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दे वघाट गाउँ पालिकाको सावयिलनक खररद लनर्िाविी,
२०७६
कायवपालिकाबाट स्वीकृ लिल ः २०७६/०५/०१
प्रिाणीकरण लिल ः २०७६/०५/१०

स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा ७४ र दे वघाट गाउँ पालिकाको प्रशासकीय कायवलवलि लियलि गिे ऐि,
२०७४ को दफा ३ िे लदएको अलिकार प्रयोग गरी दे वघाट गाउँ पालिकािे दे हायका लियिहरु बिाएको छ ।
पररच्छे द १
प्रारम्भिक

१. संलिप्त नाि र प्रारिः (१) यी लियिहरुको िाि “दे वघाट गाउँ पालिकाको साववजलिक खररद लियिाविी,
२०७६” रहे को छ ।
(२) यो लियिाविी कायवपालिकािे स्वीकृ गरे पलछ गाउँ पालिकाको राजपत्रिा प्रकाशि भएको लिल दे खख
प्रारम्भ हुिेछ ।

२. पररभाषाः लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथव ििागेिा यस लियिाविीिा,—
क) “अलिकार प्राप्त अलिकारी” भन्नािे यस लियिाविी बिोलजि खररद सम्वन्धी कायव स्वीकृ
गिे
अलिकार प्राप्त अलिकारी सम्झिु पछव ।
ख) “अध्यक्ष” भन्नािे गाँ उपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झिु पछव ।
ग) “अिाि ” भन्नािे गाउँ पालिका आफैिे गिे कुिै लििाव ण कायव सम्झिु पछव ।
घ) “आय बन्दोबस्त” भन्नािे लियि १३८ अिुसार गररिे आन्तररक आयको ठे क्का बन्दोबस्तिाई सम्झिु पछव
।
ङ) “एक ह िालथको अलिकारी” भन्नािे वडा सलिव वा इकाई/शाखा/िहाशाखा/लवभागीय प्रिूखको हकिा
प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ , प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ को हकिा गाउँ पालिकाको अध्यक्ष र
गाउँ पालिकाको अध्यक्षको हकिा गाउँ कायवपालिका सम्झिु पछव ।
ि) “उपभोक्ता सलिल ” भन्नािे लििाव ण कायवबाट प्रत्यक्ष िाभ पाउिे व्यखक्तहरुिे कुिै लििाव ण कायवको लििाव ण,
सञ्चािि, ििव सम्भार गिवको िालग आफूहरुिध्येबाट गठि गरे को सलिल सम्झिु पछव ।
छ) “ऐि” भन्नािे साववजलिक खररद ऐि, २०६३ सम्झिु पछव ।
ज) “औषलिजन्य िािसिाि” भन्नािे औषिी, खोप वा भ्याखिि, लसररञ्ज, रग राख्ने झोिा प्रयोगशािािा
उपयोग हुिे रसायि (ररएजेन्ट), पररवार लियोजिका हिाव ेेिि उत्पादि वा रोगको लिदाि था उपिारको
िालग प्रयोग हुिे वा सोलह प्रकारका स्वास्थ्य सम्वन्धी उपकरण सम्झिु पछव ।
झ) “कबोि अङ्क (लबड प्राइस)” भन्नािे कुिै बोिपत्रको परीक्षणबाट कायि हुि आएको रकि सम्झिु पछव
।
ञ) “कायवपालिका” भन्नािे गाउँ कायवपालिका सम्झिु पछव ।
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ट) “कायाव िय” भन्नािे कायवपालिकाको कायाव िय सम्झिु पछव ।
ठ) “कायाव िय प्रिुख” भन्नािे गाँउपालिकाको प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ को रुपिा काि गिे किविारी
सम्झिु पछव ।
ड) “कोष था िेखा लियन्त्रक कायाव िय” भन्नािे िहािेखा लियन्त्रक कायाव िय अन्तगव को कोष था िेखा
लियन्त्रक कायाव िय सम्झिु पछव ।
ढ) “कोष” भन्नािे गाँ उपालिकाको स्थािीय सलञ्च कोष सम्झिु पछव र सो शब्दिे कािूि बिोलजि स्थापिा
भएका अन्य स्थािीय कोषिाई सिे जिाउँ छ ।
ण) “दररे ट लििावरण सलिल ” भन्नािे स्थािीय सरकार संिािि ऐिको दफा १३ को प्रयोजिका िालग लियि
१५८ बिोलजिको सलिल सम्झिु पछव ।
) “पुिराविोकि सलिल ” भन्नािे ऐिको दफा ४८ को उपदफा (१) बिोलजि गलठ सलिल सम्झिु पछव ।
थ) “प्रोप्राइटरी िािसािाि” भन्नािे कुिै िािसािाि, यन्त्र वा उपकरणको लििाव ािे त्यस्तो िािसािाि, यन्त्र
वा उपकरण सञ्चािि वा ििव सम्भारको िालग बिाएको सहायक उपकरण था पाटव पूजाव सम्झिु पछव
।
द) “प्रिूख प्रशासकीय अलिकृ ” भन्नािे स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा ८४ विोलजिको
प्रिूख प्रशासकीय अलिकृ सम्झिु पछव ।
ि) “बहुबषीय सम्झौ ा” भन्नािे एक वषवभन्दा बढी अवलि भएको सम्झौ ा सम्झिु पछव ।
ि) “लवद् यु ीय बोिपत्र” भन्नािे लवद् यु ीय खररद प्रणािीको उपयोग गरी बोिपत्रदा ािे पेश गरे को बोिपत्र
सम्झिु पछव ।
प) “लवद् यु ीय खररद प्रणािी” भन्नािे साववजलिक खररद अिुगिि कायाव ियिे लियि १५६ बिोलजि
लवद् यु ीय सञ्चार िाध्यिको प्रयोग गरी स्थापिा, सञ्चािि र व्यवस्थापि गरे को खररद प्रणािी सम्झिु पछव
।
फ) “लवद् यु ीय सञ्चार िाध्यि” भन्नािे साववजलिक खररद अिुगिि कायाव ियिे लवद् यु ीय खररद प्रणािी
स्थापिा, सञ्चािि र व्यवस्थापि गिव उपयोगिा ल्याएको लवद् यु ीय सञ्चार प्रलवलि, पद्धल वा िाध्यि
सम्झिु पछव ।
ब) “लवभागीय प्रिूख” भन्नािे गाँ उपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झिु पछव ।
भ) “व्यवस्थापि सम्झौ ा” भन्नािे अिुसूिी–८ को खण्ड (ि) बिोलजिको सम्झौ ा सम्झिु पछव ।
ि) “िूल्याङ्कि सलिल ” भन्नािे लियि १५७ बिोलजिको सलिल सम्झिु पछव ।
य) “िौजुदा सूिी (स्टाखिङ्ग लिस्ट)” भन्नािे लियि १९ बिोलजिको सूिी सम्झिु पछव ।
र) “राशि” भन्नािे स्थािीय हिा राशि सुलविा पाउिे गरी लियुक्त किविारी, अस्प ािका लवरािी, िगर
प्रहरी, कारागारका थुिुवा र पशुपंक्षी आलदको खािाका सम्बन्धिा गाउँ पालिकािे ोलकलदएका लजन्सी
सम्झिु पछव ।
व) साववजलिक खररद सलिल भन्नािे लियि १५९ अिुसारको सलिल सम्झिु पदव छ ।
क्ष) लजन्सी इकाई भन्नािे लियि लियि १६० अिुसारको इकाई सम्झिु पदव छ ।
पररच्छे द–२
खररद कारबाहीको तर्ारी, खररद र्ोिना र िागत अनुिान
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३. खररद कारबाहीको तर्ारी गनुय पननः गाउँ पालिकािे कुिै खररद कारबाहीको यारी गदाव दे हाय बिोलजि
गिुव पिेछः—
क) खररद आवश्यक ाको पलहिाि गिे,
ख) खररद सम्बन्धी लवलभन्न प्रालवलिक कुरा सिािाि गिव र आपूल वक ाव को उपिब्ध ा एलकि गिव बजारिा
प्रिलि खररद सम्झौ ाको जािकारी लििे,
ग) अलघल्ला वषवहरुिा सिाि प्रकृल को िािसािाि, लििाव ण कायव वा परािशव सेवा वा अन्य सेवा खररद
गररएको भए त्यस्तो खररद प्रलियाको अध्ययि गिे,
घ) खररदको लववरण, पररिाण र क्षेत्र एलकि गिे,
ङ) खररदिाई बढी सुलविाजिक सिूहिा लवभाजि गिे वा प्याकेजिा सिावेश गिे,
ि) खररद योजिा यार गिव िगाउिे,
छ) खररदको िाग अिुिाि यार गिे,
ज) खररदको आलथवक स्रो र रकिको पलहिाि गिे,
झ) खररद लवलिको छिौट गिे, र
ञ) दु ई करोड रुपैयाँ सम्मको लििाव ण कायवको खररदभन्दा बाहे कको अन्य खररदिा बोिपत्र योग्य ा वा
पूववयोग्य ाको कारबाही गिुव पिे वा िपिे कुरा एलकि गिे ।

४. अलिकार प्राप्त अलिकारीको आदे श लबना खररद गनय नहनेः अलिकार प्राप्त अलिकारीको लिखख आदे श
लबिा कसैिे कुिै खररद गिव गराउि हुँ दैि ।

५. खररद िाग प्राप्त गनुय पननः (१) िािसािाि खररद सम्बन्धी कारबाही शुरु गिुव अलघ खररद इकाईिे
शाखा/इकाई/वडा कायाव ियबाट खररद िाग प्राप्त गरी सो िाग अलिकारप्राप्त अलिकारीबाट स्वीकृ गराउिु
पिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजिको खररद िागिा दे हायका कुरा उल्लेख भएको हुिु पिेछः—
क) िािसािािको प्रकार, गुणस्तर, पररिाण सम्बन्धी लववरण
ख) िािसािाि आवश्यक पिे सिय,
ग) खररदको अिुिालि िूल्य, र
घ) िूल्य व्यहोररिे स्रो ।

६. िािसािान, लनिायण कार्य र सेवाको लववरण स्वीकृत गनुय पननः (१) प्रिूख प्रशासकीय अलिकृ िे
िािसािाि, लििाव ण कायव वा सेवा खररद गिुव अलघ त्यस सम्बन्धी स्पेलशलफकेशि, योजिा, िक्शा, लडजाइि,
लवशेष आवश्यक ा वा अन्य लववरणहरु यार गिुव वा गराउिु पिेछ । लववरण यार गदाव त्यस्ता िािसािाि,
लििाव ण कायव वा सेवाको सम्बद्ध वस्तुग प्रालवलिक था गुणस्तरजन्य लवशेष ा र कािको आिारिा यार गिुव
पिेछ ।
(२) उपलियि (१) विोलजि यार भएको लववरण लियि १५ विोलजिको अलिकारीवाट स्वीकृ हुिु पिेछ ।
(३) उपलियि (२) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलि सुरुङिागव , रे ििागव, रज्जुिागव, केबिकारिागव र
लवशेष प्रकृल का सडकिागव जस्ता जलटि र लवशेष प्रकृल का संरििाको स्पेलसलफकेशि, योजिा, िक्शा,
लडजाइि, लवशेष आवश्यक ा वा अन्य लववरणहरू लवभागीय प्रिुखबाट स्वीकृ गराउिु पिेछ ।
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(४) उपलियि (१) बिोलजि यार गररएको लववरण दे हायकािध्ये कुिै अवस्थािा संशोिि गिव सलकिेछः–
क) लववरण यार गदाव का बख पूवाव िुिाि गिव िसलकिे भौगलभवक रूपिे जलटि प्रकृल को लििाव ण कायव
भएिा,
ख) लववरण यार गररसकेपलछ प्राकृल क प्रकोपजन्य पररखस्थल लसजविा भएिा,
ग) लवभागीय िम्स पररव वि भएिा,
घ) लििाव ण कायव सञ्चािि गिे पूवव लििाव रर प्रलवलि वा पद्धल पररव वि भएिा,
ङ) लवशेष र जलटि प्रकृल को संरििा भई सोको कायावन्वयििा कलठिाइ उत्पन्न भएिा ।
(५) उपलियि (१) बिोलजि यार भएको लववरण उपलियि (४) िा उखल्लखख अवस्थािा संशोिि गिुव
परे कोिा बाहे क ऐिको दफा ५.क. को उपदफा (२) बिोलजि कािूिी कारबाही गिे गराउिे क वव्य
प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ को र लिज स्वयम्ले उपलियि (१) बिोलजिको लववरण स्वीकृ गरे को रहेछ
भिे एक ह िालथको अलिकारीको हुिेछ ।
(६) उपदफा (१) र (२) बिोलजि लववरण यार गदाव िािसािाि, लििावण कायव वा सेवाको लवशेष ाहरु स्पष्ट
रुपिा बुलझिे गरी उल्लेख गिे अको कुिै उपाय िभएको अवस्थािा बाहे क कुिै खास ब्राण्ड, टर े डिाकव,
िाि, पेटेण्ट, लडजाइि, प्रकार, उत्पलि वा उत्पादकको िाि उल्लेख गिव सलकिे छै ि ।
र, त्यसरी उल्लेख िगरी िहुिे अवस्थािा कुिै खास ब्राण्ड, टर े डिाकव, िाि, पेटेण्ट, लडजाइि, प्रकार,
उत्पलि वा उत्पादकको िाि उल्लेख गरी “सो सरह” भन्ने शब्दहरु उल्लेख गिव सलकिेछ ।
(७) बोिपत्र वा पूवव योग्य ा सम्बन्धी कागजा िा िािसािाि वा लििाव ण कायव वा अन्य सेवाको प्रालवलिक वा
गुणस्तरजन्य लवशेष ाहरुको लववरण र परीक्षण (टे खस्टङ), िालकिंङ्ग, प्याकेलजङ्ग, िेबलिङ्ग वा पुलष्टकरणको
प्रिाणपत्र (कन्फरलिटी सलटव लफकेट) सम्बन्धी आिार वा संके वा शब्दाविी उल्लेख गदाव त्यस्तो
िािसािाि वा लििाव ण कायव वा अन्य सेवाको कािसंग असम्बद्ध हुिे , योग्य बोिपत्रदा ािाई खररद
प्रकृयािा सहभागी हुि कुिै लकलसििे बािा पुयाव उिे वा औलित्य लबिा प्रल स्पिाव िाई सीलि गिे गरी
लववरण, आिार, संके वा शब्दाविी उल्लेख गिव सलकिे छै ि ।

७. बिेट तथा लनिायणस्थिको व्यवस्थाः (१) गाउँ पालिकािे खररदको िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था िभई
खररद कारबाही शुरु गिुव हुँ दैि ।
(२) उपलियि (१) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलि दे हायको अवस्थािा बजेटको व्यवस्था िभए पलि
खररद कारबाही शुरु गिव सलकिेछः—
क) बहुवलषवय सम्झौ ा बिोलजि गररिे खररदको हकिा पलहिो वषवको िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था
भएपलछ अन्य वषवको िालग खररद कारबाही गिव, र
ख) खररद सम्बन्धी प्रारखम्भक यारी गिुव अत्यावश्यक भई लसिबन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्र आह्वाि गिे ,
पूववयोग्य ाको दरखास्त आह्वाि गिे, परािशवदा ाको सूिी यार गिव सूििा प्रकाशि गिे ,
परािशवदा ाबाट प्रस्ताव िाग गिे वा लसिबन्दी दरभाउपत्रको फाराि, बोिपत्र वा पूववयोग्य ा सम्बन्धी
कागजा वा प्रस्ताव सम्बन्धी कागजा उपिब्ध गराउिे जस्ता कायव गिव ।
(३) गाउँ पालिकािे लििाव णस्थिको व्यवस्था िभई लििाव ण कायवको खररद कारबाही शुरु गिुव हुदै ि ।
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८. खररदको गुरु र्ोिना तर्ार गनुयपननः (१) एक वषवभन्दा बढी अवलिसम्म सञ्चािि हुिे योजिा वा
आयोजिाको िालग खररद गदाव गाउँ पालिकािे वालषवक पाँ ि करोड भन्दा बढी रकिको खररद गदाव खररदको
गुरु योजिा यार गिुव पिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजिको खररदको गुरु योजिािा अन्य कुराको अल ररक्त दे हायका कुराहरु उल्लेख गिुव
पिेछः—
क) खररदको प्रकार, पररिाण र िोटािोटी अिुिालि िूल्य,
ख) खररद लवलि,
ग) अलिक ि प्रल स्पिाव को िालग खररदिाई टु ियाईिे वा प्याकेज बिाइिे भए सो सम्बन्धी व्यवस्था,
घ) सिग्र खररद कारबाही पूरा गिवको िालग गररिे सम्झौ ाहरुको िोटािोटी संख्ा र त्यस्तो खररद
कारबाहीसँग सम्बखन्ध िुख् िुख् काि,
ङ) खररदको िालग पूवव योग्य ाको कारबाही गिुव पिेभए सो सम्बन्धी कुरा,
ि) खररद कारबाहीको िोटािोटी सिय ालिका,
छ) साववजलिक खररद अिुगिि कायाव ियिे खररदको गुरु योजिािा सिावेश गिुव पिे भिी सिय सियिा
लििाव रण गरे का कुरा ।
(३) यस लियि बिोलजि यार भएको खररद गुरु योजिा कायवपालिकावाट स्वीकृ भएको हुिु पिेछ ।
(४) उपलियि (३) बिोलजि स्वीकृ भएको खररदको गुरु योजिा गाउँ पालिकािे प्रत्येक आलथवक वषविा
अद्यावलिक गिुव पिेछ ।

९. वालषयक खररद र्ोिना तर्ार गनुय पननः (१) गाउँ पालिकािे वालषवक दश िाख रुपैयाँभन्दा बढी रकिको खररद
गिुव पिे भएिा आगािी आलथवक वषवको अिुिालि वालषवक कायविि था बजेट यार गदाव आगािी आलथवक
वषविा गिे वालषवक खररद योजिा यार गिुव पिेछ । त्यसरी खररद योजिा यार गदाव लियि ८ बिोलजि
खररदको गुरु योजिा सिे
यार भएको रहे छ भिे त्यस्तो गुरु योजिाको सिे आिार लििु पिेछ ।
(२) गाउँ पालिकािे उपलियि (१) बिोलजिको वालषवक खररद योजिािा दे हायका कुराहरु उल्लेख गिुव पिेछः
क) खररदको प्रकार सम्बन्धी लववरण,
ख) खररदको सम्भालव प्याकेज,
ग) खररद कारबाहीको सिय ालिका,
घ) खररद लवलि,
ङ) खररदको िालग गररिे सम्झौ ाको लकलसि, र
ि) साववजलिक खररद अिुगिि कायाव ियिे वालषवक खररद योजिािा सिावेश गिुव पिे भिी सिय सियिा
लििाव रण गरे का कुरा ।
(३) उपलियि (२) को खण्ड (ग) बिोलजिको सिय ालिकािा दे हायको काि गिे सियावलि उल्लेख हुिु
पिेछः–
क) िािसािाि खररद गिे भए स्पेलसलफकेशि यार गिे ,
ख) खररदको िाग अिुिाि यार गिे,
ग) लसिबन्दी दरभाउपत्र फाराि, पूववयोग्य ाको प्रस्ताव वा बोिपत्र आव्हाि गिे वा परािशव सेवाको
प्रस्ताव सम्बन्धी कागजा यार गिे,
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घ) लसिबन्दी दरभाउपत्र, पूवव योग्य ाको प्रस्ताव, बोिपत्र आव्हाि वा परािशव सेवाको प्रस्ताव िाग गिव
सूििा प्रकाशि गिे,
ङ) लसिबन्दी दरभाउपत्र, पूवव योग्य ाको प्रस्ताव, बोिपत्र वा परािशव सेवाको प्रस्ताव िूल्यांङ्कि गिे,
ि) लसिबन्दी दरभाउपत्र, पूववयोग्य ाको प्रस्ताव, बोिपत्र वा परािशव सेवाको प्रस्ताव स्वीकृल गिे,
छ) सम्झौ ा गिे,
ज) कायव आरम्भ गिे, र
झ) कायव पूरा गिे ।
(४) अध्यक्षिे िािू आलथवक वषवको स्वीकृ कायविि था बजेट सभाबाट प्राप्त भएपलछ यस लियि बिोलजि
यार भएको वालषवक खररद योजिा स्वीकृ गिुव पिेछ ।
(५) प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ िे यस लियिाविी बिोलजि यार भएको वालषवक खररद योजिाको एक प्रल
आगािी आलथवक वषवको अिुिालि वालषवक कायविि था बजेट साथ संिग्न गरी अिुगिि प्रयोजिका
िालग लजल्ला सिन्वय सलिल िा पठाउिु पिेछ । साथै त्यस्तो योजिाको एक प्रल सम्बखन्ध कोष था
िेखा लियन्त्रक कायाव ियिा सिे पठाउिु पिेछ ।

१०. िागत अनुिान तर्ार गदाय लवचार गनुय पनन कुराः (१) कुिै खररदको िाग अिुिाि यार गदाव दे हायको
कुरा लविार गिुव पिेछः–
क) खररद सम्बन्धी सम्पूणव काि एउटै खररद सम्झौ ाबाट हुि सक्ने वा काि लपच्छे छु ट्टै खररद सम्झौ ा गिुव
पिे,
ख) खररद सम्झौ ा िबीकरण गिव पिे वा िपिे,
ग) खररदको अन्य कुिै लवकल्प भए त्यस्तो लवकल्प,
घ) खररद सम्झौ ा बिोलजिको काि सम्पन्न गिवको िालग िाग्न सक्ने अलिक ि रकि था सिय, र
ङ) िाग अिुिाि यार गदाव लबिार गिुवपिे भिी साववजलिक खररद अिुगिि कायावियिे लििाव रण गरे का
अन्य कुरा ।
(२) िाग अिुिाि यार गदाव बोिपत्र जिाि वा कायव सम्पादि जिाि िगाय िोलविाईजेशि र
लडिोलविाईजेशि खिव, लबिा, परािशवदा ािाई लदिुपिे सुलविा बाप का कायवहरु, गुणस्तर पररक्षण,
व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा, एज लवल्ट िक्शा, कायव सम्पादि जिाि को कलिशि खिव आलदको छु ट्टै
आइटि बिाई िाग अिुिाििा सिावेश गिुव पिेछ ।
(३) उपलियि १ विोलजि िाग अिुिाि यार गदाव लियि ६ विोलजिको लववरण सिे को आिार लििुपिे
छ।

११. लनिायण कार्यको िागत अनुिानः (१) लििावण कायवको िाग अिुिाि यार गदाव लियि १० को अिीििा
रही यार गिुव पिेछ ।
(२) पूरा ाखिक उत्खिि सम्बन्धी र सुरुङ खन्ने, लडप ट्युववेि आलद जस्ता जलिििुलि गररिे कायवको िाग
अिुिाि िेपाि सरकार, िखन्त्रपररषदबाट स्वीकृ िम्स बिोलजि यार गिुव पिेछ ।
(३) यस लियि बिोलजि िाग अिुिाि यार गदाव िािसािाि स्थिग रुपिा उपिब्ध हुिे वा िहुिे अध्ययि
गरी लििाव ण कायव सम्पन्न गिव िाग्ने सियावलि लकटाि गिुव पिेछ ।
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(४) िाग अिुिाि यार गिे लसिलसिािा लसिेन्ट, फिािे डण्डी, ईंटा, ढु ङ्गा, िाटो, ककवटपा ा लवटु लिि
था इिल्सि, इन्धि, पोलिलथि पाईप, जी.आई. पाईप, डी.आई पाईप, स्यालिटरीका सािाि, लवजुिीका
सािाि, लज. आई. वायर र यस्तै अन्य लििाव ण सािग्रीको दरभाउ, िेलशि था उपकरणको भाडा वा
कािदारको ज्यािा लििाव रण गदाव स्थािीय दररे ट लििाव रण सलिल िे ोकेको दररे टको आिारिा लििाव रण
गिुव पिेछ । यस लियि बिोलजि स्थािीय दररे ट लििावरण गदाव लजल्ला दररे ट लििाव रण सलिल िे लििाव रण
गरे को दररे टिाई आिार िान्न सलकिेछ ।
र, दररे ट लििाव रण सलिल को दररे ट उपिव्ि िभएकोिा लििाव णस्थि िलजकैको सम्बखन्ध सरकारी
कायाव िय वा सरकारी स्वालिि भएको संस्थाि, प्रालिकरण, लिगि वा यस्तै प्रकृल का अन्य संस्थािे
ोकेको दरभाउ वा उद्योग वालणज्य संघिे लदएको दरभाउ, भाडा वा ज्यािाका आिारिा लििाव रण गिुव
पिेछ ।
(५) उपलियि (४) बिोलजिको दरभाउ, भाडा वा ज्यािा सिे उपिब्ध हुि िसकेकोेे अवस्थािा त्यस्तो
दररे ट लििाव रण गदाव कायवपालिकािे ोलकलदएको दरभाउ, भाडा वा ज्यािाको आिारिा लििाव रण गिुव
पिेछ ।
(६) यस लियि बिोलजि यार भएको लििाव ण कायवको िाग अिुिाि त्यस्तो िाग अिुिाि यार गिे
प्रालवलिक भन्दा एक ह िालथको प्रालवलिक वा प्रालवलिकहरुको सिूहिाई लडजाईि डर ईङ सिे जाँ च्न
िगाई कुिै त्रुलट दे खखएिा त्यस्तो त्रुलट सच्याउि िगाउिु पिेछ । िालथल्लो हको प्रालवलिक िभएिा
कायवपालिकािे त्यस्तो िाग अिुिाि जाँ च्ने उपयुक्त व्यवस्था लििाई लदिु पिेछ ।
(७) लििाव ण कायवको िाग अिुिाि अिुसूिी–१ को ढाँ िािा यार गिुव पिेछ ।

१२. िािसािानको िागत अनुिानः (१) िािसािािको िाग अिुिाि यार गदाव लियि १० र सम्बखन्ध
िािसािािको स्पेलसलफकेशिको अिीििा रही यार गिुव पिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि िािसािािको िाग अिुिाि यार गदाव दे हायका कुरािाई आिार लििु पिेछः
क) स्थािीय बजारिा प्रिलि दरभाउ,
ख) अन्य बजारको प्रिलि दरभाउ र िािसािाि आपूल व गिे स्थािसम्म िाग्ने अिुिालि ढु वािी खिव ,
ग) लजल्ला/स्थािीय उद्योग वालणज्य संघिे जारी गरे को दररे ट,
घ) लजल्ला लभत्रका अन्य गाउँ पालिकािे िािू वा अलघल्ला वषवहरुिा सोही प्रकृल को खररद गदाव िागेको
वास्तलवक िाग ।
ङ) गाउँ पालिकािे स्वीकृ गरे को दररे ट ।

१३. परािशय सेवाको िागत अनुिानः (१) परािशव सेवाको िाग अिुिाि यार गदाव लियि १० को अिीििा
रही यार गिव पिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि परािशव सेवाको िाग अिुिाि यार गदाव दे हायका कुरािाई आिार लििु पिेछः
क) िेपाि सरकारको सम्बखन्ध िन्त्राियिे परािशव सेवाको िाग अिुिाि सम्बन्धी िम्स यार गरे को
भए त्यस्तो िम्स,
ख) सम्बखन्ध परािशव सेवाको कायव क्षेत्रग श व ,
ग) िािू वा अलघल्ला वषवहरुिा सोही प्रकृल को खररद गदाव िागेको वास्तलवक िाग ।
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र, यस खण्डको आिारिा िाग अिुिाि यार गदाव अलघल्ला वषवहरुको दरिा िूल्य सिायोजि
गरी िाग अिुिाि यार गिुव पिेछ ।
(३) यस लियि बिोलजिको िाग अिुिाि यार गदाव दे हायका खिवहरु खुिाउिु पिेछः–
(क) िुख् जिशखक्त एवं अन्य जिशखक्तको पाररश्रलिक,
(ख) भ्रिण खिव, जिशखक्तको बसोबास खिव, कायाव िय खिव, आवश्यक िािसािाि उपकरण र सेवा खिव,
प्रल वेदि र अन्य कागजा को अिुवाद, छपाई खिव,
(ग) परािशवदा ािे ालिि, गोष्ठी वा भ्रिणको व्यवस्था गिुवपिे भए त्यस्तो कािको िालग िाग्ने खिव र अन्य
खिव ।
(४) परािशव सेवा र अन्य सेवाको िाग अिुिाि अिुसुिी–२ को ढाँ िािा यार गिुव पिेछ ।

१४. अन्य सेवाको िागत अनुिानः (१) अन्य सेवाको िाग अिुिाि लियि १० को अिीििा रही यार गिुव पिेछ
।
(२) भाडािा लिईिे सवारी सािि, िेशीिरी औजार, उपकरण वा िािसािािको भाडाको िाग अिुिाि
यार गिव प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ िे त्यस्ता सािि, औजार, उपकरण वा िािसािाि सम्बन्धी ज्ञाि भएका
बढीिा ीि जिा दक्ष प्रालवलिकहरुको एक सलिल गठि गिुव पिेछ । त्यस्ता प्रालवलिक जिशखक्त िभए
कायवपालिकािे सलिल गठिको उपयुक्त व्यबस्था गरी लदिु पिेछ ।
(३) उपलियि (२) बिोलजिको सलिल िे भाडाको िाग अिुिाि यार गदाव दे हायका कुरािाई लविार गरी
िोटािोटी िाग अिुिाि यार गिुव पिेछः–
क) भाडािा लिि पिे सवारी सािि, िेलशिरी औजार, उपकरण वा िािसािािको लववरण, स्पेलसलफकेशि,
अवस्था र आयु
ख) प्रिलि बजार दर,
ग) भाडािा लििे अवलि,
घ) ईन्धिको िूल्य र खप , र
ङ) सलिल िे उपयुक्त ठहयाव एको अन्य कुरा ।
(४) ढु वािीको िाग अिुिाि यार गदाव स्थािीय दररे ट लििाव रण सलिल िे लििाव रण गरे को दररे टको आिारिा
िोटािोटी िाग अिुिाि यार गिुव पिेछ । यस लियि बिोलजि स्थािीय दररे ट लििाव रण गदाव लजल्ला दररे ट
लििाव रण सलिल िे लििाव रण गरे को दररे टिाई आिार िान्न सलकिेछ ।
(५) कुिै िािसािाि ििव सम्भारको िाग अिुिाि यार गदाव सम्बखन्ध लवशेषज्ञ वा दक्ष किविारी भए
त्यस्तो किविारीबाट र त्यस्तो किविारी िभए त्यस्तो काि गिे व्यखक्त, फिव, कम्पिी वा संस्थाबाट िाग
अिुिाि यार गराउिु पिेछ ।
(६) घर भाडा र सेवा करार सम्बन्धी िाग अिुिाि यार गदाव प्रिलि बजार दर र साववजलिक खररद
अिुगिि कायाव ियिे सो सम्बन्धी िम्स जारी गरे को भए सो िम्स अिुसार िोटािोटी िाग अिुिाि यार गिुव
पिेछ ।

१५. िागत अनुिानको स्वीकृलतः (१) लियि ११, १२ र १४ बिोलजि यार भएको िाग अिुिाि दे हायको
अलिकारीबाट स्वीकृ हुिु पिेछ ।
क) ीि करोड रुपैयासम्मका िाग अिुिाि प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ
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ीि करोड रुपैया भन्दा बढी रकिको िाग अिुिाि अध्यक्ष

(२) लियि १३ बिोलजि यार भएको िाग अिुिाि दे हायको अलिकारीबाट स्वीकृ हुिु पिेछः
क) पच्चीस िाख रुपैया सम्मको िाग अिुिाि प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ
ख) पच्चीस िाख रुपैया भन्दा बढी रकिको िाग अिुिाि अध्यक्ष

१६. िागत अनुिान अध्यावलिक गनुय पननः (१) लियि १५ बिोलजि स्वीकृ भएको िाग अिुिाि अिुसार
खररद िभएिा यस लियिाविीको प्रकृया अपिाई प्रत्येक आलथवक वषव यस्तो िाग अिुिाि अध्यावलिक गिुव
पिेछ ।
(२) यस लियि बिोलजि िाग अिुिाि अद्यावलद्यक िगरी लसिबन्दी दरभाउपत्र र बोिपत्र आह्वाि गिव वा
परािशव सेवाको प्रस्ताव िाग गिव पाइिे छै ि ।

१७.खररद एकाईको कािः (१) गाउँ पालिकािे खररद सम्बन्धी कायवबोझ र कायव प्रकृल को आिारिा आवश्यक ा
अिुसार छु ट्टै खररद शाखा वा एकाईको स्थापिा गिुव पिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजिको खररद एकाईको स्थापिा गदाव त्यस्ता एकाईको प्रिुखको लजम्मेवारी वहि गिे
गरी खररद अलिकारी ोक्नु पिेछ ।
(३) उपलियि (२) बिोलजिको खररद अलिकारीिे ऐिको दफा ७ को उपदफा (३) िा उखल्लखख कािको
अल ररक्त दे हाय बिोलजिको कायवसम्पादि गिुव पिेछः–
क) खररद गुरुयोजिा र वालषवक खररद योजिा यार गरी अद्यावलिक राख्ने,
ख) खररद कारबाहीसँग सम्बखन्ध काििा सिन्वय गिे,
ग) खररद िाग सङ्किि गरी स्वीकृल को िालग अलिकार प्राप्त अलिकारी सिक्ष पेश गिे,
घ) बोिपत्र वा प्रस्ताव खोल्िे सलिल को संयोजक भई कायव गिे ,
ङ) लियि १५९ बिोलजि खररद कारबाहीको अलभिेख राख्ने, र
ि) म्याद थप, कायव सम्पादि जिाि र अिुसूिी–३ बिोलजिको प्रल पत्रको अलभिेख राख्ने ।
पररच्छे द–३
खररद र खररद सम्झौताको छनौट

१८. नेपाििा उत्पालदत िािसािान खररद गनुय पननः यस लियिाविीिा उखल्लखख कुिै लवलि छिौट गरी खररद
गदाव लवदे शी िािसािािभन्दा िेपाििा उत्पालद िािसािाि पन्ध्र प्रल श सम्म िहं गो भए ा पलि िेपािी
िािसािाि िै खररद गिुव पिेछ ।

१९. िौिुदा सूची (स्टाम्भिङ्ग लिष्ट) तर्ार गनन व्यवस्थाः (१) ऐिको दफा ६क. बिोलजि िौजुदा सूिीिा द ाव हुि
वा अद्यावलिक हुि िाहिे व्यखक्त, संस्था, आपूल वक ाव , लििावण व्यवसायी, परािशवदा ा, गैर सरकारी संस्था वा
सेवा प्रदायकिे दे हायका कागजा को प्रल लिलप संिग्न गरी अिुसूिी–४ बिोलजिको ढाँिािा कायाव ियिा
लिवेदि लदिु पिेछः–
क) संस्था वा फिव द ाव को प्रिाणपत्र,
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ख) स्थायी िेखा िम्बर वा िूल्य अलभवृखद्ध कर द ाव को प्रिाणपत्र,
ग) कर िुक्ता प्रिाणपत्र, र
घ) आवश्यक ा अिुसारको व्यवसालयक इजाज पत्र ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि प्राप्त भएको लिवेदििा आवश्यक जाँिबुझ गरी द ाव गराई अिुसूिी–५. बिोलजिको
लिस्सा लिवेदकिाई लदिु पिेछ ।
(३) गाउँ पालिकािे ऐिको दफा ६क. बिोलजिको छु ट्टाछु ट्टै िौजुदा सूिीको लववरण अिुसूिी–६ बिोलजिको
ढाँ िािा अलभिेख राखी प्रत्येक आलथवक वषविा अद्यावलिक गिुव पिेछ ।
(४) उपलियि (३) बिोलजिको िौजुदा सूिीको लववरण कायावियको सूििापाटीिा टाँ स गरी वा वेबसाइटिा
राखी अिववालषवक रूपिा साववजलिक गिुव पिेछ ।
(५) यस लियििा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलि िौजुदा सूिीिा िरहे का बोिपत्रदा ा वा प्रस्तावदा ािाई
लसिबन्दी दरभाउपत्र, बोिपत्र वा प्रस्ताविा भाग लिि वलञ्च गिव पाइिे छै ि् ।

२०. स्थार्ी िेखा नम्बर र िूल्य अलभवृम्भि कर दताय प्रिाणपत्र प्राप्त गरे कासंग खररद गनुय पननः (१) कुिै
खररद गदाव आन्तररक राजश्व कायाव ियबाट स्थायी िेखा िम्बर र िूल्य अलभवृखद्ध कर द ाव प्रिाणपत्र प्राप्त
गरे का व्यखक्त, फिव, संस्था वा कम्पिीबाट िात्र खररद गिुव पिेछ ।
(२) उपलियि (१) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलि दे हायको अवस्थािा िूल्य अलभवृखद्ध कर द ाव प्रिाण
पत्र प्राप्त िगरे का व्यखक्त, फर्व ि, संस्था वा कम्पिीबाट सिे खररद गिव सलकिेछः–
क) वीस हजार रुपैयाँ भन्दा कि रकिको िािसािाि खररद गदाव वा लििाव ण कायव गराउँ दा,
ख) िूल्य अलभवृखद्ध कर ििाग्ने िािसािाि खररद गदाव , परािशव सेवा वा अन्य सेवा खररद गदाव ।
ग) घर भाडािा लििु पदाव , र
घ) उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिुदायिाई सहभागी गराई लििाव ण कायव गराउिु पदाव ।

२१. खररद सम्झौताको छनौटः (१) गाउँ पालिकािे कुिै खररद कारबाहीको सम्बन्धिा खररद लवलि छिौट गरे पलछ
िाि सािाि वा अन्य सेवा खररद गररिे भए लियि २२, लििाव ण कायव खररद गररिे भए लियि २३, र परािशव
सेवा खररद गररिे भए लियि २४ िा उखल्लखख खररद सम्झौ ािध्ये कुि प्रकारको सम्झौ ा गरी खररद गररिे
हो सो खररद सम्झौ ा छिौट गिुव पिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि खररद सम्झौ ाको छिौट गदाव दे हायका लवषयहरु लविार गरी छिौट गिुव पिेछः–
क) खररदको प्रकार र पररिाण,
ख) सिाि प्रकृल को खररद पुिः गररिे सम्भाविा भए िभएको,
ग) गाउँ पालिका र आपूल वक ाव , लििाव ण व्यवसायी वा परािशवदा ा र अन्य पक्षबीि गररिे जोखखिको
बाँ डफाँ ड, र
घ) सम्झौ ा सुपररवेक्षण गिे ररका ।
(३) उपलियि (१) बिोलजि खररद सम्झौ ा छिौट गदाव सावव जलिक खररद अिुगिि कायाव ियबाट जारी
भएको ििुिा बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा रहे को खररद सम्झौ ा अिुरूप छिौट गिुव पिेछ ।
र, साववजलिक खररद अिुगिि कायाव ियबाट ििुिा बोिपत्र सम्बन्धी कागजा जारी िभई सकेको
अवस्थािा आफूिाई आवश्यक परे को खररद सम्झौ ा सलह को बोिपत्र सम्बन्धी कागजा
यार गरी
साववजलिक खररद अिुगिि कायाव ियको सहिल बाट उपयोगिा ल्याउि सक्नेछ ।
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(४) यस लियि बिोलजि एकपटक बोिपत्र सम्बन्धी कागजा र खररद सम्झौ ा छिौट गरी बोिपत्र आह्वाि
गररसके पलछ यस लियिाविीिा अन्यथा उल्लेख भएकोिा बाहे क त्यसरी छिौट भएको ििुिा खररद
सम्झौ ा पररव वि गिव सलकिे छै ि ।

२२. िािसािान वा अन्य सेवाको खररद सम्झौताः (१) गाउँ पालिकािे िािसािाि वा अन्य सेवा खररद गदाव
अिुसूिी–७ बिोलजिको सम्झौ ािध्ये कुिै एक सम्झौ ा गरी खररद गिव सक्नेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजिको सम्झौ ा गदाव बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा उखल्लखख प्रालवलिक
स्पेलसलफकेशि र अवलििा आिारर भई गिुव पिेछ ।
(३) खररद सम्झौ ा सम्वन्धिा यस लियिाविीिा व्यवस्था भएको कुरािा यस लियिाविी बिोलजि र यस
लियिाविीिा व्यवस्था िभएको कुरािा वस्तु लविी करार सम्बन्धी प्रिलि कािूि बिोलजि हुिेछ ।
(४) यस लियि बिोलजि िािसािािको खररद सम्झौ ा वा िािसािाि हस्तान्तरण (डे लिभरी) सम्बन्धी श वहरु
अन्तररालष्टरय व्यापारिा प्रयुक्त हुिे शव्दाविी (ईन्टरिेशिि किलसवयि टिवस (ईन्कोटिव)) बिोलजि यार गिुव
पिेछ ।
(५) यस लियि बिोलजिको सम्झौ ा अन्तगव भुक्तािी गदाव सािान्य या आपूल वक ाव िे िािसािाि उपिब्ध
गराएको कागजा पेश भएपलछ, प्रल पत्रको िाध्यि वा बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा उखल्लखख िाध्यि
बिोलजि गिुव पिेछ ।

२३. लनिायण कार्यको िालग खररद सम्झौताः गाउँ पालिकािे कुिै लििाव ण कायव गराउिको िालग अिुसूिी–८
बिोलजिको सम्झौ ािध्ये कुिै एक सम्झौ ा गिव सक्नेछ ।

२४. परािशय सेवाको खररद सम्झौताः गाउँ पालिकािे परािशव सेवा खररद गिवको िालग अिुसूिी–९
बिोलजिको सम्झौ ािध्ये कुिै एक सम्झौ ा गरी खररद गिव सक्नेछ ।

२५. शतय राख्न सलकनेः कुिै खररद सम्झौ ाका सम्बन्धिा यस पररच्छे दिा उखल्लखख श वका अल ररक्त बोिपत्र
सम्बन्धी कागजा वा प्रस्ताव सम्बन्धी कागजा िा अन्य कुिै थप श व राखिु ् परे िा साववजलिक खररद
अिुगिि कायावियिे जारी गरे को ििुिा बोिपत्र सम्बन्धी कागजा वा प्रस्ताव सम्बन्धी कागजा को खररद
सम्झौ ाका श वहरूिा सारभू रूपिा फरक िपिे गरी थप श व राख्न सलकिेछ ।
पररच्छे द —४
र्ोग्यताका आिार, प्रालवलिक ििता र प्रालवलिक स्पेलसलिकेशन

२६. िािसािान आपूलतय गनन बोिपत्रदाताको र्ोग्यताका आिारः (१) गाउँ पालिकािे िािसािाि आपूल व
सम्बन्धी खररद कारबाहीिा भाग लििे बोिपत्रदा ाको वा पूवव योग्य ाको प्रस्तावदा ाको योग्य ाको आिार
लििाव रण गदाव दे हायका कुराहरुिध्ये आवश्यक ािुसार कुिै वा सबै कुरािाई लविार गरी लििाव रण गिव
सक्नेछः—
क) प्रालवलिक क्षि ा,
ख) िािसािाि उत्पादि सम्बन्धी लिख (म्यािुफयाक्चररङ रे कडव ),
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ग)
घ)
ङ)
ि)
छ)
ज)
झ)
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िािसािािको प्रालवलिक स्पेलसलफकेशि
आलथवक र लविीय क्षि ा,
िािसािाि जडाि गिुव पिे भएिा जडाि कायविा संिग्न हुिे प्रालवलिकको दक्ष ा,
आपूल व हुिे िािसािाि खास अवलि सम्म सुिारुरुपिे सञ्चािि हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूल ,
िािसािाि ििव सम्भारको व्यवस्था,
सेवा र जगेडा पाटपूजाव को उपिब्ध ा,
जडाि (ईन्स्टिेशि) सिे गिुव पिे गरी िािसािाि आपूल व गिे आपूल वक ाव को हकिा लिजको शीप,
लिपूणव ा, अिुभव र लवश्वसलिय ा ।

(२) यस लियि बिोलजि बोिपत्रदा ा वा प्रस्तावदा ाको योग्य ा र प्रालबलिक क्षि ा प्रिालण गिे कागजा
िाग गदाव गाउँ पालिकािे िािसािािको प्रकृल , पररिाण, िहि वा प्रयोग अिुसार दे हायका िध्ये कुिै वा
सबै कागजा िाग गिव सक्नेछः—
क) बोिपत्रदा ािे लवग
ीि वषवको अवलििा सरकारी लिकाय वा लिजी संस्थािाई आपूल व गरे को
िािसािािको प्रकृल , पररिाण, सम्झौ ा रकि, लिल र त्यस्तो सरकारी लिकाय वा लिजी संस्थाको िाि
र ठे गािा,
ख) खररद गररिे िािसािाि जलटि वा असािारण प्रकृल को भएिा गाउँ पालिका आफैं वा सो लिकायको
फवबाट बोिपत्रदा ा वा पूववयोग्य ाको प्रस्तावदा ा संस्थालप भएको दे शको आलिकाररक लिकायिे
लिजको उत्पादि क्षि ा जाँ ि गरे को कागजा ,
ग) आलिकाररक गुणस्तर लियन्त्रण संस्था वा िान्य ा प्राप्त लिकायिे खररद गररिे िािसािािको लिरीक्षण
गरी त्यस्तो िािसािािको स्पेलसलफकेशि र गुणस्तर सम्बन्धिा लदएको प्रिाणपत्र,
घ) आपूल व गररिे िािसािािको आलिकाररक ा प्रिालण गिव आवश्यक पिे ििूिा, पुरक लववरण वा
फोटोहरु,
ङ) सव–कन्टर ाक्टरबाट गराउि िाहे को आपूल व सम्बन्धी कािको अिुपा
(३) आपूल व गररिे िािसािाि बोिपत्रदा ा वा पूववयोग्य ाको प्रस्तावदा ा आफैिे िविाउिे वा उत्पादि िगिे
भएिा त्यस्तो िािसािािको उत्पादकिे बोिपत्र वा पूववयोग्य ाको िालग प्रस्ताव पेश गिे, िािसािाि आपूल व
गिे र जडाि गिे सम्बन्धी अलिकार आफूिाई एकिौटी रुपिा री पूववक प्रदाि गरे को कुरा प्रिालण गिे
कागजा बोिपत्रदा ा वा पूवव योग्य ाको प्रस्तावदा ािे पेश गिुव पिेछ ।
(४) िेपािलभत्र व्यापार व्यवसाय सञ्चािि िभएको बोिपत्रदा ा वा पूवव योग्य ाको प्रस्तावदा ािे लिजिे
खररद सझौ ा प्राप्त गरे िा त्यस्तो सम्झौ ा बिोलजि आपूल व गररएको िािसािाि ििव सम्भार गिे , लबलि
पश्चा को सेवा प्रदाि गिे था आवश्यक जगेडा पाटव पूजाव िौज्दा राखी आपूल व गिे सम्बन्धी दालयि लिवावह
गिव सक्ने लिजको एजेन्ट वा अलिकृ लविे ा िेपाििा रहिे कुरा प्रिालण गिे कागजा पेश गिुव पिेछ ।

२७. लनिायण व्यवसार्ीको र्ोग्यताका आिारः (१) गाउँ पालिकािे दु ई करोड रुपैयाँभन्दा िालथको लििावण कायव
सम्बन्धी खररद कारबाहीिा भाग लििे बोिपत्रदा ाको वा पूववयोग्य ाको प्रस्तावदा ाको योग्य ाको आिार
लििाव रण गदाव दे हायका कुरा िध्ये आवश्यक ािुसार कुिै वा सबै कुरािाई लविार गरी लििाव रण गिव
सक्नेछः—
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क) िुख् सम्झौ ाक ाव (प्राईि कन्टर याक्टर) भई एकिौटी रुपिा काि गरे को वा व्यवस्थापि सम्झौ ा गरी
काि गरे को वा संयुक्त उपििको साझेदार वा सव–कन्टर ाकटरको रुपिा काि गरे को सािान्य अिुभव,
ख) एकिौटी रुपिा काि सम्पन्न गरे को वा संयुक्त उपििको साझेदारको है लसय िे काि गरे को सिे
गरी बोिपत्र सम्बन्धी कागजा वा पूववयोग्य ा सम्बन्धी कागजा िा उल्लेख भएको सीिा वा सोभन्दा
बढी रकिको लििाव ण कायवको न्यूि ि सरदर वालषवक कारोवार,
र, रालष्टरयस्तरिा खुिा बोिपत्र आह्वाि गररएको अवस्थािा दश वषवको कारोवार िध्येको कुिै ीि
वषवको अलिक ि सरदर वालषवक कारोवारिाई आिार लिइिेछ ।
ग) एकिौटी रुपिा वा व्यवस्थापि सम्झौ ा गरी वा संयुक्त उपििको साझेदार वा सब–कन्टर ाक्टरको
रुपिा बोिपत्र सम्बन्धी कागजा वा पूववयोग्य ा सम्बन्धी कागजा िा उल्लेख भएको न्यूि ि रकि
बराबरको लििाव ण कायव िालसक वा वालषवक रुपिा गरे को र प्रस्तालव खररद सम्झौ ासंग िेि खािे
प्रकृल , जलटि ा र लििाव ण प्रलवलिका खररद सम्झौ ा त्यस्तो कागजा िा उल्लेख भएको संख्ािा
सफि ापूववक सम्पन्न गरे को लवशेष अिुभव,
घ) खररद सम्झौ ा बिोलजिको लििाव ण कायव शुरु गिवको िालग आवश्यक रकि भुक्तािी िपाउिे वा पाउि
लढिाई हुिे अवस्थािा प्रस्तालव लििाव ण कायव र सम्बखन्ध बोिपत्रदा ा वा पूववयोग्य ाको प्रस्तावदा ािे
सञ्चािि गरी रहे को वा सञ्चािि गिव प्रल वद्ध ा जाहे र गरे को अन्य लििाव ण कायव सम्पन्न गिव आवश्यक
पिे िगद प्रवाहको व्यवस्था गिव सक्ने रि सम्पिी, कजाव सुलविा र अन्य लविीय स्रो (कुिै खररद
सम्झौ ा अन्तगव को पेश्की रकि बाहे क) उपिब्ध भएको वा त्यस्तो सम्पलिको स्रो िा पहुँ ि भएको
आलथवक र लविीय क्षि ा,
ङ) बोिपत्र सम्बन्धी कागजा वा पूववयोग्य ा सम्बन्धी कागजा िा उल्लेख भए बिोलजिका दक्ष जिशखक्त,
ि) बोिपत्रदा ा वा पूववयोग्य ाको प्रस्तावदा ाको आप्mिै स्वालिििा रहे को वा खररद सम्झौ ािा
उखल्लखख अवलिभर लिवाव ि रुपिा उपयोग गिव सक्ने गरी भाडा, लिज, सम्झौ ा वा अन्य व्यवसालयक
िाध्यिबाट उपिव्ि हुिे िािु हाि का बोिपत्र सम्बन्धी कागजा वा पूववयोग्य ा सम्बन्धी कागजा िा
उल्लेख भए बिोलजिका िुख् उपकरण ।
(२) रालष्टरय लििाव ण व्यवसायीको हकिा उपलियि (१) को खण्ड (ख) र (ग) को रकि गणिा गदाव िूल्य
अलभवृखद्ध कर वाप को रकि कटाई हुि आउिे रकि िात्र गणिा गररिेछ र त्यस्तो रकििाई िेपाि राष्टर
बैंकको अद्यावलिक िूल्य सूिकां क अिुसार सिायोजि गररिेछ ।
(३) यस लियि बिोलजि लििाव ण व्यवसायीको प्र्रालवलिक क्षि ा प्रिालण गिे कागजा िाग गदाव
बोिपत्रदा ा वा पूववयोग्य ाको प्रस्तावदा ाबाट लििाव ण कायवको प्रकृल अिुसार दे हायका कुिै वा सबै
कागजा िाग गिव सक्नेछः—
क) लवग पाँ ि वषवको अवलििा लिजिे सम्पन्न गरे को लििावण कायवको िूल्य, लिल र कायव स्थिको लववरण,
ख) लिजिे सव–कन्टर ाकटर िापवm गराउि िाहे को प्रस्तालव कािको अिुपा ,
ग) प्रस्तालव काि सम्पन्न गिवका िालग लिजसँग भएका प्रालवलिक जिशखक्त, उपकरण र प्लान्टको
लववरण ।
घ) प्रस्तालव लििावण कायव सम्पन्न गिव बोिपत्रदा ाको ऐिको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ४)
बिोलजिको प्रालवलिक क्षि ा प्रिालण गिव सोही दफाको उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बिोलजिको
लववरण ।
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(४) उपलियि (१) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलि दु ई करोड रूपैयाँ सम्मको िाग अिुिाि भएको
लवद् यु गृह, टवाव इि, पुि, सुरुङिागव, रे ििागव, रज्जुिागव, केविकारिागव, बहु िे भवि वा सडकिागव जस्ता
जलटि वा लवशेष प्रकृल का संरििा िगाय गाउँ पालिकाबाट ोलकएको अन्य संरििाको लििाव ण कायवको
िालग ऐिको दफा १० को उपदफा (५) बिोलजि योग्य ा लििाव रण गिुव पिेछ ।

२८. परािशय सेवाको प्रस्तावदाताको र्ोग्यताको आिारः (१) गाउँ पालिकािे परािशव सेवा सम्बन्धी खररद
कारबाहीिा भाग लििे प्रस्तावदा ाको योग्य ाको आिार लििाव रण गदाव दे हायका कुिै वा सबै कुरा लविार
गरी लििाव रण गिव सक्नेछः—
क) प्रस्तावदा ा व्यखक्त भए लिजको र फिव वा संस्था भए आवश्यक संस्थाग कायव अिुभव,
ख) प्रस्तावदा ाको िुख् िुख् किविारीको आवश्यक शैलक्षक योग्य ा र उस्तै प्रकृल को कायवको आवश्यक
अिुभव,
ग) कायव सम्पादि गिे ररका, कायवलवलि, कायवक्षेत्रग श व प्रल को प्रभावग्रालह ा, प्रलवलि हस्तान्तरण र सिय
ालिका,
घ) प्रस्तावदा ाको व्यवस्थापि क्षि ा,
ङ) प्रस्तावदा ाको आलथवक क्षि ा,
ि) अन्तराव लष्टरयस्तरबाट प्रस्ताव िाग गररएको भएिा स्वदे शी जिशखक्तको सहभालग ा, र
छ) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजा िा उल्लेख भए बिोलजिको अन्य कुरा ।
(२) यस लियि बिोलजि प्रस्तावदा ाको प्रालवलिक क्षि ा प्रिालण गिे कागजा िाग गदाव प्रस्तालव परािशव
सेवाको प्रकृल अिुसार दे हायको कुिै वा सबै कागजा िाग गिव सलकिेछः—
क) लवग पाँ ि वषवको अवलििा प्रस्तालव परािशव सेवासंग लिल्िे प्रकृल को परािशव सेवा प्रदाि गरे को
साववजलिक वा लिजी संस्था, रकि र लिल खुल्िे लववरण,
ख) प्रस्तालव काि सम्पन्न गिवको िालग प्रस्ताव गररएका िुख् किविारीको योग्य ा सम्बन्धी लववरण,
ग) लिजको लवग ीि वषवका व्यवस्थापकीय किविारी र सरदर वालषवक जिशखक्तको लववरण, र
घ) सव–कन्टर ाकटर िाफव प्रदाि गिव िाहे को प्रस्तालव परािशव सेवाको अंश ।

२९.संर्ुक्त उपक्रिको र्ोग्यताका आिारः (१) कुिै खररद कारबावहीिा भाग लििे प्रयोजिको िालग
बोिपत्रदा ाहरुिे एक संयुक्त उपिि बिाई बोिपत्र पेश गिव सक्नेछि् । र, एक बोिपत्रदा ािे संयुक्त
उपििको साझेदार वा
व्यखक्तग िध्ये कुिै एउटा िात्र बोिपत्र पेश गिव सलकिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजिको संयुक्त उपिििा रहिे साझेदारको न्यूि ि लहस्सा र िुख् साझेदार र अन्य
साझेदारको न्यूि ि योग्य ा बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा ोक्न सक्नेछ ।
(३) उपलियि (२) बिोलजि योग्य ा लििाव रण गदाव त्यस्तो उपिििा रहिे साझेदारको सम्बन्धिा दे हायका
कुरा लविार गरी लििावरण गिुव पिेछः—
क) लिजको सरदर वालषवक कारोवार,
ख) लिजको लवशेष अिुभव र लिजिे सम्पादि गरे को प्रिुख कायव,
ग) लििाव ण कायव सञ्चािि गिव लिजसंग भएको िगद प्रवाह,
घ) लिजको जिशखक्त सम्बन्धी क्षि ा, र
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ङ) लिजको औजार वा उपकरण सम्बन्धी क्षि ा ।
(४) कुिै संयुक्त उपिििे बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा उखल्लखख न्यूि ि योग्य ाका आिारहरु पूरा गरे
िगरे को एलकि गिवको िालग त्यस्तो उपििको सबै साझेदारको योग्य ा गणिा गिुव पिेछ । (५) संयुक्त
उपििको साझेदारको व्यखक्तग योग्य ाको आिार लििाव रण गदाव दे हायका कुरा लविार गरी लििाव रण गिुव
पिेछः—
क)
ख)
ग)
घ)

सम्वखन्ध काििा लिजको सािान्य अिुभव,
अन्य सम्झौ ा बिोलजि लिजिे गरीरहे को वा गिे काि सम्पन्न गिव आवश्यक पिे स्रो को पयाव प्त ा,
लविीय सक्षि ा, र
लवग का खररद सम्बन्धी िुद्दा िालििा र सोको िल जा ।

(६) कुिै संयुक्त उपिि खररद सम्झौ ाको िालग छिौट भएिा त्यस्तो संयुक्त उपिििाई त्यस्तो उपििको
संयुक्त दालयि र संयुक्त उपििका साझेदारको व्यखक्तग दालयि सिे रहिे गरी आन्तररक राजस्व
कायाव ियिा स्थायी िेखा िम्बर र िूल्य अलभवृखद्ध कर द ाव गिव िगाउिु पिेछ । (७) कुिै संयुक्त उपिििे
बोिपत्र पेश गदाव बोिपत्र जिाि सिे पेश गिुवपिे भएिा त्यस्तो बोिपत्र जिाि उपलियि (१) बिोलजिको
संयुक्त उपििका सवै साझेदारको िाििा र सबै साझेदारको दालयि हुिे गरी जारी गररएको हुिु पिेछ ।
(८) संयुक्त उपिि सम्बन्धी अन्य श व बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा उल्लेख भए बिोलजि हुिेछ ।

३०. आलथयक र लवत्तीर् ििता खुल्ने कागिात िाग गनय सक्ेः

(१) बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा
बोिपत्रदा ाको आलथवक र लविीय क्षि ा प्रिालण गिे कागजा िाग गदाव लििाव ण कायवको प्रकृल अिुसार
दे हायकािध्ये कुिै वा सबै कागजा िाग गिव सलकिेछः—
क) लिजको बैंक स्टे टिेण्ट,
ख) लिजको व्यवसाय सम्बन्धी कारोवारको आलथवक लववरण,
ग) लिजको सम्पलि, दालयि था िाफा िोिािको लववरण खुल्िे वासिा ,
घ) लिजको आलथवक र लविीय है लसय खुल्िे अन्य कुरा, र
ङ) बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा उखल्लखख अन्य लववरण ।
(२) उपलियि (१) को खण्ड (ग) बिोलजिको वासिा िाग गदाव कािको प्रकृल अिुसार लवग दु ईदे खख पाँि
आलथवक वषवको वासिा िाग गिव सलकिेछ ।

३१. सब–कन्ट्राकटरबाट काि गराउने सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) गाउँ पालिकािे सव–कन्टर ाकटरबाट सिे
लििाव ण कायव गराउि सक्ने गरी बोिपत्र आव्हाि गिे भएिा बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा दे हायका कुरा
उल्लेख गिुव पिेछः–
क) लिजिे सब–कन्टर ाकटरबाट काि गराउि सक्ने कुरा,
ख) अलिक ि पच्चीस प्रल श सम्म सव–कन्टर ाक्टरबाट कायव गराउि सलकिे कुरा र सो को कायव प्रकृल को
लववरण,
ग) आवश्यक ािुसार सव–कन्टर ाकटरको योग्य ाका आिार ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि योग्य ाको आिार उल्लेख गररएकोिा बोिपत्रदा ािे खररद सम्झौ ा गिुव अलघ
सब–कन्टर ाकटरको योग्य ाको आिार पुष्टयां ई गिे कागजा पेश गिुव पिेछ ।

दे वघाट गाउँ पालिकाको साववजलिक खररद लियिाविी, २०७६

15

दे वघाट गाउँ पालिका राजपत्र

खण्डः ३,

संख्ाः १३,

लिल ः २०७६/०५/१०

पररच्छे द—५
बोिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

३२. बोिपत्रको िाध्यिद्वारा खररद गनुय पननः (१) गाउँ पालिकािे बीसिाख रूपैयाँभन्दा बढीको िािसािाि,
सेवा वा कुिै लििाव ण कायव गराउँ दा बोिपत्रको िाध्यिद्वारा खररद गिुव पिेछ ।
(२) ऐिको दफा १५ को अवस्थािा अन्तराव लष्टरयस्तरिा खुिा बोिपत्र आव्हाि गरी िािसािाि, लििाव ण कायव
वा अन्य सेवाको खररद गिुव पिेछ ।

३३. एकिुष्ट दर लवलिबाट गररने खररदको कार्यलवलिः (१) गाउँ पालिकािे कुिै योग्य ा आवश्यक िपिे
प्रकृल को दु ई करोड रूपैयाँ सम्म िाग अिुिाि भएको लििाव ण कायव खररद गिुव पदाव िाग अिुिाि
साववजलिक गरी रालष्टरयस्तरको बोिपत्रको िाध्यिद्वारा एकिुष्ट दर लवलिको आिारिा प्रल स्पिाव गराई खररद
गिव सक्नेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि बोिपत्रदा ािे बोिपत्र दाखखिा गदाव कूि िाग अिुिाििा लिलश्च प्रल श घटी
वा बढी प्रल श िा काि गिे एकिुष्ट दर कबोि गरी बोिपत्र पेश गिुव पिेछ ।
(३) उपलियि (१) बिोलजिको लवलि बहुवषीय सम्झौ ा गिुव पिे खररद कारबाहीिा प्रयोग गिव सलकिे छै ि ।

३४. उत्पादक वा अलिकृत लवक्रेताद्वारा लनिाररत दरिा (क्याटिग सलपङ्ग) लवलिवाट गररने खररदको
कार्यलवलिः (१) गाउँ पालिकािे हे भी इखिपिेन्ट, सवारी सािि, औजार, िेलशिरी, उपकरण, एिरे वा
एिआरआई जस्ता स्वास्थ्य सेवाको िालग आवश्यक पिे उपिारजन्य यन्त्र वा यस्तै अन्य याखन्त्रक
िािसािािहरू त्यस्तो सिाि स्तरको िािसािाि उत्पादि वा लव रण गिे उत्पादक कम्पिी वा त्यसको
आलिकाररक लबिे ािाई कम्तीिा सा लदिदे खख बढीिा पन्ध्र लदिसम्मको लिखख सूििा लदई प्रल स्पिाव गराई
खररद गिव सक्नेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि सूििा प्राखप्त भएपलछ त्यस्तो िािसािाि लबिी गिव िाहिे उत्पादक कम्पिी वा
त्यसको आलिकाररक लबिे ािे उत्पादिको आलिकाररक स्पेलशलफकेशि, गुणस्तर, िूल्य र सुलविा सलह को
लववरण (क्याटिग वा ब्रोसर) संिग्न राखी गाउँ पालिकािा लिवेदि द ाव गराउिु पिेछ ।
र, यसरी लिवेदि द ाव गदाव बोिपत्र जिाि आवश्यक पिे छै ि ।
(३) उपलियि (२) बिोलजि द ाव भएका उत्पादक कम्पिी वा त्यसको आलिकाररक लबिे ािे पेश गरे को
स्पेलशलफकेशि, गुणस्तर, िूल्य र सुलविा सलह को लववरण (क्याटिग वा ब्रोसर) हे री सिाि स्पेलशलफकेशि
र गुणस्तर भएका उत्पादिहरूको उत्पादक कम्पिी वा त्यसको आलिकाररक लबिे ाको सू िी यार गिुव पिेछ
।
(४) उपलियि (३) बिोलजिको सूिीको आिारिा खररद गररिे िािसािािको पररिाण खोिी उत्पादक वा
अलिकृ लबिे ाबाट ोलकएको िूल्य र सुलविािध्ये िूल्यिा छु ट वा सुलविािा थप हुि सक्ने लववरण सलह को
आलथवक प्रस्ताव िाग गिुव पिेछ ।
(५) उपलियि (४) बिोलजिको प्रस्ताव प्राप्त भएपलछ िूल्यिा पाइिे छु ट र सुलविािा हुिे थप सिे को
आिारिा यस लियिाविी बिोलजि िूल्याङ्कि गरी न्यूि ि िूल्यालङ्क सारभू रुपिा प्रभावग्राही
प्रस्तावदा ाको छिौट गिुव पिेछ ।
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(६) उपलियि (५) बिोलजि छिौट भएको प्रस्तावदा ासँग लियि ११३ बिोलजि कायवसम्पादि जिाि लिई
खररद सम्झौ ा गिुव पिेछ ।
(७) उपलियि (१) बिोलजिको लवलि बहुवषीय सम्झौ ा गिुव पिे खररद कारबाहीिा प्रयोग गिव सलकिे छै ि ।

३५. सीलित बोिपत्र (लिलिटे ड टे ण्डररङ्ग) लवलिवाट गररने खररदको कार्यलवलिः (१) गाउँ पालिकािे सीलि
िात्रािा उपिव्ि भएको वा हुिे कुिै िािसािाि, लििावण कायव, परािशव सेवा वा अन्य सेवा खररद गिुव परे िा
त्यस्तो प्रकृल को आपूल वक ाव , लििाव ण व्यवसायी, परािशवदा ा वा सेवाप्रदायकहरू ीि वा सो भन्दा कि
संख्ािा उपिब्ध भएको अवस्था यलकि गरी त्यस्ता आपूल वक ाव , लििाव ण व्यवसायी, परािशवदा ा वा
सेवाप्रदायकहरू बीि िात्र प्रल ष्पिाव हुिे गरी पन्ध्र लदिको बोिपत्र आह्वािको सूििाको िाध्यिद्वारा बोिपत्र
वा प्रस्ताव िाग गरी खररद गिव सक्नेछ । (२) उपलियि (१) बिोलजिको लवलि बहुवषीय सम्झौ ा गिुव पिे
खररद कारबाहीिा प्रयोग गिव सलकिे छै ि ।
(३) सीलि बोिपत्र लवलिको िाध्यिबाट खररद गिुव पदाव एक ह िालथको अलिकारीको पूववस्वीकृल लििु
पिेछ ।

३६. नर्ाँ लिने पुरानो लदने (बाई व्याक िेथड) लवलिबाट गररने खररदको कार्यलवलिः (१) गाउँ पालिकािे
आफिो स्वालिििा रहे को कुिै सवारी सािि, औजार, िेलशिरी उपकरण, यन्त्र, रसायि, िि, लवषालद वा
यस्तै प्रकृल का अन्य िािसािािहरूको उत्पादक कम्पिीिे ोकेको वारे न्टी वा ग्यारे न्टीको सियसीिा अवलि
पूरा भएपलछ ििव सम्भार गरी सञ्चािििा ल्याउँ दा िाग प्रभावकारी िहुिे र त्यस्तो उत्पादक कम्पिीिे
ोकेको िापदण्ड अिुरूपको पररणाि िलदिे वा पुिःप्रयोग गिव िलिल्िे वा औलित्यहीि हुिे र त्यस्ता
िािसािाि जिस्वास्थ्य वा वा ावरणीय दृलष्टिे भण्डारण गरी राख्ने वा लििाि गिव सिे उपयुक्त िहुिे अवस्था
भएिा त्यस्तो अवस्थाको यलकि गरी पुरािो िािसािाि सम्बखन्ध उत्पादक वा आलिकाररक लबिे ा वा
आपूल वक ाव िाई लफ ाव लदई सोही प्रकृल को ियाँ िािसािाि सोही उत्पादक वा आलिकाररक लबिे ा वा
आपूल वक ाव बाट सट्टापट्टा गरी लिि सक्नेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि सट्टापट्टा गदाव त्यस्तो िािसािािको उत्पादक वा आलिकाररक लबिे ा वा
आपूल वक ाव सँग पुरािो िािसािािको िूल्याङ्कि प्रस्ताव लिई ियाँ िािसािािको लििावरर लबिी िूल्यिा
पुरािो िािसािािको िूल्यालङ्क रकि कट्टा गरी खररद सम्झौ ा गरी खररद गिुव पिेछ ।
(३) यस लियि बिोलजि खररद गररिे ियाँ िािसािाि िान्य ा प्राप्त संस्थाबाट गुणस्तर प्रिालण भएको हुिु
पिेछ ।
(४) उपलियि (२) बिोलजि खररद सम्झौ ा गदाव खररद हुिे ियाँ िािसािािको जीवि िि पश्चा यस लवलि
प्रयोग गरी पुिः सट्टापट्टा गिव सलकिे वा िसलकिे कुरा खुिाउिु पिेछ ।
(५) साववजलिक लिकायिे उपलियि (१) बिोलजि खररद गदाव पुरािो िािसािाि र बजारिा उपिब्ध ियाँ
िािसािािको सूिी यार गरी लवभागीय प्रिुखबाट स्वीकृल लिएर िात्र खररद गिुव पिेछ ।
(६) उपलियि (१) बिोलजिको लवलि बहुवषीय सम्झौ ा गिुव पिे खररद कारबाहीिा प्रयोग गिव सलकिे छै ि ।

३७. स्वदे शी बोिपत्रदाताहरू बीच िात्र प्रलतस्पिाय गराई खररद गररनेः (१) ऐिको दफा ११ को उपदफा (२)
बिोलजि एक िरणको खुिा बोिपत्र आह्वाि गदाव दु ई करोड रूपैयाँ भन्दा बढी र एक अरब रूपैयाँ सम्मको
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िाग अिुिाि भएको लििाव ण कायवको खररदिा ऐिको दफा १५ को अवस्थािा बाहे क रालष्टरयस्तरको खुिा
बोिपत्रको िाध्यिद्वारा स्वदे शी बोिपत्रदा ाहरू बीि िात्र प्रल स्पिाव गराई खररद गिुव पिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि खररद गिुव पदाव प्रालवलिक र आलथवक प्रस्ताव दु ई अिग अिग खाििा राखी
लसिबन्दी गरी प्रत्येक खािको बालहर कुि प्रस्ताव हो स्पष्ट रूपिे उल्लेख गरी दु वै प्रस्ताविाई अको छु ट्टै
बालहरी खाििा लसिबन्दी गरी बोिपत्र पेश गिुवपिे व्यहोरा बोिपत्र आह्वािको सूििा र बोिपत्र सम्बन्धी
कागजा िा खुिाउिु पिेछ ।
(३) उपलियि (२) बिोलजि बोिपत्र सम्बन्धी कागजा
यार गदाव प्रालवलिक प्रस्तावको िालग लियि २६, २७,
२८ र २९ बिोलजिको प्रालवलिक था आलथवक र लविीय क्षि ा प्रिालण गिे योग्य ाको आिार उल्लेख गिुव
पिेछ ।
(४) उपलियि (३) बिोलजिको प्रालवलिक प्रस्ताव ऐिको दफा ३२ बिोलजिको प्रलियाबाट खोिी दफा २३ र
लियि ६९, ७०, ७१ र ७२ बिोलजि परीक्षण गरी सारभू रूपिा प्रभावग्राही बोिपत्र लििावरण गिुव पिेछ ।
(५) उपलियि (४) बिोलजिका योग्य ाको सबै आिारिा सफि हुिे बोिपत्र सारभू रूपिा प्रभावग्राही
बोिपत्र िालििेछ र त्यस्तो सफि सबै बोिपत्रदा ाहरूिाई आलथवक प्रस्ताव खोल्िे स्थाि, लिल र सिय
उल्लेख गरी सो लिल र सियिा उपखस्थ हुि कम्तीिा सा लदिको अवलि लदई सूििा गिुव पिेछ ।
(६) उपलियि (४) बिोलजि प्रालवलिक प्रस्तावको िूल्याङ्कि गदाव योग्य ाको आिारिा असफि हुिे सबै
बोिपत्रदा ाहरूको आलथवक प्रस्ताव सम्बखन्ध बोिपत्रदा ाहरूिाई लफ ाव गिुव पिेछ ।
(७) उपलियि (४) बिोलजि सफि बोिपत्रदा ाहरूको लियि ६८ बिोलजिको प्रलियाबाट आलथवक प्रस्ताव
खोिी ऐिको दफा २५ र लियि ६९, ७३, ७४ बिोलजि आलथवक था लवशेष िूल्याङ्कि गरी न्यूि ि िूल्यालङ्क
सारभू रूपिा प्रभावग्राही बोिपत्रको छिौट गिुव पिेछ ।

३८. संर्ुक्त उपक्रिबाट सहभागी हनु पननः (१) ऐिको दफा १५ बिोलजि आह्वाि गररएको एक अबव रूपैयाँ
भन्दा िालथ पाँ ि अबव रूपैयाँ सम्मको िाग अिुिाि भएको लििाव ण कायव सम्बन्धी अन्तराव लष्टरयस्तरको
बोिपत्रिा सहभागी हुि िाहिे लवदे शी फिव , संस्था वा कम्पिीिे स्वदे शी फिव, संस्था वा कम्पिीसँग संयुक्त
उपिि गरी सहभागी हुिु पिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजिको खररद कारबाहीिा लियि ३७ को व्यवस्था िागू हुिेछ ।

३९. लनिायण कार्यको आलथयक प्रस्ताव िाग गरी खररद गनन कार्यलवलिः (१) ऐिको दफा ५९ को उपदफा (७)
बिोलजि खररद सम्झौ ा अन्त्य भई सोही दफाको उपदफा (९) बिोलजि त्यस्तो लििाव ण कायव खररद गिुव पदाव
ऐिको दफा २५ बिोलजि छिौट भएका बोिपत्रदा ाहरूिाई पन्ध्र लदिको म्याद लदई आलथवक प्रस्ताव िाग
गरी खररद गिव सलकिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजिको म्याद लदई खररद गिुव पदाव लसिबन्दी आलथवक प्रस्ताव िात्र पेश गिुव पिे व्यहोरा
खुिाउिु पिेछ ।
(३) उपलियि (१) बिोलजि खररद गिे प्रयोजिको िलग बोिपत्र सम्बन्धी कागजा यार गदाव खररद सम्झौ ा
अन्त्य हुँ दाको सियसम्म लडजाइि वा िाग अिुिाि अिुरूप सम्पन्न भइसकेको कायवहरू कट्टा गरी बाँ की
कािको िालग आवश्यक ा अिुसारको लडजाइि वा िाग अिुिाि पररिाजवि गराई लियि (६) बिोलजि
स्वीकृ भएको हुिु पिेछ ।
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(४) उपलियि (१) बिोलजिको आलथवक प्रस्ताव लियि ६८ बिोलजिको प्रलियाबाट खोिी ऐिको दफा २५ र
लियि ६९, ७३ र ७४ बिोलजि आलथवक था लवशेष िूल्याङ्कि गरी न्यूि ि िूल्यालङ्क सारभू रुपिा
प्रभावग्राही बोिपत्रको छिौट गिुव पिेछ ।

४०.पूवयर्ोग्यता सम्बन्धी कागिातिा उल्लेख गनुय पनन कुराः गाउँ पालिकािे पूववयोग्य ा लििावरण गरी बोिपत्र
आव्हाि गिे भएिा त्यस्तो बोिपत्र आव्हाि गिुवअलघ पूवव योग्य ा सम्बन्धी कागजा
यार गिुव पिेछ । त्यस्तो
पूववयोग्य ा सम्बन्धी कागजा िा दे हायका कुरा उल्लेख गिुव पिेछः–
क) प्रस्तालव कािको िालग आवश्यक पिे योग्य ा र संयुक्त उपििको हकिा साझेदारको योग्य ा,
ख) प्रस्तावदा ािे आफ्िो योग्य ा र ग्राह्य ा पुलष्ट गिव पेश गिुव पिे कागजा र जािकारी,
ग) िािसािाि वा लििाव ण कायवको छु ट्टा छु ट्टै सिूह वा प्याकेज बिाई खररद गिुव पिे भएिा त्यस्तो सिूह वा
प्याकेज ,
घ) प्रस्ताव यार गिे ररका,
ङ) पूववयोग्य ाको प्रस्ताव िूल्यां ङ्कि गिे प्रकृया,
ि) खररद सम्झौ ाका िुख्-िुख् श व,
छ) साववजलिक खररद अिुगिि कायाव ियिे पूववयोग्य ा सम्बन्धी कागजा िा उल्लेख गिुवपिे भिी सिय
सियिा लििाव रण गरे का अन्य लवषय, र
ज) पूववयोग्य ाको प्रस्ताव पेशगिे ररका स्थाि, अखन्ति लिल र सिय ।

४१. पूवयर्ोग्यताको आिार स्वीकृत गराउनु पननः गाउँ पालिकािे पूववयोग्य ाको प्रस्ताव आव्हाि गिुव अलघ
लियि २६ वा २७ बिोलजि लििाव रर पूववयोग्य ाका आिार अध्यक्षबाट स्वीकृ गराउिु पिेछ ।

४२. पूवयर्ोग्यताको कागिात उपिब्ध गराउनु पननः (१) गाउँ पालिकािे पूववयोग्य ा सम्बन्धी कागजा

यार
गिव िागेको खिवको आिारिा इच्छु क व्यखक्त, फिव, संस्था वा कम्पिीबाट दे हाय बिोलजिको दस्तुर लिई
पूववयोग्य ा सम्बन्धी कागजा उपिव्ि गराउिु पिेछ ।
क) दु ई करोड रूपैयाँ भन्दा िालथ दश करोड रूपैयाँ सम्मको िालग पाँ ि हजार रूपैयाँ ,
ख) दश करोड रूपैयाँ भन्दा िालथ पच्चीस करोड रूपैयाँ सम्मको िालग दश हजार रूपैयाँ ,
ग) पच्चीस करोड रूपैयाँ भन्दा िालथ जल सुकै रकिका िालग पन्ध्र हजार रूपैयाँ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजिको कागजा िा प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ वा लिजिे ोकेको किविारीको
दस्तख र कायाव ियको छाप िागेको हुिु पिेछ । पूववयोग्य ा सम्बन्धी कागजा अन्य लिकायबाट सिे
उपिब्ध गराउि सलकिेछ ।

४३. र्ोग्य आवेदकको छनौटः (१) िूल्यांङ्कि सलिल िे पूववयोग्य ाको आवेदकद्धारा पूववयोग्य ा सम्बन्धी
कागजा िा उखल्लखख योग्य ाका प्रत्येक आिार पूरा गरे िगरे को लवषयिा आवश्यक परीक्षण गिुव पिेछ ।
त्यसरी परीक्षण गदाव योग्य ाका सबै आिार पूरा गिे आवेदक योग्य ा परीक्षणिा छिौट भएको िालििे र सवै
योग्य ाका आिार पूरा िगिे आवेदक छिौट भएको िालििे छै ि ।
(२) उपलियि (१) बिोलजिको परीक्षणिा छिौट भएका पूववयोग्य ाको आवेदक सम्बखन्ध खररद
कारबाहीको िालग बोिपत्र पेश गिव योग्य भएको िालििेछ ।
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४४. प्रलतवेदन पेश गनुय पननः (१) िूल्यांङ्कि सलिल िे लियि ४३ बिोलजि गरे को परीक्षणको लवस्तृ लवश्लेषण
सलह को प्रल वेदि यार गरी िूल्यांङ्कि कायव शुरु गरे को लिल िे पन्ध्र लदिलभत्रिा पेश गिुव पिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजिको प्रल वेदििा िूल्यां ङ्कि सलिल िे दे हायका कुरा खुिाउिु पिेछः–
क) आवेदकको िाि र ठे गािा,
ख) आवेदकको योग्य ाको प्रत्येक आिार पुलष्ट गिे कागजा ,
ग) ालिका आवश्यक भए त्यस्तो ालिका,
घ) संयुक्त उपििको रुपिा प्रस्ताव पेश गररएको भए संयुक्त उपिि सम्बन्धी कागजा पूणव भए वा
िभएको र त्यस्तो उपििको प्रत्येक साझेदारको लहस्सा र दालयि,
ङ) िािसािाि वा लििाव ण कायवको छु ट्टा छु ट्टै सिूह वा प्याकेज बिाई खररद गिुव पिे भएिा त्यस्तो सिूह र
प्याकेजको परीक्षण गिव अपिाईएको प्रलिया था त्यस्तो सिूह र प्याकेजको खररद कारबाहीिा भाग
लििको िालग छिौट भएका आवेदक,
ि) आवेदक छिौट हुिु वा िहुिुको कारण ।

४५. बोिपत्र सम्बन्धी कागिातिा उल्लेख गनुय पनन कुराः गाउँ पालिकािे बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा ऐिको
दफा १३ िा उखल्लखख कुराको अल ररक्त आवश्यक ािुसार दे हायका कुरा उल्लेख गिव सक्नेछः–
क) प्रस्तालव कािको योजिा, िक्शा,
ख) लवि अफ िाखन्टटीज,
ग) िािसािािको पररिाण,
घ) बोिपत्रदा ािे गिुवपिे भैपरर आउिे काि,
ङ) िािसािाि आपूल व गिे, लििावण कायव सम्पन्न गिे सिय,
ि) वारे ण्टी था ििव संभार सम्बन्धी व्यवस्था,
छ) बोिपत्रदा ािे प्रदाि गिुवपिे आवश्यक ालिि र सुपरीवेक्षणको लकलसि र पररिाण,
ज) आपूल व गररिे िािसािाि वा जगेडा पाटव पूजाव हरु ियाँ र सक्किी हुिुपिे कुरा,
झ) प्रस्तालव खररदको िालग आवश्यक पिे रकि प्राप्त हुिे स्रो ।
ञ) साववजलिक खररद अिुगिि कायाव ियिे लििाव रण गरे का अन्य कुराहरू ।

४६. भेदभाव गनय नहनेः (१) ऐिको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) र दफा १४ को उपदफा (८) को
अवस्थािा वाहे क खररद कारबाहीिा बोिपत्रदा ािाई लिजको रालष्टरय ाको आिारिा भेदभाव गिुव हुदै ि ।
(२) बोिपत्र सम्बन्धी कागजा बिोलजि आवश्यक पिे कुिै लिख बोिपत्रदा ािे प्राप्त गिव िसकेको
अवस्थािा लिजिे पेश गरे को त्यस्तो लिख सरहको अन्य लिख िाई िान्य ा लदिु पिेछ ।

४७. एिेन्ट्को लववरण उल्लेख गनुय पननः (१) लवदे शी बोिपत्रदा ािे बोिपत्र पेश गदाव िेपाििा आफ्िो एजेण्ट
लियुक्त गरे को रहे छ भिे लिजिे त्यस्तो एजेन्टको सम्बन्धिा दे हायका लववरण उल्लेख गिुव पिेछः—
क) एजेण्टको िाि र ठे गािा,
ख) एजेण्टिे पाउिे कलिशिको अङ्क, िुद्राको लकलसि र भुक्तािीको ररका,
ग) एजेण्टसँगको अन्य कुिै श व,
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घ) स्थािीय एजेण्ट भए लिजको स्थायी िेखा िम्बर द ाव प्रिाणपत्रको प्रिालण प्रल लिलप र लिजिे एजेण्ट
हुि स्वीकार गरे को पत्र ।
(२) लवदे शी बोिपत्रदा ाको फवबाट एजेण्टिे बोिपत्र पेश गदाव उपलियि (१) को खण्ड (ख) र (ग) िा
उखल्लखख कुरा स्पष्ट रुपिा उल्लेख गिुव पिेछ ।
(३) लवदे शी बोिपत्रदा ािे उपलियि (१) िा उखल्लखख कुरा स्पष्ट रुपिा िखुिाएिा वा स्थािीय एजेण्ट
िभएको भिी बोिपत्र पेश गरे कोिा पलछ एजेण्ट भएको प्रिालण भएिा वा एजेण्टिाई लदिे कलिशि कि
उल्लेख गरे कोिा पलछ एजेण्टिे बढी कलिशि लिएको प्रिालण भएिा त्यस्तो बोिपत्रदा ािाई
गाउँ पालिकािे लियि १५२ बिोलजि कािो सूिीिा राख्ने कारवाही गिुव पिेछ ।

४८. बोिपत्रदाताको ग्राह्यता सम्बन्धी आिार र कागिात उल्लेख गनुय पननः (१) गाउँ पालिकािे बोिपत्र
सम्बन्धी कागजा िा बोिपत्रदा ाको ग्राह्य ा (ईलिलजलवलिटी) को आिार था त्यस्तो आिार प्रिालण गिव
बोिपत्रदा ािे पेश गिुव पिे कागजा को प्रल लिलप सिे उल्लेख गिुव पिेछ ।
(२) उपलियि (१) िा उखल्लखख कागजा दे हाय बिोलजि हुिेछि्ः–
क) फिव, संस्था वा कम्पिी द ाव को प्रिाणपत्र
ख) व्यवसाय द ाव को ईजाज पत्र,
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजिको िालग “व्यवसाय द ाव को इजाज पत्र” भन्नािे लििाव ण व्यवसायीिे
लििाव ण व्यवसाय सञ्चािि गिे उद्दे श्यिे लििाव ण व्यवसायी सम्बन्धी प्रिलि कािूि बिोलजि प्राप्त गरे को
प्रिाणपत्र सम्झिु पछव ।
ग) िूल्य अलभवृखद्ध कर द ाव प्रिाणपत्र र स्थायी िेखा द ाव िम्बर (प्याि) प्रिाणपत्र,
घ) गाउँ पालिकािे ोकेको अवलिसम्मको आन्तररक राजश्व लवभागबाट प्राप्त कर िुक्ता गरे को प्रिाणपत्र
वा कर लववरण पेश गरे को कागजा वा आय लववरण पेश गिव म्याद थप भएको लिस्सा वा प्रिाण ।
ङ) बोिपत्रदा ािे खररद कारबाहीिा भाग लिि अयोग्य िभएको, प्रस्तालव खररद कारबाहीिा आफ्िो
स्वाथव िबालझएको र सम्वखन्ध पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी कसूरिा आफूिे सजाय िपाएको भिी लिखख
रुपिा गरे को घोषणा,
ि) गाउँ पालिकािे आवश्यक ठािेको अन्य कागजा ।
(३) उपलियि (२) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलि गैर बालसन्दा बोिपत्रदा ािे सो
उपलियिको खण्ड (ग) र (घ) बिोलजिका कागजा पेश गिुव पिे छै ि ।
(४) बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा उपलियि (२) बिोलजिका कागजा उल्लेख गिव छु टे िा वा स्पष्ट रुपिा
उल्लेख िभएिा वा अन्य कुिै कुरा संशोिि गिुव परे िा बोिपत्र पेश गिे अवलिलभत्रै रालष्टरय स्तरको दै लिक
सिािारपत्रिा र अन्तराव लष्टरयस्तरको बोिपत्रको हकिा अन्तराव लष्टरय सञ्चार िाध्यििा प्रकाशि गरी त्यस्ता
कागजा उल्लेख गिव, स्पष्ट गिव वा संशोिि गिव सक्नेछ ।
र, यसरी सूििा प्रकाशि गदाव बोिपत्रदा ािाई बोिपत्र पेश गिव थप सिय आवश्यक पिे भएिा बोिपत्र
पेश गिे अखन्ति सिय सिे बढाउिु पिेछ ।
(५) उपलियि (१) र (२) बिोलजिका कागजा पेश िगिे बोिपत्रदा ाको बोिपत्र उपर कारबाही हुिे छै ि ।

४९. बोिपत्रको भाषाः (१) ऐि र यस लियिाविीिा अन्यथा व्यवस्था भएकोिा वाहेक, पूववयोग्य ा सम्बन्धी
कागजा , बोिपत्र सम्बन्धी कागजा , प्रस्ताव आव्हाि सम्बन्धी कागजा , पूववयोग्य ा, बोिपत्र वा प्रस्ताव
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आव्हािको सूििा र खररद सम्झौ ा सम्भव भएसम्म िेपािी भाषािा र सम्भव िभए अंग्रेजी भाषािा यार
गिुव पिेछ ।
(२) बोिपत्रदा ािे िेपािी वा अंग्रेजी दु वै भाषािा िेखखएको खररद सम्बन्धी कागजा वा िुलद्र सािग्री पेश
गिव सक्नेछि् ।
र, त्यस्तो कागजा वा िुलद्र सािग्रीको सम्बखन्ध अंश सम्बखन्ध दे शको आलिकाररक संस्थाबाट अग्रेजी
भाषािा अिुवाद गररएको हुिु पिेछ र त्यस्तो कागजा वा िुलद्र सािग्री र त्यसरी अिुवालद अंशिा
िेखखएको कुरािा कुिै लद्वलविा भएिा अिुवालद अंश िान्य हुिेछ ।

५०. िािसािानको प्रालवलिक लववरणिा उल्लेख गनुय पनन कुराः गाउँ पालिकािे बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा
िािसािािको प्रालवलिक लववरण उल्लेख गदाव आवश्यक ा अिुसार दे हायका कुरा उल्लेख गिुव पिेछः—
क) प्रस्तालव कािको योजिा, िक्शा र लडजाईि,
ख) लवि अफ िाखन्टटीज,
ग) िािसािािको सान्दलभवक भौल क था रसायलिक लवशेष ा, अपेलक्ष कायवसम्पादि सम्बन्धी लवशेष ा,
घ) प्रालवलिक बिावट (कन्फीग्युरेशि)
ङ) िािसािािको आयु अवलिभरको िालग आवश्यक पिे जगेडा पाटव पूजाव र उखल्लखख सेवा उपिब्ध हुिे
वा िहुिे,
ि) बोिपत्रका साथ पेश गिुवपिे िािसािािको लववरणात्मक पुखस्तका वा ििूिा,
छ) अपेलक्ष कायवसम्पादि था गुणस्तर प्रत्याभूल को लववरण,
ज) वारे ण्टी था ििव सम्भार सम्बन्धी व्यवस्था,
झ) िािसािािबाट वा ावरणिा कुिै प्रभाव पिे भए त्यस्तो प्रभाव र त्यस्तो प्रभाव कि गिव अपिाउिु पिे
िापदण्ड,
ञ) आपूल व भएको िािसािाि बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा उल्लेख भएको स्पेलसलफकेशि बिोलजिको
भए िभएको कुरा परीक्षण गिव अपिाइिे िापदण्ड र ररका, र
ट) गाउँ पालिकािे लििाव रण गरे को अन्य आवश्यक कुराहरु ।

५१. लनिायण कार्यको प्रालवलिक लववरणिा उल्लेख गनुय पनन कुराः गाउँ पालिकािे बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा
लििाव ण कायवको प्रालवलिक लववरण उल्लेख गदाव आवश्यक ा अिुसार दे हायका कुराहरु उल्लेख गिुव पिेछः–
क) प्रस्तालव लििाव ण कायवको कायवक्षेत्र र उद्दे श्य,
ख) लििाव णस्थिको भौल क प्रकृल र अवस्था,
ग) प्रस्तालव लििाव ण कायवको लडजाईि, लििाव ण, उपकरण जडाि (इरे क्शि), उत्पादि, जडाि
(इन्स्टिेशि) जस्ता कायवको लववरण,
घ) लििाव ण कायवको हरे क एकाई आईटिको अिुिालि पररिाण भएको लवि अफ िाखन्टलटज,
ङ) लििाव ण कायवबाट वा ावरणिा प्रभाव पिे भए त्यस्तो प्रभावको लववरण र त्यस्तो प्रभाव कि गिव अपिाउिु
पिे िापदण्ड,
ि) िेकालिकि, स्यालिटरी था ल्पखम्बङ्ग र लवद् यु जडाि सम्बन्धी काि सिे गिुवपिे भए सो काि सम्बन्धी
लवशेष प्रालवलिक स्पेलसलफकेशि,
छ) आपूल व गिुवपिे उपकरण र पाटपूजाव को लवस्तृ लववरण,
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ज)
झ)
ञ)
ट)

अपेलक्ष कायवसम्पादि वा गुणस्तरको प्रत्याभूल सम्बन्धी लववरण,
लििाव ण कायवको लवलभन्न िरणिा गररिे लिरीक्षण था परीक्षण,
कायव सम्पन्न परीक्षण (कम्प्लीसि टे ष्ट),
लििाव ण कायव सम्पन्न भएपलछ लििाव ण व्यवसायीिे उपिब्ध गराउिु पिे प्रालवलिक कागजा , लििाव ण भए
बिोलजिको दु रुस्त (एज लबल्ट) िक्शा, आवश्यक ा अिुसार उपकरण सञ्चािि पुखस्तका (अपरे लटङ्ग
म्यािुअि),
ठ) लििाव ण कायव स्वीकार गिवको िालग गाउँ पालिकािे गिुवपिे लिरीक्षण र कायवसम्पादि (परफरिेन्स)
परीक्षण,
ड) लििाव ण कायव प्रारम्भ र सम्पन्न गिे सियको कायव ालिका, र
ढ) गाउँ पालिकािे लििाव रण गरे को अन्य आवश्यक कुरा ।

५२. अन्य सेवाको लववरणिा उल्लेख गनुयपनन कुराः बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा अन्य सेवाको लववरण उल्लेख
गदाव आवश्यक ा अिुसार दे हायका कुरा खुिाउिु पिेछः—
क) सेवाको प्रयोजि र कायवक्षेत्र,
ख) अपेलक्ष कायवसम्पादि, सेवा प्रदायकिे प्रदाि गिुवपिे काि र सेवा,
ग) बोिपत्रदा ािे बोिपत्रसाथ उपिब्ध गराउिु पिे लववरणात्मक पुखस्तका वा ििूिा,
घ) सेवा प्रदायकिे पाििा गिुवपिे श व,
ङ) सेवा प्रदायकिे प्रदाि गरे को सेवा िूल्यांङ्कि गिे आिार र ररका,
ि) काि वा सेवाको गुणस्तर परीक्षण र लिरीक्षण,
छ) कायवसम्पादि र गुणस्तर प्रत्याभूल को लववरण,
ज) सेवा प्रदायकिे प्रदाि गिुवपिे ालिि र सुपरीवेक्षणको लकलसि र पररिाण, र
झ) गाउँ पालिकािे लििाव रण गरे का अन्य आवश्यक कुरा ।

५३. बोिपत्र सम्बन्धी कागिातिा सिावेश गनुय पनन कागिातः गाउँ पालिकािे खररद गररिे िािसािाि,
लििाव ण कायव वा अन्य सेवाको प्रकृल िाई लविार गरी बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा आवश्यक ािुसार
दे हायका कागजा सिावेश गिुव पिेछः–
क) बोिपत्र लिदे लशका था बोिपत्र फाराि,
ख) बोिपत्र जिाि को ढाँ िा,
ग) कायवसम्पादि जिाि को ढाँ िा,
घ) पेश्की भुक्तािी जिाि को ढाँिा,
ङ) खररद सम्झौ ाको श व र ििूिा,
ि) स्पेलसलफकेशि र ििा,
छ) कायव प्रारम्भ र सम्पन्न गिे सियको कायव ालिका, भुक्तािी गररिे िुद्रा, सािग्री उपिव्ि हुि सक्ने स्रो
र स्थाि, र
ज) ऐिको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बिोलजिको लववरण,
झ) बोिपत्रसाथ पेश गररएका कागजा को वैि ाको लवषयिा सम्बखन्ध बोिपत्रदा ा लजम्मेवार हुिे लवषय,
र
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ञ) गाउँ पालिकािे आवश्यक ठािेका अन्य कागजा ।

५४. बोिपत्र तर्ार गनन र पेश गनन लनदन शनः (१) गाउँ पालिकािे बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा बोिपत्र यार
गिे र पेश गिे लिदे शि लददा दे हायका लवषयका सम्वन्धिा लिदे शि लदि सक्नेछः–
क) बोिपत्र यार गिे भाषा
ख) अन्तराव लष्टरय व्यापारिा प्रयुक्त हुिे शव्दाविी ईन्टरिेशिि किलसवयि टिवस् (ईन्कोटम्सव) अिुसार िूल्य
अलभव्यक्त गिे ररका,
ग) संयुक्त उपिि बारे आवश्यक जािकारी,
घ) बोिपत्रदा ािे बोिपत्रसाथ पेश गिुवपिे कागजा को सूिी,
ङ) बोिपत्रदा ािे पेश गिुवपिे िािसािािको ििूिा र ििूिाको संख्ा,
ि) िािसािाि खररदको हकिा िािसािािको लििाव ािे लसफाररस गरे को त्यस्तो िािसािािको जगेडा
पाटपूजाव हरुको सूिी था लिजसँग रहे को प्रत्येक पाटव पूजाव को िौज्दा पररिाण, प्रल एकाई िूल्य र
खररद सम्झौ ाको अवलि सिाप्त भएपलछ त्यस्तो पाटव पूजाव को िूल्य वढ् िे िवढ् िे सम्बन्धी कुरा उल्लेख
गिुवपिे िपिे,
छ) बोिपत्रदा ािे आपूल व गिे िािसािािको उत्पादक, उत्पादि भएको दे श, ब्राण्ड, िोडि र क्याटिग
िम्वर बोिपत्रिा खुिाउिु पिे कुरा,
ज) खररद कारबाहीका सम्बन्धिा बोिपत्रदा ािे कुिै कुरा बुझ्न परे िा त्यस्तो कुरा स्पष्ट गिव गाउँ पालिकाबाट
ोलकएको सम्पकव किविारीको िाि, पद र ठे गािा,
झ) बोिपत्रदा ािे खररद सम्झौ ा बिोलजि गाउँ पालिकाका किविारीिाई ािीि प्रदाि गिुवपिे भए वा
त्यस्तो लिकायिाई प्रलवलि हस्तान्तरण गिुवपिे भए सो सम्बन्धी कुरा,
ञ) ऐिको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ४) बिोलजि प्रालवलिक क्षि ा गणिा िहुिे कुरा,
ट) दाखखिा भएका बोिपत्र स्वीकृ वा अस्वीकृ गिे अलिकार गाउँ पालिकािा सुरलक्ष रहे को व्यहोरा, र
ठ) गाउँ पालिकािे आवश्यक ठािेका अन्य कुरा ।

५५. बोिपत्र सम्बन्धी कागिात स्वीकृत गनुय पननः बोिपत्र सम्बन्धी कागजा बोिपत्र आह्वाि अगावै प्रिुख
प्रशासकीय अलिकृ वा लिजिे ोकेको अलिकृ िे स्वीकृ गिुव पिेछ ।

५६. बोिपत्र सम्बन्धी कागिातको दस्तुरः (१) बोिपत्र सम्बन्धी कागजा

खररद गिव िाहिे इच्छु क व्यखक्त,
फिव, संस्था वा कम्पिीिे प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ वा लिजिे ोकेको अलिकृ को दस्तख र कायाव ियको
छाप िागेको बोिपत्र सम्बन्धी कागजा गाउँ पालिका वा ोलकएको अन्य लिकायबाट दे हाय बिोलजिको
दस्तुर ल री लििु पिेछ :क) बीस िाख रूपैयाँभन्दा िालथ दु ई करोड रूपैयाँ सम्मको िालग ीि हजार रूपैयाँ ,
ख) दु ई करोड रूपैयाँ भन्दा िालथ दश करोड रूपैयाँ सम्मको िालग पाँ ि हजार रूपैयाँ ,
ग) दश करोड रूपैयाँ भन्दा िालथ पच्चीस करोड रूपैयाँ सम्मको िालग दश हजार रूपैयाँ ,
घ) पच्चीस करोड रूपैयाँ भन्दा िालथ जल सुकै रकिका िालग बीस हजार रूपैयाँ
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(२) कुिै व्यखक्त, फिव, कम्पिी वा संस्थािे उपलियि (१) बिोलजिको दस्तुर र िाग्ने हुिाक वा कुरीयर िहसुि
ल री बोिपत्र सम्बन्धी कागजा वा प्रस्ताव आव्हाि सम्बन्धी कागजा पठाईलदि लिखख अिुरोि गरे िा
गाउँ पालिकािे त्यस्तो व्यखक्त, फिव, कम्पिी वा संस्थािाई हुिाक वा कुररयर िाफव बोिपत्र सम्बन्धी
कागजा पठाई लदिु पिेछ ।
र, त्यसरी पठाउँ दा त्यस्तो व्यखक्त, फिव, कम्पिी वा संस्थािे बोिपत्र सम्बन्धी कागजा सियिा िै प्राप्त गिव
िसकेिा सोका िालग गाउँ पालिका जवाफदे ही हुिेछैि ।

५७. बोिपत्रको सूचनािा िागत अनुिान खुिाउनु पननः दु ई करोड रूपैयाँसम्मको िाग अिुिाि भएको
लििाव ण कायवको बोिपत्र आब्हािको सूििािा िाग अिुिाि रकि खुिाउिु पिेछ ।

५८. बोिपत्र आह्वानको सूचनािा खुिाउनु पनन कुराः गाउँ पालिकािे ऐिको दफा १४ िा उखल्लखख कुराका
अल
क)
ख)
ग)
घ)
ङ)
ि)
छ)

ररक्त बोिपत्र आह्वािको सूििािा दे हाय बिोलजिका थप कुरा सिे खुिाउिु पिेछ :रालष्टरय वा अन्तरावलष्टरयस्तरको बोिपत्रको जािकारी,
पूववयोग्य ा, योग्य ासलह वा योग्य ारलह बोिपत्रको जािकारी,
बोिपत्र आह्वाि गररएको खररद लवलिको जािकारी,
लवद् यु ीय बोिपत्र दाखखिा गिे ररकाको जािकारी,
लियि ३३ को उपलियि (१) बिोलजि िाग अिुिािको रकि,
लियि ३५ बिोलजिको सीलि बोिपत्र भए त्यस्तो सीलि बोिपत्रदा ािाई लदिुपिे सूििा,
ऐिको दफा १४ को उपदफा (८) बिोलजिको बोिपत्र भए स्वदे शी बोिपत्रदा ािे िात्र भाग लिि
पाउिे कुरा,
ज) ऐिको दफा १४ को उपदफा (११) बिोलजिको बोिपत्र भए स्वदे शी लििाव ण व्यवसायीसँगको संयुक्त
उपिििे प्राथलिक ा पाउिे कुरा,
झ) ऐि बिोलजि कािोसूिीिा परे को व्यखक्त, फिव, संस्था वा कम्पिीका सञ्चािकिे ियाँ फिव, कम्पिी वा
संस्था खोिी कारोबार गरे को भए त्यस्तो व्यखक्त, फिव, संस्था वा कम्पिीिे बोिपत्र पेश गिव िसक्ने कुरा,
ञ) गाउँ पालिकािे आवश्यक ठािेका अन्य कुरा ।

५९. लनिायण स्थिको भ्रिणः (१) बोिपत्र

यार गिव र खररद सम्झौ ा गिव आवश्यक सूििा प्राप्त गिव
बोिपत्रदा ा आफै वा लिजको किविारी वा एजेन्टिाई आफ्िै खिविा सम्भालव जोखखिप्रल आफै उिरदायी
हुिे गरी लििाव ण स्थिको भ्रिण गिव गराउि सक्नेछ ।
(२) गाउँ पालिकािे उपलियि (१) बिोलजि लििाव णस्थिको भ्रिण गिव अिुिल लदिु पिे भएिा त्यस्तो अिुिल
लदिु पिेछ ।
(३) गाउँ पालिकािे बोिपत्रदा ािाई लििाव णस्थिको यथाथव जािकारी लदि लियि ६० बिोलजि हुिे बैठक
अलघ लििाव णस्थिको भ्रिण गराउि सक्नेछ ।

६०. बोिपत्र पेश गनुय पूवयको बैठकः (१) गाउँ पालिकािे बोिपत्रदा ािाई बोिपत्र सम्बन्धी कागजा , प्रालवलिक
स्पेलसलफकेशि, लििाव णस्थि वा अन्य यस्तै कुरा सम्बन्धी जािकारी गराउि बोिपत्र पेश गिे अखन्ति
लदिभन्दा रालष्टरयस्तरको बोिपत्र आह्वािको सूििाको हकिा कम्तीिा दश लदि र अन्तरावलष्टरयस्तरको बोिपत्र

दे वघाट गाउँ पालिकाको साववजलिक खररद लियिाविी, २०७६

25

दे वघाट गाउँ पालिका राजपत्र

खण्डः ३,

संख्ाः १३,

लिल ः २०७६/०५/१०

आह्वािको सूििाको हकिा कम्तीिा पन्ध्र लदि अगावै बोिपत्रदा ाहरुको बैठकको आयोजिा गिव सक्नेछ
।
र, ऐिको दफा १४ को उपदफा (४क) र (४ख) बिोलजि पुिःबोिपत्र आह्वािको सूििा गररएको अवस्थािा
बोिपत्र पेश गिुव पूववको बैठक सञ्चािि भई िसकेको भए बोिपत्रदा ािाई पुिःबोिपत्र सम्बन्धी कुराहरूको
थप जािकारी लदि रालष्टरयस्तरको बोिपत्रको हकिा कम्तीिा पाँ ि लदि र अन्तरावलष्टरयस्तरको बोिपत्रको
हकिा कम्तीिा सा लदि अगावै त्यस्तो बैठकको आयोजिा गिव सलकिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजिको बैठकिा बोिपत्रदा ािे गाउँ पालिका सिक्ष खररद कारबाही सम्बन्धी कुिै
प्रश्न वा लजज्ञासा राख्न सक्नेछ र गाउँ पालिकािे प्रश्नक ाव हरुको श्रो उल्लेख िगरी सबै बोिपत्रदा ािाई त्यस्तो
प्रश्न वा लजज्ञासाको जवाफ र बैठकको िाईन्युट यथालशघ्र उपिव्ि गराउिु पिेछ ।
(३) उपलियि (१) बिोलजि भएको बैठकबाट बोिपत्र सम्बन्धी कागजा को कुिै प्रालवलिक वा व्यापाररक
पक्षिा हे रफेर गिुवपिे दे खखएिा गाउँ पालिकािे सो कागजा िा सोही बिोलजि संशोिि गरी बोिपत्र सम्बन्धी
कागजा खररद गिे सबै बोिपत्रदा ािाई त्यस्तो संशोिि गररएको ब्यहोरा त्यस्तो बै ठक भएको पाँ ि
लदिलभत्र पठाउिु पिेछ ।

६१. बोिपत्र ििानतः (१) गाउँ पालिकािे खररदको प्रकृल अिुसार सबै बोिपत्रदा ािाई सिाि रुपिे िागु हुिे
गरी स्वीकृ िाग अिुिाि रकिको दु ईदे खख ीि प्रल श रकिको लसिालभत्र रही लिलश्च रकि ोकी
बोिपत्र आव्हािको सूििािा बोिपत्रदा ािे बोपत्रसाथ पेश गिे बोिपत्र जिाि रकि उल्लेख गिुव पिेछ
। यस्तो रकि िगदै वा वालणज्य बैंकिे जारी गरे को सो रकि बराबरको बोिपत्र जिाि हुिु पिेछ ।
र, िाग अिुिाि िखुल्िे वा एकाई दरिात्र खुल्िे गरी बोिपत्र आव्हाि गररएको अवस्थािा गाउँ पालिकािे
बोिपत्र सम्बन्धी कागजा वा पूववयोग्य ा सम्बन्धी कागजा र बोिपत्र आव्हािको सूििािा बोिपत्र
जिाि को िालग एकिुष्ट रकि ोक्न सक्नेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजिको बोिपत्र जिाि को िान्य अवलि बोिपत्रको िान्य अवलिभन्दा कम्तीिा ीस
लदि बढीको हुिु पिेछ ।
(३) कुिै बोिपत्रदा ािे गाउँ पालिकािाई कुिै खास वालणज्य बैंक वा लविीय संस्थािे जारी गरे को बोिपत्र
जिाि ग्राह्य हुिे िहुिे भन्ने कुरा खुिाई लदि अिुरोि गरे िा त्यस्तो गाउँ पालिकािे सो सम्बन्धिा त्कािै
जवाफ लदिु पिेछ ।
(४) लवदे शी बैंकिे जारी गरे को बोिपत्र जिाि िेपाि लभत्रको वालणज्य बैकिे प्रल –प्रत्याभूल (काउन्टर
ग्यारे न्टी) गरे को हुिु पिेछ ।
(५) गाउँ पालिकािे बोिपत्रको िान्य हुिे अवलिलभत्र खररद सम्झौ ा गरी सक्नु पिेछ । कुिै कारणवश सो
म्यादलभत्र खररद सम्झौ ा गिव िसलकिे भएिा री पुगेका सबै बोिपत्रदा ाहरूिाई बोिपत्रको िान्य हुिे
अवलि बढाउि पत्र पठाउिु पिेछ ।
(६) उपलियि (५) बिोलजिको पत्र अिुसार बोिपत्रको िान्य हुिे अवलि बढाउिे वा िबढाउिे भन्ने सम्बन्धिा
बोिपत्रदा ािे लिणवय गिव सक्ने छि् । बोिपत्रको िान्य हुिे अवलि िबढाउिे बोिपत्रदा ाको बोिपत्र
जिाि जफ गिव पाईिे छै ि । बोिपत्रको िान्य हुिे अवलि बढाउिे बोिपत्रदा ािे सोही अिुरुप सम्बखन्ध
बैंकबाट िान्य अवलि सिे थप गरी बोिपत्र जिाि पेश गिुव पिेछ । यसरी बोिपत्रदा ािे अवलि थप गरी
बोिपत्र जिाि पेश िगरे िा बोिपत्रको िान्य हुिे अवलि बढाएको िालििे छै ि ।
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(७) कुिै बोिपत्रदा ाको बोिपत्र जिाि जफ भएको अवस्थािा गाउँ पालिकािे लिजिे राखेको जिाि
रकि आफूिाई भुक्तािी गिव त्यस्तो जिाि जारी गिे बैंक सिक्ष जिाि िान्य रहिे अवलि लभत्रै दावी गिुव
पिेछ ।
(८) गाउँ पालिकािे ऐि वा यस लियिाविी बिोलजि जफ गिुव पिे बोिपत्र जिाि बाहेक अन्य बोिपत्र
जिाि खररद सम्झौ ा भएको ीि लदिलभत्र सम्बखन्ध बोिपत्रदा ािाई लफ ाव गिुव पिेछ ।

६२. बोिपत्र िान्य हने अवलिः गाउँ पालिकािे बोिपत्र सम्बन्धी कागजा

वा प्रस्ताव आव्हाि सम्बन्धी
कागजा िा बोिपत्र वा परािशव सेवाको प्रस्तावको िान्य हुिे अवलि उल्लेख गदाव दे हाय बिोलजिको अवलि
उल्लेख गिुव पिेछः–
क) दश करोड रुपैयाँ सम्म िाग अिुिाि भएको बोिपत्र वा परािशव सेवाको प्रस्तावको िालग - िब्बे लदि
ख) दश करोड रुपैयाँ भन्दा जल सुकै बढी िाग अिुिाि भएको बोिपत्र वा परािशव सेवाको प्रस्तावको
िालग - एक सय बीस लदि

६३. बोिपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृत गनन आशर्को सूचना लदने अवलिः साववजलिक लिकायिे बोिपत्र वा प्रस्ताव
खोिेको लिल िे बोिपत्र िान्य अवलिलभत्र बोिपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृ गिे आशयको सूििा बोिपत्रदा ा वा
प्रस्तावदा ािाई लदिु पिेछ ।

६४. बोिपत्रको आवश्यक प्रलत पेश गनुय पननः बोिपत्रदा ा वा प्रस्तावदा ािे पूवव योग्य ाको प्रस्ताव, बोिपत्र
वा परािशव सेवाको प्रस्ताव पेश गदाव पूवव योग्य ा सम्बन्धी कागजा , बोिपत्र सम्बन्धी कागजा वा प्रस्ताव
आव्हाि सम्बन्धी कागजा िा उल्लेख भए बिोलजिको आवश्यक प्रल पेश गिुव पिेछ ।
र, िाग गररए बिोलजिको बोिपत्र वा प्रस्तावको प्रल पेश िगरे को कारणबाट कुिै बोिपत्रदा ा वा
प्रस्तावदा ािाई प्रल स्पिाव बाट वलञ्च गिव पाइिे छै ि ।

६५. दताय लकताव राख्नु पनन र भपायई लदनु पननः (१) गाउँ पालिकािे पूववयोग्य ा सम्बन्धी कागजा , बोिपत्र
सम्बन्धी कागजा वा परािशव सेवाको प्रस्तावको लबिी र द ाव को अलभिेख छु ट्टा छु ट्टै राखिु पिेछ ।
(२) बोिपत्रदा ा वा प्रस्तावदा ा आफैिे वा लिजको प्रल लिलििे पूववयोग्य ाको प्रस्ताव, बोिपत्र वा परािशव
सेवाको प्रस्ताव पेश गिव ल्याएिा बुलझलिई लिजिाई लिल र सिय खुिेको भपाव ई लदिु पिेछ ।
(३) उपलियि (२) बिोलजि प्राप्त भएको बोिपत्रको बालहरी खाििा उपलियि (१) बिोलजि द ाव लक ाबिा
द ाव भएको द ाव िम्बर उल्लेख गिुव पिेछ ।
(४) बोिपत्र लबलि र द ाव हुिे सिय सिाप्त भएपलछ प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ वा लिजिे ोकेको
अलिकृ िे उपलियि (१) बिोलजिको लक ाविा दस्तख गरी बन्द गिुव पिेछ ।

६६. बोिपत्रको सुरिाः (१) गाउँ पालिकािे यस लियिाविी बिोलजि प्राप्त भएको बोिपत्र वा परािशव सेवाको
प्रस्ताव सो बोिपत्र खोल्िे सियअलघ कसैिे खोल्ि िपाउिे गरी सुरलक्ष वरिे राखिु पिेछ ।
(२) बोिपत्रकोसाथ पेश भएको ििूिाको लवशेष ा बोिपत्र खोल्िुअलघ साववजलिक िहुिे गरी गोप्य र सुरलक्ष
ररकािे राखिु पिेछ ।
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६७. बोिपत्र लिताय वा संशोिनः (१) लवद् यु ीय बोिपत्र वा प्रस्तावको हकिा त्यस्तो बोिपत्र वा प्रस्ताव पेशगिे
अखन्ति सिय अवलिसम्म लवद् यु ीय सञ्चार िाध्यिबाट लफ ाव वा संशोिि गिव सलकिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजिको लवद् यु ीय बोिपत्र वा प्रस्ताव बाहे क अन्य ररकाबाट बोिपत्र वा प्रस्ताव
पेशगिे बोिपत्रदा ा वा प्रस्तावदा ािे आफूिे पेश गरे को बोिपत्र वा प्रस्ताव लफ ाव लिि वा संशोिि गिव
िाहे िा बोिपत्र वा प्रस्ताव पेशगिव ोलकएको अखन्ति सिय सिाप्त हुिुभन्दा िौबीस घण्टा अगावै लसिबन्दी
लिवेदिको खािको बालहरी भागिा दे हाय बिोलजिका कुरा उल्लेख गरी बोिपत्र वा प्रस्ताव लफ ाव वा
संशोििको िालग लिवेदि लदिु पिेछ: क) बोिपत्र वा प्रस्तावको लवषय,
ख) बोिपत्र वा प्रस्ताव आह्वाि लिकाय वा अलिकारीको िाि र ठे गािा,
ग) बोिपत्र वा प्रस्ताव संशोिि गररएको वा लफ ाव िाग गररएको लवषय, र
घ) बोिपत्र वा प्रस्ताव खोल्िे लदि र सियिा िात्र खोल्िु पिे ।
(३) उपलियि (२) बिोलजिको लिवेदि एक पटकभन्दा बढी लदि पाइिे छै ि ।
(४) उपलियि (२) बिोलजिको लिवेदि था एक पटक संशोिि भइसकेको बोिपत्र वा प्रस्ताव लफ ाव लिि
सलकिे छै ि ।
(५) बोिपत्र वा प्रस्तावदा ािे आफूिे पेश गरे को बोिपत्र वा प्रस्ताव लफ ाव लिि वा संशोिि गिुव पदाव बोिपत्र
वा प्रस्ताव पेश गदाव जुि िाध्यिबाट बोिपत्र वा प्रस्ताव पेश गरे को हो सोही िाध्यिबाट िात्र लफ ाव वा
संशोिि गिव सक्नेछ र फरक िाध्यिबाट पेश गरे को लिवेदि उपर कारबाही हुिे छै ि ।
(६) उपलियि (२) बिोलजिको लसिबन्दी लिवेदि खाि प्राप्त हुि आएिा गाउँ पालिकािे त्यस्ता खाि लियि
६६ बिोलजि सुरलक्ष राखिु पिेछ ।

६८. बोिपत्र खोल्नेः (१) प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ िे द ाव भएका बोिपत्र वा प्रस्ताव लियि १७ बिोलजिको
खररद अलिकारीको संयोजकििा बोिपत्र वा प्रस्ताव खोल्ि कम्तीिा दु ई जिा सदस्य रहिे सलिल गठि
गरी बोिपत्रदा ा वा लिजको प्रल लिलिको रोहवरिा पूववलििाव रर सियिा बोिपत्र वा प्रस्ताव खोल्ि िगाउिु
पिेछ । र, बोिपत्रदा ा वा लिजको प्रल लिलि उपखस्थ िभएको कारणिे िात्र बोिपत्र खोल्ि बािा पिे
छै ि ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि बोिपत्र खोल्िुअलघ म्याद िाघी प्राप्त हुि आएको बोिपत्रको खाि, बोिपत्र लफ ाव
वा संशोिि गिवको िालग लदइएको लिवेदिको खाि र री पूववक द ाव भएका बोिपत्रको खाििाई छु ट्याई
म्याद िाघी प्राप्त हुि आएका बोिपत्र िखोिी सम्बखन्ध बोिपत्रदा ािाई लफ ाव गिुव पिेछ । यसरी लफ ाव
गदाव सोको व्यहोरा, लिल र सिय सिे खुिाई खररद कारबाहीको प्रल वेदि यार गिुव पिेछ ।
(३) उपलियि (२) बिोलजि बोिपत्र लफ ाव गरे पलछ बोिपत्रदा ािे लफ ाव गिव िाग गरे को बोिपत्रको खाि
खोिी त्यस्तो बोिपत्रदा ाको िाि पढे र सुिाउिु पिेछ र त्यसपलछ बोिपत्र संशोिि गिवको िालग लदइएका
सवै खाि खोिी त्यस्ता खािलभत्र रहे को ब्यहोरा पढे र सुिाउिु पिेछ ।
(४) उपलियि (३) बिोलजिको व्यहोरा पढी सकेपलछ दाखखिा भएका बोिपत्र ििैसंग खोिी त्यस्तो
बोिपत्रको दे हायको कुरा पढे र सुिाई सोको िुिुल्का यार गिुव पिेछ र त्यस्तो िुिुल्कािा उपखस्थ
बोिपत्रदा ा वा लिजको प्रल लिलिको दस्तख गराउिु पिेछ: क) बोिपत्रदा ाको िाि र ठे गािा,
ख) बोिपत्रको कबोि अङ्क,
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बोिपत्रिा कुिै छु ट लदि प्रस्ताव गररएको भए सोको व्यहोरा,
प्रालवलिक स्पेलसलफकेशिको लवकल्प प्रस्ताव गररएको भए सोको कबोि अङ्क,
बोिपत्र जिाि भए वा िभएको,
अङ्क र अक्षरका बीि लभन्न ा भए सो लभन्न ाको लववरण,
बोिपत्र फाराि (िेटर अफ लबड) र िूल्य सूिी (प्राइस सेड्युि) िा बोिपत्रदा ा वा लिजको प्रल लिलिको
हस्ताक्षर भए वा िभएको,
बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा सच्याईएको वा केरिेट गरे कोिा केरिेट गरी उल्लेख गरे को रकि र
व्यहोरा,
केरिेट भएको वा सच्याइएको स्थाििा बोिपत्रदा ा वा लिजको प्रल लिलिको हस्ताक्षर भए वा िभएको,
बोिपत्र फाराििा बोिपत्रदा ािे कुिै कैलफय उल्लेख गरे को भए सोको व्यहोरा र दररे ट लववरण िाग
गरे को भए सोको लववरण, र
गाउँ पालिकािे उपयुक्त ठािेको अन्य आवश्यक कुरा ।

(५) यस लियि बिोलजि बोिपत्र खोल्दाको सियिा बोिपत्र स्वीकृ वा अस्वीकृ गिे लिणवय गिव सलकिे
छै ि ।
(६) उपलियि (१) बिोलजि बोिपत्र वा प्रस्ताव खोल्दा लियि ३७ र ३८ बिोलजिको बोिपत्र वा प्रस्ताव भए
ऐिको दफा ३२ बिोलजिको प्रलियाबाट बोिपत्र वा प्रस्तावको बालहरी खाि खोिी आलथवक प्रस्ताविाई
िखोिी छु ट्याई लियि ६६ बिोलजि सुरलक्ष राखिु पिेछ ।

६९. बोिपत्रको पूणयताको परीिणः बोिपत्रको पूणव ाको परीक्षण गदाव िूल्यां कि सलिल िे ऐिको दफा २३ को
उपदफा (३) िा उल्लेख भएका कुराको अल ररक्त दे हायका कुराको परीक्षण गिुव पिेछः
क) बोिपत्रदा ा व्यखक्तग रुपिा वा संयुक्त उपििको साझेदारको रुपिा एकभन्दा वढी बोिपत्रिा संिग्न
भए वा िभएको,
ख) बोिपत्रदा ा ऐिको दफा ६३ को उपदफा (२) र (३) बिोलजि खररद कारबाहीिा भाग लिि अयोग्य भए
वा िभएको,
ग) गाउँ पालिकाबाट वा गाउँ पालिकािे ोकेको अन्य लिकायबाट लबलि भएको बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा
बोिपत्र पेश भए िभएको,
घ) सम्बखन्ध व्यखक्त, फिव, संस्था वा कम्पिी आफैंिे खररद गरे को बोिपत्र सम्बन्धी कागजा भरी पेश गरे
वा िगरे को ।

७०. बोिपत्रको िूल्यांङ्कनः (१) अन्तरावलष्टरयस्तरको बोिपत्रिा बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा बोिपत्रको िूल्य
लवलभन्न िुद्रािा उल्लेख गिव सलकिे व्यवस्था भएिा त्यस्तो बोिपत्रहरुका िूल्यिाई सोही कागजा िा उल्लेख
भए बिोलजिको लवलिियदर र िुद्रा अिुसार एउटै िूल्यिा पररव वि गरी बोिपत्रको िूल्यांङ्कि र ुििा गिुव
पिेछ । (२) बोिपत्रको िूल्याङ्कि र ुििा गदाव िूल्य अलभवृखद्ध कर बाहे कको कबोि अङ्क कायि गरी ुििा
गिुव पिेछ ।
(३) प्रिलि ऐि वा यस लियिाविीिा व्यवस्था गररए बिोलजि वाहे क कुिै बोिपत्रदा ा वा आलिकाररक
रुपिा लिणवय प्रकृयािा संिग्न िभएका अन्य कुिै व्यखक्तिाई बोिपत्रको परीक्षण, त्यस्तो परीक्षण गिे
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लसिलसिािा बोिपत्रदा ासँग िाग गररएको जािकारी वा प्राप्त जािकारी, िूल्याङ्कि था ुििासँग
सम्बखन्ध जािकारीहरु लदि पाइिे छै ि ।
(४) िूल्याङ्कि सलिल िे ऐिको दफा २५ को उपदफा (१) बिोलजि िूल्याङ्किको िालग सिावेश भएका
बोिपत्रको िूल्याङ्कि गदाव त्यस्तो बोिपत्रको बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा उल्लेख भएको आिार र ररका
अिुसार गिुव पिेछ ।
(५) उपलियि (४) बिोलजि बोिपत्रको िूल्यां ङ्कि गदाव बोिपत्रको प्रालवलिक, व्यापाररक र आलथवक पक्षको
िूल्यांङ्कि गिुव पिेछ ।
(६) बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा उल्लेखख क्षेत्र, गुणस्तर, लवशेष ा, श व, कायव सम्पादि वा अन्य कुिै
आवश्यक ािा ाखिक फरक र गखम्भर असर िपिे गाउँ पालिकािाई स्वीकायव सािाल िा फरक भएका
बोिपत्रहरुिाई सारभू रुपिा प्रभावग्राही बोिपत्र िालििेछ र त्यस्ता बोिपत्रको िूल्याङ्कि गदाव िाग िा
कुिै प्रभाव पिे भएिा त्यस्तो प्रभावको िूल्य सिाि आिारिा कायि गरी बोिपत्रको कबोि अङ्किा
सिायोजि गरी बोिपत्रको िूल्यालङ्क रकि लिकाल्िु पिेछ ।
(७) उपलियि (६) र लियि ७१, ७२ र ७३ बिोलजि लिकालिएको बोिपत्रको िू ल्यां लङ्क रकि बोिपत्रको
ुििा गिे प्रयोजिको िालग िात्र प्रयोग हुिेछ र खररद सम्झौ ाको िूल्यिा सिावेश गिव पाईिे छै ि ।
(८) बोिपत्रको िूि प्रल र प्रल लिलप प्रल िा िूल्य वा अन्य कुिै कुरािा लभन्न ा पाइएिा िूि प्रल िा उल्लेख
भएको िूल्य वा कुरा िान्य हुिेछ ।
(९) िूल्यांङ्कि सलिल िे उपलियि (६) बिोलजिको सािाल िा फरकको िूल्य कायि गदाव सम्बखन्ध कािको
िाग अिुिाि वा प्रिलि बजार िूल्य वा व्याजदरको आिारिा कायि गिुव पिेछ । त्यस्तो िाग अिुिाि,
प्रिलि बजार िूल्य वा व्याज दर लिलश्च िभएको अवस्थािा सोही आइटिको अन्य सारभू रुपिा
प्रभावग्राही बोिपत्रिा उल्लेख भएको िूल्यको औस का आिारिा कायि गिुव पिेछ ।
(१०) यस लियि बिोलजि कायि गररिे िूल्यको औलित्य ाको सम्बन्धिा बोिपत्रदा ासँग परािशव गिुव हुदै ि
।

७१. बोिपत्रको प्रालवलिक पिको िूल्यांङ्कनः (१) िूल्यांङ्कि सलिल िे लियि ७० को उपलियि (५) बिोलजि
बोिपत्रको प्रालवलिक पक्षको िूल्याङ्कि गदाव दे हायका कुराको िूल्यांङ्कि गिुव पिेछः—
क) िािसािाि आपूल व, लििाव ण कायव वा अन्य सेवाको क्षेत्र,
ख) िुख् िुख् िािसािाि, लििावण कायव वा अन्य सेवाको प्रालवलिक स्पेलसलफकेशि र कायव सञ्चािि था
कायव सम्पादि (अपरे लटङ्ग एण्ड पफविेन्स) लवशेष ाहरु, र
ग) वारे खण्टको सियावलि ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि िूल्यां ङ्कि गदाव बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा उखल्लखख कुरा र बोिपत्रदा ािे
बोिपत्रिा उल्लेख गरे को कुरािा कुिै लभन्न ा पाइएिा िूल्यां ङ्कि सलिल िे सो लभन्न ा सिे उल्लेख गिुव
पिेछ ।
(३) उपलियि (२) बिोलजिको लभन्न ाको िूल्य बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा उल्लेख भए बिोलजिको आिार
र ररका बिोलजि गणिा गरी कायि गिुव पिेछ ।

७२. बोिपत्रको व्यापाररक पिको िूल्यांङ्कनः (१) लियि ७१ बिोलजि बोिपत्रको प्रालवलिक पक्षको िूल्यांङ्कि
भएपलछ िूल्याङ्कंि सलिल िे त्यस्तो बोिपत्रको लियि ७० को उपलियि (५) बिोलजि व्यापाररक पक्षको
िूल्यांङ्कि गदाव दे हायका कुराको िूल्यांङ्कि गिुव पिेछः—
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क) िािसािाि, लििाव ण कायव वा अन्य सेवा आपूल व वा सम्पन्न गिे अवलि,
ख) भुक्तािीको श व,
ग) बोिपत्रदा ािे सियिा काि सम्पन्न िगरे वाप ल िुव पिे पूववलििाव रर क्षल पूल व था सिय अगावै कायव
सम्पन्न गरे वाप पाउिे बोिस,
घ) प्रत्याभूल सम्बन्धी बोिपत्रदा ाको दालयि,
ङ) बोिपत्रदा ािे पूरा गिुवपिे दालयि,
ि) बोिपत्रदा ािे प्रस्तालव खररद सम्झौ ािा अन्य कुिै श व थप गरे को भए त्यस्तो श व ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि िूल्यां ङ्कि गदाव बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा उखल्लखख कुरा र बोिपत्रदा ािे
बोिपत्रिा उल्लेख गरे को कुरा जाँ िी कुिै लभन्न ा पाइएिा िूल्याङ्कि सलिल िे सो लभन्न ा सिे उल्लेख गिुव
पिेछ ।
(३) िूल्याङ्कि सलिल िे उपलियि (२) बिोलजिको लभन्न ाको िूल्य कायि गदाव बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा
उल्लेख भए बिोलजिको आिार र ररका बिोलजि गणिा गरी कायि गिुव पिेछ ।

७३. बोिपत्रको आलथयक पिको िूल्यांङ्कनः (१) लियि ७१ र ७२ बिोलजि बोिपत्रको प्रालवलिक र व्यापाररक
पक्षको िूल्यांङ्कि भएपलछ त्यस्तो बोिपत्रको आलथवक पक्षको िूल्यांङ्कि गिुव पिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि आलथवक पक्षको िूल्यां ङ्कि गदाव प्रालवलिक र व्यापारीक पक्षका कुराहरुिध्ये
आवश्यक कुराहरुको र आवश्यक ािुसार दे हायका कुरा सिे को बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा उल्लेख
भएको आिार र ररका बिोलजि िूल्य लििाव रण गरी बोिपत्रको िूल्यां लक रकि कायि गिुव पिेछ: क) आन्तररक ढु वािी खिव,
ख) प्रालवलिक लवशेष ा ।
(३) उपलियि (२) को खण्ड (ख) बिोलजि प्रालवलिक लवशेष ाको िूल्यां ङ्कि गदाव बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा
उखल्लखख खररद सम्बन्धी न्यूि ि दर, क्षि ा वा प्रल फिभन्दा वढी दर, क्षि ा वा प्रल फिको बोिपत्र पेश
भएकोिा िूल्यांङ्कि सलिल िे न्यूि ि दर, क्षि ा वा प्रल फिको िात्र िूल्याङ्कि गिुव पिेछ ।
(४) बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा स्वदे शी िािसािाि र स्थािीय लििाव ण व्यवसायीिाई प्राथलिक ा लदईिे
कुरा उल्लेख भएकोिा बोिपत्रको आलथवक पक्ष िूल्याङ्कि गदाव िूल्यां ङ्कि सलिल िे स्वदे शी िािसािाि वा
लििाव ण व्यवसायीिाई लदईिे प्राथलिक ाको रकि गणिा गरी त्यस्तो रकि लवदे शी बोिपत्रदा ाको कबोि
अङ्किा जोडी िूल्यां लक अङ्क कायि गिुव पिेछ ।
(५) िूल्यांङ्कि सलिल िे बोिपत्र िूल्याङ्कि गदाव बोिपत्रदा ािे लसफाररस गरे को जगेडा पाटव पूजाव का
सम्बन्धिा लविार गिुव हुँ दैि ।

७४. लनिायण कार्यको बोिपत्रको लवशेष िूल्यांङ्कनः (१) लििावण कायवको बोिपत्र िूल्यांङ्कि गदाव िूल्यां ङ्कि
सलिल िे लियि ७१, ७२ र ७३ िा उखल्लखख कुराको अल ररक्त दे हायका कुराको िूल्यांङ्कि गिुव पिेछः—
क) लििाव ण कायवको कायव योजिा, कायव सम्पादि ालिका र पररिािि सिय बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा
उल्लेख भए अिुसारको भए वा िभएको,
ख) बोिपत्रदा ािे लवि अफ क्वान्टििीमा संिग्न आइटिको िालग उल्लेख गरे को प्रल एकाइ दर लवश्वसिीय
भए वा िभएको ,
ग) कबोि अङ्क दे हायको कारणिे असन्तुलि भए वा िभएको:-
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१) खररद सम्झौ ाको प्रारखम्भक िरणिा गिुव पिे कािको आइटिको िालग बोिपत्रदा ािे अस्वाभालवक
उच्च दर उल्लेख गरे कोिे, वा
२) बोिपत्रदा ािे लबि अफ क्वान्टििीको कुिै आइटििा न्यूि अिुिाि भएको भिी लवश्वास गरे को
आइटिको िालग लिजिे अस्वाभालवक उच्च दर उल्लेख गरे कोिे ।
घ) बोिपत्रदा ािे पेश गरे को ऐिको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बिोलजिको लववरण अिुरूप
सो लििाव ण कायव सम्पन्न गिव सक्ने लिजको प्रालवलिक क्षि ा भए वा िभएको ।
(२) उपलियि (१) को खण्ड (ग) बिोलजिको अवस्थािा वा बोिपत्रदा ािे सन्तोषजिक रुपिा काि सम्पन्न
गिव िसक्ने गरी न्यूि कबोि अङ्क उल्लेख गरे को वा लििावण कायवको क्षेत्र वा प्रालवलिक स्पेलसलफकेशि गि
रुपिा बुझी वा िबुझी अस्वाभालवक न्यूि कबोि अङ्क उल्लेख गरे को वा प्रारखम्भक िरणिा गररिे लििाव ण
कायवको िालग बढी दरिे उल्लेख गरे को (फ्रन्ट िोलडङ्ग) छ छै ि भन्ने कुरा िूल्याङ्कि सलिल िे जाँ ि गिुव पिेछ
। त्यसरी न्यूि कबोि अङ्क उल्लेख गरे को अवस्थािा िूल्यां ङ्कि सलिल िे त्यस्तो बोिपत्रदा ासँग दर
लवश्लेषण सलह को स्पष्टीकरण िाग गिुव पिेछ । (३) िूल्यां ङ्कि सलिल िे उपलियि (२) बिोलजि िागेको
स्पष्टीकरण सन्तोषजिक भएिा त्यस्तो बोिपत्रदा ासँग लिजको कबोि अङ्कको आठ प्रल श िे हुिे रकि
बराबरको थप कायव सम्पादि जिाि लिई बोिपत्र स्वीकृ गिे लसफाररस गिव र त्यस्तो स्पष्टीकरण
सन्तोषजिक िभएिा त्यस्तो बोिपत्र अस्वीकृ गिव लसफाररस गिव सक्नेछ ।
(४) उपलियि (३) बिोलजि लिइएको थप कायव सम्पादि जिाि अखन्ति लवि भुक्तािी भएपलछ लफ ाव गिुव
पिेछ ।

७५. प्रलतवेदन पेश गनुय पननः िूल्यांङ्कि सलिल िे लियि ६९, ७०, ७१, ७२, ७३ र ७४ बिोलजि गरे को परीक्षण
था िूल्याङ्किको लवस्तृ लवश्लेषण र दे हायका कुरा खुिाई सोको प्रल वेदि यार गिुव पिेछ र सो प्रल वेदि
िूल्यांङ्कि कायव शुरु गरे को लिल िे पन्ध्र लदिलभत्रिा गाउँ पालिकािा पेश गिुव पिेछ :क) बोिपत्रदा ाको िाि र ठे गािा,
ख) बोिपत्रदा ाहरुको कूि कबोि रकि र िुद्रा,
ग) ऐिको दफा २३ को उपदफा (८) र (९) बिोलजि त्रुलट सच्याईएको भए त्यस्तो त्रुलट सच्याई कायि
भएको कूि कबोि रकि र िुद्रा,
घ) बोिपत्रदा ािे कुिै छु ट लदि प्रस्ताव गररएको कुरा आलथवक प्रस्ताव खोिेको िुिुल्कािा उल्लेख भएको
भए िूल्यांङ्कि सलिल िे त्यसरी छु ट लदि प्रस्ताव गररएको रकि सिायोजि गरे को कुरा,
ङ) ऐिको दफा १३ उपदफा (२) को खण्ड (ि) बिोलजि बोिपत्र ुििा गिव प्रयोग भएको िुद्रा र
उखल्लखख लिल को लवलििय दरको आिारिा कायि भएको रकि,
ि) ऐिको दफा २३ को उपदफा (२), (३), (४) र (६) बिोलजि परीक्षण गदाव पाईएका आिारहरु,
छ) ऐिको दफा २५ को उपदफा (८) बिोलजि न्यूि ि िूल्यांलङ्क सारभू रुपिा प्रभावग्राही बोिपत्रको
िूल्याकंिको आिार र रीका ।

७६. बोिपत्रको स्वीकृत गनन अलिकारीः (१) दे हायको बोिपत्र स्वीकृ गिे अलिकार दहाय बिोलजिका
अलिकारीिाई हुिेछ ।
क) पाँ ि करोड रुपैयासम्मका
ख) पाँ ि करोड रुपैयाँ दे खख बढी रकिको

- प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ
- अध्यक्ष
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७७. िािसािानको निूनाः (१) बोिपत्र िूल्यांङ्कि हुँदा असफि भएको बोिपत्रदा ािे आफूिे पेश गरे को
िािसािािको ििूिा लफ ाव लिि गाउँ पालिका सिक्ष खररद सम्झौ ा भएको सा लदिलभत्र लिखख रुपिा
अिुरोि गिव सक्नेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि अिुरोि भएकोिा त्यस्तो िािसािािको ििूिा परीक्षणिा िष्ट िभएको भए
ढु वािी गिे र प्याकेलजङ गिे िगाय का सम्पूणव खिव बोिपत्रदा ािे िै व्यहोिे गरी त्यस्तो ििूिा
गाउँ पालिकािे लिजिाई लफ ाव गिुव पिेछ ।
(३) स्वीकृ बोिपत्रको बोिपत्रदा ािे पेश गरे को िािसािािको ििूिाको आपूल व गररिे िािसािािसँग
ुििा गिे प्रयोजिको िालग गाउँ पालिकािे बोिपत्र िूल्यांङ्कि सलिल बाट प्रिालण गराई सुरलक्ष राखिु
पिेछ ।
पररच्छे द–६
परािशय सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

७८. कार्य िेत्रगत शतय तर्ार गनुय पननः गाउँ पालिकािे परािशव सेवा खररद गिवको िालग दे हायका कुरा
सलह को कायव क्षेत्रग श व यार गिुव पिेछ :क) परािशवदा ािे गिुव पिे कािको पृष्ठभूलि र उद्दे श्य,
ख) परािशवदा ाको कायवक्षेत्र र लिजिे सम्पादि गिुव पिे काि,
ग) कािसंग सम्बखन्ध अध्ययि था आिारभू
थ्ां क उपिब्ध भए सोको लववरण,
घ) परािशवदा ािे गाउँ पालिकािाई कुिै ज्ञाि वा शीप हस्तान्तरण गिुव पिे भए सो सम्बन्धी लववरण,
ङ) ालिि प्रदाि गिुवपिे भए ालिि लदिु पिे किविारीको संख्ा,
ि) परािशवदा ाको िुख् जिशखक्तको काि था योग्य ा र लिजिे गिुवपिे कािको िालग िाग्ने अिुिालि
सिय,
छ) परािशवदा ािे काि शुरु गिे र सम्पादि गररसक्नु पिे सिय,
ज) गाउँ पालिकािे परािशवदा ािाई उपिब्ध गराउिे सूििा, भौल क सुलविा, उपकरणको लववरण, र
झ) परािशवदा ािे पेश गिुवपिे प्रल वेदि, थ्ां क, ििा, सभे प्रल वेदि आलदको लववरण ।

७९. खुिा रुपिा आशर्पत्र िाग गरी संलिप्त सूची तर्ार गनुयपननः (१) गाउँ पालिकािे वीस िाख रुपैंयाँभन्दा
बढी िूल्यको परािशव सेवा खररद गिव ऐिको दफा ३० बिोलजि सूििा प्रकाशि गरी आशयपत्र िाग गिुव
पिेछ ।
(२) सािान्य या दश करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकिको परािशव सेवा खररद गिुव परे िा अन्तराव लष्टरयस्तरको
आशयपत्र िाग गिुव पिेछ ।
(३) उपलियि (१) र (२) बिोलजि आशयपत्र िाग गिे सूििािा दे हायका कुराहरु खुिाउिु पिेछः—
क) गाउँ पालिकाको िाि र ठे गािा,
ख) प्रस्तालव काि वा आयोजिाको सािान्य लववरण,
ग) प्रस्तालव कािको खिव व्यहोिे स्रो ,
घ) आशयपत्रदा ाको योग्य ा,
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ङ) आशयपत्रदा ा फिव वा कम्पिी भए,
(१) फिव वा कम्पिीको लववरण, संगठि र किविारी,
(२) दु ई वा दु ईभन्दा बढी फिव वा कम्पिीिे सिूह, संगठि वा संयुक्त उपििको रुपिा परािशव सेवा
लदिे भए त्यस्ता फिव वा कम्पिीको िाि, ठे गािा, लववरण था िुख् भई काि गिे फिव वा
कम्पिीको िाि,
(३) लवग सा वषविा सम्पन्न गरे को सिाि प्रकृल को काि र स्थािको लववरण, र
(४) प्रस्तालव कायविा संिग्न हुिे प्रिुख जिशखक्तको वैयखक्तक लववरण ।
ि) व्यखक्तग परािशवदा ाको हकिा लवग िार वषविा सम्पन्न गरे को सिाि प्रकृल को काि र स्थािको
लववरण था लिजको वैयल mक लववरण,
छ) प्रस्तालव कायव सम्पन्न गिव िाग्ने अिुिालि सिय,
ज) संलक्षप्त सूिीिा परे का व्यखक्त, फिव, संस्था वा कम्पिीबाट िात्र परािशव सेवा खररद सम्बन्धी प्रस्ताव
िाग गररिे कुरा,
झ) आशयपत्रदा ािे पेश गिुव पिे कागजा हरु,
ञ) आशयपत्र यार गिे लिदे शि र आशयपत्र पेश गिे अखन्ति लिल था स्थाि, र
ट) गाउँ पालिकासंग सम्पकव गिे ठे गािा र सम्पकव व्यखक्त ।
(४) अन्तराव लष्टरयस्तरको आशयपत्र िाग गदाव एक ह िालथको अलिकारीको खस्वकृल लििु पिेछ ।
(५) यस लियि बिोलजि पिव आएका आशयपत्रदा ाको योग्य ा, अिुभव र क्षि ा सिे िूल्यांङ्कि गरी
त्यस्तो आशयपत्रदा ाको योग्य ा, अिुभव र क्षि ा िूल्याङ्कि गिे आिार सिे यलकि गरी त्यस्तो
परािशव सेवा लदि सक्ने आसयपत्रदा ाको छिौट गिुव पिेछ । र, स्वीकृ
िूल्याङ्किका आिारहरू आशयपत्र दाखखिा भई सकेपलछ पररव वि गरी िूल्याङ्कि गिव सलकिे छै ि ।
(६) अन्तराव लष्टरयस्तरको आशयपत्रदा ाको छिौट गदाव लवलभन्न िुिुक, पृष्ठभूलि र एक स्थािीय फिव वा
कम्पिीको छिौट गिुव पिेछ ।
(७) उपलियि (१) बिोलजिको सूििा बिोलजि आशयपत्र पेश िगिे ख्ाल प्राप्त परािशवदा ासंग सम्पकव
गरी लिजको िाि संलक्षप्त सूिीिा सिावेश गिव सलकिेछ ।
(८) यस लियि बिोलजि आशयपत्रदा ाको छिौट गदाव वा उपलियि (७) बिोलजि िाि सिावेस गदाव
कम्तीिा ीि वटा आशयपत्रदा ा छिौट हुि िसके पुिः सूििा प्रकाशि गरी आशयपत्र िाग गिुव पिेछ
।
(९) उपलियि (८) बिोलजि दोस्रो पटक सूििा प्रकाशि गदाव पलि कम्तीिा ीि वटा आशयपत्र छिौट
हुि िसकेिा छिौट भएका जल आशयपत्रदा ाको िात्र सूिी कायि गिव सलकिेछ ।
(१०) यस लियि बिोलजि यार भएको सूिीको जािकारी आशयपत्र पेश गिे सबै आशयपत्रदा ािाई
लदिु पिेछ ।
(११) उपलियि (२) बिोलजि परािशव सेवाको खररदको हकिा लवदे शी आशयपत्रदा ािे स्वदे शी
परािशवदा ा व्यखक्त, फिव वा कम्पिीसँग संयुक्त उपिि गरे िा त्यस्तो लवदे शी आशयपत्रदा ािाई
प्राथलिक ा लदि सलकिेछ ।
र, यसरी संयुक्त उपिि कायि गदाव दोहोरो पिे गरी संयुक्त उपिि गिव सलकिे छै ि ।
(१२) उपलियि (५) बिोलजि क्षि ाको िूल्याङ्कि गदाव परािशव सेवाको कूि िाग अिुिािको एक सय
पिास प्रल श िा िबढ् िे गरी हुिे कारोबार रकि (टिवओभर) को आिार लििु पिेछ ।
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(१३) उपलियि (५) बिोलजि आशयपत्रदा ाको छिौट गदाव लियि ६३ बिोलजिको अवलिलभत्र कायव
सम्पन्न हुिे गरी छिौट गिुव पिेछ ।
(१४) यस लियि बिोलजि आशयपत्रदा ा छिौट गदाव कुिै आशयपत्रदा ािे आफूिे प्राप्त गरे को अङ्क र
छिौटिा पिव िसकेको कारण िाग गरे िा पाँ ि लदिलभत्र लिजिे प्राप्त गरे को अङ्क र छिौट हुि िसकेको
कारण आशयपत्रदा ािाई लदिु पिेछ ।

८०. प्रस्ताव िाग गननः (१) लियि ७९ बिोलजि संलक्षप्त सूिी यार भएपलछ गाउँ पालिकािे सो सूिीिा परे का
आशयपत्रदा ाहरुिाई प्रस्ताव सम्बन्धी कागजा , हुिाक, कुररयर वा व्यखक्त वा लवद् यु ीय सञ्चार िाध्यि
िाफव पठाई बीस िाख रूपैयाँ सम्म िाग अिुिाि भएको खररदका िालग कम्तीिा पन्ध्र लदि र सो भन्दा
बढी िाग अिुिाि भएको खररदका िालग कम्तीिा ीस लदिको सिय लदई लिजहरुबाट प्रस्ताव िाग गिुव
पिेछ । यसरी पठाइिे प्रस्ताव सम्बन्धी कागजा को कुिै शुल्क िाग्ने छै ि ।
(२) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजा िा ऐिको दफा ३१ िा उखल्लखख कुराका अल ररक्त दे हायका कुराहरु उल्लेख
गिुव पिेछः—
क) प्रस्ताव िाग पत्र,
ख) प्रस्तावदा ािे प्रस्ताव गरे को प्रिुख जिशखक्तिे आप् mिो हािसािैको वैयखक्तक लववरण सत्य र पूणव
रहे को कुरा प्रिालण गरे को हुिु पिे व्यहोरा,
ग) प्रालवलिक प्रस्ताव िूल्यांङ्कि गरे पलछ िात्र आलथवक प्रस्ताव खोलििे कुरा,
घ) प्रालवलिक प्रस्ताविा प्रस्तावदा ािे प्राप्त गिुव पिे उिीणावङ्क,
ङ) प्रस्दा ावदा ािे सम्बखन्ध कािको िालग आफ्िो छु ट्टै कायवयोजिा था जिशखक्त प्रस्ताब गिव सक्ने वा
िसक्ने,
ि) प्रस्तावदा ािे कायवक्षेत्रग श विा लटप्पणी गिव सक्ने वा िसक्ने , र
छ) प्रस्तालव कायव गिव आवश्यक पिे रकि व्यहोिे स्रो ।
(३) गाउँ पालिकािे प्रस्ताव सम्बन्धी कागजा िा प्रस्ताव िूल्यां ङ्किको अङ्कभार उल्लेख गिुव पिेछ । (४)
उपलियि (३) बिोलजि अङ्कभार उल्लेख गदाव दे हाय बिोलजि गिुव पिेछ: क) प्रस्तावको छिौट गुणस्तर र िाग लवलि अपिाई गररिे भएिा कािको प्रकृल र जलटि ा अिुसार
प्रालवलिक था आलथवक प्रस्तावको कूि अङ्कभार एकसय हुिे गरी र त्यस्तो कूि अङ्कभार िध्ये
प्रालवलिक प्रस्तावको कूि अङ्कभार सिरीदे खख िब्बे र आलथवक प्रस्तावको अङ्कभार ीसदे खख
दशसम्म हुिे गरी लििाव रण गिुव पिेछ ।
ख) प्रस्तावको छिौट गुणस्तर लवलि, लिलश्च बजेट लवलि र न्यूि िाग लवलि अपिाई गररिे भएिा
प्रालवलिक प्रस्तावको कूि अंङ्कभार एकसय हुिे गरी लििाव रण गिुव पिेछ ।
(५) लिलश्च बजेट लवलिबाट परािशवदा ाको छिौट गिव प्रस्ताव आव्हाि गदाव उपिब्ध बजेट प्रस्ताविा
खुिाउिु पिेछ ।
(६) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजा िा परािशवदा ाको छिौट गिव अङ्कभार उल्लेख गदाव दे हाय बिोलजिको
अङ्कको सीिा ििाघ्ने गरी कािको प्रकृल र जलटि ा अिुसार उपयुक्त अङ्क उल्लेख गिुव पिेछः—
क) प्रस्तावदा ाको खास कािको अिुभव - (कूि अङ्कको पच्चीस प्रल श सम्म)
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ख) कायव सम्पादि गिे ररका र कायव क्षेत्रग श व प्रल को प्रभावग्राही ा - (कूि अङ्कको बीसदे खख पैं ीस
प्रल श सम्म)
ग) िुख् िुख् जिशखक्तको योग्य ा र अिुभव – (कूि अङ्कको ीसदे खख साठी प्रल श सम्म)
घ) प्रलवलि हस्तान्तरण वा ालिि - (कूि अङ्कको दश प्रल श सम्म)
ङ) स्वदे शी जिशखक्तको सहभालग ा - (कूि अङ्कको दश प्रल श सम्म)
जम्मा – (कूि अङ्क १००)
(७) उपलियि (६) को खण्ड (ङ) िा उखल्लखख अङ्कभार रालष्टरयस्तरको प्रस्तावको हकिा िागू हुिेछैि ।
(८) उपलियि (६) िा उखल्लखख सबै िूल्यां ङ्किका आिारिाई ीि वटा उप–आिारिा लवभाजि गरी सो
वाप को अङ्क सिे लििाव रण गिुव पिेछ ।
(९) उपलियि (३) बिोलजि अङ्कभार उल्लेख गदाव उिीणावङ्क सिे उल्लेख गिुव पिेछ ।
(१०) परािशव सेवाको खररदको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजा िा परािशवदा ा छिौट गिे अङ्कभार उल्लेख
गदाव कुिै परािशवदा ा व्यखक्त, फिव वा कम्पिीसँग भइरहे का काि (वकव इि ह्याण्ड) को जिशखक्त सोही
हदसम्म पलछल्लो प्रस्तावको िूल्याङ्किको सियिा गणिा िहुिे कुरा उल्लेख गिुव पिेछ ।
(११) यस लियि बिोलजि प्रस्ताव िूल्याङ्कि गदाव उपलियि (८) बिोलजि गररएको लवभाजि र सो वाप को
अङ्कभारको आिारिा िात्र िूल्याङ्कि गिुव पिेछ ।

८१. िौिुदा सूचीिा रहेका परािशयदाताबाट प्रस्ताव िाग गरी परािशय सेवा लिन सलकनेः (१) बीस िाख
रुपैयाँ भन्दा कि रकिको परािशव सेवा ऐिको दफा ६क. बिोलजिको िौजुदा सूिीिा रहे का
परािशवदा ाबाट लिखख रुपिा प्रालवलिक र आलथवक प्रस्ताव िाग गरी खररद गिव सलकिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि प्रस्ताव िाग गदाव सम्भव भएसम्म छ वटा र कम्तीिा ीि वटा परािशवदा ािाई
प्रस्ताव सम्बन्धी कागजा पठाई प्रालवलिक र आलथवक छु ट्टा छु ट्टै खाििा िाग गिुव पिेछ ।
(३) उपलियि (२) बिोलजिको प्रस्ताव िूल्यां ङ्कि लवलि गुणस्तर र िाग लवलि अिुसार छिौट गिुव पिेछ ।

८२. प्रस्ताव तर्ार गनय लदईने लनदन शनिा उल्लेख गनुयपनन कुराः ऐिको दफा ३१ को उपदफा (२) को खण्ड
(ग) बिोलजिको प्रस्ताव यार गिव प्रस्तावदा ािाई लदइिे लिदे शििा दे हायका कुरा उल्लेख गिुव पिेछः—
क) प्रालवलिक प्रस्ताव र आलथवक प्रस्तावको ढाँ िा,
ख) प्रालवलिक र आलथवक प्रस्ताव यार गिे र पेश गिे रीका,
ग) काि कल िरणिा पूरा हुिे हो र थप काि लदि सलकिे िसलकिे कुरा,
घ) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजा का सम्बन्धिा प्रस्तावदा ािे कुिै जािकारी लििु पिे भए त्यस्तो जािकारी
लिि सलकिे ररका,
ङ) प्रस्तालव कािको कुिै अंश परािशवदा ािे सब–कन्टर याक्टिा लदि सक्ने िसक्ने कुरा,
ि) गाउँ पालिकािे उपिब्ध गराउिे सूििा, सेवा, उपकरण सम्बन्धी जािकारी,
छ) प्रस्ताव पेश गिुवअलघ प्रस्तावदा ाको बैठक हुिे िहुिे कुरा,
ज) प्रस्ताव िान्य हुिे अवलि,
झ) प्रस्तालव खररद कारबाही अन्तगव सृजिा हुिे कुिै िािसािाि आपूल व , लििाव ण कायव, अन्य सेवा वा
परािशव सेवा सम्बन्धी काि परािशवदा ृ फिव वा लिजसंग सम्बद्ध व्यखक्त संस्थािाई लदं दा प्रस्तालव
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परािशव सेवासंगको स्वाथव बालझि सक्छ भन्ने गाउँ पालिकािाई िागेिा त्यस्तो प्रस्तावदा ा वा व्यखक्तिाई
त्यस्तो काि लदि िसलकिे कुरा,
प्रस्तावदा ा र लिजको जिशखक्तिे ल िुव पिे कर वारे को जािकारी र प्रस्तावदा ािे कर वा अन्य कुिै
लवषयिा थप जािकारी लिि िाहे िा लिजिे सम्पकव गिुव पिे आलिकाररक अन्य लिकाय,
प्रस्तावको भाषा,
गाउँ पालिकािे प्रस्ताव सम्बन्धी कागजा संशोिि गिे कायवलवलि,
प्रस्ताव पेश गिे ररका,
प्रस्ताव खोल्िे ररका,
गोपलिय ा सम्बन्धी श व ।

८३. प्रस्ताव छनौट लवलिः (१) गाउँ पालिकािे दे हायको कािको िालग परािशव सेवा खररद गदाव गुणस्तर लवलि
छिौट गरी खररद गिव सक्नेछः—
क) आफ्िो क्षेत्रको आलथवक वा क्षेत्रग अध्ययि, वहुक्षेलत्रय (िल्टी सेक्टरि) सम्भाव्य ा अध्ययि, घा क
फोहरिैिा ब्यवखस्थ गिे एवं ह िगाउिे संयन्त्रको लडजाइि, शहरी गुरुयोजिाको लडजाइि, लवलिय
क्षेत्र सुिार जस्ता परािशवदा ाबाट अपेलक्ष कायव स्पष्टरुपिा यलकि गिव िसलकिे प्रकृल को र
गाउँ पालिकािे परािशवदा ाबाट खोजपूणव प्रस्तावको अपेक्षा गरे को काि,
ख) ठूिा बाँ ि वा प्रिुख पूवाव िार लििाव णको सम्भाव्य ा अध्ययि वा संरििात्मक इखन्जलियररङ्ग लडजाइि,
िहिपूणव िील सम्बन्धी अध्ययि, लवषयग क्षेत्रको व्यवस्थापि अध्ययि जस्ता उच्च दक्ष ा आवश्यक
पिे र भलवष्यिा गम्भीर था दू रगािी प्रभाव पािे लकलसिको काि,
ग) व्यवस्थापि परािशव, क्षेत्रग (सेक्टरि) था िील ग अध्ययि जस्ता सेवाको िूल्य कािको गुणस्तरिा
लिभवर हुिे वा व्यखक्त, संस्था लपच्छे सारभू रुपिा अिग अिग ररकाबाट सम्पादि गिव सलकिे र
प्रल स्पिी प्रस्तावको िाग ुििा गिव िसलकिे लकलसिको काि ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि गुणस्तर लवलि छिौट गिव अध्यक्षको स्वीकृल लििु पिेछ ।
(३) िेखापरीक्षण, सािान्य इखन्जलियरीङ्ग लडजाइि था खररद एजेन्ट जस्ता राम्ररी अभ्यास भइसकेका,
लियलि प्रकृल का र कि िाग िाग्ने कािका िालग न्यूि िाग लवलि छिौट गिव सलकिेछ ।

८४. प्रस्ताव खोल्ने तररकाः (१) गाउँ पालिकािे ऐिको दफा ३२ बिोलजि प्रस्ताव खोल्दा प्रस्तावदा ा वा लिजको
प्रल लिलिको रोहवरिा खोल्िु पिेछ ।
र, प्रस्तावदा ा वा लिजको प्रल लिलि उपखस्थ िभएको कारणिे प्रस्ताव खोल्ि बािा पिे छै ि ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि प्रस्ताव खोल्िुअलघ म्याद िाघी प्राप्त हुि आएको प्रस्तावको खाि र री पूववक
द ाव भएका प्रस्तावको खाििाई छु ट्याई म्याद िाघी प्राप्त हुि आएका प्रस्ताव िखोिी सम्बखन्ध
प्रस्तावदा ािाई लफ ाव गिुव पिेछ । त्यसरी लफ ाव गररएको कुरा, लिल र सिय खररद कारबाहीको प्रल वेदििा
खुिाउिु पिेछ ।
(३) उपलियि (२) बिोलजि प्रस्ताव लफ ाव गरे पलछ री पूववक द ाव भएका प्रस्तावको बालहरी खाि ििैसंग
खोिी सो खािसँग रहे को प्रालवलिक प्रस्तावको खाि खोिी दे हायका कुरा पढे र सुिाई सोको िुिुल्का यार
गिुव पिेछः—
क) प्रस्तावदा ाको िाि र ठे गािा,
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ख) प्रस्ताविा प्रस्तावदा ाको हस्ताक्षर भए िभएको,
ग) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजा िा सच्याईएको वा केरिेट गरे कोिा प्रस्तावदा ा वा लिजको प्रल लिलििे
हस्ताक्षर गरे िगरे को,
घ) गाउँ पालिकािे उपयुक्त ठािेको अन्य आवश्यक कुराहरु ।
(४) उपलियि (३) बिोलजिको िुिुल्कािा उपखस्थ प्रस्तावदा ा वा लिजको प्रल लिलिको दस्तख गराउिु
पिेछ ।
(५) उपलियि (४) बिोलजि खोलिएको प्रालवलिक प्रस्ताव यथालशघ्र िूल्यां ङ्कि सलिल िा पठाउिु पिेछ ।

८५. प्रालवलिक प्रस्तावको िूल्यांङ्कन गनन तररकाः (१) प्रालवलिक प्रस्ताव िूल्यांङ्कि गदाव िूल्यांङ्कि सलिल का
प्रत्येक सदस्यिे छु ट्टा छु ट्टै रुपिा लियि ८० को उपलियि (६) िा उखल्लखख आिार बिोलजि िूल्यांङ्कि गरी
प्रस्तावदा ािे प्राप्त गरे को अङ्क यलकि गिुव पिेछ ।
(२) िूल्याङ्कि सलिल िे प्रालवलिक प्रस्तावको िूल्याङ्कि गिवको िालग सहयोग पुयाव उि सम्बखन्ध लवज्ञहरू
सलह को ीि सदस्यीय उपसलिल गठि गिव सक्नेछ ।
(३) उपलियि (१) बिोलजि अङ्क यलकि भएपलछ सो सलिल को प्रत्येक सदस्यिे प्रदाि गरे को अङ्क गणिा
गरी सो सलिल िे त्यस्तो प्रस्ताविे प्राप्त गरे को औष अङ्क लिकाल्िु पिेछ ।
(४) उपलियि (१) र (३) बिोलजि िूल्यांङ्कि पलछ िूल्यां ङ्कि सलिल िे लियि ८० को उपलियि (९) बिोलजिको
उिीणावङ्क प्राप्त गिे प्रस्तावदा ाहरुको सूिी यार गिुव पिेछ ।
(५) उपलियि (४) बिोलजिको सूिी यार गदाव उच्च ि अंङ्क प्राप्त गिे प्रस्तावदा ादे खख ििैसंग यार गिुव
पिेछ ।
(६) िूल्यांङ्कि सलिल िे प्रालवलिक प्रस्तावको िूल्यां ङ्किको कायव सिाप्त िहुञ्जेि आलथवक प्रस्ताव खोल्ि हुं दैि
।
(७) उपलियि (४) बिोलजिको सूिीिा रहे का प्रस्तावदा ाको िात्र लियि ८८ बिोलजि आलथवक प्रस्ताव
खोलििेछ ।
(८) उपलियि (४) बिोलजिको सूिीिा सिावेश हुि िसकेका प्रस्तावदा ाको प्रस्ताव िखोिी सम्बखन्ध
प्रस्तावदा ािाई लफ ाव गिुव पिेछ ।

८६. िूल्यांङ्कन प्रलतवेदन तर्ार गनुय पननः (१) िूल्याङ्कि सलिल िे लियि ८५ बिोलजिको िूल्यांङ्कि सम्बन्धी
कारबाही पलछ प्रस्तावको गुणस्तर सम्बन्धिा प्रल वेदि यार गिुव पिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजिको प्रल वेदििा दे हायका कुराहरु सिे उल्लेख गिुव पिेछ: क) प्रस्तावदा ाको िाि र ठे गािा,
ख) प्रस्तावदा ा वा लिजको अलिकार प्राप्त प्रल लिलिको सलहछाप भए वा िभएको,
ग) प्रस्तावदा ा प्रस्ताव पेश गिव कािूि बिोलजि योग्य भएको पुष्ट्ट्याई गिे कागजा हरु पेश भए वा
िभएको,
घ) संयुक्त उपिि सम्बन्धी सम्झौ ा आवश्यक भए सो पेश भए वा िभएको,
ङ) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजा िा प्रस्तावदा ािाई लदइएको लिदे शि अिुरुप प्रस्ताव पूणव भए वा िभएको, र
ि) प्रत्येक प्रस्तावको सापेलक्षक सवि ा, दु ववि ा र िूल्याङ्किको पररणाि ।
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८७. प्रालवलिक प्रस्ताव िूल्यांङ्कन गदाय छनौट भएको प्रस्तावदातािाई सूचना लदनु पननः (१) गाउँ पालिकािे
लियि ८५ को उपलियि (४) बिोलजिको सूिीिा सिावेश भएका प्रस्तावदा ािाई आलथवक प्रस्ताव खोल्िे
स्थाि, लिल र सिय उल्लेख गरी सो लिल र सियिा उपखस्थ हुि सूििा लदिु पिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि प्रस्तावदा ािाई उपखस्थ हुि सूििा लदं दा रालष्टरयस्तरको प्रस्तावको हकिा
कम्तीिा सा लदि र अन्तराव लष्टरयस्तरको प्रस्तावको हकिा कम्तीिा पन्ध्र लदिको अवलि लदिु पिेछ ।
(३) उिीणािंङ्क प्राप्त िगिे प्रस्तावदा ािाई लिजको प्रालवलिक प्रस्ताव छिौट हुि िसकेको कारण खुिेको
सूििा सलह लिजको आलथवक प्रस्ताव लफ ाव लदिु पिेछ ।
(४) यस लियिाविी बिोलजि प्रस्तावदा ा छिौट गदाव कुिै प्रस्तावदा ािे आफूिे प्राप्त गरे को अङ्क र
छिौटिा पिव िसकेको कारण िाग गरे िा पाँ ि लदिलभत्र लिजिे प्राप्त गरे को अङ्क र छिौट हुि िसकेको
कारण प्रस्तावदा ािाई लदिु पिेछ ।

८८. आलथयक प्रस्ताव खोल्नेः (१) िूल्यांङ्कि सलिल िे आलथवक प्रस्तावको खाि खोल्दा प्रस्तावदा ा वा लिजको
प्रल लिलिको उपखस्थल िा खोल्िु पिेछ ।
र, प्रस्तावदा ा वा लिजको प्रल लिलि उपखस्थ िभएको कारणिे आलथवक प्रस्ताव खोल्ि बािा पिे छै ि ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि आलथवक प्रस्तावको खाि खोिेपलछ िूल्यांङ्कि सलिल िे प्रस्तावदा ाको िाि,
लिजिे प्रालवलिक प्रस्ताविा प्राप्त गरे को अङ्क र आलथवक प्रस्ताविा प्रस्ताव गरे को सेवा शुल्क पढे र सुिाई
दे हाय बिोलजिको िुिुल्का यार गिुव पिेछः—
क) प्रस्तावदा ाको िाि र ठे गािा,
ख) प्रस्तालव सेवा शुल्क,
ग) प्रस्तालव सेवा शुल्किा कुिै छूट लदि प्रस्ताव गररएको भए सोको व्यहोरा,
घ) अङ्क र अक्षरकाबीि लभन्न ा भए सो लभन्न ाको लववरण,
ङ) आलथवक प्रस्ताविा प्रस्तावदा ा वा लिजको प्रल लिलिको हस्ताक्षर भए िभएको,
ि) आलथवक प्रस्ताविा कुिै कुरा वा व्यहोरा केरिेट गरे को भए सो ठाउँ िा प्रस्तावदा ा वा लिजको प्रल लिलििे
हस्ताक्षर गरे िगरे को था केरिेट गरे को रकि र व्यहोरा,
छ) गाउँ पालिकािे उपयुक्त ठािेको अन्य आवश्यक कुराहरु ।

८९. आलथयक प्रस्तावको िूल्यांङ्कनः (१) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजा िा अन्यथा उल्लेख गररएकोिा बाहेक आलथवक
प्रस्तावको िूल्यांङ्कि प्रयोजिको िालग सो प्रस्ताविा िूल्य अलभवृखद्ध कर बाहे क प्रिलि कािूि बिोलजि
परािशवदा ािाई िाग्ने कर था परािशवदा ाको भ्रिण, सम्बखन्ध कागजा को अिुवाद, प्रल वेदि छपाई वा
लशरोभार खिव जस्ता सोिभिाव हुिे खिव सिे लिजको सेवा शुल्किा सिावेश गररएको िालििेछ ।
(२) िूल्यां ङ्कि सलिल िे प्रत्येक प्रस्तावदा ाको आलथवक प्रस्तावको िूल्यां ङ्कि गदाव प्रस्ताविा कुिै अङ्क
गलण ीय त्रुलट पाइएिा गाउँ पालिकािे त्यस्तो त्रुलट सच्याउि सक्ने छ र त्यसरी त्रुलट सच्याउं दा एकाइ दर र
कूि रकििा लभन्न ा भएिा एकाइ दर िान्य हुिेछ र सोही दर बिोलजि कूि रकि सच्याउिु पिेछ । त्यसरी
त्रुलट सच्याईएको भएिा सोको जािकारी सम्बखन्ध प्रस्तावदा ािाई लदिु पिेछ ।
(३) प्रस्तावदा ािे आलथवक प्रस्ताविा उल्लेख गरे को रकि अङ्क र अक्षरिा फरक परे िा अक्षरिा िेखखएको
रकि िान्य हुिेछ ।
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(४) प्रस्तालव कबोि अंङ्किा प्रस्तावदा ािे कुिै छूट लदि प्रस्ताव गररएको कुरा आलथवक प्रस्ताव खोिेको
िुिुल्कािा उल्लेख भएको भए िूल्यां ङ्कि सलिल िे त्यसरी छूट लदि प्रस्ताव गररएको रकि सिायोजि गिुव
पिेछ ।
(५) उपलियि (२), (३) र (४) बिोलजिको िूल्यां ङ्कि पलछ सबै प्रस्तावदा ाको कायि हुि आएको कबोि
अंङ्कको सूिी यार गिुव पिेछ ।

९०. प्रस्तावदाताको छनौटः (१) प्रस्तावको छिौट गिव गुणस्तर र िाग लवलि अपिाईएको भएिा िूल्यांङ्कि
सलिल िे दे हाय बिोलजि प्रालवलिक र आलथवक प्रस्तावको िूल्यांङ्कि गरी सफि प्रस्तावदा ाको छिौट गिुव
पिेछ :क) िूल्यांङ्कि गररिे प्रस्तावदा ाको प्रालवलिक प्रस्तावको प्राप्तां किाई प्रालवलिक प्रस्तावको िालग
छु ट्याईएको अङ्कभारिे गुणि गरी प्राप्त गुणिफििाई एकसयिे भाग गदाव आउिे भागफिको अङ्क
प्रालवलिक प्रस्तावको खुद प्राप्तां क हुिेछ ।
ख) प्रालवलिक प्रस्तावको िूल्यांङ्किबाट सफि भएका प्रस्तावहरुिध्ये सबैभन्दा घटी कबोि अंङ्किाई
आलथवक प्रस्तावको िालग छु ट्याईएको अङ्कभारिे गुणि गरी प्राप्त गुणिफििाई िूल्यां ङ्कि गररिे
प्रस्तावदा ाको कबोि अंङ्किे भाग गदाव आउिे भागफिको अङ्क आलथवक प्रस्तावको खुद प्राप्तां क हुिेछ
।
ग) प्रालवलिक प्रस्ताव र आलथवक प्रस्तावको खुद प्राप्तां क जोडी संयुक्त िूल्याङ्कि गदाव सबैभन्दा बढी अङ्क
पाउिे प्रस्तावदा ा सफि हुिे हुं दा लिजिाई छिौट गिुव पिेछ ।
उदाहरणः (१) प्रालवलिक प्रस्ताविाई छु ट्याइएको कूि अंङ्कभार = ८०
लििाव रर उ ीणाव ङ्क ल्याउिे क, ख र ग प्रस्तावदा ािे प्रालवलिक प्रस्ताविा पाएको अंङ्क:क) ९०
ख) ८५
ग) ८०
उपयुवक्त अंङ्कको आिारिा प्रालवलिक प्रस्ताविा पाउिे अङ्क गणिा गिे ररका:क) ९० X ८० = ७२
१००
ख) ८५ X ८० = ६८
१००
ग) ८० X ८० = ६४
१००
(२) आलथवक प्रस्ताविाई छु ट्याइएको अंङ्कभार = २०
प्रालवलिक प्रस्ताविा उ ीणव भएका क, ख र ग प्रस्तावदा ािे आलथवक प्रस्ताविा कबोि गरे को रकि :क = ४,५०,०००।–
ख = ४,३०,०००।–
ग = ४,२०,०००।–
सथव सवैभन्दा घटी कबोि गरे को रकि . ४,२००००।–
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उपयुवक्त अंङ्कको आिारिा आलथवक प्रस्ताविा पाउिे अङ्क गणिा गिे ररका :क = ४,२०,००० X २० = १८.६६
४,५०,०००
ख = ४,२०,००० X २० = १९.५३
४,३० ०००
ग = ४,२०००० X २० = २०.००
४,२० ०००
(३) प्रालवलिक प्रस्ताव र आलथवक प्रस्तावको संयुक्त िूल्यांङ्किबाट पाउिे कूि अंङ्क लववरण: प्रालवलिक
आलथवक
प्रस्तावद ा
प्रस्तावको
प्रस्तावको खुद कूि अङ्क
कैलफय
खुद प्राप्ताङ्क
प्राप्ताङ्क
क
७२
१८.६६
९०.६६ सबै भन्दा बढी कूि अङ्क पाउिे
प्रस्तावदा ा “क” छिौट गिुव पिे ।
ख
६८
१९.५३
८७.५३
ग
६४
२०.००
८४
(२) प्रस्तावको छिौट गिव गुणस्तर लवलि अपिाईएको भएिा िूल्यां ङ्कि सलिल िे ऐिको दफा ३५ को
उपदफा (१) को खण्ड (ख) बिोलजि प्रालवलिक प्रस्ताविा उच्च ि अंङ्क प्राप्त गिे प्रस्तावदा ाको िात्र
छिौट गिुव पिेछ ।
(३) प्रस्तावको छिौट गिव लिलश्च बजेट लवलि अपिाईएको भएिा िूल्यांङ्कि सलिल िे ऐिको दफा ३५
को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बिोलजि त्यस्तो बजेटको सीिाभन्दा बढी िाग भएको प्रस्ताव रद्द गिेछ
र त्यस्तो बजेटको सीिालभत्र परी प्रालवलिक प्रस्ताविा उच्च ि अंङ्क प्राप्त गिे प्रस्तावदा ाको प्रस्ताव
छिौट गिुव पिेछ ।
(४) प्रस्तावको छिौट गिव न्यूि िाग लवलि अपिाईएको भएिा िूल्यांङ्कि सलिल िे ऐिको दफा ३५ को
उपदफा (१) को खण्ड (घ) बिोलजि प्रालवलिक प्रस्ताविा सफि हुि लििाव रर न्यूि ि अंङ्क प्राप्त गिे
प्रस्तावदा ािध्ये सवैभन्दा कि िाग भएको प्रस्तावदा ाको प्रस्ताव छिौट गिुव पिेछ ।
(५) यस लियि बिोलजि छिौट भएको प्रस्तावदा ासंग वा ाव गिुवपिे भएिा गाउँ पालिकािे प्रस्ताव छिौट
भएको सा लदिलभत्र त्यस्तो प्रस्तावदा ािाई लिल , सिय र स्थाि खोिी वा ाव गिव आउि सूििा लदिु
पिेछ ।
(६) उपलियि (५) बिोलजि प्रस्तावदा ािाई वा ाव को िालग बोिाउँ दा रालष्टरयस्तरको प्रस्ताव भए सा
लदि र अन्तराव लष्टरयस्तरको प्रस्ताव भए पन्ध्र लदिको म्याद लदिु पिेछ ।
(७) ऐिको दफा ३८ बिोलजि सम्झौ ा गिे परािशवदा ािे सम्झौ ा गरे को ीस लदिलभत्र सम्झौ ाको
कूि रकि सिेट्िे गरी गाउँ पालिकािाई लिश व भुक्तािी हुिे पेशाग दालयि बीिा (प्रोफेसिि
िायलबलिटी इन्सोरे न्स) पेश गिुव पिेछ ।
(८) यस लियिाविी बिोलजि सम्झौ ा गिे परािशवदा ािे उपलियि (७) बिोलजिको म्यादलभत्र पेशाग
दालयि बीिा दाखखिा िगरे िा गाउँ पालिकािे त्यस्तो खररद सम्झौ ाको अन्त्य गरी लिजिाई कािो
सूिीिा राख्न सम्बखन्ध लिकायिा लसफाररस गिुव पिेछ ।
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९१. परािशय सेवा सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गनन अलिकारीः (१) दे हायको परािशव सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृ गिे
अलिकार दे हायका अलिकारीिाई हुिेछ :क) बीस िाख रूपैयाँ सम्मका
ख) बीस िाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकिको

- प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ
- अध्यक्ष

९२. सोझै वातायबाटः गाउँ पालिकािाई उपयोगी र आवश्यक पिे ािीि, गोष्ठी र सेलििार जस्ता लवषयिा सेवा
लिि परे िा पाँ ि िाख रुपैयाँ सम्मको परािशव सेवािा प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ आफैंिे र सोभन्दा िालथको
रकिको हकिा अध्यक्षको स्वीकृल लिई ऐिको दफा ३७ को प्रल कूि िहुिे गरी सोझै वा ाव बाट खररद गिव
सलकिेछ ।

९३. अन्य लवलिः दे हायको अबस्थािा कुिै परािशवदा ािाई लवशेषज्ञ ा र योग्य ाको आिारिा लियुक्त गिव
सलकिेछ :क) कुिै काि गिव उच्च स्तरको लबशेषज्ञ ा आवश्यक परे िा वा,
ख) छोटो सियको िालग परािशव आवश्यक परे िा वा परािशवदा ा लियुक्त गिे सिय न्यूि भएिा वा,
ग) आवश्यक कायव सम्पन्न गिव केही परािशवदा ा िात्र योग्य भएिा वा,
घ) परािशवदा ाको छिौट गिव िेरै सिय िाग्ने भई सिय अपयावप्त भएिा ।
पररच्छे द–७
खररद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

९४. लसिबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) गाउँ पालिकािे स्वीकृ कायविि र खररद योजिा अिुसार
बीस िाख रूपैयाँ सम्म िाग अिुिाि भएको िािसािाि, लििाव ण कायव वा जुिसुकै सेवा ऐिको दफा ४०
बिोलजि लसिबन्दी दरभाउपत्र आह्वाि गरी खररद गिव सक्नेछ ।
(२) यस लियिाविीिा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलि पिास िाख रूपैयाँ सम्मको एिरे , इलसजी,
औषलिजन्य िािसािाि, रोगको लिदाि था उपिारको िालग प्रयोग हुिे स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरू
खररद गदाव लसिबन्दी दरभाउपत्र आह्वाि गरी खररद गिव सलकिेछ ।
(३) लसिबन्दी दरभाउपत्रको फाराििा ऐिको दफा ४० को उपदफा (२) िा उखल्लखख कुराको अल ररक्त
दे हायका कुरा उल्लेख गिुव पिेछः—
क) आपूल व गिुवपिे िािसािाि, सम्पन्न गिुवपिे लििाव ण कायव वा प्रदाि गिुवपिे सेवाको लववरण,
ख) लसिबन्दी दरभाउपत्रदा ाको योग्य ा (लििाव ण खररद बाहे क)
ग) कायव सम्पादि जिाि आवश्यक पिे भए सो कुरा,
घ) लसिबन्दी दरभाउपत्र िान्य रहिे अवलि,
ङ) लसिबन्दी दरभाउपत्र फाराििा दरभाउपत्रदा ािे री पूववक सहीछाप गरे को हुिु पिे कुरा,
ि) लसिबन्दी दरभाउपत्र िूल्याङ्कि गिे ररका,
छ) िािसािािको हकिा वारे न्टी सम्बन्धी दालयि र लििाव ण कायवको हकिा त्रुलट सच्याउिे अवलि सम्मको
दालयि ।
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(४) उपलियि (३) बिोलजि फाराि यार भएपलछ लसिबन्दी दरभाउपत्र िाग गिव ऐिको दफा ४० को
उपदफा (३) बिोलजि सूििा प्रकाशि गिुव पिेछ र त्यस्तो सूििािा दे हायका कुरा उल्लेख गिुव पिेछः—
क)
ख)
ग)
घ)
ङ)
ि)
छ)

लसिबन्दी दरभाउपत्र फाराि पाईिे स्थाि र सो वाप िाग्ने दस्तुर,
जिाि आवश्यक पिे भए सोको लकलसि, रकि र सियावलि,
लसिबन्दी दरभाउपत्र पठाउिे ररका,
लसिबन्दी दरभाउपत्र पठाउिु पिे कायाव िय वा अलिकारीको िाि र ठे गािा,
लसिबन्दी दरभाउपत्र दाखखिा गिुवपिे अखन्ति लिल र सिय,
लसिबन्दी दरभाउपत्र खोल्िे लिल , सिय र स्थाि,
अन्य आवश्यक कुराहरु ।

(५) उपलियि (४) बिोलजि सूििा प्रकाशि गदाव ीिभन्दा कि लसिबन्दी दरभाउपत्र पेश हुि आएिा वा
दरभाउपत्र पेश िै िभएिा सो सम्बन्धिा कुिै कुरा उल्लेख िगरी सोही उपलियि बिोलजि दोस्रो पटक
सूििा प्रकाशि गिुव पिेछ ।
(६) उपलियि (५) बिोलजि दोस्रो पटक सूििा प्रकाशि गदाव पलि आवश्यक संख्ािा लसिबन्दी दरभाउपत्र
पेश हुि िआएिा पेश हुि आएका दरभाउपत्रिध्येबाट दरभाउपत्र स्वीकृ गिव बािा पिे छै ि ।
(७) लसिवन्दी दरभाउपत्र पेश गिव इच्छु क व्यखक्त, फिव, संस्था वा कम्पिीिे एक हजार रुपैंयाँ ल री
दरभाउपत्रको फाराि खररद गरी सोही फाराििा लसिवन्दी दरभाउपत्र पेश गिुव पिेछ ।
(८) उपलियि (७) बिोलजिको दरभाउपत्रको फाराििा प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ वा लिजिे ोकेको
अलिकृ को दस्तख भई छाप िागेको हुिु पिेछ ।
(९) लसिबन्दी दरभाउपत्रको जिाि िाग गदाव स्वीकृ िाग अिुिाि रकिको दु ईदे खख ीि प्रल श
रकिको सीिालभत्र रही लिलश्च रकि ोकी लसिबन्दी दरभाउपत्र िागको सूििािा जिाि रकि उल्लेख
गिुव पिेछ । यस्तो जिाि रकि िगद वा वालणज्य बैङ्कबाट पिहिर लदिको िान्य अवलि रहिे गरी जारी
भएको बैङ्क जिाि (बैङ्क ग्यारे न्टी) लसिबन्दी दरभाउपत्र लदिे व्यखक्त, फिव, कम्पिी वा संस्थािे लसिबन्दी
दरभाउ पत्रसाथ पेश गिुव पिेछ ।
(१०) लसिबन्दी दरभाउपत्रको िान्य अवलि पैं ािीस लदिको हुिेछ ।
(११) लसिवन्दी दरभाउपत्र पेश गिे अखन्ति सिय सलकएको िगिै लसिवन्दी दरभाउपत्र आव्हािको
सूििािा ोलकएको स्थाििा सम्भव भएसम्म लसिवन्दी दरभाउपत्रदा ा वा लिजको प्रल लिलिको रोहवरिा
लसिवन्दी दरभाउपत्र फाराि खोल्िु पिेछ ।
(१२) िूल्यां कि सलिल िे लसिबन्दी दरभाउपत्रको पररक्षण र िूल्याङ्कि गिेछ ।
(१३) उपलियि (११) बिोलजि लसिवन्दी दरभाउपत्र खोिेको लिल बाट पन्ध्र लदिलभत्र ऐिको दफा ४० को
उपदफा (५) बिोलजि लसिवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृ
गिुव पिेछ र सोको जािकारी सबै लसिवन्दी
दरभाउपत्रदा ािाई लदिु पिेछ ।
(१४) उपलियि (१३) बिोलजि लसिवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृ
भएको सा लदिलभत्र सम्बखन्ध
दरभाउपत्रदा ािाई खररद सम्झौ ा गिव आउि सूििा लदिु पिेछ ।
(१५) उपलियि (१४) बिोलजिको सूििा प्राप्त गिे लसिवन्दी दरभाउपत्रदा ािे सो सूििा पाएको लिल िे
सा लदिलभत्र लियि ११९ बिोलजिको कायव सम्पादि जिाि पेश गरी खररद सम्झौ ा गिुव पिेछ ।
(१६) लसिवन्दी दरभाउपत्रदा ािे उपलियि (९) बिोलजि राखेको जिाि दे हायको अवस्थािा जफ हुिेछ:
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क) छिौट भएको लसिवन्दी दरभाउपत्रदा ािे खररद सम्झौ ा िगरे िा,
ख) लसिवन्दी दरभाउपत्र फाराििा उखल्लखख कायवसम्पादि जिाि खररद सम्झौ ा गिे म्याद लभत्र लदि
िसकेिा,
ग) ऐिको दफा ६२ बिोलजिको आिरण लवपरी काि गरे िा ।
(१७) लसिवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी अन्य कायवलवलि पररच्छे द ीििा उखल्लखख व्यवस्था बिोलजि हुिेछि्
।

९५. सोझै खररद सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बिोलजि खररद गदाव
उपलियि (११) को अिीििा रही प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ को लिणवयिे पाँ ि िाख रूपैयाँ सम्म िाग
अिुिाि भएको लििाव ण कायव, िािसािाि वा परािशव सेवा सोझै खररद गिव सलकिे छ ।
(२) यस लियिाविीिा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलि बीस िाख रूपैयाँ सम्मको औषलिजन्य
िािसािाि वा िेपाििा उत्पालद पन्ध्र िाख रूपैयाँ सम्मको िािसािाि त्यस्तो िािसािािको उत्पादकिे
रालष्टरयस्तरको सिािारपत्रिा सूििा प्रकाशि गरी ोकेको लबिी िूल्यिा सोझै खररद गिव सलकिेछ । यसरी
सौझै खररद गदाव उपिब्ध भएसम्म िेपाि गुणस्तर लिन्ह प्राप्त िािसािाि खररद गिुव पिेछ ।
र, कुिै औषलिजन्य िािसािाि उत्पादि गिे लवश्व स्वास्थ्य सङ्गठिबाट पूववयोग्य ा प्राप्त एकिात्र औषलि
उत्पादक कम्पिी भएकोिा त्यस्तो उत्पादकबाट खररद गिुवपदाव सोझै वा ाव गरी जल सुकै रूपैयाँ सम्मको भए
पलि त्यस्तो औषलिजन्य िािसािाि खररद गिव सलकिेछ ।
(३) उपलियि (१) र (२) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलि एक आलथवक वषविा एकै पटक वा पटक
पटक गरी सीिाभन्दा बढी रकिको वा एउटै व्यखक्त, फिव, कम्पिी वा संस्थाबाट एक पटकभन्दा बढी सोझै
खररद गिव सलकिे छै ि ।
(४) यस लियिाविीिा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलि गाउँ पालिकाको लििन्त्रणािा भ्रिणिा
रहे का लवदे शी िुिुकको सरकार वा अन्तरावलष्टरय अन्तर सरकारी संस्थाको अल लवलशष्ट वा लवलशष्ट व्यखक्तिाई
आल थ् ा र होटिबास सुलविाको िालग पाँ ि िाख रूपैयाँ सम्म सोझै खररद गिव सलकिेछ ।
(५) उपलियि (१) बिोलजिको खररदको हकिा संरििात्मक वा एकाई दर सम्झौ ा गरी गिव सलकिे छ ।
(६) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बिोलजि आपूल गिे अलिकार एउटा िात्र
आपूल वक ाव सँग भएको अवस्थािा त्यस्ता प्रोप्राइटरी िािसािाि वा औषलिजन्य िािसािाि सो आपूल वक ा
वा लिजका आलिकाररक लबके्र ा वा आलिकाररक एजेन्ट िाफव खररद गिव सलकिेछ ।
(७) उपलियि (६) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलि गाउँ पालिकािाई आवश्यक पिे िािसािािको
उत्पादक िेपाििा एउटा िात्र भएको र अन्य उपयुक्त लवकल्प िभएिा अध्यक्षबाट लिणवय गराई सोही व्यहोरा
अलभिेख गरी उत्पादकसँग सोझै खररद गिव सलकिेछ ।
(८) उपलियि (२) र (७) बिोलजि उत्पादकबाट सोझै खररद गदाव दे हायका श वहरु पूरा गरे को उत्पादकबाट
गिुव पिेछ: क) त्यस्तो उत्पादकिे आफ्िो उत्पादिको खुद्रा था लडिर लबिी िूल्य सूिी रालष्टरयस्तरको सिािारपत्रिा
प्रकाशि गरे को,
ख) त्यस्तो उत्पादकिे स्थािीय लडिरिाई लदए सरहको छु ट लदएको ।
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(९) साववजलिक खररद अिुगिि कायावियिे उपलियि (७) बिोलजि खररद भएको अवस्थािा त्यस्तो
खररदसँग सम्बखन्ध उद्योगको उत्पादि िाग को परीक्षण गिव वा गराउि सक्नेछ । त्यसरी परीक्षण गदाव
िाग अस्वाभालवक भएको पाइएिा त्यस्तो उद्योगिाई कािोसूिीिा राख्न सलकिेछ ।
(१०) यस लियिाविीिा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलि िेपाि सरकारिे िेपाि राजपत्रिा सूििा
प्रकाशि गरी स्वदे शी घरे िु उद्योग भिी ोलकलदएको घरे िु उद्योगबाट उत्पालद पच्चीस िाख रूपैयाँ सम्मको
िािसािाि त्यस्तो घरे िु उद्योगसँग खररद सम्झौ ा गरी सोझै खररद गिव सलकिेछ ।
(११) एक िाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकिको सोझै खररद गदाव िौजुदा सूिीिा रहे का कम्तीिा ीिवटा
आपूल वक ाव , लििाव ण व्यवसायी, परािशवदा ा वा सेवाप्रदायकबाट लिखख रुपिा दरभाउपत्र वा प्रस्ताव िाग
गरी खररद गिुव पिेछ ।
(१२) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बिोलजिको प्रोपाइटरी िािसािाि सोझै खररद गदाव
सालवक सम्झौ ा िूल्यको ीस प्रल श िूल्यसम्म खररद गिव सलकिेछ ।
(१३) कुिै साववजलिक लिकायबाट उत्पालद वा लव रर कुिै िािसािाि वा सेवा खररद गिुव परे िा त्यस्तो
िािसािाि वा सेवा उत्पादि वा लव रण गिे साववजलिक लिकायको अलिकार प्राप्त अलिकारीबाट लििाव रर
लबिी िूल्यिा सोझै खररद गिव सलकिेछ ।
(१४) कुिै अन्तरावलष्टरय अन्तरसरकारी संस्था वा लवदे शी िुिुकको सरकार वा त्यस्तो िुिुकको साववजलिक
लिकायसँग कुिै िािसािाि खररद गिुव पदाव त्यस्तो संस्था, सरकार वा लिकायबाट लििाव रर लबिी िूल्यिा
सोझै खररद गिव सलकिेछ ।
(१५) यस लियििा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलि गाउँ पालिकािे उपलियि (१३) र (१४) बिोलजि
खररद गिुवपदाव कुिै जिाि िाग गिुव पिेछैि ।
(१६) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ङ) को अवस्थािा बाहे क अन्य खण्डको अवस्थािा
गररएको सोझै खररदको हकिा त्यस्तो खररदको प्रकृल , कारण र आिार सलह लििाव ण व्यवसायी,
आपूल वक ाव , परािशवदा ा वा सेवा प्रदायकको िाि खुिाई साववजलिक रुपिा सूििा प्रकाशि गिुव पिेछ ।
(१७) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को अवस्थािा खररद गिव एक ह िालथको अलिकारीको
स्वीकृल लििु पिेछ ।

९६. सोझै खररद गनुयअलघ र्लकन गनुयपनन कुराः (१) गाउँ पालिकािे सोझै खररद गिुवअलघ दे हायका कुरा यलकि
गिुव पिेछ :क) खररद गिुवपिे िािसािाि भण्डारिा िौज्दा भए वा िभएको,
ख) प्रस्तालव लििाव ण व्यवसायी, आपूल वक ाव , परािशवदा ा वा सेवा प्रदायकसँग खररद सम्झौ ा बिोलजिको
कायव सम्पादि गिव आवश्यक योग्य ा भए वा िभएको,
ग) प्रस्तालव लििाव ण व्यवसायी, आपूल वक ाव , परािशवदा ा वा सेवा प्रदायकिे गाउँ पालिकाको िाग
बिोलजि पेश गरे को प्रस्ताव ोलकएको स्पेलसलफकेशि था प्रालवलिक गुणस्तर बिोलजिको भए वा
िभएको, र
घ) प्रस्तालव लििाव ण व्यवसायी, आपूल वक ाव , परािशवदा ा वा अन्य सेवा प्रदायकबाट प्रस्ताव गररएको िूल्य
उलि भए वा िभएको ।
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(२) उपलियि (१) को खण्ड (घ) बिोलजिको िूल्य उलि भए िभएको कुरा यलकि गिव गाउँ पालिकािे बजार
अध्ययि, पूवव खररद िूल्य, िाग अिुिािका आिारिा दर लवश्लेषण गरी प्रस्तालव लििाव ण व्यवसायी,
आपूल वक ाव , परािशवदा ा वा अन्य सेवा प्रदायकसँग वा ाव गिव सक्नेछ ।
(३) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (३) बिोलजि खररद सम्झौ ा गदाव पत्रािारको िाध्यिबाट सिे गिव
सलकिेछ ।

९७. प्रलतर्ोलगता गराई लडिाइन खररद गनय सक्ेः गाउँ पालिकािे आलकवटे क्चरि वा शहरी योजिा जस्ता
लवषयको लडजाइि खररद गिुव पदाव त्यस्तो लडजाइि सम्बन्धी लवस्तृ लववरण सलह को कागजा
त्यस्तो कागजा अिुरुप लडजाइि प्रल योलग ा गराई उपयुक्त लडजाइि खररद गिव सक्नेछ ।

यार गरी

९८. खररद सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः ऐिको दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अिुसार खररद गदाव िेपाि
सरकार र दा ृपक्षबीि भएको सम्झौ ा बिोलजिको दा ृ पक्षको खररद लिदे लशका (प्रोक्योरिेन्ट गाइडिाइि)
िा उल्लेख िभएका कुराहरूको हकिा ऐि र यस लियिाविी बिोलजि हुिेछ ।
पररच्छे द – ८
राशन खररद सम्बन्धी व्यवस्था

९९. िागत अनुिानको तर्ारी र स्वीकृलतः (१) प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ िे स्वीकृ दरवन्दी अिुसार राशि
व्यवस्था गिुव पिे आफु िा ह का लिकायको िालग प्रत्येक वषवको भाद्र िसान्तलभत्र िेपाि राष्टर बैंकबाट
प्रकालश हुिे सम्बखन्ध क्षेत्रको उपभोक्ता िूल्यसूिी, कृलष उपजको िूल्य लििाव रण गिे सरकारी लिकायिे
प्रकालश गरे को िूल्य सूिी, सडक सुलविा, स्थािीय बजार दर था ग वषवको खररद सम्झौ ा दररे ट था
साववजलिक खररद अिुगिि कायाव ियबाट कुिै लिदे लशका जारी भएको भए त्यस्तो लिदे लशकाको आिारिा
िाग अिुिाि यार गिुव पिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि यार गररएको िाग अिुिाि स्वीकृल को िालग दे हाय बिोलजिको सलिल
सिक्ष पेश गिुव पिेछ: क) उपाध्यक्ष
– अध्यक्ष
ख) प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ
– सदस्य
ग) कृलष क्षेत्र हे िे शाखा/इकाई प्रिुख
– सदस्य
घ) गाउँ स्तरीय उद्योग वालणज्य संघको प्रल लिलि र सो िभएिा लजल्ला उद्योग वालणज्य संघको प्रल लिलि
– सदस्य
ङ) गाउँ पालिकाको आलथवक प्रशासि शाखा प्रिुख
– सदस्य
ि) राशि व्यवस्था गिुव पिे क्षेत्रसँग सम्बखन्ध इकाईको प्रिूख –
– सदस्य
छ) खररद इकाई प्रिुख
– सदस्य सलिव
(३) उपलियि (२) बिोलजिको सलिल िे यस लियि बिोलजि िाग अिुिाि स्वीकृ गदाव उपलियि (१) िा
उखल्लखख कुरािाई आिार लिई अिुसूिी–१० बिोलजिको ढाँ िािा स्वीकृ गिुव पिेछ ।
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१००. राशन खररद बन्दोबस्त गननः (१) राशि बन्दोबस्त गदाव प्रत्येक सािको िाघ एक ग ेदेखख ियाँ
आपूल वक ाव िे राशि आपूल व गिुवपिे गरी ऐि र यस लियिाविी बिोलजि लसिबन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्र
आव्हाि गरी राशिको खररद बन्दोबस्त गिव सलकिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि आव्हाि गररिे लसिवन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्र िाग गदाव दे हायका कुरा सिे
उल्लेख गिुव पिेछ: क) राशि, दािा, आहाराको लकलसि, गुणस्तर,
ख) दै लिक आवश्यक पररिाण,
ग) सम्झौ ा अवलि भर िूल्यवृखद्ध िलदईिे, र
घ) िेपािी िागररकसँग िात्र सम्झौ ा गिव सलकिे ।
(३) यस लियि बिोलजि खोलिएका लसिबन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्रको ुििात्मक ालिका अिुसूिी– ११
बिोलजिको ढाँ िािा बिाउिुेृ पिेछ ।
(४) गाउँ पालिकािे उपलियि (४) बिोलजिका दरभाउपत्र वा बोिपत्रको परीक्षण र िूल्याङ्कि ऐि र यस
लियिाविी बिोलजि गरी सबैभन्दा घटी दरवािाको लसिबन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्र स्वीकृ गिुव पिेछ र
त्यस्तो घलट दरवािासँग सम्झौ ा गिुव पिेछ ।
(५) यस लियि बिोलजि लसिवन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्र पेश गिे लसिबन्दी दरभाउपत्रदा ा वा
बोिपत्रदा ािे दु ई वा दु ई भन्दा बढी आइटिको िािसािािको दररे ट प्रिलि बजार िूल्यको श प्रल श
भन्दा बढी उल्लेख गरे को पाइएिा िूल्याङ्कि सलिल िे त्यस्तो लसिवन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्र रद्द गिव
लसफाररस गिव सक्नेछ ।
(६) यस लियि बिोलजि खररद सम्झौ ा भएको सा लदिलभत्र प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ िे उपलियि (४)
बिोलजिको ुििात्मक ालिका सलह को प्रल वेदि यार गरी साववजलिक खररद अिुगिि कायाव ियिा
जािकारी लदिु पिेछ ।
(७) कुिै लकलसिको लढिासुस्ती भई राशि बन्दोबस्त हुि िसकेिा वा सरकारी हालि िोिािी हुि गएिा
त्यस्तो हािी िोिािी प्रल प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ लजम्मेवार हुिेछ ।
(८) राशि बन्दोबस्त गिे गाउँ पालिकािे यस पररच्छे दिा उल्लेख भएको कुराको हकिा यसै बिोलजि र अन्य
कुराको हकिा ऐि र यस लियिाविीको व्यवस्था पाििा गरी राशि बन्दोबस्त गिुव पिेछ ।

१०१. लनरीिण गनय सक्ेः (१) आपूल वक ाविे सम्झौ ा अिुसारको गुणस्तरको राशि उपिब्ध गराए िगराएको
सम्बन्धिा प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ िे आवश्यक ािुसार लिरीक्षण गिव सक्नेछ र सम्झौ ा अिुसारको
गुणस्तरको राशि उपिब्ध िगराएको पाइएिा खररद सम्झौ ा भङ्ग गिे कारबाही गिव सक्नेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि वा अन्य कुिै कारणिे सम्झौ ा भङ्ग गरे कोिा आपूल वक ाव िे गाउँ पालिकािाई
कुिै पेश्की रकि ल िव बाँ की भए त्यस्तो पेश्की रकि र सो रकििा पेश्की लिएको लिल दे खख वालषवक दश
प्रल श का दरिे हुिे ब्याज सिे ल िुव पिेछ । लिजिे त्यसरी सम्झौ ा भङ्ग गरे को ीस लदिलभत्र िल रे िा
सो रकि लिजवाट सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररिेछ ।

१०२. पेश्की लदँ दा ििानत लिनु पननः (१) गाउँ पालिकािे आपूल वक ािाई खररद सम्झौ ा भएपलछ पेश्की लदिु
पिे भएिा लिजबाट त्यस्तो पे श्की रकििाई खाम्ने गरी वालणज्य बैंकबाट जारी भएको र कम्तीिा सा
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िलहिाको िान्य अवलि भएको बैंक जिाि लिई कबोि अङ्कको पच्चीस प्रल श सम्म पेश्की लदि सक्नेछ
।
(२) उपलियि (१) बिोलजि लदएको पेश्की रकि आपूल वक ाव को प्रत्येक िलहिाको लबिबाट पिास
प्रल श को लहसाबिे कट्टी गरी िािू आलथवक वषवको अन्तसम्मिा सम्पूणव पेश्की रकि असूि गरी सक्नु
पिेछ ।
(३) आपूल वक ाव िाई प्रथि पटक लदएको पेश्की रकि असुि भएपलछ गाउँ पालिकािे लिजबाट कम्तीिा
सा िलहिाको िान्य अवलि भएको जिाि लिई ियाँ आलथवक वषवको श्रावण िलहिािा कबोि अङ्कको
पच्चीस प्रल श सम्म पेश्की पुिः लदि सक्नेछ र त्यसरी लदईएको पेश्की रकि उपलियि (२) बिोलजि कट्टी
गरी सोही आलथवक वषवको पौष िसान्तसम्मिा पेश्की रकि असूि गररसक्नु पिेछ ।
(४) आपूल वक ािे उपलियि (१) र (३) बिोलजि लदईएको पे श्की रकि बराबरको राशि लिजको गोदाििा
िौज्दा राखिु पिेछ ।

१०३. राशनको लनलित्त अन्य व्यवस्था गनय सलकनेः गाउँ पालिका िे राशिको सट्टा िगद उपिब्ध गराउिु पिे
भएिा कायवपालिकाबाट लिणवय गरी लियि ९९ बिोलजि स्वीकृ िाग
दरबन्दीको लहसाविे हुि आउिे रकि िगदै उपिव्ि गराउि सक्नेछ ।

अिुिािको दर र स्वीकृ

पररच्छे द – ९
घर िग्गा भाडािा लिने तथा सेवा करारिा लिने व्यवस्था

१०४. घर िग्गा भाडािा लिने सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) गाउँ पालिकािे घर जग्गा भाडािा लििु पदाव शहरी क्षेत्रको
हकिा कम्तीिा पन्ध्र लदिको अवलिको सूििा राष्टर्लय स्तरको सिािारपत्रिा प्रकाशि गरी र ग्रािीण क्षेत्रको
हकिा स्थािीय सिािार पत्र, स्थािीय एफ.एि. िाफव सुििा गिे र त्यस्तो लिकाय र दे हायका कायाव ियको
सूििा पाटीिा कम्तीिा सा लदिको अवलिको सूििा टाँ स गरी भाडाको प्रस्ताव िाग गिुव पिेछ :क) सम्वखन्ध वडा कायाव िय,
ख) लजल्ला सिन्वय सलिल को कायाव िय, र
ग) कोष था िेखा लियन्त्रक कायाव िय ।
(२) उपलियि (१) बिोलजिको सूििािा दे हायका कुरा खुिाउिु पिेछः–
क)
ख)
ग)
घ)
ङ)
ि)
छ)
ज)

गाउँ पालिकाको िाि र ठे गािा,
घर जग्गा आवश्यक भएको क्षेत्र वा स्थाि
भाडािा लिि खोजेको घर जग्गाको प्रकृल , क्षेत्रफि र अन्य आवश्यक लववरण,
उपलियि (४) बिोलजिको सलिल िे लििावरण गरे को दररे टिा िात्र घर जग्गा भाडािा लिइिे कुरा,
घर जग्गाििीिे प्रस्ताव पेश गिे ररका र त्यस्तो प्रस्तावका साथ पेश गिुव पिे न्यूि ि लववरण,
प्रस्ताव दाखखिा गिे स्थाि र अखन्ति लिल ,
घर जग्गाको भाडा भुक्तािीका श वहरु र कर कट्टीको लवषय, र
गाउँ पालिकािे उपयुक्त ठािेका अन्य कुरा ।
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(३) उपलियि (१) बिोलजिको अवलिलभत्र दाखखिा भएको घर जग्गा भाडािा लदिे प्रस्ताव खोिी उपलियि
(४) बिोलजिको सलिल िा पेश गिुव पिेछ ।
(४) गाउँ पालिकािे भाडािा लििे घर जग्गाको भाडा लििावरण गिव दे हाय बिोलजिको घरभाडा लििावरण
सलिल रहिेछ: क)
ख)
ग)
घ)
ङ)

अध्यक्ष
प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ
प्रिुख, प्रालवलिक शाखा
घर जग्गा भाडािा लििे शाखा/इकाईको प्रिुख
आलथवक प्रशासि प्रिुख

– अध्यक्ष
– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य सलिव

(५) उपलियि (४) बिोलजिको सलिल को बैठक सम्बन्धी कायवलवलि सो सलिल आफैिे लििाव रण गरे
बिोलजि हुिेछ ।
(६) उपलियि (४) बिोलजिको सलिल िे उपलियि (३) बिोलजि पेश भएका प्रस्तावको िूल्याङ्कि दे हायका
आिारिा गरी घर जग्गाको भाडा लििाव रण गिेछः–
क)
ख)
ग)
घ)
ङ)
ि)

घर जग्गा रहे को स्थाि र बाटोको सुलविा,
घर जग्गाको बिावट र क्षेत्रफि,
भौल क सुलविा,
घर जग्गाको पररसर,
घर जग्गा ििीिे प्रस्ताव गरे को भाडा रकि, र
घरभाडाको प्रिलि दररे ट ।

(७) उपलियि (६) बिोलजि घर जग्गा भाडाको रकि लििाव रण गरे पलछ घर जग्गा भाडा लििाव रण सलिल िे
सोको जािकारी गाउँ पालिकािाई लिखख रुपिा लदिु पिेछ ।
(८) उपलियि (७) बिोलजिको जािकारी प्राप्त भएपलछ गाउँ पालिकािे सम्बखन्ध घर जग्गाििीसँग
सम्झौ ा गरी घर जग्गा भाडािा लििु पिेछ ।
(९) उपलियि (८) बिोलजिको सम्झौ ा घर जग्गा ििी र गाउँ पालिकाको िञ्जुरीिा िवीकरण गिव
सलकिेछ ।
(१०) घर जग्गा भाडाको दररे टिा बृखद्ध गिुव परे िा उपलियि (४) बिोलजिको सलिल सिक्ष पेश गिुव पिेछ
।
(११) गाउँ पालिकािे वालषवक पाँ ि िाख रुपैयाँ सम्म घरजग्गा भाडा ल िुवपिे गरी घरजग्गा भाडािा लििु
परे िा उपलियि (१) बिोलजिको सूििा बिोलजि प्राप्त प्रस्ताविध्ये उपयुक्त प्रस्ताविा सेवा, सुलविा था
भाडा रकि सम्बन्धिा घर जग्गा ििीसँग सोझै वा ाव गरी घरजग्गा भाडािा लिि सक्नेछ ।

१०५. सेवा करारिा लिने सम्बन्धी कार्यलवलिः (१) कायाविय सुरक्षा, लिठ्ठीपत्र ओसार पसार, सरसफाई, लवद् यु
र िाराको सञ्चािि था रे खदे ख, पशुस्वास्थ्य था कृलष प्रसार कायव, बगैंिाको सम्भार र रे खदे ख, जस्ता
कायाव िय सहयोगी था टाईलपङ वा कम्प्युटर टाईप, डर ाईलभङ्ग जस्ता दै लिक कायव सञ्चािि गिव आवश्यक
पिे सेवा करारिा लििु परे िा गाउँ पालिकािे कुिै व्यखक्त, फिव, संस्था वा कम्पिीसँग करार गरी त्यस्तो सेवा
करारिा लिि सक्नेछ ।
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(२) उपलियि (१) बिोलजिको सेवा करारिा लिदाँ त्यस्तो सेवाको आवश्यक ा, लकलसि, सियावलि,
गुणस्तर, सेवा सञ्चािि लवलि, िाग्ने िोटािोटी खिव र कायव क्षेत्रग श व यार गरी प्रिुख प्रशासकीय
अलिकृ बाट स्वीकृ गराउिु पिेछ ।
(३) पाँ ि िाख रुपैंयाँ सम्म सेवा शुल्क िाग्ने सेवा वा ाव गरी खररद गिव सलकिेछ । सो रकि भन्दा बढी सेवा
शुल्क िाग्ने सेवाको हकिा पन्ध्र लदिको सूििा रालष्टरय सिािार पत्रिा वा स्थािीय पत्रपलत्रकािा प्रकाशि
गरी र गाउँ पालिका एबं दे हायका कायाव ियको सूििा पाटीिा सूििा टाँ स गरी प्रस्ताव िाग गिव सलकिेछ: क) लजल्ला प्रशासि कायाव िय,
ख) लजल्ला सिन्वय सलिल को कायाव िय, र
ग) कोष था िेखा लियन्त्रक कायाव िय ।
(४) उपलियि (३) बिोलजिको सूििािा दे हायका कुरा खुिाउिु पिेछः–
क)
ख)
ग)
घ)
ङ)
ि)
छ)

सम्बखन्ध गाउपालिकाको िाि र ठे गािा,
सेवाको प्रकृल , पररिाण, श व र अन्य आवश्यक कुरा,
सेवा प्रदाि गिुव पिे स्थाि र अवलि,
प्रस्तावदा ािे प्रस्तावसाथ पेश गिुव पिे न्यूि ि कागजा र लववरण,
प्रस्ताव दाखखिा गिुवपिे अखन्ति लिल र स्थाि,
सेवा शुल्क भुक्तािीका श व र कर कट्टीको लवषय, र
अन्य आवश्यक कुरा ।

(५) गाउँ पालिकािे म्यादलभत्र प्राप्त भएका प्रस्ताव लियि ६८ बिोलजि खोिी प्रस्तावदा ाको प्रस्ताव
िूल्याङ्कि गिुव पिेछ ।
(६) उपलियि (५) बिोलजि प्रस्ताव िूल्याङ्कि गदाव उपलियि (२) बिोलजिको कायव क्षेत्रग श व पूरा गरी
सवैभन्दा घटी सेवा शुल्क प्रस्ताव गिे प्रस्तावदा ाको प्रस्ताव स्वीकृ गरी सेवा करार सम्झौ ा गिुव पिेछ
।
(७) उपलियि (६) बिोलजि स्वीकृ प्रस्तावको प्रस्तावदा ा सेवा करार गिव िआएिा त्यसपलछको सवै
भन्दा घटी सेवा शुल्क प्रस्ताव गिे प्रस्तावदा ासँग सेवा करार गिव सलकिेछ ।
(८) सेवा प्रदायकिे प्रदाि गरे को सेवाको अिुगिि गाउँ पालिकािे सिय सियिा गिुव पिेछ । त्यसरी
अिुगिि गदाव सेवा सन्तोषजिक भएको िपाइएिा वा करार बिोलजिको िभएिा सेवा प्रदायकिाई
सेवाको स्तर वृखद्ध गिव सूििा लदिु पिेछ र त्यसरी सूििा लदं दा पलि सेवाको स्तर वृखद्ध िभएिा सेवा करार
रद्द गरी अको सेवा करारको व्यवस्था गिुव पिेछ ।
(९) यस लियििा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलि स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को
दफा ८३ को उपदफा (८) बिोलजिका पदहरुबाट सम्पादि गररिे कायव न्यूि ि पाररश्रलिक ोकी व्यखक्त
वा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट सम्पादि गिुव पिेछ ।

१०६. िािसािान िियत सिार गनन गराउने कार्यलवलिः (१) गाउँ पालिकािा रहेको कुिै िािसािाि ििव
सम्भार गिुव पिे भए सोको लिखख जािकारी त्यस्तो िािसािािको उपयोगक ाव िे प्रिुख प्रशासकीय
अलिकृ िाई लदिु पिेछ । त्यसरी जािकारी प्राप्त भएपलछ लिजिे लियि १४ को उपलियि (५) बिोलजि
िाग अिुिाि यार गराई स्वीकृ गिुव पिेछ ।
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(२) उपलियि (१) बिोलजि िाग अिुिाि स्वीकृ भएपलछ िािसािािको ििव आफ्िै वकवशप वा ििव
केन्द्र भए त्यस्तो िािसािािको ििव त्यस्तो वकवशप वा ििव केन्द्रबाट गराउिु पिेछ । त्यसरी ििव
गराउँ दा कुिै िािसािाि, उपकरण वा पाटपूजाव फेरबदि गिुवपिे भएिा त्यस्तो िािसािाि, उपकरण वा
पाटपूजाव िौज्दा बाट लिई र िौज्दा िा िभए ऐि र यस लियिाविीको प्रलिया अविम्वि गरी खररद
गिुवपिेछ ।
(३) उपलियि (२) बिोलजि उपकरण वा पाटपूजाव खररद गरे कोिा त्यस्तो िािसािाि वा उपकरण लजन्सी
दाखखिा गराई प्रल एकाई िूल्य पाँ ि हजार रुपैयाँ भन्दा बढी पिे उपकरण वा पाटपूजाव को अलभिेख राखिु
पिेछ र त्यस्ता पाटपूजाव पुरािा उपकरण वा पाटव पूजाव को िालग प्रल स्थापि गररएको कुरा सम्बखन्ध
प्रालवलिकबाट प्रिालण गराई पुरािा सािाि लजन्सी दाखखिा गिुव पिेछ ।
(४) आफ्िो वकवशप वा ििव केन्द्र िभएको अवस्थािा ऐि र यस लियिाविीको प्रकृया अविम्वि गरी
िािसािाि ििव सम्भार गराउिु पिेछ ।
(५) यस लियििा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलि आफ्िै वकवशप वा ििव केन्द्र भएको
अवस्थािा ििव कायव अलभिेख फाराििा (जब काडव ) रे कडव राखी ििव पश्चा ् िाग खस्वकृ गिव सलकिेछ
।

१०७. उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिुदार्बाट काि गराउने कार्यलवलिः (१) यस लियिाविीिा अन्यत्र
जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलि एक करोड रुपैयाँ सम्मका िाग अिुिाि भएको लििाव ण कायव वा सो
सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिुदायवाट गराउि वा प्राप्त गिव सलकिेछ ।
(२) उपलियि (१) को प्रयोजिको िालग सम्बखन्ध काि वा सेवाको प्रकृल , पररिाण, िाग्ने रकि, उपभोक्ता
सलिल वा िाभग्राही सिुदायिे व्यहोिे वा व्यहोिुव पिे रकि र अन्य आवश्यक कुराहरु खुिाई साववजलिक
सूििा प्रकाशि गरी प्रस्ताव िाग गिव वा त्यस्तो सलिल वा सिुदाय आफैिे प्रस्ताव वा लिवेदि पेश गिव
सक्नेछ ।
(३) उपलियि (२) बिोलजिको प्रस्ताव वा लिवेदि प्राप्त भएपलछ गाउँ पालिका र त्यस्तो उपभोक्ता सलिल
वा िाभग्राही सिुदायिे आवश्यक ािुसार छिफि, वा ाव वा लििाव ण स्थिको भ्रिण गरी त्यस्तो काि वा
सेवाका सम्बन्धिा खररद सम्झौ ा गिुव पिेछ । त्यस्तो सम्झौ ािा दे हायको कुराहरु उल्लेख गिुव पिेछः–
क) लििाव ण कायव वा सेवाको प्रकृल , पररिाण, िाग अिुिाि, उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिुदायिे
व्यहोिे वा व्यहोिुव पिे रकि, कायव वा सेवा सम्पन्न गिुव पिे अवलि,
ख) साठी िाख रुपैयाँ भन्दा बढी िाग अिुिाि भएको कायविा प्रत्येक कायव एकाईिा उपभोक्ता सलिल
वा िाभग्राही सिुदायिे गिुव पिे योगदाि,
ग) गाउँ पालिकािे सम्बखन्ध कायवको लडजाइि, िाग अिुिाि यार गिे, स्वीकृ गिे, प्रालवलिक सल्लाह
लदिे, िापजाँ ि गिे, जाँ िपास गिे र अन्य आवश्यक प्रालवलिक सहयोग उपिब्ध गराउिे , सुपरीवेक्षण,
गुणस्तर लियन्त्रण गिे,
घ) लििाव ण कायव वा सेवा गाउँ पालिका र उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिुदायको सहभालग ािा सम्पन्न
वा उपिब्ध हुिे,
ङ) सम्पन्न लििाव ण कायवको सञ्चािि वा ििव सम्भार उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिुदायिे गिुव पिे,
ि) गाउँ पालिकािे उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिुदायिाई उपिब्ध गराईिे पेश्की रकि,
छ) सम्पन्न लििाव ण कायव वा सेवाको भुक्तािीको श व र ररका, र
ज) अन्य आवश्यक कुराहरु ।
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(४) उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिुदायिाई लििाव ण कायव वा सेवाको काि लदं दा उपलियि (३) को
खण्ड (ख) बिोलजिको िाग अिुिाििा रहे को िूल्य अलभवृखद्ध कर, ओभरहे ड, कखन्टन्जेन्सी रकि र
जिसहभालग ाको अंश कट्टा गरे र िात्र भुक्तािी लदिुपिेछ ।
(५) सािान्य या उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिुदायबाट कायव गराउँ दा पेश्की उपिब्ध गराइिे छै ि ।
र, आयोजिाको प्रकृल अिुसार पेश्की रकि िलदएसम्म काि प्रारम्भ िहुिे अवस्था भएिा सम्झौ ा
रकिको बढीिा बीस प्रल श रकिसम्मको अलग्रि रुपिा पेश्की लदि सक्नेछ । त्यसरी लदएको पेश्कीको
अखन्ति लकस्ता भुक्तािी गिुव अलघ फछ्यौट गरी सक्नुपिेछ ।
(६) उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिुदायिे हरे क लकस्ताको कािको प्रालवलिक िूल्याङ्कि, ोलकएको
गाउँ पालिकाका प्रालवलिकिे स्वीकृ िाग , इखस्टिेट, डर ईङ्ग, लडजाइि अिुसार काि भएको पाइएिा कायव
सम्पन्न प्रल वेदि बिाईलदिु पिेछ र काि सम्पन्न भएपलछ प्रालवलिक कायवसम्पादि प्रल वेदि, लबि, भपाव ई र
खिव प्रिालण गिे अन्य कागजा त्यस्तो सलिल वा सिुदायको बैठकबाट अिुिोदि गराई गाउँ पालिकािा
पेश गिुव पिेछ ।
(७) उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिुदायिे आफूिे प्रत्येक लकस्तािा गरे को खिवको सूििा साववजलिक
स्थििा टाँ स गिुवपिेछ र आफूिे गरे का कािकारबाहीको सम्बन्धिा कायवपालिकािे ोकेको प्रलिया
बिोलजि ोकेको अवलिलभत्र साववजलिक पररक्षण गिुवपिेछ ।
(८) गाउँ पालिकािे उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिुदायिाई सम्बखन्ध कािको िालग प्रालवलिक सहयोग
उपिब्ध गराउि िसक्ने भएिा सो कािको िालग आवश्यक प्रालवलिक जिशखक्त सो सलिल वा सिुदाय
आफैिे करारिा लियुक्त गिव सक्नेछ । त्यसरी लियुक्त गररएको प्रालवलिकिाई लदिुपिे पाररश्रलिक
गाउँ पालिकािे कट्टा गरे को कखन्टन्जेन्सीबाट भुक्तािी गिुवपिेछ ।
र, त्यस्तो पाररश्रलिक िाग अिुिािको ीि प्रल श भन्दा बढी हुिे छै ि ।
(९) उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिुदायबाट सञ्चालि हुिे लििाव ण कायविा िोडर, एिाभेटर, रोिर,
डोजर, ग्रेडर लवटु लिि लडस्टर ीव्युटर, लवटु लिि ब्वाइिर जस्ता हे भी िेशीिहरु प्रयोग गिव सलकिे छै ि ।
र, िाग अिुिाि यार गदावको सियका हे भी िेशीि प्रयोग गिुव पिे जलटि प्रकृल को कायव भिी उल्लेख
भएको रहे छ भिे सम्बखन्ध प्रालवलिकको लसफाररसिा गाउँ पालिकाबाट सहिल लिई त्यस्ता िेशीि प्रयोग
गिव सलकिेछ ।
(१०) उपलियि (९) को प्रल बन्धात्मक वाक्यां श लवपरी हे भी िेशीि प्रयोग गरे को पाइएिा त्यस्तो उपभोक्ता
सलिल वा िाभग्राही सिुदायसँग भएको सम्झौ ा रद्द गररिेछ ।
(११) उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिूदायिे पाएको काि आफैिे सम्पन्न गिुव पिेछ र कुिै लििाव ण
व्यवसायी वा सब कन्टर क्टरबाट गराउि सलकिे छै ि । कुिै कारणवश सो सलिल वा सिुदाय आफैिे
सियिा सो काि सम्पन्न गिव िसक्ने भएिा सो कुराको सूििा गाउँ पालिकािाई लदिु पिेछ । त्यसरी सूििा
प्राप्त भएपलछ गाउँ पालिकािे सो सम्बन्धिा आवश्यक जाँ ि गरी सो सलिल वा सिुदायसँग भएको सम्झौ ा
ोडी बाँ की काि ऐि र यस लियिाविी बिोलजि गराउिु पिेछ ।
(१२) उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिुदायिे लििाव ण कायव सम्पन्न गररसकेपलछ गाउँ पालिकािे खटाएको
प्रालवलिक किविारीबाट त्यस्तो कािको जाँ िपास गराई गाउँ पालिकािबाट प्राप्त रकि र
जिसहभालग ाबाट व्यहोररएको श्रि, िगद वा लजन्सी सिे कूि खिवको लववरण गाउँ पालिकािा पेश गिुव
पिेछ । गाउँ पालिकािे त्यसरी प्राप्त भएको लववरण था उक्त लििाव ण कायवको सभे , लडजाइि, िाग
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अिुिाि, सुपररवेक्षण र कायवसम्पादि गिे व्यखक्त था पदालिकारीको िाि र पद सिे खुल्िे गरी कायव
सम्पन्न प्रल वेदि यार गरी अलभिेख राखिु पिेछ ।
(१३) उपलियि (१२) बिोलजि लििाव ण कायव सम्पन्न भएपलछ गाउँ पालिकािे सोको रे खदे ख, ििव सम्भार
गिे लजम्मेवारी सिे
ोकी आयोजिाको स्वालिि उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिुदायिाई िै
हस्तान्तरण गिुव पिेछ ।
(१४) उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिुदायिे आफूिे प्राप्त गरे को कुिै रकि दु रुपयोग गरे को पाइएिा
गाउँ पालिकािे छािलबि गरी त्यस्तो रकि उपभोक्ता सलिल का पदालिकारीहरुबाट दािासाहीिे सरकारी
बाँ की सरह असुि उपर गिुव पिेछ । त्यस्तो रकि असुि उपर गिे कायविा गाउँ पालिकािाई सहयोग
पुयाव उिु सम्बखन्ध प्रिुख लजल्ला अलिकारीको क वव्य हुिेछ ।
(१५) उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिुदायिे प्राप्त गरे को कुिै काििा लििाव ण व्यवसायीिाई संिग्न
गराइएको पाइएिा गाउँ पालिकािे उक्त उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिुदायसँग भएको सम्झौ ा रद्द
गरी त्यस्तो उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिुदायिाई भलवष्यिा त्यस्तो लकलसिको कुिै काि गिव िलदिे
अलभिेख राखी सो काि गिे लििाव ण व्यवसायीिाई कािो सूिीिा राख्न साववजलिक खररद अिुगिि
कायाव ियिा लसफाररस गिुव पिेछ ।
(१६) यस लियि बिोलजि उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिुदायबाट काि गराउँ दा गाउँ पालिकािे
दे हायका लवषयका सम्बन्धिा अपिाउिु पिे कायवलवलि साववजलिक खररद अिुगिि कायाव ियिे
ोकेबिोलजि हुिेछः—
क)
ख)
ग)
घ)
ङ)
ि)
छ)

श्रि िूिक कािको लििाव रण,
उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिूदायको गठि लवलि र काि, क वव्य र अलिकार,
काि वा सेवािा लि व्यलय ा, गुणस्तरीय ा, लदगोपिा अलभवृखद्ध गिे ररका,
आम्दािी खिवको अलभिेख राख्ने,
काि वा सेवाको सुपररवेक्षण र अिुगिि,
लििाव णकायवको फरफारक र जाँ िपास, र
अन्य आवश्यक कुराहरु ।

(१७) उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिूदायिे उपलियि (१३) बिोलजि हस्तान्तरर आयोजिाको सेवा
उपयोग गरे वाप उपभोक्तािे ल िुवपिे सेवा शुल्क ोक्न सक्नेछ र त्यस्तो शुल्क जम्मा गिे कुिै कोष खडा
गरी सोही कोषबाट त्यस्तो लििाव ण कायव सञ्चािि था ििव सम्भार गिुवपिेछ ।

१०८. अिानतबाट लनिायण कार्य गराउनेः (१) गाउँ पालिकािे अिाि बाट काि गिव खिवगिे अलिकार प्राप्त
अलिकारीिे आफुभन्दा एक ह िालथको अलिकारीको स्वीकृल लििु पिेछ ।
(२) अिाि बाट काि गिुवपदाव सो कािको िालग आवश्यक पिे प्रालवलिक सेवा र लििाव ण सािग्री ऐि र यस
लियिाविीको प्रकृया बिोलजि खररद गरी ज्यािािा काि गराउिु पिेछ ।
(३) यस लियिाविी बिोलजि अिाि बाट लििाव ण कायव गिुव परे िा त्यस्तो काि एकिाख रुपैयाँ िा िबढाई
खण्ड खण्ड गरी वा ाव बाट गराउि वा लििाव ण सम्बन्धी काि आवश्यक लििाव ण सािग्री उपिब्ध गराई
ज्यािािा लदि सलकिेछ ।
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१०९. गैर सरकारी संस्थाबाट काि गराउने सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) गाउँ पालिकािे ऐिको दफा ४६ बिोलजि
गैर सरकारी संस्थाबाट काि गराउिकोेे िालग त्यस्तो कािको आवश्यक ा, लकलसि, सियावलि, कािको
गुणस्तर, जिशखक्त, कायव सञ्चािि लवलि सलह को कायवक्षेत्रग श व र िाग्ने रकिको िोटािोटी अिुिाि
यार गिुव पिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजिको काि गराउिको िालग त्यस्तो काि गर्व िे उद्दे श्य राखी प्रिलि कािूि
बिोलजि द ाव भएको र लियि १९ बिोलजिको िौजुदा सूिीिा सिावेश भएका गैर सरकारी संस्थािाई
कम्तीिा पन्ध्र लदिको अवलि लदई रालष्टरयस्तर वा स्थािीयस्तरको दै लिक सिािारपत्रिा सूििा प्रकाशि गरी
सो संस्थाबाट प्रस्ताव िाग गिुव पिेछ ।
(३) उपलियि (२) बिोलजिको सूििािा दे हायका कुराहरु खुिाउिु पिेछः–
क) गाउँ पालिकाको िाि र ठे गािा,
ख) प्रस्तालव कायवको प्रकृल , पररिाण र अन्य आवश्यक लववरण,
ग) प्रस्तालव कायव गिुव पिे स्थाि र सम्पन्न गिुवपिे अवलि,
घ) प्रस्ताव दाखखिा गिुव पिे अखन्ति लिल र स्थाि,
ङ) प्रस्तावको ढाँ िा,
ि) प्रस्तावदा ािे प्रस्तावसाथ पेश गिुवपिे कागजा ,
छ) भुक्तािीका श व र कर कट्टी, र
ज) गाउँ पालिकािे आवश्यक ठािेका अन्य कुरा ।
(४) उपलियि (२) बिोलजिको िाग अिुसार पिव आएका प्रस्तावहरु प्रस्तावदा ाको रोहवरिा खोिी
िुिुल्का यार गिुव पिेछ ।
(५) िूल्याङ्कि सलिल िे उपलियि (१) बिोलजिको कायवक्षेत्रग श व पूरा गरी न्यूि ि रकि प्रस्ताव गिे
प्रस्तावदा ाको प्रस्ताव स्वीकृल का िालग प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ सिक्ष लसफाररस गिुव पिेछ ।
(६) उपलियि (५) बिोलजि लसफाररस भएको प्रस्ताव उपयुक्त दे खखएिा गाउँ पालिकािे त्यस्तो प्रस्ताव
स्वीकृ गरी सम्बखन्ध प्रस्तावदा ािाई सम्झौ ा गिव आउि लिल खोिी सूििा लदिु पिेछ र त्यस्तो लिल िा
लिज उपखस्थ भएिा लिजसँग सम्झौ ा गिुव पिेछ ।
(७) उपलियि (६) बिोलजि सूििा लदईवएको प्रस्तावदा ा सम्झौ ा गिव िआएिा लिजपलछको उपलियि (१)
बिोलजिको कायव क्षेत्रग श व पूरा गरी सवैभन्दा कि रकि प्रस्ताव गिे प्रस्तावदा ासँग सम्झौ ा गिव
सलकिेछ ।
पररच्छे द– १०
पुनराविोकन सम्बन्धी व्यवस्था

११०. प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृत सिि लदईने लनवेदनिा खुिाउनु पनन कुराः खररद कारबाही वा लिणवयको
पुिराविोकिको िालग ऐिको दफा ४७ बिोलजि प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ सिक्ष लिवेदि लदि िाहिे
बोिपत्रदा ा वा प्रस्तावदा ािे त्यस्तो लिवेदििा दे हायका कुराहरु खुिाई हस्ताक्षर गरे को हुिु पिेछः—
क) लिवेदकको िाि, ठे गािा, टे लिफोि, फ्याि िम्वर र ईिेि ठे गािा,
ख) सङ्गलठ संस्था भए त्यसरी लिवेदि लदि सो संस्थािे प्रदाि गरे को अलिकार पत्र,
ग) बोिपत्र संख्ा,
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घ) लिवेदि लदिुपिे थ्ग र कािूिी आिार,
ङ) सम्बद्ध कागजा को प्रल लिलप ।

१११. रकिको हदः ऐिको दफा ४७ को उपदफा (८) को प्रयोजिको िालग दु ई करोड रुपैयाँभन्दा कि रकिको
खररद कारबाहीको सम्बन्धिा पुिराविोकि सलिल सिक्ष लिवेदि लदि सलकिे छै ि ।
र, पूववयोग्य ा वा प्रालवलिक प्रस्ताव जस्ता िूल्य िखुल्िे प्रकृल का बोिपत्र वा प्रस्तावको िूल्याङ्कि उपर
पुिराविोकि सलिल सिक्ष लिवेदि लदि यस लियििे बािा पिे छै ि ।

११२. पुनराविोकनको िालग लदइने लनवेदनिा खुिाउनु पनन कुराः (१) ऐिको दफा ४९ बिोलजि
पुिराविोकिको िालग लिवेदि लदि िाहिे बोिपत्रदा ा वा प्रस्तावदा ािे सो लिवेदििा दे हायका कुरा
खुिाई हस्ताक्षर गरे को हुिु पिेछः—
क) लिवेदकको िाि, ठे गािा, टे लिफोि िम्बर, फ्याि िम्वर र इिेि ठे गािा,
ख) सँगलठ संस्थाको फवबाट लिवेदि लदइिे भए त्यसरी लिवेदि लदि अलिकार प्रदाि गिे कागजा ,
ग) खररद कारबाहीको संलक्षप्त लववरण,
घ) खररद सम्झौ ा भइसकेको भए त्यस्तो सम्झौ ा भएको लिल र प्राप्त गिे आपूल वक ाव , लििाव ण व्यवसायी,
परािशवदा ा वा सेवा प्रदायक,
ङ) लिवेदकिे खररद सम्झौ ा पाउिु पिे थ्ग था कािूिी आिार,
ि) खररद सम्झौ ा प्राप्त गिेिे त्यस्तो सम्झौ ा पाउि िपिे थ्ग था कािूिी आिार,
छ) लिवेदकको साम्पलिक (प्रोपराईटरी), व्यापाररक र अन्य गोप्य जािकारी सुरक्षा गिवको िालग
पुिराविोकि सलिल िे कुिै लवशेष उपाय गररलदिु पिे भए त्यस्तो लवशेष उपाय, र
ज) सम्झौ ा प्राप्त िगरे का कारणिे लिवेदकिाई भएको वा पुग्न सक्ने वास्तलवक हालि िोिािी ।
(२) उपलियि (१) बिोलजिको लिवेदिको साथ लिवेदकिे आफूिे गरे को दावी पुलष्ट गिे कागजा को
प्रल लिलप संिग्न गिुव पिेछ । त्यस्तो कागजा लिजसँग हुि िसक्ने प्रकृल को भएिा लिजिे त्यस्तो कागजा
सम्बखन्ध लिकायबाट लझकाई पाउि पुिराविोकि सलिल सिक्ष अिुरोि गिव सक्नेछ ।
(३) उपलियि (१) बिोलजिको लिवेदििा उखल्लखख लवषयका सम्बन्धिा लिवेदकिे पुिराविोकि सलिल
सिक्ष सुिुवाई गराउि िाहे िा सो सम्बन्धी कारण र आिार त्यस्तो लिवेदििा खुिाउिु पिेछ ।

११३. ििानत राख्नु पननः (१) ऐिको दफा ५० बिोलजि लिवेदि लदिे लिवेदकिे बोिपत्र वा प्रस्ताविा आफूिे
कबोि गरे को रकिको ०.१५ (शुन्य दशििब एक पाँ ि) प्रल श िे हुि आउिे रकि बराबरको िगद रकि
वा कम्तीिा िब्बे लदि िान्य अवलि भएको बैङ्क जिाि पेश गिुव पिेछ ।
(२) पूववयोग्य ा वा प्रालवलिक प्रस्ताव जस्ता िूल्य िखुल्िे प्रकृल का प्रस्तावको िूल्याङ्कि उपर पुिराविोकि
सलिल सिक्ष लिवेदि लदिु पदाव पूववयोग्य ा प्रस्तावको हकिा लियि ६१ को उपलियि (१) को प्रल बन्धात्मक
वाक्यां शको अिीििा रही ोलकएको एकिुष्ट रकि र प्रालवलिक प्रस्तावको हकिा बोिपत्र जिाि को दश
प्रल श िे हुिे रकि बराबर जिाि राखिु पिेछ ।
(३) पुिराविोकि सलिल िे आफू सिक्ष परे को लिवेदि उपर गिे कारबाही सम्बन्धी व्यबस्था संघीय कािूि
बिोलजि हुिेछ ।
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११४. पुनराविोकनको लनवेदन पठाउने तररकाः (१) प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ वा पुिराविोकि सलिल
सिक्ष पुिराविोकिको िालग लदिे लिवेदि बोिपत्रदा ा वा प्रस्तावदा ा आफैिे बुझाउि वा हुिाक, कुररयर
वा लवद् यु ीय िाध्यिवाट पठाउि सक्नेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि हुिाक, कुररयर वा लवद् यु ीय िाध्यिवाट पठाइएको लिवेदि ऐि वा यस
लियिाविीिा ोलकएको सियावलिलभत्र िपुगेिा त्यस्तो लिवेदि उपर कुिै कारबाही हुिे छै ि ।
(३) गाउँ पालिकािे उपलियि (१) बिोलजि पुिराविोकिको लिवेदि परे को जािकारी प्राप्त गरे पलछ
पुिराविोकि सलिल िे लिणवय िलदएसम्म खररद सम्झौ ा रोक्का राखिु पिेछ ।

११५. िानकारी तथा प्रलतलक्रर्ािा उल्लेख गनुयपनन कुराः (१) ऐिको दफा ५० को उपदफा (३) बिोलजि
कायाव ियिे पुिराविोकि सलिल िाई लदिे जािकारी था प्रल लियािा पुिराविोकिको लिवेदििा
गररएको दावी सम्बन्धी थ्ग लववरण, खररद कारबाहीको कािूिी आिार र सम्वद्ध कागजा को प्रल लिलप
संिग्न गिुव पिेछ ।
(२) पुिराविोकि सलिल िे कायाव ियिाई खररदसँग सम्बखन्ध कागजा िध्ये उपयुक्त कागजा वा त्यसको
कुिै अंश पेश गिव आदे श लदएिा कायाव ियिे आदे श बिोलजिको कागजा उपिब्ध गराउिु पिेछ ।

११६. उपम्भस्थत हनुपननः पुिराविोकि सलिल िे पुिराविोकिको िििा उपखस्थ हुि सूििा गरे को अवस्थािा
सूििा बिोलजि आलिकाररक प्रल लिलि उपखस्थ हुिे व्यबस्था कायाव ियिे लििाउिु पिेछ ।

११७. उिूरी सम्बन्धी लनणयर्को अलभिेखः पुिराविोकिको सम्बन्धिा कायाविय, पुिराविोकि सलिल वा
अन्य लिकायबाट भएको लिणवय र त्यस्तो लिणवयको सम्बन्धिा अपिाइएको उपिारात्मक कदिहरुको
अलभिेख राखी त्यसको जािकारी प्रत्येक वषव साववजलिक खररद अिुगिि कायावियिाई लदिु पिेछ ।
पररच्छे द – ११
खररद सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था

११८. बिेट संकेत उल्लेख गनुयपननः गाउँ पालिकािे खररद सम्झौ ािा बजेट संके उल्लेख गिुव पिेछ ।
११९. सम्झौता गनय कार्यसम्पादन ििानत पेश गनुयपननः (१) स्वीकृ बोिपत्रको बोिपत्रदा ािे ऐिको दफा
२७ को उपदफा (४) बिोलजि कायवसम्पादि जिाि पेश गदाव बोिपत्र सम्बन्धी कागजा िा उल्लेख भएको
ढां िािा ऐिको दफा २७ को उपदफा (३) बिोलजिको म्यादलभत्र वालणज्य बैंकबाट जारी भएको
कायवसम्पादि जिाि पेश गिुव पिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजिको कायव सम्पादि जिाि पेश गदाव ऐिको दफा २७ को उपदफा (४) िा उल्लेख
गरे बिोलजिको रकि हुिु पिेछ ।
(३) उपलियि (२) बिोलजि खररद सम्झौ ािा रकि िखुल्िे सम्झौ ाको हकिा गाउँ पालिकािे बोिपत्र
सम्बन्धी कागजा िा ोकी लदएको कायवसम्पादि जिाि पेश गिुव पिेछ ।
(४) खररद सम्झौ ािा अन्यथा व्यवस्था भएकोिा बाहेक उपलियि (१) बिोलजिको कायवसम्पादि
जिाि को िान्य अवलि त्यस्तो सम्झौ ािा उखल्लखख िािसािाि आपूल व वा हस्तान्तरण गिुवपिे अखन्ति
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अवलि वा प्रत्याभूल (वारे न्टी) को अवलि वा लििाव ण कायवको त्रुलट सच्चाउिे दालयि (लडफेक्ट िायलबलिलटज)
को अवलिभन्दा कम्तीिा एक िलहिा बढी अवलिको हुिुपिेछ ।
(५) लवदे शी वैंकिे जारी गरे को कायव सम्पादि जिाि िेपाििा स्थापिा भएको कुिै वालणज्य बैंकिे प्रल
प्रत्याभूल (काउण्टर ग्यारे न्टी) गरे को भएिा िात्र िान्य हुिेछ ।

१२०. सम्झौता कार्ायन्वर्न सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) गाउँ पालिकािे खररद सम्झौ ा कायावन्वयि गदाव
आवश्यक ािुसार दे हायका काि गिुव पिेछः—
क) खररद सम्झौ ा भएपलछ सम्बखन्ध आपूल वक ाव , परािशवदा ा, सेवा प्रदायक वा लििाव ण व्यवसायीसँग
आवश्यक भए बैठक (पोष्ट लबड कन्फ्रेन्स) गिे,
ख) सम्झौ ा कायाव न्वयि सम्बन्धी कायवयोजिा र कायव ालिका यार गिे,
ग) सम्झौ ाको श व बिोलजि सियलभत्रै प्रल पत्र खोल्िे व्यवस्था गिे ,
घ) आवश्यक भएिा सम्झौ ा कायाव न्वयि टोिी गठि गिे,
ङ) सम्झौ ा प्रशासि कायवयोजिा अिुसार खररद सम्झौ ा कायावन्वयिको प्रगल अिुगिि गिे र गुणस्तर
पक्षको लिरीक्षण र परीक्षण गिे,
ि) लििाव ण व्यवसायीिाई लििावण कायवस्थि सुम्पिे र सो स्थिसम्म पहँ ेुिको व्यवस्था लििाउिे , खररद
सम्झौ ाको हे रफेर, भेररएशि आदे श, िूल्य सिायोजि, खररद सम्झौ ा लििम्वि वा अन्त, कायव सम्पन्न
प्रिाणीकरण, भुक्तािी आलदको व्यवस्थापि गिे,
छ) गाउँ पालिका र आपूल वक ाव , परािशवदा ा, सेवा प्रदायक वा लििाव ण व्यवसायीबीि कुिै लववाद उत्पन्न
भए त्यस्तो सम्झौ ािा उखल्लखख लववाद सिािािको उपाय अपिाउिे , सम्झौ ा उल्लंघि भएको
अवस्थािा सम्झौ ािा उखल्लखख उपिार सम्बन्धी व्यवस्था अिुसार कारबाही अलघ बढाउिे,
ज) बजेट र िाग िेखा (कस्ट एकाउन्टीङ्ग) को पक्ष िगाय सम्झौ ा कायाव न्वयिको लविीय पक्षको
व्यवस्थापि गिे,
झ) लििाव ण व्यवसायीिे लििाव ण कायवस्थििा अिुसूिी–१२ बिोलजिको लववरण सूििा पाटीिा अलिवायव
रूपिा राख्ने व्यवस्था गिुव पिे,
ञ) सम्झौ ा कायाव न्वयिसँग सम्बखन्ध कागजा लसिलसिाबद्ध र व्यवखस्थ ढं गिे राख्ने,
ट) सम्पादि भएको काि स्वीकृ गिे, र
ठ) सम्झौ ा कायाव न्वयिको आवलिक प्रल वेदि एक ह िालथको अलिकारी सिक्ष पेश गिे ।
(२) यस लियिाविीिा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलि खररद सम्झौ ा कायाव न्वयिको सुपरीवेक्षण
गिे गाउँ पालिका वा अन्य लिकायिे आपूल वक ाव , परािशवदा ा, सेवा प्रदायक वा लििाव ण व्यवसायीको खररद
सम्झौ ािा उखल्लखख अलिकारिा प्रल कुि असर िपिे गरी िक्शा, स्पेलसलफकेशि र खररद सम्झौ ाको
श व अिुसार खररद सम्झौ ा कायाव न्वयि भए िभएको सुपरीवेक्षण गिव सक्नेछ ।

१२१. बीिा गराउनु पननः (१) खररद सम्झौ ािा अन्यथा व्यवस्था भएकोिा बाहेक दश िाख रुपैयाँभन्दा बढी
िूल्यको लििाव ण कायव गिे लििाव ण व्यवसायीिे दे हायको कुराको बीिा गराउिु पिेछः—
क) लििाव ण सािग्री, प्रयोग गररिे िेलशि, औजार वा प्लाण्ट िगाय लििाव ण कायवको पूणव प्रल स्थापि खिव,
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजिको िालग “खिव” भन्नािे िाफा सिे िाई जिाउँ छ ।
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ख) पेशाग शुल्क, लििाव ण कायवको कुिै भाग भत्काउि, हटाउि था कुंडा ककवट वा खेर गएको सािग्री
हटाउिको िालग िाग्ने खिव िगाय हािी वा िोिािी भए वाप हुिे खिव वा सो सम्बन्धी आिुषालङ्गक
खिव सिेट्िका िालग खण्ड (क) बिोलजिको प्रल स्थापि खिवको पन्ध्र प्रल श रकि वा खररद
सम्झौ ािा उल्लेख भए बिोलजिको अल ररक्त रकि,
ग) लििाव ण व्यवसायीिे लििावणस्थििा ल्याएको आफ्िो उपकरण र अन्य वस्तुको लििावण स्थििा
प्रल स्थापि गिव िाग्ने पयाव प्त रकि,
घ) लििाव ण व्यवसायीिाई लििाव णस्थि सुखम्पएको लिल दे खख हस्तान्तरण प्रिाणपत्र जारी गररिे लिल सम्म
लििाव ण कायवको कुिै खण्ड वा अंशिा उपलियि (२) िा उल्लेख भएको कारण बाहे क अन्य जुिसुकै
कारणबाट हुिे सबै हािी िोिािी,
ङ) लििाव ण व्यवसायीको दे हायका दालयिहरुः
(१) लििाव ण व्यवसायीिे त्रुलट सच्याउिे दालयिको अवलििा आफ्िो दालयि पािि गिे िििा भएको
हािी िोिािी, र
(२) त्रुलट सच्याउिे दालयिको अवलि प्रारम्भ हुिुअलघ उत्पन्न भएको कुिै कारणबाट त्रुलटसच्याउिे
दालयिको अवलििा भएको हािी िोिािी ।
ि) कािदारको दु घवटिा वीिा गिुवपिे ।
(२) यस लियििा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलि लििाव ण व्यवसायीिे उपलियि (१) को खण्ड
(घ) बिोलजिको वीिाबाट दे हायका कारणबाट भएको हािी िोिािी वा क्षल को िालग दालयि वहि गिुव
पिे छै ि: क) युद्ध, शत्रु ा वा आििण,
ख) लवद्रोह, िाखन्त, लबप्लव वा सैलिक शासि वा गृह युद्ध,
ग) लवलकरणको फैिावट, आणलवक इन्धिको लवलकरण वा आणलवक इन्धिको ज्वििबाट उत्पन्न
आणलवक फोहर वा लवलकरणयुक्त लवषादी लवष्फोट वा अन्य हालिकारक िहरुको लवष्फोट वा
आणलवक संयोजि वा सोको आणलवक अंशको प्रदु षण, र
घ) ध्वलिक वा ल व्र ध्वलिक गल िा उड् िे हवाई जहाज वा हवाई यन्त्रद्वारा श्रृलज वायुको िाप ।
(३) खररद सम्झौ ािा अन्यथा व्यवस्था भएकोिा बाहे क लििाव ण कायव गदाव वा त्यसिा रहे को कुिै त्रुलट
सुिार गदाव भएको वा त्यस्ता कायवको पररणािस्वरुप भएको दे हायको हािी िोिािी वाप को क्षल पूल वको
दावी र त्यस्तो दावी सम्बन्धी कारबाही गदाव िागेको खिव था दस्तुर लििाव ण व्यवसायीिे व्यहोिुव पिेछः—
क) कुिै व्यखक्तिाई िोटपटक िागेिा वा लिजको िृत्यु भएिा, वा
ख) लििाव ण कायविा बाहे क कायव सञ्चािि र सम्पन्नको लसिलसिािा कुिै सम्पलििा भएको हािी िोिािी,
(४) िािसािाि खररदिा लस.आई.पी. (क्याररज एण्ड इन्सोरे न्स पेड टु ) िूल्यको कम्तीिा ११० प्रल श
रकि बराबरको गोदािदे खख गोदािसम्म युद्ध, हड ाि र आगजिी सिे को सबै जोखीि ब्यहोिे गरी
बीिा गराउिु पिेछ ।
(५) परािशव सेवा खररदिा परािशवदा ािे सम्झौ ा गरे को ीस लदि लभत्र सम्झौ ाको कुि रकिको सबै
लकलसिको जोखखि व्यहोिे गरी गाउँ पालिकािाई लिश व भुक्तािी हुिे पेशाग दालयि बीिा (प्रोफेसिि
िायलबलिटी इन्सोरे न्स) गराउिु पिेछ ।
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(६) प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ को लिखख स्वीकृल लबिा बीिाका श विा कुिै पररव वि गिव सलकिे छै ि
।

१२२. पेश्की भुक्तानी र िछर्ौट गनन व्यवस्थाः (१) आपूल वक ाव , लििावण व्यवसायी, सेवाप्रदायकिाई ऐिको
दफा ५२क. को अिीििा रही खररद सम्झौ ािा व्यवस्था भए बिोलजि पेश्की लदि सलकिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि लदइएको पेश्की रकि जम्मा भएको बैंकको खा ा र खिवको प्रयोजि खुल्िे
िालसक लववरण आपूल वक ाव , लििाव ण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकिे गाउँ पालिकािाई लियलि रूपिा
उपिब्ध गराउिु पिेछ ।
(३) उपलियि (१) बिोलजि पेश्की लदँ दा आपूल वक ाव , लििावण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकबाट त्यस्तो पेश्की
रकि खाम्ने गरी र लिजिे सम्झौ ा बिोलजि काि िगरे िा सो लिकायिे अिुरोि गरे पलछ त्काि त्यस्तो
लिकायिाई भुक्तािी गिे गरी वालणज्य बैङ्कबाट जारी भएको बैङ्क जिाि एवं त्यस्तो बैङ्क जिाि लवदे शी
बैङ्किे जारी गरे को भए िेपाि लभत्रको वालणज्य बैङ्किे प्रल प्रत्याभूल (काउन्टर ग्यारे ण्टी) लिई पेश्की लदिु
पिेछ ।
(४) उपलियि (३) बिोलजिको बैंक जिाि को िान्य अवलि खररद सम्झौ ािा उल्लेख भएको पेश्की
फछयौट गिुव पिे अवलि भन्दा कम्तीिा एक िलहिा भन्दा बढी अवलिको हुिु पिेछ ।
(५) गाउँ पालिकािे उपलियि (१) बिोलजि लदएको पेश्की खररद सम्झौ ािा उल्लेख भए बिोलजि प्रत्येक
रलिङ्ग लबि वा अन्य लबि बीजकबाट कट्टा गिुव पिेछ ।
(६) आपूल वक ाव , लििाव ण व्यवसायी, सेवाप्रदायकिे खररद सम्झौ ा बिोलजिको काि त्यस्तो सम्झौ ािा
उखल्लखख सियावलि लभत्र सम्पादि िगरे को कारणिे यस लियि बिोलजिको पेश्की फछ्यौट हुि िसकेिा
गाउँ पालिकािे उपलियि (३) बिोलजिको बैंक जिाि को रकि सम्बखन्ध बैंकबाट प्राप्त गरी पेश्की
फछयौट गिुव पिेछ र लिजबाट त्यस्तो पेश्की रकिको सयकडा दश प्रल श ब्याज सिे असूि उपर गिुव
पिेछ ।
(७) गाउँ पालिकािे प्रल पत्रद्वारा िािसािाि लझकाउँ दा आफ्िो कायाव ियिा िािसािाि प्राप्त भएको
लिल िे ीस लदिलभत्र प्रल पत्र खोिेको पेश्की रकि फछ्र्यौट गिुव पिेछ ।
(८) िािसािाि उपिब्ध गराउिे सम्बखन्ध आपूल वक ाव बाट िािसािाि उपिब्ध हुि िसकेकोिा वा
िािसािाि उपिब्ध गराउिे लििाव रर सियलभत्र िािसािाि प्राप्त हुि िसकेिा सािारण या प्रल पत्र रद्द
गिुव पिेछ र सो वाप बैंकिा जम्मा भएको रकि लफ ाव लिई प्रल पत्र खोिेको पेश्की रकि फछ्र्यौट गिुव
पिेछ ।

१२३. लप्रलसपिेन्ट् लनरीिणः (१) लवदे शबाट खररद गररिे िािसिािको लप्रलसपिेन्ट लिरीक्षण गिुवपिे भएिा
गाउँ पालिकािे सो दे शिा आफ्िो प्रल लिलि लियुक्त गरी त्यस्तो लिरीक्षण गराउि सक्नेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि प्रल लिलि लियुक्त गदाव ऐि र यस लियिाविी बिोलजिको कायवलवलि अपिाई
लियुक्त गिुवपिेछ ।

१२४. िािसािानको लनरीिण र स्वीकृलतः (१) गाउँ पालिकािे आपूल व गररएका िािसािाि सम्झौ ािा
उखल्लखख प्रालवलिक स्पेलसलफकेशि र गुणस्तर बिोलजिका भए िभएको लिरीक्षण वा परीक्षण गिुव गराउिु
पिेछ ।
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(२) उपलियि (१) बिोलजि लिरीक्षण वा परीक्षण गदाव गराउँ दा िािसािाि लिरीक्षण वा परीक्षण सम्बन्धी
प्रिलि कािूि भए सोही कािूि बिोलजि र िभएिा खररद सम्झौ ािा उखल्लखख कायवलवलि बिोलजि गिुव
पिेछ । त्यस्तो कायवलवलि पलि िभए गाउँ पालिकािे उपयुक्त सम्झेको कायवलवलि बिोलजि गिुव पिेछ ।
(३) उपलियि (१) को प्रयोजिको िालग गाउँ पालिकािे त्यस्तो लिरीक्षण वा परीक्षण गिे प्रयोजिका िालग
एक वा एकभन्दा बढी लिकाय वा अलिकारी ोक्न वा सम्बखन्ध िािसािाि सम्बन्धी बढीिा ीि जिा लवज्ञ
रहे को एक सलिल गठि गिव सक्नेछ ।
(४) उपलियि (३) बिोलजिको लिकाय, अलिकारी वा सलिल िे आपूल व गररएका िािसािाि लिररक्षण वा
परीक्षण गदाव गाउँ पालिकािे त्यस्तोेे िािसािािको ििुिा र लवलशष्ट ा लसिबन्दी गरी राखेको भए त्यस्तो
ििूिा र लवलशष्ट ा बिोलजि जाँ ि गिुवपिेछ । त्यसरी जाँ ि गदाव त्यस्तो ििूिा र लवलशष्ट ा अिुरुप भएको
िािसािाि स्वीकृ गरी िभएका िािसािाि आपूल वक ाव िाई िै लफ ाव गिुव पिेछ ।
(५) उपलियि (४) बिोलजि लिरीक्षण वा परीक्षण गदाव आवश्यक ािुसार सबै िािसािाि वा सोको ििूिा
छिौट गरी लिरीक्षण वा परीक्षण गिव सलकिेछ ।
(६) लिरीक्षण वा परीक्षण गिे लिकाय, अलिकारी वा सलिल िे उपलियि (४) र (५) बिोलजि लिरीक्षण वा
परीक्षण गरी सकेपलछ स्वीकृ र अस्वीकृ िािसािािको लववरण उल्लेख गरी लिरीक्षण प्रल वेदि यार
गिुव पिेछ । त्यस्तो प्रल वेदििा जाँ ि भएको िािसािािको िाि, प्रल श , स्पेलसलफकेशि, लिरीक्षण वा
परीक्षणको पररणाि उल्लेख गिुव पिेछ र त्यस्तो प्रल वेदििाई गाउँ पालिकािे खररद कारबाहीको
अलभिेखको रुपिा राखिु पिेछ ।
(७) यस लियि बिोलजि िािसािाि लिरीक्षण वा परीक्षण गदाव लिरीक्षण वा परीक्षण गिे लिकाय, अलिकारी
वा सलिल र आपूल वक ाव बीि कुिै लववाद उत्पन्न भएिा त्यस्तो लववाद खररद सम्झौ ािा उल्लेख भएको
लववाद सिािािको प्रकृया बिोलजि सिािाि गिुवपिेछ ।
(८) यस लियििा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलि पच्चीस हजार रुपैयाँ सम्मको िािसािाि
गाउँ पालिकाको भण्डार शाखा/इकाईको प्रिुखिे आवश्यक लिरीक्षण वा परीक्षण गरी बुलझलिि सक्नेछ ।

१२५. िािसािानको लििाि लबक्री तथा रकि असूिी गननः (१) लियि १२४ को उपलियि (४) बिोलजि
अस्वीकृ िािसािाि आपूल वक ाव िे त्काि लफ ाव ििगे खररद सम्झौ ािा ोलकएको सिायावलि लभत्र
त्यस्तो िािसािाि उठाई लफ ाव िैजाि र सोको सट्टा स्पेलसलफकेशि बिोलजिको सािाि आपूल व गिव
गाउँ पालिकािे आपूल वक ाव िाई लिखख जािकारी लदिु पिेछ ।
(२) गाउँ पालिकािे उपलियि (१) बिोलजिको जािकारी हुिाक वा कुररयर सलभवस िाफव पठाउिे भए
लफ ी रलसद सलह को पत्र पठाउिु पिेछ ।
(३) उपलियि (१) बिोलजिको सूििाको अवलिलभत्र आपूल वक ाव िे िािसािाि बुलझलिि अस्वीकार गरे िा
वा खररद सम्झौ ािा ोलकएको सिायावलि लभत्र उठाई ििगेिा गाउँ पालिकािे त्यस्तो िािसािाि
साववजलिक लििाि लबिी गरी सो िािसािाि भण्डारण गिव िागेको खिव र त्यस सम्बन्धी अन्य खिवहरु,
बाँ की रहे को पेश्की रकि, पूवव लििाव रर क्षल पूल व र लिजिे गाउँ पालिकािाई ल िुवपिे अन्य कुिै रकि भए
सो रकि सिे लििाि लबिी िूल्यबाट कट्टा गरी बां की रहेको रकि आपूल वक ाव िाई लफ ाव गिुव पिेछ ।
(४) उपलियि (३) बिोलजिको लििाि लबिीबाट प्राप्त भएको रकि सिे बाट असूि हुि िसकेको रकि
आपूल वक ाव बाट प्रिलि कािूि बिोलजि सरकारी बाँ की सरह असूि उपर गररिेछ ।
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१२६. कार्य स्वीकार प्रलतवेदनः (१) गाउँ पालिकािे सम्पन्न भएको लििावण कायव, आपूल व गररएको िािसािाि वा
प्रदाि गररएको सेवा स्वीकादाव सोको प्रल वेदि यार गिुव पिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजिको प्रल वेदििा दे हायका कुरा उल्लेख हुिु पिेछः—
क) खररद सम्झौ ा संख्ा,
ख) सम्पन्न भएको लििाव ण कायव, प्राप्त भएको िािसािाि वा सेवाको लववरण,
ग) लििाव ण कायव सम्पन्न भएको वा िािसािाि वा सेवा प्राप्त भएको लिल ,
घ) सम्पन्न लििाव ण कायव, प्राप्त िािसािाि वा सेवा स्वीकृ भएको लिल ।
(३) उपलियि (२) बिोलजिको प्रल वेदि यार भएपलछ गाउँ पालिकािे आवश्यक प्रलिया पूरा गरी
भुक्तािीको िालग आलथवक प्रशासि शाखा वा लिकायिा अलबिम्व िेखी पठाउिु पिेछ ।

१२७. भेररएशन आदे शः (१) खररद सम्झौ ा गदावको बख पूवाविुिाि गिव िसलकएको पररखस्थल सो सम्झौ ा
कायाव न्वयिको िििा लसजविा भई ऐिको दफा ५४ बिोलजि गाउँ पालिकािे भेररएसि आदे श जारी गिुव पिे
भएिा यस लियिाविी बिोलजिको प्रलिया पूरा गरी दे हाय अिुसार पदालिकारीिे जारी गिव सक्नेछः
क) गाउँ पालिकािा पाँ ि प्रल श सम्मको भेररएशि प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ िे ,
ख) गाउँ पालिकािा पन्ध्र प्रल श सम्मको भेररएशि अध्यक्षिे,
ग) गाउँ पालिकािा पन्ध्र प्रल श भन्दा िालथको भेररएशि कायवपालिकािे ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि लििाव ण कायवको भेररएसि आदे श जारी गिुव पदाव दे हाय बिोलजिको लववरण
खुिाई ऐिको दफा ५४ बिोलजि त्यस्तो भेररएसि स्वीकृ गिे अलिकार प्राप्त पदालिकारीिे प्रिालण
गरे को हुिु पिेछ: (क) लििाव ण कायवको डर ईङ, लडजाईि था स्पेलसलफकेशि आलद बदल्िु पिे वा िपिे र बदल्िु पिे भएिा
लििाव ण कायवको आिारभू प्रकृल वा क्षेत्र पररव वि हुिे वा िहुिे कुरा,
(ख) भेररएशि पररिाणको प्रालवलिक पुष्ट्ट्याईं र कारण,
(ग) ऐिको दफा ५क. को उपदफा (२) बिोलजि िाग अिुिाििा प्रभाव पिे भए सोको प्रल श , र
(घ) स्वीकृ बजेट था कायविििा परे वा िपरे को कुरा ।
(३) उपलियि (१) बिोलजि िािसािाि वा अन्य सेवा कायवको भेररएसि आदे श जारी गिुव पदाव दे हाय
बिोलजिको लववरण खुिाई ऐिको दफा ५४ बिोलजि यस लियिको उपलियि (१) िा ोलकए बिोलजि
भेररएसि स्वीकृ गिे अलिकार प्राप्त पदालिकारीिे प्रिालण गरे को हुिु पिेछ: (क) िािसािाि वा अन्य सेवाको डर ईङ, लडजाईि था स्पेलसलफकेशि आलद बदल्िु पिे वा िपिे र बदल्िु
पिे भएिा त्यस्तो िािसािाि वा सेवाको आिारभू प्रकृल वा क्षेत्र पररव वि हुिे वा िहुिे कुरा,
(ख) भेररएशि पररिाणको प्रालवलिक पुष्ट्ट्याईं र कारण,
(ग) ऐिको दफा ५क. को उपदफा (२) बिोलजि िाग अिुिाििा प्रभाव पिे भए सोको प्रल श ,
(घ) स्वीकृ बजेट था कायविििा परे वा िपरे को कुरा ।
(४) उपलियि (१) बिोलजि परािशव सेवाको भेररएसि आदे श जारी गिुव पदाव दे हाय बिोलजिको लववरण
खुिाई ऐिको दफा ५४ बिोलजि यस लियिको उपलियि (१) िा ोलकए बिोलजि भेररएसि स्वीकृ गिे
अलिकार प्राप्त पदालिकारीिे प्रिालण गरे को हुिु पिेछ: -
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(क) परािशव सेवाको कायवक्षेत्र, आवश्यक ा, कायवक्षेत्रग श व, योग्य ा वा लवशेषज्ञ ा आलद बदल्िु पिे िपिे
र बदल्िु पिे भएिा त्यस्तो सेवाको आिारभू प्रकृल वा क्षेत्र वा प्रस्तालव दक्ष वा लवशेषज्ञ पररव वि
हुिे वा िहुिे कुरा,
(ख) भेररएशि पररिाणको प्रालवलिक पुष्ट्ट्याईं र कारण,
(ग) ऐिको दफा ५क. को उपदफा (२) बिोलजि िाग अिुिाििा प्रभाव पिे भए सोको प्रल श , र
(घ) स्वीकृ बजेट था कायविििा परे वा िपरे को कुरा ।
(५) गाउँ पालिकािे उपलियि (१) बिोलजि भेररएसि आदे श जारी गदाव लवशेषज्ञहरूको सिूह िाफव
आवश्यक जाँ िबुझ गराई प्राप्त लसफाररसको आिारिा िात्र जारी गिव सक्नेछ ।

१२८. िूल्य सिार्ोिनः (१) गाउँ पालिकािे िूल्य सिायोजि गिव सलकिे कुरा खररद सम्झौ ािा उल्लेख गिुव
पिेछ ।
(२) खररद सम्झौ ािा िूल्य सिायोजिको व्यवस्था गदाव दे हायका कुराहरु सिे उल्लेख गिुव पिेछः—
क) िूल्य सिायोजि गिे अवस्था,
ख) लििाव रण गिे सूत्र, यस खण्ड बिोलजि सूत्र लििाव रण गदाव सम्पन्न भएको काििा िागेको श्रि, सािग्री र
उपकरणहरुको िात्र िूल्य सिायोजि हुिे गरी सूत्र लििाव रण गिुव पिेछ ।
ग) िूल्य सिायोजिको अलिक ि रकि,
घ) खण्ड (ख) बिोलजिको सूत्रिा प्रयोग गररिे िूल्यको संरििा (श्रि, उपकरण, सािग्री, ईन्धिको िूल्य
आलद),
ङ) प्रत्येक िूल्य संरििाको िूल्य सिायोजि गिव प्रयोग गररिे सम्वद्ध िूल्यसूिी (ईिीसेज)
ि) िूल्यसूिी उल्लेख गिव प्रयोग गररिे िुद्रा र भुक्तािी लदि प्रयोग गररिे िुद्रावीिको लवलििय दरको
घटवढ िापि गिे ररका,
छ) िूल्य सिायोजि सूत्र प्रयोग गिव लिइिे आिार लिल (बेसिाइि डे ट),
ज) िूल्य सिायोजि सूत्र िागू हुिे सियको अन्तराि, र
झ) िूल्य सिायोजि सूत्रको प्रयोगबाट दे खखिु पिे न्यूि ि िूल्य बृखद्ध र िूल्य सिायोजि सम्बन्धी प्राविाि
िागू हुि पूरा हुिु पिे अन्य श व था वन्दे ज ।
(३) यस लियि बिोलजि गररिे िूल्य सिायोजिको अलिक ि रकि सािान्य या शुरु सम्झौ ा िूल्यको
पच्चीस प्रल श भन्दा बढी हुिे छैि । िूल्य सिायोजिको रकि सो िूल्यभन्दा बढी हुिे भएिा गाउँ पालिकािे
खररद सम्झौ ा अन्त्य गिव, सम्झौ ा िूल्यिाई स्वीकृ
बजेटलभत्र पािवको िालग लििाव ण व्यवसायी,
आपूल वक ाव , सेवा प्रदायक वा परािशवदा ासँग वा ाव गिव वा खिव घटाउिे अन्य उपाय अविम्वि गिव सक्ने
वा थप बजेट व्यवस्था गररिे व्यवस्था खररद सम्झौ ािा गिव सलकिेछ ।

१२९. खररद सम्झौताको अवलि थप गनय सलकनेः (१) ऐिको दफा ५६ बिोलजिको अवस्था परी खररद
सम्झौ ा बिोलजिको काि त्यस्तो सम्झौ ाको अवलि लभत्र पूरा गिव िसलकिे भएिा सम्बखन्ध लििावण
व्यवसायी, आपूल वक ाव , सेवा प्रदायक वा परािशवदा ािे कारण खुिाई खररद सम्झौ ाको म्याद सलकिु
कम्तीिा पन्ध्र लदि अगावै गाउँ पालिकािा अवलि थपको िालग लिवेदि लदिु पिेछ ।
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(२) उपलियि (१) बिोलजि लिवेदि प्राप्त भएपलछ सम्बखन्ध अलिकार प्राप्त अलिकारीिे सो सम्बन्धिा
आवश्यक जाँ िबुझ गिव वा गराउि सक्नेछ । त्यसरी जाँ िबुझ गदाव वा गराउँ दा लिजिे दे हायका कुरा लविार
गिुव पिेछः–
क) सम्बखन्ध लििाव ण व्यवसायी, आपूल वक ाव , सेवा प्रदायक वा परािशवदा ािे खररद सम्झौ ा
बिोलजिको काि सिय िै सम्पन्न गिव भरिग्दु र प्रयास गरे को लथयो वा लथएि,
ख) गाउँ पालिकािे लििाव ण व्यवसायी, आपूल वक ाव , सेवा प्रदायक वा परािशवदा ािाई सम्झौ ा बिोलजि
उपिब्ध गराउिु पिे कुरा उपिब्ध गराएको लथयो वा लथएि,
ग) ऐिको दफा ६७क. बिोलजि कागजा लझकाएको कारणबाट काििा लढिाइ भएको हो वा होइि,
र
घ) काबुबालहरको पररखस्थल को कारणबाट काििा लढिाई भएको हो वा होईि ।
(३) उपलियि (२) बिोलजि जाँ िबुझ गदाव लिवेदििा उखल्लखख कारण ििालसब दे खखएिा छ
िलहिासम्मको अविी बोिपत्र स्वीकृ गिे अलिकारी र सोभन्दा बढी अवलिको कायवपालिकािे थप गिव
सक्नेछ ।

१३०. पूवय लनिायररत िलतपूलतयः खररद सम्झौ ािा पूवव लििावरर क्षल पूल वका सम्बन्धिा दे हायको व्यवस्था गिव
सलकिेछः–
क) आपूल वक ाव , परािशवदा ा, सेवा प्रदायक वा लििाव ण व्यवसायीको लढिाईको कारणिे खररद सम्झौ ा
बिोलजिको काि सो सम्झौ ािा ोलकएको म्यादिा सम्पन्न हुि िसकेिा लिजिे गाउँ पालिकािाई
सम्झौ ा रकिको दश प्रल श िा िवढ् िे गरी सािारण या प्रल लदि सम्झौ ा रकिको शुन्य दशििब
शुन्य पाँ ि प्रल श पूवव लििाव रर क्षल पूल व लदिु पिे र लिजको काबु बालहरको पररखस्थल परी वा कुिै
गखि वा हे ििेियाई िभई कायवसम्पादि वा आपूल व गिव लढिा भएिा त्यस्तो क्षल पूल व ल िव िपिे, र
ख) खण्ड (क) बिोलजिको पूवव लििाव रर क्षल पूल व ल दै िा सम्बखन्ध आपूल वक ाव , परािशवदा ा, सेवा
प्रदायक वा लििाव ण व्यवसायी खररद सम्झौ ा बिोलजिको कायव सम्पादि गिे दालयिबाट िुक्त हुि
िसक्ने ।

१३१. लबि वा लविकिा उल्लेख हनुपनन कुराः (१) लििावण व्यवसायी, आपूल वक ाव , सेवा प्रदायक वा
परािशवदा ािे यस लियि बिोलजि भुक्तािीको िालग पेश गिे रलिङ लबि वा अन्य कुिै लबि लवजकिा
कम्तीिा दे हायका कुरा उल्लेख गिुव पिेछः–
क) लबि वा लवजकको लिल ,
ख) आपूल वक ाव , लििाव ण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परािशवदा ाको िाि ठे गािा,
ग) खररद सम्झौ ा,
घ) आपूल व गररएको िािसािाि वा सेवाको लववरण वा सम्पन्न भएको लििाव ण कायवको िाप, आकार,
पररिाण र िूल्य,
ङ) लसपिेन्ट था भुक्तािीको श व,
ि) खररद सम्झौ ा बिोलजि लबि वा लवजक साथ पेश गिुवपिे आवश्यक कागजा ,
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छ) िािसािािको खररदको हकिा लबि वा लवजकसाथ खररद आदे श, खररद सम्झौ ा वा बोिपत्र स्वीकृल
पत्रिा लदईएको लिदे शि बिोलजि गाउँ पालिकािे ोकेको ढाँ िाको लसलपङ्ग वा अन्य आवश्यक
कागजा , र
ज) आफ्िो सम्पकव ठे गािा ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि लबि वा लवजक प्राप्त भएपलछ गाउँ पालिकािे त्यस्तो लबि वा लवजक खररद
सम्झौ ािा उखल्लखख प्राविाि बिोलजिको भए िभएको जां ेँि गरी सो अिुरुपको िभएिा सोको
जािकारी सम्बखन्ध आपूल वक ाव , लििाव ण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परािशवदा ािाई ुरुन्त लदिु पिेछ ।

१३२. लबि वा लविकको भुक्तानीः (१) खररद सम्झौ ा अिुसार गाउँ पालिकािे रलिङ लबि वा अन्य कुिै लबि
लवजकको भुक्तािी गदाव करारका श व बिोलजि दे हायका कुिै वा सबै आिार बिोलजि गिव सक्ने कुरा
उल्लेख गिव सलकिेछ :क) िालसक आिारिा,
ख) प्रालवलिक िाप जाँ ि गरी िापी लक ाब (िेजरिेन्ट वुक) िा उल्लेख भएको वास्तलवक कायवसम्पादिको
आिारिा,
ग) खररद सम्झौ ािा सम्पन्न कायव िापि गिे सूिकाङ्क ोलकएकोिा त्यस्तो सूिकाङ्क प्राप्त भएपलछ र
त्यस्तो सूिकाङ्क ि ोलकएकोिा सम्पन्न भएको कायवको आिारिा,
घ) हस्तान्तरण गररएको वा पूरा गररएको कायवको पररिाणको आिारिा, र
ङ) लियि १३१ को उपलियि (१) बिोलजि वा प्रल पत्रको श वको आिारिा ।
(२) रलिङ लबि वा अन्य कुिै लबि लवजकको भुक्तािी लििको िालग आपूल वक ाव , लििाव ण व्यवसायी,
सेवाप्रदायक वा परािशवदा ािे खररद सम्झौ ा बिोलजि आवश्यक पिे कागजा पेश गिुव पिेछ ।
(३) उपलियि (१) बिोलजिको पेश भएको रलिङ लबि वा अन्य कुिै लबि लबजक र कागजा सम्बखन्ध
अलिकारीिे ३० ( ीस) लदिलभत्र स्वीकृ गरी खररद सम्झौ ा अिुसारको अवलिलभत्र भुक्तािी सिे गिुव
पिेछ ।
(४) गाउँ पालिकािे उपलियि (१) बिोलजि भुक्तािी गदाव ररटे न्सि ििी वाप रलिङ वा अन्य लबि वा
लवजकिा उखल्लखख रकिकोेे पाँ ि प्रल श रकि कट्टा गरी राखिु पिेछ ।
र, खररद सम्झौ ािा ररटे न्सि ििी कट्टा गिुव िपिे व्यवस्था भएिा त्यस्तो रकि कट्टा गररिे छै ि ।
(५) खररद सम्झौ ािा लबि वा लबजक बिोलजिको रकि लशघ्र भुक्तािी गरे िा आपूल वक ाव , लििावण
व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परािशवदा ािे त्यस्तो भुक्तािीको लिलश्च रकि वा प्रल श छु ट लदिे कुरा
उल्लेख गररएको भएिा गाउँ पालिकािे त्यसरी भुक्तािी गदाव छु ट रकि कट्टा गरे र िात्र भुक्तािी लदिु पिेछ
।
(६) गाउँ पालिकािे खररद सम्झौ ािा दे हायका व्यवस्था गिव सक्नेछः–
क) खररद सम्झौ ािा अलघल्लो कुिै रलिङ लबि वा अन्य कुिै लबि लवजकिा िेखखएका कुरा कुिै कारणवश
वा भूिवश िेखखि गई भुक्तािी रकि सच्याउिु पिे भएिा आफैिे वा सम्बखन्ध आपूल वक ाव , लििाव ण
व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परािशवदा ाको अिुरोििा त्यस पलछका रलिङ लबि वा अन्य कुिै लबि
लवजकिा त्यस्तो भुक्तािी रकि सच्याउि वा हे रफेर गिव सलकिे, र
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ख) आपूल वक ाव , लििाव ण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परािशवदा ािे खररद सम्झौ ाको श व बिोलजि
कायवसम्पादि िगरे िा रलिङ लबि वा अन्य कुिै लबि लवजक बिोलजिको भुक्तािी िलदि वा काट् ि
सक्ने ।
(७) गाउँ पालिकािे उपलियि (१) बिोलजिको भुक्तािी खररद सम्झौ ािा उखल्लखख अवलिलभत्र लदिु पिेछ
। सो अवलिलभत्र भुक्तािी िलदएिा खररद सम्झौ ा बिोलजिको व्याज भुक्तािी गिुव पिेछ ।
(८) आपूल वक ाव , लििाव ण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परािशवदा ािाई पच्चीस हजार रुपैंयाँ भन्दा बढी रकि
भुक्तािी गदाव एकाउन्ट पेयी िेक वा लविु ीय िाध्यिबाट भुक्तािी गिुव पिेछ ।

१३३. अम्भिि भुक्तानीः (१) खररद सम्झौ ा बिोलजि सम्पन्न भएको कायव गाउँ पालिकािे स्वीकार गरे पलछ
आपूल क ाव , लििाव ण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परािशवदा ािाई करारका श व बिोलजि अखन्ति भुक्तािी
लदिु पिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि अखन्ति भुक्तािी लदं दा लििाव ण कायवको हकिा त्रुलट सच्चाउिे अवलि सिाप्त
भएपलछ कायव सम्पादि जिाि र लियि १३२ को उपलियि (४) बिोलजि कट्टा गररएको ररटे न्सि ििी
रकिको पिास प्रल श रकि लफ ाव गिुव पिेछ । ररटे न्सि ििीको बाँ की पिास प्रल श रकि सम्बखन्ध
आपूल क ाव , लििाव ण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकिे सम्बखन्ध आन्तररक राजस्व कायाव ियिा कर लववरण
पेश गरे को प्रिाण कागजा पेश गरे पलछ भुक्तािी लदिु पिेछ ।
र, त्रुलट सच्चाउिे अवलिलभत्र सम्बखन्ध लििाव ण व्यवसायीिे त्रुलट िसच्याएिा गाउँ पालिकािे ररटे न्सि ििी
वा जिाि वाप को रकि प्रयोग गरी त्रुलट सच्याउि सक्नेछ ।
(३) यस लियििा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलि संयुक्त उपििको हकिा ररटे न्सि ििी
भुक्तािी गदाव आन्तररक राजश्व कायाव ियिा कर लववरण पेश गरे को कागजा पेश भएपलछ भु क्तािी लदइिेछ
।
(४) खररद सम्झौ ािा लििावण व्यवसायी, आपूल वक ाव , सेवा प्रदायक वा परािशवदा ािे उपलियि (१)
बिोलजि अखन्ति भुक्तािी लििको िालग गाउँ पालिकासँग दे हायका दावी बाहे क अन्य दावी िगिे कुरा
उल्लेख गिव सलकिेछः—
क) लवशेष दावी,
ख) खररद कायव सम्पादि गदाव उत्पन्न भएको वा हुिे ेस्रो पक्ष प्रल को लििाव ण व्यवसायी, आपूल वक ाव , सेवा
प्रदायक वा परािशवदा ाको दालयि, र
ग) खररद सम्झौ ाको सम्पादि गदाव ेस्रो पक्षका सम्बन्धिा लििाव ण व्यवसायी, आपूल वक ाव , सेवा प्रदायक
वा परािशवदा ािे व्यहोरे को र गाउँ पालिकासँग दावी िगरे को र सियिा जािकारी िभएको दालयि
सम्बन्धी सोिभिाव को दावी ।

१३४. कार्य सम्पन्न प्रलतवेदन पेश गनुयपननः (१) खररद सम्झौ ा बिोलजि लििावण कायव सम्पन्न भएको ीस
लदिलभत्र सम्बखन्ध लििाव ण व्यवसायीिे लििाव ण भए बिोलजिको (एज लबल्ट) िक्शा गाउँ पालिकािा पेश गिुव
पिेछ ।
(२) कुिै लििाव ण कायव सम्पन्न भई त्रुलट सच्याउिे दालयिको अवलि सिाप्त भएपलछ प्रिुख प्रशासकीय
अलिकृ िे त्यस्तो लििाव ण कायव स्वीकृ डर इङ्ग, लडजाइि वा स्पेलसलफकेशि बिोलजि भए िभएको कुरा
प्रालवलिक किविारीबाट जाँ िबुझ गराई कायव सम्पन्न प्रल वेदि यार गराउिु पिेछ ।
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(३) उपलियि (२) बिोलजि जाँ िबुझ गिे प्रालवलिकिे सम्पन्न लििाव ण कायव स्वीकृ डर इङ्ग, लडजाइि वा
स्पेलसलफकेशि बिोलजि भए िभएको जाँ ि गरी गाउँ पालिका सिक्ष प्रल वेदि पेश गिुव पिेछ ।
(४) उपलियि (१) बिोलजिको लििाव ण भए बिोलजिको िक्शा र उपलियि (३) बिोलजि पेश भएको कायव
सम्पन्न प्रल वेदि बोिपत्र स्वीकृ गिे अलिकारी सिक्ष पेश गिुव पिेछ ।
र, प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ िे बोिपत्र स्वीकृ गरे को भए यस्तो प्रल बेदि अध्यक्ष सिक्ष र अध्यक्षिे िै
बोिपत्र स्वीकृ गरे को भए कायवपालिका सिक्ष पेश गिुव पिेछ ।
(५) उपलियि (४) बिोलजिको अलिकारीिे आवश्यक दे खेिा कायव सम्पन्न प्रल वेदििा उखल्लखख लवषयका
सम्बन्धिा आफैंिे जाँ िबुझ गिव वा कुिै प्रालवलिक किविारी वा प्रालवलिक किविारीहरुको टोिी िाफव
जाँ िबुझ गराउि सक्नेछ ।
(६) उपलियि (५) बिोलजि जाँ िबुझ गदाव सम्पन्न लििाव ण कायव स्वीकृ डर इङ्ग, लडजाइि वा स्पेलसलफकेशि
बिोलजि भएको पाइएिा त्यस्तो अलिकारीिे त्यस्तो लििाव ण कायव स्वीकृ गिुव पिेछ ।
(७) उपलियि (६) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ापलि उपलियि (४) बिोलजि कायव सम्पन्न प्रल वेदि
पेश भएको लिल िे पै ँ ािीस लदिलभत्र उपलियि (५) बिोलजि जाँ िबुझ गिे कायव सम्पन्न िभएिा त्यस्तो
लििाव ण कायव स्व ः स्वीकृ भएको िालििेछ ।
(८) यस लियििा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलि उपलियि (३) बिोलजि पेश भएको कायव
सम्पन्न प्रल वेदि दश िाख रुपैंयाँ सम्मको लििाव ण कायवको हकिा गाउँ पालिकािे प्रालवलिक किविारीबाट
जाँ ि गराउिु पिेछ । त्यसरी जाँ ि गदाव वा गराउँ दा त्यस्तो लििाव ण कायव स्वीकृ डर इङ्ग, लडजाइि वा
स्पेलसलफकेशि बिोलजि भएको पाइएिा प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ िे कायव सम्पन्न प्रल वेदि स्वीकृ गिुव
पिेछ ।
(९) यस लियि बिोलजि कायव सम्पन्न प्रल वेदि स्वीकृ भएपलछ गाउँ पालिकािे सम्बखन्ध लििाव ण
व्यवसायीिाई कायव सम्पन्न प्रिाणपत्र (वकव कम्प्लीसि सलटव लफकेट) लदिु पिेछ ।

१३५. सिर्भन्दा अलघ काि सम्पन्न गननिाई पुरस्कार लदन सलकनेः (१) खररद सम्झौ ािा

ोलकएको
अवलिभन्दा अलघ काि सम्पन्न गिे लििाव ण व्यवसायीिाई गाउँ पालिकािे पुरस्कार लदि सक्ने व्यवस्था गिव
सक्नेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजिको पुरस्कारको रकि लििाव रण गदाव खररद सम्झौ ािा ोलकएको सिय भन्दा
जल लदि अलघ कायव सम्पन्न भएको हो त्यल लदिका िालग उपलियि (३) बिोलजिको आिारिा लििावरण
गिुव पिेछ ।
(३) उपलियि (२) बिोलजिको दर लििाव रण गदाव लििावण व्यवसायीिे खरीद सम्झोेै ािा ोलकएको
अवलिलभत्र काि सम्पन्न गिव िसके वाप दै लिक रुपिा जल रकि गाउँ पालिकािाई पूवव लििाव रर क्षल पूल व
ल िुव पिे हो त्यल िै रकि बराबरको दर लििाव रण गिुव पिेछ ।
(४) यस लियििा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलि पुरस्कारको कुि रकि सम्झौ ा रकिको दश
प्रल श भन्दा बढी हुिे छै ि ।

१३६. सुलवस्ताको आिारिा खररद सम्झौताको अन्त्य गदाय लदनुपनन भुक्तानीः (१) गाउँ पालिकािे ऐिको दफा
५९ को उपदफा (४) बिोलजि साववजलिक लह को िालग सुलवस्ताको आिारिा सम्झौ ाको अन्त्य गरे कोिा
सम्बखन्ध आपूल वक ाव , लििावण व्यवसायी, परािशवदा ा वा सेवा प्रदायकिाई दे हाय बिोलजिको रकि
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भुक्तािी लदिु पिेछ । त्यसरी भुक्तािी लदं दा लिजिे कुिै पेश्की रकि लिएको रहे छ भिे त्यस्तो पेश्की कटाएर
िात्र भुक्तािी लदिु पिेछ :क) स्वीकायव रुपिा सम्पन्न भईसकेको कायव, आपूल व वा सेवा वाप गिुवपिे भुक्तािी बाँ की भए सो भुक्तािी,
ख) खररद सम्झौ ा बिोलजि गाउँ पालिकाको प्रयोजिको िालग उत्पालद िािसािािको िूल्य,
लििाव णस्थििा ल्याइएका लििाव ण सािग्री,
ग) लििाव ण स्थिबाट उपकरण हटाउि िाग्ने ििालसव खिव,
घ) लििाव ण कायविा िात्र िगाईएका लवदे शी किविारीको स्वदे श लफ ी खिव , र
ङ) आवश्यक भए लििाव ण कायवको संरक्षण र सुरक्षा खिव ।
(२) उपलियि (१) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलि गाउँ पालिकािे साववजलिक लह को िालग
सुलवस्ताको आिारिा खररद सम्झौ ा अन्त्य गिव लदएको सू ििा आपूल वक ाव िे प्राप्त गरे को लिल िे सा
लदिलभत्र लसपिेन्टको िालग यार हुिे र यार भएका िािसािाि त्यस्तो सम्झौ ाका श व र िूल्यिा स्वीकार
गिुव पिेछ ।
(३) उपलियि (२) िा उखल्लखख िािसािाि बाहे क अन्य सािािको सम्बन्धिा गाउँ पालिकािे दे हाय
बिोलजि गिव सक्नेछः—
क) िािसािािको कुिै अंश पूरा गराई सम्झौ ािा उखल्लखख श व र िूल्यिा प्राप्त गिे , वा
ख) बाँ की रहे का िािसािािको आपूल व आदे श रद्ध गिे र आपूल वक ाव िे आं लशक रुपिा यार गरे को
िािसािाि वा सेवा र सम्झौ ा अन्त्य हुिु अगावै आपूल वक ाव िे खररद गरे को सािग्री वा पाटव पूजाव वाप
आपसी सहिल बाट िञ्जुर गररएको रकि लिजिाई भुक्तािी गिे ।

१३७. खररद सम्झौता उल्लंघन भए प्राप्त हने उपचारः (१) खररद सम्झौ ािा आपूल वक ाव , लििावण व्यवसायी,
परािशवदा ा वा सेवा प्रदायकिे खररद सम्झौ ाको उल्लंघि गरे िा गाउँ पालिकािाई प्राप्त हुिे उपिार
उल्लेख गिुव पिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजिको उपिार ऐिको दफा ५९ िा िेखखएको अल ररक्त दे हाय बिोलजि हुि
सक्नेछः—
क) त्रुलटपूणव कायव अस्वीकार गिे,
ख) त्रुलटपूणव िािसािाि त्काि हटाउिे र सम्बखन्ध आपूल वक ाव , लििाव ण व्यबसायी, परािशवदा ा वा सेवा
प्रदायकबाट प्रल स्थापि गिव िगाउिे,
ग) सियिा कायव सम्पादि हुि िसके वाप को पूबव लििाव रर क्षल पूल व प्राप्त गिे ,
घ) सम्झौ ाको अन्त्य गिे र सम्झौ ा बिोलजिको काि िगिे आपूल वक ाव , लििाव ण व्यवसायी, सेवा प्रदायक
वा परािशवदा ाको खिविा त्यस्तो कायव सम्पन्न गराउिे,
ङ) आिुषां लगक क्षल पूल व भराउिे, र
ि) प्रिलि कािूि वा खररद सम्झौ ा बिोलजि उपिब्ध हुिे अन्य उपिार ।
पररच्छे द–१२
आर् ठे क्का बन्दोबस्त सम्बन्धी व्यवस्था
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१३८. आिररक आर्को िालग ठे क्का वन्दोवस्त गनय सक्ेः (१) प्रिलि कािूि बिोलजि सभािे लिणवय गरे
अिुसारको कर, सेवाशुल्क, दस्तूर था अन्य आन्तररक आय असूि गिव एक आलथवक वषवको िालग ठे क्का
बन्दोवस्त गिव सलकिेछ ।
र, आन्तररक आय बृखद्ध हुिे दे खखएिा वा पटक पटक ठे क्का बन्दोबस्त गदाव प्रशासलिक दालयि बढ् ि
जािे अवस्थािा बढीिा ीि वषवसम्मको िालग एकैपटक ठे क्का बन्दोबस्त गिव सलकिेछ ।
स्पष्टीकरणः यस लियिको प्रयोजिको िालग “आन्तररक आय” भन्नािे िेपािको संलविािको अिुसूिी– ८ र
अन्य संघीय था प्रदे श कािूििे प्रदाि गरे को अलिकार अन्तगव रही आफ्िो क्षेत्रलभत्र संकिि गिव पाउिे
आय सम्झिु पछव ।
(२) यस लियि बिोलजि ठे क्का बन्दोबस्त गदाव िाग प्रभावकारी हुिे , प्रशासलिक सहज ा हुिे वा आय
बृखद्ध हुिसक्ने अवस्थािा ऐि र यस लियिाविीको अिीििा रही अन्य गाउँ पालिका वा िगरपालिकासंग
आपसी सहिल द्वारा संयुक्त रुपिा ठे क्का बन्दोबस्त गिव सलकिेछ ।
(३) यस लियि बिोलजि ठे क्का बन्दोबस्त गदाव सािान्य या आलथवक वषव शुरु हुिु अगालड िै ठे क्का सम्झौ ा
गररसक्नु पिेछ ।
(४) उपलियि (१) बिोलजि ठे क्का बन्दोवस्त गदाव दे हायको कायवलवलि अपिाउिु पिेछ: क) आगािी आलथवक वषवको िालग प्रत्येक आन्तररक आय श्रो को उपिब्ध ा, सम्भालव पररिािि, सो श्रो
पररिाििको व्यवस्थापि था िाग र िािु वषवको ठे क्का अङ्क सिे लविार गरी आन्तररक आयको
प्रक्षेपण गरी न्यूि ि ठे क अङ्क र असुिी कायव ालिका सिे भएको कायाव न्वयि कायव योजिा यार
गिुव पिेछ ।
ख) खण्ड क. बिोलजि असूिी कायव ालिका र कायावन्वयि कायवयोजिा यार भईसकेपलछ ठे क्का
बन्दोबस्त गिवको िालग आलथवक ऐििे लििाव रण गरे को दररे ट, ठे क्काका सािान्य था लवशेष श वहरु र
सूििािा उल्लेख गररिे कुराहरु था अन्य आवश्यक लववरणहरु सिे सिावेश भएको ठे क्का सम्बन्धी
कागजा यार गिुव पिेछ ।
ग) खण्ड क. बिोलजिको कायावन्वयि कायव योजिाको आिारिा कुिै आन्तररक आय पाँ ि िाख रुपैयाँ
भन्दा कि उठ् िे भएिा सोझै वा ाव द्वारा र सो भन्दा बढी उठ् िे भएिा बोिपत्र आह्वाि गरी सम्झौ ा गिुव
पिेछ ।
घ) खण्ड ग. बिोलजि बोिपत्र आह्वाि गदाव दशिाख रुपैयाँ सम्म भए स्थािीय स्तरिा लियलि प्रकाशि
हुिे दै लिक पलत्रका वा रालष्टरयस्तरको पलत्रकािा कम्तीिा पन्ध्र लदिको म्याद लदई सूििा प्रकाशि गिुव
पिेछ र त्यस्तो सूििा कायाविय, वडा कायाव ियहरु, लजल्ला प्रशासि कायाव िय, लजल्ला सिन्वय
सलिल को कायाव िय, िािपो कायाव िय, कोष था िेखा लियन्त्रक कायाव िय, था लििाव ण व्यवसायी
संस्था भए त्यस्ता संस्थाको कायाव ियिा सिे सवैिे दे ख्ने गरी साववजलिक ठाउँ िा सूििा टाँ स गरी सोको
िुिुल्का वा टाँ सेको जािकारी प्राप्त गिुव पिेछ । दशिाख रुपैयाँ भन्दा बढी भएिा कम्तीिा ीस लदिको
म्याद लदई रालष्टरयस्तरको दै लिक पलत्रकािा सूििा प्रकाशि गिुव पिेछ । यस्तो सूििा कायाव ियको
वेभसाईटिा सिे राखिु पिेछ ।
ङ) खण्ड घ. बिोलजिको सूििािा दे हायका कुराहरु खुिाउिु पिेछ :(१) ठे क्काका िुख् िुख् श वहरु,
(२) श्रो ग र स्थािग लववरण र उठाउिु पिे आन्तररक आयको सम्भालव पररिाण,
(३) ठे क्का सम्झौ ा बिोलजिको रकि एकिुष्ट बुझाँ उदा छु ट लदईिे भए सो कुरा,
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(४) बोिपत्र फारि प्राप्त हुिे स्थाि र ररका,
(५) बोिपत्र पठाउिु पिे ररका,
(६) बोिपत्र पठाउिु पिे कायाविय वा अलिकारीको िाि,
(७) बोिपत्र बाप िाग्ने दस्तुर,
(८) बोिपत्र दाखखिा हुिुपिे अखन्ति लिल र सिय, था बोिपत्र खोलििे सिय, लिल र स्थाि,
(९) बोिपत्र उपर लिणवय हुिे लिल ,
(१०) जिाि बाप राखिु पिे रकि वा वैंङ्कग्यारे न्टीको लकलसि र िान्य अवलि,
(११) अन्य आवश्यक कुराहरु ।
ि) खण्ड ङ. को उपखण्ड (७) बिोलजि बोिपत्र फारािको दस्तुर कायि गदाव लियि ५६ िा उल्लेख भए
बिोलजिको िूल्य कायि गिुव पिेछ ।
छ) खण्ड ङ. बिोलजि प्रकालश सूििाको म्यादलभत्र पिव आएका बोिपत्रहरुको द ाव , खोल्िे कायवलवलि,
बोिपत्रदा ाको प्रल लिलििे पेश गिुवपिे लववरण था अन्य कायवलवलि यसै लियिाविीिा उल्लेख भए
बिोलजि हुिेछ ।
ज) खण्ड घ. बिोलजि प्रथि पटक बोिपत्र आव्हाि गदाव बोिपत्र पिव िआएिा वा री पूववकको एउटा
पलि बोिपत्र प्राप्त िभएिा वा कबोि अङ्क अिुिालि न्यूि ि ठे क्का अङ्कभन्दा कि भएिा पलहिो
पटकको िालग ोलकएको म्यादभन्दा कम्तीिा आिा म्याद लदई पुिः बोिपत्र आह्वाि गिुव पिेछ ।
झ) खण्ड ज. बिोलजि दोस्रो पटक सूििा प्रकाशि गदाव पलि बोिपत्र िपरे िा कम्तीिा सा लदिको म्याद
लदई खण्ड ङ. बिोलजिको सूििािा दे हायको कुराहरु थप गरी साववजलिक बढाबढको सूििा प्रकाशि
गिुव पिेछः–
(१) बढाबढ हुिे स्थाि,
(२) बढाबढ हुिे सिय र लिल ,
(३) अन्य आवश्यक कुराहरु ।
(५) उपलियि (४) को खण्ड ङ. र खण्ड झ. बिोलजि प्रकालश सूििा बिोलजि बोिपत्र लदिे वा डाँ क बोल्िे
व्यखक्तिे आफूिे कबूि गरे को अङ्कको पाँ ि प्रल श रकि िगदै वा सूििािा ोलकएको बैंङ्क िा जिाि
वाप रकि जम्मा गरे को सक्कि भौिर वा िेपाि राष्टर बैंङ्कबाट िान्य ा प्राप्त बैङ्किे जारी गरे को कम्तीिा
िब्बे लदि म्याद भएको लवडवण्डको सक्कि प्रल संिग्न राखिु पिेछ ।
र, यस लियि बिोलजि वढावढ गदाव कवोि अङ्क ोलकए बिोलजिको न्यूि ि अङ्कभन्दा घटी हुि आएिा
राजश्व परािशव सलिल को लसफाररसिा ियाँ न्यूि ि अङ्क कायि गरी पूिः यस लियिाविी अिुसारको प्रकृया
अपिाई आन्तररक आय संकििको व्यवस्था गिव सलकिेछ ।
(६) यस लियिाविी बिोलजि जफ हुिे अवस्थािा बाहे क उपलियि (५) बिोलजि राखखएको जिाि वाप को
रकि सो जिाि राख्ने व्यखक्त वा संस्थािे लदएको बोिपत्र वा बोिेको डाँ क अस्वीकृ भएको लिल िे ीस
लदिलभत्र लिजिाई लफ ाव गिुव पिेछ ।
र, कुिै ठे क्काको ििि पूजी िलिएसम्म वा पट्टा िउठाएसम्म जिाि लफ ाव िगरी स्थलग राख्न बािा पिे
छै ि ।
(७) उपलियि (४) अन्तगव प्रकालश सूििािा बढाबढको िालग ोलकलदएको सिय वा लिल भन्दा पलछ वा
त्यस्तो सूििािा बढाबढको िालग ोलकलदएको स्थाििा बाहे क अन्य कुिै स्थाििा वा हुिाक, फोि वा
फ्यािद्वारा बोिेको कुिै पलि डाँ क उपर कुिै कारबाही गररिे छै ि ।

दे वघाट गाउँ पालिकाको साववजलिक खररद लियिाविी, २०७६

69

दे वघाट गाउँ पालिका राजपत्र

खण्डः ३,

संख्ाः १३,

लिल ः २०७६/०५/१०

(८) यस लियि बिोलजि पिव आएका वोिपत्र वा डाँ क बढाबढको प्रस्तावको िालग पेश भएका कागजा हरु
बोिपत्रका स व बिोलजि भए िभएको हे री यस लियिाविी बिोलजिको बोिपत्र िूल्यां कि सलिल िे
लसफाररस सलह लिणवयको िालग पेश गिुपिेछ ।

१३९. ठे क्का स्वीकृत गननः (१) लियि १३८ बिोलजि प्रकालश सूििा अिुसार दाखखिा भएको कुिै वा सबै
बोिपत्र वा बोिेको कुिै वा सबै डाँ क लियि १३८ को उपलियि (८) बिोलजिको लसफाररसका आिारिा
कुिै कारण दे खाई वा िदे खाई स्वीकृ वा अस्वीकृ गिव सक्नेछ ।
(२) यस लियि बिोलजि ठे क्का स्वीकृ गदाव ठे क्काका स वहरु पूरा गरी सारभू रुपिा प्रभावग्राही
दे खखएका बोिपत्रहरु िध्ये सबैभन्दा बढी अंक कबोि गिेको बोिपत्र स्वीकृ गिुव पिेछ ।
(३) लियि १३८ बिोलजि डाँ क बढावढ गदाव न्यूि ि अङ्कबाट बढाबढ शुरु गरी सबैभन्दा बढी डाँ क कबोि
गिेवािाको डाँ क त्कािै लियि ६१ बिोलजिको िरौटी वा वैंङ्क ग्यारे न्टी लिई स्वीकृ गिुव पिेछ ।
(४) यस पररच्छे द बिोलजिको बोिपत्र वा साववजलिक बढाबढको डाँ क स्वीकृ गिे अलिकार लियि ७६
िा उखल्लखख अलिकारीहरुिाई सोही लियििा उल्लेख भए बिोलजि हुिेछ ।

१४०. पट्टा लदने र कबुलिर्त गराउनेः (१) यस लियिाविी बिोलजि आन्तररक आय उठाउिे बोिपत्र वा डाँक
स्वीकृ भैसकेपलछ कायाव ियिे सा लदिलभत्र सोको सूििा बोिपत्र वा डाँ कवािािाई लदिुपिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि सूििा जारी गदाव बाटोका म्याद बाहे क सा लदिको म्याद लदई सो म्यादलभत्र
आफ्िो कबूि बिोलजि कबुलिय गिव िआएिा त्यस पलछको बोिपत्र वा डाँ कवािािाई ठे क्का लदइिे
लवषय स्पष्ट खोिी सूििा ािेि गिुव गराउिु पिेछ ।
स्पष्टीकरणः यस लियिको प्रयोजिको िालग स्थािीय पत्रपलत्रकािा प्रकालश गररएको साववजलिक
सूििािाई सूििा ािेिी भएको िालििेछ ।
(३) उपलियि (१) र (२) बिोलजि जारी भएको सूििाको म्यादिा बोिपत्र वा डाँ कवािा हालजर भई
कबुलिय गिव िञ्जूर गरे िा लिजबाट ुरुन्त कबुलिय गराई लिजिाई पट्टा वा ििि पूजी लदिु पिेछ ।
त्यस्तो बोिपत्र वा डाँ कवािा हालजर िभएिा वा आफ्िो कबुि बिोलजि कबुलिय गिव िञ्जूर िगरे िा लिज
पलछको दोस्रो, ेस्रो िि अिुसार अरु बोिपत्र वा डाँ कवािािाई प्राथलिक ा लदई उपलियि (२)
बिोलजिको सूििा जारी गरी ठे क्का बन्दोबस्त गिुव पिेछ । यसरी दोश्रो, ेश्रो िि अिुसार सम्झौ ा गिुवपिे
अवस्थािा सम्झौ ा गिव िआउिे बोिपत्र वा डाँ कवािाको िरौटी जफ गिुव पिेछ । जफ गरे को िरौटी
रकि भन्दा ल्लो िििा जाँ दाको बोि रकिको अन्तर वढी हुिे भएिा सो अन्तर वरावरको रकि अलघल्लो
ििको बोिक ाव वाट सरकारी वाँ की सरह असूि उपर गररिेछ ।
र, यसरी ठे क्का वन्दोवस्त गदाव त्यस्तो रकि अिुिाि गरे को अङ्क भन्दा कि हुिे रहे छ भिे यस
लियिाविीको प्रकृया पुयाव ई पुिः बोिपत्र आव्हाि गिुवपिेछ ।
(४) लियि १३८ को उपलियि (२) बिोलजि संयुक्त रुपिा बोिपत्र आव्हाि गिुवपिे अवस्थािा सोको
व्यवस्थाको िालग बोिपत्र वा बढाबढको िालग कायवस व ोकी संयुक्त सलिल को व्यवस्था गिुवपिेछ । संयुक्त
सलिल को अखियारवािािे बोिपत्र खोलिएको वा डाँ क बोिाइएको ीि लदिलभत्र बोिपत्र वा डाँ क स्वीकृ
गिे वा िगिे लिणवयका िालग संयुक्त सलिल सिक्ष पेश गरी लिकासा भए बिोलजि गिुव पिेछ । संयुक्त
सलिल िे पेश भएको पन्ध्र लदिलभत्र बोिपत्र वा डाँ क स्वीकृ भए वा िभएको लिकासा लदइसक्नुपिेछ ।
ोलकएको म्यादलभत्र पेश िगरे को वा लिकासा िलदएको कारणिे कुिै हािी िोिािी भएिा यसरी हािी
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िोिािी भएको रकि जसको लढिाई वा िापरवाहीिे गदाव हािी िोिािी भएको हो सोही व्यखक्तबाट
असूि उपर गररिेछ ।
(५) बोिपत्र वा डाँ क स्वीकृ भए पलछ त्यस्तो वोिपत्रदा ा वा डाँ कवािाबाट स्वीकृ ठे क्का अङ्कको कुि
रकिको िेपाि राष्टर बैङ्कबाट िान्य ा प्राप्त वालणज्य बैंङ्कको कम्तीिा छ िलहिा म्याद भएको परफरिेन्स
वण्ड वा िगदै रकि प्राप्त भएपलछ ठे क्का पाउिे सबै श व खुिाई सम्बखन्ध ठे केदारसँग कवुलिय गराई
पट्टा लदिु पिेछ ।
(६) बोिपत्र वा डाँ क स्वीकृ भएको सूििा प्राप्त भएपलछ सो सूििािा ोलकएको म्यादलभत्र बोिपत्र वा
डाँ कवािािे ििि पूजी िलिएिा वा पट्टा िउठाएिा लिजिे लियि १३८ को उपलियि (५) बिोलजि राखेको
जिाि जफ गरी संलि कोषिा दाखखिा गररिेछ ।

१४१. ठे क्का रकिको लकस्ता बुझाउने तररकाः (१) आन्तररक आय उठाउिे कायवको ठे क्का बन्दोबस्त गदाव
असूि गिुव पिे लकस्ताको अङ्क लििाव रण ठे क्का सम्बन्धी सूििा र बोिपत्रिा उखल्लखख असूिी कायव ालिका
र अन्य श व बिोलजि हुिेछ ।
र, यसरी कायव ालिका बिाउँ दा राजस्व उठ् िे सम्भाव्य सिय र भुक्तािी गिे लकस्ताको सिय लििाि
भएको र लकस्ताहरु बीिको सियान्तर िार िलहिाभन्दा बढी िभएको हुिु पिेछ ।
(२) ठे केदारिे सम्झौ ाको सियिा ठे क अिुसारको सम्पूणव रकि एकिुष्ट बुझाएिा औलित्य हे री बढीिा
दश प्रल श सम्म छूट लदि सलकिेछ ।
र यस्तो छूटको प्रल श बोिपत्र वा बढाबढको सूििािा उल्लेख भएको हुिु पिेछ ।

१४२. ठे क्का तोडनेः (१) पट्टा कबुलिय को कुिै श व बखखविाप हुिे काि गरे कोिा वा त्यस्तो श व बिोलजि गिुव
पिे कुिै काि िगरे िा बाहे क यस लियिाविी बिोलजि पट्टा कबुलिय भैसकेपलछ ठे क्काको अवलि भुक्ताि
िहुँ दै बीिैिा कुिै ठे क्का ोड् ि वा छोड् ि हुँ दैि ।
(२) कुिै ठे केदारिे ोकेको दरभन्दा बढी दरिा कर असूि गरे िा वा सम्झौ ािा उल्लेख िभएका
िािवस्तुिा कर, सेवाशुल्क वा दस्तुर असूि गरे िा वा अन्य हिे लिएको करको प्रिाण हुँ दाहुँ दै दोहोरो
हुिे गरी कर असूि गरे िा त्यस्तो रकि र सोही रकि बराबरको रकि हजाव िा स्वरुप त्यस्तो ठे केदारबाट
असूि गरी बढी लिएको वा दोहोरो पिव गएको रकि सम्बखन्ध व्यखक्तिाई लफ ाव गररिेछ ।
(३) उपलियि (२) िा उखल्लखख लियाकिाप पुिः दोहोररएिा त्यस्तो ठे केदारको ठे क्का ोडी िरौटी जफ
गररिेछ । यसरी िरौटी जफ गरी ियाँ ठे क्का वन्दोवस्त गदाव सालवकको रकि भन्दा कि रकि प्राप्त
भएिा र ियाँ ठे क्का वन्दोवस्त गदाव िागेको रकि असूि उपर िभएिा सरकारी वाँ की सरह असूि उपर
गरी लिजको िाि कािोसूिीिा राखी अन्य स्थािीय हहरु र व्यवसाय द ाव वा इजाज पत्र लदिे
कायाव ियिाई सिे जािकारी लदइिेछ ।
(४) उपलियि (३) बिोलजि ठे क्का ोलडएको अवस्थािा बाँकी ठे क्का अवलिको लिलिि बोिपत्र वा डाँ क
बढाबढको प्रल स्पिाव िा रहे का ििािुसारका बोिपत्रदा ा वा डाँ कवािासँग दािासाहीिे ियाँ ठे क्का अंक
कायि गरी लियिािुसारको िरौटी रकि र बैंक ग्यारे ण्टी लिई सालवकको स्वीकृ ठे क्काको दरिा ियाँ
असूिी कायव ालिका बिाई ठे क्का बन्दोबस्त गिव सलकिेछ । यसरी बाँ की अवलिको िालग ठे क्का बन्दोबस्त
गिव िसलकएिा कायाव ियिे पुिः बोिपत्र आह्वाि गिुवपिेछ ।
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(५) उपलियि (४) बिोलजि ियाँ ठे क्का बन्दोबस्त गिव वा पुिः ठे क्का बन्दोबस्त गिव िाग्ने सिय सम्मको
बीिको अवलिका िालग कायावियिे आय संकिि सम्बन्धीेे अन्य उपयुक्त व्यवस्था गिव सक्नेछ ।
(६) उपलियि (३) बिोलजि ठे क्का ोलडएकोिा त्यसबाट भएको िोिािी र सम्वखन्ध ठे केदारबाट लििु
पिे बाँ की भएिा त्यसको दश प्रल श छु ट सिे सो ठे केदारिे राखेको जिाि बाट असूि िभए लिजबाट
सरकारी बाँ की सरह असूि उपर गररिेछ ।
र आलथवक ऐििे ोकेको आिारिा काबु बालहरको पररखस्थल परी ठे केदारिे सो ठे क्काको काि गिव
िसकेको रहे छ भिे सभािे सो बिोलजि असूि गिुव पिे रकििध्ये राजश्व परािशव सलिल को परािशविा
उपयुक्त रकि लििाहा लदि सक्नेछ ।

१४३. बक्यौता रकि असूिी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कायावियिे लवलभन्न कारणवाट असूि हुि िसकी वाँकी
रहे को बक्यौ ा रकि असूि गिव बक्यौ ा असूिी कायवयोजिा विाई रकि असूि उपर गिुव पिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि असूि गिुवपिे रकि असूिीको िालग स्थािीय प्रशासि, प्रहरी, िागररक सिाज
वा अन्य व्यखक्तको सिे सहयोग लिि सलकिेछ ।
(३) उपलियि (२) बिोलजि सहयोग प्राप्त भै बक्यौ ा रकि असूिी भएिा सम्बखन्ध व्यखक्त वा संस्थािाई
असूिी अङ्कको बढीिा ५ प्रल श सम्म रकि पुरस्कार स्वरुप उपिव्ि गराउि सलकिेछ । एक भन्दा वढी
व्यखक्त वा संस्थाको सलिय ािा बक्यौ ा रकि असूिी भएको भए यस्तो पुरस्कार रकि दािासाहीबाट
उपिव्ि गराउिु पिेछ ।
(४) उपलियि (१), (२) र (३) बिोलजिको प्रकृयाबाट पलि रकि असूि उपर हुि िसकेिा सरकारी वाँ की
सरह रकि असूि उपर गररिेछ ।

१४४. सम्पलत्त तथा उत्पादनको लबलक्र सम्वन्धी व्यवस्थाः (१) गाउँ पालिकािे आफ्िो स्वालिििा रहेको र
आफूिे गरे को उत्पालद वस्तु था सेवाको लबलि गदाव यस लियिको अलिििा रही गिुवपिेछ।
र, अिि सम्पलि लबिी गदाव िेपाि सरकारको स्वीकृल लििुपिेछ ।
(२) उपलियि (१) अिुसार अन्य उत्पादिहरुको िूल्य लििाव रण एवं लबिी प्रलिया व्यवस्थापिका िालग
कायवपालिकािे आवश्यक कायवलवलि य गिवसक्नेछ ।
पररच्छे द–१३
लववाद सिािान सम्बन्धी व्यवस्था

१४५. लववाद सिािान सम्बन्धी संर्न्त्रः गाउँ पालिका र लििावण व्यवसायी, आपूल वक ाव , सेवा प्रदायक वा
परािशवदा ाबीि खररद सम्झौ ा कायाव न्वयिको लसिलसिािा कुिै लववाद उत्पन्न भएिा ऐिको दफा ५८
विोलजि आपसी सहिल बाट लववाद सिािाि गिुवपिे लवषय, लववाद सिािािको िालग लिवेदि लदिे
प्रलिया, आपसी सहिल को िालग हुिे बैठक था लिणवयहरुको प्रलिया सिे खररद सम्झौ ािा उल्लेख
गरी त्यस्तो लववाद सिािाि गिुवपिेछ ।

१४६. िध्यस्थको िाध्यििारा लववाद सिािान गननः लियि १४५ बिोलजिको प्रलियाद्वारा खररद सम्झौ ा
कायाव न्वयिको लवषयिा गाउँ पालिका र लििावण व्यवसायी, परािशवदा ा वा सेवाप्रदायकबीि उत्पन्न भएको
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लववाद आपसी सहिल वाट सिािाि हुि िसकेिा प्रिलि कािूि बिोलजि िध्यस्थको िाध्यिबाट त्यस्तो
लववाद सिािाि गिे कारबाही शुरु गिुवपिेछ ।
पररच्छे द–१४
पारदलशयता र आचरण सम्बन्धी व्यवस्था

१४७. खररद कारबाही सम्बन्धी कागिात उपिब्ध गराउनु पननः प्रिलि कािूि बिोलजि िेखा परीक्षण,
अिुगिि, अिुसन्धाि वा लिरीक्षण गिव अलिकार प्राप्त लिकायिे खररद कारबाही सम्बन्धी कुिै कागजा
िाग गरे िा गाउँ पालिकािे त्यस्तो कागजा ििालसव सियिा उपिव्ि गराउिु पिेछ ।

१४८. खररद सम्झौताको सावयिलनक सूचनाः (१) खररद सम्झौ ा सम्पन्न भएको ीि लदिलभत्र सो सूििा
गाउँ पालिकािे आप्mिो सूििा पाटीिा टाँ स गरी लजल्ला सिन्वय सलिल को कायाव िय, कोष था िेखा
लियन्त्रक कायाव ियको सूििा पाटीिा सिे टाँ स गिव िगाउिे व्यवस्था गिुव पिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजिको सूििा गाउँ पालिकािे आफ्िो वेवसाइटिा राखी साववजलिक खररद
अिुगिि कायाव ियिा सिे पठाउिु पिेछ ।
(३) उपलियि (१) बिोलजिको सूििािा बोिपत्र वा परािशव सेवा िूल्याङ्कि पररणािको अल ररक्त बोिपत्र,
प्रस्ताव वा लसिवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूििा प्रकाशि भएको लिल , सिािारपत्रको िाि, सूििा संख्ा,
खररदको लवषय, सम्झौ ा गिे बोिपत्रदा ा, प्रस्तावदा ा वा लसिवन्दी दरभाउपत्रदा ाको िाि र ठे गािा र
सम्झौ ाको िूल्य खुिाउिु पिेछ ।

१४९. परािशयदातािे स्वाथय बझाउन नहनेः (१) परािशवदा ािे गाउँ पालिकाको सवोपरर लह

हुिे गरी

व्यावसालयक, वस्तुग र लिष्पक्ष परािशव सेवा प्रदाि गिुव पिेछ ।
(२) परािशवदा ािे परािशव सेवा प्रदाि गदाव आफिो व विाि वा भलवष्यको अन्य कािसँ ग स्वाथव बालझिे
गरी काि गिुव हुं दैि ।
(३) परािशव सेवा सम्बन्धी कािको प्रकृल परािशवदा ाको अन्य कुिै सेवाग्राही प्रल को लवग वा व विाि
दालयिसँग बालझिे खािको वा लिजिे गाउँ पालिकाको सवोिि लह हुिे गरी कायव सम्पन्न गिव िसक्ने
खािको भएिा लिजिाई परािशवदा ाको रुपिा लियुखक्त गिव सलकिे छै ि ।
उदाहरणः कुिै आयोजिाको ईखन्जलियररङ्ग लडजाईि यार गिवको िालग लियुक्त गररएको परािशवदा ािाई
सोही आयोजिाको वा ावरणीय िूल्याङ्कि गिे परािशवदा ा लियुक्त गिव वा सरकारी स्वालििको कुिै
संस्थाको लिजीकरण सम्बन्धी परािशवदा ािाई त्यस्तो सम्पलि खररद गिे खररदक ावको परािशवदा ा
लियुक्त गिव वा लिजिाई वा लिजको िलजकको िा ेदार वा लिजको संस्थाको साझेदारको िाििा त्यस्तो
सम्पलि खररद गिव अिुिल लदि सलकिे छै ि ।
र टिव की सम्झौ ा वा लडजाईि र लििाव ण सम्झौ ाको हकिा यो व्यवस्था िागू हुिेछैि ।
(४) कुिै आयोजिाको िालग िािसािाि उपिब्ध गराउिे वा लििाव ण कायव गिे फिव र त्यससँग सम्बखन्ध
अन्य संस्था वा व्यखक्तिे सोही आयोजिाको िालग परािशव सेवा प्रदाि गिव र कुिै योजिा यार वा
कायाव न्वयि गिे कािको िालग लियुक्त भएको परािशवदा ृ फिव वा सोसँग सम्बखन्ध अन्य संस्था वा
व्यखक्तिे त्यस्तो आयोजिाको िालग िािसािाि आपूल व गिव सक्ने छै ि ।
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१५०. प्रिोभन, भ्रष्टाचार वा िािसािीिन्य व्यवहारको सूचनाः गाउँ पालिकाका कुिै पदालिकारीिे लिजिाई
कुिै बोिपत्रदा ा वा प्रस्तावदा ािे प्रिोभि लदि प्रस्ताव गरे िा वा अन्य कुिै भ्रष्टािार वा जािसाजीजन्य
काि गरे को थाहा पाएिा सोको सूििा अध्यक्ष वा साववजलिक खररद अिुगिि कायावियिाई लदिु पिेछ ।

१५१. सुपररवेिण र िाँचबुझ गनय सक्ेः खररद कारबाहीिा संिग्न पदालिकारीिे ऐि र यस लियिाविीिा
उखल्लखख कायवलवलि पािि गरे िगरे को सम्बन्धिा गाउँ पालिकािे सिय सियिा सुपररवेक्षण र जाँ िबुझ
गराउिु पिेछ ।

१५२. कािोसूचीिा राख्नेः (१) गाउँ पालिकािे ऐिको दफा ६३ बिोलजि कुिै बोिपत्रदा ा, प्रस्तावदा ा,
परािशवदा ा, सेवाप्रदायक, आपूल वक ाव , लििाव ण व्यवसायी वा अन्य व्यखक्त, फिव, संस्था वा कम्पिीिाई
कािो सूिीिा राखिु परे िा त्यस सम्बन्धी लवस्तृ लववरण र कारण खुिाई सम्बद्ध कागजा सलह
साववजलिक खररद अिुगिि कायाव ियिाई िेखी पठाउिु पिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि साववजलिक खररद अिुगिि कायाव ियिे बोिपत्रदा ा, प्रस्तावदा ा,
परािशवदा ा, सेवाप्रदायक, आपूल वक ाव , लििाव ण व्यवसायी वा अन्य व्यखक्त, फिव, संस्था वा कम्पिीिाई
कािो सूिीिा राख्ने, खररद कारवाहीिा भाग लिि रोक िगाउिे र सोको अलभिेख राख्ने प्रलिया प्रिलि
संघीय कािूि बिोलजि हुिेछ ।
(३) यो लियिाविी प्रारम्भ हुिु अलघ गाउँ पालिकािे कुिै बोिपत्रदा ा, प्रस्तावदा ा, लसिबन्दी
दरभाउपत्रदा ा, परािशवदा ा, सेवाप्रदायक, आपूल वक ाव , लििाव ण व्यवसायी वा अन्य व्यखक्त, फिव, संस्था
वा कम्पिीिाई कािो सूिीिा राखेको वा राख्ने लिणवय गरे को भएिा सो कुराको जािकारी यो लियिाविी
प्रारम्भ भएको ीस लदिलभत्र साववजलिक खररद अिुगिि कायाव ियिाई पठाउिु पिेछ ।

१५३. कािो सूचीबाट िुकुवा गननः कािो सूिीबाट फुकुवा गिे कायव प्रिलि

संघीय कािूि बिोलजि

साववजलिक खररद अिुगिि कायाव ियबाट हुिेछ ।
पररच्छे द–१५
लवलवि

१५४. खररद कार्यको अनुगिन सम्बन्धी व्यवस्थाः यस लियिाविी बिोलजि गररिे साववजलिक खररद कायवको
अिुगिि ऐिको दफा ६५ था प्रिलि अन्य संघीय कािूििा उल्लेख भए बिोलजि साववजलिक खररद
अिुगिि कायाव ियिे गिेछ ।

१५५. लवशेष पररम्भस्थलतिा खररद गनन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऐिको दफा ६६ बिोलजि खररद गदाव
गाउँ पालिकािे खररदको आवश्यक ाको लिखख लववरण, गुणस्तर, पररिाण, श व र कायव सम्पन्न गिे अवलि
जस्ता लववरण यार गरी आकखिक पररखस्थल को साििा गिव आवश्यक पररिाण र सिायावलिका िालग
िात्र यथासम्भव प्रल स्पिाव गराई वा एउटा िात्र लििाव ण व्यवसायी, आपूल वक ाव , परािशवदा ा वा सेवा
प्रदायकसँग लिखख दरभाउ वा प्रस्ताव लिई स्वच्छ र उलि िूल्यको िालग वा ाव गरी खररद गिुव पिेछ ।
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(२) उपलियि (१) बिोलजि खररद गररएको भएिा दे हायका कुरा खुल्िे कागजा लियि १५९ बिोलजिको
अलभिेखिा राखिु पिेछः—
क) लवशेष पररखस्थल सम्बन्धी लववरण,
ख) त्काि खररद िगदाव साववजलिक सुरक्षा, लह था सािुदालयक स्वास्थ्यिा पिे संकट,
ग) खररदका अन्य लवलि अपिाउि िसलकिे कारण र आिार ।
(३) उपलियि (१) बिोलजि गाउँ पालिकािे दशिाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकिको खररद गरे को भएिा त्यसरी
खररद भएको लववरणको साववजलिक सूििा प्रकाशि गिुव पिेछ र सोको जािकारी साववजलिक खररद
अिुगिि कायाव ियिाई पठाउिु पिेछ ।

१५६. लवदर्ुतीर् संचार िाध्यिको प्रर्ोगः (१) ऐिको दफा १४ को उपदफा (२) को प्रयोजिको िालग
गाउँ पालिकािे यथासम्भव साववजलिक खररद अिुगिि कायाव ियको वेव पोटव ि प्रयोग गरी लवद् यु ीय
प्रणािीबाट खररद व्यवस्थापि गिुवपिेछ ।
(२) साववजलिक खररद अिुगिि कायाव ियिे सिय सियिा जारी गरे को लवद् यु ीय खररद प्रणािीबाट हुिे
खररदको कायवलवलि, प्रणािी र यसका अन्तरलिलह लसद्धान्त गाउँ पालिकािे अिुशरण गिुवपिेछ ।

१५७. िूल्याङ्कन सलिलतः (१) ऐिको दफा ७१ बिोलजिको िूल्याङ्कि सलिल को गठि दे हाय बिोलजि हुिेछः–
क) प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ वा लिजिे ोकेको अलिकृ
– संयोजक
ख) आलथवक प्रशासि शाखा प्रिुख
– सदस्य
ग) लवषयसँग सम्बखन्ध प्रालवलिक लवशेषज्ञ (सम्भव भए सम्म अलिकृ स्तर) – सदस्य
(२) खररद एकाईको प्रिुखिे उपलियि (१) बिोलजिको सलिल को सलिवको रुपिा काि गिेछ ।
(३) उपलियि (१) बिोलजिको िूल्याङ्कि सलिल िे प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ को स्वीकृल लिई सरकारी
वा गैर सरकारी क्षेत्रका लवषय लवशेषज्ञिाई आफ्िो बैठकिा आिन्त्रण गिव सक्नेछ ।
(४) उपलियि (१) बिोलजिको सलिल िाई परािशवदा ाको सहयोग आवश्यक भएिा स्वीकृ कायविि र
बजेटको अिीििा रही गाउँ पालिकािे ऐि र यस लियिाविीको कायवलवलि अपिाई परािशवदा ा लियुक्त
गरी लदि सक्नेछ ।
(५) उपलियि (१) बिोलजिको सलिल िे दरभाउपत्र, बोिपत्र वा प्रस्ताव िूल्याङ्कि गिे काििा आफूिाई
सहयोग गिव उपसलिल गठि गिव सक्नेछ ।
(६) िूल्याङ्कि सलिल को सलिविे सलिल को बैठकको िाईन्युट यार गरी राखिु पिेछ र सलिल िा
छिफि भएका सम्पूणव लवषयको फाईि खडा गरी राखिु पिेछ ।
(७) िूल्याङ्कि सलिल िे आफ्िो कायवलवलि आफै लििाव रण गिव सक्नेछ ।
(८) िूल्याङ्कि सलिल िे यस लियििा उल्लेख भए बिोलजि अध्यक्ष सिक्ष िूल्याङ्कि प्रल वेदि पेश गिुव
पिेछ ।

१५८. दररे ट लनिायरण सलिलतः (१) गाउँ पालिकािे ५ िाख भन्दा बढीको आफ्िो क्षेत्रभर वा कुिै भागिा छु ट्टै
िागू हुिे गरी लििाव ण सािग्री र ढु वािीको दररे ट, िेलशि था उपकरणको भाडा र कािदारको ज्यािा
लिलश्च गिव दे हायका सदस्यहरु रहे को एक दररे ट लििाव रण सलिल रहिेछ :क) अध्यक्ष
– अध्यक्ष
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ख)
ग)
घ)
ङ)
ि)
छ)
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प्रिूख प्रशासकीय अलिकृ
प्रिुख/अलिकृ प्रल लिलि, कोष था िेखा लियन्त्रक कायाव िय
कायवपालिकािे ोकेको कायवपालिका सदस्य एक जिा
प्रल लिलि, स्थािीय हका िेपाि लििाव ण व्यवसायी िहासंघ
प्रल लिलि, स्थािीय हका उद्योग वालणज्य संघ
प्रिुख प्रालवलिक शाखा

लिल ः २०७६/०५/१०

– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य–सलिव

(२) दररे ट लििाव रण सलिल िे लििाव ण सािग्री वा ढु वािीको दररे ट लििाव रण गदाव प्रिलि बजार दरको
आिारिा लििाव रण गिुव पिेछ । यसरी लििाव रण गररिे दररे ट भाद्र १५ ग ेलभत्र लििाव रण गरी सक्नु पिेछ ।
यसरी आफ्िो क्षेत्रलभत्र िागूहुिे दररे ट लििाव रण गदाव लछिेकका अन्य गाउँ पालिकासँग सिे सिन्वय गरी
लििाव रण गिुव पिेछ ।
(३) दररे ट लििाव रण सलिल िे प्रत्येक वषव गाउँ पालिकािा ििि ििीिा रहे का ढु वािी साििको ढु वािी दर
सिे
ोलकलदिु पिेछ ।
(४) यस लियि बिोलजि लििाव रर दररे ट कायवपालिकाबाट स्वीकृ गरी सोको जािकारी लजल्ला प्रशासि
कायाव िय र कोष था िेखा लियन्त्रक कायाव ििा पठाउिु पिेछ
(५) दररे ट लििाव रण सलिल को वैठक सम्बन्धी कायवलवलि सलिल आफैिे लििाव रण गरे बिोलजि हुिेछ ।

१५९. खररद सलिलतः (१) गाउँ पालिकािे खररद कायवका िालग दे हायका सदस्यहरु रहेको एक खररद सलिल
रहिेछ :क) खररद अलिकारी
- संयोजक
ख) िेखा शाखा प्रिुख
- सदस्य
ग) योजिा शाखा प्रिुख
- सदस्य
घ) सम्बन्धी शाखा/इकाईको प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ िे ोकेको किविारी – सदस्य
ङ) लजन्सी इकाई
- सदस्य सलिव
(२) उपलियि (१) बिोलजिको खररद सलिल को काि, क वव्य दे हाय बिोलजि हुिेछ ।
क)
ख)
ग)
घ)

खररद गुरु योजिा, वालषवक खररद योजिा यार गिे, अध्यावलिक गिे ।
खररद कारवाहीसँग सम्बखन्ध कािको लसफाररस गिे ।
खररद योजिा यार गिे,
साववजलिक खररद अिुगिि कायाव ियिे यार गरे को ििूिा बोिपत्र सम्बन्धी कागजा (स्ट्याण्डडव
लवलडङ्ग डकुिेन्ट), ििूिा पू वव योग्य ा सम्बन्धी कागजा (स्ट्याण्डडव प्रिक्वालिफिकेशन डकुिेन्ट),

ििूिा खररद सम्झौ ा सम्बन्धी कागजा (स्ट्याण्डडव कन्टर याक्ट डकुिेन्ट) िा सािान्य या
सारभू रुपिा फरक िपिे गरी आवश्यक ा अिुसार पूवाव योग्य ा सम्बन्धी कागजा , बोिपत्र सम्बन्धी
कागजा र खररद सम्झौ ा सम्बन्धी कागजा यार गिे,
ङ) साववजलिक खररद अिुगिि कायाव ियिे यार गरे को ििूिा प्रस्ताव िाग सम्बन्धी कागजा
(स्ट्याण्डडव रे क्वेस्त फर प्रपोजि) िा सािान्य या सारभू रुपिा फरक िपिे गरर आवश्यक ा
अिुसार परािशव सेवाको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजा यार गिे,
ि) खररद सम्बन्धी सूििा साववजलिक रुपिा प्रकाशि गिे,
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छ) पूवव योग्य ा सम्बन्धी कागजा , बोिपत्र सम्बन्धी कागजा लव रण गिे वा परािशव गिे वा परािशव
सेवाको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजा पठाउिे,
ज) पूवव योग्य ा सम्बन्धी कागजा , बोपत्र सम्बन्धी कागजा लव रण गिे वा परािशव सेवाको प्रस्ताव
सम्बन्धी कागजा पठाउिे,
झ) पूवव योग्य ाको प्रस्ताव, बोिपत्र वा परािशव सेवाको प्रस्ताव प्राप्त गिे र त्यसिाई सुरलक्ष
ररकािे
राख्ने,
ञ) पिव आएका पूवव योग्य ाको प्रस्ताव, बोिपत्र वा परािशव सेवाको प्रस्ताव िूल्याङ्किको िालग
िूल्याङ्किको िालग िूल्याङ्कि सलिल िा पेश गिे र िूल्यां कि बोिपत्र स्वीकृल को िालग पेश गिे,
ट) पूवव योग्य ाको प्रस्ताव, बोिपत्र वा परािशव सेवाको प्रस्ताव स्वीकृल को िालग सूििा लदिे,
ठ) कायव सम्पादि जिाि लििे र त्यसको परीक्षण गरी सुरलक्ष ररकािे राख्ने,
ड) खररद गरे को िािसािाि, लििाव ण कायव वा सेवाको गुणस्तर परीक्षण गिे गराउिे,
ढ) साववजलिक खररद अिुगिि कायाव िय े िाग गरे को जािकारी र कागजा उपिब्ध गराउिे र
ण) ोलकएको अन्य कायव गिे ।

१६०. लिन्सी इकाईः गाउँ पालिकािा लजन्सी सम्बन्धी काि गिवको िालग खररद इकाई/खररद अलिकारी अन्तगव
एक लजन्सी इकाई रहिेछ । त्यस्तो इकाईिा काि गिव प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ िे एक लजन्सी इकाई
प्रिुख (स्टोर लकपर) ोक्नु पिेछ । खररद इकाईको काि दे हाय बिोलजि हुिेछ ।
क) लियि १५९ अिुसार खररद कारवाहीको अलभिेख राख्ने ।
ख) गाउँ पालिकाको िालग साववजलिक खरीद था अन्य बन्दोबस्तीका सािाि सम्बन्धी लवषयको अलभिेख
राख्ने ।
ग) गाउँ पालिकालभत्राको साववजलिक था सरकारी सम्पलि, सािुदालयक सम्पलि, भवि, सडक, पसि,
व्यवसाय, पूवाव िार, उद्योग, खािी था खिीज, विको लववरण सलह को अलभिेख लववरण अद्यावलिक
राख्ने ।
घ) गाउँ पालिकाको स्वालिििा रहे को सम्पलिको अलभिेख लववरण अद्यावलिक राख्ने ।
ङ) गाउँ पालिका खस्थ सरकारी सम्पलिको एकीकृ लववरण राख्ने ।
ि) गा.पा. कायाव िय अन्तगव का शाखा/इकाई, वडा कायावियिा आवश्यक लजन्सी सिािहरुको िाग
संकिि गिे
छ) खररद आदे श गराउिे, खररद गिे, दाखखिा गिे, उपिब्ध वा हस्तान्तरण गिे र सो को सबै अलभिेख
राख्ने,
ज) वडा, शाखा/इकाईिा रहे का सिािहरुको छु ट्टाछु ट्टै र एलककृ अलभिेख राख्ने ।

१६१. खररद कारबाहीको अलभिेखः (१) गाउँ पालिकािे हरे क खररद कारबाहीको लिखम्त छु ट्टै फाइि खडा
गरी राखिु पिेछ । यस्तो खररद कायवको अलभिेख सुरलक्ष राख्ने लजम्मा लजन्सी इकाई प्रिुखको हुिेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजिको फाईििा अन्य कागजा का अल ररक्त दे हायका कागजा हरु सिे राखिु
पिेछः
क) सम्झौ ा फाइिको पंलजका,
ख) बोिपत्र वा पूववयोग्य ाको िालग गररएको आह्वािको सूििा,
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ग) बोिपत्र, पूववयोग्य ा वा प्रस्ताव आव्हाि सम्बन्धी कागजा हरु,
घ) बोिपत्र सम्बन्धी कागजा , पूववयोग्य ा सम्बन्धी कागजा वा प्रस्ताब सम्बन्धी कागजा सम्बन्धिा
बोिपत्रदा ािे स्पष्टीकरणको िालग गरे को अिुरोि र सो सम्बन्धिा गाउँ पालिकािे सवै सहभागी
बोिपत्रदा ा वा प्रस्ताबदा ाहरुिाई पठाएको जवाफ,
ङ) बोिपत्रदा ा वा परािशवदा ासँग गररएको बोिपत्र पेश गिुव पू ववको बैठकको िाईन्युट र गाउँ पालिकािे
सो िाईन्युटको प्रल लिलप सवै सहभागी बोिपत्रदा ा वा प्रस्तावदा ाहरुिाई पठाएको प्रिाण,
ि) बोिपत्र खोल्दाको िाईन्युट,
छ) बोिपत्रको िूि प्रल ,
ज) बोिपत्र िूल्यां कि सलिल िे बोिपत्र िूल्यां किको लसिलसिािा बोिपत्रदा ा वा प्रस्तावदा ािाई
सोिेको प्रश्न र सम्बखन्ध बोिपत्रदा ा वा प्रस्तावदा ाबाट गाउँ पालिकािाई पठाएको जवाफ,
झ) पूववयोग्य भएका बोिपत्रदा ाको योग्य ा िूल्याङ्किको प्रल वेदि,
ञ) पूववयोग्य बोिपत्रदा ाको सूिी,
ट) वा ाव गररएको भए सोको िाईन्युट,
ठ) सफि बोिपत्रदा ािाई पठाइएको स्वीकृल को प्रारखम्भक सूििाको प्रल लिलप,
ड) असफि बोिपत्रदा ाहरुिाई पठाइएको सूििाको प्रल लिलप,
ढ) खररद सम्बन्धिा प्रकालश सबै सूििा,
ण) प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ सिक्ष र पुिराविोकि सलिल सिक्ष लदएको लिवेदि र सोका सम्बन्धिा
सम्बखन्ध गाउँ पालिकािे पेश गरे को राय प्रल लिया, जािकारी था सो सम्बन्धिा भएको लिणवय,
) खररद सम्झौ ा,
थ) प्रगल प्रल वेदि, इन्वाइस र लिरीक्षण प्रल वेदि जस्ता खररद सम्झौ ाको कायाव न्वयिसँग सम्बखन्ध
कागजा ,
द) खररद सम्झौ ािा संशोिि गररएको भए सो सम्बन्धी कागजा ,
ि) िािसािाि प्राखप्त, लिरीक्षण र स्वीकृल िगाय का कागजा ,
ि) लििाव ण व्यबसायी, आपूल वक ाव, परािशवदा ा वा सेवा प्रदायकसँग भएका सम्पूणव पत्रािार,
ऩ) सव–कन्टर ाक्टरको अिुरोि र सो सम्बन्धिा गाउपालिकािे लदएको जवाफ,
प) िूल्याङ्कि प्रल वेदि र सोसँग सम्बखन्ध सम्पूणव कागजा , र
फ) खररद सम्झौ ा सम्बन्धी लववाद सिािाि गिव भएको कारबाहीसँग सम्बखन्ध कागजा ।
(३) उपलियि (१) बिोलजिको अलभिेख खररद कारबाही टुं गो िागेको कम्तीिा सा वषवसम्म सुरलक्ष
राखिु पिेछ ।
(४) यस लियि बिोलजि अलभिेख राखदा यस लियिाविीिा त्यस्तो अलभिेखको ढाँ िा लििावरण गररएकोिा
सोही बिोलजि र ढां िा लििावरण िभएकोेे िा साववजलिक खररद अिुगिि कायावियिे लििाव रण गरे को
ढाँ िा बिोलजि राखिु पिेछ ।
(५) यस लियि बिोलजि अलभिेख राखदा गाउँ पालिकािे प्रत्येक भौल क सम्पल को अलभिेख राखिु पिेछ
।
(६) उपलियि (५) बिोलजि अलभिेख राखदा त्यस्तो सम्पल को िूल्य पिास िाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेछ
भिे सो सम्पल को िाग िूल्य, हा्रसकट्टी र ििव सम्भार खिव सलह को लववरण खुिाउिु पिेछ ।
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(७) बोिपत्रको िाध्यिबाट गररिे खररद कायवको सम्झौ ा कायाव न्वयि भइसकेपलछ सो कायवसम्पन्न भएको
संलक्षप्त लववरण प्रिालण गरी आफ्िो कायावियको वा साववजलिक खररद अिुगिि कायाव ियको वेभ
साइटिा राखिुपिेछ ।

१६२. खररद कारवाही रि गनय सक्ेः
ऐि र यस लियिाविी बिोलजि खररद प्रलिया अगाडी बढे कोिा खररद प्रलिया शुरु दे खख िूल्यां कि,
आशयपत्र प्रकाशि सम्मको कुिै पलि प्रलियिा आवश्यक कागजा िपुगेको वा प्रलियािा त्रुटी दे खखि
गएको जािकारी भएिा वा ोलकएको गुणस्तरिा प्रालवलिक क्षि ा, आलिकाररक ाको बारे िा गाउँ पालिका
आश्वस्त हुि िसकेिा गाउँ पालिका कायाव ियिे खररब प्रलिया िै सूििा प्रकाशि गरी रद्ध गिव सक्नेछ ।

१६३. अलिकार प्रत्यार्ोिनः (१) ऐि र यस लियिाविीिा व्यवस्था भएका िाग अिुिाि संशोिि गिे , खररद
सम्झौ ा संशोिि गिे, खररद सम्झौ ाको म्याद थप गिे र भे ररएशि आदे श गिे अलिकार प्रत्यायोजि गिव
सलकिे छै ि ।
(२) उपलियि (१) िा उखल्लखख अलिकारहरु बाहे क यस लियिाविी बिोलजि व्यवस्था भएका अरु
अलिकारहरु सो अलिकार प्रयोग गिे अलिकार प्राप्त अलिकारीिे आफू िुलिको कुिै अलिकृ िाई
प्रत्यायोजि गिव सक्नेछ ।
(३) उपलियि (२) बिोलजि प्रत्यायोजि भएको अलिकारका सम्बन्धिा त्यसरी अलिकार प्रत्यायोजि गिे
अलिकारीको उिरदालयि रलह रहिेछ ।
(४) उपलियि (२) बिोलजि अलिकार प्रत्यायोजि गिे अलिकारीिे आफूिे प्रत्यायोजि गरे को अलिकार
बिोलजि भए गरे का कािको सम्बन्धिा सम्बखन्ध अलिकारीबाट सिय सियिा आवश्यक जािकारी लिई
राखिु पिेछ ।

१६४. ढाँचा तोक् सक्ेः (१) यस लियिाविी बिोलजि खररद गररिे िािसािाि, परािशव सेवा र अन्य सेवाको
िाग अिुिाि िगाय का लवषयको ढाँ िा िहािेखा परीक्षकद्वारा ोलकएको ढाँ िासँग िेि खािे गरी
कायवपालिकािे ोक्न सक्नेछ ।
(२) उपलियि (१) बिोलजि स्वीकृ गररएको ढाँ िा स्थािीय राजपत्रिा सूििा प्रकाशि गिुवपिे छ ।

१६५. अनुसूचीिा हेरिेर वा थपघटः गाउँ /िगर कायवपालिकािे प्रिलि संघीय कािूििा ोलकएको ढाँिासँग
िेि खािे गरी स्थािीय राजपत्रिा सूििा प्रकाशि गरी अिुसूिीिा आवश्यक थपघट वा हे रफेर गिव सक्नेछ
।

१६६. बचाउः यस अलघ गाउँ पालिकािे प्रिलि कािुि विोलजि गरे का खररद सम्वन्धी काि कारवाही यसै
लियिाविी बिोलजि भए गरे को िालििेछ ।

अनुसूची – १
(लनर्ि ११ को उपलनर्ि (७) सँग सम्बम्भन्धत)
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आइटि (१)
आइटि (२)
आइटि (३)
इत्यालद
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लनिायण कार्यको िागत अनुिान लनकाल्ने तररका
एकाई
आइटिको जम्मा आइटिको जम्मा आइटिको
दररे ट
पररिाण
खिव
(ि)
(छ)
(ज)

(ट)
(ठ)
(ड)

जम्मा

(ि) X (ट)
(छ) X (ठ)
(ज) X (ड)

िोड = (व) = (च X ट + छ X ठ + ि X ड + .....................................)
वकव िाटव स्टाफ खिव – (व) को २.५ प्रल श िे . ०.०२५ X ( )
सािाल िा अन्य खिव – (व) को २.५ प्रल श िे . ०.०२५ X ( )
जम्मा िग इलष्टिेट अङ्क . १.०५ X ( )
िोटः बोिपत्रको अङ्किाई ुििा गदाव िग अिुिाि अङ्क (व) िाई िालििु पछव ।

आइटिको िम्मा (कुि) दररे ट लनकाल्ने तररकाः
श्रलिकहरुको खिव ...........................................................(क)
लििाव ण सािग्रीको खिव .............................................. (ख)
याखन्त्रक उपकरणको भाडा ( ैल्य पदाथव सलह ) ................. (ग)
वास्तलवक दररे ट (क + ख + ग) = (घ)
बोिपत्र दा ाको ओभरहे ड (घ को १५ प्र.श.) – ०.१५ X (ङ)
जम्मा दररे ट (ङ) = १.१५ X (घ)
िोटः उपरोक्त अिुसार िाग अिुिाि यार गररसकेपलछ बजेट व्यवस्थापिको िालग आवश्यक ािुसार जम्मा िाग
अिुिाििा िूल्य सिायोजि कखन्टन्जे खन्स वाप १० प्रल श िे, लफलजकि कखन्टन्जेखन्स वाप १० प्रल श िे र िूल्य
अलभवृलद्व कर रकि सिे थप गरी िाग अिुिाि कायि गिुव पिेछ ।
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अनुसूची–२
(लनर्ि १३ को उपलनर्ि (४) सँग सम्बम्भन्धत)

सेवा खिव शीषवक
(क)

परािशय सेवाको िागत अनुिानको ढाँचा
एकाई
शीषवकको
शीषवकको जम्मा
(ख)
प्रल एकाय दर
पररिाण
(ग)
(घ)

लशषवकको
जम्मा िाग
(ङ). (ग*घ)

शीषवक (१)
जिशखक्तको पाररश्रलिक (ङ१)

ङ१. (ग*घ)

शीषवक (२)
भ्रिण, बसोबास, िािसािाि वा उपकरण
वा सेवा िगाय का सोिभिाव हुिे खिव (ङ२)

ङ२. (ग*घ)

शीषवक (३)
ािीि, गोष्ठी, कागजा छपाई वा अिुवाद
िगाय का अन्य फुटकर खिव (ङ३

ङ३. (ग*घ)

कुि जम्मा िाग

(ि)=( ङ१+ङ२+ङ३)

(ि)
कायाव ियका
व्यवस्थापि खिव ५प्रल श (छ)

(छ)=(ि* ०.०५

कूि िाग अिुिाि अङ्क (ज)

(ज)=( ि+छ)

बोिपत्र ुििाको िालग कुि िाग अिुिाि अङ्क (ज) हुिेछ ।
२. पाररश्रलिक खिव (ङ१), सोिभिाव हुिे खिव (ङ२) र अन्य फुटकर खिव (ङ३) को लवस्तृ लववरण यार गरी यस िाग
अिुिाि फारािको साथिा राखी प्रस्तु गिुव पिेछ ।
३. उपरोक्त अिुसार िाग अिुिाि यार गररसकेपलछ बजेट व्यवस्थापिको िालग आवश्यक ा अिुसार जम्मा िाग
अिुिाििा िूल्य सिायोजि कखन्टन्जेन्सी वाप १० प्रल श िे , लवलभन्न कर वाप १० प्रल श िे र िूल्य अलभवृलद्व कर
रकि सिे थप गरी कूि िाग अिुिाि अङ्क कायि गिुव पिेछ ।
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अनुसूची–३
(लनर्ि १७ को उपलनर्ि (३) खण्ड (च) सँग सम्बम्भन्धत)
दे वघाट गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
गण्डकी प्रदे श, पोखरा, नेपाि

लस.
िं.

प्रल पत्र
खोलििे
फिवको
िाि

प्रल पत्र
िं. र
लिल

रकि

.
िढाउिेको िाि थर :सही :सही :लिल :लिल :-

लवषय

प्रलततपत्र अलभिेख खाता
खाता पाना नं.
अवलि प्रल पत्र बन्द म्याद
खोिेको
हुिे
थप
बैंकको
लिल
गरे को
िाि र
लिल
ठे गािा

बन्द
भएको
लिल

पेश्की
खा ा
पािा
िं

सािाि उत्पलि भएको
दे श
उत्पादि
भएको
लिल र
िोडे ि

प्रिालण गिेको िाि थर :-
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अनुसूची–४
(लनर्ि १९ को उपलनर्ि (१) सँग सम्बम्भन्धत)
िौिुदा सूचीिा दताय हनका िालग लदइने लनवेदनको ढाँचा
श्री कायाव िय प्रिुख ज्यू
दे वघाट गाउँ कायवपालिकाको कायाव िय

लिल ः .....................

लवषयः िौजुदा सूिीिा द ाव गरी पाउँ
साववजलिक खररद लियिाविी, २०६४ को लियि १८ को उपलियि (१) बिोलजि पलशििा उल्लेखख
अिुसारको पुष्ट्ट्याई गिे कागजा संिग्न गरी िौजुदा सूिीिा द ाव हुि यो लिवेदि पेश गरे को छु ।

लववरण

तपलशिः
१. िौजुदा सूिीको िालग लिवेदि लदिे व्यखक्त, संस्था, आपूल वक ाव , लििाव ण व्यवसायी, परािशवदा ा वा सेवा प्रदायकको लववरणः
(क) िािः
(ख) ठे गािाः
(ग) पत्रािार गिे ठे गािाः
(घ) िुख् व्यखक्तको िािः
(ङ) टे लिफोि िं.:
(ि) िोवाईि िं.:
२. िौजुदा सूिीिा द ाव हुिको िालग लिम्न बिोलजिको प्रिाणपत्र संिग्न गिुवहोिा ।

क)
ख)
ग)
घ)
ङ)

संस्था वा फिव द ाव को प्रिाणपत्र छ /छै ि
िलवकरण गररएको छ /छै ि
िूल्य अलभवृखद्ध कर वा स्थायी िेखा िम्वर द ाव को प्रिाणपत्र छ /छै ि
कर िुक्ताको प्रिाणपत्र छ /छै ि
कुि खररदको िालग िौजुदा सूिीिा दा ाव हुि लिवेदि लदिे हो, सो कािको िालग इजाज पत्र आवश्यक पिे
भएिा सो को प्रल लिलप छ /छै ि

३. साववजलिक लिकायबाट हुिे खररदको िालग द ाव हुि िाहेको खररदको प्रकृल को लववरणः
(क) िािसािाि आपूल वः (िािसािािको प्रकृल सिे उल्लेख गिे) (ख) लििाव ण कायव
(ग) परािशव सेवाः (परािशव सेवाको प्रकृल सिे उल्लेख गिे) (घ) अन्य सेवाः (अन्य सेवाको प्रकृल उल्लेख गिे)
लिवेदि लदएको लिल ः
फिवको छापः
आ. व.:
हस्ताक्षरः

लिवेदकको िािः
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अनुसूची–५
(लनर्ि १९ को उपलनर्ि (२) सँग सम्बम्भन्धत)
िौिुदा सूचीिा दताय भएको लनस्साको ढाँचा
श्री दे वघाट गाउँ कायवपालिकाको कायाव िय
गण्डकी प्रदे श, पोखरा, िेपाि
िौिुदा सूचीिा दताय भएको प्रिाण
प्र.प.िं.:
सूिी द ाव िं.:

श्री...........................................................बाट यस............. गाउपालिका
कायवपालिकाको कायाव िय आलथवक वषव
..............का िालग.........................लििाणव कायव/ सेवा/िािसािाि उपिब्ध गराउिे प्रयोजिाथव िौजुदा सूिीिा सूिीकृ
हुि पाउँ भिी लिल ........................... िा यस कायावियिा लिवेदि प्राप्त हुि आएको िौजुदा सूिीिा द ाव गरी यो
लिस्सा/प्रिाण उपिब्ध गराइएको छ ।
द ाव गिे अलिकारीको,
िािः
पदः
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अनुसूची –६
(लनर्ि १३ को उपलनर्ि (३) सँग सम्बम्भन्धत)
िौिुदा सूचीको अलभिेख दताय पुम्भस्तकाको ढाँचा
श्री दे वघाट गाउँ कायवपालिकाको कायाव िय
गण्डकी प्रदे श, पोखरा, िेपाि

िौिुदा सूचीको अलभिेख दताय पुम्भस्तका

व्यखक्त/फिवको लववरण
लस.िं.

द ाव िं.
िाि

ठे गािा

सम्पकव
व्यखक्त

सम्पकव िं.
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(आलथवक वषव ...........)
कािको लववरण (लििाव ण,
िािसािा
िािसािाि, परािशव सेवा,
ि/सेवाको
गै.स.स.,अन्य सेवा)
प्रकृल
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अनुसूची – ७
(लनर्ि २२ को उपलनर्ि (१) सँग सम्बम्भन्धत)
िािसािान वा अन्य सेवाको खररद सम्झौता
िािसािाि वा अन्य सेवा खररद गदाव दे हाय बिोलजिको सम्झौ ा िध्ये कुिै एक सम्झौ ा गरी खररद गिव सलकिेछ
:क) खास िािसािान वा अन्य सेवा आपूलतय सम्झौताः कुिै खास कािको िालग आवश्यक पिे कच्चा पदाथव ,
उपकरण, फिावस्युलटकल्स, औषलि, औजार वा अन्य यस्तै लवशेष प्रकृल का िािसािाि खररद गिवको िालग खास
िािसािाि वा अन्य सेवा आपूल व सम्झौ ा गिव सलकिेछ ।
ख) संरचनात्मक वा एकाई दर सम्झौताः खररद सम्झौ ािा उखल्लखख िािसािाि वा अन्य सेवा गाउपालिका िे
िाग गरे को सियिा खररद सम्झौ ािा उखल्लखख दर र श व बिोलजि एक वा एक भन्दा बढी आपूल वक ाव बाट
प्राप्त गिे व्यवस्था गिवको िालग संरििात्मक वा एकाई दर सम्झौ ा गिव सलकिेछ
यो सम्झौ ािा गाउँ पालिकािे खररद गिे िािसािाि वा अन्य सेवाको न्यूि ि र अलिक ि पररिाण खुिाउिु
पिेछ ।
यो सम्झौ ा सािान्य या एक वषव भन्दा वढी अवलिको हुिे छै ि ।
ग) बहवषीर् सम्झौताः दे हायको अवस्थािा बहुवषीय सम्झौ ा गिव सलकिेछ :(क) वालषवक खररद सम्झौ ा गरी खररद गिुव भन्दा बहुवषीय सम्झौ ा गरी खररद गदाव गाउपालिकािाई सारभू
रुपिा िाभ हुिे भएिा,
(ख) खररद सम्झौ ाको अवलििा खररदको पररिाण सारभू रुपिा थपघट िहुिे भएिा,
(ग) खररद सम्झौ ा अवलिभर खररद गररिे िािसािािको लडजाईि पररव वि िहुिे भएिा, र
(घ) िािसािाि आपूल वसँग सम्बखन्ध प्रालवलिक जोखखि बढी िभएिा ।
घ) लडिाईन, आपूलतय र िडान सम्झौताः ठूिा पावर प्लान्ट वा पम्पीङ स्टे शि जस्ता उच्च वा जलटि प्रलवलि युक्त
िािसािािको लडजाइि गिे, लििाव ण स्थििा आपूल व गरी जडाि गिे परीक्षण सञ्चािि गिे र त्यस्तो िािसािािको
सञ्चािि गिव सम्बखन्ध गाउपालिकाका किविारीिाई आवश्यक ािुसार ालिि लदिे व्यवस्था गिव लडजाइि,
आपूल व र जडाि सम्झौ ा गिव सलकिेछ । यस्तो सम्झौ ा लडजाइि, आपूल व र जडाि कायव िध्ये कुिै दु ई कायव
गिवको िालग सिे गिव सलकिेछ ।
ङ) टनय की सम्झौताः ििखाद उत्पादि गिे, दु ग्ध प्रशोिि गिे जस्ता उच्च प्रलवलियुक्त औद्योलगक ल्पान्टको कायव
सम्पादि क्षि ा उल्लेख गरी त्यस्तो ल्पान्टको लडजाइि, आपूल व, लििाव ण र जडाि कायव खररद सम्झौ ािा उल्लेख
भए बिोलजि सम्पन्न गरी गाउपालिकािाई हस्तान्तरण गिे व्यवस्था गिवको िालग टिवकी सम्झौ ा गिव सलकिेछ ।
च) लडिाईन, आपूलतय, िडान र िियत सिार सम्झौताः ठूिा बोइिर, ठूिा पावर प्लान्ट, पखम्पङ स्टे शि, टबाव इि,
रज्जुिागव, रे ििागव, केबिकार, एसेम्बिीिाइि, औद्योलगक प्लान्ट जस्ता उच्च वा जलटि प्रलवलि युक्त िािसािािको
लडजाइि गिे, लििाव ण स्थििा आपूल व गरी जडाि गिे , परीक्षण सञ्चािि गिे, त्यस्तो िािसािािको सञ्चािि गिव
सम्बखन्ध साववजलिक लिकायका किविारीिाई आवश्यक ा अिुसार ािीि लदिे र त्यस्तो संरििाको ििव
सम्भार सिे गिे व्यवस्था गिव लडजाइि, आपूल व, जडाि र ििव सम्भार सम्झौ ा गिव सलकिेछ ।
िोटः खण्ड (क), (ख), (घ) र (ङ) बिोलजिका सम्झौ ा वहुवषीय सम्झौ ा सिे हुि सक्नेछ ।
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अनुसूची – ८
(लनर्ि २३ सँग सम्बम्भन्धत)
लनिायण कार्यको खररद सम्झौता
गाउँ पालिकािे कुिै लििाव ण कायव गराउिको िालग दे हायको सम्झौ ा िध्ये कुिै एक सम्झौ ा गिव सक्नेछः—
क) एकाई दर सम्झौताः लििाव ण कायवको पररिाण सम्झौ ा हुं दाका बख यलकि िभएको वा लििाव ण कायव प्रल
एकाई कायव लबि अफ िान्टीटीिा उखल्लखख दरिा गराउिे व्यवस्था गिव एकाई दर सम्झौ ा गिव सलकिेछ । यस्तो
एकाई दरिा बोिपत्रदा ािे प्रस्तालव लििाव ण कायव सम्पन्न गिव आवश्यक पिे सािग्री, श्रि र अन्य कुरा सिावेश
गिुव पिेछ ।
गाउँ पालिकािे यस सम्झौ ा बिोलजि भएको काि वाप भुक्तािी गदाव लििाव ण स्थिको िाप जाँ िबाट यलकि
भएको लििाव ण कायवको पररिाणिाई प्रल एकाई दरिे गणिा गरी हुि आउिे रकि भुक्तािी गिुव पिेछ ।
ख) एकिुष्ट रकि सम्झौताः भूलिग पािीको पाईपिाईि जडाि जस्ता िाप जाँ ि गिव कलठि हुिे लििाव ण कार्व य वा
पुिको संरििा जस्ता िाप जाँ ि गिव सलकिे लििाव ण कायव गराउि एकिुष्ट रकि सम्झौ ा गिव सलकिेछ । यो
सम्झौ ा गदाव लििाव ण कायव सम्बन्धी सबै प्रकारका जोखखि र दालयि लििाव ण व्यवसायीिा रहिे गरी गिुव पिेछ ।
र सम्झौ ा भई लििाव ण कायव सुरु भएपलछ गाउपालिकािे लििाव णिा कुिै लकलसिको पररव वि गिव आदे श लदएको
कारणिे लििाव ण व्यवसायीको आलथवक दालयि वृखद्ध भएिा त्यस्तो दालयि गाउपालिकािे व्यहोिुव पिेछ ।
ग) िागत सोिभनाय सम्झौताः लििाव ण व्यवसायीिे एकाई दर सम्झौ ा बिोलजि काि गिव िञ्जुर िगिे वा गिव
िसक्ने ठूिो जोखखियुक्त र काि गिे पररखस्थल पूवाव िुिाि गिव िसलकिे प्रकृल को लििाव ण कायव गराउिका िालग
िाग सोिभिाव सम्झौ ा गिव सलकिेछ । यो सम्झौ ा गरी गररिे लििाव ण कायव वाप लििाव ण व्यवसायीिाई भुक्तािी
लदं दा लिजिे त्यस्तो लििाव ण कायव गदाव गरे को वास्तलवक खिव , सो कायवकोेे लशरोभार खिव र स्वीकृ िाग
अिुिाििा उल्लेख भएको िुिाफा थपी हुि आएको रकि भुक्तािी लदि सलकिेछ । यो सम्झौ ा गरी लििाव ण कायव
गराउँ दा गाउपालिकाको प्रिुखिे िाग सोिभिाव को अलिक ि रकिको सीिा लििाव रण गिुव पिेछ र सो सीिा
भन्दा बढी िाग सोिभिाव लदिु पिे भएिा लवभागीय प्रिुखको पूवव स्वीकृ ी लििु पिेछ ।
घ) सिर् र सािग्री दर सम्झौताः खररद सम्झौ ा गिे सियिा कुिै लििाव ण कायवको ििव सम्भार गिव िाग्ने श्रि र
सािग्रीको पूवाव िुिाि गिव िसलकिे भई श्रििाई सियको आिारिा र सािग्रीिाई एकाई दरको आिारिा गणिा
गरी काि गराउिको िालग सिय र सािग्री दर सम्झौ ा गिव सलकिेछ । यो सम्झौ ा गदाव लििाव ण व्यवसायीिाई
दे हाय बिोलजि भुक्तािी हुिे कुरा स्पष्ट रुपिा उल्लेख गिुव पिेछ :(क) लििाव ण व्यवसायीको श्रििाई प्रल घण्टा वा प्रल लदि वा प्रल िलहिाको आिारिा लवभाजि गरी हुि आएको
रकििा लशरोभार खिव र स्वीकृ िाग अिुिाििा उल्लेख भएको िुिाफा जोड् दा हुि आउिे रकि, र
(ख) खररद सम्झौ ािा उखल्लखख रकिको सीिा लभत्र रही ििव सम्भार गिव िागेको सािग्रीको िूल्यको भुक्तािी
रकि ।
ङ) लडिाइन र लनिायण सम्झौताः कुिै लििाव ण कायवको लडजाइि र लििाव ण एउटै लििाव ण व्यवसायीबाट गराउिको
िालग लडजाइि र लििाव ण सम्झौ ा गिव सलकिेछ । गाउपालिकािे यस सम्झौ ा बिोलजिको काि सुरु गदाव
प्रालवलिक वा प्रालवलिकहरुको सिूहिाई लििाव ण कायवको लडजाईि जाँ च्न िगाई स्वीकृ गरे पलछ िात्र सुरु गिुव पिेछ
। त्यसरी लडजाइि जाँ ि गिे प्रालवलिक वा प्रालवलिकहरुको सिूहिे त्यस्तो लडजाईि, डर ईङ था िाग अिुिाि
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च)

छ)

ि)
झ)

ञ)
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जाँ ि र स्वीकृ गदाव यस लियिाविी बिोलजि जाँ ि था स्वीकृ गिे कायवलवलि अपिाई जाँ ि था स्वीकृ गिुव
पिेछ ।
व्यवस्थापन सम्झौताः लििावण कायवको गुणस्तर र सम्पन्न गिे अवलि सम्बन्धी कािूिी एवं सम्झौ ाजन्य दालयि
गाउपालिकासँग खररद सम्झौ ा गिे लििाव ण व्यवसायीिे िै वहि गिे गरी त्यस्तो कायव लिजको सुपरीवेक्षण वा
व्यवस्थापििा लवलभन्न सव–कन्टर ाकटरद्वारा गराउिका िालग व्यवस्थापि सम्झौ ा गिव सलकिेछ ।
यो सम्झौ ा बिोलजिको कािको भुक्तािी गाउपालिकासँग सम्झौ ा गिे लििाव ण व्यवसायीिाई िात्र लदईविेछ
।कायवसम्पादििा
आिाररत िियत सिार वा व्यवस्थापन सम्झौताः कुिै लििाव ण कायवको ििव सम्भार वा व्यवस्थापि गर्व ि
आवश्यक पिे उपकरण र लवलभन्न एकाई जन्य (आइटिवाइज) कायव उल्लेख िगरी अखन्ति कायव सम्पादि िात्र
उल्लेख गरी त्यस्तो लििाव ण कायव गराउिको िालग कायव सम्पादििा आिारर सम्भार वा व्यवस्थापि सम्झौ ा गिव
सलकिेछ ।
लपसवकय सम्झौताः पटके रुपिा गराई रहिु पिे सािाल िा सम्भार र ििव सम्बन्धी लििावण कायव आवश्यक परे का
बख गराउिको िालग त्यस्तो लििाव ण कायवको िूल्य सूिी कायि गरी लपस वकव सम्झौ ा गिव सलकिेछ ।
लनिायण र िियत सिार सम्झौताः ठूिा द्रु िागव, ठूिा जिाशय सलह को पावर प्लान्ट वा पखम्पङ स्टे शि वा
टबाव इि, रज्जुिागव, रे ििागव, केबिकार वा यस्तै अन्य उच्च वा जलटि प्रलवलियुक्त भौल क संरििाको लििावण गिव ,
परीक्षण सञ्चािि गिे, त्यस्तो संरििाको सञ्चािि गिव सम्बखन्ध साववजलिक लिकायका किविारीिाई आवश्यक ा
अिुसार ािीि लदिे र त्यस्तो सं रििाको ििव सम्भार सिे गिे व्यवस्था गिव लििाव ण र ििव सम्भार सम्झौ ा
गिव सलकिेछ ।
टनयकी सम्झौताः ठूिा द्रु िागव, ठूिा जिाशय सलह को पावर प्लान्ट वा पखम्पङ स्टे शि वा टबाव इि, रज्जुिागव,
रे ििागव, केबिकार, उच्च प्रलवलियुक्त पुि वा सडकिागव वा यस्तै अन्य उच्च वा जलटि प्रलवलियुक्त भौल क
संरििाको लििाव ण गिव, परीक्षण सञ्चािि गिे, त्यस्तो संरििाको सञ्चािि गिे कायव सम्पन्न गरी साववजलिक
लिकायिाई हस्तान्तरण गिे व्यवस्था गिवको िालग टिवकी सम्झौ ा गिव सलकिेछ ।
यस सम्झौ ाको अवलि सािान्य या एक वषव भन्दा बढीको हुिेछैि ।
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अनुसूची – ९
( लनर्ि २४ सँग सम्बम्भन्धत )
परािशय सेवाको खररद सम्झौता
गाउँ पालिकािे परािशव सेवा खररद गिवको िालग दे हायका सम्झौ ा िध्ये कुिै एक सम्झौ ा गरी खररद गिव सक्नेछः
क) एकिुष्ट रकि सम्झौताः सम्भाव्य ा अध्ययि, आयोजिाको लडजाईि, बोिपत्र सम्बन्धी कागजा को यारी जस्ता
स्पष्ट रुपिा पलहिाि भएको, परािशवदा ािा न्यूि जोखखि रहिे र गुणस्तर िापि सलजिैसँग गिव सलकिे कािको
िालग परािशव सेवा लिि एकिुष्ट सम्झौ ा गिव सलकिेछ । यो सम्झौ ािा परािशवदा ािे लििाव रर सियावलि लभत्र
कायवक्षेत्रग श विा उखल्लखख प्रालवलिक लवशेष ा भएको काि गरी गाउपालिका सिक्ष प्रल वेदि पेश गिुव पिे र
सो वाप लिजिे सेवा शुल्क पाउिे कुरा उल्लेख गिुव पिेछ ।
ख) सिर्बि सम्झौताः लििाव ण कायवको सुपररवेक्षण गिे, ठूिा व्यवसालयक संस्थाको व्यवस्थापि गिे वा वाँ ि, सुरुङ्ग
जस्ता जटीि संरििाको लडजाईि गिे जस्ता परािशव सेवाको अवलि अिुिाि गिव िसलकिे भएिा त्यस्तो कािको
िालग सियवद् घ सम्झौ ा गिव सलकिेछ । यो सम्झौ ािा परािशवदा ाको सेवा शुल्क दे हाय बिोलजि य हुिे कुरा
उल्लेख गिुव पिेछ :(क) परािशवदा ािाई खररद सम्झौ ा बिोलजिको काि गर्व ि वास्तलवक रुपिा िागेको सियिे सम्झौ ािा
उखल्लखख पाररश्रलिकको दरिाई गुणि गरी आउिे रकि,
(ख) लबि भरपाई अिुसारको वास्तलवक फुटकर खिवको सोिभिाव रकि ।
ग) कार्य सम्पन्नताको आिारिा शुल्क लदईने सम्झौताः खररद सम्झौ ािा उल्लेख भएको कायव गिव
परािशवदा ािाई आवश्यक परे को सियिा वोिाउिे गरी वा लिजिे सम्पन्न गरे को कायवको आिारिा सेवा शुल्क
लदिे गरी परािशव सेवा लििु पदाव कायव सम्पन्न ाको आिारिा शुल्क लदईिे सम्झौ ा गिव सलकिेछ । यो
परािशवदा ाको सेवा शुल्क त्यस्तो सम्झौ ािा उल्लेख भए बिोलजि हुिेछ ।
घ) प्रलतशतिा आिाररत सम्झौताः िािसािाि लिरीक्षण गिे सेवा, आलकवटे क्टको सेवा, सुपररवेक्षण वा अिुगिि
सेवा वा अन्य यस्तै प्रकृल का सेवा खररद गिव प्रल श िा आिारर सम्झौ ा गिव सलकिेछ । यो सम्झौ ािा
परािशवदा ािाई सेवा शुल्क लददां सम्बखन्ध लििाव ण कायव वा आयोजिाको अिुिालि वा वास्तलवक िाग वा
खररद गररएको वा लिरीक्षण गररएको िािसािािको िाग को प्रल श अिुसार लदईिे कुरा उल्लेख गिुव पिेछ ।
ङ) सेवा सिर् लनलित नभएको सम्झौताः लििाव ण कायव सञ्चािििा ल्याउिका िालग सिय सियिा आवश्यक पिे
सल्लाहकार, खररद सम्झौ ा सम्बन्धी लववाद लिरुपणक ाव वा िध्यस्थक ाव, संस्थाग सुिार वा खररद सम्बन्धी
परािशवदा ा, प्रालवलिक सिस्या सिािािक ाव जस्ता खास कािको सम्बन्धिा आवश्यक परे को सियिा परािशव
सेवा लििको िालग सेवा सिय लिलश्च िभएको सम्झौ ा गिव सलकिेछ
यो सम्झौ ािा दे हायका कुरा उल्लेख गिुव पिेछः–

(क) परािशवदा ािे सम्झौ ािा उखल्लखख काि गाउपालिकािाई आवश्यक परे को सियिा खररद सम्झौ ािा
उखल्लखख दरिा गिुव पिे,

(ख) परािशवदा ािाई काि गिव वास्तलवक रुपिा िागेको सियको आिारिा पाररश्रलिक भुक्तािी गररिे ।
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अनुसूची –१०
(लनर्ि ९९ को उपलनर्ि (३) सँग सम्बम्भन्धत)
श्री दे वघाट गाउँ कायवपालिकाको कायाव िय
गण्डकी प्रदे श, पोखरा, िेपाि
राशनको िागत अनुिान लववरण
राशि आवश्यक पिे कायावियः
कायाव िय रहे को स्थािः

लस.िं.

खाद्यान्न
को
लववरण

राशिको
लकलसि/
गुणस्तर

एकाई

पररिाण

ग
आ.व.को
खस्वकृल
दर

िे.रा.बैंक
को िूल्य
सूिी दर

स्थालि
य
बजार
दर

सम्बखन्ध कृलष
उपजको िूल्य
लििाव रण गिे
सरकारी
लिकायको दर

स्वीकृ िाग
अिुिाि
प्रल
कुि
एकाई
िाग
दर
अिुिाि

कैलफ
य

दस्तख ः
प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ
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खण्डः ३,

संख्ाः १३,
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अनुसूची –११
(लनर्ि १०० को उपलनर्ि (३) सँग सम्बम्भन्धत)
श्री दे वघाट गाउँ कायवपालिकाको कायाव िय
गण्डकी प्रदे श, पोखरा, िेपाि
राशन खररद सम्बन्धी तुिनात्मक तालिका
स्थाि
लस.िं.

खाद्यान्नको
लववरण

एकाई

आवश्यक
पररिाण

ग
वषवको
ठे क्का
दर

स्वीकृ
िाग
अिुिाि
दर

१
दर
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रकि

कैलफ
य
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अनुसूची–१२
(लनर्ि ११० को उपलनर्ि (१) को खण्ड (ि१) सँग सम्बम्भन्धत)
लनिायण कार्यस्थि सूचना पाटी
आयोजिाको िािः .............................................
सम्बखन्ध साववजलिक लिकायको िािः................................................
लििाव ण कम्पिी/फिव/संस्थाको िािः..............................................ठे गािाः........................
परािशवदा ा कम्पिी/फिव/संस्थाको िािः ..........................ठे गािाः....................................
आयोजिा सम्झौ ा लिल ः.......................... कायव प्रारम्भ भएको लिल ः...................................
सम्पन्न गिुव पिे लिल ः................................... िाग अिुिाि रकिः.....................................
सम्झौ ा रकिः...................................... बजेटको स्रो ः िेपाि सरकार रूः.............., बैदेलशक ऋण/अिुदाि
रूः......................
िुख् िुख् कािको सिय ालिकाः
लस. िं.
िुख् िुख् कािको
सम्पन्न हुिे
लििाव रर सियिा सम्पन्न
थप िाग्ने सिय
कैलफय
लववरण
सियावलि
िभएको भए सो को कारण

आज्ञािे

रिेश सुवेदी
प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृत
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