
 

 

 

रामपरु नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
    खण्ड: 4        संख्या: 13      लमलि: 2077/11/13 

भाग -2 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोजजम रामपरु 
नगरपालिकाको नगर सभािे बनाएको िि िेजखए बमोजजमको लनयमाविी 

सववसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ। 

 

रामपरु नगरपालिकाको  

साववजलनक खररद लनयमाविी, २०७7 
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प्रस्िावना: 
रामपरु नगरपालिकाको साववजलनक खररद प्रक्रियािाई अझ वढी खिुा, पारदशी, वस्िलुनष्ठ र प्रभावकारी 
बनाउन िथा साववजलनक खररद प्रक्रिया िथा लनणवयिाई गणुस्िरीय खररदको माध्यमबाट लछटो र अलधकिम 
प्रलिफि हालसि गरी साववजलनक खररद प्रक्रियामा सशुासनको प्रत्याभलूि गनव स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४ को दफा ७४ को उपदफा (२) िथा साववजलनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा 
(२) बमोजजम नगर कायवपालिकािे यो “रामपरु नगरपालिका साववजलनक खररद लनयमाविी, २०७७” जारी 
गरीएको छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारजभभक 

1. संजिप्त नाम र प्रारभभ  :  

1. यी लनयमहरुको नाम “रामपरु नगरपालिका साववजलनक   खररद लनयमाविी, २०७७” रहेको 
छ । 

2. यो लनयमाविी िरुुन्ि प्रारभभ हनुेछ । 

2. पररभाषा  : क्रवषय वा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस लनयमाविीमा  :– 

क) “ऐन” भन्नािे साववजलनक खररद ऐन, २०६३ सभझन ुपछव । 

ख) “स्थानीय ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िाई सभझन ुपछव । 

ग) “स्थानीय काननु” भन्नािे स्थानीय ऐनको दफा १०२ बमोजजम जारी भएकोकाननु सभझन ुपछव 
। 

घ) “बहवुषीय सभझौिा” भन्नािे एक वषव भन्दा बढी अवलध भएको सभझौिा सभझन ुपछव । 

ङ) “लसिबन्दी दरभाउपत्र” भन्नािे नगरपालिकाको सूचना बमोजजम कुनै लनमावण कायव गनव वा 
मािसामान वा अन्य सेवा उपिब्ध गराउनको िालग इच्छुक व्यजि, फमव, कभपनी वा संस्थािे 
लसिबन्दी खामलभत्र मूल्य समेि उल्िेख गरी पेश गरेको क्रववरण सभझन ुपछव । 

च) “कायाविय” भन्नािे नगरपालिकाको नगर कायवपालिका कायावियिाई सभझन ु पदवछ र यस 
शब्दिे आयोजना र कायविम सञ्चािन गने नगरपालिका अन्िगविको शाखा/ईकाइ स्िरको 
आयोजना, कायविम, सजचवािय, एकाइ, सलमलि र वडा कायावियिाई जनाउँछ । 

छ) “प्रमखु” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाका प्रमखुिाई सभझन ुपछव । 

ज) “दररेट लनधावरण सलमलि” भन्नािे स्थानीय ऐनको दफा १३ बमोजजम नगरपालिकािे न्यूनिम 
दररेट लनधावरण गनव गठिि सलमलि सभझन ुपछव । 

झ) “प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि” भन्नािे नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृििाई सभझन ु
पछव । 

ञ) “क्रवशेष प्राथलमकिाको आयोजना” भन्नािे भकूभप, बाढी, पक्रहरो, आगिागी, महामारी, आलधबेहरी, 
चट्याङ् जस्िा प्राकृलिक क्रवपद् िथा मानवजन्य प्रकोपबाट सजृजि क्रवशेष पररजस्थलि वा त्यस्िा 
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पररजस्थलिबाट उत्पन्न असहज अवस्थामा ित्काि उद्धार, राहि र मौलिक िथा प्राचीन स्वरुप 
शैिी र लनमावण सामग्री प्रयोग गरी क्रवजशष्टीकृि रुपमा लनमावण गनुवपने भनी लनमावण, पनुःलनमावण, 
पनुःस्थापना गनव आवश्यक महससु गरी कायवपालिकाबाट लनणवय गरी िहर गरीएका लनमावण, 

ममवि सभभार, प्रविीकरण, सविीकरण, लनमावण, पनुःलनमावण, पनुःस्थापना सभबन्धी कायविम, 

आयोजना र पररयोजनािाई जनाउँछ । 

ट) “नगरपालिका” भन्नािे रामपरु नगरपालिकािाई सभझन ुपछव । 

ि) “कायवपालिका” भन्नािे स्थानीय ऐनको दफा २ कोखण्ड (ङ) बमोजजमको नगर कायवपालिकािाई 
सभझन ुपछव । 

ड) “मौजदुा सूची (स्टाजन्डङ्ग लिस्ट)” भन्नािे लनयम १९ बमोजजमको सूची सभझन ुपछव । 

ढ) “उपभोिा सलमलि” भन्नािे लनमावण कायवबाट प्रत्यि िाभ पाउने व्यजिहरुिे कुनै लनमावण 
कायवको लनमावण, सञ्चािन, ममवि सभभार गनवको िालग आफूहरुमध्येबाट गिन गरेको सलमलि 
सभझन ुपछव । 

ण) “व्यवस्थापन सभझौिा” भन्नािे अनसूुची–८ कोखण्ड (च) बमोजजमको सभझौिा सभझन ुपछव । 

ि) “मूल्याङ्कन सलमलि” भन्नािे लनमय १४३ बमोजजमको सलमलि सभझन ुपछव । 

थ) “कबोि अङ्क (लबड प्राइस)” भन्नािे कुनै बोिपत्रको परीिणबाट कायम हनु आएको रकम 
सभझन ुपछव । 

द) “सब–कन्रयाक्ट” भन्नािे कुनै खररद सभझौिा गने लनमावण व्यवसायी, आपूलिवकिाव, परामशवदािा 
वा सेवाप्रदायकसँग छुटै्ट सभझौिा गरी त्यस्िो खररद सभझौिा अन्िगविको कुनै कायव गने लनमावण 
व्यवसायी, आपूलिवकिाव परामशवदािा वा सेवाप्रदायक सभझन ुपछव । 

ध) “प्रोप्राइटरी मािसामान” भन्नािे कुनै मािसामान, यन्त्र वा उपकरणको लनमाविािे त्यस्िो 
मािसामान, यन्त्र वा उपकरण सञ्चािन वा ममवि र सभभारको िालग बनाएको सहायक उपकरण 
िथा पाटवपजुाव सभझनपुछव । 

न) “सभझौिा मूल्य (कन्रयाक्ट प्राईस)” भन्नािे खररद सभझौिामा उजल्िजखि खररद मूल्य सभझन ु
पछव र सो शब्दिे त्यस्िो सभझौिा अन्िगवि भेररएसन आदेश जारी गरीएकोमा त्यस्िो आदेश 
बमोजजम भएको काम, नाँपजाँच गदाव कायम भएको मूल्य र मूल्य समायोजन भएकोमा त्यस्िो 
समायोजनबाट कायम भएको खररद मूल्य समेििाई जनाउँछ । 

प) “संरचनात्मक वा एकाई दर सभझौिा” भन्नािे अनसूुची–७ कोखण्ड (ख) बमोजजमको सभझौिा 
सभझन ुपछव । 

फ)  “अमानि” भन्नािे नगरपालिका आफैं िे गने कुनै लनमावण कायव सभझन ुपछव । 

ब) “पनुराविोकन सलमलि” भन्नािे ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) बमोजजम गठिि सलमलि 
सभझन ुपछव । 
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भ) “औषलधजन्य मािसामान” भन्नािे औषलध, खोप वा भ्याजक्सन, लसररन्ज, रगि राख्नझेोिा, 
प्रयोगशािामा उपयोग हनुेरसायन (ररएजेन्ट), पररवार लनयोजनका हमोन उत्पादन वा रोगको 
लनदान िथा उपचारको िालग प्रयोग हनुे स्वास््य सभबन्धी उपकरण सभझन ुपछव । 

म) “क्रवद्यिुीय बोिपत्र” भन्नािे क्रवद्यिुीय खररद प्रणािीको उपयोग गरी बोिपत्रदािािे पेश गरेको 
बोिपत्र सभझनपुछव । 

य) “क्रवद्यिुीय खररद प्रणािी” भन्नािे साववजलनक खररद अनगुमन कायावियिे क्रवद्यिुीय सञ्चार 
माध्यमको प्रयोग गरी स्थापना, सञ्चािन र व्यवस्थापन गरेको खररद प्रणािी सभझनपुछव । 

ऱ) “क्रवद्यिुीय सञ्चार माध्यम” भन्नािे साववजलनक खररद अनगुमन कायावियिे क्रवद्यिुीय खररद प्रणािी 
स्थापना, सञ्चािन र व्यवस्थापन गनव उपयोगमा ल्याएको क्रवद्यिुीय सञ्चार प्रक्रवलध, पद्धलि वा 
माध्यम सभझन ुपछव । 

ि) “कोष” भन्नािे स्थानीय ऐनको दफा ६९ बमोजजमको स्थानीय सजञ्चि कोष सभझन ुपछव र सो 
शब्दिे स्थानीय काननु बमोजजम स्थापना भएका अन्य स्थानीय कोषिाई समेि जनाउँछ । 

व) “एक िह मालथको अलधकारी भन्नािे” शाखा/ईकाइ प्रमखु िथा आयोजना प्रमखुका हकमा 
पमखु प्रशासकीय अलधकृि, प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिको हकमा प्रमखु र प्रमखुको हकमा 
कायवपालिका सभझन ुपछव । 

 
 

 
 
 

पररच्छेद – २ 

खररद कारवाहीको ियारी, खररद योजना र िागि अनमुान 

3. खररद कारवाहीको ियारी गन पने  : नगरपालिकािे कुनै खररद कारबाहीको ियारी गदाव देहाय 
बमोजजम गनुव पनेछ :– 

क) खररद आवश्यकिाको पक्रहचान गने, 

ख) खररद सभबन्धी क्रवलभन्न प्राक्रवलधक कुरा समाधान गनव र आपूलिवकिावको उपिब्धिा यक्रकन गनव 
बजारमा प्रचलिि खररद सभझौिाको जानकारी लिन,े 

ग) अजघल्िा वषवहरुमा समान प्रकृलिको मािसामान, लनमावण कायव वा परामशव सेवा वा अन्य सेवा 
खररद गरीएको भए त्यस्िो खररद प्रक्रियाको अध्ययन गने, 

घ) खररदकोक्रववरण, पररमाण र िेत्र यक्रकन गने, 

ङ) खररदिाई बढी सकु्रवधाजनक समूहमा क्रवभाजन गने वा प्याकेजमा समावेश गने, 

च) खररद योजना ियार गनव िगाउने,(छ) खररदको िागि अनमुान ियार गने, 

छ) खररदकोआलथवक स्रोि र रकमकोपक्रहचान गने, 
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ज) खररद क्रवलधकोछनौट गने, 

4. अलधकारप्राप्त अलधकारीको आदेशलबना खररद गनव नहनु े : अलधकार प्राप्त अलधकारीको लिजखि आदेशलबना 
कसैिे कुनै वस्ि ुवा सेवाको खररद गनव/गराउन हुँदैन । 

5. खररद माग प्राप्त गनुव पने  : 
1. मािसामान खररद सभबन्धी कारबाही सरुु गनुव अजघ नगरपालिकाको महाशाखा, शाखाबाट खररद 

माग प्राप्त गरी सो माग अलधकार प्राप्त अलधकारीबाट स्वीकृि गराउनपुनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजमको खररद मागमा देहायका कुरा उल्िेख भएको हनु ुपनेछ  :– 

क) मािसामानकोप्रकार, गणुस्िर, पररमाण सभबन्धी क्रववरण, 

ख) मािसामान खररद गनव आवश्यक पने समय, 

ग) खररदको अनमुालनि मूल्य, 

घ) मूल्य व्यहोररने स्रोि । 

6. मािसामान, लनमावण कायव र सेवाको क्रववरण स्वीकृि गनुवपने  : 
1. नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृििे कुनै मािसामान, लनमावण कायव वा सेवा खररद गनुव 

अजघ ऐनको दफा ४ बमोजजमको स्पेलसक्रफकेसन, योजना, नक्सा, लडजाइन, क्रवशेष आवश्यकिा वा 
अन्य क्रववरण ियार गनुव वा गराउनपुनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम ियार भएको क्रववरण लनयम १५ बमोजजमको अलधकारीबाट स्वीकृि 
हनुपुनेछ । 

3. उपलनयम (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिा पलन सरुुङमागव, रेिमागव, रज्जमुागव, केबिकारमागव 
र क्रवशेष प्रकृलिका सडकमागव जस्िा जक्रटि र क्रवशेष प्रकृलिका संरचनाको स्पेलसक्रफकेसन, योजना, 
नक्सा, लडजाइन, क्रवशेष आवश्यकिा वा अन्य क्रववरणहरु प्रमखुबाट स्वीकृि गराउनपुनेछ । 

4. उपलनयम (१) बमोजजम ियार गरीएको क्रववरण देहायका कुनै अवस्थामा संशोधन गनव सक्रकनेछ :– 

क) क्रववरण ियार गदावका बखि पूवावनमुान गनव नसक्रकने भौगलभवक रुपिे जक्रटि प्रकृलिको लनमावण 
कायव भएमा, 

ख) क्रववरण ियार गरीसकेपलछ प्राकृलिक प्रकोपजन्य पररजस्थलि लसजवना भएमा, 
ग) स्वीकृि नभस (मान्यिा) पररविवन भएमा, 
घ) लनमावण कायव सञ्चािन गने पूवव लनधावररि प्रक्रवलध वा पद्धलि पररविवन भएमा, 
ङ) क्रवशेष र जक्रटि प्रकृलिको संरचना भई सो को कायावन्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न भएमा । 

5. उपलनयम (१) बमोजजम ियार भएको क्रववरण उपलनयम (४) मा उजल्िजखि अवस्थामा संशोधन 
गनुव परेकोमा बाहेक ऐनको दफा ५ क. को उपदफा (२) बमोजजम काननुी कारवाहीको िालग 
िेखी पिाउने किवव्य प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिको र लनज स्वयभिे उपलनयम (१) बमोजजमको 
क्रववरण स्वीकृि गरेको रहेछ भने एक िह मालथको अलधकारीको हनुेछ । 
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7. बजेट िथा लनमावण स्थिको व्यवस्था  : 
1. शाखा/इकाईिे खररदको िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खररद कारबाही सरुु गनुव हुँदैन । 

2. उपलनयम (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिा पलन देहायको अवस्थामा बजेटको व्यवस्था नभए 
पलन खररद कारवाही सरुु गनव सक्रकनेछ  : 

क) बहबुषीय सभझौिा बमोजजम गरीनेखररदकोहकमा पक्रहिो वषवकोिालग आवश्यक बजेट व्यवस्था 
भएपलछ अन्य वषवको िालग खररद कारबाही गनव,  

ख) खररद सभवन्धी प्रारजभभक ियारी गनुव अत्यावश्यक भई लसिबन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्र आह्वान 
गने, पूवव– योग्यिाको दरखास्ि आह्वान गने, परामशवदािाको िालग सूची ियार गनव सूचना प्रकाशन 
गने, परामशवदािाबाट प्रस्िाब माग गनेवा लसिबन्दी दरभाउपत्रको फाराम, बोिपत्र वा पूववयोग्यिा 
सभवन्धी कागजाि वा प्रस्िाव सभवन्धी कागजाि उपिब्ध गराउने जस्िा कायव गनव । 

3. कायावियिे लनमावण स्थिको व्यवस्था नभइ लनमावण कायवको खररद कारबाही सरुु गनुव हुँदैन । 

िर काब ुबाक्रहरको पररजस्थलि वा अन्य कारणिे लनमावण स्थि पररविवन गनव परेमा प्रमखुस्िरको 
लनणवयबाट पररविवन गनव यस उप–लनयमिे बाधा पगेुको मालननेछैन । 

8. खररदको गरुुयोजना ियार गनुवपने  : 
1. शाखा/इकाई िे एक वषवभन्दा बढी अवलधसभम सञ्चािन हनुे योजना वा आयोजनाको िालग खररद 

गदाव वा वाक्रषवक दश करोड रुपैंया भन्दा बढी रकमको िालग खररद गदाव खररदको गरुु–योजना 
ियार गनुव पनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजको खररदको गरुु–योजनामा अन्य कुराको अलिररि देहायका कुराहरु उल्िेख 
गनुव पनेछ  :– 

क) खररदको प्रकार, पररमाण र मोटामोटी अनमुालनि मूल्य, 

ख) खररद क्रवलध, 

ग) अलधकिम प्रलिस्पधावको िालग खररदिाई टुक्र्याइने वा प्याकेज बनाइने भए सो सभबन्धी व्यवस्था, 
घ) समग्र खररद कारवाही पूरा गनवको िालग गरीने सभझौिाहरुको मोटामोटी सङ्खख्या र त्यस्िो खररद 

कारवाहीसँग सभवजन्धि मखु्य मखु्य काम, 

ङ) खररदको िालग पूवव–योग्यिाको कारबाही गनुवपने भए सो सभवन्धी कुरा, 
च) खररद कारवाहीको मोटामोटी समय िालिका, 
छ) खररदको गरुुयोजना प्रमखुबाट स्वीकृि भएको हनुपुनेछ । 

9. वाक्रषवक खररद योजना ियार गनुवपने  : 
1. कायावियिे बाक्रषवक दश िाख रुपैयाभन्दा बढी रकम खररद गनुवपने भएमा आगामी आलथवक वषवको 

अनमुालनि वाक्रषवक कायविम िथा बजेट ियार गदाव आगामी आलथवक वषवमा गनेवाक्रषवक खररद योजना 
ियार गनुवपनेछ । त्यसरी खररद योजना ियार गदाव लनयम ८ बमोजजम खररदको गरुु–योजना समेि 
ियार भएको रहेछ भने त्यस्िो गरुु–योजनाको समेि आधार लिनपुनेछ । 
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2. कायावियिे उपलनयम (१) बमोजजमको वाक्रषवक खररद योजनामा देहायका कुराहरु उल्िेख गनुव पनेछ 
:– 

क) खररदको प्रकार सभबन्धी क्रववरण, 

ख) खररदको संभभाक्रवि प्याकेज, 

ग) खररद कारवाहीको समय िालिका, 
घ) खररद क्रवलध, 

ङ) खररदको िालग गरीने सभझौिाको क्रकलसम, 

च) साववजलनक खररद अनगुमन कायावियिे वाक्रषवक खररद योजनामा समावेश गनुवपने भनी समय 
समयमा लनधावरण गरेका कुरा । 

3. उपलनयम (२) को खण्ड (ग) बमोजजमको समय िालिकामा देहायको काम गने समयावलध उल्िेख 
हनुपुनेछ  :– 

क) मािसामान खररद गने भए स्पेलसफकेसन ियार गने, 

ख) खररदको िागि अनमुान ियार गने, 

ग) लसिबन्दी दरभाउपत्र फाराम, पूवव–योग्यिाको प्रस्िाव वा बोिपत्र आह्वान गने वा परामशव 
सेवाको प्रस्िाव सभबन्धी कागजाि ियार गने, 

घ) लसिबन्दी दरभाउपत्र, पूवव–योग्यिाको प्रस्िाव, बोिपत्र आह्वान वा परामशव सेवाको प्रस्िाव माग 
गनव सूचना प्रकाशन गने, 

ङ) लसिबन्दी दरभाउपत्र, पूवव–योग्यिाको प्रस्िाव, बोिपत्र वा परामशव सेवाको प्रस्िाव मूल्याङ्कन 
गने, 

च) लसिबन्दी दरभाउपत्र, पूवव–योग्यिाको प्रस्िाव, बोिपत्र वा परामशव सेवाको प्रस्िाव स्वीकृि गने, 

छ) सभझौिा गने, 

ज) कायव आरभभ गने, 

झ) कायव पूरा गने । 

4. प्रमखुिे खररद कारवाही लनधावररि समयमा सभपन्न भए नभएको अनगुमन गनुवपनेछ । 

10. िागि अनमुान ियार गदाव क्रवचार गनुवपने कुरा  : 
1. खररदको िागि अनमुान ियार गदाव देहायको कुरा क्रवचार गनुवपनेछ : 

क) खररद सभबन्धी सभपूणव काम एउटै खररद सभझौिाबाट हनु सक्न े वा काम क्रपच्छेछुटै्टखररद 
सभझौिा गनुवपने, 

ख) खररद सभझौिा नवीकरण गनुवपने वा नपने, 

ग) खररदको अन्य कुनै क्रवकल्प भए त्यस्िो क्रवकल्प, 

घ) खररद सभझौिा बमोजजमको काम सभपन्न गनवको िालग िाग्न सक्ने अलधकिम रकम िथा समय, 
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ङ) नगरपालिकािे िागि अनमुान ियार गदाव क्रवचार गनुव पने भनी साववजलनक खररद अनगुमन 
कायावियिे लनधावरण गरेका अन्य कुरा । 

2. िागि अनमुान ियार गदाव बोिपत्र जमानि वा कायवसभपादन जमानि िगायि मोक्रविाइजेसन र 
लडमोलबिाईजेसन खचव, बीमा, परामशवदािािाई ठदनपुने सकु्रवधा बापिका कायवहरु, गणुस्िर परीिण, 

व्यवसायजन्य स्वास््य र सरुिा, एजक्रवल्ट नक्सा, कायवसभपादन जमानिको कलमसन खचव आठदको 
छुटै्ट आइटमहरुिाइ िागि अनमुानमा समावेश गनुव पनेछ । 

3. शाखा/ईकाइिे उपलनयम (१) बमोजजम िागि अनमुान ियार गदाव लनयम ६ बमोजजमकोक्रववरण 
समेिकोआधार लिनपुनेछ । 

11. लनमावण कायवको िागि अनमुान  : 
1. लनमावण कायवको िागि अनमुान ियार गदाव लनयम १० को अधीनमा रही ियार गनुव पनेछ । 

2. लनमावण कायवको िागि अनमुान ियार गदाव लनमावण सभबन्धी, पूरािाजत्वक उत्खनन सभबन्धी र सरुुङ 
खन्न,े लडप टु्यबवेि, पेरोलियम अनसुन्धान आठद जस्िा जलमनमलुन गरीने कायवको नभस भए त्यस्िो 
नभस बमोजजम र त्यस्िो नभस नभएको अवस्थामा आवश्यक नभस ियार गरी त्यस्िो नभस 
कायवपालिकाबाट स्वीकृि गराई स्वीकृि नभस बमोजजम िागि अनमुान ियार गनुवपनेछ । िर 
त्यस्िो नभस बमोजजम काम गदै जाँदा खास कामको िालग खास प्रकारको नभस आवश्यक परेमा 
प्रमखुिे प्राक्रवलधकबाट आवश्यक नभस ियार गनव िगाई त्यस्िोनभस स्वीकृि गनुवपदवछ । 

3. यस लनयम बमोजजम िागि अनमुान ियार गदाव शाखा/ईकाइिे मािसामान स्थिगि रुपमा उपिब्ध 
हनुे वा नहनुे अध्ययन गरी लनमावण कायव सभपन्न गनव िाग्ने समयावलध क्रकटान गनुव पनेछ । 

4. िागिअनमुानियार गने लसिलसिामा लसमेन्ट, फिामे डण्डी, ईटा, ढंुगा, माटो, ककव टपािा लबटुलमन 
िथा इमल्सन, इन्धन, पोलिलथन पाईप, जी.आई. पाईप, डी.आई. पाईप, स्यालनटरीका सामान, लबजिुीका 
सामान, जज.आई. वायर र यस्िै अन्य लनमावण सामग्रीको दरभाउ, मेलसन िथा उपकरणको भाडा वा 
कामदारको ज्यािा लनधावरण गदाव दररेट लनधावरण सलमलििे िोकेको दररेटको आधारमा लनधावरण गनुव 
पनेछ । दररेट लनधावरण सलमलििे दररेट लनधावरण गदाव अजघल्िो आलथवक वषवको दररेट, बजार मूल्य, 

लनमावणस्थि नजजकैको अन्य सरकारी कायाविय वा सरकारी स्वालमत्व भएको संस्थान, प्रालधकरण 
लनगम वा यस्िो प्रकृलिका अन्य संस्थािे िोकेको दरभाउ वा उद्योग वाजणज्य संघिे ठदएको दरभाउ, 
भाडा वा ज्यािाका आधारमा लनधावरण गनुव पनेछ । 

5. उपलनयम (४) बमोजजमको दरभाउ, भाडा वा ज्यािा समेि उपिब्ध हनु नसकेको अवस्थामा त्यस्िो 
दररेट लनधावरण गदाव प्रमखुिे िोक्रकठदएको दरभाउ, भाडा वा ज्यािाको आधारमा लनधावरण गनुवपनेछ 
। 

6. नगरपालिकािे यस लनयम बमोजजम ियार भएको लनमावण कायवको िागि अनमुान त्यस्िो िागि 
अनमुान ियार गने प्राक्रवलधक भन्दा एक िह मालथको प्राक्रवलधक वा प्राक्रवलधकहरुको समहुिाई 
लडजाइन ड्रइङ समेि जाँच गनव िगाई कुनै त्रकु्रट देजखएमा त्यस्िो त्रकु्रट सच्याउन िगाउन ुपनेछ । 
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मालथल्िो िहको प्राक्रवलधक नभएमा शाखा/ईकाइ प्रमखुिे त्यस्िो िागि अनमुान ढाँचामा ियार गनुव 
पनेछ । 

7. लनमावण कायवको िागि अनमुान अनसूुची– १ को ढाँचामा ियार गनुवपनेछ । 

12. मािसामानको िागि अनमुान  : 
1. मािसमानको िागि अनमुान ियार गदाव लनयम १० र सभबजन्धि मािसामानको स्पेलसक्रफकेसनको 

अधीनमा रही ियार गनुवपनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम मािसामानको िागि अनमुान ियार गदाव देहायका मध्ये कुनै वा सबै 
कुरािाई आधार लिनपुनेछः– 

क) नगरपालिका वा अन्य स्थानीय िह वा संघ र प्रदेशिे चाि ुवा अजघल्िा वषवहरुमा सोही 
प्रकृलिको खररद गदाव िागेको वास्िक्रवक िागि, 

ख) स्थानीय बजारको प्रचलिि दरभाउ, 

ग) अन्य बजारको प्रचलिि दरभाउ र मािसामान आपूलिव गने स्थानसभम िाग्ने अनमुालनि ढुवानी 
खचव, 

घ) उद्योग वाजणज्य संघिेजारी गरेको दररेट, 

ङ) रामपरु नगरपालिकाबाट स्वीकृि मािसामानको दररेट । 

 

13. परामशव सेवाको िागि अनमुान  : 
1. परामशव सेवाको िागि अनमुान ियार गदाव लनयम १० को अलधनमा रही ियार गनुवपनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम परामशव सेवाको िागि अनमुान ियार गदाव देहायका मध्येसबैवा कुनैकुरािाई 
आधार लिनपुनेछ  :– 

क) परामशव सेवाको िागि अनमुान सभबन्धी नभस ियार गरेको भए त्यस्िो नभस, 

ख) सभबजन्धि परामशव सेवाको कायव िेत्रगि सिव, 
ग) नगरपालिका वा अन्य स्थानीय िह वा संघ र प्रदेशिे चािवुा अजघल्िा वषवहरुमा सोही प्रकृलिको 

खररद गदाव िागेको वास्िक्रवक िागि, िर यस खण्डको आधारमा िागि अनमुान ियार गदाव 
अजघल्िा वषवहरुको दरमा मूल्य समायोजन गरी िागि अनमुान ियार गनुवपनेछ । 

3. यस लनयम बमोजजमको िागि अनमुान ियार गदाव देहायका खचवहरु खिुाउनपुनेछ  :– 

क) मखु्य जनशजि एवमअ्न्य जनशजिको पाररश्रलमक, 

ख) भ्रमण खचव, जनशजिको बसोबास खचव, कायाविय खचव, आवश्यक मािसामान उपकरण र सेवा 
खचव प्रलिवेदन र अन्य कागजािको अनवुाद, छपाई खचव, 

ग) परामशवदािािे िालिम, गोष्ठी वा भ्रमणको व्यवस्था गनुवपने भए त्यस्िो कामको िालग िाग्न ेखचव 
र अन्य खचव । 

4. परामशव सेवा र अन्य सेवाको िागि अनमुान अनसूुची–२ को ढाँचामा ियार गनुव पनेछ । 
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14. अन्य सेवाको िागि अनमुान  : 
1. अन्य सेवाको िागि अनमुान लनयम १० को अधीनमा रही ियार गनुव पनेछ । 

2. भाडामा पाइने सवारी साधन, मेलसनरी औजार, उपकरण वा मािसामानको भाडाको िागि अनमुान 
ियार गनव प्रमखु प्रशासकीय अलधकृििे त्यस्िा औजार, उपकरण वा मािसामान सभबन्धी ज्ञान 
भएका बढीमा िीन जना दि प्राक्रवलधकहरुको एक सलमलि गिन गनुव पनेछ । त्यस्िो प्राक्रवलधक 
जनशजि नभए अन्य सरकारी एवम्ं साववजलनक लनकायको दि प्राक्रवलधकको सहयोग लिन सक्रकनेछ 
। 

3. उपलनयम (२) बमोजजमको सलमलििे भाडाको िागि अनमुान ियार गदाव देहायका कुरािाई क्रवचार 
गरी मोटामोटी िागि अनमुान ियार गनुव पनेछ :– 

क) भाडामा लिनपुने सवारी साधन, मेलसनरी औजार, उपकरण वा मािसामानको क्रववरण, 

स्पेलसक्रफकेसन, अवस्था र आय,ु 

ख) प्रचलिि बजार दर, 

ग) भाडामा लिनेअवलध, 

घ) इन्धनको मूल्य र खपि, 

ङ) सलमलििे उपयिु िहयाएको अन्य कुरा । 

4. ढुवानी िागि अनमुान ियार गदाव नगरपालिकाको दररेटको आधारमा र त्यस्िो दररेट समेि 
नभएको अवस्थामा प्रचलिि बजार दररेटको आधारमा मोटामोटी िागि अनमुान ियार गनुव पनेछ 
। 

5. नगरपालिकािे कुनै मािसामान ममवि सभभारको िागि ियार गदाव नगरपालिकामा त्यस सभबन्धी 
क्रवशेषज्ञ वा दि कमवचारी भए त्यस्िो कमवचारीबाट र त्यस्िो कमवचारी नभए त्यस्िो काम गने 
व्यजि, फमव, कभपनी वा संस्थाबाट िागि अनमुान ियार गराउनपुनेछ । 

6. घर भाडा र सेवा करार सभबन्धी िागि अनमुान ियार गदा प्रचलिि बजारदर र साववजलनक खररद 
अनगुमन कायावियिेसो सभबन्धी नभस जारी गरेको भए सो नभस अनसुार मोटामोटी िागि अनमुान 
ियार गनुव पनेछ । 

15. िागि अनमुानको स्वीकृि  : 
1. लनयम ११, १२ र १४ बमोजजम ियार भएको िागि अनमुान देहायको अलधकारीबाट स्वीकृि 

हनुपुनेछ  :– 

क) दश करोड रुपैंयाँसभमको िागि अनमुान प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिबाट, 

ख) दश करोड रुपैंयाँ भन्दा बढी रकमको िागि अनमुान प्रमखुबाट । 

2. लनयम १३ बमोजजम ियार भएको िागि अनमुान देहायको अलधकारीबाट स्वीकृि हनुपुनेछः– 

क) १० करोड रुपैयाँसभमको िागि अनमुान प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिबाट, 

ख) १० करोड भन्दा बढी रकमको िागि अनमुान प्रमखुबाट । 
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3. यस लनयममा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिा पलन वडाबाट सञ्चािन हनुे कायविम वडा सलमलिबाट 
छनौट गरी वडा अध्यिबाट र वडा सलमलि बाहेक नगरपालिका मािहिका शाखा/ईकाइ, महाशाखा, 
आयोजना र कायविमबाट सञ्चािन हनुे कायविम प्रमखुबाट स्वीकृि हनु पनेछ । 

16. िागि अनमुान अध्यावलधक गनुव पने  : 
1. लनयम १५ बमोजजम स्वीकृि भएको िागि अनमुान अनसुार खररद नभएमा नगरपालिकािे यस 

लनयमाविीको प्रक्रिया अपनाई प्रत्येक आलथवक वषव यस्िो िागि अनमुान अध्यावलधक गनुव पनेछ । 

2. यस लनयम बमोजजम िागि अनमुान अद्यावलधक नगरी नगरपालिकािे लसिबन्दी दरभाउपत्र र 
बोिपत्र आह्वान गरी वा परामशव सेवाको प्रस्िाव माग गनव पाउने छैन । 

17. खररद शाखा/ईकाइको काम  : 
1. नगरपालिकामा खररद सभबन्धी कायवबोझ र कायव प्रकृलिको आधारमा छुटै्ट खररद शाखा/ईकाइ 

स्थापना गनुव पनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजमको खररद शाखा÷ईकाइको स्थापना गदाव त्यस्िा शाखा/ईकाइको प्रमखुको 
जजभमेवारी वहन गने गरी खररद अलधकारी िोक्नपुनेछ । 

3. उपलनयम (२) बमोजजमको खररद अलधकारीिे ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) मा उजल्िजखि 
कामको अलिररि देहाय बमोजजमको कायव सभपादन गनुव पनेछ  :– 

(क) खररद गरुुयोजना र वाक्रषवक खररद योजना ियार गरी अद्यावलधक राख्न,े 

(ख) खररद कारबाहीसँग सभबजन्धि काममा समन्वय गने, 

(ग) खररद माग संकिन गरी स्वीकृलिको िालग अलधकारप्राप्त अलधकारी समि पेश गने, 

(घ) बोिपत्र वा प्रस्िाव खोल्ने सलमलिको संयोजक भई कायव गने, 

(ङ) लनयम १४४ बमोजजम खररद कारवाहीकोअलभिेख राख्न,े 

(च) भयाद थप, कायव सभपादन जमानि र अनसूुजच–३ बमोजजमको प्रलििपत्रको अलभिेख राख्न।े 

पररच्छेद – ३ 

खररद र खररद सभझौिाको छनौट 

 

18. नपेािमा उत्पाठदि मािसामान खररद गनुव पने  : नगरपालिकािे यस लनयमाविीमा उजल्िजखि कुनै 
क्रवलध छनौट गरी खररद गनव क्रवदेशी मािसामान भन्दा नेपािमा उत्पाठदि मािसामान पन्र प्रलिशिसभम 
महँगो भएिा पलन नेपािी मािसामान नै खररद गनुव पनेछ । 

19. मौजदुा सूची (स्टाजन्डङ लिष्ट) ियार गने व्यवस्था  : 
1. ऐनको दफा ६क.बमोजजम मौजदुा सूचीमा दिाव हनु वा अद्यावलधक हनु चाहने व्यजि, संस्था, 

आपूलिवकिाव, लनमावण व्यवसायी, परामशवदािा, गैर—सरकारी संस्था वा सेवा प्रदायकिे देहायका 
कागजािको प्रलिलिक्रप संिग्न गरी नगरपालिकामा अनसूुची–४ बमोजजमको ढाँचामा लनवेदन ठदन ु
पनेछ  :– 
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(क) संस्था वा फमव दिावकोप्रमाण—पत्र, 

(ख) स्थायी िेखा नभबर वा मूल्य अलभबकृ्रद्ध कर दिावको प्रमाणपत्र, 

 (ग) कर चिुा प्रमाण—पत्र, 

(घ) नगरपालिकाको व्यवसाय कर दिाव प्रमाण—पत्र एवम ्चाि ुआ.व. को कर चिुा, 
(ङ) आवश्यकिा अनसुारको व्यवसाक्रयक इजाजि—पत्र । 

2. खररद शाखा/ईकाइिे उपलनयम (१) बमोजजम प्राप्त लनवेदनमा आवश्यक जाँचबझु गरी दिाव गराइ 
अनसूुची–५ बमोजजमको लनस्सा लनवेदकिाई ठदन ुपनेछ । 

3. खररद शाखा/ईकाइिे ऐनको दफा ६(क). बमोजजम छुट्टाछुटै्ट मौजदुा सूचीको क्रववरण अनसूुची–६ 
बमोजजमको ढाँचामा अलभिेख राखी प्रत्येक आलथवक वषवमा अद्यावलधक गनुव पनेछ । 

4. उपलनयम (३) बमोजजमको मौजदुा सूचीको क्रववरण नगरपालिकाको वेबसाइटमा राखी साववजलनक 
गनुव पनेछ । 

5. यस लनयममा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिा पलन मौजदुा सूचीमा नरहेका बोिपत्रदािा वा 
प्रस्िावदािािाई नगरपालिकाबाट आह्वान भएको लसिबन्दी दरभाउ—पत्र, बोिपत्र वा प्रस्िावमा भाग 
लिन वजञ्चि गनव पाइने छैन । 

20. स्थायी िेखा नभबर र मूल्य अलभवकृ्रद्ध कर दिाव प्रमाण—पत्र प्राप्त गरेकासँग खररद गनुवपने  : 
1. नगरपालिकािे कुनै खररद गदाव आन्िररक राजस्व कायावियबाट स्थायी िेखा नभबर र मूल्य अलभबकृ्रद्ध 

कर दिाव प्रमाण—पत्र प्राप्त गरेका व्यजि, फमव, संस्था वा कभपनीबाट मात्र खररद गनुवपनेछ । 

2. उपलनयम (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिा पलन देहायको अवस्थामा मूल्य अलभवकृ्रद्ध कर दिाव 
प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेका व्यजि, फमव, संस्था वा कभपनीबाट समेि खररद गनव सक्रकनेछ :– 

क) पचास हजार रुपैया भन्दा कम रकमको मािसामान खररद गदाव वा लनमावण कायव गराउँदा, 
ख) मूल्य अलभबकृ्रद्ध कर निाग्ने मािसामान, परामशव सेवा वा अन्य सेवा खररद गदाव, 
ग) घर भाडामा लिनपुदाव, 

21. खररद सभझौिाको छनौट  : 
1. नगरपालिकािे कुनै खररद कारवाहीको सभबन्धमा खररद क्रवलध छनौट गरेपलछ मािसामान वा अन्य 

सेवा खररद गरीने भए लनयम २१, लनमावण कायव खररद गरीने भए लनयम २३ र परामशव सेवा खररद 
गरीने भए लनयम २४ मा उल्िेजखि खररद सभझौिा मध्ये कुन प्रकारको सभझौिा गरी खररद गरीने 
हो सोखररद सभझौिा छनौट गनुव पनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम खररद सभझौिा छनौट गदाव देहायका कुरा क्रवचार गरी छनौट गनुव पनेछः– 

क) खररदको प्रकार र पररमाण, 

ख) समान प्रकृलिको खररद पनुः गरीने सभभावना भए नभएको, 
ग) नगरपालिका र आपूलिवकिाव, लनमावण व्यवसायी वा परामशवदािा र अन्य पि बीच गरीने 

जोजखमको बाँडफाँड, 
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घ) सभझौिा सपुरीवेिण गने िररका । 

3. उपलनयम (१) बमोजजम खररद सभझौिा छनौट गदाव साववजलनक खररद अनगुमन कायावियबाट जारी 
भएको नमनुा बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा रहेको खररद सभझौिा अनरुुप छनौट गनुवपनेछ । िर 
साववजलनक खररद अनगुमन कायावियबाट नमनुा बोिपत्र सभबन्धी कागजाि जारी नभईसकेको 
अवस्थामा नगरपालिकािे आफूिाई आवश्यक परेको खररद सभझौिा सक्रहिको बोिपत्र सभबन्धी 
कागजाि ियार गरी प्रमखुको स्वीकृलिमा उपयोगमा ल्याउन सक्नेछ । 

4. यस लनयम बमोजजम एकपटक बोिपत्र सभबन्धी कागजाि र खररद सभझौिा छनौट गरी बोिपत्र 
आह्वान गरीसकेपलछ यस लनयमाविीमा अन्यथा उल्िेख भएकोमा बाहेक त्यसरी छनौट भएको नमनुा 
खररद सभझौिा पररविवन गनव सक्रकने छैन । 

22. मािसामान वा अन्य सेवाको खररद सभझौिा  : 
1. नगरपालिकािे मािसामान वा अन्य सेवा खररद गदाव अनसूुची–७ बमोजजमको सभझौिा मध्ये कुनै 

एक सभझौिा गरी खररद गनव सक्नेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजमको सभझौिा गदाव बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा उजल्िजखि प्राक्रवलधक 
स्पेलसक्रफकेसन र अवलधमा आधाररि भई गनुव पनेछ । 

3. खररद सभझौिा सभबन्धमा यस लनयमाविीमा व्यवस्था भएको कुरामा यस लनयमाविी बमोजजम र 
यस लनयमाविीमा व्यवस्था नभएको कुरामा वस्ि ुक्रविी करार सभबन्धी प्रचलिि काननु बमोजजम 
हनुेछ । 

4. यस लनयम बमोजजम मािसामानको खररद सभझौिा वा मािसामान हस्िान्िरण (डेलिभरी) सभबन्धी 
सिवहरु अन्िरावक्रिय व्यापारमा प्रयिु हनुे शब्दाविी (इन्टरनेसनि कमलसवयि टमवस (इन्कोटम) 
बमोजजम ियार गनुव पनेछ । 

5. यस लनयम बमोजजमको सभझौिा अन्िगवि भिुानी गदाव सामान्यिया आपूलिवकिाविे मािसामान 
उपिब्ध गराएको कागजाि पेश भएपलछ प्रिीि—पत्रको माध्यम वा बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा 
उजल्िजखि माध्यम बमोजजम गनुव पनेछ । 

23. लनमावण कायवको िालग खररद सभझौिा  : नगरपालिकािे कुनै लनमावण कायव गराउनको िालग अनसूुची–८ 
बमोजजमको सभझौिा मध्ये कुनै एक सभझौिा गनव सक्नेछ । 

24. सेवाको खररद सभझौिा  : नगरपालिकािे परामशव सेवा खररद गनवकोिालग अनसूुची–९ बमोजजमको सभझौिा 
मध्ये कुनै एक सभझौिा गरी खररद गनव सक्नेछ । 

25. सिव राख्न सक्रकन े  : कुनै खररद सभझौिाका सभबन्धमा यस पररच्छेदमा उजल्िजखि सिवका अलिररि 
बोिपत्र सभबन्धी कागजाि वा प्रस्िाव सभबन्धी कागजािमा अन्य कुनै थप सिव राख्न ुपरेमा साववजलनक 
खररद अनगुमन कायावियिे जारी गरेको नमनुा बोिपत्र सभबन्धी कागजाि वा प्रस्िाव सभबन्धी 
कागजािको खररद सभझौिाका सिवहरुमा सारभिू रुपमा फरक नपने गरी थप सिव राख्न सक्रकनेछ । 

पररच्छेद – ४ 
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योग्यिाका आधार, प्राक्रवलधक िमिा र प्राक्रवलधक स्पेलसक्रफकेसन 

 

26. मािसामान आपूलिव गने बोिपत्रदािाको योग्यिाका आधार  : 
1. मािसामान आपूलिव सभबन्धी खररद कारवाहीमा भाग लिने बोिपत्रदािाको वा पूवव—योग्यिाको 

प्रस्िावदािाको योग्यिाको आधार लनधावरण गदाव नगरपालिकािे देहायका कुराहरु मध्ये 
आवश्यकिानसुार कुनै वा सबै कुरािाई क्रवचार गरी लनधावरण गनव सक्नेछ :– 

क) प्राक्रवलधक िमिा, 
ख) मािसामान उत्पादन सभबन्धी लिखि (भयानफुयाक्चररङ रेकडव), 

क) मािसामानको प्राक्रवलधक स्पेलसक्रफकेसन, 

ख) आलथवक र क्रवत्तीय िमिा, 
ग) मािसामान जडान गनुव पने भएमा जडान कायवमा संिग्न हनुे प्राक्रवलधककोिमिा, 
घ) आपूलिव हनुे मािसामान खास अवलधसभम सूचारु रुपिेसञ्चािन हनु्छ भने्न कुराको प्रत्याभलूि, 

ङ) मािसामान ममवि सभभारको व्यवस्था, 
च) सेवा र जगेडा पाटपजुावको उपिब्धिा, 
छ) जडान (इन्स्टिेसन) समेि गनुव पने मािसामान आपूलिव गने आपूलिवकिावको हकमा लनजको 

सीप, लनपूणविा, अनभुव र क्रवश्वसनीयिा 
2. यस लनयम बमोजजम बोिपत्रदािा वा प्रस्िावदािाको योग्यिा र प्राक्रवलधक िमिा प्रमाजणि गने 

कागजाि माग गदाव नगरपालिकािे मािसामानको प्रकृलि, पररमाण, महत्व वा प्रयोग अनसुार देहायका 
मध्ये कुनै वा सबै कागजाि माग गनव सक्नेछ :– 

क) बोिपत्रदािािे क्रवगि िीन वषवकोअवलधमा सरकारी लनकाय वा लनजी संस्थािाई आपूलिव गरेको 
मािसामानको प्रकृलि, पररमाण, सभझौिा रकम, लमलि र त्यस्िो सरकारी लनकाय वा लनजी 
संस्थाको नाम र िेगाना, 

ख) खररद गरीने मािसामान जक्रटि वा असाधारण प्रकृलिको भएमा नगरपालिका आफैिे वा 
नगरपालिकाको िफव बाट बोिपत्रदािा वा पूववयोग्यिाको प्रस्िावदािा संस्थाक्रपि भएको देशको 
आलधकाररक लनकायिे लनजको उत्पादन िमिा जाँच गरेको कागजाि, 

ग) आलधकाररक गणुस्िर लनयन्त्रण संस्था वा मान्यिा प्राप्त लनकायिे खररदगरीन ेमािसामानको 
लनरीिण गरी त्यस्िो मािसामानको स्पेलसक्रफकेसन र गणुस्िर सभबन्धमा ठदएको प्रमाण—पत्र, 

घ) आपूलिव गरीने मािसामानको आलधकाररकिा प्रमाजणि गनव आवश्यक पनेनमनुा, पूरक क्रववरण 
वा फोटोहरु, 

ङ) सव–कन्रयाक्टरबाट गराउन चाहेको आपूलिव सभबन्धी कामको अनपुाि । 

3. आपूलिव गरीने मािासामान बोिपत्रदािा वा पूवव—योग्यिाको प्रस्िावदािा आफैिे नबनाउने वा 
उत्पादन नगने भएमा त्यस्िो मािसामानको उत्पादकिे बोिपत्र वा पूवव—योग्यिाको िालग प्रस्िाव 
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पेश गने, मािसामान आपूलिव गने र जडान गने सभबन्धी अलधकार आफूिाई एकिौटी रुपमा 
रीिपूववक प्रदान गरेको कुरा प्रमाजणि गने कागजाि बोिपत्रदािा वा पूवव— योग्यिाको प्रस्िावदािािे 
पेश गनुव पनेछ । 

4. नेपािलभत्र व्यापार सञ्चािन नभएको बोिपत्रदािा वा पूणव— योग्यिाको प्रस्िावदािािे लनजिे खररद 
सभझौिा प्राप्त गरेमा त्यस्िो सभझौिा बमोजजम आपूलिव गरीएको मािसामान ममवि सभभार गने, लबिी 
पश्चािको सेवा प्रदान गने िथा आवश्यक जगेडा पाटवपजुाव मौज्दाि राखी आपूलिव गने सभबन्धी 
दाक्रयत्व लनवावह गनव सक्ने लनजको एजेन्ट वा अलधकृि क्रविेिा नपेािमा रहने कुरा प्रमाजणि गने 
कागजाि पेश गनुव पनेछ । 

27. लनमावण व्यवसायीको योग्यिाका आधार  : 
1. नगरपालिकािे दईु करोड रुपैयाँ भन्दा मालथको लनमावण कायव सभबन्धी खररद कारवाहीमा भाग लिन े

बोिपत्रदािाको वा पूवव— योग्यिाको प्रस्िावदािाको योग्यिाको आधार लनधावरण गदाव देहायका कुरा 
मध्ये आवश्यकिानसुार कुनै वा सबै कुरािाई क्रवचार गरी लनधावरण गनव सक्नेछ : 

क) मखु्य सभझौिाकिाव (प्राईम कन्राक्टर) भई एकिौटी रुपमा काम गरेको वा व्यवस्थापन सभझौिा 
गरी काम गरेको वा संयिु उपिमको साझेदार वा सव–कन्रयाक्टरको रुपमा काम गरेको सामान्य 
अनभुव, 

ख) एकिौटी रुपमा काम सभपन्न गरेको वा संयिु उपिमको साझेदारको हैलसयििे काम गरेको समेि 
गरी बोिपत्र सभबन्धी कागजाि वा पूवव—योग्यिा सभबन्धी कागजािमा उल्िेख भएको सीमा वा 
सोभन्दा बढी रकमको लनमावण कायवको न्यूनिम सरदर वाक्रषवक कारोवार, िर राक्रियस्िरमा खलु्िा 
बोिपत्र आह्वान गरीएको अवस्थामा दश वषवको कारोबार मध्येको कुनै िीन वषवको अलधकिम 
सरदर वाक्रषवक कारोबारिाई आधार लिइनेछ । 

ग) एकिौटी रुपमा वा व्यवस्थापन सभझौिा गरी वा संयिुउपिमको साझेदार वा सब–कन्रयाक्टरको 
रुपमा बोिपत्र सभबन्धी कागजाि वा पूवव—योग्यिा सभबन्धी कागजािमा उल्िेख भएको न्यूनिम 
रकम बराबरको लनमावण कायव मालसक वा वाक्रषवक रुपमा गरेको र प्रस्िाक्रवि खररद सभझौिासँग मेि 
खाने प्रकृलि, जक्रटििा र लनमावण प्रक्रवलधका खररद सभझौिा त्यस्िो कागजािमा उल्िेख 
भएकोसङ्खख्यामा सफििापूववक सभपन्न गरेको क्रवशेष अनभुव, 

घ) खररद सभझौिा बमोजजमको लनमावण कायव सरुु गनवको िालग आवश्यक रकम भिुानी नपाउने वा 
पाउन क्रढिाई हनुे अवस्थामा प्रस्िाक्रवि लनमावण कायव र सभबजन्धि बोिपत्रदािा वा पूवव— योग्यिाको 
प्रस्िावदािािे सञ्चािन गरी रहेको वा सञ्चािन गनव प्रलिवद्धिा जाहेर गरेको अन्य लनमावण कायव 
सभपन्न गनव आवश्यक पने नगद प्रवाहको व्यवस्था गनव सक्ने िरि सभपजत्त, कजाव सकु्रवधा र अन्य 
क्रवत्तीय स्रोि (कुनै खररद सभझौिा अन्िगविको पेश्की रकम बाहेक) उपिब्ध भएको वा त्यस्िो 
सभपजत्तको स्रोिमा पहुँच भएको आलथवक र क्रवत्तीय, िमिा, 
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ङ) बोिपत्र सभबन्धी कागजाि वा पूवव—योग्यिा सभबन्धी कागजािमा उल्िेख भए बमोजजमका दि 
जनशजि, 

च) बोिपत्रदािा वा पूवव—योग्यिाको प्रस्िावदािाको आफ्नै स्वालमत्वमा रहेको वा खररद सभझौिामा 
उजल्िजखि अवलधभर लनवावध रुपमा उपयोग गनव सक्ने गरी भाडा, लिज, सभझौिा वा अन्य व्यवसाक्रयक 
माध्यमबाट उपिब्ध हनुे चाि ुहाििका बोिपत्र सभबन्धी कागजाि वा पूवव— योग्यिा सभबन्धी 
कागजािमा उल्िेख भए बमोजजमका मखु्य उपकरण । 

2. राक्रिय लनमावण व्यवसायीको हकमा उपलनयम (१) को खण्ड (ख) र (ग) को रकम गणना गदाव 
मूल्य—अलभबकृ्रद्ध कर वापिको रकम कटाई हनु आउने रकम मात्र गणना गरीनेछ र त्यस्िो 
रकमिाई नेपाि राि बैंकको अद्यावलधक मूल्य सूचाङ्क अनसुार समायोजन गरीनेछ । 

3. यस लनयम बमोजजम लनमावण व्यवसायीको प्राक्रवलधक िमिा प्रमाजणि गने कागजाि माग गदाव 
नगरपालिकािे बोिपत्रदािा वा पूवव—योग्यिाको प्रस्िावदािाबाट लनमावण कायवको प्रकृलि अनसुार 
देहायका कुनै वा सबै कागजाि माग गनव सक्नेछ :– 

क) क्रवगि दश वषवको अवलधमा लनजिे सभपन्न गरेको लनमावण कायवको मूल्य, लमलि र कायवस्थिको 
क्रववरण, 

ख) लनजिे सव–कन्रयाक्टर माफव ि गराउन चाहेको प्रस्िाक्रवि कामको अनपुाि, 

ग) प्रस्िाक्रवि काम सभपन्न गनवका िालग लनजसँग भएका प्राक्रवलधक जनशजि, उपकरण र 
प्िान्टको क्रववरण । 

घ) प्रस्िाक्रवि लनमावण कायव सभपन्न गनव बोिपत्रदािाको ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को 
खण्ड (ढ४) बमोजजमको प्राक्रवलधक िमिा प्रमाजणि गनव सोही दफाको उपदफा (२) को 
खण्ड (ढ३) बमोजजम क्रववरण । 

4. उपलनयम (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिा पलन दईु करोड रुपैयाँसभमको िागि अनमुान 
भएको क्रवद्यिु गहृ, टवावइन, पिु, सरुुङमागव, रेिमागव, रज्जमुागव, केबिकारमागव, बहिुिे भवन वा 
सडकमागव जस्िा जक्रटि वा क्रवशेष प्रकृलिका संरचना िगायि कायवपालिकाबाट िोक्रकएको अन्य 
संरचनाको लनमावण कायवको िालग ऐनको दफा १० को उपदफा (५) बमोजजम योग्यिा लनधावरण 
गनुव पनेछ । 

28. परामशव सेवाको प्रस्िावदािाको योग्यिाको आधार  : 
1. नगरपालिकािे परामशव सेवा सभबन्धी खररद कारवाहीमा भाग लिने प्रस्िावदािाको योग्यिाको आधार 

लनधावरण गदाव देहायका कुनै वा सबै कुरा क्रवचार गरी लनधावरण गनव सक्नेछ :– 

क) प्रस्िावदािा व्यजि भए लनजको र फमव वा संस्था भए आवश्यक संस्थागि कायव अनभुव, 

ख) प्रस्िावदािाको मखु्य कमवचारीको आवश्यक शैजिक योग्यिा र उस्िै प्रकृलिको कायवको आवश्यक 
अनभुव, 
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ग) कायवसभपादन गने िररका, कायवक्रवलध, कायविेत्रगि सिव प्रलिको प्रभावग्राक्रहिा, प्रक्रवलध हस्िान्िरण र 
समय िालिका, 

घ) प्रस्िावदािाको व्यवस्थापन िमिा, 
ङ) प्रस्िावदािाको आलथवक िमिा, 
च) अन्िरावक्रियस्िरबाट प्रस्िाव माग गरीएको भएमा स्वदेशी जनशजिको सहभालगिा, 
छ) प्रस्िाव सभबन्धी कागजािमा उल्िेख भए बमोजजमकोअन्य कुरा । 

2. यस लनयम बमोजजम प्रस्िावदािाको प्राक्रवलधक िमिा प्रमाजणि गने कागजाि माग गदाव साववजलनक 
लनकायिे प्रस्िाक्रवि परामशव सेवाको प्रकृलि अनसुार देहायको कुनै वा सबै कागजाि माग गनव 
सक्नेछ :– 

क) क्रवगि दश वषवको अवलधमा प्रस्िाक्रवि परामशव सेवासँग लमल्ने प्रकृलिको परामशव सेवा प्रदान गरेको 
साववजलनक वा लनजी संस्था, रकम र लमलि खलु्नेक्रववरण, 

ख) काम सभपन्न गनवको िालग प्रस्िाव गरीएका मखु्य कमवचारीको योग्यिा सभबन्धी क्रववरण, 

ग) लनजको क्रवगि िीन वषवका व्यवस्थापकीय कमवचारी र सरदर वाक्रषवक जनशजिकोक्रववरण, 

घ) सव–कन्रयाक्टर माफव ि प्रदान गनव चाहेको प्रस्िाक्रवि परामशव सेवाको अंश । 

29. उपिमको योग्यिाका आधार  : 
1. कुनै खररद कारबाहीमा भाग लिने प्रयोजनको िालग बोिपत्रदािाहरुिे एक संयिु उपिम बनाई 

बोिपत्र वा प्रस्िाव सभबन्धी कागजाि पेश गनव सक्नेछन।् िर एक बोिपत्रदािािे संयिु 
उपिमको साझेदार वा व्यजिगि मध्ये कुनै एउटा मात्र बोिपत्र वा प्रस्िाव सभबन्धी कागजाि 
पेश गनव सक्नेछ । 

2. नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोजजमको संयिु उपिममा रहने साझेदारको न्यूनिम क्रहस्सा र 
मखु्य साझेदार र अन्य साझेदारको न्यूनिम योग्यिा बोिपत्र वा प्रस्िाव सभबन्धी कागजािमा िोक्न 
सक्नेछ । 

3. नगरपालिकािे उपलनयम (२) बमोजजम योग्यिा लनधावरण गदाव त्यस्िो उपिममा रहने साझेदारको 
सभवन्धमा देहायका कुरा क्रवचार गरी लनधावरण गनुव पनेछ :– 

(क) लनजकोसरदर वाक्रषवक कारोवार, 

(ख) लनजकोक्रवशेष अनभुव र लनजिेसभपादन गरेकोप्रमखु कायव, 
(ग) लनमावण कायव सञ्चािन गनव लनजसँग भएकोनगद प्रवाह, 

(घ) लनजको जनशजि सभबन्धी िमिा, 
(ङ) लनजको औजार वा उपकरण सभबन्धी िमिा । 

4. कुनै संयिु उपिमिे बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा उजल्िजखि न्यूनिम योग्यिाका आधारहरु पूरा 
गरेनगरेको यक्रकन गनवकोिालग त्यस्िो उपिमको सबै साझेदारको योग्यिा गणना गनुव पनेछ । 
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5. नगरपालिकािे संयिु उपिमको साझेदारको व्यजिगि योग्यिाको आधार लनधावरण गदाव देहायका 
कुरा क्रवचार गरी लनधावरण गनुव पनेछ :– 

क) सभबजन्धि काममा लनजको सामान्य अनभुव, 

ख) अन्य सभझौिा बमोजजम लनजिे गरररहेको वा गने काम सभपन्न गनव आवश्यक पने स्रोिको 
पयावप्तिा, 

ग) क्रवत्तीय सिमिा, 
घ) क्रवगिका खररद सभबन्धी मदु्दा मालमिा र सोको नलिजा । 

6. कुनै संयूि उपिम खररद सभझौिाको िालग छनौट भएमा नगरपालिकािे त्यस्िो संयिु उपिमिाई 
त्यस्िो उपिमको संयिु दाक्रयत्व र संयिु उपिमका साझेदारको व्यजिगि दाक्रयत्व समेि रहने 
गरी आन्िररक राजस्व कायावियमा स्थायी िेखा नभबर र मूल्य—अलभबकृ्रद्ध कर दिाव गनव िगाउन ु
पनेछ । 

7. कुनैसंयिु उपिमिेबोिपत्र पेश गदाव बोिपत्र जमानि समेि पेश गनुव पने भएमा त्यस्िो बोिपत्र 
जमानि उपलनयम (१) बमोजजमको संयिु उपिमका सबै साझेदारको नाममा र सबै साझेदारको 
दाक्रयत्व हनुे गरी जारी गरीएको हनु ुपनेछ । 

8. संयिु उपिम सभबन्धी अन्य सिव बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा उल्िेख भए बमोजजम हनुेछ । 

30. आलथवक र क्रवत्तीय िमिा खलु्न ेकागजाि माग गनव सक्न े : 
1. बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा बोिपत्रदािाको आलथवक र क्रवत्तीय िमिा प्रमाजणि गने कागजाि माग 

गदाव नगरपालिकािे लनमावण कायवको प्रकृलि अनसुार देहायका मध्येकुनै वा सबैकागजाि माग गनव 
सक्नेछ :– 

क) लनजको बैंक स्टेटमेण्ट, 

ख) लनजको व्यवसाय सभबन्धी कारोवारको आलथवक क्रववरण, 

ग) लनजको सभपजत्त, दाक्रयत्व िथा नाफा नोक्सानको क्रववरण खलु्ने वासिाि, 

घ) लनजकोआलथवक र क्रवत्तीय हैलसयि खलु्न ेअन्य कुरा, 
(ङ) बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा उजल्िजखि अन्य क्रववरण । 

2. उपलनयम (१) को खण्ड (ग) बमोजजमको वासिाि माग गदाव कामको प्रकृलि अनसुार क्रवगि 
दईुदेजख पाँच आलथवक वषवको वासिाि माग गनव सक्रकनेछ । 

31. सब–कन्रयाक्टरबाट काम गराउन ेसभबन्धी व्यवस्था  : 
1. सब–कन्रयाक्टरबाट लनमावण कायव गराउन सक्ने गरी नगरपालिकािे बोिपत्र आह्वान गने भएमा 

बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा देहायका कुरा उल्िेख गनुव पनेछ  :– 

क) लनजिे सब–कन्रयाक्टरबाट काम गराउन सक्ने कुरा, 
ख) अलधकिम पजच्चस प्रलिशिसभम सब–कन्राक्टरबाट कायव गराउन सक्रकन ेकुरा र सो को कायव 

प्रकृलिको क्रववरण, 



खण्ड ४ संख्या 13  लमलि २०७७/११/१३ 

 

रामपरु नगरपालिकाको साववजलनक खररद लनयमाविी, 2077                                                     19 

ग) आवश्यकिानसुार सब–कन्रयाक्टरको योग्यिाका आधार । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम योग्यिाको आधार उल्िेख गरीएकोमा बोिपत्रदािािे खररद सभझौिा गनुव 
अजघ सब–कन्रयाक्टरको योग्यिाकोआधार पषु्ट्ट्याई गनेकागजाि पेश गनुवपनेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

बोिपत्र सभबन्धी व्यवस्था 

32. बोिपत्रको माध्यमद्वारा खररद गनुव पने  : 
1. नगरपालिकािे लबस िाख रुपैयाँ भन्दा बढी िागि अनमुान भएको मािसामान वा जनुसकैु सेवा 

खररद गनुव पदाव र लनमाणव कायवको हकमा पचास िाख भन्दा बढी िागि अनमुान भएको कायव 
खलु्िा बोिपत्रको माध्यमद्वारा खररद गनुव पनेछ । 

2. ऐनको दफा १५ को अवस्थामा अन्िरावक्रियस्िरमा खलु्िा बोिपत्र आह्वान गरी मािसामान, लनमावण 
कायव वा अन्य सेवाको खररद गनुव पनेछ । 

33. एकमषु्ट दर क्रवलधबाट गरीन ेखररद कायवक्रवलध : 
1. नगरपालिकािे कुनै योग्यिा आवश्यक नपने प्रकृलिको दईु करोड रुपैयाँसभम िागि अनमुान भएको 

लनमावण कायव खररद गनुव पदाव िागि अनमुान साववजलनक गरी राक्रियस्िरको बोिपत्रको माध्यमद्धारा 
एकमषु्ट दर क्रवलधको आधारमा प्रलिस्पधाव गराइ खररद गनव सक्नेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम बोिपत्रदािािे बोिपत्र दाजखिा गदाव कूि िागि अनमुानमा लनजश्चि प्रलिशि 
घटी वा बढी प्रलिशिमा काम गने एकमषु्ट दर कबोि गरी बोिपत्र पेश गनुव पनेछ । 

3. उपलनयम (१) बमोजजमको क्रवलध बहवुषीय सभझौिा गनुवपने खररद कारवाहीमा प्रयोग गनव सक्रकनेछैन 
। 

34. उत्पादक वा अलधकृि क्रविेिाद्धारा लनधावररि दरमा (क्याटिग सक्रपङ्ग) क्रवलधबाट गरीन ेखररदको कायवक्रवलध  
: 
1. नगरपालिकािे हेभी इजक्वपमेन्ट, सवारी साधन, औजार, मेलसनरी, उपकरण, एक्सरे वा एमआरआई 

जस्िा स्वास््य सेवाको िालग आवश्यक पने उपचारजन्य यन्त्र वा यस्िै अन्य याजन्त्रक मािसामानहरु 
त्यस्िो समान स्िरको मािसामान उत्पादन वा क्रविरण गन उत्पादक कभपनी वा त्यसको 
आलधकाररक लबिेिािाई कभिीमा साि ठदनदेजख बढीमा पन्र ठदनसभमको लिजखि सूचना ठदई 
प्रलिस्पधाव गराई खररद गनव सक्नेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम सूचना प्रालप्त भएपलछ त्यस्िो मािसामान क्रविी गनव चाहने उत्पादक कभपनी 
वा त्यसको आलधकाररक लबिेिािे उत्पादनको आालधकाररक स्पेजशक्रफकेसन, गणुस्िर, मूल्य र सकु्रवधा 
सक्रहिको क्रववरण (क्याटिग वा ब्रोसर) संिग्न राखी त्यस्िो साववजलनक लनकायमा लनवेदन दिाव 
गराउनपुनेछ । 
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3. उपलनयम (२) बमोजजम दिाव भएका उत्पादक कभपनी वा त्यसको आलधकाररक लबिेिािे पेश 
गरेको स्पेजशक्रफकेसन, गणुस्िर, मूल्य र सकु्रवधा सक्रहिको क्रववरण (क्याटिग वा ब्रोसर) हेरी समाना 
स्पेलसक्रफकेसन र गणुस्िर भएका उत्पादनहरुको उत्पादक कभपनी वा त्यसको आलधकाररक 
लबिेिाको सूची ियार गनुवपनेछ । 

4. उपलनयम (३) बमोजजमको सूचीको आधारमा खररद गरीने मािसामानको पररमाण खोिी उत्पादक 
वा अलधकृि क्रविेिाबाट िोक्रकएको मूल्य र सकु्रवधा मध्ये छुट वा सकु्रवधामा थप हनु सक्ने क्रववरण 
सक्रहिको आलथवक प्रस्िाव माग गनुव पनेछ । 

5. उपलनयम (४) बमोजजमको प्रस्िाव प्राप्त भएपलछ मूल्यमा पाइनेछुट र सकु्रवधामा हनुे थप समेिको 
आधारमा यस लनयमाविी बमोजजम मूल्याङ्कन गरी न्यूनिम मूल्याक्रङ्कि सारभिू प्रभावग्राही 
प्रस्िावदािाको छनौट गनुव पनेछ । 

6. उपलनयम (५) बमोजजम छनौट भएको प्रस्िावदािा सँग लनयम ११४ बमोजजम कायवसभपादन जमानि 
लिई खररद सभझौिा गनुव पनेछ । 

7. उपलनयम (१) बमोजजमकोक्रवलध बहवुषीय सभझौिा गनुव पनेखररद कारवाहीमा प्रयोग गनव सक्रकने छैन 
। 

35. सीलमि बोिपत्र (लिलमटेड टेण्डररङ्ग क्रवलधबाट गरीन ेखररदको कायवक्रवलध)  : 
1. नगरपालिकािे सीलमि मात्रामा उपिब्ध भएको वा हनुे कुनै मािसामान, लनमावण कायव, परामशव सेवा 

वा अन्य सेवा खररद गनुव परेमा त्यस्िो प्रकृलिको आपूलिवकिाव, लनमावण व्यवसायी, परामशवदािा वा 
सेवाप्रदायकहरु िीन वा सो भन्दा कम सङ्खख्यामा उपिब्ध भएको अवस्था यक्रकन गरी त्यस्िा 
आपूलिवकिाव, लनमावण व्यवसायी, परामशवदािा वा सेवा प्रदायकहरु बीच मात्र प्रलिष्ट्पधाव हनुे गरी पन्र 
ठदनको बोिपत्र आह्वानको सूचनाको माध्यमद्धारा बोिपत्र वा प्रस्िाव माग गरी खररद गनव सक्नेछ 
। 

2. उपलनयम (१) बमोजजमको क्रवलध बहवुषीय सभझौिा गनुव पने खररद कारवाहीमा प्रयोग गनव सक्रकन े
छैन । 

3. नगरपालिकािे सीलमि बोिपत्र क्रवलधको माध्यमबाट खररद गनुव पदाव एक िह मालथको अलधकारीको 
पूवव—स्वीकृलि लिन ुपनेछ । 

36. नया ँलिन ेपूरानो ठदन े(बाई व्याक मेथड) क्रवलधबाट गरीन ेखररदको कायवक्रवलध  : 
1. नगरपालिकािे आफ्नो स्वालमत्वमा रहेको कुनै सवारी साधन, औजार, मेजशनरी उपकरण, यन्त्र, 

रसायलनक मि, क्रवषाठद वा यस्िै प्रकृलिका अन्य मािसामानहरुको उत्पादक कभपनीिे िोकेको 
वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको समयसीमा अवलध पूरा भएपलछ ममवि सभभार गरी सञ्चािन ल्याउँदा िागि 
प्रभावकारी नहनुे र त्यस्िो उत्पादक कभपनीिे िोकेको मापदण्ड अनरुुपको पररणाम नठदने वा पनुः 
प्रयोग गनव नलमल्न ेवा औजचत्यहीन हनु ेर त्यस्िा मािसामान जनस्वास््य वा वािावरणीय दृक्रष्टिे 
भण्डारण गरी राख्न ेवा लििाम गनव समेि उपयिु नहनुे अवस्था भएमा त्यस्िो अवस्थाको यक्रकन 
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गरी पूरानो मािसामान सभबजन्धि उत्पादक वा आलधकाररक लबिेिा वा आपूलिवकिाविाई क्रफिाव ठदई 
सोही प्रकृलिको नयाँ मािसामान सोही उत्पादक वा आलधकाररक लबिेिा वा आपूलिवकिावबाट सट्टापट्टा 
गरी लिन सक्नेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम सट्टापट्टा गदाव त्यस्िो मािसामानको उत्पादक वा आलधकाररक लबिेिा वा 
आपूलिवकिावसँग पूरानो मािसामानको मूल्याङ्कन प्रस्िाव लिई नयाँ मािसामानको लनधावररि लबिी 
मूल्यमा पूरानो मािसामानको मूल्याक्रङ्कि रकम कट्टा गरी खररद सभझौिा गरी खररद गनुव पनेछ । 

3. यस लनयम बमोजजम खररद गरीने नयाँ मािसामान मान्यिा प्राप्त संस्थाबाट गणुस्िर प्रमाजणि भएको 
हनुपुनेछ । 

4. उपलनयम (२) बमोजजम खररद सभझौिा गदाव खररद हनुे नयाँ मािसामानको जीवन—चि पश्चाि 
यस क्रवलध प्रयोग गरी पनुःसट्टापट्टा गनव सक्रकने वा नसक्रकने कुरा खिुाउन ुपनेछ । 

5. नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोजजम खररद गदाव पूरानो मािसामान र बजारमा उपिब्ध नया ँ
मािसानको सूची ियार गरी प्रमखुबाट स्वीकृलि लिएर मात्र खररद गनुव पनेछ । 

6. उपलनयम (१) बमोजजमको क्रवलध बहवुषीय सभझौिा गनुव पने खररद कारवाहीमा प्रयोग गनव सक्रकन े
छैन । 

37. स्वदेशी बोिपत्रदािाहरु बीच मात्र प्रलिस्पधाव गराइ खररद गरीन े : 
1. ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बमोजजम एक चरणको खिुा बोिपत्र आह्वान गदाव दईु करोड 

रुपैया भन्दा बढी र एक अबव रुपैयाँसभमको िागि अनमुान भएको लनमावण कायवको खररदमा ऐनको 
दफा १५ को अवस्थामा बाहेक राक्रियस्िरको खलु्िा बोिपत्रको माध्यमद्धारा स्वदेशी 
बोिपत्रदािाहरु बीच मात्र प्रलिस्पधाव गराइ खररद गनुव पनेछ । 

2. उपलनमय (१) बमोजजम खररद गनुव पदाव प्राक्रवलधक र आलथवक प्रस्िाव दईु अिग अिग खाममा 
राजख लसिबन्दी गरी प्रत्येक खामको बाक्रहर कुन प्रस्िाव हो स्पष्ट रुपिे उल्िेख गरी दवैु प्रस्िाविाई 
अको छुटै्ट बाक्रहरी खाममा लसिबन्दी गरी बोिपत्र पेश गनुव पने व्यहोरा बोिपत्र आह्वानको सूचना 
र बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा खिुाउनपुनेछ । 

3. उपलनयम (२) बमोजजम बोिपत्र सभबन्धी कागजाि ियार गदाव प्राक्रवलधक प्रस्िावको िालग लनयम 
२६, २७, २९ र ३० बमोजजमको प्राक्रवलधक िथा आलथवक र क्रवत्तीय िमिा प्रमाजणि गनेयोग्यिाको 
आधार उल्िेख गनुव पनेछ । 

4. उपलनयम (३) बमोजजमको प्राक्रवलधक प्रस्िाव ऐनको दफा ३२ बमोजजमको प्रक्रियाबाट खोिी दफा 
२३ र लनयम ६८, ६९, ७१ र ७२ बमोजजम परीिण गरी सारभिू रुपमा प्रभावग्राही बोिपत्र 
लनधावरण गनुवपनेछ । 

5. उपलनयम (४) बमोजजमका योग्यिाको सबै आधारमा सफि हनुे बोिपत्र सारभिू रुपमा प्रभावग्राही 
बोिपत्र मालननेछ र त्यस्िो सफि सबै बोिपत्रदािाहरुिाई आलथवक प्रस्िाव खोल्ने स्थान, लमलि र 
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समय उल्िेख गरी सो लमलि र समयमा उपजस्थि हनु कभिीमा साि ठदनको अवलध ठदइ सूचना गनुव 
पनेछ । 

6. उपलनयम (४) बमोजजम प्राक्रवलधक प्रस्िावको मूल्याङ्कन गदाव योग्यिाको आधारमा असफि हनुे सबै 
बोिपत्रदािाहरुको आलथवक प्रस्िाव सभवजन्धि बोिपत्रदािाहरुिाई क्रफिाव गनुव पनेछ । 

7. उपलनयम (४) बमोजजम सफि बोिपत्रदािाहरुको लनयम ८८ बमोजजमको प्रक्रियाबाट आलथवक 
प्रस्िाव खोिी ऐनको दफा २५ र लनयमाविीको लनयम ७०, ७३, ७४ बमोजजम आलथवक िथा क्रवशषे 
मूल्यांङ्कन गरी न्यूनिम मूल्याक्रङ्कि सारभिू रुपमा प्रभावग्राही बोिपत्रकोछनौट गनुव पनेछ । 

 

38. संयिु उपिमबाट सहभागी हनु ुपने  : 
1. ऐनको दफा १५ बमोजजम आह्वान गरीएको एक अबव रुपैयाँ भन्दा मालथ पाँच अबव रुपैयाँसभमको 

िागि अनमुान भएको लनमावण कायव सभबन्धी अन्िराक्रियस्िरको बोिपत्रमा सहभागी हनु चाहने 
क्रवदेशी फमव, संस्था वा कभपनीिे स्वदेशी फमव, संस्था वा कभपनीसँग संयिु उपिम गरी सहभागी 
हनु ुपनेछ । िर नगरपालिकािे आवश्यक िानेमा एक अबव रुपैया भन्दा कम िागिको खररदमा 
राक्रियस्िरको बोिपत्रमा समेि क्रवदेशी फमव वा कभपनीिे स्वदेशी फमव, संस्था वा कभपनीसँग संयिु 
उपिम गरी सहभागी हनु सक्नेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजमको खररद कारवाहीमा लनयम ३७ को व्यवस्था िागू हनुेछ । 

 
 

39. लनमावण कायवको आलथवक प्रस्िाव माग गरी खररद गने कायवक्रवलध  : 
1. ऐनको दफा ५९ को उपदफा (७) बमोजजम खररद सभझौिा अन्त्य भई सोही दफाको उपदफा 

(९) बमोजजम त्यस्िो लनमावण कायव खररद गनुव पदाव ऐनको दफा २५ बमोजजम छनौट भएका 
बोिपत्रदािाहरुिाई बढीमा पन्र ठदनको भयाद ठदई आलथवक प्रस्िाव माग गरी खररद गनव सक्रकनेछ 
। 

2. उपलनयम (१) बमोजजमको भयाद ठदई खररद गनुव पदाव लसिबन्दी आलथवक प्रस्िाव मात्र पेश गनुव पने 
व्यहोरा खिुाउन ुपनेछ । 

3. उपलनयम (१) बमोजजम खररद गने प्रयोजनको िालग बोिपत्र सभबन्धी कागजाि ियार गदाव खररद 
सभझौिा अन्त्य हुँदाको समयसभम लडजाइन वा िागि अनमुान अनरुुप सभपन्न भइसकेको कायवहरु 
कट्टा गरी बाँकी कामको िालग आवश्यकिा अनसुारको लडजाइन वा िागि अनमुान पररमाजवन गराई 
लनयम ६ बमोजजम स्वीकृि भएकोहनुपुनेछ । 

4. उपलनयम (१) बमोजजमको आलथवक प्रस्िाव लनयम ८८ बमोजजमको प्रक्रियाबाट खोिी ऐनको दफा 
२५ र लनयम ७०, ७३ र ७४ बमोजजम आलथवक िथा क्रवशेष मूल्याङ्कन गरी न्यूनिम मूल्याक्रङ्किं 
सारभिू रुपमा प्रभावग्राही बोिपत्रको छनौट गनुव पनेछ । 
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40. पूवव योग्यिा सभबजन्ध उल्िेख गनुव पने कुराहरु  : पूवव योग्यिा लनधावरण गरी बोिपत्र आह्वान गने भएमा 
त्यस्िा नगरपालिकािे बोिपत्र आह्वन गनुव अजघ पूवव योग्यिा सभबन्धी कागजाि ियार गनुवपनेछ । 
त्यस्िो पूवव—योग्यिा सभबन्धी कागजािमा देहायकोकुरा उल्िेख गनुवपनेछ  :– 

क) प्रस्िाक्रवि कामको िालग आवश्यक पने उपिमको हकमा साझेदारकोयोग्यिा र संयिु, 

क) प्रस्िावदािािे आफ्नो योग्यिा र ग्राह्यिा पकु्रष्ट गनव पेश गनुव पने कागजाि र जानकारी, 
ख) मािसामान वा लनमावण कायवको छुट्टाछुटै्ट समहु वा प्याकेज बनाइ खररद गनुव पने भएमा त्यस्िो 

समूह वा प्याकेज, 

ग) प्रस्िाव ियार गनेिररका, 
घ) पूवव—योग्यिाको प्रस्िाव मूल्याङ्कन गने प्रक्रिया, 
ङ) खररद सभझौिाका मखु्य मखु्य सिव, 
च) साववजलनक खररद अनगुमन कायावियिे पूवव—योग्यिा सभबन्धी कागजािमा उल्िेख गनुव पनेभनी 

समय समयमा लनधावरण गरेका अन्य क्रवषय, 

छ) पूवव—योग्यिाको प्रस्िाव पेश गने िररका, स्थान, अजन्िम लमलि र समय । 

41. पूवव—योग्यिाको आधार स्वीकृि गराउन ुपने  : नगरपालिकािे पूवव योग्यिाको प्रस्िाव आह्वान गनुव अजघ 
लनयम २६ वा २७ बमोजजम लनधावररि पूवव— योग्यिाका आधार प्रमखुबाट स्वीकृि गराउन ुपनेछ । 

42. पूववयोग्यिाको कागजाि उपिब्ध गराउन ुपने  : 
1. नगरपालिकािे पूवव—योग्यिा सभबन्धी कागजाि ियार गनव िागेको खचवको आधारमा इच्छुक व्यजि, 

फव म, संस्था वा कभपनीबाट देहाय बमोजजमको दस्िरु लिई पूवव—योग्यिा सभबन्धी कागजाि उपिब्ध 
गराउन ुपनेछ  :– 

क) दईु करोड रुपैयाँभन्दा मालथ दश करोड रुपैयाँसभमको िालग पाँच हजार रुपैयाँ, 
ख) दश करोड रुपैयाँभन्दा मालथ पजच्चस करोड रुपैयाँसभमको िालग दश हजार रुपैयाँ, 
ग) पजच्चस करोड रुपैयाँभन्दा मालथ जलिसकैु रकमका िालग पन्र हजार रुपैयाँ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजमको कागजािमा नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि वा लनजिे 
िोकेको कमवचारीको दस्िखि र कायावियको छाप िागेको हनु ुपनेछ । पूवव—योग्यिा सभबन्धी 
कागजाि खररद शाखा/ईकाइबाट उपिब्ध गराउन सक्रकनेछ । 

43. योग्य आवेदकको छनौट  : 
1. मूल्याङ्कन सलमलििे पूवव—योग्यिाको आवेदकद्धारा पूवव—योग्यिा सभबन्धी कागजािमा उजल्िजखि 

योग्यिाका प्रत्येक आधार पूरा गरे नगरेकोक्रवषयमा आवश्यक परीिण गनुवपनेछ । त्यसरी परीिण 
गदाव योग्यिाका सबै आधार पूरा गने आवेदक योग्यिा परीिणमा छनौट भएको मालनने र सबै 
योग्यिाका आधार पूरा नगनेआवेदक छनौट नभएकोमालनन्छ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजमको परीिणमा छनौट भएका पूवव योग्यिाको आवेदक सभबजन्धि खररद 
कारबाहीको िालग बोिपत्र पेश गनव योग्य भएको मालननेछ । 
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44. प्रलिवेदन पेश गनुव पने  : 
1. मूल्याङ्कन सलमलििे लनयम ४३ बमोजजम गरेको परीिणको क्रवस्ििृ क्रवश्लषेण सक्रहिको प्रलिवेदन ियार 

गरी मूल्याङ्कन कायव सरुु गरेको लमलििे पन्र ठदनलभत्रमा अलधकार प्राप्त अलधकारी समि पेश 
गनुवपनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजमको प्रलिवेदनमा मूल्याङ्कन सलमलििे देहायका कुरा खिुाउनपुनेछ  :– 

क) आवेदकको नाम र िेगाना, 
ख) आवेदकको योग्यिाको प्रत्येक आधार पकु्रष्ट गनेकागजाि, 

ग) िालिका आवश्यक भए त्यस्िोिालिका, 
घ) संयिु उपिमको रुपमा प्रस्िाव पेश गरीएको भए संयिु उपिम सभबन्धी कागजाि पूणव भए 

वा नभएको र त्यस्िो उपिमको प्रत्येक साझेदारको क्रहस्सा र दाक्रयत्व, 

ङ) मािसामान वा लनमावण कायवको छुट्टा छुटै्ट समूह वा प्याकेज बनाई खररद गनुव पने भएमा त्यस्िो 
समूह र प्याकेजको खररद कारबाहीमा भाग लिनको िालग छनौंट भएका आवेदक, आवेदक 
छनौट हनु ुवा नहनुकुो कारण । 

 

45. बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा उल्िेख गनुवपने कुरा  : नगरपालिकािे बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा 
ऐनको दफा १३ मा उजल्िजखि कुराको अलिररि आवश्यकिानसुार देहायका कुरा उल्िेख गनव सक्नेछ  
:– 

क) प्रस्िाक्रवि कामको योजना, नक्सा, 
ख) क्रवि अफ क्वाजन्टटीज, 

ग) मािसामानकोपररमाण, 

घ) बोिपत्रदािािे गनुव पने भैपरी आउने काम, 

ङ) मािसामान आपूलिव गने, लनमावण कायव सभपन्न गने समय, 

च) वारेण्टी िथा ममवि सभभार सभबन्धी व्यवस्था, 
छ) बोिपत्रदािािे प्रदान गनुव पने आवश्यक िालिम र सपुरीवेिणको क्रकलसम र पररमाण, 

ज) आपूलिव गरीने मािसामान वा जगेडा पाटवपजुावहरु नयाँर सक्किी हनु ुपने कुरा, 
झ) प्रस्िाक्रवि खररदको िालग आवश्यक पने रकम प्राप्त हनुे स्रोि, 

ञ) साववजलनक खररद अनगुमन कायावियिे लनधावरण गरेका अन्य कुराहरु । 

 
 
 
 

46. भेदभाव गनव नहनु े : 
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1. ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) र दफा १४ को उपदफा (८) को अवस्थामा 
बाहेक नगरपालिकािे खररद कारवाहीमा बोिपत्रदािािाई लनजको राक्रियिाको आधारमा भेदभाव गनुव 
हुँदैन । 

2. बोिपत्र सभबन्धी कागजाि बमोजजम आवश्यक पने कुनै लिखि बोिपत्रदािािे प्राप्त गनव नसकेको 
अवस्थामा लनजिे पेश गरेको त्यस्िो लिखि सरहको अन्य लिखििाई नगरपालिकािे मान्यिा ठदन ु
पनेछ । 

47. एजेन्टको क्रववरण उल्िेख गनुव पने  : 
1. क्रवदेशी बोिपत्रदाििे बोिपत्र पेश गदाव नेपािमा आफ्नो एजेन्ट लनयिु गरेको रहेछ भने लनजिे 

त्यस्िो एजेन्टको सभबन्धमा देहायका क्रववरण उल्िेख गनुव पनेछ  :– 

क) एजेन्टको नाम र िेगाना, 
ख) एजेन्टिे पाउने कलमशनको अंङ्क, मदु्राको क्रकलसम र भिुानीको  िररका, 
ग) एजेन्टसँगको अन्य कुनै सिव, 
घ) स्थानीय एजेन्ट भए लनजको स्थायी िेखा नभबर दिाव प्रमाण पत्रको प्रमाजणि प्रलिलिक्रप र 

लनजिे एजेन्ट हनु स्वीकार गरेकोपत्र । 

2. क्रवदेशी बोिपत्रदािाको िफव बाट एजेन्टिे बोिपत्र पेश गदाव उपलनयम (१) को खण्ड (ख) र (ग) 
मा उजल्िजखि कुरा स्पष्ट रुपमा उल्िेख गनुव पनेछ । 

3. क्रवदेशी बोिपत्रदािािे उपलनयम (१) मा उजल्िजखि कुरा स्पष्ट रुपमा नखिुाएमा वा स्थानीय एजेन्ट 
नभएको भनी बोिपत्र पेश गरेकोमा पलछ एजेन्ट भएको प्रमाजणि भएमा वा एजेन्टिाई ठदने कलमसन 
कम उल्िेख गरेकोमा पलछ एजेन्टिे बढी कलमसन लिएको प्रमाजणि भएमा त्यस्िो बोिपत्रदािािाई 
नगरपालिकािे लनयम १४० बमोजजम कािोसूचीमा राख्न ेकारवाही गनुव पनेछ । 

48. बोिपत्रदािाको ग्राह्यिा सभबन्धी आधार र कागजाि उल्िेख गनुव पने  : 
1. नगरपालिकािे बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा बोिपत्रदािाको ग्राह्यिा (इलिजजक्रवलिटी) को आधार 

िथा त्यस्िो आधार प्रमाजणि गनव बोिपत्रदािािे पेश गनुव पने कागजािको प्रलिलिक्रप समेि उल्िेख 
गनुव पनेछ । 

2. उपलनयम (१) मा उजल्िजखि कागजाि देहाय बमोजजम हनुेछनः्– 

क) फमव, संस्था वा कभपनी दिावको प्रमाण पत्र, 

ख) व्यवसाय दिावको इजाजि पत्र, स्पष्टीकरण:यस खण्डको प्रयोजनको िालग “व्यवसाय दिावको 
इजाजि पत्र” भन्नािे कुनै व्यवसायीिे आफ्नो व्यवसाय सञ्चािन गने उदे्दश्यिे प्रचलिि काननु 
बमोजजम प्रमाण पत्र वा इजाजि पत्र लिन ुपने भए सो बमोजजम प्राप्त गरेको प्रमाण पत्र वा 
इजाजि पत्र सभझन ुपछव । 

ग) मूल्य–अलभबकृ्रद्ध कर दिाव प्रमाण पत्र र स्थायी िेखा दिाव नभबर (प्यान) प्रमाण पत्र, 
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घ) नगरपालिकािे िोकेको अवलधसभमको सभवजन्धि लनकायबाट प्राप्त कर चिुा गरेको प्रमाण पत्र 
वा आय क्रववरण पेश गरेको प्रमाजणि कागजाि वा आय क्रववरण पेश गनव भयाद थप भएको 
लनस्सा वा प्रमाणपत्र, 

ङ) बोिपत्रदािािे खररद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्िाक्रवि खररद कारवाहीमा 
आफ्नो स्वाथव नबाजझएको र सभवजन्धि पेशा वा व्यवसाय सभबन्धी कसरमा आफूिे सजाय 
नपाएको भनी लिजखि रुपमा गरेका घोषणा, 

च) नगरपालिकािे आवश्यक िानेको अन्य कागजाि । 

3. उपलनयम (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिा पलन गैर– बालसन्दा बोिपत्रदािािे सो उपलनयमको 
खण्ड (ग) र (घ) बमोजजमका कागजाि पेश गनुव पने छैन । 

4. बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा उपलनयम (२) बमोजजमका कागजाि उल्िेख गनव छुटेमा वा स्पष्ट 
रुपमा उल्िेख नभएमा वा अन्य कुनै कुरा संशोधन गनुवपरेमा नगरपालिकािे बोिपत्र पेश गने 
अवलधलभतै्र राक्रियस्िरको दैलनक समाचारपत्रमा र अन्िरावक्रियस्िरको बोिपत्रको हकमा अन्िरावक्रिय 
सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गरी त्यस्िा कागजाि उल्िेख गनव, स्पष्ट गनव वा संशोधन गनव सक्नेछ । 
िर यसरी सूचना प्रकाशन गदाव बोिपत्रदािािाई बोिपत्र पेश गनव थप समय आवश्यक पने भएमा 
बोिपत्र पेश गने अजन्िम समय समेि बढाउन ुपनेछ । 

5. उपलनयम (१) र (२) बमोजजमका कागजाि पेश नगने बोिपत्रदािाको बोिपत्र उपर कारवाही 
हनुेछैन । 

49. बोिपत्रको भाषा  : 
1. ऐन र यस लनयमाविीमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक पूवव योग्यिा सभबन्धी कागजाि, बोिपत्र 

सभबन्धी कागजाि, प्रस्िाव आह्वान सभबन्धी कागजाि, पूवव—योग्यिा, बोिपत्र वा प्रस्िाव आह्वानको 
सूचना र खररद सभझौिा सभभव भएसभम नेपािी भाषामा र सभभव नभए अंग्रजेी भाषामा ियार 
गनुवपनेछ। 

2. बोिपत्रदािािे नगरपालिकामा नेपािी वा अंग्रजेी दवैु भाषामा िेजखएको खररद सभबन्धी कागजाि 
वा मठुद्रि सामग्री पेश गनव सक्नेछन।् िर त्यस्िोकागजाि वा मठुद्रि सामग्रीकोसभवजन्धि अंश 
सभवजन्धि देशको आलधकाररक संस्थाबाट अंग्रजेी भाषामा अनवुाद गरीएको हनु ुपनेछ र त्यस्िो 
कागजाि वा मठुद्रि सामग्री र त्यसरी अनवुाठदि अंशमा िेजखएको कुरामा कुनै क्रद्धक्रवधा भएमा 
अनवुाठदि अंश मान्य हनुछे । 

50. मािसामानको प्राक्रवलधक क्रववरणमा उल्िेख गनुव पने कुरा: बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा मािसामानको 
प्राक्रवलधक क्रववरण उल्िेख गदाव नगरपालिकािे आवश्यकिा अनसुार देहायका कुरा उल्िेख गनुव पनेछ  
:– 

(क) प्रस्िाक्रवि कामको योजना, नक्शा र लडजाइन, 

(ख) क्रवि अफ क्वाजन्टक्रटज, 
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(ग) मािसामानको सान्दलभवक भौलिक िथा रसायलनक क्रवशेषिा, अपेजिि कायवसभपादन सभबन्धी 
क्रवशेषिा, 

(घ) प्राक्रवलधक बनावट (कजन्फग्यरेुसन), 

(ङ) मािसामानको आय ुअवलधभरको िालग आवश्यक पने जगेडा पाटवपजुाव र उजल्िजखि सेवा 
उपिब्ध हनुे वा नहनु,े 

(च) बोिपत्रका साथ पेश गनुव पने मािसामानको क्रववरणात्मक पजुस्िका वा नमनुा, 
(छ) अपेजिि कायवसभपादन िथा गणुस्िर प्रत्याभलूिको क्रववरण, 

(ज) वारेन्टी िथा ममवि सभभार सभबन्धी व्यवस्था, 
(झ) मािसामानबाट वािावरणमा कुनै प्रभाव पने भए त्यस्िो प्रभाव र त्यस्िो प्रभाव कम गनव 

अपनाउन ुपने मापदण्ड, 

(ञ) आपूलिव भएको मािसामान बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा उल्िेख भएको स्पेलसक्रफकेसन 
बमोजजमको भए नभएको कुरा परीिण गनव अपनाइने मापदण्ड र िररका, 

(ट) नगरपालिकािे लनधावरण गरेका अन्य आवश्यक कुराहरु । 

51. लनमावण कायवको प्राक्रवलधक क्रववरणमा उल्िेख गनुव पने कुरा  : बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा लनमावण 
कायवको प्राक्रवलधक क्रववरण उल्िेख गदाव नगरपालिकािे आवश्यकिा अनसुार देहायका कुराहरु उल्िेख 
गनुव पनेछ  :– 

(क) प्रस्िाक्रवि लनमावण कायवको कायविेत्र र उदे्दश्य, 

(ख) लनमावण स्थिको भौलिक प्रकृलि र अवस्था, 
(ग) प्रस्िाक्रवि लनमावण कायवको लडजाइन, लनमावण, उपकरण जडान (इरेक्सन), उत्पादन, जडान 

(इन्स्टिेसन) जस्िा कायवको क्रववरण, 

(घ) लनमावण कायवको हरेक एकाई आईटमको अनमुालनि पररमाण भएको लबि अफ क्वाजन्टक्रटज, 

(ङ) लनमावण कायवबाट वािावरणमा प्रभाव पने भए त्यस्िो प्रभावको क्रववरण र त्यस्िो प्रभाव कम गनव 
अपनाउन ुपने मापदण्ड, 

(च) मेकालनकि, स्यालनटरी िथा प्िजभबङ र क्रवद्यिु जडान सभबन्धी काम समेि गनुव पने भए सो काम 
सभबन्धी क्रवशेष प्राक्रवलधक स्पेलसक्रफकेसन, 

(छ) आपूलिव गनुवपने उपकरण र पाटपजुावको क्रवस्ििृ क्रववरण, 

(ज) अपेजिि कायवसभपादन वा गणुस्िरको प्रत्याभलूि सभबन्धी क्रववरण, 

(झ) लनमावण कायवको क्रवलभन्न चरणमा गरीने लनरीिण िथा परीिण, 

(ञ) कायव सभपन्न परीिण (कभप्िीसन टेस्ट), 

(ट) लनमावण कायव सभपन्न भएपलछ लनमावण व्यवसायीिे उपिब्ध गराउन ुपने प्राक्रवलधक कागजाि, लनमावण 
भए बमोजजमको दरुुस्ि (एज लबल्ट) नक्शा, आवश्यकिा अनसुार उपकरण सञ्चािन–पजुस्िका 
(अपरेक्रट भयानअुि), 
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(ि) लनमावण कायव स्वीकार गनवको िालग नगरपालिकािे गनुवपने लनरीिण र कायवसभपादन(परफरमेन्स) 
परीिण, 

(ड) लनमावण कायव प्रारभभ र सभपन्न गने समयको कायविालिका, 
(ढ) नगरपालिकािे लनधावरण गरेको अन्य आवश्यक कुरा । 

52. अन्य सेवाको क्रववरणमा उल्िेख गनुव पने कुरा  : बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा अन्य सेवाको क्रववरण 
उल्िेख गदाव आवश्यकिा अनसुार देहायका कुरा खिुाउनपुनेछ :– 

(क) सेवाको प्रयोजन र कायविेत्र, 

(ख) अपेजिि कायवसभपादन, सेवा प्रदायकिे प्रदान गनुव पनेकाम र सेवा, 
(ग) बोिपत्रदािािे बोिपत्र साथ उपिब्ध गराउन ुपने क्रववरणात्मक पजुस्िका वा नमूना, 
(घ) सेवा प्रदायकिे पािना गनुव पनेसिव, 
(ङ) सेवा प्रदायकिेप्रदान गरेको सेवा मूल्याङ्कन गनेआधार र िररका, 
(च) काम वा सेवाको गणुस्िर परीिण र लनरीिण, 

(छ) कायव सभपादन र गणुस्िर प्रत्याभलूिकोक्रववरण, 

(ज) सेवा प्रदायकिे प्रदान गनुवपने िालिम र सपुरीवेिणको क्रकलसम र पररमाण, 

(झ) नगरपालिकािे लनधावरण गरेका अन्य आवश्यक कुरा । 

53. बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा समावेश गनुवपने कागजाि  : नगरपालिकािे खररद गरीने मािसामान, लनमावण 
कायव वा अन्य सेवाको प्रकृलििाई क्रवचार गरी बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा आवश्यकिानसुार देहायका 
कागजाि समावेश गनुव पनेछ  :– 

(क) बोिपत्र लनदेजशका िथा बोिपत्र फाराम, 

(ख) बोिपत्र जमानिको ढाँच, 

(ग) कायवसभपादन जमानिको ढाँचा, 
(घ) पेश्की भिुानी जमानिको ढाँचा, 
(ङ) खररद सभझौिाको सिव र नमनुा, 
(च) स्पेलसक्रफकेसन र नक्सा, 
(छ) कायव प्रारभभ र सभपन्न गने समयको कायव िालिका, भिुानी गरीने मदु्रा, सामग्री उपिब्ध हनु सक्न े

श्रोि र स्थान, 

(ज) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ ३) बमोजजमको क्रववरण, 

(झ) बोिपत्र साथ पेश गरीएका कागजािको वैधिाको क्रवषयमा सभवजन्धि बोिपत्रदािा जजभमेवार हनुे 
क्रवषय, 

(ञ) नगरपालिकािे आवश्यक िानेका अन्य कागजाि । 

54. बोिपत्र ियार गने र पेश गने लनदेशनः नगरपालिकािे बोिपत्र सभबजन्ध कागजािमा बोिपत्र ियार गने 
र पेश गने लनदेशन ठदँदा देहायका क्रवषयका सभबन्धमा लनदेशन ठदन सक्नेछ  :– 
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(क) बोिपत्र ियार गनेभाषा, 
(ख) अन्िराक्रिय व्यापारमा प्रयिु हनुे शब्दाविी इन्टरनेसनि कमलसवयि टमवस(्इन्कोटम्र्स) अनसुार 

मूल्य अलभव्यि गने िररका, 
(ग) संयिु उपिम बारे आवश्यक जानकारी, 
(घ) बोिपत्रदािािे बोिपत्र साथ पेश गने कागजािको सूची, 
(ङ) बोिपत्रदािािे नगरपालिका समि पेश गनुव पने मािसामानको नमनुा र नमनुाको सङ्खख्या, 
(च) मािसामान खररदको हकमा मािसामानको लनमाविािे लसफाररस गरेका त्यस्िो मािसामानको 

जगेडा पाटपजुावहरुको सूची िथा लनजसँग रहेको प्रत्येक पाटवपजुावको मूल्य बढ्ने नबढ्ने सभबन्धी 
कुरा उल्िेख गनुव पने नपने, 

(छ) बोिपत्रदािािे आपूलिव गने मािसामानको उत्पादक, उत्पादन भएको देश, ब्रान्ड, मोडि र क्याटिग 
नभबरबोिपत्रमा खिुाउन ुपनेकुरा, 

(ज) खररद कारवाहीका सभवन्धमा बोिपत्रदािािे नगरपालिकासँग कुनै कुरा बझु्न ुपरेमा त्यस्िो कुरा 
स्पष्ट गनव नगरपालिकाबाट िोक्रकएको सभपकव  कमवचारीको नाम, पद र िेगाना, 

(झ) बोिपत्रदािािे खररद सभझौिा बमोजजम नगरपालिकाका कमवचारीिाई िालिम प्रदान गनुव पने भए 
वा त्यस्िो लनकायिाईः प्रक्रवलध हस्िान्िरण गनुव पने भए सो सभबन्धी कुरा, 

(ञ) दाजखिा भएका बोिपत्र स्वीकृि वा अस्वीकृि गने अलधकार नगरपालिकामा सरुजिि रहेको 
व्यहोरा, 

(ि) नगरपालिकािे आवश्यक िानेका अन्य कुरा । 

55. बोिपत्र सभबन्धी कागजाि स्वीकृि गनुव पने  : बोिपत्र सभबन्धी कागजाि, प्रस्िाव आह्वान सभबन्धी 
कागजाि ियार भएपलछ त्यस्िो कागजाि बोिपत्र आह्वान अगावै प्रमखु प्रशासकीय अलधकृििे स्वीकृि 
गनुव पनेछ । 

56. बोिपत्र सभबन्धी कागजािको दस्िरु  : 
1. बोिपत्र सभबन्धी कागजाि खररद गनव चाहने इच्छुक व्यजि, फमव, संस्था वा कभपनीिे प्रमखु 

प्रशासकीय अलधकृि वा लनजिे िोकेको कमवचारीको दस्िखि र कायावियको छाप िागेको बोिपत्र 
सभबन्धी कागजाि खररदशाखा/ईकाइबाट देहाय बमोजजमको दस्िरु लिरी लिन ुपनेछ :– 

(क) बीस िाख रुपैयाँभन्दा मालथ पचासिाख रुपैयाँसभमको िालग िीन हजार रुपैयाँ, 
(ख) पचासिाख भन्दा मालथ दईु करोड रुपैयासभमको िालग पाँच हजार रुपैयाँ, 
(ग) दईु करोड रुपैयाँभन्दा मालथ दश करोड रुपैयाँसभमको िालग दश हजार रुपैयाँ, 
(घ) दश करोड रुपैयाँभन्दा मालथ पजच्चस करोड रुपैयाँसभमकोिालग बीस हजार रुपैयाँ, 
(ङ) पजच्चस करोड रुपैंयाभन्दा मालथ जलिसकैु रकमका िालग िीस हजार रुपैयाँ। 

2. महसिु लिरी बोिपत्र सभबन्धी कागजाि वा प्रस्िाव आह्वान सभबन्धी कागजाि पिाई ठदन लिजखि 
अनरुोध गरेमा नगरपालिकािे त्यस्िो व्यजि, फमव, कभपनी वा संस्थािाई हिुाक वा कुररयर माफव ि 
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बोिपत्र सभबन्धी कागजाि पिाइठदन ुपनेछ । िर त्यसरी पिाउँदा त्यस्िो व्यजि, फमव, कभपनी वा 
संस्थािे बोिपत्र सभबन्धी कागजाि समयमा प्राप्त नभएमा नगरपालिका जवाफदेही हनुेछैन 

57. बोिपत्रको सूचनामा िागि अनमुान खिुाउन ुपने  : दईु कराडे रुपैयाँसभमको िागि अनमुान भएको 
लनमावण कायवको बोिपत्र आह्वानकोसूचनामा िागि अनमुान रकम खिुाउन ुपनेछ । 

58. बोिपत्र आह्वानको सूचनामा खिुाउन ुपने कुरा  : नगरपालिकािे ऐनको दफा १४ मा उजल्िजखि कुराका 
अलिररि बोिपत्र आह्वानको सूचनामा देहाय बमोजजमका थप कुरा समेि खिुाउनपुनेछ  :– 

(क) राक्रिय वा अन्िराक्रियस्िरको बोिपत्रको जानकारी, 
(ख) पूवव–योग्यिा, योग्यिासक्रहि वा योग्यिारक्रहि बोिपत्रको जानकारी, 
(ग) बोिपत्र आह्वान गरीएको खररद क्रवलधको जानकारी, 
(घ) क्रवद्यिुीय बोिपत्र दाजखिा गने िररकाको जानकारी, 
(ङ) लनयम ३१क. को उपलनयम (१) बमोजजम िागि अनमुानको रकम, 

(च) लनयम ३१ग. बमोजजमको सीलमि बोिपत्र भए त्यस्िो सीलमि बोिपत्रदािािाई ठदनपुने सूचना, 
(छ) ऐनको दफा १४ कोउपदफा (८) बमोजजमकोबोिपत्र भए स्वदेशी बोिपत्रदािािे मात्र भाग 

लिन पाउने कुरा, 
(ज) ऐनको दफा १४ को उपदफा (११) बमोजजम बोिपत्र भए स्वेदशी लनमावण व्यवसायीसँगको 

संयिु उपिमिे प्राथलमकिा पाउनेकुरा, 
(झ) ऐन बमोजजम कािोसूचीमा परेको व्यजि, फमव, संस्था वा कभपनीका सञ्चािकिे नयाँ फमव, 

कभपनी वा संस्था खोिी कारोबार गरेको भए त्यस्िो व्यजि, फमव, संस्था वा कभपनीिे बोिपत्र 
पेश गनव नसक्ने कुरा, 

(ञ) नगरपालिकािे आवश्यक िानेका अन्य कुरा । 

59. लनमावण स्थिको भ्रमण  : 
1. बोिपत्र ियार गनव र खररद सभझौिा गनव आवश्यक सूचना प्राप्त गनव बोिपत्रदािा आफै वा लनजको 

कमवचारी वा एजेन्टिाई आफ्नै खचवमा सभभाक्रवि जोजखम प्रलि आफै उत्तरदायी हनुे गरी लनमावण 
स्थिको भ्रमण गनव, गराउन सक्नेछ । 

2. नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोजजम लनमावणस्थिको भ्रमण गनव अनमुलि ठदनपुने भएमा त्यस्िो 
अनमुलि ठदनपुनेछ । 

3. नगरपालिकािे बोिपत्रदािािाई लनमावणस्थिको यथाथव जानकारी ठदन लनयम ६० बमोजजम हनु े
बैिक अजघ लनमावणस्थिको भ्रमण गराउन सक्नेछ । 

60. बोिपत्र पेश गनुव पूववको बैिक  : 
1. नगरपालिकािे बोिपत्रदािािाई बोिपत्र सभबन्धी कागजाि, प्राक्रवलधक स्पेलसक्रफकेसन, लनमावणस्थि 

वा अन्य यस्िै कुरा सभबन्धी जानकारी गराउन बोिपत्र पेश गने अजन्िम ठदनभन्दा राक्रियस्िरको 
बोिपत्र आह्वानको सूचनाको हकमा कभिीमा दश ठदन र अन्िराक्रियस्िरको बोिपत्र आह्वानको 
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सूचनाको हकमा कभिीमा पन्र ठदन अगावै बोिपत्रदािाहरुको बैिकको आयोजना गनव सक्नेछ । 
िर ऐनको दफा १४ को उपदफा (४क) र (४ख) बमोजजम पनुः बोिपत्र आह्वानको सूचना 
गरीएको अवस्थामा बोिपत्र पेश गनुव पूववको बैिक सञ्चािन भई नसकेको भए बोिपत्रदािािाई 
पनुः बोिपत्र सभबन्धी कुराहरुको थप जानकारी ठदन राक्रियस्िरको बोिपत्रको हकमा कभिीमा 
पाँच ठदन र अन्िराक्रियस्िरको बोिपत्रको हकमा कभिीमा साि ठदन अगावै त्यस्िो बैिकको 
आयोजना गनव सक्रकनेछ ।  

2. उपलनयम (१) बमोजजमको बैिकमा बोिपत्रदािािेनगरपालिका समि खररद कारवाही सभबन्धी 
कुनै प्रश्न वा जजज्ञासा राख्न सक्नेछ र त्यस्िो लनकायिे प्रश्नकिावहरुको श्रोि उल्िेख नगरी सबै 
बोिपत्रदािािाई त्यस्िो प्रश्न वा जजज्ञासाको जबाफ र बैिकको माइन्यटु यथाशीघ्र उपिब्ध गराउन ु
पनेछ । 

3. उपलनयम (१) बमोजजम भएको बैिकबाट बोिपत्र सभबन्धी कागजािको कुनै प्राक्रवलधक वा 
व्यापाररक पिमा हेरफेर गनुवपने देजखएमा नगरपालिकािे सो कागजािमा सोही बमोजजम संशोधन 
गरीएको व्यहोरा त्यस्िो बैिक भएको पाँच ठदन लभत्र पिाउनपुनेछ । 

61. बोिपत्र जमानि  : 
1. नगरपालिकािे खररदको प्रकृलि अनसुार सबै बोिपत्रदािािाई समानरुपिे िागू हनुे गरी स्वीकृि 

िागि अनमुान रकमको दईु देजख िीन प्रलिशि रकमको सीमा लभत्र रही लनजश्चि रकम िोकी 
बोिपत्र आव्हानको सूचनामा बोिपत्रदािािे बोिपत्रसाथ पेश गने बोिपत्र जमानि रकम उल्िेख 
गनुव पनेछ । यस्िो रकम नगरपालिकामा जभमा गरेको भौचर वा वाजणज्य बैंकिे जारी गरेको सो 
रकम बराबरको बोिपत्र जमानि हनु ुपनेछ । िर िागि अनमुान रकम नखलु्ने वा एकाइ दर 
मात्र खलु्ने गरी बोिपत्र आह्वान गरीएको अवस्थामा नगरपालिकािे बोिपत्र सभबन्धी कागजाि वा 
पूवव—योग्यिा सभबन्धी कागजाि र बोिपत्र आह्वानको सूचनामा बोिपत्र जमानिको िालग एकमषु्ट 
रकम िोक्नपुनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजमको बोिपत्र जमानिको मान्य अवलध बोिपत्रको मान्य अवलध भन्दा कभिीमा 
िीस ठदन बढीको हनु ुपनेछ । 

3. कुनै बोिपत्रदािािे नगरपालिकािाई कुनै खास वाजणज्य बैंक वा क्रवत्तीय संस्थािे जारी गरेको 
बोिपत्र जमानि ग्राह्य हनुे नहनुे भने्न कुरा खिुाई ठदन अनरुोध गरेमा नगरपालिकािे सो सभवन्धमा 
ित्कािै जवाफ ठदनपुनेछ । 

4. क्रवदेशी बैंकिे जारी गरेको बोिपत्र जमानि नेपािलभत्रको वाजणज्य बैंकिे प्रलि–प्रत्याभलूि (काउन्टर 
ग्यारेन्टी) गरेको हनुपुनेछ । 

5. नगरपालिकािे बोिपत्रको मान्य हनुे अवलध लभत्र खररद सभझौिा गरी सक्न ुपनेछ । कुनै कारणवस 
सो भयादलभत्र खररद सभझौिा गनव नसक्रकने भएमा रीि पगेुका सबै बोिपत्रदािाहरुिाई बोिपत्रको 
मान्य हनुे अवलध बढाउन पत्र पिाउन ुपनेछ । 
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6. उपलनयम (५) बमोजजमको पत्र अनसुार बोिपत्रको मान्य हनुे अवलध बढाउने वा नबढाउने भने्न 
सभवन्धमा बोिपत्रदािािे लनणवय गनव सक्नेछन ् । बोिपत्रको मान्य हनुे अवलध नबढाउन े
बोिपत्रदािाको बोिपत्र जमानि जफि गनव पाइनेछैन । बोिपत्रको मान्य हनुे अवलध बढाउने 
बोिपत्रदािािे सोही अनरुुप सभवजन्धि बैंकबाट मान्य अवलध समेि थप गरी बोिपत्र जमानि पेश 
गनुव पनेछ । यसरी बािपत्रदािािे अवलध थप गरी बोिपत्र जमानि पेश नगरेमा बोिपत्रको मान्य 
हनुे अबधी बढाएको मालनने छैन । 

7. कुनै बोिपत्रदािािे बोिपत्र जमानि जफि भएको अवस्थामा नगरपालिकािे लनजिे राखेको जमानि 
रकम आफूिाई भिुानी गनव त्यस्िो जमानि जारी गने बैंक समि जमानि मान्य रहने अवलध लभतै्र 
दावी गनुवपनेछ । 

8. नगरपालिकािे ऐन वा यस लनयमाविी बमोजजम जफि गनव पने बोिपत्र जमानि बाहेक अन्य 
बोिपत्र जमानि खररद सभझौिा भएको िीन ठदनलभत्र सभवजन्धि बोिपत्रदािािाई क्रफिाव गनुव पनेछ 
। 

62. बोिपत्र मान्य हनु ेअवलध  : नगरपालिकािे बोिपत्र सभबन्धी कागजाि वा प्रस्िाव आह्वान सभबन्धी 
कागजािमा बोिपत्र वा परामशव सेवाको प्रस्िावको मान्य हनुे अवलध उल्िेख गदाव देहाय बमोजजको अवलध 
उल्िेख गनुवपनेछ  :– 

(क) दश करोड रुपैयाँसभम िागि अनमुान भएको बोिपत्र वा परामशव सेवाको प्रस्िावको िागी  
नब्वेठदन, 

(ख) दश करोड रुपैया भन्दा जलि सकैु बढी िागि अनमुान भएको बोिपत्र वा परामशव सेवाको 
प्रस्िावको िालग एक सय बीस ठदन । िर क्रवलभन्न कारणिे िोक्रकएको लमलि लभत्र मूल्याङ्कन कायव 
सभपन्न नभई बोिपत्र मान्य हनुे अवलध समाप्त भएमा बोिपत्र स्वीकृि गनव बाधा पगेुको मालनन े
छैन । 

63. बोिपत्र वा प्रस्िाव स्वीकृि गने आशयको सूचना ठदन ेअवलध  : नगरपालिकािे बोिपत्र वा प्रस्िाव खोिेको 
लमलििे बोिपत्र मान्य अवलध लभत्र बोिपत्र वा प्रस्िाव स्वीकृि गने आशयको सूचना बोिपत्रदािा वा 
प्रस्िावदािािाई ठदन ुपनेछ । 

64. बोिपत्रको आवश्यक प्रलि पेश गनुव पने  : बोिपत्रदािा वा प्रस्िावदािािे पूवव– योग्यिाको प्रस्िाव, बोिपत्र 
वा परामशव सवाको प्रस्िाव पेश गदाव पूवव—योग्यिा सभबन्धी कागजाि, बोिपत्र सभबन्धी कागजाि वा 
प्रस्िाव आह्वान सभबन्धी कागजािमा उल्िेख भए बमोजजको आवश्यक प्रलि पेश गनुव पनेछ। िर माग 
गरीए बमोजजमको बोिपत्र वा प्रस्िावको प्रलि पेश नगरेको कारणबाट कुनै बोिपत्रदािा प्रस्िावदािािाई 
प्रलिस्पधावबाट बजञ्चि गनव पाइनेछैन । 

65. दिाव क्रकिाव राख्न ुपने र भरपाई ठदन ुपने  : 
1. नगरपालिकािे पूवव—योग्यिा सभबन्धी कागजाि, बोिपत्र सभबन्धी कागजाि वा परामशव सेवाको 

प्रस्िावको क्रविी र दिावको अलभिेख छुट्टाछुटै्ट राख्नपुनेछ । 
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2. बोिपत्रदािा वा प्रस्िावदािा आफैिे वा लनजको प्रलिलनलधिे पूवव— योग्यिाको प्रस्िाव, बोिपत्र वा 
परामशव सेवाको प्रस्िाव पेश गनव ल्याएमा साववजलनक लनकायिे बजुझलिई लनजिाई लमलि र समय 
खिेुको भरपाई ठदनपुनेछ । 

3. उपलनयम (२) बमोजजम प्राप्त भएको बोिपत्रको बाक्रहरी खाममा साववजलनक लनकायिे उपलनयम (१) 
बमोजजम दिाव भएको दिाव नभबर उल्िेख गनुवपनेछ । 

4. बोिपत्र लबिी र दिाव हनु ेसमय समाप्त भएपलछ नगरपालिकाको प्रमखु वा लनजिे िोकेको अलधकृि 
कमवचारीिे उपलनयम (१) बमोजजको क्रकिाबमा दस्िखि गरी सो क्रकिाब बन्द गनुव पनेछ । 

66. बोिपत्रको सरुिा  : 
1. नगरपालिकािे यस लनयमाविी बमोजजम प्राप्त भएको बोिपत्र वा परामशव सेवाको प्रस्िाव सो बोिपत्र 

खोल्ने समय अजघ कसैिे खोल्न नपाउने गरी सरुजिि िवरिे राख्न ुपनेछ । 

2. नगरपालिकािे बोिपत्रको साथ पेश भएको नमनुाको क्रवशेषिा खोल्न ुअजघ साववजलनक नहनुे गरी 
गोप्य र सरुजिि िररकािे राख्न ुपनेछ । 

67. बोिपत्र क्रफिाव वा संशोधन  : 
1. क्रवद्यिुीय बोिपत्र वा प्रस्िावको हकमा त्यस्िो बोिपत्र वा प्रस्िाव पेश गने अजन्िम समयावलधसभम 

क्रवद्यिुीय सञ्चार माध्यमबाट क्रफिाव वा संसोधन गनव सक्रकनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजमको क्रवद्यिुीय बोिपत्र वा प्रस्िाव बाहेक अन्य िररकाबाट बोिपत्र वा प्रस्िाव 
पेश गने बोिपत्रदािा वा प्रस्िावदािािे आफूिे पेश गरेको बोिपत्र वा प्रस्िाव क्रफिाव लिन वा 
संसोधन गनव चाहेमा बोिपत्र वा प्रस्िाव पेश गनव िोक्रकएको अजन्िम समय समाप्त हनु ुभन्दा चौलबस 
घण्टा अगावै लसिबन्दी लनवेदनको खामको बाक्रहरी भागमा देहाय बमोजजमका कुरा उल्िेख गरी 
बोिपत्र वा प्रस्िाव क्रफिाव वा संशोधनको िालग लनवेदन ठदन ुपनेछ :– 

(क) बोिपत्र वा प्रस्िावकोक्रवषय, 

(ख) बोिपत्र वा प्रस्िाव आह्वान गने नगरपालिका वा अलधकारीको नाम र िेगाना, 
(ग) बोिपत्र वा प्रस्िाव संशोधन गरीएको वा क्रफिाव माग गरीएको क्रवषय, 

(घ) बोिपत्र वा प्रस्िाव खोल्ने ठदन र समयमा मात्र खोल्न ुपनुव, 
3. उपलनयम (२) बमोजजमको लनवेदन एक पटक भन्दा बढी ठदन पाइने छैन । 

4. उपलनयम (२) बमोजजमको लनवेदन िथा एक पटक संशोधन भइसकेको बोिपत्र वा प्रस्िाव क्रफिाव 
ठदन सक्रकने छैन । 

5. बोिपत्र वा प्रस्िावदािािे आफूिे पेश गरेको बोिपत्र वा प्रस्िाव क्रफिाव लिन वा संशोधन गनुव पदाव 
बोिपत्र वा प्रस्िाव पेश गदाव जनु माध्यमबाट बोिपत्र वा प्रस्िाव पेश गरेको हो सोही माध्यमबाट 
मात्र क्रफिाव वा संशोधन गनुवसक्नेछ र फरक माध्यमबाट पेश गरेको लनवेदन उपर कारबाही हनुेछैन 
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6. उपलनयम (२) बमोजजमको लसिबन्दी लनवेदन खाम प्राप्त हनु आएमा नगरपालिकािे त्यस्िा खाम 
लनयम ६६ बमोजजम सरुजिि राख्नपुनेछ । 

 

68. बोिपत्र खोल्न े : 
1. प्रमखु प्रशासकीय अलधकृििे नगरपालिकामा दिाव भएका बोिपत्र वा प्रस्िाव लनयम १६ बमोजजमको 

खररद अलधकारीको संयोजकत्वमा बोिपत्र वा प्रस्िाव खोल्न कभिीमा दईु जना सदस्य रहने सलमलि 
गिन गरी बोिपत्रदािा वा लनजको प्रलिलनलधको रोहवरमा पूवव लनधावररि समयमा बोिपत्र वा प्रस्िाव 
खोल्न बाधा पने छैन । िर बोिपत्रदािा वा लनजको प्रलिलनलध उपजस्थि नभएको कारणिे मात्र 
बोिपत्र वा प्रस्िाव खोल्नपुनेछ। 

2. उपलनयम (१) बमोजजम बोिपत्र खोल्न ुअजघ नगरपालिकािे भयाद नाघी प्राप्त हनु आएको बोिपत्रको 
खाम, बोिपत्र क्रफिाव वा संशोधन गनवको िालग ठदइएको लनवेदनको खाम र रीिपूववक दिाव भएका 
बोिपत्रकोखामिाई छुट्याई भयादनाघी प्राप्त हनु आएका बोिपत्र नखोिी सभवजन्धि 
बोिपत्रदािािाई क्रफिाव गनुव पनेछ । यसरी क्रफिाव गदाव सोको व्यहोरा, लमलि र समय समेि खिुाई 
खररद कारवाहीको प्रलिवेदन ियार गनुवपनेछ । 

3. नगरपालिकािे उपलनयम (२) बमोजजम बोिपत्र क्रफिाव गरेपलछ बोिपत्रदािािे क्रफिाव गनव माग गरेको 
बोिपत्रको खाम खोिी त्यस्िो बोिपत्रदािाको नाम पढेर सनुाउन ु पनेछ र त्यसपलछ बोिपत्र 
संशोधन गनवको िालग ठदइएका सबै खाम खोिी त्यस्िा खामलभत्र रहेको व्यहोरा पढेर सनुाउनपुनेछ 
। 

4. उपलनयम (३) बमोजजम व्यहोरा पढी सकेपलछ नगरपालिकािे दाजखिा भएका बोिपत्र िमैसँग 
खोिी त्यस्िो बोिपत्रको देहायको कुरा पढेर सनुाई सोको मचुलु्का ियार गनुव पनेछ र त्यस्िो 
मचुलु्कामा उपजस्थि बोिपत्रदािा वा लनजको प्रलिलनलधको दस्िखि गराउन ुपनेछ:– 

क) बोिपत्रदािाकोनाम र िेगाना, 
ख) बोिपत्रको कबोि अङ्क, 

ग) बोिपत्रमा कुनै छुट ठदन प्रस्िाव गरीएको भए सोकोव्यहोरा, 
घ) प्राक्रवलधक स्पेलसक्रफकेसनको क्रवकल्प प्रस्िाव गरीएकोभए सोको कबोि अङ्क, 

ङ) बोिपत्र जमानि भए वा नभएको, 
च) अङ्क र अिरका बीच लभन्निा भए सो लभन्निाको क्रववरण, 

छ) बोिपत्र फाराम (िेटर अफ लबड) र मूल्य सूची (प्राइस सेडयूि)मा बोिपत्रदािा वा 
लनजको प्रलिलनलधको हस्िािर भए वा नभएको, 

ज) बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा सच्याइएको वा केरमेट गरेकोमा केरमेट गरी उल्िेख 
गरेकोरकम र व्यहोरा, 
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झ) केरमेट भएको वा सच्याइएको स्थानमा बोिपत्रदािा वा लनजको प्रलिलनलधको हस्िािर भए 
वा नभएको, 

ञ) बोिपत्र फाराममा बोिपत्रदािािे कुनै कैक्रफयि उल्िेख गरेको भए सोको व्यहोरा र दररेट 
क्रववरण माग गरेको भए सोको क्रववरण, 

ट) नगरपालिकािे उपयिु िानेको अन्य आवश्यक कुरा । 

5. यस लनयम बमोजजम बोिपत्र खोल्दाको समयमा बोिपत्र स्वीकृि वा अस्वीकृि गनेलनणवय गनव 
सक्रकनेछैन । 

6. उपलनयम (१) बमोजजम बोिपत्र वा प्रस्िाव खोल्दा लनयम ३७ र ३८ बमोजजमको बोिपत्र वा 
प्रस्िाव भए ऐनको दफा ३२ बमोजजमको प्रक्रियाबाट बोिपत्र वा प्रस्िावको बाक्रहरी खाम खोिी 
आलथवक प्रस्िाविाई नखोिी छुट्याई लनयम ६६ बमोजजम सरुजिि राख्नपुनेछ । 

69. बोिपत्रको पूणविाको परीिण  : बोिपत्रको पूणविाको परीिण गदाव मूल्याङ्कन सलमलििे ऐनको दफा २३ 
को उपदफा (३) मा उल्िेख भएका कुराको अलिररि देहायका कुराको परीिण गनुव पनेछ  :– 

1. बोिपत्रदािा व्यजिगि रुपमा वा संयिु उपिमको साझेदारको रुपमा एक भन्दा बढी बोिपत्रमा 
संिग्न भए वा नभएको, 

2. बोिपत्रदािा ऐनको दफा ६३ को उपदफा (२) र (३) बमोजजम खररद कारवाहीमा भाग लिन 
अयोग्य भए वा नभएको, 

3. खररद शाखा/ईकाइबाट वा नगरपालिकािे अन्य लनकायबाट क्रविी भएको बोिपत्र सभबन्धी 
कागजािमा बोिपत्र पेश भए नभएको, 

4. सभवजन्धि व्यजि, फमव, संस्था वा कभपनी आफैिे खररद गरेको बोिपत्र सभबन्धी कागजाि भरी 
पेश गरेको वा नगरेको। 

70. बोिपत्रको मूल्याङ्कन  : 
1. अन्िरावक्रियस्िरको बोिपत्रमा बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा बोिपत्रको मूल्य क्रवलभन्न मदु्रामा उल्िेख 

गनव सक्रकने व्यवस्था भएमा त्यस्िो बोिपत्रहरुका मूल्यिाई सोही कागजािमा उल्िेख भए 
बमोजजमको क्रवलनमय दर र मदु्रा अनसुार एउटै मूल्यमा पररविवन गरी बोिपत्रको मूल्याङ्कन र ििुना 
गनुव पनेछ 

2. बोिपत्रको मूल्याङ्कन र ििुना गदाव मूल्य अलभवकृ्रद्ध कर बाहेकको कबोि अङ्क कायम गरी ििुना 
गनुवपनेछ । 

3. प्रचलिि ऐन वा यस लनयमाविीमा व्यवस्था गरीए बमोजजम बाहेक कुनै बोिपत्रदािा वा आलधकाररक 
रुपमा लनणवय प्रक्रियामा संिग्न नभएका अन्य कुनै व्यजििाई बोिपत्रको परीिण, त्यस्िो परीिण 
गने लसिलसिामा बोिपत्रदािासँग माग गरीएको जानकारी वा प्राप्त जानकारी, मूल्याङ्कन िथा ििुनासँग 
सभबजन्धि जानकारीहरु ठदन पाइने छैन । 
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4. मूल्याङ्कन सलमलििे ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजजम मूल्याङ्कंनको िालग समावेश भएका 
बोिपत्रको मूल्याङ्कन गदाव त्यस्िो बोिपत्रको बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा उल्िेख भएकोआधार र 
िररका अनसुार गनुव पनेछ ।  

5. उपलनयम (४) बमोजजम बोिपत्रको मूल्याङ्कन गदाव बोिपत्रको प्राक्रवलधक, व्यापाररक र आलथवक 
पिकोमूल्याङ्कन गनुव पनेछ । 

6. बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा उजल्िजखि िेत्र, गणुस्िर, क्रवशेषिा, सिव, कायवसभपादन वा अन्य कुनै 
आवश्यकिामा िाजत्वक फरक र गभभीर असर नपने साववजलनक लनकायिाई स्वीकायव सानालिना 
फरक भएका बोिपत्रहरुिाई सारभिूरुपमा प्रभावग्राही बोिपत्र मालननेछ र त्यस्िा बोिपत्रको 
मूल्याङ्कन गदाव िागिमा कुनै प्रभाव पने भएमा त्यस्िो प्रभावको मूल्य समान आधारमा कायम गरी 
बोिपत्रको कबोि अङ्कमा समायोजन गरी बोिपत्रकोमूल्याक्रङ्कंि रकम लनकाल्नपुनेछ । 

7. उपलनयम (६) र लनयम ७१, ७२, ७३ बमोजजम लनकालिएको बोिपत्रको मूल्याक्रङ्कंि रकम 
बोिपत्रकोििुना गने प्रयोजनकोिालग मात्र प्रयोग हनुेछ र खररद सभझौिाकोमूल्यमा समावेश गनव 
पाइने छैन । 

8. बोिपत्रको मूि प्रलि र प्रलिलिक्रप प्रलिमा मूल्य वा अन्य कुनै कुरामा लभन्निा पाइएमा मूि प्रलिमा 
उल्िेख भएको मूल्य वा कुरा मान्य हनुेछ । 

9. मूल्याङ्कन सलमलििे उपलनयम (६) बमोजजमको सानालिना फरकको मूल्याङ्कन कायम गदाव सभवजन्धि 
कामको िागि अनमुान वा प्रचलिि बजार मूल्य वा व्याजदरको आधारमा कायम गनुव पनेछ । 
त्यस्िो िागि अनमुान, प्रचलिि बजार मूल्य वा ब्याज दर लनजश्चि नभएको अवस्थामा सोही आइटमको 
अन्य सारभिू रुपमा प्रभावग्राही बोिपत्रमा उल्िेख भएको मूल्यको औसिका आधारमा कायम गनुव 
पनेछ । 

10. यस लनयम बमोजजम कायम गरीने मूल्यको औजचत्यिाको सभवन्धमा बोिपत्रदािासँग परामशव गनुव 
हदैुन । 

71. बोिपत्रको प्राक्रवलधक पिको मूल्याङ्कन  :  

1. मूल्याङ्कन सलमलििे लनयम ७० को उपलनयम (५) बमोजजम बोिपत्रको प्राक्रवलधक पिको मूल्याङ्कन 
गदाव देहायका कुराको मूल्याङ्कन गनुवपनेछः– 

क) मािसामान आपूलिव, लनमावण कायव वा अन्य सेवाको िेत्र, 

ख) मखु्य मखु्य मािसामान, लनमावण कायव वा अन्य सेवाको प्राक्रवलधक स्पेलसक्रफकेसन र कायव 
सञ्चािन िथा कायवसभपादन (अपरेक्रट एण्ड पफव मेन्स) क्रवशेषिाहरु, 

ग) वारेन्टीको समयावलध । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम मूल्याङ्कन गदाव बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा उजल्िजखि कुरा र 
बोिपत्रदािािे बोिपत्रमा उल्िेख गरेको कुरामा कुनै लभन्निा पाइएमा मूल्याङ्कन सलमलििे सो 
लभन्निा समेि उल्िेख गनुव पनेछ । 
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3. उपलनयम (२) बमोजजमको लभन्निाको मूल्य बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा उल्िेख भए बमोजजमको 
आधार र िररका बमोजजम गणना गरी कायम गनुव पनेछ । 

72. बोिपत्रको व्यापाररक पिको मूल्याङ्कन  : 
1. लनयम ७१ बमोजजम बोिपत्रको प्राक्रवलधक पिको मूल्याङ्कन भएपलछ मूल्याङ्कन सलमलििे त्यस्िो 

बोिपत्रको लनयम ७० को उपलनयम (५) बमोजजम व्यापाररक पिको मूल्याङ्कन गदाव देहायका 
कुराको मूल्याङ्कन गनुव पनेछ :– 

क) मािसामान, लनमावण कायव वा अन्य सेवा आपूलिव वा सभपन्न गने अवलध, 

ख) भिुानीको सिव, 
ग) बोिपत्रदािािे समयमा काम सभपन्न नगरे वापि लिनुव पने पूवव लनधावररि िलिपूलिव िथा समय 

अगावै कायव सभपन्न गरेवापि पाउने बोनस, 

घ) प्रत्याभलूि सभबन्धी बोिपत्रदािाको दाक्रयत्व, 

ङ) बोिपत्रदािािे पूरा गनुव पने दाक्रयत्व, 

च) बोिपत्रदािािे प्रस्िाक्रवि खररद सभझौिामा अन्य कुनै सिव थप गरेको भए त्यस्िो सिव। 

2. उपलनयम (१) बमोजजम मूल्याङ्कन गदाव बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा उजल्िजखि कुरा र 
बोिपत्रदािािे बोिपत्रमा उल्िेख गरेको कुरा जाँची कुनै लभन्निा पाइएमा मूल्याङ्कन सलमलििे सो 
लभन्निा समेि उल्िेख गनुव पनेछ। 

3. मूल्याङ्कन सलमलििे उपलनयम (२) बमोजजमको लभन्निाको मूल्य कायम गदाव बोिपत्र सभबन्धी 
कागजािमा उल्िेख भए बमोजजमको आधार र िररका बमोजजम गणना गरी कायम गनुव पनेछ । 

73. बोिपत्रको आलथवक पिको मूल्याङ्कन  : 
1. लनयम ७१ र ७२ बमोजजम बोिपत्रको प्राक्रवलधक र व्यापाररक पिको मूल्याङ्कन भएपलछ त्यस्िो 

बोिपत्रको आलथवक पिको मूल्याङ्कन गनुव पनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम आलथवक पिको मूल्याङ्कन गदाव प्राक्रवलधक र व्यापाररक पिका कुराहरु 
मध्ये आवश्यक कुराहरुको र आवश्यकिानसुार देहायका कुरा समेिको बोिपत्र सभबन्धी 
कागजािमा उल्िेख भएको आधार र िररका बमोजजम मूल्य लनधावरण गरी बोिपत्रको मूल्यांक्रङ्कि 
रकम कायम गनुव पनेछ । 

3. उपलनयम (२) को खण्ड (ख) बमोजजम प्राक्रवलधक क्रवशेषिाको मूल्याङ्कन गदाव बोिपत्र सभबन्धी 
कागजािमा उजल्िजखि खररद सभबन्धी न्यूनिम दर, िमिा वा प्रलिफि (आउटपटु) भन्दा बढी 
दर, िमिा वा प्रलिफिको बोिपत्र पेश भएकोमा मूल्याङ्कन सलमलििे न्यूनिम दर, िमिा वा 
प्रलिफिको मात्र मूल्याङ्कन गनुव पनेछ । 

4. बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा स्वदेशी मािसामान र स्थानीय लनमावणःव्यवसायीिाई प्राथलमकिा 
ठदइने कुरा उल्िेख भएकोमा बोिपत्रको आलथवक पि मूल्याङ्कन गदाव मूल्याङ्कन सलमलििे स्वदेशी 
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मािसामान वा लनमावण व्यवसायीिाई ठदइने प्राथलमकिाको रकम गणना गरी त्यस्िो रकम क्रवदेशी 
बोिपत्रदािाको कबोि अंङ्कमा जोडी मूल्यांक्रङ्कि अंङ्क कायम गनुव पनेछ । 

5. मूल्याङ्कन सलमलििे बोिपत्र मूल्याङ्कन गदाव बोिपत्रदािािे लसफाररस गरेका जगेडा पाटवपजुावका 
सभवन्धमा क्रवचार गनुव हुंदैन । 

74. लनमावण कायवको बोिपत्रको क्रवशषे मूल्याङ्कनः  

1. लनमावण कायवको बोिपत्र मूल्याङ्कन गदाव मूल्याङ्कंन सलमलििे लनयम ७१, ७२, ७३ मा उजल्िजखि 
कुराको अलिररि देहायका कुराको मूल्याङ्कन गनव पनेछः– 

क) लनमावण कायवको कायव योजना, कायवसभपादन िालिका र पररचािन समय बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा 
उल्िेख भए अनसुारको भए वा नभएको, 

ख) बोिपत्रदािािे क्रवि अफ क्वान्टीक्रटमा संिग्न आइटमको िालग उल्िेख गरेको प्रलि एकाइ दर 
क्रवश्वसनीय भए वा नभएको, 

ग) कबोि अंङ्क देहायकोकारणिेअसन्िलुिि भए वा नभएकोः– 

 खररद सभझौिाको प्रारजभभक चरणमा गनुव पने कामको आइटमको िालग बोिपत्रदािािे 
अस्वाभाक्रवक उच्च दर उल्िेख गरेकोिे वा 

 बोिपत्रदािािे क्रवि अफ क्वाजन्टटीको कुनै आइटममा न्यून अनमुान भएको भनी क्रवश्वास 
गरेको आइटमको िालग लनजिे अस्वाभाक्रवक उच्च दर उल्िेख गरेकोिे। 

घ) बोिपत्रदािािे पेश गरेको ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ ३) बमोजजमको क्रववरण 
अनरुुप सो लनमावण कायव सभपन्न गनव सक्ने लनजको प्राक्रवलधक िमिा भए वा नभएको । 

2. उपलनयम (१) को खण्ड (ग) बमोजजमको अवस्थामा वा बोिपत्रदािािे सन्िोषजनक रुपमा काम 
सभपन्न गनव नसक्ने गरी न्यून कबोि अंङ्क उल्िेख गरेको वा लनमावण कायवको िेत्र वा प्राक्रवलधक 
स्पेलसक्रफकेसन गिि रुपमा बझुी वा नबझुी अस्वाभाक्रवक न्यून कबोि अंङ्क उल्िेख गरेको वा 
प्रारजभभक चरणमा गरीनेलनमावण कायवको िालग बढी दरिेउल्िेख गरेको (फ्रन्ट िोलड) छ, छैन भने्न 
कुरा मूल्याङ्कन सलमलििे जाँच गनुव पनेछ । त्यसरी न्यून कबोि अंङ्क उल्िेख गरेको अवस्थामा 
मूल्याङ्कन सलमलििे त्यस्िोबोिपत्रदािासँग दर क्रवश्लषेण सक्रहिकोस्पष्टीकरण माग गनुव पनेछ । 

3. मूल्याङ्कन सलमलििे उपलनयम (२) बमोजजम मागेको स्पष्टीकरण सन्िोषजनक भएमा त्यस्िो 
बोिपत्रदािासँग लनजको कबोि अंङ्कको आि प्रलिशििे हनुे रकम बराबरको थप कायवसभपादन 
जमानि लिई बोिपत्र स्वीकृि गने लसफाररस गनव र त्यस्िो स्पष्टीकरण सन्िोषजनक नभएमा 
त्यस्िोबोिपत्र अस्वीकृि गनव कायावियिाई लसफाररस गनव सक्नेछ । 

4. उपलनयम (३) बमोजजम लिइएको थप कायवसभपादन जमानि अजन्िम क्रवि भिुानी भएपलछ क्रफिाव 
गनुव पनेछ । 

75. प्रलिवेदन पेश गनुव पने  : मूल्याङ्कन सलमलििे ६९, ७०, ७१, ७२, ७३ बमोजजम गरेको परीिण िथा 
मूल्यांङ्कनको क्रवस्ििृ क्रवश्लषेण र देहायका कुरा खिुाई सोको प्रलिवेदन ियार गनुव पनेछ र सो प्रलिवेदन 
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खररद एकाई प्रमखुिे लनयम ६३ को अलधनमा रही िोकेको अवलध लभत्र प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिसमि 
पेश गनुव पनेछः– 

1. बोिपत्रदािाको नाम र िेगाना, 
2. बोिपत्रदािाहरुको कूि कबोि रकम र मदु्रा, 
3. ऐनको दफा २३ को उपदफा (८) र (९) बमोजजम त्रकु्रट सच्याइएको भए त्यस्िो त्रकु्रट सच्याई 

कायम भएको कूि कबोि रकम र मदु्रा, 
4. बोिपत्रदािािे कुनै छुट ठदन प्रस्िाव गरीएको कुरा आलथवक प्रस्िाव खोिेको मचुलु्कामा उल्िेख 

भएको भए मूल्याङ्कन सलमलििे त्यसरी छुट ठदन प्रस्िाव गरीएको रकम समायोजन गरेको कुरा, 
5. ऐनको दफा १३ उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोजजम बोिपत्र ििुना गनव प्रयोग भएको मदु्रा 

र उजल्िजखि लमलिको क्रवलनमय दरको कायम भएको रकम, 

6. ऐनको दफा २३ को उपदफा (२), (३), (४), र (६) बमोजजम परीिण गदाव पाइएका आधारहरु, 

7. ऐनको दफा २५ को उपदफा (८) बमोजजम न्यूनिम मूल्याक्रङ्कि सारभिूरुपमा प्रभावग्राही बोिपत्रको 
मूल्यांङ्कनको आधार र िररका । 

76. बोिपत्र स्वीकृि गने अलधकारी  : 
1. देहायको रकम को बोिपत्र स्वीकृि गने अलधकारी देहायका अलधकारीिाई हनुेछ  :– 

क) पन्र करोड रुपैयाँ सभमको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि र 

ख) पन्र करोड रुपैयाँ भन्दा बढीकोप्रमखु । 

2. कुनै अलधकारीिे उपलनयम (१) बमोजजम बोिपत्र आफैिे स्वीकृि गनव नलमल्ने भएमा एक िह 
मालथको अलधकारीबाट स्वीकृि गराउन ुपनेछ । 

77. मािसामानको नमूना  : 
1. बोिपत्र मूल्याङ्कन हुँदा असफि भएको बोिपत्रदािािे आफूिे पेश गरेको मािसामानको नमनुा 

क्रफिाव लिन सभवजन्धि नगरपालिका समि खररद सभझौिा भएको साि ठदन लभत्र लिजखि रुपमा 
अनरुोध गनव सक्नेछ। 

2. उपलनयम (१) बमोजजम अनरुोध भएकोमा त्यस्िो मािसामानको नमनुा परीिणबाट नष्ट नभएको 
भए ढुवानी गने र प्याकेजजङ गने िगायिका सभपणव खचव बोिपत्रदािािे नै व्यहोने गरी त्यस्िो 
नमनुा नगरपालिकािे लनजिाई क्रफिाव गनुवपनेछ । 

3. स्वीकृि बोिपत्रको बोिपत्रदािािे पेश गरेकोमािसामानको नमनुाको आपूलिवगरीने मािासामानसँग 
ििुना गने प्रयोजनको िालग नगरपालिकािे बोिपत्र मूल्याङ्कन सलमलिबाट प्रमाजणि गराइ सरुजिि 
राख्नपुनेछ । 
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पररच्छेद – ६ 

                                 परामशव सेवा सभबन्धी व्यवस्था 
78. कायव िते्रगि सिव ियार गनुव पने  : नगरपालिकािे परामशव सेवा खररद गनवको िालग देहायका कुरा 

सक्रहिको कायव िेत्रगि सिव ियार गनुव पनेछ  : 
1. परामशवदािािे गनुव पने कामको पषृ्ठभलूम र उदे्दश्य, 

2. परामशवदािाकोकायविेत्र र लनजिेसभपादन गनुव पने काम, 

3. कामसँग सभबजन्धि अध्ययन िथा आधारभिू ि्यांक उपिब्ध भए सोको क्रववरण, 

4. परामशवदािािे नगरपालिकािाई कुनैज्ञान वा सीप हस्िान्िरण गनुव पने भए सो सभबन्धी क्रववरण, 

5. िालिम प्रदान गनुवपने भए िालिम ठदन ुपने कमवचारीकोसङ्खख्या, 
6. परामशवदािािे मखु्य जनशजिको काम िथा योग्यिा र लनजिे गनुव पने कामको िालग िाग्न े

अनमुालनि समय, 

7. परामशवदािािे काम सरुु गने र सभपादन गरीसक्न ुपनेसमय, 

8. नगरपालिकािे परामशवदािािाई उपिब्ध गराउनेसूचना, भौलिक सकु्रवधा, उपकरण को क्रववरण, 

9. परामशवदािािे पेश गनुव पने प्रलिवेदन, ि्याङ्क, नक्सा, सभे प्रलिवेदन आठदको क्रववरण । 

79. खलु्िा रुपमा आशयपत्र माग गरी सजङ्खिप्त सूची ियार गनुव पने  : 
1. नगरपालिकािे लबस िाख रुपैंया भन्दा बढी मूल्यको परामशव सेवा खररद गनव ऐनको दफा ३० 

बमोजजम सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र माग गनुव पनेछ । 

2. सामान्यिया दश करोड रुपैंयाभन्दा बढी रकमको परामशव सेवा खररद गनुव परेमा अन्िराक्रियस्िरको 
आशयपत्र माग गनुव पनेछ । 

क) ऐनको दफा १५ को अवस्थामा बाहेक बीस िाख रुपैंया भन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसभम 
िागि अनमुान भएको परामशव सेवाबाट खररद गनुव परेमा राक्रियस्िरको आशयपत्रदािा 
बीच मात्र प्रलिस्पधाव गराई आशयपत्र माग गनुव पनेछ । 

3.  उपलनयम (१) र (२) बमोजजम आशयपत्र माग गने सूचनामा देहायका कुराहरु खिुाउन ुपनेछ 
:– 

क) नाम र िेगाना, 
ख) प्रस्िाक्रवि काम वा आयोजनाको सामान्य क्रववरण, 

ग) प्रस्िाक्रवि कामको खचव व्यहोने स्रोि, 

घ) आशयपत्रदािाको योग्यिा, 
ङ) आशयपत्रदािा फमव वा कभपनी भए :— 

I. फमव वा कभपनीको क्रववरण, संगिन र कमवचारी, 
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II. दईु वा दईु भन्दा बढी फमव वा कभपनीको नाम, िेगाना, क्रववरण िथा मखु्य भई काम 
गने फमव वा कभपनीको नाम, िेगाना, क्रववरण िथा मखु्य भई काम गने फमव वा कभपनीको 
नाम, 

III. क्रवगि साि वषवमा सभपन्न गरेको समान प्रकृलिको काम र स्थानको क्रववरण, 

IV. प्रस्िाक्रवि कायवमा संिग्न हनुे प्रमखु जनशजिको वैयजिक क्रववरण । 

V. व्यजिगि परामशवदािाको हकमा क्रवगि चार वषवमा सभपन्न गरेको समान प्रकृलिको काम 
र स्थानको क्रववरण िथा लनजको वैयजिक क्रववरण, 

VI. प्रस्िाक्रवि कायव सभपन्न गनव िाग्ने अनमुालनि समय, 

VII. संजिप्त सूचीमा परेका व्यजि, फमव, संस्था वा कभपनीबाट मात्र परामशव सेवा खररद सभबन्धी 
प्रस्िाव माग गरीनेकुरा, 

VIII. आशयपत्रदािािे पेश गनुव पने कागजािहरु, 

IX. आशयपत्र ियार गने लनदेशन र आशयपत्र पेश गने अजन्िम लमलि िथा स्थान, 

X. नगरपालिकासँग सभपकव  गने िेगाना र सभपकव  व्यजि । 

4. अन्िरावक्रियस्िरको आशयपत्र माग गदाव प्रमखुको स्वीकृलि लिन ुपनेछ । 

5. यस लनयम बमोजजम पनव आएका आसयपत्रदािाको योग्यिा, अनभुव र िमिा समेि मूल्याङ्कन गरी 
नगरपालिकािे आशयपत्र दािाको योग्यिा, अनभुव र िमिा मूल्याङ्कन गने आधार समेि यक्रकन 
गरी त्यस्िो परामशव सेवा ठदन सक्ने आसय पत्र दािाको छनौट गनुव पनेछ ।िर स्वीकृि मूल्याङ्कन 
आधारहरु आशयपत्र दाजखिा भई सकेपलछ पररविवन गरी मूल्याङ्कन गनव सक्रकनेछैन । 

6. अन्िराक्रियस्िरको आशयपत्र दािाको छनौट गदाव साववजलनक लनकायिे क्रवलभन्न मिुकु, पषृ्ठभलूम र 
एक स्थानीय फमव वा कभपनीको छनौट गनुव पनेछ । 

7. उपलनयम (१) बमोजजमको सूचना बमोजजम आशयपत्र पेश नगने ख्यालि प्राप्त परामशवदािासँग 
सभपकव  गरी लनजको नाम संजिप्त सूचीमा समावेश गनव सक्रकनेछ । 

8. यस लनयम बमोजजम आशयपत्रदािाको छनौट गदाव वा उपलनयम (७) बमोजजम नाम समावेश गदाव 
कभिीमा िीनवटा आशयपत्र दािा छनौट हनु नसके नगरपालिकािे पनुः सूचना प्रकाशन गरी 
आशयपत्र माग गनुव पनेछ । 

9. उपलनयम (८) बमोजजम दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गदाव पलन कभिीमा िीनवटा आशयपत्र छनौट 
हनु नसकेमा छनौट भएका जलि आशयपत्रदािाको मात्र सूची कायम गनव सक्रकनेछ । 

10. यस लनयम बमोजजम ियार भएको सूचीको जानकारी नगरपालिकािे आशयपत्र पेश गने सबै 
आशयपत्रदािािाई ठदन ुपनेछ । 

11. उपलनयम (२) बमोजजम परामशव सेवाको खररदको हकमा क्रवदेशी आशयपत्रदािािे स्वदेशी 
परामशवदािा व्यजि फमव वा कभपनीसंग संयिु उपिम गरेमा त्यस्िो क्रवदेशी आशयपत्रदािािाई 
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प्राथलमकिा ठदन सक्रकनेछ । िर यसरी संयिु उपिम कायम गदाव दोहोरो पने गरी संयिु 
उपिम गनव सक्रकने छैन । 

12. उपलनयम (५) बमोजजम िमिाको मूल्याङ्कन गदाव परामशव सेवाको िागि अनमुानको एक सय 
पचास प्रलिशिमा नबढ्ने गरी हनुे कारोबार रकम (टनव ओभर)को आधार लिनपुनेछ । 

13. उपलनयम (५) बमोजजम आशयपत्रदािाको छनौट गदाव लनयम ६३ बमोजजमको अवलधलभत्र कायव 
सभपन्न हनुे गरी छनौट गनुव पनेछ । 

14. यस लनयम बमोजजम आशयपत्रदािा छनांैैट गदाव कुनै आशयपत्र दािािे आफूिे प्राप्त गरेको अंङ्क 
र छनौटमा पनव नसकेको कारण नगरपालिकासँग माग गरेमा पाँच ठदनलभत्र लनजिे प्राप्त गरेको 
अंङ्क र छनौट हनु नसकेको  कारण आशयपत्रदािािाई ठदनपुनेछ । 

 

80. प्रस्िाव माग गने  : 
1. लनयम ७९ बमोजजम सजङ्खिप्त सूची ियार भएपलछ नगरपालिकािे सो सूचीमा परेका आशयपत्र 

दािाहरुिाई प्रस्िाव सभबन्धी कागजाि, हिुाक, कुररयर वा व्यजि वा क्रवद्यिुीय सञ्चार माध्यम 
माफव ि पिाई बीस िाख रुपैयासभम िागि अनमुान भएको खररदका िालग कभिीमा पन्र ठदन र 
सो भन्दा बढी िागि अनमुान भएको खररदका िालग कभिीमा िीस ठदनको समय ठदई लनजहरुबाट 
प्रस्िाव माग गनुव पनेछ । त्यसरी पिाइने प्रस्िाव सभबन्धी कागजािको कुनै शलु्क िाग्ने छैन 
। 

2. प्रस्िाव सभबन्धी कागजािमा ऐनको दफा ३१ मा उजल्िजखि कुराका अलिररि 
नगरपालिकािेदेहायका कुराहरु उल्िेख गनुव पनेछ :– 

क) प्रस्िाव माग पत्र, 

ख) प्रस्िावदािािे प्रस्िाव गरेको प्रमखु जनशजििे आफनो हािसािैको वैयजिक क्रववरण सत्य 
र पूणव रहेको कुरा प्रमाजणि गरेको हनु ुपने व्यहोरा, 

ग) प्राक्रवलधक प्रस्िाव मूल्याङ्कन गरेपलछ मात्र आलथवक प्रस्िाव खोलिने कुरा, 
घ) प्राक्रवलधक प्रस्िावमा प्रस्िावदािािेप्राप्त गनुव पनेउत्तीणाांङ्क, 

ङ) प्रस्िावदािािे सभवजन्धि कामको िालग आफ्नो छुटै्ट कायवयोजना िथा जनशजि प्रस्िाव गनव 
सक्ने वा नसक्ने, 

च) प्रस्िावदािािे कायविेत्रगि सिवमा क्रटप्पणी गनव सक्ने वा नसक्ने, 
छ) प्रस्िाक्रवि कायव गनव आवश्यक पने रकम व्यहोने स्रोि । 

3. नगरपालिकािे प्रस्िाव सभबन्धी कागजािमा प्रस्िाव मूल्यांङ्कनको अंङ्क भार उल्िेख गनुव पनेछ । 

4. उपलनयम (३) बमोजजम अंङ्क भार उल्िेख गदाव देहाय बमोजजम गनुव पनेछ :– 

क) प्रस्िावको छनौट गणुस्िर र िागि क्रवलध अपनाई गरीने भएमा कामको प्रकृलि र जक्रटििा 
अनसुार प्राक्रवलधक िथा आलथवक प्रस्िावको कूि अंङ्क भार एकसय हनुे गरी र त्यस्िोकूि अंङ्क 
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भार मध्येप्राक्रवलधक प्रस्िावकोकूि अंङ्क भार सत्तरी देजख नब्बे र आलथवक प्रस्िावको अंङ्क भार 
िीसदेजख दशसभम हनुे गरी लनधावरण गनुव पनेछ । 

ख) प्रस्िावको छनौट गणुस्िरक्रवलध, लनजश्चि बजेट क्रवलध र न्यून िागि क्रवलध अपनाई गरीने भएमा 
प्राक्रवलधक प्रस्िावको कूि अंङ्क भार एकसय हनुेगरी लनधावरण गनुव पनेछ । 

5. लनजश्चि बजेट क्रवलधबाट परामशवदािाको छनौट गनव प्रस्िाव आह्वान गदाव उपिब्ध बजेट प्रस्िाव 
खिुाउनपुनेछ । 

6. प्रस्िाव सभबन्धी कागजािमा परामशवदािाको छनौट गनव अंङ्क भार उल्िेख गदाव नगरपालिकािे 
देहाय बमोजजमको अंङ्कको सीमा ननाघ्ने गरी कामको प्रकृलि र जक्रटििा अनसुार उपयिु अंङ्क 
उल्िेख गनुव पनेछ  :– 

क) प्रस्िावदािाको खास कामको अनभुव— कूि अंङ्कको पजच्चस प्रलिशिसभम 

ख) कायवसभपादन गनै िररका र कायव िेत्रगि सिव प्रलिको प्रभावग्राक्रहिा— कूि अंङ्कको बीसदेजख 
पैलिस प्रलिशिसभम 

ग) मखु्य मखु्य जनशजिको योग्यिा र अनभुव — कूि अंङ्कको िीसदेजख सािी प्रलिशिसभम 

घ) प्रक्रवलध हस्िान्िरण वा िालिम — कूि अंङ्कको दश प्रलिशिसभम 

ङ) स्वेदशी जनशजिको सहभालगिा — कूि अंङ्कको दश प्रलिशिसभम जभमा कूि अंङ्क १०० 

7. उपलनयम (६) को खण्ड (ङ) मा उजल्िजखि अंङ्क भार राक्रियस्िरको प्रस्िावको हकमा िागूहनु े
छैन । 

8. उपलनयम (६) मा उजल्िजखि सबै मूल्यांङ्कनका आधारिाई िीनवटा उप— आधारमा क्रवभाजन गरी 
सो वापिको अंङ्क समेि लनधावरण गनुव पनेछ। 

9. उपलनयम (३) बमोजजम अंङ्क भार उल्िेख गदाव उत्तीणावङ्क समेि उल्िेख गनुवपनेछ । 

10. परामशव सेवाको खररदको प्रस्िाव सभबन्धी कागजािमा परामशवदािा छनौट गने अंङ्क भार उल्िेख 
गदाव कुनै परामशवदािा व्यजि, फमव वा कभपनीसँग भइरहेका काम (वकव  इन ह्यान्ड) को जनशजि 
सोही हदसभम पलछल्िो प्रस्िावको मूल्यांङ्कनको समयमा गणना नहनुेकुरा उल्िेख गनुव पनेछ ।  

11. यस लनयम बमोजजम प्रस्िाव मूल्याङ्कन गदाव उपलनयम (८) बमोजजम गरीएको क्रवभाजन र सो 
वापिको अंङ्क भारको आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गनुव पनेछ । 

81. मौजदुा सूचीमा रहेका परामशवदािाबाट प्रस्िाव माग गरी परामशव सेवा लिन सक्रकन े : 
1. नगरपालिकािे बीसिाख रुपैंयाभन्दा कम रकमको परामशव सेवा ऐनको दफा  ६ क. बमोजजमको 

मौजदुा सूचीमा रहेका परामशवदािाबाट लिजखि रुपमा प्राक्रवलधक र आलथवक प्रस्िाव माग गरी खररद 
गनव सक्नेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम प्रस्िाव माग गदाव सभभव भएसभम छ वटा र कभिीमा िीनवटा 
परामशवदािािाई प्रस्िाव सभबन्धी कागजाि पिाई प्राक्रवलधक र आलथवक छुट्टा छुटै्ट खाममा माग 
गनुव पनेछ । 
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3. उपलनयम (२) बमोजजमको प्रस्िाव मूल्याङ्कन क्रवलध गणुस्िर र िागिक्रवलध अनसुार छनौट गनुव 
पनेछ । 

82. प्रस्िाव ियार गनव ठदइन ेलनदेशनमा उल्िेख गनुव पने कुरा  : ऐनको दफा ३१ को उपदफा (२) को खण्ड 
(ग) बमोजजमको प्रस्िाव ियार गनव प्रस्िावदािािाई ठदइने लनदेशनमा नगरपालिकािेदेहायका कुरा उल्िेख 
गनुव पनेछ  :– 

क) प्राक्रवलधक प्रस्िाव र आलथवक प्रस्िावको ढाँचा, 
ख) प्राक्रवलधक र आलथवक प्रस्िाव ियार गने र पेश गने िररका, 
ग) काम कलि चरणमा पूरा हनुे होर थप काम ठदन सक्रकने नसक्रकने कुरा, 
घ) प्रस्िाव सभबन्धी कागजािका सभवन्धमा प्रस्िावदािािे कुनै जानकारी लिन ुपने भए त्यस्िो 

जानकारी लिन सक्रकने िररका, 
ङ) प्रस्िाक्रवि कामको कुनै अंश परामशवदािािे सब कन्रयाकमा ठदन सक्ने नसक्ने कुरा, 
च) नगरपालिकािे उपिब्ध गराउने सूचना, सेवा, उपकरण सभबन्धी जानकारी, 
छ) प्रस्िाव पेश गनुव अजघ प्रस्िावदािाकोबैिक हनुेनहनुेकुरा, 
ज) प्रस्िाव मान्य हनुे अवलध, 

झ) प्रस्िाक्रवि खररद कारवाही अन्िगवि सजृना हनुे कुनै मािसामान आपूलिव, लनमावण कायव, अन्य 
सेवा वा परामशव सेवा सभबन्धी काम परामशवदािा फमव वा लनजसंग सभबद्ध व्यजि संस्थािाई 
ठदँदा प्रस्िाक्रवि परामशव सेवासंगको स्वाथव बाजझन सक्छ भने्न नगरपालिकािाई िागेमा त्यस्िो 
प्रस्िावदािा वा व्यजििाई त्यस्िो काम ठदन नसक्रकने कुरा, 

ञ) प्रस्िावदािा र लनजको जनशजििे लिनुव पनेकर बारेको जानकारी र प्रस्िावदािािे कर वा 
अन्य कुनै क्रवषयमा थप जानकारी लिन चाहेमा लनजिे सभपकव  गनुव पने आलधकारीक अन्य 
लनकाय, 

ट) प्रस्िावको भाषा, 
ि) नगरपालिकािेप्रस्िाव सभबन्धी कागजाि संशोधन गने कायवक्रवलध, 

ड) प्रस्िाव पेश गने िररका, 
ढ) प्रस्िाव खोल्नेिररका, 
ण) गोपनीयिा सभबन्धी सिव । 

83. प्रस्िाव छनौट क्रवलध  : 
1. नगरपालिकािे देहायको कामको िालग परामशव सेवा खररद गदाव गणुस्िर क्रवलध छनौट गरी खररद 

गनव सक्नेछ :– 

क) दािाबाट अपेजिि कायव स्पष्टरुपमा यक्रकन गनव नसक्रकने प्रकृलिको र नगरपालिकािे 
परामशवदािाबाट खोजपूणव प्रस्िावको अपेिा गरेको काम,  
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ख) िुिा बाँध वा प्रमखु पूवावधार लनमावणको सभभाव्यिा अध्ययन वा संरचनात्मक इजन्जलनयररङ 
लडजाइन, राक्रिय महत्वका नीलि सभबन्धी अध्ययन, िुिा सरकारी लनकायको व्यवस्थापन 
अध्ययन जस्िा उच्च दििा आवश्यक पने र भक्रवष्ट्यमा गभभीर िथा दूरगामी प्रभाव पाने 
क्रकलसमको काम, 

ग) व्यवस्थापन परामशव, िेत्रगि (सेक्टरि) िथा नीलिगि अध्ययन जस्िा सेवाको मूल्य कामको 
गणुस्िरमा लनभवर हनुे वा व्यजि, संस्था क्रपच्छे सारभिू रुपमा अिग अिग िररकाबाट 
सभपादन गनव सक्रकने र प्रलिस्पधी प्रस्िावको िागि ििुना गनव नसक्रकने क्रकलसमको काम । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम गणुस्िर क्रवलध छनौट गनव प्रमखुको स्वीकृलि लिन ुपनेछ । 

3. िेखापरीिण, सामान्य इजन्जलनयररङ लडजाइन िथा खररद एजेन्ट जस्िा राम्ररी अभ्यास भइसकेका, 
लनयलमि प्रकृलिका र कम िागि िाग्ने कामका िालग न्यून िागि क्रवलध छनौट गनव सक्रकनेछ । 

84. प्रस्िाव खोल्न ेिररका  : 
1. नगरपालिकािे ऐनको दफा ३२ बमोजजम प्रस्िाव खोल्दा प्रस्िावदािा वा लनजको प्रलिलनलधको 

रोहवरमा खोल्न ुपनेछ । िर प्रस्िावदािा वा लनजको प्रलिलनलध उपजस्थि नभएको कारणिे प्रस्िाव 
खोल्न बाधा पने छैन । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम प्रस्िाव खोल्न ुअजघ नगरपालिकािेभयाद नाघी प्राप्त हनु आएको प्रस्िावको 
खाम र रीिपूववक दिाव भएका प्रस्िावको खामिाई छुट्याई भयाद नाघी प्राप्त हनु आएका प्रस्िाव 
नखोिी सभवजन्धि प्रस्िावदािािाई क्रफिाव गनुव पनेछ । त्यसरी क्रफिाव गरीएको कुरा, लमलि र समय 
नगरपालिकािे खररद कारवाहीको प्रलिवेदनमा खिुाउन ुपनेछ । 

3. उपलनयम (२) बमोजजम प्रस्िाव क्रफिाव गरेपलछ नगरपालिकािेरीिपूववक दिाव भएका प्रस्िावको 
बाक्रहरी खाम िमैसँग खोिी सो खामसँग रहेको प्राक्रवलधक प्रस्िावको खाम खोिी देहायका कुरा 
पढेर सनुाई सोकोमचुलु्का ियार गनुव पनेछ :– 

क) प्रस्िावदािाको नाम र िेगाना, 
ख) प्रस्िावमा प्रस्िावदािाकोहस्िािर भए नभएको, 
ग) प्रस्िाव सभबन्धी कागजािमा सच्याइएको वा केरमेट गरेकोमा प्रस्िावदािा वा लनजको 

प्रलिलनलधिे हस्िािर गरे नगरेको, 
घ) नगरपालिकािे उपयिु िानेको अन्य आवश्यक कुराहरु । 

4. उपलनयम (३) बमोजजमको मचुलु्कामा नगरपालिकािे उपजस्थि प्रस्िावदािा वा लनजको प्रलिलनलधको 
दस्िखि  गराउनपुनेछ । 

5. उपलनयम (३) बमोजजम खोलिएको प्राक्रवलधक प्रस्िाव नगरपालिकािे यथाशीघ्र मूल्याङ्कन सलमलिमा 
पिाउन ुपनेछ । 
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85. प्राक्रवलधक प्रस्िावको मूल्याङ्कन गने िररका  : 
1. प्राक्रवलधक प्रस्िाव मूल्याङ्कन गदाव मूल्याङ्कन सलमलिका प्रत्येक सदस्यिे छुट्टा छुटै्ट रुपमा लनयम ८० 

को उपलनयम (६) मा उजल्िजखि आधार बमोजजम मूल्याङ्कन गरी प्रस्िावदािािे प्राप्त गरेको अंङ्क 
यक्रकन गनुव पनेछ । 

2. मूल्याङ्कन सलमलििे प्राक्रवलधक प्रस्िावको मूल्याङ्कन गनवको िालग सहयोग पयुावउन सभवजन्धि क्रवज्ञहरु 
सक्रहिको िीन सदस्यीय उपसलमलि गिन गनव सक्नछे । 

3. उपलनयम (१) बमोजजम अंङ्क यक्रकन भएपलछ सो सलमलिको प्रत्येक सदस्यिे प्रदान गरेको अंङ्क 
गणना गरी सो सलमलििे त्यस्िो प्रस्िाविे प्राप्त गरेकोऔषि अंङ्क लनकाल्नपुनेछ । 

4. उपलनयम (१) र (२) बमोजजम मूल्याङ्कनपलछ मूल्याङ्कन सलमलििे लनयम ८० को उपलनयम (९) 
बमोजजमको उत्तीणावङ्क प्राप्त गने प्रस्िावदािाहरुको सूची ियार गनुव पनेछ । 

5. उपलनयम (४) बमोजजमको सूची ियार गदाव उच्चिम अंङ्क प्राप्त गने प्रस्िावदािादेजख िमैँ सँग 
ियार गनुवपनेछ । 

6. मूल्याङ्कन सलमलििे प्राक्रवलधक प्रस्िावको मूल्यांङ्कनको कायव समाप्त नहनु्जेि आलथवक प्रस्िाव खोल्न 
हुँदैन । 

7. उपलनयम (४) बमोजजमको सूचीमा रहेका प्रस्िावदािाको मात्र लनयम ८८ बमोजजम आलथवक प्रस्िाव 
खोलिनेछ ।  

8. उपलनयम (४) बमोजजमको सूचीमा समावेश हनु नसकेका प्रस्िावदािाको प्रस्िाव नखोिी सभबजन्धि 
प्रस्िावदािािाई क्रफिाव गनुव पनेछ । 

86. मूल्याङ्कन प्रलिवेदन ियार गनुव पने  : 
1. मूल्याङ्कन सलमलििे लनयम ८५ बमोजजमको मूल्याङ्कन सभबन्धी कारबाही पलछ प्रस्िाबको गणुस्िर 

सभबन्धीमा प्रलिवेदन ियार गनुव पनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजमको प्रलिवेदनमा देहायका कुराहरु समेि उल्िेख गनुव पनेछ  :– 

(क) प्रस्िावदािाकोनाम र िेगाना, 
(ख) प्रस्िावदािा वा लनजकोअलधकार प्राप्त प्रलिलनलधको सहीछाप भए वा नभएको, 
(ग) प्रस्िावदािा प्रस्िाव पेश गनव काननु बमोजजम योग्य भएको पषु्ट्ट्याई गने कागजािहरु पेश 

भए वा नभएको, 
(घ) संयिु उपिम सभबन्धी सभझौिा आवश्यक भए सो पेश भए वा नभएको, 
(ङ) प्रस्िाव सभबन्धी कागजािमा प्रस्िावदािािाई ठदइएको लनदेशन अनरुुप प्रस्िाव पूणव भए वा 

नभएको, 
(च) प्रत्येक प्रस्िावको सापेजिि सबििा, दबुवििा र मूल्याङ्कनका पररणाम । 
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87. प्राक्रवलधक प्रस्िाव मूल्याङ्कन गदाव छनौट भएको प्रस्िावदािािाई सूचना ठदन ुपने  : 
1. नगरपालिकािे लनयम ८५ को उपलनयम (३) बमोजजमको सूचीमा समावेश भएका प्रस्िावदािािाई 

आलथवक प्रस्िाव खोल्ने स्थान, लमलि र समय उल्िेख गरी सो लमलि र समयमा उपजस्थि हनु सूचना 
ठदनपुनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम प्रस्िावदािािाई उपजस्थि हनु सूचना ठदँदा राक्रियस्िरको प्रस्िावको हकमा 
कभिीमा साि ठदन र अन्िराक्रियस्िरको प्रस्िावकोहकमा कभिीमा पन्र ठदनकोअवलध ठदन ुपनेछ 
। 

3. उत्तीणावङ्क प्राप्त नगने प्रस्िावदािािाई लनजको प्राक्रवलधक प्रस्िाव छनौट हनु नसकेको कारण खिेुको 
सूचना सक्रहि लनजको आलथवक प्रस्िाव क्रफिाव ठदनपुनेछ । 

4. यस लनयमाविी बमोजजम प्रस्िवदािा छनौट गदाव कुनै प्रस्िावदािािे आफै प्रालप्त गरेको अंङ्क र 
छनौटमा पनव नसकेको कारण नगरपालिकासँग माग गरेमा पाँच ठदनलभत्र लनजिे प्राप्त गरेको अंङ्क 
र छनौट हनु नसकेको कारण प्रस्िावदािािाई ठदन ुपनेछ । 

88. आलथवक प्रस्िाव खोल्न े : 
1. मूल्याङ्कन सलमलििे आलथवक प्रस्िावको खाम खोल्दा प्रस्िावदािा वा लनजको प्रलिलनलधको उपजस्थलिमा 

खोल्न ुपनेछ । िर प्रस्िावदािा वा लनजको प्रलिलनलध उपजस्थि नभएको कारणिे आलथवक प्रस्िाव 
खोल्न बाधा पनेछैन । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम आलथवक प्रस्िवाकोखाम खोिेपलछ मूल्याङ्कन सलमलििे प्रस्िावदािाको नाम, 

लनजिे प्राक्रवलधक प्रस्िावमा प्राप्त गरेको अंङ्क र आलथवक प्रस्िावमा प्रस्िाव गरेको सेवा शलु्क पढेर 
सनुाई देहाय बमोजजमकोमचुलु्का ियार गनुव पनेछ  :– 

क) प्रस्िावदािाको नाम र िेगाना, 
ख) प्रस्िाक्रवि सेवा शलु्क, 

ग) प्रस्िाक्रवि सेवा शलु्कमा कुनै छुट ठदन प्रस्िाव गरीएको भए सोको व्यहोरा, 
घ) अंङ्क र अिरका बीच लभन्निा भए सो लभन्निाको क्रववरण, 

ङ) आलथवक प्रस्िावमा प्रस्िावदािा वा लनजको प्रलिलनलधको हस्िािर भए नभएको, 
च) आलथवक प्रस्िावमा कुनै कुरा वा व्यहोरा केरमेट गरेको भए सो िाउँमा प्रस्िावदािा वा 

लनजको प्रलिलनलधिे हस्िािर गरे नगरेको िथा केरमेट गरेको रकम र व्यहोरा, 
छ) नगरपालिकािे उपयिु िानेको अन्य आवश्यक कुराहरु । 

89. आलथवक प्रस्िावको मूल्याङ्कन  : 
1. प्रस्िाव सभबन्धी अन्यथा उल्िेख गरीएकोमा बाहेक आलथवक प्रस्िावको मूल्याङ्कन प्रयोजनको िालग 

सो प्रस्िावमा मूल्य अलभबकृ्रद्ध कर बाहेक प्रचलिि काननु बमोजजम परामशवदािािाई िाग्ने कर 
िथा परामशवदािाको भ्रमण, सभबजन्धि कागजािको अनवुाद, प्रलिवेदन छपाई वा जशरोभार खचव 
जस्िा सोधभनाव हनुे खचव समेि लनजको सेवा शलु्कमा समावेश गरीएको मालननेछ । 
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2. मूल्याङ्कन सलमलििे प्रत्येक प्रस्िावदािाको आलथवक प्रस्िावको मूल्याङ्कन गदाव   प्रस्िावमा कुनै अंङ्क 
गजणिीय त्रकु्रट पाइएमा नगरपालिकािे त्यस्िो त्रकु्रट सच्याउन सक्नेछ र त्यसरी त्रकु्रट सच्याउँदा 
एकाई दर र कूि रकममा लभन्निा भएमा एकाइ दर माने्न हनुेछ र सोही दर बमोजजम कूि रकम 
सच्याउन ु पनेछ । त्यसरी त्रकु्रट सच्याइएको भएमा सोकोजानकारी सभबजन्धि प्रस्िावदािािाई 
ठदनपुनेछ । 

3. प्रस्िावदािािे आलथवक प्रस्िावमा उल्िेख गरेको रकम, अंङ्क र अिरमा फरक परेमा अिरमा 
िेजखएको रकम मान्य हनुछे । 

4. प्रस्िाक्रवि कबोि अंङ्कमा प्रस्िावदािािे कुनै छुट ठदन प्रस्िाव गरीएको कुरा आलथवक प्रस्िाव 
खोिेको मचुलु्कामा उल्िेख भएको भए मूल्याङ्कन सलमलििे त्यसरी छुट ठदन प्रस्िाव गरीएको 
रकम समायोजन गनुवपनेछ । 

5. उपलनयम (२), (३) र (४) बमोजजमको मूल्याङ्कन पलछ सबै प्रस्िावदािाको कायम हनु 
आएकोकबोि अंङ्क कोसूची ियार गनुव पनेछ । 

90. प्रस्िावदािाको छनौट  : 
1. प्रस्िावको छनौट गनव गणुस्िर र िागि क्रवलध अपनाइएको भएमा मूल्याङ्कन सलमलििे देहाय 

बमोजजम प्राक्रवलधक र आलथवक प्रस्िावको मूल्याङ्कन गरी सफि प्रस्िावदािाको छनौट गनुव पनेछ 
:– 

क) मूल्याङ्कन गरीने प्रस्िावदािाको प्राक्रवलधक प्रस्िावको प्राप्ताङ्किाई प्राक्रवलधक प्रस्िावको िालग 
छुट्याइएको अंङ्कभारिे गणुन गरी प्राप्त गणुनफििाई एकसयिे भाग गदाव आउने भागफिको 
अंङ्क प्राक्रवलधक प्रस्िावकोखदु प्राप्ताङ्क हनुेछ । 

ख) प्राक्रवलधक प्रस्िावको मूल्यांङ्कनबाट सफि भएका प्रस्िावहरुमध्ये सबैभन्दा घटी कबोि 
अंङ्किाई आलथवक प्रस्िावको िालग छुट्याइएको अंङ्क भारिे गणुनफिाई मूल्याङ्कन गरीन े
प्रस्िावदािाका कबोि अंङ्किे भाग गदाव आउने भागफिको अंङ्क आलथवक प्रस्िावको खदु 
प्राप्ताङ्क हनुेछ । 

ग) प्राक्रवलधक प्रस्िाव र आलथवक प्रस्िावको खदु प्राप्ताङ्क जोडी संयिु मूल्याङ्कन गदाव सबै भन्दा 
बढी अंङ्क पाउने प्रस्िावदािा सफि हनुे हुँदा लनजिाई छनौट गनुव पनेछ । उदाहरणः  

I. प्राक्रवलधक प्रस्िाविा छुट्याइएको कूि अंङ्कभार ८० लनधावररि उत्तीणावङ्क ल्याउने क, ख र ग 
प्रस्िावदािािे प्राक्रवलधक प्रस्िावमा पाएको अंङ्क :– 

क. ९० 

ख. ८५ 

ग. ८० 
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उपयुवि अंङ्कको आधारमा प्राक्रवलधक प्रस्िावमा पाउने अंङ्क गणना गने िररका  :– 

क. ९० * ८०=७२/१०० 

ख. ८५*८०=६८ /१०० 

ग. ८०* ८०=६४/१०० 

II. आलथवक प्रस्िाविाई छुट्याइएकोअंङ्कभार २० प्राक्रवलधक प्रस्िावमा उजत्तणव भएका क, ख र ग 
प्रस्िावदािािे आलथवक प्रस्िावमा कबोि गरेको रकम  :– 

क. ४५००००।– 

ख. ४३००००।– 

ग. ४२००००।– 

िसथव सबैभन्दा घटी कबोि गरेकोरकम ४२००००।– उपयुवि अंङ्कको आधारमा आलथवक प्रस्िावमा पाउन े
अंङ्क गणना गने िररकाः  

क. ४२००००*२०= १८.६६/४५०००० 

ख. ४२००००*२०=१९.५/४३०००० 

ग. ४२००००*२०=२०.००/४२०००० 

III. प्राक्रवलधक प्रस्िाव र आलथवक प्रस्िावको संयिु मूल्याङ्कनबाट पाउने कूि अंङ्क क्रववरण  :– 

प्रस्िावदािा प्राक्रवलधक 

प्रस्िावक 

खदु  प्राप्ताङ 

आलथवक 

प्रस्िावको 
खदु 

 

कूि 

अंङ्क 

 

कैक्रफयि 

 

क ७२ १८.६६ ९०.६६ सबै भन्दा बढी कूि अंङ्क पाउने  
प्रस्िावदािा “क” छनौट गनुव पने। 

 

ख  

 

६८  १९.५३ ८७.५३  

ग ६४  २०.००  ८४  
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2. प्रस्िावको छनौट गनव गणुस्िर क्रवलध अपनाइएको भएमा मूल्याङ्कन सलमलििे ऐनको दफा ३५ को 
उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजजम प्राक्रवलधक प्रस्िावमा उच्चिम अंङ्क प्राप्त गने प्रस्िावदािाको 
मात्र छनौट गनुव पनेछ । 

3. प्रस्िावको छनौट गनव लनजश्चि बजेट क्रवलध अपनाइएको भएमा मूल्याङ्कन सलमलििे ऐनको दफा ३५ 
को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजजम त्यस्िो बजेटको सीमाभन्दा बढी िागि भएको प्रस्िाव 
रद्द गनेछ र त्यस्िो बजेटको सीमालभत्र परी प्राक्रवलधक प्रस्िावमा उच्चिम अंङ्क प्राप्त गनेप्रस्िावदािाको 
प्रस्िाव छनौट गनुव पनेछ । 

4. (प्रस्िावको छनौट गनव न्यून िागि क्रवलध अपनाइएको भएमा मूल्याङ्कन सलमलििे ऐनको दफा ३५ 
को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजजम प्राक्रवलधक प्रस्िावमा सफि हनु लनधावररि न्यूनिम अंङ्क 
प्राप्त गने प्रस्िावदािामध्ये सबैभन्दा कम िागि भएको प्रस्िावदािाकोप्रस्िाव छनौट गनुवपनेछ । 

5. यस लनयम बमोजजम छनौट भएको प्रस्िावदािासँग वािाव गनुव पने भएमा नगरपालिकािे प्रस्िाव 
छनौट भएको साि ठदनलभत्र त्यस्िो प्रस्िावदािािाई लमलि, समय र स्थान खोिी वािाव गनव आउन 
सूचना ठदनपुनेछ ।  

6. उपलनयम (५) बमोजजम प्रस्िावदािािाई वािावको िालग बोिाउँदा राक्रिय प्रस्िाव भए साि ठदन र 
अन्िरावक्रिय स्िरको प्रस्िाव भए पन्र ठदनको भयाद ठदनपुनेछ । 

7. ऐनको दफा ३८ बमोजजम सभझौिा गने परामशवदािािे सभझौिा गरेको िीस ठदन लभत्र सभझौिाको 
कूि रकम समेट्ने गरी नगरपालिकािे लनसिव भिुानी हनुे पेशागि दाक्रयत्व बीमा (प्रोफेसनि 
िायलबलिटी इन्स्योरेन्स) पेश गनुव पनेछ । 

8. यस लनयमाविी बमोजजम सभझौिा गने परामशवदािािे उपलनयम (७) बमोजजमको भयादलभत्र पेशागि 
दाक्रयत्व बीमा दाजखिा नगरेमा नगरपालिकािे त्यस्िो खररद सभझौिाको अन्त्य गरी लनजिाई कािो 
सूचीमा राख्न सभबजन्धि लनकायमा लसफाररस गनुव पनेछ । 

91. परामशव सेवा सभबन्धी प्रस्िाव स्वीकृि गने अलधकारी  : 
1. देहायको परामशव सभबन्धी प्रस्िाव स्वीकृि गने अलधकार देहायका अलधकारीिाई हनुेछ  :– 

क) िीन करोड रुपैयाँसभमको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि र 

ख) िीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रमखु । 

2. उपलनयम (१) बमोजजमको कुनै अलधकारीिे उपलनयम (१) बमोजजम परामशव सेवा सभबन्धी प्रस्िाव 
स्वीकृि गनव नलमल्ने भएमा एक िह मालथको अलधकारीबाट स्वीकृि गराउनपुनेछ । 

92. सोझै वािावबाट  : नगरपालिकािाई उपयोगी र आवश्यक पने िािीम, गोष्ठी र सेलमनार जस्िा क्रवषयमा सेवा 
लिन परेमा दश िाख रुपैंयासभमको परामशव सेवामा नगरपालिकाका प्रमखु प्रशासकीय अलधकृििे र सोभन्दा 
मालथको रकमको हकमा प्रमखुिे सोझै वािावबाट खररद गनव सक्रकनेछ । 

93. अन्य क्रवलध  : देहायको अवस्थामा कुनै परामशवदािािाई क्रवशेषज्ञिा र योग्यिाको आधारमा लनयिु गनव 
सक्रकनेछ  :– 
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(क) कुनै काम गनव उच्चस्िरको क्रवशेषज्ञिा आवश्यक परेमा वा 
(ख) परामशव छोटो समयको िालग आवश्यक परेमा वा परामशवदािा लनयिु गने समय न्यून भएमा वा, 
(ग) आवश्यक कायव सभपन्न गनव केही परामशवदािा मात्र योग्य भएमा वा 
(घ) परामशवदािाको छनौट गनव धेरै समय िाग्ने भइ समय अपायावप्त भएमा । 

                                                             

पररच्छेद – ७ 

खररद सभबन्धी अन्य व्यवस्था 
94. लसिबन्दी दरभाउपत्र सभबन्धी व्यवस्था  : 

1. नगरपालिकािे स्वीकृि कायविम र खररद योजना अनसुार बीस िाख  रूपैयासभम िागि अनमुान 
भएको मािसामान वा जनुसकैु सेवा र पचास िाख रूपैयासभमको िागि अनमुान भएको लनमावण 
कायव ऐनको दफा ४० बमोजजम लसिबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी खररद गनव सक्नेछ । 

2. यस लनयमाविीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन पचासिाख रुपैयाँसभमको एक्सरे, 

इलसजी, औषलधजन्य मािसामान, रोगको लनदान िथा उपचारको िालग प्रयोग हनुे स्वास््य सभबन्धी 
उपकरणहरु खररद गदाव लसिबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी खररद गनव सक्रकनेछ । 

3. लसिबन्दी दरभाउपत्रको फाराममा नगरपालिकािे ऐनको दफा ४० को उपदफा (२) मा उजल्िजखि 
कुराको अलिररि देहायका कुरा उल्िेख गनुव पनेछः– 

(क) आपूलिव गनुवपने मािसामान, सभपन्न गनुव पने लनमावण कायव वा प्रदान गनुव पने सेवाकोक्रववरण, 

(ख) लसिबन्दी दरभाउपत्र दािाको योग्यिा (लनमावण खररद बाहेक), 

(ग) कायवसभपादन जमानि आवश्यक पने भए सोकुरा, 
(घ) लसिबन्दी दरभाउपत्र मान्य रहनेअवलध, 

(ङ) लसिबन्दी दरभाउपत्र फाराममा दरभाउपत्र दािािेरीिपूववक सहीछाप गरेको हनु ुपने कुरा, 
(च) लसिबन्दी दरभाउपत्र मूल्याङ्कन गनेिररका, 
(छ) मािसामानको हकमा वारेन्टी सभबन्धी दाक्रयत्व र लनमावण कायवको हकमा त्रकु्रट सच्याउने 

अवलधसभमको दाक्रयत्व । 

4. उपलनयम (३) बमोजजम फाराम ियार भएपलछ नगरपालिकािे लसिबन्दी दरभाउपत्र माग गनव 
ऐनको दफा ४० को उपदफा (३) बमोजजम सूचना प्रकाशन गनुव पनेछ र त्यस्िोसूचनामा देहायका 
कुरा उल्िेख गनुव पनेछ :– 

(क) लसिबन्दी दरभाउपत्र फाराम पाइने स्थान र सो वापि िाग्ने दस्िरु, 

(ख) जमानि आवश्यक पनेभए सोकोक्रकलसम, रकम र समयावलध, 

(ग) लसिबन्दी दरभाउपत्र पिाउने िररका, 
(घ) लसिबन्दी दरभाउपत्र पिाउन ुपने कायाविय वा अलधकारीको नाम र िेगाना, 
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(ङ) लसिबन्दी दरभाउपत्र दाजखिा गनुव पने अजन्िम लमलि र समय, 

(च) लसिबन्दी दरभाउपत्र खोल्ने लमलि, समय र स्थान, 

(छ) अन्य आवश्यक कुराहरु । 

5. यस लनयम बमोजजम दरभाउपत्र आव्हान गदाव कजभिमा िीन वटा दरभाउपत्र दिाव हनुपुनेछ । यठद 
िीन वटा दरभाउपत्र दिाव नभएमा वा कुनै पलन दरभाउपत्र दिाव नभएमा दिाव भएका दरभाउपत्र 
रद्द गरी पनुः सूचना प्रकाजशि गनुव पनेछ । 

6. उपलनयम (४) बमोजजम दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गदाव पलन आवश्यक सङ्खख्यामा लसिबन्दी 
दरभाउपत्र पेश हनु नआएमा पेश हनु आएका दरभाउपत्र मध्येबाट दरभाउपत्र स्वीकृि गनव बाधा 
पने छैन। 

7. लसिबन्दी दरभाउपत्र पेश गनव इच्छुक व्यजि, फमर,् संस्था वा कभपनीिे दईु हजार रुपैयाँ लिरी 
सभबजन्धि खररद शाखा/ईकाइबाट दरभाउपत्रको फाराम खररद गरी सोही फाराममा लसिबन्दी 
दरभाउपत्र पेश गनुव पनेछ । (८) उपलनयम (8) बमोजजमको दरभाउपत्रको फाराममा प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृि वा लनजिे िोकेको कमवचारीको दस्िखि भई छाप िागेको हनुपुनेछ । 

8. नगरपालिकािे लसिबन्दी दरभाउपत्रको जमानि माग गदाव स्वीकृि िागि अनमुान रकमको दईुदेजख 
िीन प्रलिशि रकमको सीमालभत्र रही लनजश्चि रकम िोकी लसिबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचनामा 
जमानि रकम उल्िेख गनुव पनेछ । यस्िो जमानि रकम नगद वा वाजणज्य बैंकबाट पचहत्तर 
ठदनको मान्य अवलध रहने गरी जारी भएको बैंक जमानि (बैंक ग्यारेन्टी) लसिबन्दी दरभाउपत्र 
ठदने व्यजि, फमव, कभपनी वा संस्थािे लसिबन्दी दरभाउ पत्रसाथ पेश गनुव पनेछ । 

9. लसिबन्दी दरभाउपत्रको मान्य अवलध पैिालिस ठदनको हनुेछ । 

10. लसिबन्दी दरभाउपत्र पेश गने अजन्िम समय सक्रकएको िगिै नगरपालिकािे लसिबन्दी दरभाउपत्र 
आह्वानको सूचनामा िोक्रकएको स्थानमा सभभव भएसभम लसिबन्दी दरभाउपत्रदािा वा लनजको 
प्रलिलनलधको रोहवरमा लसिबन्दी दरभाउपत्र फाराम खोल्न ुपनेछ । 

11. मूल्याङ्कन सलमलििे लसिबन्दी दरभाउपत्रको परीिण र मूल्याङ्कन गनेछ । 

12. उपलनयम (११) बमोजजम लसिबन्दी दरभाउपत्र खोिेको लमलिबाट साि ठदनलभत्र नगरपालिकािे 
ऐनको दफा ४० को उपदफा (५) बमोजजम लसिबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृि गनुव पनेछ र सोको 
जानकारी सबैलसिबन्दी दरभाउपत्र दािािाई ठदनपुनेछ । 

13. उपलनयम (१३) बमोजजम लसिबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृि भएकोसाि ठदनलभत्र नगरपालिकािे 
सभवजन्धि दरभाउपत्र दािािाई खररद सभझौिा गनव आउन सूचना ठदनपुनेछ । 

14. उपलनयम (१४) बमोजजमको सूचना प्राप्त गने लसिबन्दी दरभाउपत्र दािािे सो सूचना पाएको 
लमलििे साि ठदन लभत्र लनयम ११४ बमोजजमको कायव सभपादन जमानि पेश गरी खररद सभझौिा 
गनुव पनेछ । 
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15. लसिबन्दी दरभाउपत्र दािािे उपलनयम (९) बमोजजम राखेको जमानि देहायको अवस्थामा जफि 
हनुेछ :– 

(क) छनौट भएको लसिबन्दी दरभाउपत्र दािािे खररद सभझौिा नगरेमा, 
(ख) लसिबन्दी दरभाउपत्र फाराममा उजल्िजखि कायवसभपादन जमानि खररद सभझौिा गने 

भयादलभत्र ठदन नसकेमा, 
(ग) ऐनको दफा ६२ बमोजजमको आचारण क्रवपरीि काम गरेमा । 

16. लसिबन्दी दरभाउपत्र सभबन्धी अन्य कायवक्रवलध पररच्छेद िीनमा उजल्िजखि व्यवस्था बमोजजम 
हनुेछन।् 

95. सोझै खररद सभबन्धी व्यवस्था  : 
1. ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजजम खररद गदावmउपलनयम (४) कोअलधनमा 

रही दश िाख रूपैयाँ सभम िागि अनमुान भएको लनमावण कायव र पाँच िाख रुपैयाँसभम िागि 
अनमुान भएको मािसामान, परामशव सेवा र अन्य सेवा सोझै खररद गनव सक्रकने छ । 

2. यस लनयमाविीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन बीस िाख रुपैयाँसभमको औषलधजन्य 
मािसामान वा नेपािमा उत्पाठदि पन्र िाख रुपैयाँसभमको मािसाामन त्यस्िो मािसामानको 
उत्पादकिे राक्रिय स्िरको समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको मूल्यमा सोझै खररद गनव 
सक्रकनेछ । यसरी सोझै खररद गदाव उपिब्ध भएसभम नेपाि गणुस्िर जचन्ह प्राप्त मािसामान खररद 
गनुव पनेछ । िर कुनै औषलधजन्य मािसामान उत्पादन गने क्रवश्व स्वास््य संगिनबाट पूवव—योग्यिा 
प्राप्त एकमात्र औषलध उत्पादक कभपनी भएकोमा त्यस्िो उत्पादकबाट खररद गनुव पदाव सोझै वािाव 
गरी जलिसकैु रूपैयाँसभमको भए पलन त्यस्िो औषलधजन्य मािसामान खररद गनव सक्रकनेछ । 

3. उपलनयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन एउटै व्यजि, फमव, कभपनी वा 
संस्थाबाट एक पटकभन्दा बढी सोझै खररद गनव परेमा अजघल्िो पटक गरेको खररद कायव सभपन्न 
भईसकेकोहनु पनेछ । 

4. उपलनयम (३) बमोजजम एक आलथवक बषवमा एउटै फमव, कभपनी, संस्थाबाट खररद गनुव परेमा एक 
िह मालथको अलधकारीबाट खररद स्वीकृि गनुव पनेछ । 

5. यस लनयमाविीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन नगरपालिकाको लनमन्त्रणामा नेपाि 
भ्रमणमा रहेका क्रवदेशी मिुकुको सरकार वा अन्िरावक्रिय अन्िर सरकारी संस्थाको अलि क्रवजशष्ट वा 
क्रवजशष्ट व्यजििाई आलि्यिा र होटिबास सकु्रवधाको िालग पचास िाख रुपैयाँसभम सोझै खररद 
गनव सक्रकनेछ । 

6. उपलनयम (१) बमोजजमको खररदको हकमा संरचनात्मक वा एकाइ दर सभझौिा गरी गनव सक्रकनेछ 
। 

7.  ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजजम आपूलिव गने अलधकार एउटा मात्र 
आपूलिवकिावसँग भएको अवस्थामा त्यस्िा प्रोप्राइटरी मािासमान वा औषलधजन्य मािसामान सो 
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आपूलिवकिाव वा लनजका आलधकाररक लबिेिा वा आलधकाररक एजेन्ट माफव ि खररद गनव सक्रकनेछ 
। 

8. उपलनयम (७) मा जनुसकैुकुरा िेजखएकोभएिापलन नगरपालिकािाई आवश्यक पने मािसामानको 
उत्पादक नेपािमा एउटा मात्र भएको र अन्य उपयिु क्रवकल्प नभएमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृििे 
सोही व्यहोरा अलभिेख गरी उत्पादकसँग सोझै खररद गनव सक्रकनेछ । 

9. उपलनयम (२) बमोजजम उत्पादकबाट सोझै खररद गदाव देहायका सिवहरु परा गरेको उत्पादकबाट 
गनुव पनेछ:– 

(क) त्यस्िो उत्पादकिे आफ्नो उत्पादनको खदु्रा िथा लडिर लबिी मूल्य– सूची राक्रियस्िरको 
समाचारपत्रमा प्रकाशन गरेको, 

(ख) त्यस्िो उत्पादकिे स्थानीय लडिरिाई ठदए सरहको छुट नगरपालिकािाई ठदएको। 

10. साववजलनक खररद अनगुमन कायावियिे उपलनयम (७) बमोजजम खररद भएको अवस्थामा त्यस्िो 
खररदसँग सभवजन्धि उद्योगिे उत्पादन िागिको परीिण गनव वा गराउन सक्नेछ । त्यसरी 
परीिण गदाव िागि अस्वाभाक्रवक भएको पाइएमा त्यस्िो उद्योगिाई कािोसूचीमा राख्न सक्रकनेछ 
। 

11. यस लनयमाविीमा अन्यत्र जनुसकैुकुरा िेजखएको भए िापलन नपेाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा 
सूचना प्रकाशन गरी स्वेदशी घरेि ुउद्योग भनी िोक्रकठदएको घरेि ुउद्योगबाट उत्पाठदि पजच्चस 
िाख रुपैयाँ सभमको मािसामान नगरपालिकािे त्यस्िो घरेि ुउद्योगसँग खररद सभझौिा गरी सोझै 

खररद गनव सक्नेछ। 

12. नगरपालिकािे एक िाख रूपैया भन्दा बढी रकमको सोझै खररद गदाव मौजदुा सूचीमा रहेका 
कभिीमा िीनवटा आपूलिवकिाव, लनमावण व्यवसायी, परामशवदािा वा सेवाप्रदायकबाट लिजखि रुपमा 
दरभाउपत्र वा प्रस्िाव माग गरी खररद गनुव पनेछ । 

13. उपलनयम (१२) बमोजजम एकिाख भन्दा कम रकमको सोझै खररद गदाव खररद गरीएको 
मािसामान खररद क्रविी गने, सेवा ठदन,े परामशव ठदने भनी स्पष्ट क्रकटान भएको आपूलिवकिाव 
परामशवदािा वा सेवा प्रदायकबाट खररद गनव मौजदुा सूचीमा दिाव भएको हनुपने छैन । िर यस 
बमोजजम खररद गदाव एक आलथवक वषवमा एक पटकभन्दा वढी खररद गनव सक्रकने छैन । 

14. ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजजमको प्रोपाइटरी मािसामन सोझै खररद 
गदाव साक्रवक सभझौिा मूल्यको िीस प्रलिशि मूल्यसभम खररद गनव सक्रकनेछ । 

15. नगरपालिकािे अको कुनैसाववजलनक लनकायबाट उत्पाठदि वा क्रविररि कुनै मािसामान वा सेवा 
खररद गनुवपरेमा त्यस्िा मािसामान वा सेवा उत्पादन वा क्रविरण गने साववजलनक लनकायको अलधकार 
प्राप्त अलधकारीबाट लनधावररि लबिी मूल्यमा सोझै खररद गनव सक्नेछ । 
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16. नगरपालिकािे कुनै अन्िरावक्रिय अन्िर सरकारी संस्था वा क्रवदेशी मिुकुको सरकार वा त्यस्िो 
मिुकुको साववजलनक लनकायसँग कुनै मािसामान खररद गनुव पदाव त्यस्िो संस्था, सरकार वा 
लनकायबाट लनधावररि लबिी मूल्यमा सोझै खररद गनव सक्नेछ । 

17. यस लनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन नगरपालिकािे उपलनयम (१५) र (१६) 
बमोजजम खररद गनुव पदाव कुनै जमानि माग गनुव पने छैन । 

18. ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ङ) को अवस्थामा बाहेक अन्य खण्डको 
अवस्थामा गरीएको सोझै खररदको हकमा नगरपालिकािे त्यस्िो खररदको प्रकृलि, कारण र आधार 

सक्रहि लनमावण व्यवसायी, आपूलिवकिाव, परामशवदािा वा सेवा– प्रदायकको नाम खिुाइ साववजलनक 
रुपमा सूचना प्रकाशन गनुव पनेछ । 

19. ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (घ३) को अवस्थामा खररद गनव प्रमखुको 
स्वीकृलि लिनपुनेछ। 

20. क्रवशेष प्राथलमकिा प्राप्त आयोजनाको िालग आवश्यक पने लनमावण कायव, मािसामान, परामशव सेवा 
र अन्य सेवा प्राप्त गदाव प्रमखुको स्वीकृलि लिई आयोजना प्रमखुिे ऐनको दफा ४१ को उपदफा 
(१) कोखण्ड (घ३) बमोजजम सोझैखररद गनव सक्नेछ । 

21. यस लनयमाविी वमोजजम सोझै खररद गदाव वा उपभोिा सलमलिको माफव ि कायव गराउँदाको 
सभझौिा–पत्र र कायावदेशको एकप्रलि खररद शाखा/ईकाइमा पिाउन ुपनेछ । यसरी प्राप्त कायावदेश 
र सभझौिा अनसुारको कायव गने व्यजि, फमव वा कभपनीको क्रववरण अद्यावलधक गरी राख्न ुखररद 

शाखा/ईकाइको दाक्रयत्व हनुेछ । 

22. यस लनयमाविीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन साववजलनक सूचना प्रकाजशि गरी 
बोिपत्र वा जशिबन्दी दरभाउपत्र माफव ि मािसामान खररद गरेको र सोक्रह आ.व.मा पनुः सोही 
मािसामान खररद गनुवपने भएमा स्वीकृि दररेटमा एक िह मालथको अलधकारीबाट लनणवय गराई 
सोही बोिपत्रदािा/दरभाउपत्रदािाबाट बक्रढमा ५० प्रलिशिसभम खररद गनव सक्रकनेछ । 

96. सोझै खररद गनुव अजघ यक्रकन गनुव पने कुरा  : 
1. नगरपालिकािे सोझै खररद गनुव अजघ देहायका कुरा यक्रकन गनुव पनेछ  :– 

(क) खररद गनुव पने मािसामान भण्डारमा मौज्दाि भए वा नभएको, 
(ख) प्रस्िाक्रवि लनमावण व्यवसायी, आपूलिवकिाव, परामशवदािा वा सेवा प्रदायकसँग खररद सभझौिा 

बमोजजम कायवसभपादन गनव आवश्यक योग्यिा भए वा नभएको, 
(ग) प्रस्िाक्रवि लनमावण व्यवसायी, आपूलिवकिाव, परामशवदािा वा सेवा प्रदायकिे नगरपालिकाको माग 

बमोजजम पेश गरेको प्रस्िाव त्यस्िो लनकायिे लनधावरण गरेको स्पेलसक्रफकेसन िथा प्राक्रवलधक 
गणुस्िर बमोजजमको भए वा नभएको, 

(घ) प्रस्िाक्रवि लनमावण व्यवसायी, आपूलिवकिाव, परामशवदािा वा अन्य सेवाप्रदायकबाट प्रस्िाव गरीएको 
मूल्य उजचि भए वा नभएको। 
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2. उपलनयम (१) को खण्ड (घ) बमोजजमको मूल्य उजचि भए नभएको कुरा यक्रकन गनव नगरपालिकािे 
बजार अध्ययन, पूवव खररद मूल्य, िागि अनमुानका दर क्रवश्लषेण गरी प्रस्िाक्रवि लनमावण व्यवसायी, 
आपूलिवकिाव, परामशवदािा वा अन्य सेवा प्रदायकसँग वािाव गनव सक्नेछ । 

3. ऐनको दफा ४१ को उपदफा (३) बमोजजम खररद सभझौिा गदाव पत्राचारको माध्यमबाट समेि 
गनव सक्रकनेछ । 

97. प्रलियोलगिा गराई लडजाइन खररद गनव सक्न े  : नगरपालिकािे आक्रकव टेक्चरि वा सहरी योजना जस्िा 
क्रवषयको लडजाइन खररद गनुव पदाव त्यस्िो लडजाइन सभबन्धी क्रवस्ििृ क्रववरण सक्रहिको कागजाि ियार गरी 
त्यस्िो कागजाि अनरुुप लडजाइन प्रलियोलगिा गराई उपयिु लडजाइन खररद गनव सक्नेछ । 

98. खररद सभबन्धी अन्य व्यवस्था  : ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अनसुार खररद गदाव 
नेपाि सरकार, रामपरुैं नगरपालिका र दािपृि बीच भएको सभझौिा बमोजजमको दाि ृ पिको खररद 
लनदेजशका (प्रके्योरमेन्ट गाइडिाइन) मा उल्िेख नभएका कुराहरुको हकमा ऐन र यस लनयमाविी बमोजजम 
हनुेछ । 

पररच्छेद – ८ 

रासन खररद सभबन्धी व्यवस्था 
99. िागि अनमुानको ियारी र स्वीकृलि  : 

1. रासन व्यवस्था गनुव पने भएमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृििे स्वीकृि रासन दरबन्दी अनसुार प्रत्येक 
वषवको भाद्र मसान्िलभत्र नेपाि राि बैंकबाट प्रकाजशि हनुे सभवजन्धि िेत्रको उपभोिा मूल्य सूची, 
कृक्रषउपजको मूल्य लनधावरण गने सरकारी लनकायिे प्रकाजशि गरेको मूल्य सूची, सडक सकु्रवधा, 
स्थानीय बजार दररेट िथा गि वषवको खररद–सभझौिा दररेट वा नेपाि प्रहरीिे रामपरु 
नगरपालिकाको िालग िोकेको दररेट िथा 

2. साववजलनक खररद अनगुमन कायावियबाट कुनै लनदेजशका जारी भएको भए त्यस्िो लनदेजशकाको 
अलधनमा रही अनसूुची १० बमोजजमको ढाँचामा िागि अनमुान ियार गनुव पनेछ । 

100. रासन खररद बन्दोबस्ि गने  : 
1. प्रत्येक सािको माघ एक गिेदेजख नयाँ आपूलिवकिाविे रासन लसदा आपूलिव गनुव पने गरी एने र यस 

लनयमाविी बमोजजम लसिबन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्र आह्वान गरी रासनको खररद बन्दोबस्ि गनव 
सक्नेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम आह्वान गरीने लसिबन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्र माग गदाव 
नगरपालिकािेदेहायका कुरा समेि उल्िेख गनुव पनेछ :– 

(क) रासन, दाना, आहाराको क्रकलसम, गणुस्िर, 

(ख) दैलनक आवश्यक पररमाण, 

(ग) सभझौिा अवलधभर मूल्यबकृ्रद्ध नठदइने, 
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(घ) नेपािी नागरीकसँग मात्र सभझौिा गनव सक्रकने । 

3. यस लनयम बमोजजम खोलिएका लसिबन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्रको ििुनात्मक िालिका 
नगरपालिकािे अनसूुची – ११ बमोजजमको ढाँचामा बनाउनपुनेछ । 

4. नगरपालिकािे उपलनयम (३) बमोजजमका दरभाउपत्र वा बोिपत्रको परीिण र मूल्याङ्कन ऐन र 
यस लनयमाविी बमोजजम गरी सबैभन्दा घटी दरवािाको लसिबन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्र स्वीकृि 
गनुव पनेछ र त्यस्िो घटी दरवािासँग सभझौिा गनुवपनेछ । 

5. यस लनयम बमोजजम लसिबन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्र पेश गने लसिबन्दी दरभाउपत्रदािा वा 
बोिपत्रदािािे दईु वा दईु भन्दा बढी आइटमको मािसामानको दररेट प्रचलिि बजार मूल्यको 
शि प्रलिशि भन्दा बढी उल्िेख गरेको पाइएमा मूल्याङ्कन सलमलििे त्यस्िो लसिबन्दी 
दरभाउपत्र/बोिपत्र रद्द गनव लसफाररस गनव सक्नेछ । 

6. यस लनयम बमोजजम खररद सभझौिा भएको साि ठदनलभत्र खररद शाखा/ईकाइिे उपलनयम (३) 
बमोजजमको ििुनात्मक िालिका सक्रहिको प्रलिवेदन ियार गरी पेश गनुव पनेछ । 

101. लनरीिण गनव सक्न े : 
1. आपूलिवकिाविे सभझौिा अनसुारको गणुस्िरको रासन उपिब्ध गराए/नगराएको  सभबन्धमा प्रमखुिे 

आवश्यकिानसुार लनरीिण गनव गराउन सक्नेछ र सभझौिा अनसुारको गणुस्िरको रासन उपिब्ध 
नगराएको पाइएमा खररद सभझौिा भङ्ग गने कारवाही गनव सक्नेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम वा अन्य कुनै कारणिे सभझौिा भङ्ग गरेकोमा आपूलिवकिाविे 
नगरपालिकािाई कुनै पेश्की रकम लिनव बाँकी भए त्यस्िो पेश्की रकम र सो रकममा पेश्की 
लिएको लमलिदेजख वाक्रषवक दश प्रलिशिका दरिे हनुे व्याज समेि लिनुव पनेछ । लनजिे त्यसरी 
सभझौिा भङ्ग गरेको िीस ठदनलभत्र नलिरेमा सो रकम लनजबाट सरकारी बाँकी सरह असिु–उपर 
गरीनेछ । 

102. पेश्की ठदँदा जमानि लिन ुपने  : 
1. राशन बन्दोबस्ि गने आपूलिवकिाविाई खररद सभझौिा भएपलछ पेश्की ठदन ुपने भएमा लनजबाट 

त्यस्िो पेश्की रकमिाई खाभने गरी वाजणज्य बैंकबाट जारी भएको र कभिीमा साि मक्रहनाको 
मान्य हनुे अवलध भएको बैंक जमानि लिई कबोि अंङ्कको पजच्चस प्रलिशिसभम पेश्की ठदन सक्नेछ 
। 

2. नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोजजम ठदएको पेश्की रकम आपूलिवकिावको प्रत्येक मक्रहनाको 
लबिबाट पचास प्रलिशिको क्रहसाबिे कट्टी गरी चाि ुआलथवक वषवको अन्िसभममा सभपूणव पेश्की 
रकम असिु गरी सक्नपुनेछ । 

3. आपूलिवकिाविाई प्रथम पटक ठदएको पेश्की रकम असिु भएपलछ नगरपालिकािे लनजबाट कभिीमा 
साि मक्रहनाको मान्य हनुे अवलध भएको जमानि लिइ नयाँ आलथवक वषवको श्रावण मक्रहनामा कबोि 
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अंङ्कको पजच्चस प्रलिशि पेश्की पनुः ठदन सक्नेछ र त्यसरी ठदइएको पेश्की रकम उपलनयम (2) 
बमोजजम कट्टी गरी सोही आलथवक वषवको पौष मसान्िसभममा पेश्की रकम असिु गरीसक्न ुपनेछ । 

4. आपूलिवकिाविे उपलनयम (१) र (3) बमोजजम ठदइएको पेश्की रकम बराबरको रासन 
लनजकोगोदाममा मौज्दाि राख्नपुनेछ । 

 

 

 

 

 

पररच्छेद – ९ 

घरजग्गा भाडामा लिन ेिथा सेवा करारमा लिन ेव्यवस्था 
 

103. घर जग्गा भाडामा लिन ेसभबन्धी व्यवस्था  : 
1. नगरपालिकािे घर जग्गा भाडामा लिन ुपरेमा कभिीमा पन्र ठदनको अवलधको सूचना राक्रियस्िरको 

समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी भाडाको प्रस्िाव माग गनुव पनेछ :– 

2. उपलनयम (१) बमोजजमको सूचनामा देहायका कुरा खिुाउन ुपनेछ :– 

(क) भाडाको प्रयोजनको क्रववरण, 

(ख) घर जग्गा आवश्यक भएको िेत्र वा स्थान, 

(ग) भाडामा लिन खोजेको घर जग्गाको प्रकृलि, िेत्रफि र अन्य आवश्यक क्रववरण, 

(घ) लनधावरण गरेको दररेट र सो मा मात्र घर भाडामा लिइनेकुरा, 
(ङ) घर जग्गाधनीिे प्रस्िाव पेश गने िररका र त्यस्िो प्रस्िावका साथ पेश गनुव पने न्यूनिम 

क्रववरण, 

(च) प्रस्िाव दाजखिा गने स्थान र अजन्िम लमलि, 

(छ) घर जग्गाको भाडा भिुानीका सिवहरु र कर कट्टीको क्रवषय, 

(ज) नगरपालिकािे उपयिु िानेका अन्य कुरा । 

3. नगरपालिकािे उपलनमय (१) बमोजजमको अवलधलभत्र दाजखिा भएको घर जग्गा भाडामा ठदन े
प्रस्िाव खोिी उपलनयम (४) बमोजजमको सलमलिमा पेश गनुव पनेछ । 

4. नगरपालिकािे भाडामा लिने घर जग्गाको भाडा लनधावरण गनव देहाय बमोजजमको घरभाडा लनधावरण 
सलमलि रहनेछ:– 

(क) प्रमखु – अध्यि 

(ख) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि – सदस्य 
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(ग) प्रमखु जजल्िा अलधकारी वा लनजको िोकेको अलधकृिस्िरको प्रलिलनलध, – सदस्य 

(घ) प्रमखुिे िोकेको प्राक्रवलधक अलधकृिस्िरको कमवचारी – सदस्य 

(ङ) खररद शाखा/ईकाइ प्रमखु – सदस्य सजचव 

(च) सभबजन्धि वडा अध्यि – आमजन्त्रि सदस्य 

5. उपलनयम (४) बमोजजको सलमलिको बैिक सभबन्धी कायवक्रवलध सो सलमलि आफैिे लनधावरण गरे 
बमोजजम हनुेछ । 

6. उपलनयम (४) बमोजजको सलमलििे उपलनयम (३) बमोजजम पेश भएका प्रस्िावको मूल्याङ्कन देहायका 
आधारमा गरी घर जग्गाको भाडा लनधावरण  गनेछ:– 

(क) घर जग्गा रहेको स्थान र बाटोको सकु्रवधा, 
(ख) घर जग्गाको बनावट र िेत्रफि, 

(ग) भौलिक सकु्रवधा, 
(घ) घर जग्गाको पररसर, 

(ङ) घर जग्गाधनीिेप्रस्िाव गरेकोभाडा रकम, 

(च) घरभाडाको प्रचलिि दररेट । 

7. उपलनयम (६) बमोजजम घर जग्गा भाडाको रकम लनधावरण गरेपलछ सभबजन्धि घर जग्गाधनीसँग 
सभझौिा गरी घर जग्गा भाडामा लिन ुपनेछ र सोकोजानकारी नगर कायवपालिकािाई गराउनपुनेछ 
। 

8. नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोजजम घर जग्गा भाडामा लिँदा वाक्रषवक बीस िाख रुपैयाँसभम 
भाडा लिनुव पने गरी भाडामा लिँदा वा क्रवशेष पररजस्थलिमा घर जग्गा भाडामा लिन ुपरेमा घरधनीसँग 
सोझै वािाव गरी घरजग्गा भाडामा लिन सक्नेछ । 

104. सेवा करारमा लिन ेसभबन्धी कायवक्रवलध  : 
1. कायाविय सरुिा, जचठ्ठीपत्र ओसारपसार, सोधपछु िथा टेलिफोन अपरेटर, ि्याङ्क संङ्किक, 

हाउसक्रकक्रपङ, सरसफाई, टेलिफोन, क्रवद्यिु र धाराको सञ्चािन िथा रेखदेख, पशसु्वास््य िथा कृक्रष 
प्रसार कायव, बगैंचाको सभभार र रेखदेख, टाइक्रपङ्ग वा कभप्यटुर टाइप, ड्राइलभङ् जस्िा नगरपालिकाको 
दैलनक कायव सञ्चािन गनव आवश्यक पने सेवा करारमा लिन ुपरेमा नगरपालिकािे कुनै व्यजि, 

फमव, संस्था वा कभपनीसँग करार गरी त्यस्िो सेवा करारमा लिन सक्नेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजमको सेवा करारमा लिँदा त्यस्िो सेवाको आवश्यकिा, क्रकलसम, समयावलध, 

गणुस्िर, सेवा सञ्चािन क्रवलध, मोटामोटी खचव र कायव िेत्रगि सिव ियार गरी प्रमखुबाट स्वीकृि 
गराउनपुनेछ । 

3. पाँच िाख रुपैयासभम सेवा शलु्क िाग्ने सेवा बािाव गरी खररद गनव सक्नेछ सो रकम भन्दा बढी 
सेवा शलु्क िाग्न ेसेवाको हकमा पन्र ठदनको अवलधको पत्रपलत्रकामा सूचना प्रकाशन गरी प्रस्िाव 
माग गनव सक्नेछ । 
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4. उपलनयम (३) बमोजजमको सूचनामा नगरपालिकािे देहायका कुरा खिुाउन ुपनेछ:– 

(क) नाम र िेगाना, 
(ख) सेवाको प्रकृलि, पररमाण, सिव र अन्य आवश्यक कुरा, 
(ग) सेवा प्रदान गनुव पने स्थान र अवलध, 

(घ) प्रस्िावदािािे प्रस्िावसाथ पेश गनुव पने न्यूनिम कागजाि र क्रववरण, 

(ङ) प्रस्िाव दाजखिा गनुव पने अजन्िम लमलि र स्थान, 

(च) सेवा शलु्क भिुानीका सिव र करकट्टीको क्रवषय, 

(छ) अन्य आवश्यक कुरा । 

5. नगरपालिकािे भयादलभत्र प्राप्त भएका प्रस्िाव लनयम ५९ बमोजजम खोिी प्रस्िावदािाकोप्रस्िाव 
मूल्याङ्कन गनुव पनेछ। 

6. नगरपालिकािे उपलनयम (५) बमोजजम प्रस्िाव मूल्याङ्कनगदाव उपलनयम (२) बमोजजमको कायव 
िेत्रगि सिव पूरा गरी सबैभन्दा घटी सेवा शलु्क प्रस्िाव गने प्रस्िावदािाको प्रस्िाव स्वीकृि गरी 
सेवा करार सभझौिा गनूव पनेछ । 

7. उपलनयम (६) बमोजजम स्वीकृि प्रस्िावको प्रस्िावदािा सेवा करार गनव नआएमा त्यसपलछको 
सबैभन्दा घटी सेवा शलु्क प्रस्िाव गने प्रस्िावदािासँग सेवा करार गनव सक्रकनेछ । 

8. सेवा प्रदायकिे प्रदान गरेको सेवाको अनगुमन नगरपालिकािे समय समयमा गनुव पनेछ । त्यसरी 
अनगुमन गदाव सेवा सन्िोषजनक भएको नपाइएमा वा करार बमोजजमको नभएमा सो लनकायिे 
सेवा प्रदायकिाई सेवाको स्िरबकृ्रद्ध गनव सूचना ठदन ु पनेछ र त्यसरी सूचना ठदँदा पलन सेवाको 
स्िरबकृ्रद्ध नभएमा सेवा करार रद्ध गरी अको सेवा करारको व्यवस्था गनुव पनेछ । 

9. यस लनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन कायाविय सहयोगी वा सो सरहको कायव 
गनव िोक्रकएका पदहरुबाट सभपादन गरीने कायव न्यूनिम पाररश्रलमक िोकी व्यजि वा संस्थासँग 
करार गरी सेवा करारबाट सभपादन गराउन सक्रकनेछ । 

105. मािसामान ममवि सभभार गने, गराउन ेकायवक्रवलध  : 
1. नगरपालिकामा रहेको कुनै मािसामान ममविसभभार गनुव पने भए सोको लिजखि जानकारी त्यस्िो 

मािसामानको उपयोगकिाविे प्रमखु प्रशासकीय अलधकृििाई ठदनपुनेछ । त्यसरी जानकारी प्राप्त 
भएपलछ लनजिे लनयम १४ को उपलनयम (५) बमोजजम िागि अनमुान ियार गराई स्वीकृि गनुव 
पनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम िागि अनमुान स्वीकृि भएपलछ मािासमानको ममवि आफ्नै वकव सप वा 
ममवि केन्द्र भए नगरपालिकािे त्यस्िो मािसामानको ममवि त्यस्िो वकव सप वा ममवि केन्द्रबाट 
गराउन ुपनेछ । त्यसरी ममवि गराउँदा कुनै मािसामान, उपकरण वा पाटपजुाव फेरबदि गनुव पने 
भएमा त्यस्िो मािसामान, उपकरण वा पाटपजुाव मौज्दािबाट लिइ र मौज्दािमा नभए ऐन र यस 
लनयमाविीको प्रक्रिया अविभबन गरी खररद गनुव पनेछ । 
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3. उपलनयम (२) बमोजजम उपकरण वा पाटपजुाव खररद गरेकोमा नगरपालिकािे त्यस्िो मािसामान 
वा उपकरण जजन्सी दाजखिा गराइ प्रलि एकाइ मूल्य पाँचहजार रुपैया भन्दा बढी पने उपकरण वा 
पाटपजुावको अलभिेख राख्न ुपनेछ र त्यस्िा पाटपजुाव पूराना उपकरण वा पाटवपजुावको िालग प्रलिस्थापन 
गरीएको कुरा सभवजन्धि प्राक्रवलधकबाट प्रमाजणि गराई पूराना सामान जजन्सी दाजखिा गनुव पनेछ । 

4. आफ्नो वकव सप वा ममविकेन्द्र नभएको अवस्थामा यस लनयमाविीको प्रक्रिया अविभबन गरी 
मािसामान ममवि सभभार गराउनपुनेछ । 

5. यस लनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन आफन ेवकव सपवा ममवि केन्द्र भएमा ममवि 
कायव अलभिेख फाराममा (जब काडव) रेकडव राखीममवि पश्चात्िागि स्वीकृि गनव सक्नेछ । 

106. उपभोिा सलमलि वा िाभग्राही समदुायबाट काम गराउन ेकायवक्रवलधः यस लनयमाविीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
िेजखएको भएिापलन एक करोड रूपैयाँसभम िागि अनमुान भएको लनमावण कायव वा सो सभबन्धी सेवा उपभोिा 
सलमलि वा िाभग्राही समदुायबाट गराउन ुवा प्राप्त गनव सक्रकनेछ । 

1. उपलनयम (१) मा उजल्िजखि एक करोड रूपैयासभमको िागि अनमुानमा मूल्य अलभबकृ्रद्ध कर, 

ओभरहेड कजन्टजेन्सी रकम र जनसहभालगिाको अंश समेिको रकम समावेश हनुेछ । 

2. उपलनयम (१) को प्रयोजनको िालग सभबजन्धि काम वा सेवाको प्रकृलि, पररमाण, िाग्ने रकम, 

उपभोिा सलमलि वा िाभग्राही समदुायिे व्यहोने वा व्यहोनुव पने रकम र अन्य आवश्यक कुराहरु 
खिुाइ नगरपालिकाि साववजलनक सूचना प्रकाशन गरी प्रस्िाव माग गनव वा त्यस्िो सलमलि वा 
समदुाय आफैं िे प्रस्िाव वा लनवेदन पेश गनव सक्नेछ । 

3. उपलनयम (२) बमोजजमको प्रस्िाव वा लनवेदन प्राप्त भएपलछ त्यस्िो उपभोिा सलमलि वा िाभग्राही 
समदुायिे आवश्यकिानसुार छिफि, वािाव वा लनमावण स्थिको भ्रमण गरी त्यस्िो काम वा सेवाका 
सभबन्धमा खररद सभझौिा गनुव पनेछ । त्यस्िो सभझौिामा देहायका कुराहरु उल्िेख गनुव पनेछः– 

(क) लनमावण कायव वा सेवाको प्रकृलि, पररमाण, िागि अनमुान, उपभोिा सलमलि वा िाभग्राही 
समदुायिे व्यहोने वा व्यहोनुव पने रकम, कायव वा सेवा सभपन्न गनुव पनेअवलध, 

(ख) नगरपालिकािे सभबजन्धि कायवको लडजाइन, िागि अनमुान ियार गने, स्वीकृि गने, प्राक्रवलधक 
सल्िाह ठदन,े नापजाँच गने, जाँचपास गने र अन्य आवश्यक प्राक्रवलधक सहयोग उपिब्ध 
गराउने, सपुरीवेिण, गणुस्िर लनयन्त्रण गने, 

(ग) लनमावण कायव वा सेवा नगरपालिका र उपभोिा सलमलि वा िाभग्राही समदुायको सहभालगिामा 
सभपन्न वा उपिब्ध हनु,े 

(घ) सभपन्न लनमावण कायवको सञ्चािन वा ममवि सभभार उपभोिा सलमलि वा िाभग्राही 
समदुायिेगनुव पने, 

(ङ) नगरपालिकािे उपभोिा सलमलि वा िाभग्राही समदुायिाई उपिब्ध गराइने पेश्की रकम, 

(च) सभपन्न लनमावण कायव वा सेवाको भिुानीको सिव र िररका, 
(छ) अन्य आवश्यक कुराहरु । 



खण्ड ४ संख्या 13  लमलि २०७७/११/१३ 

 

रामपरु नगरपालिकाको साववजलनक खररद लनयमाविी, 2077                                                     62 

4. उपभोिा सलमलि वा िाभग्राही समदुायिाई लनमावण कायव वा सेवाको काम ठदंदा उपलनयम (३) को 
खण्ड (ख) बमोजजमको िागि अनमुानमा रहेको मूल्यअलभबकृ्रद्ध कर, ओभरहेड कजन्टजेन्सी रकम र 

जनसहभालगिाकोअंश कट्टा गरेर मात्र भिुानी ठदनपुनेछ । 

5. उपलनयम (३) बमोजजम खररद सभझौिा भएपलछ नगरपालिकािे त्यस्िो सलमलि वा समदुायिाई 
सभझौिा रकमको बढीमा १५ प्रलिशि अलग्रमरुपमा पेश्की ठदन सक्नेछ । त्यसरी ठदएको पेश्कीको 
अजन्िम क्रकस्िा भिुानी गनुव अजघ फछ्यौटव गरी सक्नपुनेछ । 

6. उपभोिा सलमलि वा िाभग्राही समदुायिे हरेक क्रकस्िाको बैिकमा अनमुोदन गराई नगरपालिकामा 
पेश गनुव पनेछ । 

7. उपभोिा सलमलि वा िाभग्राही समदुायिे आफूिे प्रत्येक क्रकस्िामा गरेको खचवकोसूचना साववजलनक 
स्थानमा टाँस गनुव पनेछ । 

8. नगरपालिकािे उपभोिा सलमलि वा िाभग्राही समदुायिाई सभबजन्धि कामको िालग प्राक्रवलधक 
सहयोग उपिब्ध गराउन नसक्ने भएमा सो कामको िालग आवश्यक प्राक्रवलधक जनशजि सो 
सलमलि वा समदुाय आफैिे करारमा लनयिु गनव सक्नेछ । त्यसरी लनयिु गरीएको प्राक्रवलधकिाई 
ठदन ु पने पाररश्रलमक नगरपालिकािे कट्टा गरेको कजन्टजेन्सीबाट भिुानी गनुव पनेछ । िर 
त्यस्िोपाररश्रलमक िागि अनमुानको िीन प्रलिशि भन्दा बढी हनुे छैन । 

9. उपभोिा सलमलि वा िाभग्राही समदुायबाट सञ्चालिि हनुे लनमावण कायवमा िोडर, एक्साभेटर, रोिर, 

डोजर, ग्रडेर क्रवटुलमन लडस्रीव्यटुर, क्रवटुलमन ब्वाइिर जस्िा हेभी मेसीनहरु समेि प्रयोग गनव सक्रकनेछ 
। 

10. उपभोिा सलमलि वा िाभग्राही समदुायिे पाएको काम आफैिे सभपन्न गनुव पनेछ र कुनैलनमावण 
व्यवसायी वा सब कन्रयाक्टरबाट गराउन सक्रकने छैन । कुनै कारणवस सो सलमलि वा समदुाय 
आफैिे समयमा सो काम सभपन्न गनव नसक्ने भएमा सो कुराको सूचना नगरपालिकािाई ठदन ु
पनेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त भएपलछ नगरपालिकािे सो सभबन्धमा आवश्यक जाँच गरी सो सलमलि 
वा समदुायसँग भएको सभझौिा िोडी बाँकी काम ऐन र यस लनयमाविी बमोजजम गराउनपुनेछ । 

11. उपभोिा सलमलि वा िाभग्राही समदुायिे लनमावण कायव सभपन्न गरी सकेपलछ सभबजन्धि 
नगरपालिकािे खटाएको प्राक्रवलधक कामवचारीबाट त्यस्िो कामको जाँचपास गराइ त्यस्िो लनकायबाट 
प्राप्त रकम र जनसहभालगिाबाट व्यहोररएको श्रम, नगद वा जजन्सी समेि कूि खचवकोक्रववरण सो 
लनकायमा पेश गनुव पनेछ । सभबजन्धि नगरपालिकािे त्यसरी प्राप्त भएको क्रववरणको अलभिेख 
राख्नपुनेछ । 

12. उपलनयम (११) बमोजजम लनमावण कायव सभपन्न भएपलछ नगरपालिकािे सोको रेखदेख, ममवि सभभार 
गने जजभमेवारी समेि िोकी आयोजनाको स्वालमत्व उपभोिा सलमलि वा िाभग्राही समदुायिाई नै 
हस्िान्िरण गनुवपनेछ ।   
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13. उपभोिा सलमलि वा िाभग्राही समदुायिे आफूिे प्राप्त गरेको कुनै रकम दरुुपयोग गरेको पाइएमा 
नगरपालिकािे छानलबन गरी त्यस्िो रकम उपभोिा सलमलिका पदालधकारीहरुबाट दामासाहीिे 
सरकारी बाँकी सरह असिु गनुव पनेछ । त्यस्िो रकम असि ुउपर गने कायवमा प्रमखु जजल्िा 
अलधकारीको सहयोग लिनपुनेछ । 

14. यस लनयम बमोजजम उपभोिा सलमलि वा िाभग्राही समदुायबाट काम गराउँदा महानगरपािकािे 
देहायका क्रवषयका सभबन्धमा अपनाउन ु पने कायवक्रवलध िय गदाव साववजलनक खररद अनगुमन 
कायावियिे लनधावरण गरेको कायवक्रवलध अविभबन गनुव पनेछ :– 

(क) श्रममूिक कामको लनधावरण, 

(ख) उपभोिा सलमलि वा िाभग्राही समदुायको गिन क्रवलध रकम, किवव्य र अलधकार, 

(ग) काम वा सेवामा लमिव्यक्रयिा, गणुस्िरीयिा, ठदगोपना अलभबकृ्रद्ध गनेिररका, 
(घ) आभदानी खचवको अलभिेख राख्न,े 

(ङ) काम वा सेवा सपुरीवेिण र अनगुमन, 

(च) लनमावणकायवको फरफारक र जाँच पास, 

(छ) अन्य आवश्यक कुराहरु । 

15. उपभोिा सलमलि वा िाभग्राही समदुायिे उपलनय (१२) बमोजजम हस्िान्िररि आयोजनाकोसेवा 
उपयोग गरे वापि उपभोिािे लिनुवपने सेवा शलु्क िोक्न सक्नेछ र त्यस्िो शलु्क जभमा गने कुनै 
कोष खडा गरी सोही कोषबाट त्यस्िो लनमावण कायव सञ्चािन िथा ममवि सभभार गनुव पनेछ । 

107. अमानिबाट लनमावण कायव गराउन े : 
1. नगरपालिकािे अमानिबाट काम गनव एक िह मालथका अलधकारीको पूवव स्वीकृलि लिनपुनेछ । 

2. महानगरपािकािे अमानिबाट काम गनुव पदाव सो कामको िालग आवश्यक पने प्राक्रवलधक सेवा र 
लनमावण सामग्री ऐन र यस लनमायविीको प्रक्रिया बमोजजम खररद गरी ज्यािामा काम गराउन ु
पनेछ । 

3. यस लनयमाविी बमोजजम लनमावण कायव गनुव परेमा त्यस्िो काम एकिाख रुपैंयामँा नबढाई खण्ड–

खण्ड गरी वािावबाट गराउन वा लनमावण सभबन्धी काम आवश्यक लनमावण सामग्री उपिब्ध गराई 
ज्यािामा ठदन सक्रकनेछ । 

4. मालथ उपलनयम (३) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन क्रवशेष प्राथलमकिाका आयोजनाको 
हकमा जलिसकैु िागि अनमुान भएको लनमावण कायव खण्ड–खण्ड गरी वा एकमषु्ट वािावबाट गराउन 
वा लनमावण सभबन्धी काम आवश्यक लनमावण सामग्री उपिब्ध गराइ ज्यािामा ठदन सक्रकनेछ । 

108. गैर–सरकारी संस्थाबाट काम गराउन ेसभबन्धी व्यवस्था  : 
1. ऐनको दफा ४६ बमोजजम गैर–सरकारी संस्थाबाट काम गराउनको िालग त्यस्िो कामको 

आवश्यकिा, क्रकलसम, समयावलध, कामको गणुस्िर, जनशजि, कायव सञ्चािनक्रवलध सक्रहिको कायव 
िेत्रगि सिव र िाग्ने रकमको मोटामोटी अनमुान ियार गनुव पनेछ । 
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2. नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोजजमको काम गराउनको िालग त्यस्िो काम गने उदे्दश्य राखी 
प्रचलिि काननु बमोजजम दिाव भएको र लनयम १९ बमोजजमको मौजदुा सूचीमा समावेश भएका 
गैर–सरकारी संस्थािाई कभिीमा पन्र ठदनको अवलध ठदइ राक्रियस्िर वा स्थानीयस्िरको दैलनक 
समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सो संस्थाबाट प्रस्िाव माग गनुव पनेछ । 

3. उपलनयम (२) बमोजजमको सूचना देहायका कुराहरु खिुाउन ुपनेछ :– 

(क) कायावियको नाम र िेगाना, 

(ख) प्रस्िाक्रवि कायवको प्रकृलि, पररमाण र अन्य आवश्यक क्रववरण, 

(ग) प्रस्िाक्रवि कायव गनुव पने स्थान र सभपन्न गनुव पने अवलध, 

(घ) प्रस्िाव दाजखिा गनुव पने अजन्िम लमलि र स्थान, 

(ङ) प्रस्िावको ढाँचा, 

(च) प्रस्िावदािािे प्रस्िावसाग पेश गनुव पने कागजाि, 

(छ) भिुानीका सिव र कर कट्टी, 

(ज) साववजलनक खररद अनगुमन कायावियिे आवश्यक िानेका अन्य कुरा । 

4. नगरपालिकािे उपलनयम (२) बमोजजमको माग अनसुार पनव आएका प्रस्िावहरु प्रस्िावदािाको 
रोहवरमा खोिी मचुलु्का ियार गनुव पनेछ । 

5. मूल्याङ्कन सलमलििे उपलनयम (१) बमोजजमको कायव िेत्रगि सिव पूरा गरी न्यूनिम ्रकम प्रस्िाव 
गने प्रस्िावदािाको प्रस्िाव स्वीकृलिका िालग अलधकार प्राप्त अलधकारीसमि लसफाररस गनुव पनेछ 
। 

6. उपलनयम (५) बमोजजम लसफाररस भएको प्रस्िाव उपयिु देजखएमा नगरपालिकाको अलधकार प्राप्त 
अलधकारीिे त्यस्िो प्रस्िाव स्वीकृि गरी सभवजन्धि प्रस्िावदािािाई सभझौिा गनव आउन लमलि 
खोिी सूचना ठदन ुपनेछ र त्यस्िो लमलिमा लनज उपजस्थि भएमा लनजसँग सभझौिा गनुव पनेछ । 

7. उपलनयम (६) बमोजजम सूचना ठदइएको प्रस्िावदािा सभझौिा गनव नआएमा लनज पलछको उपलनयम 
(१) बमोजजमको कायविते्रगि सिव परा गरी सबैभन्दा कम रकम प्रस्िाव गने प्रस्िावदािासँग 
सभझौिा गनव सक्रकनेछ । 
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पररच्छेद – १० 

पनुराविोकन सभबन्धी व्यवस्था 
 

109. प्रमखु समि ठदइन ेलनवेदनमा खिुाउन ुपने कुरा  : खररद कारबाही वा लनणवयको पनुराविोकनको िालग 
ऐनको दफा ४७ बमोजजम प्रमखु समि लनवेदन ठदन चाहने बोिपत्रदािा वा प्रस्िावदािािे त्यस्िो लनवेदनमा 
देहायका कुराहरु खिुाइ हस्िािर गरेको हनुपुनेछ  :– 

क) लनवेदकको नाम, िेगाना, टेलिफोन, फ्याक्स नभबर र इमेि िेगाना, 
ख) संगठिि संस्था भए त्यसरी लनवेदन ठदन सो संस्थािे प्रदान गरेको अलधकारपत्र, 

ग) बोिपत्र सङ्खख्या, 
घ) लनवेदन ठदन ुपने ि्यगि र काननुी आधार, 

ङ) सभबद्ध कागजािको प्रलिलिक्रप । 

110. पनुराविोकनको लनवेदन पिाउन ेिररका  : 
1. प्रमखु समि पनुराविोकनको िालग ठदने लनवेदन बोिपत्रदािा वा प्रस्िावदािा आफैं िे बझुाउन वा 

हिुाक, कुररयर वा क्रवद्यिुीय माध्यमबाट पिाउन सक्नेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम हिुाक, कुररयर वा क्रवद्यिुीय माध्यमबाट पिाइएको लनवेदन ऐन वा यस 
लनयमाविीमा िोक्रकएको समयावलध लभत्र प्रमखुसमि नपगेुमा त्यस्िो लनवेदन उपर कुनै कारबाही 
हनुे छैन । 

3. नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोजजम पनुराविोकनको लनवेदन परेको जानकारी प्राप्त गरेपलछ 
पनुराविोकन सलमलििे लनणवय नठदएसभम खररद सभझौिा रोक्का राख्न ुपनेछ । 

 

 

111. जानकारी िथा प्रलिक्रिया उल्िेख गनुवपने कुरा  : ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) बमोजजम नगरपालिकािे 
पनुराविोकन सलमलििाई ठदने जानकारी िथा प्रलिक्रियामा पनुराविोकनको लनवेदनमा गरीएको दाबी सभबन्धी 
ि्यगि क्रववरण, खररद कारवाहीको काननुी आधार र सभबद्ध कागजािको प्रलिलिक्रप संिग्नगनुव पनेछ । 

112. उजरुी सभबन्धी लनणवयको अलभिेख  : पनुराविोकनको सभबन्धमा नगरपालिकाबाट भएका लनणवय र त्यस्िो 
लनणवयको सभवन्धमा अपनाइएको उपचारात्मक कदमहरुको अलभिेख राखी त्यसको जानकारी प्रत्येक वषव 
साववजलनक खररद अनगुमन कायावियिाई ठदनपुनेछ । 
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पररच्छेद – ११ 

खररद सभझौिा सभबन्धी व्यवस्था 
 

113. बजेट सङ्किे उल्िेख गनुव पने  : नगरपालिकािे खररद सभझौिामा बजेट सङ्केि उल्िेख गनुवपनेछ । 

114. सभझौिा गनव कायवसभपादन जमानि पेश गनुव पने  : 
1. स्वीकृि बोिपत्रको बोिपत्रदािािे ऐनको दफा २७ को उपदफा (४) बमोजजम कायवसभपादन जमानि 

पेश गदाव बोिपत्र सभबन्धी कागजािमा उल्िेख भएको ढाँचामा ऐनको दफा २७ को उपदफा (३) 
बमोजजमको भयादलभत्र  वाजणज्य बैंककोजारी भएको कायवसभपादन जमानि पेश गनुवपनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजमको कायव सभपादन जमानि पेश गदाव ऐनको दफा २७ को उपदफा (४) मा 
उल्िेख गरे बमोजजमको रकम हनु ुपनेछ । 

3. उपलनयम (२) बमोजजम खररद सभझौिामा रकम नखलु्ने सभझौिाको हकमा नगरपालिकािे बोिपत्र 
सभबन्धी कागजािमा िोकी ठदएको कायवसभपादन जमानि पेश गनुवपनेछ । 

4. खररद सभझौिामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपलनयम (१) बमोजजमको कायवसभपादन 
जमानिको मान्य अवलध त्यस्िो सभझौिामा उजल्िजखि मािासामान आपूलिव वा हस्िान्िरण गनुव पने 
अजन्िम अवलध वा प्रत्याभलूि (वारेन्टी) को अवलध वा लनमावण कायवको त्रकु्रट सच्चाउने दाक्रयत्व   (लडफेक्ट 
िायलबलिक्रटज) को अवलध भन्दा कभिीमा एक मक्रहना बढी अवलधको हनु ुपनेछ । 

5. क्रवदेशी बैकिे जारी गरेको कायवसभपादन जमानि नपेािमा स्थापना भएको कुनै वाजणज्य बैंकिे प्रलि–

प्रत्याभलूि (काउण्टर ग्यारेन्टी) गरेको भएमा मात्र मान्य हनुेछ । 

115. सभझौिा कायावन्वयन सभबन्धी व्यवस्था  : 
1. नगरपालिकािे खररद सभझौिा कायावन्वयन गदाव आवश्यकिानसुार देहायका काम गनुव पनेछ :– 

क) खररद सभझौिा भएपलछ सभबजन्धि आपूलिवकिाव, परामशवदािा, सेवा प्रदायक वा लनमावण व्यवसायीसंग 
आवश्यक भए बैिक (पोष्ट लबड कन्फे्रन्स) गने, 

ख) सभझौिा कायावन्वयन सभबन्धी कायवयोजना र कायविालिका ियार गने, 

ग) सभझौिाको सिव बमोजजम समय लभतै्र प्रिीि–पत्र खोल्ने व्यवस्था गने, 

घ) आवश्यक भएमा सभझौिा कायावन्वयन टोिी गिन गने, 

ङ) सभझौिा प्रशासन कायवयोजना अनसुार खररद सभझौिा कायावन्वयनको प्रगलि अनगुमन गने र गणुस्िर 
पिको लनरीिण र परीिण गने, 

च) लनमावण व्यवसायीिाई लनमावण कायवस्थि सभुपने र सो स्थिसभम पहुँचको व्यवस्था लमिाउने, खररद 
सभझौिाको हेरफेर, भेररएसन आदेश, मूल्य समायोजन, खररद सभझौिा लनिभबन वा अन्ि, कायव सभपन्न 
प्रमाजणकरण, भिुानी आठदको व्यवस्थापन गने, 
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छ) साववजलनक लनकाय र आपूलिवकिाव, परामशवदािा, सेवा प्रदायक वा लनमावण व्यवसायी बीच कुनै क्रववाद 
उत्पन्न भए त्यस्िो सभझौिामा उजल्िजखि क्रववाद समाधानको उपाय अपनाउने, सभझौिा उल्िङ्घन 

भएको अवस्थामा सभझौिामा उजल्िजखि उपचार सभबन्धी व्यवस्था अनसुार कारबाही अजघ बढाउने, 
ज)  बजेट र िागि िेखा (कस्ट एकाउन्टीङ) को पि िगायि सभझौिा कायावन्वयनकोक्रवजत्तय 

पिकोव्यवस्थापन गने, 

झ) लनमावण व्यवसायीिे लनमावण कायवस्थिमा अनसूुची –१२ बमोजजमको क्रववरण सूचना पाटीमा अलनवायव 
रुपमा राख्न ेव्यवस्था गनुव पने, 

ञ) सभझौिा कायावन्वयनसँग सभबजन्धि कागजाि लसिलसिाबद्ध र व्यवजस्थि ढंगिे राख्न,े 

ट) सभपादन भएकोकाम स्वीकृि गने, 

ि) सभझौिा कायावन्वयनको आवलधक प्रलिवेदन प्रमखु समि पेश गने। 

2. यस लनयमाविीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन खररद सभझौिा कायावन्वयनको सपुरीवेिण 
गने कायाविय वा अलधकारीिे आपूलिवकिाव, परामशवदािा, सेवाप्रदायक वा लनमावण व्यवसायीको खररद 

सभझौिामा उजल्िजखि अलधकारमा प्रलिकूि असर नपने गरी नक्सा, स्पेलसफकेसन र खररद सभझौिाको 
सिव अनसुार खररद सभझौिा कायावन्वयन भए नभएको सपुरीवेिण गनव सक्नेछ । 

116. बीमा गराउन ुपने  :खररद सभझौिामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक दश िाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको 
लनमावण कायव गने लनमावण व्यवसायीिे देहायकोकुराकोबीमा गराउनपुनेछ: 

1. लनमावण सामग्री, प्रयोग गरीने मेजशन, औजार वा प्िान्ट िगायि लनमावण कायवको पूणव प्रलिस्थापन खचव, 
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको िालग “खचव”  भन्नािे नाफा  समेििाई जनाउँछ । 

2. पेशागि शलु्क, लनमावण कायवको कुनै भाग भत्काउन, हटाउन िथा कँुडा ककव ट वा खेर गएको सामग्री 
हटाउनको िालग िाग्ने खचव िगायि हालन नोक्सानी भए वापि हनुे खचव वा सो सभबन्धी आनषुक्रङ्गक 
खचव समेट्नका िालग खण्ड (क) बमोजजमको प्रलिस्थापन खचवको पन्र प्रलिशि रकम वा खररद 
सभझौिामा उजल्िजखि भए बमोजजमको प्रलिस्थापन खचवको पन्र प्रलिशि रकम वा खररद सभझौिा मा 
उजल्िजखि भए बमोजजमको अलिररि रकम, 

3. लनमावण व्यवसायीिे लनमावणस्थिमा ल्याएको आफ्नो उपकरण र अन्य वस्िकुोलनमावण स्थिमा 
प्रलिस्थापन गनव िाग्ने पयावप्त रकम, 

4. लनमावण व्यवसायीिाई लनमावणस्थि सजुभपएको लमलिदेजख हस्िान्िरण प्रमाणपत्र जारी गरीने लमलिसभम 
लनमावण कायवको कुनै खण्ड वा अंशमा उपलनयम (२) मा उल्िेख भएको कारण बाहेक अन्य जनुसकैु 
कारणबाट हनुे सबै हालन नोक्सानी, 

5. लनमावण व्यवसायीको देहायका दाक्रयत्वहरु :– 

क) लनमावण व्यवसायीिे त्रकु्रट सच्याउने दाक्रयत्वको अवलधमा आफ्नो दाक्रयत्व पािन गने िममा 
भएकोहानी नोक्सानी, 



खण्ड ४ संख्या 13  लमलि २०७७/११/१३ 

 

रामपरु नगरपालिकाको साववजलनक खररद लनयमाविी, 2077                                                     68 

ख) त्रकु्रट सच्याउने दाक्रयत्वको अवलध प्रारभभ हनु ु अजघ उत्पन्न भएको कारणबाट त्रकु्रट सच्याउन े
दाक्रयत्वको अवलधमा भएको हालन नोक्सानी । 

ग) यस लनयममा अन्यत्र जनुसकैुकुरा िेजखएको भएिा पलन लनमावण व्यवसायीिे उपलनमय (१) को 
खण्ड (घ) बमोजजमको बीमाबाट देहायका कारणबाट भएको हालन नोक्सानी वा िलिको िालग 
दाक्रयत्व वहन गनुव पने छैन  :– 

i. यदु्ध, शत्रिुा वा आिमण, 

ii. क्रवद्रोह, िाजन्ि, लबप्िव वा सैलनक शासन वा गहृ यदु्ध, 

iii. क्रवक्रकरणको फैिावट, आणक्रवक इन्धनको क्रवक्रकरण वा आणक्रवक इन्धनको ज्विनबाट 
उत्पन्न आणक्रवक फोहर वा क्रवक्रकरण यिु क्रवषादी क्रवष्ट्फोट वा अन्य हालनकारक 
ित्वहरुको क्रवष्ट्फोट वा आणक्रवक संयोजन वा सोको आणक्रवक अंशकोप्रदूषण, 

iv. ध्वलन वा िीब्र ध्वलनक गलिमा उड्ने हवाईजहाज वा हवाईयन्त्रद्धारा शृ्रजजि वायकुो 
चाप । 

घ) खररद सभझौिामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक लनमावण कायव गदाव वा त्यसमा रहेको कुनै 
त्रकु्रट सधुार गदाव भएको वा त्यस्िा कायवको पररणाम स्वरुप भएको देहायको हालन नोक्सानी 
वापिको िलिपूलिवको दावी र त्यस्िो दावी सभबन्धी कारवाही गदाव िागेको खचव िथा दस्िरु 
लनमावण व्यवसायीिेव्यहोनुव पनेछ :– 

i. कुनै व्यजििाई चोटपटक िागेमा वा लनजको मतृ्यभुएमा, वा 
ii. लनमावण कायवमा बाहेक कायव सञ्चािन र सभपन्नको लसिलसिामा कुनै सभपजत्तमा भएको 

हालन नोक्सानी । 

ङ) मािसामान खररदमा सी.आई.पी. (क्याररज एण्ड इन्सोरेन्स पेड टु) मूल्यको कभिीमा एघार 
प्रलिशि रकम बराबरको गोदामदेजख गोदमसभम यदु्ध, हड्िाि र आगजनी समेिको सबै जाजखम 
व्यहोने बीमा गराउन ुपनेछ । 

च) परामशव सेवा खररदमा परामशवदािािे सभझौिा गरेको िीस ठदन लभत्र सभझौिाको कूि रकमको 
सबै क्रकलमसको जोजखम व्यहोनव गरी नगरपालिकािाई लनसिव भिुानी हनुे पेशागि दाक्रयत्व बीमा 
(प्रोफेसनि लियालबलिटी इन्सरेुन्स) गराउन ुपनेछ । 

छ) प्रमखुको लिजखि स्वीकृलि लबना बीमाका सिवमा कुनै पररविवन गनव सक्रकन ेछैन । 

117. पेश्की भिुानी र फछ्र्यौट गने व्यवस्था  : 
1. आपूलिवकिाव, लनमावण व्यवसायी र सेवाप्रदायकिाई ऐनको दफा ५२ (क) को अधीनमा रही खररद 

सभझौिामा व्यवस्था भए बमोजजम पेश्की ठदन सक्रकनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम ठदइएको पेश्की रकम जभमा भएको बैकको खािा र खचवको प्रयोजन खलु्न े
मालसक क्रववरण आपूलिवकिाव, लनमावण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकिे नगरपालिकािाई लनयलमि रुपमा 
उपिब्ध गराउनपुनेछ । 
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3. उपलनयम (१) बमोजजम पेश्की ठदँदा आपूलिवकिाव, लनमावण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकबाट त्यस्िो पेश्की 
रकम खाभने गरी र लनजिे सभझौिा बमोजजम काम नगरेमा नगरपालिकािे अनरुोध गरेपलछ ित्काि 
नगरपालिकािाई भिुानी गन गरी वाजणज्य बैकबाट जारी भएको बैंक जमानि एवम ्त्यस्िो बैंक 
जमानि क्रवदेशी बैंकिे जारी गरेको भए नेपाि लभत्रको वाजणज्य बैंकिे प्रलि प्रत्याभलूि (काउन्टर 
ग्यारेण्टी) लिई पेश ठदन ुपनेछ । 

4. उपलनयम (३) बमोजजमको बैंक जमानिको मान्य अवलध खररद सभझौिामा उल्िेख भएको पेश्की 
फछ्र्यौट गनुव पने अवलध भन्दा कभिीमा एक मक्रहना भन्दा बढी अवलधको हनुपुनेछ । 

5. नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोजजम ठदएको पेश्की खररद सभझौिामा उल्िेख भए बमोजजम प्रत्येक 
रलनङ लबि वा अन्य लबि बीजकबाट कट्टा गनुव पनेछ । 

6. आपूलिवकिाव, लनमावण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकिे खररद सभझौिा बमोजजमको काम त्यस्िो सभझौिामा 
उजल्िजखि समयावधी लभत्र सभपादन नगरेको कारणिे यस लनयम बमोजजमको पेश्की फछ्र्यौट हनु 
नसकेमा नगरपालिकािे उपलनयम (३) बमोजजम बैंक जमानिको रकम सभवजन्धि बैंकबाट प्राप्त गरी 
पेश्की फछ्र्यौट गनुव पनेछ र लनजबाट त्यस्िो पेश्की सयकडा दश प्रलिशि ब्याजसमेि असिु–उपर 
गनुवपनेछ । 

7. नगरपालिकािे प्रिीिपत्रद्धारा मािसामान जझकाउँदा आफ्नो कायावियमा मािसामान प्राप्त भएको 
लमलििे िीस ठदनलभत्र प्रिीिपत्र खोिेको पेश्की रकम फछ्र्यौट गनुव पनेछ । 

8. मािसामान उपिब्ध गराउने सभबजन्धि आपूलिवकिावबाट मािसामान उपिब्ध हनु नसकेकोमा वा 
मािसामान उपिब्ध गराउन लनधावररि समयलभत्र मािसामान प्राप्त हनु नसकेमा साधारणिया प्रिीिपत्र 
रद्द गन पनेछ र सो वापि बैंकमा जभमा भएको रकम क्रफिाव लिई प्रिीिपत्र खोिेको पेश्की रकम 
फछ्र्यौट गनुव पनेछ । 

118. क्रप्रलसपमेन्ट लनरीिण  : 
1. क्रवदेशबाट खररद गरीने मािसामानको क्रप्रलसपमेन्ट लनरीिण गनुव पने भएमा नगरपालिकािे सो देशमा 

आफनो प्रलिलनलध लनयिु गरी त्यस्िो लनरीिण गराउन सक्नेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम प्रलिलनलध लनयिु गदाव ऐन र यस लनयमाविी बमोजजमको कायवक्रवलध अपनाइ 
लनयिु गनुव पनेछ । 

119. मािसामान लनरीिण र स्वीकृलि  : 
1. नगरपालिकािे आपूलिव गरीएका मािसामान सभझौिामा उजल्िजखि प्राक्रवलधक स्पेलसक्रफकेसन र गणुस्िर 

बमोजजमका भए/नभएको लनरीिण वा परीिण गनुव/गराउनपुनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम लनरीिण वा परीिण गदाव गराउँदा मािसामान लनरीिण वा परीिण सभबन्धी 
प्रचलिि काननु भए सोही काननु बमोजजम र नभएमा खररद सभझौिामा उजल्िजखि कायवक्रवलध बमोजजम 
गन ुपनेछ । त्यस्िा कायवक्रवलध पलन नभए नगरपालिकािे उपयिु सभझेको कायवक्रवलध बमोजजम गनुव 
पनेछ । 
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3. उपलनयम (१) को प्रयोजनको िालग नगरपालिकािे त्यस्िो लनरीिण वा परीिण गने प्रयोजनका िालग 
एक वा एक भन्दा बढी लनकाय वा अलधकारी िोक्न वा सभवजन्धि मािसामान सभबन्धी वढीमा 
िीनजना क्रवज्ञ रहेको एक सलमलि गिन गनव सक्नेछ । 

4. उपलनयम (३) बमोजजमको लनकाय, अलधकारी वा सलमलििे आपूलिव गरीएका मािसामान लनरीिण वा 
परीिण गदाव नगरपालिकािे त्यस्िो मािसामानको नमनुा र क्रवजशष्टिा लसिबन्दी गरी राखेको भए 
त्यस्िो नमूना र क्रवजशष्टिा बमोजजम जाँच गनुव पनेछ । त्यसरी जाँच गदाव त्यस्िो नमनुा र क्रवजशष्टिा 
अनरुुप भएको मािसामान स्वीकृि गरी नभएका मािसामान आपूलिवकिाविाई नै क्रफिाव गनुव पनेछ । 

5. उपलनयम (४) बमोजजम लनरीिण वा परीिण गदाव आवश्यकिानसुार सबै मािसामान वा सोको नमूना 
छनौट गरी लनरीिण वा परीिण गनव सक्रकनेछ । 

6. लनरीिण वा परीिण गने लनकाय, अलधकारी वा सलमलििे उपलनयम (४) र (५) बमोजजम लनरीिण वा 
परीिण गरी सकेपलछ स्वीकृि र अस्वीकृि मािसामानको क्रववरण उल्िेख गरी लनरीिण प्रलिवेदन 
ियार गनुव पनेछ । त्यस्िो प्रलिवेदनमा जाँच भएको मािसामानको नाम, प्रलिशि, स्पेलसक्रफकेसन, 

लनरीिण वा परीिणको पररणाम उल्िेख गनुव पनेछ र त्यस्िो प्रलिवेदनिाई नगरपालिकािे खररद 
कारवाहीको अलभिेखको रुपमा राख्न ुपनेछ । 

7. यस लनयम बमोजजम मािसामान लनरीिण वा परीिण गदाव लनरीिण वा परीिण गने लनकाय, अलधकारी 
वा सलमलि र आपूलिवकिाव बीच कुनै क्रववाद उत्पन्न भएमा त्यस्िो क्रववाद खररद सभझौिामा उल्िेख 
भएको क्रववाद समाधानको प्रक्रिया बमोजजम समाधान गनुव पनेछ । 

8. यस लनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन पजच्चस हजार रूपैंयासभमको मािसामान 
नगरपालिकाको जजन्सी शाखाको प्रमखुिे आवश्यक लनरीिण वा परीिण गरी बजुझलिन सक्नेछ । 

120. मािसामानको लििाम लबिी िथा रकम असिुी गने  : 
1. लनयम ११९ को उपलनयम (४) बमोजजम अस्वीकृि मािसामान आपूलिवकिाविे ित्काि क्रफिाव निगे 

खररद सभझौिामा िोक्रकएको समयावलध लभत्र त्यस्िो मािसामान उिाई क्रफिाव िैजान र सोको सट्टा 
स्पेलसक्रफकेसन बमोजजमको सामान आपूलिव गनव नगरपालिकािे आपूलिवकिाविाई लिजखि जानकारी ठदन ु
पनेछ । 

2. नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोजजमको जानकारी हिुाक वा कुररयर सलभवस माफव ि पिाउने भए 
क्रफिी रलसद सक्रहिको पत्र पिाउन ुपनेछ । 

3. उपलनयम (१) बमोजजमको सूचनाको अवलधलभत्र आपूलिवकिाविे मािसामान बजुझलिन अस्वीकार गरेमा 
वा खररद सभझौिामा िोक्रकएको समयावलधलभत्र उिाई निगेमा सभबजन्धि नगरपालिकािे त्यस्िो 
मािसामान साववजलनक लििाम लबिी गरी सो मािसामान भण्डारण गनव िागेको खचव र त्यस सभबन्धी 
अन्य खचवहरु, बाँकी रहेको पेश्की रकम, पूवव–लनधावररि िलिपूलिव र लनजिे नगरपालिकािे लिनुवपने अन्य 
कुनै रकम भए सो रकम समेि लििाम लबिी मूल्यबाट कट्टा गरी बाँकी रहेको रकम आपूलिवकिाविाई 
क्रफिाव गनुव पनेछ । 
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4. उपलनयम (३) बमोजजमको लििाम लबिीबाट प्राप्त भएको रकम समेिबाट असिु हनु नसकेको रकम 
आपूलिवकिावबाट प्रचलिि काननु बमोजजम सरकारी बाँकी सरह असिु उपर गरीनेछ । 

121. कायव स्वीकार प्रलिवेदन  : 
1. नगरपालिकािे सभपन्न भएको लनमावण कायव, आपूलिव गरीएको मािसामान वा प्रदान गरीएको सेवा 

स्वीकार गदाव सोको प्रलिवेदन ियार गनुव पनेछ । 

2.  उपलनयम (१) बमोजजमको प्रलिवेदनमा देहायका कुरा उल्िेख हनु ुपनेछ :– 

क) खररद सभझौिा सङ्खख्या, 
ख) सभपन्न भएको लनमावण कायव, प्राप्त भएको मािसामान वा सेवाको क्रववरण, 

ग) लनमावण कायव सभपन्न भएको वा मािसामान वा सेवा प्राप्त भएको लमलि, 

घ) सभपन्न लनमावण कायव, प्राप्त मािसामान वा सेवा स्वीकृि भएको लमलि उपलनयम (२) बमोजजमको 
प्रलिवेदन ियार भएपलछ नगरपालिकािे आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भिुानीको िालग क्रवत्त 
शाखा/ईकाइ वा िेखा शाखामा अक्रविभब िेखी पिाउन ुपनेछ । 

122. भेररएसन सभबन्धी कायवक्रवलध  : 
1. खररद सभझौिा गदावको बखि पूवावनमुान गनव नसक्रकएको पररजस्थलि सो सभझौिा कायावन्वयनको िममा 

लसजवना भई ऐनको दफा ५४ बमोजजम नगरपालिकािे भेररएसन आदेश जारी गनुव पने भएमा यस 
लनयमाविी बमोजजमको प्रक्रिया पूरा गरी जारी गनुव पनेछ । (२) उपलनयम (१) बमोजजम लनमावण 
कायवको भेररएसन आदेश जारी गनुव पदाव देहाय बमोजजमको क्रववरण खिुाइ ऐनको दफा ५४ बमोजजम 
त्यस्िो भेररएसन स्वीकृि गने अलधकार भएको नगरपालिकाको अलधकारीिे प्रमाजणि गरेको हनुपुनेछ 
:– 

क) लनमावण कायवको ड्रइङ, लडजाईन िथा स्पेलसक्रफकेसन आठद बदल्न पने वा नपने र बदल्न ुपने 
भएमा त्यस्िा मािसामान वा सेवाको आधारभिू प्रकृलि वा िेत्र पररविवन हनुे वा नहनुे करा, 

ख) भेररएशन पररमाणको प्राक्रवलधक पषु्ट्ट्याइ र कारण, 

ग) ऐनका दफा ५ क. को उपदफा (२) बमोजजम िागि अनमुानमा प्रभाव पने भए सोको 
प्रलिशि, 

घ) स्वीकृि बजेट िथा कायविममा परे वा नपरेकोकुरा 
2. उपलनयम (१) बमोजजम मािसामान वा अन्य सेवा कायवको भेररएसन आदेश जारी गनुव पदाव देहाय 

बमाजजमको क्रववरण खिुाइ ऐनको दफा ५४ बमोजजम त्यस्िो भेररएसन स्वीकृि गनव अलधकार भएको 
नगरपालिकाको अलधकारीिे प्रमाजणि गरेको हनु ुपनेछ :– 

क) मािसामान वा अन्य सेवाको ड्रईङ,लडजाइन िथा स्पेलसक्रफकेशन आठद बदल्न ुपने वा नपने 
र बदल्न ुपने भएमा त्यस्िो मािसमान वा सेवाको आधारभिू प्रकृलि वा िेत्र पररविवन हनुेवा 
नहनुेकुरा, 

ख) भेररएसन पररमाणको प्राक्रवलधक पषु्ट्ट्याई र कारण, 
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ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोजजम िागि अनमुानमा प्रभाव पने भए सोको 
प्रलिशि, 

घ) स्वीकृि बजेट िथा कायविममा परे वा नपरेको कुरा । 

3. उपलनयम (१) बमोजजम परामशव सेवाको भेररएसन आदेश जारी गनुव पदाव देहाय बमोजजमको क्रववरण 
खिुाई ऐनको दफा ५४ बमोजजम त्यस्िो भेररएसन स्वीकृि गने अलधकार भएको नगरपालिकाको 
अलधकारीिे प्रमाजणि गरेको हनु ुपनेछ :– 

क) परामशव सेवाको कायव िेत्र, आवश्यकिा, कायविेत्रगि सिव, योग्यिा वा क्रवशेषज्ञिा आठद बदल्न ु
पने नपने र बदल्न ुपने भएमा त्यस्िो सेवाको आधारभिू प्रकृलि वा िेत्र वा प्रस्िाक्रवि दि 
वा क्रवशेषज्ञ पररविवन हनुे वा नहनुे कुरा, 

ख) भेररएसन पररमाणको प्राक्रवलधक पषु्ट्ट्याई र कारण, 

ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोजजम िागि अनमुानमा प्रभाव पने भए सोकोप्रलिशि, 

घ) स्वीकृि बजेट िथा कायविममा परे वा नपरेको कुरा । 

4. नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोजजम भेररएसन आदेश जारी गदाव क्रवशेषज्ञहरुको समूह माफव ि 
आवश्यक जाँचबझु गराई प्राप्त लसफाररसको आधारमा मात्र जारी गनव सक्नेछ । 

123. मूल्य समायोजन  : 
1. नगरपालिकािे मूल्य समायोजन गनव सक्रकने कुरा खररद सभझौिामा उल्िेख गनव सक्रकनेछ । 

2. खररद सभझौिामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गदाव देहायका कुराहरु समेिउल्िेख गनुवपनेछः– 

क) मूल्य समायोजन गने अवस्था, 
ख) लनधावरण गनेसूत्र, (यस खण्ड बमोजजम सतु्र लनधावरण गदाव सभपन्न भएको काममा िागेको 

श्रम, सामग्री र उपकरणहरुको मात्र मूल्य समायोजन हनुे गरी सूत्र लनधावरण गनुव पनेछ ।) 

ग) मूल्य समायोजनकोअलधकिम रकम, 

घ) खण्ड (ख) बमोजजमको सूत्रमा प्रयोग गरीने मूल्यको संरचना (श्रम, उपकरण, सामग्री, 
इन्धनको मूल्य आठद), 

ङ) प्रत्येक मूल्य–संरचनाकोमूल्य समायोजन गनव प्रयोग गरीने सभबद्ध मूल्य–सूची (इन्डीसेज) 

च) मूल्य–सूची उल्िेख गनव प्रयोग गरीने मदु्रा र भिुानी ठदन प्रयोग गरीने मदु्रा बीचको क्रवलनमय 
दरको घटबढ मापन गने िररका, 

छ) मूल्य–समायोजन सूत्र प्रयोग गनव लिइने आधार लमलि (बेसिाइन डेट), 

ज) मूल्य–समायोजन सतु्र िागूहनुे समयकोअन्िराि, 

झ) मूल्य–समायोजन सूत्रको प्रयोगबाट देजखन ुपने न्यूनिम मूल्यबकृ्रद्ध र मूल्य–समायोजन सभबन्धी 
प्रावधान िागू हनु पूरा हनु ुपने अन्य सिव िथा बन्देज 

3. यस लनयम बमोजजम गरीने मूल्य–समायोजनको अलधकिम रकम सामान्यिया सरुु सभझौिा मूल्यको 
पजच्चस प्रलिशि भन्दा बढी हनुे छैन । मूल्य समायोजनको रकम सो मूल्य भन्दा बढी हनुे भएमा 
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नगरपालिकािे खररद सभझौिा अन्त्य गनव, सभझौिा मूल्यिाई स्वीकृि बजेटलभत्र पानवको िालग लनमावण 
व्यवसायी, आपूलिवकिाव, सेवा प्रदायक वा परामशवदािासँग वािाव गनव वा खचव घटाउने अन्य उपाय 
अविभवन गनव सक्ने वा थप बजेट व्यवस्था गरीने व्यवस्था खररद सभझौिामा गनव सक्रकनेछ । 

124. खररद सभझौिाको अवलध थप गनव सक्रकनछे  : 
1. ऐनको दफा ५६ बमोजजमको अवस्था परी खररद सभझौिा बमोजजमको काम त्यस्िो सभझौिाको 

अवलधलभत्र परुा गनव नसक्रकने भएमा सभबजन्धि लनमावण व्यवसायी, आपूलिवकिाव, सेवा प्रदायक वा 
परामशवदािािे कारण खिुाई खररद सभझौिाको भयाद सक्रकन ुकभिीमा साि ठदन अगावै सभबजन्धि 
नगरपालिकामा अवलध थपको िालग लनवेदन ठदनपुनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम लनवेदन प्राप्त भएपलछ सभबजन्धि अलधकार प्राप्त अलधकारीिे सो सभबन्धमा 
आवश्यक जाँचबझु गनव वा गराउन सक्नेछ । त्यसरी जाँचबझु गदाव वा गराउँदा लनजिे देहायका 
कुरा क्रवचार गनुव पनेछ:– 

क) सभबजन्धि लनमावण व्यवसायी, आपूलिवकिाव, सेवा प्रदायक वा परामशवदािािे खररद सभझौिा 
बमोजजमको काम समयमै सभपन्न गनव भरमग्दरु प्रयास गरेको लथयो वा लथएन, 

ख) नगरपालिकािे लनमावण व्यवसायी, आपूलिवकिाव, सेवा प्रदायक वा परामशवदािा िाई सभझौिा 
बमोजजम उपिब्ध गराउन ुपने कुरा उपिब्ध गराएको लथयो वा लथएन, 

ग) ऐनको दफा ६७क. बमोजजम कागजाि जझकाएको कारणबाट काममा क्रढिाइ भएको हो वा 
होइन, 

घ) काब ुबाक्रहरको पररजस्थलिको कारणबाट काममा क्रढिाइ भएको हो वा होइन । 

3. उपलनयम (२) बमोजजम जाँचबझु गदाव लनवेदनमा उजल्िजखि कारण मनालसव देजखएमा ६ मक्रहनासभमको 
अवलध बोिपत्र स्वीकृि गने अलधकारीिे र सो भन्दा बढीको अवलध प्रमखुिे थप गनव सक्नेछ  :– 

125. पूवव–लनधावररि िलिपूलिव  : खररद सभझौिामा पूवव–लनधावररि िलिपूलिवका सभबन्धमा देहायको व्यवस्था गनव 
सक्रकनेछ  :–  आपूलिवकिाव, परामशवदािा, सेवा प्रदायक वा लनमावण व्यवसायीको क्रढिाइको कारणिे खररद 
सभझौिा बमोजजमको काम सो सभझौिामा िोक्रकएको भयादमा सभपन्न हनु नसकेमा लनजिे नगरपालिकािाई 
सभझौिा रकमको दश प्रलिशिमा नबढ्ने गरी साधारणिया प्रलि ठदन सभझौिा रकमको शनु्ना दशमिब 
शनु्ना पाँच प्रलिशि पूवव–लनधावररि िलिपूलिव ठदन ुपने िर लनजको काब ुबाक्रहरको पररजस्थलि परी वा कुनै गल्िी 
वा हेिचकयावई नभई कायवसभपादन वा आपूलिव गनव क्रढिा भएमा त्यस्िो िलिपूलिव लिनुवनपने, र (ख) खण्ड 
(क) बमोजजमको पूववलनधावररि िलिपूलिव लिदैमा सभबजन्धि आपूलिवकिाव, परामशवदािा, सेवा प्रदायक वा लनमावण 
व्यवसायी खररद सभझौिा बमोजजमको कायवसभपादन गने दाक्रयत्वबाट मिु हनु सक्न ेछैन । 

126. लबि वा लबजकमा उल्िेख हनु ुपने कुरा  : 
1. लनमावण व्यवसायी, आपूलिवकिाव, सेवाप्रदायक वा परामशवदािािे यस लनयम बमोजजम भिुानीको िालग 

पेश गने रलनङ लबि वा अन्य कुनै लबि लबजकमा कभिीमा देहायका कुरा उल्िेख गनुव पनेछ :– 

क) लबि वा लबजकको लमलि, 
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ख) आपूलिवकिाव, लनमावण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परामशवदािाको नाम/िेगाना, 
ग) खररद सभझौिा, 
घ) आपूलिव गरीएको मािसामान वा सेवाको क्रववरण वा सभपन्न भएको लनमावण कायवको नाप, 

आकार, पररमाण र मूल्य, 

ङ) लसपमेन्ट िथा भिुानीको सिव, 
च) खररद–सभझौिा बमोजजम लबि वा लबजक साथ पेश गनुव पने आवश्यक कागजाि, 

छ) मािसामानको खररदको हकमा लबि वा लबजक साथ खररद आदेश, खररद सभझौिा वा 
बोिपत्र स्वीकृलि–पत्रमा ठदइएको लनदेशन बमोजजम नगरपालिकािे िोकेको ढाँचाको लसक्रपङ 
वा अन्य आवश्यक कागजाि, 

ज) आफ्नो सभपकव  िेगाना । 

झ) क्रवि नभबर/लबजक नभबर । 
2. उपलनयम (१) बमोजजम लबि वा लबजक प्राप्त भएपलछ नगरपालिकािे त्यस्िो लबि वा लबजक खररद 

सभझौिामा उजल्िजखि प्रावधान बमोजजमको भए नभएको जाँच गरी सो अनरुुपको नभएमा सोको 
जानकारी सभबजन्धि आपूलिवकिाव, लनमावण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परामशवदािािाई ठदन ुपनेछ । 

127. लबि वा लबजकको भिुानी  : 
1. खररद सभझौिा अनसुार नगरपालिकािे रलनङ लबि वा अन्य कुनै लबि लबजकको भिुानी गदाव 

करारका सिव बमोजजम देहायका कुनै वा सबै आधार बमोजजम गनव सक्ने कुरा उल्िेख गनव सक्रकनेछ:– 

क) मालसक आधारमा, 
ख) प्राक्रवलधक नापजाँच गरी नापी क्रकिाब (मेजरमेन्ट बकु) मा उल्िेख भएको वास्िक्रवक 

कायवसभपादनको आधारमा, 
ग) खररद सभझौिामा सभपन्न कायव मापन गने सूचाङ्क िोक्रकएकोमा त्यस्िो सूचाङ्क प्राप्त भएपलछ 

र त्यस्िो निोक्रकएकोमा सभपन्न भएको कायवको आधारमा, 
घ) हस्िान्िरण गरीएको वा पूरा गरीएको कायवको पररमाणको आधारमा, 
ङ) लनयम १२६ को उपलनयम (१) बमोजजम वा प्रिीिपत्रको सिवको आधारमा । 

2. रलनङ लबि वा अन्य कुनै लबि लबजकको भिुानी लिनको िालग आपूलिवकिाव, लनमावण व्यवसायी, 
सेवाप्रदायक वा परामशवदािािे खररद–सभझौिा बमोजजम आवश्यक पने कागजाि पेश गनुव पनेछ । 

3. उपलनयम (१) बमोजजमको पेश भएको रलनङ लबि वा अन्य कुनै लबि लबजक र कागजाि सभबजन्धि 
अलधकारीिे ३० (िीस) ठदनलभत्र स्वीकृि गरी खररद सभझौिा अनसुार नगरपालिकािे त्यस्िो लबि 
वा लबजकको सोही अवलधलभत्र भिुानी समेि गनुव पनेछ । 

4. नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोजजम भिुानी गदाव ररटेन्सन मनी बापि रलनङ वा अन्य लबि वा 
लबजकमा उजल्िजखि रकमको पाँच प्रलिशि रकम कट्टा गरी राख्न ुपनेछ । िर खररद सभझौिामा 
ररटेन्सन मनी कट्टा गनुव नपने व्यवस्था भएमा त्यस्िो रकम कट्टा गरीने छैन । 
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5. खररद सभझौिामा नगरपालिकािे लबि वा लबजक बमोजजमको रकम शीघ्र भिुानी गरेमा आपूलिवकिाव, 
लनमावण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परामशवदािािे त्यस्िो भिुानीको लनजश्चि रकम वा प्रलिशि छुट 
ठदने कुरा उल्िेख गरीएको भएमा नगरपालिकािे त्यसरी भिुानी गदाव छुट रकम कट्टा गरेर मात्र 
भिुानी ठदन ुपनेछ । 

6. नगरपालिकािे खररद सभझौिामा देहायका व्यवस्था गनव सक्नेछ:– 

क) खररद सभझौिामा अजघल्िो कुनै रलनङ लबि वा अन्य कुनै लबि लबजकमा िेजखएका कुरा कुनै 
कारणवस वा भिूवस िेजखन गई भिुानी रकम सच्याउन ुपने भएमा नगरपालिकािे आफैिे वा 
सभवजन्धि आपूलिवकिाव, लनमावण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परामशवदािाको अनरुोधमा त्यस पलछका 
रलनङ लबि वा अन्य कुनै लबिलबजकमा त्यस्िो भिुानी रकम सच्याउन वा हेरफेर गनवसक्रकन,े 

ख) आपूलिवकिाव, लनमावण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परामशवदािािे खररद सभझौिाको सिव बमोजजम 
कायवसभपादन नगरेमा नगरपालिकािे रलनङ लबि वा अन्य कुनै लबि लबजक बमोजजमको भिुानी 
नठदन वा काट्न सक्ने । 

7. नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोजजमको भिुानी खररद सभझौिामा उजल्िजखि अवलधलभत्र ठदन ुपनेछ 
। सो अवलधलभत्र भिुानी नठदएमा खररद सभझौिा बमोजजमको व्याज भिुानी गनुव पनेछ । 

8. आपूलिवकिाव, लनमावण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परामशवदािािाई पजच्चस हजार रुपैया भन्दा बढी रकम 
भिुानी गदाव एकाउन्टपेयी चेकको माध्यमबाट भिुानी गनुवपनेछ । 

128. अजन्िम भिुानी  : 
1. खररद सभझौिा बमोजजम सभपन्न भएको कायव नगरपालिकािे स्वीकार गरेपलछ आपूलिवकिाव, लनमावण 

व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परामशवदािािाई करारका सिव बमोजजम अजन्िम भिुानी ठदन ुपनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम अजन्िम भिुानी ठदँदा लनमावण कायवको हकमा त्रकु्रट सच्चाउने अवलध समाप्त 
भएपलछ कायवसभपादन जमानि र लनयम १२७ को उपलनयम (४) बमोजजम कट्टा गरीएको ररटेन्सन 
मनी रकमको पचास प्रलिशि रकम क्रफिाव गनुवपनेछ । ररटेन्सन मनीको बाँकी पचास प्रलिशि रकम 
सभबजन्धि आपूलिवकिाव, लनमावण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकिे सभवजन्धि आन्िररक राजस्व कायावियमा 
कर क्रववरण पेश गरेको प्रमाण कागजाि पेश गरेपलछ भिुानी ठदनपुनेछ । िर त्रकु्रट सच्चाउन े
अवलधलभत्र सभबजन्धि लनमावण व्यवसायीिे त्रकु्रट नसच्याएमा नगरपालिकािे ररटेन्सन मनी वा जमानि 
वापिको रकम प्रयोग गरी त्रकु्रट सच्चाउन सक्नेछ । 

3. यस लनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएका भएिापलन संयिु उपिमको हकमा ररटेन्सन मनी 
भिुानी गदाव आन्िररक राजस्व कायावियमा कर क्रववरण पेश गरेकोकागजाि पेश भएपलछ भिुानी 
ठदइनेछ । 

4. खररद सभझौिामा लनमावण व्यवसायी, आपूलिवकिाव, सेवाप्रदायक वा परामशवदािािे उपलनयम (१) बमोजजम 
अजन्िम भिुानी लिनको िालगनगरपालिकासंग देहायका दाबी बाहेक अन्य दावी नगने कुरा उल्िेख 
गनव सक्रकनेछ:– 
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क) क्रवशेष दाबी, 
ख) खररद कायवसभपादन गदाव उत्पन्न भएको वा हनुे िेस्रो पि प्रलिको लनमावण व्यवसायी, आपूलिवकिाव, 

सेवाप्रदायक वा परापशवदािाको दाक्रयत्व, 

ग) खररद–सभझौिाको सभपादन गदाव िेस्रो पिका सभबन्धमा लनमावण व्यवसायी, आपूलिवकिाव, सेवा 
प्रदायक वा परामशवदािािे व्यहोरेको िर नगरपालिकासँग दाबी नगरेकोर समयमा जानकारी 
नभएको दाक्रयत्व सभबन्धी सोधभनावकोदावी । 

129. कायवसभपन्न प्रलिवेदन पेश गनुव पने  : 
1. खररद सभझौिा बमोजजम लनमावण कायव सभपन्न भएको िीस ठदनलभत्र सभबजन्धि लनमावण व्यवसायीिे 

लनमावण भए बमोजजमको (एजलबल्ट) नक्शा नगरपालिकामा पेश गनुव पनेछ । 

2. कुनै लनमावण कायव सभपन्न भइ त्रकु्रट सच्चाउने दाक्रयत्वको अवलध समाप्त भएपलछ प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृििे त्यस्िो लनमावण कायव स्वीकृि ड्रइङ्ग, लडजाइन वा स्पेलसक्रफकेसन बमोजजम भए नभएको कुरा 
प्राक्रवलधक कमवचारीबाट जाँचबझु गरी कायव सभपन्न प्रलिवेदन ियार गराउनपुनेछ । 

3. उपलनयम (२) बमोजजम जाँचबझु गने प्राक्रवलधकिे सभपन्न लनमावण कायव स्वीकृि ड्रइङ्ग, लडजाइन वा 
स्पेलसक्रफकेसन बमोजजम भए नभएको जाँच गरी नगरपालिका समि प्रलिवेदन पेश गनुव पनेछ । 

4. उपलनयम (१) बमोजजमको लनमावण भए बमोजजमको नक्शा र उपलनयम (३) बमोजजम पेश भएको 
कायव सभपन्न प्रलिवेदन कायावियिे बोिपत्र स्वीकृि गन अलधकारी समि पशे गनुव पने छ । प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृि र बोिपत्र स्वीकृि गने अलधकारी एउटै व्यजि भएमा लनज भन्दा एक िहमालथको 
अलधकारी समि पेश गनुव पनेछ । 

5. उपलनयम (४) बमोजजमको अलधकारीिे आवश्यक देखेमा कायव सभपन्न प्रलिवेदनमा उजल्िजखि क्रवषयका 
सभवन्धमा आफैिे जाँचबझु गनव वा कुनै प्राक्रवलधक कमवचारी वा प्राक्रवलधक कमवचारीहरुको टोिी 
माफव ि जाँचबझु गराउन सक्नेछ । 

6. उपलनयम (५) बमोजजम जाँचबझु गदाव सभपन्न लनमावण कायव स्वीकृि ड्रइङ्ग, लडजाइन वा स्पेलसक्रफकेसन 
बमोजजम भएको पाइएमा त्यस्िो अलधकारीिेत्यस्िोलनमावण कायव स्वीकृि गनुव पनेछ । 

7. उपलनयम (६) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन उपलनयम (४) बमोजजम कायव सभपन्न प्रलिवेदन 
पेश भएको लमलििे पैिालिस ठदनलभत्र उपलनयम (५) बमोजजम जाँचबझु गने कायव सभपन्न नभएमा 
त्यस्िो लनमावण कायव स्विः स्वीकृि भएको मालननेछ । 

8. यस लनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन उपलनयम (३) बमोजजम पेश भएको कायव 
सभपन्न प्रलिवेदन दश िाख रूपैंयासभमको लनमावण कायवको हकमा भए नगरपालिकाको सभबजन्धि 
अलधकारी प्राक्रवलधक भए लनज आफैं िे जाँच गरी र प्राक्रवलधक नभए अन्य प्राक्रवलधक कमवचारीबाट 
जचाउँन सक्नेछ । त्यसरी जाँच गदाव वा गराउँदा त्यस्िो लनमावण कायव स्वीकृि ड्रइङ्ग, लडजाइन वा 
स्पेलसक्रफकेसन बमोजजम  भएको पाइएमा लनजिे कायव सभपन्न प्रलिवेदन स्वीकृि गनुव पनेछ र कायव 
सभपन्न भएकोकुराको जानकारी एक िहमालथकोअलधकारीिाई ठदनपुनेछ । 
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9. यस लनयम बमोजजम कायव सभपन्न प्रलिवेदन स्वीकृि भएपलछ नगरपालिकािे सभबजन्धि लनमावण 
व्यवसायीिाई कायव सभपन्न प्रमाणपत्र (वकव  कजभप्िसन सक्रटवक्रफकेट) ठदनपुनेछ । 

130. समय भन्दा अजघ काम सभपन्न गनेिाई परुस्कार ठदन सक्रकनछे  : 
1. खररद सभझौिामा िोक्रकएको अवलध भन्दा अजघ काम सभपन्न गने लनमावण व्यवसायीिाई नगरपालिकािे 

परुस्कार ठदन सक्ने व्यवस्था गनव सक्रकनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजमको परुस्कारको रकम लनधावरण गदाव खररद सभझौिामा िोक्रकएको समय भन्दा 
जलि ठदन अजघ कायव सभपन्न भएको हो त्यलि ठदनका िालग उपलनयम (३) बमोजजमको आधारमा 
लनधावरण गनुव पनेछ । 

3. उपलनयम (२) बमोजजमको दर लनधावरण गदाव लनमावण व्यवसायीिे खररद सभझौिामा िोक्रकएको 
अबलधलभत्र काम सभपन्न गनव नसके बापि दैलनक रुपमा जलि रकम नगरपालिकािाई पूवव–लनधावररि 
िलिपूलिव लिनुवपने हो त्यलि नै रकम बराबरको दर लनधावरण गनुव पनेछ । 

4. यस लनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन परुस्कारको कूि रकम सभझौिा रकमको 
दश प्रलिशि भन्दा बढी हनुे छैन । 

131. सकु्रवस्िाको आधारमा खररद सभझौिाको अन्त्य गदाव ठदन ुपने भिुानीः 
1. नगरपालिकािे ऐनको दफा ५९ को उपदफा (४) बमोजजम साववजलनक क्रहिको िालग सकु्रवस्िाको 

आधारमा सभझौिाको अन्त्य गरेकोमा सभवजन्धि आपूलिवकिाव, लनमावण–व्यवसायी, परामशवदािा वा 
सेवाप्रदायकिाई देहाय बमोजजमको रकम भिुानी ठदनपुनेछ  :– 

क) स्वीकायव रुपमा सभपन्न भइसकेको कायव, आपूलिव वा सेवा वापि गनुव पने भिुानी बाँकी भए सो 
भिुानी, 

ख) खररद सभझौिा बमोजजम नगरपालिकाको प्रयोजनको िालग उत्पाठदि मािसामानको मूल्य, 

लनमावणस्थिमा ल्याइएका लनमावण सामग्री, 
ग) लनमावणस्थिबाट उपकरण हटाउन िाग्ने मनालसव खचव, 
घ) लनमावण कायवमा मात्र िगाइएका क्रवदेशी कमवचारीको स्वदेश क्रफिी खचव, 

2. आवश्यक भए लनमावण कायवको संरिण र सरुिा खचव । (२) उपलनयम (१) मा जनुसकैुकुरा िेजखएको 
भए िापलन नगरपालिकािे साववजलनक क्रहिको िालग सकु्रवस्िाको आधारमा खररद सभझौिा अन्त्य गनव 
ठदएको सूचना आपूलिवकिाविे प्राप्त गरेको लमलििे साि ठदनलभत्र लसपमेन्टको िालग ियार हनुे र ियार 
भएका मािसामान त्यस्िो सभझौिाका सिव र मूल्यमा स्वीकार गनुव पनेछ । 

3. उपलनयम (२) मा उजल्िजखि मािसामान बाहेक अन्य सामानका सभबन्धमा नगरपालिकािे देहाय 
बमोजजम गनव सक्नेछ :– 

क) मािसामानको कुनै अंश पूरा गराइ सभझौिामा उजल्िजखि सिव र मूल्यमा प्राप्त गने, वा 
ख) बाँकी रहेका मािसामानको आपूलिव आदेश रद्ध गने र आपूलिवकिाविे खररद गरेको सामग्री वा 

पाटवपजुाव वापि आपसी सहमलिबाट मञ्जुर गरीएको रकम लनजिाई भिुानी गने । 
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132. खररद सभझौिा उल्िंघन भए प्राप्त हनु ेउपचार  : 
1. खररद सभझौिामा आपूलिवकिाव, लनमावण–व्यवसायी, परामशवदािा वा सेवा प्रदायकिे खररद–सभझौिाको 

उल्िंघन गरेमा नगरपालिकािाई प्राप्त हनुे उपचार उल्िेख गनुव पनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजमको उपचार ऐनको दफा ५९ मा िेजखएको अलिररि देहाय बमोजजम हनु 
सक्नेछ :– 

क) त्रकु्रटपूणव कायव अस्वीकार गने, 

ख) त्रकु्रटपूणव मािसामान ित्काि हटाउने र सभबजन्धि आपूलिवकिाव, लनमावण–व्यवसायी, परामशवदािा 
वा सेवाप्रदायकबाट प्रलिस्थापन गनव िगाउने, 

ग) समयमा कायव सभपादन हनु नसके वापिको पूवव लनधावररि िलिपूलिव प्राप्त गने, 

घ)  सभझौिाको अन्त्य गने र सभझौिा बमोजजमको काम नगने आपूलिवकिाव, लनमावण व्यवसायी, सेवा 
प्रदायक वा परामशवदािाको खचवमा त्यस्िो कायव सभपन्न गराउने, 

ङ) आनषंुक्रङ्गक िलिपूलिव भराउने, 
च) प्रचलिि काननु वा खररद सभझौिा बमोजजम उपिब्ध हनुे अन्य उपचार । 

 
 

पररच्छेद – १२ 

क्रववाद समाधान सभबन्धी व्यवस्था 
133. क्रववाद समाधान  : ऐनको दफा ५८ बमोजजम आपसी सहमलिबाट क्रववाद समाधान गन पने क्रवषय, क्रववाद 

समाधानको िालग लनवेदन ठदन प्रक्रिया, आपसी सहमलिको िालग हनुे बैिक िथा लनणवयहरुको प्रक्रिया समेि 
खररद सभझौिामा उल्िेख गरी त्यस्िोक्रववाद समाधान गनुव पनेछ । 

134. मध्यस्थको माध्यमद्धारा क्रववाद समाधानः लनयम १३३ बमोजजमको प्रक्रियाद्धारा खररद सभझौिा कायावन्वयनको 
क्रवषयमा नगरपालिका र लनमावण व्यवसायी, परामशवदािा वा सेवाप्रदायक बीच उत्पन्न भएको क्रववाद आपसी 
सहमलिबाट समाधान हनु नसकेमा प्रचलिि काननु बमोजजम मध्यस्थको माध्यमबाट त्यस्िो क्रववाद समाधान 
गने कारबाही सरुु गनुव पनेछ । 

 

पररच्छेद – १३ 

पारदजशविा र आचारण सभबन्धी व्यवस्था 
135. खररद कारवाही सभबन्धी कागजाि उपिब्ध गराउन ुपने  : प्रचलिि काननु बमोजजम िेखापरीिण, अनगुमन, 

अनसुन्धान वा लनरीिण गनव अलधकार प्राप्त लनकायिे खररद कारबाही सभबन्धी कुनै कागजाि माग गरेमा 
नगरपालिकािे त्यस्िो कागजाि मनालसव समयमा उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

136. खररद सभझौिाको साववजलनक सूचना  : 
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1. खररद सभझौिा सभपन्न भएको िीन ठदनलभत्र सो सूचना नगरपालिकािे आफ्नोसूचना–पाटीमा टाँस गनुव 
पनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजमको सूचना नगरपालिकािे आफ्नो वेवसाइटमा राख्नवे्यवस्था लमिाउनपुनेछ । 

3. नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोजजमको सूचनामा बोिपत्र वा परामशव सेवा मूल्याङ्कन पररणामको 
अलिररि बोिपत्र, प्रस्िाव वा लसिबन्दी दरभाउ–पत्र सभबन्धी सूचना प्रकाशन भएको लमलि, 

समाचारपत्रको नाम, सूचना सङ्खख्या, खररदको क्रवषय, सभझौिा गने बोिपत्रदािा, प्रस्िावदािा वा 
लसिबन्दी दरभाउपत्र दािाको नाम िथा िेगाना र सभझौिाको मूल्य खिुाउन ुपनेछ । 

137. खररद कायवमा स्वाथव बझाउन नहनु े : 
1. खररद कायवमा संिग्न व्यजि, फमव, कभपनी, संस्थािे नगरपालिकाको सवोपरी क्रहि हनु े गरी 

व्यावसाक्रयक, वस्िगुि लनश्पि परामशव सेवा प्रदान गनुव पनेछ । 

2. यसरी खररद कायवमा संिग्न हुँदा आफ्नो विवमान वा भक्रवष्ट्यको अन्य कामसँग स्वाथव बाजझने गरी 
काम गनव हुँदैन । साथै नगरपालिकाका पदालधकारी एवम ्कमवचारी र लनजको पररवारका सदस्य वा 
लनज संिग्न फमव, कभपनी, संस्थािे नगरपालिकाको कुनै पलन खररद कायवमा भाग लिन पाउने छैन । 
यसरी भाग लिएको पाइएमा लनजिे पेश गरेको बोिपत्र, दरभाउपत्र, प्रस्िाव रद्द गनुव पनेछ । 

3. परामशव सेवा सभबन्धी कामको प्रकृलि परामशवदािाको अन्य कुनै सेवाग्राहीप्रलिको क्रवगि वा विवमान 
दाक्रयत्वसँग बाजझने खािको वा लनजिे नगरपालिकाको सवोत्तम क्रहि हनुे गरी कायव सभपन्न गनव नसक्न े
खािको भएमा लनजिाई परामशवदािाको रुपमा लनयजुि गनव सक्रकने छैन । उदाहरणः कुनै आयोजनाको 
इजन्जलनयररङ्ग लडजाइन ियार गनवको िालग लनयिु गरीएको परामशवदािािाई सोही आयोजनाको 
वािावरणीय मूल्याङ्कन गने परामशवदािा लनयिु गनव वा सरकारी स्वालमत्वको कुनै संस्थाको लनजीकरण 
सभबन्धी परामशवदािािाई त्यस्िो सभपजत्त खररद गने खररदकिावको परामशवदािा लनयिु गनव वा 
लनजिाई वा लनजको नजजकको नािेदार वा लनजको संस्थाको साझेदारको नाममा त्यस्िो खररद गनव 
अनमुलि ठदन सक्रकने छैन । िर, टनवकी सभझौिा वा लडजाइन र लनमावण सभझौिाको हकमा यो 
व्यवस्था िागू हनुे छैन । 

4. कुनै आयोजनाको िालग मािसामान उपिब्ध गराउने वा लनमावण कायव गने फमव र त्यससँैंग सभबजन्धि 
अन्य संस्था वा व्यजििे सोही आयोजनाको िालग परामशव सेवा प्रदान गनव र कुनै योजना ियार वा 
कायावन्वयन गने कामको िालग लनयिु भएको परामशवदािा फमव वा सोसँग सभबजन्धि अन्य संस्था वा 
व्यजििेत्यस्िोआयोजनाका िालग मािसामान आपूलिव गनव सक्नेछ छैन । 

138. प्रिोभन, भ्रष्टाचार वा जािसाजीजन्य व्यवहारको सूचना  : नगरपालिकाका कुनै पदालधकारीिे लनजिाई कुनै 
बोिपत्रदािा र प्रस्िावदािािे प्रिोभन ठदन प्रस्िाव गरेमा वा अन्य कुनै भ्रष्टाचार वा जािसाजीजन्य काम 
गरेको थाहा पाएमा सोको सूचना प्रमखु वा साववजलनक खररद अनगुमन कायावियिाई ठदनपुनेछ । 



खण्ड ४ संख्या 13  लमलि २०७७/११/१३ 

 

रामपरु नगरपालिकाको साववजलनक खररद लनयमाविी, 2077                                                     80 

139. सपुरीवेिण र जाचँबझु गनव सक्न े  : खररद कारवाहीमा संिग्न पदालधकारीिे ऐन र यस लनयमाविीमा 
उजल्िजखि कायवक्रवलध पािन गरे/नगरेको सभबन्धमा प्रमखुिेसमय समयमा सपुरीवेिण र जाँचबझु गनव सक्नेछ 
। 

140. कािोसूचीमा राख्न े : नगरपालिकािे ऐनको दफा ६३ बमोजजम कुनै बोिपत्रदािा, प्रस्िावदािा, परामशवदािा, 
सेवाप्रदायक, आपूलिवकिाव, लनमावण–व्यवसायी वा अन्य व्यजि, फमव, संस्था वा कभपनीिाई कािोसूचीमा राख्न ु
परेमा त्यस सभबन्धी क्रवस्ििृ क्रववरण र कारण खिुाइ सभबद्ध कागजािसक्रहि साववजलनक खररद अनगुमन 
कायावियिाई िेखी पिाउनपुनेछ । 

पररच्छेद – १५ 

क्रवक्रवध 

141. क्रवशषे पररजस्थलिमा खररद गने सभबन्धी व्यवस्था  : 
1. ऐनको दफा ६६ र यस लनयमाविी बमोजजम क्रवशेष प्राथलमकिा प्राप्त आयोजनाको िालग खररद गदाव 

नगरपालिकािे खररदको आवश्यकिाको लिजखि क्रववरण, गणुस्िर, पररमाण, सिव र कायव सभपन्न गने 
अवलधजस्िा क्रववरण ियार गरी आकजस्मक पररजस्थलिको सामना गनव आवश्यक पररमाण र 
समयावलधका िालग मात्र दुर्ि प्रक्रिया अविभबन गरी, यथासभभव प्रलिस्पधाव गराई वा एउटा मात्र 
लनमावण व्यवसायी, आपूलिवकिाव, परामशवदािा वा सेवा प्रदायकसँग लिजखि दरभाउ वा प्रस्िाव लिइ 
स्वच्छ र उजचि मूल्यकोिालग वािाव गरी खररद गनुव पनेछ । 

2. उपलनयम (१) बमोजजम खररद गरीएको भएमा देहायका कुरा खलु्नकेागजाि लनयम १४४ बमोजजमको 
अलभिेखमा राख्न ुपनेछ  :– 

क) क्रवशेष पररजस्थलि सभबन्धी क्रववरण, 

ख) ित्काि खररद नगदाव साववजलनक सरुिा, क्रहि िथा सामदुाक्रयक स्वास््यमा पने संङ्कट, 

ग) खररदका अन्य क्रवलध अपनाउन नसक्रकने कारण र आधार, 

घ) क्रवशेष प्राथलमकिा प्राप्त आयोजना हो भने सो व्यहोरा । 

3. उपलनयम (१) बमोजजम नगरपालिकािे दशिाख रूपैयाँ भन्दा बढी रकम खररद गरेको भएमा त्यसरी 
खररद भएको क्रववरण साववजलनक सूचना प्रकाशन गनुव पनेछ र सोको जानकारी साववजलनक खररद 
अनगुमन कायावियिाई पिाउन ुपनेछ । 

142. क्रवद्यिुीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग  : नगरपालिकािे साववजलनक खररद अनगुमन कायावियको क्रवद्यिुीय खररद 
प्रणािीमा आवद्ध भई खररद कारोबार सञ्चािन गनुव पनेछ । 

143. मूल्याङ्कन सलमलि  : 
1. ऐनको दफा ७१ बमोजजमको मूल्याङ्कन सलमलिको गिन देहाय बमोजजम हनुेछः– 

क) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि वा लनजिे िोकेको शाखा/इकाई प्रमखु वा सोसरहको अलधकृि – 

अध्यि 
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ख) नगरपालिकाको क्रवत्त शाखा/इकाई प्रमखु – सदस्य 

ग) नगरपालिकाको लनदेशक (प्राक्रवलधक) पद वा सोसरहको क्रवशेषज्ञ – सदस्य 

घ) नगरपालिकाको लनदेशक (काननु) पद वा सो सरहकोकाननु अलधकृि – सदस्य 

2. खररद शाखा ईकाइको प्रमखुिे उपलनयम (१)बमोजजमको सलमलिको सजचवको रुपमा काम गनेछ । 
मूल्याङ्कन सलमलिको कामको िालग आवश्यक कमवचारी िोक्न सक्रकनेछ । 

3. उपलनयम (१) बमोजजको मूल्याङ्कन सलमलििे सरकारी, क्रवश्वक्रवद्यािय, अनसुन्धान संस्था वा गैर– सरकारी 
िेत्रका क्रवषय क्रवशेषज्ञिाई आफ्नोिे बैिकमा आमन्त्रण गनव सक्नेछ । 

4. उपलनयम (१) बमोजजमको सलमलििाई परामशवदािाको सहयोग आवश्यक भएमा स्वीकृि कायविम र 
बजेटको अलधनमा रही ऐन र यस लनयमाविीको कायवक्रवलध अपनाइ परामशवदािािाई लनयिु गरी ठदन 
सक्नेछ । 

5. उपलनयम (१) बमोजजमको सलमलििे दरभाउपत्र, बोिपत्र वा प्रस्िाव मूल्याङ्कन गने काममा आफूिाई 
सहयोग गनव उपसलमलि गिन गनव सक्नेछ । 

6. मूल्याङ्कन सलमलिको सजचविे सलमलिको बैिकको माइन्यटु ियार गरी राख्न ुपनेछ र सलमलिमा छिफि 
भएका सभपूणव क्रवषयको फाइि खडा गरी राख्न ुपनेछ । 

7. मूल्याङ्कन सलमलििे आफ्नो कायवक्रवलध आफै लनधावरण गनव सक्नेछ । 

8. मूल्यांङ्कन सलमलििे यस लनयममा उल्िेख भए बमोजजम अलधकार प्राप्त अलधकारी प्रमखु समि मूल्याङ्कन 
प्रलिवेदन पेश गनुव पनेछ । 

144. खररद कारवाहीको अलभिेख  : 
1. नगरपालिकािे हरेक खररद कारवाहीको लनजभि छुटै्ट फाइि खडा गरी राख्न ुपनेछ । 

क) सभझौिा फाइिको पजञ्जका, 
ख) बोिपत्र वा पूवव—योग्यिाको िालग गरीएको आह्वानको सूचना, 
ग) बोिपत्र, पूवव योग्यिा वा प्रस्िाव आह्वान सभबन्धी कागजािहरु, 

घ) बोिपत्र सभबन्धी कागजाि, पूववयोग्यिा सभबन्धी कागजाि वा प्रस्िाव सभबन्धी कागजाि 
सभबन्धमा बोिपत्रदािािे स्पष्टीकरणको िालग गरेको अनरुोध र सो सभवन्धमा नगरपालिकािे 
सबै सहभागी बोिपत्रदािा वा प्रस्िावदािाहरुिाई पिाएको जबाफ, 

ङ) बोिपत्रदािा वा परामशवदािासँग गरीएको बोिपत्र पेश गनुव पूववको बैिकको माईन्यटु र 
नगरपालिकािे सो माईन्यटुको प्रलिलिक्रप सबै सहभागी बोिपत्रदािा वा प्रस्िावदािाहरुिाई 
पिाएको प्रमाण, 

च) बोिपत्र खोल्दाको माइन्यटु, 

छ) बोिपत्रको मूि प्रलि, 

ज) बोिपत्र मूल्याङ्कन सलमलििे बोिपत्र मूल्यांङ्कनको लसिलसिामा बोिपत्रदािा वा प्रस्िावदािािाई 
सोधेको प्रश्न र सभबजन्धि बोिपत्रदािा वा प्रस्िावदािाबाट नगरपालिकािाई पिाएकोजवाफ, 
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झ) पूववयोग्य भएका बोिपत्रदािाको योग्यिा मूल्याङ्कन प्रलिवेदन, 

ञ) पूववयोग्य बोिपत्रदािाको सूची, 
ट) वािाव गरीएको भए सोको माइन्यटु, 

ि) सफि बोिपत्रदािाहरुिाई पिाइएको सूचनाको प्रलिलिक्रप, 

ड) असफि बोिपत्रदािाहरुिाई पिाइएको सूचनाको प्रलिलिक्रप, 

ढ) खररद सभवन्धमा प्रकाजशि सबै सूचना, 
ण) प्रमखु समि ठदएको लनवेदन र सोका सभबन्धमा पेश गरेको राय प्रलिक्रिया, जानकारी िथा सो 

सभबन्धमा भएको लनणवय, 

ि) खररद सभझौिा, 
थ) प्रगलि प्रलिवेदन, इन्भ्वाइस र लनरीिण प्रलिवेदन जस्िा खररद सभझौिाको कायावन्वयनसँग 

सभवजन्धि कागजाि, 

द) खररद सभझौिामा संशोधन गरीएकोभए सोसभबजन्धि कागजाि, 

ध) मािसामान प्रालप्त, लनरीिण र स्वीकृलि िगायिका कागजाि, 

न) लनमावण व्यवसायी, आपूलिवकिाव, परामशवदािा वा सेवा प्रदायकसँग भएका सभपूणव पत्राचार, 

प) सब–कन्रयाक्टरको अनरुोध र सो सभबन्धमा नगरपालिकािे ठदएको जबाफ, 

फ) मूल्याङ्कन प्रलिवेदन र सोसँग सभबजन्धि सभपूणव कागजाि, 

ब) खररद सभझौिा सभबन्धी क्रववाद समाधान गनव भएकोकारवाहीसँग सभबजन्धि कागजाि । 

2. उपलनयम (१) बमोजजमको अलभिेख खररद कारबाही टुङ्गो िागेको कभिीमा साि वषवसभम सरुजिि 
राख्न ुपनेछ । 

3. यस लनयम बमोजजम अलभिेख राख्दा यस लनयमाविीमा त्यस्िो अलभिेखको ढाँचा लनधावरण गरीएकोमा 
सोही बमोजजम र ढाँचा लनधावरण नभएकोमा साववजलनक खररद अनगुमन कायावियिे लनधावरण गरेको 
ढाँचा बमोजजम राख्न ुपनेछ । 

4. यस लनयम बमोजजम अलभिेख राख्दा नगरपालिकािे प्रत्येक भौलिक सभपजत्तको अलभिेख राख्न ुपनेछ 
। 

5. उपलनयम (५) बमोजजम अलभिेख राख्दा त्यस्िो सभपजत्तको मूल्य पचास िाख रूपैयाँभन्दा बढी रहेछ 
भने सो सभपजत्तको िागि मूल्य, ह्रासकट्टी र ममवि सभभार खचव सक्रहिकोक्रववरण खिुाउनपुनेछ । 

6. नगरपालिकािे बोिपत्रको माध्यमबाट गरीने खररद कायवको सभझौिा कायावन्वयन भइसकेपलछ सो 
कायव सभपन्न भएको संजिप्त क्रववरण प्रमाजणि गरी नगरपालिकाको वेबसाइटमा राखी साववजलनक गनुव 
पनेछ । 

145. अलधकार प्रत्यायोजन  : 
1. ऐन र यस लनयमाविीमा व्यवस्था भएका िागि अनमुान संशोधन गने, खररद सभझौिा संशोधन गने, 

खररद सभझौिाको भयाद थप गने र भेररएसन आदेश गने अलधकार प्रत्यायोजन गनव सक्रकने छैन । 



खण्ड ४ संख्या 13  लमलि २०७७/११/१३ 

 

रामपरु नगरपालिकाको साववजलनक खररद लनयमाविी, 2077                                                     83 

2. उपलनयम (१) मा उजल्िजखि अलधकारहरु बाहेक यस लनयमाविी बमोजजम व्यवस्था भएका अरु 
अलधकारहरु सो अलधकार प्रयोग गने अलधकार प्राप्त अलधकारीिे आफूमलुनका कुनै अलधकृििाई 
प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ । 

3. उपलनयम (२) बमोजजम प्रत्यायोजन भएको अलधकारका सभबन्धमा त्यसरी अलधकार प्रत्यायोजन गने 
अलधकारीको उत्तरदाक्रयत्व रक्रह रहनेछ । 

4. उपलनयम (२) बमोजजम अलधकार प्रत्यायोजन गने अलधकारीिे आफूिे प्रत्यायोजन गरेको अलधकार 
बमोजजम भए गरेका कामको सभबन्धमा सभबजन्धि अलधकारीबाट समय समयमा आवश्यक जानकारी 
लिई राख्नपुनेछ । 

146. अनसूुचीमा हेरफेर वा थपघट  : नगरपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनसूुचीमा आवश्यक 
थपघट वा हेरफेर गनव सक्नेछ । 

147. खारेजी िथा बचाउ  : यो लनयमाविी जारी हनु ुभन्दा पक्रहिे साववजलनक खररद सभबन्धमा नगरपालिकाबाट 
भए गरेका काम कारबाही यसै लनयमाविी बमोजजम भए गरेको मालननेछ । 
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अनसूुची – १ 

(लनयम ११ को उपलनयम (७) सँग सभबजन्धि) 
 

लनमावण कायवको िागि अनमुान लनकाल्ने िररका 
आइटम  एकाइ आइटमको जभमा दररेट आइटमको जभमा पररमाण आइटमको जभमा खचव 
आइटम (१) 

आइटम (२) 

आइटम (३) 

इत्याठद 

   (च)  

(छ)   

(ज)  

(ट)  

(ि) 

(ड)  

(च)*(ट) 

(छ)*(ि) 

(ज)*(ड) 

 

जोड (व) = (च*ट+ छ*ि+ज ह*ड ...............) 

वकव  चाटव स्टाफ खचव – (व) को २.५ प्रलिशििे . ०.०२५*(ि) 

सानालिना अन्य खचव –(व) को २.५ प्रलिशििे ०.०२५*(ि) जभमा िगि इक्रष्टमेट अंङ्क १.०५*(ि) 

नोटः बोिपत्रको अंङ्क िाई ििुना गदाव िगि अनमुान अंङ्क (व) िाई मालनन ुपछव । 

आइटमको जभमा (कूि) दररेट लनकाल्ने िररका  : 

श्रलमकहरुको खचव ............... 

क) लनमावण सामग्रीको खचव .............  

ख) याजन्त्रक उपकरणको भाडा (िैल्य पदाथव सक्रहि) ........... 
ग) वास्िक्रवक दररेट (क+ख+ग). 
घ) बोिपत्र दािाको ओभरहेड (घ को १५ प्र.श.) –०.१५ * 

ङ) जभमा दररेट (ङ).१.१५ *(घ) 

नोटः उपरोिानसुार िागि अनमुान ियार गरीसकेपलछ बजेट व्यवस्थापनको िालग आवश्यकिानसुार जभमा 
िागि अनमुानमा मूल्य समायोजन कजन्टन्जेन्सी वापि १० प्रलिशििे, क्रफजजकि कजन्टन्जेन्सी वापि १० 
प्रलिशििे र मूल्य अलभबकृ्रद्ध कर रकम समेि थप गरी िागि अनमुान कायम गनुव पनेछ । 
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अनसूुची – २ 

(लनयम १३ कोउपलनयम (४) सँग सभबजन्धि) 
परामशव सेवाको िागि अनमुानको ढाचँा 

सेवा खचव शीषवक(क) (ख) शीषवकको 
प्रलिइकाइ 
दर (ग) 

शीषवकको 
जभमा 
पररमाण (घ) 

शीषवकको जभमा 
िागि (ङ) . (ग * 
घ) 

शीषवक(१) जनशजिको पाररश्रलमक(ङ१) 
शीषवक  

(२)भ्रमण, बसोबास, मािसामान वा 
उपकरण वा सेवा िगायिका सोधभनाव 
हनुे खचव (ङ२) शीषवक  

(३) िालिम, गोक्रष्ठ, कागजाि छपाई वा 
अनवुाद िगायिका अन्य फुटकर खचव 
(ङ३) 

   ङ १ =(ग *घ) 

ङ २ = (ग * घ) 

ङ ३ =(ग * घ) 

कूि जभमा िागि(च)    (च)=(ङ१+ङ२ 
+ङ३) 

कायावियको व्यवस्थापन खचव    छ = (च 
*०.०५) 

कूि िागि अनमुान अंङ्क (ज)    (ज)= (च+छ) 

1. बोिपत्र ििुनाको िालग कूि िागि अनमुान अंङ्क (ज) हनुेछ । 

2. पाररश्रलमक खचव (ङ१), सोधभनाव हनुे खचव (ङ२) र अन्य फुटकर खचव (ङ ३) को क्रवस्ििृ क्रववरण ियार 
गरी यस िागि अनमुान फारामको साथमा राखी प्रस्ििु गनुव पनेछ । 

3. उपरोि अनसुार िागि अनमुान ियार गरीसकेपलछ बजेट व्यवस्थापनको िालग आवश्यकिा अनसुार जभमा 
िागि अनमुानमा मूल्य समायोजन कजन्टन्जेन्सी वापि १० प्रलिशििे, क्रवलभन्न कर वापि १० प्रलिशििे र 
मूल्यअलभबकृ्रद्ध कर रकम समेि थप गरी कूि िागि अनमुान अंङ्क कायम गनुव पनेछ । 
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अनसूुची – ३ 

(लनयम १७ को खण्ड (च) सँग सभबजन्धि) 

 

रामपरु नगरपालिका नगर कायावपालिकाको कायाविय 

रामपरु, पाल्पा 

 

प्रिीि–पत्र अलभिेख खािा 

खािा पाना न. 

लस.  

नं. 
प्रिीि 
पत्र 
खोलिने 
फमव को 
नाम 

प्रिीि 
पत्र 
नं. र 
लमलि 

रकम क्रवषय अव
लध 

प्रलिि 
पत्र 
बैंकको 
नाम र 
िेगाना 

ब
न्द 
हनुे 
लम
लि 

भयाद 
थप 
गरे
को 
लमलि 

बन्द 
भए
को 
लमलि 

पे
श्की 
खािा 
पाना 
नं. 

सामान 
उत्पजत्त 
भएको 

कैक्रफयि 

          देश उत्पादन 
भएको 
लमलि र 
मोडेि 

 

             

 

 

 

ियार गनेको नाम थर :–                             प्रमाजणि गनेको नाम थरः– 

सही  :–             सही:–                                          
लमलि  :–                                         लमलि  :–                                                                
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अनसूुची – ४ 

(लनयम १९ को उपलनयम (१) सँग सभबजन्धि) 

मौजदुा सूचीमा दिाव हनुका िालग ठदइन ेलनवेदनको ढाचँा 
लमलि ................ 

श्री खररद एकाइ प्रमखुज्यू 

रामपरु नगरपालिका, 
नगर कायवपालिकाको कायाविय, 

रामपरु, िजुभबनी प्रदेश, नेपाि । 

क्रवषयः मौजदुा सूचीमा दिाव गरी पाउँ । 

रामपरु नगरपालिका साववजलनक खररद लनयमाविी, २०७४ को लनयम १९ को उपलनयम (१) बमोजजम 
िपसीिमा उजल्िजखि क्रववरण अनसुारको पषु्ट्ट्याई गने कागजाि संिग्न गरी मौजदुा सूचीमा दिाव हनु यो 
लनवेदन पेश गरेको छु। 

िपसीिः 

१. मौजदुा सूचीको िालग लनवेदन ठदन ेव्यजि, संस्था, आपूलिवकिाव, लनमावण व्यवसायी, परामशवदािा वा 
सेवा प्रदायकको क्रववरणः 
नाम  :    

िेगाना  :  
पत्राचार गने िेगाना  :   

मखु्य व्यजिको नाम  :  
टेलिफोन नं :  
मोवाइि नं.  :  
२. मौजदुा सूचीमा दिाव हनुको िालग लनभन बमोजजमको प्रमाणपत्र संिग्न गनुव होिा  : 
(क) संस्था वा फमव दिावको प्रमाणपत्र  छ /छैन 

(ख) नवीकरण गरीएको  छ /छैन 

(ग) मूल्यअलभबकृ्रद्ध कर वा स्थायी िेखा नभबर दिावको प्रमाणपत्र  छ /छैन 

(घ) कर चिुाको प्रमाणपत्र  छ /छैन 

(ङ) कुन खररदको िालग मौजदुा सूचीमा दिाव हनु लनवेदन ठदन े
हो, सो कामको िालग इजाजि पत्र आवश्यक पने भएमा सो 
को प्रलिलिक्रप 

छ /छैन 

३. साववजलनक लनकायबाट हनु ेखररदको िालग दिाव हनु चाहेको खररदको प्रकृलिको क्रववरणः 
मािसामान आपूलिवः(मािसामानकोप्रकृलि समेि उल्िेख गने)  
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लनमावण कायव  

परामशव सेवाः (परामशव सेवाको प्रकृलि समेि उल्िेख गने)  

अन्य सेवा (अन्य सेवाको प्रकृलि उल्िेख गने)  

 
 

 
 

लनवेदन ठदएको लमलिः 
फमवकोछाप  : 
लनवेदककोनाम  :  

आ.व.  : 
हस्िािर  : 
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अनसूुची –५ 

(लनयम १९ को उपलनयम (२) सँग सभबजन्धि) 

मौजदुा सूचीमा दिाव भएको लनस्साको ढाचँा 

रामपरु नगरपालिका 
नगर कायावपालिकाको कायाविय 

रामपरु, िजुभबनी प्रदेश, नपेाि 

 

मौजदुा सूचीमा दिाव भएको प्रमाण 

प्र.प.नं.  : 
सूची दिाव नं. : 
 

श्री ................. बाट यस नगरपालिका जस्थि कायावियहरुमा आलथवक वषव .......का िालग ........... 
लनमावण कायव/सेवा/मािसामान उपिब्ध गराउने प्रयोजनाथवमौजदुा सूचीमा सूचीकृि हनु पाउँ भनी लमलि 
............ मा यस कायावियमालनवेदन प्राप्त हनु आएको मौजदुा सूचीमा दिाव गरी सो लनस्सा/प्रमाण उपिब्ध 
गराइएको छ । 

 
 

दिाव गने अलधकारीको नाम  : 
पद  : 
लमलि  : 
दस्िखि  : 
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अनसूुची –६ 

(लनयम १९ को उपलनयम (३) सँग सभबजन्धि) 

(मौजदुा सूचीमा दिाव भएको लनस्साको ढाचँा) 
रामपरु नगरपालिका 

नगर कायावपालिकाको कायाविय 

रामपरु, िजुभबनी प्रदेश नपेाि 

 

मौजदुा सूचीको अलभिेख दिाव–पजुस्िका 

 

लस.नं दिाव  

नं.  

दिाव  

लमलि 

व्यजि /फमव क्रववरण कामको क्रववरण 

(लनमावण, 
मािसमान) 

मािसामान/  

सेवाको  

प्रकृलि 

कैक्रफयि 

   नाम  िेगाना सभपकव   
व्यजि 

सभपकव  नं.    

       परामशव  

सेवा, गै.स.स., 
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अनसूुची – ७ 

(लनयम २२ को उपलनयम (१) सँग सभबजन्धि) 

मािसामान वा अन्य सेवाको खररद सभझौिा 
मािसामान वा अन्य सेवा खररद गदाव देहाय बमोजजमको सभझौिा मध्ये कुनै एक सभझौिा गरी खररद गनव 
सक्रकनेछ  :– 

क) खास मािसामान वा अन्य सेवा आपूलिव सभझौिा: कुनै खास कामको िालग आवश्यक पने कच्चा पदाथव, 
फमावस्यकु्रटकल्स, औषलध, औजार वा अन्य यस्िै क्रवशेष प्रकृलिका मािसामान खररद गनवको िालग खास मािसामान 
वा अन्य सेवा आपूलिव सभझौिा गनव सक्रकनेछ । 

ख) संरचनात्मक वा एकाई दर सभझौिा: खररद सभझौिामा उजल्िजखि मािसामान वा अन्य सेवा साववजलनक लनकायिे 
माग गरेको समयमा खररद सभझौिामा उजल्िजखि दर र सिव बमोजजम एक वा एक भन्दा बढी आपूलिवकिावबाट 
प्राप्त गने व्यवस्था गनवको िालग संरचनात्मक वा एकाइ दर सभझौिा गनव सक्रकन ेछ । यो सभझौिामा साववजलनक 
लनकायिेखररदगने मािसामान वा अन्य सेवाको न्यूनिम र अलधकिम पररमाण खिुाउन ुपनेछ । यो सभझौिा 
सामान्यियाएक वषव भन्दा बढी अवलधको हनुे छैन । 

ग) बहवुषीय सभझौिा : देहायको अवस्थामा बहवुषीय सभझौिा गनव सक्रकनेछ  :– 

1. वाक्रषवक खररद सभझौिा गरी खररद गनुव भन्दा बहवुषीय सभझौिा गरी खररद गदाव साववजलनक लनकायिाई सारभिूरुपमा 
िाभ हनुे भएमा,  

2. खररद सभझौिाको अवलधमा खररदको पररमाण सारभिू रुपमा थपघट नहनुेभएमा,  

3. खररद सभझौिा अवलधभर खररद गरीने मािसामानको लडजाइन पररविवन नहनुे भएमा, र 

4. मािसामान आपूलिवसँग सभबजन्धि प्राक्रवलधक जोजखम बढी नभएमा। 

घ) लडजाइन, आपूलिव र जडान सभझौिा: िुिा पावर प्िान्ट वा पभपीङ स्टेसन जस्िा उच्च वा जक्रटि प्रक्रवलध यिु 
मािसामानको लडजाइन गने, लनमावणस्थिमा आपूलिव गरी जडान गने, परीिण सञ्चािन गने र त्यस्िो मािसामानको 
सञ्चािन गनव सभबजन्धि साववजलनक लनकायमा कमवचारीिाई आवश्यकिानसुार िालिम गनव लडजाइन, आपूलिव र जडान 
सभझौिा गनव सक्रकनेछ । यस्िो सभझौिा लडजाइन, आपूलिव र जडान कायव मध्येकुनैदईु कायव गनवकोिालग समेि गनव 
सक्रकनेछ । 

ङ) टनव की सभझौिा: मिखाद उत्पादन गने, दगु्ध प्रशोधन गने जस्िा उच्च प्रक्रवलधयिु औद्योलगक प्िान्टको 
कायवसभपादन िमिा उल्िेख गरी त्यस्िो प्िान्टको लडजाइन, आपूलिव, लनमावण र जडान कायव खररद सभझौिामा 
उल्िेख भए बमोजजम सभपन्न गरी साववजलनक लनकायिाई हस्िान्िरण गने व्यवस्था गनवको िालग टनव की सभझौिा 
गनव सक्रकनेछ । 

च) लडजाईन, आपूलिव जडान र ममवि सभभार सभझौिा : िुिा बोइिर, िुिा पावर प्िन्ट, पजभपङ स्टेसन, टबावइन, रज्जमुागव, 
रेिमागव, केबिकार, एसेभबिीिाइन, औद्योलगक प्िान्ट जस्िा उच्च वा जक्रटि प्रक्रवलध यिु मािसामानको लडजाइन 
गने, लनमावण स्थिमा आपूलिव गरी जडान गने, परीिण सञ्चािन गने, त्यस्िो मािसमानको सञ्चािन गनव सभबजन्धि 
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साववजलनक लनकायका कामवचारीिाईः आवश्यकिा अनसुार िालिम ठदने र त्यस्िो संरचनाको ममवि सभभार गने 
व्यवस्था गने लडजाइन, आपूलिव जडान र ममवि सभभार सभझौिा गनव सक्रकनेछ । 

 

नोटः खण्ड (क), (ख), (घ) र (ङ) बमोजजमका सभझौिा बहवुषीय सभझौिा समेि हनु सक्नेछ । 
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अनसूुची – ८ 

(लनयम २३ सँग सभबजन्धि) 

लनमावण कायवको खररद–सभझौिा 
नगरपालिकािे कुनै लनमावण कायव गराउनको िालग देहायको सभझौिा मध्ये कुनै एक सभझौिा गनव सक्नेछ  : 

क) एकाइ दर सभझौिा  : लनमावण कायवको पररमाण सभझौिा हुँदाका बखि यक्रकननभएको वा लनमावण कायव 
प्रलि लबि अफ क्वाजन्टटीमा उजल्िजखि दरमा गराउनेव्यवस्था गनव एकाइ दर सभझौिा गनव सक्रकनेछ । 
यस्िो एकाइ दरमा बोिपत्रदािािे प्रस्िाक्रवि लनमावण कायव सभपन्न गनव आवश्यक पने सामग्री, श्रम र 
अन्य कुरा समावेश गनुव पनेछ । साववजलनक लनकायिे यस सभझौिा बमोजजम भएको काम वापि भिुानी 
गदाव लनमावणस्थिको नाप जाँचबाट यक्रकन भएको लनमावण कायवको पररमाणिाई प्रलि एकाई दरिे गणना 
गरी हनु आउने रकम भिुानी गनुव पनेछ । 

ख) एकमषु्ट रकम सभझौिा : भलूमगि पानीको पाइपिाइन जडान जस्िा नाप जाँच गनव कठिन हनुे लनमावण 
कायव वा पिुको संरचना जस्िा नाप जाँच गनव सक्रकने लनमावण कायव गराउन एकमषु्ट रकम सभझौिा गनव 
सक्रकनेछ । यो सभझौिा गदाव लनमावण कायव सभबन्धी सबै प्रकारका जोजखम र दाक्रयत्व लनमावण व्यवसायीमा 
रहन ेगरी गनुव पनेछ । िर सभझौिा भई लनमावण कायव सरुु भएपलछ साववजलनक लनकायिे लनमावणमा कुनै 
क्रकलसमको पररविवन गनव आदेश ठदएको कारणिे लनमावण व्यवसायीको आलथवक दाक्रयत्व बकृ्रद्ध भएमा त्यस्िो 
दाक्रयत्व साववजलनक लनकायिे व्यहोनुव पनेछ । 

ग) िागि सोधभनाव सभझौिा : लनमावण व्यवसायीिे एकाई दर सभझौिा बमोजजम काम गनव मञ्जुर नगने वा 
गनव नसक्ने िुिो जोजखमयिु र काम गने पररजस्थलि पूवावनमुान गनव नसक्रकने प्रकृलिको लनमावण कायव 
गराउनका िालग िागि सोधभनाव सभझौिा गनव सक्रकनेछ । यो सभझौिा गरी गरीने लनमावण कायव वापि 
लनमावण व्यवसायीिाई भिुानी ठदंदा लनजिे त्यस्िो लनमावण कायव गदाव गरेको वास्िक्रवक खचव, सो कायवको 
जशरोभार खचव र स्वीकृि िागि अनमुानमा उल्िेख भएको मनुाफा थपी हनु आएको रकम भिुानी ठदन 
सक्रकनेछ । यो सभझौिा गरी लनमावण कायव गराउँदा साववजलनक लनकायको प्रमखुिे िागि सोधभनावको 
अलधकिम ् रकमको सीमा लनधावरण गनुव पनेछ र सो सीमाभन्दा बढी िागि सोधभनाव ठदन ु परेमा 
शाखा/इकाई प्रमखुको पूवव–स्वीकृलि लिनपुनेछ । 

घ) समय र सामग्री दर सभझौिा: खररद–सभझौिा गने समयमा कुनै लनमावण कायवको ममवि सभभार गनव िाग्ने 
श्रम र सामग्रीको पूवावनमुान गनव नसक्रकने भई श्रमिाई समयको आधारमा र सामग्रीिाई एकाइ दरको 
आधारमा गणाना गरी काम गराउनको िालग समय र सामग्री दर सभझौिा गनव सक्रकनेछ। यो सभझौिा 
गदाव लनमावण व्यवसायीिाई देहाय बमोजजम भिुानी हनुे कुरा स्पष्ट रुपमा उल्िेख गनुव पनेछ :– 

1. लनमावण व्यवसायीको श्रमिाई प्रलिघण्टा वा प्रलिठदन वा प्रलि मक्रहनाको आधारमा क्रवभाजन गरी हनु 
आएको रकममा जशरोभार खचव र स्वीकृि िागि अनमुानमान उल्िेख भएको मनुाफा जोड्दा हनु 
आउने रकम, र 
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2. खररद सभझौिामा उजल्िजखि रकमको सीमालभत्र रही ममवि सभभार गनव िागेको सामग्रीको मूल्यको 
भिुानी रकम । 

ङ) लडजाइन र लनमावण सभझौिा : कुनै लनमावण कायवको लडजाइन र लनमावण एउटै व्यवसायीबाट गराउनको 
िालग लडजाइन र लनमावण सभझौिा गनव सक्रकनेछ । साववजलनक लनकायिे यस सभझौिा बमोजजमको काम 
सरुु गदाव प्राक्रवलधक वा प्राक्रवलधकहरुको समूहिाई लनमावण कायवको लडजाइन जाँच्न िगाई स्वीकृि गरेपलछ 
मात्र सरुु गनुव पनेछ । त्यसरी लडजाइन जाँच गने प्राक्रवलधक वा प्राक्रवलधकहरुको समूहिे त्यस्िो लडजाइन, 

ड्रइङ िथा िागि अनमुान जाँच र स्वीकृि गदाव यस लनयमाविी बमोजजम जाँच िथा स्वीकृि गने 
कायवक्रवलध अपनाई जाँच िथा स्वीकृि गनुव पनेछ । 

च) व्यवस्थापन सभझौिा: लनमावण कायवको गणुस्िर र सभपन्न गने अवलध सभबन्धी काननुी एवम ्सभझौिाजन्य 
दाक्रयत्व लनकायसँग खररद सभझौिा गने लनमावण व्यवसायीिे नै वहन गने गरी त्यस्िो कायव लनजको 
सपुरीवेिण वा व्यवस्थापनमा क्रवलभन्न सव–कन्रयाक्टरद्धारा गराउनका िालग व्यवस्थापन सभझौिा गनव 
सक्रकनेछ ।यो सभझौिा बमोजजमको कामको भिुानी साववजलनक लनकायसँग सभझौिा गने लनमावण 
व्यवसायीिाई मात्र ठदइनेछ । 

छ) कायवसभपादनमा आधाररि ममवि सभभार वा व्यवस्थापन सभझौिा: कुनै लनमावण कायवको ममवि सभभार वा 
व्यवस्थापन गनव आवश्यक पने उपकरण र क्रवलभन्न एकाइ जन्य (आइटम वाइज) कायव उल्िेख नगरी 
अजन्िम कायवसभपादन मात्र उल्िेख गरी त्यस्िो लनमावण कायव गराउनको िालग कायवसभपादनमा आधाररि 
सभभार वा व्यवस्थापन सभझौिा गनव सक्रकनेछ । 

ज) क्रपसवकव  सभझौिा: पटके रुपमा गराई रहन ु पने सानालिना सभभार र ममवि सभबन्धी लनमावण कायव 
आवश्यक परेका बखि गराउनको िालग त्यस्िो लनमावण कायवको मूल्य–सूची कायम गरी क्रपस वकव  
सभझौिा गनव सक्रकनेछ । 

झ) लनमावण र ममवि सभभार सभझौिा: िुिा दूर्िमागव, िुिा जिाशय सक्रहिको पावर प्िान्ट वा पजभपङ स्टेशन 
वा टबावइन, रज्जमुागव, रेिमागव, केबिकार वा यस्िै अन्य उच्च वा जक्रटि प्रक्रवलधयिु भौलिक संरचनाको 
लनमावण गनव, परीिण सञ्चािन गने, त्यस्िो संरचनाको सञ्चािन गनव सभबजन्धि साववजलनक लनकायका 
कमवचारीिाई आवश्यकिा अनसुार िालिम ठदन ेर त्यस्िो संरचनाको ममवि सभभार समेि गने व्यवस्था 
गनव लनमावण र ममविसभभार सभझौिा गनव सक्रकनेछ । 

ञ) टनवकी सभझौिा: िुिा दुर्िमागव, िुिा जिाशय सक्रहिको पावर प्िान्ट वा पजभपङ स्टेसन वा टबावइन, 

रज्जमुागव, रेिमागव, केबिकार, उच्च प्रक्रवलधयिु पिु वा सडकमागव वा यस्िै अन्य उच्च वा जक्रटि 
प्रक्रवलधयिु भौलिक संरचनाको लनमावण गनव, परीिण सञ्चािन गने, त्यस्िो संरचनाको सञ्चािन गने कायव 
सभपन्न गरी साववजलनक लनकायिाई हस्िान्िरण गने व्यवस्था गनवकोिालग टनवकी सभझौिा गनव सक्रकनेछ 
। यस सभझौिाको अवलध सामान्यिया एक वषव वा सो भन्दा बढीको हनुे छैन ।  
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अनसूुची – ९ 

(लनयम २४ सँग सभबजन्धि) 

परामशव सेवाको खररद सभझौिा 
नगरपालिकािे परामशव सेवा खररद गनवको िालग देहायका सभझौिा मध्ये कुनै एकसभझौिा गरी खररद गनव 
सक्नेछ  : 
क) एकमषु्ट रकम सभझौिा: सभभाव्यिा अध्ययन, आयोजनाको लडजाइन, बोिपत्र सभबन्धी कागजािको ियारी 

जस्िा स्पष्टरुपमा पक्रहचान भएको, परामशवदािामा न्यून जोजखम रहनेर गणस्िर मापन सजजिैसँग गनव सक्रकन े
कामको िालग परामशव सेवा लिन एकमषु्ट सभझौिा गनव सक्रकनेछ। यो सभझौिामा परामशवदािािे लनधावररि 
समयावलधलभत्र कायविेत्रगि सिवमा उजल्िजखि प्राक्रवलधक क्रवशेषिा भएको काम गरी साववजलनक लनकाय समि 
प्रलिवेदन पेश गनुव पने र सो वापि लनजिे सेवा शलु्क पाउने कुरा उल्िेख गनुव पनेछ । 

ख) समयवद्ध सभझौिा: लनमावण कायवको सपुरीवेिण गने, िुिा व्यवसाक्रयक संस्थाको व्यवस्थापन गनव वन बाधँ, 

सरुुङ्ग जक्रटि संरचनाको लडजाइन गने जस्िा परामशव सेवाको अवलध अनमुान गनव नसक्रकने भएमा त्यस्िो 
कामको िालग समयवद्ध सभझौिा गनव सक्रकनेछ।यो सभझौिामा परामशवदािाको सेवा शलु्क देहाय बमोजजम 
िय हनुे कुरा उल्िेख गनुवपनेछ  :– 

1. परामशवदािािाई खररद सभझौिा बमोजजमको काम गनव वास्िक्रवक रुपमा िागेको समयिे सभझौिामा 
उजल्िजखि पाररश्रलमकको दरिाई गणुन गरी आउने रकम, 

2. लबि भरपाई अनसुारको वास्िक्रवक फुटकर खचवको सोधभनाव रकम, 
ग) कायव सभपन्निाको आधारमा शलु्क ठदइन े सभझौिा : खररद सभझौिामा उल्िेख भएको कायव गनव 

परामशवदािािाई आवश्यक परेको समयमा बोिाउने गरी वा लनजिे सभपन्न गरेको कायवको आधारमा सेवा 
शलु्क ठदने गरी परामशव सेवा लिन ुपदाव कायव सभपन्निाको आधारमा शलु्क ठदइने सभझौिा गनव सक्रकनेछ 
।यो परामशवदािाको सेवा शलु्क त्यस्िा सभझौिामा उल्िेख भए बमोजजम हनुेछ। 

घ) प्रलिशिमा आधाररि सभझौिा: मािसामान लनरीिण गने सेवा, आक्रकव टेक्टको सेवा, सपुरीवेिण वा अनगुमन 
सेवा वा अन्य यस्िै प्रकृलिका सेवा खररद गनव प्रलिशिमा आधाररि सभझौिा गनव सक्रकनेछ । यो सभझौिामा 
परामशवदािािाई सेवा शलु्क ठदँदा सभबजन्धि लनमावण कायव वा आयोजनाको अनमुालनि वा वास्िक्रवक िागि 
वा खररद गरीएको वा लनरीिण गरीएको मािसामानको िागिको प्रलिशि अनसुार ठदइने कुरा उल्िेख गनुव 
पनेछ । 

ङ) सेवा समय लनजश्चि नभएको सभझौिा: लनमावण कायव सञ्चािनमा ल्याउनका िालग समय समयमा आवश्यक 
पने सल्िाहकार, खररद सभझौिा सभबन्धी क्रववाद लनरुपणकिाव वा मध्यस्थकिाव, संस्थागि सधुार वा खररद 
सभबन्धी परामशवदािा, प्राक्रवलधक समस्या समाधानकिाव जस्िा खास कामको सभबन्धमा आवश्यक परेको 
समयमा परामशव सेवा लिनको िालग सेवा समय लनजश्चि नभएको सभझौिा गनवसक्रकनेछ ।यो सभझौिामा 
देहायका कुरा उल्िेख गनुव पनेछ  : – 
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1. परामशवदािािे सभझौिामा उजल्िजखि काम साववजलनक लनकायिाई आवश्यक परेको समयमा खररद 
सभझौिामा उजल्िजखि दरमा गनुव पने, 

2. परामशवदािािाई काम गनव वास्िक्रवक रूपमा िागेको समयको आधारमा पाररश्रलमक भिुानी गरीने । 
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अनसूुची –१० 

(लनयम ८८ को उपलनयम (३) सँग सभबजन्धि) 

रामपरु नगरपालिका नगर कायावपालिकाको कायाविय 

रामपरु 

रासनको िागि अनमुान क्रववरण 

 

रासन आवश्यक पने कायावियः कायाविय रहेको स्थान  : 

लस.नं खाद्यान्नको 
क्रववरण 

रासनको 
क्रकलसम/ 
गणुस्िर 

एकाई पररमाण गि 
आ.व. 
को 
स्वीकृलि 
दर 

ने.रा. 
बैंकको 
मूल्य 
सूची 
दर 

स्थानीय 
बजार 
दर 

सभबजन्धि 
कृक्रष 
उपजको 
मूल्य 
लनधावरण 
गने 
सरकारी 
लनकाय 
को दर 

स्वीकृि 
िागि 
अनमुान 

कैक्रफयि 

        प्रलि 
एकाइ 
दर 

कूि 
िागि 
अनमुान 

 

 
 

 

दस्िखिः 

प्रमखु वा अलधकार प्राप्त अलधकारी  : 
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अनसूुची – ११ 

(लनयम ८९ को उपलनयम (४) सँग सभबजन्धि) 

रामपरु नगरपालिका नगर कायावपालिकाको कायाविय 

रामपरु 

रासन खररद सभबन्धी ििुनात्मक िालिका 
 

 

जजल्िा                             स्थान 

लस. 
नं.  

खाद्यान्न  

को 
क्रववरण 

एकाई आवश्यक 
पररमाण 

गि 
वषवको 
िेक्का 
दर 

स्वीकृि 
िागि 
अनमुान 
दर 

यस वषवको िेक्का कैक्रफयि 

      १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८  

      दर कूि 
रकम 

दर कूि 
रकम 

दर कूि 
रकम 

दर कूि 
रकम 
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अनसूुची – १२ 

(लनयम ११५ को उपलनयम (१) को खण्ड (झ) सँग 

सभबजन्धि) लनमावण कायवस्थि सूचना–पाटी 
आयोजनाको नाम ............................... 
कायावियको नाम  :.......................... 

लनमावण कभपनी/फमव/संस्थानको नाम  :................... िेगाना  :........................ 

परामशवदािा कभपनी/फमव/संस्थाको नामः .................. िेगाना  : ...................... 

आयोजना सभझौिा लमलि : .................... कायव प्रारभभ 

भएको लमलि  :.................. 

सभपन्न गनुव पने लमलि  :.................. िागि अनमुान रकम  :......................... 

सभझौिा रकम  : ..................... बजेटको स्रोि  : नेपाि सरकार रु. .................  

वैदेजशक ऋण/अनदुान रु. .................. 

मखु्य मखु्य कामको समय िालिका  : 

लस.नं.  मखु्य मखु्य 
कामको क्रववरण 

सभपन्न हनुे 
समयावलध 

लनधावररि समयमा सभपन्न 
नभएको भए सोको कारण 

थप िाग्न े
समय 

कैक्रफयि 

१      

२      

३      
४      
५      

 

प्रमाणीकरण लमलि:- 2077/11/13 

आज्ञािे, 
(हररराम नालगिा) 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि 


