीकिण माग गिुव पिेछ । 

(३) मूल्यांङ्कि सनमनतले उपनियम (२) बमोम्जम मागेको स्पष्टीकिण सन्तोषजिक िएमा त्यस्तो 
बोलपत्रदातासँग निजको कबोल अङ्कको आठ प्रनतशतले हिु ेिकम बिाबिको थप कायव सभपादि 
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जमाित नलई बोलपत्र स्र्ीकृत गिे नसफारिस गिव ि त्यस्तो स्पष्टीकिण सन्तोषजिक ििएमा 
त्यस्तो बोलपत्र अस्र्ीकृत गिव नसफारिस गिव ससिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोम्जम नलइएको थप कायव सभपादि जमाित अम्न्तम वर्ल िकु्तािी िएपनछ 
वफताव गिुव पिेछ । 

 

७५. प्रनतरे्दि पेश गिुव पिेेः मूल्यांङ्कि सनमनतले नियम ६९, ७०, ७१, ७२, ७३ ि ७४ बमोम्जम गिेको 
पिीिण तथा मूल्याङ्किको वर्स्ततृ वर्श्लषेण ि देहायका कुिा खलुाई सोको प्रनतरे्दि तयाि गिुव पिेछ ि 
सो प्रनतरे्दि मूल्यांङ्कि कायव शरुु गिेको नमनतले पन्रर ददिनित्रमा गाउँपानलकामा पेश गिुव पिेछ:- 

(क) बोलपत्रदाताको िाम ि ठेगािा, 
(ख) बोलपत्रदाताहरुको कूल कबोल िकम ि मदु्रा, 
(ग) ऐिको दफा २३ को उपदफा (८) ि (९) बमोम्जम त्रवुट सच्याईएको िए त्यस्तो त्रवुट 

सच्याई कायम िएको कूल कबोल िकम ि मदु्रा, 
(घ) बोलपत्रदाताले कुिै छुट ददि प्रस्तार् गरिएको कुिा आनथवक प्रस्तार् खोलेको मिुलु्कामा 

उल्लेख िएको िए मूल्यांङ्कि सनमनतले त्यसिी छुट ददि प्रस्तार् गरिएको िकम समायोजि 
गिेको कुिा, 

(ङ) ऐिको दफा १३ उपदफा (२) को खण्ड (ि) बमोम्जम बोलपत्र तलुिा गिव प्रयोग िएको 
मदु्रा ि उम्ल्लम्खत नमनतको वर्निमय दिको आिािमा कायम िएको िकम, 

(ि) ऐिको दफा २३ को उपदफा (२), (३), (४) ि (६) बमोम्जम पिीिण गदाव पाईएका 
आिािहरु, 

(छ) ऐिको दफा २५ को उपदफा (८) बमोम्जम न्यूितम मूल्यांवङ्कत सािितूरुपमा प्रिार्ग्राही 
बोलपत्रको मूल्याकंिको आिाि ि तिीका । 

 

७६. बोलपत्र स्र्ीकृत गिे अनिकािीेः (१) देहायको िकमको बोलपत्र स्र्ीकृत गिे अनिकाि देहाय 
बमोम्जमका अनिकािीलाई  हिुेछ:- 

क) एक किोड रूपैयाँसभमको      िाजपत्रावङ्कत ततृीय शे्रणी र्ा सो सिहको शाखा प्रमखु 

ख) पाँि किोड रूपैयाँसभमको      िाजपत्रावङ्कत दितीय शे्रणीको र्ा सो सिहको 
शाखा प्रमखु 

ग) दश किोड रूपैयाँसभम िकमको     प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत 

घ) दश किोड रूपैया िन्दा बढी िकमको   अध्यि 

 

७७. मालसामािको िमूिा: (१) बोलपत्र मूल्यांङ्कि हुँदा असफल िएको बोलपत्रदाताले आफूले पेश 
गिेको मालसामािको िमूिा वफताव नलि गाउँपानलका  समि खरिद सभझौता िएको सात ददिनित्र 
नलम्खत रुपमा अििुोि गिव ससिेछ । 
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(२) उपनियम (१) बमोम्जम अििुोि िएकोमा त्यस्तो मालसामािको िमूिा पिीिणमा िष्ट 
ििएको िए ढुर्ािी गिे ि प्याकेम्जङ गिे लगायतका सभपूणव खिव बोलपत्रदाताले िै व्यहोिे गिी 
त्यस्तो िमूिा गाउँपानलकाले निजलाई वफताव गिुव पिेछ । 

(३) स्र्ीकृत बोलपत्रको बोलपत्रदाताले पेश गिेको मालसामािको िमूिाको आपूनतव गरिि े
मालसामािसँग तलुिा गिे प्रयोजिको लानग गाउँपानलकाले बोलपत्र मूल्यांङ्कि सनमनतबाट प्रमाम्णत 
गिाई सिुम्ित िाख्न ुपिेछ । 

 

परिच्छेद–६ 

पिामशव सेर्ा सभबन्िी व्यर्स्था 
 

७८. कायव िते्रगत शतव तयाि गिुव पिे: गाउँपानलकाले पिामशव सेर्ा खरिद गिवको लानग  देहायका 
कुिा सवहतको कायव िेत्रगत शतव तयाि गिुव पिेछ:- 

(क) पिामशवदाताले गिुव पिे कामको पषृ्ठिनूम ि उदे्दश्य, 

(ख) पिामशवदाताको कायविेत्र ि निजले सभपादि गिुव पिे काम, 

(ग) कामसंग सभबम्न्ित अध्ययि तथा आिािितू त्यांक उपलब्ि िए सोको वर्र्िण, 

(घ) पिामशवदाताले गाउँपानलकालाई कुिै ज्ञाि र्ा शीप हस्तान्तिण गिुव पिे िए सो सभबन्िी 
वर्र्िण, 

(ङ) तानलम प्रदाि गिुवपिे िए तानलम ददि ुपिे कमविािीको संख्या, 
(ि) पिामशवदाताको मखु्य जिशम्क्तको काम तथा योग्यता ि निजले गिुवपिे कामको लानग लाग्ि े

अिमुानित समय, 

(छ) पिामशवदाताले काम शरुु गिे ि सभपादि गरिससि ुपिे समय, 

(ज) गाउँपानलकाले पिामशवदातालाई उपलब्ि गिाउि ेसूििा, िौनतक सवुर्िा, उपकिणको वर्र्िण, 

ि 

(झ) पिामशवदाताले पेश गिुवपिे प्रनतरे्दि, त्यांक, िससा, सिे प्रनतरे्दि आददको वर्र्िण । 

 

७९. खलुा रुपमा आशयपत्र माग गिी संम्िप्त सूिी तयाि गिुवपिेेः (१) गाउँपानलकाले र्ीस लाख 
रुपैंयाँिन्दा बढी मूल्यको पिामशव सेर्ा खरिद गिव ऐिको दफा ३० बमोम्जम सूििा प्रकाशि गिी 
आशयपत्र माग गिुव पिेछ । 

(२) सामान्यतया दश किोड रुपैयाँिन्दा बढी िकमको पिामशव सेर्ा खरिद गिुव पिेमा 
अन्तिाववियस्तिको आशयपत्र माग गिुव पिेछ । 

(३) उपनियम (१) ि (२) बमोम्जम आशयपत्र माग गिे सूििामा देहायका कुिाहरु खलुाउि ु
पिेछ: 

(क) गाउँपानलकाको िाम ि ठेगािा, 
(ख) प्रस्तावर्त काम र्ा आयोजिाको सामान्य वर्र्िण, 

(ग) प्रस्तावर्त कामको खिव व्यहोिे स्रोत, 
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(घ) आशयपत्रदाताको योग्यता, 
(ङ) आशयपत्रदाता फमव र्ा कभपिी िए, 

     १) फमव र्ा कभपिीको वर्र्िण, संगठि ि कमविािी, 
     २) दईु र्ा दईुिन्दा बढी फमव र्ा कभपिीले समूह, संगठि र्ा संयकु्त उपिमको रुपमा पिामशव 
सेर्ा ददि े िए त्यस्ता फमव र्ा कभपिीको िाम, ठेगािा, वर्र्िण तथा मखु्य िई काम गिे फमव र्ा 
कभपिीको िाम, 

     ३) वर्गत सात र्षवमा सभपन्न गिेको समाि प्रकृनतको काम ि स्थािको वर्र्िण, ि 

    ४) प्रस्तावर्त कायवमा संलग्ि हिु ेप्रमखु जिशम्क्तको रै्यम्क्तक वर्र्िण । 

(ि) व्यम्क्तगत पिामशवदाताको हकमा वर्गत िाि र्षवमा सभपन्न गिेको समाि प्रकृनतको 
काम ि स्थािको वर्र्िण तथा निजको रै्यम्िक वर्र्िण, 

(छ)  प्रस्तावर्त कायव सभपन्न गिव लाग्िे अिमुानित समय, 

(ज) संम्िप्त सूिीमा पिेका व्यम्क्त, फमव, संस्था र्ा कभपिीबाट मात्र पिामशव सेर्ा खरिद 
सभबन्िी प्रस्तार् माग गरिि ेकुिा, 

(झ) आशयपत्रदाताले पेश गिुव पिे कागजातहरु, 

(ञ) आशयपत्र तयाि गिे निदेशि ि आशयपत्र पेश गिे अम्न्तम नमनत तथा स्थाि, ि 

(ट) गाउँपानलकासंग सभपकव  गिे ठेगािा ि सभपकव  व्यम्क्त । 

(४) अन्तिाववियस्तिको आशयपत्र माग गदाव एक तह मानथको अनिकािीको म्स्र्कृनत नलि ुपिेछ 
। 

(५) यस नियम बमोम्जम पिव आएका आशयपत्रदाताको योग्यता, अििुर् ि िमता समेत मूल्यांङ्कि 
गिी त्यस्तो आशयपत्रदाताको योग्यता, अििुर् ि िमता मूल्याङ्कि गिे आिाि समेत यवकि 
गिी त्यस्तो पिामशव सेर्ा ददि ससिे आसयपत्रदाताको छिौट गिुव पिेछ । 

ति, स्र्ीकृत मूल्याङ्किका आिािहरू आशयपत्र दाम्खला िई सकेपनछ परिर्तवि गिी 
मूल्याङ्कि गिव सवकिे छैि । 

(६) अन्तिाववियस्तिको आशयपत्रदाताको छिौट गदाव वर्निन्न मलुकु, पषृ्ठिनूम ि एक स्थािीय फमव 
र्ा कभपिीको छिौट गिुव पिेछ । 

(७) उपनियम (१) बमोम्जमको सूििा बमोम्जम आशयपत्र पेश िगिे ख्यानत प्राप्त 
पिामशवदातासंग सभपकव  गिी निजको िाम संम्िप्त सूिीमा समारे्श गिव सवकिेछ । 

(८) यस नियम बमोम्जम आशयपत्रदाताको छिौट गदाव र्ा उपनियम (७) बमोम्जम िाम समारे्स 
गदाव कभतीमा तीि र्टा आशयपत्रदाता छिौट हिु िसके पिुेः सूििा प्रकाशि गिी 
आशयपत्र माग गिुव पिेछ । 

(९) उपनियम (८) बमोम्जम दोस्रो पटक सूििा प्रकाशि गदाव पनि कभतीमा तीि र्टा आशयपत्र 
छिौट हिु िसकेमा छिौट िएका जनत आशयपत्रदाताको मात्र सूिी कायम गिव सवकिेछ । 
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(१०) यस नियम बमोम्जम तयाि िएको सूिीको जािकािी आशयपत्र पेश गिे सबै 
आशयपत्रदातालाई ददि ुपिेछ । 

(११) उपनियम (२) बमोम्जम पिामशव सेर्ाको खरिदको हकमा वर्देशी आशयपत्रदाताले स्र्देशी 
पिामशवदाता व्यम्क्त, फमव र्ा कभपिीसँग संयकु्त उपिम गिेमा त्यस्तो वर्देशी 
आशयपत्रदातालाई प्राथनमकता ददि सवकिेछ । 

ति, यसिी संयकु्त उपिम कायम गदाव दोहोिो पिे गिी संयकु्त उपिम गिव सवकिे  

छैि । 

(१२) उपनियम (५) बमोम्जम िमताको मूल्याङ्कि गदाव पिामशव सेर्ाको कूल लागत अिमुािको 
एक सय पिास प्रनतशतमा िबढ्ि ेगिी हिुे कािोबाि िकम (टिवओिि) को आिाि नलि ु
पिेछ । 

(१३) उपनियम (५) बमोम्जम आशयपत्रदाताको छिौट गदाव नियम ६३ बमोम्जमको अर्निनित्र 
कायव सभपन्न हिुे गिी छिौट गिुव पिेछ । 

(१४) यस नियम बमोम्जम आशयपत्रदाता छिौट गदाव कुिै आशयपत्रदाताले आफूले प्राप्त गिेको 
अङ्क ि छिौटमा पिव िसकेको कािण माग गिेमा पाँि ददिनित्र निजले प्राप्त गिेको अङ्क ि 
छिौट हिु िसकेको कािण आशयपत्रदातालाई ददि ुपिेछ । 

 

८०. प्रस्तार् माग गिे : (१) नियम ७९ बमोम्जम संम्िप्त सूिी तयाि िएपनछ गाउँपानलकाले सो 
सूिीमा पिेका आशयपत्रदाताहरुलाई प्रस्तार् सभबन्िी कागजात, हलुाक, कुरियि र्ा व्यम्क्त र्ा वर्द्यतुीय 
सञ्चाि माध्यम माफव त पठाई बीस लाख रूपैयाँसभम लागत अिमुाि िएको खरिदका लानग कभतीमा पन्र 
ददि ि सो िन्दा बढी लागत अिमुाि िएको खरिदका लानग कभतीमा तीस ददिको समय ददई 
निजहरुबाट प्रस्तार् माग गिुव पिेछ । यसिी पठाइिे प्रस्तार् सभबन्िी कागजातको कुिै शलु्क लाग्िे 
छैि । 

(२) प्रस्तार् सभबन्िी कागजातमा ऐिको दफा ३१ मा उम्ल्लम्खत कुिाका अनतरिक्त देहायका 
कुिाहरु उल्लेख गिुव पिेछ: 

(क) प्रस्तार् माग पत्र, 

(ख) प्रस्तार्दाताले प्रस्तार् गिेको प्रमखु जिशम्क्तले आफ्िो हालसालैको रै्यम्क्तक वर्र्िण 
सत्य ि पूणव िहेको कुिा प्रमाम्णत गिेको हिु ुपिे व्यहोिा, 

(ग) प्रावर्निक प्रस्तार् मूल्यांङ्कि गिेपनछ मात्र आनथवक प्रस्तार् खोनलि ेकुिा, 
(घ) प्रावर्निक प्रस्तार्मा प्रस्तार्दाताले प्राप्त गिुव पिे उिीणावङ्क, 

(ङ) प्रस्दातार्दाताले सभबम्न्ित कामको लानग आफ्िो छुटै्ट कायवयोजिा तथा जिशम्क्त 
प्रस्ताब गिव ससिे र्ा िससि,े 

(ि) प्रस्तार्दाताले कायविेत्रगत शतवमा वटप्पणी गिव ससि ेर्ा िससि,े ि 

(छ) प्रस्तावर्त कायव गिव आर्श्यक पिे िकम व्यहोिे स्रोत । 
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(३) गाउँपानलकाले प्रस्तार् सभबन्िी कागजातमा प्रस्तार् मूल्यांङ्किको अङ्किाि उल्लेख गिुव  

          पिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोम्जम अङ्किाि उल्लेख गदाव देहाय बमोम्जम गिुव पिेछ: - 

(क) प्रस्तार्को छिौट गणुस्ति ि लागत वर्नि अपिाई गरििे िएमा कामको प्रकृनत ि 
जवटलता अिसुाि प्रावर्निक तथा आनथवक प्रस्तार्को कूल अङ्किाि एकसय हिु ेगिी ि 
त्यस्तो कूल अङ्किाि मध्ये प्रावर्निक प्रस्तार्को कूल अङ्किाि सििीदेम्ख िब्बे ि 
आनथवक प्रस्तार्को अङ्किाि तीसदेम्ख दशसभम हिुे गिी नििाविण गिुव पिेछ । 

(ख) प्रस्तार्को छिौट गणुस्ति वर्नि, निम्श्चत बजेट वर्नि ि न्यूि लागत वर्नि अपिाई 
गरििे िएमा प्रावर्निक प्रस्तार्को कूल अंङ्किाि एकसय हिुे गिी नििाविण गिुव  

पिेछ । 

(५) निम्श्चत बजेट वर्निबाट पिामशवदाताको छिौट गिव प्रस्तार् आव्हाि गदाव उपलब्ि बजेट 
प्रस्तार्मा खलुाउि ुपिेछ । 

(६) प्रस्तार् सभबन्िी कागजातमा पिामशवदाताको छिौट गिव अङ्किाि उल्लेख गदाव देहाय 
बमोम्जमको अङ्कको सीमा ििाघ्िे गिी कामको प्रकृनत ि जवटलता अिसुाि उपयकु्त अङ्क उल्लेख 
गिुव पिेछ: 

(क) प्रस्तार्दाताको खास कामको अििुर्  कूल अङ्कको पच्िीस प्रनतशतसभम 

(ख) कायव सभपादि गिे तरिका ि कायव िेत्रगत शतव प्रनतको प्रिार्ग्राहीता  

       कूल अङ्कको बीसदेम्ख पैंतीस 
प्रनतशतसभम 

(ग) मखु्य मखु्य जिशम्क्तको योग्यता ि अििुर् कूल अङ्कको तीसदेम्ख साठी 
प्रनतशतसभम 

(घ) प्रवर्नि हस्तान्तिण र्ा तानलम  कूल अङ्कको दश प्रनतशतसभम 

(ङ) स्र्देशी जिशम्क्तको सहिानगता  कूल अङ्कको दश प्रनतशतसभम 

जभमा    कूल अङ्क १०० 

(७) उपनियम (६) को खण्ड (ङ) मा उम्ल्लम्खत अङ्किाि िावियस्तिको प्रस्तार्को हकमा लागू 
हिुेछैि । 

(८) उपनियम (६) मा उम्ल्लम्खत सबै मूल्यांङ्किका आिािलाई तीि र्टा उप-आिािमा वर्िाजि 
गिी सो र्ापतको अङ्क समेत नििाविण गिुव पिेछ । 

(९) उपनियम (३) बमोम्जम अङ्किाि उल्लेख गदाव उिीणावङ्क समेत उल्लेख गिुव पिेछ । 

(१०) पिामशव सेर्ाको खरिदको प्रस्तार् सभबन्िी कागजातमा पिामशवदाता छिौट गिे अङ्किाि 
उल्लेख गदाव कुिै पिामशवदाता व्यम्क्त, फमव र्ा कभपिीसँग िइिहेका काम (र्कव  इि ह्याण्ड) को 
जिशम्क्त सोही हदसभम पनछल्लो प्रस्तार्को मूल्याङ्किको समयमा गणिा िहिु ेकुिा उल्लेख गिुव 
पिेछ । 

(११) यस नियम बमोम्जम प्रस्तार् मूल्याङ्कि गदाव उपनियम (८) बमोम्जम गरिएको वर्िाजि ि 
सो र्ापतको अङ्किािको आिािमा मात्र मूल्याङ्कि गिुव पिेछ । 
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८१. मौजदुा सूिीमा िहेका पिामशवदाताबाट प्रस्तार् माग गिी पिामशव सेर्ा नलि सवकिेेः (१) बीस 
लाख रुपैयाँ िन्दा कम िकमको पिामशव सेर्ा ऐिको दफा ६क. बमोम्जमको मौजदुा सूिीमा िहेका 
पिामशवदाताबाट नलम्खत रुपमा प्रावर्निक ि आनथवक प्रस्तार् माग गिी खरिद गिव सवकिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम प्रस्तार् माग गदाव सभिर् िएसभम छ र्टा ि कभतीमा तीि र्टा 
पिामशवदातालाई प्रस्तार् सभबन्िी कागजात पठाई प्रावर्निक ि आनथवक छुट्टा छुटै्ट खाममा माग 
गिुव पिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जमको प्रस्तार् मूल्यांङ्कि वर्नि गणुस्ति ि लागत वर्नि अिसुाि छिौट 
गिुव   पिेछ । 

 

८२. प्रस्तार् तयाि गिव ददईि ेनिदेशिमा उल्लेख गिुवपिे कुिाेः ऐिको दफा ३१ को उपदफा (२) को 
खण्ड (ग) बमोम्जमको प्रस्तार् तयाि गिव प्रस्तार्दातालाई ददइिे निदेशिमा देहायका कुिा उल्लेख गिुव 
पिेछ: 

(क) प्रावर्निक प्रस्तार् ि आनथवक प्रस्तार्को ढाँिा, 
(ख) प्रावर्निक ि आनथवक प्रस्तार् तयाि गिे ि पेश गिे तिीका, 
(ग) काम कनत ििणमा पूिा हिु ेहो ि थप काम ददि सवकि ेिसवकिे कुिा, 
(घ) प्रस्तार् सभबन्िी कागजातका सभबन्िमा प्रस्तार्दाताले कुिै जािकािी नलि ुपिे िए त्यस्तो 

जािकािी नलि सवकिे तरिका, 
(ङ) प्रस्तावर्त कामको कुिै अंश पिामशवदाताले सब-कन्रयासटमा ददि ससि ेिससि ेकुिा, 
(ि) गाउँपानलकाले उपलब्ि गिाउि ेसूििा, सेर्ा, उपकिण सभबन्िी जािकािी, 
(छ) प्रस्तार् पेश गिुवअम्घ प्रस्तार्दाताको बैठक हिुे िहिु ेकुिा, 
(ज) प्रस्तार् मान्य हिुे अर्नि, 

(झ) प्रस्तावर्त खरिद कािबाही अन्तगवत सजृिा हिु े कुिै मालसामाि आपूनतव, निमावण कायव, अन्य 
सेर्ा र्ा पिामशव सेर्ा सभबन्िी काम पिामशवदात ृफमव र्ा निजसंग सभबद्ध व्यम्क्त संस्थालाई 
ददंदा प्रस्तावर्त पिामशव सेर्ासंगको स्र्ाथव बाम्झि ससछ िन्ने गाउँपानलकालाई लागेमा त्यस्तो 
प्रस्तार्दाता र्ा व्यम्क्तलाई त्यस्तो काम ददि िसवकि ेकुिा, 

(ञ) प्रस्तार्दाता ि निजको जिशम्क्तले नतिुव पिे कि र्ािेको जािकािी ि प्रस्तार्दाताले कि र्ा 
अन्य कुिै वर्षयमा थप जािकािी नलि िाहेमा निजले सभपकव  गिुव पिे आनिकारिक अन्य 
निकाय, 

(ट) प्रस्तार्को िाषा, 
(ठ) गाउँपानलकाले प्रस्तार् सभबन्िी कागजात संशोिि गिे कायववर्नि, 

(ड) प्रस्तार् पेश गिे तरिका, 
(ढ) प्रस्तार् खोल्िे तरिका, 
(ण) गोपनियता सभबन्िी शतव । 
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८३. प्रस्तार् छिौट वर्निेः (१) गाउँपानलकाले देहायको कामको लानग पिामशव सेर्ा खरिद गदाव 
गणुस्ति वर्नि छिौट गिी खरिद गिव ससिेछ: 

(क) आफ्िो िेत्रको आनथवक र्ा िेत्रगत अध्ययि, र्हिुेनत्रय (मल्टी सेसटिल) 
सभिाव्यता अध्ययि, घातक फोहिमैला ब्यर्म्स्थत गिे एरं् तह लगाउिे संयन्त्रको 
नडजाइि, शहिी गरुुयोजिाको नडजाइि, वर्म्िय िेत्र सिुाि जस्ता पिामशवदाताबाट अपेम्ित 
कायव स्पष्टरुपमा यवकि गिव िसवकिे प्रकृनतको ि गाउँपानलकाले पिामशवदाताबाट खोजपूणव 
प्रस्तार्को अपेिा गिेको काम, 

(ख) ठूला बाँि र्ा प्रमखु पूर्ाविाि निमावणको सभिाव्यता अध्ययि र्ा संिििात्मक 
इम्न्जनियरिङ्ग नडजाइि, महत्र्पूणव िीनत सभबन्िी अध्ययि, वर्षयगत िेत्रको व्यर्स्थापि 
अध्ययि जस्ता उच्ि दिता आर्श्यक पिे ि िवर्ष्यमा गभिीि तथा दूिगामी प्रिार् पािे 
वकनसमको काम, 

(ग) व्यर्स्थापि पिामशव, िेत्रगत (सेसटिल) तथा िीनतगत अध्ययि जस्ता सेर्ाको 
मूल्य कामको गणुस्तिमा नििवि हिुे र्ा व्यम्क्त, संस्था वपच्छे सािितू रुपमा अलग अलग 
तरिकाबाट सभपादि गिव सवकि े ि प्रनतस्पिी प्रस्तार्को लागत तलुिा गिव िसवकि े
वकनसमको काम । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम गणुस्ति वर्नि छिौट गिव प्रमखुको स्र्ीकृनत नलि ुपिेछ । 

(३) लेखापिीिण, सामान्य इम्न्जनियिीङ्ग नडजाइि तथा खरिद एजेन्ट जस्ता िाम्रिी अभ्यास 
िइसकेका, नियनमत प्रकृनतका ि कम लागत लाग्ि ेकामका लानग न्यूि लागत वर्नि छिौट गिव 
सवकिेछ । 

 

८४. प्रस्तार् खोल्ि ेतरिकाेः (१) गाउँपानलकाले ऐिको दफा ३२ बमोम्जम प्रस्तार् खोल्दा प्रस्तार्दाता 
र्ा निजको प्रनतनिनिको िोहर्िमा खोल्ि ुपिेछ । 

ति, प्रस्तार्दाता र्ा निजको प्रनतनिनि उपम्स्थत ििएको कािणले प्रस्तार् खोल्ि बािा पिे छैि । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम प्रस्तार् खोल्िअुम्घ भयाद िाघी प्राप्त हिु आएको प्रस्तार्को खाम ि 
िीतपूर्वक दताव िएका प्रस्तार्को खामलाई छुट्याई भयाद िाघी प्राप्त हिु आएका प्रस्तार् 
िखोली सभबम्न्ित प्रस्तार्दातालाई वफताव गिुव पिेछ । त्यसिी वफताव गरिएको कुिा, नमनत ि 
समय खरिद कािबाहीको प्रनतरे्दिमा खलुाउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जम प्रस्तार् वफताव गिेपनछ िीतपूर्वक दताव िएका प्रस्तार्को बावहिी खाम 
िमैसंग खोली सो खामसँग िहेको प्रावर्निक प्रस्तार्को खाम खोली देहायका कुिा पढेि 
सिुाई सोको मिुलु्का तयाि गिुव पिेछ: 

(क) प्रस्तार्दाताको िाम ि ठेगािा, 
(ख) प्रस्तार्मा प्रस्तार्दाताको हस्तािि िए ििएको 
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(ग) प्रस्तार् सभबन्िी कागजातमा सच्याईएको र्ा केिमेट गिेकोमा प्रस्तार्दाता र्ा 
निजको प्रनतनिनिले हस्तािि गिे िगिेको, 

(घ) िगिपानलकाले उपयकु्त ठािेको अन्य आर्श्यक कुिाहरु । 

(४) उपनियम (३) बमोम्जमको मिुलु्कामा उपम्स्थत प्रस्तार्दाता र्ा निजको प्रनतनिनिको 
दस्तखत गिाउि ुपिेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोम्जम खोनलएको प्रावर्निक प्रस्तार् यथाम्शघ्र मूल्यांङ्कि सनमनतमा पठाउि ु
पिेछ । 

 

८५. प्रावर्निक प्रस्तार्को मूल्याङं्कि गिे तरिकाेः (१) प्रावर्निक प्रस्तार् मूल्यांङ्कि गदाव मूल्यांङ्कि 
सनमनतका प्रत्येक सदस्यले छुट्टा छुटै्ट रुपमा नियम ८० को उपनियम (६) मा उम्ल्लम्खत आिाि 
बमोम्जम मूल्यांङ्कि गिी प्रस्तार्दाताले प्राप्त गिेको अङ्क यवकि गिुव पिेछ । 

(२) मूल्याङ्कि सनमनतले प्रावर्निक प्रस्तार्को मूल्याङ्कि गिवको लानग सहयोग परु् याउि सभबम्न्ित 
वर्ज्ञहरू सवहतको तीि सदस्यीय उपसनमनत गठि गिव ससिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोम्जम अङ्क यवकि िएपनछ सो सनमनतको प्रत्येक सदस्यले प्रदाि गिेको 
अङ्क गणिा गिी सो सनमनतले त्यस्तो प्रस्तार्ले प्राप्त गिेको औषत अङ्क निकाल्ि ुपिेछ । 

(४) उपनियम (१) ि (३) बमोम्जम मूल्यांङ्कि पनछ मूल्यांङ्कि सनमनतले नियम ८० को उपनियम 
(९) बमोम्जमको उिीणावङ्क प्राप्त गिे प्रस्तार्दाताहरुको सूिी तयाि गिुव पिेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोम्जमको सूिी तयाि गदाव उच्ितम अङ्क प्राप्त गिे प्रस्तार्दातादेम्ख िमैसंग 
तयाि गिुव पिेछ । 

(६) मूल्यांङ्कि सनमनतले प्रावर्निक प्रस्तार्को मूल्यांङ्किको कायव समाप्त िहञु्जले आनथवक प्रस्तार् 
खोल्ि हुंदैि । 

(७) उपनियम (४) बमोम्जमको सूिीमा िहेका प्रस्तार्दाताको मात्र नियम ८८ बमोम्जम आनथवक 
प्रस्तार् खोनलिेछ । 

(८) उपनियम (४) बमोम्जमको सूिीमा समारे्श हिु िसकेका प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् िखोली 
सभबम्न्ित प्रस्तार्दातालाई वफताव गिुव पिेछ । 

 

८६. मूल्याङं्कि प्रनतरे्दि तयाि गिुव पिे: (१) मूल्याङ्कि सनमनतले नियम ८५ बमोम्जमको मूल्यांङ्कि 
सभबन्िी कािबाही पनछ प्रस्तार्को गणुस्ति सभबन्िमा प्रनतरे्दि तयाि गिुव पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको प्रनतरे्दिमा देहायका कुिाहरु समेत उल्लेख गिुव पिेछ: -  

(क) प्रस्तार्दाताको िाम ि ठेगािा, 
(ख) प्रस्तार्दाता र्ा निजको अनिकाि प्राप्त प्रनतनिनिको सवहछाप िए र्ा ििएको, 
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(ग) प्रस्तार्दाता प्रस्तार् पेश गिव कािूि बमोम्जम योग्य िएको पषु्ट्याई गिे कागजातहरु 
पेश िए र्ा ििएको, 

(घ) संयकु्त उपिम सभबन्िी सभझौता आर्श्यक िए सो पेश िए र्ा ििएको, 
(ङ) प्रस्तार् सभबन्िी कागजातमा प्रस्तार्दातालाई ददइएको निदेशि अिरुुप प्रस्तार् पूणव 

िए र्ा ििएको, ि 

(ि) प्रत्येक प्रस्तार्को सापेम्िक सर्लता, दरु्वलता ि मूल्याङ्किको परिणाम । 

८७.  प्रावर्निक प्रस्तार् मूल्याङं्कि गदाव छिौट िएको प्रस्तार्दातालाई सूििा ददि ु पिे: (१) 
िगिपानलकाले नियम ८५ को उपनियम (४) बमोम्जमको सूिीमा समारे्श िएका प्रस्तार्दातालाई 
आनथवक प्रस्तार् खोल्िे स्थाि, नमनत ि समय उल्लेख गिी सो नमनत ि समयमा उपम्स्थत हिु सूििा ददि ु
पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम प्रस्तार्दातालाई उपम्स्थत हिु सूििा ददंदा िावियस्तिको प्रस्तार्को 
हकमा कभतीमा सात ददि ि अन्तिाववियस्तिको प्रस्तार्को हकमा कभतीमा पन्र ददिको 
अर्नि ददि ुपिेछ । 

(३) उिीणािंङ्क प्राप्त िगिे प्रस्तार्दातालाई निजको प्रावर्निक प्रस्तार् छिौट हिु िसकेको कािण 
खलेुको सूििा सवहत निजको आनथवक प्रस्तार् वफताव ददि ुपिेछ । 

(४) यस नियमार्ली बमोम्जम प्रस्तार्दाता छिौट गदाव कुिै प्रस्तार्दाताले आफूले प्राप्त गिेको 
अङ्क ि छिौटमा पिव िसकेको कािण माग गिेमा पाँि ददिनित्र निजले प्राप्त गिेको अङ्क ि 
छिौट हिु िसकेको कािण प्रस्तार्दातालाई ददि ुपिेछ । 

 

८८. आनथवक प्रस्तार् खोल्िेेः (१) मूल्यांङ्कि सनमनतले आनथवक प्रस्तार्को खाम खोल्दा प्रस्तार्दाता र्ा 
निजको प्रनतनिनिको उपम्स्थनतमा खोल्ि ुपिेछ । 

ति, प्रस्तार्दाता र्ा निजको प्रनतनिनि उपम्स्थत ििएको कािणले आनथवक प्रस्तार् खोल्ि बािा पिे  छैि 
। 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम आनथवक प्रस्तार्को खाम खोलेपनछ मूल्यांङ्कि सनमनतले 
प्रस्तार्दाताको िाम, निजले प्रावर्निक प्रस्तार्मा प्राप्त गिेको अङ्क ि आनथवक प्रस्तार्मा प्रस्तार् 
गिेको सेर्ा शलु्क पढेि सिुाई देहाय बमोम्जमको मिुलु्का तयाि गिुव पिेछ: 

(क) प्रस्तार्दाताको िाम ि ठेगािा, 
(ख) प्रस्तावर्त सेर्ा शलु्क, 

(ग) प्रस्तावर्त सेर्ा शलु्कमा कुिै छूट ददि प्रस्तार् गरिएको िए सोको व्यहोिा, 
(घ) अङ्क ि अििकाबीि निन्नता िए सो निन्नताको वर्र्िण, 

(ङ) आनथवक प्रस्तार्मा प्रस्तार्दाता र्ा निजको प्रनतनिनिको हस्तािि िए ििएको, 
(ि) आनथवक प्रस्तार्मा कुिै कुिा र्ा व्यहोिा केिमेट गिेको िए सो ठाउँमा प्रस्तार्दाता 

र्ा निजको प्रनतनिनिले हस्तािि गिे िगिेको तथा केिमेट गिेको िकम ि व्यहोिा, 
(छ) गाउँपानलकाले उपयकु्त ठािेको अन्य आर्श्यक कुिाहरु । 
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८९. आनथवक प्रस्तार्को मूल्याङं्कि: (१) प्रस्तार् सभबन्िी कागजातमा अन्यथा उल्लेख गरिएकोमा 
बाहेक आनथवक प्रस्तार्को मूल्यांङ्कि प्रयोजिको लानग सो प्रस्तार्मा मूल्य अनिर्वृद्ध कि बाहेक प्रिनलत 
कािूि बमोम्जम पिामशवदातालाई लाग्िे कि तथा पिामशवदाताको भ्रमण, सभबम्न्ित कागजातको अिरु्ाद, 

प्रनतरे्दि छपाई र्ा म्शिोिाि खिव जस्ता सोिििाव हिु ेखिव समेत निजको सेर्ा शलु्कमा समारे्श गरिएको 
मानििेछ । 

(२) मूल्यांङ्कि सनमनतले प्रत्येक प्रस्तार्दाताको आनथवक प्रस्तार्को मूल्यांङ्कि गदाव प्रस्तार्मा कुिै 
अङ्क गम्णतीय त्रवुट पाइएमा गाउँपानलकाले त्यस्तो त्रवुट सच्याउि ससिेछ ि त्यसिी त्रवुट 
सच्याउंदा एकाइ दि ि कूल िकममा निन्नता िएमा एकाइ दि मान्य हिुेछ ि सोही दि 
बमोम्जम कूल िकम सच्याउि ु पिेछ।त्यसिी त्रवुट सच्याईएको िएमा सोको जािकािी 
सभबम्न्ित प्रस्तार्दातालाई ददि ुपिेछ । 

(३) प्रस्तार्दाताले आनथवक प्रस्तार्मा उल्लेख गिेको िकम अङ्क ि अििमा फिक पिेमा अििमा 
लेम्खएको िकम मान्य हिुछे। 

(४) प्रस्तावर्त कबोल अंङ्कमा प्रस्तार्दाताले कुिै छूट ददि प्रस्तार् गरिएको कुिा आनथवक प्रस्तार् 
खोलेको मिुलु्कामा उल्लेख िएको िए मूल्यांङ्कि सनमनतले त्यसिी छूट ददि प्रस्तार् गरिएको 
िकम समायोजि गिुव पिेछ। 

(५) उपनियम (२), (३) ि (४) बमोम्जमको मूल्यांङ्कि पनछ सबै प्रस्तार्दाताको कायम हिु 
आएको कबोल अंङ्कको सूिी तयाि गिुव पिेछ । 

९०. प्रस्तार्दाताको छिौट: (१) प्रस्तार्को छिौट गिव गणुस्ति ि लागत वर्नि अपिाईएको िएमा 
मूल्यांङ्कि सनमनतले देहाय बमोम्जम प्रावर्निक ि आनथवक प्रस्तार्को मूल्यांङ्कि गिी सफल प्रस्तार्दाताको 
छिौट गिुव पिेछ:- 

(क) मूल्यांङ्कि गरििे प्रस्तार्दाताको प्रावर्निक प्रस्तार्को प्राप्तांकलाई प्रावर्निक प्रस्तार्को 
लानग छुट्याईएको अङ्किािले गणुि गिी प्राप्त गणुिफललाई एकसयले िाग गदाव 
आउिे िागफलको अङ्क प्रावर्निक प्रस्तार्को खदु प्राप्तांक हिुेछ । 

(ख) प्रावर्निक प्रस्तार्को मूल्यांङ्किबाट सफल िएका प्रस्तार्हरुमध्ये सबैिन्दा घटी 
कबोल अंङ्कलाई आनथवक प्रस्तार्को लानग छुट्याईएको अङ्किािले गणुि गिी प्राप्त 
गणुिफललाई मूल्यांङ्कि गरििे प्रस्तार्दाताको कबोल अंङ्कले िाग गदाव आउि े
िागफलको अङ्क आनथवक प्रस्तार्को खदु प्राप्तांक हिुेछ । 

(ग) प्रावर्निक प्रस्तार् ि आनथवक प्रस्तार्को खदु प्राप्तांक जोडी संयकु्त मूल्याङ्कि गदाव 
सबैिन्दा बढी अङ्क पाउिे प्रस्तार्दाता सफल हिु ेहुंदा निजलाई छिौट गिुव पिेछ । 

 

उदाहिण: (१) प्रावर्निक प्रस्तार्लाई छुट्याइएको कूल अंङ्किाि = ८० 

नििावरित उतीणावङ्क ल्याउि े क, ख ि ग प्रस्तार्दाताले प्रावर्निक प्रस्तार्मा पाएको 
अंङ्क:- 
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क = ९० 

ख = ८५ 

ग = ८० 

उपयुवक्त अंङ्कको आिािमा प्रावर्निक प्रस्तार्मा पाउिे अङ्क गणिा गिे तरिका:- 
क = ९० ˟ ८०   = ७२ 

१०० 

ख = ८५ ˟ ८०   =  ६८ 

१०० 

ग = ८० ˟ ८०   = ६४ 

१०० 

(२) आनथवक प्रस्तार्लाई छुट्याइएको अंङ्किाि = २० 

प्रावर्निक प्रस्तार्मा उतीणव िएका क, ख ि ग प्रस्तार्दाताले आनथवक प्रस्तार्मा कबोल 
गिेको िकम:- 

क = ४, ५० ०००।– 

ख = ४, ३० ०००।– 

ग  = ४, २० ०००।– 

तसथव सरै्िन्दा  घटी कबोल गिेको िकम  = ४,२० ०००।– 

उपयुवक्त अंङ्कको आिािमा आनथवक प्रस्तार्मा पाउिे अङ्क गणिा गिे तरिका :- 
क = ४,२० ००० ˟ २०   = १८.६६ 

४,५० ००० 

ख = ४,२० ००० ˟ २०   = १९.५३ 

४,३० ००० 

ग = ४,२० ००० ˟ २०   =  २०.०० 

४,२० ००० 

 

(३) प्रावर्निक प्रस्तार् ि आनथवक प्रस्तार्को संयकु्त मूल्यांङ्किबाट पाउिे कूल अंङ्क 
वर्र्िण: - 

 

प्रस्तार्दाता प्रावर्निक 
प्रस्तार्को खदु 

प्राप्ताङ्क 

आनथवक 
प्रस्तार्को खदु 

प्राप्ताङ्क 

कूल अङ्क कैवफयत 

 

क 72 १८.६६ ९०.६६ सबै िन्दा बढी कूल अङ्क पाउिे 
प्रस्तार्दाता “क” छिौट गिुव 
पिे । 

ख 68 १९.५३ ८७.५३ 
 

ग 64 २०.०० ८४  
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(२) प्रस्तार्को छिौट गिव गणुस्ति वर्नि अपिाईएको िएमा मूल्यांङ्कि सनमनतले ऐिको दफा ३५ को 
उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोम्जम प्रावर्निक प्रस्तार्मा उच्ितम अंङ्क प्राप्त गिे प्रस्तार्दाताको 
मात्र छिौट गिुव पिेछ । 

(३) प्रस्तार्को छिौट गिव निम्श्चत बजेट वर्नि अपिाईएको िएमा मूल्यांङ्कि सनमनतले ऐिको दफा ३५ 
को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोम्जम त्यस्तो बजेटको सीमािन्दा बढी लागत िएको प्रस्तार् 
िद्द गिेछ ि त्यस्तो बजेटको सीमानित्र पिी प्रावर्निक प्रस्तार्मा उच्ितम अंङ्क प्राप्त गिे 
प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् छिौट गिुव पिेछ । 

(४) प्रस्तार्को छिौट गिव न्यूि लागत वर्नि अपिाईएको िएमा मूल्यांङ्कि सनमनतले ऐिको दफा ३५ को 
उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोम्जम प्रावर्निक प्रस्तार्मा सफल हिु नििावरित न्यूितम अंङ्क प्राप्त 
गिे प्रस्तार्दातामध्ये सरै्िन्दा कम लागत िएको प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् छिौट गिुव पिेछ । 

(५) यस नियम बमोम्जम छिौट िएको प्रस्तार्दातासंग र्ाताव गिुवपिे िएमा गाउँपानलकाले प्रस्तार् छिौट 
िएको सात ददिनित्र त्यस्तो प्रस्तार्दातालाई नमनत, समय ि स्थाि खोली र्ाताव गिव आउि सूििा 
ददि ुपिेछ । 

(६) उपनियम (५) बमोम्जम प्रस्तार्दातालाई र्ातावको लानग बोलाउँदा िावियस्तिको प्रस्तार् िए सात 
ददि ि अन्तिाववियस्तिको प्रस्तार् िए पन्र ददिको भयाद ददि ुपिेछ । 

(७) ऐिको दफा ३८ बमोम्जम सभझौता गिे पिामशवदाताले सभझौता गिेको तीस ददिनित्र सभझौताको 
कूल िकम समेट्िे गिी गाउँपानलकालाई निशतव िकु्तािी हिुे पेशागत दावयत्र् बीमा (प्रोफेसिल 
लायनबनलटी इन्सोिेन्स) पेश गिुव पिेछ । 

(८) यस नियमार्ली बमोम्जम सभझौता गिे पिामशवदाताले उपनियम (७) बमोम्जमको भयादनित्र पेशागत 
दावयत्र् बीमा दाम्खला िगिेमा गाउँपानलकाले त्यस्तो खरिद सभझौताको अन्त्य गिी निजलाई कालो 
सूिीमा िाख्न सभबम्न्ित निकायमा नसफारिस गिुव पिेछ । 

 

९१.   पिामशव सेर्ा सभबन्िी प्रस्तार् स्र्ीकृत गिे अनिकािीेः (१) देहायको पिामशव सभबन्िी प्रस्तार् 
स्र्ीकृत गिे अनिकाि देहायका अनिकािीलाई हिुेछ:- 

क) दश लाख रूपैयाँसभमको       िाजपत्रावङ्कत ततृीय शे्रणी र्ा सो सिहको शाखा 
प्रमखु 

ख) पिास लाख रूपैयाँसभमको       िाजपत्रावङ्कत दितीय शे्रणीको र्ा सो सिहको 
शाखा प्रमखु 

ग) दईु किोड रूपैयासभम  िकमको     प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत 

घ) दईु किोड रूपैया िन्दा बढी िकमको    प्रमखु 

 

९२. सोझै र्ातावबाट: गाउँपानलकालाई उपयोगी ि आर्श्यक पिे तालीम, गोष्ठी ि सेनमिाि जस्ता 
वर्षयमा सेर्ा नलि पिेमा पाँि लाख रुपैयाँसभमको पिामशव सेर्ामा प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत आफैं ले ि 
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सोिन्दा मानथको िकमको हकमा प्रमखुको स्र्ीकृनत नलई ऐिको दफा ३७ को प्रनतकूल िहिु ेगिी सोझै 

र्ातावबाट खरिद गिव सवकिेछ । 

 

९३. अन्य वर्निेः देहायको अबस्थामा कुिै पिामशवदातालाई वर्शेषज्ञता ि योग्यताको आिािमा नियकु्त 
गिव सवकिेछ :- 

(क) कुिै काम गिव उच्ि स्तिको नबशेषज्ञता आर्श्यक पिेमा र्ा, 
(ख) छोटो समयको लानग पिामशव आर्श्यक पिेमा र्ा पिामशवदाता नियकु्त गिे समय न्यूि 
िएमा र्ा, 
(ग) आर्श्यक कायव सभपन्न गिव केही पिामशवदाता मात्र योग्य िएमा र्ा, 
(घ) पिामशवदाताको छिौट गिव िेिै समय लाग्िे िई समय अपयावप्त िएमा । 

परिच्छेद–७ 

खरिद सभबन्िी अन्य व्यर्स्था 
 

९४. नसलबन्दी दििाउपत्र सभबन्िी व्यर्स्थाेः (१) गाउँपानलकाले स्र्ीकृत कायविम ि खरिद योजिा 
अिसुाि बीस लाख रूपैयाँसभम लागत अिमुाि िएको मालसामाि, निमावण कायव र्ा जिुसकैु सेर्ा ऐिको 
दफा ४० बमोम्जम नसलबन्दी दििाउपत्र आह्वाि गिी खरिद गिव ससिेछ । 

(२) यस नियमार्लीमा अन्यत्र जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि पिास लाख रूपैयाँसभमको 
एससिे, इनसजी, औषनिजन्य मालसामाि, िोगको निदाि तथा उपिािको लानग प्रयोग हिु े
स्र्ास््य सभबन्िी उपकिणहरू खरिद गदाव नसलबन्दी दििाउपत्र आह्वाि गिी खरिद गिव 
सवकिेछ । 

(३) नसलबन्दी दििाउपत्रको फािाममा ऐिको दफा ४० को उपदफा (२) मा उम्ल्लम्खत 
कुिाको अनतरिक्त देहायका कुिा उल्लेख गिुव पिेछ: 

(क) आपूनतव गिुवपिे मालसामाि, सभपन्न गिुवपिे निमावण कायव र्ा प्रदाि गिुवपिे सेर्ाको 
वर्र्िण, 

(ख) नसलबन्दी दििाउपत्रदाताको योग्यता (निमावण खरिद बाहेक) 
(ग) कायव सभपादि जमाित आर्श्यक पिे िए सो कुिा, 
(घ) नसलबन्दी दििाउपत्र मान्य िहि ेअर्नि, 

(ङ) नसलबन्दी दििाउपत्र फािाममा दििाउपत्रदाताले िीतपूर्वक सहीछाप गिेकोेे हिु ु
पिे कुिा, 

(ि) नसलबन्दी दििाउपत्र मूल्याङ्कि गिे तरिका, 
(छ) मालसामािको हकमा र्ािेन्टी सभबन्िी दावयत्र् ि निमावण कायवको हकमा त्रवुट 

सच्याउिे अर्नि सभमको दावयत्र् । 
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(४) उपनियम (३) बमोम्जम फािाम तयाि िएपनछ नसलबन्दी दििाउपत्र माग गिव ऐिको दफा 
४० को उपदफा (३) बमोम्जम सूििा प्रकाशि गिुव पिेछ ि त्यस्तो सूििामा देहायका 
कुिा उल्लेख गिुव पिेछ: - 

(क) नसलबन्दी दििाउपत्र फािाम पाईिे स्थाि ि सो र्ापत लाग्िे दस्तिु, 

(ख) जमाित आर्श्यक पिे िए सोको वकनसम, िकम ि समयार्नि, 

(ग) नसलबन्दी दििाउपत्र पठाउिे तरिका, 
(घ) नसलबन्दी दििाउपत्र पठाउि ुपिे कायावलय र्ा अनिकािीको िाम ि ठेगािा, 
(ङ) नसलबन्दी दििाउपत्र दाम्खला गिुवपिे अम्न्तम नमनत ि समय, 

(ि) नसलबन्दी दििाउपत्र खोल्िे नमनत, समय ि स्थाि, 

(छ) अन्य आर्श्यक कुिाहरु । 

(५) उपनियम (४) बमोम्जम सूििा प्रकाशि गदाव तीििन्दा कम नसलबन्दी दििाउपत्र पेश हिु 
आएमा र्ा दििाउपत्र पेश िै ििएमा सो सभबन्िमा कुिै कुिा उल्लेख िगिी सोही 
उपनियम बमोम्जम दोस्रो पटक सूििा प्रकाशि गिुव पिेछ । 

(६) उपनियम (५) बमोम्जम दोस्रो पटक सूििा प्रकाशि गदाव पनि आर्श्यक संख्यामा नसलबन्दी 
दििाउपत्र पेश हिु िआएमा पेश हिु आएका दििाउपत्र मध्येबाट दििाउपत्र स्र्ीकृत गिव 
बािा पिे छैि । 

(७) नसलर्न्दी दििाउपत्र पेश गिव इच्छुक व्यम्क्त, फमव, संस्था र्ा कभपिीले एक हजाि रुपैंया ँ
नतिी दििाउपत्रको फािाम खरिद गिी सोही फािाममा नसलर्न्दी दििाउपत्र पेश गिुव पिेछ 
। 

(८) उपनियम (७) बमोम्जमको दििाउपत्रको फािाममा प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत र्ा निजले 
तोकेको अनिकृतको दस्तखत िई छाप लागेको हिु ुपिेछ । 

(९) नसलबन्दी दििाउपत्रको जमाित माग गदाव स्र्ीकृत लागत अिमुाि िकमको दईुदेम्ख तीि 
प्रनतशत िकमको सीमानित्र िही निम्श्चत िकम तोकी नसलबन्दी दििाउपत्र मागको सूििामा 
जमाित िकम उल्लेख गिुव पिेछ । यस्तो जमाित िकम िगद र्ा र्ाम्णज्य बैङ्कबाट 
पिहिि ददिको मान्य अर्नि िहिे गिी जािी िएको बैङ्क जमाित (बैङ्क ग्यािेन्टी) 
नसलबन्दी दििाउपत्र ददिे व्यम्क्त, फमव, कभपिी र्ा संस्थाले नसलबन्दी दििाउ पत्रसाथ पेश 
गिुव पिेछ । 

(१०) नसलबन्दी दििाउपत्रको मान्य अर्नि पैंतालीस ददिको हिुेछ । 

(११) नसलर्न्दी दििाउपत्र पेश गिे अम्न्तम समय सवकएको लगिै नसलर्न्दी दििाउपत्र 
आव्हािको सूििामा तोवकएको स्थािमा सभिर् िएसभम नसलर्न्दी दििाउपत्रदाता र्ा 
निजको प्रनतनिनिको िोहर्िमा नसलर्न्दी दििाउपत्र फािाम खोल्ि ुपिेछ । 

(१२) मूल्यांकि सनमनतले नसलबन्दी दििाउपत्रको परििण ि मूल्याङ्कि गर्िेछ । 
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(१३) उपनियम (११) बमोम्जम नसलर्न्दी दििाउपत्र खोलेको नमनतबाट पन्र ददिनित्र ऐिको 
दफा ४० को उपदफा (५) बमोम्जम नसलर्न्दी दििाउपत्र स्र्ीकृत गिुव पिेछ ि सोको 
जािकािी सबै नसलर्न्दी दििाउपत्रदातालाई ददि ुपिेछ । 

(१४) उपनियम (१३) बमोम्जम नसलर्न्दी दििाउपत्र स्र्ीकृत िएको सात ददिनित्र सभबम्न्ित 
दििाउपत्रदातालाई खरिद सभझौता गिव आउि सूििा ददि ुपिेछ । 

(१५) उपनियम (१४) बमोम्जमको सूििा प्राप्त गिे नसलर्न्दी दििाउपत्रदाताले सो सूििा 
पाएको नमनतले सात ददिनित्र नियम ११९ बमोम्जमको कायव सभपादि जमाित पेश गिी 
खरिद सभझौता गिुव पिेछ । 

(१६) नसलर्न्दी दििाउपत्रदाताले उपनियम (९) बमोम्जम िाखेको जमाित देहायको अर्स्थामा 
जफत हिुेछ: - 

(क) छिौट िएको नसलर्न्दी दििाउपत्रदाताले खरिद सभझौता िगिेमा, 
(ख) नसलर्न्दी दििाउपत्र फािाममा उम्ल्लम्खत कायवसभपादि जमाित खरिद सभझौता 

गिे भयाद नित्र ददि िसकेमा, 
(ग) ऐिको दफा ६२ बमोम्जमको आििण वर्पिीत काम गिेमा । 

(१७) नसलर्न्दी दििाउपत्र सभबन्िी अन्य कायववर्नि परिच्छेद तीिमा उम्ल्लम्खत व्यर्स्था 
बमोम्जम हिुेछि ्। 

 

९५. सोझै खरिद सभबन्िी व्यर्स्था:  (१) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) 
बमोम्जम खरिद गदाव उपनियम (११) को अिीिमा िही प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतको निणवयले पाँि 
लाख रूपैयाँसभम लागत अिमुाि िएको निमावण कायव, मालसामाि र्ा पिामशव सेर्ा सोझै खरिद गिव 
सवकि ेछ । 

(२) यस नियमार्लीमा अन्यत्र जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि बीस लाख रूपैयाँसभमको 
औषनिजन्य मालसामाि र्ा िेपालमा उत्पाददत पन्र लाख रूपैयाँसभमको मालसामाि त्यस्तो 
मालसामािको उत्पादकले िावियस्तिको समािािपत्रमा सूििा प्रकाशि गिी तोकेको नबिी 
मूल्यमा सोझै खरिद गिव सवकिेछ । यसिी सौझै खरिद गदाव उपलब्ि िएसभम िेपाल 
गणुस्ति म्िन्ह प्राप्त मालसामाि खरिद गिुव पिेछ । 

ति, कुिै औषनिजन्य मालसामाि उत्पादि गिे वर्श्व स्र्ास््य सङ्गठिबाट पूर्वयोग्यता प्राप्त 
एकमात्र औषनि उत्पादक कभपिी िएकोमा त्यस्तो उत्पादकबाट खरिद गिुवपदाव सोझै र्ाताव 
गिी जनतसकैु रूपैयाँसभमको िए पनि त्यस्तो औषनिजन्य मालसामाि खरिद गिव सवकिेछ । 

(३) उपनियम (१) ि (२) मा जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि एक आनथवक र्षवमा एकै 
पटक र्ा पटक पटक गिी सीमािन्दा बढी िकमको र्ा एउटै व्यम्क्त, फमव, कभपिी र्ा 
संस्थाबाट एक पटकिन्दा बढी सोझै खरिद गिव सवकि ेछैि । 
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(४) यस नियमार्लीमा अन्यत्र जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि गाउँपानलकाको निमन्त्रणामा 
भ्रमणमा िहेका वर्देशी मलुकुको सिकाि र्ा अन्तिावविय अन्ति सिकािी संस्थाको अनत 
वर्म्शष्ट र्ा वर्म्शष्ट व्यम्क्तलाई आनत्यता ि होटलबास सवुर्िाको लानग पाँि लाख 
रूपैयाँसभम सोझै खरिद गिव सवकिेछ । 

(५) उपनियम (१) बमोम्जमको खरिदको हकमा संिििात्मक र्ा एकाई दि सभझौता गिी गिव 
सवकिे छ । 

(६) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोम्जम आपूनत गिे अनिकाि एउटा 
मात्र आपूनतवकतावसँग िएको अर्स्थामा त्यस्ता प्रोप्राइटिी मालसामाि र्ा औषनिजन्य 
मालसामाि सो आपूनतवकता र्ा निजका आनिकारिक नबक्ेिता र्ा आनिकारिक एजेन्ट माफव त 
खरिद गिव सवकिेछ । 

(७) उपनियम (६) मा जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि गाउँपानलकालाई आर्श्यक पिे 
मालसामािको उत्पादक िेपालमा एउटा मात्र िएको ि अन्य उपयकु्त वर्कल्प ििएमा 
प्रमखुबाट निणवय गिाई सोही व्यहोिा अनिलेख गिी उत्पादकसँग सोझै खरिद गिव सवकिेछ 
। 

(८) उपनियम (२) ि (७) बमोम्जम उत्पादकबाट सोझै खरिद गदाव देहायका शतवहरु पूिा गिेको 
उत्पादकबाट गिुव पिेछ: - 

(क) त्यस्तो उत्पादकले आफ्िो उत्पादिको खदु्रा तथा नडलि नबिी मूल्य सूिी 
िावियस्तिको समािािपत्रमा प्रकाशि गिेको, 

(ख) त्यस्तो उत्पादकले स्थािीय नडलिलाई ददए सिहको छुट ददएको । 

(९) सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले उपनियम (७) बमोम्जम खरिद िएको अर्स्थामा 
त्यस्तो खरिदसँग सभबम्न्ित उद्योगको उत्पादि लागतको पिीिण गिव र्ा गिाउि ससिेछ 
। त्यसिी पिीिण गदाव लागत अस्र्ािावर्क िएको पाइएमा त्यस्तो उद्योगलाई कालोसूिीमा 
िाख्न सवकिेछ । 

(१०) यस नियमार्लीमा अन्यत्र जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि िेपाल सिकािले िपेाल 
िाजपत्रमा सूििा प्रकाशि गिी स्र्देशी घिेल ु उद्योग ििी तोवकददएको घिेल ु उद्योगबाट 
उत्पाददत पच्िीस लाख रूपैयाँसभमको मालसामाि त्यस्तो घिेल ुउद्योगसँग खरिद सभझौता 
गिी सोझै खरिद गिव सवकिेछ । 

(११) एक लाख रुपैयाँिन्दा बढी िकमको सोझै खरिद गदाव मौजदुा सूिीमा िहेका कभतीमा 
तीिर्टा आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, पिामशवदाता र्ा सेर्ाप्रदायकबाट नलम्खतरुपमा 
दििाउपत्र र्ा प्रस्तार् माग गिी खरिद गिुव पिेछ । 

(१२) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोम्जमको प्रोपाइटिी मालसामाि 
सोझै खरिद गदाव सावर्क सभझौता मूल्यको तीस प्रनतशत मूल्यसभम खरिद गिव सवकिेछ । 
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(१३) कुिै सार्वजनिक निकायबाट उत्पाददत र्ा वर्तरित कुिै मालसामाि र्ा सेर्ा खरिद गिुव 
पिेमा त्यस्तो मालसामाि र्ा सेर्ा उत्पादि र्ा वर्तिण गिे सार्वजनिक निकायको अनिकाि 
प्राप्त अनिकािीबाट नििावरित नबिी मूल्यमा सोझै खरिद गिव सवकिेछ । 

(१४) कुिै अन्तिावविय अन्तिसिकािी संस्था र्ा वर्देशी मलुकुको सिकाि र्ा त्यस्तो मलुकुको 
सार्वजनिक निकायसँग कुिै मालसामाि खरिद गिुव पदाव त्यस्तो संस्था, सिकाि र्ा निकायबाट 
नििावरित नबिी मूल्यमा सोझै खरिद गिव सवकिेछ । 

(१५) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि िगिपानलकाले उपनियम (१३) ि 
(१४) बमोम्जम खरिद गिुवपदाव कुिै जमाित माग गिुव पिेछैि । 

(१६) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) ि (ङ) को अर्स्थामा बाहेक अन्य 
खण्डको अर्स्थामा गरिएको सोझै खरिदको हकमा त्यस्तो खरिदको प्रकृनत, कािण ि आिाि 
सवहत निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, पिामशवदाता र्ा सेर्ा प्रदायकको िाम खलुाई सार्वजनिक 
रुपमा सूििा प्रकाशि गिुव पिेछ । 

(१७) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को अर्स्थामा खरिद गिव एक तह 
मानथको अनिकािीको स्र्ीकृनत नलि ुपिेछ । 

९६. सोझै खरिद गिुवअम्घ यवकि गिुवपिे कुिाेः (१) गाउँपानलकाले सोझै खरिद गिुवअम्घ देहायका कुिा 
यवकि गिुव पिेछ :- 

(क) खरिद गिुवपिे मालसामाि िण्डािमा मौज्दात िए र्ा ििएको, 
(ख) प्रस्तावर्त निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, पिामशवदाता र्ा सेर्ा प्रदायकसँग खरिद 

सभझौता बमोम्जमको कायव सभपादि गिव आर्श्यक योग्यता िए र्ा ििएको, 
(ग) प्रस्तावर्त निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, पिामशवदाता र्ा सेर्ा प्रदायकले 

गाउँपानलकाको माग बमोम्जम पेश गिेको प्रस्तार् तोवकएको स्पेनसवफकेशि तथा 
प्रावर्निक गणुस्ति बमोम्जमको िए र्ा ििएको, ि 

(घ) प्रस्तावर्त निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, पिामशवदाता र्ा अन्य सेर्ा प्रदायकबाट 
प्रस्तार् गरिएको मूल्य उम्ित िए र्ा ििएको । 

(२) उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोम्जमको मूल्य उम्ित िए ििएको कुिा यवकि गिव 
गाउँपानलकाले बजाि अध्ययि, पूर्व खरिद मूल्य, लागत अिमुािका आिािमा दि वर्श्लषेण गिी 
प्रस्तावर्त निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, पिामशवदाता र्ा अन्य सेर्ा प्रदायकसँग र्ाताव गिव ससिेछ 
। 

(३) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (३) बमोम्जम खरिद सभझौता गदाव पत्रािािको माध्यमबाट 
समेत गिव सवकिेछ । 
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९७. प्रनतयोनगता गिाई नडजाइि खरिद गिव ससिेेः गाउँपानलकाले आवकव टेसििल र्ा शहिी योजिा जस्ता 
वर्षयको नडजाइि खरिद गिुव पदाव त्यस्तो नडजाइि सभबन्िी वर्स्ततृ वर्र्िण सवहतको कागजात तयाि 
गिी त्यस्तो कागजात अिरुुप नडजाइि प्रनतयोनगता गिाई उपयकु्त नडजाइि खरिद गिव ससिेछ । 

 

९८.  खरिद सभबन्िी अन्य व्यर्स्था: ऐिको दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अिसुाि खरिद 
गदाव िेपाल सिकाि ि दातपृिबीि िएको सभझौता बमोम्जमको दात ृ पिको खरिद निदेम्शका 
(प्रोक्योिमेन्ट गाइडलाइि) मा उल्लेख ििएका कुिाहरूको हकमा ऐि ि यस नियमार्ली बमोम्जम हिुछे 
। 

 

 

परिच्छेद – ८ 

िाशि खरिद सभबन्िी व्यर्स्था 
 

९९. लागत अिमुािको तयािी ि स्र्ीकृनतेः (१) प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतले स्र्ीकृत दिर्न्दी अिसुाि 
िाशि व्यर्स्था गिुव पिे आफु मातहतका निकायको लानग प्रत्येक र्षवको िाद्र मसान्तनित्र िेपाल िाि 
बैंकबाट प्रकाम्शत हिु ेसभबम्न्ित िेत्रको उपिोक्ता मूल्यसूिी, कृवष उपजको मूल्य नििाविण गिे सिकािी 
निकायले प्रकाम्शत गिेको मूल्य सूिी, सडक सवुर्िा, स्थािीय बजाि दि तथा गत र्षवको खरिद सभझौता 
दििेट तथा सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयबाट कुिै निदेम्शका जािी िएको िए त्यस्तो 
निदेम्शकाको आिािमा लागत अिमुाि तयाि गिुव पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम तयाि गरिएको लागत अिमुाि स्र्ीकृनतको लानग देहाय बमोम्जमको सनमनत 
समि पेश गिुव पिेछ: - 

(क) उपाध्यि                                  - अध्यि 

(ख) प्रमखु  प्रशासकीय अनिकृत            - सदस्य 

(ग) कृवष िेत्र हेिे शाखा प्रमखु                               -   सदस्य 

(घ) गाउँपानलकास्तिीय उद्योग र्ाम्णज्य संघको प्रनतनिनि ि सो ििएमा म्जल्ला उद्योग 
र्ाम्णज्य संघको प्रनतनिनि      - सदस्य 

(ङ) गाउँपानलकाको आनथवक प्रशासि शाखा प्रमखु   - सदस्य 

(ि) िाशि व्यर्स्था गिुव पिे िेत्रसँग सभबम्न्ित शाखाको प्रमखु        - सदस्य 

(छ) खरिद इकाई प्रमखु                  - सदस्य सम्िर् 

(३) उपनियम (२) बमोम्जमको सनमनतले यस नियम बमोम्जम लागत अिमुाि स्र्ीकृत गदाव उपनियम 
(१) मा उम्ल्लम्खत कुिालाई आिाि नलई अिसूुिी-१० बमोम्जमको ढाँिामा स्र्ीकृत गिुव पिेछ । 

 

१००. िाशि खरिद बन्दोबस्त गिेेः (१) िाशि बन्दोबस्त गदाव प्रत्येक सालको माघ एक गतेदेम्ख िया ँ
आपूनतवकतावले िाशि  आपूनतव गिुवपिे गिी ऐि ि यस नियमार्ली बमोम्जम नसलबन्दी दििाउपत्र र्ा 
बोलपत्र आव्हाि गिी िाशिको खरिद बन्दोबस्त गिव सवकिेछ । 
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(२) उपनियम (१) बमोम्जम आव्हाि गरििे नसलर्न्दी दििाउपत्र र्ा बोलपत्र माग गदाव देहायका 
कुिा समेत उल्लेख गिुव पिेछ: - 

(क) िाशि, दािा, आहािाको वकनसम, गणुस्ति, 

(ख) दैनिक आर्श्यक परिमाण, 

(ग) सभझौता अर्नि िि मूल्यर्वृद्ध िददईि,े ि 

(घ) िेपाली िागरिकसँग मात्र सभझौता गिव सवकि े। 

(३) यस नियम बमोम्जम खोनलएका नसलबन्दी दििाउपत्र र्ा बोलपत्रको तलुिात्मक तानलका 
अिसूुिी-११ बमोम्जमको ढाँिामा बिाउि ुपिेछ । 

(४) गाउँपानलकाले उपनियम (४) बमोम्जमका दििाउपत्र र्ा बोलपत्रको पिीिण ि मूल्याङ्कि 
ऐि ि यस नियमार्ली बमोम्जम गिी सबैिन्दा घटी दिर्ालाको नसलबन्दी दििाउपत्र र्ा 
बोलपत्र स्र्ीकृत गिुव पिेछ ि त्यस्तो घवट दिर्ालासँग सभझौता गिुव पिेछ । 

(५) यस नियम बमोम्जम नसलर्न्दी दििाउपत्र र्ा बोलपत्र पेश गिे नसलबन्दी दििाउपत्रदाता र्ा 
बोलपत्रदाताले दईु र्ा दईु िन्दा बढी आइटमको मालसामािको दििेट प्रिनलत बजाि 
मूल्यको शत प्रनतशत िन्दा बढी उल्लेख गिेको पाइएमा मूल्याङ्कि सनमनतले त्यस्तो 
नसलर्न्दी दििाउपत्र र्ा बोलपत्र िद्द गिव नसफारिस गिव ससिेछ। 

(६) यस नियम बमोम्जम खरिद सभझौता िएको सात ददिनित्र प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतले 
उपनियम (४) बमोम्जमको तलुिात्मक तानलका सवहतको प्रनतरे्दि तयाि गिी सार्वजनिक 
खरिद अिगुमि कायावलयमा जािकािी ददि ुपिेछ । 

(७) कुिै वकनसमको वढलाससु्ती िई िाशि बन्दोबस्त हिु िसकेमा र्ा सिकािी हानि िोससािी 
हिु गएमा त्यस्तो हािी िोससािी प्रनत प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत म्जभमेर्ाि हिुेछ । 

(८) िाशि बन्दोबस्त गिे िगिपानलकाले यस परिच्छेदमा उल्लेख िएको कुिाको हकमा यसै 
बमोम्जम ि अन्य कुिाको हकमा ऐि ि यस नियमार्लीको व्यर्स्था पालिा गिी िाशि 
बन्दोबस्त गिुव पिेछ । 

 

१०१. नििीिण गिव ससिेेः (१) आपूनतवकतावले सभझौता अिसुािको गणुस्तिको िाशि उपलब्ि गिाए 
िगिाएको सभबन्िमा प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतले आर्श्यकतािसुाि नििीिण गिव ससिेछ ि सभझौता 
अिसुािको गणुस्तिको िाशि उपलब्ि िगिाएको पाइएमा खरिद सभझौता िङ्ग गिे कािबाही गिव ससिेछ 
। 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम र्ा अन्य कुिै कािणले सभझौता िङ्ग गिेकोमा आपूनतवकतावले 
गाउँपानलकालाई कुिै पेश्की िकम नतिव बाँकी िए त्यस्तो पेश्की िकम ि सो िकममा पेश्की 
नलएको नमनतदेम्ख र्ावषवक दश प्रनतशतका दिले हिुे ब्याज समेत नतिुव पिेछ । निजले त्यसिी 
सभझौता िङ्ग गिेको तीस ददिनित्र िनतिेमा सो िकम निजर्ाट सिकािी बाँकी सिह असूल उपि 
गरििेछ । 
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१०२. पेश्की दददा ंजमाित नलि ुपिेेः (१) गाउँपानलकाले आपूनतवकतालाई खरिद सभझौता िएपनछ पेश्की 
ददि ुपिे िएमा निजबाट त्यस्तो पेश्की िकमलाई खाभि ेगिी र्ाम्णज्य बैंकबाट जािी िएको ि कभतीमा 
सात मवहिाको मान्य अर्नि िएको बैंक जमाित नलई कबोल अङ्कको पच्िीस प्रनतशतसभम पेश्की ददि 
ससिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम ददएको पेश्की िकम आपूनतवकतावको प्रत्येक मवहिाको नबलबाट 
पिास प्रनतशतको वहसाबले कट्टी गिी िालू आनथवक र्षवको अन्तसभममा सभपूणव पेश्की िकम 
असूल गिी ससि ुपिेछ । 

(३) आपूनतवकतावलाई प्रथम पटक ददएको पेश्की िकम असलु िएपनछ गाउँपानलकाले निजबाट 
कभतीमा सात मवहिाको मान्य अर्नि िएको जमाित नलई ियाँ आनथवक र्षवको श्रार्ण मवहिामा 
कबोल अङ्कको पच्िीस प्रनतशतसभम पेश्की पिुेः ददि ससिेछ ि त्यसिी ददईएको पेश्की िकम 
उपनियम (२) बमोम्जम कट्टी गिी सोही आनथवक र्षवको पौष मसान्तसभममा पेश्की िकम असूल 
गरिससि ुपिेछ । 

(४) आपूनतवकताले उपनियम (१) ि (३) बमोम्जम ददईएको पेश्की िकम बिाबिको िाशि 
निजको गोदाममा मौज्दात िाख्न ुपिेछ । 

 

१०३. िाशिको निनमि अन्य व्यर्स्था गिव सवकिेेः गाउँपानलकाले िाशिको सट्टा िगद उपलब्ि गिाउि ु
पिे िएमा कायवपानलकाबाट निणवय गिी नियम ९९ बमोम्जम स्र्ीकृत लागत अिमुािको दि ि स्र्ीकृत 
दिबन्दीको वहसार्ले हिु आउिे िकम िगदै उपलव्ि गिाउि ससिेछ । 

 

 
 

परिच्छेद – ९ 

घि जग्गा िाडामा नलि ेतथा सेर्ा किािमा नलि ेव्यर्स्था 
१०४. घि जग्गा िाडामा नलि े सभबन्िी व्यर्स्थाेः (१) गाउँपानलकाले घि जग्गा िाडामा नलि ु पदाव 
कभतीमा पन्र ददिको अर्निको सूििा स्थािीय समािाि पत्र, स्थािीय एफ.एम. माफव त सिुिा गिे ि 
त्यस्तो निकाय ि देहायका कायावलयको सूििा पाटीमा कभतीमा सात ददिको अर्निको सूििा टाँस गिी 
िाडाको प्रस्तार् माग गिुव पिेछ:- 

(क) सभर्म्न्ित र्डा कायावलय, 

(ख) म्जल्ला समन्र्य सनमनतको कायावलय, ि 

(ग) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायावलय । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको सूििामा देहायका कुिा खलुाउि ुपिेछेः– 

(क) गाउँपानलकाको िाम ि ठेगािा, 
(ख) घि जग्गा आर्श्यक िएको िेत्र र्ा स्थाि 

(ग) िाडामा नलि खोजेको घि जग्गाको प्रकृनत, िेत्रफल ि अन्य आर्श्यक वर्र्िण, 
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(घ) उपनियम (४) बमोम्जमको सनमनतले नििाविण गिेको दििेटमा मात्र घि जग्गा 
िाडामा नलइिे कुिा, 

(ङ) घि जग्गाििीले प्रस्तार् पेश गिे तरिका ि त्यस्तो प्रस्तार्का साथ पेश गिुव पिे 
न्यूितम वर्र्िण, 

(ि) प्रस्तार् दाम्खला गिे स्थाि ि अम्न्तम नमनत, 

(छ) घि जग्गाको िाडा िकु्तािीका शतवहरु ि कि कट्टीको वर्षय, ि 

(ज) िगिपानलकाले उपयकु्त ठािेका अन्य कुिा । 

(३) उपनियम (१) बमोम्जमको अर्निनित्र दाम्खला िएको घि जग्गा िाडामा ददि ेप्रस्तार् खोली 
उपनियम (४) बमोम्जमको सनमनतमा पेश गिुव पिेछ । 

(४) गाउँपानलकाले िाडामा नलि ेघि जग्गाको िाडा नििाविण गिव देहाय बमोम्जमको घििाडा 
नििाविण सनमनत िहिेछ: - 

(क) अध्यि       - अध्यि 

(ख) प्रमखु प्रशासकीया अनिकृत                    - सदस्य 

(ग) प्रमखु, प्रावर्निक शाखा,           - सदस्य 

(घ) घि जग्गा िाडामा नलिे शाखाको प्रमखु     - सदस्य 

(ङ) आनथवक प्रशासि प्रमखु     - सदस्य सम्िर् 

(५) उपनियम (४) बमोम्जमको सनमनतको बैठक सभबन्िी कायववर्नि सो सनमनत आफैले नििाविण 
गिे बमोम्जम हिुेछ । 

(६) उपनियम (४) बमोम्जमको सनमनतले उपनियम (३) बमोम्जम पेश िएका प्रस्तार्को 
मूल्याङ्कि देहायका आिािमा गिी घि जग्गाको िाडा नििाविण गिेछ:- 

 

(क) घि जग्गा िहेको स्थाि ि बाटोको सवुर्िा, 
(ख) घि जग्गाको बिार्ट ि िेत्रफल, 

(ग) िौनतक सवुर्िा, 
(घ) घि जग्गाको परिसि, 

(ङ) घि जग्गा ििीले प्रस्तार् गिेको िाडा िकम, ि 

(ि) घििाडाको प्रिनलत दििेट । 

(७) उपनियम (६) बमोम्जम घि जग्गा िाडाको िकम नििाविण गिेपनछ घि जग्गा िाडा नििाविण 
सनमनतले सोको जािकािी िगिपानलकालाई नलम्खत रुपमा ददि ुपिेछ । 

(८) उपनियम (७) बमोम्जमको जािकािी प्राप्त िएपनछ िगिपानलकाले सभबम्न्ित घि 
जग्गाििीसँग सभझौता गिी घि जग्गा िाडामा नलि ुपिेछ । 
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(९) उपनियम (८) बमोम्जमको सभझौता घि जग्गा ििी ि िगिपानलकाको मञ्जुिीमा िर्ीकिण 
गिव सवकिेछ । 

(१०) घि जग्गा िाडाको दििेटमा बवृद्ध गिुव पिेमा उपनियम (४) बमोम्जमको सनमनत समि पेश 
गिुव पिेछ । 

(११) गाउँपानलकाले र्ावषवक पाँि लाख रुपैयाँसभम घिजग्गा िाडा नतिुवपिे गिी घिजग्गा िाडामा 
नलि ुपिेमा उपयकु्तता हेिी घि जग्गा ििीसँग सोझै र्ाताव गिी घिजग्गा िाडामा नलि ससिेछ । 

 

१०५. सेर्ा किािमा नलि ेसभबन्िी कायववर्निेः (१) कायावलय सिुिा, म्िठ्ठीपत्र ओसाि पसाि, सिसफाई, 

वर्द्यतु ि िािाको सञ्चालि तथा िेखदेख, पशसु्र्ास््य तथा कृवष प्रसाि कायव, बगैंिाको सभिाि ि िेखदेख, 

टाईवपङ र्ा कभप्यटुि टाईप, ड्राईनिङ जस्ता दैनिक कायव सञ्चालि गिव आर्श्यक पिे सेर्ा किािमा नलि ु
पिेमा गाउँपानलकाले कुिै व्यम्क्त, फमव, संस्था र्ा कभपिीसँग किाि गिी त्यस्तो सेर्ा किािमा नलि 
ससिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको सेर्ा किािमा नलदाँ त्यस्तो सेर्ाको आर्श्यकता, वकनसम, 

समयार्नि, गणुस्ति, सेर्ा सञ्चालि वर्नि, लाग्ि ेमोटामोटी खिव ि कायव िेत्रगत शतव तयाि गिी 
प्रमखु कायवकािी अनिकृतबाट स्र्ीकृत गिाउि ुपिेछ । 

(३) पाँि लाख रुपैंयाँसभम सेर्ा शलु्क लाग्िे सेर्ा र्ाताव गिी खरिद गिव सवकिेछ । सो िकम 
िन्दा बढी सेर्ा शलु्क लाग्िे सेर्ाको हकमा पन्र ददिको सूििा िाविय समािाि पत्रमा र्ा 
स्थािीय पत्रपनत्रकामा प्रकाशि गिी ि गाउँपानलका एबं देहायका कायावलयको सूििा पाटीमा 
सूििा टाँस गिी प्रस्तार् माग गिव सवकिेछ: - 

(क) म्जल्ला प्रशासि कायावलय र्ा इलाका प्रशासि कायावलय 

(ख) म्जल्ला समन्र्य सनमनतको कायावलय, ि 

(ग) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायावलय । 

(४) उपनियम (३) बमोम्जमको सूििामा देहायका कुिा खलुाउि ुपिेछेः– 

(क) सभबम्न्ित गाउँपानलकाको िाम ि ठेगािा, 
(ख) सेर्ाको प्रकृनत, परिमाण, शतव ि अन्य आर्श्यक कुिा, 
(ग) सेर्ा प्रदाि गिुव पिे स्थाि ि अर्नि, 

(घ) प्रस्तार्दाताले प्रस्तार्साथ पेश गिुव पिे न्यूितम कागजात ि वर्र्िण, 

(ङ) प्रस्तार् दाम्खला गिुवपिे अम्न्तम नमनत ि स्थाि, 

(ि) सेर्ा शलु्क िकु्तािीका शतव ि कि कट्टीको वर्षय, ि 

(छ) अन्य आर्श्यक कुिा । 

(५) गाउँपानलकाले भयादनित्र प्राप्त िएका प्रस्तार् नियम ६८ बमोम्जम खोली प्रस्तार्दाताको 
प्रस्तार् मूल्याङ्कि गिुव पिेछ । 
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(६) उपनियम (५) बमोम्जम प्रस्तार् मूल्याङ्कि गदाव उपनियम (२) बमोम्जमको कायव िेत्रगत 
शतव पूिा गिी सरै्िन्दा घटी सेर्ा शलु्क प्रस्तार् गिे प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् स्र्ीकृत गिी सेर्ा 
किाि सभझौता गिुव पिेछ । 

(७) उपनियम (६) बमोम्जम स्र्ीकृत प्रस्तार्को प्रस्तार्दाता सेर्ा किाि गिव िआएमा 
त्यसपनछको सरै् िन्दा घटी सेर्ा शलु्क प्रस्तार् गिे प्रस्तार्दातासँग सेर्ा किाि गिव सवकिेछ । 

(८) सेर्ा प्रदायकले प्रदाि गिेको सेर्ाको अिगुमि गाउँपानलकाले समय समयमा गिुव पिेछ । 
त्यसिी अिगुमि गदाव सेर्ा सन्तोषजिक िएको िपाइएमा र्ा किाि बमोम्जमको ििएमा सेर्ा 
प्रदायकलाई सेर्ाको स्ति र्वृद्ध गिव सूििा ददि ुपिेछ ि त्यसिी सूििा ददंदा पनि सेर्ाको स्ति 
र्वृद्ध ििएमा सेर्ा किाि िद्द गिी अको सेर्ा किािको व्यर्स्था गिुव पिेछ । 

(९) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि स्थािीय सिकाि सञ्चालि ऐि, 

२०७४ को दफा ८३ को उपदफा (८) बमोम्जमका पदहरुबाट सभपादि गरिि ेकायव न्यूितम 
पारिश्रनमक तोकी व्यम्क्त र्ा संस्थासँग किाि गिी सेर्ा किािबाट सभपादि गिुव पिेछ । 

 

१०६. मालसामाि ममवत सभिाि गिे गिाउि े कायववर्निेः (१) गाउँपानलकामा िहेको कुिै मालसामाि 
ममवत सभिाि गिुव पिे िए सोको नलम्खत जािकािी त्यस्तो मालसामािको उपयोगकतावले प्रमखु 
प्रशासकीय अनिकृतलाई ददि ुपिेछ । त्यसिी जािकािी प्राप्त िएपनछ निजले नियम १४ को उपनियम 
(५) बमोम्जम लागत अिमुाि तयाि गिाई स्र्ीकृत गिुव पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम लागत अिमुाि स्र्ीकृत िएपनछ मालसामािको ममवत आफ्िै 
र्कव शप र्ा ममवत केन्द्र िए त्यस्तो मालसामािको ममवत त्यस्तो र्कव शप र्ा ममवत केन्द्रबाट 
गिाउि ुपिेछ । त्यसिी ममवत गिाउँदा कुिै मालसामाि, उपकिण र्ा पाटपूजाव फेिबदल गिुवपिे 
िएमा त्यस्तो मालसामाि, उपकिण र्ा पाटपूजाव मौज्दातबाट नलई ि मौज्दातमा ििए ऐि ि यस 
नियमार्लीको प्रविया अर्लभर्ि गिी खरिद गिुवपिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जम उपकिण र्ा पाटपूजाव खरिद गिेकोमा त्यस्तो मालसामाि र्ा 
उपकिण म्जन्सी दाम्खला गिाई प्रनत एकाई मूल्य पाँि हजाि रुपैयाँिन्दा बढी पिे उपकिण र्ा 
पाटपूजावको अनिलेख िाख्न ु पिेछ ि त्यस्ता पाटपूजाव पिुािा उपकिण र्ा पाटवपूजावको लानग 
प्रनतस्थापि गरिएको कुिा सभबम्न्ित प्रावर्निकबाट प्रमाम्णत गिाई पिुािा सामाि म्जन्सी दाम्खला 
गिुव पिेछ । 

(४) आफ्िो र्कव शप र्ा ममवत केन्द्र ििएको अर्स्थामा ऐि ि यस नियमार्लीको प्रकृया 
अर्लभर्ि गिी मालसामाि ममवत सभिाि गिाउि ुपिेछ । 

(५) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि आफ्िै र्कव शप र्ा ममवत केन्द्र 
िएको अर्स्थामा ममवत कायव अनिलेख फािाममा (जब काडव) िेकडव िाखी ममवत पश्चात ्लागत 
म्स्र्कृत गिव सवकिेछ । 
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१०७. उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही समदुायबाट काम गिाउि े कायववर्निेः (१) यस नियमार्लीमा 
अन्यत्र जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि एक किोड रुपैयाँ सभमका लागत अिमुाि िएको निमावण 
कायव र्ा सो सभबन्िी सेर्ा उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही समदुायर्ाट गिाउि र्ा प्राप्त गिव सवकिेछ । 

(२) उपनियम (१) को प्रयोजिको लानग सभबम्न्ित काम र्ा सेर्ाको प्रकृनत, परिमाण, लाग्ि े
िकम, उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही समदुायले व्यहोिे र्ा व्यहोिुव पिे िकम ि अन्य आर्श्यक 
कुिाहरु खलुाई सार्वजनिक सूििा प्रकाशि गिी प्रस्तार् माग गिव र्ा त्यस्तो सनमनत र्ा समदुाय 
आफैले प्रस्तार् र्ा निरे्दि पेश गिव ससिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जमको प्रस्तार् र्ा निरे्दि प्राप्त िएपनछ गाउँपानलका ि त्यस्तो उपिोक्ता 
सनमनत र्ा लािग्राही समदुायले आर्श्यकतािसुाि छलफल, र्ाताव र्ा निमावण स्थलको भ्रमण गिी 
त्यस्तो काम र्ा सेर्ाका सभबन्िमा खरिद सभझौता गिुव पिेछ । त्यस्तो सभझौतामा देहायको 
कुिाहरु उल्लेख गिुव पिेछेः– 

(क) निमावण कायव र्ा सेर्ाको प्रकृनत, परिमाण, लागत अिमुाि, उपिोक्ता सनमनत र्ा 
लािग्राही समदुायले व्यहोि े र्ा व्यहोिुव पिे िकम, कायव र्ा सेर्ा सभपन्न गिुव पिे 
अर्नि, 

(ख) साठी लाख रुपैयाँिन्दा बढी लागत अिमुाि िएको कायवमा प्रत्येक कायव एकाईमा 
उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही समदुायले गिुव पिे योगदाि, 

(ग) गाउँपानलकाले सभबम्न्ित कायवको नडजाइि, लागत अिमुाि तयाि गिे, स्र्ीकृत गिे, 

प्रावर्निक सल्लाह ददि,े िांपजाँि गिे, जाँिपास गिे ि अन्य आर्श्यक प्रावर्निक 
सहयोग उपलब्ि गिाउिे, सपुिीरे्िण, गणुस्ति नियन्त्रण गिे, 

(ग) निमावण कायव र्ा सेर्ा िगिपानलका ि उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही समदुायको 
सहिानगतामा सभपन्न र्ा उपलब्ि हिु,े 

(घ) सभपन्न निमावण कायवको सञ्चालि र्ा ममवत सभिाि उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही 
समदुायले गिुव पिे, 

(ङ) गाउँपानलकाले उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही समदुायलाई उपलब्ि गिाईिे पेश्की 
िकम, 

(ि) सभपन्न निमावण कायव र्ा सेर्ाको िकु्तािीको शतव ि तरिका, ि 

(छ) अन्य आर्श्यक कुिाहरु । 

(४) उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही समदुायलाई निमावण कायव र्ा सेर्ाको काम ददंदा उपनियम 
(३) को खण्ड (ख) बमोम्जमको लागत अिमुािमा िहेको मूल्य अनिर्वृद्ध कि, ओििहेड, 

कम्न्टन्जेन्सी िकम ि जिसहिानगताको अंश कट्टा गिेि मात्र िकु्तािी ददिपुिेछ । 

(५) सामान्यतया उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही समदुायबाट कायव गिाउँदा पेश्की उपलब्ि 
गिाइिे छैि । ति, आयोजिाको प्रकृनत अिसुाि पेश्की िकम िददएसभम काम प्रािभि िहिु े
अर्स्था िएमा सभझौता िकमको बढीमा नतस प्रनतशत िकमसभमको अनग्रम रुपमा पेश्की ददि 
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ससिेछ । त्यसिी ददएको पेश्कीको अम्न्तम वकस्ता िकु्तािी गिुव अम्घ फछ्यौट गिी ससिपुिेछ 
। 

(६) उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही समदुायले हिेक वकस्ताको कामको प्रावर्निक मूल्याङ्कि, नबल, 

िपावई ि खर्िव प्रमाम्णत गिे अन्य कागजात त्यस्तो सनमनत र्ा समदुायको बैठकबाट अिमुोदि 
गिाई िगिपानलकामा पेश गिुव पिेछ । 

(७) उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही समदुायले आफूले प्रत्येक वकस्तामा गिेको खिवको सूििा 
सार्वजनिक स्थलमा टाँस गिुवपिेछ ि आफूले गिेका कामकािबाहीको सभबन्िमा कायवपानलकाले 
तोकेको प्रविया बमोम्जम तोकेको अर्निनित्र सार्वजनिक परििण गिुवपिेछ । 

(८) गाउँपानलकाले उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही समदुायलाई सभबम्न्ित कामको लानग 
प्रावर्निक सहयोग उपलब्ि गिाउि िससिे िएमा सो कामको लानग आर्श्यक प्रावर्निक 
जिशम्क्त सो सनमनत र्ा समदुाय आफैले किािमा नियकु्त गिव ससिेछ । त्यसिी नियकु्त गरिएको 
प्रावर्निकलाई ददिपुिे पारिश्रनमक गाउँपानलकाले कट्टा गिेको कम्न्टन्जेन्सीबाट िकु्तािी गिुवपिेछ 
। 

ति, त्यस्तो पारिश्रनमक लागत अिमुािको तीि प्रनतशत िन्दा बढी हिुे छैि । 

(९) उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही समदुायबाट सञ्चानलत हिुे निमावण कायवमा लोडि, एससािेटि, 

िोलि, डोजि, ग्रडेि वर्टुनमि नडस्रीव्यटुि, वर्टुनमि ब्र्ाइलि जस्ता हेिी मेशीिहरु प्रयोग गिव 
सवकिे छैि । 

ति, लागत अिमुाि तयाि गदावको समयका हेिी मेशीि प्रयोग गिुव पिे जवटल प्रकृनतको 
कायव ििी उल्लेख िएको िहेछ ििे सभबम्न्ित प्रावर्निकको नसफारिसमा गाउँपानलकाबाट सहमनत 
नलई त्यस्ता मेशीि प्रयोग गिव सवकिेछ । 

(१०) उपनियम (९) को प्रनतबन्िात्मक र्ाक्यांश वर्पिीत हेिी मेशीि प्रयोग गिेको पाइएमा 
त्यस्तो उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही समदुायसँग िएको सभझौता िद्द गरििेछ । 

(११) उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही समूदायले पाएको काम आफैं ले सभपन्न गिुव पिेछ ि कुिै 
निमावण व्यर्सायी र्ा सब कन्रसटिबाट गिाउि सवकि ेछैि । कुिै कािणर्श सो सनमनत र्ा 
समदुाय आफैं ले समयमा सो काम सभपन्न गिव िससि ेिएमा सो कुिाको सूििा िगिपानलकालाई 
ददि ुपिेछ । त्यसिी सूििा प्राप्त िएपनछ िगिपानलकाले सो सभबन्िमा आर्श्यक जाँि गिी सो 
सनमनत र्ा समदुायसँग िएको सभझौता तोडी बाँकी काम ऐि ि यस नियमार्ली बमोम्जम गिाउि ु
पिेछ । 

(१२) उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही समदुायले निमावण कायव सभपन्न गरिसकेपनछ गाउँपानलकाले 
खटाएको प्रावर्निक कमविािीबाट त्यस्तो कामको जाँिपास गिाई गाउँपानलकालबाट प्राप्त िकम ि 
जिसहिानगताबाट व्यहोरिएको श्रम, िगद र्ा म्जन्सी समेत कूल खिवको वर्र्िण िगिपानलकामा 
पेश गिुव पिेछ । गाउँपानलकाले त्यसिी प्राप्त िएको वर्र्िण तथा उक्त निमावण कायवको सिे, 
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नडजाइि, लागत अिमुाि, सपुरिरे्िण ि कायवसभपादि गिे व्यम्क्त तथा पदानिकािीको िाम ि पद 
समेत खलु्िे गिी कायव सभपन्न प्रनतरे्दि तयाि गिी अनिलेख िाख्न ुपिेछ । 

(१३) उपनियम (१२) बमोम्जम निमावण कायव सभपन्न िएपनछ गाउँपानलकाले सोको िेखदेख, 

ममवत सभिाि गिे म्जभमेर्ािी समेत तोकी आयोजिाको स्र्ानमत्र् उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही 
समदुायलाई िै हस्तान्तिण गिुव पिेछ । 

(१४) उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही समदुायले आफूले प्राप्त गिेको कुिै िकम दरुुपयोग गिेको 
पाइएमा गाउँपानलकाले छािनबि गिी त्यस्तो िकम उपिोक्ता सनमनतका पदानिकािीहरुबाट 
दामासाहीले सिकािी बाँकी सिह असलु उपि गिुव पिेछ । त्यस्तो िकम असलु उपि गिे 
कायवमा गाउँपानलकालाई सहयोग पयुावउि ुसभबम्न्ित प्रमखु म्जल्ला अनिकािीको कतवव्य हिुेछ । 

(१५) उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही समदुायले प्राप्त गिेको कुिै काममा निमावण व्यर्सायीलाई 
संलग्ि गिाइएको पाइएमा गाउँपानलकाले उक्त उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही समदुायसँग िएको 
सभझौता िद्द गिी त्यस्तो उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही समदुायलाई िवर्ष्यमा त्यस्तो वकनसमको 
कुिै काम गिव िददि े अनिलेख िाखी सो काम गिे निमावण व्यर्सायीलाई कालो सूिीमा िाख्न 
सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयमा नसफारिस गिुव पिेछ । 

(१६) यस नियम बमोम्जम उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही समदुायबाट काम गिाउँदा 
गाउँपानलकाले देहायका वर्षयका सभबन्िमा अपिाउि ुपिे कायववर्नि सार्वजनिक खरिद अिगुमि 
कायावलयले तोके बमोम्जम हिुेछ: 

(क) श्रम मूलक कामको नििाविण, 

(ख) उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही समूदायको गठि वर्नि ि काम, कतवव्य ि 
अनिकाि, 

(ग) काम र्ा सेर्ामा नमतव्यवयता, गणुस्तिीयता, ददगोपिा अनिर्वृद्ध गिे तरिका, 
(घ) आभदािी खिवको अनिलेख िाख्न,े 

(ङ) काम र्ा सेर्ाको सपुरिरे्िण ि अिगुमि, 

(ि) निमावणकायवको फिफािक ि जाँिपास, ि 

(छ) अन्य आर्श्यक कुिाहरु । 

(१७) उपिोक्ता सनमनत र्ा लािग्राही समूदायले उपनियम (१३) बमोम्जम हस्तान्तरित 
आयोजिाको सेर्ा उपयोग गिे र्ापत उपिोक्ताले नतिुवपिे सेर्ा शलु्क तोसि ससिेछ ि त्यस्तो 
शलु्क जभमा गिे कुिै कोष खडा गिी सोही कोषबाट त्यस्तो निमावण कायव सञ्चालि तथा ममवत 
सभिाि गिुवपिेछ । 

 

१०८. अमाितबाट निमावण कायव गिाउिेेः (१) गाउँपानलकाले अमाितबाट काम गिव खिवगिे अनिकाि 
प्राप्त अनिकािीले आफुिन्दा एक तह मानथको अनिकािीको स्र्ीकृनत नलि ुपिेछ । 

(२) अमाितबाट काम गिुवपदाव सो कामको लानग आर्श्यक पिे प्रावर्निक सेर्ा ि निमावण सामग्री 
ऐि ि यस नियमार्लीको प्रकृया बमोम्जम खरिद गिी ज्यालामा काम गिाउि ुपिेछ । 
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(३) यस नियमार्ली बमोम्जम अमाितबाट निमावण कायव गिुव पिेमा त्यस्तो काम एकलाख 
रुपैयाँमा िबढाई खण्ड खण्ड गिी र्ातावबाट गिाउि र्ा निमावण सभबन्िी काम आर्श्यक निमावण 
सामग्री उपलब्ि गिाई ज्यालामा ददि सवकिेछ । 

 

१०९. गैि सिकािी संस्थाबाट काम गिाउि ेसभबन्िी व्यर्स्थाेः (१) गाउँपानलकाले ऐिको दफा ४६ 
बमोम्जम गैि सिकािी संस्थाबाट काम गिाउिको लानग त्यस्तो कामको आर्श्यकता, वकनसम, समयार्नि, 

कामको गणुस्ति, जिशम्क्त, कायव सञ्चालि वर्नि सवहतको कायविेत्रगत शतव ि लाग्ि ेिकमको मोटामोटी 
अिमुाि तयाि गिुव पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको काम गिाउिको लानग त्यस्तो काम गर्िे उदे्दश्य िाखी प्रिनलत 
कािूि बमोम्जम दताव िएको ि नियम १९ बमोम्जमको मौजदुा सूिीमा समारे्श िएका गैि 
सिकािी संस्थालाई कभतीमा पन्र ददिको अर्नि ददई िावियस्ति र्ा स्थािीयस्तिको दैनिक 
समािािपत्रमा सूििा प्रकाशि गिी सो संस्थाबाट प्रस्तार् माग गिुव पिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जमको सूििामा देहायका कुिाहरु खलुाउि ुपिेछेः– 

(क) गाउँपानलकाको िाम ि ठेगािा, 
(ख) प्रस्तावर्त कायवको प्रकृनत, परिमाण ि अन्य आर्श्यक वर्र्िण, 

(ग) प्रस्तावर्त कायव गिुव पिे स्थाि ि सभपन्न गिुवपिे अर्नि, 

(घ) प्रस्तार् दाम्खला गिुव पिे अम्न्तम नमनत ि स्थाि, 

(ङ) प्रस्तार्को ढाँिा, 
(ि) प्रस्तार्दाताले प्रस्तार्साथ पेश गिुवपिे कागजात, 

(छ) िकु्तािीका शतव ि कि कट्टी, ि 

(ज) गाउँपानलकाले आर्श्यक ठािेका अन्य कुिा । 

(४) उपनियम (२) बमोम्जमको माग अिसुाि पिव आएका प्रस्तार्हरु प्रस्तार्दाताको िोहर्िमा 
खोली मिुलु्का तयाि गिुव पिेछ । 

(५) मूल्याङ्कि सनमनतले उपनियम (१) बमोम्जमको कायविेत्रगत शतव पूिा गिी न्यूितम िकम 
प्रस्तार् गिे प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् स्र्ीकृनतका लानग प्रमखु कायवकािी अनिकृत समि नसफारिस 
गिुव पिेछ । 

(६) उपनियम (५) बमोम्जम नसफारिस िएको प्रस्तार् उपयकु्त देम्खएमा गाउँपानलकाले त्यस्तो 
प्रस्तार् स्र्ीकृत गिी सभबम्न्ित प्रस्तार्दातालाई सभझौता गिव आउि नमनत खोली सूििा ददि ु
पिेछ ि त्यस्तो नमनतमा निज उपम्स्थत िएमा निजसँग सभझौता गिुव पिेछ । 

(७) उपनियम (६) बमोम्जम सूििा ददईवएको प्रस्तार्दाता सभझौता गिव िआएमा निजपनछको 
उपनियम (१) बमोम्जमको कायव िेत्रगत शतव पूिा गिी सरै्िन्दा कम िकम प्रस्तार् गिे 
प्रस्तार्दातासँग सभझौता गिव सवकिेछ । 
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परिच्छेद– १० 

पिुिार्लोकि सभबन्िी व्यर्स्था 
 

११०. प्रमखु कायवकािी अनिकृत समि ददईि ेनिरे्दिमा खलुाउि ुपिे कुिाेः खरिद कािबाही र्ा निणवयको 
पिुिार्लोकिको लानग ऐिको दफा ४७ बमोम्जम प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतसमि निरे्दि ददि िाहिे  
बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताले त्यस्तो निरे्दिमा देहायका कुिाहरु खलुाई हस्तािि गिेको हिु ुपिेछ: 

(क) निरे्दकको िाम, ठेगािा, टेनलफोि, फ्यासस िभर्ि ि ईमेल ठेगािा, 
(ख) सङ्गदठत संस्था िए त्यसिी निरे्दि ददि सो संस्थाले प्रदाि गिेको अनिकाि पत्र, 

(ग) बोलपत्र संख्या, 
(घ) निरे्दि ददिपुिे त्यगत ि कािूिी आिाि, 

(ङ) सभबद्ध कागजातको प्रनतनलवप । 

 

१११. िकमको हद: ऐिको दफा ४७ को उपदफा (८) को प्रयोजिको लानग दईु किोड रुपैयाँिन्दा 
कम िकमको खरिद कािबाहीको सभबन्िमा पिुिार्लोकि सनमनत समि निरे्दि ददि सवकि ेछैि । 

ति, पूर्वयोग्यता र्ा प्रावर्निक प्रस्तार् जस्ता मूल्य िखलु्िे प्रकृनतका बोलपत्र र्ा प्रस्तार्को मूल्याङ्कि उपि 
पिुिार्लोकि सनमनत समि निरे्दि ददि यस नियमले बािा पिे छैि । 

 

११२. पिुिार्लोकिको लानग ददइि े निरे्दिमा खलुाउि ु पिे कुिाेः (१) ऐिको दफा ४९ बमोम्जम 
पिुिार्लोकिको लानग निरे्दि ददि िाहिे बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताले सो निरे्दिमा देहायका कुिा 
खलुाई हस्तािि गिेको हिु ुपिेछ: 

(क) निरे्दकको िाम, ठेगािा, टेनलफोि िभबि, फ्यासस िभर्ि ि इमेल ठेगािा, 
(ख) सँगदठत संस्थाको तफव बाट निरे्दि ददइिे िए त्यसिी निरे्दि ददि अनिकाि प्रदाि 

गिे कागजात, 

(ग) खरिद कािबाहीको संम्िप्त वर्र्िण, 

(घ) खरिद सभझौता िइसकेको िए त्यस्तो सभझौता िएको नमनत ि प्राप्त गिे आपूनतवकताव, 
निमावण व्यर्सायी, पिामशवदाता र्ा सेर्ा प्रदायक, 

(ङ) निरे्दकले खरिद सभझौता पाउि ुपिे त्यगत तथा कािूिी आिाि, 

(ि) खरिद सभझौता प्राप्त गिेले त्यस्तो सभझौता पाउि िपिे त्यगत तथा कािूिी 
आिाि, 

(छ) निरे्दकको साभपम्िक (प्रोपिाईटिी), व्यापारिक ि अन्य गोप्य जािकािी सिुिा 
गिवको लानग पिुिार्लोकि सनमनतले कुिै वर्शेष उपाय गरिददि ु पिे िए त्यस्तो 
वर्शेष उपाय, ि 

(ज) सभझौता प्राप्त िगिेका कािणले निरे्दकलाई िएको र्ा पगु्ि ससिे र्ास्तवर्क हानि 
िोससािी । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको निरे्दिको साथ निरे्दकले आफूले गिेको दार्ी पवुष्ट गिे 
कागजातको प्रनतनलवप संलग्ि गिुव पिेछ । त्यस्तो कागजात निजसँग हिु िससि ेप्रकृनतको िएमा 
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निजले त्यस्तो कागजात सभबम्न्ित निकायबाट म्झकाई पाउि पिुिार्लोकि सनमनत समि अििुोि 
गिव ससिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोम्जमको निरे्दिमा उम्ल्लम्खत वर्षयका सभबन्िमा निरे्दकले 
पिुिार्लोकि सनमनत समि सिुरु्ाई गिाउि िाहेमा सो सभबन्िी कािण ि आिाि त्यस्तो 
निरे्दिमा खलुाउि ुपिेछ । 

 

११३. जमाित िाख्न ुपिे: (१) ऐिको दफा ५० बमोम्जम निरे्दि ददि ेनिरे्दकले बोलपत्र र्ा प्रस्तार्मा 
आफूले कबोल गिेको िकमको ०.१५ (शनु्य दशमलब एक पाँि) प्रनतशतले हिु आउिे िकम 
बिाबिको िगद िकम र्ा कभतीमा िब्बे ददि मान्य अर्नि िएको बैङ्क जमाित पेश गिुव पिेछ । 

(२) पूर्वयोग्यता र्ा प्रावर्निक प्रस्तार् जस्ता मूल्य िखलु्ि े प्रकृनतका प्रस्तार्को मूल्याङ्कि उपि 
पिुिार्लोकि सनमनत समि निरे्दि ददि ु पदाव पूर्वयोग्यता प्रस्तार्को हकमा नियम ६१ को 
उपनियम (१) को प्रनतबन्िात्मक र्ाक्यांशको अिीिमा िही तोवकएको एकमषु्ट िकम ि प्रावर्निक 
प्रस्तार्को हकमा बोलपत्र जमाितको दश प्रनतशतले हिुे िकम बिाबि जमाित िाख्न ुपिेछ । 

(३) पिुिार्लोकि सनमनतले आफू समि पिेको निरे्दि उपि गिे कािबाही सभबन्िी व्यबस्था 
संघीय कािूि बमोम्जम हिुेछ । 

 

११४. पिुिार्लोकिको निरे्दि पठाउि ेतरिका: (१) प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत र्ा पिुिार्लोकि सनमनत 
समि पिुिार्लोकिको लानग ददिे निरे्दि बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाता आफैले बझुाउि र्ा हलुाक, 

कुरियि र्ा वर्द्यतुीय माध्यमर्ाट पठाउि ससिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम हलुाक, कुरियि र्ा वर्द्यतुीय माध्यमर्ाट पठाइएको निरे्दि ऐि र्ा 
यस नियमार्लीमा तोवकएको समयार्निनित्र िपगेुमा त्यस्तो निरे्दि उपि कुिै कािबाही हिुे छैि 
। 

(३) िगिपानलकाले उपनियम (१) बमोम्जम पिुिार्लोकिको निरे्दि पिेको जािकािी प्राप्त 
गिेपनछ पिुिार्लोकि सनमनतले निणवय िददएसभम खरिद सभझौता िोक्का िाख्न ुपिेछ । 

 

११५. जािकािी तथा प्रनतवियामा उल्लेख गिुवपिे कुिा: (१) ऐिको दफा ५० को उपदफा (३) 
बमोम्जम कायावलयले पिुिार्लोकि सनमनतलाई ददिे जािकािी तथा प्रनतवियामा पिुिार्लोकिको 
निरे्दिमा गरिएको दार्ी सभबन्िी त्यगत वर्र्िण, खरिद कािबाहीको कािूिी आिाि ि सभर्द्ध 
कागजातको प्रनतनलवप संलग्ि गिुव पिेछ । 

(२) पिुिार्लोकि सनमनतले कायावलयलाई खरिदसँग सभबम्न्ित कागजातमध्ये उपयकु्त कागजात 
र्ा त्यसको कुिै अंश पेश गिव आदेश ददएमा कायावलयले आदेश बमोम्जमको कागजात उपलब्ि 
गिाउि ुपिेछ । 
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११६. उपम्स्थत हिुपुिे: पिुिार्लोकि सनमनतले पिुिार्लोकिको िममा उपम्स्थत हिु सूििा गिेको 
अर्स्थामा सूििा बमोम्जम आनिकारिक प्रनतनिनि उपम्स्थत हिुे व्यबस्था कायावलयले नमलाउि ुपिेछ । 

 

११७. उजूिी सभबन्िी निणवयको अनिलेख: पिुिार्लोकिको सभबन्िमा कायावलय, पिुिार्लोकि सनमनत र्ा 
अन्य निकायबाट िएको निणवय ि त्यस्तो निणवयको सभबन्िमा अपिाइएको उपिािात्मक कदमहरुको 
अनिलेख िाखी त्यसको जािकािी प्रत्येक र्षव सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयलाई ददि ुपिेछ । 

 

 

परिच्छेद – ११ 

खरिद सभझौता सभबन्िी व्यर्स्था 
 

११८. बजेट संकेत उल्लेख गिुवपिेेः गाउँपानलकाले खरिद सभझौतामा बजेट संकेत उल्लेख गिुव पिेछ । 

 

११९. सभझौता गिव कायवसभपादि जमाित पेश गिुवपिेेः (१) स्र्ीकृत बोलपत्रको बोलपत्रदाताले ऐिको 
दफा २७ को उपदफा (४) बमोम्जम कायवसभपादि जमाित पेश गदाव बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा 
उल्लेख िएको ढांिामा ऐिको दफा २७ को उपदफा (३) बमोम्जमको भयादनित्र र्ाम्णज्य बैंकबाट जािी 
िएको कायवसभपादि जमाित पेश गिुव पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको कायव सभपादि जमाित पेश गदाव ऐिको दफा २७ को उपदफा 
(४) मा उल्लेख गिे बमोम्जमको िकम हिु ुपिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जम खरिद सभझौतामा िकम िखलु्िे सभझौताको हकमा गाउँपानलकाले 
बोलपत्र सभबन्िी कागजातमा तोकी ददएको कायवसभपादि जमाित पेश गिुव पिेछ । 

(४) खरिद सभझौतामा अन्यथा व्यर्स्था िएकोमा बाहेक उपनियम (१) बमोम्जमको 
कायवसभपादि जमाितको मान्य अर्नि त्यस्तो सभझौतामा उम्ल्लम्खत मालसामाि आपूनतव र्ा 
हस्तान्तिण गिुवपिे अम्न्तम अर्नि र्ा प्रत्यािनूत (र्ािेन्टी) को अर्नि र्ा निमावण कायवको त्रवुट 
सच्िाउिे दावयत्र् (नडफेसट लायनबनलवटज) को अर्नििन्दा कभतीमा एक मवहिा बढी अर्निको 
हिुपुिेछ । 

(५) वर्देशी र्ैंकले जािी गिेको कायव सभपादि जमाित िेपालमा स्थापिा िएको कुिै र्ाम्णज्य 
बैंकले प्रनत प्रत्यािनूत (काउण्टि ग्यािेन्टी) गिेको िएमा मात्र मान्य हिुेछ । 

 

१२०. सभझौता कायावन्र्यि सभबन्िी व्यर्स्थाेः (१) गाउँपानलकाले खरिद सभझौता कायावन्र्यि गदाव 
आर्श्यकतािसुाि देहायका काम गिुव पिेछ: 

(क) खरिद सभझौता िएपनछ सभबम्न्ित आपूनतवकताव, पिामशवदाता, सेर्ा प्रदायक र्ा निमावण 
व्यर्सायीसँग आर्श्यक िए बैठक (पोष्ट नबड कन्फे्रन्स) गिे, 

(ख) सभझौता कायावन्र्यि सभबन्िी कायवयोजिा ि कायवतानलका तयाि गिे, 

(ग) सभझौताको शतव बमोम्जम समयनितै्र प्रनततपत्र खोल्िे व्यर्स्था गिे, 

(घ) आर्श्यक िएमा सभझौता कायावन्र्यि टोली गठि गिे, 
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(ङ) सभझौता प्रशासि कायवयोजिा अिसुाि खरिद सभझौता कायावन्र्यिको प्रगनत अिगुमि 
गिे ि गणुस्ति पिको नििीिण ि पिीिण गिे, 

(ि) निमावण व्यर्सायीलाई निमावण कायवस्थल सभुपि े ि सो स्थलसभम पहुँिको व्यर्स्था 
नमलाउिे, खरिद सभझौताको हेिफेि, िेरिएशि आदेश, मूल्य समायोजि, खरिद सभझौता 
निलभर्ि र्ा अन्त, कायव सभपन्न प्रमाणीकिण, िकु्तािी आददको व्यर्स्थापि गिे, 

(छ) गाउँपानलका ि आपूनतवकताव, पिामशवदाता, सेर्ा प्रदायक र्ा निमावण व्यर्सायीबीि कुिै 
वर्र्ाद उत्पन्न िए त्यस्तो सभझौतामा उम्ल्लम्खत वर्र्ाद समािािको उपाय अपिाउिे, 
सभझौता उल्लंघि िएको अर्स्थामा सभझौतामा उम्ल्लम्खत उपिाि सभबन्िी व्यर्स्था 
अिसुाि कािबाही अम्घ बढाउिे, 

(ज) बजेट ि लागत लेखा (कस्ट एकाउन्टीङ्ग) को पि लगायत सभझौता कायावन्र्यिको 
वर्िीय पिको व्यर्स्थापि गिे, 

(झ) निमावण व्यर्सायीले निमावण कायवस्थलमा अिसूुिी -१२ बमोम्जमको वर्र्िण सूििा 
पाटीमा अनिर्ायव रूपमा िाख्न ेव्यर्स्था गिुव पिे, 

(ञ) सभझौता कायावन्र्यिसँग सभबम्न्ित कागजात नसलनसलाबद्घ ि व्यर्म्स्थत ढंगले िाख्न,े 

(ट) सभपादि िएको काम स्र्ीकृत गिे, ि 

(ठ) सभझौता कायावन्र्यिको आर्निक प्रनतरे्दि एक तह मानथको अनिकािी समि पेश 
गिे । 

(२) यस नियमार्लीमा अन्यत्र जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि खरिद सभझौता कायावन्र्यिको 
सपुिीरे्िण गिे गाउँपानलका र्ा अन्य निकायले आपूनतवकताव, पिामशवदाता, सेर्ा प्रदायक र्ा निमावण 
व्यर्सायीको खरिद सभझौतामा उम्ल्लम्खत अनिकािमा प्रनतकुल असि िपिे गिी िसशा, 
स्पेनसवफकेशि ि खरिद सभझौताको शतव अिसुाि खरिद सभझौता कायावन्र्यि िए ििएको 
सपुिीरे्िण गिव ससिेछ । 

 

१२१. बीमा गिाउि ु पिेेः (१) खरिद सभझौतामा अन्यथा व्यर्स्था िएकोमा बाहेक दश लाख 
रुपैयाँिन्दा बढी मूल्यको निमावण कायव गिे निमावण व्यर्सायीले देहायको कुिाको बीमा गिाउि ुपिेछ: 

(क) निमावण सामग्री, प्रयोग गरििे मेम्शि, औजाि र्ा प्लाण्ट लगायत निमावण कायवको पूणव 
प्रनतस्थापि खिव, 

स्पष्टीकिणेः यस खण्डको प्रयोजिको लानग “खिव” िन्नाले िाफा समेतलाई 
जिाउँछ । 

(ख) पेशागत शलु्क, निमावण कायवको कुिै िाग ित्काउि, हटाउि तथा कंुडा ककव ट र्ा 
खेि गएको सामग्री हटाउिको लानग लाग्ि े खिव लगायत हािी र्ा िोससािी िए 
र्ापत हिुे खिव र्ा सो सभबन्िी आिषुावङ्गक खिव समेट्िका लानग खण्ड (क) 
बमोम्जमको प्रनतस्थापि खिवको पन्र प्रनतशत िकम र्ा खरिद सभझौतामा उल्लेख 
िए बमोम्जमको अनतरिक्त िकम, 
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(ग) निमावण व्यर्सायीले निमावणस्थलमा ल्याएको आफ्िो उपकिण ि अन्य र्स्तकुो निमावण 
स्थलमा प्रनतस्थापि गिव लाग्िे पयावप्त िकम, 

(घ) निमावण व्यर्सायीलाई निमावणस्थल समु्भपएको नमनतदेम्ख हस्तान्तिण प्रमाणपत्र जािी 
गरििे नमनतसभम निमावण कायवको कुिै खण्ड र्ा अंशमा उपनियम (२) मा उल्लेख 
िएको कािण बाहेक अन्य जिुसकैु कािणबाट हिुे सबै हािी िोससािी, 

(ङ) निमावण व्यर्सायीको देहायका दावयत्र्हरु: 

(१) निमावण व्यर्सायीले त्रवुट सच्याउि ेदावयत्र्को अर्निमा आफ्िो दावयत्र् पालि 
गिे िममा िएको हािी िोससािी, ि 

(२) त्रवुट सच्याउिे दावयत्र्को अर्नि प्रािभि हिुअुम्घ उत्पन्न िएको कुिै कािणबाट 
त्रवुटसच्याउिे दावयत्र्को अर्निमा िएको हािी िोससािी । 

(२) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि निमावण व्यर्सायीले उपनियम (१) 
को खण्ड (घ) बमोम्जमको र्ीमाबाट देहायका कािणबाट िएको हािी िोससािी र्ा िनतको लानग 
दावयत्र् र्हि गिुव पिे छैि: - 

(क) यदु्ध, शत्रतुा र्ा आिमण, 

(ख) वर्द्रोह, िाम्न्त, नबप्लर् र्ा सैनिक शासि र्ा गहृ यदु्ध, 

(ग)  वर्वकिणको फैलार्ट, आणवर्क इन्ििको वर्वकिण र्ा आणवर्क इन्ििको 
ज्र्लिबाट उत्पन्न आणवर्क फोहि र्ा वर्वकिणयकु्त वर्षादी वर्ष्फोट र्ा अन्य 
हानिकािक तत्र्हरुको वर्ष्फोट र्ा आणवर्क संयोजि र्ा सोको आणवर्क अंशको 
प्रदषुण, ि 

(घ)  ध्र्निक र्ा नतव्र ध्र्निक गनतमा उड्िे हर्ाई जहाज र्ा हर्ाई यन्त्रिािा शृ्रम्जत 
र्ायकुो िाप । 

(३) खरिद सभझौतामा अन्यथा व्यर्स्था िएकोमा बाहेक निमावण कायव गदाव र्ा त्यसमा िहेको 
कुिै त्रवुट सिुाि गदाव िएको र्ा त्यस्ता कायवको परिणामस्र्रुप िएको देहायको हािी िोससािी 
र्ापतको िनतपूनतवको दार्ी ि त्यस्तो दार्ी सभबन्िी कािबाही गदाव लागेको खिव तथा दस्तिु 
निमावण व्यर्सायीले व्यहोिुव पिेछ: 

(क) कुिै व्यम्क्तलाई िोटपटक लागेमा र्ा निजको मतृ्य ुिएमा, र्ा 
(ख) निमावण कायवमा बाहेक कायव सञ्चालि ि सभपन्नको नसलनसलामा कुिै सभपम्िमा 
िएको हािी िोससािी, 

(४) मालसामाि खरिदमा नस.आई.पी. (क्यारिज एण्ड इन्सोिेन्स पेड टु) मूल्यको कभतीमा ११० 
प्रनतशत िकम बिाबिको गोदामदेम्ख गोदामसभम यदु्ध, हडताल ि आगजिी समेतको सबै जोखीम 
ब्यहोिे गिी बीमा गिाउि ुपिेछ । 

(५) पिामशव सेर्ा खरिदमा पिामशवदाताले सभझौता गिेको तीस ददि नित्र सभझौताको कुल 
िकमको सबै वकनसमको जोम्खम व्यहोिे गिी िगिपानलकालाई निशतव िकु्तािी हिुे पेशागत 
दावयत्र् बीमा      (प्रोफेसिल लायनबनलटी इन्सोिेन्स) गिाउि ुपिेछ । 
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(६) प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतको नलम्खत स्र्ीकृनत नबिा बीमाका शतवमा कुिै परिर्तवि गिव 
सवकिे छैि । 

 

१२२. पेश्की िकु्तािी ि फछयौट गिे व्यर्स्थाेः (१) आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायकलाई 
ऐिको दफा ५२क. को अिीिमा िही खरिद सभझौतामा व्यर्स्था िए बमोम्जम पेश्की ददि सवकिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम ददइएको पेश्की िकम जभमा िएको बैंकको खाता ि खिवको 
प्रयोजि खलु्िे मानसक वर्र्िण आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा सेर्ा प्रदायकले गाउँपानलकालाई 
नियनमत रूपमा उपलब्ि गिाउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोम्जम पेश्की ददँदा आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा सेर्ाप्रदायकबाट 
त्यस्तो पेश्की िकम खाभिे गिी ि निजले सभझौता बमोम्जम काम िगिेमा सो निकायले अििुोि 
गिेपनछ तत्काल त्यस्तो निकायलाई िकु्तािी गिे गिी र्ाम्णज्य बैङ्कबाट जािी िएको बैङ्क जमाित 
एरं् त्यस्तो बैङ्क जमाित वर्देशी बैङ्कले जािी गिेको िए िपेाल नित्रको र्ाम्णज्य बैङ्कले प्रनत 
प्रत्यािनूत (काउन्टि ग्यािेण्टी) नलई पेश्की ददि ुपिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोम्जमको बैंक जमाितको मान्य अर्नि खरिद सभझौतामा उल्लेख िएको 
पेश्की फछयौट गिुव पिे अर्नि िन्दा कभतीमा एक मवहिा िन्दा बढी अर्निको हिु ुपिेछ । 

(५) िगिपानलकाले उपनियम (१) बमोम्जम ददएको पेश्की खरिद सभझौतामा उल्लेख िए 
बमोम्जम प्रत्येक िनिङ्ग नबल र्ा अन्य नबल बीजकबाट कट्टा गिुव पिेछ । 

(६) आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायकले खरिद सभझौता बमोम्जमको काम त्यस्तो 
सभझौतामा उम्ल्लम्खत समयार्नि नित्र सभपादि िगिेको कािणले यस नियम बमोम्जमको पेश्की 
फछ्यौट हिु िसकेमा गाउँपानलकाले उपनियम (३) बमोम्जमको बैंक जमाितको िकम 
सभबम्न्ित बैंकबाट प्राप्त गिी पेश्की फछयौट गिुव पिेछ ि निजबाट त्यस्तो पेश्की िकमको 
सयकडा दश प्रनतशत ब्याज समेत असूल उपि गिुव पिेछ । 

(७) गाउँपानलकाले प्रनततपत्रिािा मालसामाि म्झकाउँदा आफ्िो कायावलयमा मालसामाि प्राप्त 
िएको नमनतले तीस ददिनित्र प्रनततपत्र खोलेको पेश्की िकम फछ्र्यौट गिुव पिेछ । 

(८) मालसामाि उपलब्ि गिाउिे सभबम्न्ित आपूनतवकतावबाट मालसामाि उपलब्ि हिु 
िसकेकोमा र्ा मालसामाि उपलब्ि गिाउिे नििावरित समयनित्र मालसामाि प्राप्त हिु िसकेमा 
सािािणतया प्रनततपत्र िद्द गिुव पिेछ ि सो र्ापत बैंकमा जभमा िएको िकम वफताव नलई 
प्रनततपत्र खोलेको पेश्की िकम फछ्र्यौट गिुव पिेछ । 

 

१२३. वप्र¬नसपमेन्ट नििीिणेः (१) वर्देशबाट खरिद गरििे मालसमािको वप्र¬नसपमेन्ट नििीिण गिुवपिे 
िएमा िगिपानलकाले सो देशमा आफ्िो प्रनतनिनि नियकु्त गिी त्यस्तो नििीिण गिाउि ससिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम प्रनतनिनि नियकु्त गदाव ऐि ि यस नियमार्ली बमोम्जमको कायववर्नि 
अपिाई नियकु्त गिुवपिेछ । 



72 

 

 

१२४. मालसामािको नििीिण ि स्र्ीकृनतेः (१) गाउँपानलकाले आपूनतव गरिएका मालसामाि सभझौतामा 
उम्ल्लम्खत प्रावर्निक स्पेनसवफकेशि ि गणुस्ति बमोम्जमका िए ििएको नििीिण र्ा पिीिण गिुव 
गिाउि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम नििीिण र्ा पिीिण गदाव गिाउँदा मालसामाि नििीिण र्ा पिीिण 
सभबन्िी प्रिनलत कािूि िए सोही कािूि बमोम्जम ि ििएमा खरिद सभझौतामा उम्ल्लम्खत 
कायववर्नि बमोम्जम गिुव पिेछ । त्यस्तो कायववर्नि पनि ििए गाउँपानलकाले उपयकु्त सभझेको 
कायववर्नि बमोम्जम गिुव पिेछ । 

(३) उपनियम (१) को प्रयोजिको लानग गाउँपानलकाले त्यस्तो नििीिण र्ा पिीिण गिे 
प्रयोजिका लानग एक र्ा एकिन्दा बढी निकाय र्ा अनिकािी तोसि र्ा सभबम्न्ित मालसामाि 
सभबन्िी बढीमा तीि जिा वर्ज्ञ िहेको एक सनमनत गठि गिव ससिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोम्जमको निकाय, अनिकािी र्ा सनमनतले आपूनतव गरिएका मालसामाि 
निरििण र्ा पिीिण गदाव गाउँपानलकाले त्यस्तो मालसामािको िमिुा ि वर्म्शष्टता नसलबन्दी गिी 
िाखेको िए त्यस्तो िमूिा ि वर्म्शष्टता बमोम्जम जाँि गिुवपिेछ । त्यसिी जाँि गदाव त्यस्तो 
िमूिा ि वर्म्शष्टता अिरुुप िएको मालसामाि स्र्ीकृत गिी ििएका मालसामाि आपूनतवकतावलाई 
िै वफताव गिुव पिेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोम्जम नििीिण र्ा पिीिण गदाव आर्श्यकतािसुाि सबै मालसामाि र्ा 
सोको िमूिा छिौट गिी नििीिण र्ा पिीिण गिव सवकिेछ । 

(६) नििीिण र्ा पिीिण गिे निकाय, अनिकािी र्ा सनमनतले उपनियम (४) ि (५) बमोम्जम 
नििीिण र्ा पिीिण गिी सकेपनछ स्र्ीकृत ि अस्र्ीकृत मालसामािको वर्र्िण उल्लेख गिी 
नििीिण प्रनतरे्दि तयाि गिुव पिेछ । त्यस्तो प्रनतरे्दिमा जाँि िएको मालसामािको िाम, 

प्रनतशत, स्पेनसवफकेशि, नििीिण र्ा पिीिणको परिणाम उल्लेख गिुव पिेछ ि त्यस्तो 
प्रनतरे्दिलाई िगिपानलकाले खरिद कािबाहीको अनिलेखको रुपमा िाख्न ुपिेछ । 

(७) यस नियम बमोम्जम मालसामाि नििीिण र्ा पिीिण गदाव नििीिण र्ा पिीिण गिे निकाय, 

अनिकािी र्ा सनमनत ि आपूनतवकतावबीि कुिै वर्र्ाद उत्पन्न िएमा त्यस्तो वर्र्ाद खरिद 
सभझौतामा उल्लेख िएको वर्र्ाद समािािको प्रकृया बमोम्जम समािाि गिुवपिेछ । 

(८) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि पच्िीस हजाि रुपैयाँसभमको 
मालसामाि गाउँपानलकाको िण्डाि शाखाको प्रमखुले आर्श्यक नििीिण र्ा पिीिण गिी 
बमु्झनलि ससिेछ । 

 

१२५. मालसामािको नललाम नबिी तथा िकम असूली गिेेः (१) नियम १२४ को उपनियम (४) 
बमोम्जम अस्र्ीकृत मालसामाि आपूनतवकतावले तत्काल वफताव िलगे खरिद सभझौतामा तोवकएको 
समायार्नि नित्र त्यस्तो मालसामाि उठाई वफताव लैजाि ि सोको सट्टा स्पेनसवफकेशि बमोम्जमको सामाि 
आपूनतव गिव िगिपानलकाले आपूनतवकतावलाई नलम्खत जािकािी ददि ुपिेछ । 
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(२) गाउँपानलकाले उपनियम (१) बमोम्जमको जािकािी हलुाक र्ा कुरियि सनिवस माफव त 
पठाउिे िए वफती िनसद सवहतको पत्र पठाउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोम्जमको सूििाको अर्निनित्र आपूनतवकतावले मालसामाि बमु्झनलि 
अस्र्ीकाि गिेमा र्ा खरिद सभझौतामा तोवकएको समायार्नि नित्र उठाई िलगेमा गाउँपानलकाले 
त्यस्तो मालसामाि सार्वजनिक नललाम नबिी गिी सो मालसामाि िण्डािण गिव लागेको खिव ि 
त्यस सभबन्िी अन्य खिवहरु, बाँकी िहेको पेश्की िकम, पूर्व नििावरित िनतपूनतव ि निजले 
गाउँपानलकालाई नतिुवपिे अन्य कुिै िकम िए सो िकम समेत नललाम नबिी मूल्यबाट कट्टा गिी 
बांकी िहेको िकम आपूनतवकतावलाई वफताव गिुव पिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोम्जमको नललाम नबिीबाट प्राप्त िएको िकम समेतबाट असूल हिु 
िसकेको िकम आपूनतवकतावबाट प्रिनलत कािूि बमोम्जम सिकािी बाँकी सिह असूल उपि 
गरििेछ । 

 

१२६. कायव स्र्ीकाि प्रनतरे्दिेः (१) गाउँपानलकाले सभपन्न िएको निमावण कायव, आपूनतव गरिएको 
मालसामाि र्ा प्रदाि गरिएको सेर्ा स्र्ीकादाव सोको प्रनतरे्दि तयाि गिुव पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको प्रनतरे्दिमा देहायका कुिा उल्लेख हिु ुपिेछ: 

(क) खरिद सभझौता संख्या, 
(ख) सभपन्न िएको निमावण कायव, प्राप्त िएको मालसामाि र्ा सेर्ाको वर्र्िण, 

(ग) निमावण कायव सभपन्न िएको र्ा मालसामाि र्ा सेर्ा प्राप्त िएको नमनत, 

(घ) सभपन्न निमावण कायव, प्राप्त मालसामाि र्ा सेर्ा स्र्ीकृत िएको नमनत । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जमको प्रनतरे्दि तयाि िएपनछ िगिपानलकाले आर्श्यक प्रविया पूिा 
गिी िकु्तािीको लानग आनथवक प्रशासि शाखा र्ा निकायमा अनबलभर् लेखी पठाउि ुपिेछ । 

 

१२७. िेरिएशि आदेशेः (१) खरिद सभझौता गदावको बखत पूर्ाविमुाि गिव िसवकएको परिम्स्थनत सो 
सभझौता कायावन्र्यिको िममा नसजविा िई ऐिको दफा ५४ बमोम्जम िगिपानलकाले िेरिएसि आदेश 
जािी गिुव पिे िएमा यस नियमार्ली बमोम्जमको प्रविया पूिा गिी देहाय अिसुाि पदानिकािीले जािी गिव 
ससिेछ: 

(क) पाँि प्रनतशतसभमको िेरिएशि प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतले, 

(ख) पन्र प्रनतशतसभमको िेरिएशि प्रमखुले, 

(ग) पन्र प्रनतशतिन्दा मानथको िेरिएशि कायवपानलकाले । 

 (२) उपनियम (१) बमोम्जम निमावण कायवको िेरिएसि आदेश जािी गिुव पदाव देहाय बमोम्जमको 
वर्र्िण खलुाई ऐिको दफा ५४ बमोम्जम त्यस्तो िेरिएसि स्र्ीकृत गिे अनिकाि प्राप्त 
पदानिकािीले प्रमाम्णत गिेको हिु ुपिेछ: - 



74 

 

(क) निमावण कायवको ड्रईङ, नडजाईि तथा स्पेनसवफकेशि आदद बदल्ि ु पिे र्ा िपिे ि 
बदल्ि ुपिे िएमा निमावण कायवको आिािितू प्रकृनत र्ा िेत्र परिर्तवि हिुे र्ा िहिु े
कुिा, 

(ख) िेरिएशि परिमाणको प्रावर्निक पषु्ट्याईं ि कािण, 

(ग) ऐिको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोम्जम लागत अिमुािमा प्रिार् पिे िए 
सोको प्रनतशत, ि 

(घ) स्र्ीकृत बजेट तथा कायविममा पिे र्ा िपिेको कुिा । 

(३) उपनियम (१) बमोम्जम मालसामाि र्ा अन्य सेर्ा कायवको िेरिएसि आदेश जािी गिुव पदाव 
देहाय बमोम्जमको वर्र्िण खलुाई ऐिको दफा ५४ बमोम्जम यस नियमको उपनियम (१) मा 
तोवकए बमोम्जम िेरिएसि स्र्ीकृत गिे अनिकाि प्राप्त पदानिकािीले प्रमाम्णत गिेको हिु ुपिेछ । 

(क) मालसामाि र्ा अन्य सेर्ाको ड्रईङ, नडजाईि तथा स्पेनसवफकेशि आदद बदल्ि ुपिे 
र्ा िपिे ि बदल्ि ुपिे िएमा त्यस्तो मालसामाि र्ा सेर्ाको आिािितू प्रकृनत र्ा 
िेत्र परिर्तवि हिु ेर्ा िहिु ेकुिा, 

(ख) िेरिएशि परिमाणको प्रावर्निक पषु्ट्याईं ि कािण, 

(ग) ऐिको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोम्जम लागत अिमुािमा प्रिार् पिे िए 
सोको प्रनतशत, 

(घ) स्र्ीकृत बजेट तथा कायविममा पिे र्ा िपिेको कुिा । 

(४) उपनियम (१) बमोम्जम पिामशव सेर्ाको िेरिएसि आदेश जािी गिुव पदाव देहाय बमोम्जमको 
वर्र्िण खलुाई ऐिको दफा ५४ बमोम्जम यस नियमको उपनियम (१) मा तोवकए बमोम्जम 
िेरिएसि स्र्ीकृत गिे अनिकाि प्राप्त पदानिकािीले प्रमाम्णत गिेको हिु ुपिेछ: - 

(क) पिामशव सेर्ाको कायविेत्र, आर्श्यकता, कायविेत्रगत शतव, योग्यता र्ा वर्शेषज्ञता आदद 
बदल्ि ुपिे िपिे ि बदल्ि ुपिे िएमा त्यस्तो सेर्ाको आिािितू प्रकृनत र्ा िेत्र र्ा 
प्रस्तावर्त दि र्ा वर्शेषज्ञ परिर्तवि हिु ेर्ा िहिु ेकुिा, 

(ख) िेरिएशि परिमाणको प्रावर्निक पषु्ट्याईं ि कािण, 

(ग) ऐिको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोम्जम लागत अिमुािमा प्रिार् पिे िए 
सोको प्रनतशत, ि 

(घ) स्र्ीकृत बजेट तथा कायविममा पिे र्ा िपिेको कुिा । 

 

(५) गाउँपानलकाले उपनियम (१) बमोम्जम िेरिएसि आदेश जािी गदाव वर्शेषज्ञहरूको समूह 
माफव त आर्श्यक जाँिबझु गिाई प्राप्त नसफारिसको आिािमा मात्र जािी गिव ससिेछ । 

 

१२८. मूल्य समायोजिेः (१) गाउँपानलकाले मूल्य समायोजि गिव सवकि ेकुिा खरिद सभझौतामा उल्लेख 
गिुव  पिेछ । 
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(२) खरिद सभझौतामा मूल्य समायोजिको व्यर्स्था गदाव देहायका कुिाहरु समेत उल्लेख गिुव 
पिेछ: 

(क) मूल्य समायोजि गिे अर्स्था, 
(ख) नििाविण गिे सूत्र, 

यस खण्ड बमोम्जम सूत्र नििाविण गदाव सभपन्न िएको काममा लागेको श्रम, सामग्री ि 
उपकिणहरुको मात्र मूल्य समायोजि हिुे गिी सूत्र नििाविण गिुव पिेछ । 

(ग) मूल्य समायोजिको अनिकतम िकम, 

(घ) खण्ड (ख) बमोम्जमको सूत्रमा प्रयोग गरिि ेमूल्यको संिििा (श्रम, उपकिण, सामग्री, 
ईन्ििको मूल्य आदद), 

(ङ) प्रत्येक मूल्य संिििाको मूल्य समायोजि गिव प्रयोग गरिि े सभर्द्ध मूल्यसूिी 
(ईन्डीसेज) 

(ि) मूल्यसूिी उल्लेख गिव प्रयोग गरिि ेमदु्रा ि िकु्तािी ददि प्रयोग गरिि ेमदु्रार्ीिको 
वर्निमय दिको घटर्ढ मापि गिे तरिका, 

(छ) मूल्य समायोजि सूत्र प्रयोग गिव नलइिे आिाि नमनत (बेसलाइि डेट), 
(ज) मूल्य समायोजि सूत्र लागू हिुे समयको अन्तिाल, ि 

(झ) मूल्य समायोजि सूत्रको प्रयोगबाट देम्खि ुपिे न्यूितम मूल्य बवृद्ध ि मूल्य समायोजि 
सभबन्िी प्रार्िाि लागू हिु पूिा हिु ुपिे अन्य शतव तथा र्न्देज । 

(३) यस नियम बमोम्जम गरििे मूल्य समायोजिको अनिकतम िकम सामान्यतया शरुु सभझौता 
मूल्यको पच्िीस प्रनतशतिन्दा बढी हिुेछैि । मूल्य समायोजिको िकम सो मूल्यिन्दा बढी हिु े
िएमा गाउँपानलकाले खरिद सभझौता अन्त्य गिव, सभझौता मूल्यलाई स्र्ीकृत बजेटनित्र पािवको 
लानग निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा पिामशवदातासँग र्ाताव गिव र्ा खिव घटाउि े
अन्य उपाय अर्लभर्ि गिव ससिे र्ा थप बजेट व्यर्स्था गरिि ेव्यर्स्था खरिद सभझौतामा गिव 
सवकिेछ । 

 

१२९. खरिद सभझौताको अर्नि थप गिव सवकिेेः (१) ऐिको दफा ५६ बमोम्जमको अर्स्था पिी खरिद 
सभझौता बमोम्जमको काम त्यस्तो सभझौताको अर्नि नित्र पूिा गिव िसवकिे िएमा सभबम्न्ित निमावण 
व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा पिामशवदाताले कािण खलुाई खरिद सभझौताको भयाद सवकि ु
कभतीमा सात ददि अगारै् गाउँपानलकामा अर्नि थपको लानग निरे्दि ददि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम निरे्दि प्राप्त िएपनछ सभबम्न्ित अनिकाि प्राप्त अनिकािीले सो 
सभबन्िमा आर्श्यक जाँिबझु गिव र्ा गिाउि ससिेछ । त्यसिी जाँिबझु गदाव र्ा गिाउँदा 
निजले देहायका कुिा वर्िाि गिुव पिेछेः– 

(क) सभबम्न्ित निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा पिामशवदाताले खरिद 
सभझौता बमोम्जमको काम समय मै सभपन्न गिव ििमग्दिु प्रयास गिेको नथयो र्ा 
नथएि, 
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(ख) गाउँपानलकाले निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा पिामशवदातालाई 
सभझौता बमोम्जम उपलब्ि गिाउि ुपिे कुिा उपलब्ि गिाएको नथयो र्ा नथएि, 

(ग) ऐिको दफा ६७क. बमोम्जम कागजात म्झकाएको कािणबाट काममा वढलाइ िएको 
हो र्ा होइि, ि 

(घ) काबबुावहिको परिम्स्थनतको कािणबाट काममा वढलाई िएको हो र्ा होईि । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जम जाँिबझु गदाव निरे्दिमा उम्ल्लम्खत कािण मिानसब देम्खएमा छ 
मवहिासभमको अर्िी बोलपत्र स्र्ीकृत गिे अनिकािी ि सोिन्दा बढी अर्निको कायवपानलकाले 
थप गिव ससिेछ । 

 

१३०. पूर्व नििावरित िनतपूनतवेः खरिद सभझौतामा पूर्व नििावरित िनतपूनतवका सभबन्िमा देहायको व्यर्स्था 
गिव सवकिेछ:- 

(क) आपूनतवकताव, पिामशवदाता, सेर्ा प्रदायक र्ा निमावण व्यर्सायीको वढलाईको कािणले खरिद 
सभझौता बमोम्जमको काम सो सभझौतामा तोवकएको भयादमा सभपन्न हिु िसकेमा निजले 
गाउँपानलकालाई सभझौता िकमको दश प्रनतशतमा िर्ढ्ि ेगिी सािािणतया प्रनत ददि सभझौता 
िकमको शनु्य दशमलब शनु्य पाँि प्रनतशत पूर्व नििावरित िनतपूनतव ददि ुपिे ति निजको काब ु
बावहिको परिम्स्थनत पिी र्ा कुिै गम्ल्त र्ा हेलिेक्र्याई ििई कायवसभपादि र्ा आपूनतव गिव वढला 
िएमा त्यस्तो िनतपूनतव नतिव िपिे, ि 

(ख) खण्ड (क) बमोम्जमको पूर्व नििावरित िनतपूनतव नतदैमा सभबम्न्ित आपूनतवकताव, पिामशवदाता, 
सेर्ा प्रदायक र्ा निमावण व्यर्सायी खरिद सभझौता बमोम्जमको कायव सभपादि गिे दावयत्र्बाट 
मकु्त हिु िससिे । 

 

१३१. नबल र्ा वर्जकमा उल्लेख हिुपुिे कुिाेः (१) निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा 
पिामशवदाताले यस नियम बमोम्जम िकु्तािीको लानग पेश गिे िनिङ नबल र्ा अन्य कुिै नबल वर्जकमा 
कभतीमा देहायका कुिा उल्लेख गिुव पिेछेः– 

(क) नबल र्ा वर्जकको नमनत, 

(ख) आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा पिामशवदाताको िाम ठेगािा, 
(ग) खरिद सभझौता, 
(घ) आपूनतव गरिएको मालसामाि र्ा सेर्ाको वर्र्िण र्ा सभपन्न िएको निमावण कायवको 

िाप, आकाि, परिमाण ि मूल्य, 

(ङ) नसपमेन्ट तथा िकु्तािीको शतव, 
(ि) खरिद सभझौता बमोम्जम नबल र्ा वर्जक साथ पेश गिुवपिे आर्श्यक कागजात, 

(छ) मालसामािको खरिदको हकमा नबल र्ा वर्जकसाथ खरिद आदेश, खरिद सभझौता र्ा 
बोलपत्र स्र्ीकृनत पत्रमा ददईएको निदेशि बमोम्जम गाउँपानलकाले तोकेको ढाँिाको 
नसवपङ्ग र्ा अन्य आर्श्यक कागजात, ि 

(ज) आफ्िो सभपकव  ठेगािा । 
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(२) उपनियम (१) बमोम्जम नबल र्ा वर्जक प्राप्त िएपनछ गाउँपानलकाले त्यस्तो नबल र्ा वर्जक 
खरिद सभझौतामा उम्ल्लम्खत प्रार्िाि बमोम्जमको िए ििएको जांेँि गिी सो अिरुुपको ििएमा 
सोको जािकािी सभबम्न्ित आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा पिामशवदातालाई तरुुन्त 
ददि ुपिेछ । 

 

१३२. नबल र्ा वर्जकको िकु्तािीेः (१) खरिद सभझौता अिसुाि गाउँपानलकाले िनिङ नबल र्ा अन्य कुिै 
नबल वर्जकको िकु्तािी गदाव किािका शतव बमोम्जम देहायका कुिै र्ा सबै आिाि बमोम्जम गिव ससिे 
कुिा उल्लेख गिव सवकिेछ:- 

(क) मानसक आिािमा, 
(ख) प्रावर्निक िाप जाँि गिी िापी वकताब (मेजिमेन्ट र्कु) मा उल्लेख िएको 

र्ास्तवर्क कायवसभपादिको आिािमा, 
(ग) खरिद सभझौतामा सभपन्न कायव मापि गिे सूिकाङ्क तोवकएकोमा त्यस्तो सूिकाङ्क 

प्राप्त िएपनछ ि त्यस्तो सूिकाङ्क ितोवकएकोमा सभपन्न िएको कायवको आिािमा, 
(घ) हस्तान्तिण गरिएको र्ा पूिा गरिएको कायवको परिमाणको आिािमा, ि 

(ङ) नियम १३१ को उपनियम (१) बमोम्जम र्ा प्रनततपत्रको शतवको आिािमा । 

(२) िनिङ नबल र्ा अन्य कुिै नबल वर्जकको िकु्तािी नलिको लानग आपूनतवकताव, निमावण 
व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा पिामशवदाताले खरिद सभझौता बमोम्जम आर्श्यक पिे कागजात पेश 
गिुव पिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोम्जमको पेश िएको िनिङ नबल र्ा अन्य कुिै नबल नबजक ि कागजात 
सभबम्न्ित अनिकािीले ३० (तीस) ददिनित्र स्र्ीकृत गिी खरिद सभझौता अिसुािको अर्निनित्र 
िकु्तािी समेत गिुव पिेछ । 

(४) गाउँपानलकाले उपनियम (१) बमोम्जम िकु्तािी गदाव रिटेन्सि मिी र्ापत िनिङ र्ा अन्य 
नबल र्ा वर्जकमा उम्ल्लम्खत िकमको पाँि प्रनतशत िकम कट्टा गिी िाख्न ुपिेछ । 

ति, खरिद सभझौतामा रिटेन्सि मिी कट्टा गिुव िपिे व्यर्स्था िएमा त्यस्तो िकम कट्टा 
गरििे छैि । 

(५) खरिद सभझौतामा नबल र्ा नबजक बमोम्जमको िकम म्शघ्र िकु्तािी गिेमा आपूनतवकताव, निमावण 
व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा पिामशवदाताले त्यस्तो िकु्तािीको निम्श्चत िकम र्ा प्रनतशत छुट ददि े
कुिा उल्लेख गरिएको िएमा गाउँपानलकाले त्यसिी िकु्तािी गदाव छुट िकम कट्टा गिेि मात्र 
िकु्तािी ददि ुपिेछ । 

(६) गाउँपानलकाले खरिद सभझौतामा देहायका व्यर्स्था गिव ससिेछेः– 

(क) खरिद सभझौतामा अम्घल्लो कुिै िनिङ नबल र्ा अन्य कुिै नबल वर्जकमा लेम्खएका 
कुिा कुिै कािणर्श र्ा िलूर्श लेम्खि गई िकु्तािी िकम सच्याउि ुपिे िएमा आफैले 
र्ा सभबम्न्ित आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा पिामशवदाताको अििुोिमा 
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त्यस पनछका िनिङ नबल र्ा अन्य कुिै नबल वर्जकमा त्यस्तो िकु्तािी िकम सच्याउि 
र्ा हेिफेि गिव सवकिे, ि 

(ख) आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा पिामशवदाताले खरिद सभझौताको शतव 
बमोम्जम कायवसभपादि िगिेमा िनिङ नबल र्ा अन्य कुिै नबल वर्जक बमोम्जमको 
िकु्तािी िददि र्ा काट्ि ससिे । 

(७) िगिपानलकाले उपनियम (१) बमोम्जमको िकु्तािी खरिद सभझौतामा उम्ल्लम्खत अर्निनित्र 
ददि ु पिेछ । सो अर्निनित्र िकु्तािी िददएमा खरिद सभझौता बमोम्जमको व्याज िकु्तािी गिुव 
पिेछ । 

(८) आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा पिामशवदातालाई पच्िीस हजाि रुपैंयाँिन्दा 
बढी िकम िकु्तािी गदाव एकाउन्ट पेयी िेक र्ा वर्ितुीय माध्यमबाट िकु्तािी गिुव पिेछ । 

 

१३३. अम्न्तम िकु्तािीेः (१) खरिद सभझौता बमोम्जम सभपन्न िएको कायव गाउँपानलकाले स्र्ीकाि 
गिेपनछ आपूनतकताव, निमावण व्यर्सायी, सेर्ा प्रदायक र्ा पिामशवदातालाई किािका शतव बमोम्जम अम्न्तम 
िकु्तािी ददि ु पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम अम्न्तम िकु्तािी ददंदा निमावण कायवको हकमा त्रवुट सच्िाउि ेअर्नि 
समाप्त िएपनछ कायव सभपादि जमाित ि नियम १३२ को उपनियम (४) बमोम्जम कट्टा 
गरिएको रिटेन्सि मिी िकमको पिास प्रनतशत िकम वफताव गिुव पिेछ । रिटेन्सि मिीको बाँकी 
पिास प्रनतशत िकम सभबम्न्ित आपूनतकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा सेर्ा प्रदायकले सभबम्न्ित 
आन्तरिक िाजस्र् कायावलयमा कि वर्र्िण पेश गिेको प्रमाण कागजात पेश गिेपनछ िकु्तािी ददि ु
पिेछ । 

ति, त्रवुट सच्िाउिे अर्निनित्र सभबम्न्ित निमावण व्यर्सायीले त्रवुट िसच्याएमा 
गाउँपानलकाले रिटेन्सि मिी र्ा जमाित र्ापतको िकम प्रयोग गिी त्रवुट सच्याउि ससिेछ । 

(३) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि संयकु्त उपिमको हकमा रिटेन्सि 
मिी िकु्तािी गदाव आन्तरिक िाजश्व कायावलयमा कि वर्र्िण पेश गिेको कागजात पेश िएपनछ 
िकु्तािी ददइिेछ । 

(४) खरिद सभझौतामा निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा पिामशवदाताले उपनियम 
(१) बमोम्जम अम्न्तम िकु्तािी नलिको लानग गाउँपानलकासँग देहायका दार्ी बाहेक अन्य दार्ी 
िगिे कुिा उल्लेख गिव सवकिेछ: 

(क) वर्शेष दार्ी, 
(ख) खरिद कायव सभपादि गदाव उत्पन्न िएको र्ा हिुे तेस्रो पि प्रनतको निमावण व्यर्सायी, 

आपूनतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा पिामशवदाताको दावयत्र्, ि 
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(ग) खरिद सभझौताको सभपादि गदाव तेस्रो पिका सभबन्िमा निमावण व्यर्सायी, 
आपूनतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा पिामशवदाताले व्यहोिेको ति िगिपानलकासँग दार्ी 
िगिेको ि समयमा जािकािी ििएको दावयत्र् सभबन्िी सोिििावको दार्ी । 

 

१३४. कायव सभपन्न प्रनतरे्दि पेश गिुवपिेेः (१) खरिद सभझौता बमोम्जम निमावण कायव सभपन्न िएको 
तीस ददिनित्र सभबम्न्ित निमावण व्यर्सायीले निमावण िए बमोम्जमको (एज नबल्ट) िसशा गाउँपानलकामा 
पेश गिुव पिेछ । 

(२) कुिै निमावण कायव सभपन्न िई त्रवुट सच्याउि े दावयत्र्को अर्नि समाप्त िएपनछ प्रमखु 
प्रशासकीय अनिकृतले त्यस्तो निमावण कायव स्र्ीकृत ड्रइङ्ग, नडजाइि र्ा स्पेनसवफकेशि बमोम्जम 
िए ििएको कुिा प्रावर्निक कमविािीबाट जाँिबझु गिाई कायव सभपन्न प्रनतरे्दि तयाि गिाउि ु
पिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जम जाँिबझु गिे प्रावर्निकले सभपन्न निमावण कायव स्र्ीकृत ड्रइङ्ग, 

नडजाइि र्ा स्पेनसवफकेशि बमोम्जम िए ििएको जाँि गिी गाउँपानलका समि प्रनतरे्दि पेश गिुव 
पिेछ । 

(४) उपनियम (१) बमोम्जमको निमावण िए बमोम्जमको िसशा ि उपनियम (३) बमोम्जम पेश 
िएको कायव सभपन्न प्रनतरे्दि बोलपत्र स्र्ीकृत गिे अनिकािी समि पेश गिुव पिेछ । 

ति, प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतले बोलपत्र स्र्ीकृत गिेको िए यस्तो प्रनतबेदि प्रमखु 
समि ि प्रमखुले िै बोलपत्र स्र्ीकृत गिेको िए कायवपानलका समि पेश गिुव पिेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोम्जमको अनिकािीले आर्श्यक देखेमा कायव सभपन्न प्रनतरे्दिमा 
उम्ल्लम्खत वर्षयका सभबन्िमा आफैं ले जाँिबझु गिव र्ा कुिै प्रावर्निक कमविािी र्ा प्रावर्निक 
कमविािीहरुको टोली माफव त जाँिबझु गिाउि ससिेछ । 

(६) उपनियम (५) बमोम्जम जाँिबझु गदाव सभपन्न निमावण कायव स्र्ीकृत ड्रइङ्ग, नडजाइि र्ा 
स्पेनसवफकेशि बमोम्जम िएको पाइएमा त्यस्तो अनिकािीले त्यस्तो निमावण कायव स्र्ीकृत गिुव 
पिेछ । 

(७) उपनियम (६) मा जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएतापनि उपनियम (४) बमोम्जम कायव सभपन्न 
प्रनतरे्दि पेश िएको नमनतले पैंतालीस ददिनित्र उपनियम (५) बमोम्जम जाँिबझु गिे कायव 
सभपन्न ििएमा त्यस्तो निमावण कायव स्र्तेः स्र्ीकृत िएको मानििेछ । 

(८) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि उपनियम (३) बमोम्जम पेश 
िएको कायव सभपन्न प्रनतरे्दि दश लाख रुपैंयाँसभमको निमावण कायवको हकमा िगिपानलकाले 
प्रावर्निक कमविािीबाट जाँि गिाउि ुपिेछ । त्यसिी जाँि गदाव र्ा गिाउँदा त्यस्तो निमावण कायव 
स्र्ीकृत ड्रइङ्ग, नडजाइि र्ा स्पेनसवफकेशि बमोम्जम िएको पाइएमा प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतले 
कायव सभपन्न प्रनतरे्दि स्र्ीकृत गिुव पिेछ । 
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(९) यस नियम बमोम्जम कायव सभपन्न प्रनतरे्दि स्र्ीकृत िएपनछ गाउँपानलकाले सभबम्न्ित 
निमावण व्यर्सायीलाई कायव सभपन्न प्रमाणपत्र (र्कव  कभप्लीसि सवटववफकेट) ददि ुपिेछ । 

 

१३५. समयिन्दा अम्घ काम सभपन्न गिेलाई पिुस्काि ददि सवकिेेः (१) खरिद सभझौतामा तोवकएको 
अर्नििन्दा अम्घ काम सभपन्न गिे निमावण व्यर्सायीलाई गाउँपानलकाले पिुस्काि ददि ससि ेव्यर्स्था गिव 
ससिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको पिुस्कािको िकम नििाविण गदाव खरिद सभझौतामा तोवकएको 
समय िन्दा जनत ददि अम्घ कायव सभपन्न िएको हो त्यनत ददिका लानग उपनियम (३) 
बमोम्जमको आिािमा नििाविण गिुव पिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जमको दि नििाविण गदाव निमावण व्यर्सायीले खिीद सभझोेैतामा 
तोवकएको अर्निनित्र काम सभपन्न गिव िसके र्ापत दैनिक रुपमा जनत िकम गाउँपानलकालाई 
पूर्व नििावरित िनतपूनतव नतिुव पिे हो त्यनत िै िकम बिाबिको दि नििाविण गिुव पिेछ । 

(४) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि पिुस्कािको कुल िकम सभझौता 
िकमको दश प्रनतशतिन्दा बढी हिुे छैि । 

 

१३६. सवुर्स्ताको आिािमा खरिद सभझौताको अन्त्य गदाव ददिपुिे िकु्तािी (१) गाउँपानलकाले ऐिको 
दफा ५९ को उपदफा (४) बमोम्जम सार्वजनिक वहतको लानग सवुर्स्ताको आिािमा सभझौताको अन्त्य 
गिेकोमा सभबम्न्ित आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, पिामशवदाता र्ा सेर्ा प्रदायकलाई देहाय बमोम्जमको 
िकम िकु्तािी ददि ुपिेछ । त्यसिी िकु्तािी ददंदा निजले कुिै पेश्की िकम नलएको िहेछ ििे त्यस्तो 
पेश्की कटाएि मात्र िकु्तािी ददि ुपिेछ:- 

(क) स्र्ीकायव रुपमा सभपन्न िईसकेको कायव, आपूनतव र्ा सेर्ा र्ापत गिुवपिे िकु्तािी बाँकी 
िए सो िकु्तािी, 

(ख) खरिद सभझौता बमोम्जम िगिपानलकाको प्रयोजिको लानग उत्पाददत मालसामािको 
मूल्य, निमावणस्थलमा ल्याइएका निमावण सामग्री, 

(ग) निमावण स्थलबाट उपकिण हटाउि लाग्िे मिानसर् खिव, 
(घ) निमावण कायवमा मात्र लगाईएका वर्देशी कमविािीको स्र्देश वफती खिव, ि 

(ङ) आर्श्यक िए निमावण कायवको संििण ि सिुिा खिव । 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुिा लेम्खएको िएता पनि गाउँपानलकाले सार्वजनिक वहतको 
लानग सवुर्स्ताको आिािमा खरिद सभझौता अन्त्य गिव ददएको सूििा आपूनतवकतावले प्राप्त गिेको 
नमनतले सात ददिनित्र नसपमेन्टको लानग तयाि हिुे ि तयाि िएका मालसामाि त्यस्तो सभझौताका 
शतव ि मूल्यमा स्र्ीकाि गिुव पिेछ । 

(३) उपनियम (२) मा उम्ल्लम्खत मालसामाि बाहेक अन्य सामािको सभबन्िमा गाउँपानलकाले 
देहाय बमोम्जम गिव ससिेछ: 
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(क) मालसामािको कुिै अंश पूिा गिाई सभझौतामा उम्ल्लम्खत शतव ि मूल्यमा प्राप्त गिे, 

र्ा 
(ख) बाँकी िहेका मालसामािको आपूनतव आदेश िद्ध गिे ि आपूनतवकतावले आमं्शक रुपमा 

तयाि गिेको मालसामाि र्ा सेर्ा ि सभझौता अन्त्य हिु ुअगारै् आपूनतवकतावले खरिद 
गिेको सामग्री र्ा पाटवपूजाव र्ापत आपसी सहमनतबाट मञ्जुि गरिएको िकम निजलाई 
िकु्तािी गिे । 

 

१३७. खरिद सभझौता उल्लंघि िए प्राप्त हिु े उपिािेः (१) खरिद सभझौतामा आपूनतवकताव, निमावण 
व्यर्सायी, पिामशवदाता र्ा सेर्ा प्रदायकले खरिद सभझौताको उल्लंघि गिेमा गाउँपानलकालाई प्राप्त हिु े
उपिाि उल्लेख गिुव पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको उपिाि ऐिको दफा ५९ मा लेम्खएको अनतरिक्त देहाय बमोम्जम 
हिु ससिेछ: 

(क) त्रवुटपूणव कायव अस्र्ीकाि गिे, 

(ख) त्रवुटपूणव मालसामाि तत्काल हटाउि े ि सभबम्न्ित आपूनतवकताव, निमावण व्यबसायी, 
पिामशवदाता र्ा सेर्ा प्रदायकबाट प्रनतस्थापि गिव लगाउिे, 

(ग) समयमा कायव सभपादि हिु िसके र्ापतको पूबव नििावरित िनतपूनतव प्राप्त गिे, 

(घ) सभझौताको अन्त्य गिे ि सभझौता बमोम्जमको काम िगिे आपूनतवकताव, निमावण 
व्यर्सायी, सेर्ा प्रदायक र्ा पिामशवदाताको खिवमा त्यस्तो कायव सभपन्न गिाउि,े 

(ङ) आिषुांनगक िनतपूनतव ििाउि,े ि 

(ि) प्रिनलत कािूि र्ा खरिद सभझौता बमोम्जम उपलब्ि हिुे अन्य उपिाि । 

 

परिच्छेद–१२ 

आय ठेक्का बन्दोबस्त सभबन्िी व्यर्स्था 
 

१३८. आन्तरिक आयको लानग ठेक्का र्न्दोर्स्त गिव ससिेेः (१) प्रिनलत कािूि बमोम्जम सिाले निणवय 
गिे अिसुािको कि, सेर्ाशलु्क, दस्तूि तथा अन्य आन्तरिक आय असूल गिव एक आनथवक र्षवको लानग 
ठेक्का बन्दोर्स्त गिव सवकिेछ । 

ति, आन्तरिक आय बवृद्ध हिुे देम्खएमा र्ा पटक पटक ठेक्का बन्दोबस्त गदाव प्रशासनिक दावयत्र् 
बढ्ि जािे अर्स्थामा बढीमा तीि र्षवसभमको लानग एकैपटक ठेक्का बन्दोबस्त गिव सवकिेछ । 

स्पष्टीकिणेः यस नियमको प्रयोजिको लानग “आन्तरिक आय” िन्नाले िपेालको संवर्िािको अिसूुिी- ८ ि 
अन्य संघीय तथा प्रदेश कािूिले प्रदाि गिेको अनिकाि अन्तगवत िही आफ्िो िेत्रनित्र संकलि गिव 
पाउिे आय सभझि ुपछव । 

(२) यस नियम बमोम्जम ठेक्का बन्दोबस्त गदाव लागत प्रिार्कािी हिुे, प्रशासनिक सहजता हिुे र्ा 
आय बवृद्ध हिुससिे अर्स्थामा ऐि ि यस नियमार्लीको अिीिमा िही अन्य गाउँपानलका र्ा 
िगिपानलकासंग आपसी सहमनतिािा संयकु्त रुपमा ठेक्का बन्दोबस्त गिव सवकिेछ । 
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(३) यस नियम बमोम्जम ठेक्का बन्दोबस्त गदाव सामान्यतया आनथवक र्षव शरुु हिु ुअगानड िै ठेक्का 
सभझौता गरिससि ुपिेछ । 

(४) उपनियम (१) बमोम्जम ठेक्का बन्दोर्स्त गदाव देहायको कायववर्नि अपिाउि ुपिेछ: - 

क.  आगामी आनथवक र्षवको लानग प्रत्येक आन्तरिक आय श्रोतको उपलब्िता, सभिावर्त 
परििालि, सो श्रोत परििालिको व्यर्स्थापि तथा लागत ि िाल ुर्षवको ठेक्का अङ्क समेत 
वर्िाि गिी आन्तरिक आयको प्रिपेण गिी न्यूितम ठेक अङ्क ि असलुी कायवतानलका 
समेत िएको कायावन्र्यि कायव योजिा तयाि गिुव पिेछ । 

ख.  खण्ड क. बमोम्जम असूली कायवतानलका ि कायावन्र्यि कायवयोजिा तयाि 
िईसकेपनछ ठेक्का बन्दोबस्त गिवको लानग आनथवक ऐिले नििाविण गिेको दििेट, ठेक्काका 
सामान्य तथा वर्शेष शतवहरु ि सूििामा उल्लेख गरिि े कुिाहरु तथा अन्य आर्श्यक 
वर्र्िणहरु समेत समारे्श िएको ठेक्का सभबन्िी कागजात तयाि गिुव पिेछ । 

ग.  खण्ड क. बमोम्जमको कायावन्र्यि कायव योजिाको आिािमा कुिै आन्तरिक आय 
पाँि लाख रुपैयाँ िन्दा कम उठ्िे िएमा सोझै र्ाताविािा ि सो िन्दा बढी उठ्िे िएमा 
बोलपत्र आह्वाि गिी सभझौता गिुव पिेछ । 

घ.  खण्ड ग. बमोम्जम बोलपत्र आह्वाि गदाव दशलाख रुपैयाँसभम िए स्थािीय स्तिमा 
नियनमत प्रकाशि हिु े दैनिक पनत्रका र्ा िावियस्तिको पनत्रकामा कभतीमा पन्र ददिको 
भयाद ददई सूििा प्रकाशि गिुव पिेछ ि त्यस्तो सूििा कायावलय, र्डा कायावलयहरु, म्जल्ला 
प्रशासि कायावलय र्ा इलाका प्रशासि कायावलय, म्जल्ला समन्र्य सनमनतको कायावलय, 

मालपोत कायावलय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायावलय, तथा निमावण व्यर्सायी संस्था िए 
त्यस्ता संस्थाको कायावलयमा समेत सरै्ले देख्न ेगिी सार्वजनिक ठाउँमा सूििा टाँस गिी 
सोको मिुलु्का र्ा टाँसेको जािकािी प्राप्त गिुव पिेछ । दशलाख रुपैयाँ िन्दा बढी िएमा 
कभतीमा तीस ददिको भयाद ददई िावियस्तिको दैनिक पनत्रकामा सूििा प्रकाशि गिुव 
पिेछ । यस्तो सूििा कायावलयको रे्िसाईटमा समेत िाख्न ुपिेछ । 

ङ. खण्ड घ. बमोम्जमको सूििामा देहायका कुिाहरु खलुाउि ुपिेछ ेेः– 

(१) ठेक्काका मखु्य मखु्य शतवहरु, 

(२) श्रोतगत ि स्थािगत वर्र्िण ि उठाउि ु पिे आन्तरिक आयको सभिावर्त 
परिमाण, 

(३) ठेक्का सभझौता बमोम्जमको िकम एकमषु्ट बझुाँउदा छुट ददईिे िए सो कुिा, 
(४) बोलपत्र फािम प्राप्त हिुे स्थाि ि तरिका, 
(५) बोलपत्र पठाउि ुपिे तरिका, 
(६) बोलपत्र पठाउि ुपिे कायावलय र्ा अनिकािीको िाम, 

(७) बोलपत्र बापत लाग्ि ेदस्तिु, 
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(८) बोलपत्र दाम्खला हिुपुिे अम्न्तम नमनत ि समय, तथा बोलपत्र खोनलिे समय, 

नमनत ि स्थाि, 

(९) बोलपत्र उपि निणवय हिुे नमनत, 

(१०) जमाित बापत िाख्न ुपिे िकम र्ा र्ैंङ्कग्यािेन्टीको वकनसम ि मान्य अर्नि, 

(११) अन्य आर्श्यक कुिाहरु । 

ि.  खण्ड ङ. को उपखण्ड (७) बमोम्जम बोलपत्र फािामको दस्तिु कायम गदाव नियम 
५६ मा उल्लेख िए बमोम्जमको मूल्य कायम गिुव पिेछ । 

छ.  खण्ड ङ. बमोम्जम प्रकाम्शत सूििाको भयादनित्र पिव आएका बोलपत्रहरुको दताव, 
खोल्िे कायववर्नि, बोलपत्रदाताको प्रनतनिनिले पेश गिुवपिे वर्र्िण तथा अन्य कायववर्नि यसै 
नियमार्लीमा उल्लेख िए बमोम्जम हिुेछ । 

ज. खण्ड घ. बमोम्जम प्रथम पटक बोलपत्र आव्हाि गदाव बोलपत्र पिव िआएमा र्ा िीत 
पूर्वकको एउटा पनि बोलपत्र प्राप्त ििएमा र्ा कबोल अङ्क अिमुानित न्यूितम ठेक्का 
अङ्किन्दा कम िएमा पवहलो पटकको लानग तोवकएको भयादिन्दा कभतीमा आिा भयाद 
ददई पिुेः बोलपत्र आह्वाि गिुव पिेछ । 

झ. खण्ड ज. बमोम्जम दोस्रो पटक सूििा प्रकाशि गदाव पनि बोलपत्र िपिेमा कभतीमा 
सात ददिको भयाद ददई खण्ड ङ. बमोम्जमको सूििामा देहायको कुिाहरु थप गिी 
सार्वजनिक बढाबढको सूििा प्रकाशि गिुव पिेछेः– 

(१) बढाबढ हिुे स्थाि, 

(२) बढाबढ हिुे समय ि नमनत, 

(३) अन्य आर्श्यक कुिाहरु । 

(५) उपनियम (४) को खण्ड ङ. ि खण्ड झ. बमोम्जम प्रकाम्शत सूििा बमोम्जम बोलपत्र ददि े
र्ा डाँक बोल्िे व्यम्क्तले आफूले कबूल गिेको अङ्कको पाँि प्रनतशत िकम िगदै र्ा सूििामा 
तोवकएको बैंङ्कमा जमाित र्ापत िकम जभमा गिेको सक्कल िौिि र्ा िेपाल िाि बैंङ्कबाट मान्यता 
प्राप्त बैङ्कले जािी गिेको कभतीमा िब्बे ददि भयाद िएको वर्डर्ण्डको सक्कल प्रनत संलग्ि िाख्न ु
पिेछ । 

ति, यस नियम बमोम्जम र्ढार्ढ गदाव कर्ोल अङ्क तोवकए बमोम्जमको न्यूितम अङ्किन्दा घटी 
हिु आएमा िाजश्व पिामशव सनमनतको नसफारिसमा ियाँ न्यूितम अङ्क कायम गिी पूिेः यस 
नियमार्ली अिसुािको प्रकृया अपिाई आन्तरिक आय संकलिको व्यर्स्था गिव सवकिेछ । 

(६) यस नियमार्ली बमोम्जम जफत हिुे अर्स्थामा बाहेक उपनियम (५) बमोम्जम िाम्खएको 
जमाित र्ापतको िकम सो जमाित िाख्न ेव्यम्क्त र्ा संस्थाले ददएको बोलपत्र र्ा बोलेको डाँक 
अस्र्ीकृत िएको नमनतले तीस ददिनित्र निजलाई वफताव गिुव पिेछ । 

ति, कुिै ठेक्काको िलि पूजी िनलएसभम र्ा पट्टा िउठाएसभम जमाित वफताव िगिी स्थनगत िाख्न 
बािा पिे छैि । 
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(७) उपनियम (४) अन्तगवत प्रकाम्शत सूििामा बढाबढको लानग तोवकददएको समय र्ा 
नमनतिन्दा पनछ र्ा त्यस्तो सूििामा बढाबढको लानग तोवकददएको स्थािमा बाहेक अन्य कुिै 
स्थािमा र्ा हलुाक, फोि र्ा फ्याससिािा बोलेको कुिै पनि डाँक उपि कुिै कािबाही गरििे  

छैि। 

(८) यस नियम बमोम्जम पिव आएका र्ोलपत्र र्ा डाँक बढाबढको प्रस्तार्को लानग पेश िएका 
कागजातहरु बोलपत्रका सतव बमोम्जम िए ििएको हेिी यस नियमार्ली बमोम्जमको बोलपत्र 
मूल्यांकि सनमनतले नसफारिस सवहत निणवयको लानग पेश गिपुिेछ । 

 

१३९. ठेक्का स्र्ीकृत गिेेः (१) नियम १३८ बमोम्जम प्रकाम्शत सूििा अिसुाि दाम्खला िएको  कुिै र्ा 
सबै  बोलपत्र र्ा बोलेको कुिै र्ा सबै डाँक नियम १३८ को उपनियम (८) बमोम्जमको नसफारिसका 
आिािमा कुिै कािण देखाई र्ा िदेखाई स्र्ीकृत र्ा अस्र्ीकृत गिव ससिेछ । 

(२) यस नियम बमोम्जम ठेक्का स्र्ीकृत गदाव ठेक्काका सतवहरु पूिा गिी सािितू रुपमा प्रिार्ग्राही 
देम्खएका बोलपत्रहरु मध्ये सबैिन्दा बढी अंक कबोल गिेको बोलपत्र स्र्ीकृत गिुव पिेछ । 

(३) नियम १३८ बमोम्जम डाँक बढार्ढ गदाव न्यूितम अङ्कबाट बढाबढ शरुु गिी सबैिन्दा बढी 
डाँक कबोल गिेर्ालाको डाँक तत्कालै नियम ६१ बमोम्जमको ििौटी र्ा र्ैंङ्क ग्यािेन्टी नलई 
स्र्ीकृत गिुव पिेछ । 

(४) यस परिच्छेद बमोम्जमको बोलपत्र र्ा सार्वजनिक बढाबढको डाँक स्र्ीकृत गिे अनिकाि 
नियम ७६ मा उम्ल्लम्खत अनिकािीहरुलाई सोही नियममा उल्लेख िए बमोम्जम हिुेछ । 

 

१४०. पट्टा ददि ेि कबनुलयत गिाउिेेः (१) यस नियमार्ली बमोम्जम आन्तरिक आय उठाउिे बोलपत्र 
र्ा डाँक स्र्ीकृत िैसकेपनछ कायावलयले सात ददिनित्र सोको सूििा बोलपत्र र्ा डाँकर्ालालाई 
ददिपुिेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम सूििा जािी गदाव बाटोका भयाद बाहेक सात ददिको भयाद ददई सो 
भयादनित्र आफ्िो कबूल बमोम्जम कबनुलयत गिव िआएमा त्यस पनछको बोलपत्र र्ा 
डाँकर्ालालाई ठेक्का ददइि ेवर्षय स्पष्ट खोली सूििा तामेल गिुव गिाउि ुपिेछ । 

स्पष्टीकिणेः यस नियमको प्रयोजिको लानग स्थािीय पत्रपनत्रकामा प्रकाम्शत गरिएको सार्वजनिक 
सूििालाई सूििा तामेली िएको मानििेछ । 

(३) उपनियम (१) ि (२) बमोम्जम जािी िएको सूििाको भयादमा बोलपत्र र्ा डाँकर्ाला 
हाम्जि िई कबनुलयत गिव मञ्जूि गिेमा निजबाट तरुुन्त कबनुलयत गिाई निजलाई पट्टा र्ा िलि 
पूजी ददि ु पिेछ । त्यस्तो बोलपत्र र्ा डाँकर्ाला हाम्जि ििएमा र्ा आफ्िो कबलु बमोम्जम 
कबनुलयत गिव मञ्जूि िगिेमा निज पनछको दोस्रो, तेस्रो िम अिसुाि अरु बोलपत्र र्ा 
डाँकर्ालालाई प्राथनमकता ददई उपनियम (२) बमोम्जमको सूििा जािी गिी ठेक्का बन्दोबस्त गिुव 
पिेछ । यसिी दोश्रो, तेश्रो िम अिसुाि सभझौता गिुवपिे अर्स्थामा सभझौता गिव िआउिे 
बोलपत्र र्ा डाँकर्ालाको ििौटी जफत गिुवपिेछ । जफत गिेको ििौटी िकम िन्दा तल्लो 



85 

 

िममा जाँदाको बोल िकमको अन्ति र्ढी हिुे िएमा सो अन्ति र्िार्िको िकम अम्घल्लो 
िमको बोलकतावर्ाट सिकािी र्ाँकी सिह असूल उपि गरििेछ । 

ति, यसिी ठेक्का र्न्दोर्स्त गदाव त्यस्तो िकम अिमुाि गिेको अङ्क िन्दा कम हिुे िहेछ 
ििे यस नियमार्लीको प्रकृया पयुावई पिुेः बोलपत्र आव्हाि गिुवपिेछ । 

(४) नियम १३८ को उपनियम (२) बमोम्जम संयकु्त रुपमा बोलपत्र आव्हाि गिुवपिे अर्स्थामा 
सोको व्यर्स्थाको लानग बोलपत्र र्ा बढाबढको लानग कायवसतव तोकी संयकु्त सनमनतको व्यर्स्था 
गिुवपिेछ । संयकु्त सनमनतको अम्ख्तयािर्ालाले बोलपत्र खोनलएको र्ा डाकँ बोलाइएको तीि 
ददिनित्र बोलपत्र र्ा डाँक स्र्ीकृत गिे र्ा िगिे निणवयका लानग संयकु्त सनमनत समि पेश गिी 
निकासा िए बमोम्जम गिुव पिेछ । संयकु्त सनमनतले पेश िएको पन्र ददिनित्र बोलपत्र र्ा डाँक 
स्र्ीकृत िए र्ा ििएको निकासा ददइससिपुिेछ । तोवकएको भयादनित्र पेश िगिेको र्ा निकासा 
िददएको कािणले कुिै हािी िोससािी िएमा यसिी हािी िोससािी िएको िकम जसको वढलाई 
र्ा लापिर्ाहीले गदाव हािी िोससािी िएको हो सोही व्यम्क्तबाट असूल उपि गरििेछ । 

(५) बोलपत्र र्ा डाँक स्र्ीकृत िए पनछ त्यस्तो र्ोलपत्रदाता र्ा डाँकर्ालाबाट स्र्ीकृत ठेक्का 
अङ्कको कुल िकमको िेपाल िाि बैङ्कबाट मान्यता प्राप्त र्ाम्णज्य बैंङ्कको कभतीमा छ मवहिा भयाद 
िएको पिफिमेन्स र्ण्ड र्ा िगदै िकम प्राप्त िएपनछ ठेक्का पाउिे सबै शतव खलुाई सभबम्न्ित 
ठेकेदािसँग कर्नुलयत गिाई पट्टा ददि ुपिेछ । 

(६) बोलपत्र र्ा डाँक स्र्ीकृत िएको सूििा प्राप्त िएपनछ सो सूििामा तोवकएको भयादनित्र 
बोलपत्र र्ा डाँकर्ालाले िलि पूजी िनलएमा र्ा पट्टा िउठाएमा निजले नियम १३८ को 
उपनियम (५) बमोम्जम िाखेको जमाित जफत गिी संम्ित कोषमा दाम्खला गरििेछ । 

 

१४१. ठेक्का िकमको वकस्ता बझुाउि े तरिकाेः (१) आन्तरिक आय उठाउिे कायवको ठेक्का बन्दोबस्त 
गदाव असूल गिुव पिे वकस्ताको अङ्क नििाविण ठेक्का सभबन्िी सूििा ि बोलपत्रमा उम्ल्लम्खत असूली 
कायवतानलका ि अन्य शतव बमोम्जम हिुेछ । 

ति, यसिी कायवतानलका बिाउँदा िाजस्र् उठ्िे सभिाव्य समय ि िकु्तािी गिे वकस्ताको 
समय नमलाि िएको ि वकस्ताहरु बीिको समयान्ति िाि मवहिािन्दा बढी ििएको हिु ुपिेछ । 

(२) ठेकेदािले सभझौताको समयमा ठेक अिसुािको सभपूणव िकम एकमषु्ट बझुाएमा औम्ित्य हेिी 
बढीमा दश प्रनतशतसभम छूट ददि सवकिेछ । 

ति, यस्तो छूटको प्रनतशत बोलपत्र र्ा बढाबढको सूििामा उल्लेख िएको हिु ुपिेछ । 

 

१४२. ठेक्का तोड्िेेः (१) पट्टा कबनुलयतको कुिै शतव बम्खवलाप हिुे काम गिेकोमा र्ा त्यस्तो शतव 
बमोम्जम गिुव पिे कुिै काम िगिेमा बाहेक यस नियमार्ली बमोम्जम पट्टा कबनुलयत िैसकेपनछ ठेक्काको 
अर्नि िकु्ताि िहुँदै बीिैमा कुिै ठेक्का तोड्ि र्ा छोड्ि हुँदैि । 
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(२) कुिै ठेकेदािले तोकेको दि िन्दा बढी दिमा कि असूल गिेमा र्ा सभझौतामा उल्लेख 
ििएका माल र्स्तमुा कि, सेर्ाशलु्क र्ा दस्तिु असूल गिेमा र्ा अन्य तहले नलएको किको 
प्रमाण हुँदाहुँदै दोहोिो हिुे गिी कि असूल गिेमा त्यस्तो िकम ि सोही िकम बिाबिको िकम 
हजाविा स्र्रुप त्यस्तो ठेकेदािबाट असूल गिी बढी नलएको र्ा दोहोिो पिव गएको िकम 
सभबम्न्ित व्यम्क्तलाई वफताव गरििेछ । 

(३) उपनियम (२) मा उम्ल्लम्खत वियाकलाप पिुेः दोहोरिएमा त्यस्तो ठेकेदािको ठेक्का तोडी 
ििौटी जफत गरििेछ । यसिी ििौटी जफत गिी ियाँ ठेक्का र्न्दोर्स्त गदाव सावर्कको िकम 
िन्दा कम िकम प्राप्त िएमा ि ियाँ ठेक्का र्न्दोर्स्त गदाव लागेको िकम असूल उपि ििएमा 
सिकािी र्ाँकी सिह असूल उपि गिी निजको िाम कालोसूिीमा िाखी अन्य स्थािीय तहहरु ि 
व्यर्साय दताव र्ा इजाजत पत्र ददिे कायावलयलाई समेत जािकािी ददइिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोम्जम ठेक्का तोनडएको अर्स्थामा बाँकी ठेक्का अर्निको निनमि बोलपत्र र्ा 
डाँक बढाबढको प्रनतस्पिावमा िहेका िमािसुािका बोलपत्रदाता र्ा डाँकर्ालासँग दामासाहीले िया ँ
ठेक्का अंक कायम गिी नियमािसुािको ििौटी िकम ि बैंक ग्यािेण्टी नलई सावर्कको स्र्ीकृत 
ठेक्काको दिमा ियाँ असूली कायवतानलका बिाई ठेक्का बन्दोबस्त गिव सवकिेछ।यसिी बाँकी 
अर्निको लानग ठेक्का बन्दोबस्त गिव िसवकएमा कायावलयले पिुेः बोलपत्र आह्वाि गिुवपिेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोम्जम ियाँ ठेक्का बन्दोबस्त गिव र्ा पिुेः ठेक्का बन्दोबस्त गिव लाग्ि ेसमय 
सभमको बीिको अर्निका लानग कायावलयले आय संकलि सभबन्िी अन्य उपयकु्त व्यर्स्था गिव 
ससिेछ । 

(६) उपनियम (३) बमोम्जम ठेक्का तोनडएकोमा त्यसबाट िएको िोससािी ि सभर्म्न्ित 
ठेकेदािबाट नलि ु पिे बाँकी िएमा त्यसको दश प्रनतशत छुट समेत सो ठेकेदािले िाखेको 
जमाितबाट असूल ििए निजबाट सिकािी बाँकी सिह असूल उपि गरििेछ । 

ति, आनथवक ऐिले तोकेको आिािमा काब ुबावहिको परिम्स्थनत पिी ठेकेदािले सो ठेक्काको 
काम गिव िसकेको िहेछ ििे सिाले सो बमोम्जम असूल गिुव पिे िकममध्ये िाजश्व पिामशव 
सनमनतको पिामशवमा उपयकु्त िकम नमिाहा ददि ससिेछ । 

 

१४३. बक्यौता िकम असूली सभबन्िी व्यर्स्थाेः (१) कायावलयले वर्निन्न कािणर्ाट असूल हिु िसकी 
र्ाँकी िहेको बक्यौता िकम असूल गिव बक्यौता असूली कायवयोजिा र्िाई िकम असूल उपि गिुव पिेछ 
। 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम असूल गिुवपिे िकम असूलीको लानग स्थािीय प्रशासि, प्रहिी, 
िागरिक समाज र्ा अन्य व्यम्क्तको समेत सहयोग नलि सवकिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जम सहयोग प्राप्त िै बक्यौता िकम असूली िएमा सभबम्न्ित व्यम्क्त र्ा 
संस्थालाई असूली अङ्कको बढीमा ५ प्रनतशतसभम िकम पिुस्काि स्र्रुप उपलव्ि गिाउि 
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सवकिेछ । एक िन्दा र्ढी व्यम्क्त र्ा संस्थाको सवियतामा बक्यौता िकम असूली िएको िए 
यस्तो पिुस्काि िकम दामासाहीबाट उपलव्ि गिाउि ुपिेछ । 

(४) उपनियम (१), (२) ि (३) बमोम्जमको प्रकृयाबाट पनि िकम असूल उपि हिु िसकेमा 
सिकािी र्ाँकी सिह िकम असूल उपि गरििेछ । 

 

१४४. सभपम्ि तथा उत्पादिको नबवि सभर्न्िी व्यर्स्थाेः (१) गाउँपानलकाले आफ्िो स्र्ानमत्र्मा िहेको 
ि आफूले गिेको उत्पाददत र्स्त ुतथा सेर्ाको नबवि गदाव यस नियमको अनििमा िही गिुवपिेछ। 

ति, अिल सभपम्ि नबिी गदाव िेपाल सिकािको स्र्ीकृनत नलिपुिेछ । 

(२) उपनियम (१) अिसुाि अन्य उत्पादिहरुको मूल्य नििाविण एरं् नबिी प्रविया 
व्यर्स्थापिका लानग कायवपानलकाले आर्श्यक कायववर्नि तय गिवससिेछ । 

 
 

परिच्छेद–१३ 

वर्र्ाद समािाि सभबन्िी व्यर्स्था 
 

१४५. वर्र्ाद समािाि सभबन्िी संयन्त्रेः  गाउँपानलका  ि निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा 
पिामशवदाताबीि खरिद सभझौता कायावन्र्यिको नसलनसलामा कुिै वर्र्ाद उत्पन्न िएमा ऐिको दफा ५८ 
र्मोम्जम आपसी सहमनतबाट वर्र्ाद समािाि गिुवपिे वर्षय, वर्र्ाद समािािको लानग निरे्दि ददि े
प्रविया, आपसी सहमनतको लानग हिु े बैठक तथा निणवयहरुको प्रविया समेत खरिद सभझौतामा उल्लेख 
गिी त्यस्तो वर्र्ाद समािाि गिुवपिेछ । 

 

 

१४६. मध्यस्थको माध्यमद्धािा वर्र्ाद समािाि गिेेः नियम १४५ बमोम्जमको प्रवियािािा खरिद 
सभझौता कायावन्र्यिको वर्षयमा गाउँपानलका ि निमावण व्यर्सायी, पिामशवदाता र्ा सेर्ाप्रदायकबीि उत्पन्न 
िएको वर्र्ाद आपसी सहमनतर्ाट समािाि हिु िसकेमा प्रिनलत कािूि बमोम्जम मध्यस्थको माध्यमबाट 
त्यस्तो वर्र्ाद समािाि गिे कािबाही शरुु गिुवपिेछ । 

 

परिच्छेद–१४ 

पािदम्शवता ि आििण सभबन्िी व्यर्स्था 
 

१४७. खरिद कािबाही सभबन्िी कागजात उपलब्ि गिाउि ुपिेेः प्रिनलत कािूि बमोम्जम लेखा पिीिण, 

अिगुमि, अिसुन्िाि र्ा नििीिण गिव अनिकाि प्राप्त निकायले खरिद कािबाही सभबन्िी कुिै कागजात 
माग गिेमा गाउँपानलकाले त्यस्तो कागजात मिानसर् समयमा उपलव्ि गिाउि ुपिेछ । 

 

१४८. खरिद सभझौताको सार्वजनिक सूििाेः (१) खरिद सभझौता सभपन्न िएको तीि ददिनित्र सो सूििा 
गाउँपानलकाले आफ्िो सूििा पाटीमा टाँस गिी म्जल्ला समन्र्य सनमनतको कायावलय, कोष तथा लेखा 
नियन्त्रक कायावलयको सूििा पाटीमा समेत टाँस गिव लगाउिे व्यर्स्था गिुव पिेछ । 
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(२) उपनियम (१) बमोम्जमको सूििा गाउँपानलकाले आफ्िो रे्र्साइटमा िाखी सार्वजनिक खरिद 
अिगुमि कायावलयमा समेत पठाउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोम्जमको सूििामा बोलपत्र र्ा पिामशव सेर्ा मूल्याङ्कि परिणामको 
अनतरिक्त बोलपत्र, प्रस्तार् र्ा नसलर्न्दी दििाउपत्र सभबन्िी सूििा प्रकाशि िएको नमनत, 

समािािपत्रको िाम, सूििा संख्या, खरिदको वर्षय, सभझौता गिे बोलपत्रदाता, प्रस्तार्दाता र्ा 
नसलर्न्दी दििाउपत्रदाताको िाम ि ठेगािा ि सभझौताको मूल्य खलुाउि ुपिेछ । 

 

१४९. पिामशवदाताले स्र्ाथव बझाउि िहिुेेः (१) पिामशवदाताले गाउँपानलकाको सर्ोपरि वहत हिु े गिी 
व्यार्सावयक, र्स्तगुत ि निष्पि पिामशव सेर्ा प्रदाि गिुव पिेछ । 

(२) पिामशवदाताले पिामशव सेर्ा प्रदाि गदाव आफिो र्तवमाि र्ा िवर्ष्यको अन्य कामसँग स्र्ाथव 
बाम्झिे गिी काम गिुव हुंदैि । 

(३) पिामशव सेर्ा सभबन्िी कामको प्रकृनत पिामशवदाताको अन्य कुिै सेर्ाग्राही प्रनतको वर्गत र्ा 
र्तवमाि दावयत्र्सँग बाम्झिे खालको र्ा निजले गाउँपानलकाको सर्ोिम वहत हिु े गिी कायव 
सभपन्न गिव िससिे खालको िएमा निजलाई पिामशवदाताको रुपमा नियमु्क्त गिव सवकि ेछैि । 

उदाहिणेः कुिै आयोजिाको ईम्न्जनियरिङ्ग नडजाईि तयाि गिवको लानग नियकु्त गरिएको 
पिामशवदातालाई सोही आयोजिाको र्ातार्िणीय मूल्याङ्कि गिे पिामशवदाता नियकु्त गिव र्ा 
सिकािी स्र्ानमत्र्को कुिै संस्थाको निजीकिण सभबन्िी पिामशवदातालाई त्यस्तो सभपम्ि खरिद 
गिे खरिदकतावको पिामशवदाता नियकु्त गिव र्ा निजलाई र्ा निजको िम्जकको िातेदाि र्ा निजको 
संस्थाको साझेदािको िाममा त्यस्तो सभपम्ि खरिद गिव अिमुनत ददि सवकिे छैि । 

ति टिव की सभझौता र्ा नडजाईि ि निमावण सभझौताको हकमा यो व्यर्स्था लागू 
हिुेछैि। 

(४) कुिै आयोजिाको लानग मालसामाि उपलब्ि गिाउिे र्ा निमावण कायव गिे फमव ि त्यससँग 
सभबम्न्ित अन्य संस्था र्ा व्यम्क्तले सोही आयोजिाको लानग पिामशव सेर्ा प्रदाि गिव ि कुिै 
योजिा तयाि र्ा कायावन्र्यि गिे कामको लानग नियकु्त िएको पिामशवदात ृ फमव र्ा सोसँग 
सभबम्न्ित अन्य संस्था र्ा व्यम्क्तले त्यस्तो आयोजिाको लानग मालसामाि आपूनतव गिव ससि े
छैि। 

 

१५०. प्रलोिि, भ्रष्टािाि र्ा जालसाजीजन्य व्यर्हािको सूििाेः गाउँपानलकाका कुिै पदानिकािीले निजलाई 
कुिै बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताले प्रलोिि ददि प्रस्तार् गिेमा र्ा अन्य कुिै भ्रष्टािाि र्ा जालसाजीजन्य 
काम गिेको थाहा पाएमा सोको सूििा प्रमखु र्ा सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयलाई ददि ुपिेछ । 

 

१५१. सपुरिरे्िण ि जािँबझु गिव ससिेेः खरिद कािबाहीमा संलग्ि पदानिकािीले ऐि ि यस 
नियमार्लीमा उम्ल्लम्खत कायववर्नि पालि गिे िगिेको सभबन्िमा िगिपानलकाले समय समयमा 
सपुरिरे्िण ि जाँिबझु गिाउि ुपिेछ । 
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१५२. कालोसूिीमा िाख्नेेः (१) गाउँपानलकाले ऐिको दफा ६३ बमोम्जम कुिै बोलपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, 
पिामशवदाता, सेर्ाप्रदायक, आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यम्क्त, फमव, संस्था र्ा कभपिीलाई कालो 
सूिीमा िाख्न ुपिेमा त्यस सभबन्िी वर्स्ततृ वर्र्िण ि कािण खलुाई सभबद्ध कागजात सवहत सार्वजनिक 
खरिद अिगुमि कायावलयलाई लेखी पठाउि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले बोलपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, 
पिामशवदाता, सेर्ाप्रदायक, आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यम्क्त, फमव, संस्था र्ा 
कभपिीलाई कालो सूिीमा िाख्न,े खरिद कािर्ाहीमा िाग नलि िोक लगाउिे ि सोको अनिलेख 
िाख्न ेप्रविया प्रिनलत संघीय कािूि बमोम्जम हिुेछ । 

(३) यो नियमार्ली प्रािभि हिु ु अम्घ गाउँपानलकाले कुिै बोलपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, नसलबन्दी 
दििाउपत्रदाता, पिामशवदाता, सेर्ाप्रदायक, आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यम्क्त, फमव, 
संस्था र्ा कभपिीलाई कालो सूिीमा िाखेको र्ा िाख्न ेनिणवय गिेको िएमा सो कुिाको जािकािी 
यो नियमार्ली प्रािभि िएको तीस ददिनित्र सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयलाई पठाउि ु
पिेछ । 

 

१५३. कालो सूिीबाट फुकुर्ा गिेेः  कालो सूिीबाट फुकुर्ा गिे कायव प्रिनलत संघीय कािूि बमोम्जम 
सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयबाट हिुेछ । 

 

परिच्छेद–१५ 

वर्वर्ि 

 

१५४. खरिद कायवको अिगुमि सभबन्िी व्यर्स्थाेः यस नियमार्ली बमोम्जम गरििे सार्वजनिक खरिद 
कायवको अिगुमि ऐिको दफा ६५ तथा प्रिनलत अन्य संघीय कािूिमा उल्लेख िए बमोम्जम सार्वजनिक 
खरिद अिगुमि कायावलयले गिेछ । 

 

१५५. वर्शषे परिम्स्थनतमा खरिद गिे सभबन्िी व्यर्स्थाेः (१) ऐिको दफा ६६ बमोम्जम खरिद गदाव 
गाउँपानलकाले खरिदको आर्श्यकताको नलम्खत वर्र्िण, गणुस्ति, परिमाण, शतव ि कायव सभपन्न गिे अर्नि 
जस्ता वर्र्िण तयाि गिी आकम्स्मक परिम्स्थनतको सामिा गिव आर्श्यक परिमाण ि समायार्निका लानग 
मात्र यथासभिर् प्रनतस्पिाव गिाई र्ा एउटा मात्र निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, पिामशवदाता र्ा सेर्ा 
प्रदायकसँग नलम्खत दििाउ र्ा प्रस्तार् नलई स्र्च्छ ि उम्ित मूल्यको लानग र्ाताव गिी खरिद गिुव 
पिेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम खरिद गरिएको िएमा देहायका कुिा खलु्िे कागजात नियम १५९ 
बमोम्जमको अनिलेखमा िाख्न ुपिेछ: 

(क) वर्शेष परिम्स्थनत सभबन्िी वर्र्िण, 

(ख) तत्काल खरिद िगदाव सार्वजनिक सिुिा, वहत तथा सामदुावयक स्र्ास््यमा पिे 
संकट, 
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(ग) खरिदका अन्य वर्नि अपिाउि िसवकि ेकािण ि आिाि । 

(३) उपनियम (१) बमोम्जम िगिपानलकाले दशलाख रुपैयाँिन्दा बढी िकमको खरिद गिेको 
िएमा त्यसिी खरिद िएको वर्र्िणको सार्वजनिक सूििा प्रकाशि गिुव पिेछ ि सोको जािकािी 
सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयलाई पठाउि ुपिेछ । 

 

१५६. वर्द्यतुीय संिाि माध्यमको प्रयोगेः (१) ऐिको दफा १४ को उपदफा (२) को प्रयोजिको लानग 
गाउँपानलकाले यथासभिर् सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयको रे्र् पोटवल प्रयोग गिी  वर्द्यतुीय 
प्रणालीबाट खरिद व्यर्स्थापि गिुवपिेछ । 

(२) सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले समय समयमा जािी गिेको वर्द्यतुीय खरिद 
प्रणालीबाट हिुे खरिदको कायववर्नि, प्रणाली ि यसका अन्तिनिवहत नसद्धान्त िगिपानलकाले 
अिशुिण गिुवपिेछ । 

 

१५७. मूल्याङ्कि सनमनतेः (१) ऐिको दफा ७१ बमोम्जमको मूल्याङ्कि सनमनतको गठि देहाय बमोम्जम 
हिुेछ:- 

(क) प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत र्ा निजले तोकेको अनिकृत             - 
संयोजक 

(ख) आनथवक प्रशासि शाखा प्रमखु          - सदस्य 

(ग) वर्षयसँग सभबम्न्ित प्रावर्निक वर्शेषज्ञ (सभिर् िएसभम अनिकृतस्ति) - सदस्य 

(घ)    कािूि अनिकृत/ कािूिी सल्लाहकाि       - सदस्य 

(२) खरिद एकाईको प्रमखुले उपनियम (१) बमोम्जमको सनमनतको सम्िर्को रुपमा काम 
गिेछ। 

(३) उपनियम (१) बमोम्जमको मूल्याङ्कि सनमनतले प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतको स्र्ीकृनत नलई 
सिकािी र्ा गैि सिकािी िेत्रका वर्षय वर्शेषज्ञलाई आफ्िो बैठकमा आमन्त्रण गिव ससिेछ । 

(४) उपनियम (१) बमोम्जमको सनमनतलाई पिामशवदाताको सहयोग आर्श्यक िएमा स्र्ीकृत 
कायविम ि बजेटको अिीिमा िही िगिपानलकाले ऐि ि यस नियमार्लीको कायववर्नि अपिाई 
पिामशवदाता नियकु्त गिी ददि ससिेछ । 

(५) उपनियम (१) बमोम्जमको सनमनतले दििाउपत्र, बोलपत्र र्ा प्रस्तार् मूल्याङ्कि गिे काममा 
आफूलाई सहयोग गिव उपसनमनत गठि गिव ससिेछ । 

(६) मूल्याङ्कि सनमनतको सम्िर्ले सनमनतको बैठकको माईन्यटु तयाि गिी िाख्न ु पिेछ ि 
सनमनतमा छलफल िएका सभपूणव वर्षयको फाईल खडा गिी िाख्न ुपिेछ । 

(७) मूल्याङ्कि सनमनतले आफ्िो कायववर्नि आफै नििाविण गिव ससिेछ । 

(८) मूल्याङ्कि सनमनतले यस नियममा उल्लेख िए बमोम्जम प्रमखु समि मूल्याङ्कि प्रनतरे्दि पेश 
गिुव पिेछ । 
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१५८. दििेट नििाविण सनमनतेः (१) गाउँपानलकाले आफ्िो िेत्रिि र्ा कुिै  िागमा छुटै्ट लागू हिुे गिी 
निमावण सामग्री ि ढुर्ािीको दििेट, मेम्शि तथा उपकिणको िाडा ि कामदािको ज्याला निम्श्चत गिव 
देहायका सदस्यहरु िहेको एक दििेट नििाविण सनमनत िहिेछ :- 

(क) अध्यि           - अध्यि 

(ख) प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत        - सदस्य 

(ग) प्रमखु/अनिकृत प्रनतनिनि, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायावलय             - सदस्य 

(घ) कायवपानलकाले तोकेको कायवपानलका सदस्य एक जिा   - सदस्य 

(ङ) प्रनतनिनि, स्थािीय तहका िेपाल निमावण व्यर्सायी महासंघ   - सदस्य 

(ि) प्रनतनिनि, स्थािीय तहका उद्योग र्ाम्णज्य संघ                                      - सदस्य 

(छ) प्रमखु, प्रावर्निक शाखा       - सदस्य-सम्िर् 

(२) दििेट नििाविण सनमनतले निमावण सामग्री र्ा ढुर्ािीको दििेट नििाविण गदाव प्रिनलत बजाि दिको 
आिािमा नििाविण गिुव पिेछ । यसिी नििाविण गरििे दििेट िाद्र १५ गतेनित्र नििाविण गिी ससि ुपिेछ 
। यसिी आफ्िो िेत्रनित्र लागूहिुे दििेट नििाविण गदाव नछमेकका अन्य गाउँपानलकासँग समेत समन्र्य 
गिी नििाविण गिुव पिेछ । 

(३) दििेट नििाविण सनमनतले प्रत्येक र्षव गाउँपानलकामा िलि िल्तीमा िहेका ढुर्ािी साििको ढुर्ािी 
दि समेत तोवकददि ुपिेछ । 

(४) यस नियम बमोम्जम नििावरित दििेट कायवपानलकाबाट स्र्ीकृत गिी सोको जािकािी म्जल्ला प्रशासि 
कायावलय ि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायावलमा पठाउि ुपिेछ । 

(५) दििेट नििाविण सनमनतको रै्ठक सभबन्िी कायववर्नि सनमनत आफैले नििाविण गिे बमोम्जम हिुेछ । 

 

१५९. खरिद कािबाहीको अनिलेखेः (१) गाउँपानलकाले हिेक खरिद कािबाहीको निम्भत छुटै्ट फाइल 
खडा गिी िाख्न ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको फाईलमा अन्य कागजातका अनतरिक्त देहायका कागजातहरु 
समेत िाख्न ुपिेछ: 

(क) सभझौता फाइलको पंम्जका, 
(ख) बोलपत्र र्ा पूर्वयोग्यताको लानग गरिएको आह्वािको सूििा, 
(ग) बोलपत्र, पूर्वयोग्यता र्ा प्रस्तार् आव्हाि सभबन्िी कागजातहरु, 

(घ) बोलपत्र सभबन्िी कागजात, पूर्वयोग्यता सभबन्िी कागजात र्ा प्रस्ताब सभबन्िी 
कागजात सभबन्िमा बोलपत्रदाताले स्पष्टीकिणको लानग गिेको अििुोि ि सो 
सभबन्िमा गाउँपानलकाले सरै् सहिागी बोलपत्रदाता र्ा प्रस्ताबदाताहरुलाई पठाएको 
जर्ाफ, 

(ङ) बोलपत्रदाता र्ा पिामशवदातासँग गरिएको बोलपत्र पेश गिुव पूर्वको बैठकको माईन्यटु 
ि गाउँपानलकाले सो माईन्यटुको प्रनतनलवप सरै् सहिागी बोलपत्रदाता र्ा 
प्रस्तार्दाताहरुलाई पठाएको प्रमाण, 
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(ि) बोलपत्र खोल्दाको माईन्यटु, 

(छ) बोलपत्रको मूल प्रनत, 

(ज) बोलपत्र मूल्यांकि सनमनतले बोलपत्र मूल्यांकिको नसलनसलामा बोलपत्रदाता र्ा 
प्रस्तार्दातालाई सोिेको प्रश्न ि सभबम्न्ित बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताबाट 
गाउँपानलकालाई पठाएको जर्ाफ, 

(झ) पूर्वयोग्य िएका बोलपत्रदाताको योग्यता मूल्याङ्किको प्रनतरे्दि, 

(ञ) पूर्वयोग्य बोलपत्रदाताको सूिी, 
(ट) र्ाताव गरिएको िए सोको माईन्यटु, 

(ठ) सफल बोलपत्रदातालाई पठाइएको स्र्ीकृनतको प्रािम्भिक सूििाको प्रनतनलवप, 

(ड) असफल बोलपत्रदाताहरुलाई पठाइएको सूििाको प्रनतनलवप, 

(ढ) खरिद सभबन्िमा प्रकाम्शत सबै सूििा, 
(ण) प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत समि ि पिुिार्लोकि सनमनत समि ददएको निरे्दि ि 

सोका सभबन्िमा सभबम्न्ित गाउँपानलकाले पेश गिेको िाय प्रनतविया, जािकािी तथा 
सो सभबन्िमा िएको निणवय, 

(त) खरिद सभझौता, 
(थ) प्रगनत प्रनतरे्दि, इन्भ्र्ाइस ि नििीिण प्रनतरे्दि जस्ता खरिद सभझौताको 

कायावन्र्यिसँग सभबम्न्ित कागजात, 

(द) खरिद सभझौतामा संशोिि गरिएको िए सो सभबन्िी कागजात, 

(ि) मालसामाि प्रानप्त, नििीिण ि स्र्ीकृनत लगायतका कागजात, 

(ि) निमावण व्यबसायी, आपूनतवकताव, पिामशवदाता र्ा सेर्ा प्रदायकसँग िएका सभपूणव 
पत्रािाि, 

(प) सर्-कन्रासटिको अििुोि ि सो सभबन्िमा िगिपानलकाले ददएको जर्ाफ, 

(फ) मूल्याङ्कि प्रनतरे्दि ि सोसँग सभबम्न्ित सभपूणव कागजात, ि 

(ब) खरिद सभझौता सभबन्िी वर्र्ाद समािाि गिव िएको कािबाहीसँग सभबम्न्ित 
कागजात । 

(३) उपनियम (१) बमोम्जमको अनिलेख खरिद कािबाही टंुगो लागेको कभतीमा सात र्षवसभम 
सिुम्ित िाख्न ुपिेछ । 

(४) यस नियम बमोम्जम अनिलेख िाख्दा यस नियमार्लीमा त्यस्तो अनिलेखको ढाँिा नििाविण 
गरिएकोमा सोही बमोम्जम ि ढांिा नििाविण ििएकोमा सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले 
नििाविण गिेको ढाँिा बमोम्जम िाख्न ुपिेछ । 

(५) यस नियम बमोम्जम अनिलेख िाख्दा गाउँपानलकाले प्रत्येक िौनतक सभपनतको अनिलेख िाख्न ु
पिेछ । 
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(६) उपनियम (५) बमोम्जम अनिलेख िाख्दा त्यस्तो सभपनतको मूल्य पिास लाख रुपैयाँिन्दा 
बढी िहेछ ििे सो सभपनतको लागत मूल्य, ह्रासकट्टी ि ममवत सभिाि खिव सवहतको वर्र्िण 
खलुाउि ुपिेछ । 

(७) बोलपत्रको माध्यमबाट गरिि े खरिद कायवको सभझौता कायावन्र्यि िइसकेपनछ सो 
कायवसभपन्न िएको संम्िप्त वर्र्िण प्रमाम्णत गिी आफ्िो कायावलयको र्ा सार्वजनिक खरिद 
अिगुमि कायावलयको रे्ि साइटमा िाख्नपुिेछ । 

 

१६०. अनिकाि प्रत्यायोजि: (१) ऐि ि यस नियमार्लीमा व्यर्स्था िएका लागत अिमुाि  संशोिि 
गिे, खरिद सभझौता  संशोिि गिे, खरिद सभझौताको भयाद थप गिे ि िेरिएशि आदेश गिे अनिकाि 
प्रत्यायोजि गिव सवकिे छैि । 

(२) उपनियम (१) मा उम्ल्लम्खत अनिकािहरु बाहेक यस नियमार्ली बमोम्जम व्यर्स्था िएका 
अरु अनिकािहरु सो अनिकाि प्रयोग गिे अनिकाि प्राप्त अनिकािीले आफू मनुिको कुिै 
अनिकृतलाई प्रत्यायोजि गिव ससिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोम्जम प्रत्यायोजि िएको अनिकािका सभबन्िमा त्यसिी अनिकाि 
प्रत्यायोजि गिे अनिकािीको उििदावयत्र् िवह िहिेछ । 

(४) उपनियम (२) बमोम्जम अनिकाि प्रत्यायोजि गिे अनिकािीले आफूले प्रत्यायोजि गिेको 
अनिकाि बमोम्जम िए गिेका कामको सभबन्िमा सभबम्न्ित अनिकािीबाट समय समयमा 
आर्श्यक जािकािी नलई िाख्न ुपिेछ । 

१६१. ढािँा तोसि ससिेेः (१) यस नियमार्ली बमोम्जम खरिद गरिि ेमालसामाि, पिामशव सेर्ा ि अन्य 
सेर्ाको लागत अिमुाि लगायतका वर्षयको ढाँिा महालेखा पिीिकिािा तोवकएको ढाँिासँग मेल खाि े
गिी कायवपानलकाले तोसि ससिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम स्र्ीकृत गरिएको ढाँिा स्थािीय िाजपत्रमा सूििा प्रकाशि गिुवपिे छ । 

 

१६२. अिसूुिीमा हेिफेि र्ा थपघट:  गाउँ कायवपानलकाले प्रिनलत संघीय कािूिमा तोवकएको ढाँिासँग 
मेल खाि ेगिी स्थािीय  िाजपत्रमा सूििा प्रकाशि गिी अिसूुिीमा आर्श्यक थपघट र्ा हेिफेि गिव 
ससिेछ । 

 

१६३ . संशोिि : नियमार्लीको संशोिि गिुव पिेमा गाउँ कायवपानलकाले आर्श्यक संशोिि गिव 
ससिेछ। 
 

१६4 . बिाउेः यस अम्घ गाउँपानलकाले प्रिनलत काििु र्मोम्जम गिेका खरिद सभर्न्िी काम कािर्ाही 
यसै नियमार्ली बमोम्जम िए गिेको मानििेछ । 
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अिसूुिी - १ 

(नियम ११ को उपनियम (७) सँग सभबम्न्ित) 
निमावण कायवको लागत अिमुाि निकाल्ि ेतरिका 

 

आइटम एकाई आइटमको 
जभमा दििेट 

आइटमको 
जभमा परिमाण 

आइटमको 
जभमा खिव 

आइटम 
(१) 

आइटम 
(२) 

आइटम 
(३) 

इत्यादद 

 (ि) 
(छ) 
(ज) 

(ट) 
(ठ) 
(ड) 

(ि) X (ट) 
(छ) X (ठ) 
(ज) X (ड) 
 

     

 जोड = (र्) = (ि X ट  + छ  X ठ + ज X ड +  .....................................) 
र्कव  िाटव स्टाफ खिव - (र्) को २.५ प्रनतशतले = ०.०२५ X (त) 
सािानतिा अन्य खिव  - (र्) को २.५ प्रनतशतले = ०.०२५ X (त) 
जभमा लगत इवष्टमेट अङ्क = १.०५ X (त) 

 

िोट : बोलपत्रको अङ्कलाई तलुिा गदाव लगत अिमुाि अङ्क (र्) लाई मानिि ुपछव । 

 

आइटमको जभमा (कुल) दििेट निकाल्ि ेतरिकाेः 
 

श्रनमकहरुको खिव ...........................................................  (क) 
निमावण सामग्रीको खिव ..............................................  (ख) 
याम्न्त्रक उपकिणको िाडा (तैल्य पदाथव सवहत) .................  (ग) 

 

र्ास्तवर्क दििेट (क+ख+ग) = (घ) 
बोलपत्र दाताको ओििहेड (घ को १५ प्र.श.) - ०.१५ X (ङ) 

 

जभमा दििेट (ङ) = १.१५ X (घ) 
 

िोट : उपिोक्त अिसुाि लागत अिमुाि तयाि गरिसकेपनछ बजेट व्यर्स्थापिको लानग आर्श्यकतािसुाि 
जभमा लागत अिमुािमा मूल्य समायोजि कम्न्टन्जेम्न्स र्ापत १० प्रनतशतले, वफम्जकल कम्न्टन्जेम्न्स 
र्ापत १० प्रनतशतले ि मूल्य अनिर्दृि कि िकम समेत थप गिी लागत अिमुाि कायम गिुव पिेछ । 
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अिसूुिी -२ 

(नियम १३ को उपनियम (४) सँग सभबम्न्ित) 
पिामशव सेर्ाको लागत अिमुािको ढािँा 

सेर्ा खिव शीषवक 

(क) 
एकाई 

(ख) 
शीषवकको 

प्रनतएकाय दि 

(ग) 

शीषवकको 
जभमा परिमाण 

(घ) 

म्शषवकको 
जभमा लागत 

(ङ) = (ग  X घ) 
शीषवक (१) 
जिशम्क्तको पारिश्रनमक (ङ१) 
 

शीषवक (२) 
भ्रमण, बसोबास, मालसामाि र्ा 
उपकिण र्ा सेर्ा लगायतका 
सोिििाव हिुे खिव (ङ२) 
 

शीषवक (३) 
तालीम, गोष्ठी, कागजात छपाई र्ा 
अिरु्ाद लगायतका अन्य फुटकि 
खिव (ङ३  

   ङ१.(ग  X घ) 
 

 

 

 
 

ङ२.(ग  X घ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ङ३.(ग  X घ) 
 

  

कुल जभमा लागत (ि)    (ि)=(ङ१+ङ२+ङ३)  
कायावलयका व्यर्स्थापि खिव 
५प्रनतशत (छ) 

   (छ)=(ि X ०.०५) 

कूल लागत अिमुाि अङ्क (ज)    ज)=(ि + छ) 
     

  

1. बोलपत्र तलुिाको लानग कुल लागत अिमुाि अङ्क (ज) हिुेछ । 

२. पारिश्रनमक खिव (ङ१), सोिििाव हिुे खिव (ङ२) ि अन्य फुटकि खिव (ङ३) को वर्स्ततृ वर्र्िण 
तयाि गिी यस लागत अिमुाि फािामको साथमा िाखी प्रस्ततु गिुव पिेछ । 

३. उपिोक्त अिसुाि लागत अिमुाि तयाि गरिसकेपनछ बजेट व्यर्स्थापिको लानग आर्श्यकता अिसुाि 
जभमा लागत अिमुािमा मूल्य समायोजि कम्न्टन्जेन्सी र्ापत १० प्रनतशतले, वर्निन्न कि र्ापत १० 
प्रनतशतले ि मूल्य अनिर्दृि कि िकम समेत थप गिी कूल लागत अिमुाि अङ्क कायम गिुव पिेछ । 
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अिसूुिी -३ 

(नियम १७ को उपनियम (३) खण्ड (ि) सँग सभबम्न्ित) 
खोटेहाङ गाउँ कायवपानलकाको कायावलय 

प्रदेश िं. 1 

प्रनततपत्र अनिलेख खाता 
खाता पािा िं. 

नस.
िं. 

प्रनततप
त्र 

खोनलि े
फमवको 
िाम 

प्रनतत
पत्र 
िं. ि 
नमनत 

िकम वर्षय 

अर्
नि 

प्रनततप
त्र 

खोले
को 

बैंकको 
िाम ि 
ठेगािा 

बन्द 
हिु े
नमनत 

भयाद 
थप 
गिे
को 
नमनत 

बन्द 
िएको 
नमनत 

पे
श्की 
खाता 
पािा 
िं. 

सामाि 
उत्पम्ि िएको 

कै
वफय
त 

 

देश 

उत्पाद
ि 

िएको 
नमनत ि 
मोडेल 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

           

   

िढाउिेको िाम थि :-      प्रमाम्णत गिेको िाम थि :- 

सही :-        सही :- 
नमनत :-        नमनत :- 
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अिसूुिी -४ 

(नियम १९ को उपनियम (१) सँग सभबम्न्ित) 
मौजदुा सूिीमा दताव हिुका लानग ददइि ेनिरे्दिको ढािँा 

 

नमनत..................... 
श्री कायावलय प्रमखु ज्यू                            

खोटेहाङ गाउँ कायवपानलकाको कायावलय, 
 खोटाङ बजाि। 

वर्षय : मौजदुा सूिीमा दताव गिी पाउँ 

 

सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, २०६४ को नियम १८ को उपनियम (१) बमोम्जम तपम्शलमा उम्ल्लम्खत 
वर्र्िण अिसुािकोेे पषु्ट्याई गिे कागजात संलग्ि गिी मौजदुा सूिीमा दताव हिु यो निरे्दि पेश गिेको 
छु । 

तपम्शल: 

१. मौजदुा सूिीको लानग निरे्दि ददिे व्यम्क्त, संस्था, आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, पिामशवदाता 
र्ा सेर्ा प्रदायकको वर्र्िण : 

(क) िाम :      (ख) ठेगािा : 

(ग) पत्रािाि गिे ठेगािा :                   (घ) मखु्य व्यम्क्तको िाम : 

(ङ) टेनलफोि िं. :                    (ि) मोर्ाईल िं. : 

२. मौजदुा सूिीमा दताव हिुको लानग निभि बमोम्जमको प्रमाणपत्र संलग्ि गिुवहोला । 

क) संस्था र्ा फमव दतावको प्रमाणपत्र छ /छैि 

(ख) िवर्किण गरिएको छ /छैि 

(ग) मूल्य अनिर्वृद्ध कि र्ा स्थायी लेखा िभर्ि दतावको प्रमाणपत्र छ /छैि 

(घ) कि िकु्ताको प्रमाणपत्र छ /छैि 

(ङ) कुि खरिदको लानग मौजदुा सूिीमा दाताव हिु निरे्दि ददि े हो, सो कामको लानग 
इजाजत पत्र आर्श्यक पिे िएमा सो को प्रनतनलवप छ /छैि 

 

३. सार्वजनिक निकायबाट हिुे खरिदको लानग दताव हिु िाहेको खरिदको प्रकृनतको वर्र्िण: 

(क) मालसामाि आपूनतव: (मालसामािको प्रकृनत समेत उल्लेख गिे)  (ख) निमावण कायव 
(ग) पिामशव सेर्ा: (पिामशव सेर्ाको प्रकृनत समेत उल्लेख गिे)  (घ) अन्य सेर्ा: (अन्य 
सेर्ाको प्रकृनत उल्लेख गिे) 
 

 

निरे्दि ददएको नमनत :                       फमवको छाप:                      
निरे्दकको िाम : 

आ. र्. :                                                   हस्तािि : 
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अिसूुिी - ५ 

(नियम १९ को उपनियम (२) सँग सभबम्न्ित) 
मौजदुा सूिीमा दताव िएको निस्साको ढाँिा 
श्री खोटेहाङ गाउँ कायवपानलकाको कायावलय 

प्रदेश िं. 1 

मौजदुा सूिीमा दताव िएको प्रमाण 

प्र.प.िं. : 

सूिी दताव िं. : 

 

श्री...........................................................बाट यस............. गाउँ कायवपानलकाको कायावलय 
आनथवक र्षव ..............का लानग.........................निमाणव कायव/सेर्ा/मालसामाि उपलब्ि गिाउि े
प्रयोजिाथव मौजदुा सूिीमा सूिीकृत हिु पाउँ ििी नमनत ........................... मा यस कायावलयमा 
निरे्दि प्राप्त हिु आएको मौजदुा सूिीमा दताव गिी यो निस्सा/प्रमाण उपलब्ि गिाइएको छ । 

 

दताव गिे अनिकािीको, 
   िाम : 

पद : 
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अिसूुिी -६ 

(नियम १३ को उपनियम (३) सँग सभबम्न्ित) 
मौजदुा सूिीको अनिलेख दताव पमु्स्तकाको ढाँिा 
श्री खोटेहाङ गाउँ कायवपानलकाको कायावलय 

प्रदेश िं. 1 

 

 

मौजदुा सूिीको अनिलेख दताव पमु्स्तका 
 

(आनथवक र्षव ...........) 
 

 

नस.िं. दताव िं. 
 

व्यम्क्त/फमवको वर्र्िण 

कामको वर्र्िण 
(निमावण, मालसामाि, 

पिामशव सेर्ा, 
गै.स.स.,अन्य सेर्ा) 

 

मालसामा
ि/सेर्ाको 
प्रकृनत 

 

कैवफयत 

 

 

  िाम ठेगािा 
सभपकव  
व्यम्क्त 

सभपकव  
िं. 
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अिसूुिी - ७ 

(नियम २२ को उपनियम (१) सँग सभबम्न्ित) 
मालसामाि र्ा अन्य सेर्ाको खरिद सभझौता 

 

मालसामाि र्ा अन्य सेर्ा खरिद गदाव  देहाय  बमोम्जमको सभझौता मध्ये कुिै एक सभझौता गिी खरिद 
गिव सवकिेछ :- 

(क) खास मालसामाि र्ा अन्य सेर्ा आपूनतव सभझौताेः कुिै खास कामको लानग आर्श्यक पिे कच्िा 
पदाथव, उपकिण, फमावस्यवुटकल्स, औषनि, औजाि र्ा अन्य यस्तै वर्शेष प्रकृनतका मालसामाि खरिद 
गिवको लानग खास मालसामाि र्ा अन्य सेर्ा आपूनतव सभझौता गिव सवकिेछ । 

(ख) संिििात्मक र्ा एकाई दि सभझौताेः खरिद सभझौतामा उम्ल्लम्खत मालसामाि र्ा अन्य सेर्ा 
गाउँपानलकाले माग गिेको समयमा खरिद सभझौतामा उम्ल्लम्खत दि ि शतव बमोम्जम एक र्ा एक 
िन्दा बढी आपूनतवकतावबाट प्राप्त गिे व्यर्स्था गिवको लानग संिििात्मक र्ा एकाई दि सभझौता गिव 
सवकिेछ । 

यो सभझौतामा गाउँपानलकाले खरिद गिे मालसामाि र्ा अन्य सेर्ाको न्यूितम ि अनिकतम 
परिमाण खलुाउि ुपिेछ । 

यो सभझौता सामान्यतया एक र्षव िन्दा र्ढी अर्निको हिुे छैि । 

(ग)  बहरु्षीय सभझौताेः देहायको अर्स्थामा बहरु्षीय सभझौता गिव सवकिेछ: - 

(क) र्ावषवक खरिद सभझौता गिी खरिद गिुव िन्दा बहरु्षीय सभझौता गिी खरिद गदाव 
िगिपानलकालाई सािितू रुपमा लाि हिुे िएमा, 

(ख) खरिद सभझौताको अर्निमा खरिदको परिमाण सािितू रुपमा थपघट िहिुे िएमा, 
(ग) खरिद सभझौता अर्नििि खरिद गरिि ेमालसामािको नडजाईि परिर्तवि िहिु ेिएमा, ि 

(घ) मालसामाि आपूनतवसँग सभबम्न्ित प्रावर्निक जोम्खम बढी ििएमा । 

(घ) नडजाईि, आपूनतव ि जडाि सभझौताेः ठूला पार्ि प्लान्ट र्ा पभपीङ स्टेशि जस्ता उच्ि र्ा जवटल 
प्रवर्नि यकु्त मालसामािको नडजाइि गिे, निमावण स्थलमा आपूनतव गिी जडाि गिे पिीिण सञ्चालि 
गिे ि त्यस्तो मालसामािको सञ्चालि गिव सभबम्न्ित गाउँपानलकाका कमविािीलाई आर्श्यकतािसुाि 
तानलम ददिे व्यर्स्था गिव नडजाइि, आपूनतव ि जडाि सभझौता गिव सवकिछे । यस्तो सभझौता 
नडजाइि, आपूनतव ि जडाि कायव मध्ये कुिै दईु कायव गिवको लानग समेत गिव सवकिेछ । 

(ङ) टिव की सभझौताेः मलखाद उत्पादि गिे, दगु्ि प्रशोिि गिे जस्ता उच्ि प्रवर्नियकु्त औद्योनगक 
ल्पान्टको कायव सभपादि िमता उल्लेख गिी त्यस्तो ल्पान्टको नडजाइि, आपूनतव, निमावण ि जडाि 
कायव खरिद सभझौतामा उल्लेख िए बमोम्जम सभपन्न गिी गाउँपानलकालाई हस्तान्तिण गिे व्यर्स्था 
गिवको लानग टिवकी सभझौता गिव सवकिेछ । 

(ि)  नडजाईि, आपूनतव, जडाि ि ममवत सभिाि सभझौताेः ठूला बोइलि, ठूला पार्ि प्लान्ट, पम्भपङ स्टेशि, 

टबावइि, िज्जमुागव, िेलमागव, केबलकाि, एसेभबलीलाइि, औद्योनगक प्लान्ट जस्ता उच्ि र्ा जवटल 
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प्रवर्नि यकु्त मालसामािको नडजाइि गिे, निमावण स्थलमा आपूनतव गिी जडाि गिे, पिीिण सञ्चालि 
गिे, त्यस्तो मालसामािको सञ्चालि गिव सभबम्न्ित सार्वजनिक निकायका कमविािीलाई आर्श्यकता 
अिसुाि तालीम ददिे ि त्यस्तो संिििाको ममवत सभिाि समेत गिे व्यर्स्था गिव नडजाइि, आपूनतव, 
जडाि ि ममवत सभिाि सभझौता गिव सवकिेछ । 

िोटेः खण्ड (क), (ख), (घ) ि (ङ) बमोम्जमका सभझौता र्हरु्षीय सभझौता समेत हिु ससिेछ । 
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अिसूुिी - ८ 

(नियम २३ सँग सभबम्न्ित) 
निमावण कायवको खरिद सभझौता 

गाउँपानलकाले कुिै निमावण कायव गिाउिको लानग देहायको सभझौता मध्ये कुिै एक सभझौता गिव  
ससिेछ:- 

(क) एकाई दि सभझौता: निमावण कायवको परिमाण सभझौता हुंदाका बखत यवकि ििएको र्ा निमावण 
कायव प्रनत एकाई कायव नबल अफ सर्ान्टीटीमा उम्ल्लम्खत दिमा गिाउिे व्यर्स्था गिव एकाई दि 
सभझौता गिव सवकिेछ।यस्तो एकाई दिमा बोलपत्रदाताले प्रस्तावर्त निमावण कायव सभपन्न गिव 
आर्श्यक पिे सामग्री, श्रम ि अन्य कुिा समारे्श गिुव पिेछ । 

गाउँपानलकाले यस सभझौता बमोम्जम िएको काम र्ापत िकु्तािी गदाव निमावण स्थलको िाप 
जाँिबाट यवकि िएको निमावण कायवको परिमाणलाई प्रनत एकाई दिले गणिा गिी हिु आउिे 
िकम िकु्तािी गिुव पिेछ । 

(ख) एकमषु्ट िकम सभझौताेः िनूमगत पािीको पाईपलाईि जडाि जस्ता िाप जाँि गिव कदठि हिु े
निमावण कार्यव र्ा पलुको संिििा जस्ता िाप जाँि गिव सवकि ेनिमावण कायव गिाउि एकमषु्ट िकम 
सभझौता गिव सवकिेछ।यो सभझौता गदाव निमावण कायव सभबन्िी सबै प्रकािका जोम्खम ि दावयत्र् 
निमावण व्यर्सायीमा िहिे गिी गिुव पिेछ । 

ति सभझौता िई निमावण कायव सरुु िएपनछ गाउँपानलकाले निमावणमा कुिै वकनसमको परिर्तवि 
गिव आदेश ददएको कािणले निमावण व्यर्सायीको आनथवक दावयत्र् र्वृद्ध िएमा त्यस्तो दावयत्र् 
िगिपानलकाले व्यहोिुव पिेछ । 

(ग) लागत सोिििाव सभझौताेः निमावण व्यर्सायीले एकाई दि सभझौता बमोम्जम काम गिव मञ्जुि िगिे 
र्ा गिव िससिे ठूलो जोम्खमयकु्त ि काम गिे परिम्स्थनत पूर्ाविमुाि गिव िसवकि ेप्रकृनतको निमावण 
कायव गिाउिका लानग लागत सोिििाव सभझौता गिव सवकिेछ । यो सभझौता गिी गरििे निमावण 
कायव र्ापत निमावण व्यर्सायीलाई िकु्तािी ददंदा निजले त्यस्तो निमावण कायव गदाव गिेको र्ास्तवर्क 
खिव, सो कायवको म्शिोिाि खिव ि स्र्ीकृत लागत अिमुािमा उल्लेख िएको मिुाफा थपी हिु 
आएको िकम िकु्तािी ददि सवकिेछ । यो सभझौता गिी निमावण कायव गिाउँदा गाउँपानलकाको 
प्रमखुले लागत सोिििावको अनिकतम िकमको सीमा नििाविण गिुव पिेछ ि सो सीमा िन्दा बढी 
लागत सोिििाव ददि ुपिे िएमा वर्िागीय प्रमखुको पूर्व स्र्ीकृती नलि ुपिेछ । 

(घ) समय ि सामग्री दि सभझौताेः खरिद सभझौता गिे समयमा कुिै निमावण कायवको ममवत सभिाि गिव 
लाग्ि ेश्रम ि सामग्रीको पूर्ाविमुाि गिव िसवकि े िई श्रमलाई समयको आिािमा ि सामग्रीलाई 
एकाई दिको आिािमा गणिा गिी काम गिाउिको लानग समय ि सामग्री दि सभझौता गिव 
सवकिेछ । यो सभझौता गदाव निमावण व्यर्सायीलाई देहाय बमोम्जम िकु्तािी हिुे कुिा स्पष्ट रुपमा 
उल्लेख गिुव पिेछ: - 

(क) निमावण व्यर्सायीको श्रमलाई प्रनतघण्टा र्ा प्रनत ददि र्ा प्रनत मवहिाको आिािमा 
वर्िाजि गिी हिु आएको िकममा म्शिोिाि खिव ि स्र्ीकृत लागत अिमुािमा 
उल्लेख िएको मिुाफा जोड्दा हिु आउिे िकम, ि 
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(ख) खरिद सभझौतामा उम्ल्लम्खत िकमको सीमा नित्र िही ममवत सभिाि गिव लागेको 
सामग्रीको मूल्यको िकु्तािी िकम । 

(ङ)  नडजाइि ि निमावण सभझौताेः कुिै निमावण कायवको नडजाइि ि निमावण एउटै निमावण व्यर्सायीबाट 
गिाउिको लानग नडजाइि ि निमावण सभझौता गिव सवकिेछ।गाउँपानलकाले यस सभझौता 
बमोम्जमको काम सरुु गदाव प्रावर्निक र्ा प्रावर्निकहरुको समूहलाई निमावण कायवको नडजाईि जाँच्ि 
लगाई स्र्ीकृत गिेपनछ मात्र सरुु गिुव पिेछ । त्यसिी नडजाइि जाँि गिे  प्रावर्निक र्ा 
प्रावर्निकहरुको समूहले त्यस्तो नडजाईि, ड्रईङ तथा लागत अिमुाि जाँि ि स्र्ीकृत गदाव यस 
नियमार्ली बमोम्जम जाँि तथा स्र्ीकृत गिे कायववर्नि अपिाई जाँि तथा स्र्ीकृत गिुव पिेछ । 

(ि) व्यर्स्थापि सभझौताेः निमावण कायवको गणुस्ति ि सभपन्न गिे अर्नि सभबन्िी कािूिी एरं् 
सभझौताजन्य दावयत्र् गाउँपानलकासँग खरिद सभझौता गिे निमावण व्यर्सायीले िै र्हि गिे गिी 
त्यस्तो कायव निजको सपुिीरे्िण र्ा व्यर्स्थापिमा वर्निन्न सर्-कन्राकटििािा गिाउिका लानग 
व्यर्स्थापि सभझौता गिव सवकिेछ । 

यो सभझौता बमोम्जमको कामको िकु्तािी गाउँपानलकासँग सभझौता गिे निमावण व्यर्सायीलाई मात्र 
ददईविेछ । 

(छ) कायवसभपादिमा आिारित ममवत सभिाि र्ा व्यर्स्थापि सभझौताेः कुिै निमावण कायवको ममवत सभिाि 
र्ा व्यर्स्थापि गर्िव आर्श्यक पिे उपकिण ि वर्निन्न एकाई जन्य (आइटमर्ाइज) कायव उल्लेख 
िगिी अम्न्तम कायव सभपादि मात्र उल्लेख गिी त्यस्तो निमावण कायव गिाउिको लानग कायव 
सभपादिमा आिारित सभिाि र्ा व्यर्स्थापि सभझौता गिव सवकिेछ । 

(ज) वपसर्कव  सभझौताेः पटके रुपमा गिाई िहि ुपिे सािानतिा सभिाि ि ममवत सभबन्िी निमावण कायव 
आर्श्यक पिेका बखत गिाउिको लानग त्यस्तो निमावण कायवको मूल्य सूिी कायम गिी वपस र्कव  
सभझौता गिव सवकिेछ । 

(झ)  निमावण ि ममवत सभिाि सभझौता : ठूला द्रतुमागव, ठूला जलाशय सवहतको पार्ि प्लान्ट र्ा पम्भपङ 
स्टेशि र्ा टबावइि, िज्जमुागव, िेलमागव, केबलकाि र्ा यस्तै अन्य उच्ि र्ा जवटल प्रवर्नियकु्त िौनतक 
संिििाको निमावण गिव, पिीिण सञ्चालि गिे, त्यस्तो संिििाको सञ्चालि गिव सभबम्न्ित सार्वजनिक 
निकायका कमविािीलाई आर्श्यकता अिसुाि तालीम ददिे ि त्यस्तो संिििाको ममवत सभिाि समेत 
गिे व्यर्स्था गिव निमावण ि ममवत सभिाि सभझौता गिव सवकिेछ । 

(ञ) टिवकी सभझौता: ठूला द्रतुमागव, ठूला जलाशय सवहतको पार्ि प्लान्ट र्ा पम्भपङ स्टेशि र्ा टबावइि, 

िज्जमुागव, िेलमागव, केबलकाि, उच्ि प्रवर्नियकु्त पलु र्ा सडकमागव र्ा यस्तै अन्य उच्ि र्ा जवटल 
प्रवर्नियकु्त िौनतक संिििाको निमावण गिव, पिीिण सञ्चालि गिे, त्यस्तो संिििाको सञ्चालि गिे 
कायव सभपन्न गिी सार्वजनिक निकायलाई हस्तान्तिण गिे व्यर्स्था गिवको लानग टिवकी सभझौता 
गिव सवकिेछ । 

यस सभझौताको अर्नि सामान्यतया एक र्षव िन्दा बढीको हिुेछैि । 
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अिसूुिी - ९ 

(नियम २४ सँग सभबम्न्ित) 
पिामशव सेर्ाको खरिद सभझौता 

 

गाउँपानलकाले पिामशव सेर्ा खरिद गिवको लानग देहायका सभझौता मध्ये कुिै एक सभझौता गिी खरिद 
गिव ससिेछ: 

(क) एकमषु्ट िकम सभझौताेः सभिाव्यता अध्ययि, आयोजिाको नडजाईि, बोलपत्र सभबन्िी कागजातको 
तयािी जस्ता स्पष्ट रुपमा पवहिाि िएको, पिामशवदातामा न्यूि जोम्खम िहि े ि गणुस्ति मापि 
सम्जलैसँग गिव सवकिे कामको लानग पिामशव सेर्ा नलि एकमषु्ट सभझौता गिव सवकिेछ । यो 
सभझौतामा पिामशवदाताले नििावरित समयार्नि नित्र कायविेत्रगत शतवमा उम्ल्लम्खत प्रावर्निक वर्शेषता 
िएको काम गिी गाउँपानलका समि प्रनतरे्दि पेश गिुव पिे ि सो र्ापत निजले सेर्ा शलु्क पाउिे 
कुिा उल्लेख गिुव पिेछ । 

(ख) समयर्द्घ सभझौताेः निमावण कायवको सपुरिरे्िण गिे, ठूला व्यर्सावयक संस्थाको व्यर्स्थापि गिे र्ा 
र्ाँि, सरुुङ्ग जस्ता जटील संिििाको नडजाईि गिे जस्ता पिामशव सेर्ाको अर्नि अिमुाि गिव 
िसवकि े िएमा त्यस्तो कामको लानग समयर्द्घ सभझौता गिव सवकिेछ । यो सभझौतामा 
पिामशवदाताको सेर्ा शलु्क देहाय बमोम्जम तय हिुे कुिा उल्लेख गिुव पिेछ: - 

(क) पिामशवदातालाई खरिद सभझौता बमोम्जमको काम गर्िव र्ास्तवर्क रुपमा लागेको समयले 
सभझौतामा उम्ल्लम्खत पारिश्रनमकको दिलाई गणुि गिी आउिे िकम, 

(ख) नबल ििपाई अिसुािको र्ास्तवर्क फुटकि खिवको सोिििाव िकम । 

(ग)  कायव सभपन्नताको आिािमा शलु्क ददईि े सभझौताेः खरिद सभझौतामा उल्लेख िएको कायव गिव 
पिामशवदातालाई आर्श्यक पिेको समयमा र्ोलाउिे गिी र्ा निजले सभपन्न गिेको कायवको आिािमा 
सेर्ा शलु्क ददिे गिी पिामशव सेर्ा नलि ुपदाव कायव सभपन्नताको आिािमा शलु्क ददईि ेसभझौता गिव 
सवकिेछ । यो पिामशवदाताको सेर्ा शलु्क त्यस्तो सभझौतामा उल्लेख िए बमोम्जम हिुेछ । 

(घ) प्रनतशतमा आिारित सभझौताेः मालसामाि नििीिण गिे सेर्ा, आवकव टेसटको सेर्ा, सपुरिरे्िण र्ा 
अिगुमि सेर्ा र्ा अन्य यस्तै प्रकृनतका सेर्ा खरिद गिव प्रनतशतमा आिारित सभझौता गिव सवकिेछ 
। यो सभझौतामा पिामशवदातालाई सेर्ा शलु्क दददां सभबम्न्ित निमावण कायव र्ा आयोजिाको 
अिमुानित र्ा र्ास्तवर्क लागत र्ा खरिद गरिएको र्ा नििीिण गरिएको मालसामािको लागतको 
प्रनतशत अिसुाि ददईिे कुिा उल्लेख गिुव पिेछ । 

(ङ) सेर्ा समय निम्श्चत ििएको सभझौताेः निमावण कायव सञ्चालिमा ल्याउिका लानग समय समयमा 
आर्श्यक पिे सल्लाहकाि, खरिद सभझौता सभबन्िी वर्र्ाद निरुपणकताव र्ा मध्यस्थकताव, संस्थागत 
सिुाि र्ा खरिद सभबन्िी पिामशवदाता, प्रावर्निक समस्या समािािकताव जस्ता खास कामको 
सभबन्िमा आर्श्यक पिेको समयमा पिामशव सेर्ा नलिको लानग सेर्ा समय निम्श्चत ििएको 
सभझौता गिव सवकिेछ । 

यो सभझौतामा देहायका कुिा उल्लेख गिुव पिेछेः– 
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(क) पिामशवदाताले सभझौतामा उम्ल्लम्खत काम िगिपानलकालाई आर्श्यक पिेको समयमा 
खरिद सभझौतामा उम्ल्लम्खत दिमा गिुव पिे, 

(ख) पिामशवदातालाई काम गिव र्ास्तवर्क रुपमा लागेको समयको आिािमा पारिश्रनमक 
िकु्तािी गरििे । 
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अिसूुिी -१० 

(नियम ९९ को उपनियम (३) सँग सभबम्न्ित) 
श्री खोटेहाङ गाउँ कायवपानलकाको कायावलय 

प्रदेश िं. 1 

 

िाशिको लागत अिमुाि वर्र्िण 

 

िाशि आर्श्यक पिे कायावलयेः 
कायावलय िहेको स्थािेः 
 

नस
.िं
. 

खाद्या
न्न को 
वर्र्ि
ण 

िाशि
को 
वकनस
म/गणु
स्ति 

एका
ई 

परिमा
ण 

गत 
आ.र्.
को 

म्स्र्कृ
नत दि 

ि.ेिा.बैं
कको 
मूल्य 

सूिी दि 

स्थािी
य 

बजाि 
दि 

सभबम्न्ित 
कृवष 

उपजको 
मूल्य 

नििाविण 
गिे 

सिकािी 
निकायको 

दि 

स्र्ीकृत 
लागत 
अिमुाि 

कैवफ
यत 

 

प्रनत 
एका
ई 
दि 

कुल 
लागत 
अिमुा
ि 

 

 

            

 

         

 

दस्तखतेः 
प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत 

 

अिसूुिी -११ 

(नियम १०० को उपनियम (३) सँग सभबम्न्ित) 
श्री खोटेहाङ गाउँ कायवपानलकाको कायावलय 

प्रदेश िं. 1 

 

िाशि खरिद सभबन्िी तलुिात्मक तानलका 
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नस
.िं
. 

खाद्या
न्नको 
वर्र्िण 

एका
ई 

आर्श्य
क 

परिमाण 

गत 
र्षवको 
ठेक्का 
दि 

स्र्ीकृत 
लागत 
अिमुाि 
दि 

यस र्षवको ठेक्का कैवफ
यत 

 

१ २ ३  

 

      दि कुल 
िकम 

दि कुल 
िकम 

दि कुल 
िक
म 

दि कुल 
िकम 
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अिसूुिी -१२ 

(नियम ११० को उपनियम (१) को खण्ड (ज१) सँग सभबम्न्ित) 
निमावण कायवस्थल सूििा पाटी 

 

आयोजिाको िाम ............................................. 
सभबम्न्ित सार्वजनिक निकायको िाम :................................................ 
निमावण कभपिी/फमव/संस्थाको िाम :..............................................ठेगािा: ........................ 
पिामशवदाता कभपिी/फमव/संस्थाको िाम :..........................ठेगािा :.................................... 
आयोजिा सभझौता नमनत :.......................... कायव प्रािभि िएको नमनत :................................... 
सभपन्न गिुव पिे नमनत :................................... लागत अिमुाि िकम 
:..................................... 
सभझौता िकम :...................................... बजेटको स्रोत : िेपाल सिकाि रू. : .............., प्रदेश 
सिकािबाट रु…………………………..गाउँपानलकाबाट रु……………………….बैदेम्शक ऋण/अिदुाि 
रू. :...................... 
मखु्य मखु्य कामको समय तानलका : 

 

नस. 
िं. 

मखु्य मखु्य कामको 
वर्र्िण 

सभपन्न हिु े
समयार्नि 

नििावरित समयमा 
सभपन्न ििएको िए सो 

को कािण 

थप लाग्ि े
समय 

कैवफयत 

      

      

      

      

      
 

 

 


