स्वीकृत मिमत: 2076/03/31
प्रथि सं सोधन मिमत: 2076/10/02
दोस्रो सं शोधन मिमत: 2077/02/27
सूर्योदर्य नगरपामिकाको साववजमनक खररद मनर्यिाविी, 207७
(हािसम्िको सं सोधनिाई सिावेश गररएको)
स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन 2074 को दफा 74 िे ददएको अमधकार प्रर्योग गरी सूर्योदर्य नगरकार्यवपामिकािे दे हार्यका मनर्यिहरु
बनाएको छ।
पररच्छे द १
प्रारम्म्िक
१. सं म्िप्त नाि र प्रारम्ि : (१) र्यी मनर्यिहरुको नाि “सूर्योदर्य नगरपामिकाको साववजमनक खररद मनर्यिाविी 2077“ रहेको छ।
2. र्यो मनर्यिाविी तुरुन्त प्रारम्ि हुनेछ ।

२. पररिाषा : ववषर्य वा प्रसङ्गिे अको अथव निागेिा र्यस मनर्यिाविीिा,
(क) “ अमधकार प्राप्त अमधकारी” िन्नािे र्यस मनर्यिाविी बिोम्जि खररद सम्वम्न्ध कार्यव स्वीकृत गने अमधकार प्राप्त अमधकारी सम्झनु पछव ।
(ख) “ प्रिुख” िन्नािे नगरपामिकाको प्रिुखिाई सम्झनु पछव ।

(ग) “ अिानत” िन्नािे नगरपामिका आफैिे गने कुनै मनिावण कार्यव सम्झनु पछव ।
(घ) “ आर्य वन्दोवस्त” िन्नािे मनर्यि १३८ अनुसार गररने आन्तररक आर्यको ठे क्का वन्दोवस्तिाई सम्झनु पछव ।

(ङ) “ एक तह िामथको अमधकारी” िन्नािे वडा सम्िव वा शाखा/िहाशाखा/वविागीर्य प्रिुखको हकिा प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत,
प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतको हकिा नगरपामिकाको प्रिुख र नगरपामिकाको प्रिुखको हकिा नगर कार्यवपामिका सम्झनु पछव।

(ि) “ उपिोक्ता समिमत” िन्नािे मनिावण कार्यवबाट प्रत्र्यि िाि पाउने व्र्यम्क्तहरुिे कुनै मनिावण कार्यवको मनिावण, सञ्चािन, ििवत
सम्िार गनवको िामग आफूहरुिध्र्येबाट गठन गरे को समिमत सम्झनु पछव ।

(छ) “ ऐन” िन्नािे साववजमनक खररद ऐन, २०६३ सम्झनु पछव ।
(ज) “ औषमधजन्र्य िािसिान” िन्नािे औषधी, खोप वा भ्र्याम्ससन, मसररञ्ज, रगत राख्ने झोिा प्रर्योगशािािा उपर्योग हुने रसार्यन

(ररएजेन्ट), पररवार मनर्योजनका हिावनि उत्पादन वा रोगको मनदान तथा उपिारको िामग प्रर्योग हुने वा सोवह प्रकारका
स्वास््र्य सम्वम्न्ध उपकरण सम्झनु पछव ।

(झ) “ कबोि अङ्क (मबड प्राइस)” िन्नािे कुनै बोिपत्रको परीिणबाट कार्यि हुन आएको रकि सम्झनु पछव ।
(ञ) “ कार्यवपामिका” िन्नािे नगर कार्यवपामिका सम्झनु पछव ।
(ट) “ कार्याविर्य” िन्नािे कार्यवपामिकाको कार्याविर्य सम्झनु पछव ।

(ठ) “ कार्याविर्य प्रिुख” िन्नािे नगरपामिकाको प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतको रुपिा काि गने किविारी सम्झनुपछव ।
(ड) “ कोष तथा िेखा मनर्यन्त्रक कार्याविर्य” िन्नािे िहािेखा मनर्यन्त्रक कार्याविर्य अन्तगवतको कोष तथा िेखा मनर्यन्त्रक कार्याविर्य
सम्झनु पछव।
(ढ) “ कोष” िन्नािे नगरपामिकाको स्थानीर्य सम्ञ्चत कोष सम्झनु पछव र सो शब्दिे कानून बिोम्जि स्थापना िएका अन्र्य स्थानीर्य
कोषिाई सिेत जनाउँ छ ।
(ण) “ दररे ट मनधावरण समिमत” िन्नािे स्थानीर्य सरकार सं िािन ऐनको दफा १३ को प्रर्योजनका िामग मनर्यि १५८ बिोम्जिको
समिमत सम्झनुपछव ।
(त) “ पुनराविोकन समिमत” िन्नािे ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) बिोम्जि गदठत समिमत सम्झनु पछव ।

(थ) “ प्रोप्राइटरी िािसािान” िन्नािे कुनै िािसािान, र्यन्त्र वा उपकरणको मनिावतािे त्र्यस्तो िािसािान, र्यन्त्र वा उपकरण
सञ्चािन वा ििवत सम्िारको िामग बनाएको सहार्यक उपकरण तथा पाटवपूजाव सम्झनु पछव ।

(द) “ प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत” िन्नािे स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ विोम्जिको प्रिुख प्रशासकीर्य
अमधकृत सम्झनु पछव ।

(ध) “ बहुबषीर्य सम्झौता” िन्नािे एक वषविन्दा बढी अवमध िएको सम्झौता सम्झनु पछव ।
(न) “ ववद्युतीर्य बोिपत्र” िन्नािे ववद्युतीर्य खररद प्रणािीको उपर्योग गरी बोिपत्रदातािे पेश गरे को बोिपत्र सम्झनु पछव ।
(प) “ ववद्युतीर्य खररद प्रणािी” िन्नािे साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिे मनर्यि १५६ बिोम्जि ववद्युतीर्य सञ्चार िाध्र्यिको
प्रर्योग गरी स्थापना, सञ्चािन र व्र्यवस्थापन गरे को खररद प्रणािी सम्झनु पछव ।
(फ) “ ववद्युतीर्य सञ्चार िाध्र्यि” िन्नािे साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिे ववद्युतीर्य खररद प्रणािी स्थापना, सञ्चािन र
व्र्यवस्थापन गनव उपर्योगिा ल्र्याएको ववद्युतीर्य सञ्चार प्रववमध, पद्धमत वा िाध्र्यि सम्झनु पछव ।
(ब) “ वविागीर्य प्रिुख” िन्नािे नगरपामिकाको प्रिुखिाई सम्झनु पछव ।

(ि) “ व्र्यवस्थापन सम्झौता” िन्नािे अनुसूम्ि–८ को खण्ड (ि) बिोम्जिको सम्झौता सम्झनु पछव ।
(ि) “ िूल्र्याङ्कन समिमत” िन्नािे मनर्यि १५७ बिोम्जिको समिमत सम्झनुपछव ।
(र्य) “ िौजुदा सूिी (स्टाम्न्डङ्ग मिस्ट)” िन्नािे मनर्यि १९ बिोम्जिको सूिी सम्झनुपछव ।

ु ा र पशुपंिी
(र) “राशन” िन्नािे स्थानीर्य तहिा राशन सुववधा पाउने गरी मनर्युक्त किविारी, अस्पतािका ववरािी, कारागारका थुनव
आददको खाना 1ववपद व्र्यवस्थापनको िामग खररद िएका सािग्रीका सम्बन्धिा नगरपामिकािे तोवकददएका म्जन्सी सम्झनु पछव।
(ि) “ सम्झौता िूल्र्य (कन्रर्यासट प्राईस)” िन्नािे खररद सम्झौतािा उम्ल्िम्खत खररद िूल्र्य सम्झनु पछव र सो शब्दिे त्र्यस्तो
सम्झौता अन्तगवत िेररएशन आदे श जारी गररएकोिा त्र्यस्तो आदे श बिोम्जि िएको काि नाप जाँि गदाव कार्यि िएको िूल्र्य र
िूल्र्य सिार्योजन िएकोिा त्र्यस्तो सिार्योजनबाट कार्यि िएको खररद िूल्र्य सिेतिाई जनाउँ छ ।

(व) “ सव–कन्रासटर” िन्नािे कुनै खररद सम्झौता गने मनिावण व्र्यवसार्यी, आपूमतवकताव, परािशवदाता वा सेवा प्रदार्यकसँग छु ट्टै

सम्झौता गरी त्र्यस्तो खररद सम्झौता अन्तगवतको कुनै कार्यव गने मनिावण व्र्यवसार्यी, आपूमतवकताव, परािशवदाता वा सेवाप्रदार्यक
सम्झनुपछव ।

(श) “ साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्य” िन्नािे ऐनको दफा ६४ अनुसारको साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्य सम्झनुपछव।

(ष) “ मसिबन्दी दरिाउपत्र” िन्नािे नगरपामिकाको सूिना बिोम्जि कुनै मनिावण कार्यव गनव वा िािसािान वा अन्र्य सेवा उपिब्ध
गराउनको िामग ईच्छु क व्र्यम्क्त, फिव, कम्पनी वा सं स्थािे मसिबन्दी खािमित्र िूल्र्य सिेत उल्िेख गरी पेश गरे को वववरण
सम्झनुपछव ।

(स) “ सं रिनात्िक वा एकाई दर सम्झौता” िन्नािे अनुसूम्ि–७ को खण्ड (ख) बिोम्जिको सम्झौता सम्झनुपछव ।
पररच्छे द–२
खररद कारबाहीको तर्यारी, खररद र्योजना र िागत अनुिान

३. खररद कारबाहीको तर्यारी गनुव पनेेः नगरपामिकािे कुनै खररद कारबाहीको तर्यारी गदाव दे हार्य बिोम्जि गनुप
व नेछ :
(क) खररद आवश्र्यकताको पवहिान गने,

(ख) खररद सम्वम्न्ध ववमिन्न प्राववमधक कुरा सिाधान गनव र आपूमतवकतावको उपिब्धता एवकन गनव बजारिा प्रिमित खररद
सम्झौताको जानकारी मिने,

(ग) अम्घल्िा वषवहरुिा सिान प्रकृमतको िािसािान, मनिावण कार्यव वा परािशव सेवा वा अन्र्य सेवा खररद गररएको िए त्र्यस्तो खररद
प्रविर्याको अध्र्यर्यन गने,
(घ) खररदको वववरण, पररिाण र िेत्र एवकन गने,

(ङ) खररदिाई बढी सुववधाजनक सिूहिा वविाजन गने वा प्र्याकेजिा सिावेश गने,
(ि) खररद र्योजना तर्यार गनव िगाउने,

(छ) खररदको िागत अनुिान तर्यार गने,
(ज) खररदको आमथवक स्रोत र रकिको पवहिान गने,
(झ) खररद ववमधको छनौट गने, र
(ञ) दुई करोड रुपैर्याँसम्िको मनिावण कार्यवको खररदिन्दा बाहेकको अन्र्य खररदिा बोिपत्र र्योग्र्यता वा पूवर्य
व ोग्र्यताको कारबाही गनुव
पने वा नपने कुरा एवकन गने ।
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३.क. प्र्याकेम्जङ्ग तथा सिूह वविाजन सम्वम्न्ध व्र्यवस्था: (१) नगरपामिकािे खररद कार्यवको प्र्याकेम्जङ्ग गदाव मनर्यि ७ को उपमनर्यि २
को खण्ड ग बिोम्जि खररद गुरुर्योजनािा उम्ल्िम्खत प्र्याकेज सङ्ख्र्याको प्रमतकूि नहुने गरी गनुव पनेछ।

(२) नगरपामिकािे खररदिाई वढी सुववधाजनक सिूहिा वविाजन गने वा प्र्याकेजिा सिावेश गने गरी तर्यारी गदाव अिग अिग

रुपिा सम्पन्न गनव सवकने प्रकृमतको मनिावण कार्यवका िामग अमधकति प्रमतस्पधाव हुने हदसम्ि छु ट्टा छु ट्टै रुपिा वोिपत्र आह्वान
गनुव पनेछ।

(३) एक आपसिा अन्तर सम्वम्न्धत िई एउटै प्र्याकेजिा सञ्चािन गनुव पने िएिा बाहेक प्रमतस्पधाविाई सङ्कुम्ित र सीमित गने गरी
ठू िा ठू िा प्र्याकेज बनाई बोिपत्र आह्वान गनुव हुँदैन ।

४. अमधकार प्राप्त अमधकारीको आदे श मबना खररद गनव नहुनेःे अमधकार प्राप्त अमधकारीको मिम्खत आदे श मबना कसैिे कुनै खररद गनव
गराउन हुँदैन।

५. खररद िाग प्राप्त गनुव पनेेः (१) िािसािान खररद सम्वम्न्ध कारबाही शुरु गनुअ
व म्घ खररद एकाईिे िहाशाखा/शाखा/वडा
कार्याविर्यबाट खररद िाग प्राप्त गरी सो िाग अमधकारप्राप्त अमधकारीबाट स्वीकृत गराउनु पनेछ ।
(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको खररद िागिा दे हार्यका कुरा उल्िेख िएको हुन ु पनेछ :
(क) िािसािानको प्रकार, गुणस्तर, पररिाण सम्वम्न्ध वववरण,
(ख) िािसािान आवश्र्यक पने सिर्य,
(ग) खररदको अनुिामनत िूल्र्य, र
(घ) िूल्र्य व्र्यहोररने स्रोत ।

६. िािसािान, मनिावण कार्यव र सेवाको वववरण स्वीकृत गनुव पनेेः (१) प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतिे िािसािान, मनिावण कार्यव वा सेवा
खररद गनुव अम्घ त्र्यस सम्वम्न्ध स्पेम्शवफकेशन, र्योजना, नसशा, मडजाइन, ववशेष आवश्र्यकता वा अन्र्य वववरणहरु तर्यार गनुव वा

गराउनु पनेछ। वववरण तर्यार गदाव त्र्यस्ता िािसािान, मनिावण कार्यव वा सेवाको सम्बद्घ वस्तुगत प्राववमधक तथा गुणस्तरजन्र्य
ववषेशता र कािको आधारिा तर्यार गनुव पनेछ ।
1
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दोस्रो सं शोधन २०७७ द्वारा थप गररएको ।
दोस्रो सं शोधन २०७७ द्वारा थप गररएको ।

(२) उपमनर्यि (१) विोम्जि तर्यार िएको वववरण मनर्यि १५ विोम्जिको अमधकारीबाट स्वीकृत हुन ु पनेछ ।

(३) उपमनर्यि (२) िा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएता पमन सुरुङिागव, रे ििागव, रज्जुिागव, केबिकारिागव र ववशेष प्रकृमतका

सडकिागव जस्ता जवटि र ववशेष प्रकृमतका सं रिनाको स्पेमसवफकेशन, र्योजना, नसशा, मडजाइन, ववशेष आवश्र्यकता वा अन्र्य
वववरणहरू वविागीर्य प्रिुखबाट स्वीकृत गराउनु पनेछ ।

(४) उपमनर्यि (१) बिोम्जि तर्यार गररएको वववरण दे हार्यकािध्र्ये कुनै अवस्थािा सं शोधन गनव सवकनेछ :

ु ान गनव नसवकने िौगमिवक रूपिे जवटि प्रकृमतको मनिावण कार्यव िएिा,
(क) वववरण तर्यार गदावका बखत पूवावनि
(ख) वववरण तर्यार गररसकेपमछ प्राकृमतक प्रकोपजन्र्य पररम्स्थमत मसजवना िएिा,
(ग) वविागीर्य निवस पररवतवन िएिा,

(घ) मनिावण कार्यव सञ्चािन गने पूव व मनधावररत प्रववमध वा पद्धमत पररवतवन िएिा,

(ङ) ववशेष र जवटि प्रकृमतको सं रिना िई सोको कार्यावन्वर्यनिा कदठनाइ उत्पन्न िएिा ।
(५) उपमनर्यि (१) बिोम्जि तर्यार िएको वववरण उपमनर्यि (४) िा उम्ल्िम्खत अवस्थािा सं शोधन गनुव परे कोिा बाहेक ऐनको
दफा ५क. को उपदफा (२) बिोम्जि कानूनी कारबाही गने गराउने कतवव्र्य प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतको र मनज स्वर्यम्िे
उपमनर्यि (१) बिोम्जिको वववरण स्वीकृत गरे को रहेछ िने एक तह िामथको अमधकारीको हुनेछ ।

(६) उपदफा (१) र (२) बिोम्जि वववरण तर्यार गदाव िािसािान, मनिावण कार्यव वा सेवाको ववशेषताहरु स्पष्ट रुपिा बुम्झने गरी
उल्िेख गने अको कुनै उपार्य निएको अवस्थािा बाहेक कुनै खास ब्राण्ड, रे डिाकव, नाि, पेटेण्ट, मडजाइन, प्रकार, उत्पम्ि वा
उत्पादकको नाि उल्िेख गनव सवकने छै न ।

तर, त्र्यसरी उल्िेख नगरी नहुने अवस्थािा कुनै खास ब्राण्ड, रे डिाकव, नाि, पेटेण्ट, मडजाइन, प्रकार, उत्पम्ि वा उत्पादकको नाि
उल्िेख गरी “ सो सरह” िन्ने शब्दहरु उल्िेख गनव सवकनेछ ।

(७) बोिपत्र वा पूव व र्योग्र्यता सम्वम्न्ध कागजातिा िािसािान वा मनिावण कार्यव वा अन्र्य सेवाको प्राववमधक वा गुणस्तरजन्र्य
ववशेषताहरुको वववरण र परीिण (टे म्स्टङ), िावकिंङ्ग, प्र्याकेम्जङ्ग, िेबमिङ्ग वा पुवष्टकरणको प्रिाणपत्र (कनफरमिटी सवटववफकेट)
सम्वम्न्ध आधार वा सं केत वा शब्दाविी उल्िेख गदाव त्र्यस्तो िािसािान वा मनिावण कार्यव वा अन्र्य सेवाको कािसँग असम्बद्ध

हुन,े र्योग्र्य बोिपत्रदातािाई खररद प्रकृर्यािा सहिागी हुन कुनै वकमसििे बाधा पुर्यावउने वा औम्ित्र्य मबना प्रमतस्पधाविाई सीमित
गने गरी वववरण, आधार, सं केत वा शब्दाविी उल्िेख गनव सवकने छै न ।

७. बजेट तथा मनिावणस्थिको व्र्यवस्था : (१) नगरपामिकािे खररदको िामग आवश्र्यक बजेट व्र्यवस्था निई खररद कारबाही शुरु गनुव
हुँदैन ।

(२) उपमनर्यि (१) िा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएता पमन दे हार्यको अवस्थािा बजेटको व्र्यवस्था निए पमन खररद कारबाही शुरु
गनव सवकनेछ:—
(क) बहुवर्र्षीर्य सम्झौता बिोम्जि गररने खररदको हकिा पवहिो वषवको िामग आवश्र्यक बजेट व्र्यवस्था िएपमछ अन्र्य वषवको
िामग खररद कारबाही गनव, र
(ख) खररद सम्वम्न्ध प्रारम्म्िक तर्यारी गनुव अत्र्यावश्र्यक िई मसिबन्दी दरिाउपत्र वा बोिपत्र आह्वान गने, पूवर्य
व ोग्र्यताको
दरखास्त आह्वान गने, परािशवदाताको सूिी तर्यार गनव सूिना प्रकाशन गने, परािशवदाताबाट प्रस्ताव िाग गने वा मसिबन्दी
दरिाउपत्रको फाराि, बोिपत्र वा पूवर्य
व ोग्र्यता सम्वम्न्ध कागजात वा प्रस्ताव सम्वम्न्ध कागजात उपिब्ध गराउने जस्ता कार्यव
गनव ।
(३) नगरपामिकािे मनिावण स्थिको व्र्यवस्था निई मनिावण स्थिबाट हटाउनु पने रुख ववरुवा िगार्यतका सं रिना हटाउने
सुमनम्ितता निई, िुआव्जा वा िमतपूमतव ववतरण गनुव पनेिा सोको िामग वजेटको सुमनम्ितता नगरी तथा प्रिमित कानून
बिोम्जि गनुप
व ने वातावरणीर्य अध्र्यर्यनको प्रमतवेदन स्वीकृत नगराई बोिपत्र आह्वान गनुव हुँदैन।

(४)उपमनर्यि ३ िा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापमन दे हार्यको अवस्थािा वातावरणीर्य अध्र्यर्यन प्रमतवेदन स्वीकृत हुन बाँकी रहेको
अवस्थािा वोिपत्र आह्वान गनव वाध्र्य पने छै न:-

क. उपमनर्यि ३ प्रारम्ि हुँदाका वखत स्वीकृत िइसकेको आर्योजना कार्यावन्वर्यन गनुव पदाव
ख. कुनै ववशेष पररर्योजन कार्यावन्वर्यन गने गरी कार्यवपामिकाबाट मनणवर्य िएिा।

(५) नगरपामिकािे बहुबषीर्य सम्झौता बिोम्जि गररने खररदको हकिा उपमनर्यि २ को खण्ड क बिोम्जि अन्र्य वषवको िामग
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खररद कारवाही गदाव आवश्र्यक पने वजेटको सुमनम्िितता गरे र िात्र खररदको कारवाही शुरु गनुव पनेछ।
८. खररदको गुरु र्योजना तर्यार गनुप
व नेेः (१) एक वषविन्दा बढी अवमधसम्ि सञ्चािन हुने र्योजना वा आर्योजनाको िामग खररद गदाव
नगरपामिकािे वावषवक दश करोड रुपैर्याँिन्दा बढी रकिको खररद गदाव खररदको गुरु र्योजना तर्यार गनुव पनेछ ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको खररदको गुरु र्योजनािा अन्र्य कुराको अमतररक्त दे हार्यका कुराहरु उल्िेख गनुव पनेछ :—
(क) खररदको प्रकार, पररिाण र िोटािोटी अनुिामनत िूल्र्य,
(ख) खररद ववमध,
(ग) अमधकति प्रमतस्पधावको िामग खररदिाई टु क्यार्याईने वा प्र्याकेज बनाइने िए सो सम्वम्न्ध व्र्यवस्था,
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दोस्रो सं शोधन २०७७ द्वारा थप गररएको ।

(घ) सिग्र खररद कारबाही पूरा गनवको िामग गररने सम्झौताहरुको िोटािोटी सं ्र्या र त्र्यस्तो खररद कारबाहीसँग सम्वम्न्धत
िु्र्य िु्र्य काि,

(ङ) खररदको िामग पूव व र्योग्र्यताको कारबाही गनुव पने िए सो सम्वम्न्ध कुरा,
(ि) खररद कारबाहीको िोटािोटी सिर्य तामिका,

(छ) साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिे खररदको गुरु र्योजनािा सिावेश गनुप
व ने िनी सिर्य सिर्यिा मनधावरण गरे का कुरा।

(३) र्यस मनर्यि बिोम्जि तर्यार िएको खररद गुरु र्योजना कार्यवपामिकावाट स्वीकृत िएको हुन ु पनेछ ।

(४) उपमनर्यि (३) बिोम्जि स्वीकृत िएको खररदको गुरु र्योजना नगरपामिकािे प्रत्र्येक आमथवक वषविा अद्यावमधक गनुव पनेछ ।
९. वावषवक खररद र्योजना तर्यार गनुव पनेेः (१) नगरपामिकािे वावषवक दश िाख रुपैर्याँिन्दा बढी रकिको खररद गनुव पने िएिा आगािी
आमथवक वषवको अनुिामनत वावषवक कार्यविि तथा बजेट तर्यार गदाव आगािी आमथवक वषविा गने वावषवक खररद र्योजना तर्यार गनुव
पनेछ । त्र्यसरी खररद र्योजना तर्यार गदाव मनर्यि ८ बिोम्जि खररदको गुरु र्योजना सिेत तर्यार िएको रहेछ िने त्र्यस्तो गुरु
र्योजनाको सिेत आधार मिनु पनेछ ।

(२) नगरपामिकािे उपमनर्यि (१) बिोम्जिको वावषवक खररद र्योजनािा दे हार्यका कुराहरु उल्िेख गनुव पनेछेः :—
(क) खररदको प्रकार सम्वम्न्ध वववरण,
(ख) खररदको सम्िाववत प्र्याकेज,

(ग) खररद कारबाहीको सिर्य तामिका,
(घ) खररद ववमध,
(ङ) खररदको िामग गररने सम्झौताको वकमसि, र

(ि) साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिे वावषवक खररद र्योजनािा सिावेश गनुव पने िनी सिर्य सिर्यिा मनधावरण गरे का कुरा।

(३) उपमनर्यि (२) को खण्ड (ग) बिोम्जिको सिर्य तामिकािा दे हार्यको काि गने सिर्यावमध उल्िेख हुन ु पनेछ :
(क) िािसािान खररद गने िए स्पेमसवफकेशन तर्यार गने,
(ख) खररदको िागत अनुिान तर्यार गने,

(ग) मसिबन्दी दरिाउपत्र फाराि, पूवर्य
व ोग्र्यताको प्रस्ताव वा बोिपत्र आह्वान गने वा परािशव सेवाको प्रस्ताव सम्वम्न्ध कागजात
तर्यार गने,

(घ) मसिबन्दी दरिाउपत्र, पूव व र्योग्र्यताको प्रस्ताव, बोिपत्र आह्वान वा परािशव सेवाको प्रस्ताव िाग गनव सूिना प्रकाशन गने,
(ङ) मसिबन्दी दरिाउपत्र, पूव व र्योग्र्यताको प्रस्ताव, बोिपत्र वा परािशव सेवाको प्रस्ताव िूल्र्यांङ्कन गने,
(ि) मसिबन्दी दरिाउपत्र, पूवर्य
व ोग्र्यताको प्रस्ताव, बोिपत्र वा परािशव सेवाको प्रस्ताव स्वीकृमत गने,
(छ) सम्झौता गने,
(ज) कार्यव आरम्ि गने, र
(झ) कार्यव पूरा गने ।

(४) 4प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतिे िािू आमथवक वषवको स्वीकृत कार्यविि तथा बजेट सिाबाट प्राप्त िएपमछ र्यस मनर्यि बिोम्जि
तर्यार िएको वावषवक खररद र्योजना स्वीकृत गनुव पनेछ ।

(५) प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतिे र्यस मनर्यिाविी बिोम्जि तर्यार िएको वावषवक खररद र्योजनाको एक प्रमत आगािी आमथवक वषवको
अनुिामनत वावषवक कार्यविि तथा बजेट साथ सं िग्न गरी अनुगिन प्रर्योजनका िामग म्जल्िा सिन्वर्य समिमतिा पठाउनु पनेछ।
साथै त्र्यस्तो र्योजनाको एक प्रमत सम्वम्न्धत कोष तथा िेखा मनर्यन्त्रक कार्याविर्यिा सिेत पठाउनु पनेछ ।

१०. िागत अनुिान तर्यार गदाव वविार गनुव पने कुराेः (१) कुनै खररदको िागत अनुिान तर्यार गदाव दे हार्यको कुरा वविार गनुव पनेछ :–
(क) खररद सम्वम्न्ध सम्पूण व काि एउटै खररद सम्झौताबाट हुन ससने वा काि वपच्छे छु ट्टै खररद सम्झौता गनुव पने,
(ख) खररद सम्झौता नबीकरण गनव पने वा नपने,

(ग) खररदको अन्र्य कुनै ववकल्प िए त्र्यस्तो ववकल्प,
(घ) खररद सम्झौता बिोम्जिको काि सम्पन्न गनवको िामग िाग्न ससने अमधकति रकि तथा सिर्य, र

(ङ) िागत अनुिान तर्यार गदाव मबिार गनुप
व ने िनी साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिे मनधावरण गरे का अन्र्य कुरा ।
(२) िागत अनुिान तर्यार गदाव बोिपत्र जिानत वा कार्यव सम्पादन जिानत िगार्यत िोवविाईजेशन र मडिोवविाईजेशन खिव, वीिा,
परािशवदातािाई ददनुपने सुववधा बापतका कार्यवहरु, गुणस्तर परीिण, व्र्यवसार्यजन्र्य स्वास््र्य र सुरिा, एज ववल्ट नसशा, कार्यव
सम्पादन जिानतको कमिशन खिव आददको छु ट्टै आइटि बनाई िागत अनुिानिा सिावेश गनुव पनेछ ।
(३) उपमनर्यि १ विोम्जि िागत अनुिान तर्यार गदाव मनर्यि ६ विोम्जिको वववरण सिेतको आधार मिनुपने छ ।
११. मनिावण कार्यवको िागत अनुिानेः (१) मनिावण कार्यवको िागत अनुिान तर्यार गदाव मनर्यि १० को अधीनिा रही तर्यार गनुव पनेछ ।
(२) पूराताम्त्वक उत्खनन सम्वम्न्ध र सुरुङ खन्ने, मडप ट्युववेि, 5पेरोमिर्यि अनुसन्धान आदद जस्ता जमिनिुमन गररने कार्यवको
िागत अनुिान नेपाि सरकार, िम्न्त्रपररषद्बाट स्वीकृत निवस बिोम्जि तर्यार गनुव पनेछ ।
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(३) र्यस मनर्यि बिोम्जि िागत अनुिान तर्यार गदाव िािसािान स्थिगत रुपिा उपिब्ध हुने वा नहुने अध्र्यर्यन गरी मनिावण कार्यव
सम्पन्न गनव िाग्ने सिर्यावमध वकटान गनुव पनेछ ।

(४) िागत अनुिान तर्यार गने मसिमसिािा मसिेन्ट, फिािे डण्डी, ईंटा, ढु ङ्गा, िाटो, ककवटपाता ववटु मिन तथा इिल्सन, इन्धन,
पोमिमथन पाईप, जी.आई. पाईप, डी.आई पाईप, स्र्यामनटरीका सािान, ववजुिीका सािान, म्ज. आई. वार्यर र र्यस्तै अन्र्य मनिावण
सािग्रीको दरिाउ, िेम्शन तथा उपकरणको िाडा वा कािदारको ज्र्यािा मनधावरण गदाव स्थानीर्य दररे ट मनधावरण समिमतिे
तोकेको दररे टको आधारिा मनधावरण गनुव पनेछ । र्यस मनर्यि बिोम्जि स्थानीर्य दररे ट मनधावरण गदाव म्जल्िा दररे ट मनधावरण
समिमतिे मनधावरण गरे को दररे टिाई आधार िान्न सवकनेछ ।

तर, दररे ट मनधावरण समिमतको दररे ट उपिव्ध निएकोिा मनिावणस्थि नम्जकैको सम्वम्न्धत सरकारी कार्याविर्य वा सरकारी स्वामित्व
िएको सं स्थान, प्रामधकरण, मनगि वा

अन्र्य पामिकािे तोकेको दरिाउ वा उद्योग वाम्णज्र्य सं घिे ददएको दरिाउ, िाडा वा
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ज्र्यािाका आधारिा मनधावरण गनुव पनेछ ।

(५) उपमनर्यि (४) बिोम्जिको दरिाउ, िाडा वा ज्र्यािा सिेत उपिब्ध हुन नसकेको अवस्थािा त्र्यस्तो दररे ट मनधावरण गदाव
कार्यवपामिकािे तोवकददएको दरिाउ, िाडा वा ज्र्यािाको आधारिा मनधावरण गनुप
व नेछ ।

(६) र्यस मनर्यि बिोम्जि तर्यार िएको मनिावण कार्यवको िागत अनुिान त्र्यस्तो िागत अनुिान तर्यार गने प्राववमधक िन्दा एक तह
िामथको प्राववमधक वा प्राववमधकहरुको सिूहिाई मडजाईन ड्रईङ सिेत जाँच्न िगाई कुनै त्रुवट दे खीएिा त्र्यस्तो त्रुवट सच्र्याउन

िगाउनु पनेछ । िामथल्िो तहको प्राववमधक निएिा कार्यवपामिकािे त्र्यस्तो िागत अनुिान जाँच्ने उपर्युक्त व्र्यवस्था मििाई
ददनु पनेछ ।

(७) मनिावण कार्यवको िागत अनुिान अनुसूम्ि–१ को ढाँिािा तर्यार गनुव पनेछ ।
१२. िािसािानको िागत अनुिान : (१) िािसािानको िागत अनुिान तर्यार गदाव मनर्यि १० र सम्वम्न्धत िािसािानको
स्पेमसवफकेशनको अधीनिा रही तर्यार गनुव पनेछ ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि िािसािानको िागत अनुिान तर्यार गदाव दे हार्यका कुरािाई आधार मिनु पनेछ :
(क)

स्थानीर्य बजारिा प्रिमित दरिाउ,

(ख)

अन्र्य बजारको प्रिमित दरिाउ र िािसािान आपूमतव गने स्थानसम्ि िाग्ने अनुिामनत ढु वानी खिव,

(घ)

म्जल्िा मित्रका अन्र्य नगरपामिकािे िािू वा अम्घल्िा वषवहरुिा सोही प्रकृमतको खररद गदाव िागेको वास्तववक

(ग)

म्जल्िा÷स्थानीर्य उद्योग वाम्णज्र्य सं घिे जारी गरे को दररे ट,
िागत ।

(ङ) अन्र्य साववजमनक मनकार्यिे िािु वा अम्घल्िो वषवहरुिा सोवह प्रकृमतको खररद गदाव िागेको वास्तववक िागत।
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१३. परािशव सेवाको िागत अनुिान : (१) परािशव सेवाको िागत अनुिान तर्यार गदाव मनर्यि १० को अधीनिा रही तर्यार गनव पनेछ ।
(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि परािशव सेवाको िागत अनुिान तर्यार गदाव दे हार्यका कुरािाई आधार मिनु पनेछ :

(क) नेपाि सरकारको सम्वम्न्धत िन्त्रािर्यिे परािशव सेवाको िागत अनुिान सम्वम्न्ध नम्र्स तर्यार गरे को िए त्र्यस्तो नम्र्स,
(ख) सम्वम्न्धत परािशव सेवाको कार्यव िेत्रगत सतव,

(ग) िािू वा अम्घल्िा वषवहरुिा सोही प्रकृमतको खररद गदाव िागेको वास्तववक िागत ।
तर, र्यस खण्डको आधारिा िागत अनुिान तर्यार गदाव अम्घल्िा वषवहरुको दरिा िूल्र्य सिार्योजन गरी िागत अनुिान तर्यार गनुव पनेछ।
(३) र्यस मनर्यि बिोम्जिको िागत अनुिान तर्यार गदाव दे हार्यका खिवहरु खुिाउनु पनेछ :–
(क) िु्र्य जनशम्क्त एवं अन्र्य जनशम्क्तको पाररश्रमिक,
(ख) भ्रिण खिव, जनशम्क्तको बसोबास खिव, कार्याविर्य खिव, आवश्र्यक िािसािान उपकरण र सेवा खिव, प्रमतवेदन र अन्र्य
कागजातको अनुवाद, छपाई खिव,
(ग) परािशवदातािे तामिि, गोष्ठी वा भ्रिणको व्र्यवस्था गनुप
व ने िए त्र्यस्तो कािको िामग िाग्ने खिव र अन्र्य खिव ।
(४) परािशव सेवा र अन्र्य सेवाको िागत अनुिान अनुसूम्ि–२ को ढाँिािा तर्यार गनुव पनेछ ।

१४. अन्र्य सेवाको िागत अनुिान : (१) अन्र्य सेवाको िागत अनुिान मनर्यि १० को अधीनिा रही तर्यार गनुव पनेछ ।
(२) िाडािा मिईने सवारी साधन, िेशीनरी औजार, उपकरण वा िािसािानको िाडाको िागत अनुिान तर्यार गनव प्रिुख प्रशासकीर्य

अमधकृतिे त्र्यस्ता साधन, औजार, उपकरण वा िािसािान सम्वम्न्ध ज्ञान िएका बढीिा तीन जना दि प्राववमधकहरुको एक
समिमत गठन गनुव पनेछ। त्र्यस्ता प्राववमधक जनशम्क्त निए कार्यवपामिकािे समिमत गठनको उपर्युक्त व्र्यबस्था गरी ददनु पनेछ ।

(३) उपमनर्यि (२) बिोम्जिको समिमतिे िाडाको िागत अनुिान तर्यार गदाव दे हार्यका कुरािाई वविार गरी िोटािोटी िागत
अनुिान तर्यार गनुव पनेछ :
(क) िाडािा मिन पने सवारी साधन, िेम्शनरी औजार, उपकरण वा िािसािानको वववरण, स्पेमसवफकेशन, अवस्था र आर्यु
(ख) प्रिमित बजार दर,

(ग) िाडािा मिने अवमध,
(घ) ईन्धनको िूल्र्य र खपत, र

(ङ) समिमतिे उपर्युक्त ठहर्यावएको अन्र्य कुरा ।
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(४) ढु वानीको िागत अनुिान तर्यार गदाव स्थानीर्य दररे ट मनधावरण समिमतिे मनधावरण गरे को दररे टको आधारिा िोटािोटी िागत
अनुिान तर्यार गनुव पनेछ। र्यस मनर्यि बिोम्जि स्थानीर्य दररे ट मनधावरण गदाव म्जल्िा दररे ट मनधावरण समिमतिे मनधावरण गरे को
दररे टिाई आधार िान्न सवकनेछ ।

(५) कुनै िािसािान ििवत सम्िारको िागत अनुिान तर्यार गदाव सम्वम्न्धत ववशेषज्ञ वा दि किविारी िए त्र्यस्तो किविारीबाट र
त्र्यस्तो किविारी निए त्र्यस्तो काि गने व्र्यम्क्त, फिव, कम्पनी वा सं स्थाबाट िागत अनुिान तर्यार गराउनु पनेछ ।
(६) घर िाडा र सेवा करार सम्वम्न्ध िागत अनुिान तर्यार गदाव प्रिमित बजार दर र साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिे सो
सम्वम्न्ध नम्र्स जारी गरे को िए सो निवस अनुसार िोटािोटी िागत अनुिान तर्यार गनुव पनेछ ।

१५. िागत अनुिानको स्वीकृमत : (१) मनर्यि ११, १२, र १४ बिोम्जि तर्यार िएको िागत अनुिान दे हार्यको अमधकारीबाट स्वीकृत
हुन ु पनेछ:

(क) एक करोड रूपैर्याँसम्िको िागत अनुिान सातौं वा आठौं तह वा सो सरहको शाखा प्रिुख
(ख) सात करोड रूपैर्याँसम्िको िागत अनुिान नवौं वा दशौं तह वा सो सरहको शाखा प्रिुख
(ग) पन्र करोड रूपैर्यासम्ि रकिको िागत अनुिान प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत
(घ) पन्र करोड रूपैर्या िन्दा बढी रकिको िागत अनुिान प्रिुख

(२) मनर्यि १३ बिोम्जि तर्यार िएको िागत अनुिान दे हार्यको अमधकारीबाट स्वीकृत हुन ु पनेछ :
(क) दश िाख रूपैर्याँसम्िको िागत अनुिान सातौं वा आठौं तह वा सो सरहको शाखा प्रिुख
(ख) पम्च्िस िाख रूपैर्याँसम्िको िागत अनुिान नवौं वा दशौं तह वा सो सरहको शाखा प्रिुख
(ग) एक करोड रूपैर्यासम्िको िागत अनुिान प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत ।
(घ) एक करोड रुपैर्या िन्दा वढी रकिको िागत अनुिान प्रिुख ।

१६. िागत अनुिान अध्र्यावमधक गनुव पनेेः (१) मनर्यि १५ बिोम्जि स्वीकृत िएको िागत अनुिान अनुसार खररद निएिा र्यस
मनर्यिाविीको प्रकृर्या अपनाई प्रत्र्येक आमथवक वषव र्यस्तो िागत अनुिान अध्र्यावमधक गनुव पनेछ ।

(२) र्यस मनर्यि बिोम्जि िागत अनुिान अद्यावमद्यक नगरी मसिबन्दी दरिाउपत्र र बोिपत्र आह्वान गनव वा परािशव सेवाको प्रस्ताव
िाग गनव पाइने छै न ।

१७. खररद िहाशाखा, शाखा वा एकाईको कािेः (१) नगरपामिकािे खररद सम्वम्न्ध कार्यवबोझ र कार्यव प्रकृमतको आधारिा आवश्र्यकता
अनुसार छु ट्टै खररद िहाशाखा, शाखा वा एकाईको स्थापना गनुव पनेछ ।
(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको खररद िहाशाखा, शाखा वा एकाईको स्थापना गदाव त्र्यस्ता िहाशाखा, शाखा वा एकाईको प्रिुखको
म्जम्िेवारी वहन गने गरी खररद अमधकारी तोसनु पनेछ ।
(३) उपमनर्यि (२) बिोम्जिको खररद अमधकारीिे ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) िा उम्ल्िम्खत कािको अमतररक्त दे हार्य
बिोम्जिको कार्यवसम्पादन गनुव पनेछ :
(क) खररद गुरुर्योजना र वावषवक खररद र्योजना तर्यार गरी अद्यावमधक राख्ने,
(ख) खररद कारबाहीसँग सम्वम्न्धत काििा सिन्वर्य गने,

(ग) खररद िाग सङ्किन गरी स्वीकृमतको िामग अमधकार प्राप्त अमधकारी सिि पेश गने,
(घ) बोिपत्र वा प्रस्ताव खोल्ने समिमतको सं र्योजक िई कार्यव गने,
(ङ) मनर्यि १५९ बिोम्जि खररद कारबाहीको अमििेख राख्ने, र

(ि) म्र्याद थप, कार्यव सम्पादन जिानत र अनुसूम्ि–३ बिोम्जिको प्रमततपत्रको अमििेख राख्ने ।
पररच्छे द–३
खररद र खररद सम्झौताको छनौट

१८. नेपाििा उत्पाददत िािसािान खररद गनुव पनेेः र्यस मनर्यिाविीिा उम्ल्िम्खत कुनै ववमध छनौट गरी खररद गदाव ववदे शी िािसािान
िन्दा नेपाििा उत्पाददत िािसािान पन्र प्रमतशतसम्ि िहं गो िएता पमन नेपािी िािसािान नै खररद गनुव पनेछ ।
१९. िौजुदा सूिी (स्टाम्न्डङ्ग मिष्ट) तर्यार गने व्र्यवस्थाेः (१) ऐनको दफा ६क. बिोम्जि िौजुदा सूिीिा दताव हुन वा अद्यावमधक हुन
िाहने व्र्यम्क्त, सं स्था, आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी, परािशवदाता, गैर सरकारी सं स्था वा सेवा प्रदार्यकिे दे हार्यका कागजातको
प्रमतमिवप सं िग्न गरी अनुसूम्ि–४ बिोम्जिको ढाँिािा कार्याविर्यिा मनवेदन ददनु पनेछ :
(क) सं स्था वा फिव दतावको प्रिाण-पत्र,
(ख) स्थार्यी िेखा नम्बर वा िूल्र्य अमिवृवद्ध कर दतावको प्रिाण-पत्र,
(ग) कर ि ुक्ता प्रिाणपत्र, र

(घ) आवश्र्यकता अनुसारको व्र्यवसावर्यक इजाजत-पत्र ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि प्राप्त िएको मनवेदनिा आवश्र्यक जाँिबुझ गरी दताव गराई अनुसूम्ि–५. बिोम्जिको मनस्सा मनवेदकिाई
ददनु पनेछ।

(३) नगरपामिकािे ऐनको दफा ६क. बिोम्जिको छु ट्टाछु ट्टै िौजुदा सूिीको वववरण अनुसूम्ि–६ बिोम्जिको ढाँिािा अमििेख राखी
प्रत्र्येक आमथवक वषविा अद्यावमधक गनुप
व नेछ ।
(४) उपमनर्यि (३) बिोम्जिको िौजुदा सूिीको वववरण कार्याविर्यको सूिनापाटीिा टाँस गरी वा वेबसाइटिा राखी अधववावषवक रूपिा
साववजमनक गनुप
व नेछ ।

(५) र्यस मनर्यििा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएता पमन िौजुदा सूिीिा नरहेका बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदातािाई मसिबन्दी दरिाउपत्र,
बोिपत्र वा प्रस्ताविा िाग मिन वम्ञ्चत गनव पाइनेछैन।

२०. स्थार्यी िेखा नम्बर र िूल्र्य अमिवृवद्ध कर दताव प्रिाणपत्र प्राप्त गरे कासं ग खररद गनुव पने : (१) कुनै खररद गदाव आन्तररक राजश्व
कार्याविर्यबाट स्थार्यी िेखा नम्बर र िूल्र्य अमिवृवद्घ कर दताव प्रिाणपत्र प्राप्त गरे का व्र्यम्क्त, फिव, सं स्था वा कम्पनीबाट िात्र खररद
गनुव पनेछ ।

(२) उपमनर्यि (१) िा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएता पमन दे हार्यको अवस्थािा िूल्र्य अमिवृवद्घ कर दताव प्रिाण पत्र प्राप्त नगरे का
व्र्यम्क्त, फर्र्ि,व सं स्था वा कम्पनीबाट सिेत खररद गनव सवकनेछ :–
(क) वीस हजार रुपैर्याँिन्दा कि रकिको िािसािान खररद गदाव वा मनिावण कार्यव गराउँ दा,
(ख) िूल्र्य अमिवृवद्घ कर निाग्ने िािसािान खररद गदाव, परािशव सेवा वा अन्र्य सेवा खररद गदाव,
(ग) घर िाडािा मिनु पदाव, र
(घ) उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही सिुदार्यिाई सहिागी गराई मनिावण कार्यव गराउनु पदाव ।

२१.

खररद सम्झौताको छनौट: (१) नगरपामिकािे कुनै खररद कारबाहीको सम्बन्धिा खररद ववमध छनौट गरे पमछ िाि सािान वा
अन्र्य सेवा खररद गररने िए मनर्यि २२, मनिावण कार्यव खररद गररने िए मनर्यि २३, र परािशव सेवा खररद गररने िए मनर्यि २४
िा उम्ल्िम्खत खररद सम्झौतािध्र्ये कुन प्रकारको सम्झौता गरी खररद गररने हो सो खररद सम्झौता छनौट गनुव पनेछ ।
(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि खररद सम्झौताको छनौट गदाव दे हार्यका ववषर्यहरु वविार गरी छनौट गनुप
व नेछ :
(क)

खररदको प्रकार र पररिाण,

(ख)

सिान प्रकृमतको खररद पुनेः गररने सम्िावना िए निएको,

(ग)

नगरपामिका र आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी वा परािशवदाता र अन्र्य पिबीि गररने जोम्खिको बाँडफाँड, र

(घ)

सम्झौता सुपररवेिण गने तररका ।

(३) उपमनर्यि (१) बिोम्जि खररद सम्झौता छनौट गदाव साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यबाट जारी िएको निूना बोिपत्र
सम्वम्न्ध कागजातिा रहेको खररद सम्झौता अनुरूप छनौट गनुप
व नेछ ।

तर, साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यबाट निूना बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजात जारी निई सकेको अवस्थािा आफूिाई आवश्र्यक
परे को खररद सम्झौता सवहतको बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजात तर्यार गरी साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यको सहिमतबाट
उपर्योगिा ल्र्याउन ससनेछ ।
(४) र्यस मनर्यि बिोम्जि एकपटक बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजात र खररद सम्झौता छनौट गरी बोिपत्र आह्वान गररसके पमछ र्यस
मनर्यिाविीिा अन्र्यथा उल्िेख िएकोिा बाहेक त्र्यसरी छनौट िएको निूना खररद सम्झौता पररवतवन गनव सवकने छै न ।

२२. िािसािान वा अन्र्य सेवाको खररद सम्झौता : (१) नगरपामिकािे िािसािान वा अन्र्य सेवा खररद गदाव अनुसूम्ि–७ बिोम्जिको
सम्झौतािध्र्ये कुनै एक सम्झौता गरी खररद गनव ससनेछ ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको सम्झौता गदाव बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा उम्ल्िम्खत प्राववमधक स्पेमसवफकेशन र अवमधिा
आधाररत िई गनुव पनेछ ।

(३) खररद सम्झौता सम्वन्धिा र्यस मनर्यिाविीिा व्र्यवस्था िएको कुरािा र्यस मनर्यिाविी बिोम्जि र र्यस मनर्यिाविीिा व्र्यवस्था
निएको कुरािा वस्तु वविी करार सम्वम्न्ध प्रिमित कानून बिोम्जि हुनेछ ।

(४) र्यस मनर्यि बिोम्जि िािसािानको खररद सम्झौता वा िािसािान हस्तान्तरण (डेमििरी) सम्वम्न्ध सतवहरु अन्तरराविर्य
व्र्यापारिा प्रर्युक्त हुने शव्दाविी (ईन्टरनेशनि किमसवर्यि टिवस (ईन्कोटिव)) बिोम्जि तर्यार गनुव पनेछ ।

(५) र्यस मनर्यि बिोम्जिको सम्झौता अन्तगवत ि ुक्तानी गदाव सािान्र्यतर्या आपूमतवकताविे िािसािान उपिब्ध गराएको कागजात पेश
िएपमछ, प्रमततपत्रको िाध्र्यि वा बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा उम्ल्िम्खत िाध्र्यि बिोम्जि गनुव पनेछ ।
२३.

मनिावण कार्यवको िामग खररद सम्झौता: नगरपामिकािे कुनै मनिावण कार्यव गराउनको िामग अनुसूम्ि–८ बिोम्जिको सम्झौतािध्र्ये

२४.

परािशव सेवाको खररद सम्झौताेः नगरपामिकािे परािशव सेवा खररद गनवको िामग अनुसूम्ि–९ बिोम्जिको सम्झौतािध्र्ये कुनै एक

कुनै एक सम्झौता गनव ससनेछ ।

सम्झौता गरी खररद गनव ससनेछ ।
२५.

सतव राख्न सवकनेेः कुनै खररद सम्झौताका सम्बन्धिा र्यस पररच्छे दिा उम्ल्िम्खत सतवका अमतररक्त बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजात वा

प्रस्ताव सम्वम्न्ध कागजातिा अन्र्य कुनै थप सतव राख्नु परे िा साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिे जारी गरे को निूना बोिपत्र
सम्वम्न्ध कागजात वा प्रस्ताव सम्वम्न्ध कागजातको खररद सम्झौताका सतवहरूिा सारिूत रूपिा फरक नपने गरी थप सतव राख्न
सवकनेछ ।
पररच्छे द ४
र्योग्र्यताका आधार, प्राववमधक ििता र प्राववमधक स्पेमसवफकेशन

२६. िािसािान आपूमतव गने बोिपत्रदाताको र्योग्र्यताका आधारेः (१) नगरपामिकािे िािसािान आपूमतव सम्वम्न्ध खररद कारबाहीिा िाग
मिने बोिपत्रदाताको वा पूव व र्योग्र्यताको प्रस्तावदाताको र्योग्र्यताको आधार मनधावरण गदाव दे हार्यका कुराहरुिध्र्ये आवश्र्यकतानुसार कुनै
वा सबै कुरािाई वविार गरी मनधावरण गनव ससनेछ :
(क)

प्राववमधक ििता,

(ख)

िािसािान उत्पादन सम्वम्न्ध मिखत (म्र्यानुफर्यासिररङ रे कडव),

(ग)

िािसािानको प्राववमधक स्पेमसवफकेशन

(घ)
(ङ)
(ि)
(छ)

आमथवक र वविीर्य ििता,

िािसािान जडान गनुव पने िएिा जडान कार्यविा सं िग्न हुने प्राववमधकको दिता,

आपूमतव हुने िािसािान खास अवमध सम्ि सुिारुरुपिे सञ्चािन हुन्छ िन्ने कुराको प्रत्र्यािूमत,
िािसािान ििवत सम्िारको व्र्यवस्था,

(ज)

सेवा र जगेडा पाटपूजावको उपिब्धता,

(झ)

जडान (ईन्स्टिेशन) सिेत गनुव पने गरी िािसािान आपूमतव गने आपूमतवकतावको हकिा मनजको सीप, मनपूणत
व ा,
अनुिव र ववश्वसमनर्यता ।

(२) र्यस मनर्यि बिोम्जि बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको र्योग्र्यता र प्रामबमधक ििता प्रिाम्णत गने कागजात िाग गदाव

नगरपामिकािे िािसािानको प्रकृमत, पररिाण, िहत्व वा प्रर्योग अनुसार दे हार्यका िध्र्ये कुनै वा सबै कागजात िाग गनव
ससनेछ :—
(क)

बोिपत्रदातािे ववगत तीन वषवको अवमधिा सरकारी मनकार्य वा मनजी सं स्थािाई आपूमतव गरे को िािसािानको

(ख)

खररद गररने िािसािान जवटि वा असाधारण प्रकृमतको िएिा नगरपामिका आफै वा सो मनकार्यको तफवबाट

प्रकृमत, पररिाण, सम्झौता रकि, मिमत र त्र्यस्तो सरकारी मनकार्य वा मनजी सं स्थाको नाि र ठे गाना,

बोिपत्रदाता वा पूवर्य
व ोग्र्यताको प्रस्तावदाता सं स्थावपत िएको दे शको आमधकाररक मनकार्यिे मनजको उत्पादन
ििता जाँि गरे को कागजात,
(ग)
(घ)
(ङ)

आमधकाररक गुणस्तर मनर्यन्त्रण सं स्था वा िान्र्यता प्राप्त मनकार्यिे खररद गररने िािसािानको मनरीिण गरी
त्र्यस्तो िािसािानको स्पेमसवफकेशन र गुणस्तर सम्बन्धिा ददएको प्रिाणपत्र,

आपूमतव गररने िािसािानको आमधकाररकता प्रिाम्णत गनव आवश्र्यक पने निूना, पुरक वववरण वा फोटोहरु,
सव–कन्राकटरबाट गराउन िाहेको आपूमतव सम्वम्न्ध कािको अनुपात ।

(३) आपूमतव गररने िािसािान बोिपत्रदाता वा पूवर्य
व ोग्र्यताको प्रस्तावदाता आफैिे नवनाउने वा उत्पादन नगने िएिा त्र्यस्तो
िािसािानको उत्पादकिे बोिपत्र वा पूवर्य
व ोग्र्यताको िामग प्रस्ताव पेश गने, िािसािान आपूमतव गने र जडान गने सम्वम्न्ध

अमधकार आफूिाई एकिौटी रुपिा रीतपूवक
व
प्रदान गरे को कुरा प्रिाम्णत गने कागजात बोिपत्रदाता वा पूव व र्योग्र्यताको
प्रस्तावदातािे पेश गनुव पनेछ ।
(४) नेपािमित्र व्र्यापार व्र्यवसार्य सञ्चािन निएको बोिपत्रदाता वा पूवर्य
व ोग्र्यताको प्रस्तावदातािे मनजिे खररद सझौता प्राप्त गरे िा
त्र्यस्तो सम्झौता बिोम्जि आपूमतव गररएको िािसािान ििवत सम्िार गने, वविी पिात सेवा प्रदान गने तथा आवश्र्यक जगेडा
पाटवपूजाव िौज्दात राखी आपूमतव गने सम्वम्न्ध दावर्यत्व मनवावह गनव ससने मनजको एजेन्ट वा अमधकृत वविेता नेपाििा रहने कुरा
प्रिाम्णत गने कागजात पेश गनुव पनेछ ।
२७.

मनिावण व्र्यवसार्यीको र्योग्र्यताका आधारेः (१) नगरपामिकािे दुई करोड रुपैर्याँिन्दा िामथको मनिावण कार्यव सम्वम्न्ध खररद

कारबाहीिा िाग मिने बोिपत्रदाताको वा पूवर्य
व ोग्र्यताको प्रस्तावदाताको र्योग्र्यताको आधार मनधावरण गदाव दे हार्यका कुरा िध्र्ये
आवश्र्यकतानुसार कुनै वा सबै कुरािाई वविार गरी मनधावरण गनव ससनेछ :—

(क) िु्र्य सम्झौताकताव (प्राईि कन्रर्यासटर) िई एकिौटी रुपिा काि गरे को वा व्र्यवस्थापन सम्झौता गरी काि गरे को वा
ु उपििको साझेदार वा सव–कन्राकटरको रुपिा काि गरे को सािान्र्य अनुिव,
सं र्यक्त

ु
(ख) एकिौटी रुपिा काि सम्पन्न गरे को वा सं र्यक्त
उपििको साझेदारको है मसर्यतिे काि गरे को सिेत गरी बोिपत्र सम्वम्न्ध
कागजात वा पूवर्य
व ोग्र्यता सम्वम्न्ध कागजातिा उल्िेख िएको सीिा वा सोिन्दा बढी रकिको मनिावण कार्यवको न्र्यूनति सरदर
वावषवक कारोवार,

तर, राविर्यस्तरिा खुिा बोिपत्र आह्वान गररएको अवस्थािा दश वषवको कारोवार िध्र्येको कुनै तीन वषवको अमधकति सरदर वावषवक
कारोवारिाई आधार मिइनेछ ।

ु
(ग) एकिौटी रुपिा वा व्र्यवस्थापन सम्झौता गरी वा सं र्यक्त
उपििको साझेदार वा सब–कन्रासटरको रुपिा बोिपत्र सम्वम्न्ध
कागजात वा पूवर्य
व ोग्र्यता सम्वम्न्ध कागजातिा उल्िेख िएको न्र्यूनति रकि बराबरको मनिावण कार्यव िामसक वा वावषवक रुपिा
गरे को र प्रस्ताववत खररद सम्झौतासं ग िेि खाने प्रकृमत, जवटिता र मनिावण प्रववमधका खररद सम्झौता त्र्यस्तो कागजातिा
उल्िेख िएको सं ्र्यािा सफितापूवक
व सम्पन्न गरे को ववशेष अनुिव,

(घ) खररद सम्झौता बिोम्जिको मनिावण कार्यव शुरु गनवको िामग आवश्र्यक रकि ि ुक्तानी नपाउने वा पाउन वढिाई हुने

अवस्थािा प्रस्ताववत मनिावण कार्यव र सम्वम्न्धत बोिपत्रदाता वा पूवर्य
व ोग्र्यताको प्रस्तावदातािे सञ्चािन गरी रहेको वा सञ्चािन
गनव प्रमतवद्धता जाहेर गरे को अन्र्य मनिावण कार्यव सम्पन्न गनव आवश्र्यक पने नगद प्रवाहको व्र्यवस्था गनव ससने तरि सम्पिी,
कजाव सुववधा र अन्र्य वविीर्य स्रोत (कुनै खररद सम्झौता अन्तगवतको पेश्की रकि बाहेक) उपिब्ध िएको वा त्र्यस्तो सम्पम्िको
स्रोतिा पहुँि िएको आमथवक र वविीर्य ििता,

(ङ) बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजात वा पूवर्य
व ोग्र्यता सम्वम्न्ध कागजातिा उल्िेख िए बिोम्जिका दि जनशम्क्त,

(ि) बोिपत्रदाता वा पूवर्य
व ोग्र्यताको प्रस्तावदाताको आफ्नै स्वामित्विा रहेको वा खररद सम्झौतािा उम्ल्िम्खत अवमधिर मनवावध
रुपिा उपर्योग गनव ससने गरी िाडा, मिज, सम्झौता वा अन्र्य व्र्यवसावर्यक िाध्र्यिबाट उपिव्ध हुने िािु हाितका बोिपत्र
सम्वम्न्ध कागजात वा पूवर्य
व ोग्र्यता सम्वम्न्ध कागजातिा उल्िेख िए बिोम्जिका िु्र्य उपकरण ।

(२) राविर्य मनिावण व्र्यवसार्यीको हकिा उपमनर्यि (१) को खण्ड (ख) र (ग) को रकि गणना गदाव िूल्र्य अमिवृवद्ध कर वापतको
रकि कटाई हुन आउने रकि िात्र गणना गररनेछ र त्र्यस्तो रकििाई नेपाि राि बैंकको अद्यावमधक िूल्र्य सूिकाङ्क अनुसार
सिार्योजन गररनेछ ।
(३) र्यस मनर्यि बिोम्जि मनिावण व्र्यवसार्यीको प्रराववमधक ििता प्रिाम्णत गने कागजात िाग गदाव बोिपत्रदाता वा पूवर्य
व ोग्र्यताको
प्रस्तावदाताबाट मनिावण कार्यवको प्रकृमत अनुसार दे हार्यका कुनै वा सबै कागजात िाग गनव ससनेछ :

(क) ववगत 8दश वषवको अवमधिा मनजिे सम्पन्न गरे को मनिावण कार्यवको िूल्र्य, मिमत र कार्यव स्थिको वववरण,
(ख) मनजिे सव–कन्राकटर िाफवत गराउन िाहेको प्रस्ताववत कािको अनुपात,
(ग) प्रस्ताववत काि सम्पन्न गनवका िामग मनजसँग िएका प्राववमधक जनशम्क्त, उपमनर्यि १ को खण्ड ि बिोम्जिका उपकरण
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र प्िान्टको वववरण ।
(घ) प्रस्ताववत मनिावण कार्यव सम्पन्न गनव बोिपत्रदाताको ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ४) बिोम्जिको
प्राववमधक ििता प्रिाम्णत गनव सोही दफाको उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बिोम्जिको वववरण ।

(४) उपमनर्यि (१) िा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएता पमन दुई करोड रूपैर्याँसम्िको िागत अनुिान िएको ववद्युत गृह, टवावइन,

पुि, सुरुङिागव, रे ििागव, रज्जुिागव, केविकारिागव, बहुतिे िवन वा सडकिागव जस्ता जवटि वा ववशेष प्रकृमतका सं रिना

िगार्यत नगरपामिकाबाट तोवकएको अन्र्य सं रिनाको मनिावण कार्यवको िामग ऐनको दफा १० को उपदफा (५) बिोम्जि
र्योग्र्यता मनधावरण गनुव पनेछ ।
२८. परािशव सेवाको प्रस्तावदाताको र्योग्र्यताको आधार : (१) नगरपामिकािे परािशव सेवा सम्वम्न्ध खररद कारबाहीिा िाग मिने
प्रस्तावदाताको र्योग्र्यताको आधार मनधावरण गदाव दे हार्यका कुनै वा सबै कुरा वविार गरी मनधावरण गनव ससनेछ :—
(क) प्रस्तावदाता व्र्यम्क्त िए मनजको र फिव वा सं स्था िए आवश्र्यक सं स्थागत कार्यव अनुिव,

(ख) प्रस्तावदाताको िु्र्य िु्र्य किविारीको आवश्र्यक शैम्िक र्योग्र्यता र उस्तै प्रकृमतको कार्यवको आवश्र्यक अनुिव,

(ग) कार्यव सम्पादन गने तररका, कार्यवववमध, कार्यविेत्रगत सतव प्रमतको प्रिावग्रावहता, प्रववमध हस्तान्तरण र सिर्य तामिका,
(घ) प्रस्तावदाताको व्र्यवस्थापन ििता,
(ङ) प्रस्तावदाताको आमथवक ििता,
(ि) अन्तरावविर्यस्तरबाट प्रस्ताव िाग गररएको िएिा स्वदे शी जनशम्क्तको सहिामगता, र
(छ) प्रस्ताव सम्वम्न्ध कागजातिा उल्िेख िए बिोम्जिको अन्र्य कुरा ।

(२) र्यस मनर्यि बिोम्जि प्रस्तावदाताको प्राववमधक ििता प्रिाम्णत गने कागजात िाग गदाव प्रस्ताववत परािशव सेवाको प्रकृमत अनुसार
दे हार्यको कुनै वा सबै कागजात िाग गनव सवकनेछ :—
(क) ववगत

दश वषवको अवमधिा प्रस्ताववत परािशव सेवासं ग मिल्ने प्रकृमतको परािशव सेवा प्रदान गरे को साववजमनक वा
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मनजी सं स्था, रकि र मिमत खुल्ने वववरण,
(ख) प्रस्ताववत काि सम्पन्न गनवको िामग प्रस्ताव गररएका िु्र्य किविारीको र्योग्र्यता सम्वम्न्ध वववरण,
(ग) मनजको ववगत तीन वषवका व्र्यवस्थापकीर्य किविारी र सरदर वावषवक जनशम्क्तको वववरण, र
(घ) सव–कन्राकटर िाफवत प्रदान गनव िाहेको प्रस्ताववत परािशव सेवाको अं श ।

ु उपििको र्योग्र्यताका आधारेः (१) कुनै खररद कारबावहीिा िाग मिने प्रर्योजनको िामग बोिपत्रदाताहरुिे एक सं र्यक्त
ु उपिि
२९. सं र्यक्त
बनाई बोिपत्र पेश गनव ससनेछन् ।

ु उपििको साझेदार वा व्र्यम्क्तगतिध्र्ये कुनै एउटा िात्र बोिपत्र पेश गनव सवकनेछ ।
तर, एक बोिपत्रदातािे सं र्यक्त

ु
(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको सं र्यक्त
उपिििा रहने साझेदारको न्र्यूनति वहस्सा र िु्र्य साझेदार र अन्र्य साझेदारको न्र्यूनति
र्योग्र्यता बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा तोसन ससनेछ ।

(३) उपमनर्यि(२) बिोम्जि र्योग्र्यता मनधावरण गदाव त्र्यस्तो उपिििा रहने साझेदारको सम्बन्धिा दे हार्यका कुरा वविार गरी मनधावरण
गनुप
व नेछ:
(क) मनजको सरदर वावषवक कारोवार,
(ख) मनजको ववशेष अनुिव र मनजिे सम्पादन गरे को प्रिुख कार्यव,
(ग) मनिावण कार्यव सञ्चािन गनव मनजसं ग िएको नगद प्रवाह,
(घ) मनजको जनशम्क्त सम्वम्न्ध ििता, र
(ङ) मनजको औजार वा उपकरण सम्वम्न्ध ििता ।

ु
(४) कुनै सं र्यक्त
उपिििे बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा उम्ल्िम्खत न्र्यूनति र्योग्र्यताका आधारहरु पूरा गरे नगरे को एवकन गनवको
िामग त्र्यस्तो उपििको सबै साझेदारको र्योग्र्यता गणना गनुव पनेछ ।
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दोस्रो सश
ं ोधन २०७७ द्वारा सश
ं ोधन गररएको ।
दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा संशोधन गररएको ।
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दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा संशोधन गररएको ।
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ु उपििको साझेदारको व्र्यम्क्तगत र्योग्र्यताको आधार मनधावरण गदाव दे हार्यका कुरा वविार गरी मनधावरण गनुप
(५) सं र्यक्त
व नेछ :
(क) सम्वम्न्धत काििा मनजको सािान्र्य अनुिव,
(ख) अन्र्य सम्झौता बिोम्जि मनजिे गरीरहेको वा गने काि सम्पन्न गनव आवश्र्यक पने स्रोतको पर्यावप्तता,
(ग) वविीर्य सििता, र
(घ) ववगतका खररद सम्वम्न्ध िुद्दा िामििा र सोको नमतजा ।

ु
ु
ु
(६) कुनै सं र्यक्त
उपिि खररद सम्झौताको िामग छनौट िएिा त्र्यस्तो सं र्यक्त
उपिििाई त्र्यस्तो उपििको सं र्यक्त
दावर्यत्व र

ु
सं र्यक्त
उपििका साझेदारको व्र्यम्क्तगत दावर्यत्व सिेत रहने गरी आन्तररक राजस्व कार्याविर्यिा स्थार्यी िेखा नम्बर र िूल्र्य
अमिवृवद्ध कर दताव गनव िगाउनु पनेछ ।

ु
(७) कुनै सं र्यक्त
उपिििे बोिपत्र पेश गदाव बोिपत्र जिानत सिेत पेश गनुप
व ने िएिा त्र्यस्तो बोिपत्र जिानत उपमनर्यि (१)
ु उपििका सवै साझेदारको नाििा र सबै साझेदारको दावर्यत्व हुने गरी जारी गररएको हुन ु पनेछ ।
बिोम्जिको सं र्यक्त

ु
(७क) मनिावण कार्यविा सं र्यक्त
उपिि ज्वाइन्ट िेन्िरबाट कार्यव सम्पन्न गने गरी वोिपत्र प्रविर्यािा सिावेश िई ठे क्का प्राप्त गरे को
ु
अवस्थािा सं र्यक्त
उपििका सबै सदस्र्यिे दावर्यत्व बहन गरी सम्झौता अनुसार मनिावण कार्यव सम्पन्न गनुव पनेछ। त्र्यस्तो
ु उपििका कुनै एक सदस्र्य वा सीमित सदस्र्य वा अन्र्य कसैिाई हस्तान्तरण गनव पाइने छै न।
कार्यवको म्जम्िेवारी सं र्यक्त

ु उपिि सम्वम्न्ध अन्र्य सतव बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा उल्िेख िए बिोम्जि हुनेछ ।
(८) सं र्यक्त

३०. आमथवक र वविीर्य ििता खुल्ने कागजात िाग गनव ससनेेः (१) बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा बोिपत्रदाताको आमथवक र वविीर्य
ििता प्रिाम्णत गने कागजात िाग गदाव मनिावण कार्यवको प्रकृमत अनुसार दे हार्यकािध्र्ये कुनै वा सबै कागजात िाग गनव सवकनेछ :—
(क) मनजको बैं क स्टे टिेण्ट,
(ख) मनजको व्र्यवसार्य सम्वम्न्ध कारोवारको आमथवक वववरण,
(ग) मनजको सम्पम्ि, दावर्यत्व तथा नाफा नोससानको वववरण खुल्ने वासिात,
(घ) मनजको आमथवक र वविीर्य है मसर्यत खुल्ने अन्र्य कुरा, र

(ङ) बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा उम्ल्िम्खत अन्र्य वववरण ।

(२) उपमनर्यि (१) को खण्ड (ग) बिोम्जिको वासिात िाग गदाव कािको प्रकृमत अनुसार ववगत दुईदे खी पाँि आमथवक वषवको
वासिात िाग गनव सवकनेछ ।

३१.

सब–कन्राकटरबाट काि गराउने सम्वम्न्ध व्र्यवस्था : (१) नगरपामिकािे सव–कन्राकटरबाट सिेत मनिावण कार्यव गराउन ससने
गरी बोिपत्र आह्वान गने िएिा बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा दे हार्यका कुरा उल्िेख गनुप
व नेछ :
(क) मनजिे सब–कन्राकटरबाट काि गराउन ससने कुरा,

(ख) अमधकति पच्िीस प्रमतशतसम्ि सव–कन्रासटरबाट कार्यव गराउन सवकने कुरा र सो को कार्यव प्रकृमतको वववरण,
(ग) आवश्र्यकतानुसार सव–कन्राकटरको र्योग्र्यताका आधार ।
(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि र्योग्र्यताको आधार उल्िेख गररएकोिा बोिपत्रदातािे खररद सम्झौता गनुव अम्घ सब–कन्राकटरको
र्योग्र्यताको आधार पुष्टर्यांई गने कागजात पेश गनुप
व नेछ ।
पररच्छे द ५
बोिपत्र सम्वम्न्ध व्र्यवस्था

३२. बोिपत्रको िाध्र्यिद्वारा खररद गनुव पनेेः (१) नगरपामिकािे बीस िाख रूपैर्याँिन्दा बढीको िािसािान, सेवा वा कुनै मनिावण कार्यव
गराउँ दा बोिपत्रको िाध्र्यिद्वारा खररद गनुप
व नेछ ।
(२) ऐनको दफा १५ को अवस्थािा अन्तरावविर्यस्तरिा खुिा बोिपत्र आह्वान गरी िािसािान, मनिावण कार्यव वा अन्र्य सेवाको खररद
गनुव पनेछ।

३३. एकिुष्ट दर ववमधबाट गररने खररदको कार्यवववमध : (१) नगरपामिकािे कुनै र्योग्र्यता आवश्र्यक नपने प्रकृमतको दुई करोड रूपैर्याँसम्ि
िागत अनुिान िएको मनिावण कार्यव खररद गनुव पदाव िागत अनुिान साववजमनक गरी राविर्यस्तरको बोिपत्रको िाध्र्यिद्वारा एकिुष्ट
दर ववमधको आधारिा प्रमतस्पधाव गराई खररद गनव ससनेछ ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि बोिपत्रदातािे बोिपत्र दाम्खिा गदाव कूि िागत अनुिानिा मनम्ित प्रमतशत घटी वा बढी प्रमतशतिा
काि गने एकिुष्ट दर कबोि गरी बोिपत्र पेश गनुप
व नेछ ।
(३) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको ववमध बहुवषीर्य सम्झौता गनुव पने खररद कारबाहीिा प्रर्योग गनव सवकने छै न ।

३४. उत्पादक वा अमधकृत वविेताद्वारा मनधाररत दरिा (सर्याटिग सवपङ्ग) ववमधवाट गररने खररदको कार्यवववमधेः

(१) नगरपामिकाि हेिी इम्सवपिेन्ट, सवारी साधन, औजार, िेम्शनरी, उपकरण, एससरे वा एिआरआई जस्ता स्वास््र्य सेवाको
िामग आवश्र्यक पने उपिारजन्र्य र्यन्त्र वा र्यस्तै अन्र्य र्याम्न्त्रक िािसािानहरू त्र्यस्तो सिान स्तरको िािसािान उत्पादन वा
ववतरण गने उत्पादक कम्पनी वा त्र्यसको आमधकाररक मबिेतािाई कम्तीिा सात ददन दे खी बढीिा पन्र ददनसम्िको मिम्खत
सूिना ददई प्रमतस्पधाव गराइ खररद गनव ससनेछ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि सूिना प्रामप्त िएपमछ त्र्यस्तो िािसािान मबिी गनव िाहने उत्पादक कम्पनी वा त्र्यसको आमधकाररक
मबिेतािे उत्पादनको आमधकाररक स्पेम्शवफकेशन, गुणस्तर, िूल्र्य र सुववधा सवहतको वववरण (सर्याटिग वा ब्रोसर) सं िग्न
राखी नगरपामिकािा मनवेदन दताव गराउनु पनेछ ।

तर, र्यसरी मनवेदन दताव गदाव बोिपत्र जिानत आवश्र्यक पने छै न ।

(३) उपमनर्यि (२) बिोम्जि दताव िएका उत्पादक कम्पनी वा त्र्यसको आमधकाररक मबिेतािे पेश गरे को स्पेम्शवफकेशन, गुणस्तर,

िूल्र्य र सुववधा सवहतको वववरण (सर्याटिग वा ब्रोसर) हेरी सिान स्पेम्शवफकेशन र गुणस्तर िएका उत्पादनहरूको उत्पादक
कम्पनी वा त्र्यसको आमधकाररक मबिेताको सूिी तर्यार गनुप
व नेछ ।

(४) उपमनर्यि (३) बिोम्जिको सूिीको आधारिा खररद गररने िािसािानको पररिाण खोिी उत्पादक वा अमधकृत मबिेताबाट
तोवकएको िूल्र्य र सुववधािध्र्ये िूल्र्यिा छु ट वा सुववधािा थप हुन ससने वववरण सवहतको आमथवक प्रस्ताव िाग गनुव पनेछ ।

(५) उपमनर्यि (४) बिोम्जिको प्रस्ताव प्राप्त िएपमछ िूल्र्यिा पाइने छु ट र सुववधािा हुने थप सिेतको आधारिा र्यस मनर्यिाविी
बिोम्जि िूल्र्याङ्कन गरी न्र्यूनति िूल्र्यावङ्कत सारिूत रुपिा प्रिावग्राही प्रस्तावदाताको छनौट गनुव पनेछ ।

(६) उपमनर्यि (५) बिोम्जि छनौट िएको प्रस्तावदातासँग मनर्यि ११३ बिोम्जि कार्यवसम्पादन जिानत मिई खररद सम्झौता गनुव
पनेछ ।
(७) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको ववमध बहुवषीर्य सम्झौता गनुव पने खररद कारबाहीिा प्रर्योग गनव सवकने छै न ।
३५. सीमित बोिपत्र (मिमिटे ड टे ण्डररङ्ग) ववमधवाट गररने खररदको कार्यवववमधेः (१) नगरपामिकािे सीमित िात्रािा उपिव्ध िएको वा हुने
कुनै िािसािान, मनिावण कार्यव, परािशव सेवा वा अन्र्य सेवा खररद गनुव परे िा त्र्यस्तो प्रकृमतको आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी,

परािशवदाता वा सेवाप्रदार्यकहरू तीन वा सो िन्दा कि सं ्र्यािा उपिब्ध िएको अवस्था र्यवकन गरी त्र्यस्ता आपूमतवकताव, मनिावण
व्र्यवसार्यी, परािशवदाता वा सेवाप्रदार्यकहरू बीि िात्र प्रमतष्पधाव हुने गरी पन्र ददनको बोिपत्र आह्वानको सूिनाको िाध्र्यिद्वारा
बोिपत्र वा प्रस्ताव िाग गरी खररद गनव ससनेछ ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको ववमध बहुवषीर्य सम्झौता गनुव पने खररद कारबाहीिा प्रर्योग गनव सवकने छै न ।

(३) सीमित बोिपत्र ववमधको िाध्र्यिबाट खररद गनुव पदाव एक तह िामथको अमधकारीको पूव व स्वीकृमत मिनु पनेछ ।

३६. नर्याँ मिने पूरानो ददने (बाई व्र्याक िेथड) ववमधबाट गररने खररदको कार्यवववमधेः (१) नगरपामिकािे आफनो स्वामित्विा रहेको कुनै

सवारी साधन, औजार, िेम्शनरी उपकरण, र्यन्त्र, रसार्यन, िि, ववषादद वा र्यस्तै प्रकृमतका अन्र्य िािसािानहरूको उत्पादक
कम्पनीिे तोकेको वारे न्टी वा ग्र्यारे न्टीको सिर्यसीिा अवमध पूरा िएपमछ ििवतसम्िार गरी सञ्चािनिा ल्र्याउँ दा िागत प्रिावकारी

नहुने र त्र्यस्तो उत्पादक कम्पनीिे तोकेको िापदण्ड अनुरूपको पररणाि नददने वा पुनेःप्रर्योग गनव नमिल्ने वा औम्ित्र्यहीन हुने र
त्र्यस्ता िािसािान जनस्वास््र्य वा वातावरणीर्य दृवष्टिे िण्डारण गरी राख्ने वा मििाि गनव सिेत उपर्युक्त नहुने अवस्था िएिा त्र्यस्तो

अवस्थाको र्यवकन गरी पूरानो िािसािान सम्वम्न्धत उत्पादक वा आमधकाररक मबिेता वा आपूमतवकताविाई वफताव ददई सोही प्रकृमतको
नर्याँ िािसािान सोही उत्पादक वा आमधकाररक मबिेता वा आपूमतवकतावबाट सट्टापट्टा गरी मिन ससनेछ ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि सट्टापट्टा गदाव त्र्यस्तो िािसािानको उत्पादक वा आमधकाररक मबिेता वा आपूमतवकतावसँग पूरानो
िािसािानको िूल्र्याङ्कन प्रस्ताव मिई नर्याँ िािसािानको मनधावररत मबिी िूल्र्यिा पूरानो िािसािानको िूल्र्यावङ्कत रकि कट्टा
गरी खररद सम्झौता गरी खररद गनुव पनेछ ।

(३) र्यस मनर्यि बिोम्जि खररद गररने नर्याँ िािसािान िान्र्यता प्राप्त सं स्थाबाट गुणस्तर प्रिाम्णत िएको हुन ु पनेछ ।
(४) उपमनर्यि (२) बिोम्जि खररद सम्झौता गदाव खररद हुने नर्याँ िािसािानको जीवन िि पिात र्यस ववमध प्रर्योग गरी पुनेः
सट्टापट्टा गनव सवकने वा नसवकने कुरा खुिाउनु पनेछ ।

(५) साववजमनक मनकार्यिे उपमनर्यि (१) बिोम्जि खररद गदाव पूरानो िािसािान र बजारिा उपिब्ध नर्याँ िािसािानको सूिी
तर्यार गरी वविागीर्य प्रिुखबाट स्वीकृमत मिएर िात्र खररद गनुव पनेछ ।

(६) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको ववमध बहुवषीर्य सम्झौता गनुव पने खररद कारबाहीिा प्रर्योग गनव सवकने छै न ।
३७. स्वदे शी बोिपत्रदाताहरू बीि िात्र प्रमतस्पधाव गराई खररद गररनेेः (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बिोम्जि एक िरणको
खुिा बोिपत्र आह्वान गदाव दुई करोड रूपैर्याँिन्दा बढी र

दुई अरब रूपैर्याँसम्िको िागत अनुिान िएको मनिावण कार्यवको खररदिा
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ऐनको दफा १५ को अवस्थािा बाहेक राविर्यस्तरको खुिा बोिपत्रको िाध्र्यिद्वारा स्वदे शी बोिपत्रदाताहरू बीि िात्र प्रमतस्पधाव
गराइ खररद गनुप
व नेछ ।
(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि खररद गनुव पदाव प्राववमधक र आमथवक प्रस्ताव दुई अिग अिग खाििा राखी मसिबन्दी गरी प्रत्र्येक
खािको बावहर कुन प्रस्ताव हो स्पष्ट रूपिे उल्िेख गरी दुवै प्रस्ताविाई अको छु ट्टै बावहरी खाििा मसिबन्दी गरी बोिपत्र पेश
गनुप
व ने व्र्यहोरा बोिपत्र आह्वानको सूिना र बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा खुिाउनुपनेछ ।
(३) उपमनर्यि (२) बिोम्जि बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजात तर्यार गदाव प्राववमधक प्रस्तावको िामग मनर्यि २६, २७, २८ र २९
बिोम्जिको प्राववमधक तथा आमथवक र वविीर्य ििता प्रिाम्णत गने र्योग्र्यताको आधार उल्िेख गनुव पनेछ ।
(४) उपमनर्यि (३) बिोम्जिको प्राववमधक प्रस्ताव ऐनको दफा ३२ बिोम्जिको प्रविर्याबाट खोिी दफा २३ र मनर्यि ६९, ७०,
७१ र ७२ बिोम्जि परीिण गरी सारिूत रूपिा प्रिावग्राही बोिपत्र मनधावरण गनुव पनेछ ।
(५) उपमनर्यि (४) बिोम्जिका र्योग्र्यताको सबै आधारिा सफि हुने बोिपत्र सारिूत रूपिा प्रिावग्राही बोिपत्र िामननेछ र त्र्यस्तो
सफि सबै बोिपत्रदाताहरूिाई आमथवक प्रस्ताव खोल्ने स्थान, मिमत र सिर्य उल्िेख गरी सो मिमत र सिर्यिा उपम्स्थत हुन
कम्तीिा सात ददनको अवमध ददई सूिना गनुव पनेछ ।
(६)उपमनर्यि ४ बिोम्जि प्राववमधक प्रस्तावको िूल्र्याङ्कन गदाव र्योग्र्यताको आधारिा असफि हुने वोिपत्रदाताको आमथवक प्रस्ताव
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सम्वम्न्धत बोिपत्रदातािाई वफताव गनुव पनेछ।
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दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा संशोधन गररएको ।
दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा संशोधन गररएको ।

तर ववद्युमतर्य खररद प्रणािीद्वारा बोिपत्र पेश गने बोिपत्रदाताको आमथवक प्रस्ताव वफताव हुने छै न।

(७) उपमनर्यि (४) बिोम्जि सफि बोिपत्रदाताहरूको मनर्यि ६८ बिोम्जिको प्रविर्याबाट आमथवक प्रस्ताव खोिी ऐनको दफा २५
र मनर्यि ६९, ७३, ७४ बिोम्जि आमथवक तथा ववशेष िूल्र्याङ्कन गरी न्र्यूनति िूल्र्यावङ्कत सारिूत रूपिा प्रिावग्राही बोिपत्रको
छनौट गनुप
व नेछ ।
३८. स्वदे शी बोिपत्रदातािाई प्राथमिकता ददने: (१) अन्तराविर्यस्तरको बोिपत्रिा एकि रुपिा वा स्वदे शी फिव, सं स्था वा कम्पनीसँग
ु उपिि गरी सहिागी हुने स्वदे शी फिव, सं स्था वा कम्पनीिाई प्राथमिकता डोिेवष्टक वप्रफरे न्स ददनुपनेछ।
सं र्यक्त

(२) उपमनर्यि १ बिोम्जि प्राथमिकता ददँ दा सबै िन्दा कि कबुि गने ववदे शी फिव, सं स्था वा कम्पनीिे कबोि गरे को बोि अं क
रकिको पाँि प्रमतशतसम्ि वढी बोि अं क िएको स्वदे शी फिव, सं स्था वा कम्पनीको प्रस्ताविाई स्वीकृत गनव सवकनेछ।

३९. मनिावण कार्यवको आमथवक प्रस्ताव िाग गरी खररद गने कार्यवववमध : (१) ऐनको दफा ५९ को उपदफा (७) बिोम्जि खररद सम्झौता
अन्त्र्य िई सोही दफाको उपदफा (९) बिोम्जि त्र्यस्तो मनिावण कार्यव खररद गनुव पदाव ऐनको दफा २५ बिोम्जि छनौट िएका
बोिपत्रदाताहरूिाई पन्र ददनको म्र्याद ददई आमथवक प्रस्ताव िाग गरी खररद गनव सवकनेछ ।
(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको म्र्याद ददई खररद गनुव पदाव मसिबन्दी आमथवक प्रस्ताव िात्र पेश गनुव पने व्र्यहोरा खुिाउनु पनेछ ।

(३) उपमनर्यि (१) बिोम्जि खररद गने प्रर्योजनको िमग बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजात तर्यार गदाव खररद सम्झौता अन्त्र्य हुँदाको
सिर्यसम्ि मडजाइन वा िागत अनुिान अनुरूप सम्पन्न िइसकेको कार्यवहरू कट्टा गरी बाँकी कािको िामग आवश्र्यकता
अनुसारको मडजाइन वा िागत अनुिान पररिाजवन गराई मनर्यि (६) बिोम्जि स्वीकृत िएको हुन ु पनेछ ।

(४) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको आमथवक प्रस्ताव मनर्यि ६८ बिोम्जिको प्रविर्याबाट खोिी ऐनको दफा २५ र मनर्यि ६९, ७३ र
७४ बिोम्जि आमथवक तथा ववशेष िूल्र्याङ्कन गरी न्र्यूनति िूल्र्यावङ्कत सारिूत रुपिा प्रिावग्राही बोिपत्रको छनौट गनुव पनेछ ।

४०. पूवर्य
व ोग्र्यता सम्वम्न्ध कागजातिा उल्िेख गनुव पने कुराेः नगरपामिकािे पूवर्य
व ोग्र्यता मनधावरण गरी बोिपत्र आह्वान गने िएिा त्र्यस्तो

बोिपत्र आह्वान गनुअ
व म्घ पूवर्य
व ोग्र्यता सम्वम्न्ध कागजात तर्यार गनुव पनेछ । त्र्यस्तो पूवर्य
व ोग्र्यता सम्वम्न्ध कागजातिा दे हार्यका कुरा
उल्िेख गनुव पनेछ:

ु उपििको हकिा साझेदारको र्योग्र्यता,
(क) प्रस्ताववत कािको िामग आवश्र्यक पने र्योग्र्यता र सं र्यक्त
(ख) प्रस्तावदातािे आफ्नो र्योग्र्यता र ग्राह्यता पुवष्ट गनव पेश गनुव पने कागजात र जानकारी,

(ग) िािसािान वा मनिावण कार्यवको छु ट्टा छु ट्टै सिूह वा प्र्याकेज बनाई खररद गनुव पने िएिा त्र्यस्तो सिूह वा प्र्याकेज ,
(घ) प्रस्ताव तर्यार गने तररका,

(ङ) पूवर्य
व ोग्र्यताको प्रस्ताव िूल्र्यांङ्कन गने प्रकृर्या,
(ि) खररद सम्झौताका िु्र्य िु्र्य सतव,
(छ) साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिे पूवर्य
व ोग्र्यता सम्वम्न्ध कागजातिा उल्िेख गनुप
व ने िनी सिर्य सिर्यिा मनधावरण
गरे का अन्र्य ववषर्य, र
(ज) पूवर्य
व ोग्र्यताको प्रस्ताव पेशगने तररका स्थान, अम्न्ति मिमत र सिर्य ।

४१. पूवर्य
व ोग्र्यताको आधार स्वीकृत गराउनु पनेेः नगरपामिकािे पूवर्य
व ोग्र्यताको प्रस्ताव आह्वान गनुव अम्घ मनर्यि २६ वा २७ बिोम्जि
मनधावरीत पूवर्य
व ोग्र्यताका आधार प्रिुखबाट स्वीकृत गराउनु पनेछ ।

४२. पूवर्य
व ोग्र्यताको कागजात उपिब्ध गराउनु पनेेः (१) नगरपामिकािे पूवर्य
व ोग्र्यता सम्वम्न्ध कागजात तर्यार गनव िागेको खिवको आधारिा
इच्छु क व्र्यम्क्त, फिव, सं स्था वा कम्पनीबाट दे हार्य बिोम्जिको दस्तुर मिई पूवर्य
व ोग्र्यता सम्वम्न्ध कागजात उपिव्ध गराउनु पनेछ ।
(क) दुई करोड रूपैर्याँिन्दा िामथ दश करोड रूपैर्याँसम्िको िामग पाँि हजार रूपैर्याँ,
(ख) दश करोड रूपैर्याँिन्दा िामथ पच्िीस करोड रूपैर्याँसम्िको िामग दश हजार रूपैर्याँ,
(ग) पच्िीस करोड रूपैर्याँिन्दा िामथ जमतसुकै रकिका िामग पन्र हजार रूपैर्याँ ।

(२) उपमनर्यि(१) बिोम्जिको कागजातिा प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत वा मनजिे तोकेको किविारीको दस्तखत र कार्याविर्यको छाप
िागेको हुन ु पनेछ। पूवर्य
व ोग्र्यता सम्वम्न्ध कागजात अन्र्य मनकार्यबाट सिेत उपिब्ध गराउन सवकनेछ ।

४३. र्योग्र्य आवेदकको छनौटेः (१) िूल्र्यांङ्कन समिमतिे पूवर्य
व ोग्र्यताको आवेदकद्धारा पूवर्य
व ोग्र्यता सम्वम्न्ध कागजातिा उम्ल्िम्खत र्योग्र्यताका
प्रत्र्येक आधार पूरा गरे नगरे को ववषर्यिा आवश्र्यक परीिण गनुव पनेछ। त्र्यसरी परीिण गदाव र्योग्र्यताका सबै आधार पूरा गने
आवेदक र्योग्र्यता परीिणिा छनौट िएको िामनने र सवै र्योग्र्यताका आधार पूरा नगने आवेदक छनौट िएको िामनने छै न ।
(२) उपमनर्यि(१)बिोम्जिको परीिणिा छनौट िएका पूवर्य
व ोग्र्यताको आवेदक सम्वम्न्धत खररद कारबाहीकोिामग बोिपत्र पेश गनव
र्योग्र्य िएको िामननेछ।
४४. प्रमतवेदन पेश गनुव पनेेः (१) िूल्र्याङ्कन समिमतिे मनर्यि ४३ बिोम्जि गरे को परीिणको ववस्तृत ववश्लेषण सवहतको प्रमतवेदन तर्यार
गरी

प्रस्ताव खोिेको मिमतिे पन्रर ददनमित्रिा पेश गनुव पनेछ ।
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(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको प्रमतवेदनिा िूल्र्यांङ्कन समिमतिे दे हार्यका कुरा खुिाउनु पनेछ :–
(क) आवेदकको नाि र ठे गाना,
(ख) आवेदकको र्योग्र्यताको प्रत्र्येक आधार पुवष्ट गने कागजात,
(ग) तामिका आवश्र्यक िए त्र्यस्तो तामिका,
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दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा संशोधन गररएको ।

ु
ु
(घ) सं र्यक्त
उपििको रुपिा प्रस्ताव पेश गररएको िए सं र्यक्त
उपिि सम्वम्न्ध कागजात पूण व िए वा निएको र त्र्यस्तो
उपििको प्रत्र्येक साझेदारको वहस्सा र दावर्यत्व,
(ङ) िािसािान वा मनिावण कार्यवको छु ट्टा छु ट्टै सिूह वा प्र्याकेज बनाई खररद गनुव पने िएिा त्र्यस्तो सिूह र प्र्याकेजको
परीिण गनव अपनाईएको प्रविर्या तथा त्र्यस्तो सिूह र प्र्याकेजको खररद कारबाहीिा िाग मिनको िामग छनौट िएका
आवेदक,

ु ो कारण ।
(ि) आवेदक छनौट हुन ु वा नहुनक

४५.

बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा उल्िेख गनुव पने कुराेः नगरपामिकािे बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा ऐनको दफा १३ िा उम्ल्िम्खत
कुराको अमतररक्त आवश्र्यकतानुसार दे हार्यका कुरा उल्िेख गनव ससनेछ :
(क) प्रस्ताववत कािको र्योजना, नसशा,
(ख) ववि अफ सवाम्न्टटीज,
(ग) िािसािानको पररिाण,
(घ) बोिपत्रदातािे गनुप
व ने िैपरर आउने काि,
(ङ) िािसािान आपूमतव गने, मनिावण कार्यव सम्पन्न गने सिर्य,
(ि) वारे ण्टी तथा ििवत सं िार सम्वम्न्ध व्र्यवस्था,
(छ) बोिपत्रदातािे प्रदान गनुप
व ने आवश्र्यक तामिि र सुपरीवेिणको वकमसि र पररिाण,
(ज) आपूमतव गररने िािसािान वा जगेडा पाटवपूजावहरु नर्याँ र सक्किी हुनपु ने कुरा,
(झ) प्रस्ताववत खररदको िामग आवश्र्यक पने रकि प्राप्त हुने स्रोत ।

(ञ) साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिे मनधावरण गरे का अन्र्य कुराहरू ।
४६. िेदिाव गनव नहुने : (१) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) र दफा १४ को उपदफा (८) को अवस्थािा वाहेक
खररद कारबाहीिा बोिपत्रदातािाई मनजको राविर्यताको आधारिा िेदिाव गनुव हुदैन ।

(२) बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजात बिोम्जि आवश्र्यक पने कुनै मिखत बोिपत्रदातािे प्राप्त गनव नसकेको अवस्थािा मनजिे पेश गरे को
त्र्यस्तो मिखत सरहको अन्र्य मिखतिाई िान्र्यता ददनुपनेछ ।

४७. एजेन्टको वववरण उल्िेख गनुव पने : (१) ववदे शी बोिपत्रदातािे बोिपत्र पेश गदाव नेपाििा आफ्नो एजेण्ट मनर्युक्त गरे को रहेछ िने
मनजिे त्र्यस्तो एजेन्टको सम्बन्धिा दे हार्यका वववरण उल्िेख गनुव पनेछ :—
(क) एजेण्टको नाि र ठे गाना,

(ख) एजेण्टिे पाउने कमिशनको अङ्क, िुद्राको वकमसि र ि ुक्तानीको तररका,
(ग) एजेण्टसँगको अन्र्य कुनै सतव,

(घ) स्थानीर्य एजेण्ट िए मनजको स्थार्यी िेखा नम्बर दताव प्रिाणपत्रको प्रिाम्णत प्रमतमिवप र मनजिे एजेण्ट हुन स्वीकार
गरे को पत्र।

(२) ववदे शी बोिपत्रदाताको तफवबाट एजेण्टिे बोिपत्र पेश गदाव उपमनर्यि (१) को खण्ड (ख) र (ग) िा उम्ल्िम्खत कुरा स्पष्ट
रुपिा उल्िेख गनुव पनेछ।

(३) ववदे शी बोिपत्रदातािे उपमनर्यि (१) िा उम्ल्िम्खत कुरा स्पष्ट रुपिा नखुिाएिा वा स्थानीर्य एजेण्ट निएको िनी बोिपत्र पेश
गरे कोिा पमछ एजेण्ट िएको प्रिाम्णत िएिा वा एजेण्टिाई ददने कमिशन कि उल्िेख गरे कोिा पमछ एजेण्टिे बढी कमिशन
मिएको प्रिाम्णत िएिा त्र्यस्तो बोिपत्रदातािाई नगरपामिकािे मनर्यि १५२ बिोम्जि कािो सूिीिा राख्ने कारवाही गनुव पनेछ
।
४८. बोिपत्रदाताको ग्राह्यता सम्वम्न्ध आधार र कागजात उल्िेख गनुव पनेेः (१) नगरपामिकािे बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा
बोिपत्रदाताको ग्राह्यता (ईमिम्जववमिटी) को आधार तथा त्र्यस्तो आधार प्रिाम्णत गनव बोिपत्र दातािे पेश गनुव पने कागजातको
प्रमतमिवप सिेत उल्िेख गनुप
व नेछ ।
(२) उपमनर्यि (१) िा उम्ल्िम्खत कागजात दे हार्य बिोम्जि हुनेछन् :
(क) फिव, सं स्था वा कम्पनी दतावको प्रिाण-पत्र,
(ख) व्र्यवसार्य दतावको ईजाजत-पत्र,
स्पष्टीकरण : र्यस खण्डको प्रर्योजनको िामग “ व्र्यवसार्य दतावको इजाजतपत्र” िन्नािे मनिावण व्र्यवसार्यीिे मनिावण व्र्यवसार्य
सञ्चािन गने उद्देश्र्यिे मनिावण व्र्यवसार्यी सम्वम्न्ध प्रिमित कानून बिोम्जि प्राप्त गरे को प्रिाणपत्र सम्झनुपछव ।
(ग) िूल्र्य अमिवृवद्घ कर दताव प्रिाणपत्र र स्थार्यी िेखा दताव नम्बर (प्र्यान) प्रिाण-पत्र,

(घ) नगरपामिकािे तोकेको अवमधसम्िको आन्तररक राजश्व वविागबाट प्राप्त कर ि ुक्ता गरे को प्रिाणपत्र वा कर वववरण पेश
गरे को कागजात वा आर्य वववरण पेश गनव म्र्याद थप िएको मनस्सा वा प्रिाण।

(ङ) बोिपत्रदातािे खररद कारबाहीिा िाग मिन अर्योग्र्य निएको, प्रस्ताववत खररद कारबाहीिा आफ्नो स्वाथव नबाम्झएको र
सम्वम्न्धत पेशा वा व्र्यवसार्य सम्वम्न्ध कसूरिा आफूिे सजार्य नपाएको िनी मिम्खत रुपिा गरे को घोषणा,

(ि) ऐन, र्यस मनर्यिाविी र स्ट्याण्डडव ववमडङ्ग डकुिेण्टको ववपरीत नहुने गरी नगरपामिकािे आवश्र्यक ठानेका अन्र्य
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दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा संशोधन गररएको ।

(३) उपमनर्यि (२) िा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएता पमन गैर बामसन्दा बोिपत्रदातािे सो उपमनर्यिको खण्ड (ग) र (घ)
बिोम्जिका कागजात पेश गनुप
व ने छै न ।
(४) बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा उपमनर्यि (२) बिोम्जिका कागजात उल्िेख गनव छु टे िा वा स्पष्ट रुपिा उल्िेख निएिा वा
अन्र्य कुनै कुरा सं शोधन गनुव परे िा बोिपत्र पेश गने अवमधमित्रै राविर्य स्तरको दै मनक सिािारपत्रिा र अन्तरावविर्यस्तरको

बोिपत्रको हकिा अन्तरावविर्य सञ्चार िाध्र्यििा प्रकाशन गरी त्र्यस्ता कागजात उल्िेख गनव, स्पष्ट गनव वा सं शोधन गनव
ससनेछ।
तर, र्यसरी सूिना प्रकाशन गदाव बोिपत्रदातािाई बोिपत्र पेश गनव थप सिर्य आवश्र्यक पने िएिा बोिपत्र पेश गने अम्न्ति सिर्य
सिेत बढाउनु पनेछ ।
(५) उपमनर्यि (१) र (२) बिोम्जिका कागजात पेश नगने बोिपत्रदाताको बोिपत्र उपर कारबाही हुने छै न ।
४९. बोिपत्रको िाषा : (१) ऐन र र्यस मनर्यिाविीिा अन्र्यथा व्र्यवस्था िएकोिा वाहेक, पूवर्य
व ोग्र्यता सम्वम्न्ध कागजात, बोिपत्र सम्वम्न्ध
कागजात, प्रस्ताव आह्वान सम्वम्न्ध कागजात, पूवर्य
व ोग्र्यता, बोिपत्र वा प्रस्ताव आह्वानको सूिना र खररद सम्झौता सम्िव िएसम्ि
नेपािी िाषािा र सम्िव निए अं ग्रज
े ी िाषािा तर्यार गनुव पनेछ ।

(२) बोिपत्रदातािे नेपािी वा अं ग्रज
े ी दुवै िाषािा िेम्खएको खररद सम्वम्न्ध कागजात वा िुदद्रत सािग्री पेश गनव ससनेछन् ।

तर, त्र्यस्तो कागजात वा िुदद्रत सािग्रीको सम्वम्न्धत अं श सम्वम्न्धत दे शको आमधकाररक सं स्थाबाट अग्रेजी िाषािा अनुवाद
गररएको हुन ु पनेछ र त्र्यस्तो कागजात वा िुदद्रत सािग्री र त्र्यसरी अनुवाददत अं शिा िेम्खएको कुरािा कुनै दद्वववधा िएिा
अनुवाददत अं श िान्र्य हुनेछ।

५०. िािसािानको प्राववमधक वववरणिा उल्िेख गनुव पने कुराेः नगरपामिकािे बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा िािसािानको प्राववमधक
वववरण उल्िेख गदाव आवश्र्यकता अनुसार दे हार्यका कुरा उल्िेख गनुव पनेछ :—
(क) प्रस्ताववत कािको र्योजना, नसशा र मडजाईन,
(ख) ववि अफ सवाम्न्टटीज,
(ग) िािसािानको सान्दमिवक िौमतक तथा रसार्यमनक ववशेषता, अपेम्ित कार्यवसम्पादन सम्वम्न्ध ववशेषता,
(घ) प्राववमधक बनावट (कम्न्फग्र्युरेशन)

(ङ) िािसािानको आर्यु अवमधिरको िामग आवश्र्यक पने जगेडा पाटवपूजाव र उम्ल्िम्खत सेवा उपिब्ध हुने वा नहुन,े
(ि) बोिपत्रका साथ पेश गनुप
व ने िािसािानको वववरणात्िक पुम्स्तका वा निूना,
(छ) अपेम्ित कार्यवसम्पादन तथा गुणस्तर प्रत्र्यािूमतको वववरण,
(ज) वारे ण्टी तथा ििवत सम्िार सम्वम्न्ध व्र्यवस्था,

(झ) िािसािानबाट वातावरणिा कुनै प्रिाव पने िए त्र्यस्तो प्रिाव र त्र्यस्तो प्रिाव कि गनव अपनाउनु पने िापदण्ड,

(ञ) आपूमतव िएको िािसािान बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा उल्िेख िएको स्पेमसवफकेशन बिोम्जिको िए निएको कुरा
परीिण गनव अपनाइने िापदण्ड र तररका, र

(ट) नगरपामिकािे मनधावरण गरे को अन्र्य आवश्र्यक कुराहरु ।

५१. मनिावण कार्यवको प्राववमधक वववरणिा उल्िेख गनुव पने कुरा : नगरपामिकािे बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा मनिावण कार्यवको प्राववमधक
वववरण उल्िेख गदाव आवश्र्यकता अनुसार दे हार्यका कुराहरु उल्िेख गनुप
व नेछ :
(क) प्रस्ताववत मनिावण कार्यवको कार्यविेत्र र उद्देश्र्य,
(ख) मनिावणस्थिको िौमतक प्रकृमत र अवस्था,

(ग) प्रस्ताववत मनिावण कार्यवको मडजाईन, मनिावण, उपकरण जडान (इरे सशन), उत्पादन, जडान (इन्स्टिेशन) जस्ता कार्यवको वववरण,
(घ) मनिावण कार्यवको हरे क एकाई आईटिको अनुिामनत पररिाण िएको ववि अफ सवाम्न्टवटज,
(ङ) मनिावण कार्यवबाट वातावरणिा प्रिाव पने िए त्र्यस्तो प्रिावको वववरण र त्र्यस्तो प्रिाव कि गनव अपनाउनु पने िापदण्ड,
(ि) िेकामनकि, स्र्यामनटरी तथा प्िम्म्वङ्ग र ववद्युत जडान सम्वम्न्ध काि सिेत गनुप
व ने िए सो काि सम्वम्न्ध ववशेष प्राववमधक
स्पेमसवफकेशन,

(छ) आपूमतव गनुप
व ने उपकरण र पाटपूजावको ववस्तृत वववरण,
(ज) अपेम्ित कार्यवसम्पादन वा गुणस्तरको प्रत्र्यािूमत सम्वम्न्ध वववरण,
(झ) मनिावण कार्यवको ववमिन्न िरणिा गररने मनरीिण तथा परीिण,
(ञ) कार्यव सम्पन्न परीिण (कम्म्प्िसन टे ष्ट),
(ट) मनिावण कार्यव सम्पन्न िएपमछ मनिावण व्र्यवसार्यीिे उपिब्ध गराउनु पने प्राववमधक कागजात, मनिावण िए बिोम्जिको दुरुस्त
(एज-मबल्ट) नसशा, आवश्र्यकता अनुसार उपकरण सञ्चािन पुम्स्तका (अपरे वटङ्ग म्र्यानुअि),
(ठ) मनिावण कार्यव स्वीकार गनवको िामग नगरपामिकािे गनुप
व ने मनरीिण र कार्यवसम्पादन (परफरिेन्स) परीिण,
(ड) मनिावण कार्यव प्रारम्ि र सम्पन्न गने सिर्यको कार्यवतामिका, र
(ढ) नगरपामिकािे मनधावरण गरे को अन्र्य आवश्र्यक कुरा।

५२. अन्र्य सेवाको वववरणिा उल्िेख गनुप
व ने कुरा : बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा अन्र्य सेवाको वववरण उल्िेख गदाव आवश्र्यकता अनुसार
दे हार्यका कुरा खुिाउनु पनेछ:

(क) सेवाको प्रर्योजन र कार्यविेत्र,
(ख) अपेम्ित कार्यवसम्पादन, सेवा प्रदार्यकिे प्रदान गनुप
व ने काि र सेवा,
(ग) बोिपत्रदातािे बोिपत्रसाथ उपिब्ध गराउनु पने वववरणात्िक पुम्स्तका वा निूना,
(घ) सेवा प्रदार्यकिे पािना गनुप
व ने सतव,
(ङ) सेवा प्रदार्यकिे प्रदान गरे को सेवा िूल्र्यांङ्कन गने आधार र तररका,
(ि) काि वा सेवाको गुणस्तर परीिण र मनरीिण,
(छ) कार्यवसम्पादन र गुणस्तर प्रत्र्यािूमतको वववरण,
(ज) सेवा प्रदार्यकिे प्रदान गनुप
व ने तामिि र सुपरीवेिणको वकमसि र पररिाण, र
(झ) नगरपामिकािे मनधावरण गरे का अन्र्य आवश्र्यक कुरा ।

५३. बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा सिावेश गनुव पने कागजात : नगरपामिकािे खररद गररने िािसािान, मनिावण कार्यव वा अन्र्य सेवाको
प्रकृमतिाई वविार गरी बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा आवश्र्यकतानुसार दे हार्यका कागजात सिावेश गनुव पनेछ :–
(क) बोिपत्र मनदे म्शका तथा बोिपत्र फाराि,
(ख) बोिपत्र जिानतको ढाँिा,
(ग) कार्यवसम्पादन जिानतको ढाँिा,

(घ) पेश्की ि ुक्तानी जिानतको ढाँिा,
(ङ) खररद सम्झौताको सतव र निूना,
(ि) स्पेमसवफकेशन र नससा,

(छ) कार्यव प्रारम्ि र सम्पन्न गने सिर्यको कार्यव तामिका, ि ुक्तानी गररने िुद्रा, सािग्री उपिव्ध हुन ससने स्रोत र स्थान, र
(ज) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बिोम्जिको वववरण,
(झ) बोिपत्रसाथ पेश गररएका कागजातको वैधताको ववषर्यिा सम्वम्न्धत बोिपत्रदाता म्जम्िेवार हुने ववषर्य, र

(ञ) ऐन, र्यस मनर्यिाविी र स्ट्याण्डडव ववमडङ्ग डकुिेण्टको ववपरीत नहुने गरी नगरपामिकािे आवश्र्यक ठानेका अन्र्य
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५४. बोिपत्र तर्यार गने र पेश गने मनदे शनेः (१) नगरपामिकािे बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा बोिपत्र तर्यार गने र पेश गने मनदे शन
ददँ दा दे हार्यका ववषर्यका सम्वन्धिा मनदे शन ददन ससनेछ :
(क) बोिपत्र तर्यार गने िाषा,

(ख) अन्तरावविर्य व्र्यापारिा प्रर्युक्त हुने शव्दाविी ईन्टरनेशनि किमसवर्यि टिवस ् (ईन्कोटम्र्स) अनुसार िूल्र्य अमिव्र्यक्त गने तररका,
ु उपिि बारे आवश्र्यक जानकारी,
(ग) सं र्यक्त

(घ) बोिपत्रदातािे बोिपत्रसाथ पेश गनुप
व ने कागजातको सूिी,
(ङ) बोिपत्रदातािे पेश गनुप
व ने िािसािानको निूना र निूनाको सं ्र्या,
(ि) िािसािान खररदको हकिा िािसािानको मनिावतािे मसफाररस गरे को त्र्यस्तो िािसािानको जगेडा पाटपूजावहरुको सूिी तथा
मनजसँग रहेको प्रत्र्येक पाटवपूजावको िौज्दात पररिाण, प्रमत एकाई िूल्र्य र खररद सम्झौताको अवमध सिाप्त िएपमछ त्र्यस्तो
पाटवपूजावको िूल्र्य वढ्ने नवढ्ने सम्वम्न्ध कुरा उल्िेख गनुप
व ने नपने,

(छ) बोिपत्रदातािे आपूमतव गने िािसािानको उत्पादक, उत्पादन िएको दे श, ब्राण्ड, िोडि र सर्याटिग नम्वर बोिपत्रिा खुिाउनु
पने कुरा,

(ज) खररद कारबाहीका सम्बन्धिा बोि-पत्रदातािे कुनै कुरा बुझ्न परे िा त्र्यस्तो कुरा स्पष्ट गनव नगरपामिकाबाट तोवकएको सम्पकव
किविारीको नाि, पद र ठे गाना,
(झ) बोि-पत्रदातािे खररद सम्झौता बिोम्जि नगरपामिकाका किविारीिाई तामिि प्रदान गनुप
व ने िए वा त्र्यस्तो मनकार्यिाई प्रववमध
हस्तान्तरण गनुप
व ने िए सो सम्वम्न्ध कुरा,

(ञ) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ४) बिोम्जि प्राववमधक ििता गणना नहुने कुरा,

(ट) ऐन, र्यस मनर्यिाविी र स्ट्याण्डडव ववमडङ्ग डकुिेण्टको ववपरीत नहुने गरी नगरपामिकािे आवश्र्यक ठानेका अन्र्य कागजात।
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(ठ) नगरपामिकािे आवश्र्यक ठानेका अन्र्य कुरा ।

५५. बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजात स्वीकृत गनुव पनेेः बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजात बोिपत्र आह्वान अगावै प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत वा
मनजिे तोकेको अमधकृतिे स्वीकृत गनुप
व नेछ ।

५६. बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातको दस्तुरेः (१) बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजात खररद गनव िाहने इच्छु क व्र्यम्क्त, फिव, सं स्था वा कम्पनीिे

प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत वा मनजिे तोकेको अमधकृतको दस्तखत र कार्याविर्यको छाप िागेको बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजात
नगरपामिका वा तोवकएको अन्र्य मनकार्यबाट दे हार्य बिोम्जिको दस्तुर मतरी मिनुपनेछ :

(क) बीस िाख रूपैर्याँिन्दा िामथ दुई करोड रूपैर्याँसम्िको िामग तीन हजार रूपैर्याँ,
(ख) दुई करोड रूपैर्याँिन्दा िामथ दश करोड रूपैर्याँसम्िको िामग पाँि हजार रूपैर्याँ,
(ग) दश करोड रूपैर्याँिन्दा िामथ पच्िीस करोड रूपैर्याँसम्िको िामग दश हजार रूपैर्याँ,
15
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दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा संशोधन गररएको ।
दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा संशोधन गररएको ।

(घ) पच्िीस करोड रूपैर्याँिन्दा िामथ जमतसुकै रकिका िामग बीस हजार रूपैर्याँ

(२) कुनै व्र्यम्क्त, फिव, कम्पनी वा सं स्थािे उपमनर्यि (१) बिोम्जिको दस्तुर र िाग्ने हुिाक वा कुररर्यर िहसुि मतरी बोिपत्र
सम्वम्न्ध कागजात वा प्रस्ताव आह्वान सम्वम्न्ध कागजात पठाईददन मिम्खत अनुरोध गरे िा नगरपामिकािे त्र्यस्तो व्र्यम्क्त, फिव,
कम्पनी वा सं स्थािाई हुिाक वा कुररर्यर िाफवत बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजात पठाइ ददनुपनेछ ।

तर, त्र्यसरी पठाउँ दा त्र्यस्तो व्र्यम्क्त, फिव, कम्पनी वा सं स्थािे बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजात सिर्यिा नै प्राप्त गनव नसकेिा सोका िामग
नगरपामिका जवाफदे ही हुनेछैन ।

५७. बोिपत्रको सूिनािा िागत अनुिान खुिाउनु पने : दुई करोड रूपैर्याँसम्िको िागत अनुिान िएको मनिावण कार्यवको बोिपत्र
आह्वानको सूिनािा िागत अनुिान रकि खुिाउनु पनेछ ।

५८. बोिपत्र आह्वानको सूिनािा खुिाउनु पने कुराेः नगरपामिकािे ऐनको दफा १४ िा उम्ल्िम्खत कुराका अमतररक्त बोिपत्र आह्वानको
सूिनािा दे हार्य बिोम्जिका थप कुरा सिेत खुिाउनु पनेछ :
(क) राविर्य वा अन्तरावविर्यस्तरको बोिपत्रको जानकारी,
(ख) पूवर्य
व ोग्र्यता, र्योग्र्यतासवहत वा र्योग्र्यतारवहत बोिपत्रको जानकारी,
(ग) बोिपत्र आह्वान गररएको खररद ववमधको जानकारी,
(घ) ववद्युतीर्य बोिपत्र दाम्खिा गने तररकाको जानकारी,
(ङ) मनर्यि ३३ को उपमनर्यि (१) बिोम्जि िागत अनुिानको रकि,
(ि) मनर्यि ३५ बिोम्जिको सीमित बोिपत्र िए त्र्यस्तो सीमित बोिपत्रदातािाई ददनुपने सूिना,

(छ) ऐनको दफा १४ को उपदफा (८) बिोम्जिको बोिपत्र िए स्वदे शी बोिपत्रदातािे िात्र िाग मिन पाउने कुरा,

ु
(ज) ऐनको दफा १४ को उपदफा (११) बिोम्जिको बोिपत्र िए स्वदे शी मनिावण व्र्यवसार्यीसँगको सं र्यक्त
उपिििे प्राथमिकता
पाउने कुरा,

(झ) ऐन बिोम्जि कािोसूिीिा परे को व्र्यम्क्त, फिव, सं स्था वा कम्पनीको सञ्चािकिे आफ्नो पूण व वा आंम्शक स्वामित्व कार्यि रहने
गरी खोिेको नर्याँ फिव, कम्पनी वा सं स्था वा मनज आफैं वा मनज सिेतको नाििा िैरहेको अको फिव, कम्पनी वा सं स्थािे
बोिपत्र पेश गनव नससने कुरा ।

(ञ) नगरपामिकािे आवश्र्यक ठानेका अन्र्य कुरा ।
५९. मनिावण स्थिको भ्रिणेः (१) बोिपत्र तर्यार गनव र खररद सम्झौता गनव आवश्र्यक सूिना प्राप्त गनव बोि-पत्रदाता आफै वा मनजको
किविारी वा एजेन्टिाई आफ्नै खिविा सम्िाववत जोम्खि प्रमत आफै उिरदार्यी हुने गरी मनिावण स्थिको भ्रिण गनव गराउन ससनेछ।
(२) नगरपामिकािे उपमनर्यि (१) बिोम्जि मनिावणस्थिको भ्रिण गनव अनुिमत ददनु पने िएिा त्र्यस्तो अनुिमत ददनु पनेछ ।

(३) नगरपामिकािे बोिपत्रदातािाई मनिावणस्थिको र्यथाथव जानकारी ददन मनर्यि ६० बिोम्जि हुने बैठक अम्घ मनिावणस्थिको
भ्रिण गराउन ससनेछ ।

६०. बोिपत्र पेश गनुव पूवक
व ो बैठक : (१) नगरपामिकािे बोिपत्रदातािाई बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजात, प्राववमधक स्पेमसवफकेशन,

मनिावणस्थि वा अन्र्य र्यस्तै कुरा सम्वम्न्ध जानकारी गराउन बोिपत्र पेश गने अम्न्ति ददनिन्दा राविर्यस्तरको बोिपत्र आह्वानको
सूिनाको हकिा कम्तीिा दश ददन र अन्तरावविर्यस्तरको बोिपत्र आह्वानको सूिनाको हकिा कम्तीिा पन्र ददन अगावै
बोिपत्रदाताहरुको बैठकको आर्योजना गनव ससनेछ ।
तर, ऐनको दफा १४ को उपदफा (४क) र (४ख) बिोम्जि पुनेःबोिपत्र आह्वानको सूिना गररएको अवस्थािा बोिपत्र पेश गनुव
पूवक
व ो बैठक सञ्चािन िई नसकेको िए बोिपत्रदातािाई पुनेःबोिपत्र सम्वम्न्ध कुराहरूको थप जानकारी ददन राविर्यस्तरको

बोिपत्रको हकिा कम्तीिा पाँि ददन र अन्तरराविर्यस्तरको बोिपत्रको हकिा कम्तीिा सात ददन अगावै त्र्यस्तो बैठकको
आर्योजना गनव सवकनेछ ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको बैठकिा बोिपत्रदातािे नगरपामिका सिि खररद कारबाही सम्वम्न्ध कुनै प्रश्न वा म्जज्ञासा राख्न
ससनेछ र नगरपामिकािे प्रश्नकतावहरुको स्रोत उल्िेख नगरी सबै बोिपत्रदातािाई त्र्यस्तो प्रश्न वा म्जज्ञासाको जवाफ र
बैठकको िाईन्र्युट र्यथाम्शघ्र उपिव्ध गराउनुपनेछ ।

(३) उपमनर्यि (१) बिोम्जि िएको बैठकबाट बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातको कुनै प्राववमधक वा व्र्यापाररक पििा हेरफेर गनुप
व ने
दे खीएिा नगरपामिकािे

सो कागजातिा सोही बिोम्जि सं शोधन गरी बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजात खररद गने

सबै

बोिपत्रदातािाई त्र्यस्तो सं शोधन गररएको ब्र्यहोरा त्र्यस्तो बैठक िएको पाँि ददनमित्र पठाउनुपनेछ ।

६१. बोिपत्र जिानतेः (१) नगरपामिकािे खररदको प्रकृमत अनुसार सबै बोिपत्रदातािाई सिान रुपिे िागू हुने गरी स्वीकृत िागत
अनुिान रकिको दुईदे खी तीन प्रमतशत रकिको सीिामित्र रही मनम्ित रकि तोकी बोिपत्र आह्वानको सूिनािा बोिपत्रदातािे
बोपत्रसाथ पेश गने बोिपत्र जिानत रकि उल्िेख गनुव पनेछ। र्यस्तो रकि नगदै वा
गरे को सो रकि बराबरको बोिपत्र जिानत हुनपु नेछ।

वाम्णज्र्य वैंक वा ववम्िर्य सं स्थािे जारी
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तर, िागत अनुिान नखुल्ने वा एकाई दरिात्र खुल्ने गरी बोिपत्र आह्वान गररएको अवस्थािा नगरपामिकािे बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजात
वा पूवर्य
व ोग्र्यता सम्वम्न्ध कागजात र बोिपत्र आह्वानको सूिनािा बोिपत्र जिानतको िामग एकिुष्ट रकि तोसन ससनेछ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको बोिपत्र जिानतको िान्र्य अवमध बोिपत्रको िान्र्य अवमधिन्दा कम्तीिा तीस ददन बढीको हुन ु
पनेछ ।
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दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा संशोधन गररएको ।

(३) कुनै बोिपत्रदातािे नगरपामिकािाई कुनै खास वाम्णज्र्य बैंक वा वविीर्य सं स्थािे जारी गरे को बोिपत्र जिानत ग्राह्य हुने नहुने
िन्ने कुरा खुिाई ददन अनुरोध गरे िा त्र्यस्तो नगरपामिकािे सो सम्बन्धिा तत्कािै जवाफ ददनुपनेछ ।

(४) ववदे शी बैं किे जारी गरे को बोिपत्र जिानत नेपाि मित्रको वाम्णज्र्य बैकिे प्रमत–प्रत्र्यािूमत (काउन्टर ग्र्यारे न्टी) गरे को
हुनपु नेछ।

(५) नगरपामिकािे बोिपत्रको िान्र्य हुने अवमधमित्र खररद सम्झौता गरी ससनु पनेछ। कुनै कारणवश सो म्र्यादमित्र खररद
सम्झौता गनव नसवकने िएिा रीत पुगक
े ा सबै बोिपत्रदाताहरूिाई बोिपत्रको िान्र्य हुने अवमध बढाउन पत्र पठाउनु पनेछ ।

(५.क) नगरपामिकािे वोिपत्रको िान्र्य हुने अवमध बढाउनु पने कारणको ववश्लेषण गरी पुष्ट्याँइ हुने पर्यावप्त आधार िएिा िात्र
उपमनर्यि ५बिोम्जि बोिपत्रको िान्र्यहुने अवमध बढाउन पत्र पठाउनु पने छ। वोिपत्रको िान्र्य हुने अवमध वढाउनु पने

त्र्यस्तो आधार र कारण ववना सिर्यिानै बोिपत्र िूल्र्याङ्कनको सम्बन्धिा सिर्यिा नै मनणवर्य नगरे को कारणबाट वोिपत्रको िान्र्य
हुने अवमध बढाउँ दा त्र्यसबाट हानी नोससानी हुन गएिा सोको म्जम्िेवारी त्र्यस्तो काििा सं िग्न किविारी र िूल्र्याङ्कन
समिमतका पदामधकारी सिेतको हुनछ
े ।

(६) उपमनर्यि (५) बिोम्जिको पत्र अनुसार बोिपत्रको िान्र्य हुने अवमध बढाउने वा नबढाउने िन्ने सम्बन्धिा बोिपत्रदातािे

मनणवर्य गनव ससने छन्। बोिपत्रको िान्र्य हुने अवमध नबढाउने बोिपत्रदाताको बोिपत्र जिानत जफत गनव पाईने छै न।
बोिपत्रको िान्र्य हुने अवमध बढाउने बोिपत्रदातािे सोही अनुरुप सम्वम्न्धत बैं कबाट िान्र्य अवमध सिेत थप गरी बोिपत्र
जिानत पेश गनुव पनेछ । र्यसरी बोिपत्रदातािे अवमध थप गरी बोिपत्र जिानत पेश नगरे िा बोिपत्रको िान्र्य हुने अवमध
बढाएको िामनने छै न ।

(६.क) उपमनर्यि ६ बिोम्जि वोिपत्रको िान्र्य हुने अवमध बढाउने बोिपत्रदातािे वोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा उम्ल्िम्खत
प्रावधानको प्रमतकूि हुने गरी कुनै पमन थप सतव उल्िेख गनव ससनेछैन।

(७) कुनै बोिपत्रदाताको बोिपत्र जिानत जफत िएको अवस्थािा नगरपामिकािे मनजिे राखेको जिानत रकि आफूिाई ि ुक्तानी
गनव त्र्यस्तो जिानत जारी गने बैंक सिि जिानत िान्र्य रहने अवमध मित्रै दावी गनुप
व नेछ ।
(८) नगरपामिकािे ऐन वा र्यस मनर्यिाविी बिोम्जि जफत गनुव पने बोिपत्र जिानत बाहेक अन्र्य बोिपत्र जिानत खररद सम्झौता
िएको तीन ददनमित्र सम्वम्न्धत बोिपत्रदातािाई वफताव गनुप
व नेछ ।

६२. बोिपत्र िान्र्य हुने अवमधेः नगरपामिकािे बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजात वा प्रस्ताव आह्वान सम्वम्न्ध कागजातिा बोिपत्र वा परािशव
सेवाको प्रस्तावको िान्र्य हुने अवमध उल्िेख गदाव दे हार्य बिोम्जिको अवमध उल्िेख गनुप
व नेछेः–

(क) दश करोड रुपैर्याँसम्ि िागत अनुिान िएको बोिपत्र वा परािशव सेवाको प्रस्तावको िामग – नब्बे ददन
(ख) दश करोड रुपैर्याँिन्दा जमत सुकै बढी िागत अनुिान िएको बोिपत्र वा परािशव सेवाको प्रस्तावको िामग – एक सर्य
बीस ददन

६३. ...............
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६४. बोिपत्रको आवश्र्यक प्रमत पेश गनुव पनेेः बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदातािे पूव व र्योग्र्यताको प्रस्ताव, बोिपत्र वा परािशव सेवाको प्रस्ताव
पेश गदाव पूव व र्योग्र्यता सम्वम्न्ध कागजात, बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजात वा प्रस्ताव आह्वान सम्वम्न्ध कागजातिा उल्िेख िए
बिोम्जिको आवश्र्यक प्रमत पेश गनुव पनेछ ।

तर, िाग गररए बिोम्जिको बोिपत्र वा प्रस्तावको प्रमत पेश नगरे को कारणबाट कुनै बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदातािाई प्रमतस्पधावबाट वम्ञ्चत
गनव पाइने छै न ।
६५. दताव वकताव राख्नु पने र िपावई ददनु पनेेः (१) नगरपामिकािे पूवर्य
व ोग्र्यता सम्वम्न्ध कागजात, बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजात वा परािशव
सेवाको प्रस्तावको मबिी र दतावको अमििेख छु ट्टा छु ट्टै राख्नुपनेछ ।
(२) बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदाता आफैिे वा मनजको प्रमतमनमधिे पूवर्य
व ोग्र्यताको प्रस्ताव, बोिपत्र वा परािशव सेवाको प्रस्ताव पेश गनव
ल्र्याएिा बुम्झमिई मनजिाई मिमत र सिर्य खुिेको िपावई ददनुपनेछ ।

(३) उपमनर्यि (२) बिोम्जि प्राप्त िएको बोिपत्रको बावहरी खाििा उपमनर्यि (१) बिोम्जि दताव वकताबिा दताव िएको दताव नम्बर
उल्िेख गनुप
व नेछ ।

(४) बोिपत्र वविी र दताव हुने सिर्य सिाप्त िएपमछ प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत वा मनजिे तोकेको अमधकृतिे उपमनर्यि (१)
बिोम्जिको वकताविा दस्तखत गरी बन्द गनुप
व नेछ ।

६६. बोिपत्रको सुरिा : (१) नगरपामिकािे र्यस मनर्यिाविी बिोम्जि प्राप्त िएको बोिपत्र वा परािशव सेवाको प्रस्ताव सो बोिपत्र खोल्ने
सिर्यअम्घ कसैिे खोल्न नपाउने गरी सुरम्ित तवरिे राख्नुपनेछ।

(२) बोिपत्रकोसाथ पेश िएको निूनाको ववशेषता बोिपत्र खोल्नुअम्घ साववजमनक नहुने गरी गोप्र्य र सुरम्ित तररकािे राख्नुपनेछ ।

६७. बोिपत्र वफताव वा सं शोधन : (१) ववद्युतीर्य बोिपत्र वा प्रस्तावको हकिा त्र्यस्तो बोिपत्र वा प्रस्ताव पेशगने अम्न्ति सिर्य
अवमधसम्ि ववद्युतीर्य सञ्चार िाध्र्यिबाट वफताव वा सं शोधन गनव सवकनेछ ।
(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको ववद्युतीर्य बोिपत्र वा प्रस्ताव बाहेक अन्र्य तररकाबाट बोिपत्र वा प्रस्ताव पेशगने बोिपत्रदाता वा
प्रस्तावदातािे आफूिे पेश गरे को बोिपत्र वा प्रस्ताव वफताव मिन वा सं शोधन गनव िाहेिा बोिपत्र वा प्रस्ताव पेशगनव तोवकएको
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दोस्रो सं शोधन २०७७ द्वारा खारे ज गररएको ।

ु न्दा िौबीस घण्टा अगावै मसिबन्दी मनवेदनको खािको बावहरी िागिा दे हार्य बिोम्जिका कुरा
अम्न्ति सिर्य सिाप्त हुनि
उल्िेख गरी बोिपत्र वा प्रस्ताव वफताव वा सं शोधनको िामग मनवेदन ददनुपनेछ :
(क) बोिपत्र वा प्रस्तावको ववषर्य,
(ख) बोिपत्र वा प्रस्ताव आह्वान मनकार्य वा अमधकारीको नाि र ठे गाना,
(ग) बोिपत्र वा प्रस्ताव सं शोधन गररएको वा वफताव िाग गररएको ववषर्य, र
(घ) बोिपत्र वा प्रस्ताव खोल्ने ददन र सिर्यिा िात्र खोल्नुपने ।
(३) नगरपामिकािे नै सं शोधन गरे को कारणबाट दताव िइसकेको वोिपत्र सं शोधन गनुप
व ने अवस्थािा बाहेक उपमनर्यि २
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बिोम्जिको मनवेदन एक पटकिन्दा बढी ददन पाइने छै न ।

(४) उपमनर्यि (२) बिोम्जिको मनवेदन तथा एक पटक सं शोधन िइसकेको बोिपत्र वा प्रस्ताव वफताव मिन सवकने छै न ।

(५) बोिपत्र वा प्रस्तावदातािे आफूिे पेश गरे को बोिपत्र वा प्रस्ताव वफताव मिन वा सं शोधन गनुव पदाव बोिपत्र वा प्रस्ताव पेश
गदाव जुन िाध्र्यिबाट बोिपत्र वा प्रस्ताव पेश गरे को हो सोही िाध्र्यिबाट िात्र वफताव वा सं शोधन गनव ससनेछ र फरक
िाध्र्यिबाट पेश गरे को मनवेदन उपर कारबाही हुनेछैन ।

(६) उपमनर्यि (२) बिोम्जिको मसिबन्दी मनवेदन खाि प्राप्त हुन आएिा नगरपामिकािे त्र्यस्ता खाि मनर्यि ६६ बिोम्जि सुरम्ित
राख्नु् पनेछ।

६८. बोिपत्र खोल्नेेः (१) प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतिे दताव िएका बोिपत्र वा प्रस्ताव मनर्यि १७ बिोम्जिको खररद अमधकारीको
सं र्योजकत्विा बोिपत्र वा प्रस्ताव खोल्न कम्तीिा दुई जना सदस्र्य रहने समिमत गठन गरी बोिपत्रदाता वा मनजको प्रमतमनमधको
रोहवरिा पूवमव नधावररत सिर्यिा बोिपत्र वा प्रस्ताव खोल्न िगाउनु पनेछ ।
तर, बोिपत्रदाता वा मनजको प्रमतमनमध उपम्स्थत निएको कारणिे िात्र बोिपत्र खोल्न बाधा पने छै न ।
(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि बोिपत्र खोल्नुअम्घ म्र्याद नाघी प्राप्त हुन आएको बोिपत्रको खाि, बोिपत्र वफताव वा सं शोधन गनवको
िामग ददइएको मनवेदनको खाि र रीतपूवक
व दताव िएका बोिपत्रको खाििाई छु ट्याई म्र्याद नाघी प्राप्त हुन आएका बोिपत्र
नखोिी सम्वम्न्धत बोिपत्रदातािाई वफताव गनुव पनेछ । र्यसरी वफताव गदाव सोको व्र्यहोरा, मिमत र सिर्य सिेत खुिाई खररद
कारबाहीको प्रमतवेदन तर्यार गनुप
व नेछ ।

(३) उपमनर्यि (२) बिोम्जि बोिपत्र वफताव गरे पमछ बोिपत्रदातािे वफताव गनव िाग गरे को बोिपत्रको खाि खोिी त्र्यस्तो
बोिपत्रदाताको नाि पढे र सुनाउनु पनेछ र त्र्यसपमछ बोिपत्र सं शोधन गनवको िामग ददइएका सवै खाि खोिी त्र्यस्ता खािमित्र
रहेको ब्र्यहोरा पढे र सुनाउनु पनेछ

(४) उपमनर्यि (३) बिोम्जिको व्र्यहोरा पढी सकेपमछ दाम्खिा िएका बोिपत्र ििैसंग खोिी त्र्यस्तो बोिपत्रको दे हार्यको कुरा

पढे र सुनाई सोको िुि ुल्का तर्यार गनुव पनेछ र त्र्यस्तो िुि ुल्कािा उपम्स्थत बोिपत्रदाता वा मनजको प्रमतमनमधको दस्तखत
गराउनु पनेछ :

(क) बोिपत्रदाताको नाि र ठे गाना,
(ख) बोिपत्रको कबोि अङ्क,

(ग) बोिपत्रिा कुनै छु ट ददन प्रस्ताव गररएको िए सोको व्र्यहोरा,
(घ) प्राववमधक स्पेमसवफकेशनको ववकल्प प्रस्ताव गररएको िए सोको कबोि अङ्क,
(ङ) बोिपत्र जिानत िए वा निएको,

(ि) अङ्क र अिरका बीि मिन्नता िए सो मिन्नताको वववरण,
(छ) बोिपत्र फाराि (िेटर अफ मबड) र िूल्र्य सूिी (प्राइस सेड्युि) िा बोिपबदाता वा मनजको प्रमतमनमधको हस्तािर िए वा
निएको,
(ज) बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा सच्र्याईएको वा केरिेट गरे कोिा केरिेट गरी उल्िेख गरे को रकि र व्र्यहोरा,
(झ) केरिेट िएको वा सच्र्याइएको स्थानिा बोिपत्रदाता वा मनजको प्रमतमनमधको हस्तािर िए वा निएको,

(ञ) बोिपत्र फाराििा बोिपत्रदातािे कुनै कैवफर्यत उल्िेख गरे को िए सोको व्र्यहोरा र दररे ट वववरण िाग गरे को िए सोको
वववरण, र

(ट) नगरपामिकािे उपर्युक्त ठानेको अन्र्य आवश्र्यक कुरा ।

(५) र्यस मनर्यि बिोम्जि बोिपत्र खोल्दाको सिर्यिा बोिपत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गने मनणवर्य गनव सवकनेछैन ।
(६) उपमनर्यि (१) बिोम्जि बोिपत्र वा प्रस्ताव खोल्दा मनर्यि ३७ र ३८ बिोम्जिको बोिपत्र वा प्रस्ताव िए ऐनको दफा ३२
बिोम्जिको प्रविर्याबाट बोिपत्र वा प्रस्तावको बावहरी खाि खोिी आमथवक प्रस्ताविाई नखोिी छु ट्याई मनर्यि ६६ बिोम्जि
सुरम्ित राख्नुपनेछ ।
६९. बोिपत्रको पूणत
व ाको परीिणेः बोिपत्रको पूणत
व ाको परीिण गदाव िूल्र्यांड्ढन समिमतिे ऐनको दफा २३ को उपदफा (३) िा उल्िेख
िएका कुराको अमतररक्त दे हार्यका कुराको परीिण गनुप
व नेछ :

ु उपििको साझेदारको रुपिा एकिन्दा वढी बोिपत्रिा सं िग्न िए वा निएको,
(क) बोिपत्रदाता व्र्यम्क्तगत रुपिा वा सं र्यक्त
(ख) बोिपत्रदाता ऐनको दफा ६३ को उपदफा (२) र (३) बिोम्जि खररद कारबाहीिा िाग मिन अर्योग्र्य िए वा निएको,
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दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा संशोधन गररएको ।

(ग) नगरपामिकाबाट वा नगरपामिकािे तोकेको अन्र्य मनकार्यबाट वविी िएको बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा बोिपत्र पेश िए
निएको,

(घ) सम्वम्न्धत व्र्यम्क्त, फिव, सं स्था वा कम्पनी आफैिे खररद गरे को बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजात िरी पेश गरे वा नगरे को।
७०. बोिपत्रको िूल्र्यांङ्कन : (१) अन्तरावविर्यस्तरको बोिपत्रिा बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा बोिपत्रको िूल्र्य ववमिन्न िुद्रािा उल्िेख गनव
सवकने व्र्यवस्था िएिा त्र्यस्तो बोिपत्रहरुका िूल्र्यिाई सोही कागजातिा उल्िेख िए बिोम्जिको ववमनिर्यदर र िुद्रा अनुसार एउटै
िूल्र्यिा पररवतवन गरी बोिपत्रको िूल्र्यांङ्कन र तुिना गनुव पनेछ ।
(२) बोिपत्रको िूल्र्याङ्कन र तुिना गदाव िूल्र्य अमिवृवद्ध कर बाहेकको कबोि अङ्क कार्यि गरी तुिना गनुव पनेछ ।

(३) प्रिमित ऐन वा र्यस मनर्यिाविीिा व्र्यवस्था गररए बिोम्जि वाहेक कुनै बोिपत्रदाता वा आमधकाररक रुपिा मनणवर्य प्रकृर्यािा

सं िग्न निएका अन्र्य कुनै व्र्यम्क्तिाई बोिपत्रको परीिण, त्र्यस्तो परीिण गने मसिमसिािा बोिपत्रदातासँग िाग गररएको
जानकारी वा प्राप्त जानकारी, िूल्र्याङ्कन तथा तुिनासँग सम्वम्न्धत जानकारीहरु ददन पाइने छै न ।

(४) िूल्र्याङ्कन समिमतिे ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बिोम्जि िूल्र्याङ्कनको िामग सिावेश िएका बोिपत्रको िूल्र्याङ्कन गदाव
त्र्यस्तो बोिपत्रको बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा उल्िेख िएको आधार र तररका अनुसार गनुव पनेछ ।
(५) उपमनर्यि (४) बिोम्जि बोिपत्रको िूल्र्यांङ्कन गदाव बोिपत्रको प्राववमधक, व्र्यापाररक र आमथवक पिको िूल्र्यांङ्कन गनुव पनेछ ।

(६) बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा उम्ल्िम्खत िेत्र, गुणस्तर, ववशेषता, सतव, कार्यव सम्पादन वा अन्र्य कुनै आवश्र्यकतािा ताम्त्वक
फरक र गम्म्िर असर नपने नगरपामिकािाई स्वीकार्यव सानामतना फरक िएका बोिपत्रहरुिाई सारिूतरुपिा प्रिावग्राही

बोिपत्र िामननेछ र त्र्यस्ता बोिपत्रको िूल्र्याङ्कन गदाव िागतिा कुनै प्रिाव पने िएिा त्र्यस्तो प्रिावको िूल्र्य सिान आधारिा
कार्यि गरी बोिपत्रको कबोि अङ्किा सिार्योजन गरी बोिपत्रको िूल्र्यावङ्कत रकि मनकाल्नु पनेछ ।
(७) उपमनर्यि (६) र मनर्यि ७१, ७२ र ७३ बिोम्जि मनकामिएको बोिपत्रको िूल्र्यांवङ्कत रकि बोिपत्रको तुिना गने प्रर्योजनको
िामग िात्र प्रर्योग हुनेछ र खररद सम्झौताको िूल्र्यिा सिावेश गनव पाईने छै न ।

(८) बोिपत्रको िूि प्रमत र प्रमतमिवप प्रमतिा िूल्र्य वा अन्र्य कुनै कुरािा मिन्नता पाइएिा िूि प्रमतिा उल्िेख िएको िूल्र्य वा कुरा
िान्र्य हुनेछ।

(९) िूल्र्यांङ्कन समिमतिे उपमनर्यि (६) बिोम्जिको सानामतना फरककोेे िूल्र्य कार्यि गदाव सम्वम्न्धत कािको िागत अनुिान वा

प्रिमित बजार िूल्र्य वा व्र्याजदरको आधारिा कार्यि गनुव पनेछ । त्र्यस्तो िागत अनुिान, प्रिमित बजार िूल्र्य वा व्र्याज दर
मनम्ित निएको अवस्थािा सोही आइटिको अन्र्य सारिूत रुपिा प्रिावग्राही बोिपत्रिा उल्िेख िएको िूल्र्यको औसतका
आधारिा कार्यि गनुव पनेछ ।

(१०) र्यस मनर्यि बिोम्जि कार्यि गररने िूल्र्यको औम्ित्र्यताको सम्बन्धिा बोिपत्रदातासँग परािशव गनुव हुदैन ।
७१. बोिपत्रको प्राववमधक पिको िूल्र्यांङ्कनेः (१) िूल्र्यांङ्कन समिमतिे मनर्यि ७० को उपमनर्यि (५) बिोम्जि बोिपत्रको प्राववमधक पिको
िूल्र्याङ्कन गदाव दे हार्यका कुराको िूल्र्यांङ्कन गनुव पनेछ :—

(क) िािसािान आपूमतव, मनिावण कार्यव वा अन्र्य सेवाको िेत्र,
(ख) िु्र्य िु्र्य िािसािान, मनिावण कार्यव वा अन्र्य सेवाको प्राववमधक स्पेमसवफकेशन र कार्यव सञ्चािन तथा कार्यव सम्पादन
(अपरे वटङ्ग एण्ड पफविेन्स) ववशेषताहरु, र

(ग) वारे म्ण्टको सिर्यावमध ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि िूल्र्यांङ्कन गदाव बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा उम्ल्िम्खत कुरा र बोिपत्रदातािे बोिपत्रिा उल्िेख
गरे को कुरािा कुनै मिन्नता पाइएिा िूल्र्यांङ्कन समिमतिे सो मिन्नता सिेत उल्िेख गनुव पनेछ ।

(३) उपमनर्यि (२) बिोम्जिको मिन्नताको िूल्र्य बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा उल्िेख िए बिोम्जिको आधार र तररका बिोम्जि
गणना गरी कार्यि गनुव पनेछ ।
७२. बोिपत्रको व्र्यापाररक पिको िूल्र्यांङ्कनेः (१) मनर्यि ७१ बिोम्जि बोिपत्रको प्राववमधक पिको िूल्र्यांङ्कन िएपमछ िूल्र्याङ्कंन समिमतिे
त्र्यस्तो बोिपत्रको मनर्यि ७० को उपमनर्यि (५) बिोम्जि व्र्यापाररक पिको िूल्र्यांङ्कन गदाव दे हार्यका कुराको िूल्र्यांङ्कन गनुव पनेछ :—
(क) िािसािान, मनिावण कार्यव वा अन्र्य सेवा आपूमतव वा सम्पन्न गने अवमध,
(ख) ि ुक्तानीको सतव,

(ग) बोिपत्रदातािे सिर्यिा काि सम्पन्न नगरे वापत मतनुव पने पूवमव नधावररत िमतपूमतव तथा सिर्य अगावै कार्यव सम्पन्न गरे वापत
पाउने बोनस,
(घ) प्रत्र्यािूमत सम्वम्न्ध बोिपत्रदाताको दावर्यत्व,
(ङ) बोिपत्रदातािे पूरा गनुप
व ने दावर्यत्व,

(ि) बोिपत्रदातािे प्रस्ताववत खररद सम्झौतािा अन्र्य कुनै सतव थप गरे को िए त्र्यस्तो सतव ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि िूल्र्यांङ्कन गदाव बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा उम्ल्िम्खत कुरा र बोिपत्रदातािे बोिपत्रिा उल्िेख
गरे को कुरा जाँिी कुनै मिन्नता पाइएिा िूल्र्याङ्कन समिमतिे सो मिन्नता सिेत उल्िेख गनुव पनेछ ।

(३) िूल्र्याङ्कन समिमतिे उपमनर्यि (२) बिोम्जिको मिन्नताको िूल्र्य कार्यि गदाव बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा उल्िेख िए
बिोम्जिको आधार र तररका बिोम्जि गणना गरी कार्यि गनुव पनेछ ।
७३. बोिपत्रको आमथवक पिको िूल्र्यांङ्कन : (१) मनर्यि ७१ र ७२ बिोम्जि बोिपत्रको प्राववमधक र व्र्यापाररक पिको िूल्र्यांङ्कन िएपमछ
त्र्यस्तो बोिपत्रको आमथवक पिको िूल्र्यांङ्कन गनुव पनेछ ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि आमथवक पिको िूल्र्यांङ्कन गदाव प्राववमधक र व्र्यापारीक पिका कुराहरुिध्र्ये आवश्र्यक कुराहरुको र

आवश्र्यकतानुसार दे हार्यका कुरा सिेतको बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा उल्िेख िएको आधार र तररका बिोम्जि िूल्र्य मनधावरण
गरी बोिपत्रको िूल्र्यांवकत रकि कार्यि गनुव पनेछ :–
(क) आन्तररक ढु वानी खिव,
(ख) प्राववमधक ववशेषता ।
(३) उपमनर्यि (२) को खण्ड (ख) बिोम्जि प्राववमधक ववशेषताको िूल्र्यांङ्कन गदाव बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा उम्ल्िम्खत खररद
सम्वम्न्ध न्र्यूनति दर, ििता वा प्रमतफििन्दा वढी दर, ििता वा प्रमतफिको बोिपत्र पेश िएकोिा िूल्र्यांङ्कन समिमतिे न्र्यूनति
दर, ििता वा प्रमतफिको िात्र िूल्र्याङ्कन गनुव पनेछ ।

(४) बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा स्वदे शी िािसािान र स्थानीर्य मनिावण व्र्यवसार्यीिाई प्राथमिकता ददईने कुरा उल्िेख िएकोिा
बोिपत्रको आमथवक पि िूल्र्याङ्कन गदाव िूल्र्यांङ्कन समिमतिे स्वदे शी िािसािान वा मनिावण व्र्यवसार्यीिाई ददईने प्राथमिकताको रकि
गणना गरी त्र्यस्तो रकि ववदे शी बोिपत्रदाताको कबोि अङ्किा जोडी िूल्र्यांवकत अङ्क कार्यि गनुव पनेछ ।

(५) िूल्र्यांङ्कन समिमतिे बोिपत्र िूल्र्याङ्कन गदाव बोिपत्रदातािे मसफाररस गरे को जगेडा पाटवपूजावका सम्बन्धिा वविार गनुव हुँदैन ।
७४. मनिावण कार्यवको बोिपत्रको ववशेष िूल्र्यांङ्कन : (१) मनिावण कार्यवको बोिपत्र िूल्र्यांङ्कन गदाव िूल्र्यांङ्कन समिमतिे मनर्यि ७१, ७२ र
७३ िा उम्ल्िम्खत कुराको अमतररक्त दे हार्यका कुराको िूल्र्यांङ्कन गनुव पनेछ:

(क) मनिावण कार्यवको कार्यव र्योजना, कार्यव सम्पादन तामिका र पररिािन सिर्य बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा उल्िेख िए अनुसारको
िए वा निएको,
(ख) बोिपत्रदातािे ववि अफ सवाम्न्टटीिा सं िग्न आइटिको िामग उल्िेख गरे को प्रमत एकाइ दर ववश्वसनीर्य िए वा निएको ,
(ग) कबोि अङ्क दे हार्यको कारणिे असन्तुमित िए वा निएको :–
(१) खररद सम्झौताको प्रारम्म्िक िरणिा गनुव पने कािको आइटिको िामग बोिपत्रदातािे अस्वािाववक उच्ि दर उल्िेख
गरे कोिे, वा

(२) बोिपत्रदातािे मबि अफ सवाम्न्टटीको कुनै आइटििा न्र्यून अनुिान िएको िनी ववश्वास गरे को आइटिको िामग मनजिे
अस्वािाववक उच्ि दर उल्िेख गरे कोिे ।

(घ) बोिपत्रदातािे पेश गरे को ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बिोम्जिको वववरण अनुरूप सो मनिावण कार्यव
सम्पन्न गनव ससने मनजको प्राववमधक ििता िए वा निएको ।
(२) उपमनर्यि (१) को खण्ड (ग) बिोम्जिको अवस्थािा वा बोिपत्रदातािे सन्तोषजनक रुपिा काि सम्पन्न गनव नससने गरी न्र्यून
कबोि अङ्क उल्िेख गरे को

वा उपमनर्यि १ को खण्ड ग बिोम्जिको वा मनिावण कार्यवको िेत्र वा प्राववमधक स्पेमसवफकेशन
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गित रुपिा बुझी वा नबुझी अस्वािाववक न्र्यून कबोि अङ्क उल्िेख गरे को वा प्रारम्म्िक िरणिा गररने मनिावण कार्यवको िामग
बढी दरिे उल्िेख गरे को (फ्रन्ट िोमडङ्ग) छ छै न िन्ने कुरा िूल्र्याङ्कन समिमतिे जाँि गनुव पनेछ । त्र्यसरी न्र्यून कबोि अङ्क
उल्िेख गरे को अवस्थािा िूल्र्यांङ्कन समिमतिे त्र्यस्तो बोिपत्रदातासँग दर ववश्लेषण सवहतको स्पष्टीकरण िाग गनुव पनेछ ।
(३) िूल्र्यांङ्कन समिमतिे उपमनर्यि (२) बिोम्जि िागेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक िएिा त्र्यस्तो बोिपत्रदातासँग मनजको कबोि

अङ्कको आठ प्रमतशतिे हुने रकि बराबरको थप कार्यव सम्पादन जिानत मिई बोिपत्र स्वीकृत गने मसफाररस गनव र त्र्यस्तो
स्पष्टीकरण सन्तोषजनक निएिा त्र्यस्तो बोिपत्र अस्वीकृत गनव मसफाररस गनव ससनेछ ।

(४) उपमनर्यि (३) बिोम्जि मिइएको थप कार्यव सम्पादन जिानत अम्न्ति ववि ि ुक्तानी िएपमछ वफताव गनुव पनेछ ।
(४.क) िूल्र्याङ्कन समिमतिे ऐनको दफा २५ बिोम्जि बोिपत्र िूल्र्याङ्कन गदाव वोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा उल्िेख िए बिोम्जि
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नगरपामिकािा प्रर्योगिा रहेको बोिपत्रदाताको आमथवक तथा प्राववमधक ििता नगरपामिकािाई आवश्र्यक पने हदसम्ि त्र्यस्तो
बोिपत्रदाताको आमथवक तथा प्राववमधक ििता थप कार्यवको िामग गणना हुने छै न।

(४.ख) उपमनर्यि ४क को प्रर्योजनका िामग नगरपामिकािा प्रर्योगिा रहेको बोिपत्रदाताको आमथवक तथा प्राववमधक िितािध्र्ये
नगरपामिकािाई आवश्र्यक पने हदसम्िको वववरण मिई वोिपत्रदातािे वोिपत्र सम्वम्न्ध कागजात साथ पेश गनुव पनेछ।

(४.ग) बोिपत्रदातािे आफूिे गरे को अमधकति कारोवार िएका कुनै तीन आमथवक वषवको मनिावण कार्यवको वावषवक कारोवार रकिको

औसत वावषवक कारोवार टनव ओिर रकिको वढीिा सात गुणािे हुन आउने रकि सम्िको िात्र बोिपत्र मिन ससने कुरािाई
वोिपत्रदाताको र्योग्र्यता र िूल्र्याङ्कनको आधारको रुपिा मिनु पनेछ।

(४.घ) उपमनर्यि ४ ग बिोम्जि वावषवक कारोवार रकिको सात गुणािे हुन आउने रकि गणना गदाव बोिपत्रदाताको िािु ठे क्काको
िामग वावषवक दावर्यत्व रकि घटाएर िात्र र्यवकन गनुव पनेछ।
(४.ङ) र्यस मनर्यिको प्रर्योजनको िामग बोिपत्रदातािे आमथवक तथा प्राववमधक ििता सम्बन्धिा स्वर्यं घोषणा गरी बोिपत्र सम्वम्न्ध
कागजात साथ वववरण पेश गनुव पनेछ।र्यसरी पेश िएको वववरण झुट्ठा ठहरे िा मनजिे पेश गरे को बोिपत्रिाई िूल्र्याङ्कन
प्रकृर्याबाट हटाई प्रिमित कानून बिोम्जि कारबाही गररनेछ।

(४.ङ.१) उपमनर्यि ४ङ बिोम्जि बोिपत्रदातािे आमथवक ििता सम्बन्धिा स्वर्यं घोषणा गरी कागजात तथा वववरण पेश गदाव
मनजको आमथवक िितासँग सम्वम्न्धत नगद प्रवाहको व्र्यवस्था गनव ससने तरि सम्पम्ि कजाव सुववधा र अन्र्य ववम्िर्य स्रोत सिेत
खुिाउनु पनेछ।
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दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा थप गररएको ।
दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा ४क, ४ख, ४ग, ४घ, ४ङ, ४ङ,१ ४च र ४छ थप गररएको ।

(४.ि) र्यस मनर्यिको प्रर्योजनको िामग बोिपत्रदाताको पमछल्िो आमथवक वषवको वासिातिा खुद दावर्यत्व िन्दा सम्पम्ि वढी िएको
हुन ु पनेछ।

(४.छ) उपमनर्यि ४क, ४ख, ४ग, ४घ, ४ङ, ४ङ१ र ४ििा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएतापमन र्यो मनर्यि प्रारम्ि हुन ु अम्घ
िूल्र्याङ्कन प्रकृर्यािा रहेका बोिपत्रको हकिा र्यो मनर्यिा प्रारम्ि हुन ु अम्घ कार्यि रहेको व्र्यवस्था बिोम्जि हुनेछ।

(७४क) िूल्र्याङ्कन सम्वम्न्ध ववशेष व्र्यवस्था: (१) िूल्र्याङ्कन समिमतिे प्रस्ताव िूल्र्याङ्कन गदाव
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ु
एकि वा सं र्यक्त
उपिििा प्रस्ताव पेश

गने कुनै बोिपत्रदाता, मसिबन्दी र िाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परािशवदाता, सेवा प्रदार्यक आपूमतवकताव मनिावण व्र्यवसार्यी वा अन्र्य
भ्रिािारको कसूरिा िुद्दा दार्यर िए निएको सम्बन्धिा र्यवकन गरी त्र्यस्तो िुद्दा दार्यर िएको दे खीएिा नगरपामिकािे नेपाि सरकार
सिि िेम्ख पठाउनु पनेछ।
(२)उपमनर्यि १ बिोम्जि िेखी आएिा नेपाि सरकारिे त्र्यस्तो बोिपत्रदाता, मसिबन्दी दरिाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परािशवदाता,

ु
सेवा प्रदार्यक, आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी वा अन्र्य व्र्यम्क्त, फिव, सं स्था वा कम्पनीका सञ्चािकिे एकि वा सं र्यक्त
उपििबाट पेश गरे को प्रस्ताविाई िूल्र्याङ्कन गरी ससनुपने अवमधमित्र िूल्र्याङ्कन प्रविर्यािा सिावेश नगने मनदे शन ददन
ससनेछ।

(३)उपमनर्यि २ बिोम्जि मनदे शन िई आएिा िूल्र्याङ्कन समिमतिे त्र्यस्तो प्रस्ताविाई िूल्र्याङ्कन प्रविर्याबाट हटाई बाँकी प्रस्ताव
िूल्र्याङ्कन गनुव पनेछ।
७५. प्रमतवेदन पेश गनुव पनेेः िूल्र्यांङ्कन समिमतिे मनर्यि ६९, ७०, ७१, ७२, ७३ र ७४ बिोम्जि गरे को परीिण तथा िूल्र्याङ्कनको

ववस्तृत ववश्लेषण र दे हार्यका कुरा खुिाई सोको प्रमतवेदन तर्यार गनुव पनेछ र सो प्रमतवेदन िूल्र्यांङ्कन कार्यव शुरु गरे को मिमतिे पन्रर
ददनमित्रिा नगरपामिकािा पेश गनुव पनेछ :
(क) बोिपत्रदाताको नाि र ठे गाना,

(ख) बोिपत्रदाताहरुको कूि कबोि रकि र िुद्रा,

(ग) ऐनको दफा २३ को उपदफा (८) र (९) बिोम्जि त्रुवट सच्र्याईएको िए त्र्यस्तो त्रुवट सच्र्याई कार्यि िएको कूि कबोि
रकि र िुद्रा,

(घ) बोिपत्रदातािे कुनै छु ट ददन प्रस्ताव गररएको कुरा आमथवक प्रस्ताव खोिेको िुि ुल्कािा उल्िेख िएको िए िूल्र्यांङ्कन समिमतिे
त्र्यसरी छु ट ददन प्रस्ताव गररएको रकि सिार्योजन गरे को कुरा,

(ङ) ऐनको दफा १३ उपदफा (२) को खण्ड (ि) बिोम्जि बोिपत्र तुिना गनव प्रर्योग िएको िुद्रा र उम्ल्िम्खत मिमतको ववमनिर्य
दरको आधारिा कार्यि िएको रकि,
(ि) ऐनको दफा २३ को उपदफा (२), (३), (४) र (६) बिोम्जि परीिण गदाव पाईएका आधारहरु,
(छ) ऐनको दफा २५ को उपदफा (८) बिोम्जि न्र्यूनति िूल्र्यांवङ्कत सारिूतरुपिा प्रिावग्राही बोिपत्रको िूल्र्याकंनको आधार र
तरीका ।

७६. बोिपत्र स्वीकृत गने अमधकारीेः (१) दे हार्यको रकिको बोिपत्र स्वीकृत गने अमधकार दे हार्य बिोम्जिका अमधकारीिाई हुनेछ :–
क) एक करोड रूपैर्याँसम्िको सातौं वा आठौं तह वा सो सरहको शाखा प्रिुख
(ख) पाँि करोड रूपैर्याँसम्िको नवौं वा दशौं वा सो सरहको शाखा प्रिुख
(ग) दश करोड रूपैर्याँसम्ि रकिको प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत
(घ) दश करोड रूपैर्या िन्दा बढी रकिको प्रिुख

७७. िािसािानको निूना : (१) बोिपत्र िूल्र्यांङ्कन हुँदा असफि िएको बोिपत्रदातािे आफूिे पेश गरे को िािसािानको निूना वफताव
मिन नगरपामिका सिि खररद सम्झौता िएको सात ददनमित्र मिम्खत रुपिा अनुरोध गनव ससनेछ ।
(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि अनुरोध िएकोिा त्र्यस्तो िािसािानको निूना परीिणिा नष्ट निएको िए ढु वानी गने र प्र्याकेम्जङ
गने िगार्यतका सम्पूण व खिव बोिपत्रदातािे नै व्र्यहोने गरी त्र्यस्तो निूना नगरपामिकािे मनजिाई वफताव गनुव पनेछ ।

(३) स्वीकृत बोिपत्रको बोिपत्रदातािे पेश गरे को िािसािानको निूनाको आपूमतव गररने िािसािानसँग तुिना गने प्रर्योजनको
िामग नगरपामिकािे बोिपत्र िूल्र्यांङ्कन समिमतबाट प्रिाम्णत गराई सुरम्ित राख्नु पनेछ ।
पररच्छे द–६
परािशव सेवा सम्वम्न्ध व्र्यवस्था

७८. कार्यव िेत्रगत सतव तर्यार गनुव पने : नगरपामिकािे परािशव सेवा खररद गनवको िामग दे हार्यका कुरा सवहतको कार्यव िेत्रगत सतव तर्यार
गनुव पनेछ:
(क) परािशवदातािे गनुव पने कािको पृष्ठिूमि र उद्देश्र्य,
(ख) परािशवदाताको कार्यविेत्र र मनजिे सम्पादन गनुव पने काि,
(ग) कािसं ग सम्वम्न्धत अध्र्यर्यन तथा आधारिूत त्र्याङ्क उपिब्ध िए सोको वववरण,

(घ) परािशवदातािे नगरपामिकािाई कुनै ज्ञान वा शीप हस्तान्तरण गनुव पने िए सो सम्वम्न्ध वववरण,
(ङ) तामिि प्रदान गनुप
व ने िए तामिि ददनु पने किविारीको सं ्र्या,
(ि) परािशवदाताको िु्र्य जनशम्क्तको काि तथा र्योग्र्यता र मनजिे गनुप
व ने कािको िामग िाग्ने अनुिामनत सिर्य,
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(ि१) परािशवदाताको िु्र्य जनशम्क्तको रुपिा प्रस्ताववत परािशवदाता सम्झौता पिात काि गनव नससने गरी ववरािी िएको
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दुघट
व नािा परे को वा िृत्र्यु िएको वा अन्र्य िनामसब कारणिे त्र्यस्तो कार्यव गनव नससने िएकोिा बाहेक अन्र्य अवस्थािा त्र्यस्तो
िु्र्य जनशम्क्तको रुपिा प्रस्ताववत व्र्यम्क्तिाई पररवतवन गनव नससने कुरा

(ि२)कुनै परािशवदाता िु्र्य जनशम्क्तको है मसर्यतिे सम्झौता बिोम्जि पूणक
व ािीन रुपिा सं िग्न रहेको अवस्थािा सम्झौता
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बिोम्जि पूणक
व ािीन रुपिा सं िग्न रहेको अवस्थािा सम्झौता बिोम्जि कार्यव सम्पन्न निएसम्ि सो सम्झौता बिोम्जिको
कार्यवतामिकािा दोहोरो पने गरी सोही व्र्यम्क्तको व्र्यम्क्तगत वववरण अन्र्य परािशव सेवा खररद प्रविर्यािा प्रर्योग गनव नमिल्ने कुरा
(छ) परािशवदातािे काि शुरु गने र सम्पादन गररससनु पने सिर्य,
(ज) नगरपामिकािे परािशवदातािाई उपिब्ध गराउने सूिना, िौमतक सुववधा, उपकरणको वववरण, र
(झ) परािशवदातािे पेश गनुप
व ने प्रमतवेदन, त्र्याङ्क, नससा, सिे प्रमतवेदन आददको वववरण ।
७९. खुिा रुपिा आशर्यपत्र िाग गरी सं म्िप्त सूिी तर्यार गनुप
व नेेः (१) नगरपामिकािे वीस िाख रुपैंर्याँिन्दा बढी िूल्र्यको परािशव सेवा
खररद गनव ऐनको दफा ३० बिोम्जि सूिना प्रकाशन गरी आशर्यपत्र िाग गनुव पनेछ ।
(२) सािान्र्यतर्या दश करोड रुपैर्याँिन्दा बढी रकिको परािशव सेवा खररद गनुव परे िा अन्तरावविर्यस्तरको आशर्यपत्र िाग गनुव
पनेछ।

(३) उपमनर्यि (१) र (२) बिोम्जि आशर्यपत्र िाग गने सूिनािा दे हार्यका कुराहरु खुिाउनु पनेछ :—
(क) नगरपामिकाको नाि र ठे गाना,
(ख) प्रस्ताववत काि वा आर्योजनाको सािान्र्य वववरण,
(ग) प्रस्ताववत कािको खिव व्र्यहोने स्रोत,
(घ) आशर्यपत्रदाताको र्योग्र्यता,
(ङ) आशर्यपत्रदाता फिव वा कम्पनी िए,
(१) फिव वा कम्पनीको वववरण, सं गठन र किविारी,

ु उपििको रुपिा परािशव सेवा ददने िए त्र्यस्ता
(२) दुई वा दुईिन्दा बढी फिव वा कम्पनीिे सिूह, सं गठन वा सं र्यक्त
फिव वा कम्पनीको नाि, ठे गाना, वववरण तथा िु्र्य िई काि गने फिव वा कम्पनीको नाि,

(३) ववगत सात वषविा सम्पन्न गरे को सिान प्रकृमतको काि र स्थानको वववरण, र
(४) प्रस्ताववत कार्यविा सं िग्न हुने प्रिुख जनशम्क्तको वैर्यम्क्तक वववरण ।

(ि) व्र्यम्क्तगत परािशवदाताको हकिा ववगत िार वषविा सम्पन्न गरे को सिान प्रकृमतको काि र स्थानको वववरण तथा मनजको
वैर्यम्क्तक वववरण,
(छ) प्रस्ताववत कार्यव सम्पन्न गनव िाग्ने अनुिामनत सिर्य,

(ज) सं म्िप्त सूिीिा परे का व्र्यम्क्त, फिव, सं स्था वा कम्पनीबाट िात्र परािशव सेवा खररद सम्वम्न्ध प्रस्ताव िाग गररने कुरा,
(झ) आशर्यपत्रदातािे पेश गनुव पने कागजातहरु,
(ञ) आशर्यपत्र तर्यार गने मनदे शन र आशर्यपत्र पेश गने अम्न्ति मिमत तथा स्थान, र
(ट) नगरपामिकासं ग सम्पकव गने ठे गाना र सम्पकव व्र्यम्क्त ।

(४) अन्तरावविर्यस्तरको आशर्यपत्र िाग गदाव एक तह िामथको अमधकारीको म्स्वकृमत मिनु पनेछ ।
(५) र्यस मनर्यि बिोम्जि पनव आएका आशर्यपत्रदाताको र्योग्र्यता, अनुिव र ििता सिेत िूल्र्यांङ्कन गरी त्र्यस्तो आशर्यपत्रदाताको
र्योग्र्यता, अनुिव र ििता िूल्र्याङ्कन गने आधार सिेत र्यवकन गरी त्र्यस्तो परािशव सेवा ददन ससने आसर्यपत्रदाताको छनौट गनुव
पनेछ ।

तर, स्वीकृत िूल्र्याङ्कनका आधारहरू आशर्यपत्र दाम्खिा िई सकेपमछ पररवतवन गरी िूल्र्याङ्कन गनव सवकने छै न ।

ु , पृष्ठिूमि र एक स्थानीर्य फिव वा कम्पनीको छनौट गनुव पनेछ।
(६) अन्तरावविर्यस्तरको आशर्यपत्रदाताको छनौट गदाव ववमिन्न िुिक
(७) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको सूिना बिोम्जि आशर्यपत्र पेश नगने ्र्यामत प्राप्त परािशवदातासं ग सम्पकव गरी मनजको नाि सं म्िप्त
सूिीिा सिावेश गनव सवकनेछ ।
(८) र्यस मनर्यि बिोम्जि आशर्यपत्रदाताको छनौट गदाव वा उपमनर्यि (७) बिोम्जि नाि सिावेस गदाव कम्तीिा तीन वटा
आशर्यपत्रदाता छनौट हुन नसके पुनेः सूिना प्रकाशन गरी आशर्यपत्र िाग गनुव पनेछ ।

(९) उपमनर्यि (८) बिोम्जि दोस्रो पटक सूिना प्रकाशन गदाव पमन कम्तीिा तीन वटा आशर्यपत्र छनौट हुन नसकेिा छनौट िएका
जमत आशर्यपत्रदाताको िात्र सूिी कार्यि गनव सवकनेछ ।

(१०) र्यस मनर्यि बिोम्जि तर्यार िएको सूिीको जानकारी आशर्यपत्र पेश गने सबै आशर्यपत्रदातािाई ददनु पनेछ ।
(११) उपमनर्यि (२) बिोम्जि परािशव सेवाको खररदको हकिा ववदे शी आशर्यपत्रदातािे स्वदे शी परािशवदाता व्र्यम्क्त, फिव वा
ु उपिि गरे िा त्र्यस्तो ववदे शी आशर्यपत्रदातािाई प्राथमिकता ददन सवकनेछ ।
कम्पनीसँग सं र्यक्त

ु उपिि कार्यि गदाव दोहोरो पने गरी सं र्यक्त
ु उपिि गनव सवकने छै न ।
तर, र्यसरी सं र्यक्त

(१२) उपमनर्यि (५) बिोम्जि ििताको िूल्र्याङ्कन गदाव परािशव सेवाको कूि िागत अनुिानको एक सर्य पिास प्रमतशतिा नबढ्ने
गरी हुने कारोबार रकि (टनवओिर) को आधार मिनु पनेछ ।
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दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा थप गररएको ।
दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा थप गररएको ।

(१३) उपमनर्यि (५) बिोम्जि आशर्यपत्रदाताको छनौट गदाव मनर्यि ६३ बिोम्जिको अवमधमित्र कार्यव सम्पन्न हुने गरी छनौट गनुव
पनेछ ।

(१४) र्यस मनर्यि बिोम्जि आशर्यपत्रदाता छनौट गदाव कुनै आशर्यपत्रदातािे आफूिे प्राप्त गरे को अङ्क र छनौटिा पनव नसकेको
कारण िाग गरे िा पाँि ददनमित्र मनजिे प्राप्त गरे को अङ्क र छनौट हुन नसकेको कारण आशर्यपत्रदातािाई ददनु पनेछ ।

८०. प्रस्ताव िाग गने : (१) मनर्यि ७९ बिोम्जि सं म्िप्त सूिी तर्यार िएपमछ नगरपामिकािे सो सूिीिा परे का आशर्यपत्रदाताहरुिाई

प्रस्ताव सम्वम्न्ध कागजात, हुिाक, कुररर्यर वा व्र्यम्क्त वा ववद्युतीर्य सञ्चार िाध्र्यि िाफवत पठाई बीस िाख रूपैर्याँसम्ि िागत
अनुिान िएको खररदका िामग कम्तीिा पन्र ददन र सो िन्दा बढी िागत अनुिान िएको खररदका िामग कम्तीिा तीस ददनको
सिर्य ददई मनजहरुबाट प्रस्ताव िाग गनुव पनेछ। र्यसरी पठाइने प्रस्ताव सम्वम्न्ध कागजातको कुनै शुल्क िाग्ने छै न ।

(२) प्रस्ताव सम्वम्न्ध कागजातिा ऐनको दफा ३१ िा उम्ल्िम्खत कुराका अमतररक्त दे हार्यका कुराहरु उल्िेख गनुव पनेछ :—
(क) प्रस्ताव िाग पत्र,

(ख) प्रस्तावदातािे प्रस्ताव गरे को प्रिुख जनशम्क्तिे आफ्नो हािसािै को वैर्यम्क्तक वववरण सत्र्य र पूण व रहेको कुरा प्रिाम्णत
गरे को हुन ु पने व्र्यहोरा,

(ग) प्राववमधक प्रस्ताव िूल्र्यांङ्कन गरे पमछ िात्र आमथवक प्रस्ताव खोमिने कुरा,
(घ) प्राववमधक प्रस्ताविा प्रस्तावदातािे प्राप्त गनुव पने उिीणावङ्क,
(ङ) प्रस्दातावदातािे सम्वम्न्धत कािको िामग आफ्नो छु ट्टै कार्यवर्योजना तथा जनशम्क्त प्रस्ताब गनव ससने वा नससने,
(ि) प्रस्तावदातािे कार्यविेत्रगत सतविा वटप्पणी गनव ससने वा नससने, र
(छ) प्रस्ताववत कार्यव गनव आवश्र्यक पने रकि व्र्यहोने स्रोत ।
(३) नगरपामिकािे प्रस्ताव सम्वम्न्ध कागजातिा प्रस्ताव िूल्र्यांङ्कनको अङ्किार उल्िेख गनुव पनेछ ।
(४) उपमनर्यि (३) बिोम्जि अङ्किार उल्िेख गदाव दे हार्य बिोम्जि गनुव पनेछ :–

(क) प्रस्तावको छनौट गुणस्तर र िागत ववमध अपनाई गररने िएिा कािको प्रकृमत र जवटिता अनुसार प्राववमधक तथा

आमथवक प्रस्तावको कूि अङ्किार एकसर्य हुने गरी र त्र्यस्तो कूि अङ्किार िध्र्ये प्राववमधक प्रस्तावको कूि अङ्किार
सिरीदे खी नब्बे र आमथवक प्रस्तावको अङ्किार तीसदे खी दशसम्ि हुने गरी मनधावरण गनुव पनेछ ।

(ख) प्रस्तावको छनौट गुणस्तर ववमध, मनम्ित बजेट ववमध र न्र्यून िागत ववमध अपनाई गररने िएिा प्राववमधक प्रस्तावको
कूि अं ङ्किार एकसर्य हुने गरी मनधावरण गनुव पनेछ ।

(५) मनम्ित बजेट ववमधबाट परािशवदाताको छनौट गनव प्रस्ताव आह्वान गदाव उपिब्ध बजेट प्रस्ताविा खुिाउनु पनेछ ।
(६) प्रस्ताव सम्वम्न्ध कागजातिा परािशवदाताको छनौट गनव अङ्किार उल्िेख गदाव दे हार्य बिोम्जिको अङ्कको सीिा ननाघ्ने गरी
कािको प्रकृमत र जवटिता अनुसार उपर्युक्त अङ्क उल्िेख गनुव पनेछ :—
(क)
(ख)

प्रस्तावदाताको खास कािको अनुिव कूि अङ्कको पच्िीस प्रमतशतसम्ि

कार्यव सम्पादन गने तररका र कार्यव िेत्रगत सतव प्रमतको प्रिावग्राहीता कूि अङ्कको बीसदे खी पैंतीस प्रमतशतसम्ि

(ग)

िु्र्य िु्र्य जनशम्क्तको र्योग्र्यता र अनुिव कूि अङ्कको तीसदे खी साठी प्रमतशतसम्ि

(घ)

प्रववमध हस्तान्तरण वा तामिि

(ङ)

स्वदे शी जनशम्क्तको सहिामगता

जम्िा कूि अङ्क १००

कूि अङ्कको दश प्रमतशतसम्ि
कूि अङ्कको दश प्रमतशतसम्ि

(७) उपमनर्यि (६) को खण्ड (ङ) िा उम्ल्िम्खत अङ्किार राविर्यस्तरको प्रस्तावको हकिा िागू हुनेछैन ।

(८) उपमनर्यि (६) िा उम्ल्िम्खत सबै िूल्र्यांङ्कनका आधारिाई तीन वटा उप-आधारिा वविाजन गरी सो वापतको अङ्क सिेत
मनधावरण गनुव पनेछ।
(९) उपमनर्यि (३) बिोम्जि अङ्किार उल्िेख गदाव उिीणावङ्क सिेत उल्िेख गनुव पनेछ ।

(१०) परािशव सेवाको खररदको प्रस्ताव सम्वम्न्ध कागजातिा परािशवदाता छनौट गने अङ्किार उल्िेख गदाव कुनै परािशवदाता व्र्यम्क्त,
फिव वा कम्पनीसँग िइरहेका काि (वकव इन ह्याण्ड) को जनशम्क्त सोही हदसम्ि पमछल्िो प्रस्तावको िूल्र्याङ्कनको सिर्यिा
गणना नहुने कुरा उल्िेख गनुव पनेछ ।

(११) र्यस मनर्यि बिोम्जि प्रस्ताव िूल्र्याङ्कन गदाव उपमनर्यि (८) बिोम्जि गररएको वविाजन र सो वापतको अङ्किारको आधारिा
िात्र िूल्र्याङ्कन गनुव पनेछ ।
८१. िौजुदा सूिीिा रहेका परािशवदाताबाट प्रस्ताव िाग गरी परािशव सेवा मिन सवकनेेः (१) बीस िाख रुपैर्याँिन्दा कि रकिको परािशव
सेवा ऐनको दफा ६क. बिोम्जिको िौजुदा सूिीिा रहेका परािशवदाताबाट मिम्खत रुपिा प्राववमधक र आमथवक प्रस्ताव िाग गरी
खररद गनव सवकनेछ ।
(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि प्रस्ताव िाग गदाव सम्िव िएसम्ि छ वटा र कम्तीिा तीन वटा परािशवदातािाई प्रस्ताव सम्वम्न्ध
कागजात पठाई प्राववमधक र आमथवक छु ट्टा छु ट्टै खाििा िाग गनुव पनेछ ।
(३) उपमनर्यि (२) बिोम्जिको प्रस्ताव िूल्र्यांङ्कन ववमध गुणस्तर र िागत ववमध अनुसार छनौट गनुव पनेछ ।

८२. प्रस्ताव तर्यार गनव ददईने मनदे शनिा उल्िेख गनुप
व ने कुराेः ऐनको दफा ३१ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बिोम्जिको प्रस्ताव
तर्यार गनव प्रस्तावदातािाई ददइने मनदे शनिा दे हार्यका कुरा उल्िेख गनुव पनेछ :—
(क) प्राववमधक प्रस्ताव र आमथवक प्रस्तावको ढाँिा,

(ख) प्राववमधक र आमथवक प्रस्ताव तर्यार गने र पेश गने तरीका,

(ग) काि कमत िरणिा पूरा हुने हो र थप काि ददन सवकने नसवकने कुरा,

(घ) प्रस्ताव सम्वम्न्ध कागजातका सम्बन्धिा प्रस्तावदातािे कुनै जानकारी मिनु पने िए त्र्यस्तो जानकारी मिन सवकने तररका,
(ङ) प्रस्ताववत कािको कुनै अं श परािशवदातािे सब–कन्रर्यासटिा ददन ससने नससने कुरा,
(ि) नगरपामिकािे उपिब्ध गराउने सूिना, सेवा, उपकरण सम्वम्न्ध जानकारी,
(छ) प्रस्ताव पेश गनुअ
व म्घ प्रस्तावदाताको बैठक हुने नहुने कुरा,
(ज) प्रस्ताव िान्र्य हुने अवमध,

(झ) प्रस्ताववत खररद कारबाही अन्तगवत मसजवना हुने कुनै िािसािान आपूमतव, मनिावण कार्यव, अन्र्य सेवा वा परािशव सेवा
सम्वम्न्ध काि परािशवदातृ फिव वा मनजसं ग सम्बद्ध व्र्यम्क्त सं स्थािाई ददं दा प्रस्ताववत परािशव सेवासं गको स्वाथव बाम्झन
ससछ िन्ने नगरपामिकािाई िागेिा त्र्यस्तो प्रस्तावदाता वा व्र्यम्क्तिाई त्र्यस्तो काि ददन नसवकने कुरा,

(ञ) प्रस्तावदाता र मनजको जनशम्क्तिे मतनुव पने कर वारे को जानकारी र प्रस्तावदातािे कर वा अन्र्य कुनै ववषर्यिा थप
जानकारी मिन िाहेिा मनजिे सम्पकव गनुव पने आमधकाररक अन्र्य मनकार्य,
(ट) प्रस्तावको िाषा,
(ठ) नगरपामिकािे प्रस्ताव सम्वम्न्ध कागजात सं शोधन गने कार्यवववमध,
(ड) प्रस्ताव पेश गने तररका,
(ढ) प्रस्ताव खोल्ने तररका,
(ण) गोपमनर्यता सम्वम्न्ध सतव ।
८३. प्रस्ताव छनौट ववमधेः (१) नगरपामिकािे दे हार्यको कािको िामग परािशव सेवा खररद गदाव गुणस्तर ववमध छनौट गरी खररद गनव
ससनेछ :—
(क) आफ्नो िेत्रको आमथवक वा िेत्रगत अध्र्यर्यन, वहुिेमत्रर्य (िल्टी सेसटरि) सम्िाव्र्यता अध्र्यर्यन, घातक फोहरिैिा
ब्र्यवम्स्थत गने एवं तह िगाउने सं र्यन्त्रको मडजाइन, शहरी गुरुर्योजनाको मडजाइन, ववम्िर्य िेत्र सुधार जस्ता

परािशवदाताबाट अपेम्ित कार्यव स्पष्टरुपिा र्यवकन गनव नसवकने प्रकृमतको र नगरपामिकािे परािशवदाताबाट खोजपूण व
प्रस्तावको अपेिा गरे को काि,

(ख) ठू िा बाँध वा प्रिुख पूवावधार मनिावणको सम्िाव्र्यता अध्र्यर्यन वा सं रिनात्िक इम्न्जमनर्यररङ्ग मडजाइन, िहत्वपूण व नीमत
सम्वम्न्ध अध्र्यर्यन, ववषर्यगत िेत्रको व्र्यवस्थापन अध्र्यर्यन जस्ता उच्ि दिता आवश्र्यक पने र िववष्र्यिा गम्िीर तथा
दूरगािी प्रिाव पाने वकमसिको काि,
(ग) व्र्यवस्थापन परािशव, िेत्रगत (सेसटरि) तथा नीमतगत अध्र्यर्यन जस्ता सेवाको िूल्र्य कािको गुणस्तरिा मनिवर हुने वा
व्र्यम्क्त, सं स्था वपच्छे सारिूत रुपिा अिग अिग तररकाबाट सम्पादन गनव सवकने र प्रमतस्पधी प्रस्तावको िागत तुिना
गनव नसवकने वकमसिको काि।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि गुणस्तर ववमध छनौट गनव प्रिुखको स्वीकृमत मिनु पनेछ ।

(३) िेखापरीिण, सािान्र्य इम्न्जमनर्यरीङ्ग मडजाइन तथा खररद एजेन्ट जस्ता राम्ररी अभ्र्यास िइसकेका, मनर्यमित प्रकृमतका र कि
िागत िाग्ने कािका िामग न्र्यून िागत ववमध छनौट गनव सवकनेछ ।

८४. प्रस्ताव खोल्ने तररकाेः (१) नगरपामिकािे ऐनको दफा ३२ बिोम्जि प्रस्ताव खोल्दा प्रस्तावदाता वा मनजको प्रमतमनमधको रोहवरिा
खोल्नु पनेछ।
तर, प्रस्तावदाता वा मनजको प्रमतमनमध उपम्स्थत निएको कारणिे प्रस्ताव खोल्न बाधा पने छै न ।
(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि प्रस्ताव खोल्नुअम्घ म्र्याद नाघी प्राप्त हुन आएको प्रस्तावको खाि र रीतपूवक
व दताव िएका प्रस्तावको
खाििाई छु ट्याई म्र्याद नाघी प्राप्त हुन आएका प्रस्ताव नखोिी सम्वम्न्धत प्रस्तावदातािाई वफताव गनुव पनेछ । त्र्यसरी वफताव
गररएको कुरा, मिमत र सिर्य खररद कारबाहीको प्रमतवेदनिा खुिाउनु पनेछ ।

(३) उपमनर्यि (२) बिोम्जि प्रस्ताव वफताव गरे पमछ रीतपूवक
व दताव िएका प्रस्तावको बावहरी खाि ििैसंग खोिी सो खािसँग रहेको
प्राववमधक प्रस्तावको खाि खोिी दे हार्यका कुरा पढे र सुनाई सोको िुि ुल्का तर्यार गनुव पनेछ :—
(क)

प्रस्तावदाताको नाि र ठे गाना,

(ख)

प्रस्ताविा प्रस्तावदाताको हस्तािर िए निएको,

(ग)

प्रस्ताव सम्वम्न्ध कागजातिा सच्र्याईएको वा केरिेट गरे कोिा प्रस्तावदाता वा मनजको प्रमतमनमधिे हस्तािर गरे
नगरे को,

(घ)

नगरपामिकािे उपर्युक्त ठानेको अन्र्य आवश्र्यक कुराहरु ।

(४) उपमनर्यि (३) बिोम्जिको िुि ुल्कािा उपम्स्थत प्रस्तावदाता वा मनजको प्रमतमनमधको दस्तखत गराउनु पनेछ ।
(५) उपमनर्यि (४) बिोम्जि खोमिएको प्राववमधक प्रस्ताव र्यथाम्शघ्र िूल्र्यांङ्कन समिमतिा पठाउनु पनेछ ।
८५. प्राववमधक प्रस्तावको िूल्र्यांङ्कन गने तररकाेः (१) प्राववमधक प्रस्ताव िूल्र्यांङ्कन गदाव िूल्र्यांङ्कन समिमतका प्रत्र्येक सदस्र्यिे छु ट्टा छु ट्टै
रुपिा मनर्यि ८० को उपमनर्यि (६) िा उम्ल्िम्खत आधार बिोम्जि िूल्र्यांङ्कन गरी प्रस्तावदातािे प्राप्त गरे को अङ्क र्यवकन गनुव
पनेछ।

(२) िूल्र्याङ्कन समिमतिे प्राववमधक प्रस्तावको िूल्र्याङ्कन गनवको िामग सहर्योग पु¥र्याउन सम्वम्न्धत ववज्ञहरू सवहतको तीन सदस्र्यीर्य
उपसमिमत गठन गनव ससनेछ ।
(३) उपमनर्यि (१) बिोम्जि अङ्क र्यवकन िएपमछ सो समिमतको प्रत्र्येक सदस्र्यिे प्रदान गरे को अङ्क गणना गरी सो समिमतिे त्र्यस्तो
प्रस्ताविे प्राप्त गरे को औषत अङ्क मनकाल्नु पनेछ ।
(४) उपमनर्यि (१) र (३) बिोम्जि िूल्र्यांङ्कन पमछ िूल्र्यांङ्कन समिमतिे मनर्यि ८० को उपमनर्यि (९) बिोम्जिको उिीणावङ्क प्राप्त
गने प्रस्तावदाताहरुको सूिी तर्यार गनुव पनेछ ।
(५) उपमनर्यि (४) बिोम्जिको सूिी तर्यार गदाव उच्िति अं ङ्क प्राप्त गने प्रस्तावदातादे खी ििैसंग तर्यार गनुव पनेछ ।
(६) िूल्र्यांङ्कन समिमतिे प्राववमधक प्रस्तावको िूल्र्यांङ्कनको कार्यव सिाप्त नहुञ्जि
े आमथवक प्रस्ताव खोल्न

हुंदैन ।

(७) उपमनर्यि (४) बिोम्जिको सूिीिा रहेका प्रस्तावदाताको िात्र मनर्यि ८८ बिोम्जि आमथवक प्रस्ताव खोमिनेछ ।
(८) उपमनर्यि (४) बिोम्जिको सूिीिा सिावेश हुन नसकेका प्रस्तावदाताको प्रस्ताव नखोिी सम्वम्न्धत प्रस्तावदातािाई वफताव गनुव
पनेछ ।

८६.

िूल्र्यांङ्कन प्रमतवेदन तर्यार गनुव पने : (१) िूल्र्याङ्कन समिमतिे मनर्यि ८५ बिोम्जिको िूल्र्यांङ्कन सम्वम्न्ध कारबाही पमछ प्रस्तावको
गुणस्तर सम्बन्धिा प्रमतवेदन तर्यार गनुव पनेछ ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको प्रमतवेदनिा दे हार्यका कुराहरु सिेत उल्िेख गनुव पनेछ :–

८७.

(क)

प्रस्तावदाताको नाि र ठे गाना,

(ख)

प्रस्तावदाता वा मनजको अमधकार प्राप्त प्रमतमनमधको सवहछाप िए वा निएको,

(ग)

प्रस्तावदाता प्रस्ताव पेश गनव कानून बिोम्जि र्योग्र्य िएको पुष्ट्याई गने कागजातहरु पेश िए वा निएको,

(घ)

ु उपिि सम्वम्न्ध सम्झौता आवश्र्यक िए सो पेश िए वा निएको,
सं र्यक्त

(ङ)

प्रस्ताव सम्वम्न्ध कागजातिा प्रस्तावदातािाई ददइएको मनदे शन अनुरुप प्रस्ताव पूण व िए वा निएको, र

(ि)

प्रत्र्येक प्रस्तावको सापेम्िक सविता, दुवि
व ता र िूल्र्याङ्कनको पररणाि ।

प्राववमधक प्रस्ताव िूल्र्यांङ्कन गदाव छनौट िएको प्रस्तावदातािाई सूिना ददनु पने : (१) नगरपामिकािे मनर्यि ८५ को उपमनर्यि
(४) बिोम्जिको सूिीिा सिावेश िएका प्रस्तावदातािाई आमथवक प्रस्ताव खोल्ने स्थान, मिमत र सिर्य उल्िेख गरी सो मिमत र
सिर्यिा उपम्स्थत हुन सूिना ददनु पनेछ ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि प्रस्तावदातािाई उपम्स्थत हुन सूिना ददं दा राविर्यस्तरको प्रस्तावको हकिा कम्तीिा सात ददन र
अन्तरावविर्यस्तरको प्रस्तावको हकिा कम्तीिा पन्र ददनको अवमध ददनु

पनेछ ।

(३) उिीणािंङ्क प्राप्त नगने प्रस्तावदातािाई मनजको प्राववमधक प्रस्ताव छनौट हुन नसकेको कारण खुिेको सूिना सवहत मनजको
आमथवक प्रस्ताव वफताव ददनु पनेछ ।

(४) र्यस मनर्यिाविी बिोम्जि प्रस्तावदाता छनौट गदाव कुनै प्रस्तावदातािे आफूिे प्राप्त गरे को अङ्क र छनौटिा पनव नसकेको कारण
िाग गरे िा पाँि ददनमित्र मनजिे प्राप्त गरे को अङ्क र छनौट हुन नसकेको कारण प्रस्तावदातािाई ददनु पनेछ ।

८८. आमथवक प्रस्ताव खोल्नेेः (१) िूल्र्यांङ्कन समिमतिे आमथवक प्रस्तावको खाि खोल्दा प्रस्तावदाता वा मनजको प्रमतमनमधको उपम्स्थमतिा
खोल्नु पनेछ।
तर, प्रस्तावदाता वा मनजको प्रमतमनमध उपम्स्थत निएको कारणिे आमथवक प्रस्ताव खोल्न बाधा पने छै न ।
(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि आमथवक प्रस्तावको खाि खोिेपमछ िूल्र्यांङ्कन समिमतिे प्रस्तावदाताको नाि, मनजिे प्राववमधक प्रस्ताविा
प्राप्त गरे को अङ्क र आमथवक प्रस्ताविा प्रस्ताव गरे को सेवा शुल्क पढे र सुनाई दे हार्य बिोम्जिको िुि ुल्का तर्यार गनुव पनेछ :—
(क) प्रस्तावदाताको नाि र ठे गाना,
(ख) प्रस्ताववत सेवा शुल्क,

(ग) प्रस्ताववत सेवा शुल्किा कुनै छूट ददन प्रस्ताव गररएको िए सोको व्र्यहोरा,
(घ) अङ्क र अिरकाबीि मिन्नता िए सो मिन्नताको वववरण,
(ङ) आमथवक प्रस्ताविा प्रस्तावदाता वा मनजको प्रमतमनमधको हस्तािर िए निएको,

(ि) आमथवक प्रस्ताविा कुनै कुरा वा व्र्यहोरा केरिेट गरे को िए सो ठाउँ िा प्रस्तावदाता वा मनजको प्रमतमनमधिे हस्तािर गरे
नगरे को तथा केरिेट गरे को रकि र व्र्यहोरा,

(छ) नगरपामिकािे उपर्युक्त ठानेको अन्र्य आवश्र्यक कुराहरु ।
८९. आमथवक प्रस्तावको िूल्र्यांङ्कन : (१) प्रस्ताव सम्वम्न्ध कागजातिा अन्र्यथा उल्िेख गररएकोिा बाहेक आमथवक प्रस्तावको िूल्र्यांङ्कन
प्रर्योजनको िामग सो प्रस्ताविा िूल्र्य अमिवृवद्ध कर बाहेक प्रिमित कानून बिोम्जि परािशवदातािाई िाग्ने कर तथा परािशवदाताको
भ्रिण, सम्वम्न्धत कागजातको अनुवाद, प्रमतवेदन छपाई वा म्शरोिार खिव जस्ता सोधिनाव हुने खिव सिेत मनजको सेवा शुल्किा
सिावेश गररएको

िामननेछ ।

(२) िूल्र्यांङ्कन समिमतिे प्रत्र्येक प्रस्तावदाताको आमथवक प्रस्तावको िूल्र्यांङ्कन गदाव प्रस्ताविा कुनै अङ्क गम्णतीर्य त्रुवट पाइएिा

नगरपामिकािे त्र्यस्तो त्रुवट सच्र्याउन ससनेछ र त्र्यसरी त्रुवट सच्र्याउं दा एकाइ दर र कूि रकििा मिन्नता िएिा एकाइ दर िान्र्य
हुनेछ र सोही दर बिोम्जि कूि रकि सच्र्याउनु पनेछ । त्र्यसरी त्रुवट सच्र्याईएको िएिा सोको जानकारी सम्वम्न्धत
प्रस्तावदातािाई ददनु पनेछ ।

(३) प्रस्तावदातािे आमथवक प्रस्ताविा उल्िेख गरे को रकि अङ्क र अिरिा फरक परे िा अिरिा िेम्खएको रकि िान्र्य हुनेछ ।

(४) प्रस्ताववत कबोि अं ङ्किा प्रस्तावदातािे कुनै छूट ददन प्रस्ताव गररएको कुरा आमथवक प्रस्ताव खोिेको िुि ुल्कािा उल्िेख िएको
िए िूल्र्यांङ्कन समिमतिे त्र्यसरी छूट ददन प्रस्ताव गररएको रकि सिार्योजन गनुव पनेछ ।

(५) उपमनर्यि (२), (३) र (४) बिोम्जिको िूल्र्यांङ्कन पमछ सबै प्रस्तावदाताको कार्यि हुन आएको कबोि अं ङ्कको सूिी तर्यार गनुव
पनेछ ।
९०. प्रस्तावदाताको छनौट : (१) प्रस्तावको छनौट गनव गुणस्तर र िागत ववमध अपनाईएको िएिा िूल्र्यांङ्कन समिमतिे दे हार्य बिोम्जि
प्राववमधक र आमथवक प्रस्तावको िूल्र्यांङ्कन गरी सफि प्रस्तावदाताको छनौट गनुव पनेछ :–
(क) िूल्र्यांङ्कन गररने प्रस्तावदाताको प्राववमधक प्रस्तावको प्राप्तांकिाई प्राववमधक प्रस्तावको िामग छु ट्याईएको अङ्किारिे गुणन गरी
प्राप्त गुणनफििाई एकसर्यिे िाग गदाव आउने िागफिको अङ्क प्राववमधक प्रस्तावको खुद प्राप्तांक हुनेछ ।

(ख) प्राववमधक प्रस्तावको िूल्र्यांङ्कनबाट सफि िएका प्रस्तावहरुिध्र्ये सबैिन्दा घटी कबोि अं ङ्किाई आमथवक प्रस्तावको िामग
छु ट्याईएको अङ्किारिे गुणन गरी प्राप्त गुणनफििाई िूल्र्यांङ्कन गररने प्रस्तावदाताको कबोि अं ङ्किे िाग गदाव आउने
िागफिको अङ्क आमथवक प्रस्तावको खुद प्राप्तांक हुनेछ ।

ु
(ग) प्राववमधक प्रस्ताव र आमथवक प्रस्तावको खुद प्राप्तांक जोडी सं र्यक्त
िूल्र्याङ्कन गदाव सबैिन्दा बढी अङ्क पाउने प्रस्तावदाता सफि
हुने हुंदा मनजिाई छनौट गनुव पनेछ ।
उदाहरण :

(१) प्राववमधक प्रस्ताविाई छु ट्याइएको कूि अं ङ्किार = ८०
मनधावररत उतीणावङ्क ल्र्याउने क, ख र ग प्रस्तावदातािे प्राववमधक प्रस्ताविा पाएको अं ङ्क :–
क. ९०
ख. ८५
ग. ८०
उपर्युक्त
व अं ङ्कको आधारिा प्राववमधक प्रस्ताविा पाउने अङ्क गणना गने तररका :–
क. ९० X ८० = ७२
१००

ख. ८५ X ८० = ६८
१००
ग. ८० X ८० = ६४
१००
(२) आमथवक प्रस्ताविाई छु ट्याइएको अं ङ्किार . २०
प्राववमधक प्रस्ताविा उतीणव िएका क, ख र ग प्रस्तावदातािे आमथवक प्रस्ताविा कबोि गरे को रकि :–
क. ४, ५० ०००।–
ख. ४, ३० ०००।–
ग. ४, २० ०००।–
तसथव सवैिन्दा घटी कबोि गरे को रकि . ४,२० ०००।–

उपर्युक्त
व अं ङ्कको आधारिा आमथवक प्रस्ताविा पाउने अङ्क गणना 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. ४,२० ००० X २० = २०.००
४,२० ०००

ु िूल्र्यांङ्कनबाट पाउने कूि अं ङ्क वववरण :–
(१) प्राववमधक प्रस्ताव र आमथवक प्रस्तावको सं र्यक्त
प्राववमधक

आमथवक

प्रस्तावको खुद

प्रस्तावको खुद

प्राप्ताङ्क

प्राप्ताङ्क

क.

७२.00

१८.६६

९०.६६

ख.

६८.00

१९.५३

८७.५३

ग.

६४.00

२०.००

८४.००

प्रस्तावदाता

कूि अङ्क

कैवफर्यत
सबै िन्दा बढी कूि अङ्क पाउने प्रस्ताव दाता “क” छनौट गनुव
पने

(२) प्रस्तावको छनौट गनव गुणस्तर ववमध अपनाईएको िएिा िूल्र्यांङ्कन समिमतिे ऐनको दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख)
बिोम्जि प्राववमधक प्रस्ताविा उच्िति अं ङ्क प्राप्त गने प्रस्तावदाताको िात्र छनौट गनुव पनेछ ।

(३) प्रस्तावको छनौट गनव मनम्ित बजेट ववमध अपनाईएको िएिा िूल्र्यांङ्कन समिमतिे ऐनको दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड
(ग) बिोम्जि त्र्यस्तो बजेटको सीिािन्दा बढी िागत िएको प्रस्ताव रद्द गनेछ र त्र्यस्तो बजेटको सीिामित्र परी प्राववमधक
प्रस्ताविा उच्िति अं ङ्क प्राप्त गने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनौट गनुव पनेछ ।
(४) प्रस्तावको छनौट गनव न्र्यून िागत ववमध अपनाईएको िएिा िूल्र्यांङ्कन समिमतिे ऐनको दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड
(घ) बिोम्जि प्राववमधक प्रस्ताविा सफि हुन मनधावररत न्र्यूनति अंङ्क प्राप्त गने प्रस्तावदातािध्र्ये सवैिन्दा कि िागत िएको
प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनौट गनुव पनेछ ।
(५) र्यस मनर्यि बिोम्जि छनौट िएको प्रस्तावदातासं ग वाताव गनुप
व ने िएिा नगरपामिकािे प्रस्ताव छनौट िएको सात ददनमित्र
त्र्यस्तो प्रस्तावदातािाई मिमत, सिर्य र स्थान खोिी वाताव गनव आउन सूिना ददनु पनेछ ।
(६) उपमनर्यि (५) बिोम्जि प्रस्तावदातािाई वातावको िामग बोिाउँ दा राविर्यस्तरको प्रस्ताव िए सात ददन र अन्तरावविर्यस्तरको
प्रस्ताव िए पन्र ददनको म्र्याद ददनु पनेछ ।

(७) ऐनको दफा ३८ बिोम्जि सम्झौता गने परािशवदातािे सम्झौता गरे को तीस ददनमित्र सम्झौताको कूि रकि सिेट्ने गरी
नगरपामिकािाई मनसतव ि ुक्तानी हुने पेशागत दावर्यत्व बीिा (प्रोफेसनि िार्यमबमिटी इन्सोरे न्स) पेश गनुव पनेछ ।

(८) र्यस मनर्यिाविी बिोम्जि सम्झौता गने परािशवदातािे उपमनर्यि (७) बिोम्जिको म्र्यादमित्र पेशागत दावर्यत्व बीिा दाम्खिा
नगरे िा नगरपामिकािे त्र्यस्तो खररद सम्झौताको अन्त्र्य गरी मनजिाई कािो सूिीिा राख्न सम्वम्न्धत मनकार्यिा मसफाररस गनुव
पनेछ ।

९१. परािशव सेवा सम्वम्न्ध प्रस्ताव स्वीकृत गने अमधकारीेः (१) दे हार्यको परािशव सम्वम्न्ध प्रस्ताव स्वीकृत गने अमधकार दे हार्यका
अमधकारीिाई हुनेछ:

(क) दश िाख रूपैर्याँसम्िको सातौं वा आठौं तह वा सो सरहको शाखा प्रिुख
(ख) पिास िाख रूपैर्याँसम्िको नवौं वा दशौं तह वा सो सरहको शाखा प्रिुख
(ग) दुई करोड रूपैर्यासम्ि रकिको प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत
(घ) दुई करोड रूपैर्या िन्दा बढी रकिको प्रिुख

९२. सोझै वातावबाट खररद गनव ससने: (१) नगरपामिकािाई उपर्योगी र आवश्र्यक पने तामिि, गोष्ठी र सेमिनार जस्ता ववषर्यिा िात्र
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सेवा मिनु परे िा पाँि िाख रुपैर्याँसम्िको परािशव सेवािा नगरपामिकाको प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकारीिे र सो िन्दा िामथ बीस िाख
रुपैर्याँसम्िको हकिा एक तह िामथको अमधकारीको स्वीकृमत मिई ऐनको दफा ३७ को प्रमतकूि नहुने गरी सोझै वातावबाट खररद
गनव सवकनेछ।

(२) उपमनर्यि १ बिोम्जिको कार्यवको िामग एक तह िामथको अमधकारीको स्वीकृमत मिई बीस िाख रुपैर्याँसम्िको परािशव सेवा

खररद गनुव पने अवस्थािा कम्तीिा तीनवटा प्रस्ताव प्राप्त गरी सबैिन्दा उपर्योगी र कि िूल्र्य प्रस्ताव गनेसँग गुणस्तर र िूल्र्यिाई
सिेत एकीन गनव सोझै वाताव गरी खररद गनुव पनेछ।

९३. अन्र्य ववमधेः दे हार्यको अबस्थािा कुनै परािशवदातािाई ववशेषज्ञता र र्योग्र्यताको आधारिा मनर्युक्त गनव सवकनेछ :–
(क) कुनै काि गनव उच्ि स्तरको मबशेषज्ञता आवश्र्यक परे िा वा,

(ख) छोटो सिर्यको िामग परािशव आवश्र्यक परे िा वा परािशवदाता मनर्युक्त गने सिर्य न्र्यून िएिा वा,
(ग) आवश्र्यक कार्यव सम्पन्न गनव केही परािशवदाता िात्र र्योग्र्य िएिा वा,

(घ) परािशवदाताको छनौट गनव धेरै सिर्य िाग्ने िई सिर्य अपर्यावप्त िएिा ।
पररच्छे द–७
खररद सम्वम्न्ध अन्र्य व्र्यवस्था

९४. मसिबन्दी दरिाउपत्र सम्वम्न्ध व्र्यवस्थाेः (१) नगरपामिकािे स्वीकृत कार्यविि र खररद र्योजना अनुसार बीस िाख रूपैर्याँसम्ि
िागत अनुिान िएको िािसािान, मनिावण कार्यव वा जुनसुकै सेवा ऐनको दफा ४० बिोम्जि मसिबन्दी दरिाउपत्र आह्वान गरी
खररद गनव ससनेछ ।

(२) र्यस मनर्यिाविीिा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएता पमन पिास िाख रूपैर्याँसम्िको एससरे , इमसजी, औषमधजन्र्य
िािसािान, रोगको मनदान तथा उपिारको िामग प्रर्योग हुने स्वास््र्य सम्वम्न्ध उपकरणहरू खररद गदाव मसिबन्दी दरिाउपत्र
आह्वान गरी खररद गनव सवकनेछ।

(2.क) उपमनर्यि १ र २ िा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएतापमन एक आमथवक वषविा एकै पटक वा पटक-पटक गरी सो
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उपमनर्यिहरुिा उम्ल्िम्खत सीिािन्दा बढी रकिको एउटै व्र्यम्क्त, फिव, कम्पनी वा सं स्थाबाट सोझै खररद गनव सवकने छै न।

(३) मसिबन्दी दरिाउपत्रको फाराििा ऐनको दफा ४० को उपदफा (२) िा उम्ल्िम्खत कुराको अमतररक्त दे हार्यका कुरा उल्िेख
गनुव पनेछ :—
(क) आपूमतव गनुप
व ने िािसािान, सम्पन्न गनुप
व ने मनिावण कार्यव वा प्रदान गनुप
व ने सेवाको वववरण,
(ख) मसिबन्दी दरिाउपत्रदाताको र्योग्र्यता (मनिावण खररद बाहेक)
(ग) कार्यव सम्पादन जिानत आवश्र्यक पने िए सो कुरा,
(घ) मसिबन्दी दरिाउपत्र िान्र्य रहने अवमध,
25
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दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा थप गररएको ।
दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा थप गररएको ।

(ङ) मसिबन्दी दरिाउपत्र फाराििा दरिाउपत्रदातािे रीतपूवक
व सहीछाप गरे को हुन ु पने कुरा,
(ि) मसिबन्दी दरिाउपत्र िूल्र्याङ्कन गने तररका,
(छ) िािसािानको हकिा वारे न्टी सम्वम्न्ध दावर्यत्व र मनिावण कार्यवको हकिा त्रुवट सच्र्याउने अवमध सम्िको दावर्यत्व ।
(४) उपमनर्यि (३) बिोम्जि फाराि तर्यार िएपमछ मसिबन्दी दरिाउपत्र िाग गनव ऐनको दफा ४० को उपदफा (३) बिोम्जि
सूिना प्रकाशन गनुव पनेछ र त्र्यस्तो सूिनािा दे हार्यका कुरा उल्िेख गनुव पनेछ :—
(क) मसिबन्दी दरिाउपत्र फाराि पाईने स्थान र सो वापत िाग्ने दस्तुर,
(ख) जिानत आवश्र्यक पने िए सोको वकमसि, रकि र सिर्यावमध,
(ग) मसिबन्दी दरिाउपत्र पठाउने तररका,
(घ) मसिबन्दी दरिाउपत्र पठाउनु पने कार्याविर्य वा अमधकारीको नाि र ठे गाना,
(ङ) मसिबन्दी दरिाउपत्र दाम्खिा गनुप
व ने अम्न्ति मिमत र सिर्य,
(ि) मसिबन्दी दरिाउपत्र खोल्ने मिमत, सिर्य र स्थान,
(छ) अन्र्य आवश्र्यक कुराहरु ।

(५) उपमनर्यि (४) बिोम्जि सूिना प्रकाशन गदाव तीनिन्दा कि मसिबन्दी दरिाउपत्र पेश हुन आएिा वा दरिाउपत्र पेश नै
निएिा सो सम्बन्धिा कुनै कुरा उल्िेख नगरी सोही उपमनर्यि बिोम्जि दोस्रो पटक सूिना प्रकाशन गनुव पनेछ ।

(६) उपमनर्यि (५) बिोम्जि दोस्रो पटक सूिना प्रकाशन गदाव पमन आवश्र्यक सं ्र्यािा मसिबन्दी दरिाउपत्र पेश हुन नआएिा पेश
हुन आएका दरिाउपत्रिध्र्येबाट दरिाउपत्र स्वीकृत गनव बाधा पने छै न ।

(७) मसिवन्दी दरिाउपत्र पेश गनव इच्छु क व्र्यम्क्त, फिव, सं स्था वा कम्पनीिे एक हजार रुपैंर्याँ मतरी दरिाउपत्रको फाराि खररद
गरी सोही फाराििा मसिवन्दी दरिाउपत्र पेश गनुव पनेछ ।

(८) उपमनर्यि (७) बिोम्जिको दरिाउपत्रको फाराििा प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत वा मनजिे तोकेको अमधकृतको दस्तखत िई
छाप िागेको हुन ु पनेछ ।

(९) मसिबन्दी दरिाउपत्रको जिानत िाग गदाव स्वीकृत िागत अनुिान रकिको दुईदे खी तीन प्रमतशत रकिको सीिामित्र रही
मनम्ित रकि तोकी मसिबन्दी दरिाउपत्र िागको सूिनािा जिानत रकि उल्िेख गनुव पनेछ । र्यस्तो जिानत रकि नगद वा

वाम्णज्र्य बैङ्कबाट पिहिर ददनको िान्र्य अवमध रहने गरी जारी िएको बैङ्क जिानत (बैङ्क ग्र्यारे न्टी) मसिबन्दी दरिाउपत्र ददने
व्र्यम्क्त, फिव, कम्पनी वा सं स्थािे मसिबन्दी दरिाउ पत्रसाथ पेश गनुव पनेछ ।
(१०) मसिबन्दी दरिाउपत्रको िान्र्य अवमध पैंतािीस ददनको हुनेछ ।

(११) मसिवन्दी दरिाउपत्र पेश गने अम्न्ति सिर्य सवकएको िगिै मसिवन्दी दरिाउपत्र आह्वानको सूिनािा तोवकएको स्थानिा
सम्िव िएसम्ि मसिवन्दी दरिाउपत्रदाता वा मनजको प्रमतमनमधको रोहवरिा मसिवन्दी दरिाउपत्र फाराि खोल्नु पनेछ ।
(१२) िूल्र्यांकन समिमतिे मसिबन्दी दरिाउपत्रको परीिण र िूल्र्याङ्कन गर्र्नेछ ।
(१३) उपमनर्यि (११) बिोम्जि मसिवन्दी दरिाउपत्र खोिेको मिमतबाट पन्र ददनमित्र ऐनको दफा ४० को उपदफा (५) बिोम्जि
मसिवन्दी दरिाउपत्र स्वीकृत गनुव पनेछ र सोको जानकारी सबै मसिवन्दी दरिाउपत्रदातािाई ददनु पनेछ ।

(१४) उपमनर्यि (१३) बिोम्जि मसिवन्दी दरिाउपत्र स्वीकृत िएको सात ददनमित्र सम्वम्न्धत दरिाउपत्रदातािाई खररद सम्झौता
गनव आउन सूिना ददनु पनेछ ।
(१५) उपमनर्यि (१४) बिोम्जिको सूिना प्राप्त गने मसिवन्दी दरिाउपत्रदातािे सो सूिना पाएको मिमतिे सात ददनमित्र मनर्यि
११९ बिोम्जिको कार्यव सम्पादन जिानत पेश गरी खररद सम्झौता गनुव

पनेछ ।

(१६) मसिवन्दी दरिाउपत्रदातािे उपमनर्यि (९) बिोम्जि राखेको जिानत दे हार्यको अवस्थािा जफत हुनेछ :–
(क) छनौट िएको मसिवन्दी दरिाउपत्रदातािे खररद सम्झौता नगरे िा,

(ख) मसिवन्दी दरिाउपत्र फाराििा उम्ल्िम्खत कार्यवसम्पादन जिानत खररद सम्झौता गने म्र्याद मित्र ददन नसकेिा,
(ग) ऐनको दफा ६२ बिोम्जिको आिरण ववपरीत काि गरे िा ।

(१७) मसिवन्दी दरिाउपत्र सम्वम्न्ध अन्र्य कार्यवववमध पररच्छे द तीनिा उम्ल्िम्खत व्र्यवस्था बिोम्जि हुनछ
े न् ।

९५. सोझै खररद सम्वम्न्ध व्र्यवस्था : (१) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बिोम्जि खररद गदाव उपमनर्यि (११) को
अधीनिा रही प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतको मनणवर्यिे पाँि िाख रूपैर्याँसम्ि िागत अनुिान िएको मनिावण कार्यव, िािसािान वा
परािशव सेवा सोझै खररद गनव सवकने छ ।

(२) र्यस मनर्यिाविीिा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएता पमन बीस िाख रूपैर्याँसम्िको औषमधजन्र्य िािसािान वा नेपाििा
उत्पाददत पन्र िाख रूपैर्याँसम्िको िािसािान त्र्यस्तो िािसािानको उत्पादकिे राविर्यस्तरको सिािारपत्रिा सूिना प्रकाशन गरी
तोकेको मबिी िूल्र्यिा सोझै खररद गनव सवकनेछ । र्यसरी सौझै खररद गदाव उपिब्ध िएसम्ि नेपाि गुणस्तर म्िन्ह प्राप्त
िािसािान खररद गनुव पनेछ ।

तर, कुनै औषमधजन्र्य िािसािान उत्पादन गने ववश्व स्वास््र्य सङ्गठनबाट पूवर्य
व ोग्र्यता प्राप्त एकिात्र औषमध उत्पादक कम्पनी िएकोिा
त्र्यस्तो उत्पादकबाट खररद गनुप
व दाव सोझै वाताव गरी जमतसुकै रूपैर्याँसम्िको िए पमन त्र्यस्तो औषमधजन्र्य िािसािान खररद गनव
सवकनेछ ।

(३) उपमनर्यि (१) र (२) िा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएता पमन एक आमथवक वषविा एकै पटक वा पटक पटक गरी सीिािन्दा
बढी रकिको वा एउटै व्र्यम्क्त, फिव, कम्पनी वा सं स्थाबाट एक पटकिन्दा बढी सोझै खररद गनव सवकने छै न ।

ु को
(४) र्यस मनर्यिाविीिा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएता पमन नगरपामिकाको मनिन्त्रणािा भ्रिणिा रहेका ववदे शी िुिक
सरकार वा अन्तरावविर्य अन्तर सरकारी सं स्थाको अमत ववम्शष्ट वा ववम्शष्ट व्र्यम्क्तिाई आमत्र्यता र होटिबास सुववधाको िामग पाँि
िाख रूपैर्याँसम्ि सोझै खररद गनव सवकनेछ ।
(५) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको खररदको हकिा सं रिनात्िक वा एकाई दर सम्झौता गरी गनव सवकने छ ।

(६) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बिोम्जि आपूमत गने अमधकार एउटा िात्र आपूमतवकतावसँग िएको अवस्थािा
त्र्यस्ता प्रोप्राइटरी िािसािान वा औषमधजन्र्य िािसािान सो आपूमतवकता वा मनजका आमधकाररक मबके्रता वा आमधकाररक एजेन्ट
िाफवत खररद गनव सवकनेछ ।

(७) उपमनर्यि (६) िा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएता पमन नगरपामिकािाई आवश्र्यक पने िािसािानको उत्पादक नेपाििा एउटा
िात्र िएको र अन्र्य उपर्युक्त ववकल्प निएिा प्रिुखबाट मनणवर्य गराई सोही व्र्यहोरा अमििेख गरी उत्पादकसँग सोझै खररद गनव
सवकनेछ ।
(८) उपमनर्यि (२) र (७) बिोम्जि उत्पादकबाट सोझै खररद गदाव दे हार्यका सतवहरु पूरा गरे को उत्पादकबाट गनुव पनेछ :–
(क) त्र्यस्तो उत्पादकिे आफ्नो उत्पादनको खुद्रा तथा मडिर मबिी िूल्र्य सूिी राविर्यस्तरको सिािारपत्रिा प्रकाशन गरे को,
(ख) त्र्यस्तो उत्पादकिे स्थानीर्य मडिरिाई ददए सरहको छु ट ददएको ।
(९) साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिे उपमनर्यि (७) बिोम्जि खररद िएको अवस्थािा त्र्यस्तो खररदसँग सम्वम्न्धत उद्योगको
उत्पादन िागतको परीिण गनव वा गराउन ससनेछ । त्र्यसरी परीिण गदाव िागत अस्वािाववक िएको पाइएिा त्र्यस्तो
उद्योगिाई कािोसूिीिा राख्न सवकनेछ ।

(१०) र्यस मनर्यिाविीिा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएता पमन नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रिा सूिना प्रकाशन गरी स्वदे शी

घरे ि ु उद्योग िनी तोवकददएको घरे ि ु उद्योगबाट उत्पाददत पच्िीस िाख रूपैर्याँसम्िको िािसािान त्र्यस्तो घरे ि ु उद्योगसँग
खररद सम्झौता गरी सोझै खररद गनव सवकनेछ ।

(११) एक िाख रुपैर्याँिन्दा बढी रकिको सोझै खररद गदाव िौजुदा सूिीिा रहेका कम्तीिा तीनवटा आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी,
परािशवदाता वा सेवाप्रदार्यकबाट मिम्खतरुपिा दरिाउपत्र वा प्रस्ताव िाग गरी खररद गनुव पनेछ ।
(१२) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बिोम्जिको प्रोपाइटरी िािसािान सोझै खररद गदाव साववक सम्झौता
िूल्र्यको तीस प्रमतशत िूल्र्यसम्ि खररद गनव सवकनेछ ।

(१३) कुनै साववजमनक मनकार्यबाट उत्पाददत वा ववतररत कुनै िािसािान वा सेवा खररद गनुव परे िा त्र्यस्तो िािसािान वा सेवा
उत्पादन वा ववतरण गने साववजमनक मनकार्यको अमधकार प्राप्त अमधकारीबाट मनधावररत मबिी िूल्र्यिा सोझै खररद गनव सवकनेछ
।

ु को सरकार वा त्र्यस्तो िुिक
ु को साववजमनक मनकार्यसँग कुनै
(१४) कुनै अन्तरावविर्य अन्तरसरकारी सं स्था वा ववदे शी िुिक
िािसािान खररद गनुव पदाव त्र्यस्तो सं स्था, सरकार वा मनकार्यबाट मनधावररत मबिी िूल्र्यिा सोझै खररद गनव सवकनेछ ।

(१५) र्यस मनर्यििा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएता पमन नगरपामिकािे उपमनर्यि (१३) र (१४) बिोम्जि खररद गनुप
व दाव
कुनै जिानत िाग गनुव पनेछैन ।

(१६) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ङ) को अवस्थािा बाहेक अन्र्य खण्डको अवस्थािा गररएको सोझै

खररदको हकिा त्र्यस्तो खररदको प्रकृमत, कारण र आधार सवहत मनिावण व्र्यवसार्यी, आपूमतवकताव, परािशवदाता वा सेवा
प्रदार्यकको नाि खुिाई साववजमनक रुपिा सूिना प्रकाशन गनुव पनेछ ।

(१७) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को अवस्थािा खररद गनव एक तह िामथको अमधकारीको स्वीकृमत मिनु
पनेछ ।

९६. सोझै खररद गनुअ
व म्घ र्यवकन गनुप
व ने कुराेः (१) नगरपामिकािे सोझै खररद गनुअ
व म्घ दे हार्यका कुरा र्यवकन गनुव पनेछ :–
(क) खररद गनुप
व ने िािसािान िण्डारिा िौज्दात िए वा निएको,
(ख) प्रस्ताववत मनिावण व्र्यवसार्यी, आपूमतवकताव, परािशवदाता वा सेवा प्रदार्यकसँग खररद सम्झौता बिोम्जिको कार्यव सम्पादन गनव
आवश्र्यक र्योग्र्यता िए वा निएको,
(ग) प्रस्ताववत मनिावण व्र्यवसार्यी, आपूमतवकताव, परािशवदाता वा सेवा प्रदार्यकिे नगरपामिकाको िाग बिोम्जि पेश गरे को प्रस्ताव
तोवकएको स्पेमसवफकेशन तथा प्राववमधक गुणस्तर बिोम्जिको िए वा निएको, र

(घ) प्रस्ताववत मनिावण व्र्यवसार्यी, आपूमतवकताव, परािशवदाता वा अन्र्य सेवा प्रदार्यकबाट प्रस्ताव गररएको िूल्र्य उम्ित िए वा
निएको ।

(२) उपमनर्यि (१) को खण्ड (घ) बिोम्जिको िूल्र्य उम्ित िए निएको कुरा र्यवकन गनव नगरपामिकािे बजार अध्र्यर्यन, पूव व खररद
िूल्र्य, िागत अनुिानका आधारिा दर ववश्लेषण गरी प्रस्ताववत मनिावण व्र्यवसार्यी, आपूमतवकताव, परािशवदाता वा अन्र्य सेवा
प्रदार्यकसँग वाताव गनव ससनेछ ।
(३) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (३) बिोम्जि खररद सम्झौता गदाव पत्रािारको िाध्र्यिबाट सिेत गनव सवकनेछ ।
९७. प्रमतर्योमगता गराई मडजाइन खररद गनव ससनेेः नगरपामिकािे आवकवटे सिरि वा शहरी र्योजना जस्ता ववषर्यको मडजाइन खररद गनुव पदाव
त्र्यस्तो मडजाइन सम्वम्न्ध ववस्तृत वववरण सवहतको कागजात तर्यार गरी त्र्यस्तो कागजात अनुरुप मडजाइन प्रमतर्योमगता गराई उपर्युक्त
मडजाइन खररद गनव ससनेछ ।

९८. खररद सम्वम्न्ध अन्र्य व्र्यवस्था : ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अनुसार खररद गदाव नेपाि सरकार र

दातृपिबीि िएको सम्झौता बिोम्जिको दातृ पिको खररद मनदे म्शका (प्रोसर्योरिेन्ट गाइडिाइन) िा उल्िेख निएका कुराहरूको
हकिा ऐन र र्यस मनर्यिाविी बिोम्जि हुनेछ ।

पररच्छे द – ८
राशन खररद सम्वम्न्ध व्र्यवस्था

९९. िागत अनुिानको तर्यारी र स्वीकृमतेः (१) प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतिे स्वीकृत दरवन्दी अनुसार राशन व्र्यवस्था गनुव पने आफु
िातहतका मनकार्यको िामग प्रत्र्येक वषवको िाद्र िसान्तमित्र नेपाि राि बैं कबाट प्रकाम्शत हुने सम्वम्न्धत िेत्रको उपिोक्ता िूल्र्यसूिी,

कृवष उपजको िूल्र्य मनधावरण गने सरकारी मनकार्यिे प्रकाम्शत गरे को िूल्र्य सूिी, सडक सुववधा, स्थानीर्य बजार दर तथा गत वषवको
खररद सम्झौता दररे ट तथा साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यबाट कुनै मनदे म्शका जारी िएको िए त्र्यस्तो मनदे म्शकाको आधारिा
िागत अनुिान तर्यार गनुव पनेछ ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि तर्यार गररएको िागत अनुिान स्वीकृमतको िामग दे हार्य बिोम्जिको समिमत सिि पेश गनुव पनेछ :
(क) उपाध्र्यि/उपप्रिुख

– अध्र्यि

(ख) प्रिुख, प्रशासकीर्य अमधकृत

– सदस्र्य

(ग) कृवष िेत्र हेने शाखा/प्रिुख,

– सदस्र्य

(घ) नगरपामिका स्तरीर्य उद्योग वाम्णज्र्य सं घको प्रमतमनमध र सो निएिा म्जल्िा उद्योग वाम्णज्र्य सं घको प्रमतमनमध – सदस्र्य
(ङ) नगरपामिकाको आमथवक प्रशासन शाखा प्रिुख

– सदस्र्य

(ि) राशन व्र्यवस्था गनुव पने िेत्रसँग सम्वम्न्धत शाखाको प्रिुख

– सदस्र्य

(छ) खररद इकाई प्रिुख

– सदस्र्य सम्िव

(३) उपमनर्यि (२) बिोम्जिको समिमतिे र्यस मनर्यि बिोम्जि िागत अनुिान स्वीकृत गदाव उपमनर्यि (१) िा उम्ल्िम्खत कुरािाई
आधार मिई अनुसूम्ि–१० बिोम्जिको ढाँिािा स्वीकृत गनुव पनेछ ।

१००. राशन खररद बन्दोबस्त गनेेः (१) राशन बन्दोबस्त गदाव प्रत्र्येक सािको िाघ एक गतेदेखी नर्याँ आपूमतवकताविे राशन आपूमतव
गनुप
व ने गरी ऐन र र्यस मनर्यिाविी बिोम्जि मसिबन्दी दरिाउपत्र वा बोिपत्र आह्वान गरी राशनको खररद बन्दोबस्त गनव सवकनेछ
।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि आह्वान गररने मसिवन्दी दरिाउपत्र वा बोिपत्र िाग गदाव दे हार्यका कुरा सिेत उल्िेख गनुव पनेछ :–
(क)

राशन, दाना, आहाराको वकमसि, गुणस्तर,

(ख)

दै मनक आवश्र्यक पररिाण,

(ग)

सम्झौता अवमध िर िूल्र्यवृवद्ध नददईने, र

(घ)

नेपािी नागररकसँग िात्र सम्झौता गनव सवकने ।

(३) र्यस मनर्यि बिोम्जि खोमिएका मसिबन्दी दरिाउपत्र वा बोिपत्रको तुिनात्िक तामिका अनुसूम्ि–११ बिोम्जिको ढाँिािा
बनाउनु पनेछ।
(४) नगरपामिकािे उपमनर्यि (४) बिोम्जिका दरिाउपत्र वा बोिपत्रको परीिण र िूल्र्याङ्कन ऐन र र्यस मनर्यिाविी बिोम्जि गरी
सबैिन्दा घटी दरवािाको मसिबन्दी दरिाउपत्र वा बोिपत्र स्वीकृत गनुव पनेछ र त्र्यस्तो घवट दरवािासँग सम्झौता गनुव पनेछ
।
(५) र्यस मनर्यि बिोम्जि मसिवन्दी दरिाउपत्र वा बोिपत्र पेश गने मसिबन्दी दरिाउपत्रदाता वा बोिपत्रदातािे दुई वा दुई िन्दा
बढी आइटिको िािसािानको दररे ट प्रिमित बजार िूल्र्यको शत प्रमतशत िन्दा बढी उल्िेख गरे को पाइएिा िूल्र्याङ्कन
समिमतिे त्र्यस्तो मसिवन्दी दरिाउपत्र वा बोिपत्र रद्द गनव मसफाररस गनव ससनेछ ।

(६) र्यस मनर्यि बिोम्जि खररद सम्झौता िएको सात ददनमित्र प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतिे उपमनर्यि (४) बिोम्जिको तुिनात्िक
तामिका सवहतको प्रमतवेदन तर्यार गरी साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिा जानकारी ददनु पनेछ ।

(७) कुनै वकमसिको वढिासुस्ती िई राशन बन्दोबस्त हुन नसकेिा वा सरकारी हामन नोससानी हुन गएिा त्र्यस्तो हानी नोससानी प्रमत
प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत म्जम्िेवार हुनेछ ।

(८) राशन बन्दोबस्त गने नगरपामिकािे र्यस पररच्छे दिा उल्िेख िएको कुराको हकिा र्यसै बिोम्जि र अन्र्य कुराको हकिा ऐन
र र्यस मनर्यिाविीको व्र्यवस्था पािना गरी राशन बन्दोबस्त गनुव पनेछ ।
१०१. मनरीिण गनव ससनेेः (१) आपूमतवकताविे सम्झौता अनुसारको गुणस्तरको राशन उपिब्ध गराए नगराएको सम्बन्धिा प्रिुख

प्रशासकीर्य अमधकृतिे आवश्र्यकतानुसार मनरीिण गनव ससनेछ र सम्झौता अनुसारको गुणस्तरको राशन उपिब्ध नगराएको पाइएिा
खररद सम्झौता िङ्ग गने कारबाही गनव ससनेछ ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि वा अन्र्य कुनै कारणिे सम्झौता िङ्ग गरे कोिा आपूमतवकताविे नगरपामिकािाई कुनै पेश्की रकि मतनव
बाँकी िए त्र्यस्तो पेश्की रकि र सो रकििा पेश्की मिएको मिमतदे खी वावषवक दश प्रमतशतका दरिे हुने ब्र्याज सिेत मतनुव पनेछ ।
मनजिे त्र्यसरी सम्झौता िङ्ग गरे को तीस ददनमित्र नमतरे िा सो रकि मनजवाट सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररनेछ ।

१०२. पेश्की दददां जिानत मिनु पनेेः (१) नगरपामिकािे आपूमतवकतािाई खररद सम्झौता िएपमछ पेश्की ददनु पने िएिा मनजबाट त्र्यस्तो
पेश्की रकििाई खाम्ने गरी वाम्णज्र्य बैं कबाट जारी िएको र कम्तीिा सात िवहनाको िान्र्य अवमध िएको बैं क जिानत मिई
कबोि अङ्कको पच्िीस प्रमतशतसम्ि पेश्की ददन

ससनेछ ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि ददएको पेश्की रकि आपूमतवकतावको प्रत्र्येक िवहनाको मबिबाट पिास प्रमतशतको वहसाबिे कट्टी गरी
िािू आमथवक वषवको अन्तसम्ििा सम्पूण व पेश्की रकि असूि गरी ससनु पनेछ ।
(३) आपूमतवकताविाई प्रथि पटक ददएको पेश्की रकि असुि िएपमछ नगरपामिकािे मनजबाट कम्तीिा सात िवहनाको िान्र्य अवमध
िएको जिानत मिई नर्याँ आमथवक वषवको श्रावण िवहनािा कबोि अङ्कको पच्िीस प्रमतशतसम्ि पेश्की पुनेः ददन ससनेछ र त्र्यसरी
ददईएको पेश्की रकि उपमनर्यि (२) बिोम्जि कट्टी गरी सोही आमथवक वषवको पौष िसान्तसम्ििा पेश्की रकि असूि गररससनु
पनेछ ।
(४) आपूमतवकतािे उपमनर्यि (१) र (३) बिोम्जि ददईएको पेश्की रकि बराबरको राशन मनजको गोदाििा िौज्दात राख्नु पनेछ ।
१०३. राशनको मनमिि अन्र्य व्र्यवस्था गनव सवकनेेः नगरपामिकािे राशनको सट्टा नगद उपिब्ध गराउनु पने िएिा कार्यवपामिकाबाट

मनणवर्य गरी मनर्यि ९९ बिोम्जि स्वीकृत िागत अनुिानको दर र स्वीकृत दरबन्दीको वहसाविे हुन आउने रकि नगदै उपिव्ध
गराउन ससनेछ ।
पररच्छे द – ९
घर जग्गा िाडािा मिने तथा सेवा करारिा मिने व्र्यवस्था

१०४. घर जग्गा िाडािा मिने सम्वम्न्ध व्र्यवस्थाेः (१) नगरपामिकािे घर जग्गा िाडािा मिनु पदाव शहरी िेत्रको हकिा कम्तीिा पन्र
ददनको अवमधको सूिना राम्ष्यर्य स्तरको सिािारपत्रिा प्रकाशन गरी र ग्रािीण िेत्रको हकिा स्थानीर्य सिािार पत्र, स्थानीर्य
एफ.एि. िाफवत सूिना गने र त्र्यस्तो मनकार्य र दे हार्यका कार्याविर्यको सूिना पाटीिा कम्तीिा सात ददनको अवमधको सूिना टाँस
गरी िाडाको प्रस्ताव िाग गनुव पनेछ:
(क)

सम्वम्न्धत वडा कार्याविर्य,

(ख)

म्जल्िा सिन्वर्य समिमतको कार्याविर्य, र

(ग)

कोष तथा िेखा मनर्यन्त्रक कार्याविर्य ।

(क)

नगरपामिकाको नाि र ठे गाना,

(ख)

घर जग्गा आवश्र्यक िएको िेत्र वा स्थान

(घ)

उपमनर्यि (४) बिोम्जिको समिमतिे मनधावरण गरे को दररे टिा िात्र घर जग्गा िाडािा मिइने कुरा,

(ङ)

घर जग्गाधनीिे प्रस्ताव पेश गने तररका र त्र्यस्तो प्रस्तावका साथ पेश गनुव पने न्र्यूनति वववरण,

(ि)

प्रस्ताव दाम्खिा गने स्थान र अम्न्ति मिमत,

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको सूिनािा दे हार्यका कुरा खुिाउनु पनेछेः–

(ग)

(छ)
(ज)

िाडािा मिन खोजेको घर जग्गाको प्रकृमत, िेत्रफि र अन्र्य आवश्र्यक वववरण,

घर जग्गाको िाडा ि ुक्तानीका सतवहरु र कर कट्टीको ववषर्य, र
नगरपामिकािे उपर्युक्त ठानेका अन्र्य कुरा।

(३) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको अवमधमित्र दाम्खिा िएको घर जग्गा िाडािा ददने प्रस्ताव खोिी उपमनर्यि (४) बिोम्जिको
समिमतिा पेश गनुव पनेछ ।
(४) नगरपामिकािे िाडािा मिने घर जग्गाको िाडा मनधावरण गनव दे हार्य बिोम्जिको घरिाडा मनधावरण समिमत रहनेछ :–
(क)
(ख)

प्रिुख

प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत

(ग) म्जल्िा सिन्वर्य समिमतिे तोकेको प्राववमधक
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– अध्र्यि
– सदस्र्य
– सदस्र्य

(घ)

घर जग्गा िाडािा मिने शाखाको प्रिुख

– सदस्र्य

(ङ)

आमथवक प्रशासन प्रिुख

– सदस्र्य सम्िव

(५) उपमनर्यि (४) बिोम्जिको समिमतको बैठक सम्वम्न्ध कार्यवववमध सो समिमत आफैिे मनधावरण गरे बिोम्जि हुनेछ ।

(६) उपमनर्यि (४) बिोम्जिको समिमतिे उपमनर्यि (३) बिोम्जि पेश िएका प्रस्तावको िूल्र्याङ्कन दे हार्यका आधारिा गरी घर
जग्गाको िाडा मनधावरण गनेछेः–
(क)

घर जग्गा रहेको स्थान र बाटोको सुववधा,

(ख)

घर जग्गाको बनावट र िेत्रफि,

(ग)

िौमतक सुववधा,

(घ)

घर जग्गाको पररसर,

(ङ)

घर जग्गा धनीिे प्रस्ताव गरे को िाडा रकि, र

(ि)

घरिाडाको प्रिमित दररे ट ।

(७) उपमनर्यि (६) बिोम्जि घर जग्गा िाडाको रकि मनधावरण गरे पमछ घर जग्गा िाडा मनधावरण समिमतिे सोको जानकारी
नगरपामिकािाई मिम्खत रुपिा ददनु पनेछ ।
(८) उपमनर्यि (७) बिोम्जिको जानकारी प्राप्त िएपमछ नगरपामिकािे सम्वम्न्धत घर जग्गाधनीसँग सम्झौता गरी घर जग्गा िाडािा
मिनु पनेछ।
(९) उपमनर्यि (८) बिोम्जिको सम्झौता घर जग्गा धनी र नगरपामिकाको िञ्जुरीिा नवीकरण गनव सवकनेछ ।
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दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा संशोधन गररएको ।

(१०) घर जग्गा िाडाको दररे टिा बृवद्ध गनुव परे िा उपमनर्यि (४) बिोम्जिको समिमत सिि पेश गनुव पनेछ ।
(११) नगरपामिकािे वावषवक पाँि िाख रुपैर्याँसम्ि घरजग्गा िाडा मतनुप
व ने गरी घरजग्गा िाडािा मिनु परे िा उपमनर्यि (१)
बिोम्जिको सूिना बिोम्जि प्राप्त प्रस्ताविध्र्ये उपर्युक्त प्रस्ताविा सेवा, सुववधा तथा िाडा रकि सम्बन्धिा घर जग्गा धनीसँग
सोझै वाताव गरी घरजग्गा िाडािा मिन ससनेछ ।
१०५. सेवा करारिा मिने सम्वम्न्ध कार्यवववमधेः (१) कार्याविर्य सुरिा, म्िठ्ठीपत्र ओसार पसार, सरसफाई, ववद्युत र धाराको सञ्चािन तथा

रे खदे ख, पशुस्वास््र्य तथा कृवष प्रसार कार्यव, बगैंिाको सम्िार र रे खदे ख, टाईवपङ वा कम्प्र्युटर टाईप, ड्राईमिङ, नगरप्रहरी जस्ता

दै मनक कार्यव सञ्चािन गनव आवश्र्यक पने सेवा करारिा मिनु परे िा नगरपामिकािे कुनै व्र्यम्क्त, फिव, सं स्था वा कम्पनीसँग करार
गरी त्र्यस्तो सेवा करारिा मिन ससनेछ ।
(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको सेवा करारिा मिदाँ त्र्यस्तो सेवाको आवश्र्यकता, वकमसि, सिर्यावमध, गुणस्तर, सेवा सञ्चािन ववमध,
िाग्ने िोटािोटी खिव र कार्यव िेत्रगत सतव तर्यार गरी प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतबाट स्वीकृत गराउनु पनेछ ।

(३) पाँि िाख रुपैंर्याँसम्ि सेवा शुल्क िाग्ने सेवा वाताव गरी खररद गनव सवकनेछ । सो रकि िन्दा बढी सेवा शुल्क िाग्ने
सेवाको हकिा पन्र ददनको सूिना राविर्य सिािार पत्रिा वा स्थानीर्य पत्रपमत्रकािा प्रकाशन गरी र नगरपामिका एवि्
दे हार्यका कार्याविर्यको सूिना पाटीिा सूिना टाँस गरी प्रस्ताव िाग गनव सवकनेछ :–
(क)

म्जल्िा प्रशासन कार्याविर्य,

(ख)

म्जल्िा सिन्वर्य समिमत को कार्याविर्य, र

(ग)

कोष तथा िेखा मनर्यन्त्रक कार्याविर्य ।

(क)

नगरपामिकाको नाि र ठे गाना,

(४) उपमनर्यि (३) बिोम्जिको सूिनािा दे हार्यका कुरा खुिाउनु पनेछेः–
(ख)

सेवाको प्रकृमत, पररिाण, सतव र अन्र्य आवश्र्यक कुरा,

(ग)

सेवा प्रदान गनुव पने स्थान र अवमध,

(घ)

प्रस्तावदातािे प्रस्तावसाथ पेश गनुव पने न्र्यूनति कागजात र वववरण,

(ङ)

प्रस्ताव दाम्खिा गनुप
व ने अम्न्ति मिमत र स्थान,

(छ)

अन्र्य आवश्र्यक कुरा ।

(ि)

सेवा शुल्क ि ुक्तानीका सतव र कर कट्टीको ववषर्य, र

(५) नगरपामिकािे म्र्यादमित्र प्राप्त िएका प्रस्ताव मनर्यि ६८ बिोम्जि खोिी प्रस्तावदाताको प्रस्ताव िूल्र्याङ्कन गनुव पनेछ ।
(६) उपमनर्यि (५) बिोम्जि प्रस्ताव िूल्र्याङ्कन गदाव उपमनर्यि (२) बिोम्जिको कार्यव िेत्रगत सतव पूरा गरी सवैिन्दा घटी सेवा
शुल्क प्रस्ताव गने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृत गरी सेवा करार सम्झौता गनुव पनेछ ।

(७) उपमनर्यि (६) बिोम्जि स्वीकृत प्रस्तावको प्रस्तावदाता सेवा करार गनव नआएिा त्र्यसपमछको सवै िन्दा घटी सेवा शुल्क
प्रस्ताव गने प्रस्तावदातासँग सेवा करार गनव सवकनेछ ।
(८) सेवा प्रदार्यकिे प्रदान गरे को सेवाको अनुगिन नगरपामिकािे सिर्य सिर्यिा गनुव पनेछ । त्र्यसरी अनुगिन गदाव सेवा
सन्तोषजनक िएको नपाइएिा वा करार बिोम्जिको निएिा सेवा प्रदार्यकिाई सेवाको स्तर वृवद्ध गनव सूिना ददनु पनेछ र
त्र्यसरी सूिना ददं दा पमन सेवाको स्तर वृवद्ध निएिा सेवा करार रद्द गरी अको सेवा करारको व्र्यवस्था गनुव पनेछ ।

(९) र्यस मनर्यििा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएता पमन स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा
(८) बिोम्जिका पदहरुबाट सम्पादन गररने कार्यव न्र्यूनति पाररश्रमिक तोकी व्र्यम्क्त वा सं स्थासँग करार गरी सेवा करारबाट
सम्पादन गनुव पनेछ।

१०६. िािसािान ििवत सम्िार गने गराउने कार्यवववमधेः (१) नगरपामिकािा रहेको कुनै िािसािान ििवत सम्िार गनुव पने िए सोको

मिम्खत जानकारी त्र्यस्तो िािसािानको उपर्योगकताविे प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतिाई ददनु पनेछ । त्र्यसरी जानकारी प्राप्त िएपमछ
मनजिे मनर्यि १४ को उपमनर्यि (५) बिोम्जि िागत अनुिान तर्यार गराई स्वीकृत गनुव पने छ ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि िागत अनुिान स्वीकृत िएपमछ िािसािानको ििवत आफ्नै वकवशप वा ििवत केन्द्र िए त्र्यस्तो

िािसािानको ििवत त्र्यस्तो वकवशप वा ििवत केन्द्रबाट गराउनु पनेछ । त्र्यसरी ििवत गराउँ दा कुनै िािसािान, उपकरण वा

पाटपूजाव फेरबदि गनुप
व ने िएिा त्र्यस्तो िािसािान, उपकरण वा पाटपूजाव िौज्दातबाट मिई र िौज्दातिा निए ऐन र र्यस
मनर्यिाविीको प्रविर्या अविम्वन गरी खररद गनुप
व नेछ ।

(३) उपमनर्यि (२) बिोम्जि उपकरण वा पाटपूजाव खररद गरे कोिा त्र्यस्तो िािसािान वा उपकरण म्जन्सी दाम्खिा गराई प्रमत
एकाई िूल्र्य पाँि हजार रुपैर्याँिन्दा बढी पने उपकरण वा पाटपूजावको अमििेख राख्नु पनेछ र त्र्यस्ता पाटपूजाव पूराना उपकरण

वा पाटवपूजावको िामग प्रमतस्थापन गररएको कुरा सम्वम्न्धत प्राववमधकबाट प्रिाम्णत गराई पूराना सािान म्जन्सी दाम्खिा गनुव पनेछ
।

(४) आफ्नो वकवशप वा ििवत केन्द्र निएको अवस्थािा ऐन र र्यस मनर्यिाविीको प्रकृर्या अविम्वन गरी िािसािान ििवत सम्िार
गराउनु पनेछ।

(५) र्यस मनर्यििा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएता पमन आफ्नै वकवशप वा ििवत केन्द्र िएको अवस्थािा ििवत कार्यव अमििेख
फाराििा (जब काडव) रे कडव राखी ििवत पिात् िागत स्वीकृत गनव सवकनेछ ।

१०७.

उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही सिुदार्यबाट काि गराउने कार्यवववमधेः

(१) र्यस मनर्यिाविीिा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए
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तापमन एक करोड रुपैर्याँसम्ि िागत अनुिान िएको मनिावण कार्यव वा सो सम्वम्न्ध सेवा सोही स्थानिा बसोबास गने बमसन्दा र
त्र्यस्तो सेवा उपिोग गने सिुदार्य िात्र रहेको उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही सिुदार्यबाट गराउन वा प्राप्त गनव सवकनेछ।

(२) उपमनर्यि (१) को प्रर्योजनको िामग सम्वम्न्धत काि वा सेवाको प्रकृमत, पररिाण, िाग्ने रकि, उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही

सिुदार्यिे व्र्यहोने वा व्र्यहोनुव पने रकि र अन्र्य आवश्र्यक कुराहरु खुिाई साववजमनक सूिना प्रकाशन गरी प्रस्ताव िाग गनव वा
त्र्यस्तो समिमत वा सिुदार्य आफैिे प्रस्ताव वा मनवेदन पेश गनव ससनेछ ।

(३) उपमनर्यि (२) बिोम्जिको प्रस्ताव वा मनवेदन प्राप्त िएपमछ नगरपामिका र त्र्यस्तो उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही सिुदार्यिे
आवश्र्यकतानुसार छिफि, वाताव वा मनिावण स्थिको भ्रिण गरी त्र्यस्तो काि वा सेवाका सम्बन्धिा खररद सम्झौता गनुव पनेछ
। त्र्यस्तो सम्झौतािा दे हार्यको कुराहरु उल्िेख गनुव पनेछेः–

(क) मनिावण कार्यव वा सेवाको प्रकृमत, पररिाण, िागत अनुिान, उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही सिुदार्यिे व्र्यहोने वा व्र्यहोनुव पने
रकि, कार्यव वा सेवा सम्पन्न गनुव पने अवमध,
(ख) साठी िाख रुपैर्याँिन्दा बढी िागत अनुिान िएको कार्यविा प्रत्र्येक कार्यव एकाईिा उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही
सिुदार्यिे गनुव पने र्योगदान,

(ग) नगरपामिकािे सम्वम्न्धत कार्यवको मडजाइन, िागत अनुिान तर्यार गने, स्वीकृत गने , प्राववमधक सल्िाह ददने, नापजाँि गने,
जाँिपास गने र अन्र्य आवश्र्यक प्राववमधक सहर्योग उपिब्ध गराउने, सुपरीवेिण, गुणस्तर मनर्यन्त्रण गने,
(घ) मनिावण कार्यव वा सेवा नगरपामिका र उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही सिुदार्यको सहिामगतािा सम्पन्न वा उपिब्ध हुन,े
(ङ) सम्पन्न मनिावण कार्यवको सञ्चािन वा ििवत सम्िार उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही सिुदार्यिे गनुव पने,
(ि) नगरपामिकािे उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही सिुदार्यिाई उपिब्ध गराईने पेश्की रकि,
(छ) सम्पन्न मनिावण कार्यव वा सेवाको ि ुक्तानीको सतव र तररका, र
(ज) अन्र्य आवश्र्यक कुराहरु ।

(४) उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही सिुदार्यिाई मनिावण कार्यव वा सेवाको काि ददं दा उपमनर्यि (३) को खण्ड (ख) बिोम्जिको

िागत अनुिानिा रहेको िूल्र्य अमिवृवद्ध कर, ओिरहेड, कम्न्टन्जेन्सी रकि र जनसहिामगताको अं श कट्टा गरे र िात्र ि ुक्तानी
ददनुपनेछ ।

(५) बिोम्जि खररद सम्झौता िएपमछ नगरपामिकािे त्र्यस्तो समिमत वा सिुदार्यिाई सम्झौता रकिको बढीिा बीस प्रमतशत
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रकिसम्िको अमग्रि रुपिा पेश्की ददन ससनेछ। त्र्यसरी ददएको पेश्कीको अम्न्ति वकस्ता ि ुक्तानी गनुव अम्घ फर्छ्यौट गरी
ससनु पनेछ।

(६) उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही सिुदार्यिे हरे क वकस्ताको कािको प्राववमधक िूल्र्याङ्कन, मबि, िपावई र खर्र्िव प्रिाम्णत गने अन्र्य
कागजात त्र्यस्तो समिमत वा सिुदार्यको बैठकबाट अनुिोदन गराई नगरपामिकािा पेश गनुव पनेछ ।

(७) उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही सिुदार्यिे आफूिे प्रत्र्येक वकस्तािा गरे को खिवको सूिना साववजमनक स्थििा टाँस गनुप
व नेछ र
आफूिे गरे का कािकारबाहीको सम्बन्धिा कार्यवपामिकािे तोकेको प्रविर्या बिोम्जि तोकेको अवमधमित्र साववजमनक परीिण
गनुप
व नेछ ।

(८) नगरपामिकािे उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही सिुदार्यिाई सम्वम्न्धत कािको िामग प्राववमधक सहर्योग उपिब्ध गराउन नससने
िएिा सो कािको िामग आवश्र्यक प्राववमधक जनशम्क्त सो समिमत वा सिुदार्य आफैिे करारिा मनर्युक्त गनव ससनेछ । त्र्यसरी
मनर्युक्त गररएको प्राववमधकिाई ददनुपने पाररश्रमिक नगरपामिकािे कट्टा गरे को कम्न्टन्जेन्सीबाट ि ुक्तानी गनुप
व नेछ ।
तर, त्र्यस्तो पाररश्रमिक िागत अनुिानको तीन प्रमतशत िन्दा बढी हुने छै न ।

(९) उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही सिूहबाट सं िामित हुने मनिावण कार्यविा िोडर, स्काइिेटर, रोिर, डोजर, ग्रेडर, ववटु मिन,
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मडस्रीव्र्यूटर अनुिान तर्यार गदावको सिर्यिा हेिी िेम्शन प्रर्योग गनव पाइने छै न। तर िागत अनुिान तर्यार गदावको सिर्यिा हेिी
िेशीन प्रर्योग गनुप
व ने जवटि प्रकृमतको कार्यव िनी उल्िेख िएको रहेछ िने आर्योजनािा मितव्र्यवर्यता, प्रिावकाररता, साववजमनक
उिरदावर्यत्व र जनसहिामगता साथै सिर्यिै सम्पादन गनवको िामग उपिोक्ताबाट नगद, स्थानीर्य सािग्री र जनश्रिदान र नगरिे
प्राववमधक उपिब्ध गराउन ससने प्रमतवद्धता िएिा प्राववमधकको मसफाररसिा नगरकार्यवपामिकाको सहिमत मिई त्र्यस्ता िेम्शन
प्रर्योग गनव ससनेछ ।

(१०) उपमनर्यि (९) को प्रमतबन्धात्िक वासर्यांश ववपरीत हेिी िेम्शन प्रर्योग गरे को पाइएिा त्र्यस्तो उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही
सिुदार्यसँग िएको सम्झौता रद्द गररनेछ ।

(११) उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही सिूदार्यिे पाएको काि आफैिे सम्पन्न गनुव पनेछ र कुनै मनिावण व्र्यवसार्यी वा सब

कन्रसटरबाट गराउन सवकने छै न। कुनै कारणवश सो समिमत वा सिुदार्य आफैिे सिर्यिा सो काि सम्पन्न गनव नससने िएिा

सो कुराको सूिना नगरपामिकािाई ददनु पनेछ। त्र्यसरी सूिना प्राप्त िएपमछ नगरपामिकािे सो सम्बन्धिा आवश्र्यक जाँि गरी
सो समिमत वा सिुदार्यसँग िएको सम्झौता तोडी बाँकी काि ऐन र र्यस मनर्यिाविी बिोम्जि गराउनु पनेछ ।
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दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा संशोधन गररएको ।
दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा संशोधन गररएको ।
पहिलो सश
ं ोधन २०७६ द्वारा संशोधन गररएको ।

(१२) उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही सिुदार्यिे मनिावण कार्यव सम्पन्न गररसकेपमछ नगरपामिकािे खटाएको प्राववमधक किविारीबाट

त्र्यस्तो कािको जाँिपास गराई नगरपामिकािबाट प्राप्त रकि र जनसहिामगताबाट व्र्यहोररएको श्रि, नगद वा म्जन्सी सिेत

कूि खिवको वववरण नगरपामिकािा पेश गनुव पनेछ। नगरपामिकािे त्र्यसरी प्राप्त िएको वववरण तथा उक्त मनिावण कार्यवको
सिे , मडजाइन, िागत अनुिान, सुपररवेिण र कार्यवसम्पादन गने व्र्यम्क्त तथा पदामधकारीको नाि र पद सिेत खुल्ने गरी कार्यव
सम्पन्न प्रमतवेदन तर्यार गरी अमििेख राख्नु पनेछ ।
(१३) उपमनर्यि (१२) बिोम्जि मनिावण कार्यव सम्पन्न िएपमछ नगरपामिकािे सोको रे खदे ख, ििवत सम्िार गने म्जम्िेवारी सिेत
तोकी आर्योजनाको स्वामित्व उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही सिुदार्यिाई नै हस्तान्तरण गनुप
व नेछ ।

(१४) उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही सिुदार्यिे आफूिे प्राप्त गरे को कुनै रकि दुरुपर्योग गरे को पाइएिा नगरपामिकािे छानमबन
गरी त्र्यस्तो रकि उपिोक्ता समिमतका पदामधकारीहरुबाट दािासाहीिे सरकारी बाँकी सरह असुि उपर गनुप
व नेछ । त्र्यस्तो
रकि असुि उपर गने कार्यविा नगरपामिकािाई सहर्योग पुर्यावउनु सम्वम्न्धत प्रिुख म्जल्िा अमधकारीको कतवव्र्य हुनेछ ।

(१५) उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही सिुदार्यिे प्राप्त गरे को कुनै काििा मनिावण व्र्यवसार्यीिाई सं िग्न गराइएको पाइएिा
नगरपामिकािे उक्त उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही सिुदार्यसँग िएको सम्झौता रद्द गरी त्र्यस्तो उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही

सिुदार्यिाई िववष्र्यिा त्र्यस्तो वकमसिको कुनै काि गनव नददने अमििेख राखी सो काि गने मनिावण व्र्यवसार्यीिाई कािो सूिीिा
राख्न साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिा मसफाररस गनुव पनेछ ।
(१६) र्यस मनर्यि बिोम्जि उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही सिुदार्यबाट काि गराउँ दा नगरपामिकािे दे हार्यका ववषर्यका सम्बन्धिा
अपनाउनु पने कार्यवववमध साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिे तोकेबिोम्जि हुनेछ:
(क) श्रि िूिक कािको मनधावरण,

(ख) उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही सिूदार्यको गठन ववमध र काि, कतवव्र्य र अमधकार,
(ग) काि वा सेवािा मितव्र्यवर्यता, गुणस्तरीर्यता, ददगोपना अमिवृवद्ध गने तररका,
(घ) आम्दानी खिवको अमििेख राख्ने,
(ङ) काि वा सेवाको सुपररवेिण र अनुगिन,
(ि) मनिावणकार्यवको फरफारक र जाँिपास, र
(छ) अन्र्य आवश्र्यक कुराहरु ।

(१७) उपिोक्ता समिमत वा िािग्राही सिूदार्यिे उपमनर्यि (१३) बिोम्जि हस्तान्तररत आर्योजनाको सेवा उपर्योग गरे वापत

उपिोक्तािे मतनुप
व ने सेवा शुल्क तोसन ससनेछ र त्र्यस्तो शुल्क जम्िा गने कुनै कोष खडा गरी सोही कोषबाट त्र्यस्तो मनिावण
कार्यव सञ्चािन तथा ििवत सम्िार गनुप
व नेछ ।

(१८) जनसहिामगता एवि् िागत सहिामगता:
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(क) कार्यविि वा आर्योजना तजुि
व ा, सञ्चािन, अनुगिन तथा िूल्र्याङ्कन िगार्यत आर्योजनाका प्रत्र्येक िरणिा अत्र्यमधक िात्रािा
सहिामगता जुटाउने प्रर्यत्न गनुव नगर कार्यवपामिका र वडा समिमतको कतवव्र्य हुनेछ ।

(ख) सहिामगताको िापदण्ड तर्यार गदाव आर्योजनाको प्रकृमत, आर्योजना स्थि, उपिोक्ताको ििता र नगर कार्यवपामिकािे
अविम्वन गरे को नीमतका अधीनिा रही बीस प्रमतशतिा कि नहुने गरी (नगद, श्रि वा स्थानीर्य सािग्री) मनधावरण
गनुप
व नेछ। नगद १०%, श्रि ५% र स्थानीर्य सािग्री ५% हुने व्र्यवस्था मििाउनु पनेछ। तर स्वास््र्य िौकी तथा
सािग्री, ववद्यािर्य िवन, िठिम्न्दर जस्ता साववजमनक िवन, बगैंिा ििवत सम्िार र मनिावण कार्यव गदाव िामथ उम्ल्िम्खत
प्रावधान अमनवार्यव हुने छै न।

(ग) सहिामगताको अं श मनधारव ण गदाव अमत ववपन्न पररवार र िम्ित सिुहिाई ववशेष सहुमिर्यत ददन सवकने प्रावधान राख्न
सवकनेछ । िागत सहिामगता व्र्यहोनव नसकेको कारणबाट िम्ित सिूहिाई आर्योजनाको िािबाट वम्ञ्चत गराइने छै न ।

(1९) उपिोक्ता समिमत सम्वम्न्ध व्र्यवस्था: उपिोक्ता समिमतको गठन, सञ्चािन, व्र्यवस्थापन एवि् कार्यविि कार्यावन्वर्यन गदाव दे हार्य
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बिोम्जिका प्रावधानहरू पािना गररनेछ ।
(क) उपिोक्ता समिमतका सदस्र्यिे अमनवार्यव रुपिा िािु आ.व सम्िको नगरपामिकािाई बुझाउनु पने सम्पम्ि कर मतरे को
हुनपु ने छ । उपिोक्ता समिमतबाट आर्योजना कार्यावन्वर्यन र सञ्चािन गदाव आर्योजनाबाट प्रत्र्यि िािाम्न्वत हुने
घरपररवारको पवहिान गरी त्र्यस्ता घरपररवारको आि िेिाबाट सम्वम्न्धत आर्योजनास्थििा नै सातदे खी एघार सदस्र्यीर्य

उपिोक्ता समिमत गठन गनुप
व नेछ । उपिोक्ता समिमतका सदस्र्यहरूिे आफ्नो नागररकताको प्रिाणपत्रको प्रमतमिवप पेश
गनुप
व नेछ ।

(ख) नगरपामिकाका बहािवािा पदामधकारी, राजनीमतक दिको प्रमतमनमधको रूपिा नगरपामिकाको कुनै पमन पदिा आमसन
व्र्यम्क्त, बहािबािा सरकारी किविारी, म्शिक, मनिावण व्र्यवसार्यी, सरकारी पेश्की वा बेरूजु फर्छ्यौट नगरे का व्र्यम्क्तहरू,
नैमतक पतन दे खीने फौजदारी अमिर्योगिा सजार्य पाई उक्त सजार्य ि ुक्तान गरे को तीन वषव ननाघेको व्र्यम्क्त, सावजवमनक
सम्पमत वहनामिना गरे का व्र्यम्क्त उपिोक्ता समिमतका सदस्र्य हुन पाउने छै नन् ।
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पवहिो सं शोधन २०७६ द्वारा थप गररएको ।
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पवहिो सं शोधन २०७६ द्वारा थप गररएको ।

(ग) उपिोक्ता समिमतका सदस्र्यहरूिा कम्तीिा िामिस प्रमतशत िवहिा हुनपु नेछ । समिमतको अध्र्यि, सम्िव र कोषाध्र्यििध्र्ये
कम्तीिा एकजना िवहिा पदामधकारी हुनपु नेछ । उपिोक्ता समिमत गठन गदाव सिावेशी हुनका साथै उपिोक्ता समिमतिा
आवद्ध व्र्यम्क्तहरू सािान्र्यतर्या सािर हुनपु नेछ ।

(घ) एउटै सिर्यिा एक व्र्यम्क्त एकिन्दा बढी उपिोक्ता समिमतको सदस्र्य हुन पाउने छै न साथै एकासगोिका पररवारबाट
एकजनािन्दा बढी व्र्यम्क्त समिमतको सदस्र्य हुन पाइने छै न ।
(ङ) उपिोक्ता समिमत गठन गदाव नगरपामिकािे तोकेको कििावरी वा सािाम्जक पररिािकको रोहबरिा गनुप
व नेछ । र्यसरी

खवटने किविारी वा सािाम्जक पररिािकिे उपिोक्ता समिमत गठन गरे पमछ सो सम्वम्न्ध प्रमतवेदन सम्वम्न्धत
नगरपामिकािा पेश गनुप
व नेछ ।

(ि) प्रिमित ऐन, मनर्यि, प्रविर्या र िापदण्ड ववपररत उपिोक्ता समिमत वा अनगुिन समिमत गठन गरे को वा मसफाररश गरे को
पाइएिा र्यसरी गठन वा मसफाररश गने किविारी, सािाम्जक पररिािक, व्र्यम्क्त वा सं स्थािाई सिेत कारवाही हुनेछ ।

(छ) उपिोक्ता समिमतको गठन सववसम्ित तररकािे गनुप
व नेछ । सववसम्ित हुन नसकेको अवस्थािा तोकेको ववमध अनुसार
खवटएका किविारी वा सािाम्जक पररिािकिे उपिोक्ता समिमत गठन गरी सोको जानकारी सम्वम्न्धत नगरपामिकािाई
गराउनु पनेछ ।

(ज) नगरपामिकाबाट कार्यविि वा आर्योजना स्वीकृत िएपमछ उपिोक्ता समिमत िाफवत सञ्चािन गररने कार्यविि वा
आर्योजनाको हकिा बढीिा पन्र ददन मित्र उपिोक्ता समिमत गठन गरी सम्झौताका िामग सम्पकव राख्न सम्वम्न्धत
िािग्राही सिूहिाई जानकारी ददनुपने छ। तोवकएको सिर्यमित्र उपिोक्ता समिमत गठन िई आउन नसकेिा सम्वम्न्धत

नगरपामिकािे सहजीकरण गनेछ। उपिोक्ता समिमत गठन हुन नसकेिा अन्र्य बैकम्ल्पक िाध्र्यिबाट आर्योजना सञ्चािन
गनव सवकनेछ ।

(झ) नगरपामिकािे आर्योजना÷कार्यविि छनौट गदाव उपिोक्ता समिमतको तफवबाट नगद िागत सहिामगता जुट्ने आर्योजनािाई
प्राथमिकता ददइनेछ। र्यसरी नगद सहिामगता तोवकएको अवस्थािा उपिोक्ता समिमतको तफवबाट व्र्यहोनुपने सहिामगता
बापतको रकि

उपिोक्ता समिमतको खातािा दाम्खिा गरी सोको िौिर प्राप्त िएपमछ िात्र उपिोक्ता समिमतसं ग र्योजना
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सम्झौता गनुप
व नेछ। नगद िागत सहिामगता नजुट्ने गरी आर्योजना स्वीकृत िएको अवस्थािा नगरपामिकािे र्योजना
सम्झौता गरी, मनधावरण गरे बिोम्जि जनसहिामगता बराबरको काि गरे को प्राववमधक िूल्र्याङ्कन सवहतको प्रमतवेदन प्राप्त
िएपमछ कार्यवप्रगमतको आधारिा आर्योजनाको िामग नगरपामिकािे उपिब्ध गराउने रकिबाट ि ुक्तानी गनुप
व नेछ। िागत
सहिामगताको व्र्यवस्था निएको कुनैपमन र्योजना उपिोक्ता समिमत िाफवत सं िािन गनव पाइने छै न।

(ञ) कार्यविि स्वीकृत निई ववगत वषविा वा र्यसै आमथवक वषविा पमन सम्झौता हुनपु ूव व कार्यव सम्पन्न गररएका िनी ि ुक्तानी िाग

गररएको कार्यविि वा आर्योजनाहरूिा र आ.व.को अन्त्र्यिा काि िैसकेको दे खाई पमछ काि गने गरी कुनै पमन हाितिा

उपिोक्ता समिमतिाई रकि ि ुक्तानी ददन पाइने छै न। उपिोक्ता समिमतिे स्वीकृत कार्यविि बिोम्जि गरे को कािको िात्र
ि ुक्तानी ददइनेछ।

(ट) तोवकएका काि िन्दा बढी गने वा काि नै नगरी वा वास्तववक काििन्दा बढी काि गरे को दे खाई अथवा कुनै
आइटिको सट्टा अको आइटिको कार्यव पूरा गरे को दे खाई िागत अनुिानिन्दा बढी रकि िाग्ने उपिोक्ता समिमतिाई
उक्त रकि ि ुक्तानी नददई कािो सूिीिा राखी कारवाही गनुक
व ो अमतररक्त सम्वम्न्धत प्राववमधकिाई सिेत कारवाही गररनेछ
।
(ठ) उपिोक्ता समिमतको काि, कतवव्र्य र अमधकार िगार्यत आर्योजना िागत, मनिावण सािग्रीको पररिाण, आर्योजनाको गुणस्तर,

राख्नुपने खाता, वकस्ता मनकासा तथा ि ुक्तानी प्रविर्या, पारदम्शवता, अनुगिन सम्वम्न्ध व्र्यवस्थाका बारे िा कार्यविि वा
आर्योजना सम्झौता हुन पूव व एक वा सोिन्दा बढी उपिोक्ता समिमतहरूका अध्र्यि, सम्िव र कोषाध्र्यििाई सािुवहक रूपिा
अनुम्शिण कार्यविि सञ्चािन गररनेछ ।

ु दस्तखतबाट सञ्चािन हुनेछ। खाता संिािकहरूको तीन
(ड) उपिोक्ता समिमतको खाता अध्र्यि, सम्िव र कोषाध्र्यिको सं र्यक्त
पुस्ते खुिाई आर्योजना खाता र नगर कार्यवपामिकािा अमििेख राख्नुपनेछ। उपिोक्ता समिमतको गठन र र्यसको बैठकका
मनणवर्यहरूको अमििेख उपिोक्ता समिमतको सम्िबिे राख्नुपनेछ ।

(ढ) उपिोक्ता समिमतिे आफूिे प्रत्र्येक वकस्तािा गरे को खिवको सूिना अनुसूम्ि–११ बिोम्जि साववजमनक गनुक
व ो साथै

सम्वम्न्धत उपिोक्ता र नगर कार्यवपामिकािाई जानकारी गराउनु पनेछ। नगर कार्यवपामिकाबाट कुनै पमन सिर्यिा
उपिोक्ता समिमत तथा आर्योजना कार्यावन्वर्यन गने मनकार्य वा सं घ सं स्थाको आमथवक कारोवारको बारे िा जाँिबुझ वा
मनरीिण गनव सवकनेछ ।

(ण) .....
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(त) सािाम्जक पररिािनका िाध्र्यिबाट गठन िएका सिूह, सािुदावर्यक सं स्था (जस्तै सािुदावर्यक वन, सािुदावर्यक स्तरका

सहकारी सं स्थाहरू, टोि ववकास संस्था, आिा सिूह, कृवष सिूह, सािुदावर्यक सं गठन आदद) कार्यविि वा आर्योजना सञ्चािन
गनव इच्छु क िएिा छु ट्टै उपिोक्ता समिमत गठन नगरी सञ्चािन गनव सवकने िएिा त्र्यस्ता सिूह िाफवत कार्यविि सञ्चािन
गनव सवकनेछ ।
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दोस्रो सं शोधन २०७७ द्वारा संशोधन गररएको ।
दोस्रो सं शोधन २०७७ द्वारा म्झवकएको ।

(थ)........
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(द) श्रििूिक प्रववमधबाट कार्यव गराउने गरी िागत अनुिान स्वीकृत गराई सोही बिोम्जि सम्झौता गरी

िेशीनरी उपकरणको

प्रर्योगबाट कार्यव गरे को पाइएिा त्र्यस्तो उपिोक्ता समिमतसँग िएको सम्झौता रद्द गरी उपिोक्ता समिमतिाई ि ुक्तानी
गररएको रकि िूल्र्यांकन गरी बढी िएको रकि सरकारी बाँकी सरह असुि उपर

गनुप
व नेछ ।

(ध) आर्योजना कार्यावन्वर्यन गने मनकार्य वा उपिोक्ता समिमतिे आर्योजनाको िौमतक तथा वविीर्य प्रगमत प्रमतवेदन

अनुसूम्ि-
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१३को ढाँिािा सम्झौतािा तोवकए बिोम्जिको सिर्यिा नगर कार्यवपामिकािा पठाउनु पनेछ ।
(न) नगरपामिकािे आर्योजना सञ्चािन एवि् कार्यावन्वर्यनिा सं िग्न उपिोक्ता समिमत, सािुदावर्यक सं स्था एवि् गैर सरकारी सं घ
सं स्थाको अमििेखीकरण गरी

अनुसूम्ि-१४बिोम्जि िगत व्र्यवम्स्थत गनुप
व नेछ ।
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(प) उपिोक्ता समिमतसँग सम्झौता गनुव अगामड नगर कार्यवपामिकाको र्योजना शाखा वा र्योजना सम्वम्न्ध काि गने किविारीिे
प्रिमित कानून, कार्यवववमध, मनदे म्शका बिोम्जि आवश्र्यक कागजात सवहत उपिोक्ता समिमत गठन िए निएको बारे एवकन
गरी आफ्नो स्पष्ट रार्य साथ सम्झौताका िामग मनणवर्य गने अमधकारी सिि पेश गरी मनणवर्य िए बिोम्जि गनुप
व नेछ ।
(फ) ..............
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(ब) ............
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(ि) उपिोक्ता समिमतिे कार्यविि सञ्चािन गदाव उपिोक्ता सिूहको मनणवर्यको आधारिा गने, आर्योजनाको मनिावण कार्यव नगर
कार्यवपामिकाको तफवबाट तोवकएको प्राववमधकिे तर्यार गरे को िागत अनुिान तथा प्राववमधक सल्िाहको अधीनिा रही गने
र आर्योजना कार्यावन्वर्यन गदाव स्थानीर्य स्रोत, साधन र श्रि शम्क्तको अमधकति पररिािन गने गरी गनुप
व दवछ ।
(ि) उपिोक्ता समिमतिे िामसक रूपिा बैठक बस्नुपने, बैठकबाट िएको मनणवर्य नगर कार्यवपामिकािाई जानकारी गराउने,
आर्योजना सञ्चािन, सं रिण र ििवत सम्िार गने , आफूिे म्जम्िा मिएको काि मनधावररत सिर्यिा सम्पन्न गनव नसकेिा

उपिोक्ता सिूहको मनणवर्य सवहत थप म्र्याद िाग गने , कार्यविि कार्यावन्वर्यनसं ग सम्वम्न्धत सम्पूण व खिवहरूको मबि िरपाई
सुरम्ित राख्ने, सम्वम्न्धत कािको प्रगमत मबबरण नगरपामिकािा उपिब्ध गराउने, कािको फरफारक गराउनु अम्घ
सिीिाको िामग उपिोक्ता सिूहको बैठक बोिाई बै ठकिा राखी छिफि गराउने, र्यस्तो बैठकको उपम्स्थमत र मनणवर्यको
प्रमतमिवप नगर कार्यवपामिकािा प्रस्तुत गने आदद कार्यव सम्पादन गनुप
व नेछ ।

(र्य) ..................
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(र) उपिोक्ता समिमत िाफवत गररएको मनिावण वा सञ्चािन गरे को कार्यवििको जानकारी स्थानीर्य जनतािे िाग गरे िा उपिोक्ता
समिमतिे उपिब्ध गराउनुपनेछ । र्यसरी िाग गरे को वववरण उपिब्ध नगराएको िनी सम्वम्न्धत उपिोक्तािे
उपिोक्तासमिमत िं ग गनव िाग गरे िा नगर कार्यवपामिकािे सो ववषर्यिा सत्र्य त्र्य बुझी उपिोक्ता समिमतको पुनगठन गनव,
समिमत िं ग गनव वा अन्र्य िाध्र्यिबाट कार्यव सम्पन्न गनव ससनेछ ।
(ि) ..........
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(व) .............
(श) ............
(ष) ..............
(स) .............
(ह) .............
(ि) ............
(त्र) .............

१०८. अिानतबाट मनिावण कार्यव गराउनेेः (१) नगरपामिकािे अिानतबाट काि गनव खिवगने अमधकार प्राप्त अमधकारीिे आफुिन्दा एक
तह िामथको अमधकारीको स्वीकृमत मिनु पनेछ ।

(२) अिानतबाट काि गनुप
व दाव सो कािको िामग आवश्र्यक पने प्राववमधक सेवा र मनिावण सािग्री ऐन र र्यस मनर्यिाविीको प्रकृर्या
बिोम्जि खररद गरी ज्र्यािािा काि गराउनु पनेछ ।
(३) र्यस मनर्यिाविी बिोम्जि अिानतबाट मनिावण कार्यव गनुव परे िा त्र्यस्तो काि एकिाख रुपैर्याँिा नबढाई खण्ड खण्ड गरी
वातावबाट गराउन वा मनिावण सम्वम्न्ध काि आवश्र्यक मनिावण सािग्री उपिब्ध गराई ज्र्यािािा ददन सवकनेछ ।
१०९. गैर सरकारी सं स्थाबाट काि गराउने सम्वम्न्ध व्र्यवस्थाेः (१) नगरपामिकािे ऐनको दफा ४६ बिोम्जि गैर सरकारी सं स्थाबाट
काि गराउनको िामग त्र्यस्तो कािको आवश्र्यकता, वकमसि, सिर्यावमध, कािको गुणस्तर, जनशम्क्त, कार्यव सञ्चािन ववमध सवहतको
कार्यविेत्रगत सतव र िाग्ने रकिको िोटािोटी अनुिान तर्यार गनुव पनेछ ।
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दोस्रो सश
ं ोधन २०७७ द्वारा हिहकएको ।
दोस्रो सश
ं ोधन २०७७ द्वारा सश
ं ोधन गररएको ।
37
दोस्रो सश
ं ोधन २०७७ द्वारा संशोधन गररएको ।
38
दोस्रो सश
ं ोधन २०७७ द्वारा हिहकएको ।
39
दोस्रो सश
ं ोधन २०७७ द्वारा हिहकएको ।
40
दोस्रो सश
ं ोधन २०७७ द्वारा हिहकएको ।
41
दोस्रो सश
ं ोधन २०७७ द्वारा खण्ड ल, व, श, ष, स, ि, क्ष, त्र हिहकएको ।
36

(२)

दश िाख रुपैँर्यासम्िको काि गराउनको िामग त्र्यस्तो काि गने उद्देश्र्य राखी प्रिमित कानून बिोम्जि दताव िएको र मनर्यि
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१९ बिोम्जिको िौजुदा सूिीिा सिावेश िएका गैर सरकारी सं स्थािाई कम्तीिा पन्र ददनको अवमध ददई राविर्यस्तर वा
स्थानीर्यस्तरको दै मनक सिािारपत्रिा सूिना प्रकाशन गरी सो सं स्थाबाट प्रस्ताव िाग गनुव पनेछ ।
(३) उपमनर्यि (२) बिोम्जिको सूिनािा दे हार्यका कुराहरु खुिाउनु पनेछेः–
(क) नगरपामिकाको नाि र ठे गाना,

(ख) प्रस्ताववत कार्यवको प्रकृमत, पररिाण र अन्र्य आवश्र्यक वववरण,
(ग) प्रस्ताववत कार्यव गनुव पने स्थान र सम्पन्न गनुप
व ने अवमध,
(घ) प्रस्ताव दाम्खिा गनुव पने अम्न्ति मिमत र स्थान,
(ङ) प्रस्तावको ढाँिा,
(ि) प्रस्तावदातािे प्रस्तावसाथ पेश गनुप
व ने कागजात,
(छ) ि ुक्तानीका सतव र कर कट्टी, र

(ज) नगरपामिकािे आवश्र्यक ठानेका अन्र्य कुरा ।

(४) उपमनर्यि (२) बिोम्जिको िाग अनुसार पनव आएका प्रस्तावहरु प्रस्तावदाताको रोहवरिा खोिी िुि ुल्का तर्यार गनुव पनेछ ।
(५) िूल्र्याङ्कन समिमतिे उपमनर्यि (१) बिोम्जिको कार्यविेत्रगत सतव पूरा गरी न्र्यूनति रकि प्रस्ताव गने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव
स्वीकृमतका िामग प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत सिि मसफाररस गनुव पनेछ ।

(६) उपमनर्यि (५) बिोम्जि मसफाररस िएको प्रस्ताव उपर्युक्त दे खीएिा नगरपामिकािे त्र्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत गरी सम्वम्न्धत
प्रस्तावदातािाई सम्झौता गनव आउन मिमत खोिी सूिना ददनु पनेछ र त्र्यस्तो मिमतिा मनज उपम्स्थत िएिा मनजसँग सम्झौता गनुव
पनेछ ।
(७) उपमनर्यि (६) बिोम्जि सूिना ददइएको प्रस्तावदाता सम्झौता गनव नआएिा मनजपमछको उपमनर्यि (१) बिोम्जिको कार्यव
िेत्रगत सतव पूरा गरी सवैिन्दा कि रकि प्रस्ताव गने प्रस्तावदातासँग सम्झौता गनव सवकनेछ ।

(८) र्यस मनर्यििा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापमन दशिाख रुपैँर्या िन्दा बढी िागत अनुिान िएको काि गराउनको
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िामग मनर्यि ७९बिोम्जि खुिा रुपिा आशर्यपत्र िाग गरी परािशव सेवा खररदको प्रविर्या अविम्बन गनुव पनेछ।

१०९क. साववजमनक मनजी साझेदारी: (१) नगर कार्यवपामिकािे सञ्चािन गने ववकास मनिावण िगार्यत सेवा खररद र सेवा प्रवाहका कार्यव
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साववजमनक मनजी साझेदारी अन्तगवत गराउन ससनेछ ।
(२) मनजीिेत्र आकवषवत हुनससने सम्िाववत िेत्रहरूको पवहिान गरी त्र्यस्ता िेत्रहरूिा साझेदारीिा काि गनव नगर कार्यवपामिकािे
मनजी िेत्रिाई आह्वान गनुप
व नेछ ।
(३) र्यसरी कार्यव गराउँ दा साववजमनक मनजी साझेदारी नीमत, २०६० एवि् साववजमनक मनजी साझेदारी कार्यवववमध (नगरपामिकाको
िामग), २०६१ बिोम्जि गनुव गराउनु पनेछ ।
(४) नगरपामिकािे आफ्नो कार्यविेत्र मित्र रहेका गैर सरकारी सं स्था, मनजी िेत्र, सािुदावर्यक सं स्थाबाट सञ्चािन हुने कार्यविि वा
आर्योजनािा पररपूरकता कार्यि गनुक
व ा साथै र्यस्ता सं स्थाहरूसँग साझेदारीिा कार्यविि वा आर्योजनाहरू सञ्चािन एवि् कार्यावन्वर्यन
गनव ससनेछ।”
पररच्छे द– १०
पुनराविोकन सम्वम्न्ध व्र्यवस्था

११०. प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत सिि ददईने मनवेदनिा खुिाउनु पने कुराेः खररद कारबाही वा मनणवर्यको पुनराविोकनको िामग ऐनको

दफा ४७ बिोम्जि प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतसिि मनवेदन ददन िाहने बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदातािे त्र्यस्तो मनवेदनिा दे हार्यका
कुराहरु खुिाई हस्तािर गरे को हुन ु पनेछ :—
(क)

मनवेदकको नाि, ठे गाना, टे मिफोन, फ्र्यासस नम्वर र ईिेि ठे गाना,

(ख)

सङ्गदठत सं स्था िए त्र्यसरी मनवेदन ददन सो सं स्थािे प्रदान गरे को अमधकार पत्र,

(ग)

बोिपत्र सं ्र्या,

(घ)

मनवेदन ददनुपने त्र्यगत र कानूनी आधार,

(ङ)

सम्बद्ध कागजातको प्रमतमिवप ।

१११. रकिको हद : (१) ऐनको दफा ४७ को उपदफा ८ को प्रर्योजनको िामग साठी िाख रुपैर्याँ िन्दा कि रकिको खररद
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कारबाहीको सम्बन्धिा पुनराविोक समिमत सिि मनवेदन ददन सवकने छै न।

(२) उपमनर्यि १ िा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापमन पूवर्य
व ोग्र्यता वा प्राववमधक प्रस्ताव जस्ता िूल्र्य नखुल्ने प्रकृमतका बोिपत्र वा
प्रस्तावको िूल्र्याङ्कन उपर पुनराविोकन समिमत सिि मनवेदन ददन सवकनेछ।

११२. पुनराविोकनको िामग ददइने मनवेदनिा खुिाउनु पने कुराेः (१) ऐनको दफा ४९ बिोम्जि पुनराविोकनको िामग मनवेदन ददन
िाहने बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदातािे सो मनवेदनिा दे हार्यका कुरा खुिाई हस्तािर गरे को हुनपु नेछ :—
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दोस्रो सश
ं ोधन २०७७ द्वारा सश
ं ोधन गररएको ।
दोस्रो सश
ं ोधन २०७७ द्वारा सश
ं ोधन गररएको ।
44
पहिलो सश
ोधन
२०७६
द्वारा
थप
गररएको ।
ं
45
दोस्रो सश
ं ोधन २०७७ द्वारा सश
ं ोधन गररएको ।
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(क) मनवेदकको नाि, ठे गाना, टे मिफोन नम्बर, फ्र्यासस नम्वर र इिेि ठे गाना,
(ख) सँगदठत सं स्थाको तफवबाट मनवेदन ददइने िए त्र्यसरी मनवेदन ददन अमधकार प्रदान गने कागजात,
(ग) खररद कारबाहीको सं म्िप्त वववरण,
(घ) खररद सम्झौता िइसकेको िए त्र्यस्तो सम्झौता िएको मिमत र प्राप्त गने आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी, परािशवदाता वा
सेवा प्रदार्यक,

(ङ) मनवेदकिे खररद सम्झौता पाउनु पने त्र्यगत तथा कानूनी आधार,
(ि) खररद सम्झौता प्राप्त गनेिे त्र्यस्तो सम्झौता पाउन नपने त्र्यगत तथा कानूनी आधार,

(छ) मनवेदकको साम्पम्िक (प्रोपराईटरी), व्र्यापाररक र अन्र्य गोप्र्य जानकारी सुरिा गनवको िामग पुनराविोकन समिमतिे कुनै
ववशेष उपार्य गररददनु पने िए त्र्यस्तो ववशेष उपार्य, र
(ज) सम्झौता प्राप्त नगरे का कारणिे मनवेदकिाई िएको वा पुग्न ससने वास्तववक हानी

नोससानी ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको मनवेदनको साथ मनवेदकिे आफूिे गरे को दावी पुवष्ट गने कागजातको प्रमतमिवप सं िग्न गनुव पनेछ
। त्र्यस्तो कागजात मनजसँग हुन नससने प्रकृमतको िएिा मनजिे त्र्यस्तो कागजात सम्वम्न्धत मनकार्यबाट म्झकाई पाउन
पुनराविोकन समिमत सिि अनुरोध गनव ससनेछ ।

ु ाई गराउन
(३) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको मनवेदनिा उम्ल्िम्खत ववषर्यका सम्बन्धिा मनवेदकिे पुनराविोकन समिमत सिि सुनव
िाहेिा सो सम्वम्न्ध कारण र आधार त्र्यस्तो मनवेदनिा खुिाउनु पनेछ ।

११३. जिानत राख्नु पने : (१) ऐनको दफा ५० बिोम्जि मनवेदन ददने मनवेदकिे बोिपत्र वा प्रस्ताविा आफूिे कबोि गरे को रकिको
एक प्रमतशतिे हुन आउने रकि बराबरको नगद रकि वा कम्तीिा नब्बे ददन िान्र्य अवमध िएको बैङ्क जिानत पेश गनुव पनेछ ।
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(२) पूवर्य
व ोग्र्यता वा प्राववमधक प्रस्ताव जस्ता िूल्र्य नखुल्ने प्रकृमतका प्रस्तावको िूल्र्याङ्कन उपर पुनराविोकन समिमत सिि मनवेदन
ददनु पदाव पूवर्य
व ोग्र्यता प्रस्तावको हकिा मनर्यि ६१ को उपमनर्यि (१) को प्रमतबन्धात्िक वासर्यांशको अधीनिा रही तोवकएको
एकिुष्ट रकि र प्राववमधक प्रस्तावको हकिा बोिपत्र जिानतको दश प्रमतशतिे हुने रकि बराबर जिानत राख्नु पनेछ ।

(३) पुनराविोकन समिमतिे आफू सिि परे को मनवेदन उपर गने कारबाही सम्वम्न्ध व्र्यबस्था सं घीर्य कानून बिोम्जि हुनेछ ।

११४. पुनराविोकनको मनवेदन पठाउने तररका : (१) प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत वा पुनराविोकन समिमत सिि पुनराविोकनको िामग
ददने मनवेदन बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदाता आफैिे बुझाउन वा हुिाक, कुररर्यर वा ववद्युतीर्य िाध्र्यिवाट पठाउन ससनेछ ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि हुिाक, कुररर्यर वा ववद्युतीर्य िाध्र्यिवाट पठाइएको मनवेदन ऐन वा र्यस मनर्यिाविीिा तोवकएको
सिर्यावमधमित्र नपुगि
े ा त्र्यस्तो मनवेदन उपर कुनै कारबाही हुने छै न ।

(३) नगरपामिकािे उपमनर्यि (१) बिोम्जि पुनराविोकनको मनवेदन परे को जानकारी प्राप्त गरे पमछ पुनराविोकन समिमतिे मनणवर्य
नददएसम्ि खररद सम्झौता रोक्का राख्नु पनेछ ।

११५. जानकारी तथा प्रमतविर्यािा उल्िेख गनुप
व ने कुरा : (१) ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) बिोम्जि कार्याविर्यिे पुनराविोकन
समिमतिाई ददने जानकारी तथा प्रमतविर्यािा पुनराविोकनको मनवेदनिा गररएको दावी सम्वम्न्ध त्र्यगत वववरण, खररद कारबाहीको
कानूनी आधार र सम्वद्ध कागजातको प्रमतमिवप सं िग्न गनुव पनेछ ।

(२) पुनराविोकन समिमतिे कार्याविर्यिाई खररदसँग सम्वम्न्धत कागजातिध्र्ये उपर्युक्त कागजात वा त्र्यसको कुनै अं श पेश गनव
आदे श ददएिा कार्याविर्यिे आदे श बिोम्जिको कागजात उपिब्ध गराउनु पनेछ ।

११६. उपम्स्थत हुनपु ने : पुनराविोकन समिमतिे पुनराविोकनको िििा उपम्स्थत हुन सूिना गरे को अवस्थािा सूिना बिोम्जि
आमधकाररक प्रमतमनमध उपम्स्थत हुने व्र्यबस्था कार्याविर्यिे मििाउनु पनेछ ।

११७. उजूरी सम्वम्न्ध मनणवर्यको अमििेख : पुनराविोकनको सम्बन्धिा कार्याविर्य, पुनराविोकन समिमत वा अन्र्य मनकार्यबाट िएको मनणवर्य
र त्र्यस्तो मनणवर्यको सम्बन्धिा अपनाइएको उपिारात्िक कदिहरुको अमििेख राखी त्र्यसको जानकारी प्रत्र्येक वषव साववजमनक खररद
अनुगिन कार्याविर्यिाई ददनु पनेछ ।
पररच्छे द – ११
खररद सम्झौता सम्वम्न्ध व्र्यवस्था
११८. बजेट संकेत उल्िेख गनुप
व नेेः नगरपामिकािे खररद सम्झौतािा बजेट सं केत उल्िेख गनुव पनेछ ।

११९. सम्झौता गनव कार्यवसम्पादन जिानत पेश गनुप
व नेेः (१) स्वीकृत बोिपत्रको बोिपत्रदातािे ऐनको दफा २७ को उपदफा (४)
बिोम्जि कार्यवसम्पादन जिानत पेश गदाव बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा उल्िेख िएको ढांिािा ऐनको दफा २७ को उपदफा (३)
बिोम्जिको म्र्यादमित्र वाम्णज्र्य बैंकबाट जारी िएको कार्यवसम्पादन जिानत पेश गनुप
व नेछ ।
(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको कार्यव सम्पादन जिानत पेश गदाव ऐनको दफा २७ को उपदफा (४) िा उल्िेख गरे बिोम्जिको
रकि हुनपु नेछ ।

(३) उपमनर्यि (२) बिोम्जि खररद सम्झौतािा रकि नखुल्ने सम्झौताको हकिा नगरपामिकािे बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातिा तोकी
ददएको कार्यवसम्पादन जिानत पेश गनुप
व नेछ ।
(४) खररद सम्झौतािा अन्र्यथा व्र्यवस्था िएकोिा बाहेक उपमनर्यि (१) बिोम्जिको कार्यवसम्पादन जिानतको िान्र्य अवमध त्र्यस्तो
सम्झौतािा उम्ल्िम्खत िािसािान आपूमतव वा हस्तान्तरण गनुप
व नेेे अम्न्ति अवमध वा प्रत्र्यािूमत (वारे न्टी) को अवमध वा मनिावण
कार्यवको त्रुवट सच्िाउने दावर्यत्व (मडफेसट िार्यमबमिवटज) को अवमधिन्दा कम्तीिा एक िवहना बढी अवमधको हुनपु ने छ ।
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दोस्रो सश
ं ोधन २०७७ द्वारा सश
ं ोधन गररएको ।

(५) ववदे शी वैंकिे जारी गरे को कार्यव सम्पादन जिानत नेपाििा स्थापना िएको कुनै वाम्णज्र्य बैं किे प्रमत प्रत्र्यािूमत (काउण्टर
ग्र्यारे न्टी) गरे को िएिा िात्र िान्र्य हुनेछ।

११९.क. सम्झौता गनव िेमडट िाईनको सुववधाको वववरण पेश गनुव पने-दुई करोड रुपैर्याँिन्दा बढीको मनिावण कार्यवसँग सम्वम्न्धत
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खररद सम्झौता गदाव स्वीकृत िएको बोिपत्रदातािे साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यको मनधावरण गरे को ढाँिािा िेमडट िाईनको
सुववधा प्राप्त िएको वववरण पेश गनुव पनेछ।

१२०. सम्झौता कार्यावन्वर्यन सम्वम्न्ध व्र्यवस्थाेः (१) नगरपामिकािे खररद सम्झौता कार्यावन्वर्यन गदाव आवश्र्यकतानुसार दे हार्यका काि गनुव
पनेछ :—
(क) खररद सम्झौता िएपमछ सम्वम्न्धत आपूमतवकताव, परािशवदाता, सेवा प्रदार्यक वा मनिावण व्र्यवसार्यीसँग आवश्र्यक िए बैठक (पोष्ट
मबड कन्फ्रेन्स) गने,

(ख) सम्झौता कार्यावन्वर्यन सम्वम्न्ध कार्यवर्योजना र कार्यवतामिका तर्यार गने,
(ग) सम्झौताको सतव बिोम्जि सिर्यमित्रै प्रमततपत्र खोल्ने व्र्यवस्था गने,
(घ) आवश्र्यक िएिा सम्झौता कार्यावन्वर्यन टोिी गठन गने,
(ङ) सम्झौता प्रशासन कार्यवर्योजना अनुसार खररद सम्झौता कार्यावन्वर्यनको प्रगमत अनुगिन गने र गुणस्तर पिको मनरीिण र परीिण
गने,

(ि) मनिावण व्र्यवसार्यीिाई मनिावण कार्यवस्थि सुम्पने र सो स्थिसम्ि पहुँिको व्र्यवस्था मििाउने, खररद सम्झौताको हेरफेर,

िेररएशन आदे श, िूल्र्य सिार्योजन, खररद सम्झौता मनिम्वन वा अन्त, कार्यव सम्पन्न प्रिाणीकरण, ि ुक्तानी आददको व्र्यवस्थापन
गने,

(छ) नगरपामिका र आपूमतवकताव, परािशवदाता, सेवा प्रदार्यक वा मनिावण व्र्यवसार्यीबीि कुनै वववाद उत्पन्न िए त्र्यस्तो सम्झौतािा
उम्ल्िम्खत वववाद सिाधानको उपार्य अपनाउने, सम्झौता उल्िं घन िएको अवस्थािा सम्झौतािा उम्ल्िम्खत उपिार सम्वम्न्ध
व्र्यवस्था अनुसार कारबाही अम्घ बढाउने,
(ज) बजेट र िागत िेखा (कस्ट एकाउन्टीङ्ग) को पि िगार्यत सम्झौता कार्यावन्वर्यनको वविीर्य पिको व्र्यवस्थापन गने,

(झ) मनिावण व्र्यवसार्यीिे मनिावण कार्यवस्थििा अनुसूम्ि–१२ बिोम्जिको वववरण सूिना पाटीिा अमनवार्यव रूपिा राख्ने व्र्यवस्था गनुव
पने,

(ञ) सम्झौता कार्यावन्वर्यनसँग सम्वम्न्धत कागजात मसिमसिाबद्घ र व्र्यवम्स्थत ढं गिे राख्ने,
(ट) सम्पादन िएको काि स्वीकृत गने, र

(ठ) सम्झौता कार्यावन्वर्यनको आवमधक प्रमतवेदन एक तह िामथको अमधकारी सिि पेश गने ।

(२) र्यस मनर्यिाविीिा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएता पमन खररद सम्झौता कार्यावन्वर्यनको सुपरीवेिण गने नगरपामिका वा
अन्र्य मनकार्यिे आपूमतवकताव, परािशवदाता, सेवा प्रदार्यक वा मनिावण व्र्यवसार्यीको खररद सम्झौतािा उम्ल्िम्खत अमधकारिा

प्रमतकुि असर नपने गरी नसशा, स्पेमसवफकेशन र खररद सम्झौताको सतव अनुसार खररद सम्झौता कार्यावन्वर्यन िए निएको
सुपरीवेिण गनव ससनेछ ।

१२१. बीिा गराउनु पनेेः (१) खररद सम्झौतािा अन्र्यथा व्र्यवस्था िएकोिा बाहेक दश िाख रुपैर्याँ िन्दा बढी िूल्र्यको मनिावण कार्यव
गने मनिावण व्र्यवसार्यीिे दे हार्यको कुराको बीिा गराउनु पने छ :

(क) मनिावण सािग्री, प्रर्योग गररने िेम्शन, औजार वा प्िाण्ट िगार्यत मनिावण कार्यवको पूण व प्रमतस्थापन खिव,
स्पष्टीकरणेः र्यस खण्डको प्रर्योजनको िामग “खिव” िन्नािे नाफा सिेतिाई जनाउँ छ ।

(ख) पेशागत शुल्क, मनिावण कार्यवको कुनै िाग ित्काउन, हटाउन तथा कं ु डा ककवट वा खेर गएको सािग्री हटाउनको िामग िाग्ने
खिव िगार्यत हानी वा नोससानी िए वापत हुने खिव वा सो सम्वम्न्ध आनुषावङ्गक खिव सिेट्नका िामग खण्ड (क) बिोम्जिको
प्रमतस्थापन खिवको पन्र प्रमतशत रकि वा खररद सम्झौतािा उल्िेख िए बिोम्जिको अमतररक्त रकि,

(ग) मनिावण व्र्यवसार्यीिे मनिावणस्थििा ल्र्याएको आफ्नो उपकरण र अन्र्य वस्तुको मनिावण स्थििा प्रमतस्थापन गनव िाग्ने पर्यावप्त
रकि,

(घ) मनिावण व्र्यवसार्यीिाई मनिावणस्थि सुम्म्पएको मिमतदे खी हस्तान्तरण प्रिाणपत्र जारी गररने मिमतसम्ि मनिावण कार्यवको कुनै खण्ड
वा अं शिा उपमनर्यि (२) िा उल्िेख िएको कारण बाहेक अन्र्य जुनसुकै कारणबाट हुने सबै हानी नोससानी,

(ङ) मनिावण व्र्यवसार्यीको दे हार्यका दावर्यत्वहरु :

(१) मनिावण व्र्यवसार्यीिे त्रुवट सच्र्याउने दावर्यत्वको अवमधिा आफ्नो दावर्यत्व पािन गने िििा िएको हानी नोससानी, र

ु म्घ उत्पन्न िएको कुनै कारणबाट त्रुवट सच्र्याउने दावर्यत्वको अवमधिा िएको हानी
(२) त्रुवट सच्र्याउने दावर्यत्वको अवमध प्रारम्ि हुनअ
नोससानी ।

(२) र्यस मनर्यििा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएता पमन मनिावण व्र्यवसार्यीिे उपमनर्यि (१) को खण्ड (घ) बिोम्जिको
वीिाबाट दे हार्यका कारणबाट िएको हानी नोससानी वा िमतको िामग दावर्यत्व वहन गनुव पने छै न :
(क) र्युद्ध, शत्रुता वा आििण,
(ख) ववद्रोह, िाम्न्त, मबप्िव वा सैमनक शासन वा गृह र्युद्ध,
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(ग) वववकरणको फैिावट, आणववक इन्धनको वववकरण वा आणववक इन्धनको ज्विनबाट उत्पन्न आणववक फोहर वा
वववकरणर्युक्त ववषादी ववष्फोट वा अन्र्य हामनकारक तत्वहरुको ववष्फोट वा आणववक सं र्योजन वा सोको आणववक अं शको
प्रदुषण, र
(घ) ध्वमनक वा मतव्र ध्वमनक गमतिा उड्ने हवाई जहाज वा हवाई र्यन्त्रद्वारा श्रृम्जत वार्युको

िाप ।

(३) खररद सम्झौतािा अन्र्यथा व्र्यवस्था िएकोिा बाहेक मनिावण कार्यव गदाव वा त्र्यसिा रहेको कुनै त्रुवट सुधार गदाव िएको वा
त्र्यस्ता कार्यवको पररणािस्वरुप िएको दे हार्यको हानी नोससानी वापतको िमतपूमतवको दावी र त्र्यस्तो दावी सम्वम्न्ध कारबाही
गदाव िागेको खिव तथा दस्तुर मनिावण व्र्यवसार्यीिे व्र्यहोनुव पनेछ :

(क) कुनै व्र्यम्क्तिाई िोटपटक िागेिा वा मनजको िृत्र्यु िएिा, वा

(ख) मनिावण कार्यविा बाहेक कार्यव सञ्चािन र सम्पन्नको मसिमसिािा कुनै सम्पम्ििा िएको हानी नोससानी,
(४) िािसािान खररदिा मस.आई.पी. (सर्याररज एण्ड इन्स्र्योरे न्स पेड-टु ) िूल्र्यको कम्तीिा ११० प्रमतशत रकि बराबरको
गोदािदे खी गोदािसम्ि र्युद्ध, हडताि र आगजनी सिेतको सबै जोखीि ब्र्यहोने गरी बीिा गराउनु पनेछ ।

(५) परािशव सेवा खररदिा परािशवदातािे सम्झौता गरे को तीस ददन मित्र सम्झौताको कुि रकिको सबै वकमसिको जोम्खि व्र्यहोने
गरी नगरपामिकािाई मनसतव ि ुक्तानी हुने पेशागत दावर्यत्व बीिा (प्रोफेसनि िार्यमबमिटी इन्सोरे न्स) गराउनु पनेछ ।

(६)र्यस मनर्यििा उम्ल्िम्खत प्रावधानको प्रमतकूि हुने गरी बीिाको सतविा पररवतवन गनव स्वीकृमत ददएको कारणिे हामन नोससानी
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हुन पुगि
े ा त्र्यसको म्जम्िेवारी प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतको हुनेछ।

१२२. पेश्की ि ुक्तानी र फछर्यौट गने व्र्यवस्थाेः (१) आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी, सेवाप्रदार्यकिाई ऐनको दफा ५२क. को अधीनिा
रही खररद सम्झौतािा व्र्यवस्था िए बिोम्जि पेश्की ददन सवकनेछ ।
(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि ददइएको पेश्की रकि जम्िा िएको बैंकको खाता र खिवको प्रर्योजन खुल्ने िामसक वववरण
आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी वा सेवा प्रदार्यकिे नगरपामिकािाई मनर्यमित रूपिा उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
(३) उपमनर्यि (१) बिोम्जि पेश्की ददँ दा आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी वा सेवाप्रदार्यकबाट त्र्यस्तो पेश्की रकि खाम्ने गरी र

मनजिे सम्झौता बिोम्जि काि नगरे िा सो मनकार्यिे अनुरोध गरे पमछ तत्काि त्र्यस्तो मनकार्यिाई ि ुक्तानी गने गरी वाम्णज्र्य
बैङ्कबाट जारी िएको बैङ्क जिानत एवं त्र्यस्तो बैङ्क जिानत ववदे शी बैङ्किे जारी गरे को िए नेपाि मित्रको वाम्णज्र्य बैङ्किे प्रमत
प्रत्र्यािूमत (काउन्टर ग्र्यारे ण्टी) मिई पेश्की ददनु पनेछ ।

(४) उपमनर्यि (३) बिोम्जिको बैं क जिानतको िान्र्य अवमध खररद सम्झौतािा उल्िेख िएको पेश्की फछर्यौट गनुव पने अवमध
िन्दा कम्तीिा एक िवहना िन्दा बढी अवमधको हुन ु पनेछ ।

(५) नगरपामिकािे उपमनर्यि (१) बिोम्जि ददएको पेश्की खररद सम्झौतािा उल्िेख िए बिोम्जि प्रत्र्येक रमनङ्ग मबि वा अन्र्य
मबि बीजकबाट कट्टा गनुव पनेछ ।
(६) आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी, सेवाप्रदार्यकिे खररद सम्झौता बिोम्जिको काि त्र्यस्तो सम्झौतािा उम्ल्िम्खत सिर्यावमध मित्र
सम्पादन नगरे को कारणिे र्यस मनर्यि बिोम्जिको पेश्की फर्छ्यौट हुन नसकेिा नगरपामिकािे उपमनर्यि (३) बिोम्जिको बैं क

जिानतको रकि सम्वम्न्धत बैं कबाट प्राप्त गरी पेश्की फछर्यौट गनुव पनेछ र मनजबाट त्र्यस्तो पेश्की रकिको सर्यकडा दश
प्रमतशत ब्र्याज सिेत असूि उपर गनुव पनेछ ।
(७) नगरपामिकािे प्रमततपत्रद्वारा िािसािान म्झकाउँ दा आफ्नो कार्याविर्यिा िािसािान प्राप्त िएको मिमतिे तीस ददनमित्र प्रमततपत्र
खोिेको पेश्की रकि फछ्र्र्यौट गनुव पनेछ ।
(८) िािसािान उपिब्ध गराउने सम्वम्न्धत आपूमतवकतावबाट िािसािान उपिब्ध हुन नसकेकोिा वा िािसािान उपिब्ध गराउने
मनधावररत सिर्यमित्र िािसािान प्राप्त हुन नसकेिा साधारणतर्या प्रमततपत्र रद्द गनुव पनेछ र सो वापत बैंकिा जम्िा िएको रकि
वफताव मिई प्रमततपत्र खोिेको पेश्की रकि फछ्र्र्यौट गनुव पनेछ ।

१२३. वप्र¬मसपिेन्ट मनरीिणेः (१) ववदे शबाट खररद गररने िािसिानको वप्र¬मसपिेन्ट मनरीिण गनुप
व ने िएिा नगरपामिकािे सो दे शिा
आफ्नो प्रमतमनमध मनर्युक्त गरी त्र्यस्तो मनरीिण गराउन ससनेछ ।
(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि प्रमतमनमध मनर्युक्त गदाव ऐन र र्यस मनर्यिाविी बिोम्जिको कार्यवववमध अपनाई मनर्युक्त गनुप
व नेछ ।

१२४. िािसािानको मनरीिण र स्वीकृमतेः (१) नगरपामिकािे आपूमतव गररएका िािसािान सम्झौतािा उम्ल्िम्खत प्राववमधक
स्पेमसवफकेशन र गुणस्तर बिोम्जिका िए निएको मनरीिण वा परीिण गनुव गराउनुपनेछ ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि मनरीिण वा परीिण गदाव गराउँ दा िािसािान मनरीिण वा परीिण सम्वम्न्ध प्रिमित कानून िए सोही
कानून बिोम्जि र निएिा खररद सम्झौतािा उम्ल्िम्खत कार्यवववमध बिोम्जि गनुप
व नेछ। त्र्यस्तो कार्यवववमध पमन निए
नगरपामिकािे उपर्युक्त सम्झेको कार्यवववमध बिोम्जि गनुप
व नेछ ।
(३) उपमनर्यि (१) को प्रर्योजनको िामग नगरपामिकािे त्र्यस्तो मनरीिण वा परीिण गने प्रर्योजनका िामग एक वा एकिन्दा बढी
मनकार्य वा अमधकारी तोसन वा सम्वम्न्धत िािसािान सम्वम्न्ध बढीिा तीन जना ववज्ञ रहेको एक समिमत गठन गनव ससनेछ ।
(४) उपमनर्यि (३) बिोम्जिको मनकार्य, अमधकारी वा समिमतिे आपूमतव गररएका िािसािान मनरीिण वा परीिण गदाव
नगरपामिकािे त्र्यस्तो िािसािानको निूना र ववम्शष्टता मसिबन्दी गरी राखेको िए त्र्यस्तो निूना र ववम्शष्टता बिोम्जि जाँि
गनुप
व नेछ । त्र्यसरी जाँि गदाव त्र्यस्तो निूना र ववम्शष्टता अनुरुप िएको िािसािान स्वीकृत गरी निएका िािसािान
आपूमतवकताविाई नै वफताव गनुव पनेछ ।
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(५) उपमनर्यि (४) बिोम्जि मनरीिण वा परीिण गदाव आवश्र्यकतानुसार सबै िािसािान वा सोको निूना छनौट गरी मनरीिण वा
परीिण गनव सवकनेछ ।
(६) मनरीिण वा परीिण गने मनकार्य, अमधकारी वा समिमतिे उपमनर्यि (४) र (५) बिोम्जि मनरीिण वा परीिण गरी सकेपमछ

स्वीकृत र अस्वीकृत िािसािानको वववरण उल्िेख गरी मनरीिण प्रमतवेदन तर्यार गनुप
व नेछ। त्र्यस्तो प्रमतवेदनिा जाँि िएको
िािसािानको नाि, प्रमतशत, स्पेमसवफकेशन, मनरीिण वा परीिणको पररणाि उल्िेख गनुप
व नेछ र त्र्यस्तो प्रमतवेदनिाई
नगरपामिकािे खररद कारबाहीको अमििेखको रुपिा राख्नुपनेछ ।

(७) र्यस मनर्यि बिोम्जि िािसािान मनरीिण वा परीिण गदाव मनरीिण वा परीिण गने मनकार्य, अमधकारी वा समिमत र
आपूमतवकतावबीि कुनै वववाद उत्पन्न िएिा त्र्यस्तो वववाद खररद सम्झौतािा उल्िेख िएको वववाद सिाधानको प्रकृर्या बिोम्जि
सिाधान गनुप
व नेछ ।

(८) र्यस मनर्यििा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएता पमन पच्िीस हजार रुपैर्याँ सम्िको िािसािान नगरपामिकाको िण्डार
शाखाको प्रिुखिे आवश्र्यक मनरीिण वा परीिण गरी बुम्झमिन ससनेछ ।

१२५. िािसािानको मििाि मबिी तथा रकि असूिी गनेेः (१) मनर्यि १२४ को उपमनर्यि (४) बिोम्जि अस्वीकृत िािसािान
आपूमतवकताविे तत्काि वफताव निगे खररद सम्झौतािा तोवकएको सिार्यावमध मित्र त्र्यस्तो िािसािान उठाई वफताव िै जान र सोको
सट्टा स्पेमसवफकेशन बिोम्जिको सािान आपूमतव गनव नगरपामिकािे आपूमतवकताविाई मिम्खत जानकारी ददनु पनेछ ।

(२) नगरपामिकािे उपमनर्यि (१) बिोम्जिको जानकारी हुिाक वा कुररर्यर समिवस िाफवत पठाउने िए वफती रमसद सवहतको पत्र
पठाउनु पनेछ।
(३) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको सूिनाको अवमधमित्र आपूमतवकताविे िािसािान बुम्झमिन अस्वीकार गरे िा वा खररद सम्झौतािा
तोवकएको सिार्यावमध मित्र उठाई निगेिा नगरपामिकािे त्र्यस्तो िािसािान साववजमनक मििाि मबिी गरी सो िािसािान
िण्डारण गनव िागेको खिव र त्र्यस सम्वम्न्ध अन्र्य खिवहरु, बाँकी रहेको पेश्की रकि, पूव व मनधावररत िमतपूमतव र मनजिे

नगरपामिकािाई मतनुप
व ने अन्र्य कुनै रकि िए सो रकि सिेत मििाि मबिी िूल्र्यबाट कट्टा गरी बांकी रहेको रकि
आपूमतवकताविाई वफताव गनुव पनेछ ।
(४) उपमनर्यि (३) बिोम्जिको मििाि मबिीबाट प्राप्त िएको रकि सिेतबाट असूि हुन नसकेको रकि आपूमतवकतावबाट प्रिमित
कानून बिोम्जि सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररनेछ ।

१२६. कार्यव स्वीकार प्रमतवेदनेः (१) नगरपामिकािे सम्पन्न िएको मनिावण कार्यव, आपूमतव गररएको िािसािान वा प्रदान गररएको सेवा
स्वीकादाव सोको प्रमतवेदन तर्यार गनुव पनेछ ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको प्रमतवेदनिा दे हार्यका कुरा उल्िेख हुन ु पनेछ :
(क)

खररद सम्झौता सं ्र्या,

(ख)

सम्पन्न िएको मनिावण कार्यव, प्राप्त िएको िािसािान वा सेवाको वववरण,

(ग)

मनिावण कार्यव सम्पन्न िएको वा िािसािान वा सेवा प्राप्त िएको मिमत,

(घ)

सम्पन्न मनिावण कार्यव, प्राप्त िािसािान वा सेवा स्वीकृत िएको मिमत ।

(३) उपमनर्यि (२) बिोम्जिको प्रमतवेदन तर्यार िएपमछ नगरपामिकािे आवश्र्यक प्रविर्या पूरा गरी ि ुक्तानीको िामग आमथवक
प्रशासन शाखा वा मनकार्यिा अमबिम्व िेखी पठाउनु पनेछ ।

(४) र्यस मनर्यििा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापमन मनिावण गररएको सं रिनाको उद्देश्र्य अनुरुप सञ्चािन गनव उपर्युक्त छ िन्ने
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कुरा सं रिनाको उपर्युक्तताको परीिण गरी प्रिाम्णत निएसम्ि त्र्यस्तो कुनै पमन कार्यव स्वीकार गनुव हुँदैन।

ु ान गनव नसवकएको पररम्स्थमत सो सम्झौता कार्यावन्वर्यनको िििा
१२७. िेररएशन आदे शेः (१) खररद सम्झौता गदावको बखत पूवावनि
मसजवना िई ऐनको दफा ५४ बिोम्जि नगरपामिकािे िेररएसन आदे श जारी गनुव पने िएिा र्यस मनर्यिाविी बिोम्जिको प्रविर्या पूरा
गरी दे हार्य अनुसार पदामधकारीिे जारी गनव ससनेछ :

(क) पाँि प्रमतशतसम्िको िेररएशन प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतिे,
(ख) पन्र प्रमतशतसम्िको िेररएशन प्रिुखिे,
(ग) पन्र प्रमतशतिन्दा िामथको िेररएशन कार्यवपामिकािे ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि मनिावण कार्यवको िेररएसन आदे श जारी गनुव पदाव दे हार्य बिोम्जिको वववरण खुिाई ऐनको दफा ५४
बिोम्जि त्र्यस्तो िेररएसन स्वीकृत गने अमधकार प्राप्त पदामधकारीिे प्रिाम्णत गरे को हुन ु पनेछ :–

(क) मनिावण कार्यवको ड्रईङ, मडजाईन तथा स्पेमसवफकेशन आदद बदल्नु पने वा नपने र बदल्नु पने िएिा मनिावण
कार्यवको आधारिूत प्रकृमत वा िेत्र पररवतवन हुने वा नहुने कुरा,

(ख) िेररएशन पररिाणको प्राववमधक पुष्ट्याईं र कारण,

(ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बिोम्जि िागत अनुिानिा प्रिाव पने िए सोको प्रमतशत, र
(घ) स्वीकृत बजेट तथा कार्यविििा परे वा नपरे को कुरा ।

(३) उपमनर्यि (१) बिोम्जि िािसािान वा अन्र्य सेवा कार्यवको िेररएसन आदे श जारी गनुव पदाव दे हार्य बिोम्जिको वववरण खुिाई
ऐनको दफा ५४बिोम्जि र्यस मनर्यिको उपमनर्यि (१)िा तोवकए बिोम्जि िेररएसन स्वीकृत गने अमधकार प्राप्त पदामधकारीिे
प्रिाम्णत गरे को हुन ु पनेछ:
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दोस्रो सश
ं ोधन २०७७ द्वारा थप गररएको ।

(क) िािसािान वा अन्र्य सेवाको ड्रईङ, मडजाईन तथा स्पेमसवफकेशन आदद बदल्नु पने वा नपने र बदल्नु पने िएिा त्र्यस्तो
िािसािान वा सेवाको आधारिूत प्रकृमत वा िेत्र पररवतवन हुने वा नहुने कुरा,

(ख) िेररएशन पररिाणको प्राववमधक पुष्ट्याईं र कारण,

(ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बिोम्जि िागत अनुिानिा प्रिाव पने िए सोको प्रमतशत,
(घ) स्वीकृत बजेट तथा कार्यविििा परे वा नपरे को कुरा ।

(४) उपमनर्यि (१) बिोम्जि परािशव सेवाको िेररएसन आदे श जारी गनुव पदाव दे हार्य बिोम्जिको वववरण खुिाई ऐनको दफा ५४

बिोम्जि र्यस मनर्यिको उपमनर्यि (१) िा तोवकए बिोम्जि िेररएसन स्वीकृत गने अमधकार प्राप्त पदामधकारीिे प्रिाम्णत गरे को
हुन ु पनेछ :–

(क) परािशव सेवाको कार्यविेत्र, आवश्र्यकता, कार्यविेत्रगत सतव, र्योग्र्यता वा ववशेषज्ञता आदद बदल्नु पने नपने र बदल्नु
पने िएिा त्र्यस्तो सेवाको आधारिूत प्रकृमत वा िेत्र वा प्रस्ताववत दि वा ववशेषज्ञ पररवतवन हुने वा नहुने कुरा,

(ख) िेररएशन पररिाणको प्राववमधक पुष्ट्याईं र कारण,

(ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बिोम्जि िागत अनुिानिा प्रिाव पने िए सोको प्रमतशत, र
(घ) स्वीकृत बजेट तथा कार्यविििा परे वा नपरे को कुरा ।

(५) नगरपामिकािे उपमनर्यि (१) बिोम्जि िेररएसन आदे श जारी गदाव ववशेषज्ञहरूको सिूह िाफवत आवश्र्यक जाँिबुझ गराई प्राप्त
मसफाररसको आधारिा िात्र जारी गनव ससनेछ ।

१२८. िूल्र्य सिार्योजनेः (१) नगरपामिकािे िूल्र्य सिार्योजन गनव सवकने कुरा खररद सम्झौतािा उल्िेख गनुव पनेछ ।
(२) खररद सम्झौतािा िूल्र्य सिार्योजनको व्र्यवस्था गदाव दे हार्यका कुराहरु सिेत उल्िेख गनुव पनेछ :
(क)

िूल्र्य सिार्योजन गने अवस्था,

(ख)

मनधावरण गने सूत्र, र्यस खण्ड बिोम्जि सूत्र मनधावरण गदाव सम्पन्न िएको काििा िागेको श्रि, सािग्री र
उपकरणहरुको िात्र िूल्र्य सिार्योजन हुने गरी सूत्र मनधावरण गनुव पनेछ ।

(ग)

िूल्र्य सिार्योजनको अमधकति रकि,

(घ)

खण्ड (ख) बिोम्जिको सूत्रिा प्रर्योग गररने िूल्र्यको सं रिना (श्रि, उपकरण, सािग्री, ईन्धनको िूल्र्य आदद),

(ि)

िूल्र्यसूिी उल्िेख गनव प्रर्योग गररने िुद्रा र ि ुक्तानी ददन प्रर्योग गररने िुद्रावीिको ववमनिर्य दरको घटवढ िापन

(ङ)

प्रत्र्येक िूल्र्य सं रिनाको िूल्र्य सिार्योजन गनव प्रर्योग गररने सम्वद्ध िूल्र्यसूिी (ईन्डीसेज)
गने तररका,

(छ)

िूल्र्य सिार्योजन सूत्र प्रर्योग गनव मिइने आधार मिमत (बेसिाइन डेट),

(ज)

िूल्र्य सिार्योजन सूत्र िागू हुने सिर्यको अन्तराि, र

(झ)

िूल्र्य सिार्योजन सूत्रको प्रर्योगबाट दे खीनु पने न्र्यूनति िूल्र्य बृवद्ध र िूल्र्य सिार्योजन सम्वम्न्ध प्रावधान िागू
हुन पूरा हुन ु पने अन्र्य सतव तथा वन्दे ज ।

(३) र्यस मनर्यि बिोम्जि गररने िूल्र्य सिार्योजनको अमधकति रकि सािान्र्यतर्या शुरु सम्झौता िूल्र्यको पच्िीस प्रमतशतिन्दा बढी
हुनेछैन । िूल्र्य सिार्योजनको रकि सो िूल्र्यिन्दा बढी हुने िएिा नगरपामिकािे खररद सम्झौता अन्त्र्य गनव, सम्झौता

िूल्र्यिाई स्वीकृत बजेटमित्र पानवको िामग मनिावण व्र्यवसार्यी, आपूमतवकताव, सेवा प्रदार्यक वा परािशवदातासँग वाताव गनव वा खिव
घटाउने अन्र्य उपार्य अविम्वन गनव ससने वा थप बजेट व्र्यवस्था गररने व्र्यवस्था खररद सम्झौतािा गनव सवकनेछ ।
१२९. खररद सम्झौताको अवमध थप गनव सवकनेेः १२९.

खररद सम्झौताको

अवमध थप गनव सवकनेेः

(१)

ऐनको

दफा

५६

बिोम्जिको अवस्था परी खररद सम्झौता बिोम्जिको काि त्र्यस्तो सम्झौताको अवमध मित्र पूरा गनव नसवकने िएिा सम्बम्न्धत मनिावण
व्र्यवसार्यी,

उपिोक्ता समिमत, आपूमतवकताव, सेवा प्रदार्यक वा परािशवदातािे कारण खुिाई खररद सम्झौताको म्र्याद सवकनु कम्तीिा

50

एक्काइस ददन अगावै नगरपामिकािा अवमध थपको िामग मनवेदन ददनु पनेछ ।
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(१क) उपमनर्यि १ िा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएतापमन र्यो उपमनर्यि प्रारम्ि हुन ु अम्घ प्रिमित कानून बिोम्जि िएका खररद

52

सम्झौताको हकिा सम्बम्न्धत मनिावण व्र्यवसार्यी, आपूतीकताव, सेवा प्रदार्यक वा परािशवदातािे 2077 असार िसान्त सम्ि
म्र्याद थपको िामग मनवेदन ददनु पनेछ।
(२) उपमनर्यि

१ वा १क बिोम्जि मनवेदन प्राप्त िएपमछ सम्बम्न्धत अमधकार प्राप्त अमधकारीिे सो सम्बन्धिा आवश्र्यक जाँिबुझ
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गनव वा गराउन ससनेछ । त्र्यसरी जाँिबुझ गदाव वा गराउँ दा मनजिे दे हार्यका कुरा वविार गनुव पनेछेः–

(क) सम्बम्न्धत मनिावण व्र्यवसार्यी, आपूमतवकताव, सेवा प्रदार्यक वा परािशवदातािे खररद सम्झौता बिोम्जिको काि सिर्य िै
सम्पन्न गनव िरिग्दुर प्रर्यास गरे को मथर्यो वा मथएन,
(ख) नगरपामिकािे मनिावण व्र्यवसार्यी, आपूमतवकताव, सेवा प्रदार्यक वा परािशवदातािाई सम्झौता बिोम्जि उपिब्ध गराउनु पने
कुरा उपिब्ध गराएको मथर्यो वा मथएन,

(ग) ऐनको दफा ६७क. बिोम्जि कागजात म्झकाएको कारणबाट काििा वढिाइ िएको हो वा होइन, र
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दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा थहपएको ।
दोस्रो सश
ं ोधन २०७७ द्वारा सश
ं ोधन गररएको ।
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दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा थहपएको ।
53
दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा संशोधन गररएको ।
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(घ) काबुबावहरको पररम्स्थमतको कारणबाट काििा वढिाई िएको हो वा होईन ।
(३)उपमनर्यि १ बिोम्जि म्र्याद थपका िामग प्राप्त मनवेदनको हकिा उपमनर्यि २ बिोम्जि जाँिवुझ गदाव मनवेदनिा म्र्याद थप
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गनवको िामग खुिाइएको कारण खररद सम्झौता बिोम्जि िनामसब दे म्खएिा सोको कारण खुिाई शूरु सम्झौता अवमधको पन्र

प्रमतशतसम्िको अवमधसम्िको म्र्याद थप गनुप
व ने िएिा वोिपत्र स्वीकृत गने अमधकारीिे र सो िन्दा बढी पच्िीस प्रमतशत
अवमधसम्िको म्र्याद थप गनुव पने िएिा कार्यवपामिकािे थप गनव ससनेछ।
(४)उपमनर्यि ३ िा उम्ल्िम्खत अवमध िन्दा बढी अवमधको म्र्याद थप गनुप
व ने िनामसव कारण िएिा कार्यवपामिकािे थप गनव
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ससनेछ।
(५) उपमनर्यि ३ र ४ बिोम्जिको म्र्याद थप सम्बन्धी मनणवर्य सम्झौता अवमधमित्रै गररससनु पनेछ।
(६) उपमनर्यि १क बिोम्जि म्र्याद थपको िामग मनवेदन परे का सम्झौताको हकिा प्राववमधक प्रमतवेदन सिेतका आधारिा कार्यव
प्रगमत र बाँकी कार्यवको ववश्लेषण गरी म्र्याद थप गदाव सम्झौता बिोम्जि कार्यव सम्पन्न हुन ससने दे म्खएिा नगरपामिकािाई
आमथवक व्र्यर्यिार नपने गरी कार्यवपामिकािे बढीिा एक वषवको िामग म्र्याद थप गनव ससनेछ। र्यसरी म्र्याद थप गररएको
अवमधमित्र सिेत सम्झौता बिोम्जि काि सम्पन्न नगनेको हकिा कार्यवसम्पादन जिानत तथा अन्र्य कुनै जिानत वा धरौवट

राखेको िए सो सिेत जफत गररनेछ र त्र्यसरी काि सम्पन्न निएको कारणबाट हुन गएको हानी नोससानी सिेत प्रिमित
कानून बिोम्जि असुि उपर गरी मनजिाई कािो सूिीिा राखी प्रिमित कानून बिोम्जि कारवाही गररनेछ।

(७) र्यस मनर्यिाविीिा अन्र्यत्र जुन सुकै कुरा िेम्खएको िए तापमन उपमनर्यि ६ बिोम्जि म्र्याद थप गदाव पूव व मनधावररत िमतपूमतव
मिइने छै न।

तर र्यसरी थवपएको म्र्याद मित्र सिेत सम्झौता बिोम्जिको काि सम्पन्न निएिा म्र्याद थप हुन ु िन्दा पवहिे दे म्ख नै िागू हुने गरी
पूव व मनधावररत िमतपूमतव मिइनेछ।

(८) उपमनर्यि ४ बिोम्जि थवपएको अववधिा सिेत ववशेष पररम्स्थमत वा अन्र्य िनामसव कारणिे सम्झौता बिोम्जिको काि सम्पन्न
हुन नसकेिा र त्र्यस्तो काि सम्पन्न हुने सुमनम्ितता दे म्खएिा नगरपामिकािाई थप आमथवक िार नपने गरी कार्यवपामिकािे
आवश्र्यक म्र्याद थप गनव ससनेछ।

(९) मनिावण व्र्यवसार्यी आपूमतवकताव सेवा प्रदार्यक वा परािशवदाताको िापरवाही वा मनजकै कारणिे सिर्यिा काि सम्पन्न हुन नसकी
उपमनर्यि ६वा ८ बिोम्जि म्र्याद थप गनुव पने अवस्थािा म्र्याद थपको मनणवर्य िएको मिमतदे म्ख सो सम्झौता बिोम्जिको काि
सम्पन्न नगरे सम्ि त्र्यस्तो मनिावण व्र्यवसार्यी, आपूमतवकताव, सेवाप्रदार्यक वा परािशवदाता नर्याँ खररद कार्यविा सहिागी हुने छै न ।

(१०) उपमनर्यि ९ को

प्रर्योजनका िामग नगरपामिकािे त्र्यसरी म्र्याद थप गररएको व्र्यहोरा साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिा

िेखी पठाउनु पनेछ र साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिे त्र्यस्तो मनिावण व्र्यवसार्यी, आपूतीकताव, सेवाप्रदार्यक वा
परािशवदातािाई नर्याँ खररद कार्यविा सहिागी हुन रोक िगाएको सूिना प्रकाशन गनुव पनेछ।
(११) र्यस अम्घ साववजमनक खररद मनर्यिाविी २०६४ बिोम्जि िएका खररद सम्झौताको म्र्याद थप सम्बम्न्ध कारवाही र्यसै
मनर्यिाविी बिोम्जि हुनेछ।

(१२) उपमनर्यि ३, ४, ६ वा ८ बिोम्जि म्र्याद थप निएिा सो सम्झौता अन्त्र्य गनुव पनेछ।
१३०. पूव व मनधावररत िमतपूमतवेः खररद सम्झौतािा पूव व मनधावररत िमतपूमतवका सम्बन्धिा दे हार्यको व्र्यवस्था गनव सवकनेछेः–
(क) आपूमतवकताव, परािशवदाता, सेवा प्रदार्यक वा मनिावण व्र्यवसार्यीको वढिाईको कारणिे खररद सम्झौता बिोम्जिको काि सो
सम्झौतािा तोवकएको म्र्यादिा सम्पन्न हुन नसकेिा मनजिे नगरपामिकािाई सम्झौता रकिको दश प्रमतशतिा नवढ्ने गरी

साधारणतर्या प्रमत ददन सम्झौता रकिको शुन्र्य दशििब शुन्र्य पाँि प्रमतशत पूव व मनधावररत िमतपूमतव ददनु पने तर मनजको काबु
बावहरको पररम्स्थमत परी वा कुनै गम्ल्त वा हेििेिाइ निई कार्यवसम्पादन वा आपूमतव गनव वढिा िएिा त्र्यस्तो िमतपूमतव मतनव
नपने, र
(ख) खण्ड (क) बिोम्जिको पूव व मनधावररत िमतपूमतव मतदै िा सम्वम्न्धत आपूमतवकताव, परािशवदाता, सेवा प्रदार्यक वा मनिावण व्र्यवसार्यी
खररद सम्झौता बिोम्जिको कार्यव सम्पादन गने दावर्यत्वबाट िुक्त हुन नससने ।

१३१. मबि वा ववजकिा उल्िेख हुनपु ने कुराेः (१) मनिावण व्र्यवसार्यी, आपूमतवकताव, सेवा प्रदार्यक वा परािशवदातािे र्यस मनर्यि बिोम्जि
ि ुक्तानीको िामग पेश गने रमनङ मबि वा अन्र्य कुनै मबि ववजकिा कम्तीिा दे हार्यका कुरा उल्िेख गनुव पनेछेः–
(क) मबि वा ववजकको मिमत,
(ख) आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी, सेवा प्रदार्यक वा परािशवदाताको नाि ठे गाना,
(ग) खररद सम्झौता,
(घ) आपूमतव गररएको िािसािान वा सेवाको वववरण वा सम्पन्न िएको मनिावण कार्यवको नाप, आकार, पररिाण र िूल्र्य,
(ङ) मसपिेन्ट तथा ि ुक्तानीको सतव,

(ि) खररद सम्झौता बिोम्जि मबि वा ववजक साथ पेश गनुप
व ने आवश्र्यक कागजात,

(छ) िािसािानको खररदको हकिा मबि वा ववजकसाथ खररद आदे श, खररद सम्झौता वा बोिपत्र स्वीकृमत पत्रिा ददईएको
मनदे शन बिोम्जि नगरपामिकािे तोकेको ढाँिाको मसवपङ्ग वा अन्र्य आवश्र्यक कागजात, र
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दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा संशोधन गररएको ।
दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा ४, ५, ६ र ७ थहपएको ।

(ज) आफ्नो सम्पकव ठे गाना ।
(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि मबि वा ववजक प्राप्त िएपमछ नगरपामिकािे त्र्यस्तो मबि वा ववजक खररद सम्झौतािा उम्ल्िम्खत
प्रावधान बिोम्जिको िए निएको जाँि गरी सो अनुरुपको निएिा सोको जानकारी सम्वम्न्धत आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी,
सेवाप्रदार्यक वा परािशवदातािाई तुरुन्त ददनु पनेछ ।

१३२. मबि वा ववजकको ि ुक्तानीेः (१) खररद सम्झौता अनुसार नगरपामिकािे रमनङ मबि वा अन्र्य कुनै मबि ववजकको ि ुक्तानी गदाव
करारका सतव बिोम्जि दे हार्यका कुनै वा सबै आधार बिोम्जि गनव ससने कुरा उल्िेख गनव सवकनेछ :
(क) िामसक आधारिा,
(ख) प्राववमधक नाप जाँि गरी नापी वकताब (िेजरिेन्ट वुक) िा उल्िेख िएको वास्तववक कार्यवसम्पादनको आधारिा,
(ग) खररद सम्झौतािा सम्पन्न कार्यव िापन गने सूिकाङ्क तोवकएकोिा त्र्यस्तो सूिकाङ्क प्राप्त िएपमछ र त्र्यस्तो सूिकाङ्क
नतोवकएकोिा सम्पन्न िएको कार्यवको आधारिा,
(घ) हस्तान्तरण गररएको वा पूरा गररएको कार्यवको पररिाणको आधारिा, र
(ङ) मनर्यि १३१ को उपमनर्यि (१) बिोम्जि वा प्रमततपत्रको सतवको आधारिा ।

(२) रमनङ मबि वा अन्र्य कुनै मबि ववजकको ि ुक्तानी मिनको िामग आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी, सेवाप्रदार्यक वा परािशवदातािे
खररद सम्झौता बिोम्जि आवश्र्यक पने कागजात पेश गनुव पनेछ ।

(३) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको पेश िएको रमनङ मबि वा अन्र्य कुनै मबि मबजक र कागजात सम्वम्न्धत अमधकारीिे ३० (तीस)
ददनमित्र स्वीकृत गरी खररद सम्झौता अनुसारको अवमधमित्र ि ुक्तानी सिेत गनुव पनेछ ।

(४) नगरपामिकािे उपमनर्यि (१) बिोम्जि ि ुक्तानी गदाव ररटे न्सन िनी वापत रमनङ वा अन्र्य मबि वा ववजकिा उम्ल्िम्खत
रकिको पाँि प्रमतशत रकि कट्टा गरी राख्नु पनेछ ।
तर,

मनिावण कार्यव बाहेक खररदको कुनै खास प्रकृमतको कारणिे खररद सम्झौतािा ररटे न्सन िनी कट्टा गनुव नपने व्र्यवस्था िएिा

56

त्र्यस्तो रकि कट्टा गररने छै न ।

(५) खररद सम्झौतािा मबि वा मबजक बिोम्जिको रकि म्शघ्र ि ुक्तानी गरे िा आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी, सेवाप्रदार्यक वा
परािशवदातािे त्र्यस्तो ि ुक्तानीको मनम्ित रकि वा प्रमतशत छु ट ददने कुरा उल्िेख गररएको िएिा नगरपामिकािे त्र्यसरी
ि ुक्तानी गदाव छु ट रकि कट्टा गरे र िात्र ि ुक्तानी ददनु पनेछ ।

(६) नगरपामिकािे खररद सम्झौतािा दे हार्यका व्र्यवस्था गनव ससनेछेः–

(क) खररद सम्झौतािा अम्घल्िो कुनै रमनङ मबि वा अन्र्य कुनै मबि ववजकिा िेम्खएका कुरा कुनै कारणवश वा िूिवश

िेम्खन गई ि ुक्तानी रकि सच्र्याउनु पने िएिा आफैिे वा सम्वम्न्धत आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी, सेवाप्रदार्यक वा
परािशवदाताको अनुरोधिा त्र्यस पमछका रमनङ मबि वा अन्र्य कुनै मबि ववजकिा त्र्यस्तो ि ुक्तानी रकि सच्र्याउन वा
हेरफेर गनव सवकने, र

(ख) आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी, सेवाप्रदार्यक वा परािशवदातािे खररद सम्झौताको सतव बिोम्जि कार्यवसम्पादन नगरे िा रमनङ
मबि वा अन्र्य कुनै मबि ववजक बिोम्जिको ि ुक्तानी नददन वा काट्न ससने ।

(७) नगरपामिकािे उपमनर्यि (१) बिोम्जिको ि ुक्तानी खररद सम्झौतािा उम्ल्िम्खत अवमधमित्र ददनु पनेछ । सो अवमधमित्र
ि ुक्तानी नददएिा खररद सम्झौता बिोम्जिको व्र्याज ि ुक्तानी गनुव पनेछ ।

(८) आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी, सेवाप्रदार्यक वा परािशवदातािाई पच्िीस हजार रुपैंर्याँिन्दा बढी रकि ि ुक्तानी गदाव एकाउन्ट
पेर्यी िेक वा ववद्युतीर्य िाध्र्यिबाट ि ुक्तानी गनुव पनेछ ।

१३३. अम्न्ति ि ुक्तानीेः (१) खररद सम्झौता बिोम्जि सम्पन्न िएको कार्यव नगरपामिकािे स्वीकार गरे पमछ आपूमतकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी,
सेवा प्रदार्यक वा परािशवदातािाई करारका सतव बिोम्जि अम्न्ति ि ुक्तानी ददनु पनेछ ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि अम्न्ति ि ुक्तानी ददं दा मनिावण कार्यवको हकिा त्रुवट सच्िाउने अवमध सिाप्त िएपमछ कार्यव सम्पादन
जिानत र मनर्यि १३२ को उपमनर्यि (४) बिोम्जि कट्टा गररएको ररटे न्सन िनी रकिको पिास प्रमतशत रकि वफताव गनुव
पनेछ । ररटे न्सन िनीको बाँकी पिास प्रमतशत रकि सम्वम्न्धत आपूमतकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी वा सेवा प्रदार्यकिे सम्वम्न्धत
आन्तररक राजस्व कार्याविर्यिा कर वववरण पेश गरे को प्रिाण कागजात पेश गरे पमछ ि ुक्तानी ददनुपनेछ ।

तर, त्रुवट सच्िाउने अवमधमित्र सम्वम्न्धत मनिावण व्र्यवसार्यीिे त्रुवट नसच्र्याएिा नगरपामिकािे ररटे न्सन िनी वा जिानत वापतको
रकि प्रर्योग गरी त्रुवट सच्र्याउन ससनेछ ।

ु उपििको हकिा ररटे न्सन िनी ि ुक्तानी गदाव आन्तररक राजश्व
(३) र्यस मनर्यििा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएता पमन सं र्यक्त
कार्याविर्यिा कर वववरण पेश गरे को कागजात पेश िएपमछ ि ुक्तानी ददइनेछ ।

(४) खररद सम्झौतािा मनिावण व्र्यवसार्यी, आपूमतवकताव, सेवा प्रदार्यक वा परािशवदातािे उपमनर्यि (१) बिोम्जि अम्न्ति ि ुक्तानी
मिनको िामग नगरपामिकासँग दे हार्यका दावी बाहेक अन्र्य दावी नगने कुरा उल्िेख गनव सवकनेछ :—
(क) ववशेष दावी,
(ख) खररद कार्यव सम्पादन गदाव उत्पन्न िएको वा हुने तेस्रो पि प्रमतको मनिावण व्र्यवसार्यी, आपूमतवकताव, सेवा प्रदार्यक वा
परािशवदाताको दावर्यत्व, र
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दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा थप गररएको ।

(ग) खररद सम्झौताको सम्पादन गदाव तेस्रो पिका सम्बन्धिा मनिावण व्र्यवसार्यी, आपूमतवकताव, सेवा प्रदार्यक वा
परािशवदातािे व्र्यहोरे को तर नगरपामिकासँग दावी नगरे को र सिर्यिा जानकारी निएको दावर्यत्व सम्वम्न्ध
सोधिनावको दावी ।
१३४. कार्यव सम्पन्न प्रमतवेदन पेश गनुप
व नेेः (१) खररद सम्झौता बिोम्जि मनिावण कार्यव सम्पन्न िएको तीस ददनमित्र सम्वम्न्धत मनिावण
व्र्यवसार्यीिे मनिावण िए बिोम्जिको (एज मबल्ट) नसशा नगरपामिकािा पेश गनुप
व नेछ ।
(१क) खररद सम्झौता बिोम्जि मनिावण कार्यव सम्पन्न िइसकेपमछ सम्झौता बिोम्जि मनिावण कार्यवको त्रुवट सच्र्याउने दावर्यत्वको अवमध

सिाप्त नहुँदै कुनै त्रुवट दे खीएिा साववजमनक मनकार्यिे सोको एवकन गरी सिर्यिा नै दावी गनुव पनेछ।र्यस्तो दावी गदाव सम्वम्न्धत
साववजमनक मनकार्यिे प्रत्र्येक िवहनाको कार्यव प्रगमत दे खीने गरी अमििेख तर्यार गरी सम्वम्न्धत अमधकारीबाट प्रिाणमत गराई
राख्नु पनेछ।

(१ख) साववजमनक मनकार्यिे उपमनर्यि १क बिोम्जिको अमििेखको जानकारी साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिाई गराउनु
पनेछ र त्र्यस्तो अमििेख साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यको ववद्युमतर्य खररद प्रणािी वेबसाइट वा अन्र्य उपर्युक्त
िाध्र्यिबाट सिेत साववजमनक गनुव पनेछ।

(२) कुनै मनिावण कार्यव सम्पन्न िई त्रुवट सच्र्याउने दावर्यत्वको अवमध सिाप्त िएपमछ प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतिे त्र्यस्तो मनिावण

कार्यव स्वीकृत ड्रइङ्ग, मडजाइन वा स्पेमसवफकेशन बिोम्जि िए निएको कुरा प्राववमधक किविारीबाट जाँिबुझ गराइ कार्यव सम्पन्न
प्रमतवेदन तर्यार गराउनु पनेछ ।

(2क)

उपमनर्यि २ बिोम्जि कार्यव सम्पन्न प्रमतवेदन तर्यार गदाव उपमनर्यि १क बिोम्जिको अमििेख सिेत सं िग्न गनुव पनेछ।
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(३) उपमनर्यि (२) बिोम्जि जाँिबुझ गने प्राववमधकिे सम्पन्न मनिावण कार्यव स्वीकृत ड्रइङ्ग, मडजाइन वा स्पेमसवफकेशन बिोम्जि िए
निएको जाँि गरी नगरपामिका सिि प्रमतवेदन पेश गनुप
व नेछ ।

(४) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको मनिावण िए बिोम्जिको नसशा र उपमनर्यि (३) बिोम्जि पेश िएको कार्यव सम्पन्न प्रमतवेदन
बोिपत्र स्वीकृत गने अमधकारी सिि पेश गनुप
व नेछ ।

तर, प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतिे बोिपत्र स्वीकृत गरे को िए र्यस्तो प्रमतबेदन प्रिुख सिि र प्रिुखिे नै बोिपत्र स्वीकृत गरे को
िए कार्यवपामिका सिि पेश गनुप
व नेछ ।

(५) उपमनर्यि (४) बिोम्जिको अमधकारीिे आवश्र्यक दे खेिा कार्यव सम्पन्न प्रमतवेदनिा उम्ल्िम्खत ववषर्यका सम्बन्धिा आफैंिे
जाँिबुझ गनव वा कुनै प्राववमधक किविारी वा प्राववमधक किविारीहरुको टोिी िाफवत जाँिबुझ गराउन ससनेछ ।

(६) उपमनर्यि (५) बिोम्जि जाँिबुझ गदाव सम्पन्न मनिावण कार्यव स्वीकृत ड्रइङ्ग, मडजाइन वा स्पेमसवफकेशन बिोम्जि िएको पाइएिा
त्र्यस्तो अमधकारीिे त्र्यस्तो मनिावण कार्यव स्वीकृत गनुप
व नेछ ।

(७) उपमनर्यि (६) िा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएतापमन उपमनर्यि (४) बिोम्जि कार्यव सम्पन्न प्रमतवेदन पेश िएको मिमतिे

पैँतािीस ददनमित्र उपमनर्यि (५) बिोम्जि जाँिबुझ गने कार्यव सम्पन्न निएिा त्र्यस्तो मनिावण कार्यव स्वतेः स्वीकृत िएको
िामननेछ ।

(८) र्यस मनर्यििा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएता पमन उपमनर्यि (३) बिोम्जि पेश िएको कार्यव सम्पन्न प्रमतवेदन दश िाख
रुपैंर्याँसम्िको मनिावण कार्यवको हकिा नगरपामिकािे प्राववमधक किविारीबाट जाँि गराउनु पनेछ। त्र्यसरी जाँि गदाव वा गराउँ दा

त्र्यस्तो मनिावण कार्यव स्वीकृत ड्रइङ्ग, मडजाइन वा स्पेमसवफकेशन बिोम्जि िएको पाइएिा प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतिे कार्यव
सम्पन्न प्रमतवेदन स्वीकृत गनुप
व नेछ ।

(९) र्यस मनर्यि बिोम्जि कार्यव सम्पन्न प्रमतवेदन स्वीकृत िएपमछ नगरपामिकािे सम्वम्न्धत मनिावण व्र्यवसार्यीिाई कार्यव सम्पन्न
प्रिाणपत्र (वकव कम्प्िीसन सवटववफकेट) ददनुपनेछ ।

१३५. सिर्यिन्दा अम्घ काि सम्पन्न गनेिाई पुरस्कार ददन सवकनेेः (१) खररद सम्झौतािा तोवकएको अवमधिन्दा अम्घ काि सम्पन्न गने
मनिावण व्र्यवसार्यीिाई नगरपामिकािे पुरस्कार ददन ससने व्र्यवस्था गनव ससनेछ ।
(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको पुरस्कारको रकि मनधावरण गदाव खररद सम्झौतािा तोवकएको सिर्य िन्दा जमत ददन अम्घ कार्यव
सम्पन्न िएको हो त्र्यमत ददनका िामग उपमनर्यि (३) बिोम्जिको आधारिा मनधावरण गनुप
व नेछ ।
(३) उपमनर्यि (२) बिोम्जिको दर मनधावरण गदाव मनिावण व्र्यवसार्यीिे खरीद सम्झौतािा तोवकएको अवमधमित्र काि सम्पन्न गनव
नसके वापत दै मनक रुपिा जमत रकि नगरपामिकािाई पूव व मनधावररत िमतपूमतव मतनुव पने हो त्र्यमत नै रकि बराबरको दर
मनधावरण गनुव पनेछ ।

(४) र्यस मनर्यििा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएता पमन पुरस्कारको कुि रकि सम्झौता रकिको दश प्रमतशतिन्दा बढी हुने
छै न ।

१३६. सुववस्ताको आधारिा खररद सम्झौताको अन्त्र्य गदाव ददनुपने ि ुक्तानी : (१) नगरपामिकािे ऐनको दफा ५९ को उपदफा (४)
बिोम्जि साववजमनक वहतको िामग सुववस्ताको आधारिा सम्झौताको अन्त्र्य गरे कोिा सम्वम्न्धत आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी,

परािशवदाता वा सेवा प्रदार्यकिाई दे हार्य बिोम्जिको रकि ि ुक्तानी ददनु पनेछ । त्र्यसरी ि ुक्तानी ददं दा मनजिे कुनै पेश्की रकि
मिएको रहेछ िने त्र्यस्तो पेश्की कटाएर िात्र ि ुक्तानी ददनु पनेछ :

(क) स्वीकार्यव रुपिा सम्पन्न िईसकेको कार्यव, आपूमतव वा सेवा वापत गनुप
व ने ि ुक्तानी बाँकी िए सो ि ुक्तानी,
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दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा थप गररएको ।

(ख) खररद सम्झौता बिोम्जि नगरपामिकाको प्रर्योजनको िामग उत्पाददत िािसािानको िूल्र्य, मनिावणस्थििा ल्र्याइएका मनिावण
सािग्री,
(ग) मनिावण स्थिबाट उपकरण हटाउन िाग्ने िनामसव खिव,
(घ) मनिावण कार्यविा िात्र िगाईएका ववदे शी किविारीको स्वदे श वफती खिव, र
(ङ) आवश्र्यक िए मनिावण कार्यवको सं रिण र सुरिा खिव ।

(२) उपमनर्यि (१) िा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएता पमन नगरपामिकािे साववजमनक वहतको िामग सुववस्ताको आधारिा खररद
सम्झौता अन्त्र्य गनव ददएको सूिना आपूमतवकताविे प्राप्त गरे को मिमतिे सात ददनमित्र मसपिेन्टको िामग तर्यार हुने र तर्यार िएका
िािसािान त्र्यस्तो सम्झौताका सतव र िूल्र्यिा स्वीकार गनुव पनेछ ।

(३) उपमनर्यि (२) िा उम्ल्िम्खत िािसािान बाहेक अन्र्य सािानको सम्बन्धिा नगरपामिकािे दे हार्य बिोम्जि गनव ससनेछ :
(क) िािसािानको कुनै अं श पूरा गराई सम्झौतािा उम्ल्िम्खत सतव र िूल्र्यिा प्राप्त गने , वा

(ख) बाँकी रहेका िािसािानको आपूमतव आदे श रद्ध गने र आपूमतवकताविे आंम्शक रुपिा तर्यार गरे को िािसािान वा सेवा र
सम्झौता अन्त्र्य हुन ु अगावै आपूमतवकताविे खररद गरे को सािग्री वा पाटवपूजाव वापत आपसी सहिमतबाट िञ्जुर गररएको रकि
मनजिाई ि ुक्तानी गने ।

१३७. खररद सम्झौता उल्िं घन िए प्राप्त हुने उपिारेः (१) खररद सम्झौतािा आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी, परािशवदाता वा सेवा
प्रदार्यकिे खररद सम्झौताको उल्िं घन गरे िा नगरपामिकािाई प्राप्त हुने उपिार उल्िेख गनुप
व नेछ ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको उपिार ऐनको दफा ५९ िा िेम्खएको अमतररक्त दे हार्य बिोम्जि हुन ससनेछ :—
(क) त्रुवटपूण व कार्यव अस्वीकार गने,
(ख) त्रुवटपूण व िािसािान तत्काि हटाउने र सम्वम्न्धत आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यबसार्यी, परािशवदाता वा सेवा प्रदार्यकबाट
प्रमतस्थापन गनव िगाउने,
(ग) सिर्यिा कार्यव सम्पादन हुन नसके वापतको पूबव मनधावररत िमतपूमतव प्राप्त गने,

(घ) सम्झौताको अन्त्र्य गने र सम्झौता बिोम्जिको काि नगने आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी, सेवा प्रदार्यक वा परािशवदाताको
खिविा त्र्यस्तो कार्यव सम्पन्न गराउने,

(ङ) आनुषांमगक िमतपूमतव िराउने, र

(ि) प्रिमित कानून वा खररद सम्झौता बिोम्जि उपिब्ध हुने अन्र्य उपिार ।
पररच्छे द–१२

आर्य ठे क्का बन्दोबस्त सम्वम्न्ध व्र्यवस्था
१३८. आन्तररक आर्यको िामग ठे क्का वन्दोवस्त गनव ससनेेः (१) प्रिमित कानून बिोम्जि सिािे मनणवर्य गरे अनुसारको कर, सेवाशुल्क,
दस्तूर तथा अन्र्य आन्तररक आर्य असूि गनव एक आमथवक वषवको िामग ठे क्का बन्दोवस्त गनव सवकनेछ ।
तर, आन्तररक आर्य बृवद्ध हुने दे खीएिा वा पटक पटक ठे क्का बन्दोबस्त गदाव प्रशासमनक दावर्यत्व बढ्न जाने अवस्थािा बढीिा तीन
वषवसम्िको िामग एकैपटक ठे क्का बन्दोबस्त गनव सवकनेछ ।

स्पष्टीकरणेः र्यस मनर्यिको प्रर्योजनको िामग “आन्तररक आर्य” िन्नािे नेपािको सं ववधानको अनुसूम्ि–८ र अन्र्य सं घीर्य तथा
प्रदे श कानूनिे प्रदान गरे को अमधकार अन्तगवत रही आफ्नो िेत्रमित्र सं किन गनव पाउने आर्य सम्झनु पछव।

(२) र्यस मनर्यि बिोम्जि ठे क्का बन्दोबस्त गदाव िागत प्रिावकारी हुन,े प्रशासमनक सहजता हुने वा आर्य बृवद्ध हुनससने अवस्थािा ऐन

ु
र र्यस मनर्यिाविीको अधीनिा रही अन्र्य गाउँ पामिका वा नगरपामिकासं ग आपसी सहिमतद्वारा सं र्यक्त
रुपिा ठे क्का बन्दोबस्त
गनव सवकनेछ ।

(३) र्यस मनर्यि बिोम्जि ठे क्का बन्दोबस्त गदाव सािान्र्यतर्या आमथवक वषव शुरु हुन ु अगामड नै ठे क्का सम्झौता गररससनु पनेछ ।
(४) उपमनर्यि (१) बिोम्जि ठे क्का बन्दोवस्त गदाव दे हार्यको कार्यवववमध अपनाउनु पनेछ :
क. आगािी आमथवक वषवको िामग प्रत्र्येक आन्तररक आर्य स्रोतको उपिब्धता, सम्िाववत पररिािन, सो स्रोत पररिािनको
व्र्यवस्थापन तथा िागत र िािु वषवको ठे क्का अङ्क सिेत वविार गरी आन्तररक आर्यको प्रिेपण गरी न्र्यूनति ठे क अङ्क र
असुिी कार्यवतामिका सिेत िएको कार्यावन्वर्यन कार्यव र्योजना तर्यार गनुप
व नेछ ।
ख. खण्ड क. बिोम्जि असूिी कार्यवतामिका र कार्यावन्वर्यन कार्यवर्योजना तर्यार िईसकेपमछ ठे क्का बन्दोबस्त गनवको िामग आमथवक
ऐनिे मनधावरण गरे को दररे ट, ठे क्काका सािान्र्य तथा ववशेष सतवहरु र सूिनािा उल्िेख गररने कुराहरु तथा अन्र्य आवश्र्यक
वववरणहरु सिेत सिावेश िएको ठे क्का सम्वम्न्ध कागजात तर्यार गनुप
व नेछ ।

ग. खण्ड क. बिोम्जिको कार्यावन्वर्यन कार्यव र्योजनाको आधारिा कुनै आन्तररक आर्य पाँि िाख रुपैर्याँ िन्दा कि उठ्ने िएिा
सोझै वातावद्वारा र सो िन्दा बढी उठ्ने िएिा बोिपत्र आह्वान गरी सम्झौता गनुप
व नेछ ।
घ. खण्ड ग. बिोम्जि बोिपत्र आह्वान गदाव दशिाख रुपैर्याँसम्ि िए स्थानीर्य स्तरिा मनर्यमित प्रकाशन हुने दै मनक पमत्रका वा
राविर्यस्तरको पमत्रकािा कम्तीिा पन्र ददनको म्र्याद ददई सूिना प्रकाशन गनुव पनेछ र त्र्यस्तो सूिना कार्याविर्य, वडा

कार्याविर्यहरु, म्जल्िा प्रशासन कार्याविर्य, म्जल्िा सिन्वर्य समिमतको कार्याविर्य, िािपोत कार्याविर्य, कोष तथा िेखा
मनर्यन्त्रक कार्याविर्य, तथा मनिावण व्र्यवसार्यी सं स्था िए त्र्यस्ता सं स्थाको कार्याविर्यिा सिेत सवैिे दे ख्ने गरी साववजमनक

ठाउँ िा सूिना टाँस गरी सोको िुि ुल्का वा टाँसक
े ो जानकारी प्राप्त गनुव पनेछ । दशिाख रुपैर्याँ िन्दा बढी िएिा

कम्तीिा तीस ददनको म्र्याद ददई राविर्यस्तरको दै मनक पमत्रकािा सूिना प्रकाशन गनुव पनेछ । र्यस्तो सूिना कार्याविर्यको
वेिसाईटिा सिेत राख्नु पनेछ ।

ङ. खण्ड घ. बिोम्जिको सूिनािा दे हार्यका कुराहरु खुिाउनु पनेछ :
(१) ठे क्काका िु्र्य िु्र्य सतवहरु,
(२) स्रोतगत र स्थानगत वववरण र उठाउनु पने आन्तररक आर्यको सम्िाववत पररिाण,
(३) ठे क्का सम्झौता बिोम्जिको रकि एकिुष्ट बुझाँउदा छु ट ददईने िए सो कुरा,
(४) बोिपत्र फारि प्राप्त हुने स्थान र तररका,
(५) बोिपत्र पठाउनु पने तररका,

(६) बोिपत्र पठाउनु पने कार्याविर्य वा अमधकारीको नाि,
(७) बोिपत्र बापत िाग्ने दस्तुर,

(८) बोिपत्र दाम्खिा हुनपु ने अम्न्ति मिमत र सिर्य, तथा बोिपत्र खोमिने सिर्य, मिमत र स्थान,
(९) बोिपत्र उपर मनणवर्य हुने मिमत,

(१०) जिानत बापत राख्नु पने रकि वा वैंङ्कग्र्यारे न्टीको वकमसि र िान्र्य अवमध,
(११) अन्र्य आवश्र्यक कुराहरु ।

ि. खण्ड ङ. को उपखण्ड (७) बिोम्जि बोिपत्र फारािको दस्तुर कार्यि गदाव मनर्यि ५६ िा उल्िेख िए बिोम्जिको िूल्र्य
कार्यि गनुव पनेछ ।
छ. खण्ड ङ. बिोम्जि प्रकाम्शत सूिनाको म्र्यादमित्र पनव आएका बोिपत्रहरुको दताव, खोल्ने कार्यवववमध, बोिपत्रदाताको
प्रमतमनमधिे पेश गनुप
व ने वववरण तथा अन्र्य कार्यवववमध र्यसै मनर्यिाविीिा उल्िेख िए बिोम्जि हुनेछ ।

ज. खण्ड घ. बिोम्जि प्रथि पटक बोिपत्र आह्वान गदाव बोिपत्र पनव नआएिा वा रीत पूवक
व को एउटा पमन बोिपत्र प्राप्त
निएिा वा कबोि अङ्क अनुिामनत न्र्यूनति ठे क्का अङ्किन्दा कि िएिा पवहिो पटकको िामग तोवकएको म्र्यादिन्दा
कम्तीिा आधा म्र्याद ददई पुनेः बोिपत्र आह्वान गनुप
व नेछ ।
झ. खण्ड ज. बिोम्जि दोस्रो पटक सूिना प्रकाशन गदाव पमन बोिपत्र नपरे िा कम्तीिा सात ददनको म्र्याद ददई खण्ड ङ.
बिोम्जिको सूिनािा दे हार्यको कुराहरु थप गरी साववजमनक बढाबढको सूिना प्रकाशन गनुप
व नेछेः–
(१) बढाबढ हुने स्थान,

(२) बढाबढ हुने सिर्य र मिमत,

(३) अन्र्य आवश्र्यक कुराहरु ।

(५) उपमनर्यि (४) को खण्ड ङ. र खण्ड झ. बिोम्जि प्रकाम्शत सूिना बिोम्जि बोिपत्र ददने वा डाँक बोल्ने व्र्यम्क्तिे आफूिे
कबूि गरे को अङ्कको पाँि प्रमतशत रकि नगदै वा सूिनािा तोवकएको बैं ङ्किा जिानत वापत रकि जम्िा गरे को सक्कि िौिर
वा नेपाि राि बैं ङ्कबाट िान्र्यता प्राप्त बैङ्किे जारी गरे को कम्तीिा नब्बे ददन म्र्याद िएको ववडवण्डको सक्कि प्रमत सं िग्न
राख्नुपनेछ ।
तर, र्यस मनर्यि बिोम्जि वढावढ गदाव कवोि अङ्क तोवकए बिोम्जिको न्र्यूनति अङ्किन्दा घटी हुन आएिा राजश्व परािशव समिमतको
मसफाररसिा नर्याँ न्र्यूनति अङ्क कार्यि गरी पूनेः र्यस मनर्यिाविी अनुसारको प्रकृर्या अपनाई आन्तररक आर्य सं किनको व्र्यवस्था
गनव सवकनेछ ।
(६) र्यस मनर्यिाविी बिोम्जि जफत हुने अवस्थािा बाहेक उपमनर्यि (५) बिोम्जि राम्खएको जिानत वापतको रकि सो जिानत
राख्ने व्र्यम्क्त वा सं स्थािे ददएको बोिपत्र वा बोिेको डाँक अस्वीकृत िएको मिमतिे तीस ददनमित्र मनजिाई वफताव गनुव पनेछ ।

तर, कुनै ठे क्काको ििन पूजी नमिएसम्ि वा पट्टा नउठाएसम्ि जिानत वफताव नगरी स्थमगत राख्न बाधा पने छै न ।

(७) उपमनर्यि (४) अन्तगवत प्रकाम्शत सूिनािा बढाबढको िामग तोवकददएको सिर्य वा मिमतिन्दा पमछ वा त्र्यस्तो सूिनािा
बढाबढको िामग तोवकददएको स्थानिा बाहेक अन्र्य कुनै स्थानिा वा हुिाक, फोन वा फ्र्याससद्वारा बोिेको कुनै पमन डाँक
उपर कुनै कारबाही गररने छै न ।

(८) र्यस मनर्यि बिोम्जि पनव आएका वोिपत्र वा डाँक बढाबढको प्रस्तावको िामग पेश िएका कागजातहरु बोिपत्रका सतव
बिोम्जि िए निएको हेरी र्यस मनर्यिाविी बिोम्जिको बोिपत्र िूल्र्यांकन समिमतिे मसफाररस सवहत मनणवर्यको िामग पेश
गनुपनेछ ।

१३९. ठे क्का स्वीकृत गनेेः (१) मनर्यि १३८ बिोम्जि प्रकाम्शत सूिना अनुसार दाम्खिा िएको कुनै वा सबै बोिपत्र वा बोिेको कुनै वा

सबै डाँक मनर्यि १३८ को उपमनर्यि (८) बिोम्जिको मसफाररसका आधारिा कुनै कारण दे खाई वा नदे खाई स्वीकृत वा अस्वीकृत
गनव ससनेछ ।

(२) र्यस मनर्यि बिोम्जि ठे क्का स्वीकृत गदाव ठे क्काका सतवहरु पूरा गरी सारिूत रुपिा प्रिावग्राही दे खीएका बोिपत्रहरु िध्र्ये सबैिन्दा
बढी अं क कबोि गनेको बोिपत्र स्वीकृत गनुप
व नेछ ।

(३) मनर्यि १३८ बिोम्जि डाँक बढावढ गदाव न्र्यूनति अङ्कबाट बढाबढ शुरु गरी सबैिन्दा बढी डाँक कबोि गनेवािाको डाँक
तत्कािै मनर्यि ६१ बिोम्जिको धरौटी वा वैंङ्क ग्र्यारे न्टी मिई स्वीकृत गनुप
व नेछ ।

(४) र्यस पररच्छे द बिोम्जिको बोिपत्र वा साववजमनक बढाबढको डाँक स्वीकृत गने अमधकार मनर्यि ७६ िा उम्ल्िम्खत
अमधकारीहरुिाई सोही मनर्यििा उल्िेख िए बिोम्जि हुनेछ ।

१४०. पट्टा ददने र कबुमिर्यत गराउनेेः (१) र्यस मनर्यिाविी बिोम्जि आन्तररक आर्य उठाउने बोिपत्र वा डाँक स्वीकृत िैसकेपमछ
कार्याविर्यिे सात ददनमित्र सोको सूिना बोिपत्र वा डाँकवािािाई ददनुपनेछ ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि सूिना जारी गदाव बाटोका म्र्याद बाहेक सात ददनको म्र्याद ददई सो म्र्यादमित्र आफ्नो कबूि बिोम्जि
कबुमिर्यत गनव नआएिा त्र्यस पमछको बोिपत्र वा डाँकवािािाई ठे क्का ददइने ववषर्य स्पष्ट खोिी सूिना तािेि गनुव गराउनु
पनेछ ।
स्पष्टीकरणेः र्यस मनर्यिको प्रर्योजनको िामग स्थानीर्य पत्रपमत्रकािा प्रकाम्शत गररएको साववजमनक सूिनािाई सूिना तािेिी िएको
िामननेछ ।
(३) उपमनर्यि (१) र (२) बिोम्जि जारी िएको सूिनाको म्र्यादिा बोिपत्र वा डाँकवािा हाम्जर िई कबुमिर्यत गनव िञ्जूर गरे िा
मनजबाट तुरुन्त कबुमिर्यत गराई मनजिाई पट्टा वा ििन पूजी ददनु पनेछ । त्र्यस्तो बोिपत्र वा डाँकवािा हाम्जर निएिा वा
आफ्नो कबुि बिोम्जि कबुमिर्यत गनव िञ्जूर नगरे िा मनज पमछको दोस्रो, तेस्रो िि अनुसार अरु बोिपत्र वा डाँकवािािाई
प्राथमिकता ददई उपमनर्यि (२) बिोम्जिको सूिना जारी गरी ठे क्का बन्दोबस्त गनुव पनेछ । र्यसरी दोश्रो, तेश्रो िि अनुसार
सम्झौता गनुप
व ने अवस्थािा सम्झौता गनव नआउने बोिपत्र वा डाँकवािाको धरौटी जफत गनुप
व नेछ । जफत गरे को धरौटी
रकि िन्दा तल्िो िििा जाँदाको बोि रकिको अन्तर वढी हुने िएिा सो अन्तर वरावरको रकि अम्घल्िो ििको
बोिकताववाट सरकारी वाँकी सरह असूि उपर गररनेछ ।

तर, र्यसरी ठे क्का वन्दोवस्त गदाव त्र्यस्तो रकि अनुिान गरे को अङ्क िन्दा कि हुने रहेछ िने र्यस मनर्यिाविीको प्रकृर्या पुर्यावई पुनेः
बोिपत्र आह्वान गनुप
व नेछ ।

ु रुपिा बोिपत्र आह्वान गनुप
(४) मनर्यि १३८ को उपमनर्यि (२) बिोम्जि सं र्यक्त
व ने अवस्थािा सोको व्र्यवस्थाको िामग बोिपत्र वा
ु
बढाबढको िामग कार्यवसतव तोकी सं र्यक्त
समिमतको व्र्यवस्था

ु
गनुप
व नेछ । सं र्यक्त
समिमतको अम््तर्यारवािािे बोिपत्र

ु समिमत सिि पेश
खोमिएको वा डाँक बोिाइएको तीन ददनमित्र बोिपत्र वा डाँक स्वीकृत गने वा नगने मनणवर्यका िामग सं र्यक्त
ु समिमतिे पेश िएको पन्र ददनमित्र बोिपत्र वा डाँक स्वीकृत िए वा निएको
गरी मनकासा िए बिोम्जि गनुव पनेछ । सं र्यक्त

मनकासा ददइससनुपनेछ । तोवकएको म्र्यादमित्र पेश नगरे को वा मनकासा नददएको कारणिे कुनै हानी नोससानी िएिा र्यसरी
हानी नोससानी िएको रकि जसको वढिाई वा िापरवाहीिे गदाव हानी नोससानी िएको हो सोही व्र्यम्क्तबाट असूि उपर
गररनेछ ।

(५) बोिपत्र वा डाँक स्वीकृत िए पमछ त्र्यस्तो वोिपत्रदाता वा डाँकवािाबाट स्वीकृत ठे क्का अङ्कको कुि रकिको नेपाि राि
बैङ्कबाट िान्र्यता प्राप्त वाम्णज्र्य बैं ङ्कको कम्तीिा छ िवहना म्र्याद िएको परफरिेन्स वण्ड वा नगदै रकि प्राप्त िएपमछ ठे क्का
पाउने सबै सतव खुिाई सम्वम्न्धत ठे केदारसँग कवुमिर्यत गराई पट्टा ददनुपनेछ ।

(६) बोिपत्र वा डाँक स्वीकृत िएको सूिना प्राप्त िएपमछ सो सूिनािा तोवकएको म्र्यादमित्र बोिपत्र वा डाँकवािािे ििन पूजी
नमिएिा वा पट्टा नउठाएिा मनजिे मनर्यि १३८ को उपमनर्यि (५) बिोम्जि राखेको जिानत जफत गरी सं म्ित कोषिा
दाम्खिा गररनेछ ।
१४१. ठे क्का रकिको वकस्ता बुझाउने तररकाेः (१) आन्तररक आर्य उठाउने कार्यवको ठे क्का बन्दोबस्त गदाव असूि गनुव पने वकस्ताको अङ्क
मनधावरण ठे क्का सम्वम्न्ध सूिना र बोिपत्रिा उम्ल्िम्खत असूिी कार्यवतामिका र अन्र्य सतव बिोम्जि हुनेछ ।

तर, र्यसरी कार्यवतामिका बनाउँ दा राजस्व उठ्ने सम्िाव्र्य सिर्य र ि ुक्तानी गने वकस्ताको सिर्य मििान िएको र वकस्ताहरु बीिको
सिर्यान्तर िार िवहनािन्दा बढी निएको हुनपु नेछ ।

(२) ठे केदारिे सम्झौताको सिर्यिा ठे क अनुसारको सम्पूण व रकि एकिुष्ट बुझाएिा औम्ित्र्य हेरी बढीिा दश प्रमतशतसम्ि छूट ददन
सवकनेछ ।

तर र्यस्तो छूटको प्रमतशत बोिपत्र वा बढाबढको सूिनािा उल्िेख िएको हुन ु पनेछ ।

१४२. ठे क्का तोड्नेेः (१) पट्टा कबुमिर्यतको कुनै सतव बम्खविाप हुने काि गरे कोिा वा त्र्यस्तो सतव बिोम्जि गनुव पने कुनै काि नगरे िा
बाहेक र्यस मनर्यिाविी बिोम्जि पट्टा कबुमिर्यत िैसकेपमछ ठे क्काको अवमध ि ुक्तान नहुँदै बीिैिा कुनै ठे क्का तोड्न वा छोड्न हुँदैन ।

(२) कुनै ठे केदारिे तोकेको दरिन्दा बढी दरिा कर असूि गरे िा वा सम्झौतािा उल्िेख निएका िािवस्तुिा कर, सेवाशुल्क वा

दस्तुर असूि गरे िा वा अन्र्य तहिे मिएको करको प्रिाण हुँदाहुँदै दोहोरो हुने गरी कर असूि गरे िा त्र्यस्तो रकि र सोही

रकि बराबरको रकि हजावना स्वरुप त्र्यस्तो ठे केदारबाट असूि गरी बढी मिएको वा दोहोरो पनव गएको रकि सम्वम्न्धत
व्र्यम्क्तिाई वफताव गररनेछ ।

(३) उपमनर्यि (२) िा उम्ल्िम्खत विर्याकिाप पुनेः दोहोररएिा त्र्यस्तो ठे केदारको ठे क्का तोडी धरौटी जफत गररनेछ । र्यसरी धरौटी

जफत गरी नर्याँ ठे क्का वन्दोवस्त गदाव साववकको रकि िन्दा कि रकि प्राप्त िएिा र नर्याँ ठे क्का वन्दोवस्त गदाव िागेको रकि
असूि उपर निएिा सरकारी वाँकी सरह असूि उपर गरी मनजको नाि कािोसूिीिा राखी अन्र्य स्थानीर्य तहहरु र व्र्यवसार्य
दताव वा इजाजत पत्र ददने कार्याविर्यिाई सिेत जानकारी ददइनेछ ।

(४) उपमनर्यि (३) बिोम्जि ठे क्का तोमडएको अवस्थािा बाँकी ठे क्का अवमधको मनमिि बोिपत्र वा डाँक बढाबढको प्रमतस्पधाविा रहेका
ििानुसारका बोिपत्रदाता वा डाँकवािासँग दािासाहीिे नर्याँ ठे क्का अं क कार्यि गरी मनर्यिानुसारको धरौटी रकि र बैंक

ग्र्यारे ण्टी मिई साववकको स्वीकृत ठे क्काको दरिा नर्याँ असूिी कार्यवतामिका बनाई ठे क्का बन्दोबस्त गनव सवकनेछ । र्यसरी बाँकी
अवमधको िामग ठे क्का बन्दोबस्त गनव नसवकएिा कार्याविर्यिे पुनेः बोिपत्र आह्वान गनुप
व नेछ ।

(५) उपमनर्यि (४) बिोम्जि नर्याँ ठे क्का बन्दोबस्त गनव वा पुनेः ठे क्का बन्दोबस्त गनव िाग्ने सिर्य सम्िको बीिको अवमधका िामग
कार्याविर्यिे आर्य संकिन सम्वम्न्ध अन्र्य उपर्युक्त व्र्यवस्था गनव ससनेछ ।
(६) उपमनर्यि (३) बिोम्जि ठे क्का तोमडएकोिा त्र्यसबाट िएको नोससानी र सम्वम्न्धत ठे केदारबाट मिनु पने बाँकी िएिा त्र्यसको
दश प्रमतशत छु ट सिेत सो ठे केदारिे राखेको जिानतबाट असूि निए मनजबाट सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररनेछ ।

तर आमथवक ऐनिे तोकेको आधारिा काबु बावहरको पररम्स्थमत परी ठे केदारिे सो ठे क्काको काि गनव नसकेको रहेछ िने सिािे सो
बिोम्जि असूि गनुव पने रकििध्र्ये राजश्व परािशव समिमतको परािशविा उपर्युक्त रकि मिनाहा ददन ससनेछ ।

(७) र्यस मनर्यििा जे सुकै िेखेको िएतापमन सं घीर्य सरकार वा प्रदे श सरकारको मनणवर्य वा अदाितको फैसिा बिोम्जि कुनै ठे क्का

तोड्नु पने िएिा त्र्यस्तो ठे क्काको सम्झौता बिोम्जिको कूि अवमध र ठे क्का तोडेको मिमतिाई आधारिा ठे क्का नििेको अवमधको
दािासाहीिे हुने रकि वफताव गने गरी ठे क्का तोड्न वाधा परे को िामनने छै न ।

१४३. बसर्यौता रकि असूिी सम्वम्न्ध व्र्यवस्थाेः (१) कार्याविर्यिे ववमिन्न कारणवाट असूि हुन नसकी वाँकी रहेको बसर्यौता रकि असूि
गनव बसर्यौता असूिी कार्यवर्योजना वनाई रकि असूि उपर गनुप
व नेछ ।
(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि असूि गनुप
व ने रकि असूिीको िामग स्थानीर्य प्रशासन, प्रहरी, नागररक सिाज वा अन्र्य व्र्यम्क्तको
सिेत सहर्योग मिन सवकनेछ ।
(३) उपमनर्यि (२) बिोम्जि सहर्योग प्राप्त िै बसर्यौता रकि असूिी िएिा सम्वम्न्धत व्र्यम्क्त वा सं स्थािाई असूिी अङ्कको बढीिा
५ प्रमतशतसम्ि रकि पुरस्कार स्वरुप उपिव्ध गराउन सवकनेछ । एक िन्दा वढी व्र्यम्क्त वा सं स्थाको सविर्यतािा बसर्यौता
रकि असूिी िएको िए र्यस्तो पुरस्कार रकि दािासाहीबाट उपिव्ध गराउनु पनेछ ।

(४) उपमनर्यि (१),(२) र (३) बिोम्जिको प्रकृर्याबाट पमन रकि असूि उपर हुन नसकेिा सरकारी वाँकी सरह रकि असूि उपर
गररनेछ।

१४४. सम्पम्ि तथा उत्पादनको वविी सम्वम्न्ध व्र्यवस्थाेः (१) नगरपामिकािे आफ्नो स्वामित्विा रहेको र आफूिे गरे को उत्पाददत वस्तु
तथा सेवाको वविी गदाव र्यस मनर्यिको अमधनिा रही गनुप
व नेछ।

तर, अिि सम्पम्ि मबिी गदाव नेपाि सरकारको स्वीकृमत मिनुपनेछ ।
(२) उपमनर्यि (१) अनुसार अन्र्य उत्पादनहरुको िूल्र्य मनधावरण एवं मबिी प्रविर्या व्र्यवस्थापनका िामग कार्यवपामिकािे आवश्र्यक
कार्यवववमध तर्य गनवससनेछ ।

पररच्छे द–१३
वववाद सिाधान सम्वम्न्ध व्र्यवस्था
१४५. वववाद सिाधान सम्वम्न्ध संर्यन्त्रेः नगरपामिका र मनिावण व्र्यवसार्यी, आपूमतवकताव, सेवा प्रदार्यक वा परािशवदाताबीि खररद सम्झौता

कार्यावन्वर्यनको मसिमसिािा कुनै वववाद उत्पन्न िएिा ऐनको दफा ५८ विोम्जि आपसी सहिमतबाट वववाद सिाधान गनुप
व ने ववषर्य,
वववाद सिाधानको िामग मनवेदन ददने प्रविर्या, आपसी सहिमतको िामग हुने बैठक तथा मनणवर्यहरुको प्रविर्या सिेत खररद सम्झौतािा
उल्िेख गरी त्र्यस्तो वववाद सिाधान गनुप
व नेछ ।

१४६. िध्र्यस्थको िाध्र्यिद्धारा वववाद सिाधान गनेेः मनर्यि १४५ बिोम्जिको प्रविर्याद्वारा खररद सम्झौता कार्यावन्वर्यनको ववषर्यिा
नगरपामिका र मनिावण व्र्यवसार्यी, परािशवदाता वा सेवाप्रदार्यकबीि उत्पन्न िएको वववाद आपसी सहिमतवाट सिाधान हुन नसकेिा
प्रिमित कानून बिोम्जि िध्र्यस्थको िाध्र्यिबाट त्र्यस्तो वववाद सिाधान गने कारबाही शुरु गनुप
व नेछ ।
पररच्छे द–१४
पारदम्शवता र आिरण सम्वम्न्ध व्र्यवस्था
१४७. खररद कारबाही सम्वम्न्ध कागजात उपिब्ध गराउनु पनेेः प्रिमित कानून बिोम्जि िेखा परीिण, अनुगिन, अनुसन्धान वा
मनरीिण गनव अमधकार प्राप्त मनकार्यिे खररद कारबाही सम्वम्न्ध कुनै कागजात िाग गरे िा नगरपामिकािे त्र्यस्तो कागजात िनामसव
सिर्यिा उपिव्ध गराउनु पनेछ ।
१४८. खररद सम्झौताको साववजमनक सूिनाेः (१) नगरपामिकािे खररद सम्झौता गरे को तीन ददनमित्र दे हार्यको िागत अनुिान िएको
खररदको सम्बन्धिा सम्झौताकतावको नाि ठे गाना सम्झौता बिोम्जिको कार्यव, उद्देश्र्य, रकि अवमध िगार्यत अन्र्य आवश्र्यक वववरण
सवहतको सूिना साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यको ववद्युतीर्य खररद प्रणािीिा राख्नु पनेछ।
क. बीस िाख रुपैर्याँ िन्दा बवढको अन्र्य सेवा र िािसािान
ख. बीस िाख रुपैर्याँ िन्दा बढीको परािशव सेवा
ग. दुई करोड रुपैर्याँ िन्दा बढीको साववजमनक मनिावण।
(२) उपमनर्यि १ बिोम्जिको वववरण नगरपामिकाको वेबसाइटिा सिेत राखी म्जल्िा सिन्वर्य समिमत म्जल्िा प्रशासन कार्याविर्य
प्रदे श िेखा मनर्यन्त्रक कार्याविर्य म्जल्िा कोष तथा िेखा मनर्यन्त्रक कार्याविर्यको सूिना पाटीिा सिेत टाँस गने व्र्यवस्था
मििाउनु पनेछ।
(२क)उपमनर्यि २ बिोम्जिको सूिना मनिावणस्थििा सिेत सबैिे हेन व र दे ख्न सवकने गरी सूिना पाटी बनाई राख्नु पने छ।
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(३) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको सूिनािा बोिपत्र वा परािशव सेवा िूल्र्याङ्कन पररणािको अमतररक्त बोिपत्र, प्रस्ताव वा मसिवन्दी
दरिाउपत्र सम्वम्न्ध सूिना प्रकाशन िएको मिमत, सिािारपत्रको नाि, सूिना सं ्र्या, खररदको ववषर्य, सम्झौता गने
बोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता वा मसिवन्दी दरिाउपत्रदाताको नाि र ठे गाना र सम्झौताको िूल्र्य खुिाउनु पनेछ ।
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दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा थप गररएको ।

१४९. परािशवदातािे स्वाथव बझाउन नहुनेःे (१) परािशवदातािे नगरपामिकाको सवोपरर वहत हुने गरी व्र्यावसावर्यक, वस्तुगत र मनष्पि
परािशव सेवा प्रदान गनुव पनेछ ।

(२) परािशवदातािे परािशव सेवा प्रदान गदाव आफनो वतविान वा िववष्र्यको अन्र्य कािसँग स्वाथव बाम्झने गरी काि गनुव हुँदैन ।

(३) परािशव सेवा सम्वम्न्ध कािको प्रकृमत परािशवदाताको अन्र्य कुनै सेवाग्राही प्रमतको ववगत वा वतविान दावर्यत्वसँग बाम्झने
खािको वा मनजिे नगरपामिकाको सवोिि वहत हुने गरी कार्यव सम्पन्न गनव नससने खािको िएिा मनजिाई परािशवदाताको
रुपिा मनर्युम्क्त गनव सवकने छै न ।

उदाहरणेः कुनै आर्योजनाको ईम्न्जमनर्यररङ्ग मडजाईन तर्यार गनवको िामग मनर्युक्त गररएको परािशवदातािाई सोही आर्योजनाको
वातावरणीर्य िूल्र्याङ्कन गने परािशवदाता मनर्युक्त गनव वा सरकारी स्वामित्वको कुनै सं स्थाको मनजीकरण सम्वम्न्ध परािशवदातािाई

त्र्यस्तो सम्पम्ि खररद गने खररदकतावको परािशवदाता मनर्युक्त गनव वा मनजिाई वा मनजको नम्जकको नातेदार वा मनजको
सं स्थाको साझेदारको नाििा त्र्यस्तो सम्पम्ि खररद गनव अनुिमत ददन सवकने छै न ।
तर टनव की सम्झौता वा मडजाईन र मनिावण सम्झौताको हकिा र्यो व्र्यवस्था िागू हुनेछैन ।

(४) कुनै आर्योजनाको िामग िािसािान उपिब्ध गराउने वा मनिावण कार्यव गने फिव र त्र्यससँग सम्वम्न्धत अन्र्य सं स्था वा व्र्यम्क्तिे

सोही आर्योजनाको िामग परािशव सेवा प्रदान गनव र कुनै र्योजना तर्यार वा कार्यावन्वर्यन गने कािको िामग मनर्युक्त िएको
परािशवदातृ फिव वा सोसँग सम्वम्न्धत अन्र्य सं स्था वा व्र्यम्क्तिे त्र्यस्तो आर्योजनाको िामग िािसािान आपूमतव गनव ससने छै न ।

१५०. प्रिोिन, भ्रष्टािार वा जािसाजीजन्र्य व्र्यवहारको सूिनाेः नगरपामिकाका कुनै पदामधकारीिे मनजिाई कुनै बोिपत्रदाता वा

प्रस्तावदातािे प्रिोिन ददन प्रस्ताव गरे िा वा अन्र्य कुनै भ्रष्टािार वा जािसाजीजन्र्य काि गरे को थाहा पाएिा सोको सूिना प्रिुख वा
साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिाई ददनु पनेछ ।

१५१. सुपररवेिण र जाँिबुझ गनव ससनेेः खररद कारबाहीिा सं िग्न पदामधकारीिे ऐन र र्यस मनर्यिाविीिा उम्ल्िम्खत कार्यवववमध पािन
गरे नगरे को सम्बन्धिा नगरपामिकािे सिर्य सिर्यिा सुपररवेिण र जाँिबुझ गराउनु पनेछ ।
१५२. कािोसूिीिा राख्नेेः

(१) नगरपामिकािे ऐनको दफा ६३ बिोम्जि कुनै बोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परािशवदाता, सेवाप्रदार्यक,
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आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी वा अन्र्य व्र्यम्क्त, फिव, सं स्था वा कम्पनीिाई कािो सूिीिा राख्नु परे िा त्र्यससम्वम्न्ध ववस्तृत वववरण
र कारण खुिाई सम्बद्ध कागतजातसवहत साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिाई िेखी पठाउनु पनेछ।

(२) उपमनर्यि १ बिोम्जि िेम्ख आएपमछ साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्ये त्र्यस्तो वववरण कारण र कागजातिाई वविार गदाव
त्र्यस्तो बोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परािशवदाता, सेवाप्रदार्यक, आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी वा अन्र्य व्र्यम्क्त, फिव, सं स्था वा
कम्पनीिाई तत्काि साववजमनक खररदिा तीन वषवसम्ि िाग मिनबाट रोक िगाउन ससनेछ।
(३) साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यको उपमनर्यि २ बिोम्जि रोक िगाउने मनणवर्य गरे िा त्र्यस्तो मनणवर्य िएको सात ददनमित्र
सोको सूिना सम्वम्न्धत बोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परािशवदाता, सेवाप्रदार्यक, आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी वा अन्र्य व्र्यम्क्त,
फिव, सं स्था वा कम्पनीिाई ददई साववजमनक रुपिा सूिना प्रकाशन गनुव पनेछ।
(४) उपमनर्यि १ बिोम्जि िेखी आएपमछ उपमनर्यि ३ बिोम्जि खररद कारवाहीिा तत्काि रोक िगाउनु पने अवस्थािा बाहेक
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साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिे सम्वम्न्धत बोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परािशवदाता, सेवाप्रदार्यक, आपूमतवकताव, मनिावण
व्र्यवसार्यी वा अन्र्य व्र्यम्क्त, फिव, सं स्था वा कम्पनीिाई त्र्यसरी प्राप्त वववरण कारण र कागजातको प्रमतमिवप सं िग्न गरी कािो
सूिीिा राख्नु नपने आधारहरु िए त्र्यस्ता आधार र स्पवष्टकरण पेस गनव तीस ददनको अवमधको मिम्खत सूिना मनजको कार्याविर्य
वा घरिा पठाउनु पने छ।
(४क) उपमनर्यि ४ बिोम्जिको मिम्खत सूिना मनजको कार्याविर्य वा घरिा पठाउँ दा मनज फेिा नपरे िा सो सम्बन्धिा राविर्यस्तरको
सिािारपत्रिा कम्तीिा दुई पटक साववजमनक सूिना प्रकाशन गनुव पनेछ र त्र्यसरी सूिना प्रकाशन िएकोिा त्र्यस्तो सूिना
रीतपूवक
व ददएको िामननेछ।
(5) उपमनर्यि ४ बिोम्जि सूिना प्राप्त गरे पमछ सम्वम्न्धत बोिपत्रदाता प्रस्तावदाता परािशवदाता सेवाप्रदार्यक आपूमतवकताव मनिावण

व्र्यवसार्यी वा अन्र्य व्र्यम्क्त, फिव, सं स्था वा कम्पनीिे आफूिाई कािो सूिीिा राख्नु नपने कुनै कारण र आधार िए सो खुिाई
सम्बद्ध कागजात सवहत आफ्नो स्पवष्टकरण साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्य सिि पेश गनुव पनेछ।

(6) उपमनर्यि ५ बिोम्जि स्पवष्टकरण पेश गदाव सम्वम्न्धत बोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परािशवदाता, सेवाप्रदार्यक, आपूमतवकताव, मनिावण
ु
ु ाइ गरी ददन साववजमनक
व्र्यवसार्यी वा अन्र्य व्र्यम्क्त, फिव, सं स्था वा कम्पनीिे मनज र नगरपामिकािाई सँगै राखी सं र्यक्त
सुनव
खररद अनुगिन कार्याविर्य सिि अनुरोध गनव ससनेछ।

ु ाइको िामग अनुरोध िएकोिा र साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिे त्र्यसरी सुनव
ु ाई गनव उम्ित
(7) उपमनर्यि ६ बिोम्जि सुनव
ठानेिा नगरपामिका र बोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परािशवदाता, सेवाप्रदार्यक, आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी र अन्र्य व्र्यम्क्त,
ु ाइ हुने सिर्य र स्थानबारे मिम्खत सूिना पठाउनु पनेछ।
फिव, सं स्था वा कम्पनीिाई त्र्यस्तो सुनव

(8) उपमनर्यि ७ बिोम्जिको सूिना प्राप्त गने साववजमनक मनकार्य र बोिपत्रदाता र

प्रस्तावदाता मसिबन्दी दरिाउपत्रदाता

परािशवदाता सेवाप्रदार्यक आपूमतवकताव मनिावण व्र्यवसार्यी वा अन्र्य व्र्यम्क्त फिव सं स्था वा कम्पनी सोही उपमनर्यििा तोवकएको
अवमधमित्र साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिा उपम्स्थत हुन ु पनेछ।
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दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा १, २ र ३ संशोधन गररएको ।
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दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा ४, ५,६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४ र १५ थप गररएको ।

(९) उपमनर्यि ८ बिोम्जिको अवमधिा दुवै पि उपम्स्थत िएिा साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिे दुवै पििाई आ-आफ्ना
मिम्खत वा िौम्खक स्पवष्टकरण र िनाइ राख्ने िौका ददनु पनेछ।

ु ाइ रोवकने छै न ।
तर कुनै पि उपम्स्थत निएको कारणबाट िात्र सुनव

ु ाई िएकोिा सो सुनव
ु ाइ उपरसिेत वविार गरी र सुनव
ु ाई निएकोिा नगरपामिका र सम्वम्न्धत
(10) उपमनर्यि ९ बिोम्जि सुनव
वोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परािशवदाता, सेवाप्रदार्यक, आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी वा अन्र्य व्र्यम्क्त, फिव, सं स्था वा कम्पनीिे
पेश गरे को कागजातको आधारिा साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिे मनजिाई कािो सूिीिा राख्ने वा नराख्ने मनणवर्य
गनुप
व नेछ।
(11) साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिे उपमनर्यि १० बिोम्जि मनणवर्य गदाव कािोसूिीिा राख्ने मनणवर्य गरे िा सोको जानकारी
नगरपामिका र वोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परािशवदाता, सेवाप्रदार्यक,आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी वा अन्र्य व्र्यम्क्त फिव सं स्था
वा कम्पनीिाई मिम्खत रुपिा ददई राविर्यस्तरको सिािारपत्रिा प्रकाशन गनुप
व नेछ।
(12) उपमनर्यि ११ बिोम्जि मनणवर्य गदाव साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिे कािोसूिीिा नराख्ने मनणवर्य गरे िा उपमनर्यि २
बिोम्जि रोक िगाइएको रहेछ िने त्र्यस्तो रोक स्वत: हट्नेछ र सोको व्र्यहोरा सो कार्याविर्यिे साववजमनक रुपिा प्रकाशन गनुव
पनेछ।
(13) उपमनर्यि १० बिोम्जि मनणवर्य गदाव उपमनर्यि २ बिोम्जि रोक िगाइएको बोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परािशवदाता,
सेवाप्रदार्यक, आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी वा अन्र्य व्र्यम्क्त, फिव, सं स्था वा कम्पनीिाई कािो सूिीिा राख्ने मनणवर्य िएिा
मनजिाई कािो सूिीिा राख्ने सिर्य गणना गदाव त्र्यसरी रोक िगाइएको सिर्यदे खी गणना गनुव पनेछ।
(14) साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिे र्यस मनर्यिाविी बिोम्जि कािो सूिीिा राख्ने कारवाही सो सम्वम्न्ध अनुरोध प्राप्त
िएको मिमतिे ६ िवहनामित्र गरी ससनु पनेछ।

(15) र्यो मनर्यिाविी प्रारम्ि हुन ु अम्घ नगरपामिकािे कुनै वोिपत्रदाता, प्रस्तावदाता, मसिबन्दी दरिाउपत्रदाता, परािशवदाता,
सेवाप्रदार्यक, आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी वा अन्र्य व्र्यम्क्त, फिव, संस्था वा कम्पनीिाई कािो सूिीिा राखेको वा राख्ने मनणवर्य
गरे को िएिा नगरपामिकािे सो कुराको जानकारी साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिाई पठाउनु पनेछ।

१५३. कािो सूिीबाट फुकुवा गनेेः कािो सूिीबाट फुकुवा गने कार्यव प्रिमित सं घीर्य कानून बिोम्जि साववजमनक खररद अनुगिन
कार्याविर्यबाट हुनेछ।

पररच्छे द–१५
ववववध

१५४.

खररद कार्यवको अनुगिन सम्वम्न्ध व्र्यवस्थाेः र्यस मनर्यिाविी बिोम्जि गररने साववजमनक खररद कार्यवको अनुगिन ऐनको दफा

६५ तथा प्रिमित अन्र्य सं घीर्य कानूनिा उल्िेख िए बिोम्जि साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिे गनेछ ।
154.क. आर्योजना व्र्यवस्थापन सेवा (कन्टे न्जेन्सी) खिव सम्वम्न्ध व्र्यवस्था: (१) नगर कार्यवपामिकाबाट सञ्चािन गररने कार्यविि वा
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आर्योजनािाई कार्यवकुशिता, प्रिावकाररता तथा मितव्र्यवर्यताको मसद्धान्तअनुसार सञ्चािनिा सहर्योग पुर्यावउन पूम्ँ जगत िगानीको
सिवष्टगत रकिबाट नगरपामिकािे बढीिा तीन प्रमतशतसम्ि रकि छु ट्याई खिव गररनेछ। र्यस्तो खिवको वहसाब अनुसूम्ि–९
बिोम्जिको ढाँिािा राम्खनेछ ।

तर, कम्न्टन्जेन्सी रकि खिव गदाव कुि पूम्ँ जगत खिवको अनुपातिा िात्र खिव गनव पाईने छ ।

(२) उपदफा (१) बिोम्जि छु ट्याएको रकिको खिव सम्वम्न्ध कार्यवर्योजना नगर सिाबाट स्वीकृत शीषवकको अधीनिा रही दे हार्यका
विर्याकिापहरूिा िात्र खिव गनुप
व नेछ ,
क) आर्योजना सवेिण वा सम्िाव्र्यता अध्र्यर्यन, मडजाइन, ड्रइङ िागत अनुिान तथा वातावरणीर्य, सािाम्जक र प्राववमधक
अध्र्यर्यनसम्वम्न्ध खिव,
ख) सिावेशी र सहिामगतािूिक र्योजना तजुि
व ा, कार्यावन्वर्यन र सुपररवेिण सम्वम्न्ध खिव,
ग) आर्योजना अमििेख व्र्यवस्थापन, र्योजना खाता र रम्जिरसम्वम्न्ध खिव,
घ) कार्यविि वा आर्योजनाको सुपररवेिण, अनुगिन, िूल्र्याङ्कन, जाँिपास तथा प्रमतवेदनसम्वम्न्ध,

ु ाई, गुनासो व्र्यवस्थापन तथा कार्यवववमधिा उम्ल्िम्खत पारदम्शवता र उिरदावर्यत्व कार्यि
ङ) सािाम्जक परीिण, सावजवमनक सुनव
गने गराउने ववषर्य,
ि) उपिोक्ता समिमत गठन, अमििुखीकरण र उपिोक्ता समिमतको प्रशासमनक तथा प्राववमधक सेवा खिव,
छ) आर्योजना व्र्यवस्थापनका िामग िावहने अत्र्यावश्र्यक प्राववमधक उपकरणहरू,
ज) गुणस्तर परीिणका िामग प्रर्योगशािा स्थापना गनव आवश्र्यक खिव,
झ) आर्योजनासँग सम्वम्न्धत सािाम्जक पररिािन कार्यव ।
(३) र्योजना तजुि
व ा गदावका वखत एकिुष्ट रूपिा कन्टे न्जेन्सी छु ट्टर्याएको रहेछ िने आर्योजनागत रूपिा छु ट्टै कन्टे न्जेन्सी रकि
छु ट्याउन पाइने छै न।
१५५. ववशेष पररम्स्थमतिा खररद गने सम्वम्न्ध व्र्यवस्थाेः (१) ऐनको दफा ६६ बिोम्जि खररद गदाव नगरपामिकािे खररदको
आवश्र्यकताको मिम्खत वववरण, गुणस्तर, पररिाण, सतव र कार्यव सम्पन्न गने अवमध जस्ता वववरण तर्यार गरी आकम्स्िक
पररम्स्थमतको सािना गनव आवश्र्यक पररिाण र सिार्यावमधका िामग िात्र र्यथासम्िव प्रमतस्पधाव गराई वा एउटा िात्र मनिावण

पहिलो संशोधन २०७६ द्वारा थप गररएको ।

व्र्यवसार्यी, आपूमतवकताव, परािशवदाता वा सेवा प्रदार्यकसँग मिम्खत दरिाउ वा प्रस्ताव मिई स्वच्छ र उम्ित िूल्र्यको िामग वाताव गरी
खररद गनुप
व नेछ ।

(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि खररद गररएको िएिा दे हार्यका कुरा खुल्ने कागजात मनर्यि १५९ बिोम्जिको अमििेखिा राख्नु पनेछ
:—
(क) ववशेष पररम्स्थमत सम्वम्न्ध वववरण,
(ख) तत्काि खररद नगदाव साववजमनक सुरिा, वहत तथा सािुदावर्यक स्वास््र्यिा पने सं कट,
(ग) खररदका अन्र्य ववमध अपनाउन नसवकने कारण र आधार ।
(३) उपमनर्यि (१) बिोम्जि नगरपामिकािे दशिाख रुपैर्याँिन्दा बढी रकिको खररद गरे को िएिा त्र्यसरी खररद िएको वववरणको
साववजमनक सूिना प्रकाशन गनुव पनेछ र सोको जानकारी साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिाई पठाउनु पनेछ ।
१५६. ववद्युतीर्य संिार िाध्र्यिको प्रर्योगेः (१) ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) को प्रर्योजनको िामग नगरपामिकािे र्यथासम्िव
साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यको वेव पोटवि प्रर्योग गरी ववद्युतीर्य प्रणािीबाट खररद व्र्यवस्थापन गनुप
व नेछ ।
(२) ...............
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१५७. िूल्र्याङ्कन समिमतेः (१) ऐनको दफा ७१ बिोम्जिको िूल्र्याङ्कन समिमतको गठन दे हार्य बिोम्जि हुनेछेः–
(क) प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत वा मनजिे तोकेको अमधकृत

– सं र्योजक

(ग) ववषर्यसँग सम्वम्न्धत प्राववमधक ववशेषज्ञ (सम्िव िए सम्ि अमधकृतस्तर)

– सदस्र्य

(ख) आमथवक प्रशासन शाखा प्रिुख

– सदस्र्य

(घ) कानून अमधकृत

– सदस्र्य

(२) खररद एकाईको प्रिुखिे उपमनर्यि (१) बिोम्जिको समिमतको सम्िवको रुपिा काि गनेछ ।

(३) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको िूल्र्याङ्कन समिमतिे प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतको स्वीकृमत मिई सरकारी वा गैर सरकारी िेत्रका
ववषर्य ववशेषज्ञिाई आफ्नो बैठकिा आिन्त्रण गनव ससनेछ ।

(४) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको समिमतिाई परािशवदाताको सहर्योग आवश्र्यक िएिा स्वीकृत कार्यविि र बजेटको अधीनिा रही
नगरपामिकािे ऐन र र्यस मनर्यिाविीको कार्यवववमध अपनाई परािशवदाता मनर्युक्त गरी ददन ससनेछ ।

(५) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको समिमतिे दरिाउपत्र, बोिपत्र वा प्रस्ताव िूल्र्याङ्कन गने काििा आफूिाई सहर्योग गनव उपसमिमत
गठन गनव ससनेछ ।
(६) िूल्र्याङ्कन समिमतको सम्िविे समिमतको बैठकको िाईन्र्युट तर्यार गरी राख्नु पनेछ र समिमतिा छिफि िएका सम्पूण व ववषर्यको
फाईि खडा गरी राख्नु पनेछ ।
(७) िूल्र्याङ्कन समिमतिे आफ्नो कार्यवववमध आफै मनधावरण गनव ससनेछ ।
(८) िूल्र्याङ्कन समिमतिे र्यस मनर्यििा उल्िेख िए बिोम्जि प्रिुख सिि िूल्र्याङ्कन प्रमतवेदन पेश गनुप
व नेछ ।
१५८. दररे ट मनधावरण समिमतेः

(१) नगरपामिकािे आफ्नो िेत्रिरी वा कुनै िागिा छु ट्टै िागू हुने गरी
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मनिावण सािग्री र ढु वानीको

दररे ट

िेम्शन तथा उपकरणको िाडा र कािदारको ज्र्यािा मनम्ित गनव दे हार्यका सदस्र्यहरु रहेको एक दररे ट मनधावरण समिमत

रहनेछ

:
(क) नगरप्रिुख

–

अध्र्यि

–

सदस्र्य

(ग) प्रिुख/प्रमतमनमध कोष तथा िेखा मनर्यन्त्रक कार्याविर्य

–

सदस्र्य

(घ) प्रिुख/प्रमतमनमध

–

सदस्र्य

(ङ) कार्यावपामिकािे तोकेको कार्यवपामिका सदस्र्य

–

सदस्र्य

(ि) प्रमतमनमध म्जल्िा सिन्वर्य समिमत-सदस्र्य

–

सदस्र्य

(छ) प्रमतमनमध स्थानीर्य तहका नेपाि मनिावण व्र्यवसार्यी िहासं घ

–

सदस्र्य

(ज) प्रमतमनमध स्थानीर्य तहका उद्योग वाम्णज्र्य सं घ

–

सदस्र्य

(झ) प्रिुख प्राववमधक शाखा

–

सदस्र्य–सम्िव

(ख) प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत
शहरी ववकास तथा िवन मनिावण कार्याविर्य
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(२) दररे ट मनधावरण समिमतिे मनिावण सािग्री वा ढु वानीको दररे ट मनधावरण गदाव प्रिमित बजार दरको आधारिा मनधावरण गनुप
व नेछ ।
र्यसरी मनधावरण गररने दररे ट
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असार िसान्तमित्र मनधावरण गरी ससनु पनेछ। र्यसरी आफ्नो िेत्रमित्र िागूहन
ु े दररे ट मनधावरण

गदाव मछिेकका अन्र्य नगरपामिकासँग सिेत सिन्वर्य गरी मनधावरण गनुप
व नेछ ।

(३) दररे ट मनधावरण समिमतिे प्रत्र्येक वषव नगरपामिकािा ििन िल्तीिा रहेका ढु वानी साधनको ढु वानी दर सिेत तोवकददनु पनेछ
।

(४) र्यस मनर्यि बिोम्जि मनधावररत दररे ट कार्यवपामिकाबाट स्वीकृत गरी सोको जानकारी म्जल्िा प्रशासन कार्याविर्य र कोष तथा
िेखा मनर्यन्त्रक कार्यावििा पठाउनु पनेछ ।
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दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा हिहकएको ।
दोस्रो सश
ं ोधन २०७७ द्वारा सश
ं ोधन गररएको ।
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दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा संशोधन गररएको ।
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दोस्रो संशोधन २०७७ द्वारा संशोधन गररएको ।
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(५) दररे ट मनधावरण समिमतको वैठक सम्वम्न्ध कार्यवववमध समिमत आफैिे मनधावरण गरे बिोम्जि हुनेछ ।

१५९. खररद कारबाहीको अमििेखेः (१) नगरपामिकािे हरे क खररद कारबाहीको मनम्म्त छु ट्टै फाइि खडा गरी राख्नुपनेछ ।
(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको फाईििा अन्र्य कागजातका अमतररक्त दे हार्यका कागजातहरु सिेत राख्नुपनेछ :
(क) सम्झौता फाइिको पम्ञ्जका,
(ख) बोिपत्र वा पूवर्य
व ोग्र्यताको िामग गररएको आह्वानको सूिना,
(ग) बोिपत्र, पूवर्य
व ोग्र्यता वा प्रस्ताव आह्वान सम्वम्न्ध कागजातहरु,
(घ) बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजात, पूवर्य
व ोग्र्यता सम्वम्न्ध कागजात वा प्रस्ताब सम्वम्न्ध कागजात सम्बन्धिा बोिपत्रदातािे
स्पष्टीकरणको िामग गरे को अनुरोध र सो सम्बन्धिा नगरपामिकािे सवै सहिागी बोिपत्रदाता वा प्रस्ताबदाताहरुिाई
पठाएको जवाफ,
(ङ) बोिपत्रदाता वा परािशवदातासँग गररएको बोिपत्र पेश गनुव पूवक
व ो बैठकको िाईन्र्युट र नगरपामिकािे सो िाईन्र्युटको
प्रमतमिवप सवै सहिागी बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदाताहरुिाई पठाएको प्रिाण,
(ि) बोिपत्र खोल्दाको िाईन्र्युट,
(छ) बोिपत्रको िूि प्रमत,
(ज) बोिपत्र िूल्र्यांकन समिमतिे बोिपत्र िूल्र्यांकनको मसिमसिािा बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदातािाई सोधेको प्रश्न र सम्वम्न्धत
बोिपत्रदाता वा प्रस्तावदाताबाट नगरपामिकािाई पठाएको जवाफ,
(झ) पूवर्य
व ोग्र्य िएका बोिपत्रदाताको र्योग्र्यता िूल्र्याङ्कनको प्रमतवेदन,
(ञ) पूवर्य
व ोग्र्य बोिपत्रदाताको सूिी,
(ट) वाताव गररएको िए सोको िाईन्र्युट,

(ठ) सफि बोिपत्रदातािाई पठाइएको स्वीकृमतको प्रारम्म्िक सूिनाको प्रमतमिवप,
(ड) असफि बोिपत्रदाताहरुिाई पठाइएको सूिनाको प्रमतमिवप,
(ढ) खररद सम्बन्धिा प्रकाम्शत सबै सूिना,

(ण) प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत सिि र पुनराविोकन समिमत सिि ददएको मनवेदन र सोका सम्बन्धिा सम्वम्न्धत
नगरपामिकािे पेश गरे को रार्य प्रमतविर्या, जानकारी तथा सो सम्बन्धिा िएको मनणवर्य,

(त) खररद सम्झौता,
(थ) प्रगमत प्रमतवेदन, इन्भ्वाइस र मनरीिण प्रमतवेदन जस्ता खररद सम्झौताको कार्यावन्वर्यनसँग सम्वम्न्धत कागजात,
(द) खररद सम्झौतािा सं शोधन गररएको िए सो सम्वम्न्ध कागजात,
(ध) िािसािान प्रामप्त, मनरीिण र स्वीकृमत िगार्यतका कागजात,

(न) मनिावण व्र्यबसार्यी, आपूमतवकताव, परािशवदाता वा सेवा प्रदार्यकसँग िएका सम्पूण व पत्रािार,
(प) सव–कन्रासटरको अनुरोध र सो सम्बन्धिा नगरिे ददएको जवाफ,
(फ) िूल्र्याङ्कन प्रमतवेदन र सोसँग सम्वम्न्धत सम्पूण व कागजात, र
(ब) खररद सम्झौता सम्वम्न्ध वववाद सिाधान गनव िएको कारबाहीसँग सम्वम्न्धत कागजात ।
(३) उपमनर्यि (१) बिोम्जिको अमििेख खररद कारबाही टुं गो िागेको कम्तीिा सात वषवसम्ि सुरम्ित राख्नुपनेछ ।
(४) र्यस मनर्यि बिोम्जि अमििेख रा्दा र्यस मनर्यिाविीिा त्र्यस्तो अमििेखको ढाँिा मनधावरण गररएकोिा सोही बिोम्जि र ढांिा
मनधावरण निएकोिा साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यिे मनधावरण गरे को ढाँिा बिोम्जि राख्नुपनेछ ।
(५) र्यस मनर्यि बिोम्जि अमििेख रा्दा नगरपामिकािे प्रत्र्येक िौमतक सम्पमतको अमििेख राख्नुपनेछ ।
(६) उपमनर्यि (५) बिोम्जि अमििेख रा्दा त्र्यस्तो सम्पमतको िूल्र्य पिास िाख रुपैर्याँिन्दा बढी रहेछ िने सो सम्पमतको िागत
िूल्र्य, हा्रसकट्टी र ििवत सम्िार खिव सवहतको वववरण खुिाउनु पनेछ ।
(७) बोिपत्रको िाध्र्यिबाट गररने खररद कार्यवको सम्झौता कार्यावन्वर्यन िइसकेपमछ सो कार्यवसम्पन्न िएको सं म्िप्त वववरण प्रिाम्णत
गरी आफ्नो कार्याविर्यको वा साववजमनक खररद अनुगिन कार्याविर्यको वेि साइटिा राख्नुपनेछ ।

15९क. आर्योजना जाँिपास र फरफारकसम्वम्न्ध व्र्यवस्था: (१) नगरकार्यवपामिकािे आर्योजना सम्पन्न िएको जानकारी प्राप्त िएपमछ
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िौमतक पूवावधार आर्योजनाको हकिा सम्वम्न्धत प्राववमधकिे पेश गरे को अम्न्ति िूल्र्यांकन कार्यव सम्पन्न प्रमतवेदन र साववजमनक
परीिणको प्रमतवेदन तथा अन्र्य विर्याकिापको हकिा साववजमनक परीिणको प्रमतवेदनको आधारिा तीस ददनमित्र आर्योजना जाँिपास
तथा फरफारक समिमतिे आर्योजनाको जाँिपास गनुप
व नेछ।
(२) नगरस्तरीर्य जाँिपास तथा फरफारक समिमत दे हार्य अनुसार हुनेछ :
नगरप्रिुख वा नगर प्रिुखिे तोकेको पदामधकारी

-

-

सदस्र्य

आमथवक प्रशासन शाखा प्रिुख

-

सदस्र्य

प्राववमधक शाखाबाट एक जना इम्न्ञमनर्यर

-

सदस्र्य

-

सदस्र्य सम्िव

प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत

(३) वडास्तरीर्य जाँिपास तथा फरफारक समिमत दे हार्य अनुसार हुनछ
े :
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सं र्योजक

नगरकार्यावपामिकाको सम्वम्न्धत ववषर्यगत समिमतको सं र्योजक

पहिलो संशोधन २०७६ द्वारा थप गररएको ।

वडाध्र्यि वा मनजिे तोकेको सदस्र्य

-

वडा सम्िव

-

वडाको िवहिा सदस्र्य वा दमित िवहिा एक जना

सं र्योजक
-

सदस्र्य
सदस्र्य सम्िब

१५९ख. सूम्िकृत व्र्यम्क्तिाई प्राथमिकता ददने : सम्वम्न्धत मनिावण व्र्यवसार्यीिे मनिावण कार्यवको िामग प्रिमित कानून बिोम्जि रोजगार
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सेवा केन्द्रिा सूम्िकृत िएका व्र्यम्क्तहरुिाई प्राथमिकता ददनु पनेछ।

१६०. अमधकार प्रत्र्यार्योजन : (१) ऐन र र्यस मनर्यिाविीिा व्र्यवस्था िएका िागत अनुिान सं शोधन गने, खररद सम्झौता सं शोधन गने,
खररद सम्झौताको म्र्याद थप गने र िेररएशन आदे श गने अमधकार प्रत्र्यार्योजन गनव सवकने छै न ।
(२) उपमनर्यि (१) िा उम्ल्िम्खत अमधकारहरु बाहेक र्यस मनर्यिाविी बिोम्जि व्र्यवस्था िएका अरु अमधकारहरु सो अमधकार
प्रर्योग गने अमधकार प्राप्त अमधकारीिे आफू िुमनको कुनै अमधकृतिाई प्रत्र्यार्योजन गनव ससनेछ ।

(३) उपमनर्यि (२) बिोम्जि प्रत्र्यार्योजन िएको अमधकारका सम्बन्धिा त्र्यसरी अमधकार प्रत्र्यार्योजन गने अमधकारीको उिरदावर्यत्व
रवह रहनेछ।

(४) उपमनर्यि (२) बिोम्जि अमधकार प्रत्र्यार्योजन गने अमधकारीिे आफूिे प्रत्र्यार्योजन गरे को अमधकार बिोम्जि िए गरे का कािको
सम्बन्धिा सम्वम्न्धत अमधकारीबाट सिर्य सिर्यिा आवश्र्यक जानकारी मिई राख्नु पनेछ ।
१६१. ढाँिा तोसन ससनेेः (१) र्यस मनर्यिाविी बिोम्जि खररद गररने िािसािान, परािशव सेवा र अन्र्य सेवाको िागत अनुिान
िगार्यतका ववषर्यको ढाँिा िहािेखा परीिकद्वारा तोवकएको ढाँिासँग िेि खाने गरी कार्यवपामिकािे तोसन ससनेछ ।
(२) उपमनर्यि (१) बिोम्जि स्वीकृत गररएको ढाँिा स्थानीर्य राजपत्रिा सूिना प्रकाशन गनुप
व ने छ ।

१६२. अनुसूम्ििा हेरफेर वा थपघट : नगर कार्यवपामिकािे प्रिमित सं घीर्य कानूनिा तोवकएको ढाँिासँग िेि खाने गरी स्थानीर्य
राजपत्रिा सूिना प्रकाशन गरी अनुसूम्ििा आवश्र्यक थपघट वा हेरफेर गनव ससनेछ ।

१६३. बिाउेः र्यस अम्घ नगरपामिकािे प्रिमित कानून विोम्जि गरे का खररद सम्वम्न्ध काि कारवाही र्यसै मनर्यिाविी बिोम्जि िए
गरे को िामननेछ।

अनुसूम्ि – १
(मनर्यि ११ को उपमनर्यि (७) सँग सम्वम्न्धत)
मनिावण कार्यवको िागत अनुिान मनकाल्ने तररका
आइटि

एकाई

आइटिको दररे ट

आइटिको जम्िा पररिाण

आइटिको जम्िा खिव

आइटि (१)

(ि)

(ट)

(ि)X(ट) (छ)X(ठ)

आइटि (२)

(छ)

(ठ)

(ज) X( ड)

आइटि (३)

(ज)

(ड)

.

इत्र्यादद

.

.

जोड = (व) = (ि)X(ट)

+ (छ)X(ठ) + (ज) X( ड) + .....................................)

वकव िाटव स्टाफ खिव – (व) को २.५ प्रमतशतिे = ०.०२५ X (त)
सानामतना अन्र्य खिव – (व) को २.५ प्रमतशतिे = ०.०२५ X (त)
जम्िा िगत इवष्टिेट अङ्क = १.०५ X (त)
नोट : बोिपत्रको अङ्किाई तुिना गदाव िगत अनुिान अङ्क (व) िाई िामननु पछव ।
आइटिको जम्िा (कुि) दररे ट मनकाल्ने तररकाेः

श्रमिकहरुको खिव ...........................................................

(क)

मनिावण सािग्रीको खिव ......................................................

(ख)

र्याम्न्त्रक उपकरणको िाडा (तैल्र्य पदाथव सवहत) ......................

(ग)

वास्तववक दररे ट (क+ख+ग)

............................................

बोिपत्र दाताको ओिरहेड = (घ को १५ प्र.श.) = ०.१५ X(घ).....
जम्िा दररे ट
नोट:

(घ)
(ङ)

(ि) = (घ) + (ङ)

उपरोक्त अनुसार िागत अनुिान तर्यार गररसकेपमछ बजेट व्र्यवस्थापनको िामग आवश्र्यकतानुसार जम्िा िागत अनुिानिा िूल्र्य

सिार्योजन कम्न्टन्जेम्न्स वापत १० प्रमतशतिे , वफम्जकि कम्न्टन्जेम्न्स वापत १० प्रमतशतिे र िूल्र्य अमिवृदद्व कर रकि सिेत
थप गरी िागत अनुिान कार्यि गनुप
व नेछ ।
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दोस्रो संशोधन २०७६ द्वारा थप गररएको ।

अनुसूम्ि–२
(मनर्यि १३ को उपमनर्यि (४) सँग सम्वम्न्धत)
परािशव सेवाको िागत अनुिानको ढाँिा
सेवा खिव शीषवक

एकाई

शीषवकको प्रमत

(क)

(ख)

इकाई दर (ग)

शीषवकको जम्िा

म्शषवकको जम्िा िागत

पररिाण

(ङ)

(घ)

(गXघ)

शीषवक (१) जनशम्क्तको पाररश्रमिक (ङ१)

ङ१= (गxघ)

शीषवक (२)

ङ२=(गxघ)

भ्रिण, बसोबास, िािसािान वा उपकरण वा
सेवा िगार्यतका सोधिनाव हुने खिव (ङ२)
शीषवक (३)

ङ३=(गxघ)

तामिि, गोष्ठी, कागजात छपाई वा अनुवाद
िगार्यतका अन्र्य फुटकर खिव (ङ३ )
कुि जम्िा िागत (ि)

ि= (ङ१+ङ२+ङ३)

कार्याविर्यको

छ=(ि x ०.०५)

व्र्यवस्थापन खिव ५प्रमतशत
(छ)
कूि िागत अनुिान अङ्क (ज)

ज = (ि + छ)

१. बोिपत्र तुिनाको िामग कुि िागत अनुिान अङ्क (ज) हुनेछ ।

२. पाररश्रमिक खिव (ङ१), सोधिनाव हुने खिव (ङ२) र अन्र्य फुटकर खिव (ङ३) को ववस्तृत वववरण तर्यार गरी र्यस िागत अनुिान
फारािको साथिा राखी प्रस्तुत गनुव पनेछ ।

३. उपरोक्त अनुसार िागत अनुिान तर्यार गररसकेपमछ बजेट व्र्यवस्थापनको िामग आवश्र्यकता अनुसार जम्िा िागत अनुिानिा िूल्र्य
सिार्योजन कम्न्टन्जेन्सी वापत १० प्रमतशतिे, ववमिन्न कर वापत १० प्रमतशतिे र िूल्र्य अमिवृदद्व कर रकि सिेत थप गरी कूि
िागत अनुिान अङ्क कार्यि गनुप
व नेछ ।
अनुसूम्ि–३
सूर्योदर्य नगरपामिका
नगर कार्यवपामिकाको. कार्याविर्य
१ नं. प्रदे श
प्रमततपत्र अमििेख खाता

िढाउनेको नािथर

प्रिाम्णत गनेको नाि थर -

सही -

सही-

मिमत -

मिमत-

कैवफर्यत

िोडेि

उत्पादन िएको मिमत र

दे श

पाना नं.

िएको
पेश्की खाता

बन्द िएको मिमत

म्र्याद थप गरे को मिमत

बन्द हुने मिमत

सािान उत्पम्ि

र ठे गाना

प्रमततपत्र खोिेको बैंकको नाि

अवमध

ववषर्य

रकि

प्रमततपत्र नं. र मिमत

प्रमततपत्र खोमिने फिवको नाि

+ मस.नं.

खाता पाना नं.

अनुसूम्ि–४
िौजुदा सूिीिा दताव हुनका िामग ददइने मनवेदनको ढाँिा
मिमत.....................
श्री कार्याविर्य प्रिुख ज्र्यू
सूर्योदर्य नगरपामिका
नगर कार्यवपामिकाको कार्याविर्य
ववषर्य-

िौजुदा सूिीिा दताव गरी पाउँ

।

सूर्योदर्य नगरपामिकाको साववजमनक खररद मनर्यिाविी,, २०७५ को मनर्यि १९ को उपमनर्यि (१) बिोम्जि तपम्शििा उम्ल्िम्खत वववरण
अनुसारको पुष्ट्याई गने कागजात सं िग्न गरी िौजुदा सूिीिा दताव हुन र्यो मनवेदन पेश गरे को छु ।
तपम्शि
१. िौजुदा सूिीको िामग मनवेदन ददने व्र्यम्क्त, सं स्था, आपूमतवकताव, मनिावण व्र्यवसार्यी, परािशवदाता वा सेवा प्रदार्यकको वववरण
क) नाि-

ख) ठे गाना -

ग) पत्रािार गने ठे गाना-

घ) िु्र्य व्र्यम्क्तको नाि -

ङ) टे मिफोन नं.

ि) िोवाइि नं. -

२. िौजुदा सूिीिा दताव हुनका िामग मनम्न बिोम्जिको प्रिाणपत्र सं िग्न गररएको छ ।
(क) सं स्था वा फिव दतावको प्रिाणपत्र छ ÷छै न
(ख) नववकरण गररएको छ ÷छै न
(ग) िूल्र्य अमिवृवद्ध कर वा स्थार्यी िेखा नम्वर दतावको प्रिाणपत्र छ ÷छै न
(घ) कर ि ुक्ताको प्रिाणपत्र छ ÷छै न

(ङ) कुन खररदको िामग िौजुदा सूिीिा दाताव हुन मनवेदन ददने हो, सो कािको िामग इजाजत पत्र आवश्र्यक पने िएिा सो को
प्रमतमिवप छ ÷छै न
३. साववजमनक मनकार्यबाट हुने खररदको िामग दताव हुन िाहेको खररदको प्रकृमतको वववरण (क) िािसािान आपूमतव : (िािसािानको प्रकृमत सिेत उल्िेख गने)
(ख) मनिावण कार्यव:

(ग) परािशव सेवा : (परािशव सेवाको प्रकृमत सिेत उल्िेख गने )
(घ) अन्र्य सेवा : (अन्र्य सेवाको प्रकृमत उल्िेख गने)
मनवेदन ददएको मिमत

फिवको छाप :

आ. व.: -

मनवेदकको नाि :
हस्तािर:

अनुसूम्ि–५
िौजुदा सूिीिा दताव िएको मनस्साको ढाँिा
श्री सूर्योदर्य नगरपामिका
नगर कार्यवपामिकाको कार्याविर्य
१ नं. प्रदे श
िौजुदा सूिीिा दताव िएको प्रिाण
प्र.प.नं. :
सूिी दताव नं. :
श्री...........................................................बाट र्यस............. नगर कार्यवपामिकाको कार्याविर्यिा आमथवक वषव ..............का
िामग.........................मनिाणव कार्यव÷ सेवा÷िािसािान उपिब्ध गराउने प्रर्योजनाथव िौजुदा सूिीिा सूम्िकृत हुन पाउँ िनी मिमत

........................... िा र्यस कार्याविर्यिा मनवेदन प्राप्त हुन आएको िौजुदा सूिीिा दताव गरी र्यो मनस्सा÷प्रिाण उपिब्ध गराइएको छ
।
दताव गने अमधकारीको दस्तखत

अनुसूम्ि –६
(मनर्यि १३ को उपमनर्यि (३) सँग सम्वम्न्धत)
िौजुदा सूिीको अमििेख दताव पुम्स्तकाको ढाँिा
श्री सूर्योदर्य नगरपामिका
नगर कार्यवपामिकाको कार्याविर्य
१ नं प्रदे श
िौजुदा सूिीको अमििेख दताव पुम्स्तका
(आमथवक वषव ...........)
कािको वववरण (मनिावण,

व्र्यम्क्त/फिवको वववरण
मस.नं.

िािसािान, परािशव सेवा, गैसस,

दताव नं.

अन्र्य सेवा)
नाि

ठे गाना

सम्पकव

सम्पकव

व्र्यम्क्त

नं.

िािसािान/

सेवाको प्रकृमत

कैवफर्यत

अनुसूम्ि – ७
िािसािान वा अन्र्य सेवाको खररद सम्झौता

िािसािान वा अन्र्य सेवा खररद गदाव दे हार्य बिोम्जिको सम्झौता िध्र्ये कुनै एक सम्झौता गरी खररद गनव सवकनेछ –
(क)

खास िािसािान वा अन्र्य सेवा आपूमतव सम्झौताेः कुनै खास कािको िामग आवश्र्यक पने कच्िा पदाथव, उपकरण,
फिावस्र्युवटकल्स, औषमध, औजार वा अन्र्य र्यस्तै ववशेष प्रकृमतका िािसािान खररद गनवको िामग खास िािसािान वा अन्र्य सेवा
आपूमतव सम्झौता गनव सवकनेछ ।

(ख)

सं रिनात्िक वा एकाई दर सम्झौताेः खररद सम्झौतािा उम्ल्िम्खत िािसािान वा अन्र्य सेवा नगरपामिका िे िाग गरे को
सिर्यिा खररद सम्झौतािा उम्ल्िम्खत दर र सतव बिोम्जि एक वा एक िन्दा बढी आपूमतवकतावबाट प्राप्त गने व्र्यवस्था गनवको
िामग सं रिनात्िक वा एकाई दर सम्झौता गनव सवकनेछ ।
र्यो सम्झौतािा नगरपामिकािे खररद गने िािसािान वा अन्र्य सेवाको न्र्यूनति र अमधकति पररिाण खुिाउनु पनेछ ।

(ग)

र्यो सम्झौता सािान्र्यतर्या एक वषव िन्दा वढी अवमधको हुने छै न ।

बहुवषीर्य सम्झौताेः दे हार्यको अवस्थािा बहुवषीर्य सम्झौता गनव सवकनेछ :–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)

(घ)

वावषवक खररद सम्झौता गरी खररद गनुव िन्दा बहुवषीर्य सम्झौता गरी खररद गदाव नगरपामिकािाई सारिूत रुपिा
िाि हुने िएिा,

खररद सम्झौताको अवमधिा खररदको पररिाण सारिूत रुपिा थपघट नहुने िएिा,

खररद सम्झौता अवमधिर खररद गररने िािसािानको मडजाईन पररवतवन नहुने िएिा, र
िािसािान आपूमतवसँग सम्वम्न्धत प्राववमधक जोम्खि बढी निएिा ।

मडजाईन, आपूमतव र जडान सम्झौताेः ठू िा पावर प्िान्ट वा पम्पीङ स्टे शन जस्ता उच्ि वा जवटि प्रववमध र्युक्त िािसािानको
मडजाइन गने, मनिावण स्थििा आपूमतव गरी जडान गने परीिण सञ्चािन गने र त्र्यस्तो िािसािानको सञ्चािन गनव
नगरपामिकाका किविारीिाई आवश्र्यकतानुसार तामिि ददने व्र्यवस्था गनव मडजाइन, आपूमतव र जडान सम्झौता गनव सवकनेछ ।
र्यस्तो सम्झौता मडजाइन, आपूमतव र जडान कार्यव िध्र्ये कुनै दुई कार्यव गनवको िामग सिेत गनव सवकनेछ ।

(ङ)

टनव की सम्झौताेः ििखाद उत्पादन गने, दुग्ध प्रशोधन गने जस्ता उच्ि प्रववमधर्युक्त औद्योमगक ल्पान्टको कार्यव सम्पादन ििता
उल्िेख गरी त्र्यस्तो ल्पान्टको मडजाइन, आपूमतव, मनिावण र जडान कार्यव खररद सम्झौतािा उल्िेख िए बिोम्जि सम्पन्न गरी
नगरपामिकािाई हस्तान्तरण गने व्र्यवस्था गनवको िामग टनवकी सम्झौता गनव सवकनेछ ।

(ि)

मडजाईन, आपूमतव, जडान र ििवत सम्िार सम्झौताेः ठू िा बोइिर, ठू िा पावर प्िान्ट, पम्म्पङ स्टे शन, टबावइन, रज्जुिागव,

रे ििागव, केबिकार, एसेम्बिीिाइन, औद्योमगक प्िान्ट जस्ता उच्ि वा जवटि प्रववमध र्युक्त िािसािानको मडजाइन गने, मनिावण
स्थििा आपूमतव गरी जडान गने, परीिण सञ्चािन गने, त्र्यस्तो िािसािानको सञ्चािन गनव सम्वम्न्धत साववजमनक मनकार्यका

किविारीिाई आवश्र्यकता अनुसार तामिि ददने र त्र्यस्तो सं रिनाको ििवत सम्िार सिेत गने व्र्यवस्था गनव मडजाइन, आपूमतव,
जडान र ििवत सम्िार सम्झौता गनव सवकनेछ ।
नोटेः खण्ड (क), (ख), (घ) र (ङ) बिोम्जिका सम्झौता वहुवषीर्य सम्झौता सिेत हुन ससनेछ ।

अनुसूम्ि – ८
मनिावण कार्यवको खररद सम्झौता

नगरपामिकािे कुनै मनिावण कार्यव गराउनको िामग दे हार्यको सम्झौता िध्र्ये कुनै एक सम्झौता गनव ससनेछ :
(क) एकाई दर सम्झौता : मनिावण कार्यवको पररिाण सम्झौता हुंदाका बखत र्यवकन निएको वा मनिावण कार्यव प्रमत एकाई कार्यव मबि अफ
सवान्टीटीिा उम्ल्िम्खत दरिा गराउने व्र्यवस्था गनव एकाई दर सम्झौता गनव सवकनेछ । र्यस्तो एकाई दरिा बोिपत्रदातािे

प्रस्ताववत मनिावण कार्यव सम्पन्न गनव आवश्र्यक पने सािग्री, श्रि र अन्र्य कुरा सिावेश गनुव पनेछ । नगरपामिकािे र्यस सम्झौता
बिोम्जि िएको काि वापत ि ुक्तानी गदाव मनिावण स्थिको नाप जाँिबाट र्यवकन िएको मनिावण कार्यवको पररिाणिाई प्रमत एकाई
दरिे गणना गरी हुन आउने रकि ि ुक्तानी गनुव पनेछ ।

(ख) एकिुष्ट रकि सम्झौताेः िूमिगत पानीको पाईपिाईन जडान जस्ता नाप जाँि गनव कदठन हुने मनिावण कार्र्र्य व वा पुिको सं रिना जस्ता
नाप जाँि गनव सवकने मनिावण कार्यव गराउन एकिुष्ट रकि सम्झौता गनव सवकनेछ । र्यो सम्झौता गदाव मनिावण कार्यव सम्वम्न्ध सबै
प्रकारका जोम्खि र दावर्यत्व मनिावण व्र्यवसार्यीिा रहने गरी गनुव पनेछ ।

तर सम्झौता िई मनिावण कार्यव सुरु िएपमछ नगरपामिकािे मनिावणिा कुनै वकमसिको पररवतवन गनव आदे श ददएको कारणिे मनिावण
व्र्यवसार्यीको आमथवक दावर्यत्व वृवद्ध िएिा त्र्यस्तो दावर्यत्व नगरपामिकािे व्र्यहोनुव पनेछ ।
(ग) िागत सोधिनाव सम्झौताेः मनिावण व्र्यवसार्यीिे एकाई दर सम्झौता बिोम्जि काि गनव िञ्जुर नगने वा गनव नससने ठू िो जोम्खिर्युक्त र
ु ान गनव नसवकने प्रकृमतको मनिावण कार्यव गराउनका िामग िागत सोधिनाव सम्झौता गनव सवकनेछ। र्यो
काि गने पररम्स्थमत पूवावनि
सम्झौता गरी गररने मनिावण कार्यव वापत मनिावण व्र्यवसार्यीिाई ि ुक्तानी ददं दा मनजिे त्र्यस्तो मनिावण कार्यव गदाव गरे को वास्तववक खिव,

सो कार्यवकोेे म्शरोिार खिव र स्वीकृत िागत अनुिानिा उल्िेख िएको िुनाफा थपी हुन आएको रकि ि ुक्तानी ददन सवकनेछ ।
र्यो सम्झौता गरी मनिावण कार्यव गराउँ दा नगरपामिकाको प्रिुखिे िागत सोधिनावको अमधकति रकिको सीिा मनधावरण गनुव पनेछ र
सो सीिा िन्दा बढी िागत सोधिनाव ददनु पने िएिा वविागीर्य प्रिुखको पूव व स्वीकृमत मिनु पनेछ ।

ु ान
(घ) सिर्य र सािग्री दर सम्झौताेः खररद सम्झौता गने सिर्यिा कुनै मनिावण कार्यवको ििवत सम्िार गनव िाग्ने श्रि र सािग्रीको पूवावनि
गनव नसवकने िई श्रििाई सिर्यको आधारिा र सािग्रीिाई एकाई दरको आधारिा गणना गरी काि गराउनको िामग सिर्य र

सािग्री दर सम्झौता गनव सवकनेछ। र्यो सम्झौता गदाव मनिावण व्र्यवसार्यीिाई दे हार्य बिोम्जि ि ुक्तानी हुने कुरा स्पष्ट रुपिा उल्िेख
गनुव पनेछ :–

(क) मनिावण व्र्यवसार्यीको श्रििाई प्रमतघण्टा वा प्रमत ददन वा प्रमत िवहनाको आधारिा वविाजन गरी हुन आएको रकििा म्शरोिार खिव र
स्वीकृत िागत अनुिानिा उल्िेख िएको िुनाफा जोड्दा हुन आउने रकि, र

(ख) खररद सम्झौतािा उम्ल्िम्खत रकिको सीिा मित्र रही ििवत सम्िार गनव िागेको सािग्रीको िूल्र्यको ि ुक्तानी रकि ।

(ङ) मडजाइन र मनिावण सम्झौताेः कुनै मनिावण कार्यवको मडजाइन र मनिावण एउटै मनिावण व्र्यवसार्यीबाट गराउनको िामग मडजाइन र मनिावण
सम्झौता गनव सवकनेछ। नगरपामिकािे र्यस सम्झौता बिोम्जिको काि सुरु गदाव प्राववमधक वा प्राववमधकहरुको सिूहिाई मनिावण

कार्यवको मडजाईन जाँच्न िगाई स्वीकृत गरे पमछ िात्र सुरु गनुव पनेछ। त्र्यसरी मडजाइन जाँि गने प्राववमधक वा प्राववमधकहरुको
सिूहिे त्र्यस्तो मडजाईन, ड्रईङ तथा िागत अनुिान जाँि र स्वीकृत गदाव र्यस मनर्यिाविी बिोम्जि जाँि तथा स्वीकृत गने कार्यवववमध
अपनाई जाँि तथा स्वीकृत गनुव पनेछ ।

(ि) व्र्यवस्थापन सम्झौताेः मनिावण कार्यवको गुणस्तर र सम्पन्न गने अवमध सम्वम्न्ध कानूनी एवं सम्झौताजन्र्य दावर्यत्व नगरपामिकासँग
खररद सम्झौता गने मनिावण व्र्यवसार्यीिे नै वहन गने गरी त्र्यस्तो कार्यव मनजको सुपरीवेिण वा व्र्यवस्थापनिा ववमिन्न सव–
कन्राकटरद्वारा गराउनका िामग व्र्यवस्थापन सम्झौता गनव सवकनेछ ।

र्यो सम्झौता बिोम्जिको कािको ि ुक्तानी नगरपामिकासँग सम्झौता गने मनिावण व्र्यवसार्यीिाई िात्र ददईवनेछ ।

(छ) कार्यवसम्पादनिा आधाररत ििवत सम्िार वा व्र्यवस्थापन सम्झौताेः कुनै मनिावण कार्यवको ििवत सम्िार वा व्र्यवस्थापन गर्र्न व आवश्र्यक
पने उपकरण र ववमिन्न एकाई जन्र्य (आइटिवाइज) कार्यव उल्िेख नगरी अम्न्ति कार्यव सम्पादन िात्र उल्िेख गरी त्र्यस्तो मनिावण
कार्यव गराउनको िामग कार्यव सम्पादनिा आधाररत सम्िार वा व्र्यवस्थापन सम्झौता गनव सवकनेछ ।
(ज) वपसवकव सम्झौताेः पटके रुपिा गराई रहनु पने सानामतना सम्िार र ििवत सम्वम्न्ध मनिावण कार्यव आवश्र्यक परे का बखत गराउनको
िामग त्र्यस्तो मनिावण कार्यवको िूल्र्य सूिी कार्यि गरी वपस वकव सम्झौता गनव सवकनेछ ।

झ) मनिावण र ििवत सम्िार सम्झौता : ठू िा द्रतिागव
, ठू िा जिाशर्य सवहतको पावर प्िान्ट वा पम्म्पङ स्टे शन वा टबावइन, रज्जुिागव,
ु
रे ििागव, केबिकार वा र्यस्तै अन्र्य उच्ि वा जवटि प्रववमधर्युक्त िौमतक सं रिनाको मनिावण गनव, परीिण सञ्चािन गने, त्र्यस्तो

सं रिनाको सञ्चािन गनव सम्वम्न्धत साववजमनक मनकार्यका किविारीिाई आवश्र्यकता अनुसार तामिि ददने र त्र्यस्तो सं रिनाको ििवत
सम्िार सिेत गने व्र्यवस्था गनव मनिावण र ििवत सम्िार सम्झौता गनव सवकनेछ ।
(ञ) टनवकी सम्झौता : ठू िा द्रतिागव
, ठू िा जिाशर्य सवहतको पावर प्िान्ट वा पम्म्पङ स्टे शन वा टबावइन, रज्जुिागव, रे ििागव, केबिकार,
ु

उच्ि प्रववमधर्युक्त पुि वा सडकिागव वा र्यस्तै अन्र्य उच्ि वा जवटि प्रववमधर्युक्त िौमतक सं रिनाको मनिावण गनव, परीिण सञ्चािन
गने, त्र्यस्तो सं रिनाको सञ्चािन गने कार्यव सम्पन्न गरी साववजमनक मनकार्यिाई हस्तान्तरण गने व्र्यवस्था गनवको िामग टनवकी
सम्झौता गनव सवकनेछ ।

र्यस सम्झौताको अवमध सािान्र्यतर्या एक वषव िन्दा बढीको हुनेछैन ।

अनुसूम्ि – ९
परािशव सेवाको खररद सम्झौता

नगरपामिकािे परािशव सेवा खररद गनवको िामग दे हार्यका सम्झौता िध्र्ये कुनै एक सम्झौता गरी खररद गनव ससनेछ :
(क) एकिुष्ट रकि सम्झौताेः सम्िाव्र्यता अध्र्यर्यन, आर्योजनाको मडजाईन, बोिपत्र सम्वम्न्ध कागजातको तर्यारी जस्ता स्पष्ट रुपिा पवहिान

िएको, परािशवदातािा न्र्यून जोम्खि रहने र गुणस्तर िापन सम्जिै सँग गनव सवकने कािको िामग परािशव सेवा मिन एकिुष्ट सम्झौता
गनव सवकनेछ । र्यो सम्झौतािा परािशवदातािे मनधावररत सिर्यावमध मित्र कार्यविेत्रगत सतविा उम्ल्िम्खत प्राववमधक ववशेषता िएको
काि गरी नगरपामिका सिि प्रमतवेदन पेश गनुव पने र सो वापत मनजिे सेवा शुल्क पाउने कुरा उल्िेख गनुव पनेछ ।

(ख) सिर्यवद्घ सम्झौताेः मनिावण कार्यवको सुपररवेिण गर्र्ने, ठू िा व्र्यवसावर्यक सं स्थाको व्र्यवस्थापन गने वा वाँध, सुरुङ्ग जस्ता जटीि
सं रिनाको मडजाईन गने जस्ता परािशव सेवाको अवमध अनुिान गनव नसवकने िएिा त्र्यस्तो कािको िामग सिर्यवद्घ सम्झौता गनव
सवकनेछ । र्यो सम्झौतािा परािशवदाताको सेवा शुल्क दे हार्य बिोम्जि तर्य हुने कुरा उल्िेख गनुव पनेछ :-

(क) परािशवदातािाई खररद सम्झौता बिोम्जिको काि गर्र्न व वास्तववक रुपिा िागेको सिर्यिे सम्झौतािा उम्ल्िम्खत पाररश्रमिकको
दरिाई गुणन गरी आउने रकि,

(ख) मबि िरपाई अनुसारको वास्तववक फुटकर खिवको सोधिनाव रकि ।
(ग) कार्यव सम्पन्नताको आधारिा शुल्क ददईने सम्झौताेः खररद सम्झौतािा उल्िेख िएको कार्यव गनव परािशवदातािाई आवश्र्यक
परे को सिर्यिा वोिाउने गरी वा मनजिे सम्पन्न गरे को कार्यवको आधारिा सेवा शुल्क ददने गरी परािशव सेवा मिनु पदाव कार्यव
सम्पन्नताको आधारिा शुल्क ददईने सम्झौता गनव सवकनेछ। र्यो परािशवदाताको सेवा शुल्क त्र्यस्तो सम्झौतािा उल्िेख िए
बिोम्जि हुनेछ ।

(घ) प्रमतशतिा आधाररत सम्झौताेः िािसािान मनरीिण गने सेवा, आवकवटे सटको सेवा, सुपररवेिण वा अनुगिन सेवा वा अन्र्य र्यस्तै

प्रकृमतका सेवा खररद गनव प्रमतशतिा आधाररत सम्झौता गनव सवकनेछ। र्यो सम्झौतािा परािशवदातािाई सेवा शुल्क दददां
सम्वम्न्धत मनिावण कार्यव वा आर्योजनाको अनुिामनत वा वास्तववक िागत वा खररद गररएको वा मनरीिण गररएको िािसािानको
िागतको प्रमतशत अनुसार ददईने कुरा उल्िेख गनुप
व नेछ ।

(ङ) सेवा सिर्य मनम्ित निएको सम्झौताेः मनिावण कार्यव सञ्चािनिा ल्र्याउनका िामग सिर्य सिर्यिा आवश्र्यक पने सल्िाहकार,
खररद सम्झौता सम्वम्न्ध वववाद मनरुपणकताव वा िध्र्यस्थकताव, सं स्थागत सुधार वा खररद सम्वम्न्ध परािशवदाता, प्राववमधक

सिस्र्या सिाधानकताव जस्ता खास कािको सम्बन्धिा आवश्र्यक परे को सिर्यिा परािशव सेवा मिनको िामग सेवा सिर्य मनम्ित
निएको सम्झौता गनव सवकनेछ ।

र्यो सम्झौतािा दे हार्यका कुरा उल्िेख गनुप
व नेछेः–
(क) परािशवदातािे सम्झौतािा उम्ल्िम्खत काि नगरपामिकािाई आवश्र्यक परे को सिर्यिा खररद सम्झौतािा उम्ल्िम्खत दरिा
गनुव पने,

(ख) परािशवदातािाई काि गनव वास्तववक रुपिा िागेको सिर्यको आधारिा पाररश्रमिक ि ुक्तानी गररने ।
अनुसूम्ि –१०
(मनर्यि ९९ को उपमनर्यि (३) सँग सम्वम्न्धत)
श्री सूर्योदर्य नगरपामिका
नगर कार्यवपामिकाको कार्याविर्य
नं १ प्रदे श
राशनको िागत अनुिान वववरण
राशन आवश्र्यक पने कार्याविर्येः

अनुिान

कुि िागत

दर

प्रमत एकाई

अनुिान

दस्तखतेः

कैवफर्यत

स्वीकृत िागत
मनकार्यको दर

सम्वम्न्धत कृवष उपजको

िूल्र्य मनधावरण गने सरकारी

स्थानीर्य बजार दर

ने.रा.बैं कको िूल्र्य सूिी दर

गत आ.व.को म्स्वकृमत दर

पररिाण

एकाई

राशनको वकमसि/गुणस्तर

खाद्यान्न को वववरण

मस. नं.

कार्याविर्य रहेको स्थानेः

प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत

अनुसूम्ि –११
(मनर्यि १०० को उपमनर्यि (३) सँग सम्वम्न्धत)
श्री सूर्योदर्य नगर कार्यवपामिकाको कार्याविर्य
१ नं. प्रदे श
राशन खररद सम्वम्न्ध तुिनात्िक तामिका
र्यस वषवको ठे क्का
कैवफर्यत

कुि रकि

दर

कुि रकि

दर

३

कुि रकि

२

दर

कुि रकि

दर

अनुिान दर

१
स्वीकृत िागत

गत वषवको ठे क्का दर

आवश्र्यक पररिाण

एकाई

खाद्यान्नको वववरण

मस.नं.

स्थान

अनुसूम्ि–१२
मनिावण कार्यवस्थि सूिना पाटी
आर्योजनाको नाि .............................................
सम्वम्न्धत साववजमनक मनकार्यको नाि :................................................
मनिावण कम्पनी/फिव/सं स्थाको नाि :..............................................ठे गाना :........................
परािशवदाता कम्पनी/फिव/सं स्थाको नाि : ..........................ठे गाना :....................................
आर्योजना सम्झौता मिमत :.......................... कार्यव प्रारम्ि िएको मिमत :...................................
सम्पन्न गनुव पने मिमत :................................... िागत अनुिान रकि :.....................................
सम्झौता रकि :.............. बजेटको स्रोत : नेपाि सरकार रू. :..........., बैदेम्शक ऋण/अनुदान रू. :..........
िु्र्य िु्र्य कािको सिर्य तामिका :
मस. नं.

िु्र्य िु्र्य कािको वववरण

सम्पन्न हुने सिर्यावमध

मनधावररत सिर्यिा सम्पन्न निएको िए सो को कारण

थप िाग्ने सिर्य

कैवफर्यत

अनुसूम्ि – १२क
खिव साववजमनक सूिना फाराि
मिमतेः २०

।

श्री ...................
...............................कार्याविर्य,
१. आर्योजनाको नाि —
२. आर्योजना स्थि:—
३. ववमनर्योम्जत वजेट:-

४. आर्योजना म्स्वकृत िएको आ.व.:—

६. काि सम्पन्न गनुव पने मिमत:—

७. काि सम्पन्न िएको मिमत:—

५. आर्योजना सम्झौता िएको मिमत:—

८. उ.स. को बैठकिे खिव स्वीकृत गरे को

मिमतेः—
खिव वववरण

अ) अनुदान तफव
क) मनिावण सािग्री (आर्यात गनुव पने सािान):—
१.

आ) श्रिदान तफव
क) मनिावण सािग्री (स्थानीर्य
१.

सािग्री):—

।

२.

२.

ख) कािदार वववरण:—

ख) कािदार वववरण:—

१. मसपािु ददन सङ्ख्र्या

१. मसपािु ददन सङ्ख्र्या

२. ज्र्यािी ददन सङ्ख्र्या

२. ज्र्यािी ददन सङ्ख्र्या

ग) ढु वानी वववरण:—

ग) ढु वानी वववरण:—

१. रक÷रै सटर िाडा

१. रक÷रै सटर िाडा

२. िामनसद्वारा ढु वानी

२. िामनसद्वारा ढु वानी

घ) िेम्शन तथा औजार

घ) िेम्शन तथा औजार

१.

१.

२.

२.
खिव साववजमनक सिर्यको उपम्स्थमत:—

१. उपिोक्ता समिमत÷सिूहका पदामधकारीहरू

२. स्थानीर्य सािाम्जक सं घ सं स्थातफव

क)

क)

ख)

ख)

ग)

ग)

उपरोक्त खिव वववरण उपिोक्ता िेिा तथा बैठकिा मनणवर्य गरी जानकारीको िामग तर्यार गररएको व्र्यहोरा प्रिाम्णत गररएको छ । साथै
उपिोक्ता तथा स्थानीर्य सािाम्जक सं घसं स्थाको रोहवरिा सम्पन्न आर्योजनाको मनिावण कार्यव सम्पन्न िएको र सो आर्योजना बारे साववजमनक
जानकारी सवै सरोकारवािाहरू िाई र्यस सूिना साववजमनक स्थिको सूिनापाटीिा टाँस गररएको छ ।

द्रष्टव्र्येः साववजमनक परीिण कार्यविििा उपम्स्थत सरोकारवािाको उपम्स्थमत अमनवार्यव रूपिा सं िग्न हुनपु नेछ ।
रोहवर
नाि ......................

नाि

उपिोक्ता समिमतको सम्िव

उपिोक्ता समिमतको अध्र्यि

#= ljlgof]lht jh]6 M—
%= cfof]hgf ;Demf}tf ePsf] ldlt M—
&= sfd ;DkGg ePsf] ldlt M—
vr{ ljj/0f
c_ cg'bfg tkm{
s_ lgdf{0f ;fdfu|L -cfoft ug'{ kg]{ ;fdfg_ M—
!=
@=

........................

नाि ........................
वडा सम्िव

$= cfof]hgf l:js[t ePsf] cf=j= M—
^= sfd ;DkGg ug{' kg]{ ldlt M—
*= p=;= sf] a}7sn] vr{ :jLs[t u/]sf] ldlt M—
cf_ >dbfg tkm{
s_ lgdf{0f ;fdfu|L -:yfgLo ;fdfu|L_ M—
!=
@=

v_ sfdbf/ ljj/0f M—
v_ sfdbf/ ljj/0f M—
!= l;kfn' lbg ;ª\Vof
!= l;kfn' lbg ;ª\Vof
@= HofdL lbg ;ª\Vof
@= HofdL lbg ;ª\Vof
u_ 9'jfgL ljj/0f M—
u_ 9'jfgL ljj/0f M—
!= 6«s÷6«}S6/ ef8f
!= 6«s÷6«}S6/ ef8f
@= dflg;åf/f 9'jfgL
@= dflg;åf/f 9'jfgL
3_ d]lzg tyf cf}hf/
3_ d]lzg tyf cf}hf/
!=
!=
@=
@=
vr{ ;fj{hlgs ;dosf] pkl:ylt M—
!= pkef]Qmf ;ldlt÷;d"xsf kbflwsf/Lx¿
@= :yfgLo ;fdflhs ;+3 ;+:yftkm{
s_
s_
v_
v_
u_
u_
pk/f]Qm vr{ ljj/0f pkef]Qmf e]nf tyf a}7sdf lg0f{o u/L hfgsf/Lsf] nflu tof/ ul/Psf] Joxf]/f k|dfl0ft ul/Psf] 5 . ;fy} pkef]Qmf tyf
:yfgLo ;fdflhs ;+3;+:yfsf] /f]xj/df ;DkGg cfof]hgfsf] lgdf{0f sfo{ ;DkGg ePsf] / ;f] cfof]hgf af/] ;fj{hlgs hfgsf/L ;j}
;/f]sf/jfnfx¿ nfO{ o; ;"rgf ;fj{hlgs :ynsf] ;"rgfkf6Ldf 6fF; ul/Psf] 5 .

b|i6JoM ;fj{hlgs kl/If0f sfo{qmddf pkl:yt ;/f]sf/jfnfsf] pkl:ylt clgjfo{ ¿kdf ;+nUg x'g'kg]{5 .
==============================
gfd M======================
pkef]Qmf ;ldltsf] ;lrj

=================================
gfd M ========================
pkef]Qmf ;ldltsf] cWoIf

j8f ;lrj

/f]xj/
gfd M========================

cg';"rL – !#
pkef]Qmf ;ldltsf] ef}lts tyf ljQLo k|ult k|ltj]bg ljj/0f
k]z u/]sf] sfof{no====================
!= cfof]hgfsf] ljj/0f
cfof]hgfsf] gfdM
j8f g+=M 6f]nM
a:tLM
pkef]Qmf ;ldltsf cWoIfM
;lrjM
@= cfof]hgfsf] nfut M
k|fKt cg'bfg /sd ¿= ==============
rGbf /sd ¿================
hg;xeflutf /sd ¿= ==============
hDdf /sd ¿= ==============
#= xfn;Ddsf] vr{ ¿=
s= gu/kflnsfaf6 k|fKt /sdM
!= lgdf{0f ;fdu|Ldf -l;d]G6, 58, sf7, 9'+uf jf km'jf, lu§L, pks/0f cflb_ ¿= =
@= HofnfM–
bIf ¿=M–
cbIf ¿=
hDdf ¿=
#= d;nGb ;fdfg -slk, snd, d;L, sfuh cflb_ ¿=
$= b}lgs e|d0f eQf -;Demf}tfdf :jLs[t eP_ ¿=
%= k|fljlws lg/LIf0f afkt vr{ -;Demf}tfdf :jLs[t eP_ ¿=
^= cGo
v= hg;xeflutfaf6 Joxf]l/Psf] vr{ ¿=M
!= >dsf] d"No a/fa/ /sd ¿=
@= lhG;L ;fdfg d"No a/fa/ /sd ¿=
#= s"n hDdf ¿=
$= k|fljlws k|ltj]bg adf]lhd d"Nof+sg /sd ¿=
%= pkef]Qmf ;d"xsf] lg0f{o adf]lhd÷;dLIffaf6 vr{ b]lvPsf] ¿=
^= sfof{Gjogdf b]lvPsf d'Vo ;d:ofx¿M
s=
v=
&= ;dfwfgsf pkfox¿
s=
v=
*= gu/kflnsf / cGo lgsfoaf6 cg'udg eP cg'udgsf] ;'emfjM
(= xfn dfu u/]sf] ls:tf /sd ¿=
!)= d'Vo vr{ k|of]hg
!!= k|fKt /sd cfof]hgf afx]s cGo sfo{df vr{ ug]{ u/fpg] 5}gf} .
=============
tof/ ug]{

===================
;lrj

==============
sf]iffWoIf

================
cWoIf

cg';"rL !$
pkef]Qmf ;ldlt, ;fd'bflos ;+:yf jf u}/;/sf/L ;+:yfsf] nut
;"of]{bo gu/kflnsf
sfo{qmd÷cfof]hgfsf] gfd M
pkef]Qmf ;ldlt÷7]s]bf/÷;fd'bflos ;+:yf÷u};;sf] gfd M
pkef]Qmf ;ldlt btf{ ldlt M
u7g ePsf] ldlt M
pkef]Qmf ;ldltsf] a+}ssf] gfd / vftf g+= M
qm=;=

kb

gfd

!
@
#
$
%

cWoIf M
pkfWoIf M
;lrj M
sf]iffWoIf M
;b:ox?

7]ufgf

s}lkmot -7]s]bf/sf] xsdf
7]s]bf/sf] gfd n]Vg] ._

b|i6Jo M k|To]s cfof]hgf sfof{Gjog ug]{ pkef]Qmf ;ldlt jf 7]s]bf/sf] ljj/0f 5'§f5'§} tof/ u/L /fVg'kg]{5 .
अनुसूम्ि १५
आर्योजना हस्तान्तरण फारि
सूर्योदर्य नगरपामिका

of]hgfsf]

of]hgfsf]

lgdf{0f k|lqmof -lrGx nufpg]_

of]hgf
x:tfGt/0f]

of]hgfsf]

l;=g+= gfd /
lhDdf s}lkmot
Nffut v'b pkef]Qmf ;fd'bflos
ljifout
;Demf}tf ;DkGg hfFrkf;
:yfg
u};;
7]Ssf cGo
ldlt lng]
cg'dfg nfut ;ldlt ;+:yf
sfof{no
ldlt ldlt ldlt
lgsfo
!

@

#

$

%

^

&

*

(

!)

!!

!@

!#

!$

!
@
#
$
आर्योजना वुझाउनेको दस्तखत

आर्योजना वुझ्नेको दस्तखत

नाि

नाि

पद

पद

मिमत

मिमत

हस्तान्तरणका सतवहरु :
क) हस्तान्तरण िएका र्योजनाहरुको ििवत सम्िार सम्बन्धिा सम्वम्न्धत वुम्झमिने मनकार्यिे म्जम्िा मिनुपनेछ ।
ख) हस्तान्तरीत आर्योजनाबाट सरोकारवािा सवैको सहिामगतािा िािको वाँडफाँडको प्रमतफि सम्वन्धिा उपिोक्ता समिमतको मनणवर्यबाट
गराउनु पनेछ ।

ग) सेवा शुल्क असुि गने ववषर्यिा नगरपामिकाको पूव व सहिमत मिनुपनेछ ।
घ) ििवत सं िार सम्वम्न्ध व्र्यवस्था कार्यवववमध सिेत वनाई व्र्यवस्था मििाउनु पनेछ ।
ङ) र्यो फाराि अमििेखको िामग एक प्रमत कार्याविर्यिा सुरम्ित राख्नुपनेछ ।

!%

