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देवघाट गाउँपालिकाको साववजलनक खररद लनयिाविी,  
२०७७ 

 गाउँसभाबाट स्वीकृत लिलतः २०७७/०३/१५ 

प्रिाशित लिलत: २०७७/०३/२१ 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७४ र देवघाट गाउँपालिकाको 
प्रिासकीय कायवववलि लनयलित गने ऐन, २०७४ को दफा ३ िे ददएको अलिकार 
प्रयोग गरी देवघाट गाउँपालिकािे देहायका लनयिहरु बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद १ 

प्रारशभभक 

१. संशिप्त नाि र प्रारभभः (१) यी लनयिहरुको नाि “देवघाट 
गाउँपालिकाको साववजलनक खररद लनयिाविी, २०७७” रहेको छ ।  

(२) यो लनयिाविी गाउँसभािे स्वीकृत गरे पलछ गाउँपालिकाको 
राजपत्रिा प्रकािन भएको लिलतदेशख प्रारभभ हनुेछ ।  

 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथव निागेिा यस लनयिाविीिा,— 

क) “अलिकार प्राप्त अलिकारी” भन्नािे यस लनयिाविी बिोशजि खररद 
सभवन्िी कायव स्वीकृत गने अलिकार प्राप्त अलिकारी सभझन ुपछव 
।  

ख) “अध्यि” भन्नािे गाँउपालिकाको अध्यििाई सभझन ुपछव । 

ग) “अिानत” भन्नािे गाउँपालिका आफैिे गने कुन ै लनिावि कायव 
सभझन ुपछव । 
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घ) “आय बन्दोबस्त” भन्नािे लनयि १३८ अनसुार गररने आन्तररक 
आयको ठेक्का बन्दोबस्तिाई सभझन ुपछव । 

ङ) “एक तह िालथको अलिकारी” भन्नािे वडा सशिव वा 
इकाई/िाखा/िहािाखा/ववभागीय प्रिूखको हकिा प्रिखु 
प्रिासकीय अलिकृत, प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतको हकिा 
गाउँपालिकाको अध्यि र गाउँपालिकाको अध्यिको हकिा गाउँ 
कायवपालिका सभझन ुपछव । 

ि) “उपभोक्ता सलिलत” भन्नािे लनिावि कायवबाट प्रत्यि िाभ पाउन े
व्यशक्तहरुिे कुन ैलनिावि कायवको लनिावि, सञ्चािन, ििवत सभभार 
गनवको िालग आफूहरुिध्येबाट गठन गरेको सलिलत सभझन ुपछव 
।  

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

ज) “औषलिजन्य िािसिान” भन्नािे औषिी, खोप वा भ्याशससन, 

लसररञ्ज, रगत राख्न े झोिा प्रयोगिािािा उपयोग हनु े रसायन 
(ररएजेन्ट), पररवार लनयोजनका हिोनि उत्पादन वा रोगको 
लनदान तथा उपिारको िालग प्रयोग हनु े वा सोवह प्रकारका 
स्वास््य सभवन्िी उपकरि सभझन ुपछव । 

झ) “कबोि अङ्क (लबड प्राइस)” भन्नािे कुनै बोिपत्रको परीििबाट 
कायि हनु आएको रकि सभझन ु पछव । 

ञ) “कायवपालिका” भन्नािे गाउँ कायवपालिका सभझन ुपछव ।  

ट) “कायाविय” भन्नािे कायवपालिकाको कायाविय सभझन ुपछव । 

ठ) “कायाविय प्रिखु” भन्नािे गाँउपालिकाको प्रिखु प्रिासकीय 
अलिकृतको रुपिा काि गने किविारी सभझन ुपछव । 
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ड) “कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायाविय” भन्नािे िहािेखा लनयन्त्रक 
कायाविय अन्तगवतको कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायाविय सभझन ु
पछव ।  

ढ) “कोष” भन्नािे गाँउपालिकाको स्थानीय सशञ्चत कोष सभझन ुपछव 
र सो िब्दिे कानून बिोशजि स्थापना भएका अन्य स्थानीय 
कोषिाई सिेत जनाउँछ । 

ि) “दररेट लनिावरि सलिलत” भन्नािे स्थानीय सरकार संिािन ऐनको 
दफा १३ को प्रयोजनका िालग लनयि १५८ बिोशजिको सलिलत 
सभझन ुपछव ।  

त) “पनुराविोकन सलिलत” भन्नािे ऐनको दफा ४८ को उपदफा 
(१) बिोशजि गदठत सलिलत सभझन ुपछव । 

थ) “प्रोप्राइटरी िािसािान” भन्नािे कुनै िािसािान, यन्त्र वा 
उपकरिको लनिावतािे त्यस्तो िािसािान, यन्त्र वा उपकरि 
सञ्चािन वा ििवत सभभारको िालग बनाएको सहायक उपकरि 
तथा पाटवपूजाव सभझन ुपछव । 

द) “प्रिूख प्रिासकीय अलिकृत” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ को दफा ८४ विोशजिको प्रिूख प्रिासकीय अलिकृत 
सभझन ुपछव । 

ि) “बहबुषीय सभझौता” भन्नािे एक वषवभन्दा बढी अवलि भएको 
सभझौता सभझन ुपछव । 

न) “ववद्यतुीय बोिपत्र” भन्नािे ववद्यतुीय खररद प्रिािीको उपयोग 
गरी बोिपत्रदातािे पेि गरेको बोिपत्र सभझन ुपछव । 
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प) “ववद्यतुीय खररद प्रिािी” भन्नािे साववजलनक खररद अनगुिन 
कायावियिे लनयि १५६ बिोशजि ववद्यतुीय सञ्चार िाध्यिको 
प्रयोग गरी स्थापना, सञ्चािन र व्यवस्थापन गरेको खररद प्रिािी 
सभझन ुपछव । 

फ) “ववद्यतुीय सञ्चार िाध्यि” भन्नािे साववजलनक खररद अनगुिन 
कायावियिे ववद्यतुीय खररद प्रिािी स्थापना, सञ्चािन र 
व्यवस्थापन गनव उपयोगिा ल्याएको ववद्यतुीय सञ्चार प्रववलि, पद्धलत 
वा िाध्यि सभझन ुपछव । 

ब) “ववभागीय प्रिूख” भन्नािे गाँउपालिकाको अध्यििाई सभझन ुपछव 
।  

भ) “व्यवस्थापन सभझौता” भन्नािे अनसूुिी–८ को खण्ड (ि) 
बिोशजिको सभझौता सभझन ुपछव । 

ि) “िूल्याङ्कन सलिलत” भन्नािे लनयि १५७ बिोशजिको सलिलत 
सभझन ुपछव । 

य) “िौजदुा सूिी (स्टाशन्डङ्ग लिस्ट)” भन्नािे लनयि १९ बिोशजिको 
सूिी सभझन ुपछव ।  

र) “रािन” भन्नािे स्थानीय तहिा रािन सवुविा पाउन ेगरी लनयकु्त 
किविारी, अस्पतािका ववरािी, नगर प्रहरी, कारागारका थनुवुा र 
पिपंुिी आददको खानाका सभबन्ििा गाउँपालिकािे तोवकददएका 
शजन्सी सभझन ुपछव । 

व) साववजलनक खररद सलिलत भन्नािे लनयि १५९ अनसुारको सलिलत 
सभझन ुपदवछ ।  
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ि) शजन्सी इकाई भन्नािे लनयि लनयि १६० अनसुारको इकाई सभझन ु
पदवछ ।  

 

पररच्छेद–२ 

खररद कारबाहीको तयारी, खररद योजना र िागत अनिुान 

३. खररद कारबाहीको तयारी गनुव पनेः गाउँपालिकािे कुन ै खररद 
कारबाहीको तयारी गदाव देहाय बिोशजि गनुव पनेछः— 
क) खररद आवश्यकताको पवहिान गने, 

ख) खररद सभबन्िी ववलभन्न प्राववलिक कुरा सिािान गनव र 
आपूलतवकतावको उपिब्िता एवकन गनव बजारिा प्रिलित खररद 
सभझौताको जानकारी लिने,  

ग) अशघल्िा वषवहरुिा सिान प्रकृलतको िािसािान, लनिावि कायव वा 
पराििव सेवा वा अन्य सेवा खररद गररएको भए त्यस्तो खररद 
प्रवियाको अध्ययन गने, 

घ) खररदको वववरि, पररिाि र िेत्र एवकन गने, 

ङ) खररदिाई बढी सवुविाजनक सिूहिा ववभाजन गने वा प्याकेजिा 
सिावेि गने, 

ि) खररद योजना तयार गनव िगाउने, 
छ) खररदको िागत अनिुान तयार गने, 

ज) खररदको आलथवक स्रोत र रकिको पवहिान गने, 

झ) खररद ववलिको छनौट गने, र  
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ञ) दईु करोड रुपैयाँसभिको लनिावि कायवको खररदभन्दा बाहेकको 
अन्य खररदिा बोिपत्र योग्यता वा पूववयोग्यताको कारबाही गनुव 
पने वा नपने कुरा एवकन गने । 

 

४. अलिकार प्राप्त अलिकारीको आदेि लबना खररद गनव नहनुेः अलिकार 
प्राप्त अलिकारीको लिशखत आदेि लबना कसैिे कुनै खररद गनव गराउन 
हुँदैन ।  

 

५. खररद िाग प्राप्त गनुव पनेः (१) िािसािान खररद सभबन्िी कारबाही 
िरुु गनुव अशघ खररद इकाईिे िाखा/इकाई/वडा कायावियबाट खररद 
िाग प्राप्त गरी सो िाग अलिकारप्राप्त अलिकारीबाट स्वीकृत गराउन ु
पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजिको खररद िागिा देहायका कुरा उल्िेख 
भएको हनु ुपनेछः— 

क) िािसािानको प्रकार, गिुस्तर, पररिाि सभबन्िी वववरि 

ख) िािसािान आवश्यक पने सिय,  

ग) खररदको अनिुालनत िूल्य, र  

घ) िूल्य व्यहोररने स्रोत ।  
 

६. िािसािान, लनिावि कायव र सेवाको वववरि स्वीकृत गनुव पनेः (१)  
प्रिूख प्रिासकीय अलिकृतिे िािसािान, लनिावि कायव वा सेवा खररद 
गनुव अशघ त्यस सभबन्िी  स्पेशिवफकेिन, योजना, नसिा, लडजाइन, वविेष 
आवश्यकता वा अन्य वववरिहरु तयार गनुव वा गराउन ु पनेछ । 
वववरि तयार गदाव त्यस्ता िािसािान, लनिावि कायव वा सेवाको सभबद्ध 
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वस्तगुत प्राववलिक तथा गिुस्तरजन्य वविेषता र कािको आिारिा 
तयार गनुव पनेछ । 

(२) उपलनयि (१) विोशजि तयार भएको वववरि लनयि १५ 
विोशजिको अलिकारीवाट स्वीकृत हनु ुपनेछ । 

(३) उपलनयि (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन सरुुङिागव, 
रेििागव, रज्जिुागव, केबिकारिागव र वविेष प्रकृलतका सडकिागव जस्ता 
जवटि र वविेष प्रकृलतका संरिनाको स्पेलसवफकेिन, योजना, नसिा, 
लडजाइन, वविेष आवश्यकता वा अन्य वववरिहरू ववभागीय प्रिखुबाट 
स्वीकृत गराउन ुपनेछ । 

(४) उपलनयि (१) बिोशजि तयार गररएको वववरि देहायकािध्ये 
कुनै अवस्थािा संिोिन गनव सवकनछेः–  

क) वववरि तयार गदावका बखत पवूावनिुान गनव नसवकन े
भौगलभवक रूपिे जवटि प्रकृलतको लनिावि कायव भएिा,  

ख) वववरि तयार गररसकेपलछ प्राकृलतक प्रकोपजन्य पररशस्थलत 
लसजवना भएिा,  

ग) ववभागीय नभस पररवतवन भएिा,  
घ) लनिावि कायव सञ्चािन गने पूवव लनिावररत प्रववलि वा पद्धलत 

पररवतवन भएिा,  
ङ) वविेष र जवटि प्रकृलतको संरिना भई सोको कायावन्वयनिा 

कदठनाइ उत्पन्न भएिा । 

(५) उपलनयि (१) बिोशजि तयार भएको वववरि उपलनयि (४) िा 
उशल्िशखत अवस्थािा संिोिन गनुव परेकोिा बाहेक ऐनको दफा 
५.क. को उपदफा (२) बिोशजि कानूनी कारबाही गने गराउन े
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कतवव्य  प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतको र लनज स्वयभिे उपलनयि 
(१) बिोशजिको वववरि स्वीकृत गरेको रहेछ भन े एक तह 
िालथको अलिकारीको हनुेछ । 

(६) उपदफा (१) र (२) बिोशजि वववरि तयार गदाव िािसािान, 

लनिावि कायव वा सेवाको वविेषताहरु स्पष्ट रुपिा बशुझन े गरी 
उल्िेख गने अको कुनै उपाय नभएको अवस्थािा बाहेक कुन ै
खास ब्राण्ड, टे्रडिाकव , नाि, पेटेण्ट, लडजाइन, प्रकार, उत्पशि वा 
उत्पादकको नाि उल्िेख गनव सवकने छैन ।  

तर, त्यसरी उल्िेख नगरी नहनुे अवस्थािा कुनै खास ब्राण्ड, 

टे्रडिाकव , नाि, पटेेण्ट, लडजाइन, प्रकार, उत्पशि वा उत्पादकको नाि 
उल्िेख गरी “सो सरह” भने्न िब्दहरु उल्िेख गनव सवकनेछ । 

(७) बोिपत्र वा पूवव योग्यता सभबन्िी कागजातिा िािसािान वा 
लनिावि कायव वा अन्य सेवाको प्राववलिक वा गिुस्तरजन्य 
वविेषताहरुको वववरि र परीिि (टेशस्टङ), िावकिं ङ्ग, प्याकेशजङ्ग, 

िेबलिङ्ग वा पवुष्टकरिको प्रिािपत्र (कन्फरलिटी सवटववफकेट) 
सभबन्िी आिार वा संकेत वा िब्दाविी उल्िेख गदाव त्यस्तो 
िािसािान वा लनिावि कायव वा अन्य सेवाको कािसंग असभबद्ध 
हनुे, योग्य बोिपत्रदातािाई खररद प्रकृयािा सहभागी हनु कुन ै
वकलसििे बािा पयुावउन ेवा औशित्य लबना प्रलतस्पिाविाई सीलित 
गने गरी वववरि, आिार, संकेत वा िब्दाविी उल्िेख गनव सवकन े
छैन । 
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७. बजेट तथा लनिाविस्थिको व्यवस्थाः (१) गाउँपालिकािे खररदको 
िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खररद कारबाही िरुु गनुव हुदैँन 
। 

(२) उपलनयि (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन देहायको 
अवस्थािा बजेटको व्यवस्था नभए पलन खररद कारबाही िरुु गनव 
सवकनेछः— 
क) बहवुवषवय सभझौता बिोशजि गररने खररदको हकिा पवहिो वषवको 

िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था भएपलछ अन्य वषवको िालग खररद 
कारबाही गनव, र 

ख) खररद सभबन्िी प्रारशभभक तयारी गनुव अत्यावश्यक भई लसिबन्दी 
दरभाउपत्र वा बोिपत्र आह्वान गने, पूववयोग्यताको दरखास्त 
आह्वान गने, पराििवदाताको सूिी तयार गनव सूिना प्रकािन गने, 

पराििवदाताबाट प्रस्ताव िाग गने वा लसिबन्दी दरभाउपत्रको 
फाराि, बोिपत्र वा पूववयोग्यता सभबन्िी कागजात वा प्रस्ताव 
सभबन्िी कागजात उपिब्ि गराउने जस्ता कायव गनव ।  

(३) गाउँपालिकािे लनिाविस्थिको व्यवस्था नभई लनिावि कायवको 
खररद कारबाही िरुु गनुव हदैुन । 

 

८. खररदको गरुु योजना तयार गनुवपनेः (१) एक वषवभन्दा बढी अवलिसभि 
सञ्चािन हनु ेयोजना वा आयोजनाको िालग खररद गदाव गाउँपालिकािे 
वावषवक पाँि करोड भन्दा बढी रकिको खररद गदाव खररदको गरुु 
योजना तयार गनुव पनेछ । 
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(२) उपलनयि (१) बिोशजिको खररदको गरुु योजनािा अन्य कुराको 
अलतररक्त देहायका कुराहरु उल्िेख गनुव पनेछः—  

क) खररदको प्रकार, पररिाि र िोटािोटी अनिुालनत िूल्य, 

ख) खररद ववलि, 

ग) अलिकति प्रलतस्पिावको िालग खररदिाई टुियाईन े वा 
प्याकेज बनाइने भए सो सभबन्िी व्यवस्था, 

घ) सिग्र खररद कारबाही पूरा गनवको िालग गररने सभझौताहरुको 
िोटािोटी संखया र त्यस्तो खररद कारबाहीसँग सभबशन्ित 
िखुय िखुय काि,  

ङ) खररदको िालग पूवव योग्यताको कारबाही गनुव पनेभए सो 
सभबन्िी कुरा, 

ि) खररद कारबाहीको िोटािोटी सिय तालिका,  
छ) साववजलनक खररद अनगुिन कायावियिे खररदको गरुु 

योजनािा सिावेि गनुवपने भनी सिय सियिा लनिावरि गरेका 
कुरा । 

(३) यस लनयि बिोशजि तयार भएको खररद गरुु योजना 
कायवपालिकावाट स्वीकृत भएको हनु ुपनेछ । 

(४) उपलनयि (३) बिोशजि स्वीकृत भएको खररदको गरुु योजना 
गाउँपालिकािे प्रत्येक आलथवक वषविा अद्यावलिक गनुव पनेछ ।  

 

९. वावषवक खररद योजना तयार गनुव पनेः (१) गाउँपालिकािे वावषवक दि 
िाख रुपैयाँभन्दा बढी रकिको खररद गनुव पने भएिा आगािी आलथवक 
वषवको अनिुालनत वावषवक कायविि तथा बजटे तयार गदाव आगािी 
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आलथवक वषविा गने वावषवक खररद योजना तयार गनुव पनेछ । त्यसरी 
खररद योजना तयार गदाव लनयि ८ बिोशजि खररदको गरुु योजना 
सिेत तयार भएको रहेछ भन े त्यस्तो गरुु योजनाको सिेत आिार 
लिन ुपनेछ ।  

(२) गाउँपालिकािे उपलनयि (१) बिोशजिको वावषवक खररद योजनािा 
देहायका कुराहरु उल्िेख गनुव पनेछः 
क) खररदको प्रकार सभबन्िी वववरि,  

ख) खररदको सभभाववत प्याकेज, 

ग) खररद कारबाहीको सिय तालिका, 
घ) खररद ववलि, 

ङ) खररदको िालग गररने सभझौताको वकलसि, र 

ि) साववजलनक खररद अनगुिन कायावियिे वावषवक खररद 
योजनािा सिावेि गनुव पने भनी सिय सियिा लनिावरि गरेका 
कुरा । 

(३) उपलनयि (२) को खण्ड (ग) बिोशजिको सिय तालिकािा 
देहायको काि गने सियावलि उल्िेख हनु ुपनेछः– 

क) िािसािान खररद गने भए स्पेलसवफकेिन तयार गने, 

ख) खररदको िागत अनिुान तयार गने, 

ग) लसिबन्दी दरभाउपत्र फाराि, पवूवयोग्यताको प्रस्ताव वा 
बोिपत्र आव्हान गने वा पराििव सेवाको प्रस्ताव सभबन्िी 
कागजात तयार गने, 

घ) लसिबन्दी दरभाउपत्र, पूवव योग्यताको प्रस्ताव, बोिपत्र आव्हान 
वा पराििव सेवाको प्रस्ताव िाग गनव सूिना प्रकािन गने, 
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ङ) लसिबन्दी दरभाउपत्र, पूवव योग्यताको प्रस्ताव, बोिपत्र वा 
पराििव सेवाको प्रस्ताव िूल्यांङ्कन गने, 

ि) लसिबन्दी दरभाउपत्र, पूववयोग्यताको प्रस्ताव, बोिपत्र वा 
पराििव सेवाको प्रस्ताव स्वीकृलत गने, 

छ) सभझौता गने, 

ज) कायव आरभभ गने, र 
झ) कायव पूरा गने । 

(४) अध्यििे िािू आलथवक वषवको स्वीकृत कायविि तथा बजेट 
सभाबाट प्राप्त भएपलछ यस  लनयि बिोशजि तयार भएको वावषवक 
खररद योजना स्वीकृत गनुव पनेछ ।  

(५) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिे यस लनयिाविी बिोशजि तयार भएको 
वावषवक खररद योजनाको  एक प्रलत आगािी आलथवक वषवको 
अनिुालनत वावषवक कायविि तथा बजेट साथ संिग्न गरी अनगुिन 
प्रयोजनका िालग शजल्िा सिन्वय सलिलतिा पठाउन ुपनेछ । साथै 
त्यस्तो योजनाको एक प्रलत सभबशन्ित कोष तथा िेखा लनयन्त्रक 
कायावियिा सिेत पठाउन ुपनेछ । 

 

१०. िागत अनिुान तयार गदाव वविार गनुव पने कुराः (१) कुन ैखररदको 
िागत अनिुान तयार गदाव देहायको कुरा वविार गनुव पनेछः– 

क) खररद सभबन्िी सभपूिव काि एउटै खररद सभझौताबाट हनु ससन े
वा काि वपच्छे छुटै्ट खररद सभझौता गनुव पने,  

ख) खररद सभझौता नबीकरि गनव पने वा नपने,  

ग) खररदको अन्य कुन ैववकल्प भए त्यस्तो ववकल्प,  
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घ) खररद सभझौता बिोशजिको काि सभपन्न गनवको िालग िाग्न 
ससने अलिकति रकि तथा सिय, र  

ङ) िागत अनिुान तयार गदाव लबिार गनुवपने भनी साववजलनक खररद 
अनगुिन कायावियिे लनिावरि गरेका अन्य कुरा ।  

(२) िागत अनिुान तयार गदाव बोिपत्र जिानत वा कायव सभपादन 
जिानत िगायत िोवविाईजेिन र लडिोवविाईजेिन खिव, लबिा, 
पराििवदातािाई ददनपुने सवुविा बापतका कायवहरु, गिुस्तर 
पररिि, व्यवसायजन्य स्वास््य र सरुिा, एज ववल्ट नसिा, कायव 
सभपादन जिानतको कलििन खिव आददको छुटै्ट आइटि बनाई 
िागत अनिुानिा सिावेि गनुव पनेछ । 

(३) उपलनयि १ विोशजि िागत अनिुान तयार गदाव लनयि ६ 
विोशजिको वववरि सिेतको आिार लिनपुने छ । 

 

११. लनिावि कायवको िागत अनिुानः (१) लनिावि कायवको िागत अनिुान 
तयार गदाव लनयि १० को अिीनिा रही तयार गनुव पनेछ । 

(२) पूराताशत्वक उत्खनन सभबन्िी र सरुुङ खने्न, लडप ट्युववेि आदद 
जस्ता जलिनिलुन गररने कायवको िागत अनिुान नेपाि सरकार, 

िशन्त्रपररषदबाट स्वीकृत नभस बिोशजि तयार गनुव पनेछ । 

(३) यस लनयि बिोशजि िागत अनिुान तयार गदाव िािसािान 
स्थिगत रुपिा उपिब्ि हनु ेवा नहनुे अध्ययन गरी लनिावि कायव 
सभपन्न गनव िाग्न ेसियावलि वकटान गनुव पनेछ ।  

(४) िागत अनिुान तयार गने लसिलसिािा लसिने्ट, फिािे डण्डी, 
ईंटा, ढुङ्गा, िाटो, ककव टपाता ववटुलिन तथा इिल्सन, इन्िन, 
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पोलिलथन पाईप, जी.आई. पाईप, डी.आई पाईप, स्यालनटरीका 
सािान, ववजिुीका सािान, शज. आई. वायर  र यस्तै अन्य लनिावि 
सािग्रीको दरभाउ, िेशिन तथा उपकरिको भाडा वा कािदारको 
ज्यािा लनिावरि गदाव स्थानीय दररेट लनिावरि सलिलतिे तोकेको 
दररेटको आिारिा लनिावरि गनुव  पनेछ । यस लनयि बिोशजि 
स्थानीय दररेट लनिावरि गदाव शजल्िा दररेट लनिावरि सलिलतिे 
लनिावरि गरेको दररेटिाई आिार िान्न सवकनेछ । 

तर, दररेट लनिावरि सलिलतको दररेट उपिव्ि नभएकोिा 
लनिाविस्थि नशजकैको सभबशन्ित सरकारी कायाविय वा सरकारी 
स्वालित्व भएको संस्थान, प्रालिकरि, लनगि वा यस्तै प्रकृलतका 
अन्य संस्थािे तोकेको दरभाउ वा उद्योग वाशिज्य संघिे ददएको 
दरभाउ, भाडा वा ज्यािाका आिारिा लनिावरि गनुव पनेछ ।  

(५) उपलनयि (४) बिोशजिको दरभाउ, भाडा वा ज्यािा सिेत 
उपिब्ि हनु नसकेकोेे अवस्थािा त्यस्तो दररेट लनिावरि गदाव 
कायवपालिकािे तोवकददएको दरभाउ, भाडा वा ज्यािाको आिारिा 
लनिावरि गनुव पनेछ ।  

(६) यस लनयि बिोशजि तयार भएको लनिावि कायवको िागत अनिुान 
त्यस्तो िागत अनिुान तयार गने प्राववलिक भन्दा एक तह 
िालथको प्राववलिक वा प्राववलिकहरुको सिूहिाई लडजाईन ड्रईङ 
सिेत जाँच्न िगाई कुनै त्रवुट देशखएिा त्यस्तो त्रवुट सच्याउन 
िगाउन ु पनेछ । िालथल्िो तहको प्राववलिक नभएिा 
कायवपालिकािे त्यस्तो िागत अनिुान जाँच्न ेउपयकु्त व्यवस्था 
लििाई ददन ुपनेछ ।  
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(७) लनिावि कायवको िागत अनिुान अनसूुिी–१ को ढाँिािा तयार 
गनुव पनेछ ।  

 

१२. िािसािानको िागत अनिुानः (१) िािसािानको िागत अनिुान 
तयार गदाव लनयि १० र सभबशन्ित िािसािानको स्पेलसवफकेिनको 
अिीनिा रही तयार गनुव पनेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोशजि िािसािानको िागत अनिुान तयार गदाव 
देहायका कुरािाई आिार लिन ुपनेछः 

क) स्थानीय बजारिा प्रिलित दरभाउ, 

ख) अन्य बजारको प्रिलित दरभाउ र िािसािान आपूलतव गने 
स्थानसभि िाग्ने अनिुालनत ढुवानी खिव, 

ग) शजल्िा/स्थानीय उद्योग वाशिज्य संघिे जारी गरेको दररेट, 

घ) शजल्िा लभत्रका अन्य गाउँपालिकािे िािू वा अशघल्िा 
वषवहरुिा सोही प्रकृलतको खररद गदाव िागेको वास्तववक िागत 
।  

ङ) गाउँपालिकािे स्वीकृत गरेको दररेट ।  

 

१३. पराििव सेवाको िागत अनिुानः (१) पराििव सेवाको िागत अनिुान 
तयार गदाव लनयि १० को अिीनिा रही तयार गनव पनेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोशजि पराििव सेवाको िागत अनिुान तयार 
गदाव देहायका कुरािाई आिार लिन ुपनेछः 
क) नेपाि सरकारको सभबशन्ित िन्त्राियिे पराििव सेवाको 

िागत अनिुान सभबन्िी नभस तयार गरेको भए त्यस्तो नभस,  
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ख) सभबशन्ित पराििव सेवाको कायव िते्रगत ितव,  
ग) िािू वा अशघल्िा वषवहरुिा सोही प्रकृलतको खररद गदाव 

िागेको वास्तववक िागत । 

तर, यस खण्डको आिारिा िागत अनिुान तयार गदाव 
अशघल्िा वषवहरुको दरिा िूल्य सिायोजन गरी िागत 
अनिुान तयार गनुव पनेछ ।  

(३) यस लनयि बिोशजिको िागत अनिुान तयार गदाव देहायका खिवहरु 
खिुाउन ुपनेछः– 

(क) िखुय जनिशक्त एवं अन्य जनिशक्तको पाररश्रलिक, 

(ख) भ्रिि खिव, जनिशक्तको बसोबास खिव, कायाविय खिव, आवश्यक 
िािसािान उपकरि र सेवा खिव, प्रलतवेदन र अन्य 
कागजातको अनवुाद, छपाई खिव, 

(ग) पराििवदातािे तालिि, गोष्ठी वा भ्रििको व्यवस्था गनुवपने भए 
त्यस्तो कािको िालग िाग्ने खिव र अन्य खिव । 

(४) पराििव सेवा र अन्य सेवाको िागत अनिुान अनसुिुी–२ को 
ढाँिािा तयार गनुव पनेछ । 

 

१४. अन्य सेवाको िागत अनिुानः (१) अन्य सेवाको िागत अनिुान 
लनयि १० को अिीनिा रही तयार गनुव पनेछ । 

(२) भाडािा लिईने सवारी सािन, िेिीनरी औजार, उपकरि वा 
िािसािानको भाडाको िागत अनिुान तयार गनव प्रिखु प्रिासकीय 
अलिकृतिे त्यस्ता सािन, औजार, उपकरि वा िािसािान सभबन्िी 
ज्ञान भएका बढीिा तीन जना दि प्राववलिकहरुको एक सलिलत गठन 
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गनुव पनेछ । त्यस्ता प्राववलिक जनिशक्त नभए कायवपालिकािे सलिलत 
गठनको उपयकु्त व्यबस्था गरी ददन ुपनेछ । 

(३) उपलनयि (२) बिोशजिको सलिलतिे भाडाको िागत अनिुान 
तयार गदाव देहायका कुरािाई वविार गरी िोटािोटी िागत अनिुान 
तयार गनुव पनेछः– 

क) भाडािा लिन पने सवारी सािन, िेशिनरी औजार, उपकरि वा 
िािसािानको वववरि, स्पेलसवफकेिन, अवस्था र आय ु

ख) प्रिलित बजार दर, 

ग) भाडािा लिन ेअवलि, 

घ) ईन्िनको िूल्य र खपत, र  

ङ) सलिलतिे उपयकु्त ठहयावएको अन्य कुरा । 

(४) ढुवानीको िागत अनिुान तयार गदाव स्थानीय दररेट लनिावरि 
सलिलतिे लनिावरि गरेको दररेटको आिारिा िोटािोटी िागत अनिुान 
तयार गनुव पनेछ । यस लनयि बिोशजि स्थानीय दररेट लनिावरि गदाव 
शजल्िा दररेट लनिावरि सलिलतिे लनिावरि गरेको दररेटिाई आिार 
िान्न सवकनेछ । 

(५) कुनै िािसािान ििवत सभभारको िागत अनिुान तयार गदाव 
सभबशन्ित वविेषज्ञ वा दि किविारी भए त्यस्तो किविारीबाट र त्यस्तो 
किविारी नभए त्यस्तो काि गने व्यशक्त, फिव, कभपनी वा संस्थाबाट 
िागत अनिुान तयार गराउन ुपनेछ ।  

(६) घर भाडा र सेवा करार सभबन्िी िागत अनिुान तयार गदाव 
प्रिलित बजार दर र साववजलनक खररद अनगुिन कायावियिे सो 
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सभबन्िी नभस जारी गरेको भए सो नभस अनसुार िोटािोटी िागत 
अनिुान तयार गनुव पनेछ । 

१५. िागत अनिुानको स्वीकृलतः (१) लनयि ११, १२ र १४ बिोशजि 
तयार भएको िागत अनिुान देहायको अलिकारीबाट स्वीकृत हनु ु
पनेछ ।  

क) तीन करोड रुपैयासभिका िागत अनिुान प्रिखु प्रिासकीय 
अलिकृत 

ख) तीन करोड रुपैया भन्दा बढी रकिको िागत अनिुान अध्यि 

(२) लनयि १३ बिोशजि तयार भएको िागत अनिुान देहायको 
अलिकारीबाट स्वीकृत हनु ुपनेछः 

क) पच्िीस िाख रुपैया सभिको िागत अनिुान प्रिखु प्रिासकीय 
अलिकृत 

ख) पच्िीस िाख रुपैया भन्दा बढी रकिको िागत अनिुान अध्यि 

 

१६. िागत अनिुान अध्यावलिक गनुव पनेः (१) लनयि १५ बिोशजि 
स्वीकृत भएको िागत अनिुान अनसुार खररद नभएिा यस 
लनयिाविीको प्रकृया अपनाई प्रत्येक आलथवक वषव यस्तो िागत 
अनिुान अध्यावलिक गनुव पनेछ । 

(२) यस लनयि बिोशजि िागत अनिुान अद्यावलद्यक नगरी लसिबन्दी 
दरभाउपत्र र बोिपत्र आह्वान गनव वा पराििव सेवाको प्रस्ताव िाग 
गनव पाइने छैन । 
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१७. खररद एकाईको कािः (१) गाउँपालिकािे खररद सभबन्िी कायवबोझ 
र कायव प्रकृलतको आिारिा आवश्यकता अनसुार छुटै्ट खररद िाखा 
वा एकाईको स्थापना गनुव पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजिको खररद एकाईको स्थापना गदाव त्यस्ता 
एकाईको प्रिखुको शजभिेवारी वहन गने गरी खररद अलिकारी 
तोसन ुपनेछ । 

(३) उपलनयि (२) बिोशजिको खररद अलिकारीिे ऐनको दफा ७ को 
उपदफा (३) िा उशल्िशखत कािको अलतररक्त देहाय बिोशजिको 
कायवसभपादन गनुव पनेछः–  

क) खररद गरुुयोजना र वावषवक खररद योजना तयार गरी 
अद्यावलिक राख्न,े  

ख) खररद कारबाहीसँग सभबशन्ित काििा सिन्वय गने,  

ग) खररद िाग सङ्किन गरी स्वीकृलतको िालग अलिकार प्राप्त 
अलिकारी सिि पेि गने,  

घ) बोिपत्र वा प्रस्ताव खोल्ने सलिलतको संयोजक भई कायव गने,  

ङ) लनयि १५९ बिोशजि खररद कारबाहीको अलभिेख राख्न,े र  

ि) भयाद थप, कायव सभपादन जिानत र अनसूुिी–३ बिोशजिको 
प्रलततपत्रको अलभिेख राख्न े। 

 

पररच्छेद–३ 

खररद र खररद सभझौताको छनौट 
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१८. नेपाििा उत्पाददत िािसािान खररद गनुव पनेः यस लनयिाविीिा 
उशल्िशखत कुन ैववलि छनौट गरी खररद गदाव ववदेिी िािसािानभन्दा 
नेपाििा उत्पाददत िािसािान पन्र प्रलतितसभि िहंगो भएता पलन 
नेपािी िािसािान न ैखररद गनुव पनेछ । 

 

१९. िौजदुा सूिी (स्टाशन्डङ्ग लिष्ट) तयार गने व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा 
६क. बिोशजि िौजदुा सूिीिा दताव हनु वा अद्यावलिक हनु िाहन े
व्यशक्त, संस्था, आपूलतवकताव, लनिावि व्यवसायी, पराििवदाता, गैर सरकारी 
संस्था वा सेवा प्रदायकिे देहायका कागजातको प्रलतलिवप संिग्न गरी 
अनसूुिी–४ बिोशजिको ढाँिािा कायावियिा लनवेदन ददन ुपनेछः–  

क) संस्था वा फिव दतावको प्रिािपत्र,  

ख) स्थायी िेखा नभबर वा िूल्य अलभवृवद्ध कर दतावको प्रिािपत्र,  

ग) कर िकु्ता प्रिािपत्र, र  

घ) आवश्यकता अनसुारको व्यवसावयक इजाजतपत्र ।   

(२) उपलनयि (१) बिोशजि प्राप्त भएको लनवेदनिा आवश्यक जाँिबझु 
गरी दताव गराई अनसूुिी–५. बिोशजिको लनस्सा लनवेदकिाई ददन ु
पनेछ ।  

(३) गाउँपालिकािे ऐनको दफा ६क. बिोशजिको छुट्टाछुटै्ट िौजदुा 
सूिीको वववरि अनसूुिी–६ बिोशजिको ढाँिािा अलभिेख राखी 
प्रत्येक आलथवक वषविा अद्यावलिक गनुव पनेछ ।  

(४) उपलनयि (३) बिोशजिको िौजदुा सूिीको वववरि कायावियको 
सूिनापाटीिा टाँस गरी वा वेबसाइटिा राखी अिववावषवक रूपिा 
साववजलनक गनुव पनेछ ।  
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(५) यस लनयििा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन िौजदुा सूिीिा 
नरहेका बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदातािाई लसिबन्दी दरभाउपत्र, 

बोिपत्र वा प्रस्ताविा भाग लिन वशञ्चत गनव पाइने छैन ्।  

 

२०. स्थायी िेखा नभबर र िूल्य अलभववृद्ध कर दताव प्रिािपत्र प्राप्त 
गरेकासंग खररद गनुव पनेः (१) कुनै खररद गदाव आन्तररक राजश्व 
कायावियबाट स्थायी िेखा नभबर र िूल्य अलभवृवद्ध कर दताव प्रिािपत्र 
प्राप्त गरेका व्यशक्त, फिव, संस्था वा कभपनीबाट िात्र खररद गनुव पनेछ 
।  

(२)  उपलनयि (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन देहायको 
अवस्थािा िूल्य अलभवृवद्ध कर दताव प्रिाि पत्र प्राप्त नगरेका व्यशक्त, 

फर्रिव, संस्था वा कभपनीबाट सिेत खररद गनव सवकनेछः– 

क) वीस हजार रुपैयाँभन्दा कि रकिको िािसािान खररद गदाव 
वा लनिावि कायव गराउँदा,  

ख) िूल्य अलभवृवद्ध कर निाग्ने िािसािान खररद गदाव, पराििव 
सेवा वा अन्य सेवा खररद गदाव ।  

ग) घर भाडािा लिन ुपदाव, र 

घ) उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिदुायिाई सहभागी गराई 
लनिावि कायव गराउन ु पदाव ।  

 

२१. खररद सभझौताको छनौटः (१) गाउँपालिकािे कुन ै खररद 
कारबाहीको सभबन्ििा खररद ववलि छनौट गरेपलछ िाि सािान वा 
अन्य सेवा खररद गररने भए लनयि २२, लनिावि कायव खररद गररन े
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भए लनयि २३, र पराििव सेवा खररद गररन े भए लनयि २४ िा 
उशल्िशखत खररद सभझौतािध्ये कुन प्रकारको सभझौता गरी खररद 
गररने हो सो खररद सभझौता छनौट गनुव पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजि खररद सभझौताको छनौट गदाव देहायका 
ववषयहरु वविार गरी छनौट गनुव पनेछः– 

क) खररदको प्रकार र पररिाि,  

ख) सिान प्रकृलतको खररद पनुः गररने सभभावना भए नभएको,  
ग) गाउँपालिका र आपूलतवकताव, लनिावि व्यवसायी वा पराििवदाता 

र अन्य पिबीि गररने जोशखिको बाँडफाँड, र 

घ) सभझौता सपुररवेिि गने तररका ।  

(३) उपलनयि (१) बिोशजि खररद सभझौता छनौट गदाव साववजलनक 
खररद अनगुिन कायावियबाट जारी भएको निनुा बोिपत्र 
सभबन्िी कागजातिा रहेको खररद सभझौता अनरुूप छनौट गनुव 
पनेछ ।  

तर, साववजलनक खररद अनगुिन कायावियबाट निनुा बोिपत्र 
सभबन्िी कागजात जारी नभई सकेको अवस्थािा आफूिाई 
आवश्यक परेको खररद सभझौता सवहतको बोिपत्र सभबन्िी 
कागजात तयार गरी साववजलनक खररद अनगुिन कायावियको 
सहिलतबाट उपयोगिा ल्याउन ससनेछ ।  

(४) यस लनयि बिोशजि एकपटक बोिपत्र सभबन्िी कागजात र 
खररद सभझौता छनौट गरी बोिपत्र आह्वान गररसके पलछ यस 
लनयिाविीिा अन्यथा उल्िेख भएकोिा बाहेक त्यसरी छनौट 
भएको निनुा खररद सभझौता पररवतवन गनव सवकने छैन । 
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२२. िािसािान वा अन्य सेवाको खररद सभझौताः (१) गाउँपालिकािे 
िािसािान वा अन्य सेवा खररद गदाव अनसूुिी–७ बिोशजिको 
सभझौतािध्ये कुन ैएक सभझौता गरी खररद गनव ससनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजिको सभझौता गदाव बोिपत्र सभबन्िी 
कागजातिा उशल्िशखत प्राववलिक स्पेलसवफकेिन र अवलििा आिाररत 
भई गनुव पनेछ ।  

(३) खररद सभझौता सभवन्ििा यस लनयिाविीिा व्यवस्था भएको 
कुरािा यस लनयिाविी बिोशजि र यस लनयिाविीिा व्यवस्था नभएको 
कुरािा वस्त ुवविी करार सभबन्िी प्रिलित कानून बिोशजि हनुेछ ।  

(४) यस लनयि बिोशजि िािसािानको खररद सभझौता वा िािसािान 
हस्तान्तरि (डेलिभरी) सभबन्िी ितवहरु अन्तरराविय व्यापारिा प्रयकु्त 
हनुे िव्दाविी (ईन्टरनेिनि किलसवयि टिवस (ईन्कोटिव)) बिोशजि 
तयार गनुव पनेछ । 

(५) यस लनयि बिोशजिको सभझौता अन्तगवत भकु्तानी गदाव 
सािान्यतया आपूलतवकताविे िािसािान उपिब्ि गराएको कागजात पेि 
भएपलछ, प्रलततपत्रको िाध्यि वा बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा 
उशल्िशखत िाध्यि बिोशजि गनुव पनेछ । 

 

२३. लनिावि कायवको िालग खररद सभझौताः गाउँपालिकािे कुनै लनिावि 
कायव गराउनको िालग अनसूुिी–८ बिोशजिको सभझौतािध्ये कुन ै
एक सभझौता गनव ससनेछ । 
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२४. पराििव सेवाको खररद सभझौताः गाउँपालिकािे पराििव सेवा खररद 
गनवको िालग अनसूुिी–९ बिोशजिको सभझौतािध्ये कुन ै एक 
सभझौता गरी खररद गनव ससनेछ । 

 
२५. ितव राख्न सवकनेः  कुन ैखररद सभझौताका सभबन्ििा यस पररच्छेदिा 

उशल्िशखत ितवका अलतररक्त बोिपत्र सभबन्िी कागजात वा प्रस्ताव 
सभबन्िी कागजातिा अन्य कुनै थप ितव राख्नु ् परेिा साववजलनक 
खररद अनगुिन कायावियिे जारी गरेको निनुा बोिपत्र सभबन्िी 
कागजात वा प्रस्ताव सभबन्िी कागजातको खररद सभझौताका 
ितवहरूिा सारभतू रूपिा फरक नपने गरी थप ितव राख्न सवकनेछ 
। 

 

पररच्छेद - ४ 

योग्यताका आिार, प्राववलिक ििता र प्राववलिक स्पेलसवफकेिन 

२६. िािसािान आपूलतव गने बोिपत्रदाताको योग्यताका आिारः (१) 
गाउँपालिकािे िािसािान आपूलतव सभबन्िी खररद कारबाहीिा भाग 
लिने बोिपत्रदाताको वा पूवव योग्यताको प्रस्तावदाताको योग्यताको 
आिार लनिावरि गदाव देहायका कुराहरुिध्ये आवश्यकतानसुार कुन ै
वा सबै कुरािाई वविार गरी लनिावरि गनव ससनेछः— 
क) प्राववलिक ििता,  
ख) िािसािान उत्पादन सभबन्िी लिखत (भयानफुयासिररङ रेकडव), 
ग) िािसािानको प्राववलिक स्पेलसवफकेिन 
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घ) आलथवक र वविीय ििता,  
ङ) िािसािान जडान गनुव पने भएिा जडान कायविा संिग्न हनु े

प्राववलिकको दिता,  
ि) आपूलतव हनु ेिािसािान खास अवलि सभि सिुारुरुपिे सञ्चािन 

हनु्छ भने्न कुराको प्रत्याभलूत,  

छ) िािसािान ििवत सभभारको व्यवस्था, 
ज) सेवा र जगेडा पाटपूजावको उपिब्िता,  
झ) जडान (ईन्स्टिेिन) सिेत गनुव पने गरी िािसािान आपूलतव गने 

आपूलतवकतावको हकिा लनजको िीप, लनपूिवता, अनभुव र 
ववश्वसलनयता ।  

(२) यस लनयि बिोशजि बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको योग्यता र 
प्रालबलिक ििता प्रिाशित गने कागजात िाग गदाव गाउँपालिकािे 
िािसािानको प्रकृलत, पररिाि, िहत्व वा प्रयोग अनसुार देहायका 
िध्ये कुनै वा सबै कागजात िाग गनव ससनेछः—  

क) बोिपत्रदातािे ववगत तीन वषवको अवलििा सरकारी लनकाय वा 
लनजी संस्थािाई आपूलतव गरेको िािसािानको प्रकृलत, पररिाि, 

सभझौता रकि, लिलत र त्यस्तो सरकारी लनकाय वा लनजी 
संस्थाको नाि र ठेगाना, 

ख) खररद गररने िािसािान जवटि वा असािारि प्रकृलतको भएिा 
गाउँपालिका आफैं  वा सो लनकायको तफव बाट बोिपत्रदाता वा 
पूववयोग्यताको प्रस्तावदाता संस्थावपत भएको देिको आलिकाररक 
लनकायिे लनजको उत्पादन ििता जाँि गरेको कागजात, 



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,       संखयाः ८,      लिलतः २०७७/०३/२१ 

 

 

26 
देवघाट गाउँपालिकाको साववजलनक खररद लनयिाविी, २०७७ 

 

ग) आलिकाररक गिुस्तर लनयन्त्रि संस्था वा िान्यता प्राप्त लनकायिे 
खररद गररने िािसािानको लनरीिि गरी त्यस्तो िािसािानको 
स्पेलसवफकेिन र गिुस्तर सभबन्ििा ददएको प्रिािपत्र,  

घ) आपूलतव गररने िािसािानको आलिकाररकता प्रिाशित गनव 
आवश्यक पने निूना, परुक वववरि वा फोटोहरु, 

ङ) सव–कन्ट्रासटरबाट गराउन िाहेको आपूलतव सभबन्िी कािको 
अनपुात  

(३) आपूलतव गररने िािसािान बोिपत्रदाता वा पूववयोग्यताको 
प्रस्तावदाता आफैिे नवनाउने वा उत्पादन नगने भएिा त्यस्तो 
िािसािानको उत्पादकिे बोिपत्र वा पूववयोग्यताको िालग प्रस्ताव 
पेि गने, िािसािान आपूलतव गने र जडान गने सभबन्िी अलिकार 
आफूिाई एकिौटी रुपिा रीतपूववक प्रदान गरेको कुरा प्रिाशित गने 
कागजात बोिपत्रदाता वा पूवव योग्यताको प्रस्तावदातािे पेि गनुव 
पनेछ ।  

(४) नेपािलभत्र व्यापार व्यवसाय सञ्चािन नभएको बोिपत्रदाता वा 
पूवव योग्यताको प्रस्तावदातािे लनजिे खररद सझौता प्राप्त गरेिा त्यस्तो 
सभझौता बिोशजि आपूलतव गररएको िािसािान ििवत सभभार गने, 

लबवि पश्चातको सेवा प्रदान गने तथा आवश्यक जगेडा पाटवपूजाव 
िौज्दात राखी आपूलतव गने सभबन्िी दावयत्व लनवावह गनव ससन ेलनजको 
एजेन्ट वा अलिकृत वविेता नेपाििा रहने कुरा प्रिाशित गने कागजात 
पेि गनुवपनेछ । 



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,       संखयाः ८,      लिलतः २०७७/०३/२१ 

 

 

27 
देवघाट गाउँपालिकाको साववजलनक खररद लनयिाविी, २०७७ 

 

२७. लनिावि व्यवसायीको योग्यताका आिारः (१) गाउँपालिकािे दईु 
करोड रुपैयाँभन्दा िालथको लनिावि कायव सभबन्िी खररद कारबाहीिा 
भाग लिने बोिपत्रदाताको वा पूववयोग्यताको प्रस्तावदाताको 
योग्यताको आिार लनिावरि गदाव देहायका कुरा िध्ये 
आवश्यकतानसुार कुनै वा सबै कुरािाई वविार गरी लनिावरि गनव 
ससनेछः— 
क) िखुय सभझौताकताव (प्राईि कन्ट्रयासटर) भई एकिौटी रुपिा 

काि गरेको वा व्यवस्थापन सभझौता गरी काि गरेको वा 
संयकु्त उपििको साझेदार वा सव–कन्ट्राकटरको रुपिा 
काि गरेको सािान्य अनभुव,  

ख) एकिौटी रुपिा काि सभपन्न गरेको वा संयकु्त उपििको 
साझेदारको हैलसयतिे काि गरेको सिेत गरी बोिपत्र सभबन्िी 
कागजात वा पूववयोग्यता सभबन्िी कागजातिा उल्िेख भएको 
सीिा वा सोभन्दा बढी रकिको लनिावि कायवको न्यूनति सरदर 
वावषवक कारोवार, 

तर, रावियस्तरिा खिुा बोिपत्र आह्वान गररएको अवस्थािा 
दि वषवको कारोवार िध्येको कुनै तीन वषवको अलिकति 
सरदर वावषवक कारोवारिाई आिार लिइनेछ । 

ग) एकिौटी रुपिा वा व्यवस्थापन सभझौता गरी वा संयकु्त 
उपििको साझदेार वा सब–कन्ट्रासटरको रुपिा बोिपत्र 
सभबन्िी कागजात वा पूववयोग्यता सभबन्िी कागजातिा उल्िेख 
भएको न्यूनति रकि बराबरको लनिावि कायव िालसक वा 
वावषवक रुपिा गरेको र प्रस्ताववत खररद सभझौतासंग िेि खान े
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प्रकृलत, जवटिता र लनिावि प्रववलिका खररद सभझौता त्यस्तो 
कागजातिा उल्िेख भएको संखयािा सफितापूववक सभपन्न 
गरेको वविेष अनभुव, 

घ) खररद सभझौता बिोशजिको लनिावि कायव िरुु गनवको िालग 
आवश्यक रकि भकु्तानी नपाउन े वा पाउन वढिाई हनु े
अवस्थािा प्रस्ताववत लनिावि कायव र सभबशन्ित बोिपत्रदाता 
वा पूववयोग्यताको प्रस्तावदातािे सञ्चािन गरी रहेको वा 
सञ्चािन गनव प्रलतवद्धता जाहेर गरेको अन्य लनिावि कायव सभपन्न 
गनव आवश्यक पने नगद प्रवाहको व्यवस्था गनव ससने तरि 
सभपिी, कजाव सवुविा र अन्य वविीय स्रोत (कुनै खररद सभझौता 
अन्तगवतको पेश्की रकि बाहेक) उपिब्ि भएको वा त्यस्तो 
सभपशिको स्रोतिा पहुँि भएको आलथवक र वविीय ििता, 

ङ) बोिपत्र सभबन्िी कागजात वा पूववयोग्यता सभबन्िी कागजातिा 
उल्िेख भए बिोशजिका दि जनिशक्त,  

ि) बोिपत्रदाता वा पूववयोग्यताको प्रस्तावदाताको आपm्न ै
स्वालित्विा रहेको वा खररद सभझौतािा उशल्िशखत अवलिभर 
लनवावि रुपिा उपयोग गनव ससन ेगरी भाडा, लिज, सभझौता वा 
अन्य व्यवसावयक िाध्यिबाट उपिव्ि हनुे िाि ु हाितका 
बोिपत्र सभबन्िी कागजात वा पूववयोग्यता सभबन्िी कागजातिा 
उल्िेख भए बिोशजिका िखुय उपकरि । 

(२) राविय लनिावि व्यवसायीको हकिा उपलनयि (१) को खण्ड 
(ख) र (ग) को रकि गिना गदाव िूल्य अलभवृवद्ध कर वापतको 
रकि कटाई हनु आउन े रकि िात्र गिना गररनेछ र त्यस्तो 
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रकििाई नेपाि राि बैंकको अद्यावलिक िूल्य सूिकांक अनसुार 
सिायोजन गररनेछ । 

(३) यस लनयि बिोशजि लनिावि व्यवसायीको प्रराववलिक ििता 
प्रिाशित गने कागजात िाग गदाव बोिपत्रदाता वा पूववयोग्यताको 
प्रस्तावदाताबाट लनिावि कायवको प्रकृलत अनसुार देहायका कुन ैवा 
सबै कागजात िाग गनव ससनेछः— 
क) ववगत पाँि वषवको अवलििा लनजिे सभपन्न गरेको लनिावि 

कायवको िूल्य, लिलत र कायव स्थिको वववरि, 

ख) लनजिे सव–कन्ट्राकटर िापवmत गराउन िाहेको प्रस्ताववत 
कािको अनपुात,  

ग) प्रस्ताववत काि सभपन्न गनवका िालग लनजसँग भएका प्राववलिक 
जनिशक्त, उपकरि र प्िान्टको   वववरि । 

घ) प्रस्ताववत लनिावि कायव सभपन्न गनव बोिपत्रदाताको ऐनको दफा 
१३ को उपदफा (२) को खण्ड  (ढ४) बिोशजिको प्राववलिक 
ििता प्रिाशित गनव सोही दफाको उपदफा (२) को खण्ड 
(ढ३) बिोशजिको वववरि ।  

(४) उपलनयि (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन दईु 
करोड रूपैयाँसभिको िागत अनिुान भएको ववद्यतु गहृ, टवावइन, पिु, 

सरुुङिागव, रेििागव, रज्जिुागव, केविकारिागव, बहतुिे भवन वा 
सडकिागव जस्ता जवटि वा वविेष प्रकृलतका संरिना िगायत 
गाउँपालिकाबाट तोवकएको अन्य संरिनाको लनिावि कायवको िालग 
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ऐनको दफा १० को उपदफा (५) बिोशजि योग्यता लनिावरि गनुव 
पनेछ । 

२८. पराििव सेवाको प्रस्तावदाताको योग्यताको आिारः (१) 
गाउँपालिकािे पराििव सेवा सभबन्िी खररद कारबाहीिा भाग लिन े
प्रस्तावदाताको योग्यताको आिार लनिावरि गदाव देहायका कुनै वा सबै 
कुरा वविार गरी लनिावरि गनव ससनेछः— 
क) प्रस्तावदाता व्यशक्त भए लनजको र फिव वा संस्था भए आवश्यक 

संस्थागत कायव अनभुव, 

ख) प्रस्तावदाताको िखुय िखुय किविारीको आवश्यक िैशिक 
योग्यता र उस्तै प्रकृलतको कायवको आवश्यक अनभुव, 

ग) कायव सभपादन गने तररका, कायवववलि, कायविेत्रगत ितव प्रलतको 
प्रभावग्रावहता, प्रववलि हस्तान्तरि र सिय तालिका,  

घ) प्रस्तावदाताको व्यवस्थापन ििता,  
ङ) प्रस्तावदाताको आलथवक ििता,  
ि) अन्तराववियस्तरबाट प्रस्ताव िाग गररएको भएिा स्वदेिी 

जनिशक्तको सहभालगता, र 

छ) प्रस्ताव सभबन्िी कागजातिा उल्िेख भए बिोशजिको अन्य कुरा 
। 

(२) यस लनयि बिोशजि प्रस्तावदाताको प्राववलिक ििता प्रिाशित 
गने कागजात िाग गदाव प्रस्ताववत पराििव सेवाको प्रकृलत अनसुार 
देहायको कुन ैवा सबै कागजात िाग गनव सवकनेछः—  
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क) ववगत पाँि वषवको अवलििा प्रस्ताववत पराििव सेवासंग लिल्न े
प्रकृलतको पराििव सेवा प्रदान गरेको साववजलनक वा लनजी संस्था, 
रकि र लिलत खलु्न ेवववरि, 

ख) प्रस्ताववत काि सभपन्न गनवको िालग प्रस्ताव गररएका िखुय 
किविारीको योग्यता सभबन्िी वववरि, 

ग) लनजको ववगत तीन वषवका व्यवस्थापकीय किविारी र सरदर 
वावषवक जनिशक्तको वववरि, र 

घ) सव–कन्ट्राकटर िाफव त प्रदान गनव िाहेको प्रस्ताववत पराििव 
सेवाको अंि ।  

 

२९. संयकु्त उपििको योग्यताका आिारः (१) कुनै खररद कारबावहीिा 
भाग लिने प्रयोजनको िालग बोिपत्रदाताहरुिे एक संयकु्त उपिि 
बनाई बोिपत्र पेि गनव ससनेछन ्। तर, एक बोिपत्रदातािे संयकु्त 
उपििको साझदेार वा  

व्यशक्तगतिध्ये कुनै एउटा िात्र बोिपत्र पेि गनव सवकनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजिको संयकु्त उपिििा रहन ेसाझेदारको 
न्यूनति वहस्सा र िखुय साझदेार र अन्य साझदेारको न्यूनति योग्यता 
बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा तोसन ससनेछ । 

(३) उपलनयि (२) बिोशजि योग्यता लनिावरि गदाव त्यस्तो उपिििा 
रहने साझेदारको सभबन्ििा देहायका कुरा वविार गरी लनिावरि गनुव 
पनेछः— 
क) लनजको सरदर वावषवक कारोवार, 

ख) लनजको वविेष अनभुव र लनजिे सभपादन गरेको प्रिखु कायव, 
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ग) लनिावि कायव सञ्चािन गनव लनजसंग भएको नगद प्रवाह, 

घ) लनजको जनिशक्त सभबन्िी ििता, र  

ङ) लनजको औजार वा उपकरि सभबन्िी ििता । 

(४) कुन ैसंयकु्त उपिििे बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा उशल्िशखत 
न्यूनति योग्यताका आिारहरु पूरा गरे नगरेको एवकन गनवको िालग 
त्यस्तो उपििको सबै साझदेारको योग्यता गिना गनुव पनेछ । (५) 
संयकु्त उपििको साझेदारको व्यशक्तगत योग्यताको आिार लनिावरि 
गदाव देहायका कुरा वविार गरी लनिावरि गनुव पनेछः- 

क) सभवशन्ित काििा लनजको सािान्य अनभुव, 

ख) अन्य सभझौता बिोशजि लनजिे गरीरहेको वा गने काि सभपन्न 
गनव आवश्यक पने स्रोतको पयावप्तता, 

ग) वविीय सििता, र  

घ) ववगतका खररद सभबन्िी िदु्दा िालििा र सोको नलतजा । 

(६) कुन ैसंयकु्त उपिि खररद सभझौताको िालग छनौट भएिा त्यस्तो 
संयकु्त उपिििाई त्यस्तो उपििको संयकु्त दावयत्व र संयकु्त 
उपििका साझेदारको व्यशक्तगत दावयत्व सिेत रहन ेगरी आन्तररक 
राजस्व कायावियिा स्थायी िेखा नभबर र िूल्य अलभवृवद्ध कर दताव 
गनव िगाउन ुपनेछ । (७) कुनै संयकु्त उपिििे बोिपत्र पेि गदाव 
बोिपत्र जिानत सिेत पेि गनुवपने भएिा त्यस्तो बोिपत्र जिानत 
उपलनयि (१) बिोशजिको संयकु्त उपििका सवै साझेदारको नाििा 
र सबै साझेदारको दावयत्व हनुे गरी जारी गररएको हनु ुपनेछ ।   
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(८) संयकु्त उपिि सभबन्िी अन्य ितव बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा 
उल्िेख भए बिोशजि हनुेछ । 

३०. आलथवक र वविीय ििता खलु्ने कागजात िाग गनव ससनेः  (१) 
बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा बोिपत्रदाताको आलथवक र वविीय 
ििता प्रिाशित गने कागजात िाग गदाव लनिावि कायवको प्रकृलत 
अनसुार देहायकािध्ये कुनै वा सबै कागजात िाग गनव सवकनेछः—  

क) लनजको बैंक स्टेटिेण्ट,  

ख) लनजको व्यवसाय सभबन्िी कारोवारको आलथवक वववरि, 

ग) लनजको सभपशि, दावयत्व तथा नाफा नोससानको वववरि खलु्न े
वासिात,  

घ) लनजको आलथवक र वविीय हैलसयत खलु्ने अन्य कुरा, र 
ङ) बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा उशल्िशखत अन्य वववरि । 

(२) उपलनयि (१) को खण्ड (ग) बिोशजिको वासिात िाग गदाव 
कािको प्रकृलत अनसुार ववगत दईुदेशख पाँि आलथवक वषवको वासिात 
िाग गनव सवकनेछ । 

३१. सब–कन्ट्राकटरबाट काि गराउने सभबन्िी व्यवस्थाः (१) 
गाउँपालिकािे सव–कन्ट्राकटरबाट सिेत लनिावि कायव गराउन ससन े
गरी बोिपत्र आव्हान गने भएिा बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा 
देहायका कुरा उल्िेख गनुव पनेछः–  

क) लनजिे सब–कन्ट्राकटरबाट काि गराउन ससने कुरा, 
ख) अलिकति पच्िीस प्रलतितसभि सव–कन्ट्रासटरबाट कायव 

गराउन सवकने कुरा र सो को कायव प्रकृलतको वववरि,   
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ग) आवश्यकतानसुार सव–कन्ट्राकटरको योग्यताका आिार । 

(२) उपलनयि (१) बिोशजि योग्यताको आिार उल्िेख गररएकोिा 
बोिपत्रदातािे खररद सभझौता गनुव अशघ सब–कन्ट्राकटरको 
योग्यताको आिार पषु्टयांई गने कागजात पेि गनुव पनेछ ।  

 

पररच्छेद - ५ 

बोिपत्र सभबन्िी व्यवस्था 

३२. बोिपत्रको िाध्यिद्वारा खररद गनुव पनेः (१) गाउँपालिकािे बीसिाख 
रूपैयाँभन्दा बढीको िािसािान, सेवा  वा कुनै लनिावि कायव गराउँदा 
बोिपत्रको िाध्यिद्वारा खररद गनुव पनेछ । 

(२) ऐनको दफा १५ को अवस्थािा अन्तराववियस्तरिा खिुा बोिपत्र 
आव्हान गरी िािसािान, लनिावि कायव वा अन्य सेवाको खररद गनुव 
पनेछ ।  

 

३३. एकिषु्ट दर ववलिबाट गररने खररदको कायवववलिः (१) गाउँपालिकािे 
कुनै योग्यता आवश्यक नपने प्रकृलतको दईु करोड रूपैयाँसभि िागत 
अनिुान भएको लनिावि कायव खररद गनुव पदाव िागत अनिुान 
साववजलनक गरी रावियस्तरको बोिपत्रको िाध्यिद्वारा एकिषु्ट दर 
ववलिको आिारिा प्रलतस्पिाव गराई खररद गनव ससनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजि बोिपत्रदातािे बोिपत्र दाशखिा गदाव 
कूि िागत अनिुानिा लनशश्चत प्रलतित घटी वा बढी प्रलतितिा काि 
गने एकिषु्ट दर कबोि गरी बोिपत्र पेि गनुव पनेछ ।  
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(३) उपलनयि (१) बिोशजिको ववलि बहवुषीय सभझौता गनुव पने खररद 
कारबाहीिा प्रयोग गनव सवकन ेछैन । 

 

३४. उत्पादक वा अलिकृत वविेताद्वारा लनिाररत दरिा (सयाटिग सवपङ्ग) 
ववलिवाट गररने खररदको कायवववलिः (१) गाउँपालिकािे हेभी 
इशसवपिेन्ट, सवारी सािन, औजार, िेशिनरी, उपकरि, एससरे वा 
एिआरआई जस्ता स्वास््य सेवाको िालग आवश्यक पने उपिारजन्य 
यन्त्र वा यस्तै अन्य याशन्त्रक िािसािानहरू त्यस्तो सिान स्तरको 
िािसािान उत्पादन वा ववतरि गने उत्पादक कभपनी वा त्यसको 
आलिकाररक लबिेतािाई कभतीिा सात ददनदेशख बढीिा पन्र 
ददनसभिको लिशखत सूिना ददई प्रलतस्पिाव गराई खररद गनव ससनेछ 
।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजि सूिना प्रालप्त भएपलछ त्यस्तो िािसािान 
लबिी गनव िाहने उत्पादक कभपनी वा त्यसको आलिकाररक लबिेतािे 
उत्पादनको आलिकाररक स्पेशिवफकेिन, गिुस्तर, िूल्य र सवुविा 
सवहतको वववरि (सयाटिग वा ब्रोसर) संिग्न राखी गाउँपालिकािा 
लनवेदन दताव गराउन ुपनेछ ।  

तर, यसरी लनवेदन दताव गदाव बोिपत्र जिानत आवश्यक पने छैन ।  

(३) उपलनयि (२) बिोशजि दताव भएका उत्पादक कभपनी वा त्यसको 
आलिकाररक लबिेतािे पेि गरेको स्पेशिवफकेिन, गिुस्तर, िूल्य र 
सवुविा सवहतको वववरि (सयाटिग वा ब्रोसर) हेरी सिान 
स्पेशिवफकेिन र गिुस्तर भएका उत्पादनहरूको उत्पादक कभपनी वा 
त्यसको आलिकाररक लबिेताको सूिी तयार गनुव पनेछ ।  
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(४) उपलनयि (३) बिोशजिको सूिीको आिारिा खररद गररने 
िािसािानको पररिाि खोिी उत्पादक वा अलिकृत लबिेताबाट 
तोवकएको िूल्य र सवुविािध्ये िूल्यिा छुट वा सवुविािा थप हनु 
ससने वववरि सवहतको आलथवक प्रस्ताव िाग गनुव पनेछ । 

(५) उपलनयि (४) बिोशजिको प्रस्ताव प्राप्त भएपलछ िूल्यिा पाइन े
छुट र सवुविािा हनु ेथप सिेतको आिारिा यस लनयिाविी बिोशजि 
िूल्याङ्कन गरी न्यूनति िूल्यावङ्कत सारभतू रुपिा प्रभावग्राही 
प्रस्तावदाताको छनौट गनुव पनेछ ।  

(६) उपलनयि (५) बिोशजि छनौट भएको प्रस्तावदातासँग लनयि 
११३ बिोशजि कायवसभपादन जिानत लिई खररद सभझौता गनुव पनेछ 
।  

(७) उपलनयि (१) बिोशजिको ववलि बहवुषीय सभझौता गनुव पने खररद 
कारबाहीिा प्रयोग गनव सवकन ेछैन । 

 

३५. सीलित बोिपत्र (लिलिटेड टेण्डररङ्ग) ववलिवाट गररने खररदको 
कायवववलिः (१) गाउँपालिकािे सीलित िात्रािा उपिव्ि भएको वा 
हनुे कुन ैिािसािान, लनिावि कायव, पराििव सेवा वा अन्य सेवा खररद 
गनुव परेिा त्यस्तो प्रकृलतको आपूलतवकताव, लनिावि व्यवसायी, पराििवदाता 
वा सेवाप्रदायकहरू तीन वा सो भन्दा कि संखयािा उपिब्ि भएको 
अवस्था यवकन गरी त्यस्ता आपूलतवकताव, लनिावि व्यवसायी, पराििवदाता 
वा सेवाप्रदायकहरू बीि िात्र प्रलतष्पिाव हनु ेगरी पन्र ददनको बोिपत्र 
आह्वानको सूिनाको िाध्यिद्वारा बोिपत्र वा प्रस्ताव िाग गरी खररद 
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गनव ससनेछ । (२) उपलनयि (१) बिोशजिको ववलि बहवुषीय 
सभझौता गनुव पने खररद कारबाहीिा प्रयोग गनव सवकने छैन ।  

(३) सीलित बोिपत्र ववलिको िाध्यिबाट खररद गनुव पदाव एक तह 
िालथको अलिकारीको पूववस्वीकृलत लिन ुपनेछ ।  

 

३६. नया ँलिने परुानो ददने (बाई व्याक िेथड) ववलिबाट गररने खररदको 
कायवववलिः (१) गाउँपालिकािे आफनो स्वालित्विा रहेको कुनै सवारी 
सािन, औजार, िेशिनरी उपकरि, यन्त्र, रसायन, िि, ववषादद वा यस्तै 
प्रकृलतका अन्य िािसािानहरूको उत्पादक कभपनीिे तोकेको वारेन्टी 
वा ग्यारेन्टीको सियसीिा अवलि पूरा भएपलछ ििवतसभभार गरी 
सञ्चािनिा ल्याउँदा िागत प्रभावकारी नहनुे र त्यस्तो उत्पादक 
कभपनीिे तोकेको िापदण्ड अनरुूपको पररिाि नददन ेवा पनुःप्रयोग 
गनव नलिल्ने वा औशित्यहीन हनुे र त्यस्ता िािसािान जनस्वास््य 
वा वातावरिीय दृवष्टिे भण्डारि गरी राख्न े वा लििाि गनव सिेत 
उपयकु्त नहनुे अवस्था भएिा त्यस्तो अवस्थाको यवकन गरी परुानो 
िािसािान सभबशन्ित उत्पादक वा आलिकाररक लबिेता वा 
आपूलतवकताविाई वफताव ददई सोही प्रकृलतको नयाँ िािसािान सोही 
उत्पादक वा आलिकाररक लबिेता वा आपूलतवकतावबाट सट्टापट्टा गरी 
लिन ससनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजि सट्टापट्टा गदाव त्यस्तो िािसािानको 
उत्पादक वा आलिकाररक लबिेता वा आपूलतवकतावसँग परुानो 
िािसािानको िूल्याङ्कन प्रस्ताव लिई नयाँ िािसािानको लनिावररत 
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लबिी िूल्यिा परुानो िािसािानको िूल्यावङ्कत रकि कट्टा गरी खररद 
सभझौता गरी खररद गनुव पनेछ ।  

(३) यस लनयि बिोशजि खररद गररने नया ँिािसािान िान्यता प्राप्त 
संस्थाबाट गिुस्तर प्रिाशित भएको हनु ुपनेछ ।  

(४) उपलनयि (२) बिोशजि खररद सभझौता गदाव खररद हनुे नया ँ
िािसािानको जीवन िि पश्चात यस ववलि प्रयोग गरी पनुः सट्टापट्टा 
गनव सवकने वा नसवकने कुरा खिुाउन ुपनेछ ।  

(५) साववजलनक लनकायिे उपलनयि (१) बिोशजि खररद गदाव परुानो 
िािसािान र बजारिा उपिब्ि नयाँ िािसािानको सूिी तयार गरी 
ववभागीय प्रिखुबाट स्वीकृलत लिएर िात्र खररद गनुव पनेछ ।  

(६) उपलनयि (१) बिोशजिको ववलि बहवुषीय सभझौता गनुव पने खररद 
कारबाहीिा प्रयोग गनव सवकन ेछैन ।  

 

३७. स्वदेिी बोिपत्रदाताहरू बीि िात्र प्रलतस्पिाव गराई खररद गररनेः 
(१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बिोशजि एक िरिको खिुा 
बोिपत्र आह्वान गदाव दईु करोड रूपैयाँभन्दा बढी र एक अरब 
रूपैयाँसभिको िागत अनिुान भएको लनिावि कायवको खररदिा ऐनको 
दफा १५ को अवस्थािा बाहेक रावियस्तरको खिुा बोिपत्रको 
िाध्यिद्वारा स्वदेिी बोिपत्रदाताहरू बीि िात्र प्रलतस्पिाव गराई खररद 
गनुव पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजि खररद गनुव पदाव प्राववलिक र आलथवक 
प्रस्ताव दईु अिग अिग खाििा राखी लसिबन्दी गरी प्रत्येक खािको 
बावहर कुन प्रस्ताव हो स्पष्ट रूपिे उल्िेख गरी दवैु प्रस्ताविाई अको 
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छुटै्ट बावहरी खाििा लसिबन्दी गरी बोिपत्र पेि गनुवपने व्यहोरा 
बोिपत्र आह्वानको सूिना र बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा खिुाउन ु
पनेछ ।  

(३) उपलनयि (२) बिोशजि बोिपत्र सभबन्िी कागजात तयार गदाव 
प्राववलिक प्रस्तावको िालग लनयि २६, २७, २८ र २९ बिोशजिको 
प्राववलिक तथा आलथवक र वविीय ििता प्रिाशित गने योग्यताको 
आिार उल्िेख गनुव पनेछ ।  

(४) उपलनयि (३) बिोशजिको प्राववलिक प्रस्ताव ऐनको दफा ३२ 
बिोशजिको प्रवियाबाट खोिी दफा २३ र लनयि ६९, ७०, ७१ र 
७२ बिोशजि परीिि गरी सारभतू रूपिा प्रभावग्राही बोिपत्र लनिावरि 
गनुव पनेछ ।  

(५) उपलनयि (४) बिोशजिका योग्यताको सबै आिारिा सफि हनु े
बोिपत्र सारभतू रूपिा प्रभावग्राही बोिपत्र िालननेछ र त्यस्तो सफि 
सबै बोिपत्रदाताहरूिाई आलथवक प्रस्ताव खोल्ने स्थान, लिलत र सिय 
उल्िेख गरी सो लिलत र सियिा उपशस्थत हनु कभतीिा सात ददनको 
अवलि ददई सूिना गनुव पनेछ । 

(६) उपलनयि (४) बिोशजि प्राववलिक प्रस्तावको िूल्याङ्कन गदाव 
योग्यताको आिारिा असफि हनु े सबै बोिपत्रदाताहरूको आलथवक 
प्रस्ताव सभबशन्ित बोिपत्रदाताहरूिाई वफताव गनुव पनेछ ।  

(७) उपलनयि (४) बिोशजि सफि बोिपत्रदाताहरूको लनयि ६८ 
बिोशजिको प्रवियाबाट आलथवक प्रस्ताव खोिी ऐनको दफा २५ र 
लनयि ६९, ७३, ७४ बिोशजि आलथवक तथा वविेष िूल्याङ्कन गरी 



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,       संखयाः ८,      लिलतः २०७७/०३/२१ 

 

 

40 
देवघाट गाउँपालिकाको साववजलनक खररद लनयिाविी, २०७७ 

 

न्यूनति िूल्यावङ्कत सारभतू रूपिा प्रभावग्राही बोिपत्रको छनौट गनुव 
पनेछ । 

 

३८. संयकु्त उपििबाट सहभागी हनु ुपनेः (१) ऐनको दफा १५ बिोशजि 
आह्वान गररएको एक अबव रूपैयाँ भन्दा िालथ पाँि  अबव रूपैयाँसभिको 
िागत अनिुान भएको लनिावि कायव सभबन्िी अन्तराववियस्तरको 
बोिपत्रिा सहभागी हनु िाहन े ववदेिी फिव, संस्था वा कभपनीिे 
स्वदेिी फिव, संस्था वा कभपनीसँग संयकु्त उपिि गरी सहभागी हनु ु 
पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजिको खररद कारबाहीिा लनयि ३७ को 
व्यवस्था िागू हनुेछ । 

 

३९. लनिावि कायवको आलथवक प्रस्ताव िाग गरी खररद गने कायवववलिः (१) 
ऐनको दफा ५९ को उपदफा (७) बिोशजि खररद सभझौता अन्त्य 
भई सोही दफाको उपदफा (९) बिोशजि त्यस्तो लनिावि कायव खररद 
गनुव पदाव ऐनको दफा २५ बिोशजि छनौट भएका 
बोिपत्रदाताहरूिाई पन्र ददनको भयाद ददई आलथवक प्रस्ताव िाग 
गरी खररद गनव सवकनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजिको भयाद ददई खररद गनुव पदाव लसिबन्दी 
आलथवक प्रस्ताव िात्र पेि गनुव पने व्यहोरा खिुाउन ुपनेछ ।  

(३) उपलनयि (१) बिोशजि खररद गने प्रयोजनको िलग बोिपत्र 
सभबन्िी कागजात तयार गदाव खररद सभझौता अन्त्य हुदँाको सियसभि 
लडजाइन वा िागत अनिुान अनरुूप सभपन्न भइसकेको कायवहरू कट्टा 
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गरी बाँकी कािको िालग आवश्यकता अनसुारको लडजाइन वा िागत 
अनिुान पररिाजवन गराई लनयि (६) बिोशजि स्वीकृत भएको हनु ु
पनेछ ।  

(४) उपलनयि (१) बिोशजिको आलथवक प्रस्ताव लनयि ६८ बिोशजिको 
प्रवियाबाट खोिी ऐनको दफा २५ र लनयि ६९, ७३ र ७४ बिोशजि 
आलथवक तथा वविेष िूल्याङ्कन गरी न्यूनति िूल्यावङ्कत सारभतू रुपिा 
प्रभावग्राही बोिपत्रको छनौट गनुव पनेछ । 

४०. पूववयोग्यता सभबन्िी कागजातिा उल्िेख गनुव पने कुराः 
गाउँपालिकािे पूववयोग्यता लनिावरि गरी बोिपत्र आव्हान गने भएिा 
त्यस्तो बोिपत्र आव्हान गनुवअशघ पूवव योग्यता सभबन्िी कागजात 
तयार गनुव पनेछ । त्यस्तो पूववयोग्यता सभबन्िी कागजातिा देहायका 
कुरा उल्िेख गनुव पनेछः– 

क) प्रस्ताववत कािको िालग आवश्यक पने योग्यता र संयकु्त 
उपििको हकिा  साझेदारको योग्यता, 

ख) प्रस्तावदातािे आफ्नो योग्यता र ग्राह्यता पवुष्ट गनव पेि गनुव पने 
कागजात र जानकारी, 

ग) िािसािान वा लनिावि कायवको छुट्टा छुटै्ट सिूह वा प्याकेज बनाई 
खररद गनुव पने भएिा त्यस्तो सिूह वा प्याकेज ,  

घ) प्रस्ताव तयार गने तररका, 
ङ) पूववयोग्यताको प्रस्ताव िूल्यांङ्कन गने प्रकृया, 
ि) खररद सभझौताका िखुय-िखुय ितव, 
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छ) साववजलनक खररद अनगुिन कायावियिे पूववयोग्यता सभबन्िी 
कागजातिा उल्िेख गनुवपने भनी सिय सियिा लनिावरि गरेका 
अन्य ववषय, र  

ज) पूववयोग्यताको प्रस्ताव पेिगने तररका स्थान, अशन्ति लिलत र सिय 
। 

 

४१. पूववयोग्यताको आिार स्वीकृत गराउन ु पनेः  गाउँपालिकािे 
पूववयोग्यताको प्रस्ताव आव्हान गनुव अशघ लनयि २६ वा २७ बिोशजि 
लनिावररत पूववयोग्यताका आिार अध्यिबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ । 

 

४२. पूववयोग्यताको कागजात उपिब्ि गराउन ुपनेः (१)  गाउँपालिकािे 
पूववयोग्यता सभबन्िी कागजात तयार गनव िागेको खिवको आिारिा 
इच्छुक व्यशक्त, फिव, संस्था वा कभपनीबाट देहाय बिोशजिको दस्तरु 
लिई पूववयोग्यता सभबन्िी कागजात उपिव्ि गराउन ुपनेछ । 

क) दईु करोड रूपैयाँभन्दा िालथ दि करोड रूपैयाँसभिको िालग पाँि 
हजार रूपैयाँ,  

ख) दि करोड रूपैयाँभन्दा िालथ पच्िीस करोड रूपैयाँसभिको िालग 
दि हजार रूपैयाँ,  

ग) पच्िीस करोड रूपैयाँभन्दा िालथ जलतसकैु रकिका िालग पन्र 
हजार रूपैया ँ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजिको कागजातिा प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 
वा लनजिे तोकेको किविारीको दस्तखत र कायावियको छाप िागेको 
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हनु ुपनेछ । पूववयोग्यता सभबन्िी कागजात अन्य लनकायबाट सिेत 
उपिब्ि गराउन सवकनेछ । 

४३. योग्य आवेदकको छनौटः (१) िूल्यांङ्कन सलिलतिे पूववयोग्यताको 
आवेदकद्धारा पूववयोग्यता सभबन्िी कागजातिा उशल्िशखत योग्यताका 
प्रत्येक आिार पूरा गरे नगरेको ववषयिा आवश्यक परीिि गनुव 
पनेछ । त्यसरी परीिि गदाव योग्यताका सबै आिार पूरा गने 
आवेदक योग्यता परीिििा छनौट भएको िालनने र सवै योग्यताका 
आिार पूरा नगने आवेदक छनौट भएको िालनने छैन ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजिको परीिििा छनौट भएका 
पूववयोग्यताको आवेदक सभबशन्ित खररद कारबाहीको िालग बोिपत्र 
पेि गनव योग्य भएको िालननेछ । 

 

४४. प्रलतवेदन पेि गनुव पनेः (१) िूल्यांङ्कन सलिलतिे लनयि ४३ बिोशजि 
गरेको परीििको ववस्ततृ ववश्लषेि सवहतको प्रलतवेदन तयार गरी 
िूल्यांङ्कन कायव िरुु गरेको लिलतिे पन्र ददनलभत्रिा पेि गनुव पनेछ 
। 

(२) उपलनयि (१) बिोशजिको प्रलतवेदनिा िूल्यांङ्कन सलिलतिे 
देहायका कुरा खिुाउन ुपनेछः– 

क) आवेदकको नाि र ठेगाना, 
ख) आवेदकको योग्यताको प्रत्येक आिार पवुष्ट गने कागजात, 

ग) तालिका आवश्यक भए त्यस्तो तालिका, 
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घ) संयकु्त उपििको रुपिा प्रस्ताव पेि गररएको भए संयकु्त 
उपिि सभबन्िी कागजात पिूव भए वा नभएको र त्यस्तो 
उपििको प्रत्येक साझदेारको वहस्सा र दावयत्व,  

ङ) िािसािान वा लनिावि कायवको छुट्टा छुटै्ट सिूह वा प्याकेज 
बनाई खररद गनुव पने भएिा त्यस्तो सिूह र प्याकेजको परीिि 
गनव अपनाईएको प्रविया तथा त्यस्तो सिूह र प्याकेजको खररद 
कारबाहीिा भाग लिनको िालग छनौट भएका आवेदक, 

ि) आवेदक छनौट हनु ुवा नहनुकुो कारि । 

 

४५. बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा उल्िेख गनुव पने कुराः गाउँपालिकािे 
बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा ऐनको दफा १३ िा उशल्िशखत कुराको 
अलतररक्त आवश्यकतानसुार देहायका कुरा उल्िेख गनव ससनेछः– 

क) प्रस्ताववत कािको योजना, नसिा,  
ख) ववि अफ सवाशन्टटीज,  

ग) िािसािानको पररिाि,  

घ) बोिपत्रदातािे गनुवपने भैपरर आउन ेकाि, 

ङ) िािसािान आपूलतव गने, लनिावि कायव सभपन्न गने सिय,  

ि) वारेण्टी तथा ििवत संभार सभबन्िी व्यवस्था,   
छ) बोिपत्रदातािे प्रदान गनुवपने आवश्यक तालिि र सपुरीवेििको 

वकलसि र पररिाि,  

ज) आपूलतव गररने िािसािान वा जगेडा पाटवपूजावहरु नयाँ र सक्किी 
हनुपुने कुरा, 

झ) प्रस्ताववत खररदको िालग आवश्यक पने रकि प्राप्त हनु ेस्रोत । 
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ञ) साववजलनक खररद अनगुिन कायावियिे लनिावरि गरेका अन्य 
कुराहरू । 

 

४६. भेदभाव गनव नहनुेः (१) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को 
खण्ड (ज) र दफा १४ को उपदफा (८) को अवस्थािा वाहेक 
खररद कारबाहीिा बोिपत्रदातािाई लनजको रावियताको आिारिा 
भेदभाव गनुव हदैुन । 

(२) बोिपत्र सभबन्िी कागजात बिोशजि आवश्यक पने कुनै लिखत 
बोिपत्रदातािे प्राप्त गनव नसकेको अवस्थािा लनजिे पेि गरेको त्यस्तो 
लिखत सरहको अन्य लिखतिाई िान्यता ददन ुपनेछ ।  

 

४७. एजेन्टको वववरि उल्िेख गनुव पनेः (१) ववदेिी बोिपत्रदातािे 
बोिपत्र पेि गदाव नेपाििा आफ्नो एजेण्ट लनयकु्त गरेको रहेछ भन े
लनजिे त्यस्तो एजने्टको सभबन्ििा देहायका वववरि उल्िेख गनुव 
पनेछः—  

क) एजेण्टको नाि र ठेगाना, 
ख) एजेण्टिे पाउन ेकलििनको अङ्क, िदु्राको वकलसि र भकु्तानीको 

तररका,  
ग) एजेण्टसँगको अन्य कुन ैितव,  
घ) स्थानीय एजेण्ट भए लनजको स्थायी िेखा नभबर दताव 

प्रिािपत्रको प्रिाशित प्रलतलिवप र लनजिे एजेण्ट हनु स्वीकार 
गरेको पत्र । 
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(२) ववदेिी बोिपत्रदाताको तफव बाट एजेण्टिे बोिपत्र पेि गदाव 
उपलनयि (१) को खण्ड (ख) र (ग) िा उशल्िशखत कुरा स्पष्ट 
रुपिा उल्िेख गनुव पनेछ ।   

(३) ववदेिी बोिपत्रदातािे उपलनयि (१) िा उशल्िशखत कुरा स्पष्ट 
रुपिा नखिुाएिा वा स्थानीय एजेण्ट नभएको भनी बोिपत्र पेि 
गरेकोिा पलछ एजेण्ट भएको प्रिाशित भएिा वा एजेण्टिाई ददन े
कलििन कि उल्िेख गरेकोिा पलछ एजेण्टिे बढी कलििन लिएको 
प्रिाशित भएिा त्यस्तो बोिपत्रदातािाई गाउँपालिकािे लनयि १५२ 
बिोशजि कािो सूिीिा राख्न ेकारवाही गनुव पनेछ ।  

४८. बोिपत्रदाताको ग्राह्यता सभबन्िी आिार र कागजात उल्िेख गनुव 
पनेः (१) गाउँपालिकािे बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा 
बोिपत्रदाताको ग्राह्यता (ईलिशजववलिटी) को आिार तथा त्यस्तो 
आिार प्रिाशित गनव बोिपत्रदातािे पेि गनुव पने कागजातको 
प्रलतलिवप सिेत उल्िेख गनुव पनेछ । 

(२) उपलनयि (१) िा उशल्िशखत कागजात देहाय बिोशजि 
हनुेछनः्– 

क) फिव, संस्था वा कभपनी दतावको प्रिािपत्र 

ख) व्यवसाय दतावको ईजाजतपत्र, 

स्पष्टीकरिः यस खण्डको प्रयोजनको िालग “व्यवसाय दतावको 
इजाजतपत्र” भन्नािे लनिावि व्यवसायीिे लनिावि व्यवसाय 
सञ्चािन गने उदे्दश्यिे लनिावि व्यवसायी सभबन्िी प्रिलित कानून 
बिोशजि प्राप्त गरेको प्रिािपत्र सभझन ु पछव । 
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ग) िूल्य अलभवृवद्ध कर दताव प्रिािपत्र र स्थायी िेखा दताव नभबर 
(प्यान) प्रिािपत्र, 

घ) गाउँपालिकािे तोकेको अवलिसभिको आन्तररक राजश्व 
ववभागबाट प्राप्त कर िकु्ता गरेको प्रिािपत्र वा कर वववरि 
पेि गरेको कागजात वा आय वववरि पेि गनव भयाद थप भएको 
लनस्सा वा प्रिाि ।   

ङ) बोिपत्रदातािे खररद कारबाहीिा भाग लिन अयोग्य नभएको, 
प्रस्ताववत खररद कारबाहीिा आफ्नो स्वाथव नबाशझएको र 
सभवशन्ित पेिा वा व्यवसाय सभबन्िी कसूरिा आफूिे सजाय 
नपाएको भनी लिशखत रुपिा गरेको घोषिा, 

ि) गाउँपालिकािे आवश्यक ठानेको अन्य कागजात । 

(३) उपलनयि (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन गैर 
बालसन्दा बोिपत्रदातािे सो                  उपलनयिको खण्ड 
(ग) र (घ) बिोशजिका कागजात पेि गनुव पने छैन । 

(४) बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा उपलनयि (२) बिोशजिका 
कागजात उल्िेख गनव छुटेिा वा स्पष्ट रुपिा उल्िेख नभएिा वा 
अन्य कुनै कुरा संिोिन गनुव परेिा बोिपत्र पेि गने अवलिलभतै्र 
राविय स्तरको दैलनक सिािारपत्रिा र अन्तराववियस्तरको बोिपत्रको 
हकिा अन्तरावविय सञ्चार िाध्यििा प्रकािन गरी त्यस्ता कागजात 
उल्िेख गनव, स्पष्ट गनव वा संिोिन गनव ससनेछ । 
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तर, यसरी सूिना प्रकािन गदाव बोिपत्रदातािाई बोिपत्र पेि गनव 
थप सिय आवश्यक पने भएिा बोिपत्र पेि गने अशन्ति सिय सिेत 
बढाउन ुपनेछ । 

(५) उपलनयि (१) र (२) बिोशजिका कागजात पेि नगने 
बोिपत्रदाताको बोिपत्र उपर कारबाही हनुे छैन ।  

४९. बोिपत्रको भाषाः (१) ऐन र यस लनयिाविीिा अन्यथा व्यवस्था 
भएकोिा वाहेक, पूववयोग्यता सभबन्िी कागजात, बोिपत्र सभबन्िी 
कागजात, प्रस्ताव आव्हान सभबन्िी कागजात, पूववयोग्यता, बोिपत्र वा 
प्रस्ताव आव्हानको सूिना र खररद सभझौता सभभव भएसभि नेपािी 
भाषािा र सभभव नभए अंग्रजेी भाषािा तयार गनुव पनेछ । 

(२) बोिपत्रदातािे नेपािी वा अंग्रजेी दवैु भाषािा िेशखएको खररद 
सभबन्िी कागजात वा िदुद्रत सािग्री पेि गनव ससनेछन ्। 

तर, त्यस्तो कागजात वा िदुद्रत सािग्रीको सभबशन्ित अंि सभबशन्ित 
देिको आलिकाररक संस्थाबाट अग्रजेी भाषािा अनवुाद गररएको हनु ु
पनेछ र त्यस्तो कागजात वा िदुद्रत सािग्री र त्यसरी अनवुाददत 
अंििा िेशखएको कुरािा कुन ै दद्ववविा भएिा अनवुाददत अंि िान्य 
हनुेछ । 

 

५०. िािसािानको प्राववलिक वववरििा उल्िेख गनुव पने कुराः 
गाउँपालिकािे बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा िािसािानको प्राववलिक 
वववरि उल्िेख गदाव आवश्यकता अनसुार देहायका कुरा उल्िेख गनुव 
पनेछः— 
क) प्रस्ताववत कािको योजना, नसिा र लडजाईन,  
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ख) ववि अफ सवाशन्टटीज,  

ग) िािसािानको सान्दलभवक भौलतक तथा रसायलनक वविेषता, 
अपेशित कायवसभपादन सभबन्िी वविेषता,  

घ) प्राववलिक बनावट (कन्फीग्यरेुिन) 
ङ) िािसािानको आय ु अवलिभरको िालग आवश्यक पने जगेडा 

पाटवपूजाव र उशल्िशखत सेवा उपिब्ि हनुे वा नहनुे,  
ि) बोिपत्रका साथ पेि गनुवपने िािसािानको वववरिात्िक 

पशुस्तका वा निूना, 
छ) अपेशित कायवसभपादन तथा गिुस्तर प्रत्याभलूतको वववरि, 

ज) वारेण्टी तथा ििवत सभभार सभबन्िी व्यवस्था,    
झ) िािसािानबाट वातावरििा कुन ैप्रभाव पने भए त्यस्तो प्रभाव 

र त्यस्तो प्रभाव कि गनव अपनाउन ुपने िापदण्ड,  

ञ) आपूलतव भएको िािसािान बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा उल्िेख 
भएको स्पेलसवफकेिन बिोशजिको भए नभएको कुरा परीिि 
गनव अपनाइने िापदण्ड र तररका, र 

ट) गाउँपालिकािे लनिावरि गरेको अन्य आवश्यक कुराहरु ।  

 

५१. लनिावि कायवको प्राववलिक वववरििा उल्िेख गनुव पने कुराः 
गाउँपालिकािे बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा लनिावि कायवको 
प्राववलिक वववरि उल्िेख गदाव आवश्यकता अनसुार देहायका कुराहरु 
उल्िेख गनुव  पनेछः– 

क) प्रस्ताववत लनिावि कायवको कायविेत्र र उद्देश्य,  

ख) लनिाविस्थिको भौलतक प्रकृलत र अवस्था,  
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ग) प्रस्ताववत लनिावि कायवको लडजाईन, लनिावि, उपकरि जडान 
(इरेसिन), उत्पादन, जडान      (इन्स्टिेिन) जस्ता कायवको 
वववरि, 

घ) लनिावि कायवको हरेक एकाई आईटिको अनिुालनत पररिाि 
भएको ववि अफ सवाशन्टवटज, 

ङ) लनिावि कायवबाट वातावरििा प्रभाव पने भए त्यस्तो प्रभावको 
वववरि र त्यस्तो प्रभाव कि गनव अपनाउन ुपने िापदण्ड,  

ि) िेकालनकि, स्यालनटरी तथा ल्पशभबङ्ग र ववद्यतु जडान सभबन्िी 
काि सिेत गनुवपने भए सो काि सभबन्िी वविेष प्राववलिक 
स्पेलसवफकेिन,  

छ) आपूलतव गनुवपने उपकरि र पाटपूजावको ववस्ततृ वववरि, 

ज) अपेशित कायवसभपादन वा गिुस्तरको प्रत्याभलूत सभबन्िी वववरि,  

झ) लनिावि कायवको ववलभन्न िरििा गररने लनरीिि तथा परीिि,  

ञ) कायव सभपन्न परीिि (कभप्िीसन टेष्ट),  
ट) लनिावि कायव सभपन्न भएपलछ लनिावि व्यवसायीिे उपिब्ि 

गराउन ुपने प्राववलिक कागजात, लनिावि भए बिोशजिको दरुुस्त 
(एज लबल्ट) नसिा, आवश्यकता अनसुार उपकरि सञ्चािन 
पशुस्तका (अपरेवटङ्ग भयानअुि), 

ठ) लनिावि कायव स्वीकार गनवको िालग गाउँपालिकािे गनुवपने 
लनरीिि र कायवसभपादन (परफरिने्स) परीिि,  

ड) लनिावि कायव प्रारभभ र सभपन्न गने सियको कायवतालिका, र 
ढ) गाउँपालिकािे लनिावरि गरेको अन्य आवश्यक कुरा । 

 



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,       संखयाः ८,      लिलतः २०७७/०३/२१ 

 

 

51 
देवघाट गाउँपालिकाको साववजलनक खररद लनयिाविी, २०७७ 

 

५२. अन्य सेवाको वववरििा उल्िेख गनुवपने कुराः बोिपत्र सभबन्िी 
कागजातिा अन्य सेवाको वववरि उल्िेख गदाव आवश्यकता अनसुार 
देहायका कुरा खिुाउन ुपनेछः—  

क) सेवाको प्रयोजन र कायविेत्र,  

ख) अपेशित कायवसभपादन, सेवा प्रदायकिे प्रदान गनुवपने काि र 
सेवा,  

ग) बोिपत्रदातािे बोिपत्रसाथ उपिब्ि गराउन ुपने वववरिात्िक 
पशुस्तका वा निूना,   

घ) सेवा प्रदायकिे पािना गनुवपने ितव, 
ङ) सेवा प्रदायकिे प्रदान गरेको सेवा िूल्यांङ्कन गने आिार र 

तररका,  
ि) काि वा सेवाको गिुस्तर परीिि र लनरीिि,  

छ) कायवसभपादन र गिुस्तर प्रत्याभलूतको वववरि, 

ज) सेवा प्रदायकिे प्रदान गनुवपने तालिि र सपुरीवेििको वकलसि 
र पररिाि, र 

झ) गाउँपालिकािे लनिावरि गरेका अन्य आवश्यक कुरा । 

 

५३. बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा सिावेि गनुव पने कागजातः 
गाउँपालिकािे खररद गररने िािसािान, लनिावि कायव वा अन्य 
सेवाको प्रकृलतिाई वविार गरी बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा 
आवश्यकतानसुार देहायका कागजात सिावेि गनुव पनेछः– 

क) बोिपत्र लनदेशिका तथा बोिपत्र फाराि, 

ख) बोिपत्र जिानतको ढाँिा, 
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ग) कायवसभपादन जिानतको ढाँिा, 
घ) पेश्की भकु्तानी जिानतको ढाँिा, 
ङ) खररद सभझौताको ितव र निूना,  
ि) स्पेलसवफकेिन र नससा, 
छ) कायव प्रारभभ र सभपन्न गने सियको कायव तालिका, भकु्तानी 

गररने िदु्रा, सािग्री उपिव्ि हनु ससने स्रोत र स्थान, र 
ज) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) 

बिोशजिको वववरि, 

झ) बोिपत्रसाथ पेि गररएका कागजातको वैिताको ववषयिा 
सभबशन्ित बोिपत्रदाता शजभिेवार हनुे ववषय, र  

ञ) गाउँपालिकािे आवश्यक ठानेका अन्य कागजात । 

 

५४. बोिपत्र तयार गने र पेि गने लनदेिनः (१) गाउँपालिकािे बोिपत्र 
सभबन्िी कागजातिा बोिपत्र तयार गने र पेि गने लनदेिन दददा 
देहायका ववषयका सभवन्ििा लनदेिन ददन ससनेछः– 

क) बोिपत्र तयार गने भाषा 
ख) अन्तरावविय व्यापारिा प्रयकु्त हनुे िव्दाविी ईन्टरनेिनि 

किलसवयि टिवस ् (ईन्कोटभसव) अनसुार िूल्य अलभव्यक्त गने 
तररका, 

ग) संयकु्त उपिि बारे आवश्यक जानकारी, 
घ) बोिपत्रदातािे बोिपत्रसाथ पेि गनुवपने कागजातको सूिी, 
ङ) बोिपत्रदातािे पेि गनुवपने िािसािानको निूना र निूनाको 

संखया, 
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ि) िािसािान खररदको हकिा िािसािानको लनिावतािे लसफाररस 
गरेको त्यस्तो िािसािानको जगेडा पाटपजूावहरुको सूिी तथा 
लनजसँग रहेको प्रत्येक पाटवपूजावको िौज्दात पररिाि, प्रलत एकाई 
िूल्य र खररद सभझौताको अवलि सिाप्त भएपलछ त्यस्तो 
पाटवपूजावको िूल्य वढ्ने नवढ्ने सभबन्िी कुरा उल्िेख गनुवपने 
नपने,  

छ) बोिपत्रदातािे आपूलतव गने िािसािानको उत्पादक, उत्पादन 
भएको देि, ब्राण्ड, िोडि र सयाटिग नभवर बोिपत्रिा खिुाउन ु
पने कुरा, 

ज) खररद कारबाहीका सभबन्ििा बोिपत्रदातािे कुनै कुरा बझु्न 
परेिा त्यस्तो कुरा स्पष्ट गनव गाउँपालिकाबाट तोवकएको सभपकव  
किविारीको नाि, पद र ठेगाना, 

झ) बोिपत्रदातािे खररद सभझौता बिोशजि गाउँपालिकाका 
किविारीिाई तािीि प्रदान गनुवपने भए वा त्यस्तो लनकायिाई 
प्रववलि हस्तान्तरि गनुवपने भए सो सभबन्िी कुरा,  

ञ) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ४) बिोशजि 
प्राववलिक ििता गिना नहनु ेकुरा,  

ट) दाशखिा भएका बोिपत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गने अलिकार 
गाउँपालिकािा सरुशित रहेको व्यहोरा, र  

ठ) गाउँपालिकािे आवश्यक ठानेका अन्य कुरा । 
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५५. बोिपत्र सभबन्िी कागजात स्वीकृत गनुव पनेः बोिपत्र सभबन्िी 
कागजात बोिपत्र आह्वान अगावै प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत वा लनजिे 
तोकेको अलिकृतिे स्वीकृत गनुव पनेछ । 

 

५६. बोिपत्र सभबन्िी कागजातको दस्तरुः (१) बोिपत्र सभबन्िी 
कागजात  खररद गनव िाहन ेइच्छुक व्यशक्त, फिव, संस्था वा कभपनीिे 
प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत वा लनजिे तोकेको अलिकृतको दस्तखत 
र कायावियको छाप िागेको बोिपत्र सभबन्िी कागजात गाउँपालिका 
वा तोवकएको अन्य लनकायबाट देहाय बिोशजिको दस्तरु लतरी लिन ु
पनेछ :- 
क) बीस िाख रूपैयाँभन्दा िालथ दईु करोड रूपैयाँसभिको िालग 

तीन हजार रूपैयाँ,  
ख) दईु करोड रूपैयाँभन्दा िालथ दि करोड रूपैयाँसभिको िालग 

पाँि हजार रूपैयाँ,  
ग) दि करोड रूपैयाँभन्दा िालथ पच्िीस करोड रूपैयाँसभिको िालग 

दि हजार रूपैयाँ,  
घ) पच्िीस करोड रूपैयाँभन्दा िालथ जलतसकैु रकिका िालग बीस 

हजार रूपैया ँ

(२) कुनै व्यशक्त, फिव, कभपनी वा संस्थािे उपलनयि (१) बिोशजिको 
दस्तरु र िाग्न ेहिुाक वा कुरीयर िहसिु लतरी बोिपत्र सभबन्िी 
कागजात वा प्रस्ताव आव्हान सभबन्िी कागजात पठाईददन लिशखत 
अनरुोि गरेिा गाउँपालिकािे त्यस्तो व्यशक्त, फिव, कभपनी वा 
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संस्थािाई हिुाक वा कुररयर िाफव त बोिपत्र सभबन्िी कागजात 
पठाई ददन ुपनेछ ।  

तर, त्यसरी पठाउँदा त्यस्तो व्यशक्त, फिव, कभपनी वा संस्थािे बोिपत्र 
सभबन्िी कागजात सियिा न ै प्राप्त गनव नसकेिा सोका िालग 
गाउँपालिका जवाफदेही हनुेछैन । 

५७. बोिपत्रको सूिनािा िागत अनिुान खिुाउन ु पनेः दईु करोड 
रूपैयाँसभिको िागत अनिुान भएको लनिावि कायवको बोिपत्र 
आब्हानको सूिनािा िागत अनिुान रकि खिुाउन ुपनेछ ।  

 

५८. बोिपत्र आह्वानको सूिनािा खिुाउन ुपने कुराः गाउँपालिकािे ऐनको 
दफा १४ िा उशल्िशखत कुराका अलतररक्त बोिपत्र आह्वानको 
सूिनािा देहाय बिोशजिका थप कुरा सिेत खिुाउन ुपनेछ :- 
क) राविय वा अन्तराववियस्तरको बोिपत्रको जानकारी,  
ख) पूववयोग्यता, योग्यतासवहत वा योग्यतारवहत बोिपत्रको जानकारी,  
ग) बोिपत्र आह्वान गररएको खररद ववलिको जानकारी,  
घ) ववद्यतुीय बोिपत्र दाशखिा गने तररकाको जानकारी,  
ङ) लनयि ३३ को उपलनयि (१) बिोशजि िागत अनिुानको रकि,  

ि) लनयि ३५ बिोशजिको सीलित बोिपत्र भए त्यस्तो सीलित 
बोिपत्रदातािाई ददनपुने सूिना,  

छ) ऐनको दफा १४ को उपदफा (८) बिोशजिको बोिपत्र भए 
स्वदेिी बोिपत्रदातािे िात्र भाग लिन     पाउन ेकुरा,  
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ज) ऐनको दफा १४ को उपदफा (११) बिोशजिको बोिपत्र भए 
स्वदेिी लनिावि व्यवसायीसँगको संयकु्त उपिििे प्राथलिकता 
पाउने कुरा,  

झ) ऐन बिोशजि कािोसूिीिा परेको व्यशक्त, फिव, संस्था वा 
कभपनीका सञ्चािकिे नयाँ फिव, कभपनी वा संस्था खोिी 
कारोबार गरेको भए त्यस्तो व्यशक्त, फिव, संस्था वा कभपनीिे 
बोिपत्र पेि गनव नससने कुरा,  

ञ) गाउँपालिकािे आवश्यक ठानेका अन्य कुरा । 

 

५९. लनिावि स्थिको भ्रििः (१) बोिपत्र तयार गनव र खररद सभझौता 
गनव आवश्यक सूिना प्राप्त गनव बोिपत्रदाता आफै वा लनजको 
किविारी वा एजेन्टिाई आफ्न ैखिविा सभभाववत जोशखिप्रलत आफै 
उिरदायी हनु ेगरी लनिावि स्थिको भ्रिि गनव गराउन ससनेछ । 

(२) गाउँपालिकािे उपलनयि (१) बिोशजि लनिाविस्थिको भ्रिि 
गनव अनिुलत ददन ुपने भएिा त्यस्तो अनिुलत ददन ुपनेछ । 

(३) गाउँपालिकािे बोिपत्रदातािाई लनिाविस्थिको यथाथव जानकारी 
ददन लनयि ६० बिोशजि हनुे बैठक अशघ लनिाविस्थिको भ्रिि 
गराउन ससनेछ । 

 

६०. बोिपत्र पेि गनुव पूववको बैठकः (१) गाउँपालिकािे बोिपत्रदातािाई 
बोिपत्र सभबन्िी कागजात, प्राववलिक स्पेलसवफकेिन, लनिाविस्थि वा 
अन्य यस्तै कुरा सभबन्िी जानकारी गराउन बोिपत्र पेि गने अशन्ति 
ददनभन्दा रावियस्तरको बोिपत्र आह्वानको सूिनाको हकिा कभतीिा 
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दि ददन र अन्तराववियस्तरको बोिपत्र आह्वानको सूिनाको हकिा 
कभतीिा पन्र ददन अगावै बोिपत्रदाताहरुको बैठकको आयोजना गनव 
ससनेछ । 

तर, ऐनको दफा १४ को उपदफा (४क) र (४ख) बिोशजि 
पनुःबोिपत्र आह्वानको सूिना गररएको अवस्थािा बोिपत्र पेि गनुव 
पूववको बैठक सञ्चािन भई नसकेको भए बोिपत्रदातािाई पनुःबोिपत्र 
सभबन्िी कुराहरूको थप जानकारी ददन रावियस्तरको बोिपत्रको 
हकिा कभतीिा पाँि ददन र अन्तराववियस्तरको बोिपत्रको हकिा 
कभतीिा सात ददन अगावै त्यस्तो बैठकको आयोजना गनव सवकनेछ 
। 

(२) उपलनयि (१) बिोशजिको बैठकिा बोिपत्रदातािे गाउँपालिका 
सिि खररद कारबाही सभबन्िी कुनै प्रश्न वा शजज्ञासा राख्न ससनेछ 
र गाउँपालिकािे प्रश्नकतावहरुको श्रोत उल्िेख नगरी सबै 
बोिपत्रदातािाई त्यस्तो प्रश्न वा शजज्ञासाको जवाफ र बैठकको 
िाईन्यटु यथाशिघ्र उपिव्ि गराउन ुपनेछ । 

(३) उपलनयि (१) बिोशजि भएको बैठकबाट बोिपत्र सभबन्िी 
कागजातको कुन ै प्राववलिक वा व्यापाररक पििा हेरफेर गनुवपने 
देशखएिा गाउँपालिकािे सो कागजातिा सोही बिोशजि संिोिन गरी 
बोिपत्र सभबन्िी कागजात खररद गने सबै बोिपत्रदातािाई त्यस्तो 
संिोिन गररएको ब्यहोरा त्यस्तो बैठक भएको पाँि ददनलभत्र पठाउन ु
पनेछ । 
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६१. बोिपत्र जिानतः (१) गाउँपालिकािे खररदको प्रकृलत अनसुार सबै 
बोिपत्रदातािाई सिान रुपिे िाग ुहनु ेगरी स्वीकृत िागत अनिुान 
रकिको दईुदेशख तीन प्रलतित रकिको लसिालभत्र रही लनशश्चत रकि 
तोकी बोिपत्र आव्हानको सूिनािा बोिपत्रदातािे बोपत्रसाथ पेि 
गने बोिपत्र जिानत रकि उल्िेख गनुव पनेछ । यस्तो रकि नगदै 
वा वाशिज्य बैंकिे जारी गरेको सो रकि बराबरको बोिपत्र जिानत 
हनु ुपनेछ ।  

तर, िागत अनिुान नखलु्न ेवा एकाई दरिात्र खलु्ने गरी बोिपत्र 
आव्हान गररएको अवस्थािा गाउँपालिकािे बोिपत्र सभबन्िी 
कागजात वा पूववयोग्यता सभबन्िी कागजात र बोिपत्र आव्हानको 
सूिनािा बोिपत्र जिानतको िालग एकिषु्ट रकि तोसन ससनेछ ।   

(२) उपलनयि (१) बिोशजिको बोिपत्र जिानतको िान्य अवलि 
बोिपत्रको िान्य अवलिभन्दा कभतीिा तीस ददन बढीको हनु ुपनेछ 
।  

(३) कुन ैबोिपत्रदातािे गाउँपालिकािाई कुन ैखास वाशिज्य बैंक 
वा वविीय संस्थािे जारी गरेको बोिपत्र जिानत ग्राह्य हनुे नहनुे भने्न 
कुरा खिुाई ददन अनरुोि गरेिा त्यस्तो गाउँपालिकािे सो सभबन्ििा 
तत्कािै जवाफ ददन ुपनेछ ।  

(४) ववदेिी बैंकिे जारी गरेको बोिपत्र जिानत नपेाि लभत्रको 
वाशिज्य बैकिे प्रलत–प्रत्याभलूत (काउन्टर ग्यारेन्टी) गरेको हनु ुपनेछ 
। 

(५) गाउँपालिकािे बोिपत्रको िान्य हनुे अवलिलभत्र खररद सभझौता 
गरी ससन ुपनेछ । कुन ैकारिवि सो भयादलभत्र खररद सभझौता 
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गनव नसवकन ेभएिा रीत पगेुका सबै बोिपत्रदाताहरूिाई बोिपत्रको 
िान्य हनुे अवलि बढाउन पत्र पठाउन ुपनेछ । 

(६) उपलनयि (५) बिोशजिको पत्र अनसुार बोिपत्रको िान्य हनु े
अवलि बढाउने वा नबढाउने भने्न सभबन्ििा बोिपत्रदातािे लनिवय 
गनव ससने छन ् । बोिपत्रको िान्य हनुे अवलि नबढाउन े
बोिपत्रदाताको बोिपत्र जिानत जफत गनव पाईने छैन । बोिपत्रको 
िान्य हनुे अवलि बढाउने बोिपत्रदातािे सोही अनरुुप सभबशन्ित 
बैंकबाट िान्य अवलि सिेत थप गरी बोिपत्र जिानत पेि गनुव पनेछ 
। यसरी बोिपत्रदातािे अवलि थप गरी बोिपत्र जिानत पेि नगरेिा 
बोिपत्रको िान्य हनुे अवलि बढाएको िालनने छैन । 

(७) कुनै बोिपत्रदाताको बोिपत्र जिानत जफत भएको अवस्थािा 
गाउँपालिकािे लनजिे राखेको जिानत रकि आफूिाई भकु्तानी गनव 
त्यस्तो जिानत जारी गने बैंक सिि जिानत िान्य रहन ेअवलि 
लभतै्र दावी गनुव पनेछ । 

(८) गाउँपालिकािे ऐन वा यस लनयिाविी बिोशजि जफत गनुव पने 
बोिपत्र जिानत बाहेक अन्य बोिपत्र जिानत खररद सभझौता भएको 
तीन ददनलभत्र सभबशन्ित बोिपत्रदातािाई वफताव गनुव पनेछ । 

 

६२. बोिपत्र िान्य हनु ेअवलिः गाउँपालिकािे बोिपत्र सभबन्िी कागजात 
वा प्रस्ताव आव्हान सभबन्िी कागजातिा बोिपत्र वा पराििव सेवाको 
प्रस्तावको िान्य हनु ेअवलि उल्िेख गदाव देहाय बिोशजिको अवलि 
उल्िेख गनुव पनेछः– 
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क) दि करोड रुपैयाँसभि िागत अनिुान भएको बोिपत्र वा 
पराििव सेवाको प्रस्तावको िालग - नब्बे ददन 

ख) दि करोड रुपैयाँभन्दा जलत सकैु बढी िागत अनिुान भएको 
बोिपत्र वा पराििव सेवाको प्रस्तावको िालग - एक सय बीस 
ददन 

 

६३. बोिपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृत गने आियको सूिना ददने अवलिः 
साववजलनक लनकायिे बोिपत्र वा प्रस्ताव खोिेको लिलतिे बोिपत्र 
िान्य अवलिलभत्र बोिपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृत गने आियको सूिना 
बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदातािाई ददन ुपनेछ । 

 

६४. बोिपत्रको आवश्यक प्रलत पेि गनुव पनेः बोिपत्रदाता वा 
प्रस्तावदातािे पूवव योग्यताको प्रस्ताव, बोिपत्र वा पराििव सेवाको 
प्रस्ताव पेि गदाव पूवव योग्यता सभबन्िी कागजात, बोिपत्र सभबन्िी 
कागजात वा प्रस्ताव आव्हान सभबन्िी कागजातिा उल्िेख भए 
बिोशजिको आवश्यक प्रलत पेि गनुव पनेछ । 

तर, िाग गररए बिोशजिको बोिपत्र वा प्रस्तावको प्रलत पेि नगरेको 
कारिबाट कुनै बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदातािाई प्रलतस्पिावबाट वशञ्चत 
गनव पाइने छैन । 

 

६५. दताव वकताव राख्न ु पने र भपावई ददन ु पनेः (१) गाउँपालिकािे 
पूववयोग्यता सभबन्िी कागजात, बोिपत्र सभबन्िी कागजात वा पराििव 
सेवाको प्रस्तावको लबिी र दतावको अलभिेख छुट्टा छुटै्ट राख्न ु पनेछ 
। 
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(२) बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदाता आफैिे वा लनजको प्रलतलनलििे 
पूववयोग्यताको प्रस्ताव, बोिपत्र वा पराििव सेवाको प्रस्ताव पेि गनव 
ल्याएिा बशुझलिई लनजिाई लिलत र सिय खिेुको भपावई ददन ुपनेछ 
।  

(३) उपलनयि (२) बिोशजि प्राप्त भएको बोिपत्रको बावहरी खाििा 
उपलनयि (१) बिोशजि दताव वकताबिा दताव भएको दताव नभबर 
उल्िेख गनुव पनेछ । 

(४) बोिपत्र लबवि र दताव हनुे सिय सिाप्त भएपलछ प्रिखु प्रिासकीय 
अलिकृत वा लनजिे तोकेको अलिकृतिे उपलनयि (१) बिोशजिको 
वकताविा दस्तखत गरी बन्द गनुव पनेछ । 

 

६६. बोिपत्रको सरुिाः (१) गाउँपालिकािे यस लनयिाविी बिोशजि प्राप्त 
भएको बोिपत्र वा पराििव सेवाको प्रस्ताव सो बोिपत्र खोल्न े
सियअशघ कसैिे खोल्न नपाउन ेगरी सरुशित तवरिे राख्न ुपनेछ ।  

(२) बोिपत्रकोसाथ पेि भएको निूनाको वविेषता बोिपत्र खोल्नअुशघ 
साववजलनक नहनु ेगरी गोप्य र सरुशित तररकािे राख्न ुपनेछ । 

 

६७. बोिपत्र वफताव वा संिोिनः (१) ववद्यतुीय बोिपत्र वा प्रस्तावको 
हकिा त्यस्तो बोिपत्र वा प्रस्ताव पेिगने अशन्ति सिय अवलिसभि 
ववद्यतुीय सञ्चार िाध्यिबाट वफताव वा संिोिन गनव सवकनेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोशजिको ववद्यतुीय बोिपत्र वा प्रस्ताव बाहेक 
अन्य तररकाबाट बोिपत्र वा प्रस्ताव पेिगने बोिपत्रदाता वा 
प्रस्तावदातािे आफूिे पेि गरेको बोिपत्र वा प्रस्ताव वफताव लिन वा 
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संिोिन गनव िाहेिा बोिपत्र वा प्रस्ताव पेिगनव तोवकएको अशन्ति 
सिय सिाप्त हनुभुन्दा िौबीस घण्टा अगावै लसिबन्दी लनवेदनको 
खािको बावहरी भागिा देहाय बिोशजिका कुरा उल्िेख गरी बोिपत्र 
वा प्रस्ताव वफताव वा संिोिनको िालग लनवेदन ददन ुपनेछ: -  

क) बोिपत्र वा प्रस्तावको ववषय,  

ख) बोिपत्र वा प्रस्ताव आह्वान लनकाय वा अलिकारीको नाि र 
ठेगाना,  

ग) बोिपत्र वा प्रस्ताव संिोिन गररएको वा वफताव िाग गररएको 
ववषय, र  

घ) बोिपत्र वा प्रस्ताव खोल्ने ददन र सियिा िात्र खोल्न ुपने ।  

(३) उपलनयि (२) बिोशजिको लनवेदन एक पटकभन्दा बढी ददन 
पाइने छैन ।  

(४) उपलनयि (२) बिोशजिको लनवेदन तथा एक पटक संिोिन 
भइसकेको बोिपत्र वा प्रस्ताव वफताव लिन सवकन ेछैन ।  

(५) बोिपत्र वा प्रस्तावदातािे आफूिे पेि गरेको बोिपत्र वा प्रस्ताव 
वफताव लिन वा संिोिन गनुव पदाव बोिपत्र वा प्रस्ताव पेि गदाव जनु 
िाध्यिबाट बोिपत्र वा प्रस्ताव पेि गरेको हो सोही िाध्यिबाट िात्र 
वफताव वा संिोिन गनव ससनेछ र फरक िाध्यिबाट पेि गरेको 
लनवेदन उपर कारबाही हनुे छैन । 

(६) उपलनयि (२) बिोशजिको लसिबन्दी लनवेदन खाि प्राप्त हनु 
आएिा गाउँपालिकािे त्यस्ता खाि लनयि ६६ बिोशजि सरुशित राख्न ु
पनेछ ।   
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६८. बोिपत्र खोल्नेः (१) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिे दताव भएका 
बोिपत्र वा प्रस्ताव लनयि १७ बिोशजिको खररद अलिकारीको 
संयोजकत्विा बोिपत्र वा प्रस्ताव खोल्न कभतीिा दईु जना सदस्य 
रहने सलिलत गठन गरी बोिपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलिको रोहवरिा 
पूववलनिावररत सियिा बोिपत्र वा प्रस्ताव खोल्न िगाउन ुपनेछ । 
तर, बोिपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलि उपशस्थत नभएको कारििे 
िात्र बोिपत्र खोल्न बािा पने  छैन ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजि बोिपत्र खोल्नअुशघ भयाद नाघी प्राप्त 
हनु आएको बोिपत्रको खाि, बोिपत्र वफताव वा संिोिन गनवको िालग 
ददइएको लनवेदनको खाि र रीतपूववक दताव भएका बोिपत्रको 
खाििाई छुट्याई भयाद नाघी प्राप्त हनु आएका बोिपत्र नखोिी 
सभबशन्ित बोिपत्रदातािाई वफताव गनुव पनेछ । यसरी वफताव गदाव 
सोको व्यहोरा, लिलत र सिय सिेत खिुाई खररद कारबाहीको 
प्रलतवेदन तयार गनुव पनेछ । 

(३) उपलनयि (२) बिोशजि बोिपत्र वफताव गरेपलछ बोिपत्रदातािे 
वफताव गनव िाग गरेको बोिपत्रको खाि खोिी त्यस्तो बोिपत्रदाताको 
नाि पढेर सनुाउन ुपनेछ र त्यसपलछ बोिपत्र संिोिन गनवको िालग 
ददइएका सवै खाि खोिी त्यस्ता खािलभत्र रहेको ब्यहोरा पढेर 
सनुाउन ुपनेछ । 

(४) उपलनयि (३) बिोशजिको व्यहोरा पढी सकेपलछ दाशखिा भएका 
बोिपत्र ििैसंग खोिी त्यस्तो बोिपत्रको देहायको कुरा पढेर सनुाई 
सोको ििुलु्का तयार गनुव पनेछ र त्यस्तो ििुलु्कािा उपशस्थत 
बोिपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलिको दस्तखत गराउन ुपनेछ: - 



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,       संखयाः ८,      लिलतः २०७७/०३/२१ 

 

 

64 
देवघाट गाउँपालिकाको साववजलनक खररद लनयिाविी, २०७७ 

 

क) बोिपत्रदाताको नाि र  ठेगाना,  
ख) बोिपत्रको कबोि अङ्क, 

ग) बोिपत्रिा कुनै छुट ददन प्रस्ताव गररएको भए सोको व्यहोरा, 
घ) प्राववलिक स्पेलसवफकेिनको ववकल्प प्रस्ताव गररएको भए सोको 

कबोि अङ्क,  

ङ) बोिपत्र जिानत भए वा नभएको,  
ि) अङ्क र अिरका बीि लभन्नता भए सो लभन्नताको वववरि, 

छ) बोिपत्र फाराि (िेटर अफ लबड) र िूल्य सूिी (प्राइस सेड्युि) 
िा बोिपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलिको हस्तािर भए वा 
नभएको, 

ज) बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा सच्याईएको वा केरिेट गरेकोिा 
केरिेट गरी उल्िेख गरेको रकि र व्यहोरा,  

झ) केरिेट भएको वा सच्याइएको स्थानिा बोिपत्रदाता वा लनजको 
प्रलतलनलिको हस्तािर भए वा नभएको,  

ञ) बोिपत्र फाराििा बोिपत्रदातािे कुनै कैवफयत उल्िेख गरेको 
भए सोको व्यहोरा र दररेट वववरि िाग गरेको भए सोको 
वववरि, र 

ट) गाउँपालिकािे उपयकु्त ठानेको अन्य आवश्यक कुरा ।  

(५) यस लनयि बिोशजि बोिपत्र खोल्दाको सियिा बोिपत्र स्वीकृत 
वा अस्वीकृत गने लनिवय गनव सवकने छैन । 

(६) उपलनयि (१) बिोशजि बोिपत्र वा प्रस्ताव खोल्दा लनयि ३७ 
र ३८ बिोशजिको बोिपत्र वा प्रस्ताव भए ऐनको दफा ३२ 
बिोशजिको प्रवियाबाट बोिपत्र वा प्रस्तावको बावहरी खाि खोिी 
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आलथवक प्रस्ताविाई नखोिी छुट्याई लनयि ६६ बिोशजि सरुशित 
राख्न ुपनेछ । 

६९. बोिपत्रको पूिवताको परीििः  बोिपत्रको पिूवताको परीिि गदाव 
िूल्यांकन सलिलतिे ऐनको दफा २३ को उपदफा  (३) िा उल्िेख 
भएका कुराको अलतररक्त देहायका कुराको परीिि गनुव पनेछः 
क) बोिपत्रदाता व्यशक्तगत रुपिा वा संयकु्त उपििको साझेदारको 

रुपिा एकभन्दा वढी बोिपत्रिा संिग्न भए वा नभएको,  
ख) बोिपत्रदाता ऐनको दफा ६३ को उपदफा (२) र (३) बिोशजि 

खररद कारबाहीिा भाग लिन अयोग्य भए वा नभएको,   
ग) गाउँपालिकाबाट वा गाउँपालिकािे तोकेको अन्य लनकायबाट 

लबवि भएको बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा बोिपत्र पेि भए 
नभएको, 

घ) सभबशन्ित व्यशक्त, फिव, संस्था वा कभपनी आफैं िे खररद गरेको 
बोिपत्र सभबन्िी कागजात भरी पिे गरे वा नगरेको । 

 

७०. बोिपत्रको िूल्याङं्कनः (१) अन्तराववियस्तरको बोिपत्रिा बोिपत्र 
सभबन्िी कागजातिा बोिपत्रको िूल्य ववलभन्न िदु्रािा उल्िेख गनव 
सवकने व्यवस्था भएिा त्यस्तो बोिपत्रहरुका िूल्यिाई सोही 
कागजातिा उल्िेख भए बिोशजिको ववलनियदर र िदु्रा अनसुार एउटै 
िूल्यिा पररवतवन गरी बोिपत्रको िूल्यांङ्कन र तिुना गनुव पनेछ । 
(२) बोिपत्रको िूल्याङ्कन र तिुना गदाव िूल्य अलभवृवद्ध कर बाहेकको 
कबोि अङ्क कायि गरी तिुना गनुव पनेछ । 
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(३) प्रिलित ऐन वा यस लनयिाविीिा व्यवस्था गररए बिोशजि 
वाहेक कुन ै बोिपत्रदाता वा आलिकाररक रुपिा लनिवय प्रकृयािा 
संिग्न नभएका अन्य कुनै व्यशक्तिाई बोिपत्रको परीिि, त्यस्तो 
परीिि गने लसिलसिािा बोिपत्रदातासँग िाग गररएको जानकारी 
वा प्राप्त जानकारी, िूल्याङ्कन तथा तिुनासँग सभबशन्ित जानकारीहरु 
ददन पाइन ेछैन । 

(४) िूल्याङ्कन सलिलतिे ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बिोशजि 
िूल्याङ्कनको िालग सिावेि भएका बोिपत्रको िूल्याङ्कन गदाव त्यस्तो 
बोिपत्रको बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा उल्िेख भएको आिार र 
तररका अनसुार गनुव पनेछ ।  

(५) उपलनयि (४) बिोशजि बोिपत्रको िूल्यांङ्कन गदाव बोिपत्रको 
प्राववलिक, व्यापाररक र आलथवक पिको िूल्यांङ्कन गनुव पनेछ ।  

(६) बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा उल्िेशखत िेत्र, गिुस्तर, वविेषता, 
ितव, कायव सभपादन वा अन्य कुनै आवश्यकतािा ताशत्वक फरक र 
गशभभर असर नपने गाउँपालिकािाई स्वीकायव सानालतना फरक भएका 
बोिपत्रहरुिाई सारभतूरुपिा प्रभावग्राही बोिपत्र िालननेछ र त्यस्ता 
बोिपत्रको िूल्याङ्कन गदाव िागतिा कुन ै प्रभाव पने भएिा त्यस्तो 
प्रभावको िूल्य सिान आिारिा कायि गरी बोिपत्रको कबोि अङ्किा 
सिायोजन गरी बोिपत्रको िूल्यावङ्कत रकि लनकाल्न ुपनेछ ।  

(७) उपलनयि (६) र लनयि ७१, ७२ र ७३ बिोशजि लनकालिएको 
बोिपत्रको िूल्यांवङ्कत रकि बोिपत्रको तिुना गने प्रयोजनको िालग 
िात्र प्रयोग हनुेछ र खररद सभझौताको िूल्यिा सिावेि गनव पाईन े
छैन ।  
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(८) बोिपत्रको िूि प्रलत र प्रलतलिवप प्रलतिा िूल्य वा अन्य कुन ै
कुरािा लभन्नता पाइएिा िूि प्रलतिा उल्िेख भएको िूल्य वा कुरा 
िान्य हनुेछ । 

(९) िूल्यांङ्कन सलिलतिे उपलनयि (६) बिोशजिको सानालतना 
फरकको िूल्य कायि गदाव सभबशन्ित कािको िागत अनिुान वा 
प्रिलित बजार िूल्य वा व्याजदरको आिारिा कायि गनुव पनेछ । 
त्यस्तो िागत अनिुान, प्रिलित बजार िूल्य वा व्याज दर लनशश्चत 
नभएको अवस्थािा सोही आइटिको अन्य सारभतू रुपिा प्रभावग्राही 
बोिपत्रिा उल्िेख भएको िूल्यको औसतका आिारिा कायि गनुव 
पनेछ । 

(१०) यस लनयि बिोशजि कायि गररन े िूल्यको औशित्यताको 
सभबन्ििा बोिपत्रदातासँग पराििव गनुव हदैुन ।  

७१. बोिपत्रको प्राववलिक पिको िूल्याङं्कनः (१) िूल्यांङ्कन सलिलतिे लनयि 
७० को उपलनयि (५) बिोशजि बोिपत्रको प्राववलिक पिको 
िूल्याङ्कन गदाव देहायका कुराको िूल्यांङ्कन गनुव पनेछः— 
क) िािसािान आपूलतव, लनिावि कायव वा अन्य सेवाको िेत्र, 

ख) िखुय िखुय िािसािान, लनिावि कायव वा अन्य सेवाको प्राववलिक 
स्पेलसवफकेिन र कायव सञ्चािन तथा कायव सभपादन (अपरेवटङ्ग 
एण्ड पफव िेन्स) वविेषताहरु, र 

ग) वारेशण्टको सियावलि ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजि िूल्यांङ्कन गदाव बोिपत्र सभबन्िी 
कागजातिा उशल्िशखत कुरा र बोिपत्रदातािे बोिपत्रिा उल्िेख 
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गरेको कुरािा कुनै लभन्नता पाइएिा िूल्यांङ्कन सलिलतिे सो लभन्नता 
सिेत उल्िेख गनुव पनेछ । 

(३) उपलनयि (२) बिोशजिको लभन्नताको िूल्य बोिपत्र सभबन्िी 
कागजातिा उल्िेख भए बिोशजिको आिार र तररका बिोशजि गिना 
गरी कायि गनुव पनेछ । 

७२. बोिपत्रको व्यापाररक पिको िूल्याङं्कनः (१) लनयि ७१ बिोशजि 
बोिपत्रको प्राववलिक पिको िूल्यांङ्कन भएपलछ िूल्याङं्कन सलिलतिे 
त्यस्तो बोिपत्रको लनयि ७० को उपलनयि (५) बिोशजि व्यापाररक 
पिको िूल्यांङ्कन गदाव देहायका कुराको िूल्यांङ्कन गनुव पनेछः— 
क) िािसािान, लनिावि कायव वा अन्य सेवा आपूलतव वा सभपन्न गने 

अवलि,  

ख) भकु्तानीको ितव,  
ग) बोिपत्रदातािे सियिा काि सभपन्न नगरे वापत लतनुव पने 

पूववलनिावररत िलतपूलतव तथा सिय अगावै कायव सभपन्न गरे वापत 
पाउने बोनस,  

घ) प्रत्याभलूत सभबन्िी बोिपत्रदाताको दावयत्व, 

ङ) बोिपत्रदातािे पूरा गनुवपने दावयत्व, 

ि) बोिपत्रदातािे प्रस्ताववत खररद सभझौतािा अन्य कुनै ितव थप 
गरेको भए त्यस्तो ितव ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजि िूल्यांङ्कन गदाव बोिपत्र सभबन्िी 
कागजातिा उशल्िशखत कुरा र बोिपत्रदातािे बोिपत्रिा उल्िेख 
गरेको कुरा जाँिी कुनै लभन्नता पाइएिा िूल्याङ्कन सलिलतिे सो लभन्नता 
सिेत उल्िेख गनुव पनेछ । 
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(३) िूल्याङ्कन सलिलतिे उपलनयि (२) बिोशजिको लभन्नताको िूल्य 
कायि गदाव बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा उल्िेख भए बिोशजिको 
आिार र तररका बिोशजि गिना गरी कायि गनुव पनेछ । 

७३. बोिपत्रको आलथवक पिको िूल्याङं्कनः (१) लनयि ७१ र ७२ 
बिोशजि बोिपत्रको प्राववलिक र व्यापाररक पिको िूल्यांङ्कन भएपलछ 
त्यस्तो बोिपत्रको आलथवक पिको िूल्यांङ्कन गनुव पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजि आलथवक पिको िूल्यांङ्कन गदाव प्राववलिक 
र व्यापारीक पिका कुराहरुिध्ये आवश्यक कुराहरुको र 
आवश्यकतानसुार देहायका कुरा सिेतको बोिपत्र सभबन्िी 
कागजातिा उल्िेख भएको आिार र तररका बिोशजि िूल्य लनिावरि 
गरी बोिपत्रको िूल्यांवकत रकि कायि गनुव पनेछ: -  

क) आन्तररक ढुवानी खिव, 
ख) प्राववलिक वविेषता ।  

(३) उपलनयि (२) को खण्ड (ख) बिोशजि प्राववलिक वविेषताको 
िूल्यांङ्कन गदाव बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा उशल्िशखत खररद 
सभबन्िी न्यूनति दर, ििता वा प्रलतफिभन्दा वढी दर, ििता वा 
प्रलतफिको बोिपत्र पेि भएकोिा िूल्यांङ्कन सलिलतिे न्यूनति दर, 

ििता वा प्रलतफिको िात्र िूल्याङ्कन गनुव पनेछ । 

(४) बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा स्वदेिी िािसािान र स्थानीय 
लनिावि व्यवसायीिाई प्राथलिकता ददईन े कुरा उल्िेख भएकोिा 
बोिपत्रको आलथवक पि िूल्याङ्कन गदाव िूल्यांङ्कन सलिलतिे स्वदेिी 
िािसािान वा लनिावि व्यवसायीिाई ददईने प्राथलिकताको रकि 
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गिना गरी त्यस्तो रकि ववदेिी बोिपत्रदाताको कबोि अङ्किा जोडी 
िूल्यांवकत अङ्क कायि गनुव पनेछ ।  

(५) िूल्यांङ्कन सलिलतिे बोिपत्र िूल्याङ्कन गदाव बोिपत्रदातािे 
लसफाररस गरेको जगेडा पाटवपूजावका सभबन्ििा वविार गनुव हुदैँन । 

७४. लनिावि कायवको बोिपत्रको वविेष िूल्याङं्कनः (१) लनिावि कायवको 
बोिपत्र िूल्यांङ्कन गदाव िूल्यांङ्कन सलिलतिे लनयि ७१, ७२ र ७३ 
िा उशल्िशखत कुराको अलतररक्त देहायका कुराको िूल्यांङ्कन गनुव 
पनेछः— 
क) लनिावि कायवको कायव योजना, कायव सभपादन तालिका र 

पररिािन सिय बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा उल्िेख भए 
अनसुारको भए वा नभएको,  

ख) बोिपत्रदातािे ववि अफ सवाशन्टटीिा संिग्न आइटिको िालग 
उल्िेख गरेको प्रलत एकाइ दर ववश्वसनीय भए वा नभएको ,  

ग) कबोि अङ्क देहायको कारििे असन्तलुित भए वा नभएको:- 
१) खररद सभझौताको प्रारशभभक िरििा गनुव पने कािको 

आइटिको िालग बोिपत्रदातािे अस्वाभाववक उच्ि दर 
उल्िेख गरेकोिे, वा 

२) बोिपत्रदातािे लबि अफ सवाशन्टटीको कुन ैआइटििा न्यून 
अनिुान भएको भनी ववश्वास गरेको आइटिको िालग लनजिे 
अस्वाभाववक उच्ि दर उल्िेख गरेकोिे । 

घ) बोिपत्रदातािे पेि गरेको ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) 
को खण्ड (ढ३) बिोशजिको वववरि अनरुूप सो लनिावि कायव 
सभपन्न गनव ससने लनजको प्राववलिक ििता भए वा नभएको । 
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(२) उपलनयि (१) को खण्ड (ग) बिोशजिको अवस्थािा वा 
बोिपत्रदातािे सन्तोषजनक रुपिा काि सभपन्न गनव नससने गरी 
न्यून कबोि अङ्क उल्िेख गरेको वा लनिावि कायवको िेत्र वा प्राववलिक 
स्पेलसवफकेिन गित रुपिा बझुी वा नबझुी अस्वाभाववक न्यून कबोि 
अङ्क उल्िेख गरेको वा प्रारशभभक िरििा गररन ेलनिावि कायवको िालग 
बढी दरिे उल्िेख गरेको (फ्रन्ट िोलडङ्ग) छ छैन भने्न कुरा िूल्याङ्कन 
सलिलतिे जाँि गनुव पनेछ । त्यसरी न्यून कबोि अङ्क उल्िेख गरेको 
अवस्थािा िूल्यांङ्कन सलिलतिे त्यस्तो बोिपत्रदातासँग दर ववश्लषेि 
सवहतको स्पष्टीकरि िाग गनुव पनेछ । (३) िूल्यांङ्कन सलिलतिे 
उपलनयि (२) बिोशजि िागेको स्पष्टीकरि सन्तोषजनक भएिा 
त्यस्तो बोिपत्रदातासँग लनजको कबोि अङ्कको आठ प्रलतितिे हनु े
रकि बराबरको थप कायव सभपादन जिानत लिई बोिपत्र स्वीकृत 
गने लसफाररस गनव र त्यस्तो स्पष्टीकरि सन्तोषजनक नभएिा त्यस्तो 
बोिपत्र अस्वीकृत गनव  लसफाररस गनव ससनेछ ।  

(४) उपलनयि (३) बिोशजि लिइएको थप कायव सभपादन जिानत 
अशन्ति ववि भकु्तानी भएपलछ वफताव गनुव पनेछ ।  

७५. प्रलतवेदन पेि गनुव पनेः िूल्यांङ्कन सलिलतिे लनयि ६९, ७०, ७१, 

७२, ७३ र ७४ बिोशजि गरेको परीिि तथा िूल्याङ्कनको ववस्ततृ 
ववश्लषेि र देहायका कुरा खिुाई सोको प्रलतवेदन तयार गनुव पनेछ 
र सो प्रलतवेदन िूल्यांङ्कन कायव िरुु गरेको लिलतिे पन्र ददनलभत्रिा 
गाउँपालिकािा पेि गनुव पनेछ :- 
क) बोिपत्रदाताको नाि र ठेगाना, 
ख) बोिपत्रदाताहरुको कूि कबोि रकि र िदु्रा, 
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ग) ऐनको दफा २३ को उपदफा (८) र (९) बिोशजि त्रवुट 
सच्याईएको भए त्यस्तो त्रवुट सच्याई कायि भएको कूि 
कबोि रकि र िदु्रा, 

घ) बोिपत्रदातािे कुन ैछुट ददन प्रस्ताव गररएको कुरा आलथवक 
प्रस्ताव खोिेको ििुलु्कािा उल्िेख भएको भए िूल्यांङ्कन 
सलिलतिे त्यसरी छुट ददन प्रस्ताव गररएको रकि सिायोजन 
गरेको कुरा, 

ङ) ऐनको दफा १३ उपदफा (२) को खण्ड (ि) बिोशजि 
बोिपत्र तिुना गनव प्रयोग भएको िदु्रा र उशल्िशखत लिलतको 
ववलनिय दरको आिारिा कायि भएको रकि, 

ि) ऐनको दफा २३ को उपदफा (२), (३), (४) र (६) बिोशजि 
परीिि गदाव पाईएका आिारहरु, 

छ) ऐनको दफा २५ को उपदफा (८) बिोशजि न्यूनति िूल्यांवङ्कत 
सारभतूरुपिा प्रभावग्राही बोिपत्रको िूल्याकंनको आिार र 
तरीका । 

 

७६. बोिपत्रको स्वीकृत गने अलिकारीः (१) देहायको बोिपत्र स्वीकृत 
गने अलिकार दहाय बिोशजिका अलिकारीिाई हनुेछ ।  

क) पाँि करोड रुपैयासभिका  - 
प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 

ख) पाँि करोड रुपैयाँ देशख बढी रकिको - 
अध्यि 

 



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,       संखयाः ८,      लिलतः २०७७/०३/२१ 

 

 

73 
देवघाट गाउँपालिकाको साववजलनक खररद लनयिाविी, २०७७ 

 

७७. िािसािानको निूनाः (१) बोिपत्र िूल्यांङ्कन हुँदा असफि भएको 
बोिपत्रदातािे आफूिे पेि गरेको िािसािानको निूना वफताव लिन 
गाउँपालिका  सिि खररद सभझौता भएको सात ददनलभत्र लिशखत 
रुपिा अनरुोि गनव ससनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजि अनरुोि भएकोिा त्यस्तो िािसािानको 
निूना परीिििा नष्ट नभएको भए ढुवानी गने र प्याकेशजङ गने 
िगायतका सभपूिव खिव बोिपत्रदातािे नै व्यहोने गरी त्यस्तो निूना 
गाउँपालिकािे लनजिाई वफताव गनुव पनेछ ।  

(३) स्वीकृत बोिपत्रको बोिपत्रदातािे पेि गरेको िािसािानको 
निूनाको आपूलतव गररने िािसािानसँग तिुना गने प्रयोजनको िालग 
गाउँपालिकािे बोिपत्र िूल्यांङ्कन सलिलतबाट प्रिाशित गराई सरुशित 
राख्न ुपनेछ । 

 

पररच्छेद - ६ 

पराििव सेवा सभबन्िी व्यवस्था 

७८. कायव िते्रगत ितव तयार गनुव पनेः गाउँपालिकािे पराििव सेवा खररद 
गनवको िालग  देहायका कुरा सवहतको कायव िेत्रगत ितव तयार गनुव 
पनेछ :- 
क) पराििवदातािे गनुव पने कािको पषृ्ठभलूि र उदे्दश्य,  

ख) पराििवदाताको कायविेत्र र लनजिे सभपादन गनुव पने काि,  

ग) कािसंग सभबशन्ित अध्ययन तथा आिारभतू त्यांक उपिब्ि 
भए सोको वववरि,  
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घ) पराििवदातािे गाउँपालिकािाई कुन ैज्ञान वा िीप हस्तान्तरि 
गनुव पने भए सो सभबन्िी वववरि,  

ङ) तालिि प्रदान गनुवपने भए तालिि ददन ुपने किविारीको संखया, 
ि) पराििवदाताको िखुय जनिशक्तको काि तथा योग्यता र लनजिे 

गनुवपने कािको िालग िाग्ने अनिुालनत सिय, 

छ) पराििवदातािे काि िरुु गने र सभपादन गररससन ुपने सिय, 

ज) गाउँपालिकािे पराििवदातािाई उपिब्ि गराउन ेसूिना, भौलतक 
सवुविा, उपकरिको वववरि, र 

झ) पराििवदातािे पेि गनुवपने प्रलतवेदन, त्यांक, नससा, सभे 
प्रलतवेदन आददको वववरि । 

 

७९. खिुा रुपिा आियपत्र िाग गरी संशिप्त सूिी तयार गनुवपनेः (१) 
गाउँपालिकािे वीस िाख रुपैंयाँभन्दा बढी िूल्यको पराििव सेवा 
खररद गनव ऐनको दफा ३० बिोशजि सूिना प्रकािन गरी आियपत्र 
िाग गनुव  पनेछ । 

(२) सािान्यतया दि करोड रुपैयाभँन्दा बढी रकिको पराििव सेवा 
खररद गनुव परेिा अन्तराववियस्तरको आियपत्र िाग गनुव पनेछ । 

(३) उपलनयि (१) र (२) बिोशजि आियपत्र िाग गने सूिनािा 
देहायका कुराहरु खिुाउन ुपनेछः—  

क) गाउँपालिकाको नाि र ठेगाना,  
ख) प्रस्ताववत काि वा आयोजनाको सािान्य वववरि,  

ग) प्रस्ताववत कािको खिव व्यहोने स्रोत, 

घ) आियपत्रदाताको योग्यता, 
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ङ) आियपत्रदाता फिव वा कभपनी भए,  

(१) फिव वा कभपनीको वववरि, संगठन र किविारी,  
(२) दईु वा दईुभन्दा बढी फिव वा कभपनीिे सिूह, संगठन 

वा संयकु्त उपििको रुपिा पराििव सेवा ददन े भए 
त्यस्ता फिव वा कभपनीको नाि, ठेगाना, वववरि तथा 
िखुय भई काि गने फिव वा कभपनीको नाि, 

(३) ववगत सात वषविा सभपन्न गरेको सिान प्रकृलतको काि 
र स्थानको वववरि, र 

(४) प्रस्ताववत कायविा संिग्न हनु े प्रिखु जनिशक्तको 
वैयशक्तक वववरि । 

ि) व्यशक्तगत पराििवदाताको हकिा ववगत िार वषविा सभपन्न 
गरेको सिान प्रकृलतको काि र स्थानको वववरि तथा 
लनजको वैयलतmक वववरि, 

छ) प्रस्ताववत कायव सभपन्न गनव िाग्ने अनिुालनत सिय,  

ज) संशिप्त सूिीिा परेका व्यशक्त, फिव, संस्था वा कभपनीबाट 
िात्र पराििव सेवा खररद सभबन्िी प्रस्ताव िाग गररने कुरा, 

झ) आियपत्रदातािे पेि गनुव पने कागजातहरु,   

ञ) आियपत्र तयार गने लनदेिन र आियपत्र पेि गने अशन्ति 
लिलत तथा स्थान, र  

ट) गाउँपालिकासंग सभपकव  गने ठेगाना र सभपकव  व्यशक्त ।  

(४) अन्तराववियस्तरको आियपत्र िाग गदाव एक तह िालथको 
अलिकारीको शस्वकृलत लिन ुपनेछ । 
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(५) यस लनयि बिोशजि पनव आएका आियपत्रदाताको योग्यता, 
अनभुव र ििता सिेत िूल्यांङ्कन गरी त्यस्तो आियपत्रदाताको 
योग्यता, अनभुव र ििता िूल्याङ्कन गने आिार सिेत यवकन गरी 
त्यस्तो पराििव सेवा ददन ससन ेआसयपत्रदाताको छनौट गनुव 
पनेछ । तर, स्वीकृत  

िूल्याङ्कनका आिारहरू आियपत्र दाशखिा भई सकेपलछ पररवतवन 
गरी िूल्याङ्कन गनव सवकन ेछैन । 

(६) अन्तराववियस्तरको आियपत्रदाताको छनौट गदाव ववलभन्न 
ििुकु, पषृ्ठभलूि र एक स्थानीय फिव वा कभपनीको छनौट गनुव 
पनेछ ।  

(७) उपलनयि (१) बिोशजिको सूिना बिोशजि आियपत्र पेि 
नगने खयालत प्राप्त पराििवदातासंग सभपकव  गरी लनजको नाि 
संशिप्त सूिीिा सिावेि गनव सवकनछे । 

(८) यस लनयि बिोशजि आियपत्रदाताको छनौट गदाव वा 
उपलनयि (७) बिोशजि नाि सिावेस गदाव कभतीिा तीन वटा 
आियपत्रदाता छनौट हनु नसके पनुः सूिना प्रकािन गरी 
आियपत्र िाग गनुव पनेछ । 

(९) उपलनयि (८) बिोशजि दोस्रो पटक सूिना प्रकािन गदाव 
पलन कभतीिा तीन वटा आियपत्र छनौट हनु नसकेिा छनौट 
भएका जलत आियपत्रदाताको िात्र सूिी कायि गनव सवकनेछ । 

(१०) यस लनयि बिोशजि तयार भएको सूिीको जानकारी 
आियपत्र पेि गने सबै आियपत्रदातािाई ददन ुपनेछ । 
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(११) उपलनयि (२) बिोशजि पराििव सेवाको खररदको हकिा 
ववदेिी आियपत्रदातािे स्वदेिी पराििवदाता व्यशक्त, फिव वा 
कभपनीसँग संयकु्त उपिि गरेिा त्यस्तो ववदेिी 
आियपत्रदातािाई प्राथलिकता ददन सवकनेछ ।  

तर, यसरी संयकु्त उपिि कायि गदाव दोहोरो पने गरी संयकु्त 
उपिि गनव सवकने छैन ।  

(१२) उपलनयि (५) बिोशजि ििताको िूल्याङ्कन गदाव पराििव 
सेवाको कूि िागत अनिुानको एक सय पिास प्रलतितिा नबढ्ने 
गरी हनुे कारोबार रकि (टनवओभर) को आिार लिन ुपनेछ ।  

(१३) उपलनयि (५) बिोशजि आियपत्रदाताको छनौट गदाव 
लनयि ६३ बिोशजिको अवलिलभत्र कायव सभपन्न हनुे गरी छनौट 
गनुव पनेछ ।  

(१४) यस लनयि बिोशजि आियपत्रदाता छनौट गदाव कुन ै
आियपत्रदातािे आफूिे प्राप्त गरेको अङ्क र छनौटिा पनव 
नसकेको कारि िाग गरेिा पाँि ददनलभत्र लनजिे प्राप्त गरेको 
अङ्क र छनौट हनु नसकेको कारि आियपत्रदातािाई ददन ुपनेछ 
।  

८०. प्रस्ताव िाग गनेः (१) लनयि ७९ बिोशजि संशिप्त सूिी तयार 
भएपलछ गाउँपालिकािे सो सूिीिा परेका आियपत्रदाताहरुिाई 
प्रस्ताव सभबन्िी कागजात, हिुाक, कुररयर वा व्यशक्त वा ववद्यतुीय 
सञ्चार िाध्यि िाफव त पठाई बीस िाख रूपैयाँसभि िागत अनिुान 
भएको खररदका िालग कभतीिा पन्र ददन र सो भन्दा बढी िागत 
अनिुान भएको खररदका िालग कभतीिा तीस ददनको सिय ददई 
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लनजहरुबाट प्रस्ताव िाग गनुव पनेछ । यसरी पठाइने प्रस्ताव सभबन्िी 
कागजातको कुनै िलु्क िाग्ने छैन । 

(२) प्रस्ताव सभबन्िी कागजातिा ऐनको दफा ३१ िा उशल्िशखत 
कुराका अलतररक्त देहायका कुराहरु उल्िेख गनुव पनेछः—  

क) प्रस्ताव िाग पत्र,  

ख) प्रस्तावदातािे प्रस्ताव गरेको प्रिखु जनिशक्तिे आपm्नो 
हािसािैको वैयशक्तक वववरि सत्य र पूिव रहेको कुरा प्रिाशित 
गरेको हनु ुपने व्यहोरा,   

ग) प्राववलिक प्रस्ताव िूल्यांङ्कन गरेपलछ िात्र आलथवक प्रस्ताव खोलिन े
कुरा, 

घ) प्राववलिक प्रस्ताविा प्रस्तावदातािे प्राप्त गनुव पने उिीिावङ्क, 

ङ) प्रस्दातावदातािे सभबशन्ित कािको िालग आफ्नो छुटै्ट 
कायवयोजना तथा जनिशक्त प्रस्ताब गनव ससने वा नससने, 

ि) प्रस्तावदातािे कायविेत्रगत ितविा वटप्पिी गनव ससने वा नससने, 
र 

छ) प्रस्ताववत कायव गनव आवश्यक पने रकि व्यहोने स्रोत ।  

(३) गाउँपालिकािे प्रस्ताव सभबन्िी कागजातिा प्रस्ताव िूल्यांङ्कनको 
अङ्कभार उल्िेख गनुव पनेछ । (४) उपलनयि (३) बिोशजि अङ्कभार 
उल्िेख गदाव देहाय बिोशजि गनुव पनेछ: - 

क) प्रस्तावको छनौट गिुस्तर र िागत ववलि अपनाई गररने 
भएिा कािको प्रकृलत र जवटिता अनसुार प्राववलिक तथा 
आलथवक प्रस्तावको कूि अङ्कभार एकसय हनुे गरी र त्यस्तो 
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कूि अङ्कभार िध्ये प्राववलिक प्रस्तावको कूि अङ्कभार 
सिरीदेशख नब्बे र आलथवक प्रस्तावको अङ्कभार तीसदेशख 
दिसभि हनुे गरी लनिावरि गनुव पनेछ ।  

ख) प्रस्तावको छनौट गिुस्तर ववलि, लनशश्चत बजेट ववलि र न्यून 
िागत ववलि अपनाई गररने भएिा प्राववलिक प्रस्तावको कूि 
अंङ्कभार एकसय हनु ेगरी लनिावरि गनुव पनेछ ।  

(५) लनशश्चत बजेट ववलिबाट पराििवदाताको छनौट गनव प्रस्ताव 
आव्हान गदाव उपिब्ि बजेट प्रस्ताविा खिुाउन ुपनेछ । 

(६) प्रस्ताव सभबन्िी कागजातिा पराििवदाताको छनौट गनव 
अङ्कभार उल्िेख गदाव देहाय बिोशजिको अङ्कको सीिा ननाघ्न े
गरी कािको प्रकृलत र जवटिता अनसुार उपयकु्त अङ्क उल्िेख 
गनुव पनेछः—  

क) प्रस्तावदाताको खास कािको अनभुव  - (कूि अङ्कको 
पच्िीस प्रलतितसभि) 

ख) कायव सभपादन गने तररका र कायव िेत्रगत ितव प्रलतको 
प्रभावग्राहीता - (कूि अङ्कको बीसदेशख पैंतीस प्रलतितसभि)  

ग) िखुय िखुय जनिशक्तको योग्यता र अनभुव – (कूि अङ्कको 
तीसदेशख साठी प्रलतितसभि) 

घ) प्रववलि हस्तान्तरि वा तालिि - (कूि अङ्कको दि 
प्रलतितसभि) 

ङ) स्वदेिी जनिशक्तको सहभालगता  - (कूि अङ्कको दि 
प्रलतितसभि) 

जभिा – (कूि अङ्क १००) 
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(७) उपलनयि (६) को खण्ड (ङ) िा उशल्िशखत अङ्कभार 
रावियस्तरको प्रस्तावको हकिा िागू हनुेछैन । 

(८) उपलनयि (६) िा उशल्िशखत सबै िूल्यांङ्कनका आिारिाई 
तीन वटा उप–आिारिा ववभाजन गरी सो वापतको अङ्क सिेत 
लनिावरि गनुव पनेछ । 

(९) उपलनयि (३) बिोशजि अङ्कभार उल्िेख गदाव उिीिावङ्क 
सिेत उल्िेख गनुव पनेछ । 

(१०) पराििव सेवाको खररदको प्रस्ताव सभबन्िी कागजातिा 
पराििवदाता छनौट गने अङ्कभार उल्िेख गदाव कुन ैपराििवदाता 
व्यशक्त, फिव वा कभपनीसँग भइरहेका काि (वकव  इन ह्याण्ड) को 
जनिशक्त सोही हदसभि पलछल्िो प्रस्तावको िूल्याङ्कनको सियिा 
गिना नहनुे कुरा उल्िेख गनुव पनेछ ।  

(११) यस लनयि बिोशजि प्रस्ताव िूल्याङ्कन गदाव उपलनयि (८) 
बिोशजि गररएको ववभाजन र सो वापतको अङ्कभारको आिारिा 
िात्र िूल्याङ्कन गनुव पनेछ । 

 

८१. िौजदुा सूिीिा रहेका पराििवदाताबाट प्रस्ताव िाग गरी पराििव 
सेवा लिन सवकनेः (१) बीस िाख रुपैयाँभन्दा कि रकिको पराििव 
सेवा ऐनको दफा ६क. बिोशजिको िौजदुा सूिीिा रहेका 
पराििवदाताबाट लिशखत रुपिा प्राववलिक र आलथवक प्रस्ताव िाग 
गरी खररद गनव सवकनेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोशजि प्रस्ताव िाग गदाव सभभव भएसभि छ 
वटा र कभतीिा तीन वटा पराििवदातािाई प्रस्ताव सभबन्िी 
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कागजात पठाई प्राववलिक र आलथवक छुट्टा छुटै्ट खाििा िाग गनुव 
पनेछ । 

(३) उपलनयि (२) बिोशजिको प्रस्ताव िूल्यांङ्कन ववलि गिुस्तर र 
िागत ववलि अनसुार छनौट गनुव   पनेछ । 

 

८२. प्रस्ताव तयार गनव ददईन े लनदेिनिा उल्िेख गनुवपने कुराः ऐनको 
दफा ३१ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बिोशजिको प्रस्ताव 
तयार गनव प्रस्तावदातािाई ददइने लनदेिनिा देहायका कुरा उल्िेख 
गनुव पनेछः— 
क) प्राववलिक प्रस्ताव र आलथवक प्रस्तावको ढाँिा, 
ख) प्राववलिक र आलथवक प्रस्ताव तयार गने र पेि गने तरीका,  
ग) काि कलत िरििा पूरा हनु े हो र थप काि ददन सवकन े

नसवकने कुरा, 
घ) प्रस्ताव सभबन्िी कागजातका सभबन्ििा प्रस्तावदातािे कुन ै

जानकारी लिन ुपने भए त्यस्तो जानकारी लिन सवकन ेतररका,  
ङ) प्रस्ताववत कािको कुनै अंि पराििवदातािे सब–कन्ट्रयासटिा 

ददन ससन ेनससन ेकुरा, 
ि) गाउँपालिकािे उपिब्ि गराउन ेसूिना, सेवा, उपकरि सभबन्िी 

जानकारी, 
छ) प्रस्ताव पेि गनुवअशघ प्रस्तावदाताको बैठक हनुे नहनुे कुरा, 
ज) प्रस्ताव िान्य हनुे अवलि, 

झ) प्रस्ताववत खररद कारबाही अन्तगवत सजृना हनु ेकुन ैिािसािान 
आपूलतव, लनिावि कायव, अन्य सेवा वा पराििव सेवा सभबन्िी काि 
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पराििवदात ृफिव वा लनजसंग सभबद्ध व्यशक्त संस्थािाई ददंदा 
प्रस्ताववत पराििव सेवासंगको स्वाथव बाशझन ससछ भने्न 
गाउँपालिकािाई िागेिा त्यस्तो प्रस्तावदाता वा व्यशक्तिाई 
त्यस्तो काि ददन नसवकने कुरा, 

ञ) प्रस्तावदाता र लनजको जनिशक्तिे लतनुव पने कर वारेको 
जानकारी र प्रस्तावदातािे कर वा अन्य कुन ै ववषयिा थप 
जानकारी लिन िाहेिा लनजिे सभपकव  गनुव पने आलिकाररक 
अन्य लनकाय, 

ट) प्रस्तावको भाषा, 
ठ) गाउँपालिकािे प्रस्ताव सभबन्िी कागजात संिोिन गने 

कायवववलि, 

ड) प्रस्ताव पेि गने तररका,  
ढ) प्रस्ताव खोल्ने तररका, 
ि) गोपलनयता सभबन्िी ितव । 

 

८३. प्रस्ताव छनौट ववलिः (१) गाउँपालिकािे देहायको कािको िालग 
पराििव सेवा खररद गदाव गिुस्तर ववलि छनौट गरी खररद गनव 
ससनेछः—  

क) आफ्नो िेत्रको आलथवक वा िेत्रगत अध्ययन, वहिुेलत्रय (िल्टी 
सेसटरि) सभभाव्यता अध्ययन, घातक फोहरिैिा ब्यवशस्थत गने 
एवं तह िगाउने संयन्त्रको लडजाइन, िहरी गरुुयोजनाको 
लडजाइन, ववशिय िेत्र सिुार जस्ता पराििवदाताबाट अपेशित 
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कायव स्पष्टरुपिा यवकन गनव नसवकने प्रकृलतको र गाउँपालिकािे 
पराििवदाताबाट खोजपिूव प्रस्तावको अपेिा गरेको काि,  

ख) ठूिा बाँि वा प्रिखु पूवाविार लनिाविको सभभाव्यता अध्ययन वा 
संरिनात्िक इशन्जलनयररङ्ग लडजाइन, िहत्वपिूव नीलत सभबन्िी 
अध्ययन, ववषयगत िेत्रको व्यवस्थापन अध्ययन जस्ता उच्ि 
दिता आवश्यक पने र भववष्यिा गभभीर तथा दूरगािी प्रभाव 
पाने वकलसिको काि,  

ग) व्यवस्थापन पराििव, िेत्रगत (सेसटरि) तथा नीलतगत अध्ययन 
जस्ता सेवाको िूल्य कािको गिुस्तरिा लनभवर हनुे वा व्यशक्त, 

संस्था वपच्छे सारभतू रुपिा अिग अिग तररकाबाट सभपादन 
गनव सवकने र प्रलतस्पिी प्रस्तावको िागत तिुना गनव नसवकन े
वकलसिको काि । 

(२) उपलनयि (१) बिोशजि गिुस्तर ववलि छनौट गनव अध्यिको 
स्वीकृलत लिन ुपनेछ । 

(३) िेखापरीिि, सािान्य इशन्जलनयरीङ्ग लडजाइन तथा खररद एजेन्ट 
जस्ता राम्ररी अभ्यास भइसकेका, लनयलित प्रकृलतका र कि िागत 
िाग्ने कािका िालग न्यून िागत ववलि छनौट गनव सवकनेछ ।  

८४. प्रस्ताव खोल्ने तररकाः (१) गाउँपालिकािे ऐनको दफा ३२ बिोशजि 
प्रस्ताव खोल्दा प्रस्तावदाता वा लनजको प्रलतलनलिको रोहवरिा खोल्न ु
पनेछ ।  

तर, प्रस्तावदाता वा लनजको प्रलतलनलि उपशस्थत नभएको कारििे 
प्रस्ताव खोल्न बािा पने छैन । 
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(२) उपलनयि (१) बिोशजि प्रस्ताव खोल्नअुशघ भयाद नाघी प्राप्त हनु 
आएको प्रस्तावको खाि र रीतपूववक दताव भएका प्रस्तावको खाििाई 
छुट्याई भयाद नाघी प्राप्त हनु आएका प्रस्ताव नखोिी सभबशन्ित 
प्रस्तावदातािाई वफताव गनुव पनेछ । त्यसरी वफताव गररएको कुरा, 
लिलत र सिय खररद कारबाहीको प्रलतवेदनिा खिुाउन ुपनेछ । 

(३) उपलनयि (२) बिोशजि प्रस्ताव वफताव गरेपलछ रीतपूववक दताव 
भएका प्रस्तावको बावहरी खाि ििैसंग खोिी सो खािसँग रहेको 
प्राववलिक प्रस्तावको खाि खोिी देहायका कुरा पढेर सनुाई सोको 
ििुलु्का तयार गनुव पनेछः—  

क) प्रस्तावदाताको नाि र  ठेगाना,  
ख) प्रस्ताविा प्रस्तावदाताको हस्तािर भए नभएको,  

ग) प्रस्ताव सभबन्िी कागजातिा सच्याईएको वा केरिेट गरेकोिा 
प्रस्तावदाता वा लनजको प्रलतलनलििे हस्तािर गरे नगरेको,  

घ) गाउँपालिकािे उपयकु्त ठानेको अन्य आवश्यक कुराहरु । 

(४) उपलनयि (३) बिोशजिको ििुलु्कािा उपशस्थत प्रस्तावदाता वा 
लनजको प्रलतलनलिको दस्तखत गराउन ुपनेछ । 

(५) उपलनयि (४) बिोशजि खोलिएको प्राववलिक प्रस्ताव यथाशिघ्र 
िूल्यांङ्कन सलिलतिा पठाउन ुपनेछ । 

८५. प्राववलिक प्रस्तावको िूल्याङं्कन गने तररकाः (१) प्राववलिक प्रस्ताव 
िूल्यांङ्कन गदाव िूल्यांङ्कन सलिलतका प्रत्येक सदस्यिे छुट्टा छुटै्ट रुपिा 
लनयि ८० को उपलनयि (६) िा उशल्िशखत आिार बिोशजि 
िूल्यांङ्कन गरी प्रस्तावदातािे प्राप्त गरेको अङ्क यवकन गनुव पनेछ । 



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,       संखयाः ८,      लिलतः २०७७/०३/२१ 

 

 

85 
देवघाट गाउँपालिकाको साववजलनक खररद लनयिाविी, २०७७ 

 

(२) िूल्याङ्कन सलिलतिे प्राववलिक प्रस्तावको िूल्याङ्कन गनवको िालग 
सहयोग पयुावउन सभबशन्ित ववज्ञहरू सवहतको तीन सदस्यीय उपसलिलत 
गठन गनव ससनेछ । 

(३) उपलनयि (१) बिोशजि अङ्क यवकन भएपलछ सो सलिलतको 
प्रत्येक सदस्यिे प्रदान गरेको अङ्क गिना गरी सो सलिलतिे त्यस्तो 
प्रस्ताविे प्राप्त गरेको औषत अङ्क लनकाल्न ुपनेछ । 

(४) उपलनयि (१) र (३) बिोशजि िूल्यांङ्कन पलछ िूल्यांङ्कन 
सलिलतिे लनयि ८० को उपलनयि (९) बिोशजिको उिीिावङ्क प्राप्त 
गने प्रस्तावदाताहरुको सूिी तयार गनुव पनेछ ।  

(५) उपलनयि (४) बिोशजिको सूिी तयार गदाव उच्िति अंङ्क प्राप्त 
गने प्रस्तावदातादेशख ििैसंग तयार गनुव पनेछ ।  

(६) िूल्यांङ्कन सलिलतिे प्राववलिक प्रस्तावको िूल्यांङ्कनको कायव सिाप्त 
नहञु्जेि आलथवक प्रस्ताव खोल्न   हुंदैन । 

(७) उपलनयि (४) बिोशजिको सूिीिा रहेका प्रस्तावदाताको िात्र 
लनयि ८८ बिोशजि आलथवक प्रस्ताव खोलिनेछ ।  

(८) उपलनयि (४) बिोशजिको सूिीिा सिावेि हनु नसकेका 
प्रस्तावदाताको प्रस्ताव नखोिी सभबशन्ित प्रस्तावदातािाई वफताव गनुव 
पनेछ । 

 

८६. िूल्याङं्कन प्रलतवेदन तयार गनुव पनेः (१) िूल्याङ्कन सलिलतिे लनयि 
८५ बिोशजिको िूल्यांङ्कन सभबन्िी कारबाही पलछ प्रस्तावको गिुस्तर 
सभबन्ििा प्रलतवेदन तयार गनुव पनेछ ।  
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(२) उपलनयि (१) बिोशजिको प्रलतवेदनिा देहायका कुराहरु सिेत 
उल्िेख गनुव पनेछ: -   

क) प्रस्तावदाताको नाि र ठेगाना, 
ख) प्रस्तावदाता वा लनजको अलिकार प्राप्त प्रलतलनलिको सवहछाप भए 

वा नभएको, 
ग) प्रस्तावदाता प्रस्ताव पेि गनव कानून बिोशजि योग्य भएको 

पषु्ट्याई गने कागजातहरु पेि भए वा नभएको, 
घ) संयकु्त उपिि सभबन्िी सभझौता आवश्यक भए सो पेि भए 

वा नभएको, 
ङ) प्रस्ताव सभबन्िी कागजातिा प्रस्तावदातािाई ददइएको लनदेिन 

अनरुुप प्रस्ताव पिूव भए वा नभएको, र 

ि) प्रत्येक प्रस्तावको सापेशिक सविता, दवुविता र िूल्याङ्कनको 
पररिाि । 

 

८७. प्राववलिक प्रस्ताव िूल्याङं्कन गदाव छनौट भएको प्रस्तावदातािाई सूिना 
ददन ु पनेः (१) गाउँपालिकािे लनयि ८५ को उपलनयि (४) 
बिोशजिको सूिीिा सिावेि भएका प्रस्तावदातािाई आलथवक प्रस्ताव 
खोल्ने स्थान, लिलत र सिय उल्िेख गरी सो लिलत र सियिा उपशस्थत 
हनु सूिना ददन ुपनेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोशजि प्रस्तावदातािाई उपशस्थत हनु सूिना 
ददंदा रावियस्तरको प्रस्तावको हकिा कभतीिा सात ददन र 
अन्तराववियस्तरको प्रस्तावको हकिा कभतीिा पन्र ददनको अवलि 
ददन ुपनेछ । 
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(३) उिीिािंङ्क प्राप्त नगने प्रस्तावदातािाई लनजको प्राववलिक प्रस्ताव 
छनौट हनु नसकेको कारि खिेुको सूिना सवहत लनजको आलथवक 
प्रस्ताव वफताव ददन ुपनेछ ।  

(४) यस लनयिाविी बिोशजि प्रस्तावदाता छनौट गदाव कुन ै
प्रस्तावदातािे आफूिे प्राप्त गरेको अङ्क र छनौटिा पनव नसकेको 
कारि िाग गरेिा पाँि ददनलभत्र लनजिे प्राप्त गरेको अङ्क र छनौट 
हनु नसकेको कारि प्रस्तावदातािाई ददन ुपनेछ ।  

 

८८. आलथवक प्रस्ताव खोल्नेः (१) िूल्यांङ्कन सलिलतिे आलथवक प्रस्तावको 
खाि खोल्दा प्रस्तावदाता वा लनजको प्रलतलनलिको उपशस्थलतिा खोल्न ु
पनेछ । 

तर, प्रस्तावदाता वा लनजको प्रलतलनलि उपशस्थत नभएको कारििे 
आलथवक प्रस्ताव खोल्न बािा पने  छैन । 

(२) उपलनयि (१) बिोशजि आलथवक प्रस्तावको खाि खोिेपलछ 
िूल्यांङ्कन सलिलतिे प्रस्तावदाताको नाि, लनजिे प्राववलिक प्रस्ताविा 
प्राप्त गरेको अङ्क र आलथवक प्रस्ताविा प्रस्ताव गरेको सेवा िलु्क पढेर 
सनुाई देहाय बिोशजिको ििुलु्का तयार गनुव पनेछः— 
क) प्रस्तावदाताको नाि र ठेगाना,  
ख) प्रस्ताववत सेवा िलु्क,  

ग) प्रस्ताववत सेवा िलु्किा कुनै छूट ददन प्रस्ताव गररएको भए 
सोको व्यहोरा, 

घ) अङ्क र अिरकाबीि लभन्नता भए सो लभन्नताको वववरि, 
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ङ) आलथवक प्रस्ताविा प्रस्तावदाता वा लनजको प्रलतलनलिको हस्तािर 
भए नभएको, 

ि) आलथवक प्रस्ताविा कुन ैकुरा वा व्यहोरा केरिटे गरेको भए सो 
ठाउँिा प्रस्तावदाता वा लनजको प्रलतलनलििे हस्तािर गरे नगरेको 
तथा केरिेट गरेको रकि र व्यहोरा,  

छ) गाउँपालिकािे उपयकु्त ठानेको अन्य आवश्यक कुराहरु । 

 

८९. आलथवक प्रस्तावको िूल्याङं्कनः (१) प्रस्ताव सभबन्िी कागजातिा 
अन्यथा उल्िेख गररएकोिा बाहेक आलथवक प्रस्तावको िूल्यांङ्कन 
प्रयोजनको िालग सो प्रस्ताविा िूल्य अलभवृवद्ध कर बाहेक प्रिलित 
कानून बिोशजि पराििवदातािाई िाग्ने कर तथा पराििवदाताको 
भ्रिि, सभबशन्ित कागजातको अनवुाद, प्रलतवेदन छपाई वा शिरोभार 
खिव जस्ता सोिभनाव हनुे खिव सिते लनजको सेवा िलु्किा सिावेि 
गररएको िालननेछ ।  

(२) िूल्यांङ्कन सलिलतिे प्रत्येक प्रस्तावदाताको आलथवक प्रस्तावको 
िूल्यांङ्कन गदाव प्रस्ताविा कुन ै अङ्क गशितीय त्रवुट पाइएिा 
गाउँपालिकािे त्यस्तो त्रवुट सच्याउन ससनेछ र त्यसरी त्रवुट सच्याउंदा 
एकाइ दर र कूि रकििा लभन्नता भएिा एकाइ दर िान्य हनुेछ र 
सोही दर बिोशजि कूि रकि सच्याउन ु पनेछ । त्यसरी त्रवुट 
सच्याईएको भएिा सोको जानकारी सभबशन्ित प्रस्तावदातािाई ददन ु
पनेछ । 

(३) प्रस्तावदातािे आलथवक प्रस्ताविा उल्िेख गरेको रकि अङ्क र 
अिरिा फरक परेिा अिरिा िेशखएको रकि िान्य हनुेछ ।  
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(४) प्रस्ताववत कबोि अंङ्किा प्रस्तावदातािे कुनै छूट ददन प्रस्ताव 
गररएको कुरा आलथवक प्रस्ताव खोिेको ििुलु्कािा उल्िेख भएको 
भए िूल्यांङ्कन सलिलतिे त्यसरी छूट ददन प्रस्ताव गररएको रकि 
सिायोजन गनुव पनेछ ।  

(५) उपलनयि (२), (३) र (४) बिोशजिको िूल्यांङ्कन पलछ सबै 
प्रस्तावदाताको कायि हनु आएको कबोि अंङ्कको सूिी तयार गनुव 
पनेछ । 

 

९०. प्रस्तावदाताको छनौटः (१) प्रस्तावको छनौट गनव गिुस्तर र िागत 
ववलि अपनाईएको भएिा िूल्यांङ्कन सलिलतिे देहाय बिोशजि प्राववलिक 
र आलथवक प्रस्तावको िूल्यांङ्कन गरी सफि प्रस्तावदाताको छनौट गनुव 
पनेछ :- 
क) िूल्यांङ्कन गररने प्रस्तावदाताको प्राववलिक प्रस्तावको प्राप्ताकंिाई 

प्राववलिक प्रस्तावको िालग छुट्याईएको अङ्कभारिे गिुन गरी 
प्राप्त गिुनफििाई एकसयिे भाग गदाव आउने भागफिको अङ्क 
प्राववलिक प्रस्तावको खदु प्राप्ताकं हनुेछ ।                                             

ख) प्राववलिक प्रस्तावको िूल्यांङ्कनबाट सफि भएका प्रस्तावहरुिध्ये 
सबैभन्दा घटी कबोि अंङ्किाई आलथवक प्रस्तावको िालग 
छुट्याईएको अङ्कभारिे गिुन गरी प्राप्त गिुनफििाई िूल्यांङ्कन 
गररने प्रस्तावदाताको कबोि अंङ्किे भाग गदाव आउने भागफिको 
अङ्क आलथवक प्रस्तावको खदु प्राप्ताकं हनुेछ ।  
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ग) प्राववलिक प्रस्ताव र आलथवक प्रस्तावको खदु प्राप्तांक जोडी संयकु्त 
िूल्याङ्कन गदाव सबैभन्दा बढी अङ्क पाउने प्रस्तावदाता सफि हनु े
हुंदा लनजिाई छनौट गनुव पनेछ । 

उदाहरिः (१) प्राववलिक प्रस्ताविाई छुट्याइएको कूि अंङ्कभार 
= ८०  

लनिावररत उतीिावङ्क ल्याउने क, ख र ग प्रस्तावदातािे प्राववलिक 
प्रस्ताविा पाएको अंङ्क:- 
क) ९० 

ख) ८५ 

ग) ८०  

उपयुवक्त अंङ्कको आिारिा प्राववलिक प्रस्ताविा पाउने अङ्क गिना 
गने तररका:- 

क) ९० X ८० = ७२ 

    १०० 

ख) ८५ X ८० = ६८ 

    १०० 

ग) ८० X ८० = ६४ 

    १०० 

(२) आलथवक प्रस्ताविाई छुट्याइएको अंङ्कभार = २० 

प्राववलिक प्रस्ताविा उतीिव भएका क, ख र ग प्रस्तावदातािे 
आलथवक प्रस्ताविा कबोि गरेको रकि :- 
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क = ४,५०,०००।– 

ख = ४,३०,०००।– 

ग = ४,२०,०००।–  

तसथव सवैभन्दा  घटी कबोि गरेको रकि . ४,२००००।– 

उपयुवक्त अंङ्कको आिारिा आलथवक प्रस्ताविा पाउने अङ्क गिना 
गने तररका :- 
क = ४,२०,००० X २० = १८.६६ 

           ४,५०,००० 

ख = ४,२०,००० X २० = १९.५३ 

           ४,३० ००० 

ग = ४,२०००० X २० = २०.०० 

          ४,२० ००० 

 

(३) प्राववलिक प्रस्ताव र आलथवक प्रस्तावको संयकु्त िूल्यांङ्कनबाट 
पाउने कूि अंङ्क वववरि: - 

प्रस्तावद
ता 

प्राववलिक 
प्रस्ताव
को खदु 
प्राप्ताङ्क 

आलथवक 
प्रस्ताव
को खदु 
प्राप्ताङ्क 

कूि 
अङ्क 

कैवफयत 

क ७२ १८.६६ ९०.६
६ 

सबै भन्दा 
बढी कूि 
अङ्क पाउन े
प्रस्तावदा
ता “क” 
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छनौट गनुव 
पने । 

ख ६८ १९.५३ ८७.५
३ 

 

ग ६४ २०.०० ८४  

(२) प्रस्तावको छनौट गनव गिुस्तर ववलि अपनाईएको भएिा 
िूल्यांङ्कन सलिलतिे ऐनको दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड 
(ख) बिोशजि प्राववलिक प्रस्ताविा उच्िति अंङ्क प्राप्त गने 
प्रस्तावदाताको िात्र छनौट गनुव पनेछ ।  

(३) प्रस्तावको छनौट गनव लनशश्चत बजेट ववलि अपनाईएको 
भएिा िूल्यांङ्कन सलिलतिे ऐनको दफा ३५ को उपदफा (१) 
को खण्ड (ग) बिोशजि त्यस्तो बजटेको सीिाभन्दा बढी िागत 
भएको प्रस्ताव रद्द गनेछ र त्यस्तो बजेटको सीिालभत्र परी 
प्राववलिक प्रस्ताविा उच्िति अंङ्क प्राप्त गने प्रस्तावदाताको 
प्रस्ताव छनौट गनुव पनेछ । 

(४) प्रस्तावको छनौट गनव न्यून िागत ववलि अपनाईएको भएिा 
िूल्यांङ्कन सलिलतिे ऐनको दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड 
(घ) बिोशजि प्राववलिक प्रस्ताविा सफि हनु लनिावररत न्यूनति 
अंङ्क प्राप्त गने प्रस्तावदातािध्ये सवैभन्दा कि िागत भएको 
प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनौट गनुव पनेछ ।  

(५) यस लनयि बिोशजि छनौट भएको प्रस्तावदातासंग वाताव 
गनुवपने भएिा गाउँपालिकािे प्रस्ताव छनौट भएको सात ददनलभत्र 
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त्यस्तो प्रस्तावदातािाई लिलत, सिय र स्थान खोिी वाताव गनव 
आउन सूिना ददन ुपनेछ । 

(६) उपलनयि (५) बिोशजि प्रस्तावदातािाई वातावको िालग 
बोिाउँदा रावियस्तरको प्रस्ताव भए सात ददन र 
अन्तराववियस्तरको प्रस्ताव भए पन्र ददनको भयाद ददन ुपनेछ ।  

(७) ऐनको दफा ३८ बिोशजि सभझौता गने पराििवदातािे 
सभझौता गरेको तीस ददनलभत्र सभझौताको कूि रकि सिेट्न े
गरी गाउँपालिकािाई लनितव भकु्तानी हनुे पेिागत दावयत्व बीिा 
(प्रोफेसनि िायलबलिटी इन्सोरेन्स) पेि गनुव पनेछ ।  

(८) यस लनयिाविी बिोशजि सभझौता गने पराििवदातािे 
उपलनयि (७) बिोशजिको भयादलभत्र पेिागत दावयत्व बीिा 
दाशखिा नगरेिा गाउँपालिकािे त्यस्तो खररद सभझौताको अन्त्य 
गरी लनजिाई कािो सूिीिा राख्न सभबशन्ित लनकायिा लसफाररस 
गनुव पनेछ । 

९१. पराििव सेवा सभबन्िी प्रस्ताव स्वीकृत गने अलिकारीः (१) देहायको 
पराििव सभबन्िी प्रस्ताव स्वीकृत गने अलिकार देहायका 
अलिकारीिाई हनुेछ :-  

क) बीस िाख रूपैयाँसभिका   - 
प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत  

ख) बीस िाख रुपैयाँभन्दा बढी   रकिको  - 
अध्यि 
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९२. सोझै वातावबाटः गाउँपालिकािाई उपयोगी र आवश्यक पने तािीि, 

गोष्ठी र सेलिनार जस्ता ववषयिा सेवा लिन परेिा पाँि िाख 
रुपैयाँसभिको पराििव सेवािा प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत आफैं िे र 
सोभन्दा िालथको रकिको हकिा अध्यिको स्वीकृलत लिई ऐनको 
दफा ३७ को प्रलतकूि नहनुे गरी सोझै वातावबाट खररद गनव सवकनेछ 
। 

 

९३. अन्य ववलिः देहायको अबस्थािा कुन ैपराििवदातािाई वविेषज्ञता र 
योग्यताको आिारिा लनयकु्त गनव सवकनेछ :- 
क) कुनै काि गनव उच्ि स्तरको लबिेषज्ञता आवश्यक परेिा वा,  
ख) छोटो सियको िालग पराििव आवश्यक परेिा वा पराििवदाता 

लनयकु्त गने सिय न्यून भएिा वा, 
ग) आवश्यक कायव सभपन्न गनव केही पराििवदाता िात्र योग्य भएिा 

वा, 
घ) पराििवदाताको छनौट गनव िेरै सिय िाग्ने भई सिय अपयावप्त 

भएिा । 

 

पररच्छेद - ७ 

खररद सभबन्िी अन्य व्यवस्था 

९४. लसिबन्दी दरभाउपत्र सभबन्िी व्यवस्थाः (१) गाउँपालिकािे स्वीकृत 
कायविि र खररद योजना अनसुार बीस िाख रूपैयाँसभि िागत 
अनिुान भएको िािसािान, लनिावि कायव वा जनुसकैु सेवा ऐनको 
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दफा ४० बिोशजि लसिबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी खररद गनव 
ससनेछ ।  

(२) यस लनयिाविीिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन 
पिास िाख रूपैयाँसभिको एससरे, इलसजी, औषलिजन्य िािसािान, 

रोगको लनदान तथा उपिारको िालग प्रयोग हनु े स्वास््य सभबन्िी 
उपकरिहरू खररद गदाव लसिबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी खररद 
गनव सवकनेछ । 

(३) लसिबन्दी दरभाउपत्रको फाराििा ऐनको दफा ४० को उपदफा 
(२) िा उशल्िशखत कुराको अलतररक्त देहायका कुरा उल्िेख गनुव 
पनेछः— 
क) आपूलतव गनुवपने िािसािान, सभपन्न गनुवपने लनिावि कायव वा प्रदान 

गनुवपने सेवाको वववरि,  

ख) लसिबन्दी दरभाउपत्रदाताको योग्यता (लनिावि खररद बाहेक) 
ग) कायव सभपादन जिानत आवश्यक पने भए सो कुरा,  
घ) लसिबन्दी दरभाउपत्र िान्य रहने अवलि,  

ङ) लसिबन्दी दरभाउपत्र फाराििा दरभाउपत्रदातािे रीतपूववक 
सहीछाप गरेको हनु ुपने कुरा,  

ि) लसिबन्दी दरभाउपत्र िूल्याङ्कन गने तररका, 
छ) िािसािानको हकिा वारेन्टी सभबन्िी दावयत्व र लनिावि 

कायवको हकिा त्रवुट सच्याउने अवलि सभिको दावयत्व ।  

(४) उपलनयि (३) बिोशजि फाराि तयार भएपलछ लसिबन्दी 
दरभाउपत्र िाग गनव ऐनको दफा ४० को उपदफा (३) बिोशजि 
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सूिना प्रकािन गनुव पनेछ र त्यस्तो सूिनािा देहायका कुरा उल्िेख 
गनुव पनेछः— 

क) लसिबन्दी दरभाउपत्र फाराि पाईने स्थान र सो वापत िाग्न े
दस्तरु, 

ख) जिानत आवश्यक पने भए सोको वकलसि, रकि र सियावलि, 

ग) लसिबन्दी दरभाउपत्र पठाउन ेतररका, 
घ) लसिबन्दी दरभाउपत्र पठाउन ु पने कायाविय वा अलिकारीको 

नाि र ठेगाना, 
ङ) लसिबन्दी दरभाउपत्र दाशखिा गनुवपने अशन्ति लिलत र सिय, 

ि) लसिबन्दी दरभाउपत्र खोल्न ेलिलत, सिय र स्थान, 

छ) अन्य आवश्यक कुराहरु । 

(५) उपलनयि (४) बिोशजि सूिना प्रकािन गदाव तीनभन्दा कि 
लसिबन्दी दरभाउपत्र पेि हनु आएिा वा दरभाउपत्र पेि नै नभएिा 
सो सभबन्ििा कुन ै कुरा उल्िेख नगरी सोही उपलनयि बिोशजि 
दोस्रो पटक सूिना प्रकािन गनुव पनेछ ।  

(६) उपलनयि (५) बिोशजि दोस्रो पटक सूिना प्रकािन गदाव पलन 
आवश्यक संखयािा लसिबन्दी दरभाउपत्र पेि हनु नआएिा पेि हनु 
आएका दरभाउपत्रिध्येबाट दरभाउपत्र स्वीकृत गनव बािा पने छैन 
।  

(७) लसिवन्दी दरभाउपत्र पेि गनव इच्छुक व्यशक्त, फिव, संस्था वा 
कभपनीिे एक हजार रुपैंयाँ लतरी दरभाउपत्रको फाराि खररद गरी 
सोही फाराििा लसिवन्दी दरभाउपत्र पेि गनुव पनेछ ।  
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(८) उपलनयि (७) बिोशजिको दरभाउपत्रको फाराििा प्रिखु 
प्रिासकीय अलिकृत वा लनजिे तोकेको अलिकृतको दस्तखत भई 
छाप िागेको हनु ुपनेछ । 

(९) लसिबन्दी दरभाउपत्रको जिानत िाग गदाव स्वीकृत िागत 
अनिुान रकिको दईुदेशख तीन प्रलतित रकिको सीिालभत्र रही लनशश्चत 
रकि तोकी लसिबन्दी दरभाउपत्र िागको सूिनािा जिानत रकि 
उल्िेख गनुव पनेछ । यस्तो जिानत रकि नगद वा वाशिज्य बैङ्कबाट 
पिहिर ददनको िान्य अवलि रहने गरी जारी भएको बैङ्क जिानत 
(बैङ्क ग्यारेन्टी) लसिबन्दी दरभाउपत्र ददने व्यशक्त, फिव, कभपनी वा 
संस्थािे लसिबन्दी दरभाउ पत्रसाथ पेि गनुव पनेछ ।  

(१०) लसिबन्दी दरभाउपत्रको िान्य अवलि पैंतािीस ददनको हनुेछ 
। 

(११) लसिवन्दी दरभाउपत्र पेि गने अशन्ति सिय सवकएको िगिै 
लसिवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूिनािा तोवकएको स्थानिा सभभव 
भएसभि लसिवन्दी दरभाउपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलिको रोहवरिा 
लसिवन्दी दरभाउपत्र फाराि खोल्न ुपनेछ ।  

(१२) िूल्यांकन सलिलतिे लसिबन्दी दरभाउपत्रको पररिि र 
िूल्याङ्कन गनेछ । 

(१३) उपलनयि (११) बिोशजि लसिवन्दी दरभाउपत्र खोिेको 
लिलतबाट पन्र ददनलभत्र ऐनको दफा ४० को उपदफा (५) बिोशजि 
लसिवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गनुव पनेछ र सोको जानकारी सबै 
लसिवन्दी दरभाउपत्रदातािाई ददन ुपनेछ ।  
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(१४) उपलनयि (१३) बिोशजि लसिवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको 
सात ददनलभत्र सभबशन्ित दरभाउपत्रदातािाई खररद सभझौता गनव 
आउन सूिना ददन ुपनेछ । 

(१५) उपलनयि (१४) बिोशजिको सूिना प्राप्त गने लसिवन्दी 
दरभाउपत्रदातािे सो सूिना पाएको लिलतिे सात ददनलभत्र लनयि 
११९ बिोशजिको कायव सभपादन जिानत पेि गरी खररद सभझौता 
गनुव पनेछ । 

(१६) लसिवन्दी दरभाउपत्रदातािे उपलनयि (९) बिोशजि राखेको 
जिानत देहायको अवस्थािा जफत हनुेछ: 
क) छनौट भएको लसिवन्दी दरभाउपत्रदातािे खररद सभझौता 

नगरेिा,  
ख) लसिवन्दी दरभाउपत्र फाराििा उशल्िशखत कायवसभपादन 

जिानत खररद सभझौता गने भयाद लभत्र ददन नसकेिा,  
ग) ऐनको दफा ६२ बिोशजिको आिरि ववपरीत काि गरेिा । 

(१७) लसिवन्दी दरभाउपत्र सभबन्िी अन्य कायवववलि पररच्छेद 
तीनिा उशल्िशखत व्यवस्था बिोशजि हनुेछन ्। 

९५. सोझै खररद सभबन्िी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा ४१ को उपदफा 
(१) को खण्ड (क) बिोशजि खररद गदाव उपलनयि (११) को 
अिीनिा रही प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतको लनिवयिे पाँि िाख 
रूपैयाँसभि िागत अनिुान भएको लनिावि कायव, िािसािान वा 
पराििव सेवा सोझै खररद गनव सवकने छ । 
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(२) यस लनयिाविीिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन 
बीस िाख रूपैयाँसभिको औषलिजन्य िािसािान वा नेपाििा 
उत्पाददत पन्र िाख रूपैयाँसभिको िािसािान त्यस्तो िािसािानको 
उत्पादकिे रावियस्तरको सिािारपत्रिा सूिना प्रकािन गरी तोकेको 
लबिी िूल्यिा सोझै खररद गनव सवकनेछ । यसरी सौझै खररद गदाव 
उपिब्ि भएसभि नेपाि गिुस्तर शिन्ह प्राप्त िािसािान खररद गनुव 
पनेछ ।  

तर, कुनै औषलिजन्य िािसािान उत्पादन गने ववश्व स्वास््य 
सङ्गठनबाट पूववयोग्यता प्राप्त एकिात्र औषलि उत्पादक कभपनी 
भएकोिा त्यस्तो उत्पादकबाट खररद गनुवपदाव सोझै वाताव गरी जलतसकैु 
रूपैयाँसभिको भए पलन त्यस्तो औषलिजन्य िािसािान खररद गनव 
सवकनेछ ।  

(३) उपलनयि (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन 
एक आलथवक वषविा एकै पटक वा पटक पटक गरी सीिाभन्दा बढी 
रकिको वा एउटै व्यशक्त, फिव, कभपनी वा संस्थाबाट एक पटकभन्दा 
बढी सोझै खररद गनव सवकने छैन । 

(४) यस लनयिाविीिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन 
गाउँपालिकाको लनिन्त्रिािा भ्रिििा रहेका ववदेिी ििुकुको सरकार 
वा अन्तरावविय अन्तर सरकारी संस्थाको अलत ववशिष्ट वा ववशिष्ट 
व्यशक्तिाई आलत्यता र होटिबास सवुविाको िालग पाँि िाख 
रूपैयाँसभि सोझै खररद गनव सवकनछे ।  

(५) उपलनयि (१) बिोशजिको खररदको हकिा संरिनात्िक वा 
एकाई दर सभझौता गरी गनव सवकने छ । 
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(६) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बिोशजि 
आपूलत गने अलिकार एउटा िात्र आपूलतवकतावसँग भएको अवस्थािा 
त्यस्ता प्रोप्राइटरी िािसािान वा औषलिजन्य िािसािान सो 
आपूलतवकता वा लनजका आलिकाररक लबक्ेरता वा आलिकाररक एजेन्ट 
िाफव त खररद गनव सवकनेछ । 

(७) उपलनयि (६) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन 
गाउँपालिकािाई आवश्यक पने िािसािानको उत्पादक नेपाििा 
एउटा िात्र भएको र अन्य उपयकु्त ववकल्प नभएिा अध्यिबाट 
लनिवय गराई सोही व्यहोरा अलभिेख गरी उत्पादकसँग सोझै खररद 
गनव सवकनेछ ।  

(८) उपलनयि (२) र (७) बिोशजि उत्पादकबाट सोझै खररद गदाव 
देहायका ितवहरु पूरा गरेको उत्पादकबाट गनुव पनेछ: -  

क) त्यस्तो उत्पादकिे आफ्नो उत्पादनको खदु्रा तथा लडिर लबिी 
िूल्य सूिी रावियस्तरको सिािारपत्रिा प्रकािन गरेको, 

ख) त्यस्तो उत्पादकिे स्थानीय लडिरिाई ददए सरहको छुट ददएको 
।  

(९) साववजलनक खररद अनगुिन कायावियिे उपलनयि (७) बिोशजि 
खररद भएको अवस्थािा त्यस्तो खररदसँग सभबशन्ित उद्योगको 
उत्पादन िागतको परीिि गनव वा गराउन ससनेछ । त्यसरी परीिि 
गदाव िागत अस्वाभाववक भएको पाइएिा त्यस्तो उद्योगिाई 
कािोसूिीिा राख्न सवकनेछ ।  
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(१०) यस लनयिाविीिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन 
नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रिा सूिना प्रकािन गरी स्वदेिी घरेि ु
उद्योग भनी तोवकददएको घरेि ुउद्योगबाट उत्पाददत पच्िीस िाख 
रूपैयाँसभिको िािसािान त्यस्तो घरेि ु उद्योगसँग खररद सभझौता 
गरी सोझै खररद गनव सवकनेछ । 

(११) एक िाख रुपैयाँभन्दा बढी रकिको सोझै खररद गदाव िौजदुा 
सूिीिा रहेका कभतीिा तीनवटा आपूलतवकताव, लनिावि व्यवसायी, 
पराििवदाता वा सेवाप्रदायकबाट लिशखतरुपिा दरभाउपत्र वा प्रस्ताव 
िाग गरी खररद गनुव पनेछ । 

(१२) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बिोशजिको 
प्रोपाइटरी िािसािान सोझै खररद गदाव साववक सभझौता िूल्यको 
तीस प्रलतित िूल्यसभि खररद गनव सवकनेछ । 

(१३) कुनै साववजलनक लनकायबाट उत्पाददत वा ववतररत कुन ै
िािसािान वा सेवा खररद गनुव परेिा त्यस्तो िािसािान वा सेवा 
उत्पादन वा ववतरि गने साववजलनक लनकायको अलिकार प्राप्त 
अलिकारीबाट लनिावररत लबिी िूल्यिा सोझै खररद गनव सवकनेछ ।  

(१४) कुनै अन्तरावविय अन्तरसरकारी संस्था वा ववदेिी ििुकुको 
सरकार वा त्यस्तो ििुकुको साववजलनक लनकायसँग कुन ैिािसािान 
खररद गनुव पदाव त्यस्तो संस्था, सरकार वा लनकायबाट लनिावररत लबिी 
िूल्यिा सोझै खररद गनव सवकनेछ ।  

(१५) यस लनयििा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन 
गाउँपालिकािे उपलनयि (१३) र (१४) बिोशजि खररद गनुवपदाव 
कुनै जिानत िाग गनुव पनेछैन । 
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(१६) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ङ) 
को अवस्थािा बाहेक अन्य खण्डको अवस्थािा गररएको सोझै 
खररदको हकिा त्यस्तो खररदको प्रकृलत, कारि र आिार सवहत 
लनिावि व्यवसायी, आपूलतवकताव, पराििवदाता वा सेवा प्रदायकको नाि 
खिुाई साववजलनक रुपिा सूिना प्रकािन गनुव पनेछ । 

(१७) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को 
अवस्थािा खररद गनव एक तह िालथको अलिकारीको स्वीकृलत लिन ु
पनेछ । 

९६. सोझै खररद गनुवअशघ यवकन गनुवपने कुराः (१) गाउँपालिकािे सोझै 
खररद गनुवअशघ देहायका कुरा यवकन गनुव पनेछ :- 
क) खररद गनुवपने िािसािान भण्डारिा िौज्दात भए वा नभएको, 
ख) प्रस्ताववत लनिावि व्यवसायी, आपूलतवकताव, पराििवदाता वा सेवा 

प्रदायकसँग खररद सभझौता बिोशजिको कायव सभपादन गनव 
आवश्यक योग्यता भए वा नभएको, 

ग) प्रस्ताववत लनिावि व्यवसायी, आपूलतवकताव, पराििवदाता वा सेवा 
प्रदायकिे गाउँपालिकाको िाग बिोशजि पेि गरेको प्रस्ताव 
तोवकएको स्पेलसवफकेिन तथा प्राववलिक गिुस्तर बिोशजिको 
भए वा नभएको, र 

घ) प्रस्ताववत लनिावि व्यवसायी, आपूलतवकताव, पराििवदाता वा अन्य 
सेवा प्रदायकबाट प्रस्ताव गररएको िूल्य उशित भए वा नभएको 
। 
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(२) उपलनयि (१) को खण्ड (घ) बिोशजिको िूल्य उशित भए 
नभएको कुरा यवकन गनव गाउँपालिकािे बजार अध्ययन, पूवव खररद 
िूल्य, िागत अनिुानका आिारिा दर ववश्लषेि गरी प्रस्ताववत लनिावि 
व्यवसायी, आपूलतवकताव, पराििवदाता वा अन्य सेवा प्रदायकसँग वाताव 
गनव ससनेछ । 

(३) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (३) बिोशजि खररद सभझौता 
गदाव पत्रािारको िाध्यिबाट सिेत गनव सवकनेछ ।  

९७. प्रलतयोलगता गराई लडजाइन खररद गनव ससनेः गाउँपालिकािे 
आवकव टेसिरि वा िहरी योजना जस्ता ववषयको लडजाइन खररद गनुव 
पदाव त्यस्तो लडजाइन सभबन्िी ववस्ततृ वववरि सवहतको कागजात 
तयार गरी त्यस्तो कागजात अनरुुप लडजाइन प्रलतयोलगता गराई 
उपयकु्त लडजाइन खररद गनव ससनछे ।  

 

९८. खररद सभबन्िी अन्य व्यवस्थाः ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१) 
को खण्ड (ख) अनसुार खररद गदाव नेपाि सरकार र दातपृिबीि 
भएको सभझौता बिोशजिको दात ृ पिको खररद लनदेशिका 
(प्रोसयोरिेन्ट गाइडिाइन) िा उल्िेख नभएका कुराहरूको हकिा 
ऐन र यस लनयिाविी बिोशजि हनुेछ ।  

 

पररच्छेद - ८ 

रािन खररद सभबन्िी व्यवस्था 
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९९. िागत अनिुानको तयारी र स्वीकृलतः (१) प्रिखु प्रिासकीय 
अलिकृतिे स्वीकृत दरवन्दी अनसुार रािन व्यवस्था गनुव पने आफु 
िातहतका लनकायको िालग प्रत्येक वषवको भाद्र िसान्तलभत्र नेपाि 
राि बैंकबाट प्रकाशित हनुे सभबशन्ित िेत्रको उपभोक्ता िूल्यसूिी, 
कृवष उपजको िूल्य लनिावरि गने सरकारी लनकायिे प्रकाशित गरेको 
िूल्य सूिी, सडक सवुविा, स्थानीय बजार दर तथा गत वषवको खररद 
सभझौता दररेट तथा साववजलनक खररद अनगुिन कायावियबाट कुन ै
लनदेशिका जारी भएको भए त्यस्तो लनदेशिकाको आिारिा िागत 
अनिुान तयार गनुव पनेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोशजि तयार गररएको िागत अनिुान 
स्वीकृलतको िालग देहाय बिोशजिको सलिलत सिि पेि गनुव पनेछ: 
-  

क) उपाध्यि                           – अध्यि 

ख) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत  – सदस्य 

ग) कृवष िेत्र हेने िाखा/इकाई प्रिखु – सदस्य 

घ) गाउँ स्तरीय उद्योग वाशिज्य संघको प्रलतलनलि र सो नभएिा 
शजल्िा उद्योग वाशिज्य संघको प्रलतलनलि   – सदस्य 

ङ) गाउँपालिकाको आलथवक प्रिासन िाखा प्रिखु – सदस्य 

ि) रािन व्यवस्था गनुव पने िेत्रसँग सभबशन्ित इकाईको प्रिूख         
 – सदस्य 

छ) खररद इकाई प्रिखु – सदस्य सशिव 
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(३) उपलनयि (२) बिोशजिको सलिलतिे यस लनयि बिोशजि िागत 
अनिुान स्वीकृत गदाव उपलनयि (१) िा उशल्िशखत कुरािाई आिार 
लिई अनसूुिी–१० बिोशजिको ढाँिािा स्वीकृत गनुव पनेछ । 

 

१००. रािन खररद बन्दोबस्त गनेः (१) रािन बन्दोबस्त गदाव प्रत्येक 
सािको िाघ एक गतेदेशख नया ँ आपूलतवकताविे रािन  आपूलतव 
गनुवपने गरी ऐन र यस लनयिाविी बिोशजि लसिबन्दी दरभाउपत्र 
वा बोिपत्र आव्हान गरी रािनको खररद बन्दोबस्त गनव सवकनेछ 
। 

(२) उपलनयि (१) बिोशजि आव्हान गररने लसिवन्दी दरभाउपत्र वा 
बोिपत्र िाग गदाव देहायका कुरा सिेत उल्िेख गनुव पनेछ: - 
क) रािन, दाना, आहाराको वकलसि, गिुस्तर, 

ख) दैलनक आवश्यक पररिाि,  

ग) सभझौता अवलि भर िूल्यवृवद्ध नददईने, र  

घ) नेपािी नागररकसँग िात्र सभझौता गनव सवकने । 

(३) यस लनयि बिोशजि खोलिएका लसिबन्दी दरभाउपत्र वा 
बोिपत्रको तिुनात्िक तालिका अनसूुिी– ११ बिोशजिको ढाँिािा 
बनाउनुे ृ पनेछ । 

(४) गाउँपालिकािे उपलनयि (४) बिोशजिका दरभाउपत्र वा 
बोिपत्रको परीिि र िूल्याङ्कन ऐन र यस लनयिाविी बिोशजि गरी 
सबैभन्दा घटी दरवािाको लसिबन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्र स्वीकृत 
गनुव पनेछ र त्यस्तो घवट दरवािासँग सभझौता गनुव पनेछ । 
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(५) यस लनयि बिोशजि लसिवन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्र पेि गने 
लसिबन्दी दरभाउपत्रदाता वा बोिपत्रदातािे दईु वा दईु भन्दा बढी 
आइटिको िािसािानको दररेट प्रिलित बजार िूल्यको ित प्रलतित 
भन्दा बढी उल्िेख गरेको पाइएिा िूल्याङ्कन सलिलतिे त्यस्तो 
लसिवन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्र रद्द गनव लसफाररस गनव ससनेछ । 

(६) यस लनयि बिोशजि खररद सभझौता भएको सात ददनलभत्र प्रिखु 
प्रिासकीय अलिकृतिे उपलनयि (४) बिोशजिको तिुनात्िक 
तालिका सवहतको प्रलतवेदन तयार गरी साववजलनक खररद अनगुिन 
कायावियिा जानकारी ददन ुपनेछ । 

(७) कुनै वकलसिको वढिाससु्ती भई रािन बन्दोबस्त हनु नसकेिा 
वा सरकारी हालन नोससानी हनु गएिा त्यस्तो हानी नोससानी प्रलत 
प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत शजभिेवार हनुेछ । 

(८) रािन बन्दोबस्त गने गाउँपालिकािे यस पररच्छेदिा उल्िेख 
भएको कुराको हकिा यसै बिोशजि र अन्य कुराको हकिा ऐन र 
यस लनयिाविीको व्यवस्था पािना गरी रािन बन्दोबस्त गनुव पनेछ 
। 

१०१. लनरीिि गनव ससनेः (१) आपूलतवकताविे सभझौता अनसुारको 
गिुस्तरको रािन उपिब्ि गराए नगराएको सभबन्ििा प्रिखु 
प्रिासकीय अलिकृतिे आवश्यकतानसुार लनरीिि गनव ससनेछ र 
सभझौता अनसुारको गिुस्तरको रािन उपिब्ि नगराएको पाइएिा 
खररद सभझौता भङ्ग गने कारबाही गनव ससनेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोशजि वा अन्य कुनै कारििे सभझौता भङ्ग 
गरेकोिा आपूलतवकताविे गाउँपालिकािाई कुनै पेश्की रकि लतनव 
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बाँकी भए त्यस्तो पेश्की रकि र सो रकििा पेश्की लिएको 
लिलतदेशख वावषवक दि प्रलतितका दरिे हनु ेब्याज सिेत लतनुव पनेछ 
। लनजिे त्यसरी सभझौता भङ्ग गरेको तीस ददनलभत्र नलतरेिा सो 
रकि लनजवाट सरकारी बाकँी सरह असूि उपर गररनेछ । 

 

१०२. पेश्की ददँदा जिानत लिन ुपनेः (१) गाउँपालिकािे आपूलतवकतािाई 
खररद सभझौता भएपलछ पेश्की ददन ुपने भएिा लनजबाट त्यस्तो 
पेश्की रकििाई खाभने गरी वाशिज्य बैंकबाट जारी भएको र 
कभतीिा सात िवहनाको िान्य अवलि भएको बैंक जिानत लिई 
कबोि अङ्कको पच्िीस प्रलतितसभि पेश्की ददन ससनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजि ददएको पेश्की रकि आपूलतवकतावको 
प्रत्येक िवहनाको लबिबाट पिास प्रलतितको वहसाबिे कट्टी गरी 
िािू आलथवक वषवको अन्तसभििा सभपूिव पेश्की रकि असूि गरी 
ससन ुपनेछ । 

(३) आपूलतवकताविाई प्रथि पटक ददएको पेश्की रकि असिु भएपलछ 
गाउँपालिकािे लनजबाट कभतीिा सात िवहनाको िान्य अवलि भएको 
जिानत लिई नया ँआलथवक वषवको श्रावि िवहनािा कबोि अङ्कको 
पच्िीस प्रलतितसभि पेश्की पनुः ददन ससनेछ र त्यसरी ददईएको 
पेश्की रकि उपलनयि (२) बिोशजि कट्टी गरी सोही आलथवक वषवको 
पौष िसान्तसभििा पेश्की रकि असूि गररससन ुपनेछ । 

(४) आपूलतवकतािे उपलनयि (१) र (३) बिोशजि ददईएको पेश्की 
रकि बराबरको रािन लनजको गोदाििा िौज्दात राख्न ुपनेछ ।  
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१०३. रािनको लनलिि अन्य व्यवस्था गनव सवकनेः गाउँपालिका िे  
रािनको सट्टा नगद उपिब्ि गराउन ु पने भएिा कायवपालिकाबाट 
लनिवय गरी लनयि ९९ बिोशजि स्वीकृत िागत अनिुानको दर र 
स्वीकृत दरबन्दीको वहसाविे हनु आउने रकि नगदै उपिव्ि 
गराउन ससनेछ ।  

 

पररच्छेद - ९ 

घर जग्गा भाडािा लिन ेतथा सेवा करारिा लिन ेव्यवस्था 

१०४. घर जग्गा, सवारी सािन, िेशिन औजार भाडािा लिने सभबन्िी 
व्यवस्थाः (१) गाउँपालिकािे घर जग्गा भाडािा लिन ुपदाव स्थानीय 
सिािार पत्र िाफव त सिुना गने र त्यस्तो सूिना देहाय अनसुार 
कभतीिा सात ददनको अवलिको सूिना गरी प्रस्ताव िाग गनुव पनेछ 
:- 

क) सभवशन्ित वडा कायावियको सूिना पाटीिा टाँस गनव 
ख) गाउँ कायवपालिकाको कायावियको सूिना पाटीिा र 

ग) गाउँपालिकाको वेभसाईटिा ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजिको सूिनािा देहायका कुरा खिुाउन ु
पनेछः– 

क) गाउँपालिकाको नाि र ठेगाना, 
ख) घर जग्गा, सवारी सािन, िेशिन औजार आवश्यक भएको िेत्र 

वा स्थान  
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ग) भाडािा लिन खोजकेो घर जग्गा, सवारी सािन, िेशिन 
औजारको प्रकृलत, िेत्रफि र अन्य आवश्यक वववरि, 

घ) उपलनयि (४) बिोशजिको सलिलतिे लनिावरि गरेको दररेटिा 
िात्र घर जग्गा, सवारी सािन, िेशिन औजार भाडािा लिइन े
कुरा,  

ङ) घर जग्गा, सवारी सािन, िेशिन औजारिनीिे प्रस्ताव पेि गने 
तररका र त्यस्तो प्रस्तावका साथ पिे गनुव पने न्यूनति वववरि,  

ि) प्रस्ताव दाशखिा गने स्थान र अशन्ति लिलत,  

छ) घर जग्गा, सवारी सािन, िेशिन औजारको भाडा भकु्तानीका 
ितवहरु र कर कट्टीको ववषय, र  

ज) गाउँपालिकािे उपयकु्त ठानेका अन्य कुरा । 

(३) उपलनयि (१) बिोशजिको अवलिलभत्र दाशखिा भएको घर 
जग्गा, सवारी सािन, िेशिन औजार भाडािा ददने प्रस्ताव खोिी 
उपलनयि (४) बिोशजिको सलिलतिा पेि गनुव पनेछ । 

(४) गाउँपालिकािे भाडािा लिने घर घर जग्गा, सवारी सािन, िेशिन 
औजारको भाडा लनिावरि गनव देहाय बिोशजिको घरभाडा लनिावरि 
सलिलत रहनेछ: -  

क) अध्यि  – अध्यि 

ख) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत             – सदस्य 

ग) प्रिखु, प्राववलिक िाखा – सदस्य 

घ) घर जग्गा भाडािा लिने िाखा/इकाईको प्रिखु  – सदस्य 

ङ) आलथवक प्रिासन प्रिखु  – सदस्य सशिव 
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(५) उपलनयि (४) बिोशजिको सलिलतको बैठक सभबन्िी 
कायवववलि सो सलिलत आफैिे लनिावरि गरे बिोशजि हनुेछ । 

(६) उपलनयि (४) बिोशजिको सलिलतिे उपलनयि (३) बिोशजि 
पेि भएका प्रस्तावको िूल्याङ्कन देहायका आिारिा गरी घर 
जग्गाको भाडा लनिावरि गनेछः– 

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

ग) भौलतक सवुविा, 
घ) घर जग्गाको पररसर,  

ङ) घर जग्गा, सवारी सािन, िेशिन औजारिनीिे प्रस्ताव गरेको 
भाडा रकि, र 

ि) घर जग्गा, सवारी सािन, िेशिन औजार भाडाको प्रिलित 
दररेट । 

छ) सवारी सािनको हकिा िाि ुहाित भए नभएको ।  

ज) सूिनािा िाग भए अनसुारको वववरि ।  

(७) उपलनयि (६) बिोशजि घर जग्गा, सवारी सािन, िेशिन 
औजार भाडाको रकि लनिावरि गरेपलछ घर जग्गा भाडा लनिावरि 
सलिलतिे सोको जानकारी गाउँपालिकािाई लिशखत रुपिा ददन ु
पनेछ । 

(८) उपलनयि (७) बिोशजिको जानकारी प्राप्त भएपलछ 
गाउँपालिकािे सभबशन्ित घर जग्गा, सवारी सािन, िेशिन औजार 
िनीसँग सभझौता गरी घर जग्गा भाडािा लिन ुपनेछ । 
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(९) उपलनयि (८) बिोशजिको सभझौता घर जग्गा, सवारी सािन, 

िेशिन औजार िनी र गाउँपालिकाको िञ्जुरीिा नवीकरि गनव 
सवकनेछ । 

(१०) घर जग्गा, सवारी सािन, िेशिन औजार भाडाको दररेटिा 
बवृद्ध गनुव परेिा उपलनयि (४) बिोशजिको सलिलत सिि पेि 
गनुव पनेछ ।  

(११) गाउँपालिकािे वावषवक पाँि िाख रुपैयाँसभि घर जग्गा, 
सवारी सािन, िेशिन औजार भाडा लतनुवपने गरी घर जग्गा, सवारी 
सािन, िेशिन औजार भाडािा लिन ु परेिा उपलनयि (१) 
बिोशजिको सूिना बिोशजि प्राप्त प्रस्ताविध्ये उपयकु्त प्रस्ताविा 
सेवा, सवुविा तथा भाडा रकि सभबन्ििा घर जग्गा, सवारी सािन, 

िेशिन औजार िनीसँग सोझै वाताव गरी घर जग्गा, सवारी सािन, 

िेशिन औजार भाडािा लिन ससनेछ । 

१०५. सेवा करारिा लिने सभबन्िी कायवववलिः (१) कायाविय सरुिा, 
शिठ्ठीपत्र ओसार पसार, सरसफाई, ववद्यतु र िाराको सञ्चािन तथा 
रेखदेख, पिसु्वास््य तथा कृवष प्रसार कायव, बगैंिाको सभभार र 
रेखदेख, जस्ता कायाविय सहयोगी तथा टाईवपङ वा कभप्यटुर 
टाईप, ड्राईलभङ्ग जस्ता दैलनक कायव सञ्चािन गनव आवश्यक पने 
सेवा करारिा लिन ुपरेिा गाउँपालिकािे कुनै व्यशक्त, फिव, संस्था 
वा कभपनीसँग करार गरी त्यस्तो सेवा करारिा लिन ससनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजिको सेवा करारिा लिदा ँत्यस्तो सेवाको 
आवश्यकता, वकलसि, सियावलि, गिुस्तर, सेवा सञ्चािन ववलि, िाग्न े
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िोटािोटी खिव र कायव िेत्रगत ितव तयार गरी प्रिखु प्रिासकीय 
अलिकृतबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ ।  

(३) पाँि िाख रुपैंयाँसभि सेवा िलु्क िाग्ने सेवा वाताव गरी खररद 
गनव सवकनेछ । सो रकि भन्दा बढी सेवा िलु्क िाग्ने सेवाको 
हकिा पन्र ददनको सूिना राविय सिािार पत्रिा वा स्थानीय 
पत्रपलत्रकािा   प्रकािन गरी र गाउँपालिका एबं देहायका 
कायावियको सूिना पाटीिा सूिना टाँस गरी प्रस्ताव िाग गनव 
सवकनेछ: -  

क) शजल्िा प्रिासन कायाविय, 

ख) शजल्िा सिन्वय सलिलत को कायाविय, र 

ग) कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायाविय । 

(४) उपलनयि (३) बिोशजिको सूिनािा देहायका कुरा खिुाउन ु
पनेछः– 

क) सभबशन्ित गाउपालिकाको नाि र ठेगाना, 
ख) सेवाको प्रकृलत, पररिाि, ितव र अन्य आवश्यक कुरा, 
ग) सेवा प्रदान गनुव पने स्थान र अवलि, 

घ) प्रस्तावदातािे प्रस्तावसाथ पेि गनुव पने न्यूनति कागजात र 
वववरि,  

ङ) प्रस्ताव दाशखिा गनुवपने अशन्ति लिलत र स्थान, 

ि) सेवा िलु्क भकु्तानीका ितव र कर कट्टीको ववषय, र 
छ) अन्य आवश्यक कुरा । 
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(५) गाउँपालिकािे भयादलभत्र प्राप्त भएका प्रस्ताव लनयि ६८ 
बिोशजि खोिी प्रस्तावदाताको प्रस्ताव िूल्याङ्कन गनुव पनेछ । 

(६) उपलनयि (५) बिोशजि प्रस्ताव िूल्याङ्कन गदाव उपलनयि (२) 
बिोशजिको कायव िेत्रगत ितव पूरा गरी सवैभन्दा घटी सेवा िलु्क 
प्रस्ताव गने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृत गरी सेवा करार 
सभझौता गनुव पनेछ ।  

(७) उपलनयि (६) बिोशजि स्वीकृत प्रस्तावको प्रस्तावदाता सेवा 
करार गनव नआएिा त्यसपलछको सवै भन्दा घटी सेवा िलु्क प्रस्ताव 
गने प्रस्तावदातासँग सेवा करार गनव सवकनेछ ।  

(८) सेवा प्रदायकिे प्रदान गरेको सेवाको अनगुिन गाउँपालिकािे 
सिय सियिा गनुव पनेछ । त्यसरी अनगुिन गदाव सेवा 
सन्तोषजनक भएको नपाइएिा वा करार बिोशजिको नभएिा सेवा 
प्रदायकिाई सेवाको स्तर वृवद्ध गनव सूिना ददन ुपनेछ र त्यसरी 
सूिना ददंदा पलन सेवाको स्तर वृवद्ध नभएिा सेवा करार रद्द गरी 
अको सेवा करारको व्यवस्था गनुव पनेछ । 

(९) यस लनयििा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा 
(८) बिोशजिका पदहरुबाट सभपादन गररने कायव न्यूनति 
पाररश्रलिक तोकी व्यशक्त वा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट 
सभपादन गनुव पनेछ । 

१०६. िािसािान ििवत सभभार गने गराउने कायवववलिः (१) 
गाउँपालिकािा रहेको कुनै िािसािान ििवत सभभार गनुव पने भए 
सोको लिशखत जानकारी त्यस्तो िािसािानको उपयोगकताविे प्रिखु 
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प्रिासकीय अलिकृतिाई ददन ु पनेछ । त्यसरी जानकारी प्राप्त 
भएपलछ लनजिे लनयि १४ को उपलनयि (५) बिोशजि िागत 
अनिुान तयार गराई स्वीकृत गनुव पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजि िागत अनिुान स्वीकृत भएपलछ 
िािसािानको ििवत आफ्न ै वकव िप वा ििवत केन्द्र भए त्यस्तो 
िािसािानको ििवत त्यस्तो वकव िप वा ििवत केन्द्रबाट गराउन ु
पनेछ । त्यसरी ििवत गराउँदा कुनै िािसािान, उपकरि वा 
पाटपूजाव फेरबदि गनुवपने भएिा त्यस्तो िािसािान, उपकरि वा 
पाटपूजाव िौज्दातबाट लिई र िौज्दातिा नभए ऐन र यस 
लनयिाविीको प्रविया अविभवन गरी खररद गनुवपनेछ । 

(३) उपलनयि (२) बिोशजि उपकरि वा पाटपूजाव खररद गरेकोिा 
त्यस्तो िािसािान वा उपकरि शजन्सी दाशखिा गराई प्रलत एकाई 
िूल्य पाँि हजार रुपैयाँभन्दा बढी पने उपकरि वा पाटपूजावको 
अलभिेख राख्न ु पनेछ र त्यस्ता पाटपूजाव परुाना उपकरि वा 
पाटवपूजावको िालग प्रलतस्थापन गररएको कुरा सभबशन्ित प्राववलिकबाट 
प्रिाशित गराई परुाना सािान शजन्सी दाशखिा गनुव पनेछ ।  

(४) आफ्नो वकव िप वा ििवत केन्द्र नभएको अवस्थािा ऐन र यस 
लनयिाविीको प्रकृया अविभवन गरी िािसािान ििवत सभभार 
गराउन ुपनेछ । 

(५) यस लनयििा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन आफ्न ै
वकव िप वा ििवत केन्द्र भएको अवस्थािा ििवत कायव अलभिेख 
फाराििा (जब काडव) रेकडव राखी ििवत पश्चात ्िागत शस्वकृत गनव 
सवकनेछ । 



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,       संखयाः ८,      लिलतः २०७७/०३/२१ 

 

 

115 
देवघाट गाउँपालिकाको साववजलनक खररद लनयिाविी, २०७७ 

 

१०७. उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिदुायबाट काि गराउने कायवववलिः 
(१) यस लनयिाविीिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन 
एक करोड रुपैयाँसभिका िागत अनिुान भएको लनिावि कायव वा 
सो सभबन्िी सेवा उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिदुायवाट 
गराउन वा प्राप्त गनव सवकनेछ । 

(२) उपलनयि (१) को प्रयोजनको िालग सभबशन्ित काि वा सेवाको 
प्रकृलत, पररिाि, िाग्न े रकि, उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही 
सिदुायिे व्यहोन ेवा व्यहोनुव पने रकि र अन्य आवश्यक कुराहरु 
खिुाई साववजलनक सूिना प्रकािन गरी प्रस्ताव िाग गनव वा त्यस्तो 
सलिलत वा सिदुाय आफैिे प्रस्ताव वा लनवेदन पेि गनव ससनेछ । 

(३) उपलनयि (२) बिोशजिको प्रस्ताव वा लनवेदन प्राप्त भएपलछ 
गाउँपालिका र त्यस्तो उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिदुायिे 
आवश्यकतानसुार छिफि, वाताव वा लनिावि स्थिको भ्रिि गरी 
त्यस्तो काि वा सेवाका सभबन्ििा खररद सभझौता गनुव पनेछ । 
त्यस्तो सभझौतािा देहायको कुराहरु उल्िेख गनुव पनेछः– 

क) लनिावि कायव वा सेवाको प्रकृलत, पररिाि, िागत अनिुान, 

उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिदुायिे व्यहोने वा व्यहोनुव 
पने रकि, कायव वा सेवा सभपन्न गनुव पने अवलि, 

ख) साठी िाख रुपैयाँभन्दा बढी िागत अनिुान भएको कायविा 
प्रत्येक कायव एकाईिा उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिदुायिे 
गनुव पने योगदान, 

ग) गाउँपालिकािे सभबशन्ित कायवको लडजाइन, िागत अनिुान 
तयार गने, स्वीकृत गने, प्राववलिक सल्िाह ददने, नापजाँि गने, 
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जाँिपास गने र अन्य आवश्यक प्राववलिक सहयोग उपिब्ि 
गराउने, सपुरीवेिि, गिुस्तर लनयन्त्रि गने,  

घ) लनिावि कायव वा सेवा गाउँपालिका  र उपभोक्ता सलिलत वा 
िाभग्राही सिदुायको सहभालगतािा सभपन्न वा उपिब्ि हनुे,  

ङ) सभपन्न लनिावि कायवको सञ्चािन वा ििवत सभभार उपभोक्ता 
सलिलत वा िाभग्राही सिदुायिे गनुव पने, 

ि) गाउँपालिकािे उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिदुायिाई 
उपिब्ि गराईने पेश्की रकि, 

छ) सभपन्न लनिावि कायव वा सेवाको भकु्तानीको ितव र तररका, र 

ज) अन्य आवश्यक कुराहरु ।  

(४) उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिदुायिाई लनिावि कायव वा 
सेवाको काि ददंदा उपलनयि (३) को खण्ड (ख) बिोशजिको िागत 
अनिुानिा रहेको िूल्य अलभवृवद्ध कर, ओभरहेड, कशन्टन्जेन्सी रकि 
र जनसहभालगताको अंि कट्टा गरेर िात्र भकु्तानी ददनपुनेछ ।  

(५) सािान्यतया उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिदुायबाट कायव 
गराउँदा पेश्की उपिब्ि गराइने छैन । तर, आयोजनाको प्रकृलत 
अनसुार पेश्की रकि नददएसभि काि प्रारभभ नहनुे अवस्था भएिा 
सभझौता रकिको बढीिा बीस प्रलतित रकिसभिको अलग्रि रुपिा 
पेश्की ददन ससनेछ । त्यसरी ददएको पेश्कीको अशन्ति वकस्ता 
भकु्तानी गनुव अशघ फछ्यौट गरी ससनपुनेछ । 

(६) उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिदुायिे हरेक वकस्ताको 
कािको प्राववलिक िूल्याङ्कन, तोवकएको गाउँपालिकाका प्राववलिकिे 
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स्वीकृत िागत, इशस्टिेट, ड्रईङ्ग, लडजाइन अनसुार काि भएको 
पाइएिा कायव सभपन्न प्रलतवेदन बनाईददन ु पनेछ र काि सभपन्न 
भएपलछ प्राववलिक कायवसभपादन प्रलतवेदन, लबि, भपावई र खिव 
प्रिाशित गने अन्य कागजात त्यस्तो सलिलत वा सिदुायको बैठकबाट 
अनिुोदन गराई गाउँपालिकािा पेि गनुव पनेछ ।  

(७) उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिदुायिे आफूिे प्रत्येक 
वकस्तािा गरेको खिवको सूिना साववजलनक स्थििा टाँस गनुवपनेछ 
र आफूिे गरेका कािकारबाहीको सभबन्ििा कायवपालिकािे तोकेको 
प्रविया बिोशजि तोकेको अवलिलभत्र साववजलनक पररिि गनुवपनेछ 
। 

(८) गाउँपालिकािे उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिदुायिाई 
सभबशन्ित कािको िालग प्राववलिक सहयोग उपिब्ि गराउन नससन े
भएिा सो कािको िालग आवश्यक प्राववलिक जनिशक्त सो सलिलत 
वा सिदुाय आफैिे करारिा लनयकु्त गनव ससनेछ । त्यसरी लनयकु्त 
गररएको प्राववलिकिाई ददनपुने पाररश्रलिक गाउँपालिकािे कट्टा 
गरेको कशन्टन्जने्सीबाट भकु्तानी गनुवपनेछ ।  

तर, त्यस्तो पाररश्रलिक िागत अनिुानको तीन प्रलतित भन्दा बढी 
हनुे छैन ।  

(९) उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिदुायबाट सञ्चालित हनु ेलनिावि 
कायविा िोडर, एससाभेटर, रोिर, डोजर, ग्रडेर ववटुलिन लडस्ट्रीव्यटुर, 

ववटुलिन ब्वाइिर जस्ता हेभी िेिीनहरु प्रयोग गनव सवकने छैन । 

तर, िागत अनिुान तयार गदावको सियका हेभी िेिीन प्रयोग गनुव 
पने जवटि प्रकृलतको कायव भनी उल्िेख भएको रहेछ भन ेसभबशन्ित 
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प्राववलिकको लसफाररसिा गाउँपालिकाबाट सहिलत लिई त्यस्ता 
िेिीन प्रयोग गनव सवकनेछ ।  

(१०) उपलनयि (९) को प्रलतबन्िात्िक वासयांि ववपरीत हेभी 
िेिीन प्रयोग गरेको पाइएिा त्यस्तो उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही 
सिदुायसँग भएको सभझौता रद्द गररनेछ । 

(११) उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिूदायिे पाएको काि आफैिे 
सभपन्न गनुव पनेछ र कुन ैलनिावि व्यवसायी वा सब कन्ट्रसटरबाट 
गराउन सवकने छैन । कुनै कारिवि सो सलिलत वा सिदुाय 
आफैिे सियिा सो काि सभपन्न गनव नससने भएिा सो कुराको 
सूिना गाउँपालिकािाई ददन ुपनेछ । त्यसरी सूिना प्राप्त भएपलछ 
गाउँपालिकािे सो सभबन्ििा आवश्यक जाँि गरी सो सलिलत वा 
सिदुायसँग भएको सभझौता तोडी बाँकी काि ऐन र यस लनयिाविी 
बिोशजि गराउन ुपनेछ ।  

(१२) उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिदुायिे लनिावि कायव सभपन्न 
गररसकेपलछ गाउँपालिकािे खटाएको प्राववलिक किविारीबाट त्यस्तो 
कािको जाँिपास गराई गाउँपालिकािबाट प्राप्त रकि र 
जनसहभालगताबाट व्यहोररएको श्रि, नगद वा शजन्सी सिेत कूि 
खिवको वववरि गाउँपालिकािा पिे गनुव पनेछ । गाउँपालिकािे 
त्यसरी प्राप्त भएको वववरि तथा उक्त लनिावि कायवको सभे, लडजाइन, 

िागत अनिुान, सपुररवेिि र कायवसभपादन गने व्यशक्त तथा 
पदालिकारीको नाि र पद सिेत खलु्ने गरी कायव सभपन्न प्रलतवेदन 
तयार गरी अलभिेख राख्न ुपनेछ ।  
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(१३) उपलनयि (१२) बिोशजि लनिावि कायव सभपन्न भएपलछ 
गाउँपालिकािे सोको रेखदेख, ििवत सभभार गने शजभिेवारी सिेत 
तोकी आयोजनाको स्वालित्व उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही 
सिदुायिाई न ैहस्तान्तरि गनुव पनेछ ।  

(१४) उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिदुायिे आफूिे प्राप्त गरेको 
कुनै रकि दरुुपयोग गरेको पाइएिा गाउँपालिकािे छानलबन गरी 
त्यस्तो रकि उपभोक्ता सलिलतका पदालिकारीहरुबाट दािासाहीिे 
सरकारी बाँकी सरह असिु उपर गनुव पनेछ । त्यस्तो रकि असिु 
उपर गने कायविा गाउँपालिकािाई सहयोग पयुावउन ुसभबशन्ित प्रिखु 
शजल्िा अलिकारीको कतवव्य हनुेछ ।  

(१५) उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिदुायिे प्राप्त गरेको कुन ै
काििा लनिावि व्यवसायीिाई संिग्न गराइएको पाइएिा 
गाउँपालिकािे उक्त उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिदुायसँग 
भएको सभझौता रद्द गरी त्यस्तो उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही 
सिदुायिाई भववष्यिा त्यस्तो वकलसिको कुन ै काि गनव नददन े
अलभिेख राखी सो काि गने लनिावि व्यवसायीिाई कािो सूिीिा 
राख्न साववजलनक खररद अनगुिन कायावियिा लसफाररस गनुव पनेछ 
। 

(१६) यस लनयि बिोशजि उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही 
सिदुायबाट काि गराउँदा गाउँपालिकािे देहायका ववषयका 
सभबन्ििा अपनाउन ु पने कायवववलि साववजलनक खररद अनगुिन 
कायावियिे तोकेबिोशजि हनुेछः—  

क) श्रि िूिक कािको लनिावरि,  
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ख) उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिूदायको गठन ववलि र काि, 

कतवव्य र अलिकार, 

ग) काि वा सेवािा लितव्यवयता, गिुस्तरीयता, ददगोपना अलभवृवद्ध 
गने तररका, 

घ) आभदानी खिवको अलभिेख राख्न,े 

ङ) काि वा सेवाको सपुररवेिि र अनगुिन,  

ि) लनिाविकायवको फरफारक र जाँिपास, र 

छ) अन्य आवश्यक कुराहरु । 

(१७) उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिूदायिे उपलनयि (१३) 
बिोशजि हस्तान्तररत आयोजनाको सेवा उपयोग गरे वापत 
उपभोक्तािे लतनुवपने सेवा िलु्क तोसन ससनेछ र त्यस्तो िलु्क जभिा 
गने कुनै कोष खडा गरी सोही कोषबाट त्यस्तो लनिावि कायव सञ्चािन 
तथा ििवत सभभार गनुवपनेछ । 

१०८. अिानतबाट लनिावि कायव गराउनेः (१) गाउँपालिकािे अिानतबाट 
काि गनव खिवगने अलिकार प्राप्त अलिकारीिे आफुभन्दा एक तह 
िालथको अलिकारीको स्वीकृलत लिन ुपनेछ ।  

(२) अिानतबाट काि गनुवपदाव सो कािको िालग आवश्यक पने 
प्राववलिक सेवा र लनिावि सािग्री ऐन र यस लनयिाविीको प्रकृया 
बिोशजि खररद गरी ज्यािािा काि गराउन ुपनेछ ।  

(३) यस लनयिाविी बिोशजि अिानतबाट लनिावि कायव गनुव परेिा 
त्यस्तो काि एकिाख रुपैयाँिा नबढाई खण्ड खण्ड गरी वातावबाट 
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गराउन वा लनिावि सभबन्िी काि आवश्यक लनिावि सािग्री उपिब्ि 
गराई ज्यािािा ददन सवकनेछ । 

 

१०९. गैर सरकारी संस्थाबाट काि गराउने सभबन्िी व्यवस्थाः (१) 
गाउँपालिकािे ऐनको दफा ४६ बिोशजि गैर सरकारी संस्थाबाट 
काि गराउनकोेे िालग त्यस्तो कािको आवश्यकता, वकलसि, 

सियावलि, कािको गिुस्तर, जनिशक्त, कायव सञ्चािन ववलि सवहतको 
कायविेत्रगत ितव र िाग्ने रकिको िोटािोटी अनिुान तयार गनुव 
पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजिको काि गराउनको िालग त्यस्तो काि 
गर्रने उदे्दश्य राखी प्रिलित कानून बिोशजि दताव भएको र लनयि 
१९ बिोशजिको िौजदुा सूिीिा सिावेि भएका गैर सरकारी 
संस्थािाई कभतीिा पन्र ददनको अवलि ददई रावियस्तर वा 
स्थानीयस्तरको दैलनक सिािारपत्रिा सूिना प्रकािन गरी सो 
संस्थाबाट प्रस्ताव िाग गनुव पनेछ ।  

(३) उपलनयि (२) बिोशजिको सूिनािा देहायका कुराहरु खिुाउन ु
पनेछः– 

क) गाउँपालिकाको नाि र ठेगाना, 
ख) प्रस्ताववत कायवको प्रकृलत, पररिाि र अन्य आवश्यक वववरि, 

ग) प्रस्ताववत कायव गनुव पने स्थान र सभपन्न गनुवपने अवलि, 

घ) प्रस्ताव दाशखिा गनुव पने अशन्ति लिलत र स्थान, 

ङ) प्रस्तावको ढाँिा, 
ि) प्रस्तावदातािे प्रस्तावसाथ पेि गनुवपने कागजात,  
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छ) भकु्तानीका ितव र कर कट्टी, र 
ज) गाउँपालिकािे आवश्यक ठानेका अन्य कुरा । 

(४) उपलनयि (२) बिोशजिको िाग अनसुार पनव आएका प्रस्तावहरु 
प्रस्तावदाताको रोहवरिा खोिी ििुलु्का तयार गनुव पनेछ । 

(५) िूल्याङ्कन सलिलतिे उपलनयि (१) बिोशजिको कायविेत्रगत ितव 
पूरा गरी न्यूनति रकि प्रस्ताव गने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव 
स्वीकृलतका िालग प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत सिि लसफाररस गनुव 
पनेछ ।  

(६) उपलनयि (५) बिोशजि लसफाररस भएको प्रस्ताव उपयकु्त 
देशखएिा गाउँपालिकािे त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत गरी सभबशन्ित 
प्रस्तावदातािाई सभझौता गनव आउन लिलत खोिी सूिना ददन ुपनेछ 
र त्यस्तो लिलतिा लनज उपशस्थत भएिा लनजसँग सभझौता गनुव पनेछ 
। 

(७) उपलनयि (६) बिोशजि सूिना ददईवएको प्रस्तावदाता सभझौता 
गनव नआएिा लनजपलछको उपलनयि (१) बिोशजिको कायव िेत्रगत 
ितव पूरा गरी सवैभन्दा कि रकि प्रस्ताव गने प्रस्तावदातासँग 
सभझौता गनव सवकनेछ ।  

 

पररच्छेद - १० 

पनुराविोकन सभबन्िी व्यवस्था 

११०. प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत सिि ददईने लनवेदनिा खिुाउन ुपने 
कुराः खररद कारबाही वा लनिवयको पनुराविोकनको िालग ऐनको 
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दफा ४७ बिोशजि प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतसिि लनवेदन ददन 
िाहने  बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदातािे त्यस्तो लनवेदनिा देहायका 
कुराहरु खिुाई हस्तािर गरेको हनु ुपनेछः— 

क) लनवेदकको नाि, ठेगाना, टेलिफोन, फ्यासस नभवर र ईििे 
ठेगाना, 

ख) सङ्गदठत संस्था भए त्यसरी लनवेदन ददन सो संस्थािे प्रदान 
गरेको अलिकार पत्र, 

ग) बोिपत्र संखया,  
घ) लनवेदन ददनपुने त्यगत र कानूनी आिार,  

ङ) सभबद्ध कागजातको प्रलतलिवप । 

 

१११. रकिको हदः ऐनको दफा ४७ को उपदफा (८) को प्रयोजनको 
िालग दईु करोड रुपैयाँभन्दा कि रकिको खररद कारबाहीको 
सभबन्ििा पनुराविोकन सलिलत सिि लनवेदन ददन सवकने छैन 
।    

तर, पूववयोग्यता वा प्राववलिक प्रस्ताव जस्ता िूल्य नखलु्ने प्रकृलतका 
बोिपत्र वा प्रस्तावको िूल्याङ्कन उपर पनुराविोकन सलिलत सिि 
लनवेदन ददन यस लनयििे बािा पने छैन ।  

 

११२. पनुराविोकनको िालग ददइने लनवेदनिा खिुाउन ुपने कुराः (१) 
ऐनको दफा ४९ बिोशजि पनुराविोकनको िालग लनवेदन ददन 
िाहने बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदातािे सो लनवेदनिा देहायका कुरा 
खिुाई हस्तािर गरेको हनु ुपनेछः—      
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क) लनवेदकको नाि, ठेगाना, टेलिफोन नभबर, फ्यासस नभवर र 
इिेि ठेगाना,  

ख) सँगदठत संस्थाको तफव बाट लनवेदन ददइने भए त्यसरी लनवेदन 
ददन अलिकार प्रदान गने कागजात,  

ग) खररद कारबाहीको संशिप्त वववरि,   

घ) खररद सभझौता भइसकेको भए त्यस्तो सभझौता भएको लिलत 
र प्राप्त गने आपूलतवकताव, लनिावि व्यवसायी, पराििवदाता वा सेवा 
प्रदायक,  

ङ) लनवेदकिे खररद सभझौता पाउन ु पने त्यगत तथा कानूनी 
आिार,   

ि) खररद सभझौता प्राप्त गनेिे त्यस्तो सभझौता पाउन नपने 
त्यगत तथा कानूनी आिार,  

छ) लनवेदकको साभपशिक (प्रोपराईटरी), व्यापाररक र अन्य गोप्य 
जानकारी सरुिा गनवको िालग पनुराविोकन सलिलतिे कुन ै
वविेष उपाय गररददन ुपने भए त्यस्तो वविेष उपाय, र  

ज) सभझौता प्राप्त नगरेका कारििे लनवेदकिाई भएको वा पगु्न 
ससने वास्तववक हालन नोससानी ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजिको लनवेदनको साथ लनवेदकिे आफूिे 
गरेको दावी पवुष्ट गने कागजातको प्रलतलिवप संिग्न गनुव पनेछ । 
त्यस्तो कागजात लनजसँग हनु नससने प्रकृलतको भएिा लनजिे त्यस्तो 
कागजात सभबशन्ित लनकायबाट शझकाई पाउन पनुराविोकन सलिलत 
सिि अनरुोि गनव ससनेछ ।      
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(३) उपलनयि (१) बिोशजिको लनवेदनिा उशल्िशखत ववषयका 
सभबन्ििा लनवेदकिे पनुराविोकन सलिलत सिि सनुवुाई गराउन 
िाहेिा सो सभबन्िी कारि र आिार त्यस्तो लनवेदनिा खिुाउन ु
पनेछ ।  

११३. जिानत राख्न ुपनेः (१) ऐनको दफा ५० बिोशजि लनवेदन ददन े
लनवेदकिे बोिपत्र वा प्रस्ताविा आफूिे कबोि गरेको रकिको 
०.१५ (िनु्य दिििब एक पाँि) प्रलतितिे हनु आउन ेरकि 
बराबरको नगद रकि वा कभतीिा नब्बे ददन िान्य अवलि भएको 
बैङ्क जिानत पेि गनुव पनेछ ।     

(२) पूववयोग्यता वा प्राववलिक प्रस्ताव जस्ता िूल्य नखलु्न ेप्रकृलतका 
प्रस्तावको िूल्याङ्कन उपर पनुराविोकन सलिलत सिि लनवेदन ददन ु
पदाव पूववयोग्यता प्रस्तावको हकिा लनयि ६१ को उपलनयि (१) 
को प्रलतबन्िात्िक वासयांिको अिीनिा रही तोवकएको एकिषु्ट 
रकि र प्राववलिक प्रस्तावको हकिा बोिपत्र जिानतको दि 
प्रलतितिे हनुे रकि बराबर जिानत राख्न ुपनेछ । 

(३) पनुराविोकन सलिलतिे आफू सिि परेको लनवेदन उपर गने 
कारबाही सभबन्िी व्यबस्था संघीय कानून बिोशजि हनुेछ ।      

 

११४. पनुराविोकनको लनवेदन पठाउने तररकाः (१) प्रिखु प्रिासकीय 
अलिकृत वा पनुराविोकन सलिलत सिि पनुराविोकनको िालग ददन े
लनवेदन बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदाता आफैिे बझुाउन वा हिुाक, 

कुररयर वा ववद्यतुीय िाध्यिवाट पठाउन ससनेछ ।     
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(२) उपलनयि (१) बिोशजि हिुाक, कुररयर वा ववद्यतुीय िाध्यिवाट 
पठाइएको लनवेदन ऐन वा यस लनयिाविीिा तोवकएको 
सियावलिलभत्र नपगेुिा त्यस्तो लनवेदन उपर कुनै कारबाही हनु ेछैन 
।    

(३) गाउँपालिकािे उपलनयि (१) बिोशजि पनुराविोकनको लनवेदन 
परेको जानकारी प्राप्त गरेपलछ पनुराविोकन सलिलतिे लनिवय 
नददएसभि खररद सभझौता रोक्का राख्न ुपनेछ ।  

 

११५. जानकारी तथा प्रलतवियािा उल्िेख गनुवपने कुराः (१) ऐनको दफा 
५० को उपदफा (३) बिोशजि कायावियिे पनुराविोकन 
सलिलतिाई ददन े जानकारी तथा प्रलतवियािा पनुराविोकनको 
लनवेदनिा गररएको दावी सभबन्िी त्यगत वववरि, खररद 
कारबाहीको कानूनी आिार र सभवद्ध कागजातको प्रलतलिवप संिग्न 
गनुव पनेछ ।     

(२) पनुराविोकन सलिलतिे कायावियिाई खररदसँग सभबशन्ित 
कागजातिध्ये उपयकु्त कागजात वा त्यसको कुनै अंि पेि गनव 
आदेि ददएिा कायावियिे आदेि बिोशजिको कागजात उपिब्ि 
गराउन ुपनेछ ।  

      

११६. उपशस्थत हनुपुनेः पनुराविोकन सलिलतिे पनुराविोकनको िििा 
उपशस्थत हनु सूिना गरेको अवस्थािा सूिना बिोशजि आलिकाररक 
प्रलतलनलि उपशस्थत हनु ेव्यबस्था कायावियिे लििाउन ुपनेछ ।    
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११७. उजूरी सभबन्िी लनिवयको अलभिेखः पनुराविोकनको सभबन्ििा 
कायाविय, पनुराविोकन सलिलत वा अन्य लनकायबाट भएको लनिवय 
र त्यस्तो लनिवयको सभबन्ििा अपनाइएको उपिारात्िक 
कदिहरुको अलभिेख राखी त्यसको जानकारी प्रत्येक वषव 
साववजलनक खररद अनगुिन कायावियिाई ददन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद - ११ 

खररद सभझौता सभबन्िी व्यवस्था 

११८. बजेट संकेत उल्िेख गनुवपनेः गाउँपालिकािे खररद सभझौतािा 
बजेट संकेत उल्िेख गनुव पनेछ । 

 

११९. सभझौता गनव कायवसभपादन जिानत पेि गनुवपनेः (१) स्वीकृत 
बोिपत्रको बोिपत्रदातािे ऐनको दफा २७ को उपदफा (४) 
बिोशजि कायवसभपादन जिानत पेि गदाव बोिपत्र सभबन्िी 
कागजातिा उल्िेख भएको ढांिािा ऐनको दफा २७ को उपदफा 
(३) बिोशजिको भयादलभत्र वाशिज्य बैंकबाट जारी भएको 
कायवसभपादन जिानत पेि गनुव पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजिको कायव सभपादन जिानत पेि गदाव 
ऐनको दफा २७ को उपदफा (४) िा उल्िेख गरे बिोशजिको 
रकि हनु ुपनेछ ।  
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(३) उपलनयि (२) बिोशजि खररद सभझौतािा रकि नखलु्न े
सभझौताको हकिा गाउँपालिकािे बोिपत्र सभबन्िी कागजातिा 
तोकी ददएको कायवसभपादन जिानत पेि गनुव पनेछ । 

(४) खररद सभझौतािा अन्यथा व्यवस्था भएकोिा बाहेक उपलनयि 
(१) बिोशजिको कायवसभपादन जिानतको िान्य अवलि त्यस्तो 
सभझौतािा उशल्िशखत िािसािान आपूलतव वा हस्तान्तरि गनुवपने 
अशन्ति अवलि वा प्रत्याभलूत (वारेन्टी) को अवलि वा लनिावि कायवको 
त्रवुट सच्िाउने दावयत्व (लडफेसट िायलबलिवटज) को अवलिभन्दा 
कभतीिा एक िवहना बढी अवलिको हनुपुनेछ । 

(५) ववदेिी वैंकिे जारी गरेको कायव सभपादन जिानत नपेाििा 
स्थापना भएको कुन ै वाशिज्य बैंकिे प्रलत प्रत्याभलूत (काउण्टर 
ग्यारेन्टी) गरेको भएिा िात्र िान्य हनुेछ । 

 

१२०. सभझौता कायावन्वयन सभबन्िी व्यवस्थाः (१) गाउँपालिकािे खररद 
सभझौता कायावन्वयन गदाव आवश्यकतानसुार देहायका काि गनुव 
पनेछः— 

क) खररद सभझौता भएपलछ सभबशन्ित आपूलतवकताव, पराििवदाता, 
सेवा प्रदायक वा लनिावि व्यवसायीसँग आवश्यक भए बैठक 
(पोष्ट लबड कन्फे्रन्स) गने, 

ख) सभझौता कायावन्वयन सभबन्िी कायवयोजना र कायवतालिका 
तयार गने,  

ग) सभझौताको ितव बिोशजि सियलभतै्र प्रलततपत्र खोल्ने व्यवस्था 
गने, 
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घ) आवश्यक भएिा सभझौता कायावन्वयन टोिी गठन गने, 

ङ) सभझौता प्रिासन कायवयोजना अनसुार खररद सभझौता 
कायावन्वयनको प्रगलत अनगुिन गने र गिुस्तर पिको लनरीिि 
र परीिि गने,  

ि) लनिावि व्यवसायीिाई लनिावि कायवस्थि सभुपन ेर सो स्थिसभि 
पहँेुिको व्यवस्था लििाउने, खररद सभझौताको हेरफेर, 

भेररएिन आदेि, िूल्य सिायोजन, खररद सभझौता लनिभवन वा 
अन्त, कायव सभपन्न प्रिािीकरि, भकु्तानी आददको व्यवस्थापन 
गने, 

छ) गाउँपालिका र आपूलतवकताव, पराििवदाता, सेवा प्रदायक वा 
लनिावि व्यवसायीबीि कुन ैवववाद उत्पन्न भए त्यस्तो सभझौतािा 
उशल्िशखत वववाद सिािानको उपाय अपनाउने, सभझौता 
उल्िंघन भएको अवस्थािा सभझौतािा उशल्िशखत उपिार 
सभबन्िी व्यवस्था अनसुार कारबाही अशघ बढाउने, 

ज) बजेट र िागत िेखा (कस्ट एकाउन्टीङ्ग) को पि िगायत 
सभझौता कायावन्वयनको वविीय पिको व्यवस्थापन गने,  

झ) लनिावि व्यवसायीिे लनिावि कायवस्थििा अनसूुिी–१२ 
बिोशजिको वववरि सूिना पाटीिा अलनवायव रूपिा राख्न े
व्यवस्था गनुव पने, 

ञ) सभझौता कायावन्वयनसँग सभबशन्ित कागजात लसिलसिाबद्ध र 
व्यवशस्थत ढंगिे राख्न,े 

ट) सभपादन भएको काि स्वीकृत गने, र 
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ठ) सभझौता कायावन्वयनको आवलिक प्रलतवेदन एक तह िालथको 
अलिकारी सिि पेि गने । 

(२) यस लनयिाविीिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन 
खररद सभझौता कायावन्वयनको सपुरीवेिि गने गाउँपालिका वा अन्य 
लनकायिे आपूलतवकताव, पराििवदाता, सेवा प्रदायक वा लनिावि 
व्यवसायीको खररद सभझौतािा उशल्िशखत अलिकारिा प्रलतकुि असर 
नपने गरी नसिा, स्पेलसवफकेिन र खररद सभझौताको ितव अनसुार 
खररद सभझौता कायावन्वयन भए नभएको सपुरीवेिि गनव ससनेछ 
। 

१२१. बीिा गराउन ु पनेः (१) खररद सभझौतािा अन्यथा व्यवस्था 
भएकोिा बाहेक दि िाख रुपैयाँभन्दा बढी िूल्यको लनिावि कायव 
गने लनिावि व्यवसायीिे देहायको कुराको बीिा गराउन ुपनेछः—  

क) लनिावि सािग्री, प्रयोग गररने िेशिन, औजार वा प्िाण्ट िगायत 
लनिावि कायवको पिूव प्रलतस्थापन खिव,  
स्पष्टीकरिः यस खण्डको प्रयोजनको िालग “खिव” भन्नािे नाफा 
सिेतिाई जनाउँछ ।  

ख) पेिागत िलु्क, लनिावि कायवको कुनै भाग भत्काउन, हटाउन 
तथा कंुडा ककव ट वा खेर गएको सािग्री हटाउनको िालग 
िाग्ने खिव िगायत हानी वा नोससानी भए वापत हनुे खिव वा 
सो सभबन्िी आनषुावङ्गक खिव सिेट्नका िालग खण्ड (क) 
बिोशजिको प्रलतस्थापन खिवको पन्र प्रलतित रकि वा खररद 
सभझौतािा उल्िेख भए बिोशजिको अलतररक्त रकि,  
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ग) लनिावि व्यवसायीिे लनिाविस्थििा ल्याएको आफ्नो उपकरि 
र अन्य वस्तकुो लनिावि स्थििा प्रलतस्थापन गनव िाग्ने पयावप्त 
रकि,  

घ) लनिावि व्यवसायीिाई लनिाविस्थि सशुभपएको लिलतदेशख 
हस्तान्तरि प्रिािपत्र जारी गररन े लिलतसभि लनिावि कायवको 
कुनै खण्ड वा अंििा उपलनयि (२) िा उल्िेख भएको कारि 
बाहेक अन्य जनुसकैु कारिबाट हनुे सबै हानी नोससानी, 

ङ) लनिावि व्यवसायीको देहायका दावयत्वहरुः  

(१) लनिावि व्यवसायीिे त्रवुट सच्याउन े दावयत्वको अवलििा 
आफ्नो दावयत्व पािन गने िििा भएको हानी नोससानी, 
र 

(२) त्रवुट सच्याउने दावयत्वको अवलि प्रारभभ हनुअुशघ उत्पन्न 
भएको कुनै कारिबाट त्रवुटसच्याउने दावयत्वको अवलििा 
भएको हानी नोससानी । 

ि) कािदारको दघुवटना वीिा गनुवपने ।  

(२) यस लनयििा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन लनिावि 
व्यवसायीिे उपलनयि (१) को खण्ड (घ) बिोशजिको वीिाबाट 
देहायका कारिबाट भएको हानी नोससानी वा िलतको िालग दावयत्व 
वहन गनुव पने छैन: - 

क) यदु्ध, ित्रतुा वा आििि,  

ख) ववद्रोह, िाशन्त, लबप्िव वा सैलनक िासन वा गहृ यदु्ध,  
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ग) वववकरिको फैिावट, आिववक इन्िनको वववकरि वा 
आिववक इन्िनको ज्विनबाट उत्पन्न आिववक फोहर वा 
वववकरियकु्त ववषादी ववष्फोट वा अन्य हालनकारक तत्वहरुको 
ववष्फोट वा आिववक संयोजन वा सोको आिववक अंिको 
प्रदषुि,  र 

घ) ध्वलनक वा लतव्र ध्वलनक गलतिा उड्ने हवाई जहाज वा हवाई 
यन्त्रद्वारा श्रृशजत वायकुो िाप ।   

(३) खररद सभझौतािा अन्यथा व्यवस्था भएकोिा बाहेक लनिावि 
कायव गदाव वा त्यसिा रहेको कुन ै त्रवुट सिुार गदाव भएको वा 
त्यस्ता कायवको पररिािस्वरुप भएको देहायको हानी नोससानी 
वापतको िलतपूलतवको दावी र त्यस्तो दावी सभबन्िी कारबाही गदाव 
िागेको खिव तथा दस्तरु लनिावि व्यवसायीिे व्यहोनुव पनेछः— 

क) कुनै व्यशक्तिाई िोटपटक िागेिा वा लनजको ितृ्य ुभएिा, 
वा  

ख) लनिावि कायविा बाहेक कायव सञ्चािन र सभपन्नको 
लसिलसिािा कुन ैसभपशििा भएको हानी नोससानी, 

(४) िािसािान खररदिा लस.आई.पी. (सयाररज एण्ड इन्सोरेन्स 
पेड टु) िूल्यको कभतीिा ११० प्रलतित रकि बराबरको 
गोदािदेशख गोदािसभि यदु्ध, हडताि र आगजनी सिेतको सबै 
जोखीि ब्यहोने गरी बीिा गराउन ुपनेछ । 
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(५) पराििव सेवा खररदिा पराििवदातािे सभझौता गरेको तीस 
ददन लभत्र सभझौताको कुि रकिको सबै वकलसिको जोशखि 
व्यहोने गरी गाउँपालिकािाई लनितव भकु्तानी हनु ेपेिागत दावयत्व 
बीिा (प्रोफेसनि िायलबलिटी इन्सोरेन्स) गराउन ुपनेछ । 

(६) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतको लिशखत स्वीकृलत लबना बीिाका 
ितविा कुनै पररवतवन गनव सवकने छैन ।  

१२२. पेश्की भकु्तानी र फछयौट गने व्यवस्थाः (१) आपूलतवकताव, लनिावि 
व्यवसायी, सेवाप्रदायकिाई ऐनको दफा ५२क. को अिीनिा रही 
खररद सभझौतािा व्यवस्था भए बिोशजि पेश्की ददन सवकनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजि ददइएको पेश्की रकि जभिा भएको 
बैंकको खाता र खिवको प्रयोजन खलु्ने िालसक वववरि आपूलतवकताव, 
लनिावि व्यवसायी वा सेवा प्रदायकिे गाउँपालिकािाई लनयलित 
रूपिा उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(३) उपलनयि (१) बिोशजि पशे्की ददँदा आपूलतवकताव, लनिावि 
व्यवसायी वा सेवाप्रदायकबाट त्यस्तो पेश्की रकि खाभन ेगरी र 
लनजिे सभझौता बिोशजि काि नगरेिा सो लनकायिे अनरुोि गरेपलछ 
तत्काि त्यस्तो लनकायिाई भकु्तानी गने गरी वाशिज्य बैङ्कबाट जारी 
भएको बैङ्क जिानत एवं त्यस्तो बैङ्क जिानत ववदेिी बैङ्किे जारी 
गरेको भए नेपाि लभत्रको वाशिज्य बैङ्किे प्रलत प्रत्याभलूत (काउन्टर 
ग्यारेण्टी) लिई पेश्की ददन ुपनेछ । 

(४) उपलनयि (३) बिोशजिको बैंक जिानतको िान्य अवलि खररद 
सभझौतािा उल्िेख भएको पेश्की फछयौट गनुव पने अवलि भन्दा 
कभतीिा एक िवहना भन्दा बढी अवलिको हनु ुपनेछ । 
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(५) गाउँपालिकािे उपलनयि (१) बिोशजि ददएको पेश्की खररद 
सभझौतािा उल्िेख भए बिोशजि प्रत्येक रलनङ्ग लबि वा अन्य लबि 
बीजकबाट कट्टा गनुव पनेछ ।  

(६) आपूलतवकताव, लनिावि व्यवसायी, सेवाप्रदायकिे खररद सभझौता 
बिोशजिको काि त्यस्तो सभझौतािा उशल्िशखत सियावलि लभत्र 
सभपादन नगरेको कारििे यस लनयि बिोशजिको पेश्की फछ्यौट 
हनु नसकेिा गाउँपालिकािे उपलनयि (३) बिोशजिको बैंक 
जिानतको रकि सभबशन्ित बैंकबाट प्राप्त गरी पेश्की फछयौट गनुव 
पनेछ र लनजबाट त्यस्तो पेश्की रकिको सयकडा दि प्रलतित 
ब्याज सिेत असूि उपर गनुव पनेछ । 

(७) गाउँपालिकािे प्रलततपत्रद्वारा िािसािान शझकाउँदा आफ्नो 
कायावियिा िािसािान प्राप्त भएको लिलतिे तीस ददनलभत्र प्रलततपत्र 
खोिेको पेश्की रकि फछ्र्यौट गनुव पनेछ । 

(८) िािसािान उपिब्ि गराउने सभबशन्ित आपूलतवकतावबाट 
िािसािान उपिब्ि हनु नसकेकोिा वा िािसािान उपिब्ि 
गराउने लनिावररत सियलभत्र िािसािान प्राप्त हनु नसकेिा 
सािारितया प्रलततपत्र रद्द गनुव पनेछ र सो वापत बैंकिा जभिा 
भएको रकि वफताव लिई प्रलततपत्र खोिेको पेश्की रकि फछ्र्यौट 
गनुव पनेछ । 

 

१२३. वप्रलसपिेन्ट लनरीििः (१) ववदेिबाट खररद गररने िािसिानको 
वप्रलसपिेन्ट लनरीिि गनुवपने भएिा गाउँपालिकािे सो देििा आफ्नो 
प्रलतलनलि लनयकु्त गरी त्यस्तो लनरीिि गराउन ससनेछ ।  
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(२) उपलनयि (१) बिोशजि प्रलतलनलि लनयकु्त गदाव ऐन र यस 
लनयिाविी बिोशजिको कायवववलि अपनाई लनयकु्त गनुवपनेछ । 

 

१२४. िािसािानको लनरीिि र स्वीकृलतः (१) गाउँपालिकािे आपूलतव 
गररएका िािसािान सभझौतािा उशल्िशखत प्राववलिक 
स्पेलसवफकेिन र गिुस्तर बिोशजिका भए नभएको लनरीिि वा 
परीिि गनुव गराउन ुपनेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोशजि लनरीिि वा परीिि गदाव गराउँदा 
िािसािान लनरीिि वा परीिि सभबन्िी प्रिलित कानून भए सोही 
कानून बिोशजि र नभएिा खररद सभझौतािा उशल्िशखत कायवववलि 
बिोशजि गनुव पनेछ । त्यस्तो कायवववलि पलन नभए गाउँपालिकािे 
उपयकु्त सभझेको कायवववलि बिोशजि गनुव पनेछ ।  

(३) उपलनयि (१) को प्रयोजनको िालग गाउँपालिकािे त्यस्तो 
लनरीिि वा परीिि गने प्रयोजनका िालग एक वा एकभन्दा बढी 
लनकाय वा अलिकारी तोसन वा सभबशन्ित िािसािान सभबन्िी 
बढीिा तीन जना ववज्ञ रहेको एक सलिलत गठन गनव ससनेछ ।  

(४) उपलनयि (३) बिोशजिको लनकाय, अलिकारी वा सलिलतिे 
आपूलतव गररएका िािसािान लनररिि वा परीिि गदाव गाउँपालिकािे 
त्यस्तोेे िािसािानको निनुा र ववशिष्टता लसिबन्दी गरी राखेको 
भए त्यस्तो निूना र ववशिष्टता बिोशजि जाँि गनुवपनेछ । त्यसरी 
जाँि गदाव त्यस्तो निूना र ववशिष्टता अनरुुप भएको िािसािान 
स्वीकृत गरी नभएका िािसािान आपूलतवकताविाई नै वफताव गनुव 
पनेछ । 
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(५) उपलनयि (४) बिोशजि लनरीिि वा परीिि गदाव 
आवश्यकतानसुार सबै िािसािान वा सोको निूना छनौट गरी 
लनरीिि वा परीिि गनव सवकनेछ ।  

(६) लनरीिि वा परीिि गने लनकाय, अलिकारी वा सलिलतिे 
उपलनयि (४) र (५) बिोशजि लनरीिि वा परीिि गरी सकेपलछ 
स्वीकृत र अस्वीकृत िािसािानको वववरि उल्िेख गरी लनरीिि 
प्रलतवेदन तयार गनुव पनेछ । त्यस्तो प्रलतवेदनिा जाँि भएको 
िािसािानको नाि, प्रलतित, स्पेलसवफकेिन, लनरीिि वा परीििको 
पररिाि उल्िेख गनुव पनेछ र त्यस्तो प्रलतवेदनिाई गाउँपालिकािे 
खररद कारबाहीको अलभिेखको रुपिा राख्न ुपनेछ । 

(७) यस लनयि बिोशजि िािसािान लनरीिि वा परीिि गदाव 
लनरीिि वा परीिि गने लनकाय, अलिकारी वा सलिलत र 
आपूलतवकतावबीि कुन ै वववाद उत्पन्न भएिा त्यस्तो वववाद खररद 
सभझौतािा उल्िेख भएको वववाद सिािानको प्रकृया बिोशजि 
सिािान गनुवपनेछ । 

(८) यस लनयििा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन पच्िीस 
हजार रुपैयाँ सभिको िािसािान गाउँपालिकाको भण्डार 
िाखा/इकाईको प्रिखुिे आवश्यक लनरीिि वा परीिि गरी 
बशुझलिन ससनेछ ।  

 

१२५. िािसािानको लििाि लबिी तथा रकि असूिी गनेः (१) लनयि 
१२४ को उपलनयि (४) बिोशजि अस्वीकृत िािसािान 
आपूलतवकताविे तत्काि वफताव निगे खररद सभझौतािा तोवकएको 
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सिायावलि लभत्र त्यस्तो िािसािान उठाई वफताव िैजान र सोको 
सट्टा स्पेलसवफकेिन बिोशजिको सािान आपूलतव गनव गाउँपालिकािे 
आपूलतवकताविाई लिशखत जानकारी ददन ुपनेछ ।  

(२) गाउँपालिकािे उपलनयि (१) बिोशजिको जानकारी हिुाक वा 
कुररयर सलभवस िाफव त पठाउन ेभए वफती रलसद सवहतको पत्र पठाउन ु
पनेछ ।   

(३) उपलनयि (१) बिोशजिको सूिनाको अवलिलभत्र आपूलतवकताविे 
िािसािान बशुझलिन अस्वीकार गरेिा वा खररद सभझौतािा 
तोवकएको सिायावलि लभत्र उठाई निगेिा गाउँपालिकािे त्यस्तो 
िािसािान साववजलनक लििाि लबिी गरी सो िािसािान भण्डारि 
गनव िागेको खिव र त्यस सभबन्िी अन्य खिवहरु, बाकँी रहेको पेश्की 
रकि, पूवव लनिावररत िलतपूलतव र लनजिे गाउँपालिकािाई लतनुवपने अन्य 
कुनै रकि भए सो रकि सिेत लििाि लबिी िूल्यबाट कट्टा गरी 
बांकी रहेको रकि आपूलतवकताविाई वफताव गनुव पनेछ ।  

(४) उपलनयि (३) बिोशजिको लििाि लबिीबाट प्राप्त भएको रकि 
सिेतबाट असूि हनु नसकेको रकि आपूलतवकतावबाट प्रिलित कानून 
बिोशजि सरकारी बाकँी सरह असूि उपर गररनेछ । 

 

१२६. कायव स्वीकार प्रलतवेदनः (१) गाउँपालिकािे सभपन्न भएको लनिावि 
कायव, आपूलतव गररएको िािसािान वा प्रदान गररएको सेवा स्वीकादाव 
सोको प्रलतवेदन तयार गनुव पनेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोशजिको प्रलतवेदनिा देहायका कुरा उल्िेख 
हनु ुपनेछः— 
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क) खररद सभझौता संखया,  
ख) सभपन्न भएको लनिावि कायव, प्राप्त भएको िािसािान वा सेवाको 

वववरि, 

ग) लनिावि कायव सभपन्न भएको वा िािसािान वा सेवा प्राप्त भएको 
लिलत,  

घ) सभपन्न लनिावि कायव, प्राप्त िािसािान वा सेवा स्वीकृत भएको 
लिलत ।  

(३) उपलनयि (२) बिोशजिको प्रलतवेदन तयार भएपलछ 
गाउँपालिकािे आवश्यक प्रविया परूा गरी भकु्तानीको िालग आलथवक 
प्रिासन िाखा वा लनकायिा अलबिभव िेखी पठाउन ुपनेछ । 

१२७. भेररएिन आदेिः (१) खररद सभझौता गदावको बखत पूवावनिुान 
गनव नसवकएको पररशस्थलत सो सभझौता कायावन्वयनको िििा 
लसजवना भई ऐनको दफा ५४ बिोशजि गाउँपालिकािे भेररएसन 
आदेि जारी गनुव पने भएिा यस लनयिाविी बिोशजिको प्रविया 
पूरा गरी देहाय अनसुार पदालिकारीिे जारी गनव ससनेछः  

क) गाउँपालिकािा पाँि प्रलतितसभिको भेररएिन प्रिखु प्रिासकीय 
अलिकृतिे, 

ख) गाउँपालिकािा पन्र प्रलतितसभिको भेररएिन अध्यििे, 

ग) गाउँपालिकािा पन्र प्रलतितभन्दा िालथको भेररएिन 
कायवपालिकािे । 

(२) उपलनयि (१) बिोशजि लनिावि कायवको भेररएसन आदेि जारी 
गनुव पदाव देहाय बिोशजिको वववरि खिुाई ऐनको दफा ५४ 
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बिोशजि त्यस्तो भेररएसन स्वीकृत गने अलिकार प्राप्त पदालिकारीिे 
प्रिाशित गरेको हनु ुपनेछ: - 

(क) लनिावि कायवको ड्रईङ, लडजाईन तथा स्पेलसवफकेिन आदद 
बदल्न ु पने वा नपने र बदल्न ु पने भएिा लनिावि कायवको 
आिारभतू प्रकृलत वा िेत्र पररवतवन हनुे वा नहनु ेकुरा,  

(ख) भेररएिन पररिािको प्राववलिक पषु्ट्याईं र कारि,  

(ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बिोशजि िागत अनिुानिा 
प्रभाव पने भए सोको प्रलतित, र  

(घ) स्वीकृत बजेट तथा कायविििा परे वा नपरेको कुरा ।  

(३) उपलनयि (१) बिोशजि िािसािान वा अन्य सेवा कायवको 
भेररएसन आदेि जारी गनुव पदाव देहाय बिोशजिको वववरि खिुाई 
ऐनको दफा ५४ बिोशजि यस लनयिको उपलनयि (१) िा तोवकए 
बिोशजि भेररएसन स्वीकृत गने अलिकार प्राप्त पदालिकारीिे प्रिाशित 
गरेको हनु ुपनेछ: -  

(क) िािसािान वा अन्य सेवाको ड्रईङ, लडजाईन तथा स्पेलसवफकेिन 
आदद बदल्न ु पने वा नपने र बदल्न ु पने भएिा त्यस्तो 
िािसािान वा सेवाको आिारभतू प्रकृलत वा िेत्र पररवतवन हनु े
वा नहनुे कुरा,  

(ख) भेररएिन पररिािको प्राववलिक पषु्ट्याईं र कारि,  

(ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बिोशजि िागत अनिुानिा 
प्रभाव पने भए सोको प्रलतित,  

(घ) स्वीकृत बजेट तथा कायविििा परे वा नपरेको कुरा ।  
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(४) उपलनयि (१) बिोशजि पराििव सेवाको भेररएसन आदेि जारी 
गनुव पदाव देहाय बिोशजिको वववरि खिुाई ऐनको दफा ५४ 
बिोशजि यस लनयिको उपलनयि (१) िा तोवकए बिोशजि भेररएसन 
स्वीकृत गने अलिकार प्राप्त पदालिकारीिे प्रिाशित गरेको हनु ुपनेछ: 
-  

(क) पराििव सेवाको कायविेत्र, आवश्यकता, कायविेत्रगत ितव, 
योग्यता वा वविेषज्ञता आदद बदल्न ुपने नपने र बदल्न ुपने 
भएिा त्यस्तो सेवाको आिारभतू प्रकृलत वा िेत्र वा प्रस्ताववत 
दि वा वविेषज्ञ पररवतवन हनु ेवा नहनुे कुरा,  

(ख) भेररएिन पररिािको प्राववलिक पषु्ट्याईं र कारि,  

(ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बिोशजि िागत अनिुानिा 
प्रभाव पने भए सोको प्रलतित, र  

(घ) स्वीकृत बजेट तथा कायविििा परे वा नपरेको कुरा । 

(५) गाउँपालिकािे उपलनयि (१) बिोशजि भेररएसन आदेि जारी 
गदाव वविेषज्ञहरूको सिूह िाफव त आवश्यक जाँिबझु गराई प्राप्त 
लसफाररसको आिारिा िात्र जारी गनव ससनेछ । 

१२८. िूल्य सिायोजनः (१) गाउँपालिकािे िूल्य सिायोजन गनव सवकन े
कुरा खररद सभझौतािा उल्िेख गनुव  पनेछ । 

(२) खररद सभझौतािा िूल्य सिायोजनको व्यवस्था गदाव देहायका 
कुराहरु सिेत उल्िेख गनुव पनेछः— 
क) िूल्य सिायोजन गने अवस्था,  
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ख) लनिावरि गने सूत्र, यस खण्ड बिोशजि सूत्र लनिावरि गदाव सभपन्न 
भएको काििा िागेको श्रि, सािग्री र उपकरिहरुको िात्र 
िूल्य सिायोजन हनुे गरी सूत्र लनिावरि गनुव पनेछ । 

ग) िूल्य सिायोजनको अलिकति रकि,  

घ) खण्ड (ख) बिोशजिको सूत्रिा प्रयोग गररने िूल्यको संरिना 
(श्रि, उपकरि, सािग्री, ईन्िनको िूल्य आदद),  

ङ) प्रत्येक िूल्य संरिनाको िूल्य सिायोजन गनव प्रयोग गररन े
सभवद्ध िूल्यसूिी (ईन्डीसेज)  

ि) िूल्यसूिी उल्िेख गनव प्रयोग गररने िदु्रा र भकु्तानी ददन प्रयोग 
गररने िदु्रावीिको ववलनिय दरको घटवढ िापन गने तररका,  

छ) िूल्य सिायोजन सूत्र प्रयोग गनव लिइने आिार लिलत (बेसिाइन 
डेट), 

ज) िूल्य सिायोजन सूत्र िागू हनुे सियको अन्तराि, र 

झ) िूल्य सिायोजन सूत्रको प्रयोगबाट देशखन ुपने न्यूनति िूल्य 
बवृद्ध र िूल्य सिायोजन सभबन्िी प्राविान िागू हनु पूरा हनु ु
पने अन्य ितव तथा वन्देज ।  

(३) यस लनयि बिोशजि गररन ेिूल्य सिायोजनको अलिकति रकि 
सािान्यतया िरुु सभझौता िूल्यको पच्िीस प्रलतितभन्दा बढी 
हनुेछैन । िूल्य सिायोजनको रकि सो िूल्यभन्दा बढी हनुे भएिा 
गाउँपालिकािे खररद सभझौता अन्त्य गनव, सभझौता िूल्यिाई स्वीकृत 
बजेटलभत्र पानवको िालग लनिावि व्यवसायी, आपूलतवकताव, सेवा प्रदायक 
वा पराििवदातासँग वाताव गनव वा खिव घटाउन े अन्य उपाय 
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अविभवन गनव ससने वा थप बजेट व्यवस्था गररने व्यवस्था खररद 
सभझौतािा गनव सवकनेछ । 

१२९. खररद सभझौताको अवलि थप गनव सवकनेः (१) ऐनको दफा ५६ 
बिोशजिको अवस्था परी खररद सभझौता बिोशजिको काि त्यस्तो 
सभझौताको अवलि लभत्र पूरा गनव नसवकने भएिा सभबशन्ित लनिावि 
व्यवसायी, आपूलतवकताव, सेवा प्रदायक वा पराििवदातािे कारि 
खिुाई खररद सभझौताको भयाद सवकन ुकभतीिा पन्र ददन अगावै 
गाउँपालिकािा अवलि थपको िालग लनवेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजि लनवेदन प्राप्त भएपलछ सभबशन्ित 
अलिकार प्राप्त अलिकारीिे सो सभबन्ििा आवश्यक जाँिबझु गनव 
वा गराउन ससनेछ । त्यसरी जािँबझु गदाव वा गराउँदा लनजिे 
देहायका कुरा वविार गनुव पनेछः– 

क) सभबशन्ित लनिावि व्यवसायी, आपूलतवकताव, सेवा प्रदायक वा 
पराििवदातािे खररद सभझौता बिोशजिको काि सिय िै 
सभपन्न गनव भरिग्दरु प्रयास गरेको लथयो वा लथएन, 

ख) गाउँपालिकािे लनिावि व्यवसायी, आपूलतवकताव, सेवा प्रदायक 
वा पराििवदातािाई सभझौता बिोशजि उपिब्ि गराउन ुपने 
कुरा उपिब्ि गराएको लथयो वा लथएन,  

ग) ऐनको दफा ६७क. बिोशजि कागजात शझकाएको 
कारिबाट काििा वढिाइ भएको हो वा होइन, र 

घ) काबबुावहरको पररशस्थलतको कारिबाट काििा वढिाई भएको 
हो वा होईन । 
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(३) उपलनयि (२) बिोशजि जाँिबझु गदाव लनवेदनिा उशल्िशखत 
कारि िनालसब देशखएिा छ िवहनासभिको अविी बोिपत्र 
स्वीकृत गने अलिकारी र सोभन्दा बढी अवलिको कायवपालिकािे 
थप गनव ससनेछ । 

१३०. पूवव लनिावररत िलतपूलतवः खररद सभझौतािा पूवव लनिावररत िलतपूलतवका 
सभबन्ििा देहायको व्यवस्था गनव सवकनेछः– 

क) आपूलतवकताव, पराििवदाता, सेवा प्रदायक वा लनिावि व्यवसायीको 
वढिाईको कारििे खररद सभझौता बिोशजिको काि सो 
सभझौतािा तोवकएको भयादिा सभपन्न हनु नसकेिा लनजिे 
गाउँपालिकािाई सभझौता रकिको दि प्रलतितिा नवढ्ने गरी 
सािारितया प्रलत ददन सभझौता रकिको िनु्य दिििब िनु्य 
पाँि प्रलतित पूवव लनिावररत िलतपूलतव ददन ुपने तर लनजको काब ु
बावहरको पररशस्थलत परी वा कुन ैगशल्त वा हेििेियाई नभई 
कायवसभपादन वा आपूलतव गनव वढिा भएिा त्यस्तो िलतपूलतव लतनव 
नपने, र 

ख) खण्ड (क) बिोशजिको पूवव लनिावररत िलतपूलतव लतदैिा 
सभबशन्ित आपूलतवकताव, पराििवदाता, सेवा प्रदायक वा लनिावि 
व्यवसायी खररद सभझौता बिोशजिको कायव सभपादन गने 
दावयत्वबाट िकु्त हनु नससने । 

 

१३१. लबि वा ववजकिा उल्िेख हनुपुने कुराः (१) लनिावि व्यवसायी, 
आपूलतवकताव, सेवा प्रदायक वा पराििवदातािे यस लनयि बिोशजि 
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भकु्तानीको िालग पेि गने रलनङ लबि वा अन्य कुनै लबि ववजकिा 
कभतीिा देहायका कुरा उल्िेख गनुव पनेछः–  

क) लबि वा ववजकको लिलत, 

ख) आपूलतवकताव, लनिावि व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा पराििवदाताको 
नाि ठेगाना, 

ग) खररद सभझौता,  
घ) आपूलतव गररएको िािसािान वा सेवाको वववरि वा सभपन्न 

भएको लनिावि कायवको नाप, आकार, पररिाि र िूल्य, 

ङ) लसपिेन्ट तथा भकु्तानीको ितव, 
ि) खररद सभझौता बिोशजि लबि वा ववजक साथ पेि गनुवपने 

आवश्यक कागजात, 

छ) िािसािानको खररदको हकिा लबि वा ववजकसाथ खररद 
आदेि, खररद सभझौता वा बोिपत्र स्वीकृलत पत्रिा ददईएको 
लनदेिन बिोशजि गाउँपालिकािे तोकेको ढाँिाको लसवपङ्ग वा 
अन्य आवश्यक कागजात, र 

ज) आफ्नो सभपकव  ठेगाना ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजि लबि वा ववजक प्राप्त भएपलछ 
गाउँपालिकािे त्यस्तो लबि वा ववजक खररद सभझौतािा उशल्िशखत 
प्राविान बिोशजिको भए नभएको जांेँि गरी सो अनरुुपको नभएिा 
सोको जानकारी सभबशन्ित आपूलतवकताव, लनिावि व्यवसायी, 
सेवाप्रदायक वा पराििवदातािाई तरुुन्त ददन ुपनेछ ।  
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१३२. लबि वा ववजकको भकु्तानीः (१) खररद सभझौता अनसुार 
गाउँपालिकािे रलनङ लबि वा अन्य कुनै लबि ववजकको भकु्तानी 
गदाव करारका ितव बिोशजि देहायका कुन ैवा सबै आिार बिोशजि 
गनव ससने कुरा उल्िेख गनव सवकनछे :- 

क) िालसक आिारिा,  
ख) प्राववलिक नाप जाँि गरी नापी वकताब (िेजरिेन्ट वकु) िा 

उल्िेख भएको वास्तववक कायवसभपादनको आिारिा,  
ग) खररद सभझौतािा सभपन्न कायव िापन गने सूिकाङ्क 

तोवकएकोिा त्यस्तो सूिकाङ्क प्राप्त भएपलछ र त्यस्तो सूिकाङ्क 
नतोवकएकोिा सभपन्न भएको कायवको आिारिा,  

घ) हस्तान्तरि गररएको वा पूरा गररएको कायवको पररिािको 
आिारिा, र 

ङ) लनयि १३१ को उपलनयि (१) बिोशजि वा प्रलततपत्रको 
ितवको आिारिा । 

(२) रलनङ लबि वा अन्य कुन ैलबि ववजकको भकु्तानी लिनको िालग 
आपूलतवकताव, लनिावि व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा पराििवदातािे खररद 
सभझौता बिोशजि आवश्यक पने कागजात पेि गनुव पनेछ । 

(३) उपलनयि (१) बिोशजिको पिे भएको रलनङ लबि वा अन्य 
कुनै लबि लबजक र कागजात सभबशन्ित अलिकारीिे ३० (तीस) 
ददनलभत्र स्वीकृत गरी खररद सभझौता अनसुारको अवलिलभत्र भकु्तानी 
सिेत गनुव पनेछ । 
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(४) गाउँपालिकािे उपलनयि (१) बिोशजि भकु्तानी गदाव ररटेन्सन 
िनी वापत रलनङ वा अन्य लबि वा ववजकिा उशल्िशखत रकिकोे े
पाँि प्रलतित रकि कट्टा गरी राख्न ुपनेछ । 

तर, खररद सभझौतािा ररटेन्सन िनी कट्टा गनुव नपने व्यवस्था भएिा 
त्यस्तो रकि कट्टा गररन ेछैन । 

(५) खररद सभझौतािा लबि वा लबजक बिोशजिको रकि शिघ्र 
भकु्तानी गरेिा आपूलतवकताव, लनिावि व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा 
पराििवदातािे त्यस्तो भकु्तानीको लनशश्चत रकि वा प्रलतित छुट ददन े
कुरा उल्िेख गररएको भएिा गाउँपालिकािे त्यसरी भकु्तानी गदाव 
छुट रकि कट्टा गरेर िात्र भकु्तानी ददन ुपनेछ । 

(६) गाउँपालिकािे खररद सभझौतािा देहायका व्यवस्था गनव 
ससनेछः– 

क) खररद सभझौतािा अशघल्िो कुनै रलनङ लबि वा अन्य कुनै लबि 
ववजकिा िेशखएका कुरा कुनै कारिवि वा भिूवि िेशखन 
गई भकु्तानी रकि सच्याउन ुपने भएिा आफैिे वा सभबशन्ित 
आपूलतवकताव, लनिावि व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा पराििवदाताको 
अनरुोििा त्यस पलछका रलनङ लबि वा अन्य कुन ै लबि 
ववजकिा त्यस्तो भकु्तानी रकि सच्याउन वा हेरफेर गनव 
सवकने, र 

ख) आपूलतवकताव, लनिावि व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा पराििवदातािे 
खररद सभझौताको ितव बिोशजि कायवसभपादन नगरेिा रलनङ 
लबि वा अन्य कुनै लबि ववजक बिोशजिको  भकु्तानी नददन 
वा काट्न ससन े। 
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(७) गाउँपालिकािे उपलनयि (१) बिोशजिको भकु्तानी खररद 
सभझौतािा उशल्िशखत अवलिलभत्र ददन ु पनेछ । सो अवलिलभत्र 
भकु्तानी नददएिा खररद सभझौता बिोशजिको व्याज भकु्तानी गनुव 
पनेछ । 

(८) आपूलतवकताव, लनिावि व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा पराििवदातािाई 
पच्िीस हजार रुपैंयाँभन्दा बढी रकि भकु्तानी गदाव एकाउन्ट पेयी 
िेक वा ववितुीय िाध्यिबाट भकु्तानी गनुव पनेछ । 

१३३. अशन्ति भकु्तानीः (१) खररद सभझौता बिोशजि सभपन्न भएको 
कायव गाउँपालिकािे स्वीकार गरेपलछ आपूलतकताव, लनिावि व्यवसायी, 
सेवा प्रदायक वा पराििवदातािाई करारका ितव बिोशजि अशन्ति 
भकु्तानी ददन ु पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजि अशन्ति भकु्तानी ददंदा लनिावि कायवको 
हकिा त्रवुट सच्िाउन ेअवलि सिाप्त भएपलछ कायव सभपादन जिानत 
र लनयि १३२ को उपलनयि (४) बिोशजि कट्टा गररएको ररटेन्सन 
िनी रकिको पिास प्रलतित रकि वफताव गनुव पनेछ । ररटेन्सन 
िनीको बाँकी पिास प्रलतित रकि सभबशन्ित आपूलतकताव, लनिावि 
व्यवसायी वा सेवा प्रदायकिे सभबशन्ित आन्तररक राजस्व 
कायावियिा कर वववरि पेि गरेको प्रिाि कागजात पेि गरेपलछ 
भकु्तानी ददन ुपनेछ ।  

तर, त्रवुट सच्िाउने अवलिलभत्र सभबशन्ित लनिावि व्यवसायीिे त्रवुट 
नसच्याएिा गाउँपालिकािे ररटेन्सन िनी वा जिानत वापतको रकि 
प्रयोग गरी त्रवुट सच्याउन ससनेछ । 
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(३) यस लनयििा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन संयकु्त 
उपििको हकिा ररटेन्सन िनी भकु्तानी गदाव आन्तररक राजश्व 
कायावियिा कर वववरि पेि गरेको कागजात पेि भएपलछ भकु्तानी 
ददइनेछ । 

(४) खररद सभझौतािा लनिावि व्यवसायी, आपूलतवकताव, सेवा प्रदायक 
वा पराििवदातािे उपलनयि (१) बिोशजि अशन्ति भकु्तानी लिनको 
िालग गाउँपालिकासँग देहायका दावी बाहेक अन्य दावी नगने कुरा 
उल्िेख गनव सवकनेछः—  

क) वविेष दावी, 
ख) खररद कायव सभपादन गदाव उत्पन्न भएको वा हनु े तेस्रो पि 

प्रलतको लनिावि व्यवसायी, आपूलतवकताव, सेवा प्रदायक वा 
पराििवदाताको दावयत्व, र 

ग) खररद सभझौताको सभपादन गदाव तेस्रो पिका सभबन्ििा 
लनिावि व्यवसायी, आपूलतवकताव, सेवा प्रदायक वा पराििवदातािे 
व्यहोरेको तर गाउँपालिकासँग दावी नगरेको र सियिा 
जानकारी नभएको दावयत्व सभबन्िी सोिभनावको दावी ।  

 

१३४. कायव सभपन्न प्रलतवेदन पेि गनुवपनेः (१) खररद सभझौता बिोशजि 
लनिावि कायव सभपन्न भएको तीस ददनलभत्र सभबशन्ित लनिावि 
व्यवसायीिे लनिावि भए बिोशजिको (एज लबल्ट) नसिा 
गाउँपालिकािा पेि गनुव पनेछ । 

(२) कुन ैलनिावि कायव सभपन्न भई त्रवुट सच्याउने दावयत्वको अवलि 
सिाप्त भएपलछ प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिे त्यस्तो लनिावि कायव 
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स्वीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइन वा स्पेलसवफकेिन बिोशजि भए नभएको 
कुरा प्राववलिक किविारीबाट जाँिबझु गराई कायव सभपन्न प्रलतवेदन 
तयार गराउन ुपनेछ । 

(३) उपलनयि (२) बिोशजि जािँबझु गने प्राववलिकिे सभपन्न 
लनिावि कायव स्वीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइन वा स्पेलसवफकेिन बिोशजि भए 
नभएको जाँि गरी गाउँपालिका सिि प्रलतवेदन पेि गनुव पनेछ । 

(४) उपलनयि (१) बिोशजिको लनिावि भए बिोशजिको नसिा र 
उपलनयि (३) बिोशजि पेि भएको कायव सभपन्न प्रलतवेदन बोिपत्र 
स्वीकृत गने अलिकारी सिि पेि गनुव पनेछ ।  

तर, प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिे बोिपत्र स्वीकृत गरेको भए यस्तो 
प्रलतबेदन अध्यि सिि र अध्यििे नै बोिपत्र स्वीकृत गरेको भए 
कायवपालिका सिि पेि गनुव पनेछ । 

(५) उपलनयि (४) बिोशजिको अलिकारीिे आवश्यक देखेिा कायव 
सभपन्न प्रलतवेदनिा उशल्िशखत ववषयका सभबन्ििा आफैं िे जाँिबझु 
गनव वा कुन ैप्राववलिक किविारी वा प्राववलिक किविारीहरुको टोिी 
िाफव त जाँिबझु गराउन ससनेछ ।  

(६) उपलनयि (५) बिोशजि जािँबझु गदाव सभपन्न लनिावि कायव 
स्वीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइन वा स्पेलसवफकेिन बिोशजि भएको पाइएिा 
त्यस्तो अलिकारीिे त्यस्तो लनिावि कायव स्वीकृत गनुव पनेछ । 

(७) उपलनयि (६) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन उपलनयि 
(४) बिोशजि कायव सभपन्न प्रलतवेदन पेि भएको लिलतिे पैँतािीस 
ददनलभत्र उपलनयि (५) बिोशजि जाँिबझु गने कायव सभपन्न नभएिा 
त्यस्तो लनिावि कायव स्वतः स्वीकृत भएको िालननेछ । 
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(८) यस लनयििा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन 
उपलनयि (३) बिोशजि पेि भएको कायव सभपन्न प्रलतवेदन दि 
िाख रुपैंयाँसभिको लनिावि कायवको हकिा गाउँपालिकािे प्राववलिक 
किविारीबाट जाँि गराउन ुपनेछ । त्यसरी जाँि गदाव वा गराउँदा 
त्यस्तो लनिावि कायव स्वीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइन वा स्पेलसवफकेिन 
बिोशजि भएको पाइएिा प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिे कायव सभपन्न 
प्रलतवेदन स्वीकृत गनुव पनेछ । 

(९) यस लनयि बिोशजि कायव सभपन्न प्रलतवेदन स्वीकृत भएपलछ 
गाउँपालिकािे सभबशन्ित लनिावि व्यवसायीिाई कायव सभपन्न 
प्रिािपत्र (वकव  कभप्िीसन सवटववफकेट) ददन ुपनेछ ।  

 

१३५. सियभन्दा अशघ काि सभपन्न गनेिाई परुस्कार ददन सवकनेः (१) 
खररद सभझौतािा तोवकएको अवलिभन्दा अशघ काि सभपन्न गने 
लनिावि व्यवसायीिाई गाउँपालिकािे परुस्कार ददन ससने व्यवस्था 
गनव ससनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजिको परुस्कारको रकि लनिावरि गदाव 
खररद सभझौतािा तोवकएको सिय भन्दा जलत ददन अशघ कायव सभपन्न 
भएको हो त्यलत ददनका िालग उपलनयि (३) बिोशजिको आिारिा 
लनिावरि गनुव पनेछ । 

(३) उपलनयि (२) बिोशजिको दर लनिावरि गदाव लनिावि 
व्यवसायीिे खरीद सभझोेैतािा तोवकएको अवलिलभत्र काि सभपन्न 
गनव नसके वापत दैलनक रुपिा जलत रकि गाउँपालिकािाई पूवव 
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लनिावररत िलतपूलतव लतनुव पने हो त्यलत नै रकि बराबरको दर लनिावरि 
गनुव पनेछ ।  

(४) यस लनयििा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन 
परुस्कारको कुि रकि सभझौता रकिको दि प्रलतितभन्दा बढी 
हनुे छैन । 

 

१३६. सवुवस्ताको आिारिा खररद सभझौताको अन्त्य गदाव ददनपुने 
भकु्तानीः (१) गाउँपालिकािे ऐनको दफा ५९ को उपदफा (४) 
बिोशजि साववजलनक वहतको िालग सवुवस्ताको आिारिा सभझौताको 
अन्त्य गरेकोिा सभबशन्ित आपूलतवकताव, लनिावि व्यवसायी, 
पराििवदाता वा सेवा प्रदायकिाई देहाय बिोशजिको रकि भकु्तानी 
ददन ु पनेछ । त्यसरी भकु्तानी ददंदा लनजिे कुनै पेश्की रकि 
लिएको रहेछ भने त्यस्तो पेश्की कटाएर िात्र भकु्तानी ददन ुपनेछ 
:- 

क) स्वीकायव रुपिा सभपन्न भईसकेको कायव, आपूलतव वा सेवा वापत 
गनुवपने भकु्तानी बाकँी भए सो भकु्तानी,  

ख) खररद सभझौता बिोशजि गाउँपालिकाको प्रयोजनको िालग 
उत्पाददत िािसािानको िूल्य, लनिाविस्थििा ल्याइएका लनिावि 
सािग्री, 

ग) लनिावि स्थिबाट उपकरि हटाउन िाग्न ेिनालसव खिव, 
घ) लनिावि कायविा िात्र िगाईएका ववदेिी किविारीको स्वदेि 

वफती खिव, र  

ङ) आवश्यक भए लनिावि कायवको संरिि र सरुिा खिव । 
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(२) उपलनयि (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन 
गाउँपालिकािे साववजलनक वहतको िालग सवुवस्ताको आिारिा खररद 
सभझौता अन्त्य गनव ददएको सूिना आपूलतवकताविे प्राप्त गरेको लिलतिे 
सात ददनलभत्र लसपिेन्टको िालग तयार हनु े र तयार भएका 
िािसािान त्यस्तो सभझौताका ितव र िूल्यिा स्वीकार गनुव पनेछ 
।  

(३) उपलनयि (२) िा उशल्िशखत िािसािान बाहेक अन्य 
सािानको सभबन्ििा गाउँपालिकािे देहाय बिोशजि गनव ससनेछः— 
क) िािसािानको कुन ैअंि पूरा गराई सभझौतािा उशल्िशखत ितव 

र िूल्यिा प्राप्त गने, वा 
ख) बाँकी रहेका िािसािानको आपूलतव आदेि रद्ध गने र 

आपूलतवकताविे आंशिक रुपिा तयार गरेको िािसािान वा सेवा 
र सभझौता अन्त्य हनु ु अगावै आपूलतवकताविे खररद गरेको 
सािग्री वा पाटवपूजाव वापत आपसी सहिलतबाट िञ्जुर गररएको 
रकि लनजिाई भकु्तानी गने । 

 

१३७. खररद सभझौता उल्िंघन भए प्राप्त हनुे उपिारः (१) खररद 
सभझौतािा आपूलतवकताव, लनिावि व्यवसायी, पराििवदाता वा सेवा 
प्रदायकिे खररद सभझौताको उल्िंघन गरेिा गाउँपालिकािाई प्राप्त 
हनुे उपिार उल्िेख गनुव पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजिको उपिार ऐनको दफा ५९ िा 
िेशखएको अलतररक्त देहाय बिोशजि हनु ससनेछः— 
क) त्रवुटपूिव कायव अस्वीकार गने,  
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ख) त्रवुटपूिव िािसािान तत्काि हटाउने र सभबशन्ित आपूलतवकताव, 
लनिावि व्यबसायी, पराििवदाता वा सेवा प्रदायकबाट प्रलतस्थापन 
गनव िगाउने, 

ग) सियिा कायव सभपादन हनु नसके वापतको पूबव लनिावररत 
िलतपूलतव प्राप्त गने, 

घ) सभझौताको अन्त्य गने र सभझौता बिोशजिको काि नगने 
आपूलतवकताव, लनिावि व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा पराििवदाताको 
खिविा त्यस्तो कायव सभपन्न गराउन,े 

ङ) आनषुांलगक िलतपूलतव भराउने, र 

ि) प्रिलित कानून वा खररद सभझौता बिोशजि उपिब्ि हनुे अन्य 
उपिार । 

 

पररच्छेद - १२ 

आय ठेक्का बन्दोबस्त सभबन्िी व्यवस्था 

१३८. आन्तररक आयको िालग ठेक्का वन्दोवस्त गनव ससनेः (१) प्रिलित 
कानून बिोशजि सभािे लनिवय गरे अनसुारको कर, सेवािलु्क, दस्तूर 
तथा अन्य आन्तररक आय असूि गनव एक आलथवक वषवको िालग 
ठेक्का बन्दोवस्त गनव सवकनेछ । 

तर, आन्तररक आय बवृद्ध हनुे देशखएिा वा पटक पटक ठेक्का 
बन्दोबस्त गदाव प्रिासलनक दावयत्व बढ्न जाने अवस्थािा बढीिा 
तीन वषवसभिको िालग एकैपटक ठेक्का बन्दोबस्त गनव सवकनेछ । 
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स्पष्टीकरिः यस लनयिको प्रयोजनको िालग “आन्तररक आय” भन्नािे 
नेपािको संवविानको अनसूुिी– ८ र अन्य संघीय तथा प्रदेि 
कानूनिे प्रदान गरेको अलिकार अन्तगवत रही आफ्नो िेत्रलभत्र 
संकिन गनव पाउने आय सभझन ुपछव । 

(२) यस लनयि बिोशजि ठेक्का बन्दोबस्त गदाव िागत प्रभावकारी 
हनु,े प्रिासलनक सहजता हनुे वा आय बवृद्ध हनुससने अवस्थािा ऐन 
र यस लनयिाविीको अिीनिा रही अन्य गाउँपालिका वा 
नगरपालिकासंग आपसी सहिलतद्वारा संयकु्त रुपिा ठेक्का बन्दोबस्त 
गनव सवकनेछ । 

(३) यस लनयि बिोशजि ठेक्का बन्दोबस्त गदाव सािान्यतया आलथवक 
वषव िरुु हनु ुअगालड न ैठेक्का सभझौता गररससन ुपनेछ ।  

(४) उपलनयि (१) बिोशजि ठेक्का बन्दोवस्त गदाव देहायको 
कायवववलि अपनाउन ुपनेछ: - 
क) आगािी आलथवक वषवको िालग प्रत्येक आन्तररक आय श्रोतको 

उपिब्िता, सभभाववत पररिािन, सो श्रोत पररिािनको 
व्यवस्थापन तथा िागत र िाि ुवषवको ठेक्का अङ्क सिेत वविार 
गरी आन्तररक आयको प्रिेपि गरी न्यूनति ठेक अङ्क र 
असिुी कायवतालिका सिेत भएको कायावन्वयन कायव योजना 
तयार गनुव पनेछ । 

ख) खण्ड क. बिोशजि असूिी कायवतालिका र कायावन्वयन 
कायवयोजना तयार भईसकेपलछ ठेक्का बन्दोबस्त गनवको िालग 
आलथवक ऐनिे लनिावरि गरेको दररेट, ठेक्काका सािान्य तथा 
वविेष ितवहरु र सूिनािा उल्िेख गररने कुराहरु तथा अन्य 
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आवश्यक वववरिहरु सिेत सिावेि भएको ठेक्का सभबन्िी 
कागजात तयार गनुव पनेछ । 

ग) खण्ड क. बिोशजिको कायावन्वयन कायव योजनाको आिारिा 
कुनै आन्तररक आय पाँि िाख रुपयैाँ भन्दा कि उठ्न ेभएिा 
सोझै वातावद्वारा र सो भन्दा बढी उठ्ने भएिा बोिपत्र आह्वान 
गरी सभझौता गनुव पनेछ । 

घ) खण्ड ग. बिोशजि बोिपत्र आह्वान गदाव दििाख रुपैयाँसभि 
भए स्थानीय स्तरिा लनयलित प्रकािन हनुे दैलनक पलत्रका वा 
रावियस्तरको पलत्रकािा कभतीिा पन्र ददनको भयाद ददई 
सूिना प्रकािन गनुव पनेछ र त्यस्तो सूिना कायाविय, वडा 
कायावियहरु, शजल्िा प्रिासन कायाविय, शजल्िा सिन्वय 
सलिलतको कायाविय, िािपोत कायाविय, कोष तथा िेखा 
लनयन्त्रक कायाविय, तथा लनिावि व्यवसायी संस्था भए त्यस्ता 
संस्थाको कायावियिा सिेत सवैिे देख्न ेगरी साववजलनक ठाउँिा 
सूिना टाँस गरी सोको ििुलु्का वा टाँसेको जानकारी प्राप्त गनुव 
पनेछ । दििाख रुपैया ँ भन्दा बढी भएिा कभतीिा तीस 
ददनको भयाद ददई रावियस्तरको दैलनक पलत्रकािा सूिना 
प्रकािन गनुव पनेछ । यस्तो सूिना कायावियको वेभसाईटिा 
सिेत राख्न ुपनेछ ।  

ङ) खण्ड घ. बिोशजिको सूिनािा देहायका कुराहरु खिुाउन ु
पनेछ :- 

(१) ठेक्काका िखुय िखुय ितवहरु, 
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(२) श्रोतगत र स्थानगत वववरि र उठाउन ु पने आन्तररक 
आयको सभभाववत पररिाि, 

(३) ठेक्का सभझौता बिोशजिको रकि एकिषु्ट बझुाँउदा छुट 
ददईने भए सो कुरा, 

(४) बोिपत्र फारि प्राप्त हनु ेस्थान र तररका, 
(५) बोिपत्र पठाउन ुपने तररका, 
(६) बोिपत्र पठाउन ुपने कायाविय वा अलिकारीको नाि, 

(७) बोिपत्र बापत िाग्न ेदस्तरु, 

(८) बोिपत्र दाशखिा हनुपुने अशन्ति लिलत र सिय, तथा 
बोिपत्र खोलिन ेसिय, लिलत र स्थान, 

(९) बोिपत्र उपर लनिवय हनुे लिलत,  

(१०) जिानत बापत राख्न ुपने रकि वा वैंङ्क ग्यारेन्टीको वकलसि 
र िान्य अवलि, 

(११) अन्य आवश्यक कुराहरु । 

च) खण्ड ङ. को उपखण्ड (७) बिोशजि बोिपत्र फारािको दस्तरु 
कायि गदाव लनयि ५६ िा उल्िेख भए बिोशजिको िूल्य 
कायि गनुव पनेछ । 

छ) खण्ड ङ. बिोशजि प्रकाशित सूिनाको भयादलभत्र पनव आएका 
बोिपत्रहरुको दताव, खोल्न े कायवववलि, बोिपत्रदाताको 
प्रलतलनलििे पेि गनुवपने वववरि तथा अन्य कायवववलि यसै 
लनयिाविीिा उल्िेख भए बिोशजि हनुेछ । 

ज) खण्ड घ. बिोशजि प्रथि पटक बोिपत्र आव्हान गदाव बोिपत्र 
पनव नआएिा वा रीत पूववकको एउटा पलन बोिपत्र प्राप्त नभएिा 
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वा कबोि अङ्क अनिुालनत न्यूनति ठेक्का अङ्कभन्दा कि भएिा 
पवहिो पटकको िालग तोवकएको भयादभन्दा कभतीिा आिा 
भयाद ददई पनुः बोिपत्र आह्वान गनुव पनेछ । 

झ) खण्ड ज. बिोशजि दोस्रो पटक सूिना प्रकािन गदाव पलन 
बोिपत्र नपरेिा कभतीिा सात ददनको भयाद ददई खण्ड ङ. 
बिोशजिको सूिनािा देहायको कुराहरु थप गरी साववजलनक 
बढाबढको सूिना प्रकािन गनुव पनेछः– 

(१) बढाबढ हनुे स्थान, 

(२) बढाबढ हनुे सिय र लिलत, 

(३) अन्य आवश्यक कुराहरु । 

(५) उपलनयि (४) को खण्ड ङ. र खण्ड झ. बिोशजि प्रकाशित सूिना 
बिोशजि बोिपत्र ददने वा डाकँ बोल्ने व्यशक्तिे आफूिे कबूि गरेको 
अङ्कको पाँि प्रलतित रकि नगदै वा सूिनािा तोवकएको बैंङ्किा जिानत 
वापत रकि जभिा गरेको सक्कि भौिर वा नेपाि राि बैंङ्कबाट िान्यता 
प्राप्त बैङ्किे जारी गरेको कभतीिा नब्बे ददन भयाद भएको ववडवण्डको 
सक्कि प्रलत संिग्न राख्न ुपनेछ । 

तर, यस लनयि बिोशजि वढावढ गदाव कवोि अङ्क तोवकए बिोशजिको 
न्यूनति अङ्कभन्दा घटी हनु आएिा राजश्व पराििव सलिलतको 
लसफाररसिा नयाँ न्यूनति अङ्क कायि गरी पूनः यस लनयिाविी 
अनसुारको प्रकृया अपनाई आन्तररक आय संकिनको व्यवस्था गनव 
सवकनेछ । 

(६) यस लनयिाविी बिोशजि जफत हनुे अवस्थािा बाहेक उपलनयि (५) 
बिोशजि राशखएको जिानत वापतको रकि सो जिानत राख्न ेव्यशक्त 
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वा संस्थािे ददएको बोिपत्र वा बोिेको डाँक अस्वीकृत भएको लिलतिे 
तीस ददनलभत्र लनजिाई वफताव गनुव पनेछ । 

तर, कुनै ठेक्काको ििन पूजी नलिएसभि वा पट्टा नउठाएसभि जिानत 
वफताव नगरी स्थलगत राख्न बािा पने छैन । 

(७) उपलनयि (४) अन्तगवत प्रकाशित सूिनािा बढाबढको िालग 
तोवकददएको सिय वा लिलतभन्दा पलछ वा त्यस्तो सूिनािा बढाबढको 
िालग तोवकददएको स्थानिा बाहेक अन्य कुनै स्थानिा वा हिुाक, फोन 
वा फ्याससद्वारा बोिेको कुनै पलन डाँक उपर कुनै कारबाही गररने छैन 
। 

(८) यस लनयि बिोशजि पनव आएका वोिपत्र वा डाँक बढाबढको 
प्रस्तावको िालग पेि भएका कागजातहरु बोिपत्रका सतव बिोशजि भए 
नभएको हेरी यस लनयिाविी बिोशजिको बोिपत्र िूल्यांकन सलिलतिे 
लसफाररस सवहत लनिवयको िालग पिे गनपुनेछ । 

 

१३९. ठेक्का स्वीकृत गनेः (१) लनयि १३८ बिोशजि प्रकाशित सूिना 
अनसुार दाशखिा भएको  कुनै वा सबै  बोिपत्र वा बोिेको कुन ै
वा सबै डाकँ लनयि १३८ को उपलनयि (८) बिोशजिको 
लसफाररसका आिारिा कुनै कारि देखाई वा नदेखाई स्वीकृत वा 
अस्वीकृत गनव ससनेछ । 

(२) यस लनयि बिोशजि ठेक्का स्वीकृत गदाव ठेक्काका सतवहरु पूरा 
गरी सारभतू रुपिा प्रभावग्राही देशखएका बोिपत्रहरु िध्ये सबैभन्दा 
बढी अंक कबोि गनेको बोिपत्र स्वीकृत गनुव पनेछ । 
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(३) लनयि १३८ बिोशजि डाकँ बढावढ गदाव न्यूनति अङ्कबाट 
बढाबढ िरुु गरी सबैभन्दा बढी डाँक कबोि गनेवािाको डाँक 
तत्कािै लनयि ६१ बिोशजिको िरौटी वा वैंङ्क ग्यारेन्टी लिई 
स्वीकृत गनुव पनेछ । 

(४) यस पररच्छेद बिोशजिको बोिपत्र वा साववजलनक बढाबढको 
डाँक स्वीकृत गने अलिकार लनयि ७६ िा उशल्िशखत 
अलिकारीहरुिाई सोही लनयििा उल्िेख भए बिोशजि हनुेछ । 

 

१४०. पट्टा ददने र कबलुियत गराउनेः (१) यस लनयिाविी बिोशजि 
आन्तररक आय उठाउने बोिपत्र वा डाँक स्वीकृत भैसकेपलछ 
कायावियिे सात ददनलभत्र सोको सूिना बोिपत्र वा डाँकवािािाई 
ददनपुनेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोशजि सूिना जारी गदाव बाटोका भयाद बाहेक 
सात ददनको भयाद ददई सो भयादलभत्र आफ्नो कबूि बिोशजि 
कबलुियत गनव नआएिा त्यस पलछको बोिपत्र वा डाँकवािािाई 
ठेक्का ददइने ववषय स्पष्ट खोिी सूिना तािेि गनुव गराउन ुपनेछ ।  

स्पष्टीकरिः यस लनयिको प्रयोजनको िालग स्थानीय पत्रपलत्रकािा 
प्रकाशित गररएको साववजलनक सूिनािाई सूिना तािेिी भएको 
िालननेछ ।  

(३) उपलनयि (१) र (२) बिोशजि जारी भएको सूिनाको भयादिा 
बोिपत्र वा डाकँवािा हाशजर भई कबलुियत गनव िञ्जूर गरेिा 
लनजबाट तरुुन्त कबलुियत गराई लनजिाई पट्टा वा ििन पूजी ददन ु
पनेछ । त्यस्तो बोिपत्र वा डाँकवािा हाशजर नभएिा वा आफ्नो 
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कबिु बिोशजि कबलुियत गनव िञ्जूर नगरेिा लनज पलछको दोस्रो, 
तेस्रो िि अनसुार अरु बोिपत्र वा डाँकवािािाई प्राथलिकता ददई 
उपलनयि (२) बिोशजिको सूिना जारी गरी ठेक्का बन्दोबस्त गनुव 
पनेछ । यसरी दोश्रो, तेश्रो िि अनसुार सभझौता गनुवपने अवस्थािा 
सभझौता गनव नआउने बोिपत्र वा डाँकवािाको िरौटी जफत 
गनुवपनेछ । जफत गरेको िरौटी रकि भन्दा तल्िो िििा जाँदाको 
बोि रकिको अन्तर वढी हनुे भएिा सो अन्तर वरावरको रकि 
अशघल्िो ििको बोिकताववाट सरकारी वाँकी सरह असूि उपर 
गररनेछ । 

तर, यसरी ठेक्का वन्दोवस्त गदाव त्यस्तो रकि अनिुान गरेको अङ्क 
भन्दा कि हनुे रहेछ भन े यस लनयिाविीको प्रकृया पयुावई पनुः 
बोिपत्र आव्हान गनुवपनेछ । 

(४) लनयि १३८ को उपलनयि (२) बिोशजि संयकु्त रुपिा बोिपत्र 
आव्हान गनुवपने अवस्थािा सोको व्यवस्थाको िालग बोिपत्र वा 
बढाबढको िालग कायवसतव तोकी संयकु्त सलिलतको व्यवस्था गनुवपनेछ 
। संयकु्त सलिलतको अशखतयारवािािे बोिपत्र खोलिएको वा डाकँ 
बोिाइएको तीन ददनलभत्र बोिपत्र वा डाँक स्वीकृत गने वा नगने 
लनिवयका िालग संयकु्त सलिलत सिि पेि गरी लनकासा भए बिोशजि 
गनुव पनेछ । संयकु्त सलिलतिे पेि भएको पन्र ददनलभत्र बोिपत्र 
वा डाँक स्वीकृत भए वा नभएको लनकासा ददइससनपुनेछ । 
तोवकएको भयादलभत्र पेि नगरेको वा लनकासा नददएको कारििे 
कुन ैहानी नोससानी भएिा यसरी हानी नोससानी भएको रकि जसको 
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वढिाई वा िापरवाहीिे गदाव हानी नोससानी भएको हो सोही 
व्यशक्तबाट असूि उपर गररनेछ । 

(५) बोिपत्र वा डाँक स्वीकृत भए पलछ त्यस्तो वोिपत्रदाता वा 
डाँकवािाबाट स्वीकृत ठेक्का अङ्कको कुि रकिको नेपाि राि 
बैङ्कबाट िान्यता प्राप्त वाशिज्य बैंङ्कको कभतीिा छ िवहना भयाद 
भएको परफरिेन्स वण्ड वा नगदै रकि प्राप्त भएपलछ ठेक्का पाउन े
सबै ितव खिुाई सभबशन्ित ठेकेदारसँग कवलुियत गराई पट्टा ददन ु
पनेछ । 

(६) बोिपत्र वा डाँक स्वीकृत भएको सूिना प्राप्त भएपलछ सो 
सूिनािा तोवकएको भयादलभत्र बोिपत्र वा डाँकवािािे ििन पूजी 
नलिएिा वा पट्टा नउठाएिा लनजिे लनयि १३८ को उपलनयि (५) 
बिोशजि राखेको जिानत जफत गरी संशित कोषिा दाशखिा गररनेछ 
। 

 

१४१. ठेक्का रकिको वकस्ता बझुाउन े तररकाः (१) आन्तररक आय 
उठाउने कायवको ठेक्का बन्दोबस्त गदाव असूि गनुव पने वकस्ताको 
अङ्क लनिावरि ठेक्का सभबन्िी सूिना र बोिपत्रिा उशल्िशखत असूिी 
कायवतालिका र अन्य ितव बिोशजि हनुेछ । 

तर, यसरी कायवतालिका बनाउँदा राजस्व उठ्ने सभभाव्य सिय र 
भकु्तानी गने वकस्ताको सिय लििान भएको र वकस्ताहरु बीिको 
सियान्तर िार िवहनाभन्दा बढी नभएको हनु ुपनेछ । 
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(२) ठेकेदारिे सभझौताको सियिा ठेक अनसुारको सभपूिव रकि 
एकिषु्ट बझुाएिा औशित्य हेरी बढीिा दि प्रलतितसभि छूट ददन 
सवकनेछ । 

तर यस्तो छूटको प्रलतित बोिपत्र वा बढाबढको सूिनािा उल्िेख 
भएको हनु ुपनेछ । 

 

१४२. ठेक्का तोड्नेः (१) पट्टा कबलुियतको कुन ैितव बशखविाप हनु ेकाि 
गरेकोिा वा त्यस्तो ितव बिोशजि गनुव पने कुन ैकाि नगरेिा 
बाहेक यस लनयिाविी बिोशजि पट्टा कबलुियत भैसकेपलछ ठेक्काको 
अवलि भकु्तान नहुँदै बीिैिा कुनै ठेक्का तोड्न वा छोड्न हुदैँन । 

(२) कुनै ठेकेदारिे तोकेको दरभन्दा बढी दरिा कर असूि गरेिा 
वा सभझौतािा उल्िेख नभएका िािवस्तिुा कर, सेवािलु्क वा 
दस्तरु असूि गरेिा वा अन्य तहिे लिएको करको प्रिाि हुँदाहुँदै 
दोहोरो हनु े गरी कर असूि गरेिा त्यस्तो रकि र सोही रकि 
बराबरको रकि हजावना स्वरुप त्यस्तो ठेकेदारबाट असूि गरी बढी 
लिएको वा दोहोरो पनव गएको रकि सभबशन्ित व्यशक्तिाई वफताव 
गररनेछ । 

(३) उपलनयि (२) िा उशल्िशखत वियाकिाप पनुः दोहोररएिा 
त्यस्तो ठेकेदारको ठेक्का तोडी िरौटी जफत गररनेछ । यसरी िरौटी 
जफत गरी नयाँ ठेक्का वन्दोवस्त गदाव साववकको रकि भन्दा कि 
रकि प्राप्त भएिा र नयाँ ठेक्का वन्दोवस्त गदाव िागेको रकि असूि 
उपर नभएिा सरकारी वाँकी सरह असूि उपर गरी लनजको नाि 
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कािोसूिीिा राखी अन्य स्थानीय तहहरु र व्यवसाय दताव वा 
इजाजत पत्र ददने कायावियिाई सिेत जानकारी ददइनेछ । 

(४) उपलनयि (३) बिोशजि ठेक्का तोलडएको अवस्थािा बाँकी ठेक्का 
अवलिको लनलिि बोिपत्र वा डाँक बढाबढको प्रलतस्पिाविा रहेका 
ििानसुारका बोिपत्रदाता वा डाँकवािासँग दािासाहीिे नया ँठेक्का 
अंक कायि गरी लनयिानसुारको िरौटी रकि र बैंक ग्यारेण्टी लिई 
साववकको स्वीकृत ठेक्काको दरिा नयाँ असूिी कायवतालिका बनाई 
ठेक्का बन्दोबस्त गनव सवकनेछ । यसरी बाँकी अवलिको िालग ठेक्का 
बन्दोबस्त गनव नसवकएिा कायावियिे पनुः बोिपत्र आह्वान गनुवपनेछ 
। 

(५) उपलनयि (४) बिोशजि नयाँ ठेक्का बन्दोबस्त गनव वा पनुः ठेक्का 
बन्दोबस्त गनव िाग्न े सिय सभिको बीिको अवलिका िालग 
कायावियिे आय संकिन सभबन्िीेे अन्य उपयकु्त व्यवस्था गनव 
ससनेछ । 

(६) उपलनयि (३) बिोशजि ठेक्का तोलडएकोिा त्यसबाट भएको 
नोससानी र सभवशन्ित ठेकेदारबाट लिन ुपने बाकँी भएिा त्यसको 
दि प्रलतित छुट सिेत सो ठेकेदारिे राखेको जिानतबाट असूि 
नभए लनजबाट सरकारी बाकँी सरह असूि उपर गररनेछ । 

तर आलथवक ऐनिे तोकेको आिारिा काब ुबावहरको पररशस्थलत परी 
ठेकेदारिे सो ठेक्काको काि गनव नसकेको रहेछ भन े सभािे सो 
बिोशजि असूि गनुव पने रकििध्ये राजश्व पराििव सलिलतको 
पराििविा उपयकु्त रकि लिनाहा ददन ससनेछ । 
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१४३. बसयौता रकि असूिी सभबन्िी व्यवस्थाः (१) कायावियिे ववलभन्न 
कारिवाट असूि हनु नसकी वाँकी रहेको बसयौता रकि असूि 
गनव बसयौता असूिी कायवयोजना वनाई रकि असूि उपर गनुव 
पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजि असूि गनुवपने रकि असूिीको िालग 
स्थानीय प्रिासन, प्रहरी, नागररक सिाज वा अन्य व्यशक्तको सिेत 
सहयोग लिन सवकनेछ । 

(३) उपलनयि (२) बिोशजि सहयोग प्राप्त भै बसयौता रकि असूिी 
भएिा सभबशन्ित व्यशक्त वा संस्थािाई असूिी अङ्कको बढीिा ५ 
प्रलतितसभि रकि परुस्कार स्वरुप उपिव्ि गराउन सवकनेछ । 
एक भन्दा वढी व्यशक्त वा संस्थाको सवियतािा बसयौता रकि 
असूिी भएको भए यस्तो परुस्कार रकि दािासाहीबाट उपिव्ि 
गराउन ुपनेछ । 

(४) उपलनयि (१), (२) र (३) बिोशजिको प्रकृयाबाट पलन रकि 
असूि उपर हनु नसकेिा सरकारी वाँकी सरह रकि असूि उपर 
गररनेछ । 

 

१४४. सभपशि तथा उत्पादनको लबवि सभवन्िी व्यवस्थाः (१) 
गाउँपालिकािे आफ्नो स्वालित्विा रहेको र आफूिे गरेको 
उत्पाददत वस्त ुतथा सेवाको लबवि गदाव यस लनयिको अलिनिा 
रही गनुवपनेछ। 

तर, अिि सभपशि लबिी गदाव नेपाि सरकारको स्वीकृलत लिनपुनेछ 
। 
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(२) उपलनयि (१) अनसुार अन्य उत्पादनहरुको िूल्य लनिावरि एवं 
लबिी प्रविया व्यवस्थापनका िालग कायवपालिकािे आवश्यक 
कायवववलि तय गनवससनेछ । 

 

पररच्छेद - १३ 

वववाद सिािान सभबन्िी व्यवस्था 

१४५. वववाद सिािान सभबन्िी संयन्त्रः  गाउँपालिका  र लनिावि 
व्यवसायी, आपूलतवकताव, सेवा प्रदायक वा पराििवदाताबीि खररद 
सभझौता कायावन्वयनको लसिलसिािा कुन ै वववाद उत्पन्न भएिा 
ऐनको दफा ५८ विोशजि आपसी सहिलतबाट वववाद सिािान 
गनुवपने ववषय, वववाद सिािानको िालग लनवेदन ददने प्रविया, आपसी 
सहिलतको िालग हनु ेबैठक तथा लनिवयहरुको प्रविया सिेत खररद 
सभझौतािा उल्िेख गरी त्यस्तो वववाद सिािान गनुवपनेछ । 

 

१४६. िध्यस्थको िाध्यिद्धारा वववाद सिािान गनेः लनयि १४५ 
बिोशजिको प्रवियाद्वारा खररद सभझौता कायावन्वयनको ववषयिा 
गाउँपालिका र लनिावि व्यवसायी, पराििवदाता वा सेवाप्रदायकबीि 
उत्पन्न भएको वववाद आपसी सहिलतवाट सिािान हनु नसकेिा 
प्रिलित कानून बिोशजि िध्यस्थको िाध्यिबाट त्यस्तो वववाद 
सिािान गने कारबाही िरुु गनुवपनेछ ।  

 

पररच्छेद - १४ 
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पारदशिवता र आिरि सभबन्िी व्यवस्था 

१४७. खररद कारबाही सभबन्िी कागजात उपिब्ि गराउन ुपनेः प्रिलित 
कानून बिोशजि िेखा परीिि, अनगुिन, अनसुन्िान वा लनरीिि 
गनव अलिकार प्राप्त लनकायिे खररद कारबाही सभबन्िी कुन ै
कागजात िाग गरेिा गाउँपालिकािे त्यस्तो कागजात िनालसव 
सियिा उपिव्ि गराउन ुपनेछ ।  

 

१४८. खररद सभझौताको साववजलनक सूिनाः (१) खररद सभझौता सभपन्न 
भएको तीन ददनलभत्र सो सूिना गाउँपालिकािे आपm्नो सूिना 
पाटीिा टाँस गरी शजल्िा सिन्वय सलिलतको कायाविय, कोष तथा 
िेखा लनयन्त्रक कायावियको सूिना पाटीिा सिेत टाँस गनव िगाउन े
व्यवस्था गनुव पनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजिको सूिना गाउँपालिकािे आफ्नो 
वेवसाइटिा राखी साववजलनक खररद अनगुिन कायावियिा सिते 
पठाउन ुपनेछ ।  

(३) उपलनयि (१) बिोशजिको सूिनािा बोिपत्र वा पराििव सेवा 
िूल्याङ्कन पररिािको अलतररक्त बोिपत्र, प्रस्ताव वा लसिवन्दी 
दरभाउपत्र सभबन्िी सूिना प्रकािन भएको लिलत, सिािारपत्रको 
नाि, सूिना संखया, खररदको ववषय, सभझौता गने बोिपत्रदाता, 
प्रस्तावदाता वा लसिवन्दी दरभाउपत्रदाताको नाि र ठेगाना र 
सभझौताको िूल्य खिुाउन ुपनेछ ।  

 



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,       संखयाः ८,      लिलतः २०७७/०३/२१ 

 

 

167 
देवघाट गाउँपालिकाको साववजलनक खररद लनयिाविी, २०७७ 

 

१४९. पराििवदातािे स्वाथव बझाउन नहनुेः (१) पराििवदातािे 
गाउँपालिकाको सवोपरर वहत हनु े गरी व्यावसावयक, वस्तगुत र 
लनष्पि पराििव सेवा प्रदान गनुव पनेछ ।  

(२) पराििवदातािे पराििव सेवा प्रदान गदाव आफनो वतविान वा 
भववष्यको अन्य कािसँग स्वाथव बाशझने गरी काि गनुव हुंदैन ।  

(३) पराििव सेवा सभबन्िी कािको प्रकृलत पराििवदाताको अन्य 
कुनै सेवाग्राही प्रलतको ववगत वा वतविान दावयत्वसँग बाशझन े
खािको वा लनजिे गाउँपालिकाको सवोिि वहत हनुे गरी कायव 
सभपन्न गनव नससने खािको भएिा लनजिाई पराििवदाताको रुपिा 
लनयशुक्त गनव सवकने छैन ।  

उदाहरिः कुन ैआयोजनाको ईशन्जलनयररङ्ग लडजाईन तयार गनवको 
िालग लनयकु्त गररएको पराििवदातािाई सोही आयोजनाको 
वातावरिीय िूल्याङ्कन गने पराििवदाता लनयकु्त गनव वा सरकारी 
स्वालित्वको कुनै संस्थाको लनजीकरि सभबन्िी पराििवदातािाई 
त्यस्तो सभपशि खररद गने खररदकतावको पराििवदाता लनयकु्त गनव 
वा लनजिाई वा लनजको नशजकको नातेदार वा लनजको संस्थाको 
साझेदारको नाििा त्यस्तो सभपशि खररद गनव अनिुलत ददन सवकन े
छैन ।  

तर टनव की सभझौता वा लडजाईन र लनिावि सभझौताको हकिा यो 
व्यवस्था िागू हनुेछैन । 

(४) कुनै आयोजनाको िालग िािसािान उपिब्ि गराउने वा 
लनिावि कायव गने फिव र त्यससँग सभबशन्ित अन्य संस्था वा 
व्यशक्तिे सोही आयोजनाको िालग पराििव सेवा प्रदान गनव र कुन ै
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योजना तयार वा कायावन्वयन गने कािको िालग लनयकु्त भएको 
पराििवदात ृफिव वा सोसँग सभबशन्ित अन्य संस्था वा व्यशक्तिे 
त्यस्तो आयोजनाको िालग िािसािान आपूलतव गनव ससने छैन । 

 

१५०. प्रिोभन, भ्रष्टािार वा जािसाजीजन्य व्यवहारको सूिनाः 
गाउँपालिकाका कुनै पदालिकारीिे लनजिाई कुनै बोिपत्रदाता वा 
प्रस्तावदातािे प्रिोभन ददन प्रस्ताव गरेिा वा अन्य कुनै भ्रष्टािार 
वा जािसाजीजन्य काि गरेको थाहा पाएिा सोको सूिना अध्यि 
वा साववजलनक खररद अनगुिन कायावियिाई ददन ुपनेछ । 

 

१५१. सपुररवेिि र जािँबझु गनव ससनेः खररद कारबाहीिा संिग्न 
पदालिकारीिे ऐन र यस लनयिाविीिा उशल्िशखत कायवववलि पािन 
गरे नगरेको सभबन्ििा गाउँपालिकािे सिय सियिा सपुररवेिि 
र जाँिबझु गराउन ुपनेछ । 

 
१५२. कािोसूिीिा राख्नःे (१) गाउँपालिकािे ऐनको दफा ६३ बिोशजि 

कुनै बोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, पराििवदाता, सेवाप्रदायक, 

आपूलतवकताव, लनिावि व्यवसायी वा अन्य व्यशक्त, फिव, संस्था वा 
कभपनीिाई कािो सूिीिा राख्न ु परेिा त्यस सभबन्िी ववस्ततृ 
वववरि र कारि खिुाई सभबद्ध कागजात सवहत साववजलनक खररद 
अनगुिन कायावियिाई िेखी पठाउन ुपनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजि साववजलनक खररद अनगुिन 
कायावियिे बोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, पराििवदाता, सेवाप्रदायक, 
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आपूलतवकताव, लनिावि व्यवसायी वा अन्य व्यशक्त, फिव, संस्था वा 
कभपनीिाई कािो सूिीिा राख्न,े खररद कारवाहीिा भाग लिन रोक 
िगाउने र सोको अलभिेख राख्न ेप्रविया प्रिलित संघीय कानून 
बिोशजि हनुेछ । 

(३) यो लनयिाविी प्रारभभ हनु ु अशघ गाउँपालिकािे कुन ै
बोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, लसिबन्दी दरभाउपत्रदाता, पराििवदाता, 
सेवाप्रदायक, आपूलतवकताव, लनिावि व्यवसायी वा अन्य व्यशक्त, फिव, 
संस्था वा कभपनीिाई कािो सूिीिा राखेको वा राख्न ेलनिवय गरेको 
भएिा सो कुराको जानकारी यो लनयिाविी प्रारभभ भएको तीस 
ददनलभत्र साववजलनक खररद अनगुिन कायावियिाई पठाउन ुपनेछ 
। 

 

१५३. कािो सूिीबाट फुकुवा गनेः  कािो सूिीबाट फुकुवा गने कायव 
प्रिलित संघीय कानून बिोशजि साववजलनक खररद अनगुिन 
कायावियबाट हनुेछ । 

 

पररच्छेद - १५ 

ववववि 

१५४. खररद कायवको अनगुिन सभबन्िी व्यवस्थाः यस लनयिाविी 
बिोशजि गररन ेसाववजलनक खररद कायवको अनगुिन ऐनको दफा 
६५ तथा प्रिलित अन्य संघीय कानूनिा उल्िेख भए बिोशजि 
साववजलनक खररद अनगुिन कायावियिे गनेछ ।  
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१५५. वविेष पररशस्थलतिा खररद गने सभबन्िी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा 
६६ बिोशजि खररद गदाव गाउँपालिकािे खररदको आवश्यकताको 
लिशखत वववरि, गिुस्तर, पररिाि, ितव र कायव सभपन्न गने अवलि 
जस्ता वववरि तयार गरी आकशस्िक पररशस्थलतको सािना गनव 
आवश्यक पररिाि र सिायावलिका िालग िात्र यथासभभव 
प्रलतस्पिाव गराई वा एउटा िात्र लनिावि व्यवसायी, आपूलतवकताव, 
पराििवदाता वा सेवा प्रदायकसँग लिशखत दरभाउ वा प्रस्ताव लिई 
स्वच्छ र उशित िूल्यको िालग वाताव गरी खररद गनुव पनेछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोशजि खररद गररएको भएिा देहायका कुरा 
खलु्ने कागजात लनयि १५९ बिोशजिको अलभिेखिा राख्न ुपनेछः—  

क) वविेष पररशस्थलत सभबन्िी वववरि, 

ख) तत्काि खररद नगदाव साववजलनक सरुिा, वहत तथा सािदुावयक 
स्वास््यिा पने संकट, 

ग) खररदका अन्य ववलि अपनाउन नसवकने कारि र आिार । 

(३) उपलनयि (१) बिोशजि गाउँपालिकािे दििाख रुपैयाँभन्दा 
बढी रकिको खररद गरेको भएिा त्यसरी खररद भएको वववरिको 
साववजलनक सूिना प्रकािन गनुव पनेछ र सोको जानकारी साववजलनक 
खररद अनगुिन कायावियिाई पठाउन ुपनेछ । 

१५६. ववद्यतुीय संिार िाध्यिको प्रयोगः (१) ऐनको दफा १४ को 
उपदफा (२) को प्रयोजनको िालग गाउँपालिकािे यथासभभव 
साववजलनक खररद अनगुिन कायावियको वेव पोटवि प्रयोग गरी  
ववद्यतुीय प्रिािीबाट खररद व्यवस्थापन गनुवपनेछ । 
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(२) साववजलनक खररद अनगुिन कायावियिे सिय सियिा जारी 
गरेको ववद्यतुीय खररद प्रिािीबाट हनु ेखररदको कायवववलि, प्रिािी 
र यसका अन्तरलनवहत लसद्धान्त गाउँपालिकािे अनिुरि गनुवपनेछ 
।  

 

१५७. िूल्याङ्कन सलिलतः (१) ऐनको दफा ७१ बिोशजिको िूल्याङ्कन 
सलिलतको गठन देहाय बिोशजि हनुेछः–  

क) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत वा लनजिे तोकेको अलिकृत
 – संयोजक 

ख) आलथवक प्रिासन िाखा प्रिखु  – सदस्य 

ग) ववषयसँग सभबशन्ित प्राववलिक वविेषज्ञ (सभभव भए सभि 
अलिकृतस्तर) – सदस्य 

(२) खररद एकाईको प्रिखुिे उपलनयि (१) बिोशजिको सलिलतको 
सशिवको रुपिा काि गनेछ ।  

(३) उपलनयि (१) बिोशजिको िूल्याङ्कन सलिलतिे प्रिखु 
प्रिासकीय अलिकृतको स्वीकृलत लिई सरकारी वा गैर सरकारी 
िेत्रका ववषय वविेषज्ञिाई आफ्नो बैठकिा आिन्त्रि गनव ससनेछ 
।   

(४) उपलनयि (१) बिोशजिको सलिलतिाई पराििवदाताको सहयोग 
आवश्यक भएिा स्वीकृत कायविि र बजटेको अिीनिा रही 
गाउँपालिकािे ऐन र यस लनयिाविीको कायवववलि अपनाई 
पराििवदाता लनयकु्त गरी ददन ससनछे ।  
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(५) उपलनयि (१) बिोशजिको सलिलतिे दरभाउपत्र, बोिपत्र वा 
प्रस्ताव िूल्याङ्कन गने काििा आफूिाई सहयोग गनव उपसलिलत 
गठन गनव ससनेछ ।  

(६) िूल्याङ्कन सलिलतको सशिविे सलिलतको बैठकको िाईन्यटु 
तयार गरी राख्न ुपनेछ र सलिलतिा छिफि भएका सभपूिव ववषयको 
फाईि खडा गरी राख्न ुपनेछ । 

(७) िूल्याङ्कन सलिलतिे आफ्नो कायवववलि आफै लनिावरि गनव 
ससनेछ । 

(८) िूल्याङ्कन सलिलतिे यस लनयििा उल्िेख भए बिोशजि अध्यि 
सिि िूल्याङ्कन प्रलतवेदन पेि गनुव पनेछ । 

१५८. दररेट लनिावरि सलिलतः (१) गाउँपालिकािे ५  िाख भन्दा बढीको 
आफ्नो िेत्रभर वा कुन ै भागिा छुटै्ट िागू हनु ेगरी लनिावि सािग्री 
र ढुवानीको दररेट, िेशिन तथा उपकरिको भाडा र कािदारको 
ज्यािा लनशश्चत गनव देहायका सदस्यहरु रहेको एक दररेट लनिावरि 
सलिलत रहनेछ :- 
क) अध्यि     – अध्यि 

ख) प्रिूख प्रिासकीय अलिकृत   – सदस्य 

ग) कायवपालिकािे तोकेको कायवपालिका सदस्य  एक जना 
 – सदस्य 

घ) प्रिखु ववि व्यवस्थापन/आलथवक प्रिासन िाखा
 –  सदस्य 

ङ) प्रलतलनलि, स्थानीय तहका नपेाि लनिावि व्यवसायी िहासंघ  
 - सदस्य 
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ि) प्रलतलनलि, स्थानीय तहका उद्योग वाशिज्य संघ - सदस्य 

छ) प्रिखु पूवाविार ववकास िाखा   - सदस्य-सशिव 

(२) दररेट लनिावरि सलिलतिे लनिावि सािग्री वा ढुवानीको दररेट 
लनिावरि गदाव प्रिलित बजार दरको आिारिा लनिावरि गनुव पनेछ 
। यसरी लनिावरि गररने दररेट भाद्र १५ गतेलभत्र लनिावरि गरी 
ससन ुपनेछ । यसरी आफ्नो िते्रलभत्र िागूहनुे दररेट लनिावरि 
गदाव लछिकेका अन्य गाउँपालिकासँग सिेत सिन्वय गरी लनिावरि 
गनुव पनेछ । 

(३) दररेट लनिावरि सलिलतिे प्रत्येक वषव गाउँपालिकािा ििन 
िल्तीिा रहेका ढुवानी सािनको ढुवानी दर सिेत तोवकददन ुपनेछ 
।  

(४) यस लनयि बिोशजि लनिावररत दररेट कायवपालिकाबाट स्वीकृत 
गरी सोको जानकारी शजल्िा प्रिासन कायाविय र कोष तथा िेखा 
लनयन्त्रक कायावििा पठाउन ुपनेछ  

(५) दररेट लनिावरि सलिलतको वैठक सभबन्िी कायवववलि सलिलत 
आफैिे लनिावरि गरे बिोशजि हनुछे । 

१५९. खररद सलिलतः (१) गाउँपालिकािा खररद कायवका िालग देहायका 
सदस्यहरु रहेको एक खररद सलिलत रहनेछ :- 
क) खररद अलिकारी - संयोजक 

ख) िेखा िाखा प्रिखु - सदस्य 

ग) शजन्सी इकाई प्रिखु - सदस्य सशिव 
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घ) खररद कायवसँग सभबशन्ित िाखा/इकाई प्रिखु पदेन सदस्य 
रहनेछ । पूवाविार लनिावि सभबशन्ि कायवको सभबन्ििा 
पूवाविार िाखा प्रिखु र योजना प्रिासन इकाई प्रिखु पदेन 
सदस्य रहनेछन ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजिको खररद सलिलतको काि, कतवव्य 
देहाय बिोशजि हनुेछ ।  

क) खररद गरुु योजना, वावषवक खररद योजना तयार गने, 

अध्यावलिक गने ।  

ख) खररद कारवाहीसँग सभबशन्ित  कािको लसफाररस गने ।  

ग) खररद योजना तयार गने,  

घ) साववजलनक खररद अनगुिन कायावियिे तयार गरेको निूना 
बोिपत्र सभबन्िी कागजात (स्ट्याण्डडव ववलडङ्ग डकुिेन्ट), 
निूना पूवव योग्यता सभबन्िी  कागजात (स्ट्याण्डडव 
वप्रसवालिवफकेिन डकुिने्ट), निूना खररद सभझौता सभबन्िी 
कागजात (स्ट्याण्डडव कन्ट्रयासट डकुिेन्ट) िा सािान्यतया 
सारभतूरुपिा फरक नपने गरी आवश्यकता अनसुार पूवाव 
योग्यता सभबन्िी कागजात, बोिपत्र सभबन्िी  कागजात र 
खररद सभझौता सभबन्िी  कागजात तयार गने,  

ङ) साववजलनक खररद अनगुिन कायावियिे तयार गरेको निूना 
प्रस्ताव िाग सभबन्िी कागजात (स्ट्याण्डडव रेसवेस्त फर 
प्रपोजि) िा सािान्यतया सारभतूरुपिा फरक नपने गरर 
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आवश्यकता अनसुार पराििव सेवाको प्रस्ताव सभबन्िी 
कागजात तयार गने, 

ि) खररद सभबन्िी सूिना साववजलनक रुपिा प्रकािन गने,  

छ) पूवव योग्यता सभबन्िी कागजात, बोिपत्र सभबन्िी कागजात 
ववतरि गने वा पराििव गने वा पराििव सेवाको प्रस्ताव 
सभबन्िी कागजात पठाउने,  

ज) पूवव योग्यता सभबन्िी कागजात, बोपत्र सभबन्िी कागजात 
ववतरि गने वा पराििव सेवाको प्रस्ताव सभबन्िी कागजात 
पठाउने,  

झ) पूवव योग्यताको प्रस्ताव, बोिपत्र वा पराििव सेवाको प्रस्ताव 
प्राप्त गने र त्यसिाई सरुशित तररकािे राख्न,े  

ञ) पनव आएका पूवव योग्यताको प्रस्ताव, बोिपत्र वा पराििव 
सेवाको प्रस्ताव िूल्याङ्कनको िालग िूल्याङ्कनको िालग िूल्याङ्कन 
सलिलतिा पेि गने र िूल्यांकन बोिपत्र स्वीकृलतको िालग 
पेि गने,  

ट) पूवव योग्यताको प्रस्ताव, बोिपत्र वा पराििव सेवाको प्रस्ताव 
स्वीकृलतको िालग सूिना ददने, 

ठ) कायव सभपादन जिानत लिने र त्यसको परीिि गरी सरुशित 
तररकािे राख्न,े 

ड) खररद गरेको िािसािान, लनिावि कायव वा सेवाको गिुस्तर 
परीिि गने गराउने,  

ढ) साववजलनक खररद अनगुिन कायावियते िाग गरेको जानकारी 
र कागजात उपिब्ि गराउने र 
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ि) तोवकएको अन्य कायव गने ।  

 

१६०. शजन्सी इकाईः गाउँपालिकािा शजन्सी सभबन्िी काि गनवको िालग 
खररद इकाई/खररद अलिकारी अन्तगवत एक शजन्सी इकाई रहनेछ 
। त्यस्तो इकाईिा काि गनव प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिे एक 
शजन्सी इकाई प्रिखु (स्टोर वकपर) तोसन ुपनेछ । खररद इकाईको 
काि देहाय बिोशजि हनुेछ ।  

क) लनयि १५९ अनसुार खररद कारवाहीको अलभिेख राख्न े।  

ख) गाउँपालिकाको िालग साववजलनक खरीद तथा अन्य 
बन्दोबस्तीका सािान सभबन्िी ववषयको अलभिेख राख्न े।  

ग) गाउँपालिकालभत्राको साववजलनक तथा सरकारी सभपशि, 
सािदुावयक सभपशि, भवन, सडक, पसि, व्यवसाय, पूवाविार, 

उद्योग, खानी तथा खनीज, वनको वववरि सवहतको अलभिेख 
वववरि अद्यावलिक राख्न े।  

घ) गाउँपालिकाको स्वालित्विा रहेको सभपशिको अलभिेख 
वववरि अद्यावलिक राख्न े।  

ङ) गाउँपालिका शस्थत सरकारी सभपशिको एकीकृत वववरि 
राख्न े।  

ि) गा.पा. कायाविय अन्तगवतका िाखा/इकाई, वडा कायावियिा 
आवश्यक शजन्सी सिानहरुको िाग संकिन गने 

छ) खररद आदेि गराउने, खररद गने, दाशखिा गने, उपिब्ि वा 
हस्तान्तरि गने र सो को सबै अलभिेख राख्न,े  



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,       संखयाः ८,      लिलतः २०७७/०३/२१ 

 

 

177 
देवघाट गाउँपालिकाको साववजलनक खररद लनयिाविी, २०७७ 

 

ज) वडा, िाखा/इकाईिा रहेका सिानहरुको छुट्टाछुटै्ट र 
एवककृत अलभिेख राख्न े।  

 

१६१. खररद कारबाहीको अलभिेखः (१) गाउँपालिकािे हरेक खररद 
कारबाहीको लनशभत छुटै्ट फाइि खडा गरी राख्न ुपनेछ । यस्तो 
खररद कायवको अलभिेख सरुशित राख्न े शजभिा शजन्सी इकाई 
प्रिखुको हनुेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजिको फाईििा अन्य कागजातका 
अलतररक्त देहायका कागजातहरु सिेत राख्न ुपनेछः  

क) सभझौता फाइिको पंशजका,  
ख) बोिपत्र वा पूववयोग्यताको िालग गररएको आह्वानको सूिना, 
ग) बोिपत्र, पूववयोग्यता वा प्रस्ताव आव्हान सभबन्िी 

कागजातहरु,  

घ) बोिपत्र सभबन्िी कागजात, पूववयोग्यता सभबन्िी कागजात वा 
प्रस्ताब सभबन्िी कागजात सभबन्ििा बोिपत्रदातािे 
स्पष्टीकरिको िालग गरेको अनरुोि र सो सभबन्ििा 
गाउँपालिकािे सवै सहभागी बोिपत्रदाता वा 
प्रस्ताबदाताहरुिाई पठाएको जवाफ, 

ङ) बोिपत्रदाता वा पराििवदातासँग गररएको बोिपत्र पेि गनुव 
पूववको बैठकको िाईन्यटु र गाउँपालिकािे सो िाईन्यटुको 
प्रलतलिवप सवै सहभागी बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदाताहरुिाई 
पठाएको प्रिाि, 

ि) बोिपत्र खोल्दाको िाईन्यटु, 
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छ) बोिपत्रको िूि प्रलत,  

ज) बोिपत्र िूल्यांकन सलिलतिे बोिपत्र िूल्यांकनको 
लसिलसिािा बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदातािाई सोिेको प्रश्न र 
सभबशन्ित बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदाताबाट गाउँपालिकािाई 
पठाएको जवाफ, 

झ) पूववयोग्य भएका बोिपत्रदाताको योग्यता िूल्याङ्कनको 
प्रलतवेदन,   

ञ) पूववयोग्य बोिपत्रदाताको सूिी,  
ट) वाताव गररएको भए सोको िाईन्यटु, 

ठ) सफि बोिपत्रदातािाई पठाइएको स्वीकृलतको प्रारशभभक 
सूिनाको प्रलतलिवप,  

ड) असफि बोिपत्रदाताहरुिाई पठाइएको सूिनाको प्रलतलिवप,  

ढ) खररद सभबन्ििा प्रकाशित सबै सूिना, 
ि) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत सिि र पनुराविोकन सलिलत 

सिि ददएको लनवेदन र सोका सभबन्ििा सभबशन्ित 
गाउँपालिकािे पेि गरेको राय प्रलतविया, जानकारी तथा सो 
सभबन्ििा भएको लनिवय,  

त) खररद सभझौता,  
थ) प्रगलत प्रलतवेदन, इन्भ्वाइस र लनरीिि प्रलतवेदन जस्ता खररद 

सभझौताको कायावन्वयनसँग सभबशन्ित कागजात,  

द) खररद सभझौतािा संिोिन गररएको भए सो सभबन्िी 
कागजात, 

ि) िािसािान प्रालप्त, लनरीिि र स्वीकृलत िगायतका कागजात,  
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न) लनिावि व्यबसायी, आपूलतवकताव, पराििवदाता वा सेवा 
प्रदायकसँग भएका सभपूिव पत्रािार, 

ऩ) सव–कन्ट्रासटरको अनरुोि र सो सभबन्ििा गाउपालिकािे 
ददएको जवाफ,  

प) िूल्याङ्कन प्रलतवेदन र सोसँग सभबशन्ित सभपूिव कागजात, र  

फ) खररद सभझौता सभबन्िी वववाद सिािान गनव भएको 
कारबाहीसँग सभबशन्ित कागजात । 

(३) उपलनयि (१) बिोशजिको अलभिेख खररद कारबाही टंुगो 
िागेको कभतीिा सात वषवसभि सरुशित राख्न ुपनेछ । 

(४) यस लनयि बिोशजि अलभिेख राखदा यस लनयिाविीिा त्यस्तो 
अलभिेखको ढाँिा लनिावरि गररएकोिा सोही बिोशजि र ढांिा 
लनिावरि नभएकोेेिा साववजलनक खररद अनगुिन कायावियिे 
लनिावरि गरेको ढाँिा बिोशजि राख्न ुपनेछ ।  

(५) यस लनयि बिोशजि अलभिेख राखदा गाउँपालिकािे प्रत्येक 
भौलतक सभपलतको अलभिेख राख्न ुपनेछ । 

(६) उपलनयि (५) बिोशजि अलभिेख राखदा त्यस्तो सभपलतको 
िूल्य पिास िाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेछ भने सो सभपलतको िागत 
िूल्य, हा्रसकट्टी र ििवत सभभार खिव सवहतको वववरि खिुाउन ु
पनेछ । 

(७) बोिपत्रको िाध्यिबाट गररने खररद कायवको सभझौता 
कायावन्वयन भइसकेपलछ सो कायवसभपन्न भएको संशिप्त वववरि 
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प्रिाशित गरी आफ्नो कायावियको वा साववजलनक खररद अनगुिन 
कायावियको वेभ साइटिा राख्नपुनेछ । 

१६२. खररद कारवाही रद्ध गनव ससनेः  

ऐन र यस लनयिाविी बिोशजि खररद प्रविया अगाडी बढेकोिा 
खररद प्रविया िरुु देशख िूल्याकंन, आियपत्र प्रकािन सभिको कुन ै
पलन प्रवियिा आवश्यक कागजात नपगेुको वा प्रवियािा त्रटुी देशखन 
गएको जानकारी भएिा वा तोवकएको गिुस्तरिा प्राववलिक ििता, 
आलिकाररकताको बारेिा गाउँपालिका आश्वस्त हनु नसकेिा 
गाउँपालिका कायावियिे खररब प्रविया न ैसूिना प्रकािन गरी रद्ध 
गनव ससनेछ ।  

 

१६३. अलिकार प्रत्यायोजनः (१) ऐन र यस लनयिाविीिा व्यवस्था 
भएका िागत अनिुान  संिोिन गने, खररद सभझौता  संिोिन 
गने, खररद सभझौताको भयाद थप गने र भेररएिन आदेि गने 
अलिकार प्रत्यायोजन गनव सवकने छैन । 

(२) उपलनयि (१) िा उशल्िशखत अलिकारहरु बाहेक यस 
लनयिाविी बिोशजि व्यवस्था भएका अरु अलिकारहरु सो अलिकार 
प्रयोग गने अलिकार प्राप्त अलिकारीिे आफू िलुनको कुन ै
अलिकृतिाई प्रत्यायोजन गनव ससनछे ।  

(३) उपलनयि (२) बिोशजि प्रत्यायोजन भएको अलिकारका 
सभबन्ििा त्यसरी अलिकार प्रत्यायोजन गने अलिकारीको 
उिरदावयत्व रवह रहनेछ । 
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(४) उपलनयि (२) बिोशजि अलिकार प्रत्यायोजन गने अलिकारीिे 
आफूिे प्रत्यायोजन गरेको अलिकार बिोशजि भए गरेका कािको 
सभबन्ििा सभबशन्ित अलिकारीबाट सिय सियिा आवश्यक 
जानकारी लिई राख्न ुपनेछ ।  

 

१६४. ढािँा तोसन ससनेः (१) यस लनयिाविी बिोशजि खररद गररन े
िािसािान, पराििव सेवा र अन्य सेवाको िागत अनिुान 
िगायतका ववषयको ढाँिा िहािेखा परीिकद्वारा तोवकएको 
ढाँिासँग िेि खाने गरी कायवपालिकािे तोसन ससनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोशजि स्वीकृत गररएको ढाँिा स्थानीय 
राजपत्रिा सूिना प्रकािन गनुवपने छ ।   

 

१६५. अनसूुिीिा हेरफेर वा थपघटः गाउँ/नगर कायवपालिकािे  प्रिलित 
संघीय कानूनिा तोवकएको ढाँिासँग िेि खान े गरी स्थानीय  
राजपत्रिा सूिना प्रकािन गरी अनसूुिीिा आवश्यक थपघट वा 
हेरफेर गनव ससनेछ । 

 

१६६. खारेजी र बिाउः यस अशघ गाउँपालिकािे प्रिलित काननु विोशजि 
र देवघाट गाउँपालिकाको साववजलनक खररद लनयिाविी २०७६ 
बिोशजि भए गरेका खररद सभवन्िी काि कारवाही यसै लनयिाविी 
बिोशजि भए गरेको िालननेछ । 
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१६७. खारेजी: यस अघी लिलत २०७६/०५/०१ गते कायवपालिकाको 
वैठकबाट स्वीकृत भएको साववजलनक खररद लनयिाविी, २०७६ 
खारेज गररएको छ ।  
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अनसूुिी - १ 

(लनयि ११ को उपलनयि (७) सँग सभबशन्ित) 
 

लनिावि कायवको िागत अनिुान लनकाल्ने तररका 
आइटि एकाई आइटिको 

जभिा दररेट 

आइटिको 
जभिा 
पररिाि 

आइटिको 
जभिा खिव 
 

आइटि 
(१) 
आइटि 
(२) 
आइटि 
(३) 
इत्यादद 

 (ि) 
(छ) 
(ज) 

(ट) 
(ठ) 
(ड) 

(ि) X (ट) 
(छ) X (ठ) 
(ज) X (ड) 
 

 

     

जोड = (व) = (ि X ट + छ X ठ + ज X ड + 
.....................................) 

वकव  िाटव स्टाफ खिव – (व) को २.५ प्रलतितिे . ०.०२५ X (त) 
सानालतना अन्य खिव – (व) को २.५ प्रलतितिे . ०.०२५ X (त) 
जभिा िगत इवष्टिेट अङ्क . १.०५ X (त) 
 

नोटः बोिपत्रको अङ्किाई तिुना गदाव िगत अनिुान अङ्क (व) िाई िालनन ु
पछव । 
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आइटिको जभिा (कुि) दररेट लनकाल्ने तररकाः 
श्रलिकहरुको खिव ...........................................................(क) 
लनिावि सािग्रीको खिव .............................................. (ख) 
याशन्त्रक उपकरिको भाडा (तैल्य पदाथव सवहत) ................. (ग) 
 

वास्तववक दररेट (क + ख + ग) = (घ) 
बोिपत्र दाताको ओभरहेड (घ को १५ प्र.ि.) 
– ०.१५ X (ङ) 

 

जभिा दररेट (ङ) = १.१५ X (घ) 
 

नोटः उपरोक्त अनसुार िागत अनिुान तयार गररसकेपलछ बजेट व्यवस्थापनको 
िालग आवश्यकतानसुार जभिा िागत अनिुानिा िूल्य सिायोजन कशन्टन्जेशन्स 
वापत १० प्रलतितिे, वफशजकि कशन्टन्जेशन्स वापत १० प्रलतितिे र िूल्य 
अलभवृदद्व कर रकि सिेत थप गरी िागत अनिुान कायि गनुव पनेछ । 
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अनसूुिी - २ 

(लनयि १३ को उपलनयि (४) सँग सभबशन्ित) 
 

पराििव सेवाको िागत अनिुानको ढािँा 
सेवा खिव िीषवक 

(क) 
एकाई 

(ख) 
िीषवकको 

प्रलतएकाय दर 

(ग) 

िीषवकको जभिा 
पररिाि 

(घ) 

शिषवकको 
जभिा िागत 

(ङ). (ग*घ) 
िीषवक (१)  

जनिशक्तको पाररश्रलिक (ङ१)  

 

िीषवक (२)  

भ्रिि, बसोबास, िािसािान वा 
उपकरि वा सेवा िगायतका 
सोिभनाव हनुे खिव (ङ२)  

 

िीषवक (३)  

तािीि, गोष्ठी, कागजात छपाई 
वा अनवुाद िगायतका अन्य 
फुटकर खिव (ङ३   

    

ङ१. (ग*घ) 
 

 

 

ङ२. (ग*घ) 
 

 

 

ङ३. (ग*घ)  

 

कुि जभिा िागत  

(ि) 
   (ि)=( 

ङ१+ङ२+ङ३) 
कायावियका  

व्यवस्थापन खिव ५प्रलतित 
(छ)  

 

   (छ)=(ि* ०.०५ 
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कूि िागत अनिुान अङ्क (ज)  

 

   (ज)=(ि+छ) 

     

     

बोिपत्र तिुनाको िालग कुि िागत अनिुान अङ्क (ज) हनुेछ ।  

२. पाररश्रलिक खिव (ङ१), सोिभनाव हनुे खिव (ङ२) र अन्य फुटकर खिव (ङ३) 
को ववस्ततृ वववरि तयार गरी यस िागत अनिुान फारािको साथिा राखी प्रस्ततु 
गनुव पनेछ ।  

३. उपरोक्त अनसुार िागत अनिुान तयार गररसकेपलछ बजेट व्यवस्थापनको 
िालग आवश्यकता अनसुार जभिा िागत अनिुानिा िूल्य सिायोजन कशन्टन्जने्सी 
वापत १० प्रलतितिे, ववलभन्न कर वापत १० प्रलतितिे र िूल्य अलभवृदद्व कर 
रकि सिेत थप गरी कूि िागत अनिुान अङ्क कायि गनुव पनेछ । 



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,       संखयाः ८,      लिलतः २०७७/०३/२१ 

 

 

187 
देवघाट गाउँपालिकाको साववजलनक खररद लनयिाविी, २०७७ 

 

अनसूुिी - ३ 

(लनयि १७ को उपलनयि (३) खण्ड (ि) सँग सभबशन्ित) 
 

देवघाट गाउँ कायवपालिकाको कायाविय 

गण्डकी प्रदेि, पोखरा, नेपाि 

 
प्रलततपत्र अलभिेख खाता 

खाता पाना नं. 
लस. 
नं. 

प्रलततप
त्र 

खोलिने 
फिवको 
नाि 

प्रलतत
पत्र 
नं. र 
लिलत 

रकि ववषय अवलि प्रलततपत्र 
खोिेको 
बैंकको 
नाि र 
ठेगाना 

बन्द 
हनुे 
लिलत 

भयाद 
थप 

गरेको 
लिलत 

बन्द 
भएको 
लिलत 

पेश्की 
खाता 
पाना नं 

सािान उत्पशि 
भएको 

कै
वफ 

यत देि उत्पादन 
भएको 
लिलत र 
िोडेि 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

.   
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िढाउनेको नाि थर :-       प्रिाशित गनेको नाि थर :- 
सही :-         सही :- 
लिलत :-         लिलत :- 
 

 

अनसूुिी - ४ 

(लनयि १९ को उपलनयि (१) सँग सभबशन्ित) 
 

िौजदुा सूिीिा दताव हनुका िालग ददइने लनवेदनको ढािँा 
 

श्री कायाविय प्रिखु ज्यू                               लिलतः 
..................... 
देवघाट गाउँ कायवपालिकाको कायाविय 

 

ववषयः िौजदुा सूिीिा दताव गरी पाउँ  

 

साववजलनक खररद लनयिाविी, २०६४ को लनयि १८ को उपलनयि (१) बिोशजि 
तपशिििा उल्िेशखत वववरि अनसुारको पषु्ट्याई गने कागजात संिग्न गरी 
िौजदुा सूिीिा दताव हनु यो लनवेदन पेि गरेको छु । 
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तपशििः 

क) संस्था वा फिव दतावको प्रिािपत्र छ /छैन  

ख) नववकरि गररएको छ /छैन 

ग) िूल्य अलभवृवद्ध कर वा स्थायी िेखा नभवर दतावको प्रिािपत्र छ /छैन 

घ) कर िकु्ताको प्रिािपत्र छ /छैन  

ङ) कुन खररदको िालग िौजदुा सूिीिा दाताव हनु लनवेदन ददन ेहो, सो कािको 
िालग इजाजत पत्र आवश्यक पने भएिा सो को प्रलतलिवप छ /छैन 

३. साववजलनक लनकायबाट हनुे खररदको िालग दताव हनु िाहेको खररदको 
प्रकृलतको वववरिः  

(क) िािसािान आपूलतवः (िािसािानको प्रकृलत सिेत उल्िेख गने)  (ख) 
लनिावि कायव  

(ग) पराििव सेवाः (पराििव सेवाको प्रकृलत सिेत उल्िेख गने)  (घ) अन्य 
सेवाः (अन्य सेवाको प्रकृलत उल्िेख गने)  

 

लनवेदन ददएको लिलतः     फिवको छापः    लनवेदकको नािः 

१. मौजुदा सूचीको लागग गिवेदि गदिे व्यक्ति, संस्था, आपूगतिकताि, गिमािण व्यवसायी, 

परामर्िदाता वा सेवा प्रदायकको गववरणः 

(क) िामः  (ख) ठेगािाः  

(ग) पत्राचार गिे ठेगािाः  (घ) मुख्य व्यक्तिको िामः  

(ङ) टेगलफोि िं.: (च) मोवाईल िं.:  

२. मौजुदा सूचीमा दताि हुिको लागग गिम्न बमोगजमको प्रमाणपत्र संलग्न गिुिहोला ।  
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आ. व.:          हस्तािरः   
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अनसूुिी - ५ 

(लनयि १९ को उपलनयि (२) सँग सभबशन्ित) 
 

िौजदुा सूिीिा दताव भएको लनस्साको ढािँा 
 

श्री देवघाट गाउँ कायवपालिकाको कायाविय 

गण्डकी प्रदेि, पोखरा, नेपाि  

 

िौजदुा सूिीिा दताव भएको प्रिाि 

प्र.प.नं.: 
सूिी दताव नं.: 
 

 

श्री...........................................................बाट यस............. 
गाउपालिका  कायवपालिकाको कायाविय आलथवक वषव ..............का 
िालग.........................लनिािव कायव/ सेवा/िािसािान उपिब्ि गराउने 
प्रयोजनाथव िौजदुा सूिीिा सूिीकृत हनु पाउँ भनी लिलत ........................... 
िा यस कायावियिा लनवेदन प्राप्त हनु आएको िौजदुा सूिीिा दताव गरी यो 
लनस्सा/प्रिाि उपिब्ि गराइएको छ ।  

 

दताव गने अलिकारीको, 
नािः 
पदः 
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अनसूुिी - ६ 

(लनयि १३ को उपलनयि (३) सँग सभबशन्ित) 
 

िौजदुा सूिीको अलभिेख दताव पशुस्तकाको ढािँा 
 

श्री देवघाट गाउँ कायवपालिकाको कायाविय 

गण्डकी प्रदेि, पोखरा, नेपाि  

 

 

िौजदुा सूिीको अलभिेख दताव पशुस्तका 
 

(आलथवक वषव ...........) 

लस.
नं. 

दताव 
नं. 

व्यशक्त/फिवको वववरि 

कािको वववरि (लनिावि, 

िािसािान, पराििव सेवा, 
गै.स.स.,अन्य सेवा) 

िािसा
िान/से
वाको 
प्रकृलत 

 

कै
वफ 

यत नाि ठेगाना सभपकव  
व्यशक्त 

सभपकव  
नं. 
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अनसूुिी - ७ 

(लनयि २२ को उपलनयि (१) सँग सभबशन्ित) 
 

िािसािान वा अन्य सेवाको खररद सभझौता 
 िािसािान वा अन्य सेवा खररद गदाव  देहाय  बिोशजिको सभझौता िध्ये कुन ै
एक सभझौता गरी खररद गनव सवकनेछ :-   

क) खास िािसािान वा अन्य सेवा आपूलतव सभझौताः कुन ैखास कािको िालग 
आवश्यक पने कच्िा पदाथव, उपकरि, फिावस्यवुटकल्स, औषलि, औजार वा 
अन्य यस्तै वविेष प्रकृलतका िािसािान खररद गनवको िालग खास िािसािान 
वा अन्य सेवा आपूलतव सभझौता गनव सवकनेछ । 

ख) संरिनात्िक वा एकाई दर सभझौताः  खररद सभझौतािा उशल्िशखत 
िािसािान वा अन्य सेवा गाउपालिका िे िाग गरेको सियिा खररद 
सभझौतािा उशल्िशखत दर र ितव बिोशजि एक वा एक भन्दा बढी 
आपूलतवकतावबाट प्राप्त गने व्यवस्था गनवको िालग संरिनात्िक वा एकाई दर 
सभझौता गनव सवकनेछ  

यो सभझौतािा गाउँपालिकािे खररद गने िािसािान वा अन्य सेवाको 
न्यूनति र अलिकति पररिाि खिुाउन ुपनेछ । 

यो सभझौता सािान्यतया एक वषव भन्दा वढी अवलिको हनु ेछैन ।  

ग) बहवुषीय सभझौताः देहायको अवस्थािा बहवुषीय सभझौता गनव सवकनछे :- 
(क) वावषवक खररद सभझौता गरी खररद गनुव भन्दा बहवुषीय सभझौता गरी 

खररद गदाव गाउपालिकािाई सारभतू रुपिा िाभ हनुे भएिा,  
(ख) खररद सभझौताको अवलििा खररदको पररिाि सारभतू रुपिा थपघट 

नहनुे भएिा,  
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(ग) खररद सभझौता अवलिभर खररद गररने िािसािानको लडजाईन पररवतवन 
नहनुे भएिा, र  

(घ) िािसािान आपूलतवसँग सभबशन्ित प्राववलिक जोशखि बढी नभएिा । 

घ) लडजाईन, आपूलतव र जडान सभझौताः ठूिा पावर प्िान्ट वा पभपीङ स्टेिन 
जस्ता उच्ि वा जवटि प्रववलि यकु्त िािसािानको लडजाइन गने, लनिावि 
स्थििा आपूलतव गरी जडान गने परीिि सञ्चािन गने  र त्यस्तो 
िािसािानको सञ्चािन गनव सभबशन्ित गाउपालिकाका किविारीिाई 
आवश्यकतानसुार तालिि ददन े व्यवस्था गनव लडजाइन, आपूलतव र जडान 
सभझौता गनव सवकनेछ । यस्तो सभझौता लडजाइन, आपूलतव र जडान कायव 
िध्ये कुनै दईु कायव गनवको िालग सिेत गनव सवकनेछ ।  

ङ) टनव की सभझौताः ििखाद उत्पादन गने, दगु्ि प्रिोिन गने जस्ता उच्ि 
प्रववलियकु्त औद्योलगक ल्पान्टको कायव सभपादन ििता उल्िेख गरी त्यस्तो 
ल्पान्टको लडजाइन, आपूलतव, लनिावि र जडान कायव खररद सभझौतािा उल्िेख 
भए बिोशजि सभपन्न गरी गाउपालिकािाई हस्तान्तरि गने व्यवस्था गनवको 
िालग टनवकी सभझौता गनव सवकनेछ ।  

ि) लडजाईन, आपूलतव, जडान र ििवत सभभार सभझौताः ठूिा बोइिर, ठूिा पावर 
प्िान्ट, पशभपङ स्टेिन, टबावइन, रज्जिुागव, रेििागव, केबिकार, एसेभबिीिाइन, 

औद्योलगक प्िान्ट जस्ता उच्ि वा जवटि प्रववलि यकु्त िािसािानको लडजाइन 
गने, लनिावि स्थििा आपूलतव गरी जडान गने, परीिि सञ्चािन गने, त्यस्तो 
िािसािानको सञ्चािन गनव सभबशन्ित साववजलनक लनकायका किविारीिाई 
आवश्यकता अनसुार तािीि ददने र त्यस्तो संरिनाको ििवत सभभार सिेत 
गने व्यवस्था गनव लडजाइन, आपूलतव, जडान र ििवत सभभार सभझौता गनव 
सवकनेछ ।  
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नोटः खण्ड (क), (ख), (घ) र (ङ) बिोशजिका सभझौता वहवुषीय 
सभझौता सिेत हनु ससनेछ । 
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अनसूुिी - ८ 

(लनयि २३ सँग सभबशन्ित) 
 

लनिावि कायवको खररद सभझौता 
गाउँपालिकािे कुन ैलनिावि कायव गराउनको िालग देहायको सभझौता िध्ये कुन ै
एक सभझौता गनव  ससनेछः— 

क) एकाई दर सभझौताः  लनिावि कायवको पररिाि सभझौता हुंदाका बखत 
यवकन नभएको वा लनिावि कायव प्रलत एकाई कायव लबि अफ सवान्टीटीिा 
उशल्िशखत दरिा गराउने व्यवस्था गनव एकाई दर सभझौता गनव सवकनेछ 
। यस्तो एकाई दरिा बोिपत्रदातािे प्रस्ताववत लनिावि कायव सभपन्न गनव 
आवश्यक पने सािग्री, श्रि र अन्य कुरा सिावेि गनुव पनेछ ।  

गाउँपालिकािे यस सभझौता बिोशजि भएको काि वापत भकु्तानी गदाव 
लनिावि स्थिको नाप जाँिबाट यवकन भएको लनिावि कायवको पररिाििाई 
प्रलत एकाई दरिे गिना गरी हनु आउने रकि भकु्तानी गनुव पनेछ ।  

ख) एकिषु्ट रकि सभझौताः भलूिगत पानीको पाईपिाईन जडान जस्ता नाप 
जाँि गनव कदठन हनु ेलनिावि कार्रयव वा पिुको संरिना जस्ता नाप जाँि गनव 
सवकने लनिावि कायव गराउन एकिषु्ट रकि सभझौता गनव सवकनेछ । यो 
सभझौता गदाव लनिावि कायव सभबन्िी सबै प्रकारका जोशखि र दावयत्व लनिावि 
व्यवसायीिा रहने गरी गनुव पनेछ । 

तर सभझौता भई लनिावि कायव सरुु भएपलछ गाउपालिकािे लनिावििा कुन ै
वकलसिको पररवतवन गनव आदेि ददएको कारििे लनिावि व्यवसायीको 
आलथवक दावयत्व वृवद्ध भएिा त्यस्तो दावयत्व गाउपालिकािे व्यहोनुव पनेछ । 
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ग) िागत सोिभनाव सभझौताः लनिावि व्यवसायीिे एकाई दर सभझौता बिोशजि 
काि गनव िञ्जुर नगने वा गनव नससने ठूिो जोशखियकु्त र काि गने 
पररशस्थलत पूवावनिुान गनव नसवकने प्रकृलतको लनिावि कायव गराउनका िालग 
िागत सोिभनाव सभझौता गनव सवकनेछ । यो सभझौता गरी गररने लनिावि 
कायव वापत लनिावि व्यवसायीिाई भकु्तानी ददंदा लनजिे त्यस्तो लनिावि कायव 
गदाव गरेको वास्तववक खिव, सो कायवकोेे शिरोभार खिव र स्वीकृत िागत 
अनिुानिा उल्िेख भएको िनुाफा थपी हनु आएको रकि भकु्तानी ददन 
सवकनेछ । यो सभझौता गरी लनिावि कायव गराउँदा गाउपालिकाको प्रिखुिे 
िागत सोिभनावको अलिकति रकिको सीिा लनिावरि गनुव पनेछ र सो सीिा 
भन्दा बढी िागत सोिभनाव ददन ुपने भएिा ववभागीय प्रिखुको पूवव स्वीकृती 
लिन ुपनेछ । 

घ) सिय र सािग्री दर सभझौताः खररद सभझौता गने सियिा कुन ै लनिावि 
कायवको ििवत सभभार गनव िाग्ने श्रि र सािग्रीको पूवावनिुान गनव नसवकन े
भई श्रििाई सियको आिारिा र सािग्रीिाई एकाई दरको आिारिा गिना 
गरी काि गराउनको िालग सिय र सािग्री दर सभझौता गनव सवकनेछ । 
यो सभझौता गदाव लनिावि व्यवसायीिाई देहाय बिोशजि भकु्तानी हनुे कुरा 
स्पष्ट रुपिा उल्िेख गनुव पनेछ :- 
(क) लनिावि व्यवसायीको श्रििाई प्रलतघण्टा वा प्रलत ददन वा प्रलत िवहनाको 

आिारिा ववभाजन गरी हनु आएको रकििा शिरोभार खिव र स्वीकृत 
िागत अनिुानिा उल्िेख भएको िनुाफा जोड्दा हनु आउन ेरकि, र 

(ख) खररद सभझौतािा उशल्िशखत रकिको सीिा लभत्र रही ििवत सभभार 
गनव िागेको सािग्रीको िूल्यको भकु्तानी रकि ।  
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ङ) लडजाइन र लनिावि सभझौताः कुन ैलनिावि कायवको लडजाइन र लनिावि एउटै 
लनिावि व्यवसायीबाट गराउनको िालग लडजाइन र लनिावि सभझौता गनव 
सवकनेछ । गाउपालिकािे यस सभझौता बिोशजिको काि सरुु गदाव 
प्राववलिक वा प्राववलिकहरुको सिूहिाई लनिावि कायवको लडजाईन जाँच्न 
िगाई स्वीकृत गरेपलछ िात्र सरुु गनुव पनेछ । त्यसरी लडजाइन जाँि गने  
प्राववलिक वा प्राववलिकहरुको सिूहिे त्यस्तो लडजाईन, ड्रईङ तथा िागत 
अनिुान जाँि र स्वीकृत गदाव यस लनयिाविी बिोशजि जाँि तथा स्वीकृत 
गने कायवववलि अपनाई जाँि तथा स्वीकृत गनुव पनेछ ।  

ि) व्यवस्थापन सभझौताः लनिावि कायवको गिुस्तर र सभपन्न गने अवलि सभबन्िी 
कानूनी एवं सभझौताजन्य दावयत्व गाउपालिकासँग खररद सभझौता गने 
लनिावि व्यवसायीिे न ैवहन गने गरी त्यस्तो कायव लनजको सपुरीवेिि वा 
व्यवस्थापनिा ववलभन्न सव–कन्ट्राकटरद्वारा गराउनका िालग व्यवस्थापन 
सभझौता गनव सवकनेछ । 

यो सभझौता बिोशजिको कािको भकु्तानी गाउपालिकासँग सभझौता गने 
लनिावि व्यवसायीिाई िात्र ददईवनेछ ।कायवसभपादनिा  

छ) आिाररत ििवत सभभार वा व्यवस्थापन सभझौताः कुनै लनिावि कायवको ििवत 
सभभार वा व्यवस्थापन गर्रनव आवश्यक पने उपकरि र ववलभन्न एकाई जन्य 
(आइटिवाइज) कायव उल्िेख नगरी अशन्ति कायव सभपादन िात्र उल्िेख 
गरी त्यस्तो लनिावि कायव गराउनको िालग कायव सभपादनिा आिाररत सभभार 
वा व्यवस्थापन सभझौता गनव सवकनेछ ।  

ज) वपसवकव  सभझौताः पटके रुपिा गराई रहन ुपने सानालतना सभभार र ििवत 
सभबन्िी लनिावि कायव आवश्यक परेका बखत गराउनको िालग त्यस्तो 
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लनिावि कायवको िूल्य सूिी कायि गरी  वपस वकव  सभझौता गनव सवकनेछ 
।  

झ) लनिावि र ििवत सभभार सभझौताः ठूिा द्रतुिागव, ठूिा जिािय सवहतको 
पावर प्िान्ट वा पशभपङ स्टेिन वा टबावइन, रज्जिुागव, रेििागव, केबिकार 
वा यस्तै अन्य उच्ि वा जवटि प्रववलियकु्त भौलतक संरिनाको लनिावि गनव, 
परीिि सञ्चािन गने, त्यस्तो संरिनाको सञ्चािन गनव सभबशन्ित साववजलनक 
लनकायका किविारीिाई आवश्यकता अनसुार तािीि ददने र त्यस्तो 
संरिनाको ििवत सभभार सिेत गने व्यवस्था गनव लनिावि र ििवत सभभार 
सभझौता गनव सवकनेछ । 

ञ) टनवकी सभझौताः ठूिा द्रतुिागव, ठूिा जिािय सवहतको पावर प्िान्ट वा 
पशभपङ स्टेिन वा टबावइन, रज्जिुागव, रेििागव, केबिकार, उच्ि प्रववलियकु्त 
पिु वा सडकिागव वा यस्तै अन्य उच्ि वा जवटि प्रववलियकु्त भौलतक 
संरिनाको लनिावि गनव, परीिि सञ्चािन गने, त्यस्तो संरिनाको सञ्चािन 
गने कायव सभपन्न गरी साववजलनक लनकायिाई हस्तान्तरि गने व्यवस्था 
गनवको िालग टनवकी सभझौता गनव सवकनेछ ।  

यस सभझौताको अवलि सािान्यतया एक वषव भन्दा बढीको हनुेछैन । 
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अनसूुिी - ९ 

(लनयि २४ सँग सभबशन्ित) 
 

पराििव सेवाको खररद सभझौता 
गाउँपालिकािे पराििव सेवा खररद गनवको िालग देहायका सभझौता िध्ये कुन ै
एक सभझौता गरी खररद गनव ससनछेः 

क) एकिषु्ट रकि सभझौताः सभभाव्यता अध्ययन, आयोजनाको लडजाईन, बोिपत्र 
सभबन्िी कागजातको तयारी जस्ता स्पष्ट रुपिा पवहिान भएको, 
पराििवदातािा न्यून जोशखि रहन ेर गिुस्तर िापन सशजिैसँग गनव सवकन े 
कािको िालग पराििव सेवा लिन एकिषु्ट सभझौता गनव सवकनेछ । यो 
सभझौतािा पराििवदातािे लनिावररत सियावलि लभत्र कायविेत्रगत ितविा 
उशल्िशखत प्राववलिक वविेषता भएको काि गरी गाउपालिका  सिि 
प्रलतवेदन पेि गनुव पने र सो वापत लनजिे सेवा िलु्क पाउने कुरा उल्िेख 
गनुव पनेछ । 

ख) सियबद्ध सभझौताः लनिावि कायवको सपुररवेिि गने, ठूिा व्यवसावयक 
संस्थाको व्यवस्थापन गने वा वाँि, सरुुङ्ग जस्ता जटीि संरिनाको लडजाईन 
गने जस्ता पराििव सेवाको अवलि अनिुान गनव नसवकने भएिा त्यस्तो 
कािको िालग सियवद्घ सभझौता गनव सवकनेछ । यो सभझौतािा 
पराििवदाताको सेवा िलु्क देहाय बिोशजि तय हनु ेकुरा उल्िेख गनुव पनेछ 
:-  

(क) पराििवदातािाई खररद सभझौता बिोशजिको काि गर्रनव वास्तववक 
रुपिा िागेको सियिे सभझौतािा उशल्िशखत पाररश्रलिकको दरिाई 
गिुन गरी आउन ेरकि,  
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(ख) लबि भरपाई अनसुारको वास्तववक फुटकर खिवको सोिभनाव रकि ।  

ग) कायव सभपन्नताको आिारिा िलु्क ददईन े सभझौताः खररद सभझौतािा 
उल्िेख भएको कायव गनव पराििवदातािाई आवश्यक परेको सियिा 
वोिाउने गरी वा लनजिे सभपन्न गरेको कायवको आिारिा सेवा िलु्क ददन े
गरी पराििव सेवा लिन ु पदाव कायव सभपन्नताको आिारिा िलु्क ददईन े
सभझौता गनव सवकनेछ । यो पराििवदाताको सेवा िलु्क त्यस्तो सभझौतािा 
उल्िेख भए बिोशजि हनुेछ । 

घ) प्रलतितिा आिाररत सभझौताः िािसािान लनरीिि गने सेवा, आवकव टेसटको 
सेवा, सपुररवेिि वा अनगुिन सेवा वा अन्य यस्तै प्रकृलतका सेवा खररद गनव 
प्रलतितिा आिाररत सभझौता गनव सवकनेछ । यो सभझौतािा 
पराििवदातािाई सेवा िलु्क दददां सभबशन्ित लनिावि कायव वा आयोजनाको 
अनिुालनत वा वास्तववक िागत वा खररद गररएको वा लनरीिि गररएको 
िािसािानको िागतको  प्रलतित अनसुार ददईन ेकुरा उल्िेख गनुव पनेछ 
।  

ङ) सेवा सिय लनशश्चत नभएको सभझौताः लनिावि कायव सञ्चािनिा ल्याउनका 
िालग सिय सियिा आवश्यक पने सल्िाहकार, खररद सभझौता सभबन्िी 
वववाद लनरुपिकताव वा िध्यस्थकताव, संस्थागत सिुार वा खररद सभबन्िी 
पराििवदाता, प्राववलिक सिस्या सिािानकताव जस्ता खास कािको सभबन्ििा 
आवश्यक परेको सियिा पराििव सेवा लिनको िालग सेवा सिय लनशश्चत 
नभएको सभझौता गनव सवकनेछ  

यो सभझौतािा देहायका कुरा उल्िेख गनुव पनेछः–  

(क) पराििवदातािे सभझौतािा उशल्िशखत काि गाउपालिकािाई आवश्यक 
परेको सियिा खररद सभझौतािा उशल्िशखत दरिा गनुव पने,  
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(ख) पराििवदातािाई काि गनव वास्तववक रुपिा िागेको सियको आिारिा 
पाररश्रलिक भकु्तानी गररने । 
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अनसूुिी - १० 

(लनयि ९९ को उपलनयि (३) सँग सभबशन्ित) 
 

श्री देवघाट गाउँ कायवपालिकाको कायाविय 

गण्डकी प्रदेि, पोखरा, नेपाि  

 

रािनको िागत अनिुान वववरि 

 

रािन आवश्यक पने कायावियः 
कायाविय रहेको स्थानः 

लस.
नं. 

खाद्यान्न 
को 

वववरि 

रािन
को 

वकलसि/ 

गिुस्तर 

एका
ई 

परर
िाि 

गत 
आ.व.को 
शस्वकृलत 
दर 

ने.रा.बैंक
को िूल्य 
सूिी दर 

स्थालनय 
बजार 
दर 

सभबशन्ित 
कृवष 

उपजको 
िूल्य 

लनिावरि गने 
सरकारी 
लनकायको 

दर 

स्वीकृत िागत 
अनिुान 

कै
वफ 

य
त 

प्रलत 
एका
ई 
दर 

कुि 
िागत 
अनिुा
न 
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         दस्तखतः 
         प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत  
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अनसूुिी - ११ 

(लनयि १०० को उपलनयि (३) सँग सभबशन्ित) 
 

श्री देवघाट गाउँ कायवपालिकाको कायाविय 

गण्डकी प्रदेि, पोखरा, नेपाि 

  

रािन खररद सभबन्िी तिुनात्िक तालिका 
 

     स्थान 

लस.
नं. 

खाद्या
न्नको 
वववर
ि 

एका
ई 

आव
श्यक 
परर
िाि 

गत 
वषवको 
ठेक्का 
दर 

स्वीकृत 
िागत 
अनिुान 
दर 

यस वषवको ठेक्का 
कै
वफ 

यत 

१ २ ३  

दर 
कुि 
रकि 

दर 
कुि 
रकि 

दर 
कुि 
रकि 

दर 
कुि 
रकि 
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अनसूुिी - १२ 

(लनयि ११० को उपलनयि (१) को खण्ड (ज१) सँग सभबशन्ित) 
 

लनिावि कायवस्थि सूिना पाटी 
आयोजनाको नािः .............................................  

सभबशन्ित साववजलनक लनकायको नािः................................................  

लनिावि कभपनी/फिव/संस्थाको 
नािः..............................................ठेगानाः........................  

पराििवदाता कभपनी/फिव/संस्थाको नािः 
..........................ठेगानाः....................................  

आयोजना सभझौता लिलतः.......................... कायव प्रारभभ भएको 
लिलतः...................................  

सभपन्न गनुव पने लिलतः................................... िागत अनिुान 
रकिः.....................................  

सभझौता रकिः...................................... बजेटको स्रोतः नेपाि सरकार 
रूः.............., बैदेशिक ऋि/अनदुान रूः......................  

िखुय िखुय कािको सिय तालिकाः 
लस. 
नं. 

िखुय िखुय 
कािको वववरि 

सभपन्न हनुे 
सियावलि 

लनिावररत सियिा सभपन्न 
नभएको भए सो को कारि 

थप िाग्ने 
सिय 

कैवफयत 
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 आज्ञािे 

रिेि सवेुदी 
प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 

आज्ञािे 

रिेि सवेुदी 
प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 


