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जोशीऩयु गाउॉऩालरका 
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बाग–२ 

जोशीऩयु गाउॉऩालरका 
 

 

जोशीऩयु गाउॉऩालरकाको सार्वजलनक खरयद लनमभार्री, २०७८ 

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७४ रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी जोशीऩयु गाउॉऩालरकारे देहामका लनमभहरु फनाएको छ . 

 

 

ऩरयच्छेद १ 

 प्रायचम्बक  

१. सॊचऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मी लनमभहरुको नाभ “जोशीऩयु गाउॉऩालरकाको सार्वजलनक खरयद लनमभार्री, २०७८” यहेकोछ ।  

(२) मो लनमभार्री कामवऩालरकारे स्र्ीकृत गयेको लभलतदेचख प्रायम्ब हनुेछ ।  



२.ऩरयबाषा् वर्षम र्ा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस लनमभार्रीभा,— 

(क) “अलधकाय प्राप्त अलधकायी” बन्नारे मस लनमभार्री फभोचजभ खरयद सम्र्धधी कामव स्र्ीकृत गने अलधकाय प्राप्त अलधकायी सम्झन ुऩछव ।  

(ख) “अध्मऺ” बन्नारे गाॉउऩालरकाको अध्मऺराई सम्झन ुऩछव । 

(ग) “अभानत” बन्नारे गाउॉऩालरका आपैरे गने कुनै लनभावण कामव सम्झन ुऩछव । 

(घ) “आम र्धदोर्स्त” बन्नारे लनमभ १३८ अनसुाय गरयने आधतरयक आमको ठेक्का र्धदोर्स्तराई सम्झन ुऩछव । 

(ङ) “एक तह भालथको अलधकायी” बन्नारे र्डा सचचर् र्ा शाखाको हकभा प्रभूख प्रशासकीम अलधकृत, प्रभूख प्रशासकीम   अलधकृतको हकभा 

गाउॉऩालरकाको अध्मऺ य गाउॉऩालरकाको अध्मऺको हकभा गाउॉ कामवऩालरका सम्झन ुऩछव । 

(च) “उऩबोक्ता सलभलत” बन्नारे लनभावण कामवफाट प्रत्मऺ राब ऩाउने व्मचक्तहरुरे कुनै लनभावण कामवको लनभावण, सञ्चारन, भभवत सम्बाय गनवको 

रालग आपूहरुभध्मेफाट गठन गयेको सलभलत सम्झन ुऩछव ।  

(छ) “ऐन” बन्नारे सार्वजलनक खरयद ऐन, २०६३ सम्झन ुऩछव । 

(ज) “औषलधजधम भारसभान” बन्नारे औषधी, खोऩ र्ा भ्माचससन, लसरयञ्ज, यगत याख्न ेझोरा प्रमोगशाराभा उऩमोग हनुे यसामन (रयएजेधट), ऩरयर्ाय 

लनमोजनका हभोनर उत्ऩादन र्ा योगको लनदान तथा उऩचायको रालग प्रमोग हनुे र्ा सोवह प्रकायका स्र्ास््म सम्र्धधी उऩकयण सम्झन ुऩछव । 

(झ) “कफोर अङ्क (लफड प्राइस)” बन्नारे कुनै फोरऩत्रको ऩयीऺणफाट कामभ हनु आएको यकभ सम्झन ु ऩछव । 

(ञ) “कामवऩालरका” बन्नारे गाउॉ  कामवऩालरका सम्झन ुऩछव ।  

(ट) “कामावरम” बन्नारे कामवऩालरकाको कामावरम सम्झन ुऩछव । 

(ठ) “कामावरम प्रभूख” बन्नारे गाॉउको प्रभूख प्रशासकीम अलधकृतको रुऩभा काभ गने कभवचायी सम्झन ुऩछव । 

(ड) “कोष तथा रेखा लनमधत्रक कामावरम” बन्नारे भहारेखा लनमधत्रक कामावरम अधतगवतको कोष तथा रेखा लनमधत्रक कामावरम सम्झन ुऩछव ।  

ढ) “कोष” बन्नारे गाॉउऩालरकाको स्थानीम सचञ्चत कोष सम्झन ुऩछव य सो शब्दरे कानून फभोचजभ स्थाऩना बएका अधम स्थानीम कोषराई सभेत 

जनाउॉछ . 

ण) “दययेट लनधावयण सलभलत” बन्नारे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐनको दपा १३ को प्रमोजनका रालग लनमभ १५८ फभोचजभको सलभलत सम्झन ु

ऩछव ।  

त) “ऩनुयार्रोकन सलभलत” बन्नारे ऐनको दपा ४८ को उऩदपा (१) फभोचजभ गदठत सलभलत सम्झन ुऩछव । 



थ) “प्रोप्राइटयी भारसाभान” बन्नारे कुनै भारसाभान, मधत्र र्ा उऩकयणको लनभावतारे त्मस्तो भारसाभान, मधत्र र्ा उऩकयण सञ्चारन र्ा भभवत 

सम्बायको रालग फनाएको सहामक उऩकयण तथा ऩाटवऩूजाव सम्झन ुऩछव । 

द) “प्रभूख प्रशासकीम अलधकृत” बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८४ र्भोचजभको प्रभूख प्रशासकीम अलधकृत सम्झन ु

ऩछव । 

ध) “फहफुषॉम सम्झौता” बन्नारे एक र्षवबधदा फढी अर्लध बएको सम्झौता सम्झन ुऩछव । 

न) “वर्द्यतुीम फोरऩत्र” बन्नारे वर्द्यतुीम खरयद प्रणारीको उऩमोग गयी फोरऩत्रदातारे ऩेश गयेको फोरऩत्र सम्झन ुऩछव । 

ऩ) “वर्द्यतुीम खरयद प्रणारी” बन्नारे सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमरे लनमभ १५६ फभोचजभ वर्द्यतुीम सञ्चाय भाध्मभको प्रमोग गयी 

स्थाऩना, सञ्चारन य व्मर्स्थाऩन गयेको खरयद प्रणारी सम्झन ुऩछव । 

प) “वर्द्यतुीम सञ्चाय भाध्मभ” बन्नारे सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमरे वर्द्यतुीम खरयद प्रणारी स्थाऩना, सञ्चारन य व्मर्स्थाऩन गनव 

उऩमोगभा ल्माएको वर्द्यतुीम सञ्चाय प्रवर्लध, ऩद्धलत र्ा भाध्मभ सम्झन ुऩछव । 

फ) “वर्बागीम प्रभूख” बन्नारे गाॉउऩालरकाको अध्मऺराई सम्झन ुऩछव ।  

ब) “व्मर्स्थाऩन सम्झौता” बन्नारे अनसूुची–८ को खण्ड (च) फभोचजभको सम्झौता सम्झन ुऩछव । 

भ) “भूल्माङ्कन सलभलत” बन्नारे लनमभ १५७ फभोचजभको सलभलत सम्झन ुऩछव । 

म) “भौजदुा सूची (स्टाचधडङ्ग लरस्ट)” बन्नारे लनमभ १९ फभोचजभको सूची सम्झन ुऩछव ।  

य) “याशन” बन्नारे स्थानीम तहभा याशन सवुर्धा ऩाउने गयी लनमकु्त कभवचायी, अस्ऩतारका वर्याभी, कायागायका थनुरु्ा य ऩशऩुॊऺी आददको 

खानाका सम्फधधभा गाउॉऩालरकारे तोवकददएका चजधसी सम्झन ुऩछव । 

र) “सम्झौता भूल्म (कधरमासट प्राईस)” बन्नारे खरयद सम्झौताभा उचल्रचखत खरयद भूल्म सम्झन ुऩछव य सो शब्दरे त्मस्तो सम्झौता अधतगवत 

बेरयएशन आदेश जायी गरयएकोभा त्मस्तो आदेश फभोचजभ बएको काभ नाऩ जाॉच गदाव कामभ बएको भूल्म य भूल्म सभामोजन बएकोभा त्मस्तो 

सभामोजनफाट कामभ बएको खरयद भूल्म सभेतराई जनाउॉछ । 

र्) “सर्–कधरासटय” बन्नारे कुनै खरयद सम्झौता गने लनभावण व्मर्सामी, आऩूलतवकताव, ऩयाभशवदाता र्ा सेर्ा प्रदामकसॊग छुटै्ट सम्झौता गयी त्मस्तो 

खरयद सम्झौता अधतगवतको कुनै कामव गने लनभावण व्मर्सामी, आऩूलतवकताव, ऩयाभशवदाता र्ा सेर्ाप्रदामक सम्झन ुऩछव । 

श) “सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरम” बन्नारे ऐनको दपा ६४ अनसुायको सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरम सम्झन ुऩछव । 



ष) “लसरफधदी दयबाउऩत्र” बन्नारे गाॉउऩालरकाको सूचना फभोचजभ कुनै लनभावण कामव गनव र्ा भारसाभान र्ा अधम सेर्ा उऩरब्ध गयाउनको 

रालग ईच्छुक व्मचक्त, पभव, कम्ऩनी र्ा सॊस्थारे  लसरफधदी खाभलबत्र भूल्म सभेत उल्रेख गयी ऩेश गयेको वर्र्यण सम्झन ुऩछव । 

स) “सॊयचनात्भक र्ा एकाई दय सम्झौता” बन्नारे अनसूुची–७ को खण्ड (ख) फभोचजभको सम्झौता सम्झन ुऩछव । 

 

 

ऩरयच्छेद–२ 

खरयद कायफाहीको तमायी, खरयद मोजना य रागत अनभुान 

३.खरयद कायफाहीको तमायी गनुव ऩने् गाउॉऩालरकारे कुनै खरयद कायफाहीको तमायी गदाव देहाम फभोचजभ गनुव ऩनेछ ः्—  

क) खरयद आर्श्मकताको ऩवहचान गने, 

ख) खरयद सम्फधधी वर्लबन्न प्रावर्लधक कुया सभाधान गनव य आऩूलतवकतावको उऩरब्धता एवकन गनव फजायभा प्रचलरत खरयद सम्झौताको 

जानकायी लरने,  

ग) अचघल्रा र्षवहरुभा सभान प्रकृलतको भारसाभान, लनभावण कामव र्ा ऩयाभशव सेर्ा र्ा अधम सेर्ा खरयद गरयएको बए त्मस्तो खरयद 

प्रविमाको अध्ममन गने, 

घ) खरयदको वर्र्यण, ऩरयभाण य ऺेत्र एवकन गने, 

ङ) खरयदराई फढी सवुर्धाजनक सभूहभा वर्बाजन गने र्ा प्माकेजभा सभारे्श गने, 

च)  खरयद मोजना तमाय गनव रगाउन,े 

छ) खरयदको रागत अनभुान तमाय गने, 

ज) खरयदको आलथवक स्रोत य यकभको ऩवहचान गने, 

झ) खरयद वर्लधको छनौट गने, य  

ञ) दईु कयोड रुऩैमाॉसम्भको लनभावण कामवको खरयदबधदा फाहेकको अधम खरयदभा फोरऩत्र मोग्मता र्ा ऩूर्वमोग्मताको कायफाही गनुव ऩने र्ा 

नऩने कुया एवकन गने । 

 



४.अलधकाय प्राप्त अलधकायीको आदेश लफना खरयद गनव नहनुे्  अलधकाय प्राप्त अलधकायीको लरचखत आदेश लफना कसैरे कुनै खरयद गनव गयाउन 

हुॉदैन ।  

 

५.खरयद भाग प्राप्त गनुव ऩने् (१) भारसाभान खरयद सम्फधधी कायफाही शरुु गनुवअचघ खरयद एकाईरे शाखा÷र्डा कामावरमफाट खरयद भाग प्राप्त 

गयी सो भाग अलधकायप्राप्त अलधकायीफाट स्र्ीकृत गयाउन ुऩनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको खरयद भागभा देहामका कुया उल्रेख बएको हनु ुऩनेछ ः्— 

क) भारसाभानको प्रकाय, गणुस्तय, ऩरयभाण सम्फधधी वर्र्यण, 

ख) भारसाभान आर्श्मक ऩने सभम,  

ग) खरयदको अनभुालनत भूल्म, य  

घ) भूल्म व्महोरयने स्रोत ।  

 

६.भारसाभान, लनभावण कामव य सेर्ाको वर्र्यण स्र्ीकृत गनुव ऩने् (१)  प्रभूख प्रशासकीम अलधकृतरे भारसाभान, लनभावण कामव र्ा सेर्ा खरयद गनुव 

अचघ त्मस सम्फधधी  स्ऩेचशवपकेशन, मोजना, नसशा, लडजाइन, वर्शेष आर्श्मकता र्ा अधम वर्र्यणहरु तमाय गनुव र्ा गयाउन ुऩनेछ । वर्र्यण 

तमाय गदाव त्मस्ता भारसाभान, लनभावण कामव र्ा सेर्ाको सम्फद्घ र्स्तगुत प्रावर्लधक तथा गणुस्तयजधम वर्षः्ोशता य काभको आधायभा तमाय गनुव 

ऩनेछ । 

२) उऩलनमभ (१) र्भोचजभ तमाय बएको वर्र्यण लनमभ १५ र्भोचजभको अलधकायीर्ाट स्र्ीकृत हनु ुऩनेछ । 

३) उऩलनमभ (२) भा जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन सरुुङभागव, येरभागव, यज्जभुागव, केफरकायभागव य वर्शेष प्रकृलतका सडकभागव जस्ता 

जवटर य वर्शेष प्रकृलतका सॊयचनाको स्ऩेलसवपकेशन, मोजना, नसशा, लडजाइन, वर्शेष आर्श्मकता र्ा अधम वर्र्यणहरू वर्बागीम प्रभखुफाट स्र्ीकृत 

गयाउन ुऩनेछ । 

४) उऩलनमभ (१) फभोचजभ तमाय गरयएको वर्र्यण देहामकाभध्मे कुनै अर्स्थाभा सॊशोधन गनव सवकनेछ ः्–  

क) वर्र्यण तमाय गदावका फखत ऩूर्ावनभुान गनव नसवकने बौगलबवक रूऩरे जवटर प्रकृलतको लनभावण कामव बएभा,  

ख) वर्र्यण तमाय गरयसकेऩलछ प्राकृलतक प्रकोऩजधम ऩरयचस्थलत लसजवना बएभा,  

ग) वर्बागीम नम्र्स ऩरयर्तवन बएभा,  



घ) लनभावण कामव सञ्चारन गने ऩूर्व लनधावरयत प्रवर्लध र्ा ऩद्धलत ऩरयर्तवन बएभा,  

ङ) वर्शेष य जवटर प्रकृलतको सॊयचना बई सोको कामावधर्मनभा कदठनाइ उत्ऩन्न बएभा । 

५) उऩलनमभ (१) फभोचजभ तमाय बएको वर्र्यण उऩलनमभ (४) भा उचल्रचखत अर्स्थाभा सॊशोधन गनुव ऩयेकोभा फाहेक ऐनको दपा ५क. को 

उऩदपा (२) फभोचजभ कानूनी कायफाही गने गयाउने कतवव्म  प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतको य लनज स्र्मम्रे उऩलनमभ (१) फभोचजभको वर्र्यण 

स्र्ीकृत गयेको यहेछ बने एक तह भालथको अलधकायीको हनुेछ । 

६) उऩदपा (१) य (२) फभोचजभ वर्र्यण तमाय गदाव भारसाभान, लनभावण कामव र्ा सेर्ाको वर्शेषताहरु स्ऩष्ट रुऩभा फचुझने गयी उल्रेख गने 

अको कुनै उऩाम नबएको अर्स्थाभा फाहेक कुनै खास ब्राण्ड, टे «डभाकव , नाभ, ऩेटेण्ट, लडजाइन, प्रकाय, उत्ऩचि र्ा उत्ऩादकको नाभ उल्रेख गनव 

सवकने छैन ।  

     तय, त्मसयी उल्रेख नगयी नहनुे अर्स्थाभा कुनै खास ब्राण्ड, टे «डभाकव , नाभ, ऩेटेण्ट, लडजाइन, प्रकाय, उत्ऩचि र्ा उत्ऩादकको नाभ उल्रेख 

गयी “सो सयह” बन्ने शब्दहरु उल्रेख गनव सवकनेछ । 

७) फोरऩत्र र्ा ऩूर्व मोग्मता सम्फधधी कागजातभा भारसाभान र्ा लनभावण कामव र्ा अधम सेर्ाको प्रावर्लधक र्ा गणुस्तयजधम वर्शेषताहरुको 

वर्र्यण य ऩयीऺण (टेचस्टङ), भावकिं ङ्ग, प्माकेचजङ्ग, रेफलरङ्ग र्ा ऩवुष्टकयणको प्रभाणऩत्र (कनपयलभटी सवटववपकेट) सम्फधधी आधाय र्ा सॊकेत र्ा 

शब्दार्री उल्रेख गदाव त्मस्तो भारसाभान र्ा लनभावण कामव र्ा अधम सेर्ाको काभसॊग असम्फद्ध हनुे, मोग्म फोरऩत्रदाताराई खरयद प्रकृमाभा 

सहबागी हनु कुनै वकलसभरे फाधा ऩ¥ुमाउने र्ा औचचत्म लफना प्रलतस्ऩधावराई सीलभत गने गयी वर्र्यण, आधाय, सॊकेत र्ा शब्दार्री उल्रेख गनव 

सवकने छैन । 

७.फजेट तथा लनभावणस्थरको व्मर्स्था् (१) गाउॉऩालरकारे खरयदको रालग आर्श्मक फजेट व्मर्स्था नबई खरयद कायफाही शरुु गनुव हुॉदैन ।  

२) उऩलनमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन देहामको अर्स्थाभा फजेटको व्मर्स्था नबए ऩलन खरयद कायफाही शरुु गनव सवकनेछ्— 

क) फहरु्र्र्षॉम सम्झौता फभोचजभ गरयने खरयदको हकभा ऩवहरो र्षवको रालग आर्श्मक फजेट व्मर्स्था बएऩलछ अधम   र्षवको रालग खरयद 

कायफाही गनव, य 

ख) खरयद सम्फधधी प्रायचम्बक तमायी गनुव अत्मार्श्मक बई लसरफधदी दयबाउऩत्र र्ा फोरऩत्र आह्वान गने, ऩूर्वमोग्मताको दयखास्त आह्वान 

गने, ऩयाभशवदाताको सूची तमाय गनव सूचना प्रकाशन गने, ऩयाभशवदाताफाट प्रस्तार् भाग गने र्ा लसरफधदी दयबाउऩत्रको पायाभ, फोरऩत्र र्ा 

ऩूर्वमोग्मता सम्फधधी कागजात र्ा प्रस्तार् सम्फधधी कागजात उऩरब्ध गयाउने जस्ता कामव गनव ।  

३) गाउॉऩालरकारे लनभावणस्थरको व्मर्स्था नबई लनभावण कामवको खरयद कायफाही शरुु गनुव हदैुन । 



८.खरयदको गरुु मोजना तमाय गनुवऩने् (१) एक र्षवबधदा फढी अर्लधसम्भ सञ्चारन हनुे मोजना र्ा आमोजनाको रालग खरयद गदाव गाउॉऩालरकारे 

र्ावषवक ऩाॉच कयोड रुऩैमाॉबधदा फढी यकभको खरयद गदाव खरयदको गरुु मोजना तमाय गनुव ऩनेछ । 

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको खरयदको गरुु मोजनाभा अधम कुयाको अलतरयक्त देहामका कुयाहरु उल्रेख गनुव ऩनेछ ः्—  

क) खरयदको प्रकाय, ऩरयभाण य भोटाभोटी अनभुालनत भूल्म, 

ख) खरयद वर्लध, 

ग) अलधकतभ प्रलतस्ऩधावको रालग खरयदराई टुक्ः्माईने र्ा प्माकेज फनाइने बए सो सम्फधधी व्मर्स्था, 

घ) सभग्र खरयद कायफाही ऩूया गनवको रालग गरयने सम्झौताहरुको भोटाभोटी सॊख्मा य त्मस्तो खरयद कायफाहीसॉग सम्फचधधत भखु्म भखु्म 

काभ,  

ङ) खरयदको रालग ऩूर्व मोग्मताको कायफाही गनुव ऩनेबए सो सम्फधधी कुया, 

च) खरयद कायफाहीको भोटाभोटी सभम तालरका,  

छ) सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमरे खरयदको गरुु मोजनाभा सभारे्श गनुवऩने बनी सभम सभमभा लनधावयण गयेका कुया । 

३) मस लनमभ फभोचजभ तमाय बएको खरयद गरुु मोजना कामवऩालरकार्ाट स्र्ीकृत बएको हनु ुऩनेछ । 

४) उऩलनमभ (३) फभोचजभ स्र्ीकृत बएको खरयदको गरुु मोजना गाउॉऩालरकारे प्रत्मेक आलथवक र्षवभा अद्यार्लधक गनुव ऩनेछ ।  

९.र्ावषवक खरयद मोजना तमाय गनुव ऩने् (१) गाउॉऩालरकारे र्ावषवक दश राख रुऩैमाॉबधदा फढी यकभको खरयद गनुव ऩने बएभा आगाभी आलथवक 

र्षवको अनभुालनत र्ावषवक कामविभ तथा फजेट तमाय गदाव आगाभी आलथवक र्षवभा गने र्ावषवक खरयद मोजना तमाय गनुव ऩनेछ । त्मसयी खरयद 

मोजना तमाय गदाव लनमभ ८ फभोचजभ खरयदको गरुु मोजना सभेत तमाय बएको यहेछ बने त्मस्तो गरुु मोजनाको सभेत आधाय लरन ुऩनेछ ।  

२) गाउॉऩालरकारे उऩलनमभ (१) फभोचजभको र्ावषवक खरयद मोजनाभा देहामका कुयाहरु उल्रेख गनुव ऩनेछ् ः्— 

क) खरयदको प्रकाय सम्फधधी वर्र्यण,  

ख) खरयदको सम्बावर्त प्माकेज, 

ग) खरयद कायफाहीको सभम तालरका, 

घ) खरयद वर्लध, 



ङ) खरयदको रालग गरयने सम्झौताको वकलसभ, य 

च) सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमरे र्ावषवक खरयद मोजनाभा सभारे्श गनुव ऩने बनी सभम सभमभा लनधावयण गयेका कुया । 

३) उऩलनमभ (२) को खण्ड (ग) फभोचजभको सभम तालरकाभा देहामको काभ गने सभमार्लध उल्रेख हनु ुऩनेछ ः्– 

क) भारसाभान खरयद गने बए स्ऩेलसवपकेशन तमाय गने, 

ख) खरयदको रागत अनभुान तमाय गने, 

ग) लसरफधदी दयबाउऩत्र पायाभ, ऩूर्वमोग्मताको प्रस्तार् र्ा फोरऩत्र आव्हान गने र्ा ऩयाभशव सेर्ाको प्रस्तार् सम्फधधी कागजात तमाय गने, 

घ) लसरफधदी दयबाउऩत्र, ऩूर्व मोग्मताको प्रस्तार्, फोरऩत्र आव्हान र्ा ऩयाभशव सेर्ाको प्रस्तार् भाग गनव सूचना प्रकाशन गने, 

ङ) लसरफधदी दयबाउऩत्र, ऩूर्व मोग्मताको प्रस्तार्, फोरऩत्र र्ा ऩयाभशव सेर्ाको प्रस्तार् भूल्माॊङ्कन गने, 

च) लसरफधदी दयबाउऩत्र, ऩूर्वमोग्मताको प्रस्तार्, फोरऩत्र र्ा ऩयाभशव सेर्ाको प्रस्तार् स्र्ीकृलत गने, 

छ) सम्झौता गने, 

ज) कामव आयम्ब गने, य 

झ) कामव ऩूया गने । 

४) अध्मऺरे चारू आलथवक र्षवको स्र्ीकृत कामविभ तथा फजेट सबाफाट प्राप्त बएऩलछ मस  लनमभ फभोचजभ तमाय बएको र्ावषवक खरयद मोजना 

स्र्ीकृत गनुव ऩनेछ ।  

५) प्रभूख प्रशासकीम अलधकृतरे मस लनमभार्री फभोचजभ तमाय बएको र्ावषवक खरयद मोजनाको  एक प्रलत आगाभी आलथवक र्षवको अनभुालनत 

र्ावषवक कामविभ तथा फजेट साथ सॊरग्न गयी अनगुभन प्रमोजनका रालग चजल्रा सभधर्म सलभलतभा ऩठाउन ुऩनेछ । साथै त्मस्तो मोजनाको 

एक प्रलत सम्फचधधत कोष तथा रेखा लनमधत्रक कामावरमभा सभेत ऩठाउन ुऩनेछ । 

१०. रागत अनभुान तमाय गदाव वर्चाय गनुव ऩने कुया् (१) कुनै खरयदको रागत अनभुान तमाय गदाव देहामको कुया वर्चाय गनुव ऩनेछ ः्– 

क) खरयद सम्फधधी सम्ऩूणव काभ एउटै खरयद सम्झौताफाट हनु ससने र्ा काभ वऩच्छे छुटै्ट खरयद सम्झौता गनुव ऩने,  

ख) खरयद सम्झौता नफीकयण गनव ऩने र्ा नऩने,  

ग) खरयदको अधम कुनै वर्कल्ऩ बए त्मस्तो वर्कल्ऩ,  



घ) खरयद सम्झौता फभोचजभको काभ सम्ऩन्न गनवको रालग राग्न ससने अलधकतभ यकभ तथा सभम, य  

ङ) रागत अनभुान तमाय गदाव लफचाय गनुवऩने बनी सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमरे लनधावयण गयेका अधम कुया ।  

२) रागत अनभुान तमाय गदाव फोरऩत्र जभानत र्ा कामव सम्ऩादन जभानत रगामत भोवर्राईजेशन य लडभोवर्राईजेशन खचव, लफभा, 

ऩयाभशवदाताराई ददनऩुने सवुर्धा फाऩतका कामवहरु, गणुस्तय ऩरयऺण, व्मर्सामजधम स्र्ास््म य सयुऺा, एज वर्ल्ट नसशा, कामव सम्ऩादन जभानतको 

कलभशन खचव आददको छुटै्ट आइटभ फनाई रागत अनभुानभा सभारे्श गनुव ऩनेछ । 

३) उऩलनमभ १ र्भोचजभ रागत अनभुान तमाय गदाव लनमभ ६ र्भोचजभको वर्र्यण सभेतको आधाय लरनऩुने छ । 

११. लनभावण कामवको रागत अनभुान् (१) लनभावण कामवको रागत अनभुान तमाय गदाव लनमभ १० को अधीनभा यही तमाय गनुव ऩनेछ । 

२) ऩूयाताचत्र्क उत्खनन सम्फधधी य सरुुङ खन्ने, लडऩ टु्यर्रे्र आदद जस्ता जलभनभलुन गरयन े कामवको रागत अनभुान नेऩार सयकाय, 

भचधत्रऩरयषद्बाट स्र्ीकृत नम्र्स फभोचजभ तमाय गनुव ऩनेछ । 

३) मस लनमभ फभोचजभ रागत अनभुान तमाय गदाव भारसाभान स्थरगत रुऩभा उऩरब्ध हनुे र्ा नहनुे अध्ममन गयी लनभावण कामव सम्ऩन्न गनव 

राग्ने सभमार्लध वकटान गनुव ऩनेछ ।  

४) रागत अनभुान तमाय गने लसरलसराभा लसभेधट, पराभे डण्डी, ईंटा, ढुङ्गा, भाटो, ककव टऩाता वर्टुलभन तथा इभल्सन, इधधन, ऩोलरलथन ऩाईऩ, 

जी.आई. ऩाईऩ, डी.आई ऩाईऩ, स्मालनटयीका साभान, वर्जरुीका साभान, चज. आई. र्ामय  य मस्तै अधम लनभावण साभग्रीको दयबाउ, भेचशन तथा 

उऩकयणको बाडा र्ा काभदायको ज्मारा लनधावयण गदाव स्थानीम दययेट लनधावयण सलभलतरे तोकेको दययेटको आधायभा लनधावयण गनुव  ऩनेछ । 

मस लनमभ फभोचजभ स्थानीम दययेट लनधावयण गदाव चजल्रा दययेट लनधावयण सलभलतरे लनधावयण गयेको दययेटराई आधाय भान्न सवकनेछ । 

तय, दययेट लनधावयण सलभलतको दययेट उऩरव्ध नबएकोभा लनभावणस्थर नचजकैको सम्फचधधत सयकायी कामावरम र्ा सयकायी स्र्ालभत्र् बएको 

सॊस्थान, प्रालधकयण, लनगभ र्ा मस्तै प्रकृलतका अधम सॊस्थारे तोकेको दयबाउ र्ा उद्योग र्ाचणज्म सॊघरे ददएको दयबाउ, बाडा र्ा ज्माराका 

आधायभा लनधावयण गनुव ऩनेछ ।  

५) उऩलनमभ (४) फभोचजभको दयबाउ, बाडा र्ा ज्मारा सभेत उऩरब्ध हनु नसकेकोःे अर्स्थाभा त्मस्तो दययेट लनधावयण गदाव कामवऩालरकारे 

तोवकददएको दयबाउ, बाडा र्ा ज्माराको आधायभा लनधावयण गनुव ऩनेछ ।  

६) मस लनमभ फभोचजभ तमाय बएको लनभावण कामवको रागत अनभुान त्मस्तो रागत अनभुान तमाय गने प्रावर्लधक बधदा एक तह भालथको 

प्रावर्लधक र्ा प्रावर्लधकहरुको सभूहराई लडजाईन ड्रईङ सभेत जाॉच्न रगाई कुनै त्रवुट देचखएभा त्मस्तो त्रवुट सच्माउन रगाउन ुऩनेछ । भालथल्रो 

तहको प्रावर्लधक नबएभा कामवऩालरकारे त्मस्तो रागत अनभुान जाॉच्ने उऩमकु्त व्मर्स्था लभराई ददन ुऩनेछ ।  



७) लनभावण कामवको रागत अनभुान अनसूुची–१ को ढाॉचाभा तमाय गनुव ऩनेछ ।  

 

१२. भारसाभानको रागत अनभुान ः् (१) भारसाभानको रागत अनभुान तमाय गदाव लनमभ १० य सम्फचधधत भारसाभानको 

स्ऩेलसवपकेशनको अधीनभा यही तमाय गनुव ऩनेछ । 

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ भारसाभानको रागत अनभुान तमाय गदाव देहामका कुयाराई आधाय लरन ु ऩनेछ ः्– 

क) स्थानीम फजायभा प्रचलरत दयबाउ, 

ख) अधम फजायको प्रचलरत दयबाउ य भारसाभान आऩूलतव गने स्थानसम्भ राग्ने अनभुालनत ढुर्ानी खचव, 

ग) चजल्रा÷स्थानीम उद्योग र्ाचणज्म सॊघरे जायी गयेको दययेट, 

घ) चजल्रा लबत्रका अधम गाउॉऩालरकारे चारू र्ा अचघल्रा र्षवहरुभा सोही प्रकृलतको खरयद गदाव रागेको र्ास्तवर्क रागत ।  

 

१३. ऩयाभशव सेर्ाको रागत अनभुान ः् (१) ऩयाभशव सेर्ाको रागत अनभुान तमाय गदाव लनमभ १० को अधीनभा यही तमाय गनव ऩनेछ । 

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ ऩयाभशव सेर्ाको रागत अनभुान तमाय गदाव देहामका कुयाराई आधाय लरन ुऩनेछ ः्– 

क) नेऩार सयकायको सम्फचधधत भधत्रारमरे ऩयाभशव सेर्ाको रागत अनभुान सम्फधधी नम्र्स तमाय गयेको बए त्मस्तो नम्र्स,  

ख) सम्फचधधत ऩयाभशव सेर्ाको कामव ऺेत्रगत शतव,  

ग) चारू र्ा अचघल्रा र्षवहरुभा सोही प्रकृलतको खरयद गदाव रागेको र्ास्तवर्क रागत ।  

तय, मस खण्डको आधायभा रागत अनभुान तमाय गदाव अचघल्रा र्षवहरुको दयभा भूल्म सभामोजन गयी रागत अनभुान तमाय गनुव ऩनेछ ।  

३) मस लनमभ फभोचजभको रागत अनभुान तमाय गदाव देहामका खचवहरु खरुाउन ुऩनेछ ः्– 

क) भखु्म जनशचक्त एर्ॊ अधम जनशचक्तको ऩारयश्रलभक, 

ख) भ्रभण खचव, जनशचक्तको फसोफास खचव, कामावरम खचव, आर्श्मक भारसाभान उऩकयण य सेर्ा खचव, प्रलतरे्दन य अधम कागजातको 

अनरु्ाद, छऩाई खचव, 

ग) ऩयाभशवदातारे तालरभ, गोष्ठी र्ा भ्रभणको व्मर्स्था गनुवऩने बए त्मस्तो काभको रालग राग्ने खचव य अधम खचव । 

४) ऩयाभशव सेर्ा य अधम सेर्ाको रागत अनभुान अनसुचुी–२ को ढाॉचाभा तमाय गनुव ऩनेछ । 



 

१४. अधम सेर्ाको रागत अनभुान ः् (१) अधम सेर्ाको रागत अनभुान लनमभ १० को अधीनभा यही तमाय गनुव ऩनेछ । 

२) बाडाभा लरईने सर्ायी साधन, भेशीनयी औजाय, उऩकयण र्ा भारसाभानको बाडाको रागत अनभुान तमाय गनव प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे 

त्मस्ता साधन, औजाय, उऩकयण र्ा भारसाभान सम्फधधी  ऻान बएका फढीभा तीन जना दऺ प्रावर्लधकहरुको एक सलभलत गठन गनुव ऩनेछ । 

त्मस्ता प्रावर्लधक जनशचक्त नबए कामवऩालरकारे सलभलत गठनको उऩमकु्त व्मफस्था गयी ददन ुऩनेछ । 

३) उऩलनमभ (२) फभोचजभको सलभलतरे बाडाको रागत अनभुान तमाय गदाव देहामका कुयाराई वर्चाय गयी भोटाभोटी रागत अनभुान तमाय गनुव 

ऩनेछ ः्– 

क) बाडाभा लरन ऩने सर्ायी साधन, भेचशनयी औजाय, उऩकयण र्ा भारसाभानको वर्र्यण, स्ऩेलसवपकेशन, अर्स्था य आम ु

ख) प्रचलरत फजाय दय, 

ग) बाडाभा लरने अर्लध, 

घ) ईधधनको भूल्म य खऩत, य  

ङ) सलभलतरे उऩमकु्त ठह¥माएको अधम कुया । 

४) ढुर्ानीको रागत अनभुान तमाय गदाव स्थानीम दययेट लनधावयण सलभलतरे लनधावयण गयेको दययेटको आधायभा भोटाभोटी रागत अनभुान तमाय 

गनुव ऩनेछ । मस लनमभ फभोचजभ स्थानीम दययेट लनधावयण गदाव चजल्रा दययेट लनधावयण सलभलतरे लनधावयण गयेको दययेटराई आधाय भान्न 

सवकनेछ । 

 

५) कुनै भारसाभान भभवत सम्बायको रागत अनभुान तमाय गदाव सम्फचधधत वर्शेषऻ र्ा दऺ कभवचायी बए त्मस्तो कभवचायीफाट य त्मस्तो 

कभवचायी नबए त्मस्तो काभ गने व्मचक्त, पभव, कम्ऩनी र्ा सॊस्थाफाट रागत अनभुान तमाय गयाउन ुऩनेछ ।  

६) घय बाडा य सेर्ा कयाय सम्फधधी रागत अनभुान तमाय गदाव प्रचलरत फजाय दय य सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमरे सो सम्फधधी नम्र्स 

जायी गयेको बए सो नम्र्स अनसुाय भोटाभोटी रागत अनभुान तमाय गनुव ऩनेछ । 

१५.रागत अनभुानको स्र्ीकृलत ः् (१) लनमभ ११, १२, य १४ फभोचजभ तमाय बएको रागत अनभुान देहामको अलधकायीफाट स्र्ीकृत हनु ु

ऩनेछ ः्– 

क) तीन कयोड रूऩैमाॉसम्भका रागत अनभुान प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 



ख) तीन कयोड रुऩैमाॉ बधदा फढी यकभको रागत अनभुान अध्मऺ 

२) लनमभ १३ फभोचजभ तमाय बएको रागत अनभुान देहामको अलधकायीफाट स्र्ीकृत हनु ु ऩनेछ ः्– 

        क) ऩच्चीस राख रूऩैमाॉ सम्भको रागत अनभुान प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 

        ख) ऩचच्चस राख रूऩैमाॉ बधदा फढी यकभको रागत अनभुान प्रभखु 

 

 

१६. रागत अनभुान अध्मार्लधक गनुव ऩने् (१) लनमभ १५ फभोचजभ स्र्ीकृत बएको रागत अनभुान अनसुाय खरयद नबएभा मस 

लनमभार्रीको प्रकृमा अऩनाई प्रत्मेक आलथवक र्षव मस्तो रागत अनभुान अध्मार्लधक गनुव ऩनेछ । 

२) मस लनमभ फभोचजभ रागत अनभुान अद्यार्लद्यक नगयी लसरफधदी दयबाउऩत्र य फोरऩत्र आह्वान गनव र्ा ऩयाभशव सेर्ाको प्रस्तार् भाग गनव 

ऩाइने छैन । 

 

१७. खरयद शाखा र्ा एकाईको काभ् (१) गाउॉऩालरकारे खरयद सम्फधधी कामवफोझ य कामव प्रकृलतको आधायभा आर्श्मकता अनसुाय छुटै्ट 

खरयद शाखा र्ा एकाईको स्थाऩना गनुव ऩनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको खरयद भहाशाखा, शाखा र्ा एकाईको स्थाऩना गदाव त्मस्ता  शाखा र्ा एकाईको प्रभखुको चजम्भेर्ायी र्हन गने 

गयी खरयद अलधकायी तोसन ुऩनेछ ।  

३) उऩलनमभ (२) फभोचजभको खरयद अलधकायीरे ऐनको दपा ७ को उऩदपा (३) भा उचल्रचखत काभको अलतरयक्त देहाम फभोचजभको 

कामवसम्ऩादन गनुव ऩनेछ ः्–  

क) खरयद गरुुमोजना य र्ावषवक खरयद मोजना तमाय गयी अद्यार्लधक याख्न,े  

ख) खरयद कायफाहीसॉग सम्फचधधत काभभा सभधर्म गने,  

ग) खरयद भाग सङ्करन गयी स्र्ीकृलतको रालग अलधकाय प्राप्त अलधकायी सभऺ ऩेश गने,  

घ) फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् खोल्ने सलभलतको सॊमोजक बई कामव गने,  

ङ) लनमभ १५९ फभोचजभ खरयद कायफाहीको अलबरेख याख्न,े य  

च) म्माद थऩ, कामव सम्ऩादन जभानत य अनसूुची–३ फभोचजभको प्रलततऩत्रको अलबरेख याख्न े। 



 

 

 

 

 

 

 

ऩरयच्छेद–३ 

खरयद य खरयद सम्झौताको छनौट 

१८. नऩेारभा उत्ऩाददत भारसाभान खरयद गनुव ऩने् मस लनमभार्रीभा उचल्रचखत कुनै वर्लध छनौट गयी खरयद गदाव वर्देशी भारसाभानबधदा 

नेऩारभा उत्ऩाददत भारसाभान ऩधर प्रलतशतसम्भ भहॊगो बएता ऩलन नेऩारी भारसाभान नै खरयद गनुव ऩनेछ । 

 

१९. भौजदुा सूची (स्टाचधडङ्ग लरष्ट) तमाय गने व्मर्स्था् (१) ऐनको दपा ६क. फभोचजभ भौजदुा सूचीभा दताव हनु र्ा अद्यार्लधक हनु चाहने 

व्मचक्त, सॊस्था, आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी, ऩयाभशवदाता, गैय सयकायी सॊस्था र्ा सेर्ा प्रदामकरे देहामका कागजातको प्रलतलरवऩ सॊरग्न गयी 

अनसूुची–४ फभोचजभको ढाॉचाभा कामावरमभा लनरे्दन ददन ुऩनेछ ः्–  

क) सॊस्था र्ा पभव दतावको प्रभाणऩत्र,  

ख) स्थामी रेखा नम्फय र्ा भूल्म अलबर्वृद्ध कय दतावको प्रभाणऩत्र,  

ग) कय चकु्ता प्रभाणऩत्र, य  

घ) आर्श्मकता अनसुायको व्मर्सावमक इजाजतऩत्र ।   

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ प्राप्त बएको लनरे्दनभा आर्श्मक जाॉचफझु गयी दताव गयाई अनसूुची–५. फभोचजभको लनस्सा लनरे्दकराई ददन ुऩनेछ 

।  

३) गाउॉऩालरकारे ऐनको दपा ६क. फभोचजभको छुट्टाछुटै्ट भौजदुा सूचीको वर्र्यण अनसूुची–६ फभोचजभको ढाॉचाभा अलबरेख याखी प्रत्मेक 

आलथवक र्षवभा अद्यार्लधक गनुव ऩनेछ ।  

४) उऩलनमभ (३) फभोचजभको भौजदुा सूचीको वर्र्यण कामावरमको सूचनाऩाटीभा टाॉस गयी र्ा रे्फसाइटभा याखी अधवर्ावषवक रूऩभा सार्वजलनक 



गनुव ऩनेछ ।  

५) मस लनमभभा जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन भौजदुा सूचीभा नयहेका फोरऩत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताराई लसरफधदी दयबाउऩत्र, फोरऩत्र र्ा 

प्रस्तार्भा बाग लरन र्चञ्चत गनव ऩाइने छैन ्।  

 

२०. स्थामी रेखा नम्फय य भूल्म अलबर्वृद्ध कय दताव प्रभाणऩत्र प्राप्त गयेकासॊग खरयद गनुव ऩने ः् (१) कुनै खरयद गदाव आधतरयक याजश्व 

कामावरमफाट स्थामी रेखा नम्फय य भूल्म अलबर्वृद्घ कय दताव प्रभाणऩत्र प्राप्त गयेका व्मचक्त, पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीफाट भात्र खरयद गनुव ऩनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन देहामको अर्स्थाभा भूल्म अलबर्वृद्घ कय दताव प्रभाण ऩत्र प्राप्त नगयेका व्मचक्त, पर्र्भव, 

सॊस्था र्ा कम्ऩनीफाट सभेत खरयद गनव सवकनेछ ः्– 

क)  र्ीस हजाय रुऩैमाॉबधदा कभ यकभको भारसाभान खरयद गदाव र्ा लनभावण कामव गयाउॉदा,  

ख) भूल्म अलबर्वृद्घ कय नराग्ने भारसाभान खरयद गदाव, ऩयाभशव सेर्ा र्ा अधम सेर्ा खरयद गदाव ।  

ग) घय बाडाभा लरन ुऩदाव, य 

घ) उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामराई सहबागी गयाई लनभावण कामव गयाउन ु ऩदाव ।  

३) मस लनमभभा अधमत्र जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन नेऩार सयकायरे दगुवभ ऺेत्र बनी तोकेको चजल्राभा सम्फचधधत आधतरयक याजस्र् 

कामावरमफाट कुनै ऩलन पभव र्ा लफिेतारे भूल्म अलबर्वृद्ध कय दताव प्रभाणऩत्र लरएको यहेनछ बने सो चजल्राको रालग देहाम फभोचजभको 

सलभलतरे तमाय ऩायेको चजल्राभा उऩरब्ध आऩूलतवकतावको सूचीभा यहेका आऩूलतवकतावफाट दश राख रुऩैमाॉसम्भको खरयद गनव सवकनेछ ः्–  

क) प्रभखु, कोष तथा रेखा लनमधत्रक कामावरम   – अध्मऺ 

ख) प्रलतलनलध (अलधकृतस्तय), चजल्रा प्रशासन कामावरम  – सदस्म 

ग) अध्मऺरे तोकेको अलधकृत  प्रावर्लधक                 – सदस्म  

घ) प्रलतलनलध, चजल्रा उद्योग र्ाचणज्म सॊघ   – सदस्म 

ङ) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत र्ा लनजरे तोकेको अलधकृत स्तयको कभवचायी       सदस्म–सचचर् 

४) उऩलनमभ (३) फभोचजभ गदठत सलभलतको सचचर्ारमको काभ कोष तथा रेखा लनमधत्रक कामावरमरे गनेछ । 

५) उऩलनमभ (३) फभोचजभ तमाय बएको सूची कोष तथा रेखा लनमधत्रक कामावरमरे सम्फचधधत आधतरयक याजश्व कामावरमभा ऩठाउन ुऩनेछ ।  



 

२१. खरयद सम्झौताको छनौट ः् (१) गाउॉऩालरकारे कुनै खरयद कायफाहीको सम्फधधभा खरयद वर्लध छनौट गयेऩलछ भार साभान र्ा अधम 

सेर्ा खरयद गरयने बए लनमभ २२, लनभावण कामव खरयद गरयने बए लनमभ २३, य ऩयाभशव सेर्ा खरयद गरयने बए लनमभ २४ भा उचल्रचखत खरयद 

सम्झौताभध्मे कुन प्रकायको सम्झौता गयी खरयद गरयने हो सो खरयद सम्झौता छनौट गनुव ऩनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ खरयद सम्झौताको छनौट गदाव देहामका वर्षमहरु वर्चाय गयी छनौट गनुव ऩनेछ ः्– 

क) खरयदको प्रकाय य ऩरयभाण,  

ख) सभान प्रकृलतकोःे खरयद ऩनु् गरयने सम्बार्ना बए नबएको,  

ग) गाउॉऩालरका य आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी र्ा ऩयाभशवदाता य अधम ऩऺफीच गरयने जोचखभको फाॉडपाॉड, य 

घ) सम्झौता सऩुरयरे्ऺण गने तरयका ।  

३) उऩलनमभ (१) फभोचजभ खरयद सम्झौता छनौट गदाव सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमफाट जायी बएको नभनुा फोरऩत्र सम्फधधी 

कागजातभा यहेको खरयद सम्झौता अनरुूऩ छनौट गनुव ऩनेछ ।  

तय, सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमफाट नभनुा फोरऩत्र सम्फधधी कागजात जायी नबई सकेको अर्स्थाभा आपूराई आर्श्मक ऩयेको खरयद 

सम्झौता सवहतको फोरऩत्र सम्फधधी कागजात तमाय गयी सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमको सहभलतफाट उऩमोगभा ल्माउन ससनेछ ।  

४) मस लनमभ फभोचजभ एकऩटक फोरऩत्र सम्फधधी कागजात य खरयद सम्झौता छनौट गयी फोरऩत्र आह्वान गरयसके ऩलछ मस लनमभार्रीभा 

अधमथा उल्रेख बएकोभा फाहेक त्मसयी छनौट बएको नभनुा खरयद सम्झौता ऩरयर्तवन गनव सवकने छैन । 

 

२२. भारसाभान र्ा अधम सेर्ाको खरयद सम्झौता ः् (१) गाउॉऩालरकारे भारसाभान र्ा अधम सेर्ा खरयद गदाव अनसूुची–७ फभोचजभको 

सम्झौताभध्मे कुनै एक सम्झौता गयी खरयद गनव ससनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको सम्झौता गदाव फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा उचल्रचखत प्रावर्लधक स्ऩेलसवपकेशन य अर्लधभा आधारयत बई गनुव 

ऩनेछ ।  

३) खरयद सम्झौता सम्र्धधभा मस लनमभार्रीभा व्मर्स्था बएको कुयाभा मस लनमभार्री फभोचजभ य मस लनमभार्रीभा व्मर्स्था नबएको कुयाभा 

र्स्त ुवर्िी कयाय सम्फधधी प्रचलरत कानून फभोचजभ हनुेछ ।  

४) मस लनमभ फभोचजभ भारसाभानको खरयद सम्झौता र्ा भारसाभान हस्ताधतयण (डेलरबयी) सम्फधधी शतवहरु अधतययावष्डम व्माऩायभा प्रमकु्त हनु े



शव्दार्री (ईधटयनेशनर कभलसवमर टभवस (ईधकोटभव)) फभोचजभ तमाय गनुव ऩनेछ । 

५) मस लनमभ फभोचजभको सम्झौता अधतगवत बकु्तानी गदाव साभाधमतमा आऩूलतवकतावरे भारसाभान उऩरब्ध गयाएको कागजात ऩेश बएऩलछ, 

प्रलततऩत्रको भाध्मभ र्ा फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा उचल्रचखत भाध्मभ फभोचजभ गनुव ऩनेछ । 

 

२३. लनभावण कामवको रालग खरयद सम्झौता ः् गाउॉऩालरकारे कुनै लनभावण कामव गयाउनको रालग अनसूुची–८ फभोचजभको सम्झौताभध्मे कुनै 

एक सम्झौता गनव ससनेछ । 

 

२४. ऩयाभशव सेर्ाको खरयद सम्झौता् गाउॉऩालरकारे ऩयाभशव सेर्ा खरयद गनवको रालग अनसूुची–९ फभोचजभको सम्झौताभध्मे कुनै एक 

सम्झौता गयी खरयद गनव ससनेछ । 

 

२५. शतव याख्न सवकने्   कुनै खरयद सम्झौताका सम्फधधभा मस ऩरयच्छेदभा उचल्रचखत शतवका अलतरयक्त फोरऩत्र सम्फधधी कागजात र्ा 

प्रस्तार् सम्फधधी कागजातभा अधम कुनै थऩ शतव याख्नु ् ऩयेभा सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमरे जायी गयेको नभनुा फोरऩत्र सम्फधधी 

कागजात र्ा प्रस्तार् सम्फधधी कागजातको खरयद सम्झौताका शतवहरूभा सायबतू रूऩभा पयक नऩने गयी थऩ शतव याख्न सवकनेछ । 

 

ऩरयच्छेद —४ 

मोग्मताका आधाय, प्रावर्लधक ऺभता य प्रावर्लधक स्ऩेलसवपकेशन 

२६. भारसाभान आऩूलतव गने फोरऩत्रदाताको मोग्मताका आधाय् (१) गाउॉऩालरकारे भारसाभान आऩूलतव सम्फधधी खरयद कायफाहीभा बाग लरने 

फोरऩत्रदाताको र्ा ऩूर्व मोग्मताको प्रस्तार्दाताको मोग्मताको आधाय लनधावयण गदाव देहामका कुयाहरुभध्मे आर्श्मकतानसुाय कुनै र्ा सफै 

कुयाराई वर्चाय गयी लनधावयण गनव ससनेछ ः्— 

क) प्रावर्लधक ऺभता,  

ख) भारसाभान उत्ऩादन सम्फधधी लरखत (म्मानपुमासचरयङ येकडव), 

ग) भारसाभानको प्रावर्लधक स्ऩेलसवपकेशन 

घ) आलथवक य वर्िीम ऺभता,  



ङ) भारसाभान जडान गनुव ऩने बएभा जडान कामवभा सॊरग्न हनुे प्रावर्लधकको दऺता,  

च) आऩूलतव हनुे भारसाभान खास अर्लध सम्भ सचुारुरुऩरे सञ्चारन हधुछ बन्ने कुयाको प्रत्माबलूत,  

छ) भारसाभान भभवत सम्बायको व्मर्स्था, 

ज) सेर्ा य जगेडा ऩाटऩूजावको उऩरब्धता,  

झ) जडान (ईधस्टरेशन) सभेत गनुव ऩने गयी भारसाभान आऩूलतव गने आऩूलतवकतावको हकभा लनजको शीऩ, लनऩूणवता, अनबुर् य वर्श्वसलनमता ।  

२) मस लनमभ फभोचजभ फोरऩत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताको मोग्मता य प्रालफलधक ऺभता प्रभाचणत गने कागजात भाग गदाव गाउॉऩालरकारे 

भारसाभानको प्रकृलत, ऩरयभाण, भहत्र् र्ा प्रमोग अनसुाय देहामका भध्मे कुनै र्ा सफै कागजात भाग गनव ससनेछ ः्—  

क) फोरऩत्रदातारे वर्गत तीन र्षवको अर्लधभा सयकायी लनकाम र्ा लनजी सॊस्थाराई आऩूलतव गयेको भारसाभानको प्रकृलत, ऩरयभाण, सम्झौता यकभ, 

लभलत य त्मस्तो सयकायी लनकाम र्ा लनजी सॊस्थाको नाभ य ठेगाना, 

ख) खरयद गरयने भारसाभान जवटर र्ा असाधायण प्रकृलतको बएभा गाउॉऩालरका÷नगयऩालरका आऩैm र्ा सोःे लनकामको तपव फाट फोरऩत्रदाता र्ा 

ऩूर्वमोग्मताको प्रस्तार्दाता सॊस्थावऩत बएको देशको आलधकारयक लनकामरे लनजको उत्ऩादन ऺभता जाॉच गयेको कागजात, 

ग) आलधकारयक गणुस्तय लनमधत्रण सॊस्था र्ा भाधमता प्राप्त लनकामरे खरयद गरयने भारसाभानको लनयीऺण गयी त्मस्तो भारसाभानको 

स्ऩेलसवपकेशन य गणुस्तय सम्फधधभा ददएको प्रभाणऩत्र,  

घ) आऩूलतव गरयने भारसाभानको आलधकारयकता प्रभाचणत गनव आर्श्मक ऩने नभूना, ऩयुक वर्र्यण र्ा पोटोहरु, 

ङ) सर्–कधराकटयफाट गयाउन चाहेको आऩूलतव सम्फधधी काभको अनऩुात । 

३) आऩूलतव गरयने भारसाभान फोरऩत्रदाता र्ा ऩूर्वमोग्मताको प्रस्तार्दाता आपॉ ःैरे नर्नाउने र्ा उत्ऩादन नगने बएभा त्मस्तो भारसाभानको 

उत्ऩादकरे फोरऩत्र र्ा ऩूर्वमोग्मताको रालग प्रस्तार् ऩेश गने, भारसाभान आऩूलतव गने य जडान गने सम्फधधी अलधकाय आपूराई एकरौटी रुऩभा 

यीतऩूर्वक प्रदान गयेको कुया प्रभाचणत गने कागजात फोरऩत्रदाता र्ा ऩूर्व मोग्मताको प्रस्तार्दातारे ऩेश गनुव ऩनेछ ।  

४) नेऩारलबत्र व्माऩाय व्मर्साम सञ्चारन नबएको फोरऩत्रदाता र्ा ऩूर्व मोग्मताको प्रस्तार्दातारे लनजरे खरयद सझौता प्राप्त गयेभा त्मस्तो 

सम्झौता फभोचजभ आऩूलतव गरयएको भारसाभान भभवत सम्बाय गने, लफवि ऩश्चात्को सेर्ा प्रदान गने तथा आर्श्मक जगेडा ऩाटवऩूजाव भौज्दात याखी 

आऩूलतव गने सम्फधधी दावमत्र् लनर्ावह गनव ससने लनजको एजेधट र्ा अलधकृत वर्िेता नेऩारभा यहने कुया प्रभाचणत गने कागजात ऩेश गनुव ऩनेछ । 

२७. लनभावण व्मर्सामीको मोग्मताका आधाय् (१) गाउॉऩालरकारे दईु कयोड रुऩैमाॉबधदा भालथको लनभावण कामव सम्फधधी खरयद कायफाहीभा बाग 



लरने फोरऩत्रदाताको र्ा ऩूर्वमोग्मताको प्रस्तार्दाताको मोग्मताको आधाय लनधावयण गदाव देहामका कुया भध्मे आर्श्मकतानसुाय कुनै र्ा सफै 

कुयाराई वर्चाय गयी लनधावयण गनव ससनेछ ः्— 

क) भखु्म सम्झौताकताव (प्राईभ कधरमासटय) बई एकरौटी रुऩभा काभ गयेको र्ा व्मर्स्थाऩन सम्झौता गयी काभ गयेको र्ा सॊमकु्त उऩिभको 

साझेदाय र्ा सर्–कधराकटयको रुऩभा काभ गयेको साभाधम अनबुर्,  

ख) एकरौटी रुऩभा काभ सम्ऩन्न गयेको र्ा सॊमकु्त उऩिभको साझेदायको हैलसमतरे काभ गयेको सभेत गयी फोरऩत्र सम्फधधी कागजात र्ा 

ऩूर्वमोग्मता सम्फधधी कागजातभा उल्रेख बएको सीभा र्ा सोबधदा फढी यकभकोःे लनभावण कामवको धमूनतभ सयदय र्ावषवक कायोर्ाय, 

 तय, यावष्डमस्तयभा खरुा फोरऩत्र आह्वान गरयएको अर्स्थाभा दश र्षवको कायोर्ाय भध्मेको कुनै तीन र्षवको अलधकतभ सयदय र्ावषवक 

कायोर्ायराई आधाय लरइनेछ । 

ग) एकरौटी रुऩभा र्ा व्मर्स्थाऩन सम्झौता गयी र्ा सॊमकु्त उऩिभको साझेदाय र्ा सफ–कधरासटयको रुऩभा फोरऩत्र सम्फधधी कागजात र्ा 

ऩूर्वमोग्मता सम्फधधी कागजातभा उल्रेख बएको धमूनतभ यकभ फयाफयको लनभावण कामव भालसक र्ा र्ावषवक रुऩभा गयेको य प्रस्तावर्त खरयद 

सम्झौतासॊग भेर खाने प्रकृलत, जवटरता य लनभावण प्रवर्लधका खरयद सम्झौता त्मस्तो कागजातभा उल्रेख बएको सॊख्माभा सपरताऩूर्वक सम्ऩन्न 

गयेको वर्शेष अनबुर्, 

घ) खरयद सम्झौता फभोचजभको लनभावण कामव शरुु गनवको रालग आर्श्मक यकभ बकु्तानी नऩाउने र्ा ऩाउन वढराई हनुे अर्स्थाभा प्रस्तावर्त 

लनभावण कामव य सम्फचधधत फोरऩत्रदाता र्ा ऩूर्वमोग्मताको प्रस्तार्दातारे सञ्चारन गयी यहेको र्ा सञ्चारन गनव प्रलतर्द्धता जाहेय गयेको अधम 

लनभावण कामव सम्ऩन्न गनव आर्श्मक ऩने नगद प्रर्ाहको व्मर्स्था गनव ससन े तयर सम्ऩिी, कजाव सवुर्धा य अधम वर्िीम स्रोत (कुनै खरयद 

सम्झौता अधतगवतको ऩेश्की यकभ फाहेक) उऩरब्ध बएको र्ा त्मस्तो सम्ऩचिको स्रोतभा ऩहुॉच बएको आलथवक य वर्िीम ऺभता, 

ङ) फोरऩत्र सम्फधधी कागजात र्ा ऩूर्वमोग्मता सम्फधधी कागजातभा उल्रेख बए फभोचजभका दऺ जनशचक्त,  

च) फोरऩत्रदाता र्ा ऩूर्वमोग्मताको प्रस्तार्दाताको आऩm्नै स्र्ालभत्र्भा यहेको र्ा खरयद सम्झौताभा उचल्रचखत अर्लधबय लनर्ावध रुऩभा उऩमोग गनव 

ससने गयी बाडा, लरज, सम्झौता र्ा अधम व्मर्सावमक भाध्मभफाट उऩरव्ध हनुे चार ु हारतका फोरऩत्र सम्फधधी कागजात र्ा ऩूर्वमोग्मता 

सम्फधधी कागजातभा उल्रेख बए फभोचजभका भखु्म उऩकयण । 

२) यावष्डम लनभावण व्मर्सामीको हकभा उऩलनमभ (१) को खण्ड (ख) य (ग) को यकभ गणना गदाव भूल्म अलबर्वृद्ध कय र्ाऩतको यकभ कटाई 

हनु आउने यकभ भात्र गणना गरयनेछ य त्मस्तो यकभराई नेऩार याष्ड फैंकको  अद्यार्लधक भूल्म सूचकाॊक अनसुाय सभामोजन गरयनेछ । 

 ३) मस लनमभ फभोचजभ लनभावण व्मर्सामीको प्ररावर्लधक ऺभता प्रभाचणत गने कागजात भाग गदाव फोरऩत्रदाता र्ा ऩूर्वमोग्मताको प्रस्तार्दाताफाट 



लनभावण कामवको प्रकृलत अनसुाय देहामका कुनै र्ा सफै कागजात भाग गनव ससनेछ ः्—  

क) वर्गत ऩाॉच र्षवको अर्लधभा लनजरे सम्ऩन्न गयेको लनभावण कामवको भूल्म, लभलत य कामव स्थरको वर्र्यण, 

ख) लनजरे सर्–कधराकटय भाऩवmत गयाउन चाहेको प्रस्तावर्त काभको अनऩुात,  

ग) प्रस्तावर्त काभ सम्ऩन्न गनवका रालग लनजसॉग बएका प्रावर्लधक जनशचक्त, उऩकयण य प्राधटको   वर्र्यण । 

घ)  प्रस्तावर्त लनभावण कामव सम्ऩन्न गनव फोरऩत्रदाताको ऐनको दपा १३ को उऩदपा (२) को खण्ड  (ढ४) फभोचजभको प्रावर्लधक ऺभता 

प्रभाचणत गनव सोही दपाको उऩदपा (२) को खण्ड (ढ३) फभोचजभको वर्र्यण ।  

४) उऩलनमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन दईु कयोड रूऩैमाॉसम्भको रागत अनभुान बएको वर्द्यतु गहृ, टर्ावइन, ऩरु, सरुुङभागव, 

येरभागव, यज्जभुागव, केर्रकायभागव, फहतुरे बर्न र्ा सडकभागव जस्ता जवटर र्ा वर्शेष प्रकृलतका सॊयचना रगामत गाउॉऩालरकाफाट तोवकएको अधम 

सॊयचनाको लनभावण कामवको रालग ऐनको दपा १० को उऩदपा (५) फभोचजभ मोग्मता लनधावयण गनुव ऩनेछ । 

 

२८. ऩयाभशव सेर्ाको प्रस्तार्दाताको मोग्मताको आधाय ः् (१) गाउॉऩालरकारे ऩयाभशव सेर्ा सम्फधधी खरयद कायफाहीभा बाग लरने प्रस्तार्दाताको 

मोग्मताको आधाय लनधावयण गदाव देहामका कुनै र्ा सफै कुया वर्चाय गयी लनधावयण गनव ससनेछ ः्— 

क) प्रस्तार्दाता व्मचक्त बए लनजको य पभव र्ा सॊस्था बए आर्श्मक सॊस्थागत कामव अनबुर्, 

ख) प्रस्तार्दाताको भखु्म भखु्म कभवचायीको आर्श्मक शैचऺक मोग्मता य उस्तै प्रकृलतको कामवको आर्श्मक अनबुर्, 

ग) कामव सम्ऩादन गने तरयका, कामववर्लध, कामवऺ ेत्रगत शतव प्रलतको प्रबार्ग्रावहता, प्रवर्लध हस्ताधतयण य सभम तालरका,  

घ) प्रस्तार्दाताको व्मर्स्थाऩन ऺभता,  

ङ) प्रस्तार्दाताको आलथवक ऺभता,  

च) अधतयाववष्डमस्तयफाट प्रस्तार् भाग गरयएको बएभा स्र्देशी जनशचक्तको सहबालगता, य 

छ) प्रस्तार् सम्फधधी कागजातभा उल्रेख बए फभोचजभको अधम कुया । 

२) मस लनमभ फभोचजभ प्रस्तार्दाताको प्रावर्लधक ऺभता प्रभाचणत गने कागजात भाग गदाव प्रस्तावर्त ऩयाभशव सेर्ाको प्रकृलत अनसुाय देहामको 

कुनै र्ा सफै कागजात भाग गनव सवकनेछ ः्—  

क) वर्गत ऩाॉच र्षवको अर्लधभा प्रस्तावर्त ऩयाभशव सेर्ासॊग लभल्ने प्रकृलतको ऩयाभशव सेर्ा प्रदान गयेको सार्वजलनक र्ा लनजी सॊस्था, यकभ य 



लभलत खलु्ने वर्र्यण, 

ख) प्रस्तावर्त काभ सम्ऩन्न गनवको रालग प्रस्तार् गरयएका भखु्म कभवचायीको मोग्मता सम्फधधी वर्र्यण, 

ग) लनजको वर्गत तीन र्षवका व्मर्स्थाऩकीम कभवचायी य सयदय र्ावषवक जनशचक्तको वर्र्यण, य 

घ) सर्–कधराकटय भाऩवmत प्रदान गनव चाहेकोःे प्रस्तावर्त ऩयाभशव सेर्ाको अॊश ।  

 

२९.सॊमकु्त उऩिभको मोग्मताका आधाय् (१) कुनै खरयद कायफावहीभा बाग लरने प्रमोजनको रालग फोरऩत्रदाताहरुरे एक सॊमकु्त उऩिभ फनाई 

फोरऩत्र ऩेश गनव ससनेछन ्।  

तय, एक फोरऩत्रदातारे सॊमकु्त उऩिभको साझेदाय र्ा व्मचक्तगतभध्मे कुनै एउटा भात्र फोरऩत्र ऩेश गनव सवकनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको सॊमकु्त उऩिभभा यहने साझेदायको धमूनतभ वहस्सा य भखु्म साझेदाय य अधम साझेदायको धमूनतभ मोग्मता 

फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा तोसन ससनेछ । 

३) उऩलनमभ (२) फभोचजभ मोग्मता लनधावयण गदाव त्मस्तो उऩिभभा यहने साझेदायको सम्फधधभा देहामका कुया वर्चाय गयी लनधावयण गनुव ऩनेछ 

ः्— 

क) लनजको सयदय र्ावषवक कायोर्ाय, 

ख) लनजको वर्शेष अनबुर् य लनजरे सम्ऩादन गयेको प्रभखु कामव, 

ग) लनभावण कामव सञ्चारन गनव लनजसॊग बएको नगद प्रर्ाह, 

घ) लनजको जनशचक्त सम्फधधी ऺभता, य  

ङ) लनजको औजाय र्ा उऩकयण सम्फधधी ऺभता । 

४) कुनै सॊमकु्त उऩिभरे फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा उचल्रचखत धमूनतभ मोग्मताका आधायहरु ऩूया गये नगयेको एवकन गनवको रालग त्मस्तो 

उऩिभको सफै साझेदायको मोग्मता गणना गनुव ऩनेछ ।  

५) सॊमकु्त उऩिभको साझेदायको व्मचक्तगत मोग्मताको आधाय लनधावयण गदाव देहामका कुया वर्चाय गयी लनधावयण गनुव ऩनेछ ः्— 

क) सम्र्चधधत काभभा लनजको साभाधम अनबुर्, 

ख) अधम सम्झौता फभोचजभ लनजरे गयीयहेको र्ा गने काभ सम्ऩन्न गनव आर्श्मक ऩने स्रोतको ऩमावप्तता, 



ग) वर्िीम सऺभता, य  

घ) वर्गतका खरयद सम्फधधी भदुा ा भालभरा य सोको नलतजा । 

६) कुनै सॊमकु्त उऩिभ खरयद सम्झौताको रालग छनौट बएभा त्मस्तो सॊमकु्त उऩिभराई त्मस्तो उऩिभको सॊमकु्त दावमत्र् य सॊमकु्त 

उऩिभका साझेदायको व्मचक्तगत दावमत्र् सभेत यहने गयी आधतरयक याजस्र् कामावरमभा स्थामी रेखा नम्फय य भूल्म अलबर्वृद्ध कय दताव गनव 

रगाउन ुऩनेछ ।  

७) कुनै सॊमकु्त उऩिभरे फोरऩत्र ऩेश गदाव फोरऩत्र जभानत सभेत ऩेश गनुवऩने बएभा त्मस्तो फोरऩत्र जभानत उऩलनमभ (१) फभोचजभको 

सॊमकु्त उऩिभका सरै् साझेदायको नाभभा य सफै साझेदायको दावमत्र् हनुे गयीःे जायी गरयएको हनु ुऩनेछ ।   

८) सॊमकु्त उऩिभ सम्फधधी अधम शतव फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा उल्रेख बए फभोचजभ  

हनुेछ । 

 

३०.आलथवक य वर्िीम ऺभता खलु्न ेकागजात भाग गनव ससने्   (१) फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा फोरऩत्रदाताको आलथवक य वर्िीम ऺभता 

प्रभाचणत गने कागजात भाग गदाव लनभावण कामवको प्रकृलत अनसुाय देहामकाभध्मे कुनै र्ा सफै कागजात भाग गनव सवकनेछ ः्—  

क) लनजको फैंक स्टेटभेण्ट,  

ख) लनजको व्मर्साम सम्फधधी कायोर्ायको आलथवक वर्र्यण, 

ग) लनजको सम्ऩचि, दावमत्र् तथा नापा नोससानको वर्र्यण खलु्ने र्ासरात,  

घ) लनजको आलथवक य वर्िीम हैलसमत खलु्ने अधम कुया, य 

ङ) फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा उचल्रचखत अधम वर्र्यण । 

२) उऩलनमभ (१) को खण्ड (ग) फभोचजभको र्ासरात भाग गदाव काभको प्रकृलत अनसुाय वर्गत दईुदेचख ऩाॉच आलथवक र्षवको र्ासरात भाग 

गनव सवकनेछ । 

 

३१.सफ–कधराकटयफाट काभ गयाउन े सम्फधधी व्मर्स्था ः् (१) गाउॉऩालरकारे सर्–कधराकटयफाट सभेत लनभावण कामव गयाउन ससने गयी 

फोरऩत्र आव्हान गने बएभा फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा देहामका कुया उल्रेख गनुव ऩनेछ ः्–  



क) लनजरे सफ–कधराकटयफाट काभ गयाउन ससने कुया, 

ख) अलधकतभ ऩच्चीस प्रलतशतसम्भ सर्–कधरासटयफाट कामव गयाउन सवकने कुया य सो को कामव प्रकृलतको वर्र्यण,   

ग) आर्श्मकतानसुाय सर्–कधराकटयको मोग्मताका आधाय । 

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ मोग्मताको आधाय उल्रेख गरयएकोभा फोरऩत्रदातारे खरयद सम्झौता गनुव अचघ सफ–कधराकटयको मोग्मताको 

आधाय ऩषु्टमाॊई गने कागजात ऩेश गनुव ऩनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद—५ 

फोरऩत्र सम्फधधी व्मर्स्था 
  

३२. फोरऩत्रको भाध्मभद्वाया खरयद गनुव ऩने् (१) गाउॉऩालरकारे फीसराख रूऩैमाॉबधदा फढीको भारसाभान, सेर्ा  र्ा कुनै लनभावण कामव 

गयाउॉदा फोरऩत्रको भाध्मभद्वाया खरयद गनुव ऩनेछ । 

२) ऐनको दपा १५ को अर्स्थाभा अधतयाववष्डमस्तयभा खरुा फोरऩत्र आव्हान गयी भारसाभान, लनभावण कामव र्ा अधम सेर्ाको खरयद गनुव ऩनेछ 

।  

 

३३.   एकभषु्ट दय वर्लधफाट गरयन ेखरयदको कामववर्लध ः् (१) गाउॉऩालरकारे कुनै मोग्मता आर्श्मक नऩने प्रकृलतको दईु कयोड रूऩैमाॉसम्भ 

रागत अनभुान बएको लनभावण कामव खरयद गनुव ऩदाव रागत अनभुान सार्वजलनक गयी यावष्डमस्तयको फोरऩत्रको भाध्मभद्वाया एकभषु्ट दय वर्लधको 

आधायभा प्रलतस्ऩधाव गयाई खरयद गनव ससनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ फोरऩत्रदातारे फोरऩत्र दाचखरा गदाव कूर रागत अनभुानभा लनचश्चत प्रलतशत घटी र्ा फढी प्रलतशतभा काभ गने 

एकभषु्ट दय कफोर गयी फोरऩत्र ऩेश गनुव ऩनेछ ।  

३) उऩलनमभ (१) फभोचजभको वर्लध फहरु्षॉम सम्झौता गनुव ऩने खरयद कायफाहीभा प्रमोग गनव सवकने छैन । 

 

३४.  उत्ऩादक र्ा अलधकृत वर्िेताद्वाया लनधारयत दयभा (समाटरग सवऩङ्ग) वर्लधर्ाट गरयन े खरयदको कामववर्लध् (१) गाउॉऩालरकारे हेबी 

इचसर्ऩभेधट, सर्ायी साधन, औजाय, भेचशनयी, उऩकयण, एससये र्ा एभआयआई जस्ता स्र्ास््म सेर्ाको रालग आर्श्मक ऩने उऩचायजधम मधत्र र्ा 

मस्तै अधम माचधत्रक भारसाभानहरू त्मस्तो सभान स्तयको भारसाभान उत्ऩादन र्ा वर्तयण गने उत्ऩादक कम्ऩनी र्ा त्मसको आलधकारयक 

लफिेताराई कम्तीभा सात ददनदेचख फढीभा ऩधर ददनसम्भको लरचखत सूचना ददई प्रलतस्ऩधाव गयाई खरयद गनव ससनेछ ।  



 २) उऩलनमभ (१) फभोचजभ सूचना प्रालप्त बएऩलछ त्मस्तो भारसाभान लफिी गनव चाहने उत्ऩादक कम्ऩनी र्ा त्मसको आलधकारयक लफिेतारे 

उत्ऩादनको आलधकारयक स्ऩेचशवपकेशन, गणुस्तय, भूल्म य सवुर्धा सवहतको वर्र्यण (समाटरग र्ा ब्रोसय) सॊरग्न याखी गाउॉऩालरकाभा लनरे्दन 

दताव गयाउन ुऩनेछ ।  

    तय, मसयी लनरे्दन दताव गदाव फोरऩत्र जभानत आर्श्मक ऩने छैन ।  

 ३) उऩलनमभ (२) फभोचजभ दताव बएका उत्ऩादक कम्ऩनी र्ा त्मसको आलधकारयक लफिेतारे ऩेश गयेको स्ऩेचशवपकेशन, गणुस्तय, भूल्म य 

सवुर्धा सवहतको वर्र्यण (समाटरग र्ा ब्रोसय) हेयी सभान स्ऩेचशवपकेशन य गणुस्तय बएका उत्ऩादनहरूको उत्ऩादक कम्ऩनी र्ा त्मसको 

आलधकारयक लफिेताको सूची तमाय गनुव ऩनेछ ।  

 ४) उऩलनमभ (३) फभोचजभको सूचीको आधायभा खरयद गरयने भारसाभानको ऩरयभाण खोरी उत्ऩादक र्ा अलधकृत लफिेताफाट तोवकएको भूल्म 

य सवुर्धाभध्मे भूल्मभा छुट र्ा सवुर्धाभा थऩ हनु ससने वर्र्यण सवहतको आलथवक प्रस्तार् भाग गनुव ऩनेछ । 

५) उऩलनमभ (४) फभोचजभको प्रस्तार् प्राप्त बएऩलछ भूल्मभा ऩाइने छुट य सवुर्धाभा हनुे थऩ सभेतको आधायभा मस लनमभार्री फभोचजभ 

भूल्माङ्कन गयी धमूनतभ भूल्मावङ्कत सायबतू रुऩभा प्रबार्ग्राही प्रस्तार्दाताको छनौट गनुव ऩनेछ ।  

६) उऩलनमभ (५) फभोचजभ छनौट बएको प्रस्तार्दातासॉग लनमभ ११३ फभोचजभ कामवसम्ऩादन जभानत लरई खरयद सम्झौता गनुव ऩनेछ ।  

७) उऩलनमभ (१) फभोचजभको वर्लध फहरु्षॉम सम्झौता गनुव ऩने खरयद कायफाहीभा प्रमोग गनव सवकने छैन । 

 

३५.  सीलभत फोरऩत्र (लरलभटेड टेण्डरयङ्ग) वर्लधर्ाट गरयन ेखरयदको कामववर्लध् (१) गाउॉऩालरकारे सीलभत भात्राभा उऩरव्ध बएको र्ा हनुे 

कुनै भारसाभान, लनभावण कामव, ऩयाभशव सेर्ा र्ा अधम सेर्ा खरयद गनुव ऩयेभा त्मस्तो प्रकृलतको आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी, ऩयाभशवदाता र्ा 

सेर्ाप्रदामकहरू तीन र्ा सो बधदा कभ सॊख्माभा उऩरब्ध बएको अर्स्था मवकन गयी त्मस्ता आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी, ऩयाभशवदाता र्ा 

सेर्ाप्रदामकहरू फीच भात्र प्रलतष्ऩधाव हनुे गयी ऩधर ददनको फोरऩत्र आह्वानको सूचनाको भाध्मभद्वाया फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् भाग गयी खरयद गनव 

ससनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको वर्लध फहरु्षॉम सम्झौता गनुव ऩने खरयद कायफाहीभा प्रमोग गनव सवकने छैन ।  

३) सीलभत फोरऩत्र वर्लधको भाध्मभफाट खरयद गनुव ऩदाव एक तह भालथको अलधकायीको ऩूर्वस्र्ीकृलत लरन ुऩनेछ ।  

 

३६.नमाॉ लरन ेऩयुानो ददन े(फाई व्माक भेथड) वर्लधफाट गरयन ेखरयदको कामववर्लध् (१) गाउॉऩालरकारे आपनो स्र्ालभत्र्भा यहेको कुनै सर्ायी 



साधन, औजाय, भेचशनयी उऩकयण, मधत्र, यसामन, भर, वर्षादद र्ा मस्तै प्रकृलतका अधम भारसाभानहरूको उत्ऩादक कम्ऩनीरे तोकेको र्ायेधटी र्ा 

ग्मायेधटीको सभमसीभा अर्लध ऩूया बएऩलछ भभवतसम्बाय गयी सञ्चारनभा ल्माउॉदा रागत प्रबार्कायी नहनुे य त्मस्तो उत्ऩादक कम्ऩनीरे तोकेको 

भाऩदण्ड अनरुूऩको ऩरयणाभ नददने र्ा ऩनु्प्रमोग गनव नलभल्ने र्ा औचचत्महीन हनुे य त्मस्ता भारसाभान जनस्र्ास््म र्ा र्ातार्यणीम दृवष्टरे 

बण्डायण गयी याख्न ेर्ा लरराभ गनव सभेत उऩमकु्त नहनुे अर्स्था बएभा त्मस्तो अर्स्थाको मवकन गयी ऩयुानो भारसाभान सम्फचधधत उत्ऩादक र्ा 

आलधकारयक लफिेता र्ा आऩूलतवकतावराई वपताव ददई सोही प्रकृलतको नमाॉ भारसाभान सोही उत्ऩादक र्ा आलधकारयक लफिेता र्ा आऩूलतवकतावफाट 

सट्टाऩट्टा गयी लरन ससनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ सट्टाऩट्टा गदाव त्मस्तो भारसाभानको उत्ऩादक र्ा आलधकारयक लफिेता र्ा आऩूलतवकतावसॉग ऩयुानो भारसाभानको 

भूल्माङ्कन प्रस्तार् लरई नमाॉ भारसाभानको लनधावरयत लफिी भूल्मभा ऩयुानो भारसाभानको भूल्मावङ्कत यकभ कट्टा गयी खरयद सम्झौता गयी खरयद 

गनुव ऩनेछ ।  

३) मस लनमभ फभोचजभ खरयद गरयने नमाॉ भारसाभान भाधमता प्राप्त सॊस्थाफाट गणुस्तय प्रभाचणत बएको हनु ुऩनेछ ।  

४) उऩलनमभ (२) फभोचजभ खरयद सम्झौता गदाव खरयद हनुे नमाॉ भारसाभानको जीर्न चि ऩश्चात मस वर्लध प्रमोग गयी ऩनु् सट्टाऩट्टा गनव 

सवकने र्ा नसवकने कुया खरुाउन ुऩनेछ ।  

५) सार्वजलनक लनकामरे उऩलनमभ (१) फभोचजभ खरयद गदाव ऩयुानो भारसाभान य फजायभा उऩरब्ध नमाॉ भारसाभानको सूची तमाय गयी 

वर्बागीम प्रभखुफाट स्र्ीकृलत लरएय भात्र खरयद गनुव ऩनेछ ।  

६) उऩलनमभ (१) फभोचजभको वर्लध फहरु्षॉम सम्झौता गनुव ऩने खरयद कायफाहीभा प्रमोग गनव सवकने छैन ।  

 

३७.  स्र्देशी फोरऩत्रदाताहरू फीच भात्र प्रलतस्ऩधाव गयाई खरयद गरयने्  (१) ऐनको दपा ११ को उऩदपा (२) फभोचजभ एक चयणको खरुा 

फोरऩत्र आह्वान गदाव दईु कयोड रूऩैमाॉबधदा फढी य एक अयफ रूऩैमाॉसम्भको रागत अनभुान बएको लनभावण कामवको खरयदभा ऐनको दपा १५ 

को अर्स्थाभा फाहेक यावष्डमस्तयको खरुा फोरऩत्रको भाध्मभद्वाया स्र्देशी फोरऩत्रदाताहरू फीच भात्र प्रलतस्ऩधाव गयाई खरयद गनुव ऩनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ खरयद गनुव ऩदाव प्रावर्लधक य आलथवक प्रस्तार् दईु अरग अरग खाभभा याखी लसरफधदी गयी प्रत्मेक खाभको फावहय 

कुन प्रस्तार् हो स्ऩष्ट रूऩरे उल्रेख गयी दरैु् प्रस्तार्राई अको छुटै्ट फावहयी खाभभा लसरफधदी गयी फोरऩत्र ऩेश गनुवऩने व्महोया फोरऩत्र 

आह्वानको सूचना य फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा खरुाउन ुऩनेछ ।  

३) उऩलनमभ (२) फभोचजभ फोरऩत्र सम्फधधी कागजात तमाय गदाव प्रावर्लधक प्रस्तार्को रालग लनमभ २६, २७, २८ य २९ फभोचजभको 

प्रावर्लधक तथा आलथवक य वर्िीम ऺभता प्रभाचणत गने मोग्मताको आधाय उल्रेख गनुव ऩनेछ ।  



४) उऩलनमभ (३) फभोचजभको प्रावर्लधक प्रस्तार् ऐनको दपा ३२ फभोचजभको प्रविमाफाट खोरी दपा २३ य लनमभ ६९, ७०, ७१ य ७२ 

फभोचजभ ऩयीऺण गयी सायबतू रूऩभा प्रबार्ग्राही फोरऩत्र लनधावयण गनुव ऩनेछ ।  

५) उऩलनमभ (४) फभोचजभका मोग्मताको सफै आधायभा सपर हनुे फोरऩत्र सायबतू रूऩभा प्रबार्ग्राही फोरऩत्र भालननेछ य त्मस्तो सपर सफै 

फोरऩत्रदाताहरूराई आलथवक प्रस्तार् खोल्ने स्थान, लभलत य सभम उल्रेख गयी सो लभलत य सभमभा उऩचस्थत हनु कम्तीभा सात ददनको अर्लध 

ददई सूचना गनुव ऩनेछ । 

६) उऩलनमभ (४) फभोचजभ प्रावर्लधक प्रस्तार्को भूल्माङ्कन गदाव मोग्मताको आधायभा असपर हनुे सफै फोरऩत्रदाताहरूको आलथवक प्रस्तार् 

सम्फचधधत फोरऩत्रदाताहरूराई वपताव गनुव ऩनेछ ।  

७) उऩलनमभ (४) फभोचजभ सपर फोरऩत्रदाताहरूको लनमभ ६८ फभोचजभको प्रविमाफाट आलथवक प्रस्तार् खोरी ऐनको दपा २५ य लनमभ 

६९, ७३, ७४ फभोचजभ आलथवक तथा वर्शेष भूल्माङ्कन गयी धमूनतभ भूल्मावङ्कत सायबतू रूऩभा प्रबार्ग्राही फोरऩत्रको छनौट गनुव ऩनेछ । 

 

३८. सॊमकु्त उऩिभफाट सहबागी हनु ु ऩने् (१) ऐनको दपा १५ फभोचजभ आह्वान गरयएको एक अफव रूऩैमाॉ बधदा भालथ ऩाॉच  अफव 

रूऩैमाॉसम्भको रागत अनभुान बएको लनभावण कामव सम्फधधी अधतयाववष्डमस्तयको फोरऩत्रभा सहबागी हनु चाहने वर्देशी पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीरे 

स्र्देशी पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीसॉग सॊमकु्त उऩिभ गयी सहबागी हनु ु ऩनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको खरयद कायफाहीभा लनमभ ३७ को व्मर्स्था रागू हनुेछ । 

  

३९.लनभावण कामवको आलथवक प्रस्तार् भाग गयी खरयद गने कामववर्लध ः् (१) ऐनको दपा ५९ को उऩदपा (७) फभोचजभ खरयद सम्झौता अधत्म 

बई सोही दपाको उऩदपा (९) फभोचजभ त्मस्तो लनभावण कामव खरयद गनुव ऩदाव ऐनको दपा २५ फभोचजभ छनौट बएका फोरऩत्रदाताहरूराई 

ऩधर ददनको म्माद ददई आलथवक प्रस्तार् भाग गयी खरयद गनव सवकनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको म्माद ददई खरयद गनुव ऩदाव लसरफधदी आलथवक प्रस्तार् भात्र ऩेश गनुव ऩने व्महोया खरुाउन ुऩनेछ ।  

३) उऩलनमभ (१) फभोचजभ खरयद गने प्रमोजनको रलग फोरऩत्र सम्फधधी कागजात तमाय गदाव खरयद सम्झौता अधत्म हुॉदाको सभमसम्भ 

लडजाइन र्ा रागत अनभुान अनरुूऩ सम्ऩन्न बइसकेको कामवहरू कट्टा गयी फाॉकी काभको रालग आर्श्मकता अनसुायको लडजाइन र्ा रागत 

अनभुान ऩरयभाजवन गयाई लनमभ (६) फभोचजभ स्र्ीकृत बएको हनु ुऩनेछ ।  

४) उऩलनमभ (१) फभोचजभको आलथवक प्रस्तार् लनमभ ६८ फभोचजभको प्रविमाफाट खोरी ऐनको दपा २५ य लनमभ ६९, ७३ य ७४ फभोचजभ 

आलथवक तथा वर्शेष भूल्माङ्कन गयी धमूनतभ भूल्मावङ्कत सायबतू रुऩभा प्रबार्ग्राही फोरऩत्रको छनौट गनुव ऩनेछ । 



 

४०.ऩूर्वमोग्मता सम्फधधी कागजातभा उल्रेख गनुव ऩने कुया् गाउॉऩालरकारे ऩूर्वमोग्मता लनधावयण गयी फोरऩत्र आव्हान गने बएभा त्मस्तो फोरऩत्र 

आव्हान गनुवअचघ ऩूर्वमोग्मता सम्फधधी कागजात तमाय गनुव ऩनेछ । त्मस्तो ऩूर्वमोग्मता सम्फधधी कागजातभा देहामका कुया उल्रेख गनुव ऩनेछ 

ः्– 

क) प्रस्तावर्त काभको रालग आर्श्मक ऩने मोग्मता य सॊमकु्त उऩिभको हकभा  साझेदायको मोग्मता, 

ख) प्रस्तार्दातारे आऩm्नो मोग्मता य ग्राह्यता ऩवुष्ट गनव ऩेश गनुव ऩने कागजात य जानकायी, 

ग) भारसाभान र्ा लनभावण कामवको छुट्टा छुटै्ट सभूह र्ा प्माकेज फनाई खरयद गनुव ऩने बएभा त्मस्तो सभूह र्ा प्माकेज ,  

घ) प्रस्तार् तमाय गने तरयका, 

ङ) ऩूर्वमोग्मताको प्रस्तार् भूल्माॊङ्कन गने प्रकृमा, 

च) खरयद सम्झौताका भखु्म भखु्म शतव, 

छ) सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमरे ऩूर्वमोग्मता सम्फधधी कागजातभा उल्रेख गनुवऩने बनी सभम सभमभा लनधावयण गयेका अधम 

वर्षम, य  

ज) ऩूर्वमोग्मताको प्रस्तार् ऩेशगने तरयका स्थान, अचधतभ लभलत य सभम । 

 

४१. ऩूर्वमोग्मताको आधाय स्र्ीकृत गयाउन ु ऩने्  गाउॉऩालरकारे ऩूर्वमोग्मताको प्रस्तार् आव्हान गनुव अचघ लनमभ २६ र्ा २७ फभोचजभ 

लनधावचःयत ऩूर्वमोग्मताका आधाय अध्मऺफाट स्र्ीकृत गयाउन ुऩनेछ । 

 

४२. ऩूर्वमोग्मताको कागजात उऩरब्ध गयाउन ुऩने् (१)  गाउॉऩालरकारे ऩूर्वमोग्मता सम्फधधी कागजात तमाय गनव रागेको खचवको आधायभा 

इच्छुक व्मचक्त, पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीफाट देहाम फभोचजभको दस्तयु लरई ऩूर्वमोग्मता सम्फधधी कागजात उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ । 

क) दईु कयोड रूऩैमाॉबधदा भालथ दश कयोड रूऩैमाॉसम्भको रालग ऩाॉच हजाय रूऩैमाॉ,  

ख) दश कयोड रूऩैमाॉबधदा भालथ ऩच्चीस कयोड रूऩैमाॉसम्भको रालग दश हजाय रूऩैमाॉ,  

ग) ऩच्चीस कयोड रूऩैमाॉबधदा भालथ जलतसकैु यकभका रालग ऩधर हजाय रूऩैमाॉ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको कागजातभा प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत र्ा लनजरे तोकेको कभवचायीको दस्तखत य कामावरमको छाऩ रागेको हनु ु



ऩनेछ । ऩूर्वमोग्मता सम्फधधी कागजात अधम लनकामफाट सभेत उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ । 

  

४३. मोग्म आरे्दकको छनौट् (१) भूल्माॊङ्कन सलभलतरे ऩूर्वमोग्मताको आरे्दकद्धाया ऩूर्वमोग्मता सम्फधधी कागजातभा उचल्रचखत मोग्मताका 

प्रत्मेक आधाय ऩूया गये नगयेको वर्षमभा आर्श्मक ऩयीऺण गनुव ऩनेछ । त्मसयी ऩयीऺण गदाव मोग्मताका सफै आधाय ऩूया गने आरे्दक 

मोग्मता ऩयीऺणभा छनौट बएको भालनने य सरै् मोग्मताका आधाय ऩूया नगने आरे्दक छनौट बएको भालनने छैन ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको ऩयीऺणभा छनौट बएका ऩूर्वमोग्मताको आरे्दक सम्फचधधत खरयद कायफाहीको रालग फोरऩत्र ऩेश गनव मोग्म 

बएको भालननेछ । 

 

४४. प्रलतरे्दन ऩेश गनुव ऩने् (१) भूल्माॊङ्कन सलभलतरे लनमभ ४३ फभोचजभ गयेको ऩयीऺणको वर्स्ततृ वर्श्लषेण सवहतको प्रलतरे्दन तमाय गयी 

भूल्माॊङ्कन कामव शरुु गयेको लभलतरे ऩधरर ददनलबत्रभा ऩेश गनुव ऩनेछ । 

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको प्रलतरे्दनभा भूल्माॊङ्कन सलभलतरे देहामका कुया खरुाउन ुऩनेछ ः्– 

क) आरे्दकको नाभ य ठेगाना, 

ख) आरे्दकको मोग्मताको प्रत्मेक आधाय ऩवुष्ट गने कागजात, 

ग) तालरका आर्श्मक बए त्मस्तो तालरका, 

घ) सॊमकु्त उऩिभको रुऩभा प्रस्तार् ऩेश गरयएको बए सॊमकु्त उऩिभ सम्फधधी कागजात ऩूणव बए र्ा नबएको य त्मस्तो उऩिभको 

प्रत्मेक साझेदायको वहस्सा य दावमत्र्,  

ङ) भारसाभान र्ा लनभावण कामवको छुट्टा छुटै्ट सभूह र्ा प्माकेज फनाई खरयद गनुव ऩने बएभा त्मस्तो सभूह य प्माकेजको ऩयीऺण गनव 

अऩनाईएको प्रविमा तथा त्मस्तो सभूह य प्माकेजको खरयद कायफाहीभा बाग लरनको रालग छनौट बएका आरे्दक, 

च) आरे्दक छनौट हनु ुर्ा नहनुकुो कायण । 

 

४५.फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा उल्रेख गनुव ऩने कुया् गाउॉऩालरकारे फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा ऐनको दपा १३ भा उचल्रचखत कुयाको 

अलतरयक्त आर्श्मकतानसुाय देहामका कुया उल्रेख गनव ससनेछ ः्– 

क) प्रस्तावर्त काभको मोजना, नसशा,  



ख) वर्र अप सर्ाचधटटीज,  

ग) भारसाभानको ऩरयभाण,  

घ) फोरऩत्रदातारे गनुवऩने बैऩरय आउने काभ, 

ङ) भारसाभान आऩूलतव गने, लनभावण कामव सम्ऩन्न गने सभम,  

च) र्ायेण्टी तथा भभवत सॊबाय सम्फधधी व्मर्स्था,   

छ) फोरऩत्रदातारे प्रदान गनुवऩने आर्श्मक तालरभ य सऩुयीरे्ऺणको वकलसभ य ऩरयभाण,  

ज) आऩूलतव गरयने भारसाभान र्ा जगेडा ऩाटवऩूजावहरु नमाॉ य सक्करी हनुऩुने कुया, 

झ) प्रस्तावर्त खरयदको रालग आर्श्मक ऩने यकभ प्राप्त हनुे स्रोत । 

ञ)      सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमरे लनधावयण गयेका अधम कुयाहरू । 

 

४६.बेदबार् गनव नहनु ेः् (१) ऐनको दपा १३ को उऩदपा (२) को खण्ड (ज) य दपा १४ को उऩदपा (८) को अर्स्थाभा र्ाहेक खरयद 

कायफाहीभा फोरऩत्रदाताराई लनजको यावष्डमताको आधायभा बेदबार् गनुव हदैुन । 

२) फोरऩत्र सम्फधधी कागजात फभोचजभ आर्श्मक ऩने कुनै लरखत फोरऩत्रदातारे प्राप्त गनव नसकेको अर्स्थाभा लनजरे ऩेश गयेको त्मस्तो 

लरखत सयहको अधम लरखतराई भाधमता ददन ुऩनेछ ।  

 

४७.एजेधटको वर्र्यण उल्रेख गनुव ऩने ः् (१) वर्देशी फोरऩत्रदातारे फोरऩत्र ऩेश गदाव नेऩारभा आफ्नो एजेण्ट लनमकु्त गयेको यहेछ बने लनजरे 

त्मस्तो एजेधटको सम्फधधभा देहामका वर्र्यण उल्रेख गनुव ऩनेछ ः्—  

क) एजेण्टको नाभ य ठेगाना, 

ख) एजेण्टरे ऩाउने कलभशनको अङ्क, भदु्राको वकलसभ य बकु्तानीको तरयका,  

ग) एजेण्टसॉगको अधम कुनै शतव,  

घ) स्थानीम एजेण्ट बए लनजकोःे स्थामी रेखा नम्फय दताव प्रभाणऩत्रको प्रभाचणत प्रलतलरवऩ य लनजरे एजेण्ट हनु स्र्ीकाय गयेको ऩत्र । 

२) वर्देशी फोरऩत्रदाताको तपव फाट एजेण्टरे फोरऩत्र ऩेश गदाव उऩलनमभ (१) को खण्ड (ख) य (ग) भा उचल्रचखत कुया स्ऩष्ट रुऩभा उल्रेख 



गनुव ऩनेछ ।   

३) वर्देशी फोरऩत्रदातारे उऩलनमभ (१) भा उचल्रचखत कुया स्ऩष्ट रुऩभा नखरुाएभा र्ा स्थानीम एजेण्ट नबएको बनी फोरऩत्र ऩेश गयेकोभा 

ऩलछ एजेण्ट बएको प्रभाचणत बएभा र्ा एजेण्टराई ददने कलभशन कभ उल्रेख गयेकोभा ऩलछ एजेण्टरे फढी कलभशन लरएको प्रभाचणत बएभा 

त्मस्तो फोरऩत्रदाताराई गाउॉऩालरका÷नगयऩालरकारे लनमभ १५२ फभोचजभ कारो सूचीभा याख्न ेकायर्ाही गनुव ऩनेछ ।  

 

४८.फोरऩत्रदाताको ग्राह्यता सम्फधधी आधाय य कागजात उल्रेख गनुव ऩने् (१) गाउॉऩालरकारे फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा फोरऩत्रदाताको 

ग्राह्यता (ईलरचजवर्लरटी) को आधाय तथा त्मस्तो आधाय प्रभाचणत गनव फोरऩत्रदातारे ऩेश गनुव ऩने कागजातको प्रलतलरवऩ सभेत उल्रेख गनुव 

ऩनेछ । 

२) उऩलनमभ (१) भा उचल्रचखत कागजात देहाम फभोचजभ हनुेछन ्ः्– 

क) पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनी दतावको प्रभाणऩत्र, 

ख) व्मर्साम दर्र्तावको ईजाजतऩत्र, 

स्ऩष्टीकयण ः् मस खण्डको प्रमोजनको रालग “व्मर्साम दतावको इजाजतऩत्र” बन्नारे लनभावण व्मर्सामीरे लनभावण व्मर्साम सञ्चारन गने उदा ेश्मरे 

लनभावण व्मर्सामी सम्फधधी प्रचलरत कानून फभोचजभ प्राप्त गयेको प्रभाणऩत्र सम्झन ु ऩछव । 

ग) भूल्म अलबर्वृद्घ कय दताव प्रभाणऩत्र य स्थामी रेखा दताव नम्फय (प्मान) प्रभाणऩत्र, 

घ) गाउॉऩालरकारे तोकेको अर्लधसम्भको आधतरयक याजश्व वर्बागफाट प्राप्त कय चकु्ता गयेको प्रभाणऩत्र र्ा कय वर्र्यण ऩेश गयेको 

कागजात र्ा आम वर्र्यण ऩेश गनव म्माद थऩ बएको लनस्सा र्ा प्रभाण ।   

ङ) फोरऩत्रदातारे खरयद कायफाहीभा बाग लरन अमोग्म नबएको, प्रस्तावर्त खरयद कायफाहीभा आफ्नो स्र्ाथव नफाचझएको य सम्र्चधधत ऩेशा 

र्ा व्मर्साम सम्फधधी कसूयभा आपूरे सजाम नऩाएको बनी लरचखत रुऩभा गयेको घोषणा, 

च) गाउॉऩालरकारे आर्श्मक ठानेको अधम कागजात । 

३) उऩलनमभ(२) भा जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन गैय फालसधदा फोरऩत्रदातारे सो                  उऩलनमभको खण्ड (ग) य (घ) 

फभोचजभका कागजात ऩेश गनुव ऩने छैन । 

४) फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा उऩलनमभ (२) फभोचजभका कागजात उल्रेख गनव छुटेभा र्ा स्ऩष्ट रुऩभा उल्रेख नबएभा र्ा अधम कुनै कुया 

सॊशोधन गनुव ऩयेभा फोरऩत्र ऩेश गने अर्लधलबतै्र यावष्डम स्तयको दैलनक सभाचायऩत्रभा य अधतयाववष्डमस्तयको फोरऩत्रको हकभा अधतयाववष्डम सञ्चाय 



भाध्मभभा प्रकाशन गयी त्मस्ता कागजात उल्रेख गनव, स्ऩष्ट गनव र्ा सॊशोधन गनव ससनेछ । 

तय, मसयी सूचना प्रकाशन गदाव फोरऩत्रदाताराई फोरऩत्र ऩेश गनव थऩ सभम आर्श्मक ऩने बएभा फोरऩत्र ऩेश गने अचधतभ सभम सभेत 

फढाउन ुऩनेछ । 

५) उऩलनमभ (१) य (२) फभोचजभका कागजात ऩेश नगने फोरऩत्रदाताको फोरऩत्र उऩय कायफाही हनुे छैन ।  

 

४९.फोरऩत्रको बाषा ः् (१) ऐन य मस लनमभार्रीभा अधमथा व्मर्स्था बएकोभा र्ाहेक, ऩूर्वमोग्मता सम्फधधी कागजात, फोरऩत्र सम्फधधी 

कागजात, प्रस्तार् आव्हान सम्फधधी कागजात, ऩूर्वमोग्मता, फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् आव्हानको सूचना य खरयद सम्झौता सम्बर् बएसम्भ नेऩारी बाषाभा 

य सम्बर् नबए अॊग्रजेी बाषाभा तमाय गनुव ऩनेछ । 

२) फोरऩत्रदातारे नेऩारी र्ा अॊग्रजेी दरैु् बाषाभा रेचखएको खरयद सम्फधधी कागजात र्ा भदुद्रत साभग्री ऩेश गनव ससनेछन ्। 

तय, त्मस्तो कागजात र्ा भदुद्रत साभग्रीको सम्फचधधत अॊश सम्फचधधत देशको आलधकारयक सॊस्थाफाट अग्रजेी बाषाभा अनरु्ाद गरयएको हनु ुऩनेछ य 

त्मस्तो कागजात र्ा भदुद्रत साभग्री य त्मसयी अनरु्ाददत अॊशभा रेचखएको कुयाभा कुनै दद्ववर्धा बएभा अनरु्ाददत अॊश भाधम हनुेछ । 

 

५०.भारसाभानको प्रावर्लधक वर्र्यणभा उल्रेख गनुव ऩने कुया् गाउॉऩालरकारे फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा भारसाभानको प्रावर्लधक वर्र्यण 

उल्रेख गदाव आर्श्मकता अनसुाय देहामका कुया उल्रेख गनुव ऩनेछ ः्— 

क) प्रस्तावर्त काभको मोजना, नसशा य लडजाईन,  

ख) वर्र अप सर्ाचधटटीज,  

ग) भारसाभानको साधदलबवक बौलतक तथा यसामलनक वर्शेषता, अऩेचऺत कामवसम्ऩादन सम्फधधी वर्शेषता,  

घ) प्रावर्लधक फनार्ट (कधपीग्मयेुशन) 

ङ) भारसाभानको आम ुअर्लधबयको रालग आर्श्मक ऩने जगेडा ऩाटवऩूजाव य उचल्रचखत सेर्ा उऩरब्ध हनुे र्ा नहनुे,  

च) फोरऩत्रका साथ ऩेश गनुवऩने भारसाभानको वर्र्यणात्भक ऩचुस्तका र्ा नभूना, 

छ) अऩेचऺत कामवसम्ऩादन तथा गणुस्तय प्रत्माबलूतको वर्र्यण, 

ज) र्ायेण्टी तथा भभवत सम्बाय सम्फधधी व्मर्स्था,    



झ) भारसाभानफाट र्ातार्यणभा कुनै प्रबार् ऩने बए त्मस्तो प्रबार् य त्मस्तो प्रबार् कभ गनव अऩनाउन ुऩने भाऩदण्ड,  

ञ) आऩूलतव बएको भारसाभान फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा उल्रेख बएको स्ऩेलसवपकेशन फभोचजभको बए नबएको कुया ऩयीऺण गनव 

अऩनाइने भाऩदण्ड य तरयका, य 

ट) गाउॉऩालरकारे लनधावयण गयेको अधम आर्श्मक कुयाहरु ।  

 

५१. लनभावण कामवको प्रावर्लधक वर्र्यणभा उल्रेख गनुव ऩने कुया् गाउॉऩालरकारे फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा लनभावण कामवको प्रावर्लधक 

वर्र्यण उल्रेख गदाव आर्श्मकता अनसुाय देहामका कुयाहरु उल्रेख गनुवःु  ऩनेछ ः्– 

क) प्रस्तावर्त लनभावण कामवको कामवऺ ेत्र य उदा ेश्म,  

ख) लनभावणस्थरको बौलतक प्रकृलत य अर्स्था,  

ग) प्रस्तावर्त लनभावण कामवको लडजाईन, लनभावण, उऩकयण जडान (इयेसशन), उत्ऩादन, जडान      (इधस्टरेशन) जस्ता कामवको वर्र्यण, 

घ) लनभावण कामवको हयेक एकाई आईटभको अनभुालनत ऩरयभाण बएको वर्र अप सर्ाचधटवटज, 

ङ) लनभावण कामवफाट र्ातार्यणभा प्रबार् ऩने बए त्मस्तो प्रबार्को वर्र्यण य त्मस्तो प्रबार् कभ गनव अऩनाउन ुऩने भाऩदण्ड,  

च) भेकालनकर, स्मालनटयी तथा ल्ऩचम्फङ्ग य वर्द्यतु जडान सम्फधधी काभ सभेत गनुवऩने बए सो काभ सम्फधधी वर्शेष प्रावर्लधक 

स्ऩेलसवपकेशन,  

छ) आऩूलतव गनुवऩने उऩकयण य ऩाटऩूजावको वर्स्ततृ वर्र्यण, 

ज) अऩेचऺत कामवसम्ऩादन र्ा गणुस्तयको प्रत्माबलूत सम्फधधी वर्र्यण,  

झ) लनभावण कामवको वर्लबन्न चयणभा गरयने लनयीऺण तथा ऩयीऺण,  

ञ) कामव सम्ऩन्न ऩयीऺण (कम्प्रीसन टेष्ट),  

ट) लनभावण कामव सम्ऩन्न बएऩलछ लनभावण व्मर्सामीरे उऩरब्ध गयाउन ुऩने प्रावर्लधक कागजात, लनभावण बए फभोचजभको दरुुस्त (एज लफल्ट) 

नसशा, आर्श्मकता अनसुाय उऩकयण सञ्चारन ऩचुस्तका (अऩयेवटङ्ग म्मानअुर), 

ठ) लनभावण कामव स्र्ीकाय गनवको रालग गाउॉऩालरकारे गनुवऩने लनयीऺण य कामवसम्ऩादन (ऩयपयभेधस) ऩयीऺण,  

ड) लनभावण कामव प्रायम्ब य सम्ऩन्न गने सभमको कामवतालरका, य 



ढ) गाउॉऩालरकारे लनधावयण गयेको अधम आर्श्मक कुया । 

 

५२. अधम सेर्ाको वर्र्यणभा उल्रेख गनुवऩने कुया् फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा अधम सेर्ाको वर्र्यण उल्रेख गदाव आर्श्मकता अनसुाय 

देहामका कुया खरुाउन ुऩनेछ ः्—  

क) सेर्ाको प्रमोजन य कामवऺ ेत्र,  

ख) अऩेचऺत कामवसम्ऩादन, सेर्ा प्रदामकरे प्रदान गनुवऩने काभ य सेर्ा,  

ग) फोरऩत्रदातारे फोरऩत्रसाथ उऩरब्ध गयाउन ुऩने वर्र्यणात्भक ऩचुस्तका र्ा नभूना,   

घ) सेर्ा प्रदामकरे ऩारना गनुवऩने शतव, 

ङ) सेर्ा प्रदामकरे प्रदान गयेको सेर्ा भूल्माॊङ्कन गने आधाय य तरयका,  

च) काभ र्ा सेर्ाको गणुस्तय ऩयीऺण य लनयीऺण,  

छ) कामवसम्ऩादन य गणुस्तय प्रत्माबलूतको वर्र्यण, 

ज) सेर्ा प्रदामकरे प्रदान गनुवऩने तालरभ य सऩुयीरे्ऺणको वकलसभ य ऩरयभाण, य 

झ) गाउॉऩालरकारे लनधावयण गयेका अधम आर्श्मक कुया । 

 

५३. फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा सभारे्श गनुव ऩने कागजात् गाउॉऩालरकारे खरयद गरयने भारसाभान, लनभावण कामव र्ा अधम सेर्ाको 

प्रकृलतराई वर्चाय गयी फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा आर्श्मकतानसुाय देहामका कागजात सभारे्श गनुव ऩनेछ ः्– 

क) फोरऩत्र लनदेचशका तथा फोरऩत्र पायाभ, 

ख) फोरऩत्र जभानतको ढाॉचा, 

ग) कामवसम्ऩादन जभानतको ढाॉचा, 

घ) ऩेश्की बकु्तानी जभानतको ढाॉचा, 

ङ) खरयद सम्झौताको शतव य नभूना,  

च) स्ऩेलसवपकेशन य नससा, 



छ) कामव प्रायम्ब य सम्ऩन्न गने सभमको कामव तालरका, बकु्तानी गरयने भदु्रा, साभग्री उऩरव्ध हनु ससने स्रोत य स्थान, य 

ज)   ऐनको दपा १३ को उऩदपा (२) को खण्ड (ढ३) फभोचजभको वर्र्यण, 

झ)  फोरऩत्रसाथ ऩेश गरयएका कागजातको रै्धताको वर्षमभा सम्फचधधत फोरऩत्रदाता चजम्भेर्ाय हनुे वर्षम, य  

ञ)   गाउॉऩालरकारे आर्श्मक ठानेका अधम कागजात । 

 

५४. फोरऩत्र तमाय गने य ऩेश गने लनदेशन् (१) गाउॉऩालरकारे फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा फोरऩत्र तमाय गने य ऩेश गने लनदेशन दददा 

देहामका वर्षमका सम्र्धधभा लनदेशन ददन ससनेछ ः्– 

क) फोरऩत्र तमाय गने बाषा, 

ख) अधतयाववष्डम व्माऩायभा प्रमकु्त हनुे शव्दार्री ईधटयनेशनर कभलसवमर टभवस ्(ईधकोटम्र्स) अनसुाय भूल्म अलबव्मक्त गने तरयका, 

ग) सॊमकु्त उऩिभ फाये आर्श्मक जानकायी, 

घ) फोरऩत्रदातारे फोरऩत्रसाथ ऩेश गनुवऩने कागजातको सूची, 

ङ) फोरऩत्रदातारे ऩेश गनुवऩने भारसाभानको नभूना य नभूनाको सॊख्मा, 

च) भारसाभान खरयदको हकभा भारसाभानको लनभावतारे लसपारयस गयेको त्मस्तो भारसाभानको जगेडा ऩाटऩूजावहरुको सूची तथा लनजसॉग 

यहेको प्रत्मेक ऩाटवऩूजावको भौज्दात ऩरयभाण, प्रलत एकाई भूल्म य खरयद सम्झौताको अर्लध सभाप्त बएऩलछ त्मस्तो ऩाटवऩूजावको भूल्म र्ढ्ने नर्ढ्ने 

सम्फधधी कुया उल्रेख गनुवऩने नऩने,  

छ) फोरऩत्रदातारे आऩूलतव गने भारसाभानको उत्ऩादक, उत्ऩादन बएकोःे देश, ब्राण्ड, भोडर य समाटरग नम्र्य फोरऩत्रभा खरुाउन ुऩने 

कुया, 

ज)  खरयद कायफाहीका सम्फधधभा फोरऩत्रदातारे कुनै कुया फझु्न ऩयेभा त्मस्तो कुया स्ऩष्ट गनव गाउॉऩालरकाफाट तोवकएको सम्ऩकव  कभवचायीकोःे 

नाभ, ऩद य ठेगाना, 

झ)  फोरऩत्रदातारे खरयद सम्झौता फभोचजभ गाउॉऩालरकाका कभवचायीराई तारीभ प्रदान गनुवऩने बए र्ा त्मस्तो लनकामराई प्रवर्लध हस्ताधतयण 

गनुवऩने बए सो सम्फधधी कुया,  

ञ)   ऐनको दपा १३ को उऩदपा (२) को खण्ड (ढ४) फभोचजभ प्रावर्लधक ऺभता गणना नहनुे कुया,  



ट)   दाचखरा बएका फोरऩत्र स्र्ीकृत र्ा अस्र्ीकृत गने अलधकाय गाउॉऩालरकाभा सयुचऺत यहेको व्महोया, य  

ठ)   गाउॉऩालरकारे आर्श्मक ठानेका अधम कुया । 

 

५५. फोरऩत्र सम्फधधी कागजात स्र्ीकृत गनुव ऩने् फोरऩत्र सम्फधधी कागजात फोरऩत्र आह्वान अगारै् प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत र्ा लनजरे 

तोकेको अलधकृतरे स्र्ीकृत गनुव ऩनेछ । 

 

५६. फोरऩत्र सम्फधधी कागजातको दस्तयु् (१) फोरऩत्र सम्फधधी कागजात  खरयद गनव चाहने इच्छुक व्मचक्त, पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीरे 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत र्ा लनजरे तोकेको अलधकृतको दस्तखत य कामावरमको छाऩ रागेको फोरऩत्र सम्फधधी कागजात गाउॉऩालरका र्ा 

तोवकएको अधम लनकामफाट देहाम फभोचजभको दस्तयु लतयी लरन ुऩनेछ ः्– 

क) फीस राख रूऩैमाॉबधदा भालथ दईु कयोड रूऩैमाॉसम्भको रालग तीन हजाय रूऩैमाॉ,  

ख) दईु कयोड रूऩैमाॉबधदा भालथ दश कयोड रूऩैमाॉसम्भको रालग ऩाॉच हजाय रूऩैमाॉ,  

ग) दश कयोड रूऩैमाॉबधदा भालथ ऩच्चीस कयोड रूऩैमाॉसम्भको रालग दश हजाय रूऩैमाॉ,  

घ) ऩच्चीस कयोड रूऩैमाॉबधदा भालथ जलतसकैु यकभका रालग फीस हजाय रूऩैमाॉ 

२) कुनै व्मचक्त, पभव, कम्ऩनी र्ा सॊस्थारे उऩलनमभ (१) फभोचजभको दस्तयु य राग्ने हरुाक र्ा कुयीमय भहसरु लतयी फोरऩत्र सम्फधधी 

कागजात र्ा प्रस्तार् आव्हान सम्फधधी कागजात ऩठाईददन लरचखत अनयुोध गयेभा  गाउॉऩालरकारे त्मस्तो व्मचक्त, पभव, कम्ऩनी र्ा सॊस्थाराई 

हरुाक र्ा कुरयमय भापव त फोरऩत्र सम्फधधी कागजात ऩठाई ददन ुऩनेःेछ ।  

तय, त्मसयी ऩठाउॉदा त्मस्तो व्मचक्त, पभव, कम्ऩनी र्ा सॊस्थारे फोरऩत्र सम्फधधी कागजात सभमभा नैःै प्राप्त गनव नसकेभा सोका रालग 

गाउॉऩालरका जर्ापदेही हनुेछैन । 

 

५७. फोरऩत्रको सूचनाभा रागत अनभुान खरुाउन ु ऩने् दईु कयोड रूऩैमाॉसम्भको रागत अनभुान बएकोःे लनभावण कामवको फोरऩत्र 

आब्हानको सूचनाभा रागत अनभुान यकभ खरुाउन ुऩनेछ ।  

 

५८.  फोरऩत्र आह्वानको सूचनाभा खरुाउन ु ऩने कुया् गाउॉऩालरकारे ऐनको दपा १४ भा उचल्रचखत कुयाका अलतरयक्त फोरऩत्र आह्वानको 

सूचनाभा देहाम फभोचजभका थऩ कुया सभेत खरुाउन ुऩनेछ ः्– 



क) यावष्डम र्ा अधतयाववष्डमस्तयको फोरऩत्रको जानकायी,  

ख) ऩूर्वमोग्मता, मोग्मतासवहत र्ा मोग्मतायवहत फोरऩत्रको जानकायी,  

ग) फोरऩत्र आह्वान गरयएको खरयद वर्लधको जानकायी,  

घ) वर्द्यतुीम फोरऩत्र दाचखरा गने तरयकाको जानकायी,  

ङ) लनमभ ३३ को उऩलनमभ (१) फभोचजभ रागत अनभुानको यकभ,  

च) लनमभ ३५ फभोचजभको सीलभत फोरऩत्र बए त्मस्तो सीलभत फोरऩत्रदाताराई ददनऩुने सूचना,  

छ) ऐनको दपा १४ को उऩदपा (८) फभोचजभको फोरऩत्र बए स्र्देशी फोरऩत्रदातारे भात्र बाग लरन     ऩाउन ेकुया,  

ज) ऐनको दपा १४ को उऩदपा (११) फभोचजभको फोरऩत्र बए स्र्देशी लनभावण व्मर्सामीसॉगको सॊमकु्त उऩिभरे प्राथलभकता ऩाउने कुया,  

झ) ऐन फभोचजभ कारोसूचीभा ऩयेको व्मचक्त, पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीका सञ्चारकरे नमाॉ पभव, कम्ऩनी र्ा सॊस्था खोरी कायोफाय गयेको बए 

त्मस्तो व्मचक्त, पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीरे फोरऩत्र ऩेश गनव नससने कुया,  

ञ) गाउॉऩालरकारे आर्श्मक ठानेका अधम कुया । 

 

५९. लनभावण स्थरको भ्रभण् (१) फोरऩत्र तमाय गनव य खरयद सम्झौता गनव आर्श्मक सूचना प्राप्त गनव फोरऩत्रदाता आपै र्ा लनजको 

कभवचायी र्ा एजेधटराई आफ्नै खचवभा सम्बावर्त जोचखभप्रलत आपै उियदामी हनुे गयी लनभावण स्थरको भ्रभण गनव गयाउन ससनेछ । 

२) गाउॉऩालरकारे उऩलनमभ (१) फभोचजभ लनभावणस्थरको भ्रभण गनव अनभुलत ददन ुऩने बएभा त्मस्तोःे अनभुलत ददन ुऩनेछ । 

३) गाउॉऩालरकारे फोरऩत्रदाताराई लनभावणस्थरको मथाथव जानकायी ददन लनमभ ६० फभोचजभ हनुे फैठक अचघ लनभावणस्थरको भ्रभण गयाउन 

ससनेछ । 

६०. फोरऩत्र ऩेश गनुव ऩूर्वको फैठक् (१) गाउॉऩालरकारे फोरऩत्रदाताराई फोरऩत्र सम्फधधी कागजात, प्रावर्लधक स्ऩेलसवपकेशन, लनभावणस्थर 

र्ा अधम मस्तै कुया सम्फधधी जानकायी गयाउन फोरऩत्र ऩेश गने अचधतभ ददनबधदा यावष्डमस्तयको फोरऩत्र आह्वानको सूचनाको हकभा कम्तीभा 

दश ददन य अधतयाववष्डमस्तयको फोरऩत्र आह्वानको सूचनाको हकभा कम्तीभा ऩधर ददन अगारै् फोरऩत्रदाताहरुको फैठकको आमोजना गनव ससनेछ 

। 

तय, ऐनको दपा १४ को उऩदपा (४क) य (४ख) फभोचजभ ऩनु्फोरऩत्र आह्वानको सूचना गरयएको अर्स्थाभा फोरऩत्र ऩेश गनुव ऩूर्वको फैठक 



सञ्चारन बई नसकेको बए फोरऩत्रदाताराई ऩनु्फोरऩत्र सम्फधधी कुयाहरूको थऩ जानकायी ददन यावष्डमस्तयको फोरऩत्रको हकभा कम्तीभा ऩाॉच 

ददन य अधतया्ववष्डमस्तयको फोरऩत्रको हकभा कम्तीभा सात ददन अगारै् त्मस्तो फैठकको आमोजना गनव सवकनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको फैठकभा फोरऩत्रदातारे गाउॉऩालरका सभऺ खरयद कायफाही सम्फधधी कुनै प्रश्न र्ा चजऻासा याख्न ससनेछ य 

गाउॉऩालरकारे प्रश्नकतावहरुको श्रोत उल्रेख नगयी सफै फोरऩत्रदाताराई त्मस्तो प्रश्न र्ा चजऻासाको जर्ाप य फैठकको भाईधमटु मथाचशघ्र 

उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(३) उऩलनमभ (१) फभोचजभ बएको फैठकफाट फोरऩत्र सम्फधधी कागजातको कुनै प्रावर्लधक र्ा व्माऩारयक ऩऺभा हेयपेय गनुवऩने देचखएभा 

गाउॉऩालरकारे सो कागजातभा सोही फभोचजभ सॊशोधन गयी फोरऩत्र सम्फधधी कागजात खरयद गने सफै फोरऩत्रदाताराई त्मस्तो सॊशोधन गरयएको 

ब्महोया त्मस्तो फैठक बएको ऩॊःाःॉच ददनलबत्र ऩठाउन ुऩनेछ । 

 

६१. फोरऩत्र जभानत् (१) गाउॉऩालरकारे खरयदको प्रकृलत अनसुाय सफै फोरऩत्रदाताराई सभान रुऩरे राग ु हनुे गयी स्र्ीकृत रागत 

अनभुान यकभको दईुदेचख तीन प्रलतशत यकभको लसभालबत्र यही लनचश्चत यकभ तोकी फोरऩत्र आव्हानको सूचनाभा फोरऩत्रदातारे फोऩत्रसाथ ऩेश 

गने फोरऩत्र जभानत यकभ उल्रेख गनुव ऩनेछ । मस्तो यकभ नगदै र्ा र्ाचणज्म फैंकरे जायी गयेको सो यकभ फयाफयको फोरऩत्र जभानत हनु ु

ऩनेछ ।  

तय, रागत अनभुान नखलु्ने र्ा एकाई दयभात्र खलु्ने गयी फोरऩत्र आव्हान गरयएको अर्स्थाभा गाउॉऩालरकारे फोरऩत्र सम्फधधी कागजात र्ा 

ऩूर्वमोग्मता सम्फधधी कागजात य फोरऩत्र आव्हानको सूचनाभा फोरऩत्र जभानतको रालग एकभषु्ट यकभ तोसन ससनेछ ।   

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको फोरऩत्र जभानतको भाधम अर्लध फोरऩत्रको भाधम अर्लधबधदा कम्तीभा तीस ददन फढीको हनु ुऩनेछ ।  

३) कुनै फोरऩत्रदातारे गाउॉऩालरकाराई कुनै खास र्ाचणज्म फैंक र्ा वर्िीम सॊस्थारे जायी गयेको फोरऩत्र जभानत ग्राह्य हनुे नहनुे बन्ने कुया 

खरुाई ददन अनयुोध गयेभा त्मस्तो गाउॉऩालरकारे सो सम्फधधभा तत्कारै जर्ाप ददन ुऩनेछ ।  

४) वर्देशी फैंकरे जायी गयेको फोरऩत्र जभानत नेऩार लबत्रको र्ाचणज्म फैकरे प्रलत–प्रत्माबलूत(काउधटय ग्मायेधटी) u/]sf] x'g' kg]{5 .  

५) गाउॉऩालरकारे फोरऩत्रको भाधम हनुे अर्लधलबत्र खरयद सम्झौता गयी ससन ु ऩनेछ । कुनै कायणर्श सो म्मादलबत्र खरयद सम्झौता गनव 

नसवकने बएभा यीत ऩगुेका सफै फोरऩत्रदाताहरूराई फोरऩत्रको भाधम हनुे अर्लध फढाउन ऩत्र ऩठाउन ुऩनेछ । 

६) उऩलनमभ (५) फभोचजभको ऩत्र अनसुाय फोरऩत्रको भाधम हनुे अर्लध फढाउने र्ा नफढाउने बन्ने सम्फधधभा फोरऩत्रदातारे लनणवम गनव ससने 

छन ्। फोरऩत्रको भाधम हनुे अर्लध नफढाउन ेफोरऩत्रदाताको फोरऩत्र जभानत जपत गनव ऩाईने छैन । फोरऩत्रको भाधम हनुे अर्लध फढाउन े

फोरऩत्रदातारे सोही अनरुुऩ सम्फचधधत फैंकफाट भाधम अर्लध सभेत थऩ गयी फोरऩत्र जभानत ऩेश गनुव ऩनेछ । मसयी फोरऩत्रदातारे अर्लध 



थऩ गयी फोरऩत्र जभानत ऩेश नगयेभा फोरऩत्रको भाधम हनुे अर्लध फढाएको भालनने छैन । 

७) कुनै फोरऩत्रदाताको फोरऩत्र जभानत जपत बएको अर्स्थाभा गाउॉऩालरकारे लनजरे याखेको जभानत यकभ आपूराई बकु्तानी गनव त्मस्तो 

जभानत जायी गने फैंक सभऺ जभानत भाधम यहने अर्लध लबतै्र दार्ी गनुव ऩनेछ । 

८) गाउॉऩालरकारे ऐन र्ा मस लनमभार्री फभोचजभ जपत गनुव ऩने फोरऩत्र जभानत फाहेक अधम फोरऩत्र जभानत खरयद सम्झौता बएको तीन 

ददनलबत्र सम्फचधधत फोरऩत्रदाताराई वपताव गनुव ऩनेछ । 

  

६२.फोरऩत्र भाधम हनुे अर्लध् गाउॉऩालरकारे फोरऩत्र सम्फधधी कागजात र्ा प्रस्तार् आव्हान सम्फधधी कागजातभा फोरऩत्र र्ा ऩयाभशव सेर्ाको 

प्रस्तार्को भाधम हनुे अर्लध उल्रेख गदाव देहाम फभोचजभको अर्लध उल्रेख गनुव ऩनेछ्– 

क) दश कयोड रुऩैमाॉसम्भ रागत अनभुान बएको फोरऩत्र र्ा ऩयाभशव सेर्ाको प्रस्तार्को रालग –   नब्फे ददन 

ख) दश कयोड रुऩैमाॉबधदा जलत सकैु फढी रागत अनभुान बएको फोरऩत्र र्ा ऩयाभशव सेर्ाको प्रस्तार्को रालग –        एक सम 

फीस ददन 

 

६३.  फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् स्र्ीकृत गने आशमको सूचना ददन ेअर्लध ः् सार्वजलनक लनकामरे फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् खोरेको लभलतरे फोरऩत्र भाधम 

अर्लधलबत्र फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् स्र्ीकृत गने आशमको सूचना फोरऩत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताराई ददन ुऩनेछ । 

 

६४. फोरऩत्रको आर्श्मक प्रलत ऩेश गनुव ऩने् फोरऩत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातारे ऩूर्व मोग्मताको प्रस्तार्, फोरऩत्र र्ा ऩयाभशव सेर्ाको प्रस्तार् ऩेश 

गदाव ऩूर्व मोग्मता सम्फधधी कागजात, फोरऩत्र सम्फधधी कागजात र्ा प्रस्तार् आव्हान सम्फधधी कागजातभा उल्रेख बए फभोचजभको आर्श्मक 

प्रलत ऩेश गनुव ऩनेछ । 

तय, भाग गरयए फभोचजभको फोरऩत्र र्ा प्रस्तार्को प्रलत ऩेश नगयेको कायणफाट कुनै फोरऩत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताराई प्रलतस्ऩधावफाट र्चञ्चत गनव 

ऩाइने छैन । 

 

६५. दताव वकतार् याख्न ु ऩने य बऩावई ददन ुऩने् (१) गाउॉऩालरकारे ऩूर्वमोग्मता सम्फधधी कागजात, फोरऩत्र सम्फधधी कागजात र्ा ऩयाभशव 

सेर्ाको प्रस्तार्को लफिी य दतावको अलबरेख छुट्टा छुटै्ट याख्न ु ऩनेछ । 

२) फोरऩत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाता आपैरे र्ा लनजको प्रलतलनलधरे ऩूर्वमोग्मताको प्रस्तार्, फोरऩत्र र्ा ऩयाभशव सेर्ाको प्रस्तार् ऩेश गनव ल्माएभा 



फचुझलरई लनजराई लभलत य सभम खरेुको बऩावई ददन ुऩनेछ ।  

३) उऩलनमभ (२) फभोचजभ प्राप्त बएको फोरऩत्रको फावहयी खाभभा उऩलनमभ (१) फभोचजभ दताव वकताफभा दताव बएको दताव नम्फय उल्रेख गनुव 

ऩनेछ । 

४) फोरऩत्र लफवि य दताव हनुे सभम सभाप्त बएऩलछ प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत र्ा लनजरे तोकेको अलधकृतरे उऩलनमभ (१) फभोचजभको 

वकतार्भा दस्तखत गयी फधद गनुव ऩनेछ । 

 

६६. फोरऩत्रको सयुऺा ः् (१) गाउॉऩालरकारे मस लनमभार्री फभोचजभ प्राप्त बएको फोरऩत्र र्ा ऩयाभशव सेर्ाको प्रस्तार् सो फोरऩत्र खोल्ने 

सभमअचघ कसैरे खोल्न नऩाउने गयी सयुचऺत तर्यरे याख्न ुऩनेछ ।  

२) फोरऩत्रकोसाथ ऩेश बएको नभूनाको वर्शेषता फोरऩत्र खोल्नअुचघ सार्वजलनक नहनुे गयी गोप्म य सयुचऺत तरयकारे याख्न ुऩनेछ । 

 

६७. फोरऩत्र वपताव र्ा सॊशोधन ः् (१) वर्द्यतुीम फोरऩत्र र्ा प्रस्तार्को हकभा त्मस्तो फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् ऩेशगने अचधतभ सभम 

अर्लधसम्भ वर्द्यतुीम सञ्चाय भाध्मभफाट वपताव र्ा सॊशोधन गनव सवकनेछ । 

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको वर्द्यतुीम फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् फाहेक अधम तरयकाफाट फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् ऩेशगने फोरऩत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातारे 

आपूरे ऩेश गयेको फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् वपताव लरन र्ा सॊशोधन गनव चाहेभा फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् ऩेशगनव तोवकएको अचधतभ सभम सभाप्त हनुबुधदा 

चौफीस घण्टा अगारै् लसरफधदी लनरे्दनको खाभको फावहयी बागभा देहाम फभोचजभका कुया उल्रेख गयी फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् वपताव र्ा सॊशोधनको 

रालग लनरे्दन ददन ुऩनेछ ः्–  

क) फोरऩत्र र्ा प्रस्तार्को वर्षम,  

ख) फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् आह्वान लनकाम र्ा अलधकायीको नाभ य ठेगाना,  

ग) फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् सॊशोधन गरयएको र्ा वपताव भाग गरयएको वर्षम, य  

घ) फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् खोल्ने ददन य सभमभा भात्र खोल्न ुऩने ।  

३) उऩलनमभ (२) फभोचजभको लनरे्दन एक ऩटकबधदा फढी ददन ऩाइने छैन ।  

४) उऩलनमभ (२) फभोचजभको लनरे्दन तथा एक ऩटक सॊशोधन बइसकेको फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् वपताव लरन सवकने छैन ।  

५) फोरऩत्र र्ा प्रस्तार्दातारे आपूरे ऩेश गयेको फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् वपताव लरन र्ा सॊशोधन गनुव ऩदाव फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् ऩेश गदाव जनु 



भाध्मभफाट फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् ऩेश गयेको हो सोही भाध्मभफाट भात्र वपताव र्ा सॊशोधन गनव ससनेछ य पयक भाध्मभफाट ऩेश गयेको लनरे्दन 

उऩय कायफाही हनुे छैन । 

६) उऩलनमभ (२) फभोचजभको लसरफधदी लनरे्दन खाभ प्राप्त हनु आएभा गाउॉऩालरका÷नगयऩालरकारे त्मस्ता खाभ लनमभ ६६ फभोचजभ सयुचऺत 

याख्नु ्ऩनेछ ।   

 

६८.फोरऩत्र खोल्ने् (१) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे दताव बएका फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् लनमभ १७ फभोचजभको खरयद अलधकायीको सॊमोजकत्र्भा 

फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् खोल्न कम्तीभा दईु जना सदस्म यहने सलभलत गठन गयी फोरऩत्रदाता र्ा लनजको प्रलतलनलधको योहर्यभा ऩूर्वलनधावरयत सभमभा 

फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् खोल्न रगाउन ुऩनेछ ।  

तय, फोरऩत्रदाता र्ा लनजको प्रलतलनलध उऩचस्थत नबएको कायणरे भात्र फोरऩत्र खोल्न फाधा ऩने  छैन ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ फोरऩत्र खोल्नअुचघ म्माद नाघी प्राप्त हनु आएको फोरऩत्रको खाभ, फोरऩत्र वपताव र्ा सॊशोधन गनवको रालग ददइएको 

लनरे्दनको खाभ य यीतऩूर्वक दताव बएका फोरऩत्रको खाभराई छुट्याई म्माद नाघी प्राप्त हनु आएका फोरऩत्र नखोरी सम्फचधधत फोरऩत्रदाताराई 

वपताव गनुव ऩनेछ । मसयी वपताव गदाव सोको व्महोया, लभलत य सभम सभेत खरुाई खरयद कायफाहीको प्रलतरे्दन तमाय गनुव  ऩनेछ । 

३) उऩलनमभ (२) फभोचजभ फोरऩत्र वपताव गयेऩलछ फोरऩत्रदातारे वपताव गनव भाग गयेको फोरऩत्रको खाभ खोरी त्मस्तो फोरऩत्रदाताकोःे नाभ 

ऩढेय सनुाउन ुऩनेछ य त्मसऩलछ फोरऩत्र सॊशोधन गनवको रालग ददइएका सरै् खाभ खोरी त्मस्ता खाभलबत्र यहेको ब्महोया ऩढेय सनुाउन ुऩनेछ । 

 

४) उऩलनमभ (३) फभोचजभको व्महोया ऩढी सकेऩलछ दाचखरा बएका फोरऩत्र िभैसॊग खोरी त्मस्तो फोरऩत्रको देहामको कुया ऩढेय सनुाई 

सोको भचुलु्का तमाय गनुव ऩनेछ य त्मस्तो भचुलु्काभा उऩचस्थत फोरऩत्रदाता र्ा लनजको प्रलतलनलधको दस्तखत गयाउन ुऩनेछ ः्– 

क) फोरऩत्रदाताको नाभ य  ठेगाना,  

ख) फोरऩत्रको कफोर अङ्क, 

ग) फोरऩत्रभा कुनै छुट ददन प्रस्तार् गरयएको बए सोको व्महोया, 

घ) प्रावर्लधक स्ऩेलसवपकेशनको वर्कल्ऩ प्रस्तार् गरयएको बए सोको कफोर अङ्क,  

ङ) फोरऩत्र जभानत बए र्ा नबएको,  

च) अङ्क य अऺयका फीच लबन्नता बए सो लबन्नताको वर्र्यण, 



छ)  फोरऩत्र पायाभ (रेटय अप लफड) य भूल्म सूची (प्राइस सेड्युर) भा फोरऩफदाता र्ा लनजको प्रलतलनलधको हस्ताऺय बए र्ा नबएको, 

ज) फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा सच्माईएको र्ा केयभेट गयेकोभा केयभेट गयी उल्रेख गयेको यकभ य व्महोया,  

झ) केयभेट बएको र्ा सच्माइएको स्थानभा फोरऩत्रदाता र्ा लनजको प्रलतलनलधको हस्ताऺय बए र्ा नबएको,  

ञ) फोरऩत्र पायाभभा फोरऩत्रदातारे कुनै कैवपमत उल्रेख गयेको बए सोको व्महोया य दययेट वर्र्यण भाग गयेको बए सोको वर्र्यण, य 

ट) गाउॉऩालरकारे उऩमकु्त ठानेको अधम आर्श्मक कुया ।  

५) मस लनमभ फभोचजभ फोरऩत्र खोल्दाको सभमभा फोःेरऩत्र स्र्ीकृत र्ा अस्र्ीकृत गने लनणवम गनव सवकने छैन । 

६) उऩलनमभ (१) फभोचजभ फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् खोल्दा लनमभ ३७ य ३८ फभोचजभको फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् बए ऐनको दपा ३२ फभोचजभको 

प्रविमाफाट फोरऩत्र र्ा प्रस्तार्को फावहयी खाभ खोरी आलथवक प्रस्तार्राई नखोरी छुट्याई लनमभ ६६ फभोचजभ सयुचऺत याख्न ुऩनेछ । 

 

६९. फोरऩत्रको ऩूणवताको ऩयीऺण्  फोरऩत्रको ऩूणवताको ऩयीऺण गदाव भूल्माॊड्ढन सलभलतरे ऐनको दपा २३ को उऩदपा  (३) भा उल्रेख 

बएका कुयाको अलतरयक्त देहामका कुयाको ऩयीऺण गनुव ऩनेछ ः्( 

क) फोरऩत्रदाता व्मचक्तगत रुऩभा र्ा सॊमकु्त उऩिभको साझेदायको रुऩभा एकबधदा र्ढी फोरऩत्रभा सॊरग्न बए र्ा नबएको,  

ख) फोरऩत्रदाता ऐनको दपा ६३ को उऩदपा (२) य (३) फभोचजभ खरयद कायफाहीभा बाग लरन अमोग्म बए र्ा नबएको,   

ग) गाउॉऩालरकाफाट र्ा गाउॉऩालरकारे तोकेको अधम लनकामफाट लफवि बएको फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा फोरऩत्र ऩेश बए नबएको, 

घ) सम्फचधधत व्मचक्त, पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनी आऩैmरे खरयद गयेको फोरऩत्र सम्फधधी कागजात बयी ऩेश गये र्ा नगयेकोःे । 

 

७०. फोरऩत्रको भूल्माॊङ्कन ः् (१) अधतयाववष्डमस्तयको फोरऩत्रभा फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा फोरऩत्रको भूल्म वर्लबन्न भदु्राभा उल्रेख गनव 

सवकने व्मर्स्था बएभा त्मस्तो फोरऩत्रहरुका भूल्मराई सोही कागजातभा उल्रेख बए फभोचजभको वर्लनभमदय य भदु्रा अनसुाय एउटै भूल्मभा 

ऩरयर्तवन गयी फोरऩत्रको भूल्माॊङ्कन य तरुना गनुव ऩनेछ ।  

२) फोरऩत्रको भूल्माङ्कन य तरुना गदाव भूल्म अलबर्वृद्ध कय फाहेकको कफोर अङ्क कामभ गयी तरुना गनुव ऩनेछ । 

३) प्रचलरत ऐन र्ा मस लनमभार्रीभा व्मर्स्था गरयए फभोचजभ र्ाहेक कुनै फोरऩत्रदाता र्ा आलधकारयक रुऩभा लनणवम प्रकृमाभा सॊरग्न नबएका 

अधम कुनै व्मचक्तराई फोरऩत्रको ऩयीऺण, त्मस्तो ऩयीऺण गने लसरलसराभा फोरऩत्रदातासॉग भाग गरयएको जानकायी र्ा प्राप्त जानकायी, भूल्माङ्कन 



तथा तरुनासॉग सम्फचधधत जानकायीहरु ददन ऩाइने छैन । 

४) भूल्माङ्कन सलभलतरे ऐनको दपा २५ को उऩदपा (१) फभोचजभ भूल्माङ्कनको रालग सभारे्श बएका फोरऩत्रको भूल्माङ्कन गदाव त्मस्तो 

फोरऩत्रको फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा उल्रेख बएको आधाय य तरयका अनसुाय गनुव ऩनेछ ।  

५) उऩलनमभ (४) फभोचजभ फोरऩत्रको भूल्माॊङ्कन गदाव फोरऩत्रको प्रावर्लधक, व्माऩारयक य आलथवक ऩऺको भूल्माॊङ्कन गनुव ऩनेछ ।  

६) फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा उल्रेचखत ऺेत्र, गणुस्तय, वर्शेषता, शतव, कामव सम्ऩादन र्ा अधम कुनै आर्श्मकताभा ताचत्र्क पयक य गचम्बय 

असय नऩने गाउॉऩालरकाराई स्र्ीकामव सानालतना पयक बएका फोरऩत्रहरुराई सायबतूरुऩभा प्रबार्ग्राही फोरऩत्र भालननेछ य त्मस्ता फोरऩत्रको 

भूल्माङ्कन गदाव रागतभा कुनै प्रबार् ऩने बएभा त्मस्तो प्रबार्को भूल्म सभान आधायभा कामभ गयी फोरऩत्रको कफोर अङ्कभा सभामोजन गयी 

फोरऩत्रको भूल्मावङ्कत यकभ लनकाल्न ुऩनेछ ।  

७) उऩलनमभ (६) य लनमभ ७१, ७२ य ७३ फभोचजभ लनकालरएको फोरऩत्रको भूल्माॊवङ्कत यकभ फोरऩत्रको तरुना गने प्रमोजनको रालग भात्र 

प्रमोग हनुेछ य खरयद सम्झौताको भूल्मभा सभारे्श गनव ऩाईने छैन ।  

८) फोरऩत्रको भूर प्रलत य प्रलतलरवऩ प्रलतभा भूल्म र्ा अधम कुनै कुयाभा लबन्नता ऩाइएभा भूर प्रलतभा उल्रेख बएको भूल्म र्ा कुया भाधम हनुेछ 

। 

९) भूल्माॊङ्कन सलभलतरे उऩलनमभ (६) फभोचजभको सानालतना पयकको भूल्म कामभ गदाव सम्फचधधत काभको रागत अनभुान र्ा प्रचलरत फजाय 

भूल्म र्ा व्माजदयको आधायभा कामभ गनुव ऩनेछ । त्मस्तो रागत अनभुान, प्रचलरत फजाय भूल्म र्ा व्माज दय लनचश्चत नबएको अर्स्थाभा सोही 

आइटभको अधम सायबतू रुऩभा प्रबार्ग्राही फोरऩत्रभा उल्रेख बएको भूल्मको औसतका आधायभा कामभ गनुव ऩनेछ । 

१०) मस लनमभ फभोचजभ कामभ गरयने भूल्मको औचचत्मताको सम्फधधभा फोरऩत्रदातासॉग ऩयाभशव गनुव हदैुन ।  

 

७१. फोरऩत्रको प्रावर्लधक ऩऺको भूल्माॊङ्कन् (१) भूल्माॊङ्कन सलभलतरे लनमभ ७० को उऩलनमभ (५) फभोचजभ फोरऩत्रको प्रावर्लधक ऩऺको 

भूल्माङ्कन गदाव देहामका कुयाको भूल्माॊङ्कन गनुव ऩनेछ ः्— 

क) भारसाभान आऩूलतव, लनभावण कामव र्ा अधम सेर्ाको ऺेत्र, 

ख) भखु्म भखु्म भारसाभान, लनभावण कामव र्ा अधम सेर्ाको प्रावर्लधक स्ऩेलसवपकेशन य कामव सञ्चारन तथा कामव सम्ऩादन (अऩयेवटङ्ग एण्ड 

ऩपव भेधस) वर्शेषताहरु, य 

ग) र्ायेचण्टको सभमार्लध ।  



२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ भूल्माॊङ्कन गदाव फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा उचल्रचखत कुया य फोरऩत्रदातारे फोरऩत्रभा उल्रेख गयेको कुयाभा 

कुनै लबन्नता ऩाइएभा भूल्माॊङ्कन सलभलतरे सो लबन्नता सभेत उल्रेख गनुव ऩनेछ । 

३) उऩलनमभ (२) फभोचजभको लबन्नताको भूल्म फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा उल्रेख बए फभोचजभको आधाय य तरयका फभोचजभ गणना गयी 

कामभ गनुव ऩनेछ । 

 

७२. फोरऩत्रको व्माऩारयक ऩऺको भूल्माॊङ्कन् (१) लनमभ ७१ फभोचजभ फोरऩत्रको प्रावर्लधक ऩऺको भूल्माॊङ्कन बएऩलछ भूल्माङ्कॊन सलभलतरे 

त्मस्तो फोरऩत्रको लनमभ ७० को उऩलनमभ (५) फभोचजभ व्माऩारयक ऩऺको भूल्माॊङ्कन गदाव देहामका कुयाको भूल्माॊङ्कन गनुव ऩनेछ ः्— 

क) भारसाभान, लनभावण कामव र्ा अधम सेर्ा आऩूलतव र्ा सम्ऩन्न गने अर्लध,  

ख) बकु्तानीको शतव,  

ग) फोरऩत्रदातारे सभमभा काभ सम्ऩन्न नगये र्ाऩत लतनुव ऩने ऩूर्वलनधावरयत ऺलतऩूलतव तथा सभम अगारै् कामव सम्ऩन्न गये र्ाऩत ऩाउने फोनस,  

घ) प्रत्माबलूत सम्फधधी फोरऩत्रदाताको दावमत्र्, 

ङ) फोरऩत्रदातारे ऩूया गनुवऩने दावमत्र्, 

च) फोरऩत्रदातारे प्रस्तावर्त खरयद सम्झौताभा अधम कुनै शतव थऩ गयेको बए त्मस्तो शतव ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ भूल्माॊङ्कन गदाव फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा उचल्रचखत कुया य फोरऩत्रदातारे फोरऩत्रभा उल्रेख गयेको कुया 

जाॉची कुनै लबन्नता ऩाइएभा भूल्माङ्कन सलभलतरे सो लबन्नता सभेत उल्रेख गनुव ऩनेछ । 

३) भूल्माङ्कन सलभलतरे उऩलनमभ (२) फभोचजभको लबन्नताको भूल्म कामभ गदाव फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा उल्रेख बए फभोचजभको आधाय य 

तरयका फभोचजभ गणना गयी कामभ गनुव ऩनेछ । 

 

७३. फोरऩत्रको आलथवक ऩऺको भूल्माॊङ्कन ः् (१) लनमभ ७१ य ७२ फभोचजभ फोरऩत्रको प्रावर्लधक य व्माऩारयक ऩऺको भूल्माॊङ्कन बएऩलछ 

त्मस्तो फोरऩत्रको आलथवक ऩऺको भूल्माॊङ्कन गनुव ऩनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ आलथवक ऩऺको भूल्माॊङ्कन गदाव प्रावर्लधक य व्माऩायीक ऩऺका कुयाहरुभध्मे आर्श्मक कुयाहरुको य 

आर्श्मकतानसुाय देहामका कुया सभेतको फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा उल्रेख बएको आधाय य तरयका फभोचजभ भूल्म लनधावयण गयी फोरऩत्रको 

भूल्माॊवकत यकभ कामभ गनुव ऩनेछ ः्–  



क) आधतरयक ढुर्ानी खचव, 

ख) प्रावर्लधक वर्शेषता ।  

३) उऩलनमभ (२) को खण्ड (ख) फभोचजभ प्रावर्लधक वर्शेषताको भूल्माॊङ्कन गदाव फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा उचल्रचखत खरयद सम्फधधी 

धमूनतभ दय, ऺभता र्ा प्रलतपरबधदा र्ढी दय, ऺभता र्ा प्रलतपरको फोरऩत्र ऩेश बएकोभा भूल्माॊङ्कन सलभलतरे धमूनतभ दय, ऺभता र्ा 

प्रलतपरको भात्र भूल्माङ्कन गनुव ऩनेछ ।  

४) फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा स्र्देशी भारसाभान य स्थानीम लनभावण व्मर्सामीराई प्राथलभकता ददईने कुया उल्रेख बएकोभा फोरऩत्रको 

आलथवक ऩऺ भूल्माङ्कन गदाव भूल्माॊङ्कन सलभलतरे स्र्देशी भारसाभान र्ा लनभावण व्मर्सामीराई ददईने प्राथलभकताको यकभ गणना गयी त्मस्तो यकभ 

वर्देशी फोरऩत्रदाताको कफोर अङ्कभा जोडी भूल्माॊवकत अङ्क कामभ गनुव ऩनेछ ।  

५) भूल्माॊङ्कन सलभलतरे फोरऩत्र भूल्माङ्कन गदाव फोरऩत्रदातारे लसपारयस गयेको जगेडा ऩाटवऩूजावका सम्फधधभा वर्चाय गनुव हुॉदैन । 

 

७४. लनभावण कामवको फोरऩत्रको वर्शेष भूल्माॊङ्कन ः् (१) लनभावण कामवको फोरऩत्र भूल्माॊङ्कन गदाव भूल्माॊङ्कन सलभलतरे लनमभ ७१, ७२ य ७३ 

भा उचल्रचखत कुयाको अलतरयक्त देहामका कुयाको भूल्माॊङ्कन गनुव ऩनेछ ः्— 

क) लनभावण कामवको कामव मोजना, कामव सम्ऩादन तालरका य ऩरयचारन सभम फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा उल्रेख बए अनसुायको बए र्ा 

नबएको,  

ख) फोरऩत्रदातारे वर्र अप सर्ाचधटटीभा सॊरग्न आइटभको रालग उल्रेख गयेको प्रलत एकाइ दय वर्श्वसनीम बए र्ा नबएको ,  

ग) कफोर अङ्क देहामको कायणरे असधतलुरत बए र्ा नबएको ः्– 

१) खरयद सम्झौताको प्रायचम्बक चयणभा गनुव ऩने काभको आइटभको रालग फोरऩत्रदातारे अस्र्ाबावर्क उच्च दय उल्रेख गयेकोरे, र्ा 

२) फोरऩत्रदातारे लफर अप सर्ाचधटटीको कुनै आइटभभा धमून अनभुान बएको बनी वर्श्वास गयेको आइटभको रालग लनजरे अस्र्ाबावर्क 

उच्च दय उल्रेख गयेकोरे । 

घ) फोरऩत्रदातारे ऩेश गयेको ऐनको दपा १३ को उऩदपा (२) को खण्ड (ढ३) फभोचजभको वर्र्यण अनरुूऩ सो लनभावण कामव सम्ऩन्न गनव 

ससने लनजको प्रावर्लधक ऺभता बए र्ा नबएको । 

२) उऩलनमभ (१) को खण्ड (ग) फभोचजभको अर्स्थाभा र्ा फोरऩत्रदातारे सधतोषजनक रुऩभा काभ सम्ऩन्न गनव नससन ेगयी धमून कफोर अङ्क 

उल्रेख गयेको र्ा लनभावण कामवको ऺेत्र र्ा प्रावर्लधक स्ऩेलसवपकेशन गरत रुऩभा फझुी र्ा नफझुी अस्र्ाबावर्क धमून कफोर अङ्क उल्रेख गयेको 



र्ा प्रायचम्बक चयणभा गरयने लनभावण कामवको रालग फढी दयरे उल्रेख गयेको (फ्रधट रोलडङ्ग) छ छैन बन्ने कुया भूल्माङ्कन सलभलतरे जाॉच गनुव 

ऩनेछ । त्मसयी धमून कफोर अङ्क उल्रेख गयेको अर्स्थाभा भूल्माॊङ्कन सलभलतरे त्मस्तो फोरऩत्रदातासॉग दय वर्श्लषेण सवहतको स्ऩष्टीकयण भाग 

गनुव ऩनेछ ।  

३) भूल्माॊङ्कन सलभलतरे उऩलनमभ (२) फभोचजभ भागेको स्ऩष्टीकयण सधतोषजनक बएभा त्मस्तो फोरऩत्रदातासॉग लनजको कफोर अङ्कको आठ 

प्रलतशतरे हनुे यकभ फयाफयको थऩ कामव सम्ऩादन जभानत लरई फोरऩत्र स्र्ीकृत गने लसपारयस गनव य त्मस्तो स्ऩष्टीकयण सधतोषजनक नबएभा 

त्मस्तो फोरऩत्र अस्र्ीकृत गनव  लसपारयस गनव ससनछे ।  

४) उऩलनमभ (३) फभोचजभ लरइएको थऩ कामव सम्ऩादन जभानत अचधतभ वर्र बकु्तानी बएऩलछ वपताव गनुव ऩनेछ ।  

 

७५. प्रलतरे्दन ऩेश गनुव ऩने् भूल्माॊङ्कन सलभलतरे लनमभ ६९, ७०, ७१, ७२, ७३ य ७४ फभोचजभ गयेको ऩयीऺण तथा भूल्माङ्कनको वर्स्ततृ 

वर्श्लषेण य देहामका कुया खरुाई सोको प्रलतरे्दन तमाय गनुव ऩनेछ य सो प्रलतरे्दन भूल्माॊङ्कन कामव शरुु गयेको लभलतरे ऩधरर ददनलबत्रभा 

गाउॉऩालरका÷नगयऩालरकाभा ऩेश गनुव ऩनेछ ः्– 

क) फोरऩत्रदाताको नाभ य ठेगाना, 

ख) फोरऩत्रदाताहरुको कूर कफोर यकभ य भदु्रा, 

ग) ऐनको दपा २३ को उऩदपा (८) य (९) फभोचजभ त्रवुट सच्माईएको बए त्मस्तो त्रवुट सच्माई कामभ बएको कूर कफोर यकभ य 

भदु्रा, 

घ) फोरऩत्रदातारे कुनै छुट ददन प्रस्तार् गरयएको कुया आलथवक प्रस्तार् खोरेको भचुलु्काभा उल्रेख बएको बए भूल्माॊङ्कन सलभलतरे त्मसयी 

छुट ददन प्रस्तार् गरयएको यकभ सभामोजन गयेको कुया, 

ङ) ऐनको दपा १३ उऩदपा (२) को खण्ड (च) फभोचजभ फोरऩत्र तरुना गनव प्रमोग बएको भदु्रा य उचल्रचखत लभलतको वर्लनभम दयको 

आधायभा कामभ बएको यकभ, 

च) ऐनको दपा २३ को उऩदपा (२), (३), (४) य (६) फभोचजभ ऩयीऺण गदाव ऩाईएका आधायहरु, 

छ) ऐनको दपा २५ को उऩदपा (८) फभोचजभ धमूनतभ भूल्माॊवङ्कत सायबतूरुऩभा प्रबार्ग्राही फोरऩत्रको भूल्माकॊ नको आधाय य तरयका । 

 

७६. फोरऩत्र स्र्ीकृत गने अलधकायी् (१) देहामको यकभको फोरऩत्र स्र्ीकृत गने अलधकाय देहाम फभोचजभका अलधकायीराई  हनुेछ ः्– 



 

क) ऩाॉच कयोड रूऩैमाॉसम्भका  प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत  

ख) ऩाॉच कयोड रुऩैमाॉ देचख फढी   यकभको अध्मऺ 

 

७७. भारसाभानको नभूना ः् (१) फोरऩत्र भूल्माॊङ्कन हुॉदा असपर बएको फोरऩत्रदातारे आपूरे ऩेश गयेको भारसाभानको नभूना वपताव 

लरन गाउॉऩालरका  सभऺ खरयद सम्झौता बएकोःे सात ददनलबत्र लरचखत रुऩभा अनयुोध गनव ससनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ अनयुोध बएकोभा त्मस्तो भारसाभानको नभूना ऩयीऺणभा नष्ट नबएको बए ढुर्ानी गने य प्माकेचजङ गने रगामतका 

सम्ऩूणव खचव फोरऩत्रदातारे नै व्महोने गयी त्मस्तो नभूना गाउॉऩालरकारे लनजराई वपताव गनुव ऩनेछ ।  

३) स्र्ीकृत फोरऩत्रको फोरऩत्रदातारे ऩेश गयेको भारसाभानको नभूनाको आऩूलतव गरयने भारसाभानसॉग तरुना गने प्रमोजनको रालग 

गाउॉऩालरकारे फोरऩत्र भूल्माॊङ्कन सलभलतफाट प्रभाचणत गयाई सयुचऺत याख्न ुऩनेछ । 

 

ऩरयच्छेद–६ 

ऩयाभशव सेर्ा सम्फधधी व्मर्स्था 

 

७८. कामव ऺेत्रगत शतव तमाय गनुव ऩने ः् गाउॉऩालरकारे ऩयाभशव सेर्ा खरयद गनवको रालग  देहामका कुया सवहतको कामव ऺेत्रगत शतव 

तमाय गनुव ऩनेछ ः्– 

क) ऩयाभशवदातारे गनुव ऩने काभको ऩषृ्ठबलूभ य उदा ेश्म,  

ख) ऩयाभशवदाताको कामवऺ ेत्र य लनजरे सम्ऩादन गनुव ऩने काभ,  

ग) काभसॊग सम्फचधधत अध्ममन तथा आधायबतू त्माॊक उऩरब्ध बए सोको वर्र्यण,  

घ) ऩयाभशवदातारे गाउॉऩालरकाराई कुनै ऻान र्ा शीऩ हस्ताधतयण गनुव ऩने बए सो सम्फधधी वर्र्यण,  

ङ) तालरभ प्रदान गनुवऩने बए तालरभ ददन ुऩने कभवचायीको सॊख्मा, 

च) ऩयाभशवदाताको भखु्म जनशचक्तको काभ तथा मोग्मता य लनजरे गनुवऩने काभको रालग राग्ने अनभुालनत सभम, 

छ) ऩयाभशवदातारे काभ शरुु गने य सम्ऩादन गरयससन ुऩने सभम, 



ज) गाउॉऩालरकारे ऩयाभशवदाताराई उऩरब्ध गयाउने सूचना, बौलतक सवुर्धा, उऩकयणको वर्र्यण, य 

झ) ऩयाभशवदातारे ऩेश गनुवऩने प्रलतरे्दन, त्माॊक, नससा, सबे प्रलतरे्दन आददको वर्र्यण । 

 

७९. खरुा रुऩभा आशमऩत्र भाग गयी सॊचऺप्त सूची तमाय गनुवऩने् (१) गाउॉऩालरकारे र्ीस राख रुऩैंमाॉबधदा फढी भूल्मको ऩयाभशव सेर्ा 

खरयद गनव ऐनको दपा ३० फभोचजभ सूचना प्रकाशन गयी आशमऩत्र भाग गनुव  ऩनेछ । 

२) साभाधमतमा दश कयोड रुऩैमाॉबधदा फढी यकभको ऩयाभशव सेर्ा खरयद गनुव ऩयेभा अधतयाववष्डमस्तयको आशमऩत्र भाग गनुव ऩनेछ । 

३) उऩलनमभ (१) य (२) फभोचजभ आशमऩत्र भाग गने सूचनाभा देहामका कुयाहरु खरुाउन ुऩनेछ ः्—  

क) गाउॉऩालरकाको नाभ य ठेगाना,  

ख) प्रस्तावर्त काभ र्ा आमोजनाको साभाधम वर्र्यण,  

ग) प्रस्तावर्त काभको खचव व्महोने स्रोत, 

घ) आशमऩत्रदाताको मोग्मता, 

ङ) आशमऩत्रदाता पभव र्ा कम्ऩनी बए,  

१) पभव र्ा कम्ऩनीको वर्र्यण, सॊगठन य कभवचायी,  

२) दईु र्ा दईुबधदा फढी पभव र्ा कम्ऩनीरे सभूह, सॊगठन र्ा सॊमकु्त उऩिभको रुऩभा ऩयाभशव सेर्ा ददने बए त्मस्ता पभव र्ा कम्ऩनीको 

नाभ, ठेगाना, वर्र्यण तथा भखु्म बई काभ गने पभव र्ा कम्ऩनीको नाभ, 

३) वर्गत सात र्षवभा सम्ऩन्न गयेको सभान प्रकृलतको काभ य स्थानको वर्र्यण, य 

४) प्रस्तावर्त कामवभा सॊरग्न हनुे प्रभखु जनशचक्तको रै्मचक्तक वर्र्यण । 

च) व्मचक्तगत ऩयाभशवदाताको हकभा वर्गत चाय र्षवभा सम्ऩन्न गयेको सभान प्रकृलतको काभ य स्थानको वर्र्यण तथा लनजको रै्मलतmक 

वर्र्यण, 

छ)  प्रस्तावर्त कामव सम्ऩन्न गनव राग्ने अनभुालनत सभम,  

ज) सॊचऺप्त सूचीभा ऩयेका व्मचक्त, पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीफाट भात्र ऩयाभशव सेर्ा खरयद सम्फधधी प्रस्तार् भाग गरयने कुया, 

झ) आशमऩत्रदातारे ऩेश गनुव ऩने कागजातहरु,   



ञ) आशमऩत्र तमाय गने लनदेशन य आशमऩत्र ऩेश गने अचधतभ लभलत तथा स्थान, य  

ट) गाउॉऩालरकासॊग सम्ऩकव  गने ठेगाना य सम्ऩकव  व्मचक्त ।  

४) अधतयाववष्डमस्तयको आशमऩत्र भाग गदाव एक तह भालथको अलधकायीको चस्र्कृलत लरन ुऩनेछ । 

५) मस लनमभ फभोचजभ ऩनव आएका आशमऩत्रदाताको मोग्मता, अनबुर् य ऺभता सभेत भूल्माॊङ्कन गयी त्मस्तो आशमऩत्रदाताको मोग्मता, अनबुर् 

य ऺभता भूल्माङ्कन गने आधाय सभेत मवकन गयी त्मस्तो ऩयाभशव सेर्ा ददन ससने आसमऩत्रदाताको छनौट गनुव ऩनेछ ।  

तय, स्र्ीकृत भूल्माङ्कनका आधायहरू आशमऩत्र दाचखरा बई सकेऩलछ ऩरयर्तवन गयी भूल्माङ्कन गनव सवकने छैन । 

६) अधतयाववष्डमस्तयको आशमऩत्रदाताको छनौट गदाव वर्लबन्न भरुकु, ऩषृ्ठबलूभ य एक स्थानीम पभव र्ा कम्ऩनीकोःे छनौट गनुव ऩनेछ ।  

७) उऩलनमभ (१) फभोचजभको सूचना फभोचजभ आशमऩत्र ऩेश नगने ख्मालत प्राप्त ऩयाभशवदातासॊग सम्ऩकव  गयी लनजको नाभ सॊचऺप्त सूचीभा 

सभारे्श गनव सवकनेछ । 

८) मस लनमभ फभोचजभ आशमऩत्रदाताको छनौट गदाव र्ा उऩलनमभ (७) फभोचजभ नाभ सभारे्स गदाव कम्तीभा तीन र्टा आशमऩत्रदाता छनौट 

हनु नसके ऩनु् सूचना प्रकाशन गयी आशमऩत्र भाग गनुव ऩनेछ । 

९) उऩलनमभ (८) फभोचजभ दोस्रो ऩटक सूचना प्रकाशन गदाव ऩलन कम्तीभा तीन र्टा आशमऩत्र  छनौट हनु नसकेभा छनौट बएका जलत 

आशमऩत्रदाताको भात्र सूची कामभ गनव सवकनेछ । 

१०) मस लनमभ फभोचजभ तमाय बएको सूचीको जानकायी आशमऩत्र ऩेश गने सफै आशमऩत्रदाताराई ददन ुऩनेछ । 

११) उऩलनमभ (२) फभोचजभ ऩयाभशव सेर्ाको खरयदको हकभा वर्देशी आशमऩत्रदातारे स्र्देशी ऩयाभशवदाता व्मचक्त, पभव र्ा कम्ऩनीसॉग सॊमकु्त 

उऩिभ गयेभा त्मस्तो वर्देशी आशमऩत्रदाताराई प्राथलभकता ददन सवकनेछ ।  

तय, मसयी सॊमकु्त उऩिभ कामभ गदाव दोहोयो ऩने गयी सॊमकु्त उऩिभ गनव सवकने छैन ।  

१२) उऩलनमभ (५) फभोचजभ ऺभताको भूल्माङ्कन गदाव ऩयाभशव सेर्ाको कूर रागत अनभुानको एक सम ऩचास प्रलतशतभा नफढ्ने गयी हनु े

कायोफाय यकभ (टनवओबय) को आधाय लरन ुऩनेछ ।  

१३) उऩलनमभ (५) फभोचजभ आशमऩत्रदाताको छनौट गदाव लनमभ ६३ फभोचजभको अर्लधलबत्र कामव सम्ऩन्न हनुे गयी छनौट गनुव ऩनेछ ।  

१४) मस लनमभ फभोचजभ आशमऩत्रदाता छनौट गदाव कुनै आशमऩत्रदातारे आपूरे प्राप्त गयेको अङ्क य छनौटभा ऩनव नसकेको कायण भाग 

गयेभा ऩाॉच ददनलबत्र लनजरे प्राप्त गयेको अङ्क य छनौट हनु नसकेको कायण आशमऩत्रदाताराई ददन ुऩनेछ ।  



 

८०. प्रस्तार् भाग गने ः् (१) लनमभ ७९ फभोचजभ सॊचऺप्त सूची तमाय बएऩलछ गाउॉऩालरका÷नगयऩालरकारे सो सूचीभा ऩयेका 

आशमऩत्रदाताहरुराई प्रस्तार् सम्फधधी कागजात, हरुाक, कुरयमय र्ा व्मचक्त र्ा वर्द्यतुीम सञ्चाय भाध्मभ भापव त ऩठाई फीस राख रूऩैमाॉसम्भ 

रागत अनभुान बएको खरयदका रालग कम्तीभा ऩधर ददन य सो बधदा फढी रागत अनभुान बएको खरयदका रालग कम्तीभा तीस ददनको सभम 

ददई लनजहरुफाट प्रस्तार् भाग गनुव ऩनेछ । मसयी ऩठाइने प्रस्तार् सम्फधधी कागजातको कुनै शलु्क राग्ने छैन । 

२) प्रस्तार् सम्फधधी कागजातभा ऐनको दपा ३१ भा उचल्रचखत कुयाका अलतरयक्त देहामका कुयाहरु उल्रेख गनुव ऩनेछ  ः्—  

क) प्रस्तार् भाग ऩत्र,  

ख) प्रस्तार्दातारे प्रस्तार् गयेको प्रभखु जनशचक्तरे आऩm्नो हारसारैको रै्मचक्तक वर्र्यण सत्म य ऩूणव यहेको कुया प्रभाचणत गयेको हनु ुऩने 

व्महोया,   

ग) प्रावर्लधक प्रस्तार् भूल्माॊङ्कन गयेऩलछ भात्र आलथवक प्रस्तार् खोलरने कुया, 

घ) प्रावर्लधक प्रस्तार्भा प्रस्तार्दातारे प्राप्त गनुव ऩने उिीणावङ्क, 

ङ) प्रस्दातार्दातारे सम्फचधधत काभको रालग आफ्नो छुटै्ट कामवमोजना तथा जनशचक्त प्रस्ताफ गनव ससने र्ा नससन,े 

च) प्रस्तार्दातारे कामवऺ ेत्रगत शतवभा वटप्ऩणी गनव ससने र्ा नससने, य 

छ) प्रस्तावर्त कामव गनव आर्श्मक ऩने यकभ व्महोने स्रोत ।  

३) गाउॉऩालरकारे प्रस्तार् सम्फधधी कागजातभा प्रस्तार् भूल्माॊङ्कनको अङ्कबाय उल्रेख गनुव ऩनेछ ।  

४) उऩलनमभ (३) फभोचजभ अङ्कबाय उल्रेख गदाव देहाम फभोचजभ गनुव ऩनेछ ः्– 

क) प्रस्तार्को छनौट गणुस्तय य रागत वर्लध अऩनाई गरयन ेबएभा काभको प्रकृलत य जवटरता अनसुाय प्रावर्लधक तथा आलथवक प्रस्तार्को 

कूर अङ्कबाय एकसम हनुे गयी य त्मस्तो कूर अङ्कबाय भध्मे प्रावर्लधक प्रस्तार्को कूर अङ्कबाय सियीदेचख नब्फे य आलथवक प्रस्तार्को अङ्कबाय 

तीसदेचख दशसम्भ हनुे गयी लनधावयण गनुव ऩनेछ ।  

ख) प्रस्तार्को छनौट गणुस्तय वर्लध, लनचश्चत फजेट वर्लध य धमून रागत वर्लध अऩनाई गरयन े बएभा प्रावर्लधक प्रस्तार्को कूर अॊङ्कबाय 

एकसम हनुे गयी लनधावयण गनुव ऩनेछ ।  

५) लनचश्चत फजेट वर्लधफाट ऩयाभशवदाताको छनौट गनव प्रस्तार् आव्हान गदाव उऩरब्ध फजेट प्रस्तार्भा खरुाउन ुऩनेछ । 



६) प्रस्तार् सम्फधधी कागजातभा ऩयाभशवदाताको छनौट गनव अङ्कबाय उल्रेख गदाव देहाम फभोचजभको अङ्कको सीभा ननाघ्ने गयी काभको प्रकृलत य 

जवटरता अनसुाय उऩमकु्त अङ्क उल्रेख गनुव ऩनेछ ः्—  

क) प्रस्तार्दाताको खास काभको अनबुर् कूर अङ्कको ऩच्चीस प्रलतशतसम्भ 

ख) कामव सम्ऩादन गने तरयका य कामव ऺेत्रगत शतव प्रलतको प्रबार्ग्राहीता कूर अङ्कको फीसदेचख ऩैंतीस प्रलतशतसम्भ  

 

ग) भखु्म भखु्म जनशचक्तको मोग्मता य अनबुर् कूर अङ्कको तीसदेचख साठ  प्रलतशतसम्भ 

घ) प्रवर्लध हस्ताधतयण र्ा तालरभ कूर अङ्कको दश प्रलतशतसम्भ 

ङ) स्र्देशी जनशचक्तको सहबालगता कूर अङ्कको दश प्रलतशतसम्भ 

जम्भा  कूर अङ्क १०० 

७) उऩलनमभ (६) को खण्ड (ङ) भा उचल्रचखत अङ्कबाय यावष्डमस्तयको प्रस्तार्को हकभा रागू हनुेछैन । 

८) उऩलनमभ (६) भा उचल्रचखत सफै भूल्माॊङ्कनका आधायराई तीन र्टा उऩ–आधायभा वर्बाजन गयी सो र्ाऩतको अङ्क सभेत लनधावयण गनुव ऩनेछ 

। 

९) उऩलनमभ (३) फभोचजभ अङ्कबाय उल्रेख गदाव उिीणावङ्क सभेत उल्रेख गनुव ऩनेछ । 

१०) ऩयाभशव सेर्ाको खरयदको प्रस्तार् सम्फधधी कागजातभा ऩयाभशवदाता छनौट गने अङ्कबाय उल्रेख गदाव कुनै ऩयाभशवदाता व्मचक्त, पभव र्ा 

कम्ऩनीसॉग बइयहेका काभ (र्कव  इन ह्याण्ड) को जनशचक्त सोही हदसम्भ ऩलछल्रो प्रस्तार्को भूल्माङ्कनको सभमभा गणना नहनुे कुया उल्रेख 

गनुव ऩनेछ ।  

११) मस लनमभ फभोचजभ प्रस्तार् भूल्माङ्कन गदाव उऩलनमभ (८) फभोचजभ गरयएको वर्बाजन य सो र्ाऩतको अङ्कबायको आधायभा भात्र भूल्माङ्कन 

गनुव ऩनेछ । 

 

८१. भौजदुा सूचीभा यहेका ऩयाभशवदाताफाट प्रस्तार् भाग गयी ऩयाभशव सेर्ा लरन सवकने् (१) फीस राख रुऩैमाॉबधदा कभ यकभको ऩयाभशव 

सेर्ा ऐनको दपा ६क. फभोचजभको भौजदुा सूचीभा यहेका ऩयाभशवदाताफाट लरचखत रुऩभा प्रावर्लधक य आलथवक प्रस्तार् भाग गयी खरयद गनव 

सवकनेछ । 

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ प्रस्तार् भाग गदाव सम्बर् बएसम्भ छ र्टा य कम्तीभा तीन र्टा ऩयाभशवदाताराई प्रस्तार् सम्फधधी कागजात ऩठाई 



प्रावर्लधक य आलथवक छुट्टा छुटै्ट खाभभा भाग गनुव ऩनेछ । 

३) उऩलनमभ (२) फभोचजभको प्रस्तार् भूल्माॊङ्कन वर्लध गणुस्तय य रागत वर्लध अनसुाय छनौट गनुव   ऩनेछ । 

 

८२. प्रस्तार् तमाय गनव ददईने लनदेशनभा उल्रेख गनुवऩने कुया् ऐनको दपा ३१ को उऩदपा (२) को खण्ड  

ग) फभोचजभको प्रस्तार् तमाय गनव प्रस्तार्दाताराई ददइने लनदेशनभा देहामका कुया उल्रेख गनुव ऩनेछ ः्— 

क) प्रावर्लधक प्रस्तार् य आलथवक प्रस्तार्को ढाॉचा, 

ख) प्रावर्लधक य आलथवक प्रस्तार् तमाय गने य ऩेश गने तयीका,  

ग) काभ कलत चयणभा ऩूया हनुे हो य थऩ काभ ददन सवकने नसवकने कुया, 

घ) प्रस्तार् सम्फधधी कागजातका सम्फधधभा प्रस्तार्दातारे कुनै जानकायी लरन ुऩने बए त्मस्तो जानकायी लरन सवकने तरयका,  

ङ) प्रस्तावर्त काभको कुनै अॊश ऩयाभशवदातारे सफ–कधरमासटभा ददन ससने नससन ेकुया, 

च) गाउॉऩालरकारे उऩरब्ध गयाउने सूचना, सेर्ा, उऩकयण सम्फधधी जानकायी, 

छ) प्रस्तार् ऩेश गनुवअचघ प्रस्तार्दाताको फैठक हनुे नहनुे कुया, 

ज) प्रस्तार् भाधम हनुे अर्लध, 

झ) प्रस्तावर्त खरयद कायफाही अधतगवत सजृना हनुे कुनै भारसाभान आऩूलतव, लनभावण कामव, अधम सेर्ा र्ा ऩयाभशव सेर्ा सम्फधधी काभ 

ऩयाभशवदात ृ पभव र्ा लनजसॊग सम्फद्ध व्मचक्त सॊस्थाराई ददॊदा प्रस्तावर्त ऩयाभशव सेर्ासॊगको स्र्ाथव फाचझन ससछ बन्ने 

गाउॉऩालरका÷नगयऩालरकाराई रागेभा त्मस्तो प्रस्तार्दाता र्ा व्मचक्तराई त्मस्तो काभ ददन नसवकने कुया, 

ञ) प्रस्तार्दाता य लनजको जनशचक्तरे लतनुव ऩने कय र्ायेको जानकायी य प्रस्तार्दातारे कय र्ा अधम कुनै वर्षमभा थऩ जानकायी लरन 

चाहेभा लनजरे सम्ऩकव  गनुव ऩने आलधकारयक अधम लनकाम, 

ट) प्रस्तार्को बाषा, 

ठ) गाउॉऩालरकारे प्रस्तार् सम्फधधी कागजात सॊशोधन गने कामववर्लध, 

ड) प्रस्तार् ऩेश गने तरयका,  

ढ) प्रस्तार् खोल्ने तरयका, 



ण) गोऩलनमता सम्फधधी शतव । 

 

८३. प्रस्तार् छनौट वर्लध् (१) गाउॉऩालरकारे देहामको काभको रालग ऩयाभशव सेर्ा खरयद गदाव गणुस्तय वर्लध छनौट गयी खरयद गनव 

ससनेछ ः्—  

क) आफ्नो ऺेत्रको आलथवक र्ा ऺेत्रगत अध्ममन, र्हुऺ ेलत्रम (भल्टी सेसटयर) सम्बाव्मता अध्ममन, घातक पोहयभैरा ब्मर्चस्थत गने एर्ॊ 

तह रगाउने सॊमधत्रको लडजाइन, शहयी गरुुमोजनाको लडजाइन, वर्चिम ऺेत्र सधुाय जस्ता ऩयाभशवदाताफाट अऩेचऺत कामव स्ऩष्टरुऩभा मवकन गनव 

नसवकने प्रकृलतको य गाउॉऩालरकारे ऩयाभशवदाताफाट खोजऩूणव प्रस्तार्को अऩेऺा गयेको काभ,  

ख) ठूरा फाॉध र्ा प्रभखु ऩूर्ावधाय लनभावणको सम्बाव्मता अध्ममन र्ा सॊयचनात्भक इचधजलनमरयङ्ग लडजाइन, भहत्र्ऩूणव नीलत सम्फधधी अध्ममन, 

वर्षमगत ऺेत्रको व्मर्स्थाऩन अध्ममन जस्ता उच्च दऺता आर्श्मक ऩने य बवर्ष्मभा गम्बीय तथा दूयगाभी प्रबार् ऩाने वकलसभको काभ,  

ग) व्मर्स्थाऩन ऩयाभशव, ऺेत्रगत (सेसटयर) तथा नीलतगत अध्ममन जस्ता सेर्ाको भूल्म काभको गणुस्तयभा लनबवय हनुे र्ा व्मचक्त, सॊस्था 

वऩच्छे सायबतू रुऩभा अरग अरग तरयकाफाट सम्ऩादन गनव सवकने य प्रलतस्ऩधॉ प्रस्तार्को रागत तरुना गनव नसवकने वकलसभको काभ । 

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ गणुस्तय वर्लध छनौट गनव अध्मऺ÷प्रभखुको स्र्ीकृलत लरन ुऩनेछ । 

३) रेखाऩयीऺण, साभाधम इचधजलनमयीङ्ग लडजाइन तथा खरयद एजेधट जस्ता याम्रयी अभ्मास बइसकेका, लनमलभत प्रकृलतका य कभ रागत राग्ने 

काभका रालग धमून रागत वर्लध छनौट गनव सवकनेछ ।  

 

 ८४. प्रस्तार् खोल्ने तरयका् (१) गाउॉऩालरकारे ऐनको दपा ३२ फभोचजभ प्रस्तार् खोल्दा प्रस्तार्दाता र्ा लनजको प्रलतलनलधको योहर्यभा 

खोल्न ुऩनेछ ।  

तय, प्रस्तार्दाता र्ा लनजको प्रलतलनलध उऩचस्थत नबएको कायणरे प्रस्तार् खोल्न फाधा ऩने छैन । 

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ प्रस्तार् खोल्नअुचघ म्माद नाघी प्राप्त हनु आएको प्रस्तार्को खाभ य यीतऩूर्वक दताव बएका प्रस्तार्को खाभराई 

छुट्याई म्माद नाघी प्राप्त हनु आएका प्रस्तार् नखोरी सम्फचधधत प्रस्तार्दाताराई वपताव गनुव ऩनेछ । त्मसयी वपताव गरयएको कुया, लभलत य सभम 

खरयद कायफाहीको प्रलतरे्दनभा खरुाउन ुऩनेछ । 

३) उऩलनमभ (२) फभोचजभ प्रस्तार् वपताव गयेऩलछ यीतऩूर्वक दताव बएका प्रस्तार्को फावहयी खाभ िभैसॊग खोरी सो खाभसॉग यहेको प्रावर्लधक 

प्रस्तार्को खाभ खोरी देहामका कुया ऩढेय सनुाई सोको भचुलु्का तमाय गनुव ऩनेछ ः्—  



क) प्रस्तार्दाताको नाभ य  ठेगाना,  

ख) प्रस्तार्भा प्रस्तार्दाताको हस्ताऺय बए नबएका,ःे  

ग) प्रस्तार् सम्फधधी कागजातभा सच्माईएको र्ा केयभेट गयेकोभा प्रस्तार्दाता र्ा लनजको प्रलतलनलधरे हस्ताऺय गये नगयेको,  

घ) गाउॉऩालरकारे उऩमकु्त ठानेको अधम आर्श्मक कुयाहरु । 

४) उऩलनमभ (३) फभोचजभको भचुलु्काभा उऩचस्थत प्रस्तार्दाता र्ा लनजको प्रलतलनलधको दस्तखत गयाउन ुऩनेछ । 

५) उऩलनमभ (४) फभोचजभ खोलरएको प्रावर्लधक प्रस्तार् मथाचशघ्र भूल्माॊङ्कन सलभलतभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

 

८५. प्रावर्लधक प्रस्तार्को भूल्माॊङ्कन गने तरयका् (१) प्रावर्लधक प्रस्तार् भूल्माॊङ्कन गदाव भूल्माॊङ्कन सलभलतका प्रत्मेक सदस्मरे छुट्टा छुटै्ट रुऩभा 

लनमभ ८० को उऩलनमभ (६) भा उचल्रचखत आधाय फभोचजभ भूल्माॊङ्कन गयी प्रस्तार्दातारे प्राप्त गयेको अङ्क मवकन गनुव ऩनेछ । 

२) भूल्माङ्कन सलभलतरे प्रावर्लधक प्रस्तार्को भूल्माङ्कन गनवको रालग सहमोग ऩ¥ुमाउन सम्फचधधत वर्ऻहरू सवहतको तीन सदस्मीम उऩसलभलत गठन 

गनव ससनेछ । 

३) उऩलनमभ (१) फभोचजभ अङ्क मवकन बएऩलछ सो सलभलतको प्रत्मेक सदस्मरे प्रदान गयेको अङ्क गणना गयी सो सलभलतरे त्मस्तो प्रस्तार्रे प्राप्त 

गयेको औषत अङ्क लनकाल्न ुऩनेछ ।  

४) उऩलनमभ (१) य (३) फभोचजभ भूल्माॊङ्कन ऩलछ भूल्माॊङ्कन सलभलतरे लनमभ ८० को उऩलनमभ (९) फभोचजभको उिीणावङ्क प्राप्त गने 

प्रस्तार्दाताहरुको सूची तमाय गनुव ऩनेछ ।  

५) उऩलनमभ (४) फभोचजभको सूची तमाय गदाव उच्चतभ अॊःॊङ्क प्राप्त गने प्रस्तार्दातादेचख िभैसॊग तमाय गनुव ऩनेछ ।  

६) भूल्माॊङ्कन सलभलतरे प्रावर्लधक प्रस्तार्को भूल्माॊङ्कनको कामव सभाप्त नहञु्जरे आलथवक प्रस्तार् खोल्न   हुॊदैन । 

७) उऩलनमभ (४) फभोचजभको सूचीभा यहेका प्रस्तार्दाताको भात्र लनमभ ८८ फभोचजभ आलथवक प्रस्तार् खोलरनेछ ।  

८) उऩलनमभ (४) फभोचजभको सूचीभा सभारे्श हनु नसकेका प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् नखोरी सम्फचधधत प्रस्तार्दाताराई वपताव गनुव ऩनेछ । 

 

८६. भूल्माॊङ्कन प्रलतरे्दन तमाय गनुव ऩने ः् (१) भूल्माङ्कन सलभलतरे लनमभ ८५ फभोचजभको भूल्माॊङ्कन सम्फधधी कायफाही ऩलछ प्रस्तार्को 

गणुस्तय सम्फधधभा प्रलतरे्दन तमाय गनुव ऩनेछ ।  



२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको प्रलतरे्दनभा देहामका कुयाहरु सभेत उल्रेख गनुव ऩनेछ ः्–   

क) प्रस्तार्दाताको नाभ य ठेगाना, 

ख) प्रस्तार्दाता र्ा लनजको अलधकाय प्राप्त प्रलतलनलधको सवहछाऩ बए र्ा नबएको, 

ग) प्रस्तार्दाता प्रस्तार् ऩेश गनव कानून फभोचजभ मोग्म बएकोःे ऩषु्ट्याई गने कागजातहरु ऩेश बए र्ा नबएको, 

घ) सॊमकु्त उऩिभ सम्फधधी सम्झौता आर्श्मक बए सो ऩेश बए र्ा नबएको, 

ङ) प्रस्तार् सम्फधधी कागजातभा प्रस्तार्दाताराई ददइएको लनदेशन अनरुुऩ प्रस्तार् ऩूणव बए र्ा नबएकोःे, य 

च) प्रत्मेक प्रस्तार्को साऩेचऺक सर्रता, दरु्वरता य भूल्माङ्कनको ऩरयणाभ । 

 

८७.  प्रावर्लधक प्रस्तार् भूल्माॊङ्कन गदाव छनौट बएको प्रस्तार्दाताराई सूचना ददन ु ऩने ः् (१) गाउॉऩालरका÷नगयऩालरकारे लनमभ ८५ को 

उऩलनमभ (४) फभोचजभको सूचीभा सभारे्श बएका प्रस्तार्दाताराई आलथवक प्रस्तार् खोल्ने स्थान, लभलत य सभम उल्रेख गयी सो लभलत य सभमभा 

उऩचस्थत हनु सूचना ददन ुऩनेछ । 

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ प्रस्तार्दाताराई उऩचस्थत हनु सूचना ददॊदा यावष्डमस्तयकोःे प्रस्तार्को हकभा कम्तीभा सात ददन य अधतयाववष्डमस्तयको 

प्रस्तार्को हकभा कम्तीभा ऩधर ददनको अर्लध ददन ुऩनेछ । 

३) उिीणािंङ्क प्राप्त नगने प्रस्तार्दाताराई लनजको प्रावर्लधक प्रस्तार् छनौट हनु नसकेको कायण खरेुको सूचना सवहत लनजको आलथवक प्रस्तार् 

वपताव ददन ुऩनेछ ।  

४) मस लनमभार्री फभोचजभ प्रस्तार्दाता छनौट गदाव कुनै प्रस्तार्दातारे आपूरे प्राप्त गयेको अङ्क य छनौटभा ऩनव नसकेको कायण भाग गयेभा 

ऩाॉच ददनलबत्र लनजरे प्राप्त गयेको अङ्क य छनौट हनु नसकेको कायण प्रस्तार्दाताराई ददन ुऩनेछ ।  

 

८८. आलथवक प्रस्तार् खोल्ने् (१) भूल्माॊङ्कन सलभलतरे आलथवक प्रस्तार्को खाभ खोल्दा प्रस्तार्दाता र्ा लनजको प्रलतलनलधको उऩचस्थलतभा खोल्न ु

ऩनेछ । 

तय, प्रस्तार्दाता र्ा लनजको प्रलतलनलध उऩचस्थत नबएको कायणरे आलथवक प्रस्तार् खोल्न फाधा ऩने  छैन । 

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ आलथवक प्रस्तार्को खाभ खोरेऩलछ भूल्माॊङ्कन सलभलतरे प्रस्तार्दाताको नाभ, लनजरे प्रावर्लधक प्रस्तार्भा प्राप्त गयेको 

अङ्क य आलथवक प्रस्तार्भा प्रस्तार् गयेको सेर्ा शलु्क ऩढेय सनुाई देहाम फभोचजभको भचुलु्का तमाय गनुव ऩनेछ ः्— 



क) प्रस्तार्दाताको नाभ य ठेगाना,  

ख) प्रस्तावर्त सेर्ा शलु्क,  

ग) प्रस्तावर्त सेर्ा शलु्कभा कुनै छूट ददन प्रस्तार् गरयएको बए सोको व्महोया, 

घ) अङ्क य अऺयकाफीच लबन्नता बए सो लबन्नताको वर्र्यण, 

ङ) आलथवक प्रस्तार्भा प्रस्तार्दाता र्ा लनजको प्रलतलनलधको हस्ताऺय बए नबएको, 

च) आलथवक प्रस्तार्भा कुनै कुया र्ा व्महोया केयभेट गयेको बए सो ठाउॉभा प्रस्तार्दाता र्ा लनजको प्रलतलनलधरे हस्ताऺय गये नगयेको तथा 

केयभेट गयेको यकभ य व्महोया,  

छ) गाउॉऩालरकारे उऩमकु्त ठानेको अधम आर्श्मक कुयाहरु । 

 

८९. आलथवक प्रस्तार्को भूल्माॊङ्कन ः् (१) प्रस्तार् सम्फधधी कागजातभा अधमथा उल्रेख गरयएकोभा फाहेक आलथवक प्रस्तार्को भूल्माॊङ्कन 

प्रमोजनको रालग सो प्रस्तार्भा भूल्म अलबर्वृद्ध कय फाहेक प्रचलरत कानून फभोचजभ ऩयाभशवदाताराई राग्ने कय तथा ऩयाभशवदाताको भ्रभण, 

सम्फचधधत कागजातको अनरु्ाद, प्रलतरे्दन छऩाई र्ा चशयोबाय खचव जस्ता सोधबनाव हनुे खचव सभेत लनजको सेर्ा शलु्कभा सभारे्श गरयएको 

भालननेछ ।  

२) भूल्माॊङ्कन सलभलतरे प्रत्मेक प्रस्तार्दाताको आलथवक प्रस्तार्को भूल्माॊङ्कन गदाव प्रस्तार्भा कुनै अङ्क गचणतीम त्रवुट ऩाइएभा गाउॉऩालरकारे त्मस्तो 

त्रवुट सच्माउन ससनेछ य त्मसयी त्रवुट सच्माउॊदा एकाइ दय य कूर यकभभा लबन्नता बएभा एकाइ दय भाधम हनुेछ य सोही दय फभोचजभ कूर 

यकभ सच्माउन ुऩनेछ । त्मसयी त्रवुट सच्माईएको बएभा सोको जानकायी सम्फचधधत प्रस्तार्दाताराई ददन ुऩनेछ  । 

३) प्रस्तार्दातारे आलथवक प्रस्तार्भा उल्रेख गयेको यकभ अङ्क य अऺयभा पयक ऩयेभा अऺयभा रेचखएको यकभ भाधम हनुेछ ।  

४) प्रस्तावर्त कफोर अॊङ्कभा प्रस्तार्दातारे कुनै छूट ददन प्रस्तार् गरयएको कुया आलथवक प्रस्तार् खोरेको भचुलु्काभा उल्रेख बएको बए 

भूल्माॊङ्कन सलभलतरे त्मसयी छूट ददन प्रस्तार् गरयएको यकभ सभामोजन गनुव ऩनेछ ।  

५) उऩलनमभ (२), (३) य (४) फभोचजभको  भूल्माॊङ्कन ऩलछ सफै प्रस्तार्दाताको कामभ हनु आएको कफोर अॊङ्कको सूची तमाय गनुव ऩनेछ । 

 

९०. प्रस्तार्दाताको छनौट ः् (१) प्रस्तार्को छनौट गनव गणुस्तय य रागत वर्लध अऩनाईएको बएभा भूल्माॊङ्कन सलभलतरे देहाम फभोचजभ 

प्रावर्लधक य आलथवक प्रस्तार्को भूल्माॊङ्कन गयी सपर प्रस्तार्दाताको छनौट गनुव ऩनेछ ः्– 



क) भूल्माॊङ्कन गरयने प्रस्तार्दाताको प्रावर्लधक प्रस्तार्को प्राप्ताॊकराई प्रावर्लधक प्रस्तार्को रालग छुट्याईएको अङ्कबायरे गणुन गयी प्राप्त 

गणुनपरराई एकसमरे बाग गदाव आउने बागपरको अङ्क प्रावर्लधक प्रस्तार्को खदु प्राप्ताॊक हनुेछ ।                                             

ख) प्रावर्लधक प्रस्तार्को भूल्माॊङ्कनफाट सपर बएका प्रस्तार्हरुभध्मे सफैबधदा घटी कफोर अॊङ्कराई आलथवक प्रस्तार्को रालग छुट्याईएको 

अङ्कबायरे गणुन गयी प्राप्त गणुनपरराई भूल्माॊङ्कन गरयने प्रस्तार्दाताको कफोर अॊङ्करे बाग गदाव आउने बागपरको अङ्क आलथवक प्रस्तार्को खदु 

प्राप्ताॊक हनुेछ ।  

ग) प्रावर्लधक प्रस्तार् य आलथवक प्रस्तार्को खदु प्राप्ताॊक जोडी सॊमकु्त भूल्माङ्कन गदाव सफैबधदा फढी अङ्क ऩाउने प्रस्तार्दाता सपर हनुे हुॊदा 

लनजराई छनौट गनुव ऩनेछ । 

उदाहयण ः् (१) प्रावर्लधक प्रस्तार्राई छुट्याइएको कूर अॊङ्कबाय = ८०  

लनधावरयत उतीणावङ्क ल्माउने क, ख य ग प्रस्तार्दातारे प्रावर्लधक प्रस्तार्भा ऩाएको अॊङ्क ः्–क= Ö ९० 

ख. = ८५ 

ग. = ८०  

उऩमुवक्त अॊङ्कको आधायभा प्रावर्लधक प्रस्तार्भा ऩाउने अङ्क गणना गने तरयका ः्– 

क. = ९० ×८०   = ७२ 

       १०० 

ख. = ८५ × ८०   = ६८ 

       १०० 

ग. = ८० × ८०   = ६४ 

       १०० 

 २) आलथवक प्रस्तार्राई छुट्याइएको अॊङ्कबाय = २० 

प्रावर्लधक प्रस्तार्भा उतीणव बएका क, ख य ग प्रस्तार्दातारे आलथवक प्रस्तार्भा कफोर गयेको यकभ ः्– 

क . =४, ५० ०००।– 



ख. = ४, ३० ०००।– 

ग. = ४, २० ०००।–  

तसथव सरै्बधदा  घटी कफोर गयेको यकभ . ४,२० ०००।– 

उऩमुवक्त अॊङ्कको आधायभा आलथवक प्रस्तार्भा ऩाउने अङ्क गणना गने तरयका ः्– 

क. = ४,२० ००० × २०   = १८.६६ 

        ४,५० ००० 

ख. = ४,२० ००० × २०   = १९.५३ 

        ४,३० ००० 

ग. = ४,२० ००० × २०   . = २०.०० 

        ४,२० ००० 

३) प्रावर्लधक प्रस्तार् य आलथवक प्रस्तार्को सॊमकु्त भूल्माॊङ्कनफाट ऩाउने कूर अॊङ्क वर्र्यण ः्– 
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२) प्रस्तार्को छनौट गनव गणुस्तय वर्लध अऩनाईएको बएभा भूल्माॊङ्कन सलभलतरे ऐनको दपा ३५ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोचजभ 

प्रावर्लधक प्रस्तार्भा उच्चतभ अॊङ्क प्राप्त गने प्रस्तार्दाताको भात्र छनौट गनुव ऩनेछ ।  

३) प्रस्तार्को छनौट गनव लनचश्चत फजेट वर्लध अऩनाईएको बएभा भूल्माॊङ्कन सलभलतरे ऐनको दपा ३५ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोचजभ 

त्मस्तो फजेटको सीभाबधदा फढी रागत बएको प्रस्तार् यदा  गनेछ य त्मस्तो फजेटको सीभालबत्र ऩयी प्रावर्लधक प्रस्तार्भा उच्चतभ अॊङ्क प्राप्त गने 

प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् छनौट गनुव ऩनेछ । 

४) प्रस्तार्को छनौट गनव धमून रागत वर्लध अऩनाईएको बएभा भूल्माॊङ्कन सलभलतरे ऐनको दपा ३५ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोचजभ 

प्रावर्लधक प्रस्तार्भा सपर हनु लनधावरयत धमूनतभ अॊङ्क प्राप्त गने प्रस्तार्दाताभध्मे सरै्बधदा कभ रागत बएको प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् छनौट गनुव 

ऩनेछ ।  

५) मस लनमभ फभोचजभ छनौट बएको प्रस्तार्दातासॊग र्ाताव गनुवऩने बएभा गाउॉऩालरकारे प्रस्तार् छनौट बएको सात ददनलबत्र त्मस्तो 

प्रस्तार्दाताराई लभलत, सभम य स्थान खोरी र्ाताव गनव आउन सूचना ददन ुऩनेछ । 

६) उऩलनमभ (५) फभोचजभ प्रस्तार्दाताराई र्ातावको रालग फोराउॉदा यावष्डमस्तयको प्रस्तार् बए सात ददन य अधतयाववष्डमस्तयको प्रस्तार् बए ऩधर 

ददनको म्माद ददन ुऩनेछ ।  

७) ऐनको दपा ३८ फभोचजभ सम्झौता गने ऩयाभशवदातारे सम्झौता गयेको तीस ददनलबत्र सम्झौताको कूर यकभ सभेट्ने गयी 

गाउॉऩालरका÷नगयऩालरकाराई लनशतव बकु्तानी हनुे ऩेशागत दावमत्र् फीभा(प्रोपेसनर रामलफलरटी इधसोयेधस) ऩेश गनुव ऩनेछ ।  

८) मस लनमभार्री फभोचजभ सम्झौता गने ऩयाभशवदातारे उऩलनमभ (७) फभोचजभको म्मादलबत्र ऩेशागत दावमत्र् फीभा दाचखरा नगयेभा 

गाउॉऩालरका÷नगयऩालरकारे त्मस्तो खरयद सम्झौताको अधत्म गयी लनजराई कारो सूचीभा याख्न सम्फचधधत लनकामभा लसपारयस गनुव ऩनेछ । 

 

१.   ऩयाभशव सेर्ा सम्फधधी प्रस्तार् स्र्ीकृत गने अलधकायी् (१) देहामको ऩयाभशव सम्फधधी प्रस्तार् स्र्ीकृत गने अलधकाय देहामका 
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अलधकायीराई हनुेछ ः्–  

क) फीस राख रूऩैमाॉसम्भका  प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत  

ख) फीस राख रुऩैमाॉबधदा फढी   यकभको अध्मऺ 

 

९२. सोझै र्ातावफाट ः् गाउॉऩालरकाराई उऩमोगी य आर्श्मक ऩने तारीभ, गोष्ठी य सेलभनाय जस्ता वर्षमभा सेर्ा लरन ऩयेभा ऩाॉच राख 

रुऩैमाॉसम्भको ऩयाभशव सेर्ाभा प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत आऩैंmरे य सोबधदा भालथको यकभको हकभा अध्मऺको स्र्ीकृलत लरई ऐनको दपा ३७ 

को प्रलतकूर नहनुे गयी सोबैm र्ातावफाट खरयद गनव सवकनेछ । 

 

९३. अधम वर्लध् देहामको अफस्थाभा कुनै ऩयाभशवदाताराई वर्शेषऻता य मोग्मताको आधायभा लनमकु्त गनव सवकनेछ ः्– 

क) कुनै काभ गनव उच्च स्तयको लफशेषऻता आर्श्मक ऩयेभा र्ा,  

ख) छोटो सभमको रालग ऩयाभशव आर्श्मक ऩयेभा र्ा ऩयाभशवदाता लनमकु्त गने सभम धमून बएभा र्ा, 

ग) आर्श्मक कामव सम्ऩन्न गनव केही ऩयाभशवदाता भात्र मोग्म बएभा र्ा, 

घ) ऩयाभशवदाताको छनौट गनव धेयै सभम राग्ने बई सभम अऩमावप्त बएभा । 

 

 

 

  ऩरयच्छेद–७ 

खरयद सम्फधधी अधम व्मर्स्था 

 

९४. लसरफधदी दयबाउऩत्र सम्फधधी व्मर्स्था् (१) गाउॉऩालरकारे स्र्ीकृत कामविभ य खरयद मोजना अनसुाय फीस राख रूऩैमाॉसम्भ रागत 

अनभुान बएको भारसाभान, लनभावण कामव र्ा जनुसकैु सेर्ा ऐनको दपा ४० फभोचजभ लसरफधदी दयबाउऩत्र आह्वान गयी खरयद गनव ससनेछ ।  

२) मस लनमभार्रीभा अधमत्र जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन ऩचास राख रूऩैमाॉसम्भको एससये, इलसजी, औषलधजधम भारसाभान, योगको 

लनदान तथा उऩचायको रालग प्रमोग हनुे स्र्ास््म सम्फधधी उऩकयणहरू खरयद गदाव लसरफधदी दयबाउऩत्र आह्वान गयी खरयद गनव सवकनेछ । 



३) लसरफधदी दयबाउऩत्रको पायाभभा ऐनको दपा ४० को उऩदपा (२) भा उचल्रचखत कुयाको अलतरयक्त देहामका कुया उल्रेख गनुव ऩनेछ 

ः्— 

क) आऩूलतव गनुवऩने भारसाभान, सम्ऩन्न गनुवऩने लनभावण कामव र्ा प्रदान गनुवऩने सेर्ाको वर्र्यण,  

ख) लसरफधदी दयबाउऩत्रदाताको मोग्मता (लनभावण खरयद फाहेक) 

ग) कामव सम्ऩादन जभानत आर्श्मक ऩने बए सो कुया,  

घ) लसरफधदी दयबाउऩत्र भाधम यहने अर्लध,  

ङ) लसरफधदी दयबाउऩत्र पायाभभा दयबाउऩत्रदातारे यीतऩूर्वक सहीछाऩ गयेकोःे हनु ुऩने कुया,  

च) लसरफधदी दयबाउऩत्र भूल्माङ्कन गने तरयका, 

छ) भारसाभानको हकभा र्ायेधटी सम्फधधी दावमत्र् य लनभावण कामवको हकभा त्रवुट सच्माउने अर्लध सम्भको दावमत्र् ।  

४) उऩलनमभ (३) फभोचजभ पायाभ तमाय बएऩलछ लसरफधदी दयबाउऩत्र भाग गनव ऐनको दपा ४० को उऩदपा (३) फभोचजभ सूचना प्रकाशन 

गनुव ऩनेछ य त्मस्तो सूचनाभा देहामका कुया उल्रेख गनुव ऩनेछ ः्— 

क) लसरफधदी दयबाउऩत्र पायाभ ऩाईने स्थान य सो र्ाऩत राग्ने दस्तयु, 

ख) जभानत आर्श्मक ऩने बए सोको वकलसभ, यकभ य सभमार्लध, 

ग) लसरफधदी दयबाउऩत्र ऩठाउने तरयका, 

घ) लसरफधदी दयबाउऩत्र ऩठाउन ुऩने कामावरम र्ा अलधकायीको नाभ य ठेगाना, 

ङ) लसरफधदी दयबाउऩत्र दाचखरा गनुवऩने अचधतभ लभलत य सभम, 

च) लसरफधदी दयबाउऩत्र खोल्ने लभलत, सभम य स्थान, 

छ) अधम आर्श्मक कुयाहरु । 

५) उऩलनमभ (४) फभोचजभ सूचना प्रकाशन गदाव तीनबधदा कभ लसरफधदी दयबाउऩत्र ऩेश हनु आएभा र्ा दयबाउऩत्र ऩेश नै नबएभा सो 

सम्फधधभा कुनै कुया उल्रेख नगयी सोही उऩलनमभ फभोचजभ दोस्रो ऩटक सूचना प्रकाशन गनुव ऩनेछ ।  

६) उऩलनमभ (५) फभोचजभ दोस्रो ऩटक सूचना प्रकाशन गदाव ऩलन आर्श्मक सॊख्माभा लसरफधदी दयबाउऩत्र ऩेश हनु नआएभा ऩेश हनु आएका 



दयबाउऩत्रभध्मेफाट दयबाउऩत्र स्र्ीकृत गनव फाधा ऩने छैन ।  

७) लसरर्धदी दयबाउऩत्र ऩेश गनव इच्छुक व्मचक्त, पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीरे एक हजाय रुऩैंमाॉ लतयी दयबाउऩत्रको पायाभ खरयद गयी सोही 

पायाभभा लसरर्धदी दयबाउऩत्र ऩेश गनुव ऩनेछ ।  

८) उऩलनमभ (७) फभोचजभको दयबाउऩत्रको पायाभभा प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत र्ा लनजरे तोकेको अलधकृतको दस्तखत बई छाऩ रागेको 

हनु ुऩनेछ । 

९) लसरफधदी दयबाउऩत्रको जभानत भाग गदाव स्र्ीकृत रागत अनभुान यकभको दईुदेचख तीन प्रलतशत यकभको सीभालबत्र यही लनचश्चत यकभ 

तोकी लसरफधदी दयबाउऩत्र भागको सूचनाभा जभानत यकभ उल्रेख गनुव ऩनेछ । मस्तो जभानत यकभ नगद र्ा र्ाचणज्म फैङ्कफाट ऩचहिय 

ददनको भाधम अर्लध यहने गयी जायी बएको फैङ्क जभानत (फैङ्क ग्मायेधटी) लसरफधदी दयबाउऩत्र ददने व्मचक्त, पभव, कम्ऩनी र्ा सॊस्थारे लसरफधदी 

दयबाउ ऩत्रसाथ ऩेश गनुव ऩनेछ ।  

१०) लसरफधदी दयबाउऩत्रको भाधम अर्लध  ऩॊःैतारीस ददनको हनुेछ । 

११) लसरर्धदी दयबाउऩत्र ऩेश गने अचधतभ सभम सवकएको रगिै लसरर्धदी दयबाउऩत्र आव्हानको सूचनाभा तोवकएको स्थानभा सम्बर् 

बएसम्भ लसरर्धदी दयबाउऩत्रदाता र्ा लनजको प्रलतलनलधको योहर्यभा लसरर्धदी दयबाउऩत्र पायाभ खोल्न ुऩनेछ ।  

१२) भूल्माॊकन सलभलतरे लसरफधदी दयबाउऩत्रको ऩरयऺण य भूल्माङ्कन गर्र्नेछ । 

१३) उऩलनमभ (११) फभोचजभ लसरर्धदी दयबाउऩत्र खोरेको लभलतफाट ऩधर ददनलबत्र ऐनको दपा ४० को उऩदपा (५) फभोचजभ लसरर्धदी 

दयबाउऩत्र स्र्ीकृत गनुव ऩनेछ य सोको जानकायी सफै लसरर्धदी दयबाउऩत्रदाताराई ददन ुऩनेछ ।  

१४) उऩलनमभ (१३) फभोचजभ लसरर्धदी दयबाउऩत्र स्र्ीकृत बएकोःे सात ददनलबत्र सम्फचधधत दयबाउऩत्रदाताराई खरयद सम्झौता गनव आउन 

सूचना ददन ुऩनेछ । 

१५) उऩलनमभ (१४) फभोचजभको सूचना प्राप्त गने लसरर्धदी दयबाउऩत्रदातारे सो सूचना ऩाएको लभलतरे सात ददनलबत्र लनमभ ११९ फभोचजभको 

कामव सम्ऩादन जभानत ऩेश गयी खरयद सम्झौता गनुव ऩनेछ । 

१६) लसरर्धदी दयबाउऩत्रदातारे उऩलनमभ (९) फभोचजभ याखेको जभानत देहामको अर्स्थाभा जपत हनुेछ ः्– 

क) छनौट बएको लसरर्धदी दयबाउऩत्रदातारे खरयद सम्झौता नगयेभा,  

ख) लसरर्धदी दयबाउऩत्र पायाभभा उचल्रचखत कामवसम्ऩादन जभानत खरयद सम्झौता गने म्माद लबत्र ददन नसकेभा,  



ग) ऐनको दपा ६२ फभोचजभको आचयण वर्ऩयीत काभ गयेभा । 

१७) लसरर्धदी दयबाउऩत्र सम्फधधी अधम कामववर्लध ऩरयच्छेद तीनभा उचल्रचखत व्मर्स्था फभोचजभ हनुेछन ्। 

 

९५. सोझै खरयद सम्फधधी व्मर्स्था ः् (१) ऐनको दपा ४१ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोचजभ खरयद गदाव उऩलनमभ (११) को 

अधीनभा यही प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतको लनणवमरे ऩाॉच राख रूऩैमाॉसम्भ रागत अनभुान बएको लनभावण कामव, भारसाभान र्ा ऩयाभशव सेर्ा 

सोझै खरयद गनव सवकने छ । 

२) मस लनमभार्रीभा अधमत्र जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन फीस राख रूऩैमाॉसम्भको औषलधजधम भारसाभान र्ा नेऩारभा उत्ऩाददत ऩधर 

राख रूऩैमाॉसम्भको भारसाभान त्मस्तो भारसाभानको उत्ऩादकरे यावष्डमस्तयको सभाचायऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी तोकेको लफिी भूल्मभा सोझै 

खरयद गनव सवकनेछ । मसयी सौझै खरयद गदाव उऩरब्ध बएसम्भ नेऩार गणुस्तय चचधह प्राप्त भारसाभान खरयद गनुव ऩनेछ ।  

तय, कुनै औषलधजधम भारसाभान उत्ऩादन गने वर्श्व स्र्ास््म सङ्गठनफाट ऩूर्वमोग्मता प्राप्त एकभात्र औषलध उत्ऩादक कम्ऩनी बएकोभा त्मस्तो 

उत्ऩादकफाट खरयद गनुवऩदाव सोझै र्ाताव गयी जलतसकैु रूऩैमाॉसम्भको बए ऩलन त्मस्तो औषलधजधम भारसाभान खरयद गनव सवकनेछ ।  

३) उऩलनमभ (१) य (२) भा जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन एक आलथवक र्षवभा एकै ऩटक र्ा ऩटक ऩटक गयी सीभाबधदा फढी यकभको 

र्ा एउटै व्मचक्त, पभव, कम्ऩनी र्ा सॊस्थाफाट एक ऩटकबधदा फढी सोझै खरयद गनव सवकने छैन ।  

४) मस लनमभार्रीभा अधमत्र जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन गाउॉऩालरका÷नगयऩालरकाको लनभधत्रणाभा भ्रभणभा यहेका वर्देशी भरुकुको 

सयकाय र्ा अधतयाववष्डम अधतय सयकायी सॊस्थाको अलत वर्चशष्ट र्ा वर्चशष्ट व्मचक्तराई आलत्मता य होटरफास सवुर्धाको रालग ऩाॉच राख 

रूऩैमाॉसम्भ सोझै खरयद गनव सवकनेछ ।  

५) उऩलनमभ (१) फभोचजभको खरयदको हकभा सॊयचनात्भक र्ा एकाई दय सम्झौता गयी गनव सवकने छ । 

६) ऐनको दपा ४१ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोचजभ आऩूलत गने अलधकाय एउटा भात्र आऩूलतवकतावसॉग बएको अर्स्थाभा त्मस्ता 

प्रोप्राइटयी भारसाभान र्ा औषलधजधम भारसाभान सो आऩूलतवकता र्ा लनजका आलधकारयक लफक्ेयता र्ा आलधकारयक एजेधट भापव त खरयद गनव 

सवकनेछ । 

७) उऩलनमभ (६) भा जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन गाउॉऩालरकाराई आर्श्मक ऩने भारसाभानको उत्ऩादक नेऩारभा एउटा भात्र बएको 

य अधम उऩमकु्त वर्कल्ऩ नबएभा अध्मऺ÷प्रभखुफाट लनणवम गयाई सोही व्महोया अलबरेख गयी उत्ऩादकसॉग सोझै खरयद गनव सवकनेछ ।  

८) उऩलनमभ (२) य (७) फभोचजभ उत्ऩादकफाट सोझै खरयद गदाव देहामका शतवहरु ऩूया गयेको उत्ऩादकफाट गनुव ऩनेछ ः्–  



क) त्मस्तो उत्ऩादकरे आफ्नो उत्ऩादनको खदु्रा तथा लडरय लफिी भूल्म सूची यावष्डमस्तयको सभाचायऩत्रभा प्रकाशन गयेको, 

ख) त्मस्तो उत्ऩादकरे स्थानीम लडरयराई ददए सयहको छुट ददएको ।  

९) सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमरे उऩलनमभ (७) फभोचजभ खरयद बएको अर्स्थाभा त्मस्तो खरयदसॉग सम्फचधधत उद्योगको उत्ऩादन 

रागतको ऩयीऺण गनव र्ा गयाउन ससनछे । त्मसयी ऩयीऺण गदाव रागत अस्र्ाबावर्क बएको ऩाइएभा त्मस्तो उद्योगराई कारोसूचीभा याख्न 

सवकनेछ ।  

१०) मस लनमभार्रीभा अधमत्र जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी स्र्देशी घयेर ुउद्योग 

बनी तोवकददएको घयेर ुउद्योगफाट उत्ऩाददत ऩच्चीस राख रूऩैमाॉसम्भको भारसाभान त्मस्तो घयेर ुउद्योगसॉग खरयद सम्झौता गयी सोझै खरयद 

गनव सवकनेछ । 

११) एक राख रुऩैमाॉबधदा फढी यकभको सोझै खरयद गदाव भौजदुा सूचीभा यहेका कम्तीभा तीनर्टा आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी, ऩयाभशवदाता 

र्ा सेर्ाप्रदामकफाट लरचखतरुऩभा दयबाउऩत्र र्ा प्रस्तार् भाग गयी खरयद गनुव ऩनेछ । 

१२) ऐनको दपा ४१ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोचजभको प्रोऩाइटयी भारसाभान सोझै खरयद गदाव सावर्क सम्झौता भूल्मको तीस 

प्रलतशत भूल्मसम्भ खरयद गनव सवकनेछ । 

१३) कुनै सार्वजलनक लनकामफाट उत्ऩाददत र्ा वर्तरयत कुनै भारसाभान र्ा सेर्ा खरयद गनुव ऩयेभा त्मस्तो भारसाभान र्ा सेर्ा उत्ऩादन र्ा 

वर्तयण गने सार्वजलनक लनकामको अलधकाय प्राप्त अलधकायीफाट लनधावरयत लफिी भूल्मभा सोझै खरयद गनव सवकनेछ ।  

१४) कुनै अधतयाववष्डम अधतयसयकायी सॊस्था र्ा वर्देशी भरुकुको सयकाय र्ा त्मस्तो भरुकुको सार्वजलनक लनकामसॉग कुनै भारसाभान खरयद गनुव 

ऩदाव त्मस्तो सॊस्था, सयकाय र्ा लनकामफाट लनधावरयत लफिी भूल्मभा सोझै खरयद गनव सवकनेछ ।  

१५) मस लनमभभा अधमत्र जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन गाउॉऩालरकारे उऩलनमभ  (१३) य (१४) फभोचजभ खरयद गनुवऩदाव कुनै जभानत 

भाग गनुव ऩनेछैन । 

१६) ऐनको दपा ४१ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) य (ङ) को अर्स्थाभा फाहेक अधम खण्डको अर्स्थाभा गरयएको सोझै खरयदको हकभा 

त्मस्तो खरयदको प्रकृलत, कायण य आधाय सवहत लनभावण व्मर्सामी, आऩूलतवकताव, ऩयाभशवदाता र्ा सेर्ा प्रदामकको नाभ खरुाई सार्वजलनक रुऩभा 

सूचना प्रकाशन गनुव ऩनेछ । 

१७) ऐनको दपा ४१ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) को अर्स्थाभा खरयद गनव एक तह भालथको अलधकायीको स्र्ीकृलत लरन ुऩनेछ । 

 



९६. सोझै खरयद गनुवअचघ मवकन गनुवऩने कुया् (१) गाउॉऩालरकारे सोबैm खरयद गनुवअचघ देहामका कुया मवकन गनुव ऩनेछ ः्– 

क) खरयद गनुवऩने भारसाभान बण्डायभा भौज्दात बए र्ा नबएको, 

ख) प्रस्तावर्त लनभावण व्मर्सामी, आऩूलतवकताव, ऩयाभशवदाता र्ा सेर्ा प्रदामकसॉग खरयद सम्झौता फभोचजभको कामव सम्ऩादन गनव आर्श्मक 

मोग्मता बए र्ा नबएको, 

ग) प्रस्तावर्त लनभावण व्मर्सामी, आऩूलतवकताव, ऩयाभशवदाता र्ा सेर्ा प्रदामकरे गाउॉऩालरकाको भाग फभोचजभ ऩेश गयेको प्रस्तार् तोवकएको 

स्ऩेलसवपकेशन तथा प्रावर्लधक गणुस्तय फभोचजभको बए र्ा नबएको, य 

घ) प्रस्तावर्त लनभावण व्मर्सामी, आऩूलतवकताव, ऩयाभशवदाता र्ा अधम सेर्ा प्रदामकफाट प्रस्तार् गरयएको भूल्म उचचत बए र्ा नबएको । 

२) उऩलनमभ (१) को खण्ड (घ) फभोचजभको भूल्म उचचत बए नबएको कुया मवकन गनव गाउॉऩालरकारे फजाय अध्ममन, ऩूर्व खरयद भूल्म, रागत 

अनभुानका आधायभा दय वर्श्लषेण गयी प्रस्तावर्त लनभावण व्मर्सामी, आऩूलतवकताव, ऩयाभशवदाता र्ा अधम सेर्ा प्रदामकसॉग र्ाताव गनव ससनेछ । 

३) ऐनको दपा ४१ को उऩदपा (३) फभोचजभ खरयद सम्झौता गदाव ऩत्राचायको भाध्मभफाट सभेत गनव सवकनेछ ।  

 

९७. प्रलतमोलगता गयाई लडजाइन खरयद गनव ससने् गाउॉऩालरकारे आवकव टेसचयर र्ा शहयी मोजना जस्ता वर्षमको लडजाइन खरयद गनुव ऩदाव 

त्मस्तो लडजाइन सम्फधधी वर्स्ततृ वर्र्यण सवहतको कागजात तमाय गयी त्मस्तो कागजात अनरुुऩ लडजाइन प्रलतमोलगता गयाई उऩमकु्त लडजाइन 

खरयद गनव ससनेछ ।  

 

९८.  खरयद सम्फधधी अधम व्मर्स्था ः् ऐनको दपा ६७ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) अनसुाय खरयद गदाव नेऩार सयकाय य 

दातऩृऺफीच बएको सम्झौता फभोचजभको दात ृऩऺको खरयद लनदेचशका (प्रोसमोयभेधट गाइडराइन) भा उल्रेख नबएका कुयाहरूको हकभा ऐन य 

मस लनमभार्री फभोचजभ हनुेछ ।  

 

 

 

 

ऩरयच्छेद – ८ 

याशन खरयद सम्फधधी व्मर्स्था 



 

९९. रागत अनभुानको तमायी य स्र्ीकृलत् (१) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे स्र्ीकृत दयर्धदी अनसुाय याशन व्मर्स्था गनुव ऩने आपु 

भातहतका लनकामको रालग प्रत्मेक र्षवको बाद्र भसाधतलबत्र नेऩार याष्ड फैंकफाट प्रकाचशत हनुे सम्फचधधत ऺेत्रको उऩबोक्ता भूल्मसूची, कृवष 

उऩजको भूल्म लनधावयण गने सयकायी लनकामरे प्रकाचशत गयेको भूल्म सूची, सडक सवुर्धा, स्थानीम फजाय दय तथा गत र्षवको खरयद सम्झौता 

दययेट तथा सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमफाट कुनै लनदेचशका जायी बएको बए त्मस्तो लनदेचशकाको आधायभा रागत अनभुान तमाय गनुव 

ऩनेछ । 

 

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ तमाय गरयएको रागत अनभुान स्र्ीकृलतको रालग देहाम फभोचजभको सलभलत सभऺ ऩेश गनुव ऩनेछ ः्–  

क)  उऩाध्मऺ                                        – अध्मऺ 

ख) प्रभखु, प्रशासकीम अलधकृत       – सदस्म 

ग) कृवष ऺेत्र हेने ÷शाखा÷प्रभखु,                                     – सदस्म 

घ) गाउॉ स्तयीम उद्योग र्ाचणज्म सॊघको प्रलतलनलध य सो नबएभा चजल्रा उद्योग र्ाचणज्म सॊघको प्रलतलनलध – सदस्म 

ङ)  गाउॉऩालरकाको आलथवक प्रशासन शाखा प्रभूख                  — सदस्म 

च) याशन व्मर्स्था गनुव ऩने ऺेत्रसॉग सम्फचधधत शाखाको प्रभूख –          – सदस्म 

छ) खरयद इकाई प्रभखु             – सदस्म सचचर् 

३) उऩलनमभ (२) फभोचजभको सलभलतरे मस लनमभ फभोचजभ रागत अनभुान स्र्ीकृत गदाव उऩलनमभ (१) भा उचल्रचखत कुयाराई आधाय लरई 

अनसूुची–१० फभोचजभको ढाॉचाभा स्र्ीकृत गनुव ऩनेछ । 

 

१००. याशन खरयद फधदोफस्त गने् (१) याशन फधदोफस्त गदाव प्रत्मेक सारको भाघ एक गतेदेचख नमाॉ आऩूलतवकतावरे याशन  आऩूलतव गनुवऩने 

गयी ऐन य मस लनमभार्री फभोचजभ लसरफधदी दयबाउऩत्र र्ा फोरऩत्र आव्हान गयी याशनको खरयद फधदोफस्त गनव सवकनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ आव्हान गरयने लसरर्धदी दयबाउऩत्र र्ा फोरऩत्र भाग गदाव देहामका कुया सभेत उल्रेख गनुव ऩनेछ ः्– 

क) याशन, दाना, आहायाको वकलसभ, गणुस्तय, 

ख) दैलनक आर्श्मक ऩरयभाण,  



ग) सम्झौता अर्लध बय भूल्मर्वृद्ध नददईने, य  

घ) नेऩारी नागरयकसॉग भात्र सम्झौता गनव सवकने । 

३) मस लनमभ फभोचजभ खोलरएका लसरफधदी दयबाउऩत्र र्ा फोरऩत्रको तरुनात्भक तालरका अनसूुची– ११ फभोचजभको ढाॉचाभा फनाउनःृु ऩनेछ 

। 

४) गाउॉऩालरकारे उऩलनमभ (४) फभोचजभका दयबाउऩत्र र्ा फोरऩत्रको ऩयीऺण य भूल्माङ्कन ऐन य मस लनमभार्री फभोचजभ गयी सफैबधदा घटी 

दयर्ाराको लसरफधदी दयबाउऩत्र र्ा फोरऩत्र स्र्ीकृत गनुव ऩनेछ य त्मस्तो घवट दयर्ारासॉग सम्झौता गनुव ऩनेछ । 

५) मस लनमभ फभोचजभ लसरर्धदी दयबाउऩत्र र्ा फोरऩत्र ऩेश गने लसरफधदी दयबाउऩत्रदाता र्ा फोरऩत्रदातारे दईु र्ा दईु बधदा फढी 

आइटभको भारसाभानको दययेट प्रचलरत फजाय भूल्मको शत प्रलतशत बधदा फढी उल्रेख गयेको ऩाइएभा भूल्माङ्कन सलभलतरे त्मस्तो लसरर्धदी 

दयबाउऩत्र र्ा फोरऩत्र यदा  गनव लसपारयस गनव ससनछे  । 

६) मस लनमभ फभोचजभ खरयद सम्झौता बएको सात ददनलबत्र प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे उऩलनमभ (४) फभोचजभको तरुनात्भक तालरका 

सवहतको प्रलतरे्दन तमाय गयी सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमभा जानकायी ददन ुऩनेछ । 

७) कुनै वकलसभको वढराससु्ती बई याशन फधदोफस्त हनु नसकेभा र्ा सयकायी हालन नोससानी हनु गएभा त्मस्तो हानी नोससानी प्रलत प्रभखु 

प्रशासकीम अलधकृत चजम्भेर्ाय हनुेछ । 

८) याशन फधदोफस्त गने गाउॉऩालरकारे मस ऩरयच्छेदभा उल्रेख बएको कुयाको हकभा मसै फभोचजभ य अधम कुयाको हकभा ऐन य मस 

लनमभार्रीको व्मर्स्था ऩारना गयी याशन फधदोफस्त गनुव ऩनेछ । 

  

१०१. लनयीऺण गनव ससने् (१) आऩूलतवकतावरे सम्झौता अनसुायको गणुस्तयको याशन उऩरब्ध गयाए नगयाएको सम्फधधभा प्रभखु प्रशासकीम 

अलधकृतरे आर्श्मकतानसुाय लनयीऺण गनव ससनेछ य सम्झौता अनसुायको गणुस्तयको याशन उऩरब्ध नगयाएको ऩाइएभा खरयद सम्झौता बङ्ग गने 

कायफाही गनव ससनेछ । 

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ र्ा अधम कुनै कायणरे सम्झौता बङ्ग गयेकोभा आऩूलतवकतावरे गाउॉऩालरकाराई कुनै ऩेश्की यकभ लतनव फाॉकी बए 

त्मस्तो ऩेश्की यकभ य सो यकभभा ऩेश्की लरएको लभलतदेचख र्ावषवक दश प्रलतशतका दयरे हनुे ब्माज सभेत लतनुव ऩनेछ । लनजरे त्मसयी सम्झौता 

बङ्ग गयेको तीस ददनलबत्र नलतयेभा सो यकभ लनजर्ाट सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय गरयनछे । 

 



१०२. ऩेश्की दददाॊ जभानत लरन ु ऩने् (१) गाउॉऩालरकारे आऩूलतवकताराई खरयद सम्झौता बएऩलछ ऩेश्की ददन ु ऩने बएभा लनजफाट त्मस्तो 

ऩेश्की यकभराई खाम्ने गयी र्ाचणज्म फैंकफाट जायी बएको य कम्तीभा सात भवहनाको भाधम अर्लध बएको फैंक जभानत लरई कफोर अङ्कको 

ऩच्चीस प्रलतशतसम्भ ऩेश्की ददन ससनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ ददएको ऩेश्की यकभ आऩूलतवकतावको प्रत्मेक भवहनाको लफरफाट ऩचास प्रलतशतको वहसाफरे कट्टी गयी चारू आलथवक 

र्षवको अधतसम्भभा सम्ऩूणव ऩेश्की यकभ असूर गयी ससन ुऩनेछ । 

३) आऩूलतवकतावराई प्रथभ ऩटक ददएको ऩेश्की यकभ असरु बएऩलछ गाउॉऩालरकारे लनजफाट कम्तीभा सात भवहनाको भाधम अर्लध बएको 

जभानत लरई नमाॉ आलथवक र्षवको श्रार्ण भवहनाभा कफोर अङ्कको ऩच्चीस प्रलतशतसम्भ ऩेश्की ऩनु् ददन ससनेछ य त्मसयी ददईएको ऩेश्की यकभ 

उऩलनमभ (२) फभोचजभ कट्टी गयी सोहीःे आलथवक र्षवको ऩौष भसाधतसम्भभा ऩेश्की यकभ असूर गरयससन ुऩनेछ । 

४) आऩूलतवकतारे उऩलनमभ (१) य (३) फभोचजभ ददईएको ऩेश्की यकभ फयाफयको याशन लनजको गोदाभभा भौज्दात याख्न ुऩनेछ ।  

 

१०३. याशनको लनलभि अधम व्मर्स्था गनव सवकने् गाउॉऩालरकारे  याशनको सट्टा नगद उऩरब्ध गयाउन ु ऩने बएभा कामवऩालरकाफाट लनणवम 

गयी लनमभ ९९ फभोचजभ स्र्ीकृत रागत अनभुानको दय य स्र्ीकृत दयफधदीको वहसार्रे हनु आउने यकभ नगदै उऩरव्ध गयाउन ससनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

ऩरयच्छेद – ९ 

घय जग्गा बाडाभा लरन ेतथा सेर्ा कयायभा लरन ेव्मर्स्था 

 

१०४. घय जग्गा बाडाभा लरने सम्फधधी व्मर्स्था् (१) गाउॉऩालरकारे घय जग्गा बाडाभा लरन ुऩदाव शहयी ऺेत्रको हकभा कम्तीभा ऩधर ददनको 

अर्लधको सूचना याचष्यम स्तयको सभाचायऩत्रभा प्रकाशन गयी य ग्राभीण  ऺेत्रको हकभा स्थानीम सभाचाय ऩत्र, स्थानीम एप.एभ. भापव त सचुना 

गने य त्मस्तो लनकाम य देहामका कामावरमको सूचना ऩाटीभा कम्तीभा सात ददनको अर्लधको सूचना टाॉस गयी बाडाको प्रस्तार् भाग गनुव ऩनेछ 



ः्– 

क) सम्र्चधधत र्डा कामावरम, 

ख) चजल्रा सभधर्म सलभलतको कामावरम, य 

ग) कोष तथा रेखा लनमधत्रक कामावरम । 

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको सूचनाभा देहामका कुया खरुाउन ुऩनेछ्– 

क) गाउॉऩालरकाको नाभ य ठेगाना, 

ख) घय जग्गा आर्श्मक बएको ऺेत्र र्ा स्थान  

ग) बाडाभा लरन खोजेको घय जग्गाको प्रकृलत, ऺेत्रपर य अधम आर्श्मक वर्र्यण, 

घ) उऩलनमभ (४) फभोचजभको सलभलतरे लनधावयण गयेको दययेटभा भात्र घय जग्गा बाडाभा लरइने कुया,  

ङ) घय जग्गाधनीरे प्रस्तार् ऩेश गने तरयका य त्मस्तो प्रस्तार्का साथ ऩेश गनुव ऩने धमूनतभ वर्र्यण,  

च) प्रस्तार् दाचखरा गने स्थान य अचधतभ लभलत,  

छ) घय जग्गाको बाडा बकु्तानीका शतवहरु य कय कट्टीको वर्षम, य  

ज) गाउॉऩालरकारे उऩमकु्त ठानेका अधम कुया । 

३) उऩलनमभ (१) फभोचजभको अर्लधलबत्र दाचखरा बएको घय जग्गा बाडाभा ददने प्रस्तार् खोरी उऩलनमभ (४) फभोचजभको सलभलतभा ऩेश गनुव 

ऩनेछ । 

४) गाउॉऩालरकारे बाडाभा लरने घय जग्गाको बाडा लनधावयण गनव देहाम फभोचजभको घयबाडा लनधावयण सलभलत यहनेछ ः्–  

क) अध्मऺ             – अध्मऺ 

ख) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत                   – सदस्म 

ग) प्रभखु, प्रावर्लधक शाखा ,    – सदस्म 

घ) घय जग्गा बाडाभा लरने शाखाको प्रभखु          – सदस्म 

ङ) आलथवक प्रशासन प्रभखु      – सदस्म सचचर् 



५) उऩलनमभ (४) फभोचजभको सलभलतको फैठक सम्फधधी कामववर्लध सो सलभलत आपैरे लनधावयण गये फभोचजभ हनुेछ । 

६) उऩलनमभ (४) फभोचजभको सलभलतरे उऩलनमभ (३) फभोचजभ ऩेश बएका प्रस्तार्को भूल्माङ्कन देहामका आधायभा गयी घय जग्गाको बाडा 

लनधावयण गनेछ्– 

क) घय जग्गा यहेको स्थान य फाटोको सवुर्धा, 

ख) घय जग्गाको फनार्ट य ऺेत्रपर, 

ग) बौलतक सवुर्धा, 

घ) घय जग्गाको ऩरयसय,  

ङ) घय जग्गा धनीरे प्रस्तार् गयेको बाडा यकभ, य 

च) घयबाडाको प्रचलरत दययेट । 

७) उऩलनमभ (६) फभोचजभ घय जग्गा बाडाको यकभ लनधावयण गयेऩलछ घय जग्गा बाडा लनधावयण सलभलतरे सोको जानकायी गाउॉऩालरकाराई 

लरचखत रुऩभा ददन ुऩनेछ । 

८) उऩलनमभ (७) फभोचजभको जानकायी प्राप्त बएऩलछ गाउॉऩालरकारे सम्फचधधत घय जग्गाधनीसॉग सम्झौता गयी घय जग्गा बाडाभा लरन ुऩनेछ 

। 

९) उऩलनमभ (८) फभोचजभको सम्झौता घय जग्गा धनी य गाउॉऩालरकाको भञ्जुयीभा नर्ीकयण गनव सवकनेछ । 

१०) घय जग्गा बाडाको दययेटभा फवृद्ध गनुव ऩयेभा उऩलनमभ (४) फभोचजभको सलभलत सभऺ ऩेश गनुव ऩनेछ ।  

११) गाउॉऩालरकारे  र्ावषवक ऩाॉच राख रुऩैमाॉसम्भ घयजग्गा बाडा लतनुवऩने गयी घयजग्गा बाडाभा लरन ुऩयेभा उऩलनमभ (१) फभोचजभको सूचना 

फभोचजभ प्राप्त प्रस्तार्भध्मे उऩमकु्त प्रस्तार्भा सेर्ा, सवुर्धा तथा बाडा यकभ सम्फधधभा घय जग्गा धनीसॉग सोझै र्ाताव गयी घयजग्गा बाडाभा लरन 

ससनेछ । 

 

१०५. सेर्ा कयायभा लरने सम्फधधी कामववर्लध् (१) कामावरम सयुऺा, चचठ्ठीऩत्र ओसाय ऩसाय, सयसपाई, वर्द्यतु य धायाको सञ्चारन तथा येखदेख, 

ऩशसु्र्ास््म तथा कृवष प्रसाय कामव, फगैंचाको सम्बाय य येखदेख, टाईवऩङ र्ा कम्प्मटुय टाईऩ, ड्राईलबङ जस्ता दैलनक कामव सञ्चारन गनव आर्श्मक 

ऩने सेर्ा कयायभा लरन ुऩयेभा गाउॉऩालरकारे कुनै व्मचक्त, पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीसॉग कयाय गयी त्मस्तो सेर्ा कयायभा लरन ससनेछ ।  



२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको सेर्ा कयायभा लरदाॉ त्मस्तो सेर्ाको आर्श्मकता, वकलसभ, सभमार्लध, गणुस्तय, सेर्ा सञ्चारन वर्लध, राग्ने भोटाभोटी 

खचव य कामव ऺेत्रगत शतव तमाय गयी प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतफाट स्र्ीकृत गयाउन ुऩनेछ ।  

३) ऩाॉच राख रुऩैंमाॉसम्भ  सेर्ा शलु्क राग्ने सेर्ा र्ाताव गयी खरयद गनव सवकनेछ । सो यकभ बधदा फढी सेर्ा शलु्क राग्ने सेर्ाको हकभा 

ऩधर ददनको सूचना यावष्डम सभाचाय ऩत्रभा र्ा स्थानीम ऩत्रऩलत्रकाभा   प्रकाशन गयी य गाउॉऩालरका एफॊ देहामका कामावरमको सूचना ऩाटीभा 

सूचना टाॉस गयी प्रस्तार् भाग गनव सवकनेछ ः्–  

क) चजल्रा प्रशासन कामावरम, 

ख) चजल्रा सभधर्म सलभलत को कामावरम, य 

ग) कोष तथा रेखा लनमधत्रक कामावरम । 

४) उऩलनमभ (३) फभोचजभको सूचनाभा देहामका कुया खरुाउन ुऩनेछ्– 

क) सम्फचधधत गाउऩालरकाको नाभ य ठेगाना, 

ख) सेर्ाको प्रकृलत, ऩरयभाण, शतव य अधम आर्श्मक कुया, 

ग) सेर्ा प्रदान गनुव ऩने स्थान य अर्लध, 

घ) प्रस्तार्दातारे प्रस्तार्साथ ऩेश गनुव ऩने धमूनतभ कागजात य वर्र्यण,  

ङ) प्रस्तार् दाचखरा गनुवऩने अचधतभ लभलत य स्थान, 

च) सेर्ा शलु्क बकु्तानीका शतव य कय कट्टीको वर्षम, य 

छ) अधम आर्श्मक कुया । 

५) गाउॉऩालरकारे म्मादलबत्र प्राप्त बएका प्रस्तार् लनमभ ६८ फभोचजभ खोरी प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् भूल्माङ्कन गनुव ऩनेछ । 

६) उऩलनमभ (५) फभोचजभ प्रस्तार् भूल्माङ्कन गदाव उऩलनमभ (२) फभोचजभको कामव ऺेत्रगत शतव ऩूया गयी सरै्बधदा घटी सेर्ा शलु्क प्रस्तार् 

गनेःे प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् स्र्ीकृत गयी सेर्ा कयाय सम्झौता गनुव ऩनेछ ।  

७) उऩलनमभ (६) फभोचजभ स्र्ीकृत प्रस्तार्को प्रस्तार्दाता सेर्ा कयाय गनव नआएभा त्मसऩलछको सरै् बधदा घटी सेर्ा शलु्क प्रस्तार् गने 

प्रस्तार्दातासॉग सेर्ा कयाय गनव सवकनेछ ।  

८) सेर्ा प्रदामकरे प्रदान गयेको सेर्ाको अनगुभन गाउॉऩालरकारे सभम सभमभा  गनुव ऩनेछ । त्मसयी अनगुभन गदाव सेर्ा सधतोषजनक बएको 



नऩाइएभा र्ा कयाय फभोचजभको नबएभा सेर्ा प्रदामकराई सेर्ाको स्तय र्वृद्ध गनव सूचना ददन ुऩनेछ य त्मसयी सूचना ददॊदा ऩलन सेर्ाको स्तय 

र्वृद्ध नबएभा सेर्ा कयाय यदा  गयी अको सेर्ा कयायको व्मर्स्था गनुव ऩनेछ । 

९) मस लनमभभा अधमत्र जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ को उऩदपा (८) फभोचजभका 

ऩदहरुफाट सम्ऩादन गरयने कामव धमूनतभ ऩारयश्रलभक तोकी व्मचक्त र्ा सॊस्थासॉग कयाय गयी सेर्ा कयायफाट सम्ऩादन गनुव ऩनेछ । 

 

१०६. भारसाभान भभवत सम्बाय गने गयाउने कामववर्लध् (१) गाउॉऩालरकाभा यहेको कुनै भारसाभान भभवत सम्बाय गनुव ऩने बए सोको लरचखत 

जानकायी त्मस्तो भारसाभानको उऩमोगकतावरे प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतराई ददन ुऩनेछ । त्मसयी जानकायी प्राप्त बएऩलछ लनजरे लनमभ १४ 

को उऩलनमभ (५) फभोचजभ रागत अनभुान तमाय गयाई स्र्ीकृत गनुव ऩनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ रागत अनभुान स्र्ीकृत बएऩलछ भारसाभानको भभवत आफ्नै र्कव शऩ र्ा भभवत केधद्र बए त्मस्तो भारसाभानको 

भभवत त्मस्तो र्कव शऩ र्ा भभवत केधद्रफाट गयाउन ुऩनेछ । त्मसयी भभवत गयाउॉदा कुनै भारसाभान, उऩकयण र्ा ऩाटऩूजाव पेयफदर गनुवऩने बएभा 

त्मस्तो भारसाभान, उऩकयण र्ा ऩाटऩूजाव भौज्दातफाट लरई य भौज्दातभा नबए ऐन य मस लनमभार्रीको प्रविमा अर्रम्र्न गयी खरयद गनुवऩनेछ 

। 

३) उऩलनमभ (२) फभोचजभ उऩकयण र्ा ऩाटऩूजाव खरयद गयेकोभा त्मस्तो भारसाभान र्ा उऩकयण चजधसी दाचखरा गयाई प्रलत एकाई भूल्म ऩाॉच 

हजाय रुऩैमाॉःॉबधदा फढी ऩने उऩकयण र्ा ऩाटऩूजावको अलबरेख याख्न ुऩनेछ य त्मस्ता ऩाटऩूजाव ऩयुाना उऩकयण र्ा ऩाटवऩूजावको रालग प्रलतस्थाऩन 

गरयएको कुया सम्फचधधत प्रावर्लधकफाट प्रभाचणत गयाई ऩयुाना साभान चजधसी दाचखरा गनुव ऩनेछ ।  

४) आफ्नो र्कव शऩ र्ा भभवत केधद्र नबएको अर्स्थाभा ऐन य मस लनमभार्रीको प्रकृमा अर्रम्र्न गयी भारसाभान भभवत सम्बाय गयाउन ुऩनेछ 

। 

५) मस लनमभभा अधमत्र जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन आफ्नै र्कव शऩ र्ा भभवत केधद्र बएको अर्स्थाभा भभवत कामव अलबरेख पायाभभा 

(जफ काडव) येकडव याखी भभवत ऩश्चात ्रागत चस्र्कृत गनव सवकनेछ । 

 

१०७. उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामफाट काभ गयाउने कामववर्लध् (१) मस लनमभार्रीभा अधमत्र जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन 

एक कयोड रुऩैमाॉसम्भका रागत अनभुान बएको लनभावण कामव र्ा सो सम्फधधी सेर्ा उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामर्ाट गयाउन र्ा प्राप्त 

गनव सवकनेछ । 

२) उऩलनमभ (१) को प्रमोजनको रालग सम्फचधधत काभ र्ा सेर्ाको प्रकृलत, ऩरयभाण, राग्ने यकभ, उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामरे 



व्महोने र्ा व्महोनुव ऩने यकभ य अधम आर्श्मक कुयाहरु खरुाई सार्वजलनक सूचना प्रकाशन गयी प्रस्तार् भाग गनव र्ा त्मस्तो सलभलत र्ा सभदुाम 

आपैरे प्रस्तार् र्ा लनरे्दन ऩेश गनव ससनेछ । 

३) उऩलनमभ (२) फभोचजभको प्रस्तार् र्ा लनरे्दन प्राप्त बएऩलछ गाउॉऩालरका÷नगयऩालरका  य त्मस्तो उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामरे 

आर्श्मकतानसुाय छरपर, र्ाताव र्ा लनभावण स्थरको भ्रभण गयी त्मस्तो काभ र्ा सेर्ाका सम्फधधभा खरयद सम्झौता गनुवःु ऩनेछ । त्मस्तो 

सम्झौताभा देहामको कुयाहरु उल्रेख गनुव ऩनेछ्– 

क) लनभावण कामव र्ा सेर्ाको प्रकृलत, ऩरयभाण, रागत अनभुान, उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामरे व्महोने र्ा व्महोनुव ऩने यकभ, कामव 

र्ा सेर्ा सम्ऩन्न गनुव ऩने अर्लध, 

ख) साठ  राख रुऩैमाॉबधदा फढी रागत अनभुान बएको कामवभा प्रत्मेक कामव एकाईभा उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामरे गनुव ऩने 

मोगदान, 

ग) गाउॉऩालरकारे सम्फचधधत कामवको लडजाइन, रागत अनभुान तमाय गने, स्र्ीकृत गने, प्रावर्लधक सल्राह ददने, नाॊऩजाॉच गने, जाॉचऩास गने य 

अधम आर्श्मक प्रावर्लधक सहमोग उऩरब्ध गयाउन,े सऩुयीरे्ऺण, गणुस्तय लनमधत्रण गने,  

ग) लनभावण कामव र्ा सेर्ा गाउॉऩालरका  य उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामको सहबालगताभा सम्ऩन्न र्ा उऩरब्ध हनुे,  

घ) सम्ऩन्न लनभावण कामवको सञ्चारन र्ा भभवत सम्बाय उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामरे गनुव ऩने, 

ङ) गाउॉऩालरकारे उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामराई उऩरब्ध गयाईने ऩेश्की यकभ, 

च) सम्ऩन्न लनभावण कामव र्ा सेर्ाको बकु्तानीको शतव य तरयका, य 

छ) अधम आर्श्मक कुयाहरु ।  

४) उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामराई लनभावण कामव र्ा सेर्ाको काभ ददॊदा उऩलनमभ (३) को खण्ड (ख) फभोचजभको रागत अनभुानभा 

यहेको भूल्म अलबर्वृद्ध कय, ओबयहेड, कचधटधजेधसी यकभ य जनसहबालगताको अॊश कट्टा गयेय भात्र बकु्तानी ददनऩुनेछ ।  

५) साभाधमतमा उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामफाट कामव गयाउॉदा ऩेश्की उऩरब्ध गयाइने छैन । तय, आमोजनाको प्रकृलत अनसुाय 

ऩेश्की यकभ नददएसम्भ काभ प्रायम्ब नहनुे अर्स्था बएभा सम्झौता यकभको फढीभा फीस प्रलतशत यकभसम्भको अलग्रभ रुऩभा ऩेश्की ददन 

ससनेछ । त्मसयी ददएको ऩेश्कीको अचधतभ वकस्ता बकु्तानी गनुवःु अचघ पछ्यौट गयी ससनऩुनेछ । 

६) उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामरे हयेक वकस्ताको काभको प्रावर्लधक भूल्माङ्कन, लफर, बऩावई य खर्र्चव प्रभाचणत गने अधम कागजात 

त्मस्तो सलभलत र्ा सभदुामको फैठकफाट अनभुोदन गयाई गाउॉऩालरका÷नगयऩालरकाभा ऩेश गनुव ऩनेछ ।  



७) उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामरे आपूरे प्रत्मेक वकस्ताभा गयेको खचवको सूचना सार्वजलनक स्थरभा टाॉस गनुवऩनेछ य आपूरे गयेका 

काभकायफाहीको सम्फधधभा कामवऩालरकारे तोकेको प्रविमा फभोचजभ तोकेको अर्लधलबत्र सार्वजलनक ऩरयऺण गनुवऩनेछ । 

८) गाउॉऩालरकारे उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामराई सम्फचधधत काभको रालग प्रावर्लधक सहमोग उऩरब्ध गयाउन नससने बएभा सो 

काभको रालग आर्श्मक प्रावर्लधक जनशचक्त सो सलभलत र्ा सभदुाम आपैरे कयायभा लनमकु्त गनव ससनेछ । त्मसयी लनमकु्त गरयएको 

प्रावर्लधकराई ददनऩुने ऩारयश्रलभक गाउॉऩालरकारे कट्टा गयेको कचधटधजेधसीफाट बकु्तानी गनुवऩनेछ ।  

तय, त्मस्तो ऩारयश्रलभक रागत अनभुानको तीन प्रलतशत बधदा फढी हनुे छैन ।  

९) उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामफाट सञ्चालरत हनुे लनभावण कामवभा रोडय, एससाबेटय, योरय, डोजय, ग्रडेय वर्टुलभन लडस्रीव्मटुय, वर्टुलभन 

ब्र्ाइरय जस्ता हेबी भेशीनहरु प्रमोग गनव सवकने छैन । 

तय, रागत अनभुान तमाय गदावको सभमका हेबी भेशीन प्रमोग गनुव ऩने जवटर प्रकृलतको कामव बनी उल्रेख बएको यहेछ बने सम्फचधधत 

प्रावर्लधकको लसपारयसभा गाउॉऩालरकाफाट सहभलत लरई त्मस्ता भेशीन प्रमोग गनव सवकनेछ ।  

१०) उऩलनमभ (९) को प्रलतफधधात्भक र्ासमाॊश वर्ऩयीत हेबी भेशीन प्रमोग गयेको ऩाइएभा त्मस्तो उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामसॉग 

बएको सम्झौता यदा  गरयनेछ । 

११) उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभूदामरे ऩाएको काभ आऩैmरे सम्ऩन्न गनुव ऩनेछ य कुनै लनभावण व्मर्सामी र्ा सफ कधरसटयफाट गयाउन 

सवकने छैन । कुनै कायणर्श सो सलभलत र्ा सभदुाम आऩैmरे सभमभा सो काभ सम्ऩन्न गनव नससने बएभा सो कुयाको सूचना गाउॉऩालरकाराई 

ददन ुऩनेछ । त्मसयी सूचना प्राप्त बएऩलछ गाउॉऩालरकारे सो सम्फधधभा आर्श्मक जाॉच गयी सो  सलभलत र्ा सभदुामसॉग बएको सम्झौता तोडी 

फाॉकी काभ ऐन य मस लनमभार्री फभोचजभ गयाउन ुऩनेछ ।  

१२) उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामरे लनभावण कामव सम्ऩन्न गरयसकेऩलछ गाउॉऩालरकारे खटाएको प्रावर्लधक कभवचायीफाट त्मस्तो काभको 

जाॉचऩास गयाई गाउॉऩालरकाफाट प्राप्त यकभ य जनसहबालगताफाट व्महोरयएको श्रभ, नगद र्ा चजधसी सभेत कूर खचवको वर्र्यण गाउॉऩालरकाभा 

ऩेश गनुव ऩनेछ । गाउॉऩालरकारे त्मसयी प्राप्त बएको वर्र्यण तथा उक्त लनभावण कामवको सबे, लडजाइन, रागत अनभुान, सऩुरयरे्ऺण य 

कामवसम्ऩादन गने व्मचक्त तथा ऩदालधकायीको नाभ य ऩद सभेत खलु्ने गयी कामव सम्ऩन्न प्रलतरे्दन तमाय गयी अलबरेख याख्न ुऩनेछ ।  

१३) उऩलनमभ (१२) फभोचजभ लनभावण कामव सम्ऩन्न बएऩलछ गाउॉऩालरकारे सोको येखदेख, भभवत सम्बाय गने चजम्भेर्ायी सभेत तोकी 

आमोजनाको स्र्ालभत्र् उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामराई नै हस्ताधतयण गनुव ऩनेछ ।  

१४) उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामरे आपूरे प्राप्त गयेको कुनै यकभ दरुुऩमोग गयेको ऩाइएभा गाउॉऩालरकारे छानलफन गयी त्मस्तो 



यकभ उऩबोक्ता सलभलतका ऩदालधकायीहरुफाट दाभासाहीरे सयकायी फाॉकी सयह असरु उऩय गनुव ऩनेछ । त्मस्तो यकभ असरु उऩय गने कामवभा 

गाउॉऩालरकाराई सहमोग ऩ¥ुमाउन ुसम्फचधधत प्रभखु चजल्रा अलधकायीको कतवव्म हनुेछ ।  

१५) उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामरे प्राप्त गयेको कुनै काभभा लनभावण व्मर्सामीराई सॊरग्न गयाइएको ऩाइएभा  गाउॉऩालरकारे उक्त 

उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामसॉग बएको सम्झौता यदा  गयी त्मस्तो उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामराई बवर्ष्मभा त्मस्तो 

वकलसभको कुनै काभ गनव नददने अलबरेख याखी सो काभ गने लनभावण व्मर्सामीराई कारो सूचीभा याख्न सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमभा 

लसपारयस गनुव ऩनेछ । 

१६) मस लनमभ फभोचजभ उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामफाट काभ गयाउॉदा गाउॉऩालरका÷नगयऩालरकारे देहामका वर्षमका सम्फधधभा 

अऩनाउन ुऩने कामववर्लध सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमरे तोकेफभोचजभ हनुेछ ः्—  

क) श्रभ भूरक काभको लनधावयण,  

ख) उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभूदामको गठन वर्लध य काभ, कतवव्म य अलधकाय, 

ग) काभ र्ा सेर्ाभा लभतव्मवमता, गणुस्तयीमता, ददगोऩना अलबर्वृद्ध गने तरयका, 

घ) आम्दानी खचवको अलबरेख याख्न,े 

ङ) काभ र्ा सेर्ाको सऩुरयरे्ऺण य अनगुभन,  

च) लनभावणकामवको पयपायक य जाॉचऩास, य 

छ) अधम आर्श्मक कुयाहरु । 

१७) उऩबोक्ता सलभलत र्ा राबग्राही सभूदामरे उऩलनमभ (१३) फभोचजभ हस्ताधतरयत आमोजनाकोःे सेर्ा उऩमोग गये र्ाऩत उऩबोक्तारे लतनुवऩने 

सेर्ा शलु्क तोसन ससनेछ य त्मस्तो शलु्क जम्भा गने कुनै कोष खडा गयी सोही कोषफाट त्मस्तो लनभावण कामव सञ्चारन तथा भभवत सम्बाय 

गनुवऩनेछ । 

 

१०८. अभानतफाट लनभावण कामव गयाउने् (१) गाउॉऩालरकारे अभानतफाट काभ गनव खचवगने अलधकाय प्राप्त अलधकायीरे आपुबधदा एक तह 

भालथको अलधकायीको स्र्ीकृलत लरन ुऩनेछ ।  

२) अभानतफाट काभ गनुवऩदाव सो काभको रालग आर्श्मक ऩने प्रावर्लधक सेर्ा य लनभावण साभग्री ऐन य मस लनमभार्रीको प्रकृमा फभोचजभ 

खरयद गयी ज्माराभा काभ गयाउन ुऩनेछ ।  



३) मस लनमभार्री फभोचजभ अभानतफाट लनभावण कामव गनुव ऩयेभा त्मस्तो काभ एकराख रुऩैमाॉभा नफढाई खण्ड खण्ड गयी र्ातावफाट गयाउन र्ा 

लनभावण सम्फधधी काभ आर्श्मक लनभावण साभग्री उऩरब्ध गयाई ज्माराभा ददन सवकनेछ । 

 

१०९. गैय सयकायी सॊस्थाफाट काभ गयाउने सम्फधधी व्मर्स्था् (१) गाउॉऩालरकारे ऐनको दपा ४६ फभोचजभ गैय सयकायी सॊस्थाफाट काभ 

गयाउनकोःे रालग त्मस्तो काभको आर्श्मकता, वकलसभ, सभमार्लध, काभको गणुस्तय, जनशचक्त, कामव सञ्चारन वर्लध सवहतको कामवऺ ेत्रगत शतव य 

राग्ने यकभको भोटाभोटी अनभुान तमाय गनुव ऩनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको काभ गयाउनको रालग त्मस्तो काभ गर्र्ने उदा ेश्म याखी प्रचलरत कानून फभोचजभ दताव बएको य लनमभ १९ 

फभोचजभको भौजदुा सूचीभा सभारे्श बएका गैय सयकायी सॊस्थाराई कम्तीभा ऩधर ददनको अर्लध ददई यावष्डमस्तय र्ा स्थानीमस्तयको दैलनक 

सभाचायऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी सो सॊस्थाफाट प्रस्तार् भाग गनुव ऩनेछ ।  

३) उऩलनमभ (२) फभोचजभको सूचनाभा देहामका कुयाहरु खरुाउन ुऩनेछ्– 

क) गाउॉऩालरकाको नाभ य ठेगाना, 

ख) प्रस्तावर्त कामवको प्रकृलत, ऩरयभाण य अधम आर्श्मक वर्र्यण, 

ग) प्रस्तावर्त कामव गनुव ऩने स्थान य सम्ऩन्न गनुवऩने अर्लध, 

घ) प्रस्तार् दाचखरा गनुव ऩने अचधतभ लभलत य स्थान, 

ङ) प्रस्तार्को ढाॉचा, 

च) प्रस्तार्दातारे प्रस्तार्साथ ऩेश गनुवऩने कागजात,  

छ) बकु्तानीका शतव य कय कट्टी, य 

ज) गाउॉऩालरकारे आर्श्मक ठानेका अधम कुया । 

४) उऩलनमभ (२) फभोचजभको भाग अनसुाय ऩनव आएका प्रस्तार्हरु प्रस्तार्दाताको योहर्यभा खोरी भचुलु्का तमाय गनुव ऩनेछ । 

५) भूल्माङ्कन सलभलतरे उऩलनमभ (१) फभोचजभको कामवऺ ेत्रगत शतव ऩूया गयी धमूनतभ यकभ प्रस्तार् गने प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् स्र्ीकृलतका 

रालग प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत सभऺ लसपारयस गनुव ऩनेछ ।  

६) उऩलनमभ (५) फभोचजभ लसपारयस बएको प्रस्तार् उऩमकु्त देचखएभा गाउॉऩालरकारे त्मस्तो प्रस्तार् स्र्ीकृत गयी सम्फचधधत प्रस्तार्दाताराई 



सम्झौता गनव आउन लभलत खोरी सूचना ददन ुऩनेछ य त्मस्तो लभलतभा लनज उऩचस्थत बएभा लनजसॉग सम्झौता गनुव ऩनेछ । 

७) उऩलनमभ (६) फभोचजभ सूचना ददईवएको प्रस्तार्दाता सम्झौता गनव नआएभा लनजऩलछको उऩलनमभ (१) फभोचजभको कामव ऺेत्रगत शतव ऩूया 

गयी सरै्बधदा कभ यकभ प्रस्तार् गने प्रस्तार्दातासॉग सम्झौता गनव सवकनेछ ।  

 

 

 

 

ऩरयच्छेद– १० 

ऩनुयार्रोकन सम्फधधी व्मर्स्था 

 

११०. प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत सभऺ ददईने लनरे्दनभा खरुाउन ुऩने कुया् खरयद कायफाही र्ा लनणवमको ऩनुयार्रोकनको रालग ऐनको दपा 

४७ फभोचजभ प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतसभऺ लनरे्दन ददन चाहने  फोरऩत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातारे त्मस्तो लनरे्दनभा देहामका कुयाहरु खरुाई 

हस्ताऺय गयेको हनु ुऩनेछ ः्— 

क) लनरे्दकको नाभ, ठेगाना, टेलरपोन, फ्मासस नम्र्य य ईभेर ठेगाना, 

ख) सङ्गदठत सॊस्था बए त्मसयी लनरे्दन ददन सो सॊस्थारे प्रदान गयेको अलधकाय ऩत्र, 

ग) फोरऩत्र सॊख्मा,  

घ) लनरे्दन ददनऩुने त्मगत य कानूनी आधाय,  

ङ) सम्फद्ध कागजातको प्रलतलरवऩ । 

 

१११. यकभको हद ः् ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (८) को प्रमोजनको रालग दईु कयोड रुऩैमाॉबधदा कभ यकभको खरयद कायफाहीको 

सम्फधधभा ऩनुयार्रोकन सलभलत सभऺ लनरे्दन ददन सवकने छैन ।    

तय, ऩूर्वमोग्मता र्ा प्रावर्लधक प्रस्तार् जस्ता भूल्म नखलु्ने प्रकृलतका फोरऩत्र र्ा प्रस्तार्को भूल्माङ्कन उऩय ऩनुयार्रोकन सलभलत सभऺ लनरे्दन 

ददन मस लनमभरे फाधा ऩने छैन ।  

११२. ऩनुयार्रोकनको रालग ददइने लनरे्दनभा खरुाउन ुऩने कुया् (१) ऐनको दपा ४९ फभोचजभ ऩनुयार्रोकनको रालग लनरे्दन ददन चाहन े



फोरऩत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातारे सो लनरे्दनभा देहामका कुया खरुाई हस्ताऺय गयेको हनु ुऩनेछ ः्—      

क) लनरे्दकको नाभ, ठेगाना, टेलरपोन नम्फय, फ्मासस नम्र्य य इभेर ठेगाना,  

ख) सॉगदठत सॊस्थाको तपव फाट लनरे्दन ददइने बए त्मसयीःे लनरे्दन ददन अलधकाय प्रदान गने कागजात,  

ग) खरयद कायफाहीको सॊचऺप्त वर्र्यण,   

घ) खरयद सम्झौता बइसकेको बए त्मस्तो सम्झौता बएको लभलत य प्राप्त गने आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी, ऩयाभशवदाता र्ा सेर्ा प्रदामक,  

ङ) लनरे्दकरे खरयद सम्झौता ऩाउन ुऩने त्मगत तथा कानूनी आधाय,   

च) खरयद सम्झौता प्राप्त गनेरे त्मस्तो सम्झौता ऩाउन नऩने त्मगत तथा कानूनी आधाय,  

छ) लनरे्दकको साम्ऩचिक (प्रोऩयाईटयी), व्माऩारयक य अधम गोप्म जानकायी सयुऺा गनवको रालग ऩनुयार्रोकन सलभलतरे कुनै वर्शेष उऩाम 

गरयददन ुऩने बए त्मस्तो वर्शेष उऩाम, य  

ज) सम्झौता प्राप्त नगयेका कायणरे लनरे्दकराई बएको र्ा ऩगु्न ससने र्ास्तवर्क हालन नोससानी ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको लनरे्दनको साथ लनरे्दकरे आपूरे गयेको दार्ी ऩवुष्ट गने कागजातको प्रलतलरवऩ सॊरग्न गनुव ऩनेछ । त्मस्तो 

कागजात लनजसॉग हनु नससने प्रकृलतको बएभा लनजरे त्मस्तो कागजात सम्फचधधत लनकामफाट चझकाई ऩाउन ऩनुयार्रोकन सलभलत सभऺ अनयुोध 

गनव ससनेछ ।      

३) उऩलनमभ (१) फभोचजभको लनरे्दनभा उचल्रचखत वर्षमका सम्फधधभा लनरे्दकरे ऩनुयार्रोकन सलभलत सभऺ सनुरु्ाई गयाउन चाहेभा सो 

सम्फधधी कायण य आधाय त्मस्तो लनरे्दनभा खरुाउन ुऩनेछ ।  

 

११३. जभानत याख्न ुऩने ः् (१) ऐनको दपा ५० फभोचजभ लनरे्दन ददने लनरे्दकरे फोरऩत्र र्ा प्रस्तार्भा आपूरे कफोर गयेको यकभकोःे 

०.१५ (शधुम दशभरफ एक ऩाॉच) प्रलतशतरे हनु आउने यकभ फयाफयको नगद यकभ र्ा कम्तीभा नब्फे ददन भाधम अर्लध बएको फैङ्क जभानत 

ऩेश गनुव ऩनेछ ।     

२) ऩूर्वमोग्मता र्ा प्रावर्लधक प्रस्तार् जस्ता भूल्म नखलु्ने प्रकृलतका प्रस्तार्को भूल्माङ्कन उऩय ऩनुयार्रोकन सलभलत सभऺ लनरे्दन ददन ु ऩदाव 

ऩूर्वमोग्मता प्रस्तार्को हकभा लनमभ ६१ को उऩलनमभ (१) को प्रलतफधधात्भक र्ासमाॊशको अधीनभा यही तोवकएको एकभषु्ट यकभ य प्रावर्लधक 

प्रस्तार्को हकभा फोरऩत्र जभानतको दश प्रलतशतरे हनुे यकभ फयाफय जभानत याख्न ुऩनेछ । 

३) ऩनुयार्रोकन सलभलतरे आपू सभऺ ऩयेको लनरे्दन उऩय गने कायफाही सम्फधधी व्मफस्था सॊघीम कानून फभोचजभ हनुेछ ।      



 

११४. ऩनुयार्रोकनको लनरे्दन ऩठाउन ेतरयका ः् (१) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत र्ा ऩनुयार्रोकन सलभलत सभऺ ऩनुयार्रोकनको रालग ददने 

लनरे्दन फोरऩत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाता आपैरे फझुाउन र्ा हरुाक, कुरयमय र्ा वर्द्यतुीम भाध्मभर्ाट ऩठाउन ससनेछ ।     

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ हरुाक, कुरयमय र्ा वर्द्यतुीम भाध्मभर्ाट ऩठाइएको लनरे्दन ऐन र्ा मस लनमभार्रीभा तोवकएको सभमार्लधलबत्र 

नऩगुेभा त्मस्तो लनरे्दन उऩय कुनै कायफाही हनुे छैन ।    

३) गाउॉऩालरकारे उऩलनमभ (१) फभोचजभ ऩनुयार्रोकनको लनरे्दन ऩयेको जानकायी प्राप्त गयेऩलछ ऩनुयार्रोकन सलभलतरे लनणवम नददएसम्भ 

खरयद सम्झौता योक्का याख्न ुऩनेछ ।  

 

११५. जानकायी तथा प्रलतविमाभा उल्रेख गनुवऩने कुया ः् (१) ऐनको दपा ५० को उऩदपा (३) फभोचजभ कामावरमरे ऩनुयार्रोकन 

सलभलतराई ददने जानकायी तथा प्रलतविमाभा ऩनुयार्रोकनको लनरे्दनभा गरयएको दार्ी सम्फधधी त्मगत वर्र्यण, खरयद कायफाहीको कानूनी 

आधाय य सम्र्द्ध कागजातको प्रलतलरवऩ सॊरग्न गनुव ऩनेछ ।     

२) ऩनुयार्रोकन सलभलतरे कामावरमराई खरयदसॉग सम्फचधधत कागजातभध्मे उऩमकु्त कागजात र्ा त्मसको कुनै अॊश ऩेश गनव आदेश ददएभा 

कामावरमरे आदेश फभोचजभको कागजात उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।       

 

११६. उऩचस्थत हनुऩुने ः् ऩनुयार्रोकन सलभलतरे ऩनुयार्रोकनको िभभा उऩचस्थत हनु सूचना गयेको अर्स्थाभा सूचना फभोचजभ आलधकारयक 

प्रलतलनलध उऩचस्थत हनुे व्मफस्था कामावरमरे लभराउन ुऩनेछ ।     

 

११७. उजूयी सम्फधधी लनणवमको अलबरेख ः् ऩनुयार्रोकनको सम्फधधभा कामावरम, ऩनुयार्रोकन सलभलत र्ा अधम लनकामफाट बएको लनणवम य 

त्मस्तो लनणवमको सम्फधधभा अऩनाइएको उऩचायात्भक कदभहरुको अलबरेख याखी त्मसको जानकायी प्रत्मेक र्षव सार्वजलनक खरयद अनगुभन 

कामावरमराई ददन ुऩनेछ । 

 

ऩरयच्छेद – ११ 

खरयद सम्झौता सम्फधधी व्मर्स्था 

 



११८. फजेट सॊकेत उल्रेख गनुवऩने् गाउॉऩालरकारे खरयद सम्झौताभा फजेट सॊकेत उल्रेख गनुव ऩनेछ । 

 

११९. सम्झौता गनव कामवसम्ऩादन जभानत ऩेश गनुवऩने् (१) स्र्ीकृत फोरऩत्रको फोरऩत्रदातारे ऐनको दपा २७ को उऩदपा (४) फभोचजभ 

कामवसम्ऩादन जभानत ऩेश गदाव फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा उल्रेख बएको ढाॊचाभा ऐनको दपा २७ को उऩदपा (३) फभोचजभको म्मादलबत्र 

र्ाचणज्म फैंकफाट जायी बएको कामवसम्ऩादन जभानत ऩेश गनुव ऩनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको कामव सम्ऩादन जभानत ऩेश गदाव ऐनको दपा २७ को उऩदपा (४) भा उल्रेख गये फभोचजभको यकभ हनु ु

ऩनेछ ।  

३) उऩलनमभ (२) फभोचजभ खरयद सम्झौताभा यकभ नखलु्ने सम्झौताको हकभा गाउॉऩालरकारे फोरऩत्र सम्फधधी कागजातभा तोकी ददएको 

कामवसम्ऩादन जभानत ऩेश गनुव ऩनेछ । 

४) खरयद सम्झौताभा अधमथा व्मर्स्था बएकोभा फाहेक उऩलनमभ (१) फभोचजभको कामवसम्ऩादन जभानतको भाधम अर्लध त्मस्तो सम्झौताभा 

उचल्रचखत भारसाभान आऩूलतव र्ा हस्ताधतयण गनुवऩनेःे अचधतभ अर्लध र्ा प्रत्माबलूत (र्ायेधटी) को अर्लध र्ा लनभावण कामवको त्रवुट सच्चाउने 

दावमत्र् (लडपेसट रामलफलरवटज) को अर्लधबधदा कम्तीभा एक भवहना फढी अर्लधको हनुऩुनेछ । 

५) वर्देशी र्ैंकरे जायी गयेको कामव सम्ऩादन जभानत नेऩारभा स्थाऩना बएको कुनै र्ाचणज्म फैंकरे प्रलत प्रत्माबलूत (काउण्टय ग्मायेधटी) गयेको 

बएभा भात्र भाधम हनुेछ । 

 

१२०. सम्झौता कामावधर्मन सम्फधधी व्मर्स्था् (१) गाउॉऩालरकारे खरयद सम्झौता कामावधर्मन गदाव आर्श्मकतानसुाय देहामका काभ गनुव 

ऩनेछ ः्— 

क) खरयद सम्झौता बएऩलछ सम्फचधधत आऩूलतवकताव, ऩयाभशवदाता, सेर्ा प्रदामक र्ा लनभावण व्मर्सामीसॉग आर्श्मक बए फैठक (ऩोष्ट लफड 

कधफे्रधस) गने, 

ख) सम्झौता कामावधर्मन सम्फधधी कामवमोजना य कामवतालरका तमाय गने,  

ग) सम्झौताको शतव फभोचजभ सभमलबतै्र प्रलततऩत्र खोल्ने व्मर्स्था गने, 

घ) आर्श्मक बएभा सम्झौता कामावधर्मन टोरी गठन गने, 

ङ) सम्झौता प्रशासन कामवमोजना अनसुाय खरयद सम्झौता कामावधर्मनको प्रगलत अनगुभन गने य गणुस्तय ऩऺको लनयीऺण य ऩयीऺण गने,  



च) लनभावण व्मर्सामीराई लनभावण कामवस्थर समु्ऩने य सो स्थरसम्भ ऩहॉःुचको व्मर्स्था लभराउने, खरयद सम्झौताको हेयपेय, बेरयएशन 

आदेश, भूल्म सभामोजन, खरयद सम्झौता लनरम्र्न र्ा अधत, कामव सम्ऩन्न प्रभाणीकयण, बकु्तानी आददको व्मर्स्थाऩन गने, 

छ) गाउॉऩालरका÷नगयऩालरका य आऩूलतवकताव, ऩयाभशवदाता, सेर्ा प्रदामक र्ा लनभावण व्मर्सामीफीच कुनै वर्र्ाद उत्ऩन्न बए त्मस्तो सम्झौताभा 

उचल्रचखत वर्र्ाद सभाधानको उऩाम अऩनाउने, सम्झौता उल्रॊघन बएको अर्स्थाभा सम्झौताभा उचल्रचखत उऩचाय सम्फधधी व्मर्स्था अनसुाय 

कायफाही अचघ फढाउने, 

ज) फजेट य रागत रेखा (कस्ट एकाउधटीङ्ग) को ऩऺ रगामत सम्झौता कामावधर्मनको वर्िीम ऩऺको व्मर्स्थाऩन गने,  

झ) लनभावण व्मर्सामीरे लनभावण कामवस्थरभा अनसूुची–१२ फभोचजभको वर्र्यण सूचना ऩाटीभा अलनर्ामव रूऩभा याख्न ेव्मर्स्था गनुव ऩने, 

ञ) सम्झौता कामावधर्मनसॉग सम्फचधधत कागजात लसरलसराफद्घ य व्मर्चस्थत ढॊगरे याख्न,े 

ट) सम्ऩादन बएको काभ स्र्ीकृत गने, य 

ठ) सम्झौता कामावधर्मनको आर्लधक प्रलतरे्दन एक तह भालथको अलधकायी सभऺ ऩेश गने । 

२) मस लनमभार्रीभा अधमत्र जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन खरयद सम्झौता कामावधर्मनको सऩुयीरे्ऺण गने गाउॉऩालरका र्ा अधम लनकामरे 

आऩूलतवकताव, ऩयाभशवदाता, सेर्ा प्रदामक र्ा लनभावण व्मर्सामीको खरयद सम्झौताभा उचल्रचखत अलधकायभा प्रलतकुर असय नऩने गयीःे नसशा, 

स्ऩेलसवपकेशन य खरयद सम्झौताको शतव अनसुाय खरयद सम्झौता कामावधर्मन बए नबएको सऩुयीरे्ऺण गनव ससनेछ । 

 

१२१. फीभा गयाउन ुऩने् (१) खरयद सम्झौताभा अधमथा व्मर्स्था बएकोःेभा फाहेक दश राख रुऩैमाॉःॉबधदा फढी भूल्मको लनभावण कामव गने 

लनभावण व्मर्सामीरे देहामको कुयाको फीभा गयाउन ुऩनेछ ः्—  

क) लनभावण साभग्री, प्रमोग गरयने भेचशन, औजाय र्ा प्राण्ट रगामत लनभावण कामवकोःे ऩूणव प्रलतस्थाऩन खचव,  

स्ऩष्टीकयण् मस खण्डको प्रमोजनको रालग “खचव” बन्नारे नापा सभेतराई जनाउॉछ ।  

ख) ऩेशागत शलु्क, लनभावण कामवको कुनै बाग बत्काउन, हटाउन तथा कुॊ डा ककव ट र्ा खेय गएको साभग्री हटाउनको रालग राग्ने खचव 

रगामत हानी र्ा नोससानी बए र्ाऩत हनुे खचव र्ा सो सम्फधधी आनषुावङ्गक खचव सभेट्नका रालग खण्ड (क) फभोचजभको प्रलतस्थाऩन खचवको 

ऩधर प्रलतशत यकभ र्ा खरयद सम्झौताभा उल्रेख बए फभोचजभको अलतरयक्त यकभ,  

ग) लनभावण व्मर्सामीरे लनभावणस्थरभा ल्माएको आफ्नो उऩकयण य अधम र्स्तकुो लनभावण स्थरभा प्रलतस्थाऩन गनव राग्ने ऩमावप्त यकभ,  

घ) लनभावण व्मर्सामीराई लनभावणस्थर सचुम्ऩएको लभलतदेचख हस्ताधतयण प्रभाणऩत्र जायी गरयने लभलतसम्भ लनभावण कामवको कुनै खण्ड र्ा 



अॊशभा उऩलनमभ (२) भा उल्रेख बएको कायण फाहेक अधम जनुसकैु कायणफाट हनुे सफै हानी नोससानी, 

ङ) लनभावण व्मर्सामीको देहामका दावमत्र्हरु ः्  

१) लनभावण व्मर्सामीरे त्रवुट सच्माउने दावमत्र्को अर्लधभा आफ्नो दावमत्र् ऩारन गने िभभा बएको हानी नोससानी, य 

२) त्रवुट सच्माउने दावमत्र्को अर्लध प्रायम्ब हनुअुचघ उत्ऩन्न बएको कुनै कायणफाट त्रवुटसच्माउने दावमत्र्को अर्लधभा बएको हानी 

नोससानी । 

२) मस लनमभभा अधमत्र जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन लनभावण व्मर्सामीरे उऩलनमभ (१) को खण्ड (घ) फभोचजभको र्ीभाफाट देहामका 

कायणफाट बएको हानी नोससानी र्ा ऺलतको रालग दावमत्र् र्हन गनुव ऩने छैन ः्– 

क) मदु्ध, शत्रतुा र्ा आिभण,  

ख) वर्द्रोह, िाचधत, लफप्रर् र्ा सैलनक शासन र्ा गहृ मदु्ध,  

ग) वर्वकयणको पैरार्ट, आणवर्क इधधनको वर्वकयण र्ा आणवर्क इधधनको ज्र्रनफाट उत्ऩन्न आणवर्क पोहय र्ा वर्वकयणमकु्त वर्षादी 

वर्ष्पोट र्ा अधम हालनकायक तत्र्हरुको वर्ष्पोट र्ा आणवर्क सॊमोजन र्ा सोको आणवर्क अॊशको प्रदषुण,  य 

घ) ध्र्लनक र्ा लतव्र ध्र्लनक गलतभा उड्ने हर्ाई जहाज र्ा हर्ाई मधत्रद्वाया शृ्रचजत र्ामकुो चाऩ ।   

३) खरयद सम्झौताभा अधमथा व्मर्स्था बएकोभा फाहेक लनभावण कामव गदाव र्ा त्मसभा यहेको कुनै त्रवुट सधुाय गदाव बएको र्ा त्मस्ता कामवको 

ऩरयणाभस्र्रुऩ बएको देहामको हानी नोससानी र्ाऩतको ऺलतऩूलतवको दार्ी य त्मस्तो दार्ी सम्फधधी कायफाही गदाव रागकेो खचव तथा दस्तयु 

लनभावण व्मर्सामीरे व्महोनुव ऩनेछ ः्— 

क) कुनै व्मचक्तराई चोटऩटक रागेभा र्ा लनजको भतृ्म ुबएभा, र्ा  

ख) लनभावण कामवभा फाहेक कामव सञ्चारन य सम्ऩन्नको लसरलसराभा कुनै सम्ऩचिभा बएको हानी नोससानी, 

४) भारसाभान खरयदभा लस.आई.ऩी. (समारयज एण्ड इधसोयेधस ऩेड टु) भूल्मको कम्तीभा ११० प्रलतशत यकभ फयाफयको गोदाभदेचख गोदाभसम्भ 

मदु्ध, हडतार य आगजनी सभेतको सफै जोखीभ ब्महोने गयी फीभा गयाउन ुऩनेछ । 

५) ऩयाभशव सेर्ा खरयदभा ऩयाभशवदातारे सम्झौता गयेको तीस ददन लबत्र सम्झौताको कुर यकभको सफै वकलसभको जोचखभ व्महोने गयी 

गाउॉऩालरकाराई लनशतव बकु्तानी हनुे ऩेशागत दावमत्र् फीभा(प्रोपेसनर रामलफलरटी इधसोयेधस) गयाउन ुऩनेछ । 

६) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतको लरचखत स्र्ीकृलत लफना फीभाका शतवभा कुनै ऩरयर्तवन गनव सवकने छैन ।  



 

१२२. ऩेश्की बकु्तानी य पछमौट गने व्मर्स्था् (१) आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी, सेर्ाप्रदामकराई ऐनको दपा ५२क. को अधीनभा यही 

खरयद सम्झौताभा व्मर्स्था बए फभोचजभ ऩेश्की ददन सवकनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ ददइएको ऩेश्की यकभ जम्भा बएको फैंकको खाता य खचवको प्रमोजन खलु्ने भालसक वर्र्यण आऩूलतवकताव, लनभावण 

व्मर्सामी र्ा सेर्ा प्रदामकरे गाउॉऩालरकाराई लनमलभत रूऩभा उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

३) उऩलनमभ (१) फभोचजभ ऩेश्की ददॉदा आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी र्ा सेर्ाप्रदामकफाट त्मस्तो ऩेश्की यकभ खाम्ने गयी य लनजरे सम्झौता 

फभोचजभ काभ नगयेभा सो लनकामरे अनयुोध गयेऩलछ तत्कार त्मस्तो लनकामराई बकु्तानी गने गयी र्ाचणज्म फैङ्कफाट जायी बएको फैङ्क जभानत 

एर्ॊ त्मस्तो फैङ्क जभानत वर्देशी फैङ्करे जायी गयेको बए नेऩार लबत्रको र्ाचणज्म फैङ्करे प्रलत प्रत्माबलूत (काउधटय ग्मायेण्टी) लरई ऩेश्की ददन ुऩनेछ 

। 

४) उऩलनमभ (३) फभोचजभको फैंक जभानतको भाधम अर्लध खरयद सम्झौताभा उल्रेख बएको ऩेश्की पछमौट गनुव ऩने अर्लध बधदा कम्तीभा 

एक भवहना बधदा फढी अर्लधको हनु ुऩनेछ । 

५) गाउॉऩालरकारे उऩलनमभ (१) फभोचजभ ददएको ऩेश्की खरयद सम्झौताभा उल्रेख बए फभोचजभ प्रत्मेक यलनङ्ग लफर र्ा अधम लफर फीजकफाट 

कट्टा गनुव ऩनेछ ।  

६) आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी, सेर्ाप्रदामकरे खरयद सम्झौता फभोचजभको काभ त्मस्तो सम्झौताभा उचल्रचखत सभमार्लध लबत्र सम्ऩादन 

नगयेको कायणरे मस लनमभ फभोचजभको ऩेश्की पछ्यौट हनु नसकेभा गाउॉऩालरकारे उऩलनमभ (३) फभोचजभको फैंक जभानतको यकभ 

सम्फचधधत फैंकफाट प्राप्त गयी ऩेश्की पछमौट गनुव ऩनेछ य लनजफाट त्मस्तो ऩेश्की यकभको समकडा दश प्रलतशत ब्माज सभेत असूर उऩय  गनुव 

ऩनेछ । 

७) गाउॉऩालरकारे प्रलततऩत्रद्वाया भारसाभान चझकाउॉदा आफ्नो कामावरमभा भारसाभान प्राप्त बएको लभलतरे तीस ददनलबत्र प्रलततऩत्र खोरेको 

ऩेश्की यकभ पछ्र्मौट गनुव ऩनेछ । 

८) भारसाभान उऩरब्ध गयाउने सम्फचधधत आऩूलतवकतावफाट भारसाभान उऩरब्ध हनु नसकेकोभा र्ा भारसाभान उऩरब्ध गयाउने लनधावरयत 

सभमलबत्र भारसाभान प्राप्त हनु नसकेभा साधायणतमा प्रलततऩत्र यदा  गनुव ऩनेछ य सो र्ाऩत फैंकभा जम्भा बएको यकभ वपताव लरई प्रलततऩत्र 

खोरेको ऩेश्की यकभ पछ्र्मौट गनुव ऩनेछ । 

 

१२३. वप्र¬लसऩभेधट लनयीऺण् (१) वर्देशफाट खरयद गरयने भारसभानको वप्र¬लसऩभेधट लनयीऺण गनुवऩने बएभा गाउॉऩालरकारे सो देशभा आफ्नो 



प्रलतलनलध लनमकु्त गयी त्मस्तो लनयीऺण गयाउन ससनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ प्रलतलनलध लनमकु्त गदाव ऐन य मस लनमभार्री फभोचजभको कामववर्लध अऩनाई लनमकु्त गनुवऩनेछ । 

  

१२४. भारसाभानको लनयीऺण य स्र्ीकृलत् (१) गाउॉऩालरकारे आऩूलतव गरयएका भारसाभान सम्झौताभा उचल्रचखत प्रावर्लधक स्ऩेलसवपकेशन य 

गणुस्तय फभोचजभका बए नबएकोःे लनयीऺण र्ा ऩयीऺण गनुव गयाउन ुऩनेछ । 

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ लनयीऺण र्ा ऩयीऺण गदाव गयाउॉदा भारसाभान लनयीऺण र्ा ऩयीऺण सम्फधधी प्रचलरत कानून बए सोही कानून 

फभोचजभ य नबएभा खरयद सम्झौताभा उचल्रचखत कामववर्लध फभोचजभ गनुव ऩनेछ । त्मस्तो कामववर्लध ऩलन नबए गाउॉऩालरकारे उऩमकु्त सम्झेको 

कामववर्लध फभोचजभ गनुव ऩनेछ ।  

३) उऩलनमभ (१) को प्रमोजनको रालग गाउॉऩालरकारे त्मस्तो लनयीऺण र्ा ऩयीऺण गने प्रमोजनका रालग एक र्ा एकबधदा फढी लनकाम र्ा 

अलधकायी तोसन र्ा सम्फचधधत भारसाभान सम्फधधी फढीभा तीन जना वर्ऻ यहेको एक सलभलत गठन गनव ससनेछ ।  

४) उऩलनमभ (३) फभोचजभको लनकाम, अलधकायी र्ा सलभलतरे आऩूलतव गरयएका भारसाभान लनरयऺण र्ा ऩयीऺण गदाव गाउॉऩालरकारे त्मस्तो 

भारसाभानको नभनुा य वर्चशष्टता लसरफधदी गयी याखेको बए त्मस्तोःे नभूना य वर्चशष्टता फभोचजभ जाॉच गनुवऩनेछ । त्मसयी जाॉच गदाव त्मस्तो 

नभूना य वर्चशष्टता अनरुुऩ बएको भारसाभान स्र्ीकृत गयी नबएका भारसाभान आऩूलतवकतावराई नै वपताव गनुव ऩनेछ । 

५) उऩलनमभ (४) फभोचजभ लनयीऺण र्ा ऩयीऺण गदाव आर्श्मकतानसुाय सफै भारसाभान र्ा सोको नभूना छनौट गयी लनयीऺण र्ा ऩयीऺण गनव 

सवकनेछ ।  

६) लनयीऺण र्ा ऩयीऺण गने लनकाम, अलधकायी र्ा सलभलतरे उऩलनमभ (४) य (५) फभोचजभ लनयीऺण र्ा ऩयीऺण गयी सकेऩलछ स्र्ीकृत य 

अस्र्ीकृत भारसाभानको वर्र्यण उल्रेख गयी लनयीऺण प्रलतरे्दन तमाय गनुव ऩनेछ । त्मस्तो प्रलतरे्दनभा जाॉच बएको भारसाभानको नाभ, 

प्रलतशत, स्ऩेलसवपकेशन, लनयीऺण र्ा ऩयीऺणको ऩरयणाभ उल्रेख गनुव ऩनेछ य त्मस्तो प्रलतरे्दनराई गाउॉऩालरकारे खरयद कायफाहीको अलबरेखको 

रुऩभा याख्न ुऩनेछ । 

७) मस लनमभ फभोचजभ भारसाभान लनयीऺण र्ा ऩयीऺण गदाव लनयीऺण र्ा ऩयीऺण गने लनकाम, अलधकायी र्ा सलभलत य आऩूलतवकतावफीच कुनै 

वर्र्ाद उत्ऩन्न बएभा त्मस्तो वर्र्ाद खरयद सम्झौताभा उल्रेख बएको वर्र्ाद सभाधानको प्रकृमा फभोचजभ सभाधान गनुवऩनेछ । 

८) मस लनमभभा अधमत्र जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉःॉसम्भकोःे भारसाभान गाउॉऩालरकाको बण्डाय शाखाको 

प्रभखुरे आर्श्मक लनयीऺण र्ा ऩयीऺण गयी फचुझलरन ससनेछ ।  

 



१२५. भारसाभानको लरराभ लफिी तथा यकभ असूरी गने् (१) लनमभ १२४ को उऩलनमभ (४) फभोचजभ अस्र्ीकृत भारसाभान 

आऩूलतवकतावरे तत्कार वपताव नरगे खरयद सम्झौताभा तोवकएको सभामार्लध लबत्र त्मस्तो भारसाभान उठाई वपताव रैजान य सोको सट्टा 

स्ऩेलसवपकेशन फभोचजभको साभान आऩूलतव गनव गाउॉऩालरकारे आऩूलतवकतावराई लरचखत जानकायी ददन ुऩनेछ ।  

२) गाउॉऩालरकारे उऩलनमभ (१) फभोचजभको जानकायी हरुाक र्ा कुरयमय सलबवस भापव त ऩठाउने बए वपतॉ यलसद सवहतको ऩत्र ऩठाउन ुऩनेछ 

।   

३) उऩलनमभ (१) फभोचजभको सूचनाको अर्लधलबत्र आऩूलतवकतावरे भारसाभान फचुझलरन अस्र्ीकाय गयेभा र्ा खरयद सम्झौताभा तोवकएको 

सभामार्लध लबत्र उठाई नरगेभा गाउॉऩालरकारे त्मस्तो भारसाभान सार्वजलनक लरराभ लफिी गयी सो भारसाभान बण्डायण गनव रागेको खचव य 

त्मस सम्फधधी अधम खचवहरु, फाॉकी यहेको ऩेश्की यकभ, ऩूर्व लनधावरयत ऺलतऩूलतव य लनजरे गाउॉऩालरकाराई लतनुवऩने अधम कुनै यकभ बए सो यकभ 

सभेत लरराभ लफिी भूल्मफाट कट्टा गयी फाॊकी यहेको यकभ आऩूलतवकतावराई वपताव गनुव ऩनेछ ।  

४) उऩलनमभ (३) फभोचजभको लरराभ लफिीफाट प्राप्त बएको यकभ सभेतफाट असूर हनु नसकेको यकभ आऩूलतवकतावफाट प्रचलरत कानून 

फभोचजभ सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय गरयनेछ । 

 

१२६. कामव स्र्ीकाय प्रलतरे्दन् (१) गाउॉऩालरकारे सम्ऩन्न बएको लनभावण कामव, आऩूलतव गरयएको भारसाभान र्ा प्रदान गरयएको सेर्ा स्र्ीकादाव 

सोको प्रलतरे्दन तमाय गनुव ऩनेछ । 

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको प्रलतरे्दनभा देहामका कुया उल्रेख हनु ुऩनेछ ः्— 

क) खरयद सम्झौता सॊख्मा,  

ख) सम्ऩन्न बएको लनभावण कामव, प्राप्त बएकोःे भारसाभान र्ा सेर्ाको वर्र्यण, 

ग) लनभावण कामव सम्ऩन्न बएको र्ा भारसाभान र्ा सेर्ा प्राप्त बएको लभलत,  

घ) सम्ऩन्न लनभावण कामव, प्राप्त भारसाभान र्ा सेर्ा स्र्ीकृत बएको लभलत ।  

३) उऩलनमभ (२) फभोचजभको प्रलतरे्दन तमाय बएऩलछ गाउॉऩालरकारे आर्श्मक प्रविमा ऩूया गयी बकु्तानीको रालग आलथवक प्रशासन शाखा र्ा 

लनकामभा अलफरम्र् रेखी ऩठाउनःुु ऩनेछ । 

 

१२७. बेरयएशन आदेश् (१) खरयद सम्झौता गदावको फखत ऩूर्ावनभुान गनव नसवकएको ऩरयचस्थलत सो सम्झौता कामावधर्मनको िभभा लसजवना 



बई ऐनको दपा ५४ फभोचजभ गाउॉऩालरकारे बेरयएसन आदेश जायी गनुव ऩने बएभा मस लनमभार्री फभोचजभको प्रविमा ऩूया गयी देहाम अनसुाय 

ऩदालधकायीरे जायी गनव ससनेछ ः्  

क) गाउॉऩालरकाभा ऩधर प्रलतशतसम्भको बेरयएशन अध्मऺ÷प्रभखुरे, 

ख) गाउॉऩालरकाभा ऩधर प्रलतशतबधदा भालथको बेरयएशन कामवऩालरकारे । 

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ लनभावण कामवको बेरयएसन आदेश जायी गनुव ऩदाव देहाम फभोचजभको वर्र्यण खरुाई ऐनको दपा ५४ फभोचजभ त्मस्तो 

बेरयएसन स्र्ीकृत गने अलधकाय प्राप्त ऩदालधकायीरे प्रभाचणत गयेको हनु ुऩनेछ ः्– 

क) लनभावण कामवको ड्रईङ, लडजाईन तथा स्ऩेलसवपकेशन आदद फदल्न ुऩने र्ा नऩने य फदल्न ुऩने बएभा लनभावण कामवको आधायबतू प्रकृलत र्ा 

ऺेत्र ऩरयर्तवन हनुे र्ा नहनुे कुया,  

ख) बेरयएशन ऩरयभाणको प्रावर्लधक ऩषु्ट्याईं य कायण,  

ग) ऐनको दपा ५क. को उऩदपा (२) फभोचजभ रागत अनभुानभा प्रबार् ऩने बए सोको प्रलतशत, य  

घ) स्र्ीकृत फजेट तथा कामविभभा ऩये र्ा नऩयेको कुया ।  

३) उऩलनमभ (१) फभोचजभ भारसाभान र्ा अधम सेर्ा कामवको बेरयएसन आदेश जायी गनुव ऩदाव देहाम फभोचजभको वर्र्यण खरुाई ऐनको दपा 

५४ फभोचजभ मस लनमभको उऩलनमभ (१) भा तोवकए फभोचजभ बेरयएसन स्र्ीकृत गने अलधकाय प्राप्त ऩदालधकायीरे प्रभाचणत गयेको हनु ुऩनेछ 

ः्–  

क) भारसाभान र्ा अधम सेर्ाको ड्रईङ, लडजाईन तथा स्ऩेलसवपकेशन आदद फदल्न ु ऩने र्ा नऩने य फदल्न ु ऩने बएभा त्मस्तो भारसाभान र्ा 

सेर्ाको आधायबतू प्रकृलत र्ा ऺेत्र ऩरयर्तवन हनुे र्ा नहनुे कुया,  

ख) बेरयएशन ऩरयभाणको प्रावर्लधक ऩषु्ट्याईं य कायण,  

ग) ऐनको दपा ५क. को उऩदपा (२) फभोचजभ रागत अनभुानभा प्रबार् ऩने बए सोको प्रलतशत,  

घ) स्र्ीकृत फजेट तथा कामविभभा ऩये र्ा नऩयेको कुया ।  

४) उऩलनमभ (१) फभोचजभ ऩयाभशव सेर्ाको बेरयएसन आदेश जायी गनुव ऩदाव देहाम फभोचजभको वर्र्यण खरुाई ऐनको दपा ५४ फभोचजभ मस 

लनमभको उऩलनमभ (१) भा तोवकए फभोचजभ बेरयएसन स्र्ीकृत गने अलधकाय प्राप्त ऩदालधकायीरे प्रभाचणत गयेको हनु ुऩनेछ ः्–  

क) ऩयाभशव सेर्ाको कामवऺ ेत्र, आर्श्मकता, कामवऺ ेत्रगत शतव, मोग्मता र्ा वर्शेषऻता आदद फदल्न ुऩने नऩने य फदल्न ुऩने बएभा त्मस्तो सेर्ाको 



आधायबतू प्रकृलत र्ा ऺेत्र र्ा प्रस्तावर्त दऺ र्ा वर्शेषऻ ऩरयर्तवन हनुे र्ा नहनुे कुया,  

ख) बेरयएशन ऩरयभाणको प्रावर्लधक ऩषु्ट्याईं य कायण,  

ग) ऐनको दपा ५क. को उऩदपा (२) फभोचजभ रागत अनभुानभा प्रबार् ऩने बए सोको प्रलतशत, य  

घ) स्र्ीकृत फजेट तथा कामविभभा ऩये र्ा नऩयेको कुया । 

 

५) गाउॉऩालरकारे उऩलनमभ (१) फभोचजभ बेरयएसन आदेश जायी गदाव वर्शेषऻहरूको सभूह भापव त आर्श्मक जाॉचफझु गयाई प्राप्त लसपारयसको 

आधायभा भात्र जायी गनव ससनेछ । 

   

१२८. भूल्म सभामोजन् (१) गाउॉऩालरकारे भूल्म सभामोजन गनव सवकने कुया खरयद सम्झौताभा उल्रेख गनुव  ऩनेछ । 

२) खरयद सम्झौताभा भूल्म सभामोजनको व्मर्स्था गदाव देहामका कुयाहरु सभेत उल्रेख गनुव ऩनेछ ः्— 

क) भूल्म सभामोजन गने अर्स्था,  

ख) लनधावयण गने सूत्र,  

मस खण्ड फभोचजभ सूत्र लनधावयण गदाव सम्ऩन्न बएको काभभा रागेको श्रभ, साभग्री य उऩकयणहरुको भात्र भूल्म सभामोजन हनुे गयी सूत्र 

लनधावयण गनुव ऩनेछ । 

ग) भूल्म सभामोजनको अलधकतभ यकभ,  

घ) खण्ड (ख) फभोचजभको सूत्रभा प्रमोग गरयने भूल्मको सॊयचना (श्रभ, उऩकयण, साभग्री, ईधधनको भूल्म आदद),  

ङ) प्रत्मेक भूल्म सॊयचनाको भूल्म सभामोजन गनव प्रमोग गरयने सम्र्द्ध भूल्मसूची (ईधडीसेज)  

च) भूल्मसूची उल्रेख गनव प्रमोग गरयने भदु्रा य बकु्तानी ददन प्रमोग गरयने भदु्रार्ीचको वर्लनभम दयको घटर्ढ भाऩन गने तरयका,  

छ) भूल्म सभामोजन सूत्र प्रमोग गनव लरइने आधाय लभलत (फेसराइन डेट), 

ज) भूल्म सभामोजन सूत्र रागू हनुे सभमको अधतयार, य 

झ) भूल्म सभामोजन सूत्रको प्रमोगफाट देचखन ुऩने धमूनतभ भूल्म फवृद्ध य भूल्म सभामोजन सम्फधधी प्रार्धान रागू हनु ऩूया हनु ुऩने अधम 

शतव तथा र्धदेज ।  



३) मस लनमभ फभोचजभ गरयने भूल्म सभामोजनकोःे अलधकतभ यकभ साभाधमतमा शरुु सम्झौता भूल्मको ऩच्चीस प्रलतशतबधदा फढी हनुेछैन । 

भूल्म सभामोजनको यकभ सो भूल्मबधदा फढी हनुे बएभा गाउॉऩालरकारे खरयद सम्झौता अधत्म गनव, सम्झौता भूल्मराई स्र्ीकृत फजेटलबत्र ऩानवको 

रालग लनभावण व्मर्सामी, आऩूलतवकताव, सेर्ा प्रदामक र्ा ऩयाभशवदातासॉग र्ाताव गनव र्ा खचव घटाउने अधम उऩाम अर्रम्र्न गनव ससने र्ा थऩ फजेट 

व्मर्स्था गरयने व्मर्स्था खरयद सम्झौताभा गनव सवकनेछ । 

 

१२९. खरयद सम्झौताको अर्लध थऩ गनव सवकने् (१) ऐनको दपा ५६ फभोचजभको अर्स्था ऩयीःे खरयद सम्झौता फभोचजभको काभ त्मस्तो 

सम्झौताको अर्लध लबत्र ऩूया गनव नसवकने बएभा सम्फचधधत लनभावण व्मर्सामी, आऩूलतवकताव, सेर्ा प्रदामक र्ा ऩयाभशवदातारे कायण खरुाई खरयद 

सम्झौताको म्माद सवकन ुकम्तीभा सात ददन अगारै् गाउॉऩालरकाभा अर्लध थऩको रालग लनरे्दन ददन ुऩनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ लनरे्दन प्राप्त बएऩलछ सम्फचधधत अलधकाय प्राप्त अलधकायीरे सो सम्फधधभा आर्श्मक जाॉचफझु गनव र्ा गयाउन 

ससनेछ । त्मसयी जाॉचफझु गदाव र्ा गयाउॉदा लनजरे देहामका कुया वर्चाय गनुव ऩनेछ्– 

क) सम्फचधधत लनभावण व्मर्सामी, आऩूलतवकताव, सेर्ा प्रदामक र्ा ऩयाभशवदातारे खरयद सम्झौता फभोचजभको काभ सभम भै सम्ऩन्न गनव 

बयभग्दयु प्रमास गयेको लथमो र्ा लथएन, 

ख) गाउॉऩालरकारे लनभावण व्मर्सामी, आऩूलतवकताव, सेर्ा प्रदामक र्ा ऩयाभशवदाताराई सम्झौता फभोचजभ उऩरब्ध गयाउन ुऩने कुया उऩरब्ध 

गयाएको लथमो र्ा लथएन,  

ग) ऐनको दपा ६७क. फभोचजभ कागजात चझकाएको कायणफाट काभभा वढराइ बएको हो र्ा होइन, य 

घ) काफफुावहयको ऩरयचस्थलतको कायणफाट काभभा वढराई बएको हो र्ा होईन । 

३) उऩलनमभ (२) फभोचजभ जाॉचफझु गदाव लनरे्दनभा उचल्रचखत कायण भनालसफ देचखएभा छ  भवहनासम्भको अर्धी फोरऩत्र स्र्ीकृत गने 

अलधकायी य सोबधदा फढीःे अर्लधको कामवऩालरकारे थऩ गनव ससनेछ । 

 

१३०. ऩूर्व लनधावरयत ऺलतऩूलतव्  खरयद सम्झौताभा ऩूर्व लनधावरयत ऺलतऩूलतवका सम्फधधभा देहामको व्मर्स्था गनव सवकनेछ्– 

क) आऩूलतवकताव, ऩयाभशवदाता, सेर्ा प्रदामक र्ा लनभावण व्मर्सामीको वढराईको कायणरे खरयद सम्झौता फभोचजभको काभ सो सम्झौताभा 

तोवकएको म्मादभा सम्ऩन्न हनु नसकेभा लनजरे गाउॉऩालरकाराई सम्झौता यकभको दश प्रलतशतभा नर्ढ्ने गयी साधायणतमा प्रलत ददन सम्झौता 

यकभको शधुम दशभरफ शधुम ऩाॉच प्रलतशत ऩूर्व लनधावरयत ऺलतऩूलतव ददन ु ऩने तय लनजको काफ ु फावहयको ऩरयचस्थलत ऩयी र्ा कुनै गचल्त र्ा 

हेरचि्ः्यमाई नबई कामवसम्ऩादन र्ा आऩूलतव गनव वढरा बएभा त्मस्तो ऺलतऩूलतव लतनव नऩने, य 



ख) खण्ड (क) फभोचजभको ऩूर्व लनधावरयत ऺलतऩूलतव लतदैभा सम्फचधधत आऩूलतवकताव, ऩयाभशवदाता, सेर्ा प्रदामक र्ा लनभावण व्मर्सामी खरयद सम्झौता 

फभोचजभको कामव सम्ऩादन गने दावमत्र्फाट भकु्त हनु नससने । 

 

१३१. लफर र्ा वर्जकभा उल्रेख हनुऩुने कुया् (१) लनभावण व्मर्सामी, आऩूलतवकताव, सेर्ा प्रदामक र्ा ऩयाभशवदातारे मस लनमभ फभोचजभ 

बकु्तानीको रालग ऩेश गने यलनङ लफर र्ा अधम कुनै लफर वर्जकभा कम्तीभा देहामका कुया उल्रेख गनुव ऩनेछ्–  

क) लफर र्ा वर्जकको लभलत, 

ख) आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी, सेर्ाप्रदामक र्ा ऩयाभशवदाताको नाभ ठेगाना, 

ग) खरयद सम्झौता,  

घ) आऩूलतव गरयएको भारसाभान र्ा सेर्ाको वर्र्यण र्ा सम्ऩन्न बएको लनभावण कामवको नाऩ, आकाय, ऩरयभाण य भूल्म, 

ङ) लसऩभेधट तथा बकु्तानीको शतव, 

च) खरयद सम्झौता फभोचजभ लफर र्ा वर्जक साथ ऩेश गनुवऩने आर्श्मक कागजात, 

छ) भारसाभानको खरयदको हकभा लफर र्ा वर्जकसाथ खरयद आदेश, खरयद सम्झौता र्ा फोरऩत्र स्र्ीकृलत ऩत्रभा ददईएको लनदेशन 

फभोचजभ गाउॉऩालरकारे तोकेको ढाॉचाको लसवऩङ्ग र्ा अधम आर्श्मक कागजात, य 

ज) आफ्नो सम्ऩकव  ठेगाना ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ लफर र्ा वर्जक प्राप्त बएऩलछ गाउॉऩालरकारे त्मस्तो लफर र्ा वर्जक  खरयद सम्झौताभा उचल्रचखत प्रार्धान 

फभोचजभको बए नबएको जाॊःॉच गयी सो अनरुुऩको नबएभा सोको जानकायी सम्फचधधत आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी, सेर्ाप्रदामक र्ा 

ऩयाभशवदाताराई तरुुधत ददन ुऩनेछ ।  

 

१३२. लफर र्ा वर्जकको बकु्तानी् (१) खरयद सम्झौता अनसुाय गाउॉऩालरकारे यलनङ लफर र्ा अधम कुनै लफर वर्जकको बकु्तानी गदाव 

कयायका शतव फभोचजभ देहामका कुनै र्ा सफै आधाय फभोचजभ गनव ससन ेकुया उल्रेख गनव सवकनेछ ः्– 

क) भालसक आधायभा,  

ख) प्रावर्लधक नाऩ जाॉच गयी नाऩी वकताफ (भेजयभेधट र्कु) भा उल्रेख बएको र्ास्तवर्क कामवसम्ऩादनको आधायभा,  



ग) खरयद सम्झौताभा सम्ऩन्न कामव भाऩन गने सूचकाङ्क तोवकएकोभा त्मस्तो सूचकाङ्क प्राप्त बएऩलछ य त्मस्तो सूचकाङ्क नतोवकएकोभा सम्ऩन्न 

बएको कामवको आधायभा,  

घ) हस्ताधतयण गरयएको र्ा ऩूया गरयएको कामवको ऩरयभाणको आधायभा, य 

ङ) लनमभ १३१ को उऩलनमभ (१) फभोचजभ र्ा प्रलततऩत्रको शतवको आधायभा । 

२) यलनङ लफर र्ा अधम कुनै लफर वर्जकको बकु्तानी लरनको रालग आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी, सेर्ाप्रदामक र्ा ऩयाभशवदातारे खरयद सम्झौता 

फभोचजभ आर्श्मक ऩने कागजात ऩेश गनुव ऩनेछ । 

३) उऩलनमभ (१) फभोचजभको ऩेश बएको यलनङ लफर र्ा अधम कुनै लफर लफजक य कागजात सम्फचधधत अलधकायीरे ३० (तीस) ददनलबत्र 

स्र्ीकृत गयी खरयद सम्झौता अनसुायको अर्लधलबत्र बकु्तानी सभेत गनुव ऩनेछ । 

४)  गाउॉऩालरका÷नगयऩालरकारे उऩलनमभ (१) फभोचजभ बकु्तानी गदाव रयटेधसन भनी र्ाऩत यलनङ र्ा अधम लफर र्ा वर्जकभा उचल्रचखत 

यकभको ऩाॉच प्रलतशत यकभ कट्टा गयी याख्न ुऩनेछ । 

तय, खरयद सम्झौताभा रयटेधसन भनी कट्टा गनुव नऩने व्मर्स्था बएभा त्मस्तो यकभ कट्टा गरयने छैन । 

५) खरयद सम्झौताभा लफर र्ा लफजक फभोचजभको यकभ चशघ्र बकु्तानी गयेभा आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी, सेर्ाप्रदामक र्ा ऩयाभशवदातारे त्मस्तो 

बकु्तानीको लनचश्चत यकभ र्ा प्रलतशत छुट ददने कुया उल्रेख गरयएको बएभा गाउॉऩालरकारे त्मसयी बकु्तानी गदाव छुट यकभ कट्टा गयेय भात्र 

बकु्तानी ददन ु ऩनेछ । 

६) गाउॉऩालरकारे खरयद सम्झौताभा देहामका व्मर्स्था गनव ससनेछ्– 

क)  खरयद सम्झौताभा अचघल्रो कुनै यलनङ लफर र्ा अधम कुनै लफर वर्जकभा रेचखएका कुया कुनै कायणर्श र्ा बरूर्श रेचखन गई बकु्तानी 

यकभ सच्माउन ुऩने बएभा आपैरे र्ा सम्फचधधत आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी, सेर्ाप्रदामक र्ा ऩयाभशवदाताको अनयुोधभा त्मस ऩलछका यलनङ 

लफर र्ा अधम कुनै लफर वर्जकभा त्मस्तो बकु्तानी यकभ सच्माउन र्ा हेयपेय गनव सवकन,े य 

ख)  आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी, सेर्ाप्रदामक र्ा ऩयाभशवदातारे खरयद सम्झौताको शतव फभोचजभ कामवसम्ऩादन नगयेभा यलनङ लफर र्ा अधम 

कुनै लफर वर्जक फभोचजभको  बकु्तानी नददन र्ा काट्न ससन े। 

७) गाउॉऩालरकारे उऩलनमभ (१) फभोचजभको बकु्तानी खरयद सम्झौताभा उचल्रचखत अर्लधलबत्र ददन ुऩनेछ । सो अर्लधलबत्र बकु्तानी नददएभा 

खरयद सम्झौता फभोचजभको व्माज बकु्तानी गनुव ऩनेछ । 

८) आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी, सेर्ाप्रदामक र्ा ऩयाभशवदाताराई ऩच्चीस हजाय रुऩैंमाॉबधदा फढी यकभ बकु्तानी गदाव एकाउधट ऩेमी चेक र्ा 



वर्धतुीम भाध्मभफाट बकु्तानी गनुव ऩनेछ । 

 

१३३. अचधतभ बकु्तानी् (१) खरयद सम्झौता फभोचजभ सम्ऩन्न बएको कामव गाउॉऩालरकारे स्र्ीकाय गयेऩलछ आऩूलतकताव, लनभावण व्मर्सामी, सेर्ा 

प्रदामक र्ा ऩयाभशवदाताराई कयायका शतव फभोचजभ अचधतभ बकु्तानी ददन ु ऩनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ अचधतभ बकु्तानी ददॊदा लनभावण कामवको हकभा त्रवुट सच्चाउने अर्लध सभाप्त बएऩलछ कामव सम्ऩादन जभानत य लनमभ 

१३२ को उऩलनमभ (४) फभोचजभ कट्टा गरयएको रयटेधसन भनी यकभको ऩचास प्रलतशत यकभ वपताव गनुव ऩनेछ । रयटेधसन भनीको फाॉकी 

ऩचास प्रलतशत यकभ सम्फचधधत आऩूलतकताव, लनभावण व्मर्सामी र्ा सेर्ा प्रदामकरे सम्फचधधत आधतरयक याजस्र् कामावरमभा कय वर्र्यण ऩेश 

गयेको प्रभाण कागजात ऩेश गयेऩलछ बकु्तानी ददन ुऩनेछ ।  

तय, त्रवुट सच्चाउन ेअर्लधलबत्र सम्फचधधत लनभावण व्मर्सामीरे त्रवुट नसच्माएभा गाउॉऩालरकारे रयटेधसन भनी र्ा जभानत र्ाऩतको यकभ प्रमोग 

गयी त्रवुट सच्माउन ससनेछ । 

३) मस लनमभभा अधमत्र जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन सॊमकु्त उऩिभको हकभा रयटेधसन भनी बकु्तानी गदाव आधतरयक याजश्व कामावरमभा 

कय वर्र्यण ऩेश गयेको कागजात ऩेश बएऩलछ बकु्तानी ददइनेछ । 

४) खरयद सम्झौताभा लनभावण व्मर्सामी, आऩूलतवकताव, सेर्ा प्रदामक र्ा ऩयाभशवदातारे उऩलनमभ (१) फभोचजभ अचधतभ बकु्तानी लरनको रालग 

गाउॉऩालरकासॉग देहामका दार्ी फाहेक अधम दार्ी नगने कुया उल्रेख गनव सवकनेछ ः्—  

क) वर्शेष दार्ी, 

ख) खरयद कामव सम्ऩादन गदाव उत्ऩन्न बएको र्ा हनुे तेस्रो ऩऺ प्रलतको लनभावण व्मर्सामी, आऩूलतवकताव, सेर्ा प्रदामक र्ा ऩयाभशवदाताको 

दावमत्र्, य 

ग) खरयद सम्झौताको सम्ऩादन गदाव तेस्रो ऩऺका सम्फधधभा लनभावण व्मर्सामी, आऩूलतवकताव, सेर्ा प्रदामक र्ा ऩयाभशवदातारे व्महोयेको तय 

गाउॉऩालरकासॉग दार्ी नगयेको य सभमभा जानकायी नबएको दावमत्र् सम्फधधी सोधबनावको दार्ी ।  

 

१३४. कामव सम्ऩन्न प्रलतरे्दन ऩेश गनुवऩने् (१) खरयद सम्झौता फभोचजभ लनभावण कामव सम्ऩन्न बएको तीस ददनलबत्र सम्फचधधत लनभावण 

व्मर्सामीरे लनभावण बए फभोचजभको (एज लफल्ट) नसशा गाउॉऩालरकाभा ऩेश गनुव ऩनेछ । 

२) कुनै लनभावण कामव सम्ऩन्न बई त्रवुट सच्माउन ेदावमत्र्को अर्लध सभाप्त बएऩलछ प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे त्मस्तो लनभावण कामव स्र्ीकृत 



ड्रइङ्ग, लडजाइन र्ा स्ऩेलसवपकेशन फभोचजभ बए नबएको कुया प्रावर्लधक कभवचायीफाट जाॉचफझु गयाई कामव सम्ऩन्न प्रलतरे्दन तमाय गयाउन ुऩनेछ 

। 

३) उऩलनमभ (२) फभोचजभ जाॉचफझु गने प्रावर्लधकरे सम्ऩन्न लनभावण कामव स्र्ीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइन र्ा स्ऩेलसवपकेशन फभोचजभ बए नबएको जाॉच 

गयी गाउॉऩालरका सभऺ प्रलतरे्दन ऩेश गनुव ऩनेछ । 

४) उऩलनमभ (१) फभोचजभको लनभावण बए फभोचजभको नसशा य उऩलनमभ (३) फभोचजभ ऩेश बएकोःे कामव सम्ऩन्न प्रलतरे्दन फोरऩत्र स्र्ीकृत 

गने अलधकायी सभऺ ऩेश गनुव ऩनेछ ।  

तय, प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे फोरऩत्र स्र्ीकृत गयेको बए मस्तो प्रलतफेदन अध्मऺ सभऺ य अध्मऺरे नै फोरऩत्र स्र्ीकृत गयेको बए 

कामवऩालरका सभऺ ऩेश गनुव ऩनेछ । 

५) उऩलनमभ (४) फभोचजभको अलधकायीरे आर्श्मक देखेभा कामव सम्ऩन्न प्रलतरे्दनभा उचल्रचखत वर्षमका सम्फधधभा आपैं रे जाॉचफझु गनव र्ा 

कुनै प्रावर्लधक कभवचायी र्ा प्रावर्लधक कभवचायीहरुको टोरी भापव त जाॉचफझु गयाउन ससनेछ ।  

६) उऩलनमभ (५) फभोचजभ जाॉचफझु गदाव सम्ऩन्न लनभावण कामव स्र्ीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइन र्ा स्ऩेलसवपकेशन फभोचजभ बएको ऩाइएभा त्मस्तो 

अलधकायीरे त्मस्तो लनभावण कामव स्र्ीकृत गनुव ऩनेछ । 

७) उऩलनमभ (६) भा जनुसकैु कुया रेचखएको बएताऩलन उऩलनमभ (४) फभोचजभ कामव सम्ऩन्न प्रलतरे्दन ऩेश बएको लभलतरे ऩँतारीस ददनलबत्र 

उऩलनमभ (५) फभोचजभ जाॉचफझु गने कामव सम्ऩन्न नबएभा त्मस्तो लनभावण कामव स्र्त् स्र्ीकृत बएको भालननेछ । 

८) मस लनमभभा अधमत्र जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन उऩलनमभ (३) फभोचजभ ऩेश बएको कामव सम्ऩन्न प्रलतरे्दन दश राख रुऩैंमाॉसम्भको 

लनभावण कामवको हकभा गाउॉऩालरका÷नगयऩालरकारे प्रावर्लधक कभवचायीफाट जाॉच गयाउन ुऩनेछ । त्मसयी जाॉच गदाव र्ा गयाउॉदा त्मस्तो लनभावण 

कामव स्र्ीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइन र्ा स्ऩेलसवपकेशन फभोचजभ बएको ऩाइएभा प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे कामव सम्ऩन्न प्रलतरे्दन स्र्ीकृत गनुव ऩनेछ 

। 

९) मस लनमभ फभोचजभ कामव सम्ऩन्न प्रलतरे्दन स्र्ीकृत बएऩलछ गाउॉऩालरकारे सम्फचधधत लनभावण व्मर्सामीराई कामव सम्ऩन्न प्रभाणऩत्र (र्कव  

कम्प्रीसन सवटववपकेट) ददन ुऩनेछ ।  

  

१३५. सभमबधदा अचघ काभ सम्ऩन्न गनेराई ऩयुस्काय ददन सवकने् (१) खरयद सम्झौताभा तोवकएको अर्लधबधदा अचघ काभ सम्ऩन्न गने 

लनभावण व्मर्सामीराई गाउॉऩालरकारे ऩयुस्काय ददन ससने व्मर्स्था गनव ससनेछ ।  



२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको ऩयुस्कायको यकभ लनधावयण गदाव खरयद सम्झौताभा तोवकएको सभम बधदा जलत ददन अचघ कामव सम्ऩन्न बएको हो 

त्मलत ददनका रालग उऩलनमभ (३) फभोचजभको आधायभा लनधावयण गनुव ऩनेछ । 

३) उऩलनमभ (२) फभोचजभको दय लनधावयण गदाव लनभावण व्मर्सामीरे खयीद सम्झोःैताभा तोवकएको अर्लधलबत्र काभ सम्ऩन्न गनव नसके र्ाऩत 

दैलनक रुऩभा जलत यकभ गाउॉऩालरकाराई ऩूर्व लनधावरयत ऺलतऩूलतव लतनुव ऩने हो त्मलत नै यकभ फयाफयको दय लनधावयण गनुव ऩनेछ ।  

४) मस लनमभभा अधमत्र जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन ऩयुस्कायको कुर यकभ सम्झौता यकभको दश प्रलतशतबधदा फढी हनुे छैन । 

 

१३६. सवुर्स्ताको आधायभा खरयद सम्झौताको अधत्म गदाव ददनऩुने बकु्तानीःेः् (१) गाउॉऩालरकारे ऐनको दपा ५९ को उऩदपा (४) 

फभोचजभ सार्वजलनक वहतको रालग सवुर्स्ताको आधायभा सम्झौताको अधत्म गयेकोभा सम्फचधधत आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी, ऩयाभशवदाता र्ा 

सेर्ा प्रदामकराई देहाम फभोचजभको यकभ बकु्तानी ददन ु ऩनेछ । त्मसयी बकु्तानी ददॊदा लनजरे कुनै ऩेश्की यकभ लरएको यहेछ बने त्मस्तो 

ऩेश्की कटाएय भात्र बकु्तानी ददन ुऩनेछ ः्– 

क) स्र्ीकामव रुऩभा सम्ऩन्न बईसकेको कामव, आऩूलतव र्ा सेर्ा र्ाऩत गनुवऩने बकु्तानी फाॉकी बए सो बकु्तानी,  

ख) खरयद सम्झौता फभोचजभ गाउॉऩालरकाको प्रमोजनको रालग उत्ऩाददत भारसाभानको भूल्म, लनभावणस्थरभा ल्माइएका लनभावण साभग्री, 

ग) लनभावण स्थरफाट उऩकयण हटाउन राग्ने भनालसर् खचव, 

घ) लनभावण कामवभा भात्र रगाईएका वर्देशी कभवचायीको स्र्देश वपतॉ खचव, य  

ङ) आर्श्मक बए लनभावण कामवको सॊयऺण य सयुऺा खचव । 

२) उऩलनमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेचखएको बएता ऩलन गाउॉऩालरकारे सार्वजलनक वहतको रालग सवुर्स्ताको आधायभा खरयद सम्झौता अधत्म 

गनव ददएको सूचना आऩूलतवकतावरे प्राप्त गयेको लभलतरे सात ददनलबत्र लसऩभेधटको रालग तमाय हनुे य तमाय बएका भारसाभान त्मस्तो सम्झौताका 

शतव य भूल्मभा स्र्ीकाय गनुव ऩनेछ ।  

३) उऩलनमभ (२) भा उचल्रचखत भारसाभान फाहेक अधम साभानको सम्फधधभा गाउॉऩालरकारे देहाम फभोचजभ गनव ससनेछ ः्— 

क) भारसाभानको कुनै अॊश ऩूया गयाई  सम्झौताभा उचल्रचखत शतव य भूल्मभा प्राप्त गने, र्ा 

ख) फाॉकी यहेका भारसाभानको आऩूलतव आदेश यद्ध गने य आऩूलतवकतावरे आॊचशक रुऩभा तमाय गयेको भारसाभान र्ा सेर्ा य सम्झौता अधत्म 

हनु ुअगारै् आऩूलतवकतावरे खरयद गयेको साभग्री र्ा ऩाटवऩूजाव र्ाऩत आऩसी सहभलतफाट भञ्जुय गरयएको यकभ लनजराई बकु्तानी गने । 

 



१३७. खरयद सम्झौता उल्रॊघन बए प्राप्त हनुे उऩचाय् (१) खरयद सम्झौताभा आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी, ऩयाभशवदाता र्ा सेर्ा प्रदामकरे 

खरयद सम्झौताको उल्रॊघन गयेभा गाउॉऩालरकाराई प्राप्त हनुे उऩचाय उल्रेख गनुव ऩनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको उऩचाय ऐनको दपा ५९ भा रेचखएको अलतरयक्त देहाम फभोचजभ हनु  ससनेछ ः्— 

क) त्रवुटऩूणव कामव अस्र्ीकाय गने,  

ख) त्रवुटऩूणव भारसाभान तत्कार हटाउने य सम्फचधधत आऩूलतवकताव, लनभावण व्मफसामी, ऩयाभशवदाता र्ा सेर्ा प्रदामकफाट प्रलतस्थाऩन गनव 

रगाउन,े 

ग) सभमभा कामव सम्ऩादन हनु नसके र्ाऩतको ऩूफव लनधावरयत ऺलतऩूलतव प्राप्त गने, 

घ) सम्झौताको अधत्म गने य सम्झौता फभोचजभको काभ नगने आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी, सेर्ा प्रदामक र्ा ऩयाभशवदाताको खचवभा त्मस्तो 

कामव सम्ऩन्न गयाउने, 

ङ) आनषुाॊलगक ऺलतऩूलतव बयाउने, य 

च) प्रचलरत कानून र्ा खरयद सम्झौता फभोचजभ उऩरब्ध हनुे अधम उऩचाय । 

 

 

ऩरयच्छेद–१२ 

आम ठेक्का फधदोफस्त सम्फधधी व्मर्स्था 

 

१३८. आधतरयक आमको रालग ठेक्का र्धदोर्स्त गनव ससने् (१) प्रचलरत कानून फभोचजभ सबारे लनणवम गये अनसुायको कय, सेर्ाशलु्क, दस्तूय 

तथा अधम आधतरयक आम असूर गनव एक आलथवक र्षवको रालग ठेक्का फधदोर्स्त गनव सवकनेछ । 

तय, आधतरयक आम फवृद्ध हनुे देचखएभा र्ा ऩटक ऩटक ठेक्का फधदोफस्त गदाव प्रशासलनक दावमत्र् फढ्न जाने अर्स्थाभा फढीभा तीन र्षवसम्भको 

रालग एकैऩटक ठेक्का फधदोफस्त गनव सवकनेछ । 

स्ऩष्टीकयण् मस लनमभको प्रमोजनको रालग “आधतरयक आम” बन्नारे नेऩारको सॊवर्धानको अनसूुची– ८ य अधम सॊघीम तथा प्रदेश कानूनरे प्रदान 

गयेको अलधकाय अधतगवत यही आप्ः्नो ऺेत्रलबत्र सॊकरन गनव ऩाउने आम सम्झन ुऩछव । 

२) मस लनमभ फभोचजभ ठेक्का फधदोफस्त गदाव रागत प्रबार्कायी हनुे, प्रशासलनक सहजता हनुे  र्ा आम फवृद्ध हनुससने अर्स्थाभा ऐन य मस 



लनमभार्रीको अधीनभा यही अधम गाउॉऩालरका र्ा नगयऩालरकासॊग आऩसी सहभलतद्वाया सॊमकु्त रुऩभा ठेक्का फधदोफस्त गनव सवकनेछ । 

३) मस लनमभ फभोचजभ ठेक्का फधदोफस्त गदाव साभाधमतमा आलथवक र्षव शरुु हनु ुअगालड नै ठेक्का सम्झौता गरयससन ुऩनेछ ।  

४) उऩलनमभ (१) फभोचजभ ठेक्का फधदोर्स्त गदाव देहामको कामववर्लध अऩनाउन ुऩनेछ ः्– 

क.  आगाभी आलथवक र्षवको रालग प्रत्मेक आधतरयक आम श्रोतको उऩरब्धता, सम्बावर्त ऩरयचारन, सो श्रोत ऩरयचारनको व्मर्स्थाऩन तथा 

रागत य चार ु र्षवको ठेक्का अङ्क सभेत वर्चाय गयी आधतरयक आमको प्रऺेऩण गयी धमूनतभ ठेक अङ्क य असरुी कामवतालरका सभेत बएको 

कामावधर्मन कामव मोजना तमाय गनुव ऩनेछ । 

ख.  खण्ड क. फभोचजभ असूरी कामवतालरका य कामावधर्मन कामवमोजना तमाय बईसकेऩलछ ठेक्का फधदोफस्त गनवको रालग आलथवक ऐनरे लनधावयण 

गयेको दययेट, ठेक्काका साभाधम तथा वर्शेष शतवहरु य सूचनाभा उल्रेख गरयने कुयाहरु तथा अधम आर्श्मक वर्र्यणहरु सभेत सभारे्श बएको 

ठेक्का सम्फधधी कागजात तमाय गनुव ऩनेछ । 

ग.  खण्ड क. फभोचजभको कामावधर्मन कामव मोजनाको आधायभा कुनै आधतरयक आम ऩाॉच राख रुऩैमाॉ बधदा कभ उठ्ने बएभा सोझै र्ातावद्वाया 

य सो बधदा फढी उठ्ने बएभा फोरऩत्र आह्वान गयी सम्झौता गनुव ऩनेछ । 

घ.  खण्ड ग. फभोचजभ फोरऩत्र आह्वान गदाव दशराख रुऩैमाॉसम्भ बए स्थानीम स्तयभा लनमलभत प्रकाशन हनुे दैलनक ऩलत्रका र्ा यावष्डमस्तयको 

ऩलत्रकाभा कम्तीभा ऩधर ददनको म्माद ददई सूचना प्रकाशन गनुव ऩनेछ य त्मस्तो सूचना कामावरम, र्डा कामावरमहरु, चजल्रा प्रशासन कामावरम, 

चजल्रा सभधर्म सलभलतको कामावरम, भारऩोत कामावरम, कोष तथा रेखा लनमधत्रक कामावरम, तथा लनभावण व्मर्सामी सॊस्था बए त्मस्ता सॊस्थाको 

कामावरमभा सभेत सरै्रे देख्न ेगयी सार्वजलनक ठाउॉभा सूचना टाॉस गयी सोको भचुलु्का र्ा टाॉसेको जानकायी प्राप्त गनुव ऩनेछ । दशराख रुऩैमाॉ 

बधदा फढी बएभा कम्तीभा तीस ददनको म्माद ददई यावष्डमस्तयको दैलनक ऩलत्रकाभा सूचना प्रकाशन गनुव ऩनेछ । मस्तो सूचना कामावरमको 

रे्बसाईटभा सभेत याख्न ुऩनेछ ।  

ङ. खण्ड घ. फभोचजभको सूचनाभा देहामका कुयाहरु खरुाउन ुऩनेछ ः्– 

१)  ठेक्काका भखु्म भखु्म शतवहरु, 

२)  श्रोतगत य स्थानगत वर्र्यण य उठाउन ुऩने आधतरयक आमको सम्बावर्त ऩरयभाण, 

३)  ठेक्का सम्झौता फभोचजभको यकभ एकभषु्ट फझुाॉउदा छुट ददईने बए सो कुया, 

४)  फोरऩत्र पायभ प्राप्त हनुे स्थान य तरयका, 

५)  फोरऩत्र ऩठाउन ुऩने तरयका, 



६)  फोरऩत्र ऩठाउन ुऩने कामावरम र्ा अलधकायीको नाभ, 

७)  फोरऩत्र फाऩत राग्ने दस्तयु, 

८)  फोरऩत्र दाचखरा हनुऩुने अचधतभ लभलत य सभम, तथा फोरऩत्र खोलरने सभम, लभलत य स्थान, 

९)  फोरऩत्र उऩय लनणवम हनुे लभलत,  

१०) जभानत फाऩत याख्न ुऩने यकभ र्ा र्ैंङ्कग्मायेधटीको वकलसभ य भाधम अर्लध, 

११) अधम आर्श्मक कुयाहरु । 

च.  खण्ड ङ. को उऩखण्ड (७) फभोचजभ फोरऩत्र पायाभको दस्तयु कामभ गदाव लनमभ ५६ भा उल्रेख बए फभोचजभको भूल्म कामभ गनुव 

ऩनेछ । 

छ.  खण्ड ङ. फभोचजभ प्रकाचशत सूचनाको म्मादलबत्र ऩनव आएका फोरऩत्रहरुको दताव, खोल्ने कामववर्लध, फोरऩत्रदाताको प्रलतलनलधरे ऩेश गनुवऩने 

वर्र्यण तथा अधम कामववर्लध मसै लनमभार्रीभा उल्रेख बए फभोचजभ हनुेछ । 

ज. खण्ड घ. फभोचजभ प्रथभ ऩटक फोरऩत्र आव्हान गदाव फोरऩत्र ऩनव नआएभा र्ा यीत ऩूर्वकको एउटा ऩलन फोरऩत्र प्राप्त नबएभा र्ा कफोर 

अङ्क अनभुालनत धमूनतभ ठेक्का अङ्कबधदा कभ बएभा ऩवहरो ऩटकको रालग तोवकएको म्मादबधदा कम्तीभा आधा म्माद ददई ऩनु् फोरऩत्र आह्वान 

गनुव ऩनेछ । 

झ. खण्ड ज. फभोचजभ दोस्रो ऩटक सूचना प्रकाशन गदाव ऩलन फोरऩत्र नऩयेभा कम्तीभा सात ददनको म्माद ददई खण्ड ङ. फभोचजभको सूचनाभा 

देहामको कुयाहरु थऩ गयी सार्वजलनक फढाफढको सूचना प्रकाशन गनुव ऩनेछ्– 

१) फढाफढ हनुे स्थान, 

२) फढाफढ हनुे सभम य लभलत, 

३) अधम आर्श्मक कुयाहरु । 

५) उऩलनमभ (४) को खण्ड ङ. य खण्ड झ. फभोचजभ प्रकाचशत सूचना फभोचजभ फोरऩत्र ददने र्ा  डाॉक फोल्ने व्मचक्तरे आपूरे कफूर गयेको 

अङ्कको ऩाॉच प्रलतशत यकभ नगदै र्ा सूचनाभा तोवकएको फैंङ्कभा जभानत र्ाऩत यकभ जम्भा गयेको सक्कर बौचय र्ा नेऩार याष्ड फैंङ्कफाट भाधमता 

प्राप्त फैङ्करे जायी गयेको कम्तीभा नब्फे ददन म्माद बएको वर्डर्ण्डको सक्कर प्रलत सॊरग्न याख्न ुऩनेछ । 

 तय, मस लनमभ फभोचजभ र्ढार्ढ गदाव कर्ोर अङ्क तोवकए फभोचजभको धमूनतभ अङ्कबधदा घटी हनु आएभा याजश्व ऩयाभशव सलभलतको 



लसपारयसभा नमाॉ धमूनतभ अङ्क कामभ गयी ऩून् मस लनमभार्री अनसुायको प्रकृमा अऩनाई आधतरयक आम सॊकरनको व्मर्स्था गनव सवकनेछ । 

६) मस लनमभार्री फभोचजभ जपत हनुे अर्स्थाभा फाहेक उऩलनमभ (५) फभोचजभ याचखएको जभानत र्ाऩतको यकभ सो जभानत याख्न ेव्मचक्त 

र्ा सॊस्थारे ददएको फोरऩत्र र्ा फोरेको डाॉक अस्र्ीकृत बएको लभलतरे तीस ददनलबत्र लनजराई वपताव गनुव ऩनेछ । 

तय, कुनै ठेक्काको चरन ऩूजॉ नलरएसम्भ र्ा ऩट्टा नउठाएसम्भ जभानत वपताव नगयी स्थलगत याख्न फाधा ऩने छैन । 

७) उऩलनमभ (४) अधतगवत प्रकाचशत सूचनाभा फढाफढको रालग तोवकददएको सभम र्ा लभलतबधदा ऩलछ र्ा त्मस्तो सूचनाभा फढाफढको रालग 

तोवकददएको स्थानभा फाहेक अधम कुनै स्थानभा र्ा हरुाक, पोन र्ा फ्माससद्वाया फोरेको कुनै ऩलन डाॉक उऩय कुनै कायफाही गरयने छैन । 

८) मस लनमभ फभोचजभ ऩनव आएका र्ोरऩत्र र्ा डाॉक फढाफढको प्रस्तार्को रालग ऩेश बएका कागजातहरु फोरऩत्रका सतव फभोचजभ बए 

नबएको हेयी मस लनमभार्री फभोचजभको फोरऩत्र भूल्माॊकन सलभलतरे लसपारयस सवहत लनणवमको रालग ऩेश गनऩुनेछ । 

 

१३९. ठेक्का स्र्ीकृत गने् (१) लनमभ १३८ फभोचजभ प्रकाचशत सूचना अनसुाय दाचखरा बएको  कुनै र्ा सफै  फोरऩत्र र्ा फोरेको कुनै र्ा सफै 

डाॉक लनमभ १३८ को उऩलनमभ (८) फभोचजभको लसपारयसका आधायभा कुनै कायण देखाई र्ा नदेखाई स्र्ीकृत र्ा अस्र्ीकृत गनव ससनेछ । 

२) मस लनमभ फभोचजभ ठेक्का स्र्ीकृत गदाव ठेक्काका सतवहरु ऩूया गयी सायबतू रुऩभा प्रबार्ग्राही देचखएका फोरऩत्रहरु भध्मे सफैबधदा फढी अॊक 

कफोर गनेको फोरऩत्र स्र्ीकृत गनुव ऩनेछ । 

३) लनमभ १३८ फभोचजभ डाॉक फढार्ढ गदाव धमूनतभ अङ्कफाट फढाफढ शरुु गयी सफैबधदा फढी डाॉक कफोर गनेर्ाराको डाॉक तत्कारै लनमभ 

६१ फभोचजभको धयौटी र्ा र्ैंङ्क ग्मायेधटी लरई स्र्ीकृत गनुव ऩनेछ । 

४) मस ऩरयच्छेद फभोचजभको फोरऩत्र र्ा सार्वजलनक फढाफढको डाॉक स्र्ीकृत गने अलधकाय लनमभ ७६ भा उचल्रचखत अलधकायीहरुराई सोही 

लनमभभा उल्रेख बए फभोचजभ हनुेछ । 

 

१४०. ऩट्टा ददने य कफलुरमत गयाउने् (१) मस लनमभार्री फभोचजभ आधतरयक आम उठाउने फोरऩत्र र्ा डाॉक स्र्ीकृत बैसकेऩलछ कामावरमरे 

सात ददनलबत्र सोको सूचना फोरऩत्र र्ा डाॉकर्ाराराई ददनऩुनेछ । 

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ सूचना जायी गदाव फाटोका म्माद फाहेक सात ददनको म्माद ददई सो म्मादलबत्र आफ्नो कफूर फभोचजभ कफलुरमत 

गनव नआएभा त्मस ऩलछको फोरऩत्र र्ा डाॉकर्ाराराई ठेक्का ददइने वर्षम स्ऩष्ट खोरी सूचना ताभेर गनुव गयाउन ुऩनेछ ।  

स्ऩष्टीकयण् मस लनमभको प्रमोजनको रालग स्थानीम ऩत्रऩलत्रकाभा प्रकाचशत गरयएको सार्वजलनक सूचनाराई सूचना ताभेरी बएको भालननेछ ।  



३) उऩलनमभ (१) य (२) फभोचजभ जायी बएको सूचनाको म्मादभा फोरऩत्र र्ा डाॉकर्ारा हाचजय बई कफलुरमत गनव भञ्जूय गयेभा लनजफाट 

तरुुधत कफलुरमत गयाई लनजराई ऩट्टा र्ा चरन ऩूजॉ ददन ुऩनेछ । त्मस्तो फोरऩत्र र्ा डाॉकर्ारा हाचजय नबएभा र्ा आफ्नो कफरु फभोचजभ 

कफलुरमत गनव भञ्जूय नगयेभा लनज ऩलछको दोस्रो, तेस्रो िभ अनसुाय अरु फोरऩत्र र्ा डाॉकर्ाराराई प्राथलभकता ददई उऩलनमभ (२) फभोचजभको 

सूचना जायी गयी ठेक्का फधदोफस्त गनुव ऩनेछ । मसयी दोश्रो, तेश्रो िभ अनसुाय सम्झौता गनुवऩने अर्स्थाभा सम्झौता गनव नआउने फोरऩत्र र्ा 

डाॉकर्ाराको धयौटी जपत गनुवऩनेछ । जपत गयेको धयौटी यकभ बधदा तल्रो िभभा जाॉदाको फोर यकभको अधतय र्ढी हनुे बएभा सो 

अधतय र्यार्यको यकभ अचघल्रो िभको फोरकतावर्ाट सयकायी र्ाॉकी सयह असूर उऩय गरयनेछ । 

 

तय, मसयी ठेक्का र्धदोर्स्त गदाव त्मस्तो यकभ अनभुान गयेको अङ्क बधदा कभ हनुे यहेछ बने मस लनमभार्रीको प्रकृमा ऩमुावई ऩनु् फोरऩत्र 

आव्हान गनुवऩनेछ । 

४) लनमभ १३८ को उऩलनमभ (२) फभोचजभ सॊमकु्त रुऩभा फोरऩत्र आव्हान गनुवऩने अर्स्थाभा सोको व्मर्स्थाको रालग फोरऩत्र र्ा फढाफढको 

रालग कामवसतव तोकी सॊमकु्त सलभलतको व्मर्स्था गनुवऩनेछ । सॊमकु्त सलभलतको अचख्तमायर्ारारे फोरऩत्र खोलरएको र्ा डाॉक फोराइएको तीन 

ददनलबत्र फोरऩत्र र्ा डाॉक स्र्ीकृत गने र्ा नगने लनणवमका रालग सॊमकु्त सलभलत सभऺ ऩेश गयी लनकासा बए फभोचजभ गनुव ऩनेछ । सॊमकु्त 

सलभलतरे ऩेश बएको ऩधर ददनलबत्र फोरऩत्र र्ा डाॉक स्र्ीकृत बए र्ा नबएको लनकासा ददइससनऩुनेछ । तोवकएको म्मादलबत्र ऩेश नगयेको र्ा 

लनकासा नददएको कायणरे कुनै हानी नोससानी बएभा मसयी हानी नोससानी बएको यकभ जसको वढराई र्ा राऩयर्ाहीरे गदाव हानी नोससानी 

बएको हो सोही व्मचक्तफाट असूर उऩय गरयनेछ । 

५) फोरऩत्र र्ा डाॉक स्र्ीकृत बए ऩलछ त्मस्तो र्ोरऩत्रदाता र्ा डाॉकर्ाराफाट स्र्ीकृत ठेक्का अङ्कको कुर यकभको नेऩार याष्ड फैङ्कफाट भाधमता 

प्राप्त र्ाचणज्म फैंङ्कको कम्तीभा छ भवहना म्माद बएको ऩयपयभेधस र्ण्ड र्ा नगदै यकभ प्राप्त बएऩलछ ठेक्का ऩाउने सफै शतव खरुाई सम्फचधधत 

ठेकेदायसॉग कर्लुरमत गयाई ऩट्टा ददन ुऩनेछ । 

६) फोरऩत्र र्ा डाॉक स्र्ीकृत बएको सूचना प्राप्त बएऩलछ सो सूचनाभा तोवकएको म्मादलबत्र फोरऩत्र र्ा डाॉकर्ारारे चरन ऩूजॉ नलरएभा र्ा ऩट्टा 

नउठाएभा लनजरे लनमभ १३८ को उऩलनमभ (५) फभोचजभ याखेको जभानत जपत गयी सॊचचत कोषभा दाचखरा गरयनेछ । 

 

१४१. ठेक्का यकभको वकस्ता फझुाउने तरयका् (१) आधतरयक आम उठाउने कामवको ठेक्का फधदोफस्त गदाव असूर गनुव ऩने वकस्ताको अङ्क 

लनधावयण ठेक्का सम्फधधी सूचना य फोरऩत्रभा उचल्रचखत असूरी कामवतालरका य अधम शतव फभोचजभ हनुेछ । 

तय, मसयी कामवतालरका फनाउॉदा याजस्र् उठ्ने सम्बाव्म सभम य बकु्तानी गने वकस्ताको सभम लभरान बएको य वकस्ताहरु फीचको सभमाधतय 



चाय भवहनाबधदा फढी नबएको हनु ुऩनेछ । 

२) ठेकेदायरे सम्झौताको सभमभा ठेक अनसुायको सम्ऩूणव यकभ एकभषु्ट फझुाएभा औचचत्म हेयी फढीभा दश प्रलतशतसम्भ छूट ददन सवकनेछ । 

तय मस्तो छूटको प्रलतशत फोरऩत्र र्ा फढाफढको सूचनाभा उल्रेख बएको हनु ुऩनेछ । 

 

१४२. ठेक्का तोड्ने् (१) ऩट्टा कफलुरमतको कुनै शतव फचखवराऩ हनुे काभ गयेकोभा र्ा त्मस्तो शतव फभोचजभ गनुव ऩने कुनै काभ नगयेभा फाहेक 

मस लनमभार्री फभोचजभ ऩट्टा कफलुरमत बैसकेऩलछ ठेक्काको अर्लध बकु्तान नहुॉदै फीचैभा कुनै ठेक्का तोड्न र्ा छोड्न हुॉदैन । 

२) कुनै ठेकेदायरे तोकेको दयबधदा फढी दयभा कय असूर गयेभा र्ा सम्झौताभा उल्रेख नबएका भारर्स्तभुा कय, सेर्ाशलु्क र्ा दस्तयु असूर 

गयेभा र्ा अधम तहरे लरएको कयको प्रभाण हुॉदाहुॉदै दोहोयो हनुे गयी कय असूर गयेभा त्मस्तो यकभ य सोही यकभ फयाफयको यकभ हजावना 

स्र्रुऩ त्मस्तो ठेकेदायफाट असूर गयी फढी लरएको र्ा दोहोयो ऩनव गएको यकभ सम्फचधधत व्मचक्तराई वपताव गरयनेछ । 

३) उऩलनमभ (२) भा उचल्रचखत विमाकराऩ ऩनु् दोहोरयएभा त्मस्तो ठेकेदायको ठेक्का तोडी धयौटी जपत गरयनेछ । मसयी धयौटी जपत गयी 

नमाॉ ठेक्का र्धदोर्स्त गदाव सावर्कको यकभ बधदा कभ यकभ प्राप्त बएभा य नमाॉ ठेक्का र्धदोर्स्त गदाव रागेको यकभ असूर उऩय नबएभा 

सयकायी र्ाॉकी सयह असूर उऩय गयी लनजको नाभ कारोसूचीभा याखी अधम स्थानीम तहहरु य व्मर्साम दताव र्ा इजाजत ऩत्र ददने कामावरमराई 

सभेत जानकायी ददइनेछ । 

४) उऩलनमभ (३) फभोचजभ ठेक्का तोलडएको अर्स्थाभा फाॉकी ठेक्का अर्लधको लनलभि फोरऩत्र र्ा डाॉक फढाफढको प्रलतस्ऩधावभा यहेका 

िभानसुायका फोरऩत्रदाता र्ा डाॉकर्ारासॉग दाभासाहीरे नमाॉ ठेक्का अॊक कामभ गयी लनमभानसुायको धयौटी यकभ य फैंक ग्मायेण्टी लरई 

सावर्कको स्र्ीकृत ठेक्काको दयभा नमाॉ असूरी कामवतालरका फनाई ठेक्का फधदोफस्त गनव सवकनेछ । मसयी फाॉकी अर्लधको रालग ठेक्का फधदोफस्त 

गनव नसवकएभा कामावरमरे ऩनु् फोरऩत्र आह्वान गनुवऩनेछ । 

५) उऩलनमभ (४) फभोचजभ नमाॉ ठेक्का फधदोफस्त गनव र्ा ऩनु् ठेक्का फधदोफस्त गनव राग्न ेसभम सम्भको फीचको अर्लधका रालग कामावरमरे 

आम सॊकरन सम्फधधीःे अधम उऩमकु्त व्मर्स्था गनव ससनेछ । 

६) उऩलनमभ (३) फभोचजभ ठेक्का तोलडएकोभा त्मसफाट बएको नोससानी य सम्र्चधधत ठेकेदायफाट लरन ुऩने फाॉकी बएभा त्मसको दश प्रलतशत 

छुट सभेत सो ठेकेदायरे याखेको जभानतफाट असूर नबए लनजफाट सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय गरयनेछ । 

तय आलथवक ऐनरे तोकेको आधायभा काफ ुफावहयको ऩरयचस्थलत ऩयी ठेकेदायरे सो ठेक्काको काभ गनव नसकेको यहेछ बने सबारे सो फभोचजभ 

असूर गनुव ऩने यकभभध्मे याजश्व ऩयाभशव सलभलतको ऩयाभशवभा उऩमकु्त यकभ लभनाहा ददन ससनेछ । 

 



१४३. फसमौता यकभ असूरी सम्फधधी व्मर्स्था् (१) कामावरमरे वर्लबन्न कायणर्ाट असूर हनु नसकी र्ाॉकी यहेको फसमौता यकभ असूर गनव 

फसमौता असूरी कामवमोजना र्नाई यकभ असूर उऩय गनुव ऩनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ असूर गनुवऩने यकभ असूरीको रालग स्थानीम प्रशासन, प्रहयी, नागरयक सभाज र्ा अधम व्मचक्तको सभेत सहमोग लरन 

सवकनेछ । 

३) उऩलनमभ (२) फभोचजभ सहमोग प्राप्त बै फसमौता यकभ असूरी बएभा सम्फचधधत व्मचक्त र्ा सॊस्थाराई असूरी अङ्कको फढीभा ५ 

प्रलतशतसम्भ यकभ ऩयुस्काय स्र्रुऩ उऩरव्ध गयाउन सवकनेछ । एक बधदा र्ढी व्मचक्त र्ा सॊस्थाको सविमताभा फसमौता यकभ असूरी बएको 

बए मस्तो ऩयुस्काय यकभ दाभासाहीफाट उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ । 

४) उऩलनमभ (१),२) य (३) फभोचजभको प्रकृमाफाट ऩलन यकभ असूर उऩय हनु नसकेभा सयकायी र्ाॉकी सयह यकभ असूर उऩय गरयनेछ । 

 

१४४. सम्ऩचि तथा उत्ऩादनको लफवि सम्र्धधी व्मर्स्था् (१) गाउॉऩालरकारे आफ्नो स्र्ालभत्र्भा यहेको य आपूरे गयेको उत्ऩाददत र्स्त ुतथा 

सेर्ाको लफवि गदाव मस लनमभको अलधनभा यही गनुवऩनेछ। 

तय, अचर सम्ऩचि लफिी गदाव नेऩार सयकायको स्र्ीकृलत लरनऩुनेछ । 

२) उऩलनमभ (१) अनसुाय अधम उत्ऩादनहरुको भूल्म लनधावयण एर्ॊ लफिी प्रविमा व्मर्स्थाऩनका रालग कामवऩालरकारे आर्श्मक कामववर्लध तम 

गनवससनेछ । 

 

ऩरयच्छेद–१३ 

वर्र्ाद सभाधान सम्फधधी व्मर्स्था 

 

१४५. वर्र्ाद सभाधान सम्फधधी सॊमधत्र्  गाउॉऩालरका  य लनभावण व्मर्सामी, आऩूलतवकताव, सेर्ा प्रदामक र्ा ऩयाभशवदाताफीच खरयद सम्झौता 

कामावधर्मनको लसरलसराभा कुनै वर्र्ाद उत्ऩन्न बएभा ऐनको दपा ५८ र्भोचजभ आऩसी सहभलतफाट वर्र्ाद सभाधान गनुवऩने वर्षम, वर्र्ाद 

सभाधानको रालग लनरे्दन ददन े प्रविमा, आऩसी सहभलतको रालग हनु े फैठक तथा लनणवमहरुको प्रविमा सभेत खरयद सम्झौताभा उल्रेख गयी 

त्मस्तो वर्र्ाद सभाधान गनुवऩनेछ ।  

 

 



१४६. भध्मस्थको भाध्मभद्धाया वर्र्ाद सभाधान गने् लनमभ १४५ फभोचजभको प्रविमाद्वाया खरयद सम्झौता कामावधर्मनको वर्षमभा गाउॉऩालरका 

य लनभावण व्मर्सामी, ऩयाभशवदाता र्ा सेर्ाप्रदामकफीच उत्ऩन्न बएको वर्र्ाद आऩसी सहभलतर्ाट सभाधान हनु नसकेभा प्रचलरत कानून फभोचजभ 

भध्मस्थको भाध्मभफाट त्मस्तो वर्र्ाद सभाधान गने कायफाही शरुु गनुवऩनेछ ।  

 

 

 

ऩरयच्छेद–१४ 

ऩायदचशवता य आचयण सम्फधधी व्मर्स्था 

 

१४७. खरयद कायफाही सम्फधधी कागजात उऩरब्ध गयाउन ुऩने् प्रचलरत कानून फभोचजभ रेखा ऩयीऺण, अनगुभन, अनसुधधान र्ा लनयीऺण गनव 

अलधकाय प्राप्त लनकामरे खरयद कायफाही सम्फधधी कुनै कागजात भाग गयेभा गाउॉऩालरकारे त्मस्तो कागजात भनालसर् सभमभा उऩरव्ध गयाउन ु

ऩनेछ ।  

 

१४८. खरयद सम्झौताको सार्वजलनक सूचना् (१) खरयद सम्झौता सम्ऩन्न बएको तीन ददनलबत्र सो सूचना गाउॉऩालरकारे आऩm्नो सूचना ऩाटीभा 

टाॉस गयी चजल्रा सभधर्म सलभलतको कामावरम, कोष तथा रेखा लनमधत्रक कामावरमको सूचना ऩाटीभा सभेत टाॉस गनव रगाउने व्मर्स्था गनुव 

ऩनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको सूचना गाउॉऩालरकारे आफ्नो रे्र्साइटभा याखी सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमभा सभेत ऩठाउन ुऩनेछ ।  

३) उऩलनमभ (१) फभोचजभको सूचनाभा फोरऩत्र र्ा ऩयाभशव सेर्ा भूल्माङ्कन ऩरयणाभको अलतरयक्त फोरऩत्र, प्रस्तार् र्ा लसरर्धदी दयबाउऩत्र 

सम्फधधी सूचना प्रकाशन बएको लभलत, सभाचायऩत्रको नाभ, सूचना सॊख्मा, खरयदको वर्षम, सम्झौता गने फोरऩत्रदाता, प्रस्तार्दाता र्ा लसरर्धदी 

दयबाउऩत्रदाताको नाभ य ठेगाना य सम्झौताको भूल्म खरुाउन ुऩनेछ ।  

 

१४९. ऩयाभशवदातारे स्र्ाथव फझाउन नहनुे् (१) ऩयाभशवदातारे गाउॉऩालरकाको सर्ोऩरय वहत हनुे गयी व्मार्सावमक, र्स्तगुत य लनष्ऩऺ ऩयाभशव 

सेर्ा प्रदान गनुव ऩनेछ ।  

२) ऩयाभशवदातारे ऩयाभशव सेर्ा प्रदान गदाव आपनो र्तवभान र्ा बवर्ष्मको अधम काभसॉग स्र्ाथव फाचझने गयी काभ गनुव हुॊदैन ।  



३) ऩयाभशव सेर्ा सम्फधधी काभको प्रकृलत ऩयाभशवदाताको अधम कुनै सेर्ाग्राही प्रलतको वर्गत र्ा र्तवभान दावमत्र्सॉग फाचझने खारको र्ा लनजरे 

गाउॉऩालरकाको सर्ोिभ वहत हनुे गयी कामव सम्ऩन्न गनव नससने खारको बएभा लनजराई ऩयाभशवदाताको रुऩभा लनमचुक्त गनव सवकने छैन ।  

उदाहयण् कुनै आमोजनाको ईचधजलनमरयङ्ग लडजाईन तमाय गनवको रालग लनमकु्त गरयएको ऩयाभशवदाताराई सोही आमोजनाको र्ातार्यणीम भूल्माङ्कन 

गने ऩयाभशवदाता लनमकु्त गनव र्ा सयकायी स्र्ालभत्र्को कुनै सॊस्थाको लनजीकयण सम्फधधी ऩयाभशवदाताराई त्मस्तो सम्ऩचि खरयद गने 

खरयदकतावको ऩयाभशवदाता लनमकु्त गनव र्ा लनजराई र्ा लनजको नचजकको नातेदाय र्ा लनजको सॊस्थाको साझेदायको नाभभा त्मस्तो सम्ऩचि खरयद 

गनव अनभुलत ददन सवकने छैन ।  

तय टनव की सम्झौता र्ा लडजाईन य लनभावण सम्झौताको हकभा मो व्मर्स्था रागू हनुेछैन । 

४) कुनै आमोजनाको रालग भारसाभान उऩरब्ध गयाउने र्ा लनभावण कामव गने पभव य त्मससॉग सम्फचधधत अधम सॊस्था र्ा व्मचक्तरे सोही 

आमोजनाको रालग ऩयाभशव सेर्ा प्रदान गनव य कुनै मोजना तमाय र्ा कामावधर्मन गने काभको रालग लनमकु्त बएको ऩयाभशवदात ृपभव र्ा सोसॉग 

सम्फचधधत अधम सॊस्था र्ा व्मचक्तरे त्मस्तो आमोजनाको रालग भारसाभान आऩूलतव गनव ससने छैन । 

 

१५०. प्ररोबन, भ्रष्टाचाय र्ा जारसाजीजधम व्मर्हायको सूचना् गाउॉऩालरकाका कुनै ऩदालधकायीरे लनजराई कुनै फोरऩत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातारे 

प्ररोबन ददन प्रस्तार् गयेभा र्ा अधम कुनै भ्रष्टाचाय र्ा जारसाजीजधम काभ गयेको थाहा ऩाएभा सोको सूचना अध्मऺ र्ा सार्वजलनक खरयद 

अनगुभन कामावरमराई ददन ुऩनेछ । 

 

१५१. सऩुरयरे्ऺण य जाॉःॉचफझु गनव ससने् खरयद कायफाहीभा सॊरग्न ऩदालधकायीरे ऐन य मस लनमभार्रीभा उचल्रचखत कामववर्लध ऩारन गये 

नगयेको सम्फधधभा गाउॉऩालरकारे सभम सभमभा सऩुरयरे्ऺण य जाॉचफझु गयाउन ुऩनेछ । 

 

१५२. कारोसूचीभा याख्ने्  (१) गाउॉऩालरकारे ऐनको दपा ६३ फभोचजभ कुनै फोरऩत्रदाता, प्रस्तार्दाता, ऩयाभशवदाता, सेर्ाप्रदामक, आऩूलतवकताव, 

लनभावण व्मर्सामी र्ा अधम व्मचक्त, पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीराई कारो सूचीभा याख्न ुऩयेभा त्मस सम्फधधी वर्स्ततृ वर्र्यण य कायण खरुाई सम्फद्ध 

कागजात सवहत सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमराई रेखी ऩठाउन ुऩनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमरे फोरऩत्रदाता, प्रस्तार्दाता, ऩयाभशवदाता, सेर्ाप्रदामक, आऩूलतवकताव, लनभावण 

व्मर्सामी र्ा अधम व्मचक्त, पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीराई कारो सूचीभा याख्न,े खरयद कायर्ाहीभा बाग लरन योक रगाउने य सोको अलबरेख याख्न े

प्रविमा प्रचलरत सॊघीम कानून फभोचजभ हनुेछ । 



३) मो लनमभार्री प्रायम्ब हनु ुअचघ गाउॉऩालरकारे कुनै फोरऩत्रदाता, प्रस्तार्दाता, लसरफधदी दयबाउऩत्रदाता, ऩयाभशवदाता, सेर्ाप्रदामक, आऩूलतवकताव, 

लनभावण व्मर्सामी र्ा अधम व्मचक्त, पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीराई कारो सूचीभा याखेको र्ा याख्न े लनणवम गयेको बएभा सो कुयाको जानकायी मो 

लनमभार्री प्रायम्ब बएको तीस ददनलबत्र सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमराई ऩठाउन ुऩनेछ । 

 

१५३. कारो सूचीफाट पुकुर्ा गने्  कारो सूचीफाट पुकुर्ा गने कामव प्रचलरत सॊघीम कानून फभोचजभ सार्वजलनक खरयद अनगुभन 

कामावरमफाट हनुेछ । 

 

 

 

ऩरयच्छेद–१५ 

वर्वर्ध 

 

१५४. खरयद कामवको अनगुभन सम्फधधी व्मर्स्था् मस लनमभार्री फभोचजभ गरयने सार्वजलनक खरयद कामवको अनगुभन ऐनको दपा ६५ तथा 

प्रचलरत अधम सॊघीम कानूनभा उल्रेख बए फभोचजभ सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमरे गनेछ ।  

१५५. वर्शेष ऩरयचस्थलतभा खरयद गने सम्फधधी व्मर्स्था् (१) ऐनको दपा ६६ फभोचजभ खरयद गदाव गाउॉऩालरकारे खरयदको आर्श्मकताको 

लरचखत वर्र्यण, गणुस्तय, ऩरयभाण, शतव य कामव सम्ऩन्न गने अर्लध जस्ता वर्र्यण तमाय गयी आकचस्भक ऩरयचस्थलतको साभना गनव आर्श्मक 

ऩरयभाण य सभामार्लधका रालग भात्र मथासम्बर् प्रलतस्ऩधाव गयाई र्ा एउटा भात्र लनभावण व्मर्सामी, आऩूलतवकताव, ऩयाभशवदाता र्ा सेर्ा प्रदामकसॉग 

लरचखत दयबाउ र्ा प्रस्तार् लरई स्र्च्छ य उचचत भूल्मको रालग र्ाताव गयी खरयद गनुव ऩनेछ । 

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ खरयद गरयएको बएभा देहामका कुया खलु्ने कागजात लनमभ १५९ फभोचजभको अलबरेखभा याख्न ुऩनेछ ः्—  

क) वर्शेष ऩरयचस्थलत सम्फधधी वर्र्यण, 

ख) तत्कार खरयद नगदाव सार्वजलनक सयुऺा, वहत तथा साभदुावमक स्र्ास््मभा ऩने सॊकट, 

ग) खरयदका अधम वर्लध अऩनाउन नसवकने कायण य आधाय । 

३) उऩलनमभ (१) फभोचजभ गाउॉऩालरकारे दशराख रुऩैमाॉबधदा फढी यकभको खरयद गयेको बएभा त्मसयी खरयद बएको वर्र्यणको सार्वजलनक 

सूचना प्रकाशन गनुव ऩनेछ य सोको जानकायी सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमराई ऩठाउन ुऩनेछ । 



 

१५६. वर्द्यतुीम सॊचाय भाध्मभको प्रमोग् (१) ऐनको दपा १४ को उऩदपा (२) को प्रमोजनको रालग गाउॉऩालरकारे मथासम्बर् सार्वजलनक 

खरयद अनगुभन कामावरमको रे्र् ऩोटवर प्रमोग गयी  वर्द्यतुीम प्रणारीफाट खरयद व्मर्स्थाऩन गनुवऩनेछ । 

२) सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमरे सभम सभमभा जायी गयेको वर्द्यतुीम खरयद प्रणारीफाट हनुे खरयदको कामववर्लध, प्रणारी य मसका 

अधतयलनवहत लसद्धाधत गाउॉऩालरकारे अनशुयण गनुवऩनेछ ।  

 

१५७. भूल्माङ्कन सलभलत् (१) ऐनको दपा ७१ फभोचजभको भूल्माङ्कन सलभलतको गठन देहाम फभोचजभ हनुेछ्–  

क) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत र्ा लनजरे तोकेको अलधकृत      – सॊमोजक 

ख) आलथवक प्रशासन शाखा प्रभखु                        – सदस्म 

ग) वर्षमसॉग सम्फचधधत प्रावर्लधक वर्शेषऻ (सम्बर् बए सम्भ अलधकृतस्तय)           – सदस्म 

घ)    कानून अलधकृत                                  – सदस्म 

 २) खरयद एकाईको प्रभखुरे उऩलनमभ (१) फभोचजभको सलभलतको सचचर्को रुऩभा काभ गनेछ ।  

३) उऩलनमभ (१) फभोचजभको भूल्माङ्कन सलभलतरे प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतको स्र्ीकृलत लरई सयकायी र्ा गैय सयकायी ऺेत्रका वर्षम 

वर्शेषऻराई आफ्नो फैठकभा आभधत्रण गनव ससनेछ ।   

४) उऩलनमभ (१) फभोचजभको सलभलतराई ऩयाभशवदाताको सहमोग आर्श्मक बएभा स्र्ीकृत कामविभ य फजेटको अधीनभा यही गाउॉऩालरकारे 

ऐन य मस लनमभार्रीको कामववर्लध अऩनाई ऩयाभशवदाता लनमकु्त गयी ददन ससनछे ।  

५) उऩलनमभ (१) फभोचजभको सलभलतरे दयबाउऩत्र, फोरऩत्र र्ा प्रस्तार् भूल्माङ्कन गने काभभा आपूराई सहमोग गनव उऩसलभलत गठन गनव 

ससनेछ ।  

६) भूल्माङ्कन सलभलतको सचचर्रे सलभलतको फैठकको भाईधमटु तमाय गयी याख्न ुऩनेछ य सलभलतभा छरपर बएका सम्ऩूणव वर्षमको पाईर खडा 

गयी याख्न ुऩनेछ । 

७) भूल्माङ्कन सलभलतरे आफ्नो कामववर्लध आपै लनधावयण गनव ससनेछ । 

८) भूल्माङ्कन सलभलतरे मस लनमभभा उल्रेख बए फभोचजभ अध्मऺ÷प्रभखु सभऺ भूल्माङ्कन प्रलतरे्दन ऩेश गनुव ऩनेछ । 

 



१५८. दययेट लनधावयण सलभलत् (१) गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रबय र्ा कुनै  बागभा छुटै्ट रागू हनुे गयी लनभावण साभग्री य ढुर्ानीको दययेट, 

भेचशन तथा उऩकयणको बाडा य काभदायको ज्मारा लनचश्चत गनव देहामका सदस्महरु यहेको एक दययेट लनधावयण सलभलत यहनेछ ः्– 

क) अध्मऺ                                                     –अध्मऺ 

ख) प्रभूख प्रशासकीम अलधकृत                                     – सदस्म 

ग) प्रभखु÷अलधकृत प्रलतलनलध, कोष तथा रेखा लनमधत्रक कामावरम         – सदस्म 

घ) कामवऩालरकारे तोकेको कामवऩालरका सदस्म  एक जना               – सदस्म 

ङ) प्रलतलनलध, स्थानीम तहका नेऩार लनभावण व्मर्सामी भहासॊघ            – सदस्म 

च) प्रलतलनलध, स्थानीम तहका उद्योग र्ाचणज्म सॊघ                       – सदस्म 

छ) प्रभखु, प्रावर्लधक शाखा                                           –सदस्म–सचचर् 

२) दययेट लनधावयण सलभलतरे लनभावण साभग्री र्ा ढुर्ानीको दययेट लनधावयण गदाव प्रचलरत फजाय दयको आधायभा लनधावयण गनुव ऩनेछ । मसयी 

लनधावयण गरयने दययेट बाद्र १५ गतेलबत्र लनधावयण गयी ससन ुऩनेछ । मसयी आऩmः्नो ऺेत्रलबत्र रागूहनुे दययेट लनधावयण गदाव लछभेकका अधम 

गाउॉऩालरकासॉग सभेत सभधर्म गयी लनधावयण गनुव ऩनेछ । 

३) दययेट लनधावयण सलभलतरे प्रत्मेक र्षव गाउॉऩालरकाभा चरन चल्तीभा यहेका ढुर्ानी साधनको ढुर्ानी दय सभेत तोवकददन ुऩनेछ ।  

४) मस लनमभ फभोचजभ लनधावरयत दययेट कामवऩालरकाफाट स्र्ीकृत गयी सोको जानकायी चजल्रा प्रशासन कामावरम य कोष तथा रेखा लनमधत्रक 

कामावरभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

५) दययेट लनधावयण सलभलतको रै्ठक सम्फधधी कामववर्लध सलभलत आपैरे लनधावयण गये फभोचजभ हनुेछ । 

 

१५९. खरयद कायफाहीको अलबरेख् (१) गाउॉऩालरकारे हयेक खरयद कायफाहीको लनचम्त छुटै्ट पाइर खडा गयी याख्न ुऩनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको पाईरभा अधम कागजातका अलतरयक्त देहामका कागजातहरु सभेत याख्न ुऩनेछ ः्  

क) सम्झौता पाइरको ऩॊचजका,  

ख) फोरऩत्र र्ा ऩूर्वमोग्मताको रालग गरयएको आह्वानको सूचना, 

ग) फोरऩत्र, ऩूर्वमोग्मता र्ा प्रस्तार् आव्हान सम्फधधी कागजातहरु,  



घ) फोरऩत्र सम्फधधी कागजात, ऩूर्वमोग्मता सम्फधधी कागजात र्ा प्रस्ताफ सम्फधधी कागजात सम्फधधभा फोरऩत्रदातारे स्ऩष्टीकयणको रालग 

गयेकोःे अनयुोध य सो सम्फधधभा गाउॉऩालरकारे सरै् सहबागी फोरऩत्रदाता र्ा प्रस्ताफदाताहरुराई ऩठाएको जर्ाप, 

ङ) फोरऩत्रदाता र्ा ऩयाभशवदातासॉग गरयएको फोरऩत्र ऩेश गनुव ऩूर्वको फैठकको भाईधमटु य गाउॉऩालरकारे सो भाईधमटुको प्रलतलरवऩ सरै् 

सहबागी फोरऩत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताहरुराई ऩठाएको प्रभाण, 

च) फोरऩत्र खोल्दाको भाईधमटु, 

छ) फोरऩत्रको भूर प्रलत,  

ज) फोरऩत्र भूल्माॊकन सलभलतरे फोरऩत्र भूल्माॊकनको लसरलसराभा फोरऩत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताराई सोधेको प्रश्न य सम्फचधधत फोरऩत्रदाता 

र्ा प्रस्तार्दाताफाट गाउॉऩालरकाराई ऩठाएको जर्ाप, 

झ) ऩूर्वमोग्म बएका फोरऩत्रदाताको मोग्मता भूल्माङ्कनको प्रलतरे्दन,   

ञ) ऩूर्वमोग्म फोरऩत्रदाताको सूची,  

ट) र्ाताव गरयएको बए सोको भाईधमटु, 

ठ) सपर फोरऩत्रदाताराई ऩठाइएको स्र्ीकृलतको प्रायचम्बक सूचनाको प्रलतलरवऩ,  

ड) असपर फोरऩत्रदाताहरुराई ऩठाइएको सूचनाको प्रलतलरवऩ,  

ढ) खरयद सम्फधधभा प्रकाचशत सफै सूचना, 

ण) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत सभऺ य ऩनुयार्रोकन सलभलत सभऺ ददएको लनरे्दन य सोका सम्फधधभा सम्फचधधत गाउॉऩालरकारे ऩेश 

गयेको याम प्रलतविमा, जानकायी तथा सो सम्फधधभा बएको लनणवम,  

त) खरयद सम्झौता,  

थ) प्रगलत प्रलतरे्दन, इधभ्र्ाइस य लनयीऺण प्रलतरे्दन जस्ता खरयद सम्झौताको कामावधर्मनसॉग सम्फचधधत कागजात,  

द) खरयद सम्झौताभा सॊशोधन गरयएको बए सो सम्फधधी कागजात, 

ध)  भारसाभान प्रालप्त, लनयीऺण य स्र्ीकृलत रगामतका कागजात,  

न) लनभावण व्मफसामी, आऩूलतवकताव, ऩयाभशवदाता र्ा सेर्ा प्रदामकसॉग बएका सम्ऩूणव ऩत्राचाय, 



ऩ) सर्–कधरासटयको अनयुोध य सो सम्फधधभा गाउऩालरकारे ददएको जर्ाप,  

प) भूल्माङ्कन प्रलतरे्दन य सोसॉग सम्फचधधत सम्ऩूणव कागजात, य  

फ) खरयद सम्झौता सम्फधधी वर्र्ाद सभाधान गनव बएको कायफाहीसॉग सम्फचधधत कागजात । 

३) उऩलनमभ (१) फभोचजभको अलबरेख खरयद कायफाही टुॊगो रागेको कम्तीभा सात र्षवसम्भ सयुचऺत याख्न ुऩनेछ । 

४) मस लनमभ फभोचजभ अलबरेख याख्दा मस लनमभार्रीभा त्मस्तो अलबरेखको ढाॉचा लनधावयण गरयएकोभा सोही फभोचजभ य ढाॊचा लनधावयण 

नबएकोःेभा सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमरे लनधावयण गयेको ढाॉचा फभोचजभ याख्न ुऩनेछ ।  

५) मस लनमभ फभोचजभ अलबरेख याख्दा गाउॉऩालरकारे प्रत्मेक बौलतक सम्ऩलतको अलबरेख याख्न ुऩनेछ । 

६) उऩलनमभ (५) फभोचजभ अलबरेख याख्दा त्मस्तो सम्ऩलतको भूल्म ऩचास राख रुऩैमाॉबधदा फढी यहेछ बने सो सम्ऩलतको रागत भूल्म, 

हा्यसकट्टी य भभवत सम्बाय खचव सवहतको वर्र्यण खरुाउन ुऩनेछ । 

७) फोरऩत्रको भाध्मभफाट गरयने खरयद कामवको सम्झौता कामावधर्मन बइसकेऩलछ सो कामवसम्ऩन्न बएको सॊचऺप्त वर्र्यण प्रभाचणत गयी आफ्नो 

कामावरमको र्ा सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमको रे्ब साइटभा याख्नऩुनेछ । 

 

१६०. अलधकाय प्रत्मामोजन ः् (१) ऐन य मस लनमभार्रीभा व्मर्स्था बएका रागत अनभुान  सॊशोधन गने, खरयद सम्झौता  सॊशोधन गने, 

खरयद सम्झौताको म्माद थऩ गने य बेरयएशन आदेश गने अलधकाय प्रत्मामोजन गनव सवकने छैन । 

२) उऩलनमभ (१) भा उचल्रचखत अलधकायहरु फाहेक मस लनमभार्री फभोचजभ व्मर्स्था बएका अरु अलधकायहरु सो अलधकाय प्रमोग गने 

अलधकाय प्राप्त अलधकायीरे आपू भलुनको कुनै अलधकृतराई प्रत्मामोजन गनव ससनेछ ।  

३) उऩलनमभ (२) फभोचजभ प्रत्मामोजन बएको अलधकायका सम्फधधभा त्मसयी अलधकाय प्रत्मामोजन गने अलधकायीको उियदावमत्र् यवह यहनेछ । 

४) उऩलनमभ (२) फभोचजभ अलधकाय प्रत्मामोजन गने अलधकायीरे आपूरे प्रत्मामोजन गयेको अलधकाय फभोचजभ बए गयेका काभको सम्फधधभा 

सम्फचधधत अलधकायीफाट सभम सभमभा आर्श्मक जानकायी लरई याख्न ुऩनेछ ।  

१६१. ढाॉचा तोसन ससने् (१) मस लनमभार्री फभोचजभ खरयद गरयने भारसाभान, ऩयाभशव सेर्ा य अधम सेर्ाको रागत अनभुान रगामतका 

वर्षमको ढाॉचा भहारेखा ऩयीऺकद्वाया तोवकएको ढाॉचासॉग भेर खाने गयी कामवऩालरकारे तोसन ससनेछ ।  

२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ स्र्ीकृत गरयएको ढाॉचा स्थानीम याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गनुवऩने छ ।   

 



१६२. अनसूुचीभा हेयपेय र्ा थऩघट ः्  गाउॉ कामवऩालरकारे  प्रचलरत सॊघीम कानूनभा तोवकएको ढाॉचासॉग भेर खाने गयी स्थानीम  

याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी अनसूुचीभा आर्श्मक थऩघट र्ा हेयपेय गनव ससनेछ । 

 

१६३ . फचाउ् मस अचघ गाउॉऩालरकारे प्रचलरत काननु र्भोचजभ गयेका खरयद सम्र्धधी काभ कायर्ाही मसै लनमभार्री फभोचजभ बए गयेको 

भालननेछ 

 

अनसूुची–१ 

(लनमभ ११ को उऩलनमभ (७) सॉग सम्फचधधत) 
ऩयाभशव सेर्ाको रागत अनभुानको ढाॉचा 

 

आइटभ एकाई आइटभको जम्भा दययेट आइटभको जम्भा ऩरयभाण आइटभको जम्भा 

खचव 

 

आइटभ -१_ 

आइटभ -२_ 

आइटभ -३_ 

इत्मादद  

 
-च_ 

-छ_ 

-ज_ 

-ट_ 

-ठ_ 

-ड_ 

-च_ ×-ट_ 

-छ_ × -ठ_ 

-ज_ × -ड_ 

 

 

जोड = (र्) =(च×ट+छ×ठ+ज×ड + .....................................) 

र्कव  चाटव स्टाप खचव – (र्) को २.५ प्रलतशतरे = ०.०२५×(त) 

सानालतना अधम खचव – (र्) को २.५ प्रलतशतरे = ०.०२५×(त) 

जम्भा रगत इवष्टभेट अङ्क = १.०५ × (त) 
 

नोट ः् फोरऩत्रको अङ्कराई तरुना गदाव रगत अनभुान अङ्क (र्) राई भालनन ुऩछव । 

 

  आइटभको जम्भा (कुर) दययेट लनकाल्ने तरयका् 
 



श्रलभकहरुको खचव ...........................................................(क) 

लनभावण साभग्रीको खचव .............................................. (ख) 

माचधत्रक उऩकयणको बाडा (तैल्म ऩदाथव सवहत) ................. (ग) 
 

र्ास्तवर्क दययेट (क+ख+ग) = (घ) 

 फोरऩत्र दाताको ओबयहेड (घ को १५ प्र.श.) – ०.१५ × (ङ) 

जम्भा दययेट (ङ) =१.१५ × (घ) 
 

नोट ः् उऩयोक्त अनसुाय रागत अनभुान तमाय गरयसकेऩलछ फजेट व्मर्स्थाऩनको रालग आर्श्मकतानसुाय जम्भा रागत अनभुानभा भूल्म 
सभामोजन कचधटधजेचधस र्ाऩत १० प्रलतशतरे, वपचजकर कचधटधजेचधस र्ाऩत १० प्रलतशतरे य भूल्म अलबर्दृद्व कय यकभ सभेत थऩ गयी रागत 
अनभुान कामभ गनुव ऩनेछ । 

  

 

अनसूुची–२ 

(लनमभ १३ को उऩलनमभ (४) सॉग सम्फचधधत) 
ऩयाभशव सेर्ाको रागत अनभुानको ढाॉचा 

 

 

सेर्ा खचव शीषवक 

-क_ 

एकाई 

-ख_ 

शीषवकको प्रलत एकाई 

दय 

-ग_ 

शीषवकको जम्भा ऩरयभाण 

-घ_ 

शीषवकको जम्भा रागत 

-ङ_= -ग*घ_  

 

शीषवक -१_  

जनशचक्तको ऩारयश्रलभक –ङ१_ 

 

  

शीषवक -२_  

भ्रभण,फसोफास, भारसाभान र्ा 
उऩकयण र्ा सेर्ा रगामतका 
सोधबनाव हनुे खचव -ङ२_  

 

 

शीषवक -३_  

तालरभ, गोष्ठी, कागजात छऩाई 
र्ा अनरु्ाद रगामतका अधम 
पुटकय खचव –ङ३_  

   ङ१-ग*घ_ 

 

 

ङ२=-ग*घ_ 

 

 

 

 



ङ३=-ग*घ_ 

 

कुर जम्भा 

-च_ 

   
-च_Ö- ङ१±ङ२±ङ३_ 

कामावरमका व्मर्स्थाऩन खचव 

५ प्रलतशत -छ_  

 

   
-छ_Ö-च* )=)%_ 

कुर रागत अनभुान अङक -ज_  

 

   ज_Ö- च±छ_ 

    

फोरऩत्र तरुनाको रालग कुर रागत अनभुान अङ्क (ज) हनुेछ ।  

२. ऩारयश्रलभक खचव (ङ१), सोधबनाव हनुे खचव (ङ२) य अधम पुटकय खचव (ङ३) को वर्स्ततृ वर्र्यण तमाय गयी मस रागत अनभुान पायाभको 

साथभा याखी प्रस्ततु गनुव ऩनेछ ।  

३. उऩयोक्त अनसुाय रागत अनभुान तमाय गरयसकेऩलछ फजेट व्मर्स्थाऩनको रालग आर्श्मकता अनसुाय जम्भा रागत अनभुानभा भूल्म 

सभामोजन कचधटधजेधसी र्ाऩत १० प्रलतशतरे, वर्लबन्न कय र्ाऩत १० प्रलतशतरे य भूल्म अलबर्दृद्व कय यकभ सभेत थऩ गयी कूर रागत अनभुान 

अङ्क कामभ गनुव ऩनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुची–३ 

(लनमभ १७ को उऩलनमभ (३) खण्ड (च)  सॉग सम्फचधधत) 
श्री जोशीऩयु गाउॉ कामवऩालरकाको कामावरम 

सदुयुऩचश्चभ प्रदेश 

प्रलततऩत्र अलबरेख खाता 
खाता ऩाना नॊ += 

लस=नॊ += प्रलततऩत्र 

खोलरने 

पभवको 

नाभ 

प्रलततऩत्र 

नॊ य लभलत 

यकभ वर्षम अर्लध प्रलततऩत्र 

खोरेको 

फैंकको 

नाभ य 

ठेगाना 

फधद 

हनुे 

लभलत 

म्माद 

थऩ 

गयेको 

लभलत 

फधद 

बएको 

लभलत 

ऩेश्की 
खाता 
ऩाना 
नॊ 

साभान उत्ऩचि 
बएका 

कैवपमत 

देश उत्ऩादन 

बएको 

लभलत य 

भोडेर  

 

  

 

 

 

 

            

 

चढाउनेको नाभ थय M–       प्रभाचणत गनेको नाभ थय M– 

सही M–         सही M– 
लभलत M–         लभलत M– 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुची–४ 

(लनमभ १९ को उऩलनमभ (१) सॉग सम्फचधधत) 

भौजदुा सूचीभा दताव हनुका रालग ददइने लनरे्दनको ढाॉचा 
 

श्री कामावरम प्रभखु ज्मू                              लभलत===================== 

जोशीऩयु गाउॉ कामवऩालरकाको कामावरम 

 

 

वर्षम M भौजदुा सूचीभा दताव गयी ऩाउॉ । 

सार्वजलनक खरयद लनमभार्री, २०६४ को लनमभ १८ को उऩलनमभ -१_ फभोचजभ तऩचशरभा उचल्रचखत वर्र्यण अनसुायको ऩषु्ट्याई गने 

कागजात सॊरग्न गयी भौजदुा सूचीभा दताव हनु मो लनरे्दन ऩेश गयेको छु । 

 

तऩलसर M 

१= भौजदुा सूचीको रालग लनरे्दन ददने व्मचक्त, सॊस्था, आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी, ऩयाभशवदता र्ा सेर्ा प्रदामकको वर्र्यण M  

-क_ नाभ M                                    -ख_ ठेगाना M  

-ग_ ऩत्राचाय गने ठेगाना M                  -घ_ भखु्म व्मचक्तको नाभ M  

-ङ_ टेलरपोन नॊ ++= M                            च_ भोफाइर नॊ += M  

२= भौजदुा सूचीभा दताव हनुको रालग लनम्न फभोचजभको प्रभाणऩत्र सॊरग्न गनुवहोरा । 

 

 

क) सॊस्था र्ा पभव दतावको प्रभाणऩत्र छ ÷छैन  

ख) नवर्कयण गरयएको छ ÷छैन 

ग) भूल्म अलबर्वृद्ध कय र्ा स्थामी रेखा नम्र्य दतावको प्रभाणऩत्र छ ÷छैन 

घ) कय चकु्ताको प्रभाणऩत्र छ ÷छैन  

ङ) कुन खरयदको रालग भौजदुा सूचीभा दाताव हनु लनरे्दन ददने हो, सो काभको रालग इजाजत ऩत्र आर्श्मक ऩने  



बएभा सो को प्रलतलरवऩ छ ÷छैन 

३. सार्वजलनक लनकामफाट हनुे खरयदको रालग दताव हनु चाहेको खरयदको प्रकृलतको वर्र्यण ः्  

क) भारसाभान आऩूलतव ः् (भारसाभानको प्रकृलत सभेत उल्रेख गने)  (ख) लनभावण कामव  

ग) ऩयाभशव सेर्ा ः् (ऩयाभशव सेर्ाको प्रकृलत सभेत उल्रेख गने)  (घ) अधम सेर्ा ः् (अधम सेर्ाको प्रकृलत उल्रेख गने)  

लनरे्दन ददएको लभलत ः्  

आ. र्. ः्                       पभवको छाऩ ः्                    लनरे्दकको नाभ ः्  

                                                                  हस्ताऺय ः्  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची–५ 

(लनमभ १९ को उऩलनमभ (२) सॉग सम्फचधधत) 

भौजदुा सूचीभा दताव बएको लनस्साको ढाॉचा 

श्री जोशीऩयु गाउॉ कामवऩालरकाको कामावरम 

सदुयुऩचश्चभ प्रदेश 

भौजदुा सूचीभा दताव बएको प्रभाण 

प्र.ऩ.नॊ.  

सूची दताव नॊ. ः्  

श्री...........................................................फाट मस............. गाउॉऩालरका  कामवऩालरकाको कामावरम आलथवक र्षव ..............का 

रालग.........................लनभाणव कामव÷ सेर्ा÷भारसाभान उऩरब्ध गयाउने प्रमोजनाथव भौजदुा सूचीभा सूचीकृत हनु ऩाउॉ बनी लभलत 

........................... भा मस कामावरमभा लनरे्दन प्राप्त हनु आएको भौजदुा सूचीभा दताव गयी मो लनस्सा÷प्रभाण उऩरब्ध गयाइएको छ ।  

 

                                                                            दताव गने अलधकायीको, 

                                                                              नाभ ः् 

                                                                              ऩद  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची–६ 
-लनमभ १०० को उऩलनमभ -३_ सॉग सम्फचधधत_ 

श्री जोशीऩयु गाउॉ कामवऩालरकाको कामावरम 

सदुयुऩचश्चभ प्रदेश 

 

 

भौजदुा सूचीको अलबरेख दताव ऩचुस्तका 
 

 

                                                                                  -आ र् ===========_ 

लस=नॊ += दताव नॊ += व्मचक्त÷पभवको वर्र्यण काभको वर्र्यण -लनभावण, 

भारसाभान, ऩयाभशव 

सेर्ा,गै }=स=स=,अधम सेर्ा_ 

भारसाभान÷सेर्ाको 

प्रकृलत 

कैवपमत 

  नाभ ठेगाना सम्ऩकव  व्मचक्त   सम्ऩकव   नॊ +=    

  

   

+=  

      

      

   

   

 

 

 

 

 

      

 

 

 



अनसूुची – ७ 

(लनमभ २२ को उऩलनमभ (१) सॉग सम्फचधधत) 
भारसाभान र्ा अधम सेर्ाको खरयद सम्झौता 

 

 भारसाभान र्ा अधम सेर्ा खरयद गदाव  देहाम  फभोचजभको सम्झौता भध्मे कुनै एक सम्झौता गयी खरयद गनव सवकनेछ ः्– 
   

क) खास भारसाभान र्ा अधम सेर्ा आऩूलतव सम्झौता् कुनै खास काभको रालग आर्श्मक ऩने कच्चा ऩदाथव, उऩकयण, पभावस्मवुटकल्स, 

औषलध, औजाय र्ा अधम मस्तै वर्शेष प्रकृलतका भारसाभान खरयद गनवको रालग खास भारसाभान र्ा अधम सेर्ा आऩूलतव सम्झौता गनव सवकनेछ । 

ख) सॊयचनात्भक र्ा एकाई दय सम्झौता्  खरयद सम्झौताभा उचल्रचखत भारसाभान र्ा अधम सेर्ा गाउऩालरका रे भाग गयेको सभमभा 
खरयद सम्झौताभा उचल्रचखत दय य शतव फभोचजभ एक र्ा एक बधदा फढी आऩूलतवकतावफाट प्राप्त गने व्मर्स्था गनवको रालग सॊयचनात्भक र्ा 
एकाई दय सम्झौता गनव सवकनेछ । 

मो सम्झौताभा गाउऩालरकारे खरयद गने भारसाभान र्ा अधम सेर्ाको धमूनतभ य अलधकतभ ऩरयभाण खरुाउन ुऩनेछ । 

मो सम्झौता साभाधमतमा एक र्षव बधदा र्ढी अर्लधको हनुे छैन ।  

ग)  फहरु्षॉम सम्झौता् देहामको अर्स्थाभा फहरु्षॉम सम्झौता गनव सवकनेछ ः्– 
क) र्ावषवक खरयद सम्झौता गयी खरयद गनुव बधदा फहरु्षॉम सम्झौता गयी खरयद गदाव गाउऩालरकाराई सायबतू रुऩभा राब हनुे बएभा,  
ख) खरयद सम्झौताको अर्लधभा खरयदको ऩरयभाण सायबतू रुऩभा थऩघट नहनुे बएभा,  
ग) खरयद सम्झौता अर्लधबय खरयद गरयने भारसाभानको लडजाईन ऩरयर्तवन नहनुे बएभा, य  

घ) भारसाभान आऩूलतवसॉग सम्फचधधत प्रावर्लधक जोचखभ फढी नबएभा । 

घ) लडजाईन, आऩूलतव य जडान सम्झौता् ठूरा ऩार्य प्राधट र्ा ऩम्ऩीङ स्टेशन जस्ता उच्च र्ा जवटर प्रवर्लध मकु्त भारसाभानको लडजाइन 
गने, लनभावण स्थरभा आऩूलतव गयी जडान गने ऩयीऺण सञ्चारन गने  य त्मस्तो भारसाभानको सञ्चारन गनव सम्फचधधत गाउऩालरकाका कभवचायीराई 
आर्श्मकतानसुाय तालरभ ददने व्मर्स्था गनव लडजाइन, आऩूलतव य जडान सम्झौता गनव सवकनेछ । मस्तो सम्झौता लडजाइन, आऩूलतव य जडान कामव 
भध्मे कुनै दईु कामव गनवको रालग सभेत गनव सवकनेछ ।  

ङ) टनव की सम्झौता् भरखाद उत्ऩादन गने, दगु्ध प्रशोधन गने जस्ता उच्च प्रवर्लधमकु्त औद्योलगक ल्ऩाधटको कामव सम्ऩादन ऺभता उल्रेख 
गयी त्मस्तो ल्ऩाधटको लडजाइन, आऩूलतव, लनभावण य जडान कामव खरयद सम्झौताभा उल्रेख बए फभोचजभ सम्ऩन्न गयी गाउऩालरकाःाराई हस्ताधतयण 
गने व्मर्स्था गनवको रालग टनवकी सम्झौता गनव सवकनेछ ।  

च)  लडजाईन, आऩूलतव, जडान य भभवत सम्बाय सम्झौता् ठूरा फोइरय, ठूरा ऩार्य प्राधट, ऩचम्ऩङ स्टेशन, टफावइन, यज्जभुागव, येरभागव, केफरकाय, 

एसेम्फरीराइन, औद्योलगक प्राधट जस्ता उच्च र्ा जवटर प्रवर्लध मकु्त भारसाभानको लडजाइन गने, लनभावण स्थरभा आऩूलतव गयी जडान गने, 

ऩयीऺण सञ्चारन गने, त्मस्तो भारसाभानको सञ्चारन गनव सम्फचधधत सार्वजलनक लनकामका कभवचायीराई आर्श्मकता अनसुाय तारीभ ददने य 
त्मस्तो सॊयचनाको भभवत सम्बाय सभेत गने व्मर्स्था गनव लडजाइन, आऩूलतव, जडान य भभवत सम्बाय सम्झौता गनव सवकनेछ ।  

 

नोट् खण्ड क), ख), घ) य ङ) फभोचजभका सम्झौता र्हरु्षॉम सम्झौता सभेत हनु ससनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची – ८ 

(लनमभ २३ सॉग सम्फचधधत) 
लनभावण कामवको खरयद सम्झौता 

 

 

गाउऩालरकारे कुनै लनभावण कामव गयाउनको रालग देहामको सम्झौता भध्मे कुनै एक सम्झौता गनव  ससनेछ ः्— 

क) एकाई दय सम्झौता ः् लनभावण कामवको ऩरयभाण सम्झौता हुॊदाका फखत मवकन नबएको र्ा लनभावण कामव प्रलत एकाई कामव लफर अप 
सर्ाधटीटीभा उचल्रचखत दयभा गयाउने व्मर्स्था गनव एकाई दय सम्झौता गनव सवकनेछ । मस्तो एकाई दयभा फोरऩत्रदातारे प्रस्तावर्त लनभावण 
कामव सम्ऩन्न गनव आर्श्मक ऩने साभग्री, श्रभ य अधम कुया सभारे्श गनुव ऩनेछ ।  

गाउऩालरकारे मस सम्झौता फभोचजभ बएको काभ र्ाऩत बकु्तानी गदाव लनभावण स्थरको नाऩ जाॉचफाट मवकन बएकोःे लनभावण कामवको 
ऩरयभाणराई प्रलत एकाई दयरे गणना गयी हनु आउने यकभ बकु्तानी गनुव ऩनेछ ।  

ख) एकभषु्ट यकभ सम्झौता् बलूभगत ऩानीको ऩाईऩराईन जडान जस्ता नाऩ जाॉच गनव कदठन हनुे लनभावण कार्र्मव र्ा ऩरुको सॊयचना जस्ता 
नाऩ जाॉच गनव सवकने लनभावण कामव गयाउन एकभषु्ट यकभ सम्झौता गनव सवकनेछ । मो सम्झौता गदाव लनभावण कामव सम्फधधी सफै प्रकायका 
जोचखभ य दावमत्र् लनभावण व्मर्सामीभा यहने गयी गनुव ऩनेछ । 

तय सम्झौता बई लनभावण कामव सरुु बएऩलछ गाउऩालरकारे लनभावणभा कुनै वकलसभको ऩरयर्तवन गनव आदेश ददएको कायणरे लनभावण व्मर्सामीको 
आलथवक दावमत्र् र्वृद्ध बएभा त्मस्तो दावमत्र् गाउऩालरकारे व्महोनुव ऩनेछ । 

ग) रागत सोधबनाव सम्झौता् लनभावण व्मर्सामीरे एकाई दय सम्झौता फभोचजभ काभ गनव भञ्जुय नगने र्ा गनव नससन ेठूरो जोचखभमकु्त य 
काभ गने ऩरयचस्थलत ऩूर्ावनभुान गनव नसवकने प्रकृलतको लनभावण कामव गयाउनका रालग रागत सोधबनाव सम्झौता गनव सवकनेछ । मो सम्झौता गयी 
गरयने लनभावण कामव र्ाऩत लनभावण व्मर्सामीराई बकु्तानी ददॊदा लनजरे त्मस्तो लनभावण कामव गदाव गयेको र्ास्तवर्क खचव, सो कामवकोःे चशयोबाय 
खचव य स्र्ीकृत रागत अनभुानभा उल्रेख बएको भनुापा थऩी हनु आएको यकभ बकु्तानी ददन सवकनेछ । मो सम्झौता गयी लनभावण कामव 
गयाउॉदा गाउऩालरकाको प्रभखुरे रागत सोधबनावको अलधकतभ यकभको सीभा लनधावयण गनुव ऩनेछ य सो सीभा बधदा फढी रागत सोधबनाव ददन ु
ऩने बएभा वर्बागीम प्रभखुको ऩूर्व स्र्ीकृती लरन ुऩनेछ । 

घ) सभम य साभग्री दय सम्झौता् खरयद सम्झौता गने सभमभा कुनै लनभावण कामवको भभवत सम्बाय गनव राग्ने श्रभ य साभग्रीको ऩूर्ावनभुान 
गनव नसवकने बई श्रभराई सभमको आधायभा य साभग्रीराई एकाई दयको आधायभा गणना गयी काभ गयाउनको रालग सभम य साभग्री दय 
सम्झौता गनव सवकनेछ । मो सम्झौता गदाव लनभावण व्मर्सामीराई देहाम फभोचजभ बकु्तानी हनुे कुया स्ऩष्ट रुऩभा उल्रेख गनुव ऩनेछ ः्– 
क) लनभावण व्मर्सामीको श्रभराई प्रलतघण्टा र्ा प्रलत ददन र्ा प्रलत भवहनाको आधायभा वर्बाजन गयी हनु आएको यकभभा चशयोबाय खचव य 
स्र्ीकृत रागत अनभुानभा उल्रेख बएको भनुापा जोड्दा हनु आउने यकभ, य 

ख) खरयद सम्झौताभा उचल्रचखत यकभको सीभा लबत्र यही भभवत सम्बाय गनव रागेको साभग्रीको भूल्मको बकु्तानी यकभ ।  

ङ)  लडजाइन य लनभावण सम्झौता् कुनै लनभावण कामवको लडजाइन य लनभावण एउटै लनभावण व्मर्सामीफाट गयाउनको रालग लडजाइन य लनभावण 
सम्झौता गनव सवकनेछ । गाउऩालरकारे मस सम्झौता फभोचजभको काभ सरुु गदाव प्रावर्लधक र्ा प्रावर्लधकहरुको सभूहराई लनभावण कामवको 
लडजाईन जाॉच्न रगाई स्र्ीकृत गयेऩलछ भात्र सरुु गनुव ऩनेछ । त्मसयी लडजाइन जाॉच गने  प्रावर्लधक र्ा प्रावर्लधकहरुको सभूहरे त्मस्तो 
लडजाईन, ड्रईङ तथा रागत अनभुान जाॉच य स्र्ीकृत गदाव मस लनमभार्री फभोचजभ जाॉच तथा स्र्ीकृत गने कामववर्लध अऩनाई जाॉच तथा स्र्ीकृत 
गनुव ऩनेछ ।  

च) व्मर्स्थाऩन सम्झौता् लनभावण कामवको गणुस्तय य सम्ऩन्न गने अर्लध सम्फधधी कानूनी एर्ॊ सम्झौताजधम दावमत्र् 
गाउऩालरका÷नगयऩालरकासॉग खरयद सम्झौता गने लनभावण व्मर्सामीरे नै र्हन गने गयी त्मस्तो कामव लनजको सऩुयीरे्ऺण र्ा व्मर्स्थाऩनभा 
वर्लबन्न सर्–कधराकटयद्वाया गयाउनका रालग व्मर्स्थाऩन सम्झौता गनव सवकनेछ । 

मो सम्झौता फभोचजभको काभको बकु्तानी गाउऩालरकासॉग सम्झौता गने लनभावण व्मर्सामीराई भात्र ददईवनेछ । 

छ)   कामवसम्ऩादनभा आधारयत भभवत सम्बाय र्ा व्मर्स्थाऩन सम्झौता् कुनै लनभावण कामवको भभवत सम्बाय र्ा व्मर्स्थाऩन गर्र्नव आर्श्मक 
ऩने उऩकयण य वर्लबन्न एकाई जधम (आइटभर्ाइज) कामव उल्रेख नगयी अचधतभ कामव सम्ऩादन भात्र उल्रेख गयी त्मस्तो लनभावण कामव 



गयाउनको रालग कामव सम्ऩादनभा आधारयत सम्बाय र्ा व्मर्स्थाऩन सम्झौता गनव सवकनेछ ।  

ज) वऩसर्कव  सम्झौता् ऩटके रुऩभा गयाई यहन ुऩने सानालतना सम्बाय य भभवत सम्फधधी लनभावण कामव आर्श्मक ऩयेका फखत गयाउनको 
रालग त्मस्तो लनभावण कामवको भूल्म सूची कामभ गयी  वऩस र्कव  सम्झौता गनव सवकनेछ ।  

झ)  लनभावण य भभवत सम्बाय सम्झौता ः् ठूरा द्रतुभागव, ठूरा जराशम सवहतको ऩार्य प्राधट र्ा ऩचम्ऩङ स्टेशन र्ा टफावइन, यज्जभुागव, 
येरभागव, केफरकाय र्ा मस्तै अधम उच्च र्ा जवटर प्रवर्लधमकु्त बौलतक सॊयचनाको लनभावण गनव, ऩयीऺण सञ्चारन गने, त्मस्तो सॊयचनाको सञ्चारन 
गनव सम्फचधधत सार्वजलनक लनकामका कभवचायीराई आर्श्मकता अनसुाय तारीभ ददने य त्मस्तो सॊयचनाको भभवत सम्बाय सभेत गने व्मर्स्था गनव 
लनभावण य भभवत सम्बाय सम्झौता गनव सवकनेछ । 

ञ) टनवकी सम्झौता ः् ठूरा द्रतुभागव, ठूरा जराशम सवहतको ऩार्य प्राधट र्ा ऩचम्ऩङ स्टेशन र्ा टफावइन, यज्जभुागव, येरभागव, केफरकाय, 

उच्च प्रवर्लधमकु्त ऩरु र्ा सडकभागव र्ा मस्तै अधम उच्च र्ा जवटर प्रवर्लधमकु्त बौलतक सॊयचनाको लनभावण गनव, ऩयीऺण सञ्चारन गने, त्मस्तो 
सॊयचनाको सञ्चारन गने कामव सम्ऩन्न गयी सार्वजलनक लनकामराई हस्ताधतयण गने व्मर्स्था गनवको रालग टनवकी सम्झौता गनव सवकनेछ ।  

मस सम्झौताको अर्लध साभाधमतमा एक र्षव बधदा फढीको हनुेछैन । 

 

 

 

अनसूुची – ९ 

(लनमभ  २४ सॉग सम्फचधधत ) 
ऩयाभशव सेर्ाको खरयद सम्झौता 

 

गाउFऩालरकारे ऩयाभशव सेर्ा खरयद गनवको रालग देहामका सम्झौता भध्मे कुनै एक सम्झौता गयी खरयद गनव ससनेछ् 
क). एकभषु्ट यकभ सम्झौता् सम्बाव्मता अध्ममन, आमोजनाको लडजाईन, फोरऩत्र सम्फधधी कागजातको तमायी जस्ता स्ऩष्ट रुऩभा ऩवहचान 
बएको, ऩयाभशवदाताभा धमून जोचखभ यहने य गणुस्तय भाऩन सचजरैसॉग गनव सवकने  काभको रालग ऩयाभशव सेर्ा लरन एकभषु्ट सम्झौता गनव 
सवकनेछ । मो सम्झौताभा ऩयाभशवदातारे लनधावरयत सभमार्लध लबत्र कामवऺ ेत्रगत शतवभा उचल्रचखत प्रावर्लधक वर्शेषता बएको काभ गयी 
गाउॉऩालरका  सभऺ प्रलतरे्दन ऩेश गनुव ऩने य सो र्ाऩत लनजरे सेर्ा शलु्क ऩाउने कुया उल्रेख गनुव ऩनेछ । 

ख) सभमर्द्घ सम्झौता् लनभावण कामवको सऩुरयरे्ऺण गने, ठूरा व्मर्सावमक सॊस्थाको व्मर्स्थाऩन गने र्ा र्ाॉध, सरुुङ्ग जस्ता जटीर सॊयचनाको 
लडजाईन गने जस्ता ऩयाभशव सेर्ाको अर्लध अनभुान गनव नसवकने बएभा त्मस्तो काभको रालग सभमर्द्घ सम्झौता गनव सवकनेछ । मो सम्झौताभा 
ऩयाभशवदाताको सेर्ा शलु्क देहाम फभोचजभ तम हनुे कुया उल्रेख गनुव ऩनेछ ः्–  
क) ऩयाभशवदाताराई खरयद सम्झौता फभोचजभको काभ गर्र्नव र्ास्तवर्क रुऩभा रागेको सभमरे सम्झौताभा उचल्रचखत ऩारयश्रलभकको दयराई 
गणुन गयी आउने यकभ,  

ख) लफर बयऩाई अनसुायको र्ास्तवर्क पुटकय खचवको सोधबनाव यकभ ।  

ग)  कामव सम्ऩन्नताको आधायभा शलु्क ददईने सम्झौता् खरयद सम्झौताभा उल्रेख बएको कामव गनव ऩयाभशवदाताराई आर्श्मक ऩयेको 
सभमभा र्ोराउने गयी र्ा लनजरे सम्ऩन्न गयेको कामवको आधायभा सेर्ा शलु्क ददने गयी ऩयाभशव सेर्ा लरन ुऩदाव कामव सम्ऩन्नताको आधायभा 
शलु्क ददईने सम्झौता गनव सवकनेछ । मो ऩयाभशवदाताको सेर्ा शलु्क त्मस्तो सम्झौताभा उल्रेख बए फभोचजभ हनुेछ । 

घ) प्रलतशतभा आधारयत सम्झौता् भारसाभान लनयीऺण गने सेर्ा, आवकव टेसटको सेर्ा, सऩुरयरे्ऺण र्ा अनगुभन सेर्ा र्ा अधम मस्तै प्रकृलतका 
सेर्ा खरयद गनव प्रलतशतभा आधारयत सम्झौता गनव सवकनेछ । मो सम्झौताभा ऩयाभशवदाताराई सेर्ा शलु्क दददाॊ सम्फचधधत लनभावण कामव र्ा 
आमोजनाको अनभुालनत र्ा र्ास्तवर्क रागत र्ा खरयद गरयएको र्ा लनयीऺण गरयएको भारसाभानको रागतको  प्रलतशत अनसुाय ददईने कुया 
उल्रेख गनुव ऩनेछ ।  

ङ) सेर्ा सभम लनचश्चत नबएको सम्झौता् लनभावण कामव सञ्चारनभा ल्माउनका रालग सभम सभमभा आर्श्मक ऩने सल्राहकाय, खरयद 
सम्झौता सम्फधधी वर्र्ाद लनरुऩणकताव र्ा भध्मस्थकताव, सॊस्थागत सधुाय र्ा खरयद सम्फधधी ऩयाभशवदाता, प्रावर्लधक सभस्मा सभाधानकताव जस्ता 
खास काभको सम्फधधभा आर्श्मक ऩयेको सभमभा ऩयाभशव सेर्ा लरनको रालग सेर्ा सभम लनचश्चत नबएको सम्झौता गनव सवकनेछ ।   

मो सम्झौताभा देहामका कुया उल्रेख गनुव ऩनेछ्–  



क) ऩयाभशवदातारे सम्झौताभा उचल्रचखत काभ गाउऩालरकाराई आर्श्मक ऩयेको सभमभा खरयद सम्झौताभा उचल्रचखत दयभा गनुव ऩने,  

ख) ऩयाभशवदाताराई काभ गनव र्ास्तवर्क रुऩभा रागेको सभमको आधायभा ऩारयश्रलभक बकु्तानी गरयने । 

 

अनसूुची–१० 
-लनमभ ९९ को उऩलनमभ -३_ सॉग सम्फचधधत_ 

श्री जोशीऩयु गाउॉ कामवऩालरकाको कामावरम 

सदुयुऩचश्चभ प्रदेश 

याशनको रागत अनभुान वर्र्यण 

 

याशन आर्श्मक ऩने कामावरम् 
कामावरम यहेको स्थान् 

लस=नॊ ++= खाद्यान्नको 
वर्र्यण 

 याशनको 
वकलसभ÷गणुस्तय 

एकाई 
ऩरयभाण 
गत आ र् 
को 
स्र्ीकृती 
दय 

ने या फँकको 
भूल्म सूची 
दय 

स्थानीम 
फजाय दय 

सम्फचधधत 
कृवष 
उऩजको 
भूल्म 
लनधावयण 
गने 
सयकायी 
लनकामको 
दय 

स्र्ीकृत रागत 
अनभुान 

कैवपमत 

प्रलत एकाई 
दय 

कुर 
रागत 
अनभुान 

          

   

                                     दयखस्त् 
           प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 

            

 

 

 

 



 

 

अनसूुची–११ 
-लनमभ १०० को उऩलनमभ -३_ सॉग सम्फचधधत_ 

श्री जोशीऩयु गाउॉ कामवऩालरकाको कामावरम 

सदुयुऩचश्चभ प्रदेश 

याशन खरयद सम्फधधी तरुनात्भक तालरका 
 

     स्थान 

लस=नॊ ++= खाद्यान्नको 

वर्र्यण 

एकाई आर्श्मक 

ऩरयभाण 

गत 

रे्षको 

ठेक्का 

दय 

स्र्ीकृत 

रागत 

अनभुान दय 

मस र्षवको ठेक्का कैवपमत 

१ २ ३ ४ 

      दय कूर 

यकभ 

दय कूर 

यकभ 

दय कूर 

यकभ 

दय कूर 

यकभ 

 

 

        

         

               

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसूुची–१२ 

-लनमभ ११० को उऩलनमभ -१_ को खण्ड -ज १_ सॉग सम्फचधधत_ 

लनभावण कामवस्थर सूचना ऩाटी 
 

आमोजनाको नाभ=============================================  

सम्फचधधत सार्वजलनक लनकामको नाभ M================================================  

लनभावण कम्ऩनी÷पभव÷सॊस्थाको नाभ M==========================================ठेगाना M====================================================== 
ऩयाभशवदाता कम्ऩनी ÷पभव ÷सॊस्थाको नाभ M ==========================ठेगाना M====================================  
आमोजना सम्झौता लभलत M========================== कामव प्रायम्ब बएको लभलत M===================================  

सम्ऩन्न गनुव ऩने लभलत M=================================== रागत अनभुान यकभ M=====================================  

सम्झौता यकभ M====================================== फजेटको स्रोत M नेऩार सयकाय रु M==============, फैदेचशक ऋण÷अनदुान रु= M======================  

भखु्म भखु्म काभको सभम तालरका M 

लस=नॊ += भख्म भखु्म काभको वर्र्यण सम्ऩन्नन हनुे सभमार्लध लनधावरयत सभमभा 

सम्ऩन्न नबएको बए 

सो को कायण 

थऩ राग्ने सभम कैवपमत 
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