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बाग-२ 
 

नेऩारको सॊलफधानको धाया 223 को उऩधाया (१) फभोशजभ गठन बएको मस सूमोदम 
नगयऩालरकाको कामयऩालरकारे फनाएको तर रेखीए फभोशजभको लनमभावरी, कामयलफलध 
तथा लनदेशिका सफयसाधायणको जानकायीका रालग प्रकािन गरयएको छ । 
  



सूमोदम नगयऩालरकाको सावयजलनक खरयद लनमभावरी, २०७५ 
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७४ रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी 
सूमोदम नगयऩालरकारे देहामका लनमभहरु फनाएको छ ।  

ऩरयच्छेद १ 
प्रायशभबक 

१.  सॊशऺप्त नाभ य प्रायभब : (१) मी लनमभहरुको नाभ “सूमोदम नगयऩालरकाको 
सावयजलनक खरयद लनमभावरी, २०७५” यहेकोछ।  
(२) मो लनमभावरी कामयऩालरकारे स्वीकृत गयेको लभलतदेशख प्रायभब हनुेछ ।  

 
२. ऩरयबाषा : फवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागभेा मस लनमभावरीभा,— 

(क) “अलधकाय प्राप्त अलधकायी”  बन्नारे मस लनमभावरी फभोशजभ खरयद 
सभवन्धी कामय स्वीकृत गने अलधकाय प्राप्त अलधकायी सभझन ुऩछय ।  

(ख) “प्रभखु”  बन्नारे नगयऩालरकाको प्रभखुराई सभझन ुऩछय । 
(ग) “अभानत”  बन्नारे नगयऩालरका आपैरे गने कुनै लनभायण कामय सभझन ुऩछय 

। 
(घ) “आम वन्दोवस्त”  बन्नारे लनमभ १३८ अनसुाय गरयने आन्तरयक आमको 

ठेक्का वन्दोवस्तराई सभझन ुऩछय । 
(ङ) “एक तह भालथको अलधकायी”  बन्नारे वडा सशचव वा िाखा÷भहािाखा÷

फवबागीम प्रभूखको हकभा प्रभूख प्रिासकीम अलधकृत, प्रभूख प्रिासकीम 
अलधकृतको हकभा नगयऩालरकाको प्रभूख य नगयऩालरकाको प्रभूखको 
हकभा नगय कामयऩालरका सभझन ुऩछय । 

(च) “उऩबोक्ता सलभलत”  बन्नारे लनभायण कामयफाट प्रत्मऺ राब ऩाउन े
व्मशक्तहरुरे कुनै लनभायण कामयको लनभायण, सञ्चारन, भभयत सभबाय गनयको 
रालग आपूहरुभध्मेफाट गठन गयेको सलभलत सभझन ुऩछय ।  

(छ) “ ऐन”  बन्नारे सावयजलनक खरयद ऐन, २०६३ सभझन ुऩछय । 
(ज) “औषलधजन्म भारसभान”  बन्नारे औषधी, खोऩ वा भ्माशससन, लसरयञ्ज, यगत 

याख्न े झोरा प्रमोगिाराभा उऩमोग हनु े यसामन (रयएजेन्ट), ऩरयवाय 
लनमोजनका हभायनर उत्ऩादन वा योगको लनदान तथा उऩचायको रालग 
प्रमोग हनु ेवा सोफह प्रकायका स्वास््म सभवन्धी उऩकयण सभझन ुऩछय 
। 

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

(ञ) “कामयऩालरका”  बन्नारे नगय कामयऩालरका सभझन ुऩछय ।  
(ट) “कामायरम”  बन्नारे कामयऩालरकाको कामायरम सभझन ुऩछय । 



(ठ) “कामायरम प्रभूख”  बन्नारे नगयऩालरकाको प्रभूख प्रिासकीम अलधकृतको 
रुऩभा काभ गने कभयचायी सभझन ुऩछय । 

(ड) “कोष तथा रेखा लनमन्त्रक कामायरम”  बन्नारे भहारेखा लनमन्त्रक 
कामायरम अन्तगयतको कोष तथा रेखा लनमन्त्रक कामायरम सभझन ुऩछय 
।  

(ढ) “कोष”  बन्नारे नगयऩालरकाको स्थानीम सशञ्चत कोष सभझन ु ऩछय य सो 
िब्दरे कानून फभोशजभ स्थाऩना बएका अन्म स्थानीम कोषराई सभेत 
जनाउॉछ । 

(ण) “दययेट लनधाययण सलभलत”  बन्नारे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐनको दपा 
१३ को प्रमोजनका रालग लनमभ १५८ फभोशजभको सलभलत सभझन ुऩछय 
।  

(त) “ ऩनुयावरोकन सलभलत”  बन्नारे ऐनको दपा ४८ को उऩदपा (१) 
फभोशजभ गदठत सलभलत सभझन ुऩछय । 

(थ) “प्रोप्राइटयी भारसाभान”  बन्नारे कुनै भारसाभान, मन्त्र वा उऩकयणको 
लनभायतारे त्मस्तो भारसाभान, मन्त्र वा उऩकयण सञ्चारन वा भभयत 
सभबायको रालग फनाएको सहामक उऩकयण तथा ऩाटयऩूजाय सभझन ुऩछय 
। 

(द) “ प्रभूख प्रिासकीम अलधकृत”  बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 
२०७४ को दपा ८४ वभोशजभको प्रभूख प्रिासकीम अलधकृत सभझन ु
ऩछय । 

(ध) “फहफुषॉम सभझौता”  बन्नारे एक वषयबन्दा फढी अवलध बएको सभझौता 
सभझन ुऩछय । 

(न) “ फवद्यतुीम फोरऩत्र”  बन्नारे फवद्यतुीम खरयद प्रणारीको उऩमोग गयी 
फोरऩत्रदातारे ऩेि गयेको फोरऩत्र सभझन ुऩछय । 

(ऩ) “ फवद्यतुीम खरयद प्रणारी”  बन्नारे सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमरे 
लनमभ १५६ फभोशजभ फवद्यतुीम सञ्चाय भाध्मभको प्रमोग गयी स्थाऩना, 
सञ्चारन य व्मवस्थाऩन गयेको खरयद प्रणारी सभझन ुऩछय । 

(प) “ फवद्यतुीम सञ्चाय भाध्मभ”  बन्नारे सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमरे 
फवद्यतुीम खरयद प्रणारी स्थाऩना, सञ्चारन य व्मवस्थाऩन गनय उऩमोगभा 
ल्माएको फवद्यतुीम सञ्चाय प्रफवलध, ऩद्धलत वा भाध्मभ सभझन ुऩछय । 

(फ) “ फवबागीम प्रभूख”  बन्नारे नगयऩालरकाको प्रभूखराई सभझन ुऩछय ।  
(ब) “ व्मवस्थाऩन सभझौता”  बन्नारे अनसूुची–८ को खण्ड (च) फभोशजभको 

सभझौता सभझन ुऩछय । 



(भ) “ भूल्माङ्कन सलभलत”  बन्नारे लनमभ १५७ फभोशजभको सलभलत सभझन ुऩछय 
। 

(म) “भौजदुा सूची (स्टाशन्डङ्ग लरस्ट)”  बन्नारे लनमभ १९ फभोशजभको सूची 
सभझन ुऩछय ।  

(य) “ यािन”  बन्नारे स्थानीम तहभा यािन सफुवधा ऩाउने गयी लनमकु्त कभयचायी, 
अस्ऩतारका फवयाभी, कायागायका थनुवुा य ऩिऩुॊऺी आददको खानाका 
सभफन्धभा नगयऩालरकारे तोफकददएका शजन्सी सभझन ुऩछय । 

(र) “सभझौता भूल्म (कन्रमासट प्राईस)”  बन्नारे खरयद सभझौताभा उशल्रशखत 
खरयद भूल्म सभझन ु ऩछय य सो िब्दरे त्मस्तो सभझौता अन्तगयत 
बेरयएिन आदेि जायी गरयएकोभा त्मस्तो आदेि फभोशजभ बएको काभ 
नाऩ जाॉच गदाय कामभ बएको भूल्म य भूल्म सभामोजन बएकोभा त्मस्तो 
सभामोजनफाट कामभ बएको खरयद भूल्म सभेतराई जनाउॉछ । 

(व) “सव–कन्रासटय”  बन्नारे कुनै खरयद सभझौता गने लनभायण व्मवसामी, 
आऩूलतयकताय, ऩयाभियदाता वा सेवा प्रदामकसॊग छुटै्ट सभझौता गयी त्मस्तो 
खरयद सभझौता अन्तगयतको कुनै कामय गने लनभायण व्मवसामी, 
आऩूलतयकताय, ऩयाभियदाता वा सेवाप्रदामक सभझन ुऩछय । 

(ि) “सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरम”  बन्नारे ऐनको दपा ६४ 
अनसुायको सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरम सभझन ुऩछय । 

(ष) “ लसरफन्दी दयबाउऩत्र”  बन्नारे नगयऩालरकाको सूचना फभोशजभ कुनै 
लनभायण कामय गनय वा भारसाभान वा अन्म सेवा उऩरब्ध गयाउनको 
रालग ईच्छुक व्मशक्त, पभय, कभऩनी वा सॊस्थारे लसरफन्दी खाभलबत्र 
भूल्म सभेत उल्रेख गयी ऩेि गयेको फववयण सभझन ुऩछय । 

(स) “सॊयचनात्भक वा एकाई दय सभझौता”  बन्नारे अनसूुची–७ को खण्ड (ख) 
फभोशजभको सभझौता सभझन ुऩछय । 



ऩरयच्छेद–२ 
खरयद कायफाहीको तमायी, खरयद मोजना य रागत अनभुान 

 
३. खरयद कायफाहीको तमायी गनुय ऩने् नगयऩालरकारे कुनै खरयद कायफाहीको 

तमायी गदाय देहाम फभोशजभ गनुय ऩनेछ :—  
(क) खरयद आवश्मकताको ऩफहचान गने, 
(ख) खरयद सभफन्धी फवलबन्न प्राफवलधक कुया सभाधान गनय य आऩूलतयकतायको 

उऩरब्धता एफकन गनय फजायभा प्रचलरत खरयद सभझौताको जानकायी 
लरन,े  

(ग) अशघल्रा वषयहरुभा सभान प्रकृलतको भारसाभान, लनभायण कामय वा 
ऩयाभिय सेवा वा अन्म सेवा खरयद गरयएको बए त्मस्तो खरयद प्रफिमाको 
अध्ममन गने, 

(घ) खरयदको फववयण, ऩरयभाण य ऺेत्र एफकन गने, 
(ङ) खरयदराई फढी सफुवधाजनक सभूहभा फवबाजन गने वा प्माकेजभा 

सभावेि गने, 
(च)  खरयद मोजना तमाय गनय रगाउन,े 
(छ) खरयदको रागत अनभुान तमाय गने, 
(ज) खरयदको आलथयक स्रोत य यकभको ऩफहचान गने, 
(झ) खरयद फवलधको छनौट गने, य  
(ञ) दईु कयोड रुऩैमाॉसभभको लनभायण कामयको खरयदबन्दा फाहेकको अन्म 

खरयदभा फोरऩत्र मोग्मता वा ऩूवयमोग्मताको कायफाही गनुय ऩने वा नऩने 
कुया एफकन गने । 

 
४. अलधकाय प्राप्त अलधकायीको आदेि लफना खरयद गनय नहनुे् अलधकाय प्राप्त 

अलधकायीको लरशखत आदेि लफना कसैरे कुनै खरयद गनय गयाउन हुॉदैन ।  
 
५. खरयद भाग प्राप्त गनुय ऩने् (१) भारसाभान खरयद सभफन्धी कायफाही िरुु 

गनुयअशघ खरयद एकाईरे भहािाखा÷िाखा÷वडा कामायरमफाट खरयद भाग प्राप्त 
गयी सो भाग अलधकायप्राप्त अलधकायीफाट स्वीकृत गयाउन ुऩनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको खरयद भागभा देहामका कुया उल्रेख बएको 

हनु ुऩनेछ :— 
(क) भारसाभानको प्रकाय, गणुस्तय, ऩरयभाण सभफन्धी फववयण, 
(ख) भारसाभान आवश्मक ऩने सभम,  
(ग) खरयदको अनभुालनत भूल्म, य  



(घ) भूल्म व्महोरयने स्रोत ।  
 
६.  भारसाभान, लनभायण कामय य सेवाको फववयण स्वीकृत गनुय ऩने् (१) प्रभूख 

प्रिासकीम अलधकृतरे भारसाभान, लनभायण कामय वा सेवा खरयद गनुय अशघ त्मस 
सभफन्धी स्ऩेशिफपकेिन, मोजना, नसिा, लडजाइन, फविेष आवश्मकता वा अन्म 
फववयणहरु तमाय गनुय वा गयाउन ु ऩनेछ । फववयण तमाय गदाय त्मस्ता 
भारसाभान, लनभायण कामय वा सेवाको सभफद्घ वस्तगुत प्राफवलधक तथा 
गणुस्तयजन्म फवषेिता य काभको आधायभा तमाय गनुय ऩनेछ । 
(२) उऩलनमभ (१) वभोशजभ तमाय बएको फववयण लनमभ १५ वभोशजभको 

अलधकायीवाट स्वीकृत हनु ु ऩनेछ । 
(३) उऩलनमभ (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन सरुुङभागय, येरभागय, 

यज्जभुागय, केफरकायभागय य फविेष प्रकृलतका सडकभागय जस्ता जफटर य 
फविेष प्रकृलतका सॊयचनाको स्ऩेलसफपकेिन, मोजना, नसिा, लडजाइन, 
फविेष आवश्मकता वा अन्म फववयणहरू फवबागीम प्रभखुफाट स्वीकृत 
गयाउन ु ऩनेछ । 

(४) उऩलनमभ (१) फभोशजभ तमाय गरयएको फववयण देहामकाभध्मे कुनै 
अवस्थाभा सॊिोधन गनय     सफकनेछ :–  

(क) फववयण तमाय गदायका फखत ऩूवायनभुान गनय नसफकन ेबौगलबयक रूऩरे 
जफटर प्रकृलतको लनभायण कामय बएभा,  

(ख) फववयण तमाय गरयसकेऩलछ प्राकृलतक प्रकोऩजन्म ऩरयशस्थलत लसजयना 
बएभा,  

(ग) फवबागीम नभयस ऩरयवतयन बएभा,  
(घ) लनभायण कामय सञ्चारन गने ऩूवय लनधायरयत प्रफवलध वा ऩद्धलत ऩरयवतयन 

बएभा,  
(ङ) फविेष य जफटर प्रकृलतको सॊयचना बई सोको कामायन्वमनभा कदठनाइ 

उत्ऩन्न बएभा । 
(५) उऩलनमभ (१) फभोशजभ तमाय बएको फववयण उऩलनमभ (४) भा 

उशल्रशखत अवस्थाभा सॊिोधन गनुय ऩयेकोभा फाहेक ऐनको दपा ५क. 
को उऩदपा (२) फभोशजभ कानूनी कायफाही गने गयाउन ेकतयव्म प्रभखु 
प्रिासकीम अलधकृतको य लनज स्वमभरे उऩलनमभ (१) फभोशजभको 
फववयण स्वीकृत गयेको यहेछ बने एक तह भालथको अलधकायीको हनुेछ 
। 

(६) उऩदपा (१) य (२) फभोशजभ फववयण तमाय गदाय भारसाभान, लनभायण 
कामय वा सेवाको फविेषताहरु स्ऩष्ट रुऩभा फशुझन ेगयी उल्रेख गने अको 



कुनै उऩाम नबएको अवस्थाभा फाहेक कुनै खास ब्राण्ड, रेडभाकय , नाभ, 
ऩेटेण्ट, लडजाइन, प्रकाय, उत्ऩशि वा उत्ऩादकको नाभ उल्रेख गनय 
सफकने छैन ।  
तय, त्मसयी उल्रेख नगयी नहनु ेअवस्थाभा कुनै खास ब्राण्ड, रेडभाकय , 
नाभ, ऩेटेण्ट, लडजाइन, प्रकाय, उत्ऩशि वा उत्ऩादकको नाभ उल्रेख 
गयी “सो सयह”  बने्न िब्दहरु उल्रेख गनय    सफकनेछ । 

(७) फोरऩत्र वा ऩूवय मोग्मता सभफन्धी कागजातभा भारसाभान वा लनभायण कामय 
वा अन्म सेवाको प्राफवलधक वा गणुस्तयजन्म फविेषताहरुको फववयण य 
ऩयीऺण (टेशस्टङ), भाफकिं ङ्ग, प्माकेशजङ्ग, रेफलरङ्ग वा ऩफुष्टकयणको 
प्रभाणऩत्र (कनपयलभटी सफटयफपकेट) सभफन्धी आधाय वा सॊकेत वा 
िब्दावरी उल्रेख गदाय त्मस्तो भारसाभान वा लनभायण कामय वा अन्म 
सेवाको काभसॊग असभफद्ध हनु,े मोग्म फोरऩत्रदाताराई खरयद प्रकृमाभा 
सहबागी हनु कुनै फकलसभरे फाधा ऩमुायउने वा औशचत्म लफना 
प्रलतस्ऩधायराई सीलभत गने गयी फववयण, आधाय, सॊकेत वा िब्दावरी 
उल्रेख गनय सफकन ेछैन । 

७. फजेट तथा लनभायणस्थरको व्मवस्था : (१) नगयऩालरकारे खरयदको रालग 
आवश्मक फजेट व्मवस्था नबई खरयद कायफाही िरुु गनुय हुॉदैन ।  
(२) उऩलनमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन देहामको अवस्थाभा 

फजेटको व्मवस्था नबए ऩलन खरयद कायफाही िरुु गनय सफकनेछ :— 
(क) फहवुर्र्षॉम सभझौता फभोशजभ गरयन ेखरयदको हकभा ऩफहरो वषयको 

रालग आवश्मक फजेट व्मवस्था बएऩलछ अन्म वषयको रालग खरयद 
कायफाही गनय, य 

(ख) खरयद सभफन्धी प्रायशभबक तमायी गनुय अत्मावश्मक बई लसरफन्दी 
दयबाउऩत्र वा फोरऩत्र आह्वान गने, ऩूवयमोग्मताको दयखास्त 
आह्वान गने, ऩयाभियदाताको सूची तमाय गनय सूचना प्रकािन गने, 
ऩयाभियदाताफाट प्रस्ताव भाग गने वा लसरफन्दी दयबाउऩत्रको 
पायाभ, फोरऩत्र वा ऩूवयमोग्मता सभफन्धी कागजात वा प्रस्ताव 
सभफन्धी कागजात उऩरब्ध गयाउन ेजस्ता कामय   गनय ।  

(३) नगयऩालरकारे लनभायणस्थरको व्मवस्था नबई लनभायण कामयको खरयद 
कायफाही िरुु गनुय हदैुन । 

८. खरयदको गरुु मोजना तमाय गनुयऩने् (१) एक वषयबन्दा फढी अवलधसभभ 
सञ्चारन हनु ेमोजना वा आमोजनाको रालग खरयद गदाय नगयऩालरकारे वाफषयक 
दि कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी यकभको खरयद गदाय खरयदको गरुु मोजना तमाय 
गनुय ऩनेछ । 



(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको खरयदको गरुु मोजनाभा अन्म कुयाको अलतरयक्त 
देहामका कुयाहरु उल्रेख गनुय ऩनेछ :—  

(क) खरयदको प्रकाय, ऩरयभाण य भोटाभोटी अनभुालनत भूल्म, 
(ख) खरयद फवलध, 
(ग) अलधकतभ प्रलतस्ऩधायको रालग खरयदराई टुसमाय ्ईन े वा प्माकेज 

फनाइने बए सो सभफन्धी व्मवस्था, 
(घ) सभग्र खरयद कायफाही ऩूया गनयको रालग गरयने सभझौताहरुको 

भोटाभोटी सॊख्मा य त्मस्तो खरयद कायफाहीसॉग सभफशन्धत भखु्म 
भखु्म काभ,  

(ङ) खरयदको रालग ऩूवय मोग्मताको कायफाही गनुय ऩने बए सो सभफन्धी 
कुया, 

(च) खरयद कायफाहीको भोटाभोटी सभम तालरका,  
(छ) सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमरे खरयदको गरुु मोजनाभा 

सभावेि गनुयऩने बनी सभम सभमभा लनधाययण गयेका कुया । 
(३) मस लनमभ फभोशजभ तमाय बएको खरयद गरुु मोजना कामयऩालरकावाट 

स्वीकृत बएको हनु ुऩनेछ । 
(४) उऩलनमभ (३) फभोशजभ स्वीकृत बएको खरयदको गरुु मोजना 

नगयऩालरकारे प्रत्मेक आलथयक वषयभा अद्यावलधक गनुय ऩनेछ ।  
९. वाफषयक खरयद मोजना तमाय गनुय ऩने् (१) नगयऩालरकारे वाफषयक दि राख 

रुऩैमाॉबन्दा फढी यकभको खरयद गनुय ऩने बएभा आगाभी आलथयक वषयको 
अनभुालनत वाफषयक कामयिभ तथा फजेट तमाय गदाय आगाभी आलथयक वषयभा गने 
वाफषयक खरयद मोजना तमाय गनुय ऩनेछ । त्मसयी खरयद मोजना तमाय गदाय 
लनमभ ८ फभोशजभ खरयदको गरुु मोजना सभेत तमाय बएको यहेछ बन ेत्मस्तो 
गरुु मोजनाको सभेत आधाय लरन ुऩनेछ ।  
(२) नगयऩालरकारे उऩलनमभ (१) फभोशजभको वाफषयक खरयद मोजनाभा 

देहामका कुयाहरु उल्रेख गनुय ऩनेछ् :— 
(क) खरयदको प्रकाय सभफन्धी फववयण,  
(ख) खरयदको सभबाफवत प्माकेज, 
(ग) खरयद कायफाहीको सभम तालरका, 
(घ) खरयद फवलध, 
(ङ) खरयदको रालग गरयने सभझौताको फकलसभ, य 
(च) सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमरे वाफषयक खरयद मोजनाभा 
सभावेि गनुय ऩने बनी सभम सभमभा लनधाययण गयेका कुया । 



(३) उऩलनमभ (२) को खण्ड (ग) फभोशजभको सभम तालरकाभा देहामको 
काभ गने सभमावलध उल्रेख हनु ुऩनेछ :– 

(क) भारसाभान खरयद गने बए स्ऩेलसफपकेिन तमाय गने, 
(ख) खरयदको रागत अनभुान तमाय गने, 
(ग) लसरफन्दी दयबाउऩत्र पायाभ, ऩूवयमोग्मताको प्रस्ताव वा फोरऩत्र 

आव्हान गने वा ऩयाभिय सेवाको प्रस्ताव सभफन्धी कागजात तमाय 
गने, 

(घ) लसरफन्दी दयबाउऩत्र, ऩूवय मोग्मताको प्रस्ताव, फोरऩत्र आव्हान वा 
ऩयाभिय सेवाको प्रस्ताव भाग गनय सूचना प्रकािन गने, 

(ङ) लसरफन्दी दयबाउऩत्र, ऩूवय मोग्मताको प्रस्ताव, फोरऩत्र वा ऩयाभिय 
सेवाको प्रस्ताव भूल्माॊङ्कन गने, 

(च) लसरफन्दी दयबाउऩत्र, ऩूवयमोग्मताको प्रस्ताव, फोरऩत्र वा ऩयाभिय 
सेवाको प्रस्ताव स्वीकृलत गने, 
(छ) सभझौता गने, 
(ज) कामय आयभब गने, य 
(झ) कामय ऩूया गने । 

(४) प्रभखुरे चारू आलथयक वषयको स्वीकृत कामयिभ तथा फजेट सबाफाट प्राप्त 
बएऩलछ मस लनमभ फभोशजभ तमाय बएको वाफषयक खरयद मोजना स्वीकृत 
गनुय ऩनेछ ।  

(५) प्रभूख प्रिासकीम अलधकृतरे मस लनमभावरी फभोशजभ तमाय बएको 
वाफषयक खरयद मोजनाको एक प्रलत आगाभी आलथयक वषयको अनभुालनत 
वाफषयक कामयिभ तथा फजेट साथ सॊरग्न गयी अनगुभन प्रमोजनका 
रालग शजल्रा सभन्वम सलभलतभा ऩठाउन ु ऩनेछ । साथै त्मस्तो 
मोजनाको एक प्रलत सभफशन्धत कोष तथा रेखा लनमन्त्रक कामायरमभा 
सभेत ऩठाउन ुऩनेछ । 

१०. रागत अनभुान तमाय गदाय फवचाय गनुय ऩने कुया् (१) कुनै खरयदको रागत 
अनभुान तमाय गदाय देहामको कुया फवचाय गनुय ऩनेछ :– 

(क) खरयद सभफन्धी सभऩूणय काभ एउटै खरयद सभझौताफाट हनु ससन े
वा काभ फऩच्छे छुटै्ट खरयद सभझौता गनुय ऩने,  

(ख) खरयद सभझौता नफीकयण गनय ऩने वा नऩने,  
(ग) खरयदको अन्म कुनै फवकल्ऩ बए त्मस्तो फवकल्ऩ,  
(घ) खरयद सभझौता फभोशजभको काभ सभऩन्न गनयको रालग राग्न ससन े

अलधकतभ यकभ तथा सभम, य  



(ङ) रागत अनभुान तमाय गदाय लफचाय गनुयऩने बनी सावयजलनक खरयद 
अनगुभन कामायरमरे लनधाययण गयेका अन्म कुया ।  

(२) रागत अनभुान तमाय गदाय फोरऩत्र जभानत वा कामय सभऩादन जभानत 
रगामत भोफवराईजेिन य लडभोफवराईजेिन खचय, लफभा, ऩयाभियदाताराई 
ददनऩुने सफुवधा फाऩतका कामयहरु, गणुस्तय ऩरयऺण, व्मवसामजन्म 
स्वास््म य सयुऺा, एज फवल्ट नसिा, कामय सभऩादन जभानतको 
कलभिन खचय आददको छुटै्ट आइटभ फनाई रागत अनभुानभा सभावेि 
गनुय ऩनेछ । 

(३) उऩलनमभ १ वभोशजभ रागत अनभुान तमाय गदाय लनमभ ६ वभोशजभको 
फववयण सभेतको आधाय लरनऩुने छ । 

११. लनभायण कामयको रागत अनभुान  ्(१) लनभायण कामयको रागत अनभुान तमाय गदाय 
लनमभ १० को अधीनभा यही तमाय गनुय ऩनेछ । 
(२) ऩूयाताशत्वक उत्खनन सभफन्धी य सरुुङ खन्न,े लडऩ ट्युववेर आदद जस्ता 

जलभनभलुन गरयने कामयको रागत अनभुान नेऩार सयकाय, भशन्त्रऩरयषद्बाट 
स्वीकृत नभयस फभोशजभ तमाय गनुय ऩनेछ । 

(३) मस लनमभ फभोशजभ रागत अनभुान तमाय गदाय भारसाभान स्थरगत 
रुऩभा उऩरब्ध हनु ेवा नहनु ेअध्ममन गयी लनभायण कामय सभऩन्न गनय 
राग्ने सभमावलध फकटान गनुय ऩनेछ ।  

(४) रागत अनभुान तमाय गने लसरलसराभा लसभेन्ट, पराभे डण्डी, ईंटा, ढुङ्गा, 
भाटो, ककय टऩाता फवटुलभन तथा इभल्सन, इन्धन, ऩोलरलथन ऩाईऩ, 
जी.आई. ऩाईऩ, डी.आई ऩाईऩ, स्मालनटयीका साभान, फवजरुीका साभान, 
शज. आई. वामय य मस्तै अन्म लनभायण साभग्रीको दयबाउ, भेशिन तथा 
उऩकयणको बाडा वा काभदायको ज्मारा लनधाययण गदाय स्थानीम दययेट 
लनधाययण सलभलतरे तोकेको दययेटको आधायभा लनधाययण गनुय ऩनेछ । 
मस लनमभ फभोशजभ स्थानीम दययेट लनधाययण गदाय शजल्रा दययेट 
लनधाययण सलभलतरे लनधाययण गयेको दययेटराई आधाय भान्न सफकनेछ । 
तय, दययेट लनधाययण सलभलतको दययेट उऩरव्ध नबएकोभा लनभायणस्थर 
नशजकैको सभफशन्धत सयकायी कामायरम वा सयकायी स्वालभत्व बएको 
सॊस्थान, प्रालधकयण, लनगभ वा मस्तै प्रकृलतका अन्म सॊस्थारे तोकेको 
दयबाउ वा उद्योग वाशणज्म सॊघरे ददएको दयबाउ, बाडा वा ज्माराका 
आधायभा लनधाययण गनुय ऩनेछ ।  

(५) उऩलनमभ (४) फभोशजभको दयबाउ, बाडा वा ज्मारा सभेत उऩरब्ध हनु 
नसकेको अवस्थाभा त्मस्तो दययेट लनधाययण गदाय कामयऩालरकारे 



तोफकददएको दयबाउ, बाडा वा ज्माराको आधायभा लनधाययण गनुय ऩनेछ 
।  

(६) मस लनमभ फभोशजभ तमाय बएको लनभायण कामयको रागत अनभुान त्मस्तो 
रागत अनभुान तमाय गने प्राफवलधक बन्दा एक तह भालथको प्राफवलधक 
वा प्राफवलधकहरुको सभूहराई लडजाईन ड्रईङ सभेत जाॉच्न रगाई कुनै 
त्रफुट देशखएभा त्मस्तो त्रफुट सच्माउन रगाउन ुऩनेछ । भालथल्रो तहको 
प्राफवलधक नबएभा कामयऩालरकारे त्मस्तो रागत अनभुान जाॉच्न ेउऩमकु्त 
व्मवस्था लभराई ददन ुऩनेछ ।  

(७) लनभायण कामयको रागत अनभुान अनसूुची–१ को ढाॉचाभा तमाय गनुय ऩनेछ 
।  

 
१२. भारसाभानको रागत अनभुान : (१) भारसाभानको रागत अनभुान तमाय गदाय 

लनमभ १० य सभफशन्धत भारसाभानको स्ऩेलसफपकेिनको अधीनभा यही तमाय 
गनुय ऩनेछ । 
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ भारसाभानको रागत अनभुान तमाय गदाय 

देहामका कुयाराई आधाय लरन ुऩनेछ :– 
(क) स्थानीम फजायभा प्रचलरत दयबाउ, 
(ख) अन्म फजायको प्रचलरत दयबाउ य भारसाभान आऩूलतय गने 

स्थानसभभ राग्न ेअनभुालनत ढुवानी खचय, 
(ग) शजल्रा÷स्थानीम उद्योग वाशणज्म सॊघरे जायी गयेको दययेट, 
(घ) शजल्रा लबत्रका अन्म नगयऩालरकारे चारू वा अशघल्रा वषयहरुभा 

सोही प्रकृलतको खरयद गदाय रागकेो वास्तफवक रागत ।  
 
१३. ऩयाभिय सेवाको रागत अनभुान : (१) ऩयाभिय सेवाको रागत अनभुान तमाय गदाय 

लनमभ १० को अधीनभा यही तमाय गनय ऩनेछ । 
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ ऩयाभिय सेवाको रागत अनभुान तमाय गदाय 

देहामका कुयाराई आधाय लरन ुऩनेछ :– 
(क) नेऩार सयकायको सभफशन्धत भन्त्रारमरे ऩयाभिय सेवाको रागत 

अनभुान सभफन्धी नम्र्स तमाय गयेको बए त्मस्तो नम्र्स,  
(ख) सभफशन्धत ऩयाभिय सेवाको कामय ऺेत्रगत ितय,  
(ग) चारू वा अशघल्रा वषयहरुभा सोही प्रकृलतको खरयद गदाय रागकेो 

वास्तफवक रागत ।  



तय, मस खण्डको आधायभा रागत अनभुान तमाय गदाय अशघल्रा 
वषयहरुको दयभा भूल्म सभामोजन गयी रागत अनभुान तमाय गनुय 
ऩनेछ ।  

(३) मस लनमभ फभोशजभको रागत अनभुान तमाय गदाय देहामका खचयहरु 
खरुाउन ुऩनेछ :– 

(क) भखु्म जनिशक्त एवॊ अन्म जनिशक्तको ऩारयश्रलभक, 
(ख) भ्रभण खचय, जनिशक्तको फसोफास खचय, कामायरम खचय, आवश्मक 

भारसाभान उऩकयण य सेवा खचय, प्रलतवेदन य अन्म कागजातको 
अनवुाद, छऩाई खचय, 

(ग) ऩयाभियदातारे तालरभ, गोष्ठी वा भ्रभणको व्मवस्था गनुयऩने बए 
त्मस्तो काभको रालग राग्न ेखचय य अन्म खचय । 

(४) ऩयाभिय सेवा य अन्म सेवाको रागत अनभुान अनसुचुी–२ को ढाॉचाभा 
तमाय गनुय ऩनेछ । 

 
१४. अन्म सेवाको रागत अनभुान : (१) अन्म सेवाको रागत अनभुान लनमभ १० को 

अधीनभा यही तमाय गनुय ऩनेछ । 
(२) बाडाभा लरईन ेसवायी साधन, भेिीनयी औजाय, उऩकयण वा भारसाभानको 

बाडाको रागत अनभुान तमाय गनय प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतरे त्मस्ता 
साधन, औजाय, उऩकयण वा भारसाभान सभफन्धी ऻान बएका फढीभा 
तीन जना दऺ प्राफवलधकहरुको एक सलभलत गठन गनुय ऩनेछ । त्मस्ता 
प्राफवलधक जनिशक्त नबए कामयऩालरकारे सलभलत गठनको उऩमकु्त 
व्मफस्था गयी ददन ुऩनेछ । 

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभको सलभलतरे बाडाको रागत अनभुान तमाय गदाय 
देहामका कुयाराई फवचाय गयी भोटाभोटी रागत अनभुान तमाय गनुय 
ऩनेछ :– 

(क) बाडाभा लरन ऩने सवायी साधन, भेशिनयी औजाय, उऩकयण वा 
भारसाभानको फववयण, स्ऩेलसफपकेिन, अवस्था य आम ु

(ख) प्रचलरत फजाय दय, 
(ग) बाडाभा लरन ेअवलध, 
(घ) ईन्धनको भूल्म य खऩत, य  
(ङ) सलभलतरे उऩमकु्त ठह¥माएको अन्म कुया । 

(४) ढुवानीको रागत अनभुान तमाय गदाय स्थानीम दययेट लनधाययण सलभलतरे 
लनधाययण गयेको दययेटको आधायभा भोटाभोटी रागत अनभुान तमाय गनुय 
ऩनेछ । मस लनमभ फभोशजभ स्थानीम दययेट लनधाययण गदाय शजल्रा 



दययेट लनधाययण सलभलतरे लनधाययण गयेको दययेटराई आधाय भान्न 
सफकनेछ । 

(५) कुनै भारसाभान भभयत सभबायको रागत अनभुान तमाय गदाय सभफशन्धत 
फविेषऻ वा दऺ कभयचायी बए त्मस्तो कभयचायीफाट य त्मस्तो कभयचायी 
नबए त्मस्तो काभ गने व्मशक्त, पभय, कभऩनी वा सॊस्थाफाट रागत 
अनभुान तमाय गयाउन ुऩनेछ ।  

(६) घय बाडा य सेवा कयाय सभफन्धी रागत अनभुान तमाय गदाय प्रचलरत 
फजाय दय य सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमरे सो सभफन्धी नम्र्स 
जायी गयेको बए सो नभयस अनसुाय भोटाभोटी रागत अनभुान तमाय गनुय 
ऩनेछ । 

१५. रागत अनभुानको स्वीकृलत : (१) लनमभ ११, १२, य १४ फभोशजभ तमाय 
बएको रागत अनभुान देहामको अलधकायीफाट स्वीकृत हनु ुऩनेछ :– 

(क) एक कयोड रूऩैमाॉसभभको रागत अनभुान याजऩत्राफङ्कत ततृीम शे्रणी 
वा सो सयहको िाखा प्रभूख  

(ख) सात कयोड रूऩैमाॉसभभको रागत अनभुान याजऩत्राफङ्कत दद्वतीम 
शे्रणीको वा सो सयहको िाखा÷भहािाखा प्रभूख 

(ग) ऩन्र कयोड रूऩैमासभभ यकभको रागत अनभुान प्रभखु प्रिासकीम 
अलधकृत 

(घ) ऩन्र कयोड रूऩैमा बन्दा फढी यकभको रागत अनभुान प्रभखु 
(२) लनमभ १३ फभोशजभ तमाय बएको रागत अनभुान देहामको अलधकायीफाट 

स्वीकृत हनु ुऩनेछ :– 
(क)  दि राख रूऩैमाॉसभभको रागत अनभुान याजऩत्राफङ्कत ततृीम शे्रणी 

वा सो सयहको िाखा प्रभूख  
(ख) ऩशच्चस राख रूऩैमाॉसभभको रागत अनभुान याजऩत्राफङ्कत दद्वतीम 

शे्रणीको वा सो सयहको िाखा÷भहािाखा प्रभूख 
(ग)  एक कयोड रूऩैमासभभको रागत अनभुान प्रभखु प्रिासकीम 

अलधकृत । 
(घ)  एक कयोड रुऩैमा बन्दा वढी यकभको रागत अनभुान प्रभखु । 

 
१६. रागत अनभुान अध्मावलधक गनुय ऩने् (१) लनमभ १५ फभोशजभ स्वीकृत बएको 

रागत अनभुान अनसुाय खरयद नबएभा मस लनमभावरीको प्रकृमा अऩनाई 
प्रत्मेक आलथयक वषय मस्तो रागत अनभुान अध्मावलधक गनुय ऩनेछ । 



(२) मस लनमभ फभोशजभ रागत अनभुान अद्यावलद्यक नगयी लसरफन्दी 
दयबाउऩत्र य फोरऩत्र आह्वान गनय वा ऩयाभिय सेवाको प्रस्ताव भाग गनय 
ऩाइने छैन । 

 
१७. खरयद भहािाखा, िाखा वा एकाईको काभ् (१) नगयऩालरकारे खरयद सभफन्धी 

कामयफोझ य कामय प्रकृलतको आधायभा आवश्मकता अनसुाय छुटै्ट खरयद 
भहािाखा, िाखा वा एकाईको स्थाऩना गनुय ऩनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको खरयद भहािाखा, िाखा वा एकाईको स्थाऩना 

गदाय त्मस्ता भहािाखा, िाखा वा एकाईको प्रभखुको शजभभेवायी वहन 
गने गयी खरयद अलधकायी तोसन ुऩनेछ ।  

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभको खरयद अलधकायीरे ऐनको दपा ७ को उऩदपा 
(३) भा उशल्रशखत काभको अलतरयक्त देहाम फभोशजभको कामयसभऩादन 
गनुय ऩनेछ :–  

(क) खरयद गरुुमोजना य वाफषयक खरयद मोजना तमाय गयी अद्यावलधक 
याख्न,े  

(ख) खरयद कायफाहीसॉग सभफशन्धत काभभा सभन्वम गने,  
(ग) खरयद भाग सङ्करन गयी स्वीकृलतको रालग अलधकाय प्राप्त अलधकायी 

सभऺ ऩेि गने,  
(घ) फोरऩत्र वा प्रस्ताव खोल्ने सलभलतको सॊमोजक बई कामय गने,  
(ङ) लनमभ १५९ फभोशजभ खरयद कायफाहीको अलबरेख याख्न,े य  
(च) भमाद थऩ, कामय सभऩादन जभानत य अनसूुची–३ फभोशजभको 

प्रलततऩत्रको अलबरेख याख्न े। 
 
 

ऩरयच्छेद–३ 
खरयद य खरयद सभझौताको छनौट 

 
१८. नेऩारभा उत्ऩाददत भारसाभान खरयद गनुय ऩने् मस लनमभावरीभा उशल्रशखत कुनै 

फवलध छनौट गयी खरयद गदाय फवदेिी भारसाभानबन्दा नेऩारभा उत्ऩाददत 
भारसाभान ऩन्र प्रलतितसभभ भहॊगो बएता ऩलन नेऩारी भारसाभान नै खरयद 
गनुय ऩनेछ । 

 
१९. भौजदुा सूची (स्टाशन्डङ्ग लरष्ट) तमाय गने व्मवस्था  ् (१) ऐनको दपा ६क. 

फभोशजभ भौजदुा सूचीभा दताय हनु वा अद्यावलधक हनु चाहन े व्मशक्त, सॊस्था, 



आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी, ऩयाभियदाता, गैय सयकायी सॊस्था वा सेवा 
प्रदामकरे देहामका कागजातको प्रलतलरफऩ सॊरग्न गयी अनसूुची–४ फभोशजभको 
ढाॉचाभा कामायरमभा लनवेदन ददन ुऩनेछ :–  

(क) सॊस्था वा पभय दतायको प्रभाणऩत्र,  
(ख) स्थामी रेखा नभफय वा भूल्म अलबवफृद्ध कय दतायको प्रभाणऩत्र,  
(ग) कय चकु्ता प्रभाणऩत्र, य  
(घ) आवश्मकता अनसुायको व्मवसाफमक इजाजतऩत्र ।  

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ प्राप्त बएको लनवेदनभा आवश्मक जाॉचफझु गयी 
दताय गयाई अनसूुची–५. फभोशजभको लनस्सा लनवेदकराई ददन ुऩनेछ ।  

(३) नगयऩालरकारे ऐनको दपा ६क. फभोशजभको छुट्टाछुटै्ट भौजदुा सूचीको 
फववयण अनसूुची–६ फभोशजभको ढाॉचाभा अलबरेख याखी प्रत्मेक आलथयक 
वषयभा अद्यावलधक गनुय ऩनेछ ।  

(४) उऩलनमभ (३) फभोशजभको भौजदुा सूचीको फववयण कामायरमको 
सूचनाऩाटीभा टाॉस गयी वा वेफसाइटभा याखी अधयवाफषयक रूऩभा 
सावयजलनक गनुय ऩनेछ ।  

(५) मस लनमभभा जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन भौजदुा सूचीभा नयहेका 
फोरऩत्रदाता वा प्रस्तावदाताराई लसरफन्दी दयबाउऩत्र, फोरऩत्र वा 
प्रस्तावभा बाग लरन वशञ्चत गनय ऩाइन ेछैन ्।  

 
२०. स्थामी रेखा नभफय य भूल्म अलबवृफद्ध कय दताय प्रभाणऩत्र प्राप्त गयेकासॊग खरयद 

गनुय ऩने : (१) कुनै खरयद गदाय आन्तरयक याजश्व कामायरमफाट स्थामी रेखा 
नभफय य भूल्म अलबवफृद्घ कय दताय प्रभाणऩत्र प्राप्त गयेका व्मशक्त, पभय, सॊस्था वा 
कभऩनीफाट भात्र खरयद गनुय ऩनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन देहामको अवस्थाभा 

भूल्म अलबवफृद्घ कय दताय प्रभाण ऩत्र प्राप्त नगयेका व्मशक्त, पर्र्भय, सॊस्था 
वा कभऩनीफाट सभेत खरयद गनय सफकनेछ :– 
(क) वीस हजाय रुऩैमाॉबन्दा कभ यकभको भारसाभान खरयद गदाय वा 

लनभायण कामय गयाउॉदा,  
(ख) भूल्म अलबवफृद्घ कय नराग्न े भारसाभान खरयद गदाय, ऩयाभिय 

सेवा वा अन्म सेवा खरयद   गदाय,  
(ग) घय बाडाभा लरन ुऩदाय, य 
(घ) उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामराई सहबागी गयाई 

लनभायण कामय गयाउन ुऩदाय ।  
 



२१. खरयद सभझौताको छनौट : (१) नगयऩालरकारे कुनै खरयद कायफाहीको 
सभफन्धभा खरयद फवलध छनौट गयेऩलछ भार साभान वा अन्म सेवा खरयद गरयने 
बए लनमभ २२, लनभायण कामय खरयद गरयने बए लनमभ २३, य ऩयाभिय सेवा 
खरयद गरयन ेबए लनमभ २४ भा उशल्रशखत खरयद सभझौताभध्मे कुन प्रकायको 
सभझौता गयी खरयद गरयने हो सो खरयद सभझौता छनौट गनुय ऩनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ खरयद सभझौताको छनौट गदाय देहामका फवषमहरु 

फवचाय गयी छनौट गनुय ऩनेछ :– 
(क) खरयदको प्रकाय य ऩरयभाण,  
(ख) सभान प्रकृलतको खरयद ऩनु् गरयने सभबावना बए नबएको,  
(ग) नगयऩालरका य आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी वा ऩयाभियदाता य 

अन्म ऩऺफीच गरयने जोशखभको फाॉडपाॉड, य 
(घ) सभझौता सऩुरयवेऺण गने तरयका ।  

(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभ खरयद सभझौता छनौट गदाय सावयजलनक खरयद 
अनगुभन कामायरमफाट जायी बएको नभनुा फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा 
यहेको खरयद सभझौता अनरुूऩ छनौट गनुय ऩनेछ ।  
तय, सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमफाट नभनुा फोरऩत्र सभफन्धी 
कागजात जायी नबई सकेको अवस्थाभा आपूराई आवश्मक ऩयेको 
खरयद सभझौता सफहतको फोरऩत्र सभफन्धी कागजात तमाय गयी 
सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमको सहभलतफाट उऩमोगभा ल्माउन 
ससनेछ ।  

(४) मस लनमभ फभोशजभ एकऩटक फोरऩत्र सभफन्धी कागजात य खरयद 
सभझौता छनौट गयी फोरऩत्र आह्वान गरयसके ऩलछ मस लनमभावरीभा 
अन्मथा उल्रेख बएकोभा फाहेक त्मसयी छनौट बएको नभनुा खरयद 
सभझौता ऩरयवतयन गनय सफकने छैन । 

 
२२. भारसाभान वा अन्म सेवाको खरयद सभझौता : (१) नगयऩालरकारे भारसाभान 

वा अन्म सेवा खरयद गदाय अनसूुची–७ फभोशजभको सभझौताभध्मे कुनै एक 
सभझौता गयी खरयद गनय ससनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको सभझौता गदाय फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा 

उशल्रशखत प्राफवलधक स्ऩेलसफपकेिन य अवलधभा आधारयत बई गनुय ऩनेछ 
।  

(३) खरयद सभझौता सभवन्धभा मस लनमभावरीभा व्मवस्था बएको कुयाभा मस 
लनमभावरी फभोशजभ य मस लनमभावरीभा व्मवस्था नबएको कुयाभा 
वस्त ुफविी कयाय सभफन्धी प्रचलरत कानून फभोशजभ   हनुेछ ।  



(४) मस लनमभ फभोशजभ भारसाभानको खरयद सभझौता वा भारसाभान 
हस्तान्तयण (डेलरबयी) सभफन्धी ितयहरु अन्तययाफष्डम व्माऩायभा प्रमकु्त 
हनु ेिव्दावरी (ईन्टयनेिनर कभलसयमर टभयस (ईन्कोटभय)) फभोशजभ 
तमाय गनुय ऩनेछ । 

(५) मस लनमभ फभोशजभको सभझौता अन्तगयत बकु्तानी गदाय साभान्मतमा 
आऩूलतयकतायरे भारसाभान उऩरब्ध गयाएको कागजात ऩेि बएऩलछ, 
प्रलततऩत्रको भाध्मभ वा फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा उशल्रशखत 
भाध्मभ फभोशजभ गनुय ऩनेछ । 

 
२३. लनभायण कामयको रालग खरयद सभझौता : नगयऩालरकारे कुनै लनभायण कामय 

गयाउनको रालग अनसूुची–८ फभोशजभको सभझौताभध्मे कुनै एक सभझौता गनय 
ससनेछ । 

 
२४. ऩयाभिय सेवाको खरयद सभझौता  ् नगयऩालरकारे ऩयाभिय सेवा खरयद गनयको 

रालग अनसूुची–९ फभोशजभको सभझौताभध्मे कुनै एक सभझौता गयी खरयद गनय 
ससनेछ । 

 
२५. ितय याख्न सफकने् कुनै खरयद सभझौताका सभफन्धभा मस ऩरयच्छेदभा उशल्रशखत 

ितयका अलतरयक्त फोरऩत्र सभफन्धी कागजात वा प्रस्ताव सभफन्धी कागजातभा 
अन्म कुनै थऩ ितय याख्न ुऩयेभा सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमरे जायी 
गयेको नभनुा फोरऩत्र सभफन्धी कागजात वा प्रस्ताव सभफन्धी कागजातको 
खरयद सभझौताका ितयहरूभा सायबतू रूऩभा पयक नऩने गयी थऩ ितय याख्न 
सफकनेछ । 

 
 

ऩरयच्छेद ४ 
मोग्मताका आधाय, प्राफवलधक ऺभता य प्राफवलधक स्ऩेलसफपकेिन 

 
२६. भारसाभान आऩूलतय गने फोरऩत्रदाताको मोग्मताका आधाय् (१) नगयऩालरकारे 

भारसाभान आऩूलतय सभफन्धी खरयद कायफाहीभा बाग लरन ेफोरऩत्रदाताको वा 
ऩूवय मोग्मताको प्रस्तावदाताको मोग्मताको आधाय लनधाययण गदाय देहामका 
कुयाहरुभध्मे आवश्मकतानसुाय कुनै वा सफै कुयाराई फवचाय गयी लनधाययण गनय 
ससनेछ :— 

(क) प्राफवलधक ऺभता,  



(ख) भारसाभान उत्ऩादन सभफन्धी लरखत (भमानपुमासचरयङ 
येकडय), 

(ग) भारसाभानको प्राफवलधक स्ऩेलसफपकेिन 
(घ) आलथयक य फविीम ऺभता,  
(ङ) भारसाभान जडान गनुय ऩने बएभा जडान कामयभा सॊरग्न हनु े

प्राफवलधकको दऺता,  
(च) आऩूलतय हनुे भारसाभान खास अवलध सभभ सचुारुरुऩरे 

सञ्चारन हनु्छ बने्न कुयाको प्रत्माबलूत,  
(छ) भारसाभान भभयत सभबायको व्मवस्था, 
(ज) सेवा य जगडेा ऩाटऩूजायको उऩरब्धता,  
(झ) जडान (ईन्स्टरेिन) सभेत गनुय ऩने गयी भारसाभान आऩूलतय 

गने आऩूलतयकतायको हकभा लनजको िीऩ, लनऩूणयता, अनबुव य 
फवश्वसलनमता ।  

(२) मस लनमभ फभोशजभ फोरऩत्रदाता वा प्रस्तावदाताको मोग्मता य प्रालफलधक 
ऺभता प्रभाशणत गने कागजात भाग गदाय नगयऩालरकारे भारसाभानको 
प्रकृलत, ऩरयभाण, भहत्व वा प्रमोग अनसुाय देहामका भध्मे कुनै वा सफै 
कागजात भाग गनय ससनेछ :—  
(क) फोरऩत्रदातारे फवगत तीन वषयको अवलधभा सयकायी लनकाम 

वा लनजी सॊस्थाराई आऩूलतय गयेको भारसाभानको प्रकृलत, 
ऩरयभाण, सभझौता यकभ, लभलत य त्मस्तो सयकायी लनकाम वा 
लनजी सॊस्थाको नाभ य ठेगाना, 

(ख) खरयद गरयने भारसाभान जफटर वा असाधायण प्रकृलतको 
बएभा नगयऩालरका आपै वा सो लनकामको तपय फाट 
फोरऩत्रदाता वा ऩूवयमोग्मताको प्रस्तावदाता सॊस्थाफऩत बएको 
देिको आलधकारयक लनकामरे लनजको उत्ऩादन ऺभता जाॉच 
गयेको कागजात, 

(ग) आलधकारयक गणुस्तय लनमन्त्रण सॊस्था वा भान्मता प्राप्त 
लनकामरे खरयद गरयने भारसाभानको लनयीऺण गयी त्मस्तो 
भारसाभानको स्ऩेलसफपकेिन य गणुस्तय सभफन्धभा ददएको 
प्रभाणऩत्र,  

(घ) आऩूलतय गरयने भारसाभानको आलधकारयकता प्रभाशणत गनय 
आवश्मक ऩने नभूना, ऩयुक फववयण वा पोटोहरु, 

(ङ) सव–कन्राकटयफाट गयाउन चाहेको आऩूलतय सभफन्धी काभको 
अनऩुात । 



(३) आऩूलतय गरयने भारसाभान फोरऩत्रदाता वा ऩूवयमोग्मताको प्रस्तावदाता 
आपैरे नवनाउन े वा उत्ऩादन नगने बएभा त्मस्तो भारसाभानको 
उत्ऩादकरे फोरऩत्र वा ऩूवयमोग्मताको रालग प्रस्ताव ऩेि गने, 
भारसाभान आऩूलतय गने य जडान गने सभफन्धी अलधकाय आपूराई 
एकरौटी रुऩभा यीतऩूवयक प्रदान गयेको कुया प्रभाशणत गने कागजात 
फोरऩत्रदाता वा ऩूवय मोग्मताको प्रस्तावदातारे ऩेि गनुय ऩनेछ ।  

(४) नेऩारलबत्र व्माऩाय व्मवसाम सञ्चारन नबएको फोरऩत्रदाता वा 
ऩूवयमोग्मताको प्रस्तावदातारे लनजरे खरयद सझौता प्राप्त गयेभा त्मस्तो 
सभझौता फभोशजभ आऩूलतय गरयएको भारसाभान भभयत सभबाय गने, लफफि 
ऩश्चात्को सेवा प्रदान गने तथा आवश्मक जगडेा ऩाटयऩूजाय भौज्दात याखी 
आऩूलतय गने सभफन्धी दाफमत्व लनवायह गनय ससन े लनजको एजेन्ट वा 
अलधकृत फविेता नेऩारभा यहने कुया प्रभाशणत गने कागजात ऩेि गनुय 
ऩनेछ । 

 
२७. लनभायण व्मवसामीको मोग्मताका आधाय् (१) नगयऩालरकारे दईु कयोड 

रुऩैमाॉबन्दा भालथको लनभायण कामय सभफन्धी खरयद कायफाहीभा बाग लरन े
फोरऩत्रदाताको वा ऩूवयमोग्मताको प्रस्तावदाताको मोग्मताको आधाय लनधाययण 
गदाय देहामका कुया भध्मे आवश्मकतानसुाय कुनै वा सफै कुयाराई फवचाय गयी 
लनधाययण गनय ससनेछ :— 

(क) भखु्म सभझौताकताय (प्राईभ कन्रमासटय) बई एकरौटी रुऩभा 
काभ गयेको वा व्मवस्थाऩन सभझौता गयी काभ गयेको वा 
सॊमकु्त उऩिभको साझेदाय वा सव–कन्राकटयको रुऩभा 
काभ गयेको साभान्म अनबुव,  

(ख) एकरौटी रुऩभा काभ सभऩन्न गयेको वा सॊमकु्त उऩिभको 
साझेदायको हैलसमतरे काभ गयेको सभेत गयी फोरऩत्र 
सभफन्धी कागजात वा ऩूवयमोग्मता सभफन्धी कागजातभा 
उल्रेख बएको सीभा वा सोबन्दा फढी यकभको लनभायण 
कामयको न्मूनतभ सयदय वाफषयक कायोवाय, 

 तय, याफष्डमस्तयभा खरुा फोरऩत्र आह्वान गरयएको अवस्थाभा 
दि वषयको कायोवाय भध्मेको कुनै तीन वषयको अलधकतभ 
सयदय वाफषयक कायोवायराई आधाय लरइनेछ । 

(ग) एकरौटी रुऩभा वा व्मवस्थाऩन सभझौता गयी वा सॊमकु्त 
उऩिभको साझेदाय वा सफ–कन्रासटयको रुऩभा फोरऩत्र 
सभफन्धी कागजात वा ऩूवयमोग्मता सभफन्धी कागजातभा 



उल्रेख बएको न्मूनतभ यकभ फयाफयको लनभायण कामय भालसक 
वा वाफषयक रुऩभा गयेको य प्रस्ताफवत खरयद सभझौतासॊग भेर 
खाने प्रकृलत, जफटरता य लनभायण प्रफवलधका खरयद सभझौता 
त्मस्तो कागजातभा उल्रेख बएको सॊख्माभा सपरताऩूवयक 
सभऩन्न गयेको फविेष अनबुव, 

(घ) खरयद सभझौता फभोशजभको लनभायण कामय िरुु गनयको रालग 
आवश्मक यकभ बकु्तानी नऩाउन े वा ऩाउन फढराई हनु े
अवस्थाभा प्रस्ताफवत लनभायण कामय य सभफशन्धत फोरऩत्रदाता 
वा ऩूवयमोग्मताको प्रस्तावदातारे सञ्चारन गयी यहेको वा 
सञ्चारन गनय प्रलतवद्धता जाहेय गयेको अन्म लनभायण कामय 
सभऩन्न गनय आवश्मक ऩने नगद प्रवाहको व्मवस्था गनय ससन े
तयर सभऩिी, कजाय सफुवधा य अन्म फविीम स्रोत (कुनै खरयद 
सभझौता अन्तगयतको ऩेश्की यकभ फाहेक) उऩरब्ध बएको वा 
त्मस्तो सभऩशिको स्रोतभा ऩहुॉच बएको आलथयक य फविीम 
ऺभता, 

(ङ) फोरऩत्र सभफन्धी कागजात वा ऩूवयमोग्मता सभफन्धी 
कागजातभा उल्रेख बए फभोशजभका दऺ जनिशक्त,  

(च) फोरऩत्रदाता वा ऩूवयमोग्मताको प्रस्तावदाताको आफ्नै 
स्वालभत्वभा यहेको वा खरयद सभझौताभा उशल्रशखत अवलधबय 
लनवायध रुऩभा उऩमोग गनय ससने गयी बाडा, लरज, सभझौता 
वा अन्म व्मवसाफमक भाध्मभफाट उऩरव्ध हनु ेचार ुहारतका 
फोरऩत्र सभफन्धी कागजात वा ऩूवयमोग्मता सभफन्धी 
कागजातभा उल्रेख बए फभोशजभका भखु्म उऩकयण । 

(२) याफष्डम लनभायण व्मवसामीको हकभा उऩलनमभ (१) को खण्ड (ख) य (ग) 
को यकभ गणना गदाय भूल्म अलबवफृद्ध कय वाऩतको यकभ कटाई हनु 
आउने यकभ भात्र गणना गरयनेछ य त्मस्तो यकभराई नेऩार याष्ड 
फैंकको अद्यावलधक भूल्म सूचकाॊक अनसुाय सभामोजन गरयनेछ । 

(३) मस लनमभ फभोशजभ लनभायण व्मवसामीको प्रराफवलधक ऺभता प्रभाशणत गने 
कागजात भाग गदाय फोरऩत्रदाता वा ऩूवयमोग्मताको प्रस्तावदाताफाट 
लनभायण कामयको प्रकृलत अनसुाय देहामका कुनै वा सफै कागजात भाग 
गनय ससनेछ :—  
(क) फवगत ऩाॉच वषयको अवलधभा लनजरे सभऩन्न गयेको लनभायण 

कामयको भूल्म, लभलत य कामय स्थरको फववयण, 



(ख) लनजरे सव–कन्राकटय भापय त गयाउन चाहेको प्रस्ताफवत 
काभको अनऩुात,  

(ग) प्रस्ताफवत काभ सभऩन्न गनयका रालग लनजसॉग बएका प्राफवलधक 
जनिशक्त, उऩकयण य प्रान्टको फववयण । 

(घ) प्रस्ताफवत लनभायण कामय सभऩन्न गनय फोरऩत्रदाताको ऐनको दपा 
१३ को उऩदपा (२) को खण्ड (ढ४) फभोशजभको प्राफवलधक 
ऺभता प्रभाशणत गनय सोही दपाको उऩदपा (२) को खण्ड 
(ढ३) फभोशजभको फववयण ।  

(४) उऩलनमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन दईु कयोड 
रूऩैमाॉसभभको रागत अनभुान बएको फवद्यतु गहृ, टवायइन, ऩरु, 
सरुुङभागय, येरभागय, यज्जभुागय, केवरकायभागय, फहतुरे बवन वा 
सडकभागय जस्ता जफटर वा फविेष प्रकृलतका सॊयचना रगामत 
नगयऩालरकाफाट तोफकएको अन्म सॊयचनाको लनभायण कामयको रालग 
ऐनको दपा १० को उऩदपा (५) फभोशजभ मोग्मता लनधाययण गनुय 
ऩनेछ । 

 
२८. ऩयाभिय सेवाको प्रस्तावदाताको मोग्मताको आधाय : (१) नगयऩालरकारे ऩयाभिय 

सेवा सभफन्धी खरयद कायफाहीभा बाग लरन ेप्रस्तावदाताको मोग्मताको आधाय 
लनधाययण गदाय देहामका कुनै वा सफै कुया फवचाय गयी लनधाययण गनय ससनेछ :— 

(क) प्रस्तावदाता व्मशक्त बए लनजको य पभय वा सॊस्था बए 
आवश्मक सॊस्थागत कामय अनबुव, 

(ख) प्रस्तावदाताको भखु्म भखु्म कभयचायीको आवश्मक िैशऺक 
मोग्मता य उस्तै प्रकृलतको कामयको आवश्मक अनबुव, 

(ग) कामय सभऩादन गने तरयका, कामयफवलध, कामयऺ ेत्रगत ितय 
प्रलतको प्रबावग्राफहता, प्रफवलध हस्तान्तयण य सभम तालरका,  

(घ) प्रस्तावदाताको व्मवस्थाऩन ऺभता,  
(ङ) प्रस्तावदाताको आलथयक ऺभता,  
(च) अन्तयायफष्डमस्तयफाट प्रस्ताव भाग गरयएको बएभा स्वदेिी 

जनिशक्तको सहबालगता, य 
(छ) प्रस्ताव सभफन्धी कागजातभा उल्रेख बए फभोशजभको अन्म 

कुया । 
(२) मस लनमभ फभोशजभ प्रस्तावदाताको प्राफवलधक ऺभता प्रभाशणत गने 

कागजात भाग गदाय प्रस्ताफवत ऩयाभिय सेवाको प्रकृलत अनसुाय देहामको 
कुनै वा सफै कागजात भाग गनय सफकनेछ :—  



(क) फवगत ऩाॉच वषयको अवलधभा प्रस्ताफवत ऩयाभिय सेवासॊग लभल्न े
प्रकृलतको ऩयाभिय सेवा प्रदान गयेको सावयजलनक वा लनजी 
सॊस्था, यकभ य लभलत खलु्न ेफववयण, 

(ख) प्रस्ताफवत काभ सभऩन्न गनयको रालग प्रस्ताव गरयएका भखु्म 
कभयचायीको मोग्मता सभफन्धी फववयण, 

(ग) लनजको फवगत तीन वषयका व्मवस्थाऩकीम कभयचायी य सयदय 
वाफषयक जनिशक्तको फववयण, य 

(घ) सव–कन्राकटय भापय त प्रदान गनय चाहेको प्रस्ताफवत ऩयाभिय 
सेवाको अॊि ।  

 
२९. सॊमकु्त उऩिभको मोग्मताका आधाय् (१) कुनै खरयद कायफायहीभा बाग लरने 

प्रमोजनको रालग फोरऩत्रदाताहरुरे एक सॊमकु्त उऩिभ फनाई फोरऩत्र ऩेि गनय 
ससनेछन ्।  

तय, एक फोरऩत्रदातारे सॊमकु्त उऩिभको साझेदाय वा व्मशक्तगतभध्मे कुनै एउटा भात्र 
फोरऩत्र ऩेि गनय सफकनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको सॊमकु्त उऩिभभा यहन ेसाझेदायको न्मूनतभ 

फहस्सा य भखु्म साझेदाय य अन्म साझेदायको न्मूनतभ मोग्मता फोरऩत्र 
सभफन्धी कागजातभा तोसन ससनेछ । 

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभ मोग्मता लनधाययण गदाय त्मस्तो उऩिभभा यहन े
साझेदायको सभफन्धभा देहामका कुया फवचाय गयी लनधाययण गनुय ऩनेछ :— 
(क) लनजको सयदय वाफषयक कायोवाय, 
(ख) लनजको फविेष अनबुव य लनजरे सभऩादन गयेको प्रभखु कामय, 
(ग) लनभायण कामय सञ्चारन गनय लनजसॊग बएको नगद प्रवाह, 
(घ) लनजको जनिशक्त सभफन्धी ऺभता, य  
(ङ) लनजको औजाय वा उऩकयण सभफन्धी ऺभता । 

(४) कुनै सॊमकु्त उऩिभरे फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा उशल्रशखत न्मूनतभ 
मोग्मताका आधायहरु ऩूया गये नगयेको एफकन गनयको रालग त्मस्तो 
उऩिभको सफै साझेदायको मोग्मता गणना गनुय ऩनेछ ।  

(५) सॊमकु्त उऩिभको साझेदायको व्मशक्तगत मोग्मताको आधाय लनधाययण गदाय 
देहामका कुया फवचाय गयी लनधाययण गनुय ऩनेछ :— 
(क) सभवशन्धत काभभा लनजको साभान्म अनबुव, 
(ख) अन्म सभझौता फभोशजभ लनजरे गयीयहेको वा गने काभ 

सभऩन्न गनय आवश्मक ऩने स्रोतको ऩमायप्तता, 
(ग) फविीम सऺभता, य  



(घ) फवगतका खरयद सभफन्धी भदु्दा भालभरा य सोको नलतजा । 
(६) कुनै सॊमकु्त उऩिभ खरयद सभझौताको रालग छनौट बएभा त्मस्तो सॊमकु्त 

उऩिभराई त्मस्तो उऩिभको सॊमकु्त दाफमत्व य सॊमकु्त उऩिभका 
साझेदायको व्मशक्तगत दाफमत्व सभेत यहने गयी आन्तरयक याजस्व 
कामायरमभा स्थामी रेखा नभफय य भूल्म अलबवफृद्ध कय दताय गनय 
रगाउन ुऩनेछ ।  

(७) कुनै सॊमकु्त उऩिभरे फोरऩत्र ऩेि गदाय फोरऩत्र जभानत सभेत ऩेि 
गनुयऩने बएभा त्मस्तो फोरऩत्र जभानत उऩलनमभ (१) फभोशजभको 
सॊमकु्त उऩिभका सवै साझेदायको नाभभा य सफै साझेदायको दाफमत्व 
हनु ेगयी जायी गरयएको हनु ुऩनेछ ।  

(८) सॊमकु्त उऩिभ सभफन्धी अन्म ितय फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा उल्रेख 
बए फभोशजभ हनुेछ । 

 
३०. आलथयक य फविीम ऺभता खलु्न ेकागजात भाग गनय ससने् (१) फोरऩत्र सभफन्धी 

कागजातभा फोरऩत्रदाताको आलथयक य फविीम ऺभता प्रभाशणत गने कागजात 
भाग गदाय लनभायण कामयको प्रकृलत अनसुाय देहामकाभध्मे कुनै वा सफै कागजात 
भाग गनय सफकनेछ :—  

(क) लनजको फैंक स्टेटभेण्ट,  
(ख) लनजको व्मवसाम सभफन्धी कायोवायको आलथयक फववयण, 
(ग) लनजको सभऩशि, दाफमत्व तथा नापा नोससानको फववयण खलु्न े

वासरात,  
(घ) लनजको आलथयक य फविीम हैलसमत खलु्ने अन्म कुया, य 
(ङ) फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा उशल्रशखत अन्म फववयण । 

(२) उऩलनमभ (१) को खण्ड (ग) फभोशजभको वासरात भाग गदाय काभको 
प्रकृलत अनसुाय फवगत दईुदेशख ऩाॉच आलथयक वषयको वासरात भाग गनय 
सफकनेछ । 

 
३१. सफ–कन्राकटयफाट काभ गयाउन ेसभफन्धी व्मवस्था : (१) नगयऩालरकारे सव–

कन्राकटयफाट सभेत लनभायण कामय गयाउन ससने गयी फोरऩत्र आव्हान गने 
बएभा फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा देहामका कुया उल्रेख गनुय ऩनेछ :–  

(क) लनजरे सफ–कन्राकटयफाट काभ गयाउन ससने कुया, 
(ख) अलधकतभ ऩच्चीस प्रलतितसभभ सव–कन्रासटयफाट कामय 

गयाउन सफकने कुया य सो को कामय प्रकृलतको फववयण,  
(ग) आवश्मकतानसुाय सव–कन्राकटयको मोग्मताका आधाय । 



(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ मोग्मताको आधाय उल्रेख गरयएकोभा 
फोरऩत्रदातारे खरयद सभझौता गनुय अशघ सफ–कन्राकटयको मोग्मताको 
आधाय ऩषु्टमाॊई गने कागजात ऩेि गनुय ऩनेछ ।  

 
 

ऩरयच्छेद ५ 
फोरऩत्र सभफन्धी व्मवस्था 

  
३२. फोरऩत्रको भाध्मभद्वाया खरयद गनुय ऩने् (१) नगयऩालरकारे फीसराख 

रूऩैमाॉबन्दा फढीको भारसाभान, सेवा वा कुनै लनभायण कामय गयाउॉदा फोरऩत्रको 
भाध्मभद्वाया खरयद गनुय ऩनेछ । 
(२) ऐनको दपा १५ को अवस्थाभा अन्तयायफष्डमस्तयभा खरुा फोरऩत्र आव्हान 

गयी भारसाभान, लनभायण कामय वा अन्म सेवाको खरयद गनुय ऩनेछ ।  
 
३३. एकभषु्ट दय फवलधफाट गरयन े खरयदको कामयफवलध : (१) नगयऩालरकारे कुनै 

मोग्मता आवश्मक नऩने प्रकृलतको दईु कयोड रूऩैमाॉसभभ रागत अनभुान बएको 
लनभायण कामय खरयद गनुय ऩदाय रागत अनभुान सावयजलनक गयी याफष्डमस्तयको 
फोरऩत्रको भाध्मभद्वाया एकभषु्ट दय फवलधको आधायभा प्रलतस्ऩधाय गयाई खरयद 
गनय ससनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ फोरऩत्रदातारे फोरऩत्र दाशखरा गदाय कूर रागत 

अनभुानभा लनशश्चत प्रलतित घटी वा फढी प्रलतितभा काभ गने एकभषु्ट 
दय कफोर गयी फोरऩत्र ऩेि गनुय ऩनेछ ।  

(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभको फवलध फहवुषॉम सभझौता गनुय ऩने खरयद 
कायफाहीभा प्रमोग गनय सफकन ेछैन । 

 
३४. उत्ऩादक वा अलधकृत फविेताद्वाया लनधारयत दयभा (समाटरग सफऩङ्ग) फवलधवाट 

गरयन ेखरयदको कामयफवलध  ् 
(१) नगयऩालरकार हेबी इशसवऩभेन्ट, सवायी साधन, औजाय, भेशिनयी, 

उऩकयण, एससये वा एभआयआई जस्ता स्वास््म सेवाको रालग 
आवश्मक ऩने उऩचायजन्म मन्त्र वा मस्तै अन्म माशन्त्रक भारसाभानहरू 
त्मस्तो सभान स्तयको भारसाभान उत्ऩादन वा फवतयण गने उत्ऩादक 
कभऩनी वा त्मसको आलधकारयक लफिेताराई कभतीभा सात ददनदेशख 
फढीभा ऩन्र ददनसभभको लरशखत सूचना ददई प्रलतस्ऩधाय गयाई खरयद गनय 
ससनेछ ।  



(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ सूचना प्रालप्त बएऩलछ त्मस्तो भारसाभान लफिी 
गनय चाहन े उत्ऩादक कभऩनी वा त्मसको आलधकारयक लफिेतारे 
उत्ऩादनको आलधकारयक स्ऩेशिफपकेिन, गणुस्तय, भूल्म य सफुवधा 
सफहतको फववयण (समाटरग वा ब्रोसय) सॊरग्न याखी नगयऩालरकाभा 
लनवेदन दताय गयाउन ुऩनेछ ।  

  तय, मसयी लनवेदन दताय गदाय फोरऩत्र जभानत आवश्मक ऩने छैन ।  
(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभ दताय बएका उत्ऩादक कभऩनी वा त्मसको 

आलधकारयक लफिेतारे ऩेि गयेको स्ऩेशिफपकेिन, गणुस्तय, भूल्म य 
सफुवधा सफहतको फववयण (समाटरग वा ब्रोसय) हेयी सभान 
स्ऩेशिफपकेिन य गणुस्तय बएका उत्ऩादनहरूको उत्ऩादक कभऩनी वा 
त्मसको आलधकारयक लफिेताको सूची तमाय गनुय ऩनेछ ।  

(४) उऩलनमभ (३) फभोशजभको सूचीको आधायभा खरयद गरयने भारसाभानको 
ऩरयभाण खोरी उत्ऩादक वा अलधकृत लफिेताफाट तोफकएको भूल्म य 
सफुवधाभध्मे भूल्मभा छुट वा सफुवधाभा थऩ हनु ससन े फववयण सफहतको 
आलथयक प्रस्ताव भाग गनुय ऩनेछ । 

(५) उऩलनमभ (४) फभोशजभको प्रस्ताव प्राप्त बएऩलछ भूल्मभा ऩाइन े छुट य 
सफुवधाभा हनुे थऩ सभेतको आधायभा मस लनमभावरी फभोशजभ भूल्माङ्कन 
गयी न्मूनतभ भूल्माफङ्कत सायबतू रुऩभा प्रबावग्राही प्रस्तावदाताको छनौट 
गनुय ऩनेछ ।  

(६) उऩलनमभ (५) फभोशजभ छनौट बएको प्रस्तावदातासॉग लनमभ ११३ 
फभोशजभ कामयसभऩादन जभानत लरई खरयद सभझौता गनुय ऩनेछ ।  

(७) उऩलनमभ (१) फभोशजभको फवलध फहवुषॉम सभझौता गनुय ऩने खरयद 
कायफाहीभा प्रमोग गनय सफकन ेछैन । 

 
३५.  सीलभत फोरऩत्र (लरलभटेड टेण्डरयङ्ग) फवलधवाट गरयन ेखरयदको कामयफवलध  ् (१) 

नगयऩालरकारे सीलभत भात्राभा उऩरव्ध बएको वा हनु ेकुनै भारसाभान, लनभायण 
कामय, ऩयाभिय सेवा वा अन्म सेवा खरयद गनुय ऩयेभा त्मस्तो प्रकृलतको 
आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी, ऩयाभियदाता वा सेवाप्रदामकहरू तीन वा सो 
बन्दा कभ सॊख्माभा उऩरब्ध बएको अवस्था मफकन गयी त्मस्ता आऩूलतयकताय, 
लनभायण व्मवसामी, ऩयाभियदाता वा सेवाप्रदामकहरू फीच भात्र प्रलतष्ऩधाय हनुे गयी 
ऩन्र ददनको फोरऩत्र आह्वानको सूचनाको भाध्मभद्वाया फोरऩत्र वा प्रस्ताव भाग 
गयी खरयद गनय ससनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको फवलध फहवुषॉम सभझौता गनुय ऩने खरयद 

कायफाहीभा प्रमोग गनय सफकन ेछैन ।  



(३) सीलभत फोरऩत्र फवलधको भाध्मभफाट खरयद गनुय ऩदाय एक तह भालथको 
अलधकायीको ऩूवयस्वीकृलत लरन ुऩनेछ ।  

 
३६. नमाॉ लरन ेऩयुानो ददन े(फाई व्माक भेथड) फवलधफाट गरयन ेखरयदको कामयफवलध  ्(१) 

नगयऩालरकारे आपनो स्वालभत्वभा यहेको कुनै सवायी साधन, औजाय, भेशिनयी 
उऩकयण, मन्त्र, यसामन, भर, फवषादद वा मस्तै प्रकृलतका अन्म 
भारसाभानहरूको उत्ऩादक कभऩनीरे तोकेको वायेन्टी वा ग्मायेन्टीको 
सभमसीभा अवलध ऩूया बएऩलछ भभयतसभबाय गयी सञ्चारनभा ल्माउॉदा रागत 
प्रबावकायी नहनुे य त्मस्तो उत्ऩादक कभऩनीरे तोकेको भाऩदण्ड अनरुूऩको 
ऩरयणाभ नददन े वा ऩनु्प्रमोग गनय नलभल्ने वा औशचत्महीन हनु े य त्मस्ता 
भारसाभान जनस्वास््म वा वातावयणीम दृफष्टरे बण्डायण गयी याख्न ेवा लरराभ 
गनय सभेत उऩमकु्त नहनु ेअवस्था बएभा त्मस्तो अवस्थाको मफकन गयी ऩयुानो 
भारसाभान सभफशन्धत उत्ऩादक वा आलधकारयक लफिेता वा आऩूलतयकतायराई 
फपताय ददई सोही प्रकृलतको नमाॉ भारसाभान सोही उत्ऩादक वा आलधकारयक 
लफिेता वा आऩूलतयकतायफाट सट्टाऩट्टा गयी लरन ससनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ सट्टाऩट्टा गदाय त्मस्तो भारसाभानको उत्ऩादक वा 

आलधकारयक लफिेता वा आऩूलतयकतायसॉग ऩयुानो भारसाभानको भूल्माङ्कन 
प्रस्ताव लरई नमाॉ भारसाभानको लनधायरयत लफिी भूल्मभा ऩयुानो 
भारसाभानको भूल्माफङ्कत यकभ कट्टा गयी खरयद सभझौता गयी खरयद 
गनुय ऩनेछ ।  

(३) मस लनमभ फभोशजभ खरयद गरयने नमाॉ भारसाभान भान्मता प्राप्त सॊस्थाफाट 
गणुस्तय प्रभाशणत बएको हनु ुऩनेछ ।  

(४) उऩलनमभ (२) फभोशजभ खरयद सभझौता गदाय खरयद हनुे नमाॉ 
भारसाभानको जीवन चि ऩश्चात मस फवलध प्रमोग गयी ऩनु् सट्टाऩट्टा 
गनय सफकने वा नसफकने कुया खरुाउन ुऩनेछ ।  

(५) सावयजलनक लनकामरे उऩलनमभ (१) फभोशजभ खरयद गदाय ऩयुानो 
भारसाभान य फजायभा उऩरब्ध नमाॉ भारसाभानको सूची तमाय गयी 
फवबागीम प्रभखुफाट स्वीकृलत लरएय भात्र खरयद गनुय ऩनेछ ।  

(६) उऩलनमभ (१) फभोशजभको फवलध फहवुषॉम सभझौता गनुय ऩने खरयद 
कायफाहीभा प्रमोग गनय सफकन ेछैन ।  

 
३७.  स्वदेिी फोरऩत्रदाताहरू फीच भात्र प्रलतस्ऩधाय गयाई खरयद गरयने् (१) ऐनको 

दपा ११ को उऩदपा (२) फभोशजभ एक चयणको खरुा फोरऩत्र आह्वान गदाय 
दईु कयोड रूऩैमाॉबन्दा फढी य एक अयफ रूऩैमाॉसभभको रागत अनभुान बएको 



लनभायण कामयको खरयदभा ऐनको दपा १५ को अवस्थाभा फाहेक याफष्डमस्तयको 
खरुा फोरऩत्रको भाध्मभद्वाया स्वदेिी फोरऩत्रदाताहरू फीच भात्र प्रलतस्ऩधाय 
गयाई खरयद गनुय ऩनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ खरयद गनुय ऩदाय प्राफवलधक य आलथयक प्रस्ताव दईु 

अरग अरग खाभभा याखी लसरफन्दी गयी प्रत्मेक खाभको फाफहय कुन 
प्रस्ताव हो स्ऩष्ट रूऩरे उल्रेख गयी दवैु प्रस्तावराई अको छुटै्ट फाफहयी 
खाभभा लसरफन्दी गयी फोरऩत्र ऩेि गनुयऩने व्महोया फोरऩत्र आह्वानको 
सूचना य फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा खरुाउन ुऩनेछ ।  

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभ फोरऩत्र सभफन्धी कागजात तमाय गदाय प्राफवलधक 
प्रस्तावको रालग लनमभ २६, २७, २८ य २९ फभोशजभको प्राफवलधक 
तथा आलथयक य फविीम ऺभता प्रभाशणत गने मोग्मताको आधाय उल्रेख 
गनुय ऩनेछ ।  

(४) उऩलनमभ (३) फभोशजभको प्राफवलधक प्रस्ताव ऐनको दपा ३२ फभोशजभको 
प्रफिमाफाट खोरी दपा २३ य लनमभ ६९, ७०, ७१ य ७२ फभोशजभ 
ऩयीऺण गयी सायबतू रूऩभा प्रबावग्राही फोरऩत्र लनधाययण गनुय ऩनेछ ।  

(५) उऩलनमभ (४) फभोशजभका मोग्मताको सफै आधायभा सपर हनुे फोरऩत्र 
सायबतू रूऩभा प्रबावग्राही फोरऩत्र भालननेछ य त्मस्तो सपर सफै 
फोरऩत्रदाताहरूराई आलथयक प्रस्ताव खोल्ने स्थान, लभलत य सभम 
उल्रेख गयी सो लभलत य सभमभा उऩशस्थत हनु कभतीभा सात ददनको 
अवलध ददई सूचना गनुय ऩनेछ । 

(६) उऩलनमभ (४) फभोशजभ प्राफवलधक प्रस्तावको भूल्माङ्कन गदाय मोग्मताको 
आधायभा असपर हनुे सफै फोरऩत्रदाताहरूको आलथयक प्रस्ताव 
सभफशन्धत फोरऩत्रदाताहरूराई फपताय गनुय ऩनेछ ।  

(७) उऩलनमभ (४) फभोशजभ सपर फोरऩत्रदाताहरूको लनमभ ६८ फभोशजभको 
प्रफिमाफाट आलथयक प्रस्ताव खोरी ऐनको दपा २५ य लनमभ ६९, 
७३, ७४ फभोशजभ आलथयक तथा फविेष भूल्माङ्कन गयी न्मूनतभ 
भूल्माफङ्कत सायबतू रूऩभा प्रबावग्राही फोरऩत्रको छनौट गनुय ऩनेछ । 

 
३८. सॊमकु्त उऩिभफाट सहबागी हनु ुऩने् (१) ऐनको दपा १५ फभोशजभ आह्वान 

गरयएको एक अफय रूऩैमाॉ बन्दा भालथ ऩाॉच अफय रूऩैमाॉसभभको रागत अनभुान 
बएको लनभायण कामय सभफन्धी अन्तयायफष्डमस्तयको फोरऩत्रभा सहबागी हनु चाहन े
फवदेिी पभय, सॊस्था वा कभऩनीरे स्वदेिी पभय, सॊस्था वा कभऩनीसॉग सॊमकु्त 
उऩिभ गयी सहबागी हनु ुऩनेछ ।  



(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको खरयद कायफाहीभा लनमभ ३७ को व्मवस्था 
रागू हनुेछ । 

  
३९. लनभायण कामयको आलथयक प्रस्ताव भाग गयी खरयद गने कामयफवलध : (१) ऐनको दपा 

५९ को उऩदपा (७) फभोशजभ खरयद सभझौता अन्त्म बई सोही दपाको 
उऩदपा (९) फभोशजभ त्मस्तो लनभायण कामय खरयद गनुय ऩदाय ऐनको दपा २५ 
फभोशजभ छनौट बएका फोरऩत्रदाताहरूराई ऩन्र ददनको भमाद ददई आलथयक 
प्रस्ताव भाग गयी खरयद गनय सफकनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको भमाद ददई खरयद गनुय ऩदाय लसरफन्दी आलथयक 

प्रस्ताव भात्र ऩेि गनुय ऩने व्महोया खरुाउन ुऩनेछ ।  
(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभ खरयद गने प्रमोजनको रलग फोरऩत्र सभफन्धी 

कागजात तमाय गदाय खरयद सभझौता अन्त्म हुॉदाको सभमसभभ लडजाइन 
वा रागत अनभुान अनरुूऩ सभऩन्न बइसकेको कामयहरू कट्टा गयी फाॉकी 
काभको रालग आवश्मकता अनसुायको लडजाइन वा रागत अनभुान 
ऩरयभाजयन गयाई लनमभ (६) फभोशजभ स्वीकृत बएको हनु ुऩनेछ ।  

(४) उऩलनमभ (१) फभोशजभको आलथयक प्रस्ताव लनमभ ६८ फभोशजभको 
प्रफिमाफाट खोरी ऐनको दपा २५ य लनमभ ६९, ७३ य ७४ 
फभोशजभ आलथयक तथा फविेष भूल्माङ्कन गयी न्मूनतभ भूल्माफङ्कत सायबतू 
रुऩभा प्रबावग्राही फोरऩत्रको छनौट गनुय ऩनेछ । 

 
४०. ऩूवयमोग्मता सभफन्धी कागजातभा उल्रेख गनुय ऩने कुया् नगयऩालरकारे 

ऩूवयमोग्मता लनधाययण गयी फोरऩत्र आव्हान गने बएभा त्मस्तो फोरऩत्र आव्हान 
गनुयअशघ ऩूवयमोग्मता सभफन्धी कागजात तमाय गनुय ऩनेछ । त्मस्तो ऩूवयमोग्मता 
सभफन्धी कागजातभा देहामका कुया उल्रेख गनुय ऩनेछ :– 

(क) प्रस्ताफवत काभको रालग आवश्मक ऩने मोग्मता य सॊमकु्त 
उऩिभको हकभा साझेदायको मोग्मता, 

(ख) प्रस्तावदातारे आफ्नो मोग्मता य ग्राह्यता ऩफुष्ट गनय ऩेि गनुय 
ऩने कागजात य जानकायी, 

(ग) भारसाभान वा लनभायण कामयको छुट्टा छुटै्ट सभूह वा प्माकेज 
फनाई खरयद गनुय ऩने बएभा त्मस्तो सभूह वा प्माकेज ,  

(घ) प्रस्ताव तमाय गने तरयका, 
(ङ) ऩूवयमोग्मताको प्रस्ताव भूल्माॊङ्कन गने प्रकृमा, 
(च) खरयद सभझौताका भखु्म भखु्म ितय, 



(छ) सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमरे ऩूवयमोग्मता सभफन्धी 
कागजातभा उल्रेख गनुयऩने बनी सभम सभमभा लनधाययण 
गयेका अन्म फवषम, य  

(ज) ऩूवयमोग्मताको प्रस्ताव ऩेिगने तरयका स्थान, अशन्तभ लभलत य 
सभम । 

 
४१. ऩूवयमोग्मताको आधाय स्वीकृत गयाउन ुऩने् नगयऩालरकारे ऩूवयमोग्मताको प्रस्ताव 

आव्हान गनुय अशघ लनमभ २६ वा २७ फभोशजभ लनधाययीत ऩूवयमोग्मताका आधाय 
प्रभखुफाट स्वीकृत गयाउन ुऩनेछ । 

 
४२. ऩूवयमोग्मताको कागजात उऩरब्ध गयाउन ुऩने् (१) नगयऩालरकारे ऩूवयमोग्मता 

सभफन्धी कागजात तमाय गनय रागकेो खचयको आधायभा इच्छुक व्मशक्त, पभय, 
सॊस्था वा कभऩनीफाट देहाम फभोशजभको दस्तयु लरई ऩूवयमोग्मता सभफन्धी 
कागजात उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(क) दईु कयोड रूऩैमाॉबन्दा भालथ दि कयोड रूऩैमाॉसभभको रालग 
ऩाॉच हजाय रूऩैमाॉ,  

(ख) दि कयोड रूऩैमाॉबन्दा भालथ ऩच्चीस कयोड रूऩैमाॉसभभको 
रालग दि हजाय रूऩैमाॉ,  

(ग) ऩच्चीस कयोड रूऩैमाॉबन्दा भालथ जलतसकैु यकभका रालग ऩन्र 
हजाय रूऩैमाॉ ।  

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको कागजातभा प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत वा 
लनजरे तोकेको कभयचायीको दस्तखत य कामायरमको छाऩ रागकेो हनु ु
ऩनेछ । ऩूवयमोग्मता सभफन्धी कागजात अन्म लनकामफाट सभेत 
उऩरब्ध गयाउन सफकनेछ । 

  
४३. मोग्म आवेदकको छनौट् (१) भूल्माॊङ्कन सलभलतरे ऩूवयमोग्मताको आवेदकद्धाया 

ऩूवयमोग्मता सभफन्धी कागजातभा उशल्रशखत मोग्मताका प्रत्मेक आधाय ऩूया गये 
नगयेको फवषमभा आवश्मक ऩयीऺण गनुय   ऩनेछ । त्मसयी ऩयीऺण गदाय 
मोग्मताका सफै आधाय ऩूया गने आवेदक मोग्मता ऩयीऺणभा छनौट बएको 
भालनन ेय सवै मोग्मताका आधाय ऩूया नगने आवेदक छनौट बएको भालनने छैन 
।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको ऩयीऺणभा छनौट बएका ऩूवयमोग्मताको 

आवेदक सभफशन्धत खरयद कायफाहीको रालग फोरऩत्र ऩेि गनय मोग्म 
बएको भालननेछ । 



 
४४. प्रलतवेदन ऩेि गनुय ऩने् (१) भूल्माॊङ्कन सलभलतरे लनमभ ४३ फभोशजभ गयेको 

ऩयीऺणको फवस्ततृ फवश्लषेण सफहतको प्रलतवेदन तमाय गयी भूल्माॊङ्कन कामय िरुु 
गयेको लभलतरे ऩन्रर ददनलबत्रभा ऩेि गनुय ऩनेछ । 
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको प्रलतवेदनभा भूल्माॊङ्कन सलभलतरे देहामका कुया 

खरुाउन ुऩनेछ :– 
(क) आवेदकको नाभ य ठेगाना, 
(ख) आवेदकको मोग्मताको प्रत्मेक आधाय ऩफुष्ट गने कागजात, 
(ग) तालरका आवश्मक बए त्मस्तो तालरका, 
(घ) सॊमकु्त उऩिभको रुऩभा प्रस्ताव ऩेि गरयएको बए सॊमकु्त 

उऩिभ सभफन्धी कागजात ऩूणय बए वा नबएको य त्मस्तो 
उऩिभको प्रत्मेक साझेदायको फहस्सा य दाफमत्व,  

(ङ) भारसाभान वा लनभायण कामयको छुट्टा छुटै्ट सभूह वा प्माकेज 
फनाई खरयद गनुय ऩने बएभा त्मस्तो सभूह य प्माकेजको 
ऩयीऺण गनय अऩनाईएको प्रफिमा तथा त्मस्तो सभूह य 
प्माकेजको खरयद कायफाहीभा बाग लरनको रालग छनौट 
बएका आवेदक, 

(च) आवेदक छनौट हनु ुवा नहनुकुो कायण । 
 
४५. फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा उल्रेख गनुय ऩने कुया् नगयऩालरकारे फोरऩत्र 

सभफन्धी कागजातभा ऐनको दपा १३ भा उशल्रशखत कुयाको अलतरयक्त 
आवश्मकतानसुाय देहामका कुया उल्रेख गनय ससनेछ :– 

(क) प्रस्ताफवत काभको मोजना, नसिा,  
(ख) फवर अप सवाशन्टटीज,  
(ग) भारसाभानको ऩरयभाण,  
(घ) फोरऩत्रदातारे गनुयऩने बैऩरय आउन ेकाभ, 
(ङ) भारसाभान आऩूलतय गने, लनभायण कामय सभऩन्न गने सभम,  
(च) वायेण्टी तथा भभयत सॊबाय सभफन्धी व्मवस्था,  
(छ) फोरऩत्रदातारे प्रदान गनुयऩने आवश्मक तालरभ य 

सऩुयीवेऺणको फकलसभ य ऩरयभाण,  
(ज) आऩूलतय गरयने भारसाभान वा जगडेा ऩाटयऩूजायहरु नमाॉ य 

सक्करी हनुऩुने कुया, 
(झ) प्रस्ताफवत खरयदको रालग आवश्मक ऩने यकभ प्राप्त हनुे स्रोत 

। 



(ञ) सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमरे लनधाययण गयेका अन्म 
कुयाहरू । 

 
४६. बेदबाव गनय नहनु े: (१) ऐनको दपा १३ को उऩदपा (२) को खण्ड (ज) य 

दपा १४ को उऩदपा (८) को अवस्थाभा वाहेक खरयद कायफाहीभा 
फोरऩत्रदाताराई लनजको याफष्डमताको आधायभा बेदबाव गनुय हदैुन । 
(२) फोरऩत्र सभफन्धी कागजात फभोशजभ आवश्मक ऩने कुनै लरखत 

फोरऩत्रदातारे प्राप्त गनय नसकेको अवस्थाभा लनजरे ऩेि गयेको त्मस्तो 
लरखत सयहको अन्म लरखतराई भान्मता ददन ुऩनेछ ।  

 
४७.  एजेन्टको फववयण उल्रेख गनुय ऩने : (१) फवदेिी फोरऩत्रदातारे फोरऩत्र ऩेि 

गदाय नेऩारभा आफ्नो एजेण्ट लनमकु्त गयेको यहेछ बने लनजरे त्मस्तो एजेन्टको 
सभफन्धभा देहामका फववयण उल्रेख गनुय ऩनेछ :—  

(क) एजेण्टको नाभ य ठेगाना, 
(ख) एजेण्टरे ऩाउन े कलभिनको अङ्क, भदु्राको फकलसभ य 

बकु्तानीको तरयका,  
(ग) एजेण्टसॉगको अन्म कुनै ितय,  
(घ) स्थानीम एजेण्ट बए लनजको स्थामी रेखा नभफय दताय 

प्रभाणऩत्रको प्रभाशणत प्रलतलरफऩ य लनजरे एजेण्ट हनु स्वीकाय 
गयेको ऩत्र । 

(२) फवदेिी फोरऩत्रदाताको तपय फाट एजेण्टरे फोरऩत्र ऩेि गदाय उऩलनमभ (१) 
को खण्ड (ख) य (ग) भा उशल्रशखत कुया स्ऩष्ट रुऩभा उल्रेख गनुय 
ऩनेछ ।  

(३) फवदेिी फोरऩत्रदातारे उऩलनमभ (१) भा उशल्रशखत कुया स्ऩष्ट रुऩभा 
नखरुाएभा वा स्थानीम एजेण्ट नबएको बनी फोरऩत्र ऩेि गयेकोभा ऩलछ 
एजेण्ट बएको प्रभाशणत बएभा वा एजेण्टराई ददन ेकलभिन कभ उल्रेख 
गयेकोभा ऩलछ एजेण्टरे फढी कलभिन लरएको प्रभाशणत बएभा त्मस्तो 
फोरऩत्रदाताराई नगयऩालरकारे लनमभ १५२ फभोशजभ कारो सूचीभा 
याख्न ेकायवाही गनुय ऩनेछ ।  

 
४८. फोरऩत्रदाताको ग्राह्यता सभफन्धी आधाय य कागजात उल्रेख गनुय ऩने् (१) 

नगयऩालरकारे फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा फोरऩत्रदाताको ग्राह्यता 
(ईलरशजफवलरटी) को आधाय तथा त्मस्तो आधाय प्रभाशणत गनय फोरऩत्रदातारे 
ऩेि गनुय ऩने कागजातको प्रलतलरफऩ सभेत उल्रेख गनुय ऩनेछ । 



(२) उऩलनमभ (१) भा उशल्रशखत कागजात देहाम फभोशजभ हनुेछन ्:– 
(क) पभय, सॊस्था वा कभऩनी दतायको प्रभाणऩत्र, 
(ख) व्मवसाम दर्र्तायको ईजाजतऩत्र, 
 स्ऩष्टीकयण : मस खण्डको प्रमोजनको रालग “ व्मवसाम 

दतायको इजाजतऩत्र”  बन्नारे लनभायण व्मवसामीरे लनभायण 
व्मवसाम सञ्चारन गने उदे्दश्मरे लनभायण व्मवसामी सभफन्धी 
प्रचलरत कानून फभोशजभ प्राप्त गयेको प्रभाणऩत्र सभझन ुऩछय 
। 

(ग) भूल्म अलबवफृद्घ कय दताय प्रभाणऩत्र य स्थामी रेखा दताय नभफय 
(प्मान) प्रभाणऩत्र, 

(घ) नगयऩालरकारे तोकेको अवलधसभभको आन्तरयक याजश्व 
फवबागफाट प्राप्त कय चकु्ता गयेको प्रभाणऩत्र वा कय फववयण 
ऩेि गयेको कागजात वा आम फववयण ऩेि गनय भमाद थऩ 
बएको लनस्सा वा प्रभाण ।  

(ङ) फोरऩत्रदातारे खरयद कायफाहीभा बाग लरन अमोग्म नबएको, 
प्रस्ताफवत खरयद कायफाहीभा आफ्नो स्वाथय नफाशझएको य 
सभवशन्धत ऩेिा वा व्मवसाम सभफन्धी कसूयभा आपूरे सजाम 
नऩाएको बनी लरशखत रुऩभा गयेको घोषणा, 

(च) नगयऩालरकारे आवश्मक ठानेको अन्म कागजात । 
(३) उऩलनमभ (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन गैय फालसन्दा 

फोरऩत्रदातारे सो उऩलनमभको खण्ड (ग) य (घ) फभोशजभका कागजात 
ऩेि गनुय ऩने छैन । 

(४) फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा उऩलनमभ (२) फभोशजभका कागजात 
उल्रेख गनय छुटेभा वा स्ऩष्ट रुऩभा उल्रेख नबएभा वा अन्म कुनै कुया 
सॊिोधन गनुय ऩयेभा फोरऩत्र ऩेि गने अवलधलबतै्र याफष्डम स्तयको दैलनक 
सभाचायऩत्रभा य अन्तयायफष्डमस्तयको फोरऩत्रको हकभा अन्तयायफष्डम सञ्चाय 
भाध्मभभा प्रकािन गयी त्मस्ता कागजात उल्रेख गनय, स्ऩष्ट गनय वा 
सॊिोधन गनय ससनेछ । 
तय, मसयी सूचना प्रकािन गदाय फोरऩत्रदाताराई फोरऩत्र ऩेि गनय थऩ 
सभम आवश्मक ऩने बएभा फोरऩत्र ऩेि गने अशन्तभ सभम सभेत 
फढाउन ुऩनेछ । 

(५) उऩलनमभ (१) य (२) फभोशजभका कागजात ऩेि नगने फोरऩत्रदाताको 
फोरऩत्र उऩय कायफाही हनु ेछैन ।  

 



४९. फोरऩत्रको बाषा : (१) ऐन य मस लनमभावरीभा अन्मथा व्मवस्था बएकोभा 
वाहेक, ऩूवयमोग्मता सभफन्धी कागजात, फोरऩत्र सभफन्धी कागजात, प्रस्ताव 
आव्हान सभफन्धी कागजात, ऩूवयमोग्मता, फोरऩत्र वा प्रस्ताव आव्हानको सूचना 
य खरयद सभझौता सभबव बएसभभ नेऩारी बाषाभा य सभबव नबए अॊग्रजेी 
बाषाभा तमाय गनुय ऩनेछ । 
(२) फोरऩत्रदातारे नेऩारी वा अॊग्रजेी दवैु बाषाभा रेशखएको खरयद सभफन्धी 

कागजात वा भदुद्रत साभग्री ऩेि गनय ससनेछन ्। 
तय, त्मस्तो कागजात वा भदुद्रत साभग्रीको सभफशन्धत अॊि सभफशन्धत 
देिको आलधकारयक सॊस्थाफाट अग्रजेी बाषाभा अनवुाद गरयएको हनु ु
ऩनेछ य त्मस्तो कागजात वा भदुद्रत साभग्री य त्मसयी अनवुाददत अॊिभा 
रेशखएको कुयाभा कुनै दद्वफवधा बएभा अनवुाददत अॊि भान्म हनुेछ । 

 
५०. भारसाभानको प्राफवलधक फववयणभा उल्रेख गनुय ऩने कुया् नगयऩालरकारे 

फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा भारसाभानको प्राफवलधक फववयण उल्रेख गदाय 
आवश्मकता अनसुाय देहामका कुया उल्रेख गनुय ऩनेछ :— 

(क) प्रस्ताफवत काभको मोजना, नसिा य लडजाईन,  
(ख) फवर अप सवाशन्टटीज,  
(ग) भारसाभानको सान्दलबयक बौलतक तथा यसामलनक फविेषता, 

अऩेशऺत कामयसभऩादन सभफन्धी फविेषता,  
(घ) प्राफवलधक फनावट (कन्पीग्मयेुिन) 
(ङ) भारसाभानको आम ुअवलधबयको रालग आवश्मक ऩने जगडेा 

ऩाटयऩूजाय य उशल्रशखत सेवा उऩरब्ध हनुे वा नहनु,े  
(च) फोरऩत्रका साथ ऩेि गनुयऩने भारसाभानको फववयणात्भक 

ऩशुस्तका वा नभूना, 
(छ) अऩेशऺत कामयसभऩादन तथा गणुस्तय प्रत्माबलूतको फववयण, 
(ज) वायेण्टी तथा भभयत सभबाय सभफन्धी व्मवस्था,  
(झ) भारसाभानफाट वातावयणभा कुनै प्रबाव ऩने बए त्मस्तो प्रबाव 

य त्मस्तो प्रबाव कभ गनय अऩनाउन ुऩने भाऩदण्ड,  
(ञ) आऩूलतय बएको भारसाभान फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा 

उल्रेख बएको स्ऩेलसफपकेिन फभोशजभको बए नबएको कुया 
ऩयीऺण गनय अऩनाइन ेभाऩदण्ड य तरयका, य 

(ट) नगयऩालरकारे लनधाययण गयेको अन्म आवश्मक कुयाहरु ।  
 



५१. लनभायण कामयको प्राफवलधक फववयणभा उल्रेख गनुय ऩने कुया : नगयऩालरकारे 
फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा लनभायण कामयको प्राफवलधक फववयण उल्रेख गदाय 
आवश्मकता अनसुाय देहामका कुयाहरु उल्रेख गनुयु  ुऩनेछ :– 

(क) प्रस्ताफवत लनभायण कामयको कामयऺ ेत्र य उद्देश्म,  
(ख) लनभायणस्थरको बौलतक प्रकृलत य अवस्था,  
(ग) प्रस्ताफवत लनभायण कामयको लडजाईन, लनभायण, उऩकयण जडान 

(इयेसिन), उत्ऩादन, जडान (इन्स्टरेिन) जस्ता कामयको 
फववयण, 

(घ) लनभायण कामयको हयेक एकाई आईटभको अनभुालनत ऩरयभाण 
बएको फवर अप सवाशन्टफटज, 

(ङ) लनभायण कामयफाट वातावयणभा प्रबाव ऩने बए त्मस्तो प्रबावको 
फववयण य त्मस्तो प्रबाव कभ गनय अऩनाउन ुऩने भाऩदण्ड,  

(च) भेकालनकर, स्मालनटयी तथा ल्ऩशभफङ्ग य फवद्यतु जडान 
सभफन्धी काभ सभेत गनुयऩने बए सो काभ सभफन्धी फविेष 
प्राफवलधक स्ऩेलसफपकेिन,  

(छ) आऩूलतय गनुयऩने उऩकयण य ऩाटऩूजायको फवस्ततृ फववयण, 
(ज) अऩेशऺत कामयसभऩादन वा गणुस्तयको प्रत्माबलूत सभफन्धी 

फववयण,  
(झ) लनभायण कामयको फवलबन्न चयणभा गरयन ेलनयीऺण तथा ऩयीऺण,  
(ञ) कामय सभऩन्न ऩयीऺण (कभप्रीसन टेष्ट),  
(ट) लनभायण कामय सभऩन्न बएऩलछ लनभायण व्मवसामीरे उऩरब्ध 

गयाउन ु ऩने प्राफवलधक कागजात, लनभायण बए फभोशजभको 
दरुुस्त (एज लफल्ट) नसिा, आवश्मकता अनसुाय उऩकयण 
सञ्चारन ऩशुस्तका (अऩयेफटङ्ग भमानअुर), 

(ठ) लनभायण कामय स्वीकाय गनयको रालग नगयऩालरकारे गनुयऩने 
लनयीऺण य कामयसभऩादन (ऩयपयभेन्स) ऩयीऺण,  

(ड) लनभायण कामय प्रायभब य सभऩन्न गने सभमको कामयतालरका, य 
(ढ) नगयऩालरकारे लनधाययण गयेको अन्म आवश्मक कुया । 

 
५२. अन्म सेवाको फववयणभा उल्रेख गनुयऩने कुया : फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा 

अन्म सेवाको फववयण उल्रेख गदाय आवश्मकता अनसुाय देहामका कुया खरुाउन ु
ऩनेछ :—  

(क) सेवाको प्रमोजन य कामयऺ ेत्र,  



(ख) अऩेशऺत कामयसभऩादन, सेवा प्रदामकरे प्रदान गनुयऩने काभ य 
सेवा,  

(ग) फोरऩत्रदातारे फोरऩत्रसाथ उऩरब्ध गयाउन ु ऩने 
फववयणात्भक ऩशुस्तका वा नभूना,  

(घ) सेवा प्रदामकरे ऩारना गनुयऩने ितय, 
(ङ) सेवा प्रदामकरे प्रदान गयेको सेवा भूल्माॊङ्कन गने आधाय य 

तरयका,  
(च) काभ वा सेवाको गणुस्तय ऩयीऺण य लनयीऺण,  
(छ) कामयसभऩादन य गणुस्तय प्रत्माबलूतको फववयण, 
(ज) सेवा प्रदामकरे प्रदान गनुयऩने तालरभ य सऩुयीवेऺणको फकलसभ 

य ऩरयभाण, य 
(झ) नगयऩालरकारे लनधाययण गयेका अन्म आवश्मक कुया । 

 
५३. फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा सभावेि गनुय ऩने कागजात : नगयऩालरकारे खरयद 

गरयन े भारसाभान, लनभायण कामय वा अन्म सेवाको प्रकृलतराई फवचाय गयी 
फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा आवश्मकतानसुाय देहामका कागजात सभावेि गनुय 
ऩनेछ :– 

(क) फोरऩत्र लनदेशिका तथा फोरऩत्र पायाभ, 
(ख) फोरऩत्र जभानतको ढाॉचा, 
(ग) कामयसभऩादन जभानतको ढाॉचा, 
(घ) ऩेश्की बकु्तानी जभानतको ढाॉचा, 
(ङ) खरयद सभझौताको ितय य नभूना,  
(च) स्ऩेलसफपकेिन य नससा, 
(छ) कामय प्रायभब य सभऩन्न गने सभमको कामय तालरका, बकु्तानी 

गरयने भदु्रा, साभग्री उऩरव्ध हनु ससन ेस्रोत य स्थान, य 
(ज) ऐनको दपा १३ को उऩदपा (२) को खण्ड (ढ३) 

फभोशजभको फववयण, 
(झ) फोरऩत्रसाथ ऩेि गरयएका कागजातको वैधताको फवषमभा 

सभफशन्धत फोरऩत्रदाता शजभभेवाय हनुे फवषम, य  
(ञ) नगयऩालरकारे आवश्मक ठानेका अन्म कागजात । 

 
५४. फोरऩत्र तमाय गने य ऩेि गने लनदेिन  ् (१) नगयऩालरकारे फोरऩत्र सभफन्धी 

कागजातभा फोरऩत्र तमाय गने य ऩेि गने लनदेिन ददॉदा देहामका फवषमका 
सभवन्धभा लनदेिन ददन ससनेछ :– 



(क) फोरऩत्र तमाय गने बाषा, 
(ख) अन्तयायफष्डम व्माऩायभा प्रमकु्त हनु े िव्दावरी ईन्टयनेिनर 

कभलसयमर टभयस ् (ईन्कोटम्र्स) अनसुाय भूल्म अलबव्मक्त गने 
तरयका, 

(ग) सॊमकु्त उऩिभ फाये आवश्मक जानकायी, 
(घ) फोरऩत्रदातारे फोरऩत्रसाथ ऩेि गनुयऩने कागजातको सूची, 
(ङ) फोरऩत्रदातारे ऩेि गनुयऩने भारसाभानको नभूना य नभूनाको 

सॊख्मा, 
(च) भारसाभान खरयदको हकभा भारसाभानको लनभायतारे 

लसपारयस गयेको त्मस्तो भारसाभानको जगडेा ऩाटऩूजायहरुको 
सूची तथा लनजसॉग यहेको प्रत्मेक ऩाटयऩूजायको भौज्दात 
ऩरयभाण, प्रलत एकाई भूल्म य खरयद सभझौताको अवलध सभाप्त 
बएऩलछ त्मस्तो ऩाटयऩूजायको भूल्म वढ्ने नवढ्ने सभफन्धी कुया 
उल्रेख गनुयऩने नऩने,  

(छ) फोरऩत्रदातारे आऩूलतय गने भारसाभानको उत्ऩादक, उत्ऩादन 
बएको देि, ब्राण्ड, भोडर य समाटरग नभवय फोरऩत्रभा 
खरुाउन ुऩने कुया, 

(ज) खरयद कायफाहीका सभफन्धभा फोरऩत्रदातारे कुनै कुया फझु्न 
ऩयेभा त्मस्तो कुया स्ऩष्ट गनय नगयऩालरकाफाट तोफकएको 
सभऩकय  कभयचायीको नाभ, ऩद य ठेगाना, 

(झ) फोरऩत्रदातारे खरयद सभझौता फभोशजभ नगयऩालरकाका 
कभयचायीराई तारीभ प्रदान गनुयऩने बए वा त्मस्तो लनकामराई 
प्रफवलध हस्तान्तयण गनुयऩने बए सो सभफन्धी कुया,  

(ञ) ऐनको दपा १३ को उऩदपा (२) को खण्ड (ढ४) फभोशजभ 
प्राफवलधक ऺभता गणना नहनु ेकुया,  

(ट) दाशखरा बएका फोरऩत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गने अलधकाय 
नगयऩालरकाभा सयुशऺत यहेको व्महोया, य  

(ठ) नगयऩालरकारे आवश्मक ठानेका अन्म कुया । 
 
५५. फोरऩत्र सभफन्धी कागजात स्वीकृत गनुय ऩने् फोरऩत्र सभफन्धी कागजात 

फोरऩत्र आह्वान अगावै प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत वा लनजरे तोकेको 
अलधकृतरे स्वीकृत गनुय ऩनेछ । 

 



५६. फोरऩत्र सभफन्धी कागजातको दस्तयु् (१) फोरऩत्र सभफन्धी कागजात खरयद 
गनय चाहने इच्छुक व्मशक्त, पभय, सॊस्था वा कभऩनीरे प्रभखु प्रिासकीम 
अलधकृत वा लनजरे तोकेको अलधकृतको दस्तखत य कामायरमको छाऩ रागकेो 
फोरऩत्र सभफन्धी कागजात नगयऩालरका वा तोफकएको अन्म लनकामफाट देहाम 
फभोशजभको दस्तयु लतयी लरन ुऩनेछ :– 

(क) फीस राख रूऩैमाॉबन्दा भालथ दईु कयोड रूऩैमाॉसभभको रालग 
तीन हजाय रूऩैमाॉ,  

(ख) दईु कयोड रूऩैमाॉबन्दा भालथ दि कयोड रूऩैमाॉसभभको रालग 
ऩाॉच हजाय रूऩैमाॉ,  

(ग) दि कयोड रूऩैमाॉबन्दा भालथ ऩच्चीस कयोड रूऩैमाॉसभभको रालग 
दि हजाय रूऩैमाॉ,  

(घ) ऩच्चीस कयोड रूऩैमाॉबन्दा भालथ जलतसकैु यकभका रालग फीस 
हजाय रूऩैमाॉ 

(२) कुनै व्मशक्त, पभय, कभऩनी वा सॊस्थारे उऩलनमभ (१) फभोशजभको दस्तयु 
य राग्ने हरुाक वा कुयीमय भहसरु लतयी फोरऩत्र सभफन्धी कागजात वा 
प्रस्ताव आव्हान सभफन्धी कागजात ऩठाईददन लरशखत अनयुोध गयेभा 
नगयऩालरकारे त्मस्तो व्मशक्त, पभय, कभऩनी वा सॊस्थाराई हरुाक वा 
कुरयमय भापय त फोरऩत्र सभफन्धी कागजात ऩठाई ददन ुऩनेछ ।  
तय, त्मसयी ऩठाउॉदा त्मस्तो व्मशक्त, पभय, कभऩनी वा सॊस्थारे फोरऩत्र 
सभफन्धी कागजात सभमभा नै प्राप्त गनय नसकेभा सोका रालग 
नगयऩालरका जवापदेही हनुेछैन । 

 
५७. फोरऩत्रको सूचनाभा रागत अनभुान खरुाउन ुऩने : दईु कयोड रूऩैमाॉसभभको 

रागत अनभुान बएको लनभायण कामयको फोरऩत्र आब्हानको सूचनाभा रागत 
अनभुान यकभ खरुाउन ुऩनेछ ।  

 
५८. फोरऩत्र आह्वानको सूचनाभा खरुाउन ुऩने कुया् नगयऩालरकारे ऐनको दपा १४ 

भा उशल्रशखत कुयाका अलतरयक्त फोरऩत्र आह्वानको सूचनाभा देहाम फभोशजभका 
थऩ कुया सभेत खरुाउन ुऩनेछ :– 

(क) याफष्डम वा अन्तयायफष्डमस्तयको फोरऩत्रको जानकायी,  
(ख) ऩूवयमोग्मता, मोग्मतासफहत वा मोग्मतायफहत फोरऩत्रको 

जानकायी,  
(ग) फोरऩत्र आह्वान गरयएको खरयद फवलधको जानकायी,  
(घ) फवद्यतुीम फोरऩत्र दाशखरा गने तरयकाको जानकायी,  



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

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

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

(ज) ऐनको दपा १४ को उऩदपा (११) फभोशजभको फोरऩत्र बए 
स्वदेिी लनभायण व्मवसामीसॉगको सॊमकु्त उऩिभरे प्राथलभकता 
ऩाउने कुया,  

(झ) ऐन फभोशजभ कारोसूचीभा ऩयेको व्मशक्त, पभय, सॊस्था वा 
कभऩनीका सञ्चारकरे नमाॉ पभय, कभऩनी वा सॊस्था खोरी 
कायोफाय गयेको बए त्मस्तो व्मशक्त, पभय, सॊस्था वा कभऩनीरे 
फोरऩत्र ऩेि गनय नससने कुया,  

(ञ) नगयऩालरकारे आवश्मक ठानेका अन्म कुया । 
 
५९. लनभायण स्थरको भ्रभण् (१) फोरऩत्र तमाय गनय य खरयद सभझौता गनय 

आवश्मक सूचना प्राप्त गनय फोरऩत्रदाता आपै वा लनजको कभयचायी वा 
एजेन्टराई आफ्नै खचयभा सभबाफवत जोशखभप्रलत आपै उियदामी हनुे गयी 
लनभायण स्थरको भ्रभण गनय गयाउन ससनेछ । 
(२) नगयऩालरकारे उऩलनमभ (१) फभोशजभ लनभायणस्थरको भ्रभण गनय अनभुलत 

ददन ुऩने बएभा त्मस्तो अनभुलत ददन ुऩनेछ । 
(३) नगयऩालरकारे फोरऩत्रदाताराई लनभायणस्थरको मथाथय जानकायी ददन 

लनमभ ६० फभोशजभ हनु े फैठक अशघ लनभायणस्थरको भ्रभण गयाउन 
ससनेछ । 

 
६०. फोरऩत्र ऩेि गनुय ऩूवयको फैठक : (१) नगयऩालरकारे फोरऩत्रदाताराई फोरऩत्र 

सभफन्धी कागजात, प्राफवलधक स्ऩेलसफपकेिन, लनभायणस्थर वा अन्म मस्तै कुया 
सभफन्धी जानकायी गयाउन फोरऩत्र ऩेि गने अशन्तभ ददनबन्दा याफष्डमस्तयको 
फोरऩत्र आह्वानको सूचनाको हकभा कभतीभा दि ददन य अन्तयायफष्डमस्तयको 
फोरऩत्र आह्वानको सूचनाको हकभा कभतीभा ऩन्र ददन अगावै 
फोरऩत्रदाताहरुको फैठकको आमोजना गनय ससनेछ । 
तय, ऐनको दपा १४ को उऩदपा (४क) य (४ख) फभोशजभ ऩनु्फोरऩत्र 
आह्वानको सूचना गरयएको अवस्थाभा फोरऩत्र ऩेि गनुय ऩूवयको फैठक सञ्चारन 
बई नसकेको बए फोरऩत्रदाताराई ऩनु्फोरऩत्र सभफन्धी कुयाहरूको थऩ 



जानकायी ददन याफष्डमस्तयको फोरऩत्रको हकभा कभतीभा ऩाॉच ददन य 
अन्तययाफष्डमस्तयको फोरऩत्रको हकभा कभतीभा सात ददन अगावै त्मस्तो 
फैठकको आमोजना गनय   सफकनेछ । 

 
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको फैठकभा फोरऩत्रदातारे नगयऩालरका सभऺ 

खरयद कायफाही सभफन्धी कुनै प्रश्न वा शजऻासा याख्न ससनेछ य 
नगयऩालरकारे प्रश्नकतायहरुको श्रोत उल्रेख नगयी सफै फोरऩत्रदाताराई 
त्मस्तो प्रश्न वा शजऻासाको जवाप य फैठकको भाईन्मटु मथाशिघ्र 
उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभ बएको फैठकफाट फोरऩत्र सभफन्धी कागजातको 
कुनै प्राफवलधक वा व्माऩारयक ऩऺभा हेयपेय गनुयऩने देशखएभा 
नगयऩालरकारे सो कागजातभा सोही फभोशजभ सॊिोधन गयी फोरऩत्र 
सभफन्धी कागजात खरयद गने सफै फोरऩत्रदाताराई त्मस्तो सॊिोधन 
गरयएको ब्महोया त्मस्तो फैठक बएको ऩाॉच ददनलबत्र ऩठाउन ुऩनेछ । 

 
६१. फोरऩत्र जभानत  ् (१) नगयऩालरकारे खरयदको प्रकृलत अनसुाय सफै 

फोरऩत्रदाताराई सभान रुऩरे राग ुहनुे गयी स्वीकृत रागत अनभुान यकभको 
दईुदेशख तीन प्रलतित यकभको लसभालबत्र यही लनशश्चत यकभ तोकी फोरऩत्र 
आव्हानको सूचनाभा फोरऩत्रदातारे फोऩत्रसाथ ऩेि गने फोरऩत्र जभानत यकभ 
उल्रेख गनुय ऩनेछ । मस्तो यकभ नगदै वा वाशणज्म फैंकरे जायी गयेको सो 
यकभ फयाफयको फोरऩत्र जभानत हनु ुऩनेछ ।  
तय, रागत अनभुान नखलु्न ेवा एकाई दयभात्र खलु्न ेगयी फोरऩत्र आव्हान 
गरयएको अवस्थाभा नगयऩालरकारे फोरऩत्र सभफन्धी कागजात वा ऩूवयमोग्मता 
सभफन्धी कागजात य फोरऩत्र आव्हानको सूचनाभा फोरऩत्र जभानतको रालग 
एकभषु्ट यकभ तोसन ससनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको फोरऩत्र जभानतको भान्म अवलध फोरऩत्रको 

भान्म अवलधबन्दा कभतीभा तीस ददन फढीको हनु ुऩनेछ ।  
(३) कुनै फोरऩत्रदातारे नगयऩालरकाराई कुनै खास वाशणज्म फैंक वा फविीम 

सॊस्थारे जायी गयेको फोरऩत्र जभानत ग्राह्य हनु ेनहनु ेबने्न कुया खरुाई 
ददन अनयुोध गयेभा त्मस्तो नगयऩालरकारे सो सभफन्धभा तत्कारै जवाप 
ददन ुऩनेछ ।  

(४) फवदेिी फैंकरे जायी गयेको फोरऩत्र जभानत नेऩार लबत्रको वाशणज्म फैकरे 
प्रलत–प्रत्माबलूत (काउन्टय ग्मायेन्टी) गयेको हनु ुऩनेछ । 



(५) नगयऩालरकारे फोरऩत्रको भान्म हनु ेअवलधलबत्र खरयद सभझौता गयी ससन ु
ऩनेछ । कुनै कायणवि सो भमादलबत्र खरयद सभझौता गनय नसफकन े
बएभा यीत ऩगुकेा सफै फोरऩत्रदाताहरूराई फोरऩत्रको भान्म हनुे अवलध 
फढाउन ऩत्र ऩठाउन ुऩनेछ । 

(६) उऩलनमभ (५) फभोशजभको ऩत्र अनसुाय फोरऩत्रको भान्म हनु े अवलध 
फढाउने वा नफढाउन ेबने्न सभफन्धभा फोरऩत्रदातारे लनणयम गनय ससन े
छन ्। फोरऩत्रको भान्म हनु ेअवलध नफढाउन ेफोरऩत्रदाताको फोरऩत्र 
जभानत जपत गनय ऩाईन ेछैन । फोरऩत्रको भान्म हनु ेअवलध फढाउन े
फोरऩत्रदातारे सोही अनरुुऩ सभफशन्धत फैंकफाट भान्म अवलध सभेत थऩ 
गयी फोरऩत्र जभानत ऩेि गनुय ऩनेछ । मसयी फोरऩत्रदातारे अवलध 
थऩ गयी फोरऩत्र जभानत ऩेि नगयेभा फोरऩत्रको भान्म हनु ेअवलध 
फढाएको भालनन ेछैन । 

(७) कुनै फोरऩत्रदाताको फोरऩत्र जभानत जपत बएको अवस्थाभा 
नगयऩालरकारे लनजरे याखेको जभानत यकभ आपूराई बकु्तानी गनय 
त्मस्तो जभानत जायी गने फैंक सभऺ जभानत भान्म यहन ेअवलध लबतै्र 
दावी गनुय ऩनेछ । 

(८) नगयऩालरकारे ऐन वा मस लनमभावरी फभोशजभ जपत गनुय ऩने फोरऩत्र 
जभानत फाहेक अन्म फोरऩत्र जभानत खरयद सभझौता बएको तीन 
ददनलबत्र सभफशन्धत फोरऩत्रदाताराई फपताय गनुय   ऩनेछ । 

  
६२. फोरऩत्र भान्म हनु े अवलध् नगयऩालरकारे फोरऩत्र सभफन्धी कागजात वा 

प्रस्ताव आव्हान सभफन्धी कागजातभा फोरऩत्र वा ऩयाभिय सेवाको प्रस्तावको 
भान्म हनुे अवलध उल्रेख गदाय देहाम फभोशजभको अवलध उल्रेख गनुय ऩनेछ्– 

(क) दि कयोड रुऩैमाॉसभभ रागत अनभुान बएको फोरऩत्र वा 
ऩयाभिय सेवाको  
प्रस्तावको रालग –     
    नब्फे ददन 

(ख) दि कयोड रुऩैमाॉबन्दा जलत सकैु फढी रागत अनभुान 
बएको  

 फोरऩत्र वा ऩयाभिय सेवाको प्रस्तावको रालग –  
   एक सम फीस ददन 

 
६३. फोरऩत्र वा प्रस्ताव स्वीकृत गने आिमको सूचना ददन े अवलध : सावयजलनक 

लनकामरे फोरऩत्र वा प्रस्ताव खोरेको लभलतरे फोरऩत्र भान्म अवलधलबत्र फोरऩत्र 



वा प्रस्ताव स्वीकृत गने आिमको सूचना फोरऩत्रदाता वा प्रस्तावदाताराई ददन ु
ऩनेछ । 

 
६४. फोरऩत्रको आवश्मक प्रलत ऩेि गनुय ऩने् फोरऩत्रदाता वा प्रस्तावदातारे ऩूवय 

मोग्मताको प्रस्ताव, फोरऩत्र वा ऩयाभिय सेवाको प्रस्ताव ऩेि गदाय ऩूवय मोग्मता 
सभफन्धी कागजात, फोरऩत्र सभफन्धी कागजात वा प्रस्ताव आव्हान सभफन्धी 
कागजातभा उल्रेख बए फभोशजभको आवश्मक प्रलत ऩेि गनुय ऩनेछ । 
तय, भाग गरयए फभोशजभको फोरऩत्र वा प्रस्तावको प्रलत ऩेि नगयेको कायणफाट 
कुनै फोरऩत्रदाता वा प्रस्तावदाताराई प्रलतस्ऩधायफाट वशञ्चत गनय ऩाइन ेछैन । 

 
६५. दताय फकताव याख्न ु ऩने य बऩायई ददन ु ऩने् (१) नगयऩालरकारे ऩूवयमोग्मता 

सभफन्धी कागजात, फोरऩत्र सभफन्धी कागजात वा ऩयाभिय सेवाको प्रस्तावको 
लफिी य दतायको अलबरेख छुट्टा छुटै्ट याख्न ुऩनेछ । 
(२) फोरऩत्रदाता वा प्रस्तावदाता आपैरे वा लनजको प्रलतलनलधरे ऩूवयमोग्मताको 

प्रस्ताव, फोरऩत्र वा ऩयाभिय सेवाको प्रस्ताव ऩेि गनय ल्माएभा फशुझलरई 
लनजराई लभलत य सभम खरेुको बऩायई ददन ु ऩनेछ ।  

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभ प्राप्त बएको फोरऩत्रको फाफहयी खाभभा उऩलनमभ 
(१) फभोशजभ दताय फकताफभा दताय बएको दताय नभफय उल्रेख गनुय 
ऩनेछ । 

(४) फोरऩत्र लफफि य दताय हनुे सभम सभाप्त बएऩलछ प्रभखु प्रिासकीम 
अलधकृत वा लनजरे तोकेको अलधकृतरे उऩलनमभ (१) फभोशजभको 
फकतावभा दस्तखत गयी फन्द गनुय ऩनेछ । 

 
६६. फोरऩत्रको सयुऺा : (१) नगयऩालरकारे मस लनमभावरी फभोशजभ प्राप्त बएको 

फोरऩत्र वा ऩयाभिय सेवाको प्रस्ताव सो फोरऩत्र खोल्ने सभमअशघ कसैरे खोल्न 
नऩाउन ेगयी सयुशऺत तवयरे याख्न ुऩनेछ ।  
(२) फोरऩत्रकोसाथ ऩेि बएको नभूनाको फविेषता फोरऩत्र खोल्नअुशघ 

सावयजलनक नहनु ेगयी गोप्म य सयुशऺत तरयकारे याख्न ुऩनेछ । 
 
६७. फोरऩत्र फपताय वा सॊिोधन : (१) फवद्यतुीम फोरऩत्र वा प्रस्तावको हकभा त्मस्तो 

फोरऩत्र वा प्रस्ताव ऩेिगने अशन्तभ सभम अवलधसभभ फवद्यतुीम सञ्चाय 
भाध्मभफाट फपताय वा सॊिोधन गनय सफकनेछ । 
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको फवद्यतुीम फोरऩत्र वा प्रस्ताव फाहेक अन्म 

तरयकाफाट फोरऩत्र वा प्रस्ताव ऩेिगने फोरऩत्रदाता वा प्रस्तावदातारे 



आपूरे ऩेि गयेको फोरऩत्र वा प्रस्ताव फपताय लरन वा सॊिोधन गनय 
चाहेभा फोरऩत्र वा प्रस्ताव ऩेिगनय तोफकएको अशन्तभ सभम सभाप्त 
हनुबुन्दा चौफीस घण्टा अगावै लसरफन्दी लनवेदनको खाभको फाफहयी 
बागभा देहाम फभोशजभका कुया उल्रेख गयी फोरऩत्र वा प्रस्ताव फपताय 
वा सॊिोधनको रालग लनवेदन ददन ुऩनेछ :–  
(क) फोरऩत्र वा प्रस्तावको फवषम,  
(ख) फोरऩत्र वा प्रस्ताव आह्वान लनकाम वा अलधकायीको नाभ य 

ठेगाना,  
(ग) फोरऩत्र वा प्रस्ताव सॊिोधन गरयएको वा फपताय भाग गरयएको 

फवषम, य  
(घ) फोरऩत्र वा प्रस्ताव खोल्ने ददन य सभमभा भात्र खोल्न ुऩने ।  

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभको लनवेदन एक ऩटकबन्दा फढी ददन ऩाइने छैन 
।  

(४) उऩलनमभ (२) फभोशजभको लनवेदन तथा एक ऩटक सॊिोधन बइसकेको 
फोरऩत्र वा प्रस्ताव फपताय लरन सफकन ेछैन ।  

(५) फोरऩत्र वा प्रस्तावदातारे आपूरे ऩेि गयेको फोरऩत्र वा प्रस्ताव फपताय 
लरन वा सॊिोधन गनुय ऩदाय फोरऩत्र वा प्रस्ताव ऩेि गदाय जनु 
भाध्मभफाट फोरऩत्र वा प्रस्ताव ऩेि गयेको हो सोही भाध्मभफाट भात्र 
फपताय वा सॊिोधन गनय ससनेछ य पयक भाध्मभफाट ऩेि गयेको लनवेदन 
उऩय कायफाही हनु ेछैन । 

(६) उऩलनमभ (२) फभोशजभको लसरफन्दी लनवेदन खाभ प्राप्त हनु आएभा 
नगयऩालरकारे त्मस्ता खाभ लनमभ ६६ फभोशजभ सयुशऺत याख्नु ्ऩनेछ ।  

 
६८. फोरऩत्र खोल्ने् (१) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतरे दताय बएका फोरऩत्र वा 

प्रस्ताव लनमभ १७ फभोशजभको खरयद अलधकायीको सॊमोजकत्वभा फोरऩत्र वा 
प्रस्ताव खोल्न कभतीभा दईु जना सदस्म यहन ेसलभलत गठन गयी फोरऩत्रदाता 
वा लनजको प्रलतलनलधको योहवयभा ऩूवयलनधायरयत सभमभा फोरऩत्र वा प्रस्ताव 
खोल्न रगाउन ुऩनेछ ।  

तय, फोरऩत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलध उऩशस्थत नबएको कायणरे भात्र फोरऩत्र खोल्न 
फाधा ऩने छैन ।  

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ फोरऩत्र खोल्नअुशघ भमाद नाघी प्राप्त हनु आएको 
फोरऩत्रको खाभ, फोरऩत्र फपताय वा सॊिोधन गनयको रालग ददइएको 
लनवेदनको खाभ य यीतऩूवयक दताय बएका फोरऩत्रको खाभराई छुट्याई 
भमाद नाघी प्राप्त हनु आएका फोरऩत्र नखोरी सभफशन्धत 



फोरऩत्रदाताराई फपताय गनुय ऩनेछ । मसयी फपताय गदाय सोको व्महोया, 
लभलत य सभम सभेत खरुाई खरयद कायफाहीको प्रलतवेदन तमाय गनुय 
ऩनेछ । 

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभ फोरऩत्र फपताय गयेऩलछ फोरऩत्रदातारे फपताय गनय 
भाग गयेको फोरऩत्रको खाभ खोरी त्मस्तो फोरऩत्रदाताको नाभ ऩढेय 
सनुाउन ुऩनेछ य त्मसऩलछ फोरऩत्र सॊिोधन गनयको रालग ददइएका सवै 
खाभ खोरी त्मस्ता खाभलबत्र यहेको ब्महोया ऩढेय सनुाउन ुऩनेछ । 
 

(४) उऩलनमभ (३) फभोशजभको व्महोया ऩढी सकेऩलछ दाशखरा बएका फोरऩत्र 
िभैसॊग खोरी त्मस्तो फोरऩत्रको देहामको कुया ऩढेय सनुाई सोको 
भचुलु्का तमाय गनुय ऩनेछ य त्मस्तो भचुलु्काभा उऩशस्थत फोरऩत्रदाता 
वा लनजको प्रलतलनलधको दस्तखत गयाउन ुऩनेछ :– 
(क) फोरऩत्रदाताको नाभ य ठेगाना,  
(ख) फोरऩत्रको कफोर अङ्क, 
(ग) फोरऩत्रभा कुनै छुट ददन प्रस्ताव गरयएको बए सोको व्महोया, 
(घ) प्राफवलधक स्ऩेलसफपकेिनको फवकल्ऩ प्रस्ताव गरयएको बए 

सोको कफोर अङ्क,  
(ङ) फोरऩत्र जभानत बए वा नबएको,  
(च) अङ्क य अऺयका फीच लबन्नता बए सो लबन्नताको फववयण, 
(छ) फोरऩत्र पायाभ (रेटय अप लफड) य भूल्म सूची (प्राइस 

सेड्युर) भा फोरऩफदाता वा लनजको प्रलतलनलधको हस्ताऺय 
बए वा नबएको, 

(ज) फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा सच्माईएको वा केयभेट 
गयेकोभा केयभेट गयी उल्रेख गयेको यकभ य व्महोया,  

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

(ञ) फोरऩत्र पायाभभा फोरऩत्रदातारे कुनै कैफपमत उल्रेख 
गयेको बए सोको व्महोया य दययेट फववयण भाग गयेको बए 
सोको फववयण, य 

(ट) नगयऩालरकारे उऩमकु्त ठानेको अन्म आवश्मक कुया ।  
(५) मस लनमभ फभोशजभ फोरऩत्र खोल्दाको सभमभा फोरऩत्र स्वीकृत वा 

अस्वीकृत गने लनणयम गनय सफकन ेछैन । 
(६) उऩलनमभ (१) फभोशजभ फोरऩत्र वा प्रस्ताव खोल्दा लनमभ ३७ य ३८ 

फभोशजभको फोरऩत्र वा प्रस्ताव बए ऐनको दपा ३२ फभोशजभको 



प्रफिमाफाट फोरऩत्र वा प्रस्तावको फाफहयी खाभ खोरी आलथयक 
प्रस्तावराई नखोरी छुट्याई लनमभ ६६ फभोशजभ सयुशऺत याख्न ुऩनेछ 
। 

 
६९. फोरऩत्रको ऩूणयताको ऩयीऺण  ् फोरऩत्रको ऩूणयताको ऩयीऺण गदाय भूल्माॊड्ढन 

सलभलतरे ऐनको दपा २३ को उऩदपा (३) भा उल्रेख बएका कुयाको 
अलतरयक्त देहामका कुयाको ऩयीऺण गनुय ऩनेछ :( 

(क) फोरऩत्रदाता व्मशक्तगत रुऩभा वा सॊमकु्त उऩिभको 
साझेदायको रुऩभा एकबन्दा वढी फोरऩत्रभा सॊरग्न बए वा 
नबएको,  

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

(ग) नगयऩालरकाफाट वा नगयऩालरकारे तोकेको अन्म लनकामफाट 
लफफि बएको फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा फोरऩत्र ऩेि बए 
नबएको, 

(घ) सभफशन्धत व्मशक्त, पभय, सॊस्था वा कभऩनी आपैरे खरयद 
गयेको फोरऩत्र सभफन्धी कागजात बयी ऩेि गये वा नगयेको 
। 

 
७०. फोरऩत्रको भूल्माॊङ्कन : (१) अन्तयायफष्डमस्तयको फोरऩत्रभा फोरऩत्र सभफन्धी 

कागजातभा फोरऩत्रको भूल्म फवलबन्न भदु्राभा उल्रेख गनय सफकने व्मवस्था बएभा 
त्मस्तो फोरऩत्रहरुका भूल्मराई सोही कागजातभा उल्रेख बए फभोशजभको 
फवलनभमदय य भदु्रा अनसुाय एउटै भूल्मभा ऩरयवतयन गयी फोरऩत्रको भूल्माॊङ्कन य 
तरुना गनुय ऩनेछ ।  
(२) फोरऩत्रको भूल्माङ्कन य तरुना गदाय भूल्म अलबवफृद्ध कय फाहेकको कफोर 

अङ्क कामभ गयी तरुना गनुय ऩनेछ । 
(३) प्रचलरत ऐन वा मस लनमभावरीभा व्मवस्था गरयए फभोशजभ वाहेक कुनै 

फोरऩत्रदाता वा आलधकारयक रुऩभा लनणयम प्रकृमाभा सॊरग्न नबएका 
अन्म कुनै व्मशक्तराई फोरऩत्रको ऩयीऺण, त्मस्तो ऩयीऺण गने 
लसरलसराभा फोरऩत्रदातासॉग भाग गरयएको जानकायी वा प्राप्त जानकायी, 
भूल्माङ्कन तथा तरुनासॉग सभफशन्धत जानकायीहरु ददन ऩाइन ेछैन । 

(४) भूल्माङ्कन सलभलतरे ऐनको दपा २५ को उऩदपा (१) फभोशजभ 
भूल्माङ्कनको रालग सभावेि बएका फोरऩत्रको भूल्माङ्कन गदाय त्मस्तो 



फोरऩत्रको फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा उल्रेख बएको आधाय य 
तरयका अनसुाय गनुय ऩनेछ ।  

(५) उऩलनमभ (४) फभोशजभ फोरऩत्रको भूल्माॊङ्कन गदाय फोरऩत्रको प्राफवलधक, 
व्माऩारयक य आलथयक ऩऺको भूल्माॊङ्कन गनुय ऩनेछ ।  

(६) फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा उल्रेशखत ऺेत्र, गणुस्तय, फविेषता, ितय, 
कामय सभऩादन वा अन्म कुनै आवश्मकताभा ताशत्वक पयक य गशभबय 
असय नऩने नगयऩालरकाराई स्वीकामय सानालतना पयक बएका 
फोरऩत्रहरुराई सायबतूरुऩभा प्रबावग्राही फोरऩत्र भालननेछ य त्मस्ता 
फोरऩत्रको भूल्माङ्कन गदाय रागतभा कुनै प्रबाव ऩने बएभा त्मस्तो 
प्रबावको भूल्म सभान आधायभा कामभ गयी फोरऩत्रको कफोर अङ्कभा 
सभामोजन गयी फोरऩत्रको भूल्माफङ्कत यकभ लनकाल्न ुऩनेछ ।  

(७) उऩलनमभ (६) य लनमभ ७१, ७२ य ७३ फभोशजभ लनकालरएको 
फोरऩत्रको भूल्माॊफङ्कत यकभ फोरऩत्रको तरुना गने प्रमोजनको रालग 
भात्र प्रमोग हनुेछ य खरयद सभझौताको भूल्मभा सभावेि गनय ऩाईन ेछैन 
।  

(८) फोरऩत्रको भूर प्रलत य प्रलतलरफऩ प्रलतभा भूल्म वा अन्म कुनै कुयाभा 
लबन्नता ऩाइएभा भूर प्रलतभा उल्रेख बएको भूल्म वा कुया भान्म हनुेछ 
। 

(९) भूल्माॊङ्कन सलभलतरे उऩलनमभ (६) फभोशजभको सानालतना पयककोु ेभूल्म 
कामभ गदाय सभफशन्धत काभको रागत अनभुान वा प्रचलरत फजाय भूल्म 
वा व्माजदयको आधायभा कामभ गनुय ऩनेछ । त्मस्तो रागत अनभुान, 
प्रचलरत फजाय भूल्म वा व्माज दय लनशश्चत नबएको अवस्थाभा सोही 
आइटभको अन्म सायबतू रुऩभा प्रबावग्राही फोरऩत्रभा उल्रेख बएको 
भूल्मको औसतका आधायभा कामभ गनुय ऩनेछ । 

(१०) मस लनमभ फभोशजभ कामभ गरयने भूल्मको औशचत्मताको सभफन्धभा 
फोरऩत्रदातासॉग ऩयाभिय गनुय हदैुन ।  

 
७१. फोरऩत्रको प्राफवलधक ऩऺको भूल्माॊङ्कन  ्(१) भूल्माॊङ्कन सलभलतरे लनमभ ७० को 

उऩलनमभ (५) फभोशजभ फोरऩत्रको प्राफवलधक ऩऺको भूल्माङ्कन गदाय देहामका 
कुयाको भूल्माॊङ्कन गनुय ऩनेछ :— 

(क) भारसाभान आऩूलतय, लनभायण कामय वा अन्म सेवाको ऺेत्र, 
(ख) भखु्म भखु्म भारसाभान, लनभायण कामय वा अन्म सेवाको 

प्राफवलधक स्ऩेलसफपकेिन य कामय सञ्चारन तथा कामय सभऩादन 
(अऩयेफटङ्ग एण्ड ऩपय भेन्स) फविेषताहरु, य 



(ग) वायेशण्टको सभमावलध ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ भूल्माॊङ्कन गदाय फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा 

उशल्रशखत कुया य फोरऩत्रदातारे फोरऩत्रभा उल्रेख गयेको कुयाभा 
कुनै लबन्नता ऩाइएभा भूल्माॊङ्कन सलभलतरे सो लबन्नता सभेत उल्रेख गनुय 
ऩनेछ । 

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभको लबन्नताको भूल्म फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा 
उल्रेख बए फभोशजभको आधाय य तरयका फभोशजभ गणना गयी कामभ 
गनुय ऩनेछ । 

 
७२. फोरऩत्रको व्माऩारयक ऩऺको भूल्माॊङ्कन  ् (१) लनमभ ७१ फभोशजभ फोरऩत्रको 

प्राफवलधक ऩऺको भूल्माॊङ्कन बएऩलछ भूल्माङ्कॊन सलभलतरे त्मस्तो फोरऩत्रको लनमभ 
७० को उऩलनमभ (५) फभोशजभ व्माऩारयक ऩऺको भूल्माॊङ्कन गदाय देहामका 
कुयाको भूल्माॊङ्कन गनुय ऩनेछ :— 

(क) भारसाभान, लनभायण कामय वा अन्म सेवा आऩूलतय वा सभऩन्न 
गने अवलध,  

(ख) बकु्तानीको ितय,  
(ग) फोरऩत्रदातारे सभमभा काभ सभऩन्न नगये वाऩत लतनुय ऩने 

ऩूवयलनधायरयत ऺलतऩूलतय तथा सभम अगावै कामय सभऩन्न गये 
वाऩत ऩाउने फोनस,  

(घ) प्रत्माबलूत सभफन्धी फोरऩत्रदाताको दाफमत्व, 
(ङ) फोरऩत्रदातारे ऩूया गनुयऩने दाफमत्व, 
(च) फोरऩत्रदातारे प्रस्ताफवत खरयद सभझौताभा अन्म कुनै ितय 

थऩ गयेको बए त्मस्तो ितय ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ भूल्माॊङ्कन गदाय फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा 

उशल्रशखत कुया य फोरऩत्रदातारे फोरऩत्रभा उल्रेख गयेको कुया जाॉची 
कुनै लबन्नता ऩाइएभा भूल्माङ्कन सलभलतरे सो लबन्नता सभेत उल्रेख गनुय 
ऩनेछ । 

(३) भूल्माङ्कन सलभलतरे उऩलनमभ (२) फभोशजभको लबन्नताको भूल्म कामभ गदाय 
फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा उल्रेख बए फभोशजभको आधाय य तरयका 
फभोशजभ गणना गयी कामभ गनुय ऩनेछ । 

 
७३. फोरऩत्रको आलथयक ऩऺको भूल्माॊङ्कन : (१) लनमभ ७१ य ७२ फभोशजभ 

फोरऩत्रको प्राफवलधक य व्माऩारयक ऩऺको भूल्माॊङ्कन बएऩलछ त्मस्तो फोरऩत्रको 
आलथयक ऩऺको भूल्माॊङ्कन गनुय ऩनेछ ।  



(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ आलथयक ऩऺको भूल्माॊङ्कन गदाय प्राफवलधक य 
व्माऩायीक ऩऺका कुयाहरुभध्मे आवश्मक कुयाहरुको य 
आवश्मकतानसुाय देहामका कुया सभेतको फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा 
उल्रेख बएको आधाय य तरयका फभोशजभ भूल्म लनधाययण गयी 
फोरऩत्रको भूल्माॊफकत यकभ कामभ गनुय ऩनेछ :–  
(क) आन्तरयक ढुवानी खचय, 
(ख) प्राफवलधक फविेषता ।  

(३) उऩलनमभ (२) को खण्ड (ख) फभोशजभ प्राफवलधक फविेषताको भूल्माॊङ्कन 
गदाय फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा उशल्रशखत खरयद सभफन्धी न्मूनतभ 
दय, ऺभता वा प्रलतपरबन्दा वढी दय, ऺभता वा प्रलतपरको फोरऩत्र 
ऩेि बएकोभा भूल्माॊङ्कन सलभलतरे न्मूनतभ दय, ऺभता वा प्रलतपरको 
भात्र भूल्माङ्कन गनुय ऩनेछ ।  

(४) फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा स्वदेिी भारसाभान य स्थानीम लनभायण 
व्मवसामीराई प्राथलभकता ददईन े कुया उल्रेख बएकोभा फोरऩत्रको 
आलथयक ऩऺ भूल्माङ्कन गदाय भूल्माॊङ्कन सलभलतरे स्वदेिी भारसाभान वा 
लनभायण व्मवसामीराई ददईने प्राथलभकताको यकभ गणना गयी त्मस्तो 
यकभ फवदेिी फोरऩत्रदाताको कफोर अङ्कभा जोडी भूल्माॊफकत अङ्क 
कामभ गनुय ऩनेछ ।  

(५) भूल्माॊङ्कन सलभलतरे फोरऩत्र भूल्माङ्कन गदाय फोरऩत्रदातारे लसपारयस गयेको 
जगडेा ऩाटयऩूजायका सभफन्धभा फवचाय गनुय हुॉदैन । 

 
७४. लनभायण कामयको फोरऩत्रको फविेष भूल्माॊङ्कन : (१) लनभायण कामयको फोरऩत्र 

भूल्माॊङ्कन गदाय भूल्माॊङ्कन सलभलतरे लनमभ ७१, ७२ य ७३ भा उशल्रशखत 
कुयाको अलतरयक्त देहामका कुयाको भूल्माॊङ्कन गनुय   ऩनेछ :— 

(क) लनभायण कामयको कामय मोजना, कामय सभऩादन तालरका य 
ऩरयचारन सभम फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा उल्रेख बए 
अनसुायको बए वा नबएको,  

(ख) फोरऩत्रदातारे फवर अप सवाशन्टटीभा सॊरग्न आइटभको 
रालग उल्रेख गयेको प्रलत एकाइ दय फवश्वसनीम बए वा 
नबएको ,  

(ग) कफोर अङ्क देहामको कायणरे असन्तलुरत बए वा नबएको 
:– 



(१) खरयद सभझौताको प्रायशभबक चयणभा गनुय ऩने काभको 
आइटभको रालग फोरऩत्रदातारे अस्वाबाफवक उच्च 
दय उल्रेख गयेकोरे, वा 

(२) फोरऩत्रदातारे लफर अप सवाशन्टटीको कुनै 
आइटभभा न्मून अनभुान बएको बनी फवश्वास गयेको 
आइटभको रालग लनजरे अस्वाबाफवक उच्च दय 
उल्रेख गयेकोरे । 

(घ) फोरऩत्रदातारे ऩेि गयेको ऐनको दपा १३ को उऩदपा (२) 
को खण्ड (ढ३) फभोशजभको फववयण अनरुूऩ सो लनभायण कामय 
सभऩन्न गनय ससने लनजको प्राफवलधक ऺभता बए वा नबएको 
। 

(२) उऩलनमभ (१) को खण्ड (ग) फभोशजभको अवस्थाभा वा फोरऩत्रदातारे 
सन्तोषजनक रुऩभा काभ सभऩन्न गनय नससन े गयी न्मून कफोर अङ्क 
उल्रेख गयेको वा लनभायण कामयको ऺेत्र वा प्राफवलधक स्ऩेलसफपकेिन 
गरत रुऩभा फझुी वा नफझुी अस्वाबाफवक न्मून कफोर अङ्क उल्रेख 
गयेको वा प्रायशभबक चयणभा गरयन े लनभायण कामयको रालग फढी दयरे 
उल्रेख गयेको (फ्रन्ट रोलडङ्ग) छ छैन बने्न कुया भूल्माङ्कन सलभलतरे 
जाॉच गनुय ऩनेछ । त्मसयी न्मून कफोर अङ्क उल्रेख गयेको अवस्थाभा 
भूल्माॊङ्कन सलभलतरे त्मस्तो फोरऩत्रदातासॉग दय फवश्लषेण सफहतको 
स्ऩष्टीकयण भाग गनुय ऩनेछ ।  

(३) भूल्माॊङ्कन सलभलतरे उऩलनमभ (२) फभोशजभ भागकेो स्ऩष्टीकयण 
सन्तोषजनक बएभा त्मस्तो फोरऩत्रदातासॉग लनजको कफोर अङ्कको आठ 
प्रलतितरे हनुे यकभ फयाफयको थऩ कामय सभऩादन जभानत लरई 
फोरऩत्र स्वीकृत गने लसपारयस गनय य त्मस्तो स्ऩष्टीकयण सन्तोषजनक 
नबएभा त्मस्तो फोरऩत्र अस्वीकृत गनय लसपारयस गनय ससनेछ ।  

(४) उऩलनमभ (३) फभोशजभ लरइएको थऩ कामय सभऩादन जभानत अशन्तभ 
फवर बकु्तानी बएऩलछ फपताय गनुय ऩनेछ ।  

 
७५. प्रलतवेदन ऩेि गनुय ऩने् भूल्माॊङ्कन सलभलतरे लनमभ ६९, ७०, ७१, ७२, ७३ य 

७४ फभोशजभ गयेको ऩयीऺण तथा भूल्माङ्कनको फवस्ततृ फवश्लषेण य देहामका 
कुया खरुाई सोको प्रलतवेदन तमाय गनुय ऩनेछ य सो प्रलतवेदन भूल्माॊङ्कन कामय 
िरुु गयेको लभलतरे ऩन्रर ददनलबत्रभा नगयऩालरकाभा ऩेि गनुय ऩनेछ :– 

(क) फोरऩत्रदाताको नाभ य ठेगाना, 
(ख) फोरऩत्रदाताहरुको कूर कफोर यकभ य भदु्रा, 



(ग) ऐनको दपा २३ को उऩदपा (८) य (९) फभोशजभ त्रफुट 
सच्माईएको बए त्मस्तो त्रफुट सच्माई कामभ बएको कूर 
कफोर यकभ य भदु्रा, 

(घ) फोरऩत्रदातारे कुनै छुट ददन प्रस्ताव गरयएको कुया आलथयक 
प्रस्ताव खोरेको भचुलु्काभा उल्रेख बएको बए भूल्माॊङ्कन 
सलभलतरे त्मसयी छुट ददन प्रस्ताव गरयएको यकभ सभामोजन 
गयेको कुया, 

(ङ) ऐनको दपा १३ उऩदपा (२) को खण्ड (च) फभोशजभ 
फोरऩत्र तरुना गनय प्रमोग बएको भदु्रा य उशल्रशखत लभलतको 
फवलनभम दयको आधायभा कामभ बएको यकभ, 

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

(छ) ऐनको दपा २५ को उऩदपा (८) फभोशजभ न्मूनतभ 
भूल्माॊफङ्कत सायबतूरुऩभा प्रबावग्राही फोरऩत्रको भूल्माकॊ नको 
आधाय य तयीका । 

 
७६. फोरऩत्र स्वीकृत गने अलधकायी  ् (१) देहामको यकभको फोरऩत्र स्वीकृत गने 

अलधकाय देहाम फभोशजभका अलधकायीराई हनुेछ :– 
क) एक कयोड रूऩैमाॉसभभको याजऩत्राफङ्कत ततृीम शे्रणी वा सो 

सयहको िाखा प्रभूख  
(ख) ऩाॉच कयोड रूऩैमाॉसभभको याजऩत्राफङ्कत दद्वतीम शे्रणीको वा सो 

सयहको िाखा÷भहािाखा प्रभूख 
(ग) दि कयोड रूऩैमाॉसभभ यकभको प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत 
(घ) दि कयोड रूऩैमा बन्दा फढी यकभको प्रभखु  

 
७७. भारसाभानको नभूना : (१) फोरऩत्र भूल्माॊङ्कन हुॉदा असपर बएको 

फोरऩत्रदातारे आपूरे ऩेि गयेको भारसाभानको नभूना फपताय लरन 
नगयऩालरका सभऺ खरयद सभझौता बएको सात ददनलबत्र लरशखत रुऩभा अनयुोध 
गनय ससनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ अनयुोध बएकोभा त्मस्तो भारसाभानको नभूना 

ऩयीऺणभा नष्ट नबएको बए ढुवानी गने य प्माकेशजङ गने रगामतका 
सभऩूणय खचय फोरऩत्रदातारे नै व्महोने गयी त्मस्तो नभूना नगयऩालरकारे 
लनजराई फपताय गनुय ऩनेछ ।  



(३) स्वीकृत फोरऩत्रको फोरऩत्रदातारे ऩेि गयेको भारसाभानको नभूनाको 
आऩूलतय गरयने भारसाभानसॉग तरुना गने प्रमोजनको रालग नगयऩालरकारे 
फोरऩत्र भूल्माॊङ्कन सलभलतफाट प्रभाशणत गयाई सयुशऺत याख्न ुऩनेछ । 

 
 

ऩरयच्छेद–६ 
ऩयाभिय सेवा सभफन्धी व्मवस्था 

 
७८. कामय ऺेत्रगत ितय तमाय गनुय ऩने : नगयऩालरकारे ऩयाभिय सेवा खरयद गनयको 

रालग देहामका कुया सफहतको कामय ऺेत्रगत ितय तमाय गनुय ऩनेछ :– 
(क) ऩयाभियदातारे गनुय ऩने काभको ऩषृ्ठबलूभ य उद्देश्म,  
(ख) ऩयाभियदाताको कामयऺ ेत्र य लनजरे सभऩादन गनुय ऩने काभ,  
(ग) काभसॊग सभफशन्धत अध्ममन तथा आधायबतू त्माॊक उऩरब्ध बए 

सोको फववयण,  
(घ) ऩयाभियदातारे नगयऩालरकाराई कुनै ऻान वा िीऩ हस्तान्तयण गनुय ऩने 

बए सो सभफन्धी फववयण,  
(ङ) तालरभ प्रदान गनुयऩने बए तालरभ ददन ुऩने कभयचायीको सॊख्मा, 
(च) ऩयाभियदाताको भखु्म जनिशक्तको काभ तथा मोग्मता य लनजरे गनुयऩने 

काभको रालग राग्न ेअनभुालनत सभम, 
(छ) ऩयाभियदातारे काभ िरुु गने य सभऩादन गरयससन ुऩने सभम, 
(ज) नगयऩालरकारे ऩयाभियदाताराई उऩरब्ध गयाउने सूचना, बौलतक सफुवधा, 

उऩकयणको फववयण, य 
(झ) ऩयाभियदातारे ऩेि गनुयऩने प्रलतवेदन, त्माॊक, नससा, सबे प्रलतवेदन 

आददको फववयण । 
 
७९. खरुा रुऩभा आिमऩत्र भाग गयी सॊशऺप्त सूची तमाय गनुयऩने् (१) नगयऩालरकारे 

वीस राख रुऩैंमाॉबन्दा फढी भूल्मको ऩयाभिय सेवा खरयद गनय ऐनको दपा ३० 
फभोशजभ सूचना प्रकािन गयी आिमऩत्र भाग गनुय ऩनेछ । 
(२) साभान्मतमा दि कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी यकभको ऩयाभिय सेवा खरयद गनुय 

ऩयेभा अन्तयायफष्डमस्तयको आिमऩत्र भाग गनुय ऩनेछ । 
(३) उऩलनमभ (१) य (२) फभोशजभ आिमऩत्र भाग गने सूचनाभा देहामका 

कुयाहरु खरुाउन ुऩनेछ :—  
(क) नगयऩालरकाको नाभ य ठेगाना,  
(ख) प्रस्ताफवत काभ वा आमोजनाको साभान्म फववयण,  



(ग) प्रस्ताफवत काभको खचय व्महोने स्रोत, 
(घ) आिमऩत्रदाताको मोग्मता, 
(ङ) आिमऩत्रदाता पभय वा कभऩनी बए,  

(१) पभय वा कभऩनीको फववयण, सॊगठन य कभयचायी,  
(२) दईु वा दईुबन्दा फढी पभय वा कभऩनीरे सभूह, 

सॊगठन वा सॊमकु्त उऩिभको रुऩभा ऩयाभिय सेवा 
ददने बए त्मस्ता पभय वा कभऩनीको नाभ, ठेगाना, 
फववयण तथा भखु्म बई काभ गने पभय वा कभऩनीको 
नाभ, 

(३) फवगत सात वषयभा सभऩन्न गयेको सभान प्रकृलतको 
काभ य स्थानको फववयण, य 

(४) प्रस्ताफवत कामयभा सॊरग्न हनु ेप्रभखु जनिशक्तको 
वैमशक्तक फववयण । 

(च) व्मशक्तगत ऩयाभियदाताको हकभा फवगत चाय वषयभा सभऩन्न 
गयेको सभान प्रकृलतको काभ य स्थानको फववयण तथा 
लनजको वैमशक्तक फववयण, 

(छ)  प्रस्ताफवत कामय सभऩन्न गनय राग्न ेअनभुालनत सभम,  
(ज) सॊशऺप्त सूचीभा ऩयेका व्मशक्त, पभय, सॊस्था वा कभऩनीफाट 

भात्र ऩयाभिय सेवा खरयद सभफन्धी प्रस्ताव भाग गरयन ेकुया, 
(झ) आिमऩत्रदातारे ऩेि गनुय ऩने कागजातहरु,  
(ञ) आिमऩत्र तमाय गने लनदेिन य आिमऩत्र ऩेि गने अशन्तभ 

लभलत तथा स्थान, य  
(ट) नगयऩालरकासॊग सभऩकय  गने ठेगाना य सभऩकय  व्मशक्त ।  

(४) अन्तयायफष्डमस्तयको आिमऩत्र भाग गदाय एक तह भालथको अलधकायीको 
शस्वकृलत लरन ुऩनेछ । 

(५) मस लनमभ फभोशजभ ऩनय आएका आिमऩत्रदाताको मोग्मता, अनबुव य 
ऺभता सभेत भूल्माॊङ्कन गयी त्मस्तो आिमऩत्रदाताको मोग्मता, अनबुव य 
ऺभता भूल्माङ्कन गने आधाय सभेत मफकन गयी त्मस्तो ऩयाभिय सेवा ददन 
ससने आसमऩत्रदाताको छनौट गनुय ऩनेछ ।  
तय, स्वीकृत भूल्माङ्कनका आधायहरू आिमऩत्र दाशखरा बई सकेऩलछ 
ऩरयवतयन गयी भूल्माङ्कन गनय सफकन ेछैन । 

(६) अन्तयायफष्डमस्तयको आिमऩत्रदाताको छनौट गदाय फवलबन्न भरुकु, ऩषृ्ठबलूभ य 
एक स्थानीम पभय वा कभऩनीको छनौट गनुय ऩनेछ ।  



(७) उऩलनमभ (१) फभोशजभको सूचना फभोशजभ आिमऩत्र ऩेि नगने ख्मालत 
प्राप्त ऩयाभियदातासॊग सभऩकय  गयी लनजको नाभ सॊशऺप्त सूचीभा सभावेि 
गनय सफकनेछ । 

(८) मस लनमभ फभोशजभ आिमऩत्रदाताको छनौट गदाय वा उऩलनमभ (७) 
फभोशजभ नाभ सभावेस गदाय कभतीभा तीन वटा आिमऩत्रदाता छनौट 
हनु नसके ऩनु् सूचना प्रकािन गयी आिमऩत्र भाग गनुय ऩनेछ । 

(९) उऩलनमभ (८) फभोशजभ दोस्रो ऩटक सूचना प्रकािन गदाय ऩलन कभतीभा 
तीन वटा आिमऩत्र छनौट हनु नसकेभा छनौट बएका जलत 
आिमऩत्रदाताको भात्र सूची कामभ गनय सफकनेछ । 

(१०) मस लनमभ फभोशजभ तमाय बएको सूचीको जानकायी आिमऩत्र ऩेि गने 
सफै आिमऩत्रदाताराई ददन ुऩनेछ । 

(११) उऩलनमभ (२) फभोशजभ ऩयाभिय सेवाको खरयदको हकभा फवदेिी 
आिमऩत्रदातारे स्वदेिी ऩयाभियदाता व्मशक्त, पभय वा कभऩनीसॉग 
सॊमकु्त उऩिभ गयेभा त्मस्तो फवदेिी आिमऩत्रदाताराई प्राथलभकता 
ददन सफकनेछ ।  
तय, मसयी सॊमकु्त उऩिभ कामभ गदाय दोहोयो ऩने गयी सॊमकु्त उऩिभ 
गनय सफकने छैन ।  

(१२) उऩलनमभ (५) फभोशजभ ऺभताको भूल्माङ्कन गदाय ऩयाभिय सेवाको कूर 
रागत अनभुानको एक सम ऩचास प्रलतितभा नफढ्न ेगयी हनु ेकायोफाय 
यकभ (टनयओबय) को आधाय लरन ुऩनेछ ।  

(१३) उऩलनमभ (५) फभोशजभ आिमऩत्रदाताको छनौट गदाय लनमभ ६३ 
फभोशजभको अवलधलबत्र कामय सभऩन्न हनुे गयी छनौट गनुय ऩनेछ ।  

(१४) मस लनमभ फभोशजभ आिमऩत्रदाता छनौट गदाय कुनै आिमऩत्रदातारे 
आपूरे प्राप्त गयेको अङ्क य छनौटभा ऩनय नसकेको कायण भाग गयेभा 
ऩाॉच ददनलबत्र लनजरे प्राप्त गयेको अङ्क य छनौट हनु नसकेको कायण 
आिमऩत्रदाताराई ददन ुऩनेछ ।  

 
८०. प्रस्ताव भाग गने : (१) लनमभ ७९ फभोशजभ सॊशऺप्त सूची तमाय बएऩलछ 

नगयऩालरकारे सो सूचीभा ऩयेका आिमऩत्रदाताहरुराई प्रस्ताव सभफन्धी 
कागजात, हरुाक, कुरयमय वा व्मशक्त वा फवद्यतुीम सञ्चाय भाध्मभ भापय त ऩठाई 
फीस राख रूऩैमाॉसभभ रागत अनभुान बएको खरयदका रालग कभतीभा ऩन्र 
ददन य सो बन्दा फढी रागत अनभुान बएको खरयदका रालग कभतीभा तीस 
ददनको सभम ददई लनजहरुफाट प्रस्ताव भाग गनुय ऩनेछ । मसयी ऩठाइने 
प्रस्ताव सभफन्धी कागजातको कुनै िलु्क राग्न ेछैन । 



(२) प्रस्ताव सभफन्धी कागजातभा ऐनको दपा ३१ भा उशल्रशखत कुयाका 
अलतरयक्त देहामका कुयाहरु उल्रेख गनुय ऩनेछ :—  
(क) प्रस्ताव भाग ऩत्र,  
(ख) प्रस्तावदातारे प्रस्ताव गयेको प्रभखु जनिशक्तरे आफ्नो 

हारसारैको वैमशक्तक फववयण सत्म य ऩूणय यहेको कुया 
प्रभाशणत गयेको हनु ुऩने व्महोया,  

(ग) प्राफवलधक प्रस्ताव भूल्माॊङ्कन गयेऩलछ भात्र आलथयक प्रस्ताव 
खोलरने कुया, 

(घ) प्राफवलधक प्रस्तावभा प्रस्तावदातारे प्राप्त गनुय ऩने उिीणायङ्क, 
(ङ) प्रस्दातावदातारे सभफशन्धत काभको रालग आफ्नो छुटै्ट 

कामयमोजना तथा जनिशक्त प्रस्ताफ गनय ससने वा नससन,े 
(च) प्रस्तावदातारे कामयऺ ेत्रगत ितयभा फटप्ऩणी गनय ससन े वा 

नससने, य 
(छ) प्रस्ताफवत कामय गनय आवश्मक ऩने यकभ व्महोने स्रोत ।  

(३) नगयऩालरकारे प्रस्ताव सभफन्धी कागजातभा प्रस्ताव भूल्माॊङ्कनको अङ्कबाय 
उल्रेख गनुय ऩनेछ ।  

(४) उऩलनमभ (३) फभोशजभ अङ्कबाय उल्रेख गदाय देहाम फभोशजभ गनुय ऩनेछ 
:– 
(क) प्रस्तावको छनौट गणुस्तय य रागत फवलध अऩनाई गरयने 

बएभा काभको प्रकृलत य जफटरता अनसुाय प्राफवलधक तथा 
आलथयक प्रस्तावको कूर अङ्कबाय एकसम हनुे गयी य त्मस्तो 
कूर अङ्कबाय भध्मे प्राफवलधक प्रस्तावको कूर अङ्कबाय 
सियीदेशख नब्फे य आलथयक प्रस्तावको अङ्कबाय तीसदेशख 
दिसभभ हनुे गयी लनधाययण गनुय ऩनेछ ।  

(ख) प्रस्तावको छनौट गणुस्तय फवलध, लनशश्चत फजेट फवलध य न्मून 
रागत फवलध अऩनाई गरयने बएभा प्राफवलधक प्रस्तावको कूर 
अॊङ्कबाय एकसम हनु ेगयी लनधाययण गनुय ऩनेछ ।  

(५) लनशश्चत फजेट फवलधफाट ऩयाभियदाताको छनौट गनय प्रस्ताव आव्हान गदाय 
उऩरब्ध फजेट प्रस्तावभा खरुाउन ुऩनेछ । 

(६) प्रस्ताव सभफन्धी कागजातभा ऩयाभियदाताको छनौट गनय अङ्कबाय उल्रेख 
गदाय देहाम फभोशजभको अङ्कको सीभा ननाघ्ने गयी काभको प्रकृलत य 
जफटरता अनसुाय उऩमकु्त अङ्क उल्रेख गनुय ऩनेछ :—  
(क)  प्रस्तावदाताको खास काभको अनबुव कूर अङ्कको ऩच्चीस 

प्रलतितसभभ 



(ख)  कामय सभऩादन गने तरयका य कामय ऺेत्रगत ितय प्रलतको 
प्रबावग्राहीता कूर अङ्कको फीसदेशख ऩैंतीस प्रलतितसभभ  

(ग)  भखु्म भखु्म जनिशक्तको मोग्मता य अनबुव कूर अङ्कको 
तीसदेशख साठी प्रलतितसभभ 

(घ)  प्रफवलध हस्तान्तयण वा तालरभ कूर अङ्कको दि 
प्रलतितसभभ 

(ङ)  स्वदेिी जनिशक्तको सहबालगता कूर अङ्कको दि 
प्रलतितसभभ 

जभभा  कूर अङ्क १०० 
(७) उऩलनमभ (६) को खण्ड (ङ) भा उशल्रशखत अङ्कबाय याफष्डमस्तयको 

प्रस्तावको हकभा रागू हनुेछैन । 
(८) उऩलनमभ (६) भा उशल्रशखत सफै भूल्माॊङ्कनका आधायराई तीन वटा उऩ–

आधायभा फवबाजन गयी सो वाऩतको अङ्क सभेत लनधाययण गनुय ऩनेछ । 
(९) उऩलनमभ (३) फभोशजभ अङ्कबाय उल्रेख गदाय उिीणायङ्क सभेत उल्रेख गनुय 

ऩनेछ । 
(१०) ऩयाभिय सेवाको खरयदको प्रस्ताव सभफन्धी कागजातभा ऩयाभियदाता 

छनौट गने अङ्कबाय उल्रेख गदाय कुनै ऩयाभियदाता व्मशक्त, पभय वा 
कभऩनीसॉग बइयहेका काभ (वकय  इन ह्याण्ड) को जनिशक्त सोही 
हदसभभ ऩलछल्रो प्रस्तावको भूल्माङ्कनको सभमभा गणना नहनु े कुया 
उल्रेख गनुय ऩनेछ ।  

(११) मस लनमभ फभोशजभ प्रस्ताव भूल्माङ्कन गदाय उऩलनमभ (८) फभोशजभ 
गरयएको फवबाजन य सो वाऩतको अङ्कबायको आधायभा भात्र भूल्माङ्कन 
गनुय ऩनेछ । 

 
८१. भौजदुा सूचीभा यहेका ऩयाभियदाताफाट प्रस्ताव भाग गयी ऩयाभिय सेवा लरन 

सफकने् (१) फीस राख रुऩैमाॉबन्दा कभ यकभको ऩयाभिय सेवा ऐनको दपा 
६क. फभोशजभको भौजदुा सूचीभा यहेका ऩयाभियदाताफाट लरशखत रुऩभा 
प्राफवलधक य आलथयक प्रस्ताव भाग गयी खरयद गनय सफकनेछ । 
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ प्रस्ताव भाग गदाय सभबव बएसभभ छ वटा य 

कभतीभा तीन वटा ऩयाभियदाताराई प्रस्ताव सभफन्धी कागजात ऩठाई 
प्राफवलधक य आलथयक छुट्टा छुटै्ट खाभभा भाग गनुय ऩनेछ । 

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभको प्रस्ताव भूल्माॊङ्कन फवलध गणुस्तय य रागत फवलध 
अनसुाय छनौट गनुय  ऩनेछ । 

 



८२. प्रस्ताव तमाय गनय ददईन े लनदेिनभा उल्रेख गनुयऩने कुया् ऐनको दपा ३१ को 
उऩदपा (२) को खण्ड (ग) फभोशजभको प्रस्ताव तमाय गनय प्रस्तावदाताराई 
ददइन ेलनदेिनभा देहामका कुया उल्रेख गनुय ऩनेछ :— 

(क) प्राफवलधक प्रस्ताव य आलथयक प्रस्तावको ढाॉचा, 
(ख) प्राफवलधक य आलथयक प्रस्ताव तमाय गने य ऩेि गने तयीका,  
(ग) काभ कलत चयणभा ऩूया हनुे हो य थऩ काभ ददन सफकन े

नसफकने कुया, 
(घ) प्रस्ताव सभफन्धी कागजातका सभफन्धभा प्रस्तावदातारे कुनै 

जानकायी लरन ुऩने बए त्मस्तो जानकायी लरन सफकन ेतरयका,  
(ङ) प्रस्ताफवत काभको कुनै अॊि ऩयाभियदातारे सफ–कन्रमासटभा 

ददन ससन ेनससन ेकुया, 
(च) नगयऩालरकारे उऩरब्ध गयाउन े सूचना, सेवा, उऩकयण 

सभफन्धी जानकायी, 
(छ) प्रस्ताव ऩेि गनुयअशघ प्रस्तावदाताको फैठक हनुे नहनु ेकुया, 
(ज) प्रस्ताव भान्म हनुे अवलध, 
(झ) प्रस्ताफवत खरयद कायफाही अन्तगयत सजृना हनु े कुनै 

भारसाभान आऩूलतय, लनभायण कामय, अन्म सेवा वा ऩयाभिय सेवा 
सभफन्धी काभ ऩयाभियदात ृपभय वा लनजसॊग सभफद्ध व्मशक्त 
सॊस्थाराई ददॊदा प्रस्ताफवत ऩयाभिय सेवासॊगको स्वाथय फाशझन 
ससछ बने्न नगयऩालरकाराई रागभेा त्मस्तो प्रस्तावदाता वा 
व्मशक्तराई त्मस्तो काभ ददन नसफकने कुया, 

(ञ) प्रस्तावदाता य लनजको जनिशक्तरे लतनुय ऩने कय वायेको 
जानकायी य प्रस्तावदातारे कय वा अन्म कुनै फवषमभा थऩ 
जानकायी लरन चाहेभा लनजरे सभऩकय  गनुय ऩने आलधकारयक 
अन्म लनकाम, 

(ट) प्रस्तावको बाषा, 
(ठ) नगयऩालरकारे प्रस्ताव सभफन्धी कागजात सॊिोधन गने 

कामयफवलध, 
(ड) प्रस्ताव ऩेि गने तरयका,  
(ढ) प्रस्ताव खोल्ने तरयका, 
(ण) गोऩलनमता सभफन्धी ितय । 

 
८३. प्रस्ताव छनौट फवलध् (१) नगयऩालरकारे देहामको काभको रालग ऩयाभिय सेवा 

खरयद गदाय गणुस्तय फवलध छनौट गयी खरयद गनय ससनेछ :—  



(क) आफ्नो ऺेत्रको आलथयक वा ऺेत्रगत अध्ममन, वहुऺ ेलत्रम 
(भल्टी सेसटयर) सभबाव्मता अध्ममन, घातक पोहयभैरा 
ब्मवशस्थत गने एवॊ तह रगाउन ेसॊमन्त्रको लडजाइन, िहयी 
गरुुमोजनाको लडजाइन, फवशिम ऺेत्र सधुाय जस्ता 
ऩयाभियदाताफाट अऩेशऺत कामय स्ऩष्टरुऩभा मफकन गनय नसफकन े
प्रकृलतको य नगयऩालरकारे ऩयाभियदाताफाट खोजऩूणय 
प्रस्तावको अऩेऺा गयेको काभ,  

(ख) ठूरा फाॉध वा प्रभखु ऩूवायधाय लनभायणको सभबाव्मता अध्ममन 
वा सॊयचनात्भक इशन्जलनमरयङ्ग लडजाइन, भहत्वऩूणय नीलत 
सभफन्धी अध्ममन, फवषमगत ऺेत्रको व्मवस्थाऩन अध्ममन 
जस्ता उच्च दऺता आवश्मक ऩने य बफवष्मभा गभबीय तथा 
दूयगाभी प्रबाव ऩाने फकलसभको काभ,  

(ग) व्मवस्थाऩन ऩयाभिय, ऺेत्रगत (सेसटयर) तथा नीलतगत 
अध्ममन जस्ता सेवाको भूल्म काभको गणुस्तयभा लनबयय हनु े
वा व्मशक्त, सॊस्था फऩच्छे सायबतू रुऩभा अरग अरग 
तरयकाफाट सभऩादन गनय सफकन ेय प्रलतस्ऩधॉ प्रस्तावको रागत 
तरुना गनय नसफकन ेफकलसभको काभ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ गणुस्तय फवलध छनौट गनय प्रभखुको स्वीकृलत लरन ु
ऩनेछ । 

(३) रेखाऩयीऺण, साभान्म इशन्जलनमयीङ्ग लडजाइन तथा खरयद एजेन्ट जस्ता 
याम्रयी अभ्मास बइसकेका, लनमलभत प्रकृलतका य कभ रागत राग्न े
काभका रालग न्मून रागत फवलध छनौट गनय सफकनेछ ।  

 
 ८४. प्रस्ताव खोल्न ेतरयका  ् (१) नगयऩालरकारे ऐनको दपा ३२ फभोशजभ प्रस्ताव 

खोल्दा प्रस्तावदाता वा लनजको प्रलतलनलधको योहवयभा खोल्न ुऩनेछ ।  
तय, प्रस्तावदाता वा लनजको प्रलतलनलध उऩशस्थत नबएको कायणरे प्रस्ताव खोल्न 
फाधा ऩने छैन । 
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ प्रस्ताव खोल्नअुशघ भमाद नाघी प्राप्त हनु आएको 

प्रस्तावको खाभ य यीतऩूवयक दताय बएका प्रस्तावको खाभराई छुट्याई 
भमाद नाघी प्राप्त हनु आएका प्रस्ताव नखोरी सभफशन्धत प्रस्तावदाताराई 
फपताय गनुय ऩनेछ । त्मसयी फपताय गरयएको कुया, लभलत य सभम खरयद 
कायफाहीको प्रलतवेदनभा खरुाउन ुऩनेछ । 

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभ प्रस्ताव फपताय गयेऩलछ यीतऩूवयक दताय बएका 
प्रस्तावको फाफहयी खाभ िभैसॊग खोरी सो खाभसॉग यहेको प्राफवलधक 



प्रस्तावको खाभ खोरी देहामका कुया ऩढेय सनुाई सोको भचुलु्का तमाय 
गनुय ऩनेछ :—  
(क) प्रस्तावदाताको नाभ य ठेगाना,  
(ख) प्रस्तावभा प्रस्तावदाताको हस्ताऺय बए नबएको,  
(ग) प्रस्ताव सभफन्धी कागजातभा सच्माईएको वा केयभेट गयेकोभा 

प्रस्तावदाता वा लनजको प्रलतलनलधरे हस्ताऺय गये नगयेको,  
(घ) नगयऩालरकारे उऩमकु्त ठानेको अन्म आवश्मक कुयाहरु । 

(४) उऩलनमभ (३) फभोशजभको भचुलु्काभा उऩशस्थत प्रस्तावदाता वा लनजको 
प्रलतलनलधको दस्तखत गयाउन ुऩनेछ । 

(५) उऩलनमभ (४) फभोशजभ खोलरएको प्राफवलधक प्रस्ताव मथाशिघ्र भूल्माॊङ्कन 
सलभलतभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

 
८५. प्राफवलधक प्रस्तावको भूल्माॊङ्कन गने तरयका  ्(१) प्राफवलधक प्रस्ताव भूल्माॊङ्कन गदाय 

भूल्माॊङ्कन सलभलतका प्रत्मेक सदस्मरे छुट्टा छुटै्ट रुऩभा लनमभ ८० को उऩलनमभ 
(६) भा उशल्रशखत आधाय फभोशजभ भूल्माॊङ्कन गयी प्रस्तावदातारे प्राप्त गयेको 
अङ्क मफकन गनुय ऩनेछ । 
(२) भूल्माङ्कन सलभलतरे प्राफवलधक प्रस्तावको भूल्माङ्कन गनयको रालग सहमोग 

ऩ¥ुमाउन सभफशन्धत फवऻहरू सफहतको तीन सदस्मीम उऩसलभलत गठन 
गनय ससनेछ । 

(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभ अङ्क मफकन बएऩलछ सो सलभलतको प्रत्मेक 
सदस्मरे प्रदान गयेको अङ्क गणना गयी सो सलभलतरे त्मस्तो प्रस्तावरे 
प्राप्त गयेको औषत अङ्क लनकाल्न ुऩनेछ ।  

(४) उऩलनमभ (१) य (३) फभोशजभ भूल्माॊङ्कन ऩलछ भूल्माॊङ्कन सलभलतरे लनमभ 
८० को उऩलनमभ (९) फभोशजभको उिीणायङ्क प्राप्त गने 
प्रस्तावदाताहरुको सूची तमाय गनुय ऩनेछ ।  

(५) उऩलनमभ (४) फभोशजभको सूची तमाय गदाय उच्चतभ अॊङ्क प्राप्त गने 
प्रस्तावदातादेशख िभैसॊग तमाय गनुय ऩनेछ ।  

(६) भूल्माॊङ्कन सलभलतरे प्राफवलधक प्रस्तावको भूल्माॊङ्कनको कामय सभाप्त नहञु्जरे 
आलथयक प्रस्ताव खोल्न  हुॊदैन । 

(७) उऩलनमभ (४) फभोशजभको सूचीभा यहेका प्रस्तावदाताको भात्र लनमभ ८८ 
फभोशजभ आलथयक प्रस्ताव खोलरनेछ ।  

(८) उऩलनमभ (४) फभोशजभको सूचीभा सभावेि हनु नसकेका प्रस्तावदाताको 
प्रस्ताव नखोरी सभफशन्धत प्रस्तावदाताराई फपताय गनुय ऩनेछ । 

 



८६. भूल्माॊङ्कन प्रलतवेदन तमाय गनुय ऩने : (१) भूल्माङ्कन सलभलतरे लनमभ ८५ 
फभोशजभको भूल्माॊङ्कन सभफन्धी कायफाही ऩलछ प्रस्तावको गणुस्तय सभफन्धभा 
प्रलतवेदन तमाय गनुय ऩनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको प्रलतवेदनभा देहामका कुयाहरु सभेत उल्रेख 

गनुय ऩनेछ :–  
(क) प्रस्तावदाताको नाभ य ठेगाना, 
(ख) प्रस्तावदाता वा लनजको अलधकाय प्राप्त प्रलतलनलधको सफहछाऩ 

बए वा नबएको, 
(ग) प्रस्तावदाता प्रस्ताव ऩेि गनय कानून फभोशजभ मोग्म बएको 

ऩषु्ट्याई गने कागजातहरु ऩेि बए वा नबएको, 
(घ) सॊमकु्त उऩिभ सभफन्धी सभझौता आवश्मक बए सो ऩेि बए 

वा नबएको, 
(ङ) प्रस्ताव सभफन्धी कागजातभा प्रस्तावदाताराई ददइएको 

लनदेिन अनरुुऩ प्रस्ताव ऩूणय बए वा नबएको, य 
(च) प्रत्मेक प्रस्तावको साऩेशऺक सवरता, दवुयरता य भूल्माङ्कनको 

ऩरयणाभ । 
 
८७.  प्राफवलधक प्रस्ताव भूल्माॊङ्कन गदाय छनौट बएको प्रस्तावदाताराई सूचना ददन ुऩने : 

(१) नगयऩालरकारे लनमभ ८५ को उऩलनमभ (४) फभोशजभको सूचीभा सभावेि 
बएका प्रस्तावदाताराई आलथयक प्रस्ताव खोल्ने स्थान, लभलत य सभम उल्रेख 
गयी सो लभलत य सभमभा उऩशस्थत हनु सूचना ददन ुऩनेछ । 
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ प्रस्तावदाताराई उऩशस्थत हनु सूचना ददॊदा 

याफष्डमस्तयको प्रस्तावको हकभा कभतीभा सात ददन य अन्तयायफष्डमस्तयको 
प्रस्तावको हकभा कभतीभा ऩन्र ददनको अवलध ददन ु  ऩनेछ । 

(३) उिीणािंङ्क प्राप्त नगने प्रस्तावदाताराई लनजको प्राफवलधक प्रस्ताव छनौट हनु 
नसकेको कायण खरेुको सूचना सफहत लनजको आलथयक प्रस्ताव फपताय 
ददन ुऩनेछ ।  

(४) मस लनमभावरी फभोशजभ प्रस्तावदाता छनौट गदाय कुनै प्रस्तावदातारे 
आपूरे प्राप्त गयेको अङ्क य छनौटभा ऩनय नसकेको कायण भाग गयेभा 
ऩाॉच ददनलबत्र लनजरे प्राप्त गयेको अङ्क य छनौट हनु नसकेको कायण 
प्रस्तावदाताराई ददन ुऩनेछ ।  

 
८८. आलथयक प्रस्ताव खोल्ने् (१) भूल्माॊङ्कन सलभलतरे आलथयक प्रस्तावको खाभ खोल्दा 

प्रस्तावदाता वा लनजको प्रलतलनलधको उऩशस्थलतभा खोल्न ुऩनेछ । 



तय, प्रस्तावदाता वा लनजको प्रलतलनलध उऩशस्थत नबएको कायणरे आलथयक 
प्रस्ताव खोल्न फाधा ऩने छैन । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ आलथयक प्रस्तावको खाभ खोरेऩलछ भूल्माॊङ्कन 
सलभलतरे प्रस्तावदाताको नाभ, लनजरे प्राफवलधक प्रस्तावभा प्राप्त गयेको 
अङ्क य आलथयक प्रस्तावभा प्रस्ताव गयेको सेवा िलु्क ऩढेय सनुाई देहाम 
फभोशजभको भचुलु्का तमाय गनुय ऩनेछ :— 
(क) प्रस्तावदाताको नाभ य ठेगाना,  
(ख) प्रस्ताफवत सेवा िलु्क,  
(ग) प्रस्ताफवत सेवा िलु्कभा कुनै छूट ददन प्रस्ताव गरयएको बए 

सोको व्महोया, 
(घ) अङ्क य अऺयकाफीच लबन्नता बए सो लबन्नताको फववयण, 
(ङ) आलथयक प्रस्तावभा प्रस्तावदाता वा लनजको प्रलतलनलधको 

हस्ताऺय बए नबएको, 
(च) आलथयक प्रस्तावभा कुनै कुया वा व्महोया केयभेट गयेको बए 

सो ठाउॉभा प्रस्तावदाता वा लनजको प्रलतलनलधरे हस्ताऺय गये 
नगयेको तथा केयभेट गयेको यकभ य व्महोया,  

(छ) नगयऩालरकारे उऩमकु्त ठानेको अन्म आवश्मक कुयाहरु । 
 
८९. आलथयक प्रस्तावको भूल्माॊङ्कन : (१) प्रस्ताव सभफन्धी कागजातभा अन्मथा 

उल्रेख गरयएकोभा फाहेक आलथयक प्रस्तावको भूल्माॊङ्कन प्रमोजनको रालग सो 
प्रस्तावभा भूल्म अलबवफृद्ध कय फाहेक प्रचलरत कानून फभोशजभ ऩयाभियदाताराई 
राग्न े कय तथा ऩयाभियदाताको भ्रभण, सभफशन्धत कागजातको अनवुाद, 
प्रलतवेदन छऩाई वा शियोबाय खचय जस्ता सोधबनाय हनु ेखचय सभेत लनजको सेवा 
िलु्कभा सभावेि गरयएको   भालननेछ ।  
(२) भूल्माॊङ्कन सलभलतरे प्रत्मेक प्रस्तावदाताको आलथयक प्रस्तावको भूल्माॊङ्कन गदाय 

प्रस्तावभा कुनै अङ्क गशणतीम त्रफुट ऩाइएभा नगयऩालरकारे त्मस्तो त्रफुट 
सच्माउन ससनेछ य त्मसयी त्रफुट सच्माउॊदा एकाइ दय य कूर यकभभा 
लबन्नता बएभा एकाइ दय भान्म हनुेछ य सोही दय फभोशजभ कूर यकभ 
सच्माउन ु ऩनेछ । त्मसयी त्रफुट सच्माईएको बएभा सोको जानकायी 
सभफशन्धत प्रस्तावदाताराई ददन ुऩनेछ । 

(३) प्रस्तावदातारे आलथयक प्रस्तावभा उल्रेख गयेको यकभ अङ्क य अऺयभा 
पयक ऩयेभा अऺयभा रेशखएको यकभ भान्म हनुेछ ।  

(४) प्रस्ताफवत कफोर अॊङ्कभा प्रस्तावदातारे कुनै छूट ददन प्रस्ताव गरयएको 
कुया आलथयक प्रस्ताव खोरेको भचुलु्काभा उल्रेख बएको बए भूल्माॊङ्कन 



सलभलतरे त्मसयी छूट ददन प्रस्ताव गरयएको यकभ सभामोजन गनुय ऩनेछ 
।  

(५) उऩलनमभ (२), (३) य (४) फभोशजभको भूल्माॊङ्कन ऩलछ सफै 
प्रस्तावदाताको कामभ हनु आएको कफोर अॊङ्कको सूची तमाय गनुय ऩनेछ 
। 

 
९०. प्रस्तावदाताको छनौट : (१) प्रस्तावको छनौट गनय गणुस्तय य रागत फवलध 

अऩनाईएको बएभा भूल्माॊङ्कन सलभलतरे देहाम फभोशजभ प्राफवलधक य आलथयक 
प्रस्तावको भूल्माॊङ्कन गयी सपर प्रस्तावदाताको छनौट गनुय ऩनेछ :– 

(क) भूल्माॊङ्कन गरयने प्रस्तावदाताको प्राफवलधक प्रस्तावको प्राप्ताॊकराई 
प्राफवलधक प्रस्तावको रालग छुट्याईएको अङ्कबायरे गणुन गयी 
प्राप्त गणुनपरराई एकसमरे बाग गदाय आउन े बागपरको 
अङ्क प्राफवलधक प्रस्तावको खदु प्राप्ताॊक हनुेछ ।  

(ख) प्राफवलधक प्रस्तावको भूल्माॊङ्कनफाट सपर बएका प्रस्तावहरुभध्मे 
सफैबन्दा घटी कफोर अॊङ्कराई आलथयक प्रस्तावको रालग 
छुट्याईएको अङ्कबायरे गणुन गयी प्राप्त गणुनपरराई 
भूल्माॊङ्कन गरयने प्रस्तावदाताको कफोर अॊङ्करे बाग गदाय 
आउने बागपरको अङ्क आलथयक प्रस्तावको खदु प्राप्ताॊक हनुेछ 
।  

(ग) प्राफवलधक प्रस्ताव य आलथयक प्रस्तावको खदु प्राप्ताॊक जोडी सॊमकु्त 
भूल्माङ्कन गदाय सफैबन्दा फढी अङ्क ऩाउन ेप्रस्तावदाता सपर 
हनुे हुॊदा लनजराई छनौट गनुय ऩनेछ । 
उदाहयण :  
(१) प्राफवलधक प्रस्तावराई छुट्याइएको कूर अॊङ्कबाय  = ८०  
लनधायरयत उतीणायङ्क ल्माउने क, ख य ग प्रस्तावदातारे 
प्राफवलधक प्रस्तावभा ऩाएको अॊङ्क :– 

क. ९० 
ख. ८५ 
ग. ८०  

उऩमुयक्त अॊङ्कको आधायभा प्राफवलधक प्रस्तावभा ऩाउन ेअङ्क 
गणना गने तरयका :– 
क. ९० X ८० = ७२ 
     १०० 
ख. ८५ X ८० = ६८ 



     १०० 
ग. ८० X ८० = ६४ 
    १०० 
(२) आलथयक प्रस्तावराई छुट्याइएको अॊङ्कबाय . २० 
प्राफवलधक प्रस्तावभा उतीणय बएका क, ख य ग प्रस्तावदातारे 
आलथयक प्रस्तावभा कफोर गयेको यकभ :– 
क. ४, ५० ०००।– 
ख. ४, ३० ०००।– 
ग. ४, २० ०००।–  
तसथय सवैबन्दा घटी कफोर गयेको यकभ . ४,२० ०००।– 
उऩमुयक्त अॊङ्कको आधायभा आलथयक प्रस्तावभा ऩाउन ेअङ्क 
गणना गने तरयका :– 
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 
 
(३) प्राफवलधक प्रस्ताव य आलथयकप्रस्तावको सॊमकु्त 

भूल्माॊङ्कनफाट ऩाउन ेकूरअॊङ्क फववयण :– 

प्रस्तावदा
ता 

प्राफवलधक 
प्रस्ताव
को खदु 
प्राप्ताङ्क 

आलथयक 
प्रस्ताव
को खदु 
प्राप्ताङ्क 

कूर 
अङ्क 

कैफपमत 

क. ७२.00 १८.६६ 
९०.६
६ 

सफै बन्दा 
फढी कूर 
अङ्क ऩाउने 
प्रस्तावदा
ता “क” 
छनौट गनुय 
ऩने  

ख. ६८.00 १९.५३ 
८७.५
३ 

 



ग. ६४.00 २०.०० 
८४.०
० 

 

(२) प्रस्तावको छनौट गनय गणुस्तय फवलध अऩनाईएको बएभा भूल्माॊङ्कन सलभलतरे 
ऐनको दपा ३५ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोशजभ प्राफवलधक 
प्रस्तावभा उच्चतभ अॊङ्क प्राप्त गने प्रस्तावदाताको भात्र छनौट गनुय  
ऩनेछ ।  

(३) प्रस्तावको छनौट गनय लनशश्चत फजेट फवलध अऩनाईएको बएभा भूल्माॊङ्कन 
सलभलतरे ऐनको दपा ३५ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोशजभ 
त्मस्तो फजेटको सीभाबन्दा फढी रागत बएको प्रस्ताव यद्द गनेछ य 
त्मस्तो फजेटको सीभालबत्र ऩयी प्राफवलधक प्रस्तावभा उच्चतभ अॊङ्क प्राप्त 
गने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनौट गनुय ऩनेछ । 

(४) प्रस्तावको छनौट गनय न्मून रागत फवलध अऩनाईएको बएभा भूल्माॊङ्कन 
सलभलतरे ऐनको दपा ३५ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोशजभ 
प्राफवलधक प्रस्तावभा सपर हनु लनधायरयत न्मूनतभ अॊङ्क प्राप्त गने 
प्रस्तावदाताभध्मे सवैबन्दा कभ रागत बएको प्रस्तावदाताको प्रस्ताव 
छनौट गनुय ऩनेछ ।  

(५) मस लनमभ फभोशजभ छनौट बएको प्रस्तावदातासॊग वाताय गनुयऩने बएभा 
नगयऩालरकारे प्रस्ताव छनौट बएको सात ददनलबत्र त्मस्तो 
प्रस्तावदाताराई लभलत, सभम य स्थान खोरी वाताय गनय आउन सूचना 
ददन ुऩनेछ । 

(६) उऩलनमभ (५) फभोशजभ प्रस्तावदाताराई वातायको रालग फोराउॉदा 
याफष्डमस्तयको प्रस्ताव बए सात ददन य अन्तयायफष्डमस्तयको प्रस्ताव बए 
ऩन्र ददनको भमाद ददन ुऩनेछ ।  

(७) ऐनको दपा ३८ फभोशजभ सभझौता गने ऩयाभियदातारे सभझौता गयेको 
तीस ददनलबत्र सभझौताको कूर यकभ सभेट्न े गयी नगयऩालरकाराई 
लनितय बकु्तानी हनुे ऩेिागत दाफमत्व फीभा (प्रोपेसनर रामलफलरटी 
इन्सोयेन्स) ऩेि गनुय ऩनेछ ।  

(८) मस लनमभावरी फभोशजभ सभझौता गने ऩयाभियदातारे उऩलनमभ (७) 
फभोशजभको भमादलबत्र ऩेिागत दाफमत्व फीभा दाशखरा नगयेभा 
नगयऩालरकारे त्मस्तो खरयद सभझौताको अन्त्म गयी लनजराई कारो 
सूचीभा याख्न सभफशन्धत लनकामभा लसपारयस गनुय ऩनेछ । 

 
९१. ऩयाभिय सेवा सभफन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गने अलधकायी  ् (१) देहामको ऩयाभिय 

सभफन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गने अलधकाय देहामका अलधकायीराई हनुेछ :–  



(क) दि राख रूऩैमाॉसभभको याजऩत्राफङ्कत ततृीम शे्रणी वा सो सयहको िाखा 
प्रभूख  

(ख) ऩचास राख रूऩैमाॉसभभको याजऩत्राफङ्कत दद्वतीम शे्रणीको वा सो सयहको 
िाखा÷भहािाखा प्रभूख 

(ग) दईु कयोड रूऩैमासभभ यकभको प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत 
(घ) दईु कयोड रूऩैमा बन्दा फढी यकभको प्रभखु  

 
९२. सोझै वातायफाट : नगयऩालरकाराई उऩमोगी य आवश्मक ऩने तारीभ, गोष्ठी य 

सेलभनाय जस्ता फवषमभा सेवा लरन ऩयेभा ऩाॉच राख रुऩैमाॉसभभको ऩयाभिय 
सेवाभा प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत आपैं रे य सोबन्दा भालथको यकभको हकभा 
प्रभखुको स्वीकृलत लरई ऐनको दपा ३७ को प्रलतकूर नहनु ेगयी सोझै वातायफाट 
खरयद गनय सफकनेछ । 

 
९३. अन्म फवलध् देहामको अफस्थाभा कुनै ऩयाभियदाताराई फविेषऻता य मोग्मताको 

आधायभा लनमकु्त गनय सफकनेछ :– 
(क) कुनै काभ गनय उच्च स्तयको लफिेषऻता आवश्मक ऩयेभा वा,  
(ख) छोटो सभमको रालग ऩयाभिय आवश्मक ऩयेभा वा ऩयाभियदाता 

लनमकु्त गने सभम न्मून बएभा वा, 
(ग) आवश्मक कामय सभऩन्न गनय केही ऩयाभियदाता भात्र मोग्म बएभा 

वा, 
(घ) ऩयाभियदाताको छनौट गनय धेयै सभम राग्न ेबई सभम अऩमायप्त 

बएभा । 
 
 

ऩरयच्छेद–७ 
खरयद सभफन्धी अन्म व्मवस्था 

 
९४. लसरफन्दी दयबाउऩत्र सभफन्धी व्मवस्था  ् (१) नगयऩालरकारे स्वीकृत कामयिभ 

य खरयद मोजना अनसुाय फीस राख रूऩैमाॉसभभ रागत अनभुान बएको 
भारसाभान, लनभायण कामय वा जनुसकैु सेवा ऐनको दपा ४० फभोशजभ लसरफन्दी 
दयबाउऩत्र आह्वान गयी खरयद गनय ससनेछ ।  
(२) मस लनमभावरीभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन ऩचास राख 

रूऩैमाॉसभभको एससये, इलसजी, औषलधजन्म भारसाभान, योगको लनदान 



तथा उऩचायको रालग प्रमोग हनु ेस्वास््म सभफन्धी उऩकयणहरू खरयद 
गदाय लसरफन्दी दयबाउऩत्र आह्वान गयी खरयद गनय सफकनेछ । 

(३) लसरफन्दी दयबाउऩत्रको पायाभभा ऐनको दपा ४० को उऩदपा (२) भा 
उशल्रशखत कुयाको अलतरयक्त देहामका कुया उल्रेख गनुय ऩनेछ :— 
(क) आऩूलतय गनुयऩने भारसाभान, सभऩन्न गनुयऩने लनभायण कामय वा 

प्रदान गनुयऩने सेवाको फववयण,  
(ख) लसरफन्दी दयबाउऩत्रदाताको मोग्मता (लनभायण खरयद फाहेक) 
(ग) कामय सभऩादन जभानत आवश्मक ऩने बए सो कुया,  
(घ) लसरफन्दी दयबाउऩत्र भान्म यहन ेअवलध,  
(ङ) लसरफन्दी दयबाउऩत्र पायाभभा दयबाउऩत्रदातारे यीतऩूवयक 

सहीछाऩ गयेको हनु ुऩने कुया,  
(च) लसरफन्दी दयबाउऩत्र भूल्माङ्कन गने तरयका, 
(छ) भारसाभानको हकभा वायेन्टी सभफन्धी दाफमत्व य लनभायण 

कामयको हकभा त्रफुट सच्माउन ेअवलध सभभको दाफमत्व ।  
(४) उऩलनमभ (३) फभोशजभ पायाभ तमाय बएऩलछ लसरफन्दी दयबाउऩत्र भाग 

गनय ऐनको दपा ४० को उऩदपा (३) फभोशजभ सूचना प्रकािन गनुय 
ऩनेछ य त्मस्तो सूचनाभा देहामका कुया उल्रेख गनुय ऩनेछ :— 
(क) लसरफन्दी दयबाउऩत्र पायाभ ऩाईन ेस्थान य सो वाऩत राग्न े

दस्तयु, 
(ख) जभानत आवश्मक ऩने बए सोको फकलसभ, यकभ य 

सभमावलध, 
(ग) लसरफन्दी दयबाउऩत्र ऩठाउन ेतरयका, 
(घ) लसरफन्दी दयबाउऩत्र ऩठाउन ुऩने कामायरम वा अलधकायीको 

नाभ य ठेगाना, 
(ङ) लसरफन्दी दयबाउऩत्र दाशखरा गनुयऩने अशन्तभ लभलत य सभम, 
(च) लसरफन्दी दयबाउऩत्र खोल्न ेलभलत, सभम य स्थान, 
(छ) अन्म आवश्मक कुयाहरु । 

(५) उऩलनमभ (४) फभोशजभ सूचना प्रकािन गदाय तीनबन्दा कभ लसरफन्दी 
दयबाउऩत्र ऩेि हनु आएभा वा दयबाउऩत्र ऩेि नै नबएभा सो 
सभफन्धभा कुनै कुया उल्रेख नगयी सोही उऩलनमभ फभोशजभ दोस्रो 
ऩटक सूचना प्रकािन गनुय ऩनेछ ।  

(६) उऩलनमभ (५) फभोशजभ दोस्रो ऩटक सूचना प्रकािन गदाय ऩलन आवश्मक 
सॊख्माभा लसरफन्दी दयबाउऩत्र ऩेि हनु नआएभा ऩेि हनु आएका 
दयबाउऩत्रभध्मेफाट दयबाउऩत्र स्वीकृत गनय फाधा ऩने छैन ।  



(७) लसरवन्दी दयबाउऩत्र ऩेि गनय इच्छुक व्मशक्त, पभय, सॊस्था वा कभऩनीरे 
एक हजाय रुऩैंमाॉ लतयी दयबाउऩत्रको पायाभ खरयद गयी सोही पायाभभा 
लसरवन्दी दयबाउऩत्र ऩेि गनुय ऩनेछ ।  

(८) उऩलनमभ (७) फभोशजभको दयबाउऩत्रको पायाभभा प्रभखु प्रिासकीम 
अलधकृत वा लनजरे तोकेको अलधकृतको दस्तखत बई छाऩ रागकेो हनु ु
ऩनेछ । 

(९) लसरफन्दी दयबाउऩत्रको जभानत भाग गदाय स्वीकृत रागत अनभुान 
यकभको दईुदेशख तीन प्रलतित यकभको सीभालबत्र यही लनशश्चत यकभ 
तोकी लसरफन्दी दयबाउऩत्र भागको सूचनाभा जभानत यकभ उल्रेख 
गनुय ऩनेछ । मस्तो जभानत यकभ नगद वा वाशणज्म फैङ्कफाट ऩचहिय 
ददनको भान्म अवलध यहन े गयी जायी बएको फैङ्क जभानत (फैङ्क 
ग्मायेन्टी) लसरफन्दी दयबाउऩत्र ददन ेव्मशक्त, पभय, कभऩनी वा सॊस्थारे 
लसरफन्दी दयबाउ ऩत्रसाथ ऩेि गनुय ऩनेछ ।  

(१०) लसरफन्दी दयबाउऩत्रको भान्म अवलध ऩैंतारीस ददनको हनुेछ । 
(११) लसरवन्दी दयबाउऩत्र ऩेि गने अशन्तभ सभम सफकएको रगिै लसरवन्दी 

दयबाउऩत्र आव्हानको सूचनाभा तोफकएको स्थानभा सभबव बएसभभ 
लसरवन्दी दयबाउऩत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलधको योहवयभा लसरवन्दी 
दयबाउऩत्र पायाभ खोल्न ुऩनेछ ।  

(१२) भूल्माॊकन सलभलतरे लसरफन्दी दयबाउऩत्रको ऩरयऺण य भूल्माङ्कन गर्र्नेछ 
। 

(१३) उऩलनमभ (११) फभोशजभ लसरवन्दी दयबाउऩत्र खोरेको लभलतफाट ऩन्र 
ददनलबत्र ऐनको दपा ४० को उऩदपा (५) फभोशजभ लसरवन्दी 
दयबाउऩत्र स्वीकृत गनुय ऩनेछ य सोको जानकायी सफै लसरवन्दी 
दयबाउऩत्रदाताराई ददन ुऩनेछ ।  

(१४) उऩलनमभ (१३) फभोशजभ लसरवन्दी दयबाउऩत्र स्वीकृत बएको सात 
ददनलबत्र सभफशन्धत दयबाउऩत्रदाताराई खरयद सभझौता गनय आउन 
सूचना ददन ुऩनेछ । 

(१५) उऩलनमभ (१४) फभोशजभको सूचना प्राप्त गने लसरवन्दी 
दयबाउऩत्रदातारे सो सूचना ऩाएको लभलतरे सात ददनलबत्र लनमभ ११९ 
फभोशजभको कामय सभऩादन जभानत ऩेि गयी खरयद सभझौता गनुय   
ऩनेछ । 

(१६) लसरवन्दी दयबाउऩत्रदातारे उऩलनमभ (९) फभोशजभ याखेको जभानत 
देहामको अवस्थाभा जपत हनुेछ :– 



(क) छनौट बएको लसरवन्दी दयबाउऩत्रदातारे खरयद सभझौता 
नगयेभा,  

(ख) लसरवन्दी दयबाउऩत्र पायाभभा उशल्रशखत कामयसभऩादन 
जभानत खरयद सभझौता गने भमाद लबत्र ददन नसकेभा,  

(ग) ऐनको दपा ६२ फभोशजभको आचयण फवऩयीत काभ गयेभा । 
(१७) लसरवन्दी दयबाउऩत्र सभफन्धी अन्म कामयफवलध ऩरयच्छेद तीनभा 

उशल्रशखत व्मवस्था फभोशजभ हनुेछन ्। 

 
९५. सोझै खरयद सभफन्धी व्मवस्था : (१) ऐनको दपा ४१ को उऩदपा (१) को 

खण्ड (क) फभोशजभ खरयद गदाय उऩलनमभ (११) को अधीनभा यही प्रभखु 
प्रिासकीम अलधकृतको लनणयमरे ऩाॉच राख रूऩैमाॉसभभ रागत अनभुान बएको 
लनभायण कामय, भारसाभान वा ऩयाभिय सेवा सोझै खरयद गनय सफकने छ । 
(२) मस लनमभावरीभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन फीस राख 

रूऩैमाॉसभभको औषलधजन्म भारसाभान वा नेऩारभा उत्ऩाददत ऩन्र राख 
रूऩैमाॉसभभको भारसाभान त्मस्तो भारसाभानको उत्ऩादकरे 
याफष्डमस्तयको सभाचायऩत्रभा सूचना प्रकािन गयी तोकेको लफिी भूल्मभा 
सोझै खरयद गनय सफकनेछ । मसयी सौझै खरयद गदाय उऩरब्ध बएसभभ 
नेऩार गणुस्तय शचन्ह प्राप्त भारसाभान खरयद गनुय ऩनेछ ।  
तय, कुनै औषलधजन्म भारसाभान उत्ऩादन गने फवश्व स्वास््म 
सङ्गठनफाट ऩूवयमोग्मता प्राप्त एकभात्र औषलध उत्ऩादक कभऩनी बएकोभा 
त्मस्तो उत्ऩादकफाट खरयद गनुयऩदाय सोझै वाताय गयी जलतसकैु 
रूऩैमाॉसभभको बए ऩलन त्मस्तो औषलधजन्म भारसाभान खरयद गनय 
सफकनेछ ।  

(३) उऩलनमभ (१) य (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन एक 
आलथयक वषयभा एकै ऩटक वा ऩटक ऩटक गयी सीभाबन्दा फढी 
यकभको वा एउटै व्मशक्त, पभय, कभऩनी वा सॊस्थाफाट एक ऩटकबन्दा 
फढी सोझै खरयद गनय सफकने छैन ।  

(४) मस लनमभावरीभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन 
नगयऩालरकाको लनभन्त्रणाभा भ्रभणभा यहेका फवदेिी भरुकुको सयकाय 
वा अन्तयायफष्डम अन्तय सयकायी सॊस्थाको अलत फवशिष्ट वा फवशिष्ट 
व्मशक्तराई आलत्मता य होटरफास सफुवधाको रालग ऩाॉच राख 
रूऩैमाॉसभभ सोझै खरयद गनय सफकनेछ ।  

(५) उऩलनमभ (१) फभोशजभको खरयदको हकभा सॊयचनात्भक वा एकाई दय 
सभझौता गयी गनय सफकन े छ । 



(६) ऐनको दपा ४१ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोशजभ आऩूलत गने 
अलधकाय एउटा भात्र आऩूलतयकतायसॉग बएको अवस्थाभा त्मस्ता प्रोप्राइटयी 
भारसाभान वा औषलधजन्म भारसाभान सो आऩूलतयकता वा लनजका 
आलधकारयक लफक्ेयता वा आलधकारयक एजेन्ट भापय त खरयद गनय 
सफकनेछ । 

(७) उऩलनमभ (६) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन नगयऩालरकाराई 
आवश्मक ऩने भारसाभानको उत्ऩादक नेऩारभा एउटा भात्र बएको य 
अन्म उऩमकु्त फवकल्ऩ नबएभा प्रभखुफाट लनणयम गयाई सोही व्महोया 
अलबरेख गयी उत्ऩादकसॉग सोझै खरयद गनय सफकनेछ ।  

(८) उऩलनमभ (२) य (७) फभोशजभ उत्ऩादकफाट सोझै खरयद गदाय देहामका 
ितयहरु ऩूया गयेको उत्ऩादकफाट गनुय ऩनेछ :–  
(क) त्मस्तो उत्ऩादकरे आफ्नो उत्ऩादनको खदु्रा तथा लडरय लफिी 

भूल्म सूची याफष्डमस्तयको सभाचायऩत्रभा प्रकािन गयेको, 
(ख) त्मस्तो उत्ऩादकरे स्थानीम लडरयराई ददए सयहको छुट ददएको 

।  
(९) सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमरे उऩलनमभ (७) फभोशजभ खरयद 

बएको अवस्थाभा त्मस्तो खरयदसॉग सभफशन्धत उद्योगको उत्ऩादन 
रागतको ऩयीऺण गनय वा गयाउन ससनेछ । त्मसयी ऩयीऺण गदाय 
रागत अस्वाबाफवक बएको ऩाइएभा त्मस्तो उद्योगराई कारोसूचीभा 
याख्न सफकनेछ ।  

(१०) मस लनमभावरीभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन नेऩार 
सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकािन गयी स्वदेिी घयेर ुउद्योग 
बनी तोफकददएको घयेर ु उद्योगफाट उत्ऩाददत ऩच्चीस राख 
रूऩैमाॉसभभको भारसाभान त्मस्तो घयेर ुउद्योगसॉग खरयद सभझौता गयी 
सोझै खरयद गनय सफकनेछ । 

(११) एक राख रुऩैमाॉबन्दा फढी यकभको सोझै खरयद गदाय भौजदुा सूचीभा 
यहेका कभतीभा तीनवटा आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी, ऩयाभियदाता वा 
सेवाप्रदामकफाट लरशखतरुऩभा दयबाउऩत्र वा प्रस्ताव भाग गयी खरयद 
गनुय ऩनेछ । 

(१२) ऐनको दपा ४१ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोशजभको 
प्रोऩाइटयी भारसाभान सोझै खरयद गदाय साफवक सभझौता भूल्मको तीस 
प्रलतित भूल्मसभभ खरयद गनय सफकनेछ । 

(१३) कुनै सावयजलनक लनकामफाट उत्ऩाददत वा फवतरयत कुनै भारसाभान वा 
सेवा खरयद गनुय ऩयेभा त्मस्तो भारसाभान वा सेवा उत्ऩादन वा फवतयण 



गने सावयजलनक लनकामको अलधकाय प्राप्त अलधकायीफाट लनधायरयत लफिी 
भूल्मभा सोझै खरयद गनय सफकनेछ ।  

(१४) कुनै अन्तयायफष्डम अन्तयसयकायी सॊस्था वा फवदेिी भरुकुको सयकाय वा 
त्मस्तो भरुकुको सावयजलनक लनकामसॉग कुनै भारसाभान खरयद गनुय ऩदाय 
त्मस्तो सॊस्था, सयकाय वा लनकामफाट लनधायरयत लफिी भूल्मभा सोझै 
खरयद गनय सफकनेछ ।  

(१५) मस लनमभभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन नगयऩालरकारे 
उऩलनमभ (१३) य (१४) फभोशजभ खरयद गनुयऩदाय कुनै जभानत भाग 
गनुय ऩनेछैन । 

(१६) ऐनको दपा ४१ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) य (ङ) को 
अवस्थाभा फाहेक अन्म खण्डको अवस्थाभा गरयएको सोझै खरयदको 
हकभा त्मस्तो खरयदको प्रकृलत, कायण य आधाय सफहत लनभायण 
व्मवसामी, आऩूलतयकताय, ऩयाभियदाता वा सेवा प्रदामकको नाभ खरुाई 
सावयजलनक रुऩभा सूचना प्रकािन गनुय ऩनेछ । 

(१७) ऐनको दपा ४१ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) को अवस्थाभा खरयद 
गनय एक तह भालथको अलधकायीको स्वीकृलत लरन ुऩनेछ । 

 
९६. सोझै खरयद गनुयअशघ मफकन गनुयऩने कुया् (१) नगयऩालरकारे सोझै खरयद 

गनुयअशघ देहामका कुया मफकन गनुय ऩनेछ :– 
(क) खरयद गनुयऩने भारसाभान बण्डायभा भौज्दात बए वा नबएको, 
(ख) प्रस्ताफवत लनभायण व्मवसामी, आऩूलतयकताय, ऩयाभियदाता वा सेवा 

प्रदामकसॉग खरयद सभझौता फभोशजभको कामय सभऩादन गनय 
आवश्मक मोग्मता बए वा नबएको, 

(ग) प्रस्ताफवत लनभायण व्मवसामी, आऩूलतयकताय, ऩयाभियदाता वा सेवा 
प्रदामकरे नगयऩालरकाको भाग फभोशजभ ऩेि गयेको प्रस्ताव 
तोफकएको स्ऩेलसफपकेिन तथा प्राफवलधक गणुस्तय फभोशजभको 
बए वा नबएको, य 

(घ) प्रस्ताफवत लनभायण व्मवसामी, आऩूलतयकताय, ऩयाभियदाता वा 
अन्म सेवा प्रदामकफाट प्रस्ताव गरयएको भूल्म उशचत बए वा 
नबएको । 

(२) उऩलनमभ (१) को खण्ड (घ) फभोशजभको भूल्म उशचत बए नबएको कुया 
मफकन गनय नगयऩालरकारे फजाय अध्ममन, ऩूवय खरयद भूल्म, रागत 
अनभुानका आधायभा दय फवश्लषेण गयी प्रस्ताफवत लनभायण व्मवसामी, 



आऩूलतयकताय, ऩयाभियदाता वा अन्म सेवा प्रदामकसॉग वाताय गनय ससनेछ 
। 

(३) ऐनको दपा ४१ को उऩदपा (३) फभोशजभ खरयद सभझौता गदाय 
ऩत्राचायको भाध्मभफाट सभेत गनय सफकनेछ ।  

 
९७. प्रलतमोलगता गयाई लडजाइन खरयद गनय ससने् नगयऩालरकारे आफकय टेसचयर वा 

िहयी मोजना जस्ता फवषमको लडजाइन खरयद गनुय ऩदाय त्मस्तो लडजाइन सभफन्धी 
फवस्ततृ फववयण सफहतको कागजात तमाय गयी त्मस्तो कागजात अनरुुऩ लडजाइन 
प्रलतमोलगता गयाई उऩमकु्त लडजाइन खरयद गनय ससनेछ ।  

 
९८.  खरयद सभफन्धी अन्म व्मवस्था : ऐनको दपा ६७ को उऩदपा (१) को खण्ड 

(ख) अनसुाय खरयद गदाय नेऩार सयकाय य दातऩृऺफीच बएको सभझौता 
फभोशजभको दात ृ ऩऺको खरयद लनदेशिका (प्रोसमोयभेन्ट गाइडराइन) भा 
उल्रेख नबएका कुयाहरूको हकभा ऐन य मस लनमभावरी फभोशजभ हनुेछ ।  
 

 
ऩरयच्छेद – ८ 

यािन खरयद सभफन्धी व्मवस्था 
 
९९. रागत अनभुानको तमायी य स्वीकृलत  ्(१) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतरे स्वीकृत 

दयवन्दी अनसुाय यािन व्मवस्था गनुय ऩने आपु भातहतका लनकामको रालग 
प्रत्मेक वषयको बाद्र भसान्तलबत्र नेऩार याष्ड फैंकफाट प्रकाशित हनुे सभफशन्धत 
ऺेत्रको उऩबोक्ता भूल्मसूची, कृफष उऩजको भूल्म लनधाययण गने सयकायी 
लनकामरे प्रकाशित गयेको भूल्म सूची, सडक सफुवधा, स्थानीम फजाय दय तथा 
गत वषयको खरयद सभझौता दययेट तथा सावयजलनक खरयद अनगुभन 
कामायरमफाट कुनै लनदेशिका जायी बएको बए त्मस्तो लनदेशिकाको आधायभा 
रागत अनभुान तमाय गनुय ऩनेछ । 
 
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ तमाय गरयएको रागत अनभुान स्वीकृलतको रालग 

देहाम फभोशजभको सलभलत सभऺ ऩेि गनुय ऩनेछ :–  
(क) उऩाध्मऺ÷उऩप्रभखु     

   – अध्मऺ 
(ख) प्रभखु, प्रिासकीम अलधकृत    

   – सदस्म 



(ग) कृफष ऺेत्र हेने भहािाखा÷िाखा÷प्रभखु,   
  – सदस्म 

(घ) नगयऩालरका स्तयीम उद्योग वाशणज्म सॊघको प्रलतलनलध य सो 
नबएभा  

   शजल्रा उद्योग वाशणज्म सॊघको प्रलतलनलध  
  – सदस्म 

(ङ) नगयऩालरकाको आलथयक प्रिासन भहािाखा÷िाखा प्रभूख 
  — सदस्म 

(च) यािन व्मवस्था गनुय ऩने ऺेत्रसॉग सभफशन्धत भहािाखा÷
िाखाको प्रभूख  – सदस्म 

(छ) खरयद इकाई प्रभखु    
    – सदस्म सशचव 

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभको सलभलतरे मस लनमभ फभोशजभ रागत अनभुान 
स्वीकृत गदाय उऩलनमभ (१) भा उशल्रशखत कुयाराई आधाय लरई 
अनसूुची–१० फभोशजभको ढाॉचाभा स्वीकृत गनुय ऩनेछ । 

 
१००.  यािन खरयद फन्दोफस्त गने् (१) यािन फन्दोफस्त गदाय प्रत्मेक सारको भाघ 

एक गतेदेशख नमाॉ आऩूलतयकतायरे यािन आऩूलतय गनुयऩने गयी ऐन य मस 
लनमभावरी फभोशजभ लसरफन्दी दयबाउऩत्र वा फोरऩत्र आव्हान गयी यािनको 
खरयद फन्दोफस्त गनय सफकनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ आव्हान गरयने लसरवन्दी दयबाउऩत्र वा फोरऩत्र 

भाग गदाय देहामका कुया सभेत उल्रेख गनुय ऩनेछ :– 
(क) यािन, दाना, आहायाको फकलसभ, गणुस्तय, 
(ख) दैलनक आवश्मक ऩरयभाण,  
(ग) सभझौता अवलध बय भूल्मवफृद्ध नददईन,े य  
(घ) नेऩारी नागरयकसॉग भात्र सभझौता गनय सफकने । 

(३) मस लनमभ फभोशजभ खोलरएका लसरफन्दी दयबाउऩत्र वा फोरऩत्रको 
तरुनात्भक तालरका अनसूुची– ११ फभोशजभको ढाॉचाभा फनाउन ुऩनेछ 
। 

(४) नगयऩालरकारे उऩलनमभ (४) फभोशजभका दयबाउऩत्र वा फोरऩत्रको 
ऩयीऺण य भूल्माङ्कन ऐन य मस लनमभावरी फभोशजभ गयी सफैबन्दा घटी 
दयवाराको लसरफन्दी दयबाउऩत्र वा फोरऩत्र स्वीकृत गनुय ऩनेछ य 
त्मस्तो घफट दयवारासॉग सभझौता गनुय ऩनेछ । 



(५) मस लनमभ फभोशजभ लसरवन्दी दयबाउऩत्र वा फोरऩत्र ऩेि गने लसरफन्दी 
दयबाउऩत्रदाता वा फोरऩत्रदातारे दईु वा दईु बन्दा फढी आइटभको 
भारसाभानको दययेट प्रचलरत फजाय भूल्मको ित प्रलतित बन्दा फढी 
उल्रेख गयेको ऩाइएभा भूल्माङ्कन सलभलतरे त्मस्तो लसरवन्दी दयबाउऩत्र 
वा फोरऩत्र यद्द गनय लसपारयस गनय ससनेछ । 

(६) मस लनमभ फभोशजभ खरयद सभझौता बएको सात ददनलबत्र प्रभखु 
प्रिासकीम अलधकृतरे उऩलनमभ (४) फभोशजभको तरुनात्भक तालरका 
सफहतको प्रलतवेदन तमाय गयी सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमभा 
जानकायी ददन ुऩनेछ । 

(७) कुनै फकलसभको फढराससु्ती बई यािन फन्दोफस्त हनु नसकेभा वा सयकायी 
हालन नोससानी हनु गएभा त्मस्तो हानी नोससानी प्रलत प्रभखु प्रिासकीम 
अलधकृत शजभभेवाय हनुेछ । 

(८) यािन फन्दोफस्त गने नगयऩालरकारे मस ऩरयच्छेदभा उल्रेख बएको 
कुयाको हकभा मसै फभोशजभ य अन्म कुयाको हकभा ऐन य मस 
लनमभावरीको व्मवस्था ऩारना गयी यािन फन्दोफस्त गनुय ऩनेछ । 

  
१०१.  लनयीऺण गनय ससने् (१) आऩूलतयकतायरे सभझौता अनसुायको गणुस्तयको यािन 

उऩरब्ध गयाए नगयाएको सभफन्धभा प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतरे 
आवश्मकतानसुाय लनयीऺण गनय ससनेछ य सभझौता अनसुायको गणुस्तयको 
यािन उऩरब्ध नगयाएको ऩाइएभा खरयद सभझौता बङ्ग गने कायफाही गनय 
ससनेछ । 
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ वा अन्म कुनै कायणरे सभझौता बङ्ग गयेकोभा 

आऩूलतयकतायरे नगयऩालरकाराई कुनै ऩेश्की यकभ लतनय फाॉकी बए त्मस्तो 
ऩेश्की यकभ य सो यकभभा ऩेश्की लरएको लभलतदेशख वाफषयक दि 
प्रलतितका दयरे हनुे ब्माज सभेत लतनुय ऩनेछ । लनजरे त्मसयी सभझौता 
बङ्ग गयेको तीस ददनलबत्र नलतयेभा सो यकभ लनजवाट सयकायी फाॉकी 
सयह असूर उऩय गरयनेछ । 

 
१०२.  ऩेश्की दददाॊ जभानत लरन ु ऩने् (१) नगयऩालरकारे आऩूलतयकताराई खरयद 

सभझौता बएऩलछ ऩेश्की ददन ु ऩने बएभा लनजफाट त्मस्तो ऩेश्की यकभराई 
खाभन े गयी वाशणज्म फैंकफाट जायी बएको य कभतीभा सात भफहनाको भान्म 
अवलध बएको फैंक जभानत लरई कफोर अङ्कको ऩच्चीस प्रलतितसभभ ऩेश्की 
ददन   ससनेछ ।  



(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ ददएको ऩेश्की यकभ आऩूलतयकतायको प्रत्मेक 
भफहनाको लफरफाट ऩचास प्रलतितको फहसाफरे कट्टी गयी चारू आलथयक 
वषयको अन्तसभभभा सभऩूणय ऩेश्की यकभ असूर गयी ससन ुऩनेछ । 

(३) आऩूलतयकतायराई प्रथभ ऩटक ददएको ऩेश्की यकभ असरु बएऩलछ 
नगयऩालरकारे लनजफाट कभतीभा सात भफहनाको भान्म अवलध बएको 
जभानत लरई नमाॉ आलथयक वषयको श्रावण भफहनाभा कफोर अङ्कको 
ऩच्चीस प्रलतितसभभ ऩेश्की ऩनु् ददन ससनेछ य त्मसयी ददईएको ऩेश्की 
यकभ उऩलनमभ (२) फभोशजभ कट्टी गयी सोही आलथयक वषयको ऩौष 
भसान्तसभभभा ऩेश्की यकभ असूर गरयससन ुऩनेछ । 

(४) आऩूलतयकतारे उऩलनमभ (१) य (३) फभोशजभ ददईएको ऩेश्की यकभ 
फयाफयको यािन लनजको गोदाभभा भौज्दात याख्न ुऩनेछ ।  

 
१०३.  यािनको लनलभि अन्म व्मवस्था गनय सफकने् नगयऩालरकारे यािनको सट्टा नगद 

उऩरब्ध गयाउन ुऩने बएभा कामयऩालरकाफाट लनणयम गयी लनमभ ९९ फभोशजभ 
स्वीकृत रागत अनभुानको दय य स्वीकृत दयफन्दीको फहसावरे हनु आउन े
यकभ नगदै उऩरव्ध गयाउन ससनेछ ।  

 
 
 
 

ऩरयच्छेद – ९ 
घय जग्गा बाडाभा लरने तथा सेवा कयायभा लरन ेव्मवस्था 

 
१०४. घय जग्गा बाडाभा लरन े सभफन्धी व्मवस्था  ् (१) नगयऩालरकारे घय जग्गा 

बाडाभा लरन ुऩदाय िहयी ऺेत्रको हकभा कभतीभा ऩन्र ददनको अवलधको सूचना 
याशष्यम स्तयको सभाचायऩत्रभा प्रकािन गयी य ग्राभीण ऺेत्रको हकभा स्थानीम 
सभाचाय ऩत्र, स्थानीम एप.एभ. भापय त सचुना गने य त्मस्तो लनकाम य 
देहामका कामायरमको सूचना ऩाटीभा कभतीभा सात ददनको अवलधको सूचना 
टाॉस गयी बाडाको प्रस्ताव भाग गनुय ऩनेछ :– 

(क) सभवशन्धत वडा कामायरम, 
(ख) शजल्रा सभन्वम सलभलतको कामायरम, य 
(ग) कोष तथा रेखा लनमन्त्रक कामायरम । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको सूचनाभा देहामका कुया खरुाउन ुऩनेछ्– 
(क) नगयऩालरकाको नाभ य ठेगाना, 



(ख) घय जग्गा आवश्मक बएको ऺेत्र वा स्थान  
(ग) बाडाभा लरन खोजेको घय जग्गाको प्रकृलत, ऺेत्रपर य अन्म 

आवश्मक फववयण, 
(घ) उऩलनमभ (४) फभोशजभको सलभलतरे लनधाययण गयेको दययेटभा 

भात्र घय जग्गा बाडाभा लरइन ेकुया,  
(ङ) घय जग्गाधनीरे प्रस्ताव ऩेि गने तरयका य त्मस्तो प्रस्तावका 

साथ ऩेि गनुय ऩने न्मूनतभ फववयण,  
(च) प्रस्ताव दाशखरा गने स्थान य अशन्तभ लभलत,  
(छ) घय जग्गाको बाडा बकु्तानीका ितयहरु य कय कट्टीको फवषम, 

य  
(ज) नगयऩालरकारे उऩमकु्त ठानेका अन्म कुया । 

(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभको अवलधलबत्र दाशखरा बएको घय जग्गा बाडाभा 
ददन ेप्रस्ताव खोरी उऩलनमभ (४) फभोशजभको सलभलतभा ऩेि गनुय ऩनेछ 
। 

(४) नगयऩालरकारे बाडाभा लरन े घय जग्गाको बाडा लनधाययण गनय देहाम 
फभोशजभको घयबाडा लनधाययण सलभलत यहनेछ :–  
(क) प्रभखु      

 – अध्मऺ 
(ख) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत    

 – सदस्म 
(ग) प्रभखु, प्राफवलधक भहािाखा÷िाखा    – 

सदस्म 
(घ) घय जग्गा बाडाभा लरने भहािाखा÷िाखाको प्रभखु  – 

सदस्म 
(ङ) आलथयक प्रिासन प्रभखु     – 

सदस्म सशचव 
(५) उऩलनमभ (४) फभोशजभको सलभलतको फैठक सभफन्धी कामयफवलध सो सलभलत 

आपैरे लनधाययण गये फभोशजभ हनुेछ । 
(६) उऩलनमभ (४) फभोशजभको सलभलतरे उऩलनमभ (३) फभोशजभ ऩेि बएका 

प्रस्तावको भूल्माङ्कन देहामका आधायभा गयी घय जग्गाको बाडा लनधाययण 
गनेछ्– 
(क) घय जग्गा यहेको स्थान य फाटोको सफुवधा, 
(ख) घय जग्गाको फनावट य ऺेत्रपर, 
(ग) बौलतक सफुवधा, 



(घ) घय जग्गाको ऩरयसय,  
(ङ) घय जग्गा धनीरे प्रस्ताव गयेको बाडा यकभ, य 
(च) घयबाडाको प्रचलरत दययेट । 

(७) उऩलनमभ (६) फभोशजभ घय जग्गा बाडाको यकभ लनधाययण गयेऩलछ घय 
जग्गा बाडा लनधाययण सलभलतरे सोको जानकायी नगयऩालरकाराई लरशखत 
रुऩभा ददन ुऩनेछ । 

(८) उऩलनमभ (७) फभोशजभको जानकायी प्राप्त बएऩलछ नगयऩालरकारे 
सभफशन्धत घय जग्गाधनीसॉग सभझौता गयी घय जग्गा बाडाभा लरन ु
ऩनेछ । 

(९) उऩलनमभ (८) फभोशजभको सभझौता घय जग्गा धनी य नगयऩालरकाको 
भञ्जुयीभा नवीकयण गनय सफकनेछ । 

(१०) घय जग्गा बाडाको दययेटभा फफृद्ध गनुय ऩयेभा उऩलनमभ (४) फभोशजभको 
सलभलत सभऺ ऩेि गनुय ऩनेछ ।  

(११) नगयऩालरकारे वाफषयक ऩाॉच राख रुऩैमाॉसभभ घयजग्गा बाडा लतनुयऩने गयी 
घयजग्गा बाडाभा लरन ु ऩयेभा उऩलनमभ (१) फभोशजभको सूचना 
फभोशजभ प्राप्त प्रस्तावभध्मे उऩमकु्त प्रस्तावभा सेवा, सफुवधा तथा बाडा 
यकभ सभफन्धभा घय जग्गा धनीसॉग सोझै वाताय गयी घयजग्गा बाडाभा 
लरन ससनेछ । 

 
१०५.  सेवा कयायभा लरन ेसभफन्धी कामयफवलध  ्(१) कामायरम सयुऺा, शचठ्ठीऩत्र ओसाय 

ऩसाय, सयसपाई, फवद्यतु य धायाको सञ्चारन तथा येखदेख, ऩिसु्वास््म तथा 
कृफष प्रसाय कामय, फगैंचाको सभबाय य येखदेख, टाईफऩङ वा कभप्मटुय टाईऩ, 
ड्राईलबङ, नगयप्रहयी जस्ता दैलनक कामय सञ्चारन गनय आवश्मक ऩने सेवा 
कयायभा लरन ु ऩयेभा नगयऩालरकारे कुनै व्मशक्त, पभय, सॊस्था वा कभऩनीसॉग 
कयाय गयी त्मस्तो सेवा कयायभा लरन ससनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको सेवा कयायभा लरदाॉ त्मस्तो सेवाको 

आवश्मकता, फकलसभ, सभमावलध, गणुस्तय, सेवा सञ्चारन फवलध, राग्न े
भोटाभोटी खचय य कामय ऺेत्रगत ितय तमाय गयी प्रभखु प्रिासकीम 
अलधकृतफाट स्वीकृत गयाउन ुऩनेछ । 

(३) ऩाॉच राख रुऩैंमाॉसभभ सेवा िलु्क राग्न े सेवा वाताय गयी खरयद गनय 
सफकनेछ । सो यकभ बन्दा फढी सेवा िलु्क राग्न े सेवाको हकभा 
ऩन्र ददनको सूचना याफष्डम सभाचाय ऩत्रभा वा स्थानीम ऩत्रऩलत्रकाभा 
प्रकािन गयी य नगयऩालरका एफॊ देहामका कामायरमको सूचना ऩाटीभा 
सूचना टाॉस गयी प्रस्ताव भाग गनय सफकनेछ :–  



(क) शजल्रा प्रिासन कामायरम, 
(ख) शजल्रा सभन्वम सलभलत को कामायरम, य 
(ग) कोष तथा रेखा लनमन्त्रक कामायरम । 

(४) उऩलनमभ (३) फभोशजभको सूचनाभा देहामका कुया खरुाउन ुऩनेछ्– 
(क) नगयऩालरकाको नाभ य ठेगाना, 
(ख) सेवाको प्रकृलत, ऩरयभाण, ितय य अन्म आवश्मक कुया, 
(ग) सेवा प्रदान गनुय ऩने स्थान य अवलध, 
(घ) प्रस्तावदातारे प्रस्तावसाथ ऩेि गनुय ऩने न्मूनतभ कागजात य 

फववयण,  
(ङ) प्रस्ताव दाशखरा गनुयऩने अशन्तभ लभलत य स्थान, 
(च) सेवा िलु्क बकु्तानीका ितय य कय कट्टीको फवषम, य 
(छ) अन्म आवश्मक कुया । 

(५) नगयऩालरकारे भमादलबत्र प्राप्त बएका प्रस्ताव लनमभ ६८ फभोशजभ खोरी 
प्रस्तावदाताको प्रस्ताव भूल्माङ्कन गनुय ऩनेछ । 

(६) उऩलनमभ (५) फभोशजभ प्रस्ताव भूल्माङ्कन गदाय उऩलनमभ (२) फभोशजभको 
कामय ऺेत्रगत ितय ऩूया गयी सवैबन्दा घटी सेवा िलु्क प्रस्ताव गने 
प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृत गयी सेवा कयाय सभझौता गनुय ऩनेछ ।  

(७) उऩलनमभ (६) फभोशजभ स्वीकृत प्रस्तावको प्रस्तावदाता सेवा कयाय गनय 
नआएभा त्मसऩलछको सवै बन्दा घटी सेवा िलु्क प्रस्ताव गने 
प्रस्तावदातासॉग सेवा कयाय गनय सफकनेछ ।  

(८) सेवा प्रदामकरे प्रदान गयेको सेवाको अनगुभन नगयऩालरकारे सभम 
सभमभा गनुय ऩनेछ । त्मसयी अनगुभन गदाय सेवा सन्तोषजनक बएको 
नऩाइएभा वा कयाय फभोशजभको नबएभा सेवा प्रदामकराई सेवाको स्तय 
वफृद्ध गनय सूचना ददन ुऩनेछ य त्मसयी सूचना ददॊदा ऩलन सेवाको स्तय 
वफृद्ध नबएभा सेवा कयाय यद्द गयी अको सेवा कयायको व्मवस्था गनुय 
ऩनेछ । 

(९) मस लनमभभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन स्थानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ को उऩदपा (८) फभोशजभका 
ऩदहरुफाट सभऩादन गरयने कामय न्मूनतभ ऩारयश्रलभक तोकी व्मशक्त वा 
सॊस्थासॉग कयाय गयी सेवा कयायफाट सभऩादन गनुय ऩनेछ । 

 
१०६.  भारसाभान भभयत सभबाय गने गयाउन ेकामयफवलध  ् (१) नगयऩालरकाभा यहेको 

कुनै भारसाभान भभयत सभबाय गनुय ऩने बए सोको लरशखत जानकायी त्मस्तो 
भारसाभानको उऩमोगकतायरे प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतराई ददन ु ऩनेछ । 



त्मसयी जानकायी प्राप्त बएऩलछ लनजरे लनमभ १४ को उऩलनमभ (५) फभोशजभ 
रागत अनभुान तमाय गयाई स्वीकृत गनुय ऩनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ रागत अनभुान स्वीकृत बएऩलछ भारसाभानको 

भभयत आफ्नै वकय िऩ वा भभयत केन्द्र बए त्मस्तो भारसाभानको भभयत 
त्मस्तो वकय िऩ वा भभयत केन्द्रफाट गयाउन ु ऩनेछ । त्मसयी भभयत 
गयाउॉदा कुनै भारसाभान, उऩकयण वा ऩाटऩूजाय पेयफदर गनुयऩने बएभा 
त्मस्तो भारसाभान, उऩकयण वा ऩाटऩूजाय भौज्दातफाट लरई य 
भौज्दातभा नबए ऐन य मस लनमभावरीको प्रफिमा अवरभवन गयी 
खरयद गनुयऩनेछ । 

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभ उऩकयण वा ऩाटऩूजाय खरयद गयेकोभा त्मस्तो 
भारसाभान वा उऩकयण शजन्सी दाशखरा गयाई प्रलत एकाई भूल्म ऩाॉच 
हजाय रुऩैमाॉबन्दा फढी ऩने उऩकयण वा ऩाटऩूजायको अलबरेख याख्न ु
ऩनेछ य त्मस्ता ऩाटऩूजाय ऩयुाना उऩकयण वा ऩाटयऩूजायको रालग 
प्रलतस्थाऩन गरयएको कुया सभफशन्धत प्राफवलधकफाट प्रभाशणत गयाई ऩयुाना 
साभान शजन्सी दाशखरा गनुय ऩनेछ ।  

(४) आफ्नो वकय िऩ वा भभयत केन्द्र नबएको अवस्थाभा ऐन य मस 
लनमभावरीको प्रकृमा अवरभवन गयी भारसाभान भभयत सभबाय गयाउन ु
ऩनेछ । 

(५) मस लनमभभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन आफ्नै वकय िऩ 
वा भभयत केन्द्र बएको अवस्थाभा भभयत कामय अलबरेख पायाभभा (जफ 
काडय) येकडय याखी भभयत ऩश्चात ्रागत शस्वकृत गनय सफकनेछ । 

 
१०७.  उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामफाट काभ गयाउन ेकामयफवलध  ् (१) मस 

लनमभावरीभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन एक कयोड 
रुऩैमाॉसभभका रागत अनभुान बएको लनभायण कामय वा सो सभफन्धी सेवा 
उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामवाट गयाउन वा प्राप्त गनय सफकनेछ । 
(२) उऩलनमभ (१) को प्रमोजनको रालग सभफशन्धत काभ वा सेवाको प्रकृलत, 

ऩरयभाण, राग्ने यकभ, उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामरे व्महोन े
वा व्महोनुय ऩने यकभ य अन्म आवश्मक कुयाहरु खरुाई सावयजलनक 
सूचना प्रकािन गयी प्रस्ताव भाग गनय वा त्मस्तो सलभलत वा सभदुाम 
आपैरे प्रस्ताव वा लनवेदन ऩेि गनय ससनेछ । 

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभको प्रस्ताव वा लनवेदन प्राप्त बएऩलछ नगयऩालरका 
य त्मस्तो उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामरे आवश्मकतानसुाय 
छरपर, वाताय वा लनभायण स्थरको भ्रभण गयी त्मस्तो काभ वा सेवाका 



सभफन्धभा खरयद सभझौता गनुय ऩनेछ । त्मस्तो सभझौताभा देहामको 
कुयाहरु उल्रेख गनुय ऩनेछ्– 
(क) लनभायण कामय वा सेवाको प्रकृलत, ऩरयभाण, रागत अनभुान, 

उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामरे व्महोन ेवा व्महोनुय 
ऩने यकभ, कामय वा सेवा सभऩन्न गनुय ऩने अवलध, 

(ख) साठी राख रुऩैमाॉबन्दा फढी रागत अनभुान बएको कामयभा 
प्रत्मेक कामय एकाईभा उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही 
सभदुामरे गनुय ऩने मोगदान, 

(ग) नगयऩालरकारे सभफशन्धत कामयको लडजाइन, रागत अनभुान 
तमाय गने, स्वीकृत गने, प्राफवलधक सल्राह ददन,े नाॊऩजाॉच 
गने, जाॉचऩास गने य अन्म आवश्मक प्राफवलधक सहमोग 
उऩरब्ध गयाउने, सऩुयीवेऺण, गणुस्तय लनमन्त्रण गने,  

(घ) लनभायण कामय वा सेवा नगयऩालरका य उऩबोक्ता सलभलत वा 
राबग्राही सभदुामको सहबालगताभा सभऩन्न वा उऩरब्ध हनु,े  

(ङ) सभऩन्न लनभायण कामयको सञ्चारन वा भभयत सभबाय उऩबोक्ता 
सलभलत वा राबग्राही सभदुामरे गनुय ऩने, 

(च) नगयऩालरकारे उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामराई 
उऩरब्ध गयाईने ऩेश्की यकभ, 

(छ) सभऩन्न लनभायण कामय वा सेवाको बकु्तानीको ितय य तरयका, य 
(ज) अन्म आवश्मक कुयाहरु ।  

(४) उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामराई लनभायण कामय वा सेवाको काभ 
ददॊदा उऩलनमभ (३) को खण्ड (ख) फभोशजभको रागत अनभुानभा 
यहेको भूल्म अलबवफृद्ध कय, ओबयहेड, कशन्टन्जेन्सी यकभ य 
जनसहबालगताको अॊि कट्टा गयेय भात्र बकु्तानी ददनऩुनेछ ।  

(५) साभान्मतमा उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामफाट कामय गयाउॉदा 
ऩेश्की उऩरब्ध गयाइने    छैन । तय, आमोजनाको प्रकृलत अनसुाय 
ऩेश्की यकभ नददएसभभ काभ प्रायभब नहनुे अवस्था बएभा सभझौता 
यकभको फढीभा फीस प्रलतित यकभसभभको अलग्रभ रुऩभा ऩेश्की ददन 
ससनेछ । त्मसयी ददएको ऩेश्कीको अशन्तभ फकस्ता बकु्तानी गनुय अशघ 
पछ्यौट गयी ससनऩुनेछ । 

(६) उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामरे हयेक फकस्ताको काभको 
प्राफवलधक भूल्माङ्कन, लफर, बऩायई य खर्र्चय प्रभाशणत गने अन्म कागजात 
त्मस्तो सलभलत वा सभदुामको फैठकफाट अनभुोदन गयाई नगयऩालरकाभा 
ऩेि गनुय ऩनेछ ।  



(७) उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामरे आपूरे प्रत्मेक फकस्ताभा गयेको 
खचयको सूचना सावयजलनक स्थरभा टाॉस गनुयऩनेछ य आपूरे गयेका 
काभकायफाहीको सभफन्धभा कामयऩालरकारे तोकेको प्रफिमा फभोशजभ 
तोकेको अवलधलबत्र सावयजलनक ऩरयऺण गनुयऩनेछ । 

(८) नगयऩालरकारे उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामराई सभफशन्धत 
काभको रालग प्राफवलधक सहमोग उऩरब्ध गयाउन नससने बएभा सो 
काभको रालग आवश्मक प्राफवलधक जनिशक्त सो सलभलत वा सभदुाम 
आपैरे कयायभा लनमकु्त गनय ससनेछ । त्मसयी लनमकु्त गरयएको 
प्राफवलधकराई ददनऩुने ऩारयश्रलभक नगयऩालरकारे कट्टा गयेको 
कशन्टन्जेन्सीफाट बकु्तानी गनुयऩनेछ ।  
तय, त्मस्तो ऩारयश्रलभक रागत अनभुानको तीन प्रलतित बन्दा फढी हनु े
छैन ।  

(९) उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामफाट सञ्चालरत हनु े लनभायण कामयभा 
रोडय, एससाबेटय, योरय, डोजय, ग्रडेय फवटुलभन लडस्रीव्मटुय, फवटुलभन 
ब्वाइरय जस्ता हेबी भेिीनहरु प्रमोग गनय सफकने   छैन । 
तय, रागत अनभुान तमाय गदायको सभमका हेबी भेिीन प्रमोग गनुय ऩने 
जफटर प्रकृलतको कामय बनी उल्रेख बएको यहेछ बने सभफशन्धत 
प्राफवलधकको लसपारयसभा नगयऩालरकाफाट सहभलत लरई त्मस्ता भेिीन 
प्रमोग गनय सफकनेछ ।  

(१०) उऩलनमभ (९) को प्रलतफन्धात्भक वासमाॊि फवऩयीत हेबी भेिीन प्रमोग 
गयेको ऩाइएभा त्मस्तो उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामसॉग बएको 
सभझौता यद्द गरयनेछ । 

(११) उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभूदामरे ऩाएको काभ आपैरे सभऩन्न 
गनुय ऩनेछ य कुनै लनभायण व्मवसामी वा सफ कन्रसटयफाट गयाउन 
सफकने छैन । कुनै कायणवि सो सलभलत वा सभदुाम आपैरे सभमभा 
सो काभ सभऩन्न गनय नससन ेबएभा सो कुयाको सूचना नगयऩालरकाराई 
ददन ु   ऩनेछ । त्मसयी सूचना प्राप्त बएऩलछ नगयऩालरकारे सो 
सभफन्धभा आवश्मक जाॉच गयी सो सलभलत वा सभदुामसॉग बएको 
सभझौता तोडी फाॉकी काभ ऐन य मस लनमभावरी फभोशजभ गयाउन ु
ऩनेछ ।  

(१२) उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामरे लनभायण कामय सभऩन्न 
गरयसकेऩलछ नगयऩालरकारे खटाएको प्राफवलधक कभयचायीफाट त्मस्तो 
काभको जाॉचऩास गयाई नगयऩालरकारफाट प्राप्त यकभ य 
जनसहबालगताफाट व्महोरयएको श्रभ, नगद वा शजन्सी सभेत कूर खचयको 



फववयण नगयऩालरकाभा ऩेि गनुय ऩनेछ । नगयऩालरकारे त्मसयी प्राप्त 
बएको फववयण तथा उक्त लनभायण कामयको सबे, लडजाइन, रागत 
अनभुान, सऩुरयवेऺण य कामयसभऩादन गने व्मशक्त तथा ऩदालधकायीको 
नाभ य ऩद सभेत खलु्ने गयी कामय सभऩन्न प्रलतवेदन तमाय गयी अलबरेख 
याख्न ुऩनेछ ।  

(१३) उऩलनमभ (१२) फभोशजभ लनभायण कामय सभऩन्न बएऩलछ नगयऩालरकारे 
सोको येखदेख, भभयत सभबाय गने शजभभेवायी सभेत तोकी आमोजनाको 
स्वालभत्व उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामराई नै हस्तान्तयण गनुय 
ऩनेछ ।  

(१४) उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामरे आपूरे प्राप्त गयेको कुनै यकभ 
दरुुऩमोग गयेको ऩाइएभा नगयऩालरकारे छानलफन गयी त्मस्तो यकभ 
उऩबोक्ता सलभलतका ऩदालधकायीहरुफाट दाभासाहीरे सयकायी फाॉकी सयह 
असरु उऩय गनुय ऩनेछ । त्मस्तो यकभ असरु उऩय गने कामयभा 
नगयऩालरकाराई सहमोग ऩ¥ुमाउन ुसभफशन्धत प्रभखु शजल्रा अलधकायीको 
कतयव्म हनुेछ ।  

(१५) उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामरे प्राप्त गयेको कुनै काभभा 
लनभायण व्मवसामीराई सॊरग्न गयाइएको ऩाइएभा नगयऩालरकारे उक्त 
उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामसॉग बएको सभझौता यद्द गयी 
त्मस्तो उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामराई बफवष्मभा त्मस्तो 
फकलसभको कुनै काभ गनय नददन ेअलबरेख याखी सो काभ गने लनभायण 
व्मवसामीराई कारो सूचीभा याख्न सावयजलनक खरयद अनगुभन 
कामायरमभा लसपारयस गनुय ऩनेछ । 

(१६) मस लनमभ फभोशजभ उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामफाट काभ 
गयाउॉदा नगयऩालरकारे देहामका फवषमका सभफन्धभा अऩनाउन ु ऩने 
कामयफवलध सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमरे तोकेफभोशजभ हनुेछ :—  
(क) श्रभ भूरक काभको लनधाययण,  
(ख) उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभूदामको गठन फवलध य 

काभ, कतयव्म य अलधकाय, 
(ग) काभ वा सेवाभा लभतव्मफमता, गणुस्तयीमता, ददगोऩना अलबवफृद्ध 

गने तरयका, 
(घ) आभदानी खचयको अलबरेख याख्न,े 
(ङ) काभ वा सेवाको सऩुरयवेऺण य अनगुभन,  
(च) लनभायणकामयको पयपायक य जाॉचऩास, य 
(छ) अन्म आवश्मक कुयाहरु । 



(१७) उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभूदामरे उऩलनमभ (१३) फभोशजभ 
हस्तान्तरयत आमोजनाकोुे सेवा उऩमोग गये वाऩत उऩबोक्तारे लतनुयऩने 
सेवा िलु्क तोसन ससनेछ य त्मस्तो िलु्क जभभा गने कुनै कोष खडा 
गयी सोही कोषफाट त्मस्तो लनभायण कामय सञ्चारन तथा भभयत सभबाय 
गनुयऩनेछ । 

 
१०८. अभानतफाट लनभायण कामय गयाउने  ् (१) नगयऩालरकारे अभानतफाट काभ गनय 

खचयगने अलधकाय प्राप्त अलधकायीरे आपुबन्दा एक तह भालथको अलधकायीको 
स्वीकृलत लरन ुऩनेछ ।  
(२) अभानतफाट काभ गनुयऩदाय सो काभको रालग आवश्मक ऩने प्राफवलधक सेवा 

य लनभायण साभग्री ऐन य मस लनमभावरीको प्रकृमा फभोशजभ खरयद गयी 
ज्माराभा काभ गयाउन ुऩनेछ ।  

(३) मस लनमभावरी फभोशजभ अभानतफाट लनभायण कामय गनुय ऩयेभा त्मस्तो काभ 
एकराख रुऩैमाॉभा नफढाई खण्ड खण्ड गयी वातायफाट गयाउन वा लनभायण 
सभफन्धी काभ आवश्मक लनभायण साभग्री उऩरब्ध गयाई ज्माराभा ददन 
सफकनेछ । 

 
१०९.  गैय सयकायी सॊस्थाफाट काभ गयाउन ेसभफन्धी व्मवस्था  ् (१) नगयऩालरकारे 

ऐनको दपा ४६ फभोशजभ गैय सयकायी सॊस्थाफाट काभ गयाउनको रालग 
त्मस्तो काभको आवश्मकता, फकलसभ, सभमावलध, काभको गणुस्तय, जनिशक्त, 
कामय सञ्चारन फवलध सफहतको कामयऺ ेत्रगत ितय य राग्न े यकभको भोटाभोटी 
अनभुान तमाय गनुय ऩनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको काभ गयाउनको रालग त्मस्तो काभ गर्र्ने 

उद्देश्म याखी प्रचलरत कानून फभोशजभ दताय बएको य लनमभ १९ 
फभोशजभको भौजदुा सूचीभा सभावेि बएका गैय सयकायी सॊस्थाराई 
कभतीभा ऩन्र ददनको अवलध ददई याफष्डमस्तय वा स्थानीमस्तयको दैलनक 
सभाचायऩत्रभा सूचना प्रकािन गयी सो सॊस्थाफाट प्रस्ताव भाग गनुय 
ऩनेछ ।  

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभको सूचनाभा देहामका कुयाहरु खरुाउन ुऩनेछ्– 
(क) नगयऩालरकाको नाभ य ठेगाना, 
(ख) प्रस्ताफवत कामयको प्रकृलत, ऩरयभाण य अन्म आवश्मक फववयण, 
(ग) प्रस्ताफवत कामय गनुय ऩने स्थान य सभऩन्न गनुयऩने अवलध, 
(घ) प्रस्ताव दाशखरा गनुय ऩने अशन्तभ लभलत य स्थान, 
(ङ) प्रस्तावको ढाॉचा, 



(च) प्रस्तावदातारे प्रस्तावसाथ ऩेि गनुयऩने कागजात,  
(छ) बकु्तानीका ितय य कय कट्टी, य 
(ज) नगयऩालरकारे आवश्मक ठानेका अन्म कुया । 

(४) उऩलनमभ (२) फभोशजभको भाग अनसुाय ऩनय आएका प्रस्तावहरु 
प्रस्तावदाताको योहवयभा खोरी भचुलु्का तमाय गनुय ऩनेछ । 

(५) भूल्माङ्कन सलभलतरे उऩलनमभ (१) फभोशजभको कामयऺ ेत्रगत ितय ऩूया गयी 
न्मूनतभ यकभ प्रस्ताव गने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृलतका रालग 
प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत सभऺ लसपारयस गनुय ऩनेछ ।  

(६) उऩलनमभ (५) फभोशजभ लसपारयस बएको प्रस्ताव उऩमकु्त देशखएभा 
नगयऩालरकारे त्मस्तो प्रस्ताव स्वीकृत गयी सभफशन्धत प्रस्तावदाताराई 
सभझौता गनय आउन लभलत खोरी सूचना ददन ुऩनेछ य त्मस्तो लभलतभा 
लनज उऩशस्थत बएभा लनजसॉग सभझौता गनुय ऩनेछ । 

(७) उऩलनमभ (६) फभोशजभ सूचना ददईयएको प्रस्तावदाता सभझौता गनय 
नआएभा लनजऩलछको उऩलनमभ (१) फभोशजभको कामय ऺेत्रगत ितय ऩूया 
गयी सवैबन्दा कभ यकभ प्रस्ताव गने प्रस्तावदातासॉग सभझौता गनय 
सफकनेछ ।  

 
 

ऩरयच्छेद– १० 
ऩनुयावरोकन सभफन्धी व्मवस्था 

 
११०.  प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत सभऺ ददईन े लनवेदनभा खरुाउन ुऩने कुया् खरयद 

कायफाही वा लनणयमको ऩनुयावरोकनको रालग ऐनको दपा ४७ फभोशजभ प्रभखु 
प्रिासकीम अलधकृतसभऺ लनवेदन ददन चाहन े फोरऩत्रदाता वा प्रस्तावदातारे 
त्मस्तो लनवेदनभा देहामका कुयाहरु खरुाई हस्ताऺय गयेको हनु ुऩनेछ :— 

(क) लनवेदकको नाभ, ठेगाना, टेलरपोन, फ्मासस नभवय य ईभेर 
ठेगाना, 

(ख) सङ्गदठत सॊस्था बए त्मसयी लनवेदन ददन सो सॊस्थारे प्रदान 
गयेको अलधकाय ऩत्र, 

(ग) फोरऩत्र सॊख्मा,  
(घ) लनवेदन ददनऩुने त्मगत य कानूनी आधाय,  
(ङ) सभफद्ध कागजातको प्रलतलरफऩ । 

 



१११. यकभको हद : ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (८) को प्रमोजनको रालग दईु 
कयोड रुऩैमाॉबन्दा कभ यकभको खरयद कायफाहीको सभफन्धभा ऩनुयावरोकन 
सलभलत सभऺ लनवेदन ददन सफकन ेछैन ।  
तय, ऩूवयमोग्मता वा प्राफवलधक प्रस्ताव जस्ता भूल्म नखलु्न ेप्रकृलतका फोरऩत्र वा 
प्रस्तावको भूल्माङ्कन उऩय ऩनुयावरोकन सलभलत सभऺ लनवेदन ददन मस लनमभरे 
फाधा ऩने छैन ।  

 
११२. ऩनुयावरोकनको रालग ददइन े लनवेदनभा खरुाउन ुऩने कुया् (१) ऐनको दपा 

४९ फभोशजभ ऩनुयावरोकनको रालग लनवेदन ददन चाहन े फोरऩत्रदाता वा 
प्रस्तावदातारे सो लनवेदनभा देहामका कुया खरुाई हस्ताऺय गयेको हनु ुऩनेछ :— 
   

(क) लनवेदकको नाभ, ठेगाना, टेलरपोन नभफय, फ्मासस नभवय य 
इभेर ठेगाना,  

(ख) सॉगदठत सॊस्थाको तपय फाट लनवेदन ददइन े बए त्मसयी लनवेदन 
ददन अलधकाय प्रदान गने कागजात,  

(ग) खरयद कायफाहीको सॊशऺप्त फववयण,  
(घ) खरयद सभझौता बइसकेको बए त्मस्तो सभझौता बएको लभलत य 

प्राप्त गने आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी, ऩयाभियदाता वा सेवा 
प्रदामक,  

(ङ) लनवेदकरे खरयद सभझौता ऩाउन ु ऩने त्मगत तथा कानूनी 
आधाय,  

(च) खरयद सभझौता प्राप्त गनेरे त्मस्तो सभझौता ऩाउन नऩने त्मगत 
तथा कानूनी आधाय,  

(छ) लनवेदकको साभऩशिक (प्रोऩयाईटयी), व्माऩारयक य अन्म गोप्म 
जानकायी सयुऺा गनयको रालग ऩनुयावरोकन सलभलतरे कुनै 
फविेष उऩाम गरयददन ुऩने बए त्मस्तो फविेष उऩाम, य  

(ज) सभझौता प्राप्त नगयेका कायणरे लनवेदकराई बएको वा ऩगु्न 
ससने वास्तफवक हालन  नोससानी ।  

 (२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको लनवेदनको साथ लनवेदकरे आपूरे गयेको 
दावी ऩफुष्ट गने कागजातको प्रलतलरफऩ सॊरग्न गनुय ऩनेछ । त्मस्तो 
कागजात लनजसॉग हनु नससन ेप्रकृलतको बएभा लनजरे त्मस्तो कागजात 
सभफशन्धत लनकामफाट शझकाई ऩाउन ऩनुयावरोकन सलभलत सभऺ 
अनयुोध गनय ससनेछ ।  



(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभको लनवेदनभा उशल्रशखत फवषमका सभफन्धभा 
लनवेदकरे ऩनुयावरोकन सलभलत सभऺ सनुवुाई गयाउन चाहेभा सो 
सभफन्धी कायण य आधाय त्मस्तो लनवेदनभा खरुाउन ुऩनेछ ।  

 
११३. जभानत याख्न ुऩने : (१) ऐनको दपा ५० फभोशजभ लनवेदन ददन े लनवेदकरे 

फोरऩत्र वा प्रस्तावभा आपूरे कफोर गयेको यकभको ०.१५ (िनु्म दिभरफ 
एक ऩाॉच) प्रलतितरे हनु आउन ेयकभ फयाफयको नगद यकभ वा कभतीभा नब्फे 
ददन भान्म अवलध बएको फैङ्क जभानत ऩेि गनुय ऩनेछ ।  
(२) ऩूवयमोग्मता वा प्राफवलधक प्रस्ताव जस्ता भूल्म नखलु्न ेप्रकृलतका प्रस्तावको 

भूल्माङ्कन उऩय ऩनुयावरोकन सलभलत सभऺ लनवेदन ददन ुऩदाय ऩूवयमोग्मता 
प्रस्तावको हकभा लनमभ ६१ को उऩलनमभ (१) को प्रलतफन्धात्भक 
वासमाॊिको अधीनभा यही तोफकएको एकभषु्ट यकभ य प्राफवलधक 
प्रस्तावको हकभा फोरऩत्र जभानतको दि प्रलतितरे हनुे यकभ फयाफय 
जभानत याख्न ुऩनेछ । 

(३) ऩनुयावरोकन सलभलतरे आपू सभऺ ऩयेको लनवेदन उऩय गने कायफाही 
सभफन्धी व्मफस्था सॊघीम कानून फभोशजभ हनुेछ ।  

 
११४. ऩनुयावरोकनको लनवेदन ऩठाउन ेतरयका : (१) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत वा 

ऩनुयावरोकन सलभलत सभऺ ऩनुयावरोकनको रालग ददन ेलनवेदन फोरऩत्रदाता वा 
प्रस्तावदाता आपैरे फझुाउन वा हरुाक, कुरयमय वा फवद्यतुीम भाध्मभवाट 
ऩठाउन ससनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ हरुाक, कुरयमय वा फवद्यतुीम भाध्मभवाट 

ऩठाइएको लनवेदन ऐन वा मस लनमभावरीभा तोफकएको सभमावलधलबत्र 
नऩगुभेा त्मस्तो लनवेदन उऩय कुनै कायफाही हनु ेछैन ।  

(३) नगयऩालरकारे उऩलनमभ (१) फभोशजभ ऩनुयावरोकनको लनवेदन ऩयेको 
जानकायी प्राप्त गयेऩलछ ऩनुयावरोकन सलभलतरे लनणयम नददएसभभ खरयद 
सभझौता योक्का याख्न ुऩनेछ ।  

 
११५. जानकायी तथा प्रलतफिमाभा उल्रेख गनुयऩने कुया : (१) ऐनको दपा ५० को 

उऩदपा (३) फभोशजभ कामायरमरे ऩनुयावरोकन सलभलतराई ददन े जानकायी 
तथा प्रलतफिमाभा ऩनुयावरोकनको लनवेदनभा गरयएको दावी सभफन्धी त्मगत 
फववयण, खरयद कायफाहीको कानूनी आधाय य सभवद्ध कागजातको प्रलतलरफऩ 
सॊरग्न गनुय ऩनेछ ।  



(२) ऩनुयावरोकन सलभलतरे कामायरमराई खरयदसॉग सभफशन्धत कागजातभध्मे 
उऩमकु्त कागजात वा त्मसको कुनै अॊि ऩेि गनय आदेि ददएभा 
कामायरमरे आदेि फभोशजभको कागजात उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

 
११६. उऩशस्थत हनुऩुने : ऩनुयावरोकन सलभलतरे ऩनुयावरोकनको िभभा उऩशस्थत हनु 

सूचना गयेको अवस्थाभा सूचना फभोशजभ आलधकारयक प्रलतलनलध उऩशस्थत हनुे 
व्मफस्था कामायरमरे लभराउन ुऩनेछ ।  

 
११७. उजूयी सभफन्धी लनणयमको अलबरेख : ऩनुयावरोकनको सभफन्धभा कामायरम, 

ऩनुयावरोकन सलभलत वा अन्म लनकामफाट बएको लनणयम य त्मस्तो लनणयमको 
सभफन्धभा अऩनाइएको उऩचायात्भक कदभहरुको अलबरेख याखी त्मसको 
जानकायी प्रत्मेक वषय सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमराई ददन ुऩनेछ । 

 
 

ऩरयच्छेद – ११ 
खरयद सभझौता सभफन्धी व्मवस्था 

 
११८.  फजेट सॊकेत उल्रेख गनुयऩने् नगयऩालरकारे खरयद सभझौताभा फजेट सॊकेत 

उल्रेख गनुय ऩनेछ । 
 
११९.  सभझौता गनय कामयसभऩादन जभानत ऩेि गनुयऩने् (१) स्वीकृत फोरऩत्रको 

फोरऩत्रदातारे ऐनको दपा २७ को उऩदपा (४) फभोशजभ कामयसभऩादन 
जभानत ऩेि गदाय फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा उल्रेख बएको ढाॊचाभा ऐनको 
दपा २७ को उऩदपा (३) फभोशजभको भमादलबत्र वाशणज्म फैंकफाट जायी 
बएको कामयसभऩादन जभानत ऩेि गनुय ऩनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको कामय सभऩादन जभानत ऩेि गदाय ऐनको दपा 

२७ को उऩदपा (४) भा उल्रेख गये फभोशजभको यकभ हनु ुऩनेछ ।  
(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभ खरयद सभझौताभा यकभ नखलु्न े सभझौताको 

हकभा नगयऩालरकारे फोरऩत्र सभफन्धी कागजातभा तोकी ददएको 
कामयसभऩादन जभानत ऩेि गनुय ऩनेछ । 

(४) खरयद सभझौताभा अन्मथा व्मवस्था बएकोभा फाहेक उऩलनमभ (१) 
फभोशजभको कामयसभऩादन जभानतको भान्म अवलध त्मस्तो सभझौताभा 
उशल्रशखत भारसाभान आऩूलतय वा हस्तान्तयण गनुयऩनेुे अशन्तभ अवलध 
वा प्रत्माबलूत (वायेन्टी) को अवलध वा लनभायण कामयको त्रफुट सच्चाउन े



दाफमत्व (लडपेसट रामलफलरफटज) को अवलधबन्दा कभतीभा एक भफहना 
फढी अवलधको हनुऩुनेछ । 

(५) फवदेिी वैंकरे जायी गयेको कामय सभऩादन जभानत नेऩारभा स्थाऩना 
बएको कुनै वाशणज्म फैंकरे प्रलत प्रत्माबलूत (काउण्टय ग्मायेन्टी) गयेको 
बएभा भात्र भान्म हनुेछ । 

 
१२०.  सभझौता कामायन्वमन सभफन्धी व्मवस्था  ् (१) नगयऩालरकारे खरयद सभझौता 

कामायन्वमन गदाय आवश्मकतानसुाय देहामका काभ गनुय ऩनेछ :— 
(क) खरयद सभझौता बएऩलछ सभफशन्धत आऩूलतयकताय, ऩयाभियदाता, 

सेवा प्रदामक वा लनभायण व्मवसामीसॉग आवश्मक बए फैठक 
(ऩोष्ट लफड कन्फे्रन्स) गने, 

(ख) सभझौता कामायन्वमन सभफन्धी कामयमोजना य कामयतालरका 
तमाय गने,  

(ग) सभझौताको ितय फभोशजभ सभमलबतै्र प्रलततऩत्र खोल्ने व्मवस्था 
गने, 

(घ) आवश्मक बएभा सभझौता कामायन्वमन टोरी गठन गने, 
(ङ) सभझौता प्रिासन कामयमोजना अनसुाय खरयद सभझौता 

कामायन्वमनको प्रगलत अनगुभन गने य गणुस्तय ऩऺको 
लनयीऺण य ऩयीऺण गने,  

(च) लनभायण व्मवसामीराई लनभायण कामयस्थर सभुऩन े य सो 
स्थरसभभ ऩहुॉचको व्मवस्था लभराउन,े खरयद सभझौताको 
हेयपेय, बेरयएिन आदेि, भूल्म सभामोजन, खरयद सभझौता 
लनरभवन वा अन्त, कामय सभऩन्न प्रभाणीकयण, बकु्तानी 
आददको व्मवस्थाऩन गने, 

(छ) नगयऩालरका य आऩूलतयकताय, ऩयाभियदाता, सेवा प्रदामक वा 
लनभायण व्मवसामीफीच कुनै फववाद उत्ऩन्न बए त्मस्तो 
सभझौताभा उशल्रशखत फववाद सभाधानको उऩाम अऩनाउन,े 
सभझौता उल्रॊघन बएको अवस्थाभा सभझौताभा उशल्रशखत 
उऩचाय सभफन्धी व्मवस्था अनसुाय कायफाही अशघ फढाउन,े 

(ज) फजेट य रागत रेखा (कस्ट एकाउन्टीङ्ग) को ऩऺ रगामत 
सभझौता कामायन्वमनको फविीम ऩऺको व्मवस्थाऩन गने,  

(झ) लनभायण व्मवसामीरे लनभायण कामयस्थरभा अनसूुची–१२ 
फभोशजभको फववयण सूचना ऩाटीभा अलनवामय रूऩभा याख्न े
व्मवस्था गनुय ऩने, 



(ञ) सभझौता कामायन्वमनसॉग सभफशन्धत कागजात लसरलसराफद्घ य 
व्मवशस्थत ढॊगरे याख्न,े 

(ट) सभऩादन बएको काभ स्वीकृत गने, य 
(ठ) सभझौता कामायन्वमनको आवलधक प्रलतवेदन एक तह भालथको 

अलधकायी सभऺ ऩेि गने । 
(२) मस लनमभावरीभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन खरयद 

सभझौता कामायन्वमनको सऩुयीवेऺण गने नगयऩालरका वा अन्म लनकामरे 
आऩूलतयकताय, ऩयाभियदाता, सेवा प्रदामक वा लनभायण व्मवसामीको खरयद 
सभझौताभा उशल्रशखत अलधकायभा प्रलतकुर असय नऩने गयी नसिा, 
स्ऩेलसफपकेिन य खरयद सभझौताको ितय अनसुाय खरयद सभझौता 
कामायन्वमन बए नबएको सऩुयीवेऺण गनय ससनेछ । 

 
१२१.  फीभा गयाउन ुऩने् (१) खरयद सभझौताभा अन्मथा व्मवस्था बएकोभा फाहेक 

दि राख रुऩैमाॉ बन्दा फढी भूल्मको लनभायण कामय गने लनभायण व्मवसामीरे 
देहामको कुयाको फीभा गयाउन ुऩनेछ :—  

(क) लनभायण साभग्री, प्रमोग गरयन े भेशिन, औजाय वा प्राण्ट 
रगामत लनभायण कामयको ऩूणय प्रलतस्थाऩन खचय,  

स्ऩष्टीकयण् मस खण्डको प्रमोजनको रालग “खचय” बन्नारे नापा 
सभेतराई जनाउॉछ ।  

(ख) ऩेिागत िलु्क, लनभायण कामयको कुनै बाग बत्काउन, हटाउन 
तथा कुॊ डा ककय ट वा खेय गएको साभग्री हटाउनको रालग 
राग्ने खचय रगामत हानी वा नोससानी बए वाऩत हनु ेखचय 
वा सो सभफन्धी आनषुाफङ्गक खचय सभेट्नका रालग खण्ड (क) 
फभोशजभको प्रलतस्थाऩन खचयको ऩन्र प्रलतित यकभ वा खरयद 
सभझौताभा उल्रेख बए फभोशजभको अलतरयक्त यकभ,  

(ग) लनभायण व्मवसामीरे लनभायणस्थरभा ल्माएको आफ्नो उऩकयण 
य अन्म वस्तकुो लनभायण स्थरभा प्रलतस्थाऩन गनय राग्न ेऩमायप्त 
यकभ,  

(घ) लनभायण व्मवसामीराई लनभायणस्थर सशुभऩएको लभलतदेशख 
हस्तान्तयण प्रभाणऩत्र जायी गरयने लभलतसभभ लनभायण कामयको 
कुनै खण्ड वा अॊिभा उऩलनमभ (२) भा उल्रेख बएको 
कायण फाहेक अन्म जनुसकैु कायणफाट हनु े सफै हानी 
नोससानी, 

(ङ) लनभायण व्मवसामीको देहामका दाफमत्वहरु :  



(१) लनभायण व्मवसामीरे त्रफुट सच्माउन े दाफमत्वको 
अवलधभा आफ्नो दाफमत्व ऩारन गने िभभा बएको 
हानी नोससानी, य 

(२) त्रफुट सच्माउन े दाफमत्वको अवलध प्रायभब हनुअुशघ 
उत्ऩन्न बएको कुनै कायणफाट त्रफुटसच्माउन े
दाफमत्वको अवलधभा बएको हानी नोससानी । 

(२) मस लनमभभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन लनभायण 
व्मवसामीरे उऩलनमभ (१) को खण्ड (घ) फभोशजभको वीभाफाट 
देहामका कायणफाट बएको हानी नोससानी वा ऺलतको रालग दाफमत्व 
वहन गनुय ऩने छैन :– 
(क) मदु्ध, ित्रतुा वा आिभण,  
(ख) फवद्रोह, िाशन्त, लफप्रव वा सैलनक िासन वा गहृ मदु्ध,  
(ग) फवफकयणको पैरावट, आणफवक इन्धनको फवफकयण वा 

आणफवक इन्धनको ज्वरनफाट उत्ऩन्न आणफवक पोहय वा 
फवफकयणमकु्त फवषादी फवष्पोट वा अन्म हालनकायक तत्वहरुको 
फवष्पोट वा आणफवक सॊमोजन वा सोको आणफवक अॊिको 
प्रदषुण, य 

(घ) ध्वलनक वा लतव्र ध्वलनक गलतभा उड्न ेहवाई जहाज वा हवाई 
मन्त्रद्वाया शृ्रशजत वामकुो चाऩ ।  

(३) खरयद सभझौताभा अन्मथा व्मवस्था बएकोभा फाहेक लनभायण कामय गदाय वा 
त्मसभा यहेको कुनै त्रफुट सधुाय गदाय बएको वा त्मस्ता कामयको 
ऩरयणाभस्वरुऩ बएको देहामको हानी नोससानी वाऩतको ऺलतऩूलतयको 
दावी य त्मस्तो दावी सभफन्धी कायफाही गदाय रागकेो खचय तथा दस्तयु 
लनभायण व्मवसामीरे व्महोनुय ऩनेछ :— 
(क) कुनै व्मशक्तराई चोटऩटक रागभेा वा लनजको भतृ्म ु बएभा, 

वा  
(ख) लनभायण कामयभा फाहेक कामय सञ्चारन य सभऩन्नको 

लसरलसराभा कुनै सभऩशिभा बएको हानी नोससानी, 
(४) भारसाभान खरयदभा लस.आई.ऩी.(समारयज एण्ड इन्सोयेन्स ऩेड टु) भूल्मको 

कभतीभा ११० प्रलतित यकभ फयाफयको गोदाभदेशख गोदाभसभभ मदु्ध, 
हडतार य आगजनी सभेतको सफै जोखीभ ब्महोने गयी फीभा गयाउन ु
ऩनेछ । 

(५) ऩयाभिय सेवा खरयदभा ऩयाभियदातारे सभझौता गयेको तीस ददन लबत्र 
सभझौताको कुर यकभको सफै फकलसभको जोशखभ व्महोने गयी 



नगयऩालरकाराई लनितय बकु्तानी हनु ेऩेिागत दाफमत्व फीभा (प्रोपेसनर 
रामलफलरटी इन्सोयेन्स) गयाउन ुऩनेछ । 

(६) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतको लरशखत स्वीकृलत लफना फीभाका ितयभा कुनै 
ऩरयवतयन गनय सफकने छैन ।  

 
१२२.  ऩेश्की बकु्तानी य पछमौट गने व्मवस्था  ्(१) आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी, 

सेवाप्रदामकराई ऐनको दपा ५२क. को अधीनभा यही खरयद सभझौताभा 
व्मवस्था बए फभोशजभ ऩेश्की ददन सफकनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ ददइएको ऩेश्की यकभ जभभा बएको फैंकको खाता 

य खचयको प्रमोजन खलु्ने भालसक फववयण आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी 
वा सेवा प्रदामकरे नगयऩालरकाराई लनमलभत रूऩभा उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ ।  

(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभ ऩेश्की ददॉदा आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी वा 
सेवाप्रदामकफाट त्मस्तो ऩेश्की यकभ खाभन े गयी य लनजरे सभझौता 
फभोशजभ काभ नगयेभा सो लनकामरे अनयुोध गयेऩलछ तत्कार त्मस्तो 
लनकामराई बकु्तानी गने गयी वाशणज्म फैङ्कफाट जायी बएको फैङ्क जभानत 
एवॊ त्मस्तो फैङ्क जभानत फवदेिी फैङ्करे जायी गयेको बए नेऩार लबत्रको 
वाशणज्म फैङ्करे प्रलत प्रत्माबलूत (काउन्टय ग्मायेण्टी) लरई ऩेश्की ददन ु
ऩनेछ । 

(४) उऩलनमभ (३) फभोशजभको फैंक जभानतको भान्म अवलध खरयद सभझौताभा 
उल्रेख बएको ऩेश्की पछमौट गनुय ऩने अवलध बन्दा कभतीभा एक 
भफहना बन्दा फढी अवलधको हनु ुऩनेछ । 

(५) नगयऩालरकारे उऩलनमभ (१) फभोशजभ ददएको ऩेश्की खरयद सभझौताभा 
उल्रेख बए फभोशजभ प्रत्मेक यलनङ्ग लफर वा अन्म लफर फीजकफाट कट्टा 
गनुय ऩनेछ ।  

(६) आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी, सेवाप्रदामकरे खरयद सभझौता फभोशजभको 
काभ त्मस्तो सभझौताभा उशल्रशखत सभमावलध लबत्र सभऩादन नगयेको 
कायणरे मस लनमभ फभोशजभको ऩेश्की पछ्यौट हनु नसकेभा 
नगयऩालरकारे उऩलनमभ (३) फभोशजभको फैंक जभानतको यकभ 
सभफशन्धत फैंकफाट प्राप्त गयी ऩेश्की पछमौट गनुय ऩनेछ य लनजफाट 
त्मस्तो ऩेश्की यकभको समकडा दि प्रलतित ब्माज सभेत असूर उऩय 
गनुय ऩनेछ । 



(७) नगयऩालरकारे प्रलततऩत्रद्वाया भारसाभान शझकाउॉदा आफ्नो कामायरमभा 
भारसाभान प्राप्त बएको लभलतरे तीस ददनलबत्र प्रलततऩत्र खोरेको ऩेश्की 
यकभ पछ्र्मौट गनुय ऩनेछ । 

(८) भारसाभान उऩरब्ध गयाउन े सभफशन्धत आऩूलतयकतायफाट भारसाभान 
उऩरब्ध हनु नसकेकोभा वा भारसाभान उऩरब्ध गयाउने लनधायरयत 
सभमलबत्र भारसाभान प्राप्त हनु नसकेभा साधायणतमा प्रलततऩत्र यद्द गनुय 
ऩनेछ य सो वाऩत फैंकभा जभभा बएको यकभ फपताय लरई प्रलततऩत्र 
खोरेको ऩेश्की यकभ पछ्र्मौट गनुय ऩनेछ । 

१२३.  फप्र¬लसऩभेन्ट लनयीऺण  ्(१) फवदेिफाट खरयद गरयने भारसभानको फप्र¬लसऩभेन्ट 
लनयीऺण गनुयऩने बएभा नगयऩालरकारे सो देिभा आफ्नो प्रलतलनलध लनमकु्त गयी 
त्मस्तो लनयीऺण गयाउन ससनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ प्रलतलनलध लनमकु्त गदाय ऐन य मस लनमभावरी 

फभोशजभको कामयफवलध अऩनाई लनमकु्त गनुयऩनेछ । 
१२४.  भारसाभानको लनयीऺण य स्वीकृलत  ् (१) नगयऩालरकारे आऩूलतय गरयएका 

भारसाभान सभझौताभा उशल्रशखत प्राफवलधक स्ऩेलसफपकेिन य गणुस्तय 
फभोशजभका बए नबएको लनयीऺण वा ऩयीऺण गनुय गयाउन ुऩनेछ । 
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ लनयीऺण वा ऩयीऺण गदाय गयाउॉदा भारसाभान 

लनयीऺण वा ऩयीऺण सभफन्धी प्रचलरत कानून बए सोही कानून फभोशजभ 
य नबएभा खरयद सभझौताभा उशल्रशखत कामयफवलध फभोशजभ गनुय ऩनेछ। 
त्मस्तो कामयफवलध ऩलन नबए नगयऩालरकारे उऩमकु्त सभझेको कामयफवलध 
फभोशजभ गनुय ऩनेछ ।  

(३) उऩलनमभ (१) को प्रमोजनको रालग नगयऩालरकारे त्मस्तो लनयीऺण वा 
ऩयीऺण गने प्रमोजनका रालग एक वा एकबन्दा फढी लनकाम वा 
अलधकायी तोसन वा सभफशन्धत भारसाभान सभफन्धी फढीभा तीन जना 
फवऻ यहेको एक सलभलत गठन गनय ससनेछ ।  

(४) उऩलनमभ (३) फभोशजभको लनकाम, अलधकायी वा सलभलतरे आऩूलतय 
गरयएका भारसाभान लनरयऺण वा ऩयीऺण गदाय नगयऩालरकारे त्मस्तो 
भारसाभानको नभनुा य फवशिष्टता लसरफन्दी गयी याखेको बए त्मस्तो 
नभूना य फवशिष्टता फभोशजभ जाॉच गनुयऩनेछ । त्मसयी जाॉच गदाय त्मस्तो 
नभूना य फवशिष्टता अनरुुऩ बएको भारसाभान स्वीकृत गयी नबएका 
भारसाभान आऩूलतयकतायराई नै फपताय गनुय ऩनेछ । 

(५) उऩलनमभ (४) फभोशजभ लनयीऺण वा ऩयीऺण गदाय आवश्मकतानसुाय सफै 
भारसाभान वा सोको नभूना छनौट गयी लनयीऺण वा ऩयीऺण गनय 
सफकनेछ ।  



(६) लनयीऺण वा ऩयीऺण गने लनकाम, अलधकायी वा सलभलतरे उऩलनमभ (४) य 
(५) फभोशजभ लनयीऺण वा ऩयीऺण गयी सकेऩलछ स्वीकृत य अस्वीकृत 
भारसाभानको फववयण उल्रेख गयी लनयीऺण प्रलतवेदन तमाय गनुय 
ऩनेछ। त्मस्तो प्रलतवेदनभा जाॉच बएको भारसाभानको नाभ, प्रलतित, 
स्ऩेलसफपकेिन, लनयीऺण वा ऩयीऺणको ऩरयणाभ उल्रेख गनुय ऩनेछ य 
त्मस्तो प्रलतवेदनराई नगयऩालरकारे खरयद कायफाहीको अलबरेखको 
रुऩभा याख्न ुऩनेछ । 

(७) मस लनमभ फभोशजभ भारसाभान लनयीऺण वा ऩयीऺण गदाय लनयीऺण वा 
ऩयीऺण गने लनकाम, अलधकायी वा सलभलत य आऩूलतयकतायफीच कुनै 
फववाद उत्ऩन्न बएभा त्मस्तो फववाद खरयद सभझौताभा उल्रेख बएको 
फववाद सभाधानको प्रकृमा फभोशजभ सभाधान गनुयऩनेछ । 

(८) मस लनमभभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन ऩच्चीस हजाय 
रुऩैमाॉ सभभको भारसाभान नगयऩालरकाको बण्डाय िाखाको प्रभखुरे 
आवश्मक लनयीऺण वा ऩयीऺण गयी फशुझलरन ससनेछ ।  

१२५.  भारसाभानको लरराभ लफिी तथा यकभ असूरी गने् (१) लनमभ १२४ को 
उऩलनमभ (४) फभोशजभ अस्वीकृत भारसाभान आऩूलतयकतायरे तत्कार फपताय 
नरग ेखरयद सभझौताभा तोफकएको सभामावलध लबत्र त्मस्तो भारसाभान उठाई 
फपताय रैजान य सोको सट्टा स्ऩेलसफपकेिन फभोशजभको साभान आऩूलतय गनय 
नगयऩालरकारे आऩूलतयकतायराई लरशखत जानकायी ददन ुऩनेछ ।  
(२) नगयऩालरकारे उऩलनमभ (१) फभोशजभको जानकायी हरुाक वा कुरयमय 

सलबयस भापय त ऩठाउने बए फपतॉ यलसद सफहतको ऩत्र ऩठाउन ुऩनेछ ।  
(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभको सूचनाको अवलधलबत्र आऩूलतयकतायरे भारसाभान 

फशुझलरन अस्वीकाय गयेभा वा खरयद सभझौताभा तोफकएको सभामावलध 
लबत्र उठाई नरगभेा नगयऩालरकारे त्मस्तो भारसाभान सावयजलनक 
लरराभ लफिी गयी सो भारसाभान बण्डायण गनय रागकेो खचय य त्मस 
सभफन्धी अन्म खचयहरु, फाॉकी यहेको ऩेश्की यकभ, ऩूवय लनधायरयत 
ऺलतऩूलतय य लनजरे नगयऩालरकाराई लतनुयऩने अन्म कुनै यकभ बए सो 
यकभ सभेत लरराभ लफिी भूल्मफाट कट्टा गयी फाॊकी यहेको यकभ 
आऩूलतयकतायराई फपताय गनुय ऩनेछ ।  

(४) उऩलनमभ (३) फभोशजभको लरराभ लफिीफाट प्राप्त बएको यकभ सभेतफाट 
असूर हनु नसकेको यकभ आऩूलतयकतायफाट प्रचलरत कानून फभोशजभ 
सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय गरयनेछ । 



१२६.  कामय स्वीकाय प्रलतवेदन  ् (१) नगयऩालरकारे सभऩन्न बएको लनभायण कामय, 
आऩूलतय गरयएको भारसाभान वा प्रदान गरयएको सेवा स्वीकादाय सोको प्रलतवेदन 
तमाय गनुय ऩनेछ । 
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको प्रलतवेदनभा देहामका कुया उल्रेख हनु ुऩनेछ: 

(क) खरयद सभझौता सॊख्मा,  
(ख) सभऩन्न बएको लनभायण कामय, प्राप्त बएको भारसाभान वा 

सेवाको फववयण, 
(ग) लनभायण कामय सभऩन्न बएको वा भारसाभान वा सेवा प्राप्त 

बएको लभलत,  
(घ) सभऩन्न लनभायण कामय, प्राप्त भारसाभान वा सेवा स्वीकृत 

बएको लभलत ।  
(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभको प्रलतवेदन तमाय बएऩलछ नगयऩालरकारे 

आवश्मक प्रफिमा ऩूया गयी बकु्तानीको रालग आलथयक प्रिासन िाखा वा 
लनकामभा अलफरभव रेखी ऩठाउन ुऩनेछ । 

१२७.  बेरयएिन आदेि् (१) खरयद सभझौता गदायको फखत ऩूवायनभुान गनय नसफकएको 
ऩरयशस्थलत सो सभझौता कामायन्वमनको िभभा लसजयना बई ऐनको दपा ५४ 
फभोशजभ नगयऩालरकारे बेरयएसन आदेि जायी गनुय ऩने बएभा मस लनमभावरी 
फभोशजभको प्रफिमा ऩूया गयी देहाम अनसुाय ऩदालधकायीरे जायी गनय ससनेछ :  

(क) ऩाॉच प्रलतितसभभको बेरयएिन प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतरे, 
(ख) ऩन्र प्रलतितसभभको बेरयएिन प्रभखुरे, 
(ग) ऩन्र प्रलतितबन्दा भालथको बेरयएिन कामयऩालरकारे । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ लनभायण कामयको बेरयएसन आदेि जायी गनुय ऩदाय 
देहाम फभोशजभको फववयण खरुाई ऐनको दपा ५४ फभोशजभ त्मस्तो 
बेरयएसन स्वीकृत गने अलधकाय प्राप्त ऩदालधकायीरे प्रभाशणत गयेको हनु ु
ऩनेछ: 
(क) लनभायण कामयको ड्रईङ, लडजाईन तथा स्ऩेलसफपकेिन आदद 

फदल्न ु ऩने वा नऩने य फदल्न ु ऩने बएभा लनभायण कामयको 
आधायबतू प्रकृलत वा ऺेत्र ऩरयवतयन हनुे वा नहनु ेकुया,  

(ख) बेरयएिन ऩरयभाणको प्राफवलधक ऩषु्ट्याईं य कायण,  
(ग) ऐनको दपा ५क. को उऩदपा (२) फभोशजभ रागत अनभुानभा 

प्रबाव ऩने बए सोको प्रलतित, य  
(घ) स्वीकृत फजेट तथा कामयिभभा ऩये वा नऩयेको कुया ।  

(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभ भारसाभान वा अन्म सेवा कामयको बेरयएसन 
आदेि जायी गनुय ऩदाय देहाम फभोशजभको फववयण खरुाई ऐनको दपा 



५४ फभोशजभ मस लनमभको उऩलनमभ (१) भा तोफकए फभोशजभ 
बेरयएसन स्वीकृत गने अलधकाय प्राप्त ऩदालधकायीरे प्रभाशणत गयेको हनु ु
ऩनेछ: 
(क) भारसाभान वा अन्म सेवाको ड्रईङ, लडजाईन तथा 

स्ऩेलसफपकेिन आदद फदल्न ुऩने वा नऩने य फदल्न ुऩने बएभा 
त्मस्तो भारसाभान वा सेवाको आधायबतू प्रकृलत वा ऺेत्र 
ऩरयवतयन हनुे वा नहनु ेकुया,  

(ख) बेरयएिन ऩरयभाणको प्राफवलधक ऩषु्ट्याईं य कायण,  
(ग) ऐनको दपा ५क. को उऩदपा (२) फभोशजभ रागत अनभुानभा 

प्रबाव ऩने बए सोको प्रलतित,  
(घ) स्वीकृत फजेट तथा कामयिभभा ऩये वा नऩयेको कुया ।  

(४) उऩलनमभ (१) फभोशजभ ऩयाभिय सेवाको बेरयएसन आदेि जायी गनुय ऩदाय 
देहाम फभोशजभको फववयण खरुाई ऐनको दपा ५४ फभोशजभ मस 
लनमभको उऩलनमभ (१) भा तोफकए फभोशजभ बेरयएसन स्वीकृत गने 
अलधकाय प्राप्त ऩदालधकायीरे प्रभाशणत गयेको हनु ुऩनेछ :–  
(क) ऩयाभिय सेवाको कामयऺ ेत्र, आवश्मकता, कामयऺ ेत्रगत ितय, मोग्मता 

वा फविेषऻता आदद फदल्न ुऩने नऩने य फदल्न ुऩने बएभा त्मस्तो 
सेवाको आधायबतू प्रकृलत वा ऺेत्र वा प्रस्ताफवत दऺ वा फविेषऻ 
ऩरयवतयन हनुे वा नहनु ेकुया,  

(ख) बेरयएिन ऩरयभाणको प्राफवलधक ऩषु्ट्याईं य कायण,  
(ग) ऐनको दपा ५क. को उऩदपा (२) फभोशजभ रागत अनभुानभा 

प्रबाव ऩने बए सोको प्रलतित, य  
(घ) स्वीकृत फजेट तथा कामयिभभा ऩये वा नऩयेको कुया । 

 
(५) नगयऩालरकारे उऩलनमभ (१) फभोशजभ बेरयएसन आदेि जायी गदाय 

फविेषऻहरूको सभूह भापय त आवश्मक जाॉचफझु गयाई प्राप्त लसपारयसको 
आधायभा भात्र जायी गनय ससनेछ । 

१२८.  भूल्म सभामोजन  ्(१) नगयऩालरकारे भूल्म सभामोजन गनय सफकन ेकुया खरयद 
सभझौताभा उल्रेख गनुय ऩनेछ । 
(२) खरयद सभझौताभा भूल्म सभामोजनको व्मवस्था गदाय देहामका कुयाहरु 

सभेत उल्रेख गनुय ऩनेछ :— 
(क) भूल्म सभामोजन गने अवस्था,  
(ख) लनधाययण गने सूत्र,  



मस खण्ड फभोशजभ सूत्र लनधाययण गदाय सभऩन्न बएको काभभा रागकेो 
श्रभ, साभग्री य उऩकयणहरुको भात्र भूल्म सभामोजन हनुे गयी सूत्र 
लनधाययण गनुय ऩनेछ । 

(ग) भूल्म सभामोजनको अलधकतभ यकभ,  
(घ) खण्ड (ख) फभोशजभको सूत्रभा प्रमोग गरयन ेभूल्मको सॊयचना (श्रभ, 

उऩकयण, साभग्री, ईन्धनको भूल्म आदद),  
(ङ) प्रत्मेक भूल्म सॊयचनाको भूल्म सभामोजन गनय प्रमोग गरयन ेसभवद्ध 

भूल्मसूची (ईन्डीसेज)  
(च) भूल्मसूची उल्रेख गनय प्रमोग गरयने भदु्रा य बकु्तानी ददन प्रमोग 

गरयने भदु्रावीचको फवलनभम दयको घटवढ भाऩन गने तरयका,  
(छ) भूल्म सभामोजन सूत्र प्रमोग गनय लरइने आधाय लभलत (फेसराइन 

डेट), 
(ज) भूल्म सभामोजन सूत्र रागू हनुे सभमको अन्तयार, य 
(झ) भूल्म सभामोजन सूत्रको प्रमोगफाट देशखन ुऩने न्मूनतभ भूल्म फफृद्ध 

य भूल्म सभामोजन सभफन्धी प्रावधान रागू हनु ऩूया हनु ुऩने अन्म 
ितय तथा वन्देज ।  

(३) मस लनमभ फभोशजभ गरयन े भूल्म सभामोजनको अलधकतभ यकभ 
साभान्मतमा िरुु सभझौता भूल्मको ऩच्चीस प्रलतितबन्दा फढी हनुेछैन । 
भूल्म सभामोजनको यकभ सो भूल्मबन्दा फढी हनु ेबएभा नगयऩालरकारे 
खरयद सभझौता अन्त्म गनय, सभझौता भूल्मराई स्वीकृत फजेटलबत्र 
ऩानयको रालग लनभायण व्मवसामी, आऩूलतयकताय, सेवा प्रदामक वा 
ऩयाभियदातासॉग वाताय गनय वा खचय घटाउन ेअन्म उऩाम अवरभवन गनय 
ससने वा थऩ फजेट व्मवस्था गरयने व्मवस्था खरयद सभझौताभा गनय   
सफकनेछ । 

१२९.  खरयद सभझौताको अवलध थऩ गनय सफकने् (१) ऐनको दपा ५६ फभोशजभको 
अवस्था ऩयी खरयद सभझौता फभोशजभको काभ त्मस्तो सभझौताको अवलध लबत्र 
ऩूया गनय नसफकने बएभा सभफशन्धत लनभायण व्मवसामी, आऩूलतयकताय, सेवा प्रदामक 
वा ऩयाभियदातारे कायण खरुाई खरयद सभझौताको भमाद सफकन ुकभतीभा सात 
ददन अगावै नगयऩालरकाभा अवलध थऩको रालग लनवेदन ददन ुऩनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ लनवेदन प्राप्त बएऩलछ सभफशन्धत अलधकाय प्राप्त 

अलधकायीरे सो सभफन्धभा आवश्मक जाॉचफझु गनय वा गयाउन ससनेछ 
। त्मसयी जाॉचफझु गदाय वा गयाउॉदा लनजरे देहामका कुया फवचाय गनुय 
ऩनेछ्– 



(क) सभफशन्धत लनभायण व्मवसामी, आऩूलतयकताय, सेवा प्रदामक वा 
ऩयाभियदातारे खरयद सभझौता फभोशजभको काभ सभम भै सभऩन्न 
गनय बयभग्दयु प्रमास गयेको लथमो वा लथएन, 

(ख) नगयऩालरकारे लनभायण व्मवसामी, आऩूलतयकताय, सेवा प्रदामक वा 
ऩयाभियदाताराई सभझौता फभोशजभ उऩरब्ध गयाउन ु ऩने कुया 
उऩरब्ध गयाएको लथमो वा लथएन,  

(ग) ऐनको दपा ६७क. फभोशजभ कागजात शझकाएको कायणफाट 
काभभा फढराइ बएको हो वा होइन, य 

(घ) काफफुाफहयको ऩरयशस्थलतको कायणफाट काभभा फढराई बएको हो 
वा होईन । 

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभ जाॉचफझु गदाय लनवेदनभा उशल्रशखत कायण 
भनालसफ देशखएभा छ भफहनासभभको अवधी फोरऩत्र स्वीकृत गने 
अलधकायी य सोबन्दा फढी अवलधको कामयऩालरकारे थऩ गनय ससनेछ । 

१३०.  ऩूवय लनधायरयत ऺलतऩूलतय्  खरयद सभझौताभा ऩूवय लनधायरयत ऺलतऩूलतयका सभफन्धभा 
देहामको व्मवस्था गनय सफकनेछ्– 
 (क) आऩूलतयकताय, ऩयाभियदाता, सेवा प्रदामक वा लनभायण व्मवसामीको 

फढराईको कायणरे खरयद सभझौता फभोशजभको काभ सो सभझौताभा 
तोफकएको भमादभा सभऩन्न हनु नसकेभा लनजरे नगयऩालरकाराई 
सभझौता यकभको दि प्रलतितभा नवढ्ने गयी साधायणतमा प्रलत ददन 
सभझौता यकभको िनु्म दिभरफ िनु्म ऩाॉच प्रलतित ऩूवय लनधायरयत 
ऺलतऩूलतय ददन ुऩने तय लनजको काफ ुफाफहयको ऩरयशस्थलत ऩयी वा कुनै 
गशल्त वा हेरचेक्र्माई नबई कामयसभऩादन वा आऩूलतय गनय फढरा बएभा 
त्मस्तो ऺलतऩूलतय लतनय नऩने, य 

(ख) खण्ड (क) फभोशजभको ऩूवय लनधायरयत ऺलतऩूलतय लतदैभा सभफशन्धत 
आऩूलतयकताय, ऩयाभियदाता, सेवा प्रदामक वा लनभायण व्मवसामी खरयद 
सभझौता फभोशजभको कामय सभऩादन गने दाफमत्वफाट भकु्त हनु नससने। 

१३१.  लफर वा फवजकभा उल्रेख हनुऩुने कुया् (१) लनभायण व्मवसामी, आऩूलतयकताय, 
सेवा प्रदामक वा ऩयाभियदातारे मस लनमभ फभोशजभ बकु्तानीको रालग ऩेि गने 
यलनङ लफर वा अन्म कुनै लफर फवजकभा कभतीभा देहामका कुया उल्रेख गनुय 
ऩनेछ्–  

(क) लफर वा फवजकको लभलत, 
(ख) आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी, सेवाप्रदामक वा ऩयाभियदाताको 

नाभ ठेगाना, 
(ग) खरयद सभझौता,  



(घ) आऩूलतय गरयएको भारसाभान वा सेवाको फववयण वा सभऩन्न 
बएको लनभायण कामयको नाऩ, आकाय, ऩरयभाण य भूल्म, 

(ङ) लसऩभेन्ट तथा बकु्तानीको ितय, 
(च) खरयद सभझौता फभोशजभ लफर वा फवजक साथ ऩेि गनुयऩने 

आवश्मक कागजात, 
(छ) भारसाभानको खरयदको हकभा लफर वा फवजकसाथ खरयद 

आदेि, खरयद सभझौता वा फोरऩत्र स्वीकृलत ऩत्रभा ददईएको 
लनदेिन फभोशजभ नगयऩालरकारे तोकेको ढाॉचाको लसफऩङ्ग वा 
अन्म आवश्मक कागजात, य 

(ज) आफ्नो सभऩकय  ठेगाना ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ लफर वा फवजक प्राप्त बएऩलछ नगयऩालरकारे 

त्मस्तो लफर वा फवजक खरयद सभझौताभा उशल्रशखत प्रावधान 
फभोशजभको बए नबएको जाॉच गयी सो अनरुुऩको नबएभा सोको 
जानकायी सभफशन्धत आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी, सेवाप्रदामक वा 
ऩयाभियदाताराई तरुुन्त ददन ुऩनेछ ।  

 
१३२.  लफर वा फवजकको बकु्तानी  ्(१) खरयद सभझौता अनसुाय नगयऩालरकारे यलनङ 

लफर वा अन्म कुनै लफर फवजकको बकु्तानी गदाय कयायका ितय फभोशजभ 
देहामका कुनै वा सफै आधाय फभोशजभ गनय ससन ेकुया उल्रेख गनय सफकनेछ : 

(क) भालसक आधायभा,  
(ख) प्राफवलधक नाऩ जाॉच गयी नाऩी फकताफ (भेजयभेन्ट वकु) भा 

उल्रेख बएको वास्तफवक कामयसभऩादनको आधायभा,  
(ग) खरयद सभझौताभा सभऩन्न कामय भाऩन गने सूचकाङ्क 

तोफकएकोभा त्मस्तो सूचकाङ्क प्राप्त बएऩलछ य त्मस्तो सूचकाङ्क 
नतोफकएकोभा सभऩन्न बएको कामयको आधायभा,  

(घ) हस्तान्तयण गरयएको वा ऩूया गरयएको कामयको ऩरयभाणको 
आधायभा, य 

(ङ) लनमभ १३१ को उऩलनमभ (१) फभोशजभ वा प्रलततऩत्रको 
ितयको आधायभा । 

(२) यलनङ लफर वा अन्म कुनै लफर फवजकको बकु्तानी लरनको रालग 
आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी, सेवाप्रदामक वा ऩयाभियदातारे खरयद 
सभझौता फभोशजभ आवश्मक ऩने कागजात ऩेि गनुय ऩनेछ । 



(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभको ऩेि बएको यलनङ लफर वा अन्म कुनै लफर 
लफजक य कागजात सभफशन्धत अलधकायीरे ३० (तीस) ददनलबत्र स्वीकृत 
गयी खरयद सभझौता अनसुायको अवलधलबत्र बकु्तानी सभेत गनुय ऩनेछ । 

(४) नगयऩालरकारे उऩलनमभ (१) फभोशजभ बकु्तानी गदाय रयटेन्सन भनी वाऩत 
यलनङ वा अन्म लफर वा फवजकभा उशल्रशखत यकभको ऩाॉच प्रलतित 
यकभ कट्टा गयी याख्न ुऩनेछ । 
तय, खरयद सभझौताभा रयटेन्सन भनी कट्टा गनुय नऩने व्मवस्था बएभा 
त्मस्तो यकभ कट्टा गरयन े  छैन । 

(५) खरयद सभझौताभा लफर वा लफजक फभोशजभको यकभ शिघ्र बकु्तानी गयेभा 
आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी, सेवाप्रदामक वा ऩयाभियदातारे त्मस्तो 
बकु्तानीको लनशश्चत यकभ वा प्रलतित छुट ददन े कुया उल्रेख गरयएको 
बएभा नगयऩालरकारे त्मसयी बकु्तानी गदाय छुट यकभ कट्टा गयेय भात्र 
बकु्तानी ददन ुऩनेछ । 

(६) नगयऩालरकारे खरयद सभझौताभा देहामका व्मवस्था गनय ससनेछ्– 
(क) खरयद सभझौताभा अशघल्रो कुनै यलनङ लफर वा अन्म कुनै लफर 

फवजकभा रेशखएका कुया कुनै कायणवि वा बरूवि रेशखन गई 
बकु्तानी यकभ सच्माउन ु ऩने बएभा आपैरे वा सभफशन्धत 
आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी, सेवाप्रदामक वा ऩयाभियदाताको 
अनयुोधभा त्मस ऩलछका यलनङ लफर वा अन्म कुनै लफर 
फवजकभा त्मस्तो बकु्तानी यकभ सच्माउन वा हेयपेय गनय सफकन,े 
य 

(ख) आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी, सेवाप्रदामक वा ऩयाभियदातारे 
खरयद सभझौताको ितय फभोशजभ कामयसभऩादन नगयेभा यलनङ 
लफर वा अन्म कुनै लफर फवजक फभोशजभको बकु्तानी नददन वा 
काट्न ससने । 

(७) नगयऩालरकारे उऩलनमभ (१) फभोशजभको बकु्तानी खरयद सभझौताभा 
उशल्रशखत अवलधलबत्र ददन ु ऩनेछ । सो अवलधलबत्र बकु्तानी नददएभा 
खरयद सभझौता फभोशजभको व्माज बकु्तानी गनुय ऩनेछ । 

(८) आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी, सेवाप्रदामक वा ऩयाभियदाताराई ऩच्चीस 
हजाय रुऩैंमाॉबन्दा फढी यकभ बकु्तानी गदाय एकाउन्ट ऩेमी चेक वा 
फवधतुीम भाध्मभफाट बकु्तानी गनुय ऩनेछ । 

१३३. अशन्तभ बकु्तानी  ् (१) खरयद सभझौता फभोशजभ सभऩन्न बएको कामय 
नगयऩालरकारे स्वीकाय गयेऩलछ आऩूलतकताय, लनभायण व्मवसामी, सेवा प्रदामक वा 
ऩयाभियदाताराई कयायका ितय फभोशजभ अशन्तभ बकु्तानी ददन ुऩनेछ ।  



(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ अशन्तभ बकु्तानी ददॊदा लनभायण कामयको हकभा त्रफुट 
सच्चाउने अवलध सभाप्त बएऩलछ कामय सभऩादन जभानत य लनमभ १३२ 
को उऩलनमभ (४) फभोशजभ कट्टा गरयएको रयटेन्सन भनी यकभको 
ऩचास प्रलतित यकभ फपताय गनुय ऩनेछ । रयटेन्सन भनीको फाॉकी ऩचास 
प्रलतित यकभ सभफशन्धत आऩूलतकताय, लनभायण व्मवसामी वा सेवा 
प्रदामकरे सभफशन्धत आन्तरयक याजस्व कामायरमभा कय फववयण ऩेि 
गयेको प्रभाण कागजात ऩेि गयेऩलछ बकु्तानी ददन ुऩनेछ ।  
तय, त्रफुट सच्चाउने अवलधलबत्र सभफशन्धत लनभायण व्मवसामीरे त्रफुट 
नसच्माएभा नगयऩालरकारे रयटेन्सन भनी वा जभानत वाऩतको यकभ 
प्रमोग गयी त्रफुट सच्माउन ससनेछ । 

(३) मस लनमभभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन सॊमकु्त 
उऩिभको हकभा रयटेन्सन भनी बकु्तानी गदाय आन्तरयक याजश्व 
कामायरमभा कय फववयण ऩेि गयेको कागजात ऩेि बएऩलछ बकु्तानी 
ददइनेछ । 

(४) खरयद सभझौताभा लनभायण व्मवसामी, आऩूलतयकताय, सेवा प्रदामक वा 
ऩयाभियदातारे उऩलनमभ (१) फभोशजभ अशन्तभ बकु्तानी लरनको रालग 
नगयऩालरकासॉग देहामका दावी फाहेक अन्म दावी नगने कुया उल्रेख 
गनय सफकनेछ: 
(क) फविेष दावी, 
(ख) खरयद कामय सभऩादन गदाय उत्ऩन्न बएको वा हनुे तेस्रो ऩऺ 

प्रलतको लनभायण व्मवसामी, आऩूलतयकताय, सेवा प्रदामक वा 
ऩयाभियदाताको दाफमत्व, य 

(ग) खरयद सभझौताको सभऩादन गदाय तेस्रो ऩऺका सभफन्धभा 
लनभायण व्मवसामी, आऩूलतयकताय, सेवा प्रदामक वा 
ऩयाभियदातारे व्महोयेको तय नगयऩालरकासॉग दावी नगयेको य 
सभमभा जानकायी नबएको दाफमत्व सभफन्धी सोधबनायको 
दावी।  

१३४. कामय सभऩन्न प्रलतवेदन ऩेि गनुयऩने् (१) खरयद सभझौता फभोशजभ लनभायण कामय 
सभऩन्न बएको तीस ददनलबत्र सभफशन्धत लनभायण व्मवसामीरे लनभायण बए 
फभोशजभको (एज लफल्ट) नसिा नगयऩालरकाभा ऩेि गनुय ऩनेछ । 
(२) कुनै लनभायण कामय सभऩन्न बई त्रफुट सच्माउन े दाफमत्वको अवलध सभाप्त 

बएऩलछ प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतरे त्मस्तो लनभायण कामय स्वीकृत 
ड्रइङ्ग, लडजाइन वा स्ऩेलसफपकेिन फभोशजभ बए नबएको कुया प्राफवलधक 



कभयचायीफाट जाॉचफझु गयाई कामय सभऩन्न प्रलतवेदन तमाय गयाउन ु
ऩनेछ। 

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभ जाॉचफझु गने प्राफवलधकरे सभऩन्न लनभायण कामय 
स्वीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइन वा स्ऩेलसफपकेिन फभोशजभ बए नबएको जाॉच 
गयी नगयऩालरका सभऺ प्रलतवेदन ऩेि गनुय ऩनेछ । 

(४) उऩलनमभ (१) फभोशजभको लनभायण बए फभोशजभको नसिा य उऩलनमभ 
(३) फभोशजभ ऩेि बएको कामय सभऩन्न प्रलतवेदन फोरऩत्र स्वीकृत गने 
अलधकायी सभऺ ऩेि गनुय ऩनेछ ।  
तय, प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतरे फोरऩत्र स्वीकृत गयेको बए मस्तो 
प्रलतफेदन प्रभखु सभऺ य प्रभखुरे नै फोरऩत्र स्वीकृत गयेको बए 
कामयऩालरका सभऺ ऩेि गनुय ऩनेछ । 

(५) उऩलनमभ (४) फभोशजभको अलधकायीरे आवश्मक देखेभा कामय सभऩन्न 
प्रलतवेदनभा उशल्रशखत फवषमका सभफन्धभा आपैं रे जाॉचफझु गनय वा 
कुनै प्राफवलधक कभयचायी वा प्राफवलधक कभयचायीहरुको टोरी भापय त 
जाॉचफझु गयाउन ससनेछ ।  

(६) उऩलनमभ (५) फभोशजभ जाॉचफझु गदाय सभऩन्न लनभायण कामय स्वीकृत ड्रइङ्ग, 
लडजाइन वा स्ऩेलसफपकेिन फभोशजभ बएको ऩाइएभा त्मस्तो अलधकायीरे 
त्मस्तो लनभायण कामय स्वीकृत गनुय ऩनेछ । 

(७) उऩलनमभ (६) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩलन उऩलनमभ (४) 
फभोशजभ कामय सभऩन्न प्रलतवेदन ऩेि बएको लभलतरे ऩैँतारीस ददनलबत्र 
उऩलनमभ (५) फभोशजभ जाॉचफझु गने कामय सभऩन्न नबएभा त्मस्तो 
लनभायण कामय स्वत् स्वीकृत बएको भालननेछ । 

(८) मस लनमभभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन उऩलनमभ (३) 
फभोशजभ ऩेि बएको कामय सभऩन्न प्रलतवेदन दि राख रुऩैंमाॉसभभको 
लनभायण कामयको हकभा नगयऩालरकारे प्राफवलधक कभयचायीफाट जाॉच 
गयाउन ुऩनेछ । त्मसयी जाॉच गदाय वा गयाउॉदा त्मस्तो लनभायण कामय 
स्वीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइन वा स्ऩेलसफपकेिन फभोशजभ बएको ऩाइएभा 
प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतरे कामय सभऩन्न प्रलतवेदन स्वीकृत गनुय 
ऩनेछ। 

(९) मस लनमभ फभोशजभ कामय सभऩन्न प्रलतवेदन स्वीकृत बएऩलछ नगयऩालरकारे 
सभफशन्धत लनभायण व्मवसामीराई कामय सभऩन्न प्रभाणऩत्र (वकय  
कभप्रीसन सफटयफपकेट) ददन ुऩनेछ ।  

  



१३५. सभमबन्दा अशघ काभ सभऩन्न गनेराई ऩयुस्काय ददन सफकने् (१) खरयद 
सभझौताभा तोफकएको अवलधबन्दा अशघ काभ सभऩन्न गने लनभायण व्मवसामीराई 
नगयऩालरकारे ऩयुस्काय ददन ससन ेव्मवस्था गनय ससनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको ऩयुस्कायको यकभ लनधाययण गदाय खरयद 

सभझौताभा तोफकएको सभम बन्दा जलत ददन अशघ कामय सभऩन्न बएको 
हो त्मलत ददनका रालग उऩलनमभ (३) फभोशजभको आधायभा लनधाययण 
गनुय ऩनेछ । 

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभको दय लनधाययण गदाय लनभायण व्मवसामीरे खयीद 
सभझौताभा तोफकएको अवलधलबत्र काभ सभऩन्न गनय नसके वाऩत दैलनक 
रुऩभा जलत यकभ नगयऩालरकाराई ऩूवय लनधायरयत ऺलतऩूलतय लतनुय ऩने हो 
त्मलत नै यकभ फयाफयको दय लनधाययण गनुय ऩनेछ ।  

(४) मस लनमभभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन ऩयुस्कायको कुर 
यकभ सभझौता यकभको दि प्रलतितबन्दा फढी हनु ेछैन । 

 
१३६. सफुवस्ताको आधायभा खरयद सभझौताको अन्त्म गदाय ददनऩुने बकु्तानी : (१) 

नगयऩालरकारे ऐनको दपा ५९ को उऩदपा (४) फभोशजभ सावयजलनक फहतको 
रालग सफुवस्ताको आधायभा सभझौताको अन्त्म गयेकोभा सभफशन्धत आऩूलतयकताय, 
लनभायण व्मवसामी, ऩयाभियदाता वा सेवा प्रदामकराई देहाम फभोशजभको यकभ 
बकु्तानी ददन ुऩनेछ । त्मसयी बकु्तानी ददॊदा लनजरे कुनै ऩेश्की यकभ लरएको 
यहेछ बने त्मस्तो ऩेश्की कटाएय भात्र बकु्तानी ददन ुऩनेछ :– 

(क) स्वीकामय रुऩभा सभऩन्न बईसकेको कामय, आऩूलतय वा सेवा 
वाऩत गनुयऩने बकु्तानी फाॉकी बए सो बकु्तानी,  

(ख) खरयद सभझौता फभोशजभ नगयऩालरकाको प्रमोजनको रालग 
उत्ऩाददत भारसाभानको भूल्म, लनभायणस्थरभा ल्माइएका 
लनभायण साभग्री, 

(ग) लनभायण स्थरफाट उऩकयण हटाउन राग्न ेभनालसव खचय, 
(घ) लनभायण कामयभा भात्र रगाईएका फवदेिी कभयचायीको स्वदेि 

फपतॉ खचय, य  
(ङ) आवश्मक बए लनभायण कामयको सॊयऺण य सयुऺा खचय । 

(२) उऩलनमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन नगयऩालरकारे 
सावयजलनक फहतको रालग सफुवस्ताको आधायभा खरयद सभझौता अन्त्म 
गनय ददएको सूचना आऩूलतयकतायरे प्राप्त गयेको लभलतरे सात ददनलबत्र 
लसऩभेन्टको रालग तमाय हनु े य तमाय बएका भारसाभान त्मस्तो 
सभझौताका ितय य भूल्मभा स्वीकाय गनुय ऩनेछ ।  



(३) उऩलनमभ (२) भा उशल्रशखत भारसाभान फाहेक अन्म साभानको 
सभफन्धभा नगयऩालरकारे देहाम फभोशजभ गनय ससनेछ :— 
(क) भारसाभानको कुनै अॊि ऩूया गयाई सभझौताभा उशल्रशखत 

ितय य भूल्मभा प्राप्त गने, वा 
(ख) फाॉकी यहेका भारसाभानको आऩूलतय आदेि यद्ध गने य 

आऩूलतयकतायरे आॊशिक रुऩभा तमाय गयेको भारसाभान वा 
सेवा य सभझौता अन्त्म हनु ुअगावै आऩूलतयकतायरे खरयद गयेको 
साभग्री वा ऩाटयऩूजाय वाऩत आऩसी सहभलतफाट भञ्जुय गरयएको 
यकभ लनजराई बकु्तानी गने । 

१३७. खरयद सभझौता उल्रॊघन बए प्राप्त हनु े उऩचाय  ् (१) खरयद सभझौताभा 
आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी, ऩयाभियदाता वा सेवा प्रदामकरे खरयद 
सभझौताको उल्रॊघन गयेभा नगयऩालरकाराई प्राप्त हनु े उऩचाय उल्रेख गनुय 
ऩनेछ ।  
 (२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको उऩचाय ऐनको दपा ५९ भा रेशखएको 

अलतरयक्त देहाम फभोशजभ हनु ससनेछ :— 
(क) त्रफुटऩूणय कामय अस्वीकाय गने,  
(ख) त्रफुटऩूणय भारसाभान तत्कार हटाउन े य सभफशन्धत 

आऩूलतयकताय, लनभायण व्मफसामी, ऩयाभियदाता वा सेवा 
प्रदामकफाट प्रलतस्थाऩन गनय रगाउन,े 

(ग) सभमभा कामय सभऩादन हनु नसके वाऩतको ऩूफय लनधायरयत 
ऺलतऩूलतय प्राप्त गने, 

(घ) सभझौताको अन्त्म गने य सभझौता फभोशजभको काभ नगने 
आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी, सेवा प्रदामक वा 
ऩयाभियदाताको खचयभा त्मस्तो कामय सभऩन्न गयाउने, 

(ङ) आनषुाॊलगक ऺलतऩूलतय बयाउने, य 
(च) प्रचलरत कानून वा खरयद सभझौता फभोशजभ उऩरब्ध हनु े

अन्म उऩचाय । 
ऩरयच्छेद–१२ 

आम ठेक्का फन्दोफस्त सभफन्धी व्मवस्था 
१३८. आन्तरयक आमको रालग ठेक्का वन्दोवस्त गनय ससने् (१) प्रचलरत कानून 

फभोशजभ सबारे लनणयम गये अनसुायको कय, सेवािलु्क, दस्तूय तथा अन्म 
आन्तरयक आम असूर गनय एक आलथयक वषयको रालग ठेक्का फन्दोवस्त गनय 
सफकनेछ । 



तय, आन्तरयक आम फफृद्ध हनु े देशखएभा वा ऩटक ऩटक ठेक्का फन्दोफस्त गदाय 
प्रिासलनक दाफमत्व फढ्न जान ेअवस्थाभा फढीभा तीन वषयसभभको रालग एकैऩटक 
ठेक्का फन्दोफस्त गनय सफकनेछ । 
स्ऩष्टीकयण् मस लनमभको प्रमोजनको रालग “आन्तरयक आम” बन्नारे नेऩारको 
सॊफवधानको अनसूुची–  ८ य अन्म सॊघीम तथा प्रदेि कानूनरे प्रदान गयेको 
अलधकाय अन्तगयत यही आफ्नो ऺेत्रलबत्र सॊकरन गनय ऩाउने आम सभझन ुऩछय । 
(२) मस लनमभ फभोशजभ ठेक्का फन्दोफस्त गदाय रागत प्रबावकायी हनु,े 

प्रिासलनक सहजता हनुे वा आम फफृद्ध हनुससने अवस्थाभा ऐन य मस 
लनमभावरीको अधीनभा यही अन्म गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकासॊग 
आऩसी सहभलतद्वाया सॊमकु्त रुऩभा ठेक्का फन्दोफस्त गनय सफकनेछ । 

(३) मस लनमभ फभोशजभ ठेक्का फन्दोफस्त गदाय साभान्मतमा आलथयक वषय िरुु 
हनु ुअगालड नै ठेक्का सभझौता गरयससन ुऩनेछ ।  

(४) उऩलनमभ (१) फभोशजभ ठेक्का फन्दोवस्त गदाय देहामको कामयफवलध अऩनाउन ु
ऩनेछ :– 
क. आगाभी आलथयक वषयको रालग प्रत्मेक आन्तरयक आम श्रोतको 

उऩरब्धता, सभबाफवत ऩरयचारन, सो श्रोत ऩरयचारनको 
व्मवस्थाऩन तथा रागत य चार ु वषयको ठेक्का अङ्क सभेत फवचाय 
गयी आन्तरयक आमको प्रऺेऩण गयी न्मूनतभ ठेक अङ्क य असरुी 
कामयतालरका सभेत बएको कामायन्वमन कामय मोजना तमाय गनुय 
ऩनेछ । 

ख. खण्ड क. फभोशजभ असूरी कामयतालरका य कामायन्वमन कामयमोजना 
तमाय बईसकेऩलछ ठेक्का फन्दोफस्त गनयको रालग आलथयक ऐनरे 
लनधाययण गयेको दययेट, ठेक्काका साभान्म तथा फविेष ितयहरु य 
सूचनाभा उल्रेख गरयने कुयाहरु तथा अन्म आवश्मक फववयणहरु 
सभेत सभावेि बएको ठेक्का सभफन्धी कागजात तमाय गनुय ऩनेछ । 

ग. खण्ड क. फभोशजभको कामायन्वमन कामय मोजनाको आधायभा कुनै 
आन्तरयक आम ऩाॉच राख रुऩैमाॉ बन्दा कभ उठ्न ेबएभा सोझै 
वातायद्वाया य सो बन्दा फढी उठ्न े बएभा फोरऩत्र आह्वान गयी 
सभझौता गनुय ऩनेछ । 

घ. खण्ड ग. फभोशजभ फोरऩत्र आह्वान गदाय दिराख रुऩैमाॉसभभ बए 
स्थानीम स्तयभा लनमलभत प्रकािन हनुे दैलनक ऩलत्रका वा 
याफष्डमस्तयको ऩलत्रकाभा कभतीभा ऩन्र ददनको भमाद ददई सूचना 
प्रकािन गनुय ऩनेछ य त्मस्तो सूचना कामायरम, वडा कामायरमहरु, 
शजल्रा प्रिासन कामायरम, शजल्रा सभन्वम सलभलतको कामायरम, 



भारऩोत कामायरम, कोष तथा रेखा लनमन्त्रक कामायरम, तथा 
लनभायण व्मवसामी सॊस्था बए त्मस्ता सॊस्थाको कामायरमभा सभेत 
सवैरे देख्न ेगयी सावयजलनक ठाउॉभा सूचना टाॉस गयी सोको भचुलु्का 
वा टाॉसेको जानकायी प्राप्त गनुय ऩनेछ । दिराख रुऩैमाॉ बन्दा 
फढी बएभा कभतीभा तीस ददनको भमाद ददई याफष्डमस्तयको दैलनक 
ऩलत्रकाभा सूचना प्रकािन गनुय ऩनेछ । मस्तो सूचना कामायरमको 
वेबसाईटभा सभेत याख्न ुऩनेछ ।  

ङ. खण्ड घ. फभोशजभको सूचनाभा देहामका कुयाहरु खरुाउन ु ऩनेछ 
:– 

(१) ठेक्काका भखु्म भखु्म ितयहरु, 
(२) श्रोतगत य स्थानगत फववयण य उठाउन ुऩने आन्तरयक 

आमको सभबाफवत ऩरयभाण, 
(३) ठेक्का सभझौता फभोशजभको यकभ एकभषु्ट फझुाॉउदा छुट ददईने 

बए सो कुया, 
(४) फोरऩत्र पायभ प्राप्त हनुे स्थान य तरयका, 
(५) फोरऩत्र ऩठाउन ुऩने तरयका, 
(६) फोरऩत्र ऩठाउन ुऩने कामायरम वा अलधकायीको नाभ, 
(७) फोरऩत्र फाऩत राग्न ेदस्तयु, 
(८) फोरऩत्र दाशखरा हनुऩुने अशन्तभ लभलत य सभम, तथा फोरऩत्र 

खोलरने सभम, लभलत य स्थान, 
(९) फोरऩत्र उऩय लनणयम हनु ेलभलत,  
(१०) जभानत फाऩत याख्न ुऩने यकभ वा वैंङ्कग्मायेन्टीको फकलसभ य 

भान्म अवलध, 
(११) अन्म आवश्मक कुयाहरु । 

च. खण्ड ङ. को उऩखण्ड (७) फभोशजभ फोरऩत्र पायाभको दस्तयु 
कामभ गदाय लनमभ ५६ भा उल्रेख बए फभोशजभको भूल्म कामभ 
गनुय ऩनेछ । 

छ. खण्ड ङ. फभोशजभ प्रकाशित सूचनाको भमादलबत्र ऩनय आएका 
फोरऩत्रहरुको दताय, खोल्ने कामयफवलध, फोरऩत्रदाताको प्रलतलनलधरे 
ऩेि गनुयऩने फववयण तथा अन्म कामयफवलध मसै लनमभावरीभा 
उल्रेख बए फभोशजभ हनुेछ । 

ज. खण्ड घ. फभोशजभ प्रथभ ऩटक फोरऩत्र आव्हान गदाय फोरऩत्र ऩनय 
नआएभा वा यीत ऩूवयकको एउटा ऩलन फोरऩत्र प्राप्त नबएभा वा 
कफोर अङ्क अनभुालनत न्मूनतभ ठेक्का अङ्कबन्दा कभ बएभा ऩफहरो 



ऩटकको रालग तोफकएको भमादबन्दा कभतीभा आधा भमाद ददई 
ऩनु् फोरऩत्र आह्वान गनुय ऩनेछ । 

झ. खण्ड ज. फभोशजभ दोस्रो ऩटक सूचना प्रकािन गदाय ऩलन फोरऩत्र 
नऩयेभा कभतीभा सात ददनको भमाद ददई खण्ड ङ. फभोशजभको 
सूचनाभा देहामको कुयाहरु थऩ गयी सावयजलनक फढाफढको सूचना 
प्रकािन गनुय ऩनेछ्– 
(१) फढाफढ हनुे स्थान, 
(२) फढाफढ हनुे सभम य लभलत, 
(३) अन्म आवश्मक कुयाहरु । 

(५) उऩलनमभ (४) को खण्ड ङ. य खण्ड झ. फभोशजभ प्रकाशित सूचना फभोशजभ 
फोरऩत्र ददन े वा डाॉक फोल्न े व्मशक्तरे आपूरे कफूर गयेको अङ्कको ऩाॉच 
प्रलतित यकभ नगदै वा सूचनाभा तोफकएको फैंङ्कभा जभानत वाऩत यकभ 
जभभा गयेको सक्कर बौचय वा नेऩार याष्ड फैंङ्कफाट भान्मता प्राप्त फैङ्करे जायी 
गयेको कभतीभा नब्फे ददन भमाद बएको फवडवण्डको सक्कर प्रलत सॊरग्न याख्न ु
ऩनेछ । 

 तय, मस लनमभ फभोशजभ वढावढ गदाय कवोर अङ्क तोफकए फभोशजभको 
न्मूनतभ अङ्कबन्दा घटी हनु आएभा याजश्व ऩयाभिय सलभलतको लसपारयसभा 
नमाॉ न्मूनतभ अङ्क कामभ गयी ऩून् मस लनमभावरी अनसुायको प्रकृमा 
अऩनाई आन्तरयक आम सॊकरनको व्मवस्था गनय सफकनेछ । 

(६) मस लनमभावरी फभोशजभ जपत हनुे अवस्थाभा फाहेक उऩलनमभ (५) 
फभोशजभ याशखएको जभानत वाऩतको यकभ सो जभानत याख्न े व्मशक्त वा 
सॊस्थारे ददएको फोरऩत्र वा फोरेको डाॉक अस्वीकृत बएको लभलतरे तीस 
ददनलबत्र लनजराई फपताय गनुय ऩनेछ । 

तय, कुनै ठेक्काको चरन ऩूजॉ नलरएसभभ वा ऩट्टा नउठाएसभभ जभानत फपताय 
नगयी स्थलगत याख्न फाधा ऩने छैन । 

(७) उऩलनमभ (४) अन्तगयत प्रकाशित सूचनाभा फढाफढको रालग तोफकददएको 
सभम वा लभलतबन्दा ऩलछ वा त्मस्तो सूचनाभा फढाफढको रालग तोफकददएको 
स्थानभा फाहेक अन्म कुनै स्थानभा वा हरुाक, पोन वा फ्माससद्वाया फोरेको 
कुनै ऩलन डाॉक उऩय कुनै कायफाही गरयने छैन । 

(८) मस लनमभ फभोशजभ ऩनय आएका वोरऩत्र वा डाॉक फढाफढको प्रस्तावको 
रालग ऩेि बएका कागजातहरु फोरऩत्रका सतय फभोशजभ बए नबएको हेयी 
मस लनमभावरी फभोशजभको फोरऩत्र भूल्माॊकन सलभलतरे लसपारयस सफहत 
लनणयमको रालग ऩेि गनऩुनेछ । 



१३९. ठेक्का स्वीकृत गने् (१) लनमभ १३८ फभोशजभ प्रकाशित सूचना अनसुाय दाशखरा 
बएको कुनै वा सफै फोरऩत्र वा फोरेको कुनै वा सफै डाॉक लनमभ १३८ को 
उऩलनमभ (८) फभोशजभको लसपारयसका आधायभा कुनै कायण देखाई वा 
नदेखाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गनय ससनेछ । 

(२) मस लनमभ फभोशजभ ठेक्का स्वीकृत गदाय ठेक्काका सतयहरु ऩूया गयी सायबतू 
रुऩभा प्रबावग्राही देशखएका फोरऩत्रहरु भध्मे सफैबन्दा फढी अॊक कफोर 
गनेको फोरऩत्र स्वीकृत गनुय ऩनेछ । 

(३) लनमभ १३८ फभोशजभ डाॉक फढावढ गदाय न्मूनतभ अङ्कफाट फढाफढ िरुु गयी 
सफैबन्दा फढी डाॉक कफोर गनेवाराको डाॉक तत्कारै लनमभ ६१ 
फभोशजभको धयौटी वा वैंङ्क ग्मायेन्टी लरई स्वीकृत गनुय ऩनेछ । 

(४) मस ऩरयच्छेद फभोशजभको फोरऩत्र वा सावयजलनक फढाफढको डाॉक स्वीकृत 
गने अलधकाय लनमभ ७६ भा उशल्रशखत अलधकायीहरुराई सोही लनमभभा 
उल्रेख बए फभोशजभ हनुेछ । 

१४०. ऩट्टा ददन ेय कफलुरमत गयाउने  ्(१) मस लनमभावरी फभोशजभ आन्तरयक आम 
उठाउन ेफोरऩत्र वा डाॉक स्वीकृत बैसकेऩलछ कामायरमरे सात ददनलबत्र सोको 
सूचना फोरऩत्र वा डाॉकवाराराई ददनऩुनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ सूचना जायी गदाय फाटोका भमाद फाहेक सात ददनको 
भमाद ददई सो भमादलबत्र आफ्नो कफूर फभोशजभ कफलुरमत गनय नआएभा 
त्मस ऩलछको फोरऩत्र वा डाॉकवाराराई ठेक्का ददइने फवषम स्ऩष्ट खोरी सूचना 
ताभेर गनुय गयाउन ुऩनेछ ।  

स्ऩष्टीकयण् मस लनमभको प्रमोजनको रालग स्थानीम ऩत्रऩलत्रकाभा प्रकाशित 
गरयएको सावयजलनक सूचनाराई सूचना ताभेरी बएको भालननेछ ।  

(३) उऩलनमभ (१) य (२) फभोशजभ जायी बएको सूचनाको भमादभा फोरऩत्र वा 
डाॉकवारा हाशजय बई कफलुरमत गनय भञ्जूय गयेभा लनजफाट तरुुन्त कफलुरमत 
गयाई लनजराई ऩट्टा वा चरन ऩूजॉ ददन ु ऩनेछ । त्मस्तो फोरऩत्र वा 
डाॉकवारा हाशजय नबएभा वा आफ्नो कफरु फभोशजभ कफलुरमत गनय भञ्जूय 
नगयेभा लनज ऩलछको दोस्रो, तेस्रो िभ अनसुाय अरु फोरऩत्र वा 
डाॉकवाराराई प्राथलभकता ददई उऩलनमभ (२) फभोशजभको सूचना जायी गयी 
ठेक्का फन्दोफस्त गनुय ऩनेछ । मसयी दोश्रो, तेश्रो िभ अनसुाय सभझौता 
गनुयऩने अवस्थाभा सभझौता गनय नआउने फोरऩत्र वा डाॉकवाराको धयौटी 
जपत गनुयऩनेछ । जपत गयेको धयौटी यकभ बन्दा तल्रो िभभा जाॉदाको 
फोर यकभको अन्तय वढी हनु ेबएभा सो अन्तय वयावयको यकभ अशघल्रो 
िभको फोरकतायवाट सयकायी वाॉकी सयह असूर उऩय गरयनेछ । 



तय, मसयी ठेक्का वन्दोवस्त गदाय त्मस्तो यकभ अनभुान गयेको अङ्क बन्दा कभ हनु े
यहेछ बने मस लनमभावरीको प्रकृमा ऩमुायई ऩनु् फोरऩत्र आव्हान गनुयऩनेछ 
। 

(४) लनमभ १३८ को उऩलनमभ (२) फभोशजभ सॊमकु्त रुऩभा फोरऩत्र आव्हान 
गनुयऩने अवस्थाभा सोको व्मवस्थाको रालग फोरऩत्र वा फढाफढको रालग 
कामयसतय तोकी सॊमकु्त सलभलतको व्मवस्था   गनुयऩनेछ । सॊमकु्त सलभलतको 
अशख्तमायवारारे फोरऩत्र खोलरएको वा डाॉक फोराइएको तीन ददनलबत्र 
फोरऩत्र वा डाॉक स्वीकृत गने वा नगने लनणयमका रालग सॊमकु्त सलभलत सभऺ 
ऩेि गयी लनकासा बए फभोशजभ गनुय ऩनेछ । सॊमकु्त सलभलतरे ऩेि बएको 
ऩन्र ददनलबत्र फोरऩत्र वा डाॉक स्वीकृत बए वा नबएको लनकासा 
ददइससनऩुनेछ । तोफकएको भमादलबत्र ऩेि नगयेको वा लनकासा नददएको 
कायणरे कुनै हानी नोससानी बएभा मसयी हानी नोससानी बएको यकभ 
जसको फढराई वा राऩयवाहीरे गदाय हानी नोससानी बएको हो सोही 
व्मशक्तफाट असूर उऩय गरयनेछ । 

(५) फोरऩत्र वा डाॉक स्वीकृत बए ऩलछ त्मस्तो वोरऩत्रदाता वा डाॉकवाराफाट 
स्वीकृत ठेक्का अङ्कको कुर यकभको नेऩार याष्ड फैङ्कफाट भान्मता प्राप्त 
वाशणज्म फैंङ्कको कभतीभा छ भफहना भमाद बएको ऩयपयभेन्स वण्ड वा नगदै 
यकभ प्राप्त बएऩलछ ठेक्का ऩाउन े सफै ितय खरुाई सभफशन्धत ठेकेदायसॉग 
कवलुरमत गयाई ऩट्टा ददन ुऩनेछ । 

(६) फोरऩत्र वा डाॉक स्वीकृत बएको सूचना प्राप्त बएऩलछ सो सूचनाभा तोफकएको 
भमादलबत्र फोरऩत्र वा डाॉकवारारे चरन ऩूजॉ नलरएभा वा ऩट्टा नउठाएभा 
लनजरे लनमभ १३८ को उऩलनमभ (५) फभोशजभ याखेको जभानत जपत गयी 
सॊशचत कोषभा दाशखरा गरयनेछ । 

१४१. ठेक्का यकभको फकस्ता फझुाउन ेतरयका  ् (१) आन्तरयक आम उठाउने कामयको 
ठेक्का फन्दोफस्त गदाय असूर गनुय ऩने फकस्ताको अङ्क लनधाययण ठेक्का सभफन्धी 
सूचना य फोरऩत्रभा उशल्रशखत असूरी कामयतालरका य अन्म ितय फभोशजभ 
हनुेछ । 
तय, मसयी कामयतालरका फनाउॉदा याजस्व उठ्ने सभबाव्म सभम य बकु्तानी गने 
फकस्ताको सभम लभरान बएको य फकस्ताहरु फीचको सभमान्तय चाय भफहनाबन्दा 
फढी नबएको हनु ुऩनेछ । 
(२) ठेकेदायरे सभझौताको सभमभा ठेक अनसुायको सभऩूणय यकभ एकभषु्ट 

फझुाएभा औशचत्म हेयी फढीभा दि प्रलतितसभभ छूट ददन सफकनेछ । 
तय मस्तो छूटको प्रलतित फोरऩत्र वा फढाफढको सूचनाभा उल्रेख बएको हनु ु

ऩनेछ । 



१४२. ठेक्का तोड्ने् (१) ऩट्टा कफलुरमतको कुनै ितय फशखयराऩ हनुे काभ गयेकोभा वा 
त्मस्तो ितय फभोशजभ गनुय ऩने कुनै काभ नगयेभा फाहेक मस लनमभावरी 
फभोशजभ ऩट्टा कफलुरमत बैसकेऩलछ ठेक्काको अवलध बकु्तान नहुॉदै फीचैभा कुनै 
ठेक्का तोड्न वा छोड्न हुॉदैन । 

(२) कुनै ठेकेदायरे तोकेको दयबन्दा फढी दयभा कय असूर गयेभा वा सभझौताभा 
उल्रेख नबएका भारवस्तभुा कय, सेवािलु्क वा दस्तयु असूर गयेभा वा 
अन्म तहरे लरएको कयको प्रभाण हुॉदाहुॉदै दोहोयो हनु ेगयी कय असूर गयेभा 
त्मस्तो यकभ य सोही यकभ फयाफयको यकभ हजायना स्वरुऩ त्मस्तो 
ठेकेदायफाट असूर गयी फढी लरएको वा दोहोयो ऩनय गएको यकभ सभफशन्धत 
व्मशक्तराई फपताय गरयनेछ । 

(३) उऩलनमभ (२) भा उशल्रशखत फिमाकराऩ ऩनु् दोहोरयएभा त्मस्तो ठेकेदायको 
ठेक्का तोडी धयौटी जपत गरयनेछ । मसयी धयौटी जपत गयी नमाॉ ठेक्का 
वन्दोवस्त गदाय साफवकको यकभ बन्दा कभ यकभ प्राप्त बएभा य नमाॉ ठेक्का 
वन्दोवस्त गदाय रागकेो यकभ असूर उऩय नबएभा सयकायी वाॉकी सयह 
असूर उऩय गयी लनजको नाभ कारोसूचीभा याखी अन्म स्थानीम तहहरु य 
व्मवसाम दताय वा इजाजत ऩत्र ददन ेकामायरमराई सभेत जानकायी ददइनेछ । 

(४) उऩलनमभ (३) फभोशजभ ठेक्का तोलडएको अवस्थाभा फाॉकी ठेक्का अवलधको 
लनलभि फोरऩत्र वा डाॉक फढाफढको प्रलतस्ऩधायभा यहेका िभानसुायका 
फोरऩत्रदाता वा डाॉकवारासॉग दाभासाहीरे नमाॉ ठेक्का अॊक कामभ गयी 
लनमभानसुायको धयौटी यकभ य फैंक ग्मायेण्टी लरई साफवकको स्वीकृत 
ठेक्काको दयभा नमाॉ असूरी कामयतालरका फनाई ठेक्का फन्दोफस्त गनय सफकनेछ 
। मसयी फाॉकी अवलधको रालग ठेक्का फन्दोफस्त गनय नसफकएभा कामायरमरे 
ऩनु् फोरऩत्र आह्वान गनुयऩनेछ । 

(५) उऩलनमभ (४) फभोशजभ नमाॉ ठेक्का फन्दोफस्त गनय वा ऩनु् ठेक्का फन्दोफस्त 
गनय राग्न ेसभम सभभको फीचको अवलधका रालग कामायरमरे आम सॊकरन 
सभफन्धी अन्म उऩमकु्त व्मवस्था गनय ससनेछ । 

(६) उऩलनमभ (३) फभोशजभ ठेक्का तोलडएकोभा त्मसफाट बएको नोससानी य 
सभवशन्धत ठेकेदायफाट लरन ु ऩने फाॉकी बएभा त्मसको दि प्रलतित छुट 
सभेत सो ठेकेदायरे याखेको जभानतफाट असूर नबए लनजफाट सयकायी फाॉकी 
सयह असूर उऩय गरयनेछ । 

तय आलथयक ऐनरे तोकेको आधायभा काफ ुफाफहयको ऩरयशस्थलत ऩयी ठेकेदायरे सो 
ठेक्काको काभ गनय नसकेको यहेछ बन ेसबारे सो फभोशजभ असूर गनुय ऩने 
यकभभध्मे याजश्व ऩयाभिय सलभलतको ऩयाभियभा उऩमकु्त यकभ लभनाहा ददन 
ससनेछ । 



(७) मस लनमभभा जे सकैु रेखेको बएताऩलन सॊघीम सयकाय वा प्रदेि सयकायको 
लनणयम वा अदारतको पैसरा फभोशजभ कुनै ठेक्का तोड्न ुऩने बएभा त्मस्तो 
ठेक्काको सभझौता फभोशजभको कूर अवलध य ठेक्का तोडेको लभलतराई आधायभा 
ठेक्का नचरेको अवलधको दाभासाहीरे हनुे यकभ फपताय गने गयी ठेक्का तोड्न 
वाधा ऩयेको भालनने छैन । 

 
१४३. फसमौता यकभ असूरी सभफन्धी व्मवस्था  ् (१) कामायरमरे फवलबन्न कायणवाट 

असूर हनु नसकी वाॉकी यहेको फसमौता यकभ असूर गनय फसमौता असूरी 
कामयमोजना वनाई यकभ असूर उऩय गनुय ऩनेछ ।  

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ असूर गनुयऩने यकभ असूरीको रालग स्थानीम 
प्रिासन, प्रहयी, नागरयक सभाज वा अन्म व्मशक्तको सभेत सहमोग लरन 
सफकनेछ । 

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभ सहमोग प्राप्त बै फसमौता यकभ असूरी बएभा 
सभफशन्धत व्मशक्त वा सॊस्थाराई असूरी अङ्कको फढीभा ५ प्रलतितसभभ यकभ 
ऩयुस्काय स्वरुऩ उऩरव्ध गयाउन   सफकनेछ । एक बन्दा वढी व्मशक्त वा 
सॊस्थाको सफिमताभा फसमौता यकभ असूरी बएको बए मस्तो ऩयुस्काय यकभ 
दाभासाहीफाट उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(४) उऩलनमभ (१),(२) य (३) फभोशजभको प्रकृमाफाट ऩलन यकभ असूर उऩय 
हनु नसकेभा सयकायी वाॉकी सयह यकभ असूर उऩय गरयनेछ । 

१४४. सभऩशि तथा उत्ऩादनको लफफि सभवन्धी व्मवस्था  ् (१) नगयऩालरकारे आफ्नो 
स्वालभत्वभा यहेको य आपूरे गयेको उत्ऩाददत वस्त ुतथा सेवाको लफफि गदाय 
मस लनमभको अलधनभा यही गनुयऩनेछ। 
तय, अचर सभऩशि लफिी गदाय नेऩार सयकायको स्वीकृलत लरनऩुनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) अनसुाय अन्म उत्ऩादनहरुको भूल्म लनधाययण एवॊ लफिी 
प्रफिमा व्मवस्थाऩनका रालग कामयऩालरकारे आवश्मक कामयफवलध तम 
गनयससनेछ । 

ऩरयच्छेद–१३ 
फववाद सभाधान सभफन्धी व्मवस्था 

१४५. फववाद सभाधान सभफन्धी सॊमन्त्र  ्नगयऩालरका य लनभायण व्मवसामी, आऩूलतयकताय, 
सेवा प्रदामक वा ऩयाभियदाताफीच खरयद सभझौता कामायन्वमनको लसरलसराभा 
कुनै फववाद उत्ऩन्न बएभा ऐनको दपा ५८ वभोशजभ आऩसी सहभलतफाट फववाद 
सभाधान गनुयऩने फवषम, फववाद सभाधानको रालग लनवेदन ददन ेप्रफिमा, आऩसी 
सहभलतको रालग हनुे फैठक तथा लनणयमहरुको प्रफिमा सभेत खरयद सभझौताभा 
उल्रेख गयी त्मस्तो फववाद सभाधान गनुयऩनेछ ।  



 
 
१४६. भध्मस्थको भाध्मभद्धाया फववाद सभाधान गने् लनमभ १४५ फभोशजभको 

प्रफिमाद्वाया खरयद सभझौता कामायन्वमनको फवषमभा नगयऩालरका य लनभायण 
व्मवसामी, ऩयाभियदाता वा सेवाप्रदामकफीच उत्ऩन्न बएको फववाद आऩसी 
सहभलतवाट सभाधान हनु नसकेभा प्रचलरत कानून फभोशजभ भध्मस्थको 
भाध्मभफाट त्मस्तो फववाद सभाधान गने कायफाही िरुु गनुयऩनेछ ।  

ऩरयच्छेद–१४ 
ऩायदशियता य आचयण सभफन्धी व्मवस्था 

१४७. खरयद कायफाही सभफन्धी कागजात उऩरब्ध गयाउन ु ऩने् प्रचलरत कानून 
फभोशजभ रेखा ऩयीऺण, अनगुभन, अनसुन्धान वा लनयीऺण गनय अलधकाय प्राप्त 
लनकामरे खरयद कायफाही सभफन्धी कुनै कागजात भाग गयेभा नगयऩालरकारे 
त्मस्तो कागजात भनालसव सभमभा उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

१४८. खरयद सभझौताको सावयजलनक सूचना  ् (१) खरयद सभझौता सभऩन्न बएको तीन 
ददनलबत्र सो सूचना नगयऩालरकारे आफ्नो सूचना ऩाटीभा टाॉस गयी शजल्रा 
सभन्वम सलभलतको कामायरम, कोष तथा रेखा लनमन्त्रक कामायरमको सूचना 
ऩाटीभा सभेत टाॉस गनय रगाउने व्मवस्था गनुय ऩनेछ ।  

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको सूचना नगयऩालरकारे आफ्नो वेवसाइटभा याखी 
सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमभा सभेत ऩठाउन ुऩनेछ ।  

(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभको सूचनाभा फोरऩत्र वा ऩयाभिय सेवा भूल्माङ्कन 
ऩरयणाभको अलतरयक्त फोरऩत्र, प्रस्ताव वा लसरवन्दी दयबाउऩत्र सभफन्धी 
सूचना प्रकािन बएको लभलत, सभाचायऩत्रको नाभ, सूचना सॊख्मा, खरयदको 
फवषम, सभझौता गने फोरऩत्रदाता, प्रस्तावदाता वा लसरवन्दी 
दयबाउऩत्रदाताको नाभ य ठेगाना य सभझौताको भूल्म खरुाउन ुऩनेछ ।  

१४९. ऩयाभियदातारे स्वाथय फझाउन नहनुे् (१) ऩयाभियदातारे नगयऩालरकाको सवोऩरय 
फहत हनु ेगयी व्मावसाफमक, वस्तगुत य लनष्ऩऺ ऩयाभिय सेवा प्रदान गनुय ऩनेछ।  
(२) ऩयाभियदातारे ऩयाभिय सेवा प्रदान गदाय आपनो वतयभान वा बफवष्मको 

अन्म काभसॉग स्वाथय फाशझन ेगयी काभ गनुय हुॊदैन ।  
(३) ऩयाभिय सेवा सभफन्धी काभको प्रकृलत ऩयाभियदाताको अन्म कुनै सेवाग्राही 

प्रलतको फवगत वा वतयभान दाफमत्वसॉग फाशझने खारको वा लनजरे 
नगयऩालरकाको सवोिभ फहत हनुे गयी कामय सभऩन्न गनय नससन ेखारको 
बएभा लनजराई ऩयाभियदाताको रुऩभा लनमशुक्त गनय सफकन ेछैन ।  
उदाहयण् कुनै आमोजनाको ईशन्जलनमरयङ्ग लडजाईन तमाय गनयको रालग 
लनमकु्त गरयएको ऩयाभियदाताराई सोही आमोजनाको वातावयणीम 



भूल्माङ्कन गने ऩयाभियदाता लनमकु्त गनय वा सयकायी स्वालभत्वको कुनै 
सॊस्थाको लनजीकयण सभफन्धी ऩयाभियदाताराई त्मस्तो सभऩशि खरयद 
गने खरयदकतायको ऩयाभियदाता लनमकु्त गनय वा लनजराई वा लनजको 
नशजकको नातेदाय वा लनजको सॊस्थाको साझेदायको नाभभा त्मस्तो 
सभऩशि खरयद गनय अनभुलत ददन सफकने छैन ।  
तय टनय की सभझौता वा लडजाईन य लनभायण सभझौताको हकभा मो 
व्मवस्था रागू हनुेछैन । 

(४) कुनै आमोजनाको रालग भारसाभान उऩरब्ध गयाउने वा लनभायण कामय गने 
पभय य त्मससॉग सभफशन्धत अन्म सॊस्था वा व्मशक्तरे सोही आमोजनाको 
रालग ऩयाभिय सेवा प्रदान गनय य कुनै मोजना तमाय वा कामायन्वमन गने 
काभको रालग लनमकु्त बएको ऩयाभियदात ृपभय वा सोसॉग सभफशन्धत 
अन्म सॊस्था वा व्मशक्तरे त्मस्तो आमोजनाको रालग भारसाभान आऩूलतय 
गनय ससने छैन । 

१५०. प्ररोबन, भ्रष्टाचाय वा जारसाजीजन्म व्मवहायको सूचना् नगयऩालरकाका कुनै 
ऩदालधकायीरे लनजराई कुनै फोरऩत्रदाता वा प्रस्तावदातारे प्ररोबन ददन प्रस्ताव 
गयेभा वा अन्म कुनै भ्रष्टाचाय वा जारसाजीजन्म काभ गयेको थाहा ऩाएभा सोको 
सूचना प्रभखु वा सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमराई ददन ुऩनेछ । 

१५१. सऩुरयवेऺण य जाॉचफझु गनय ससने् खरयद कायफाहीभा सॊरग्न ऩदालधकायीरे ऐन 
य मस लनमभावरीभा उशल्रशखत कामयफवलध ऩारन गये नगयेको सभफन्धभा 
नगयऩालरकारे सभम सभमभा सऩुरयवेऺण य जाॉचफझु गयाउन ुऩनेछ । 

१५२. कारोसूचीभा याख्ने्  (१) नगयऩालरकारे ऐनको दपा ६३ फभोशजभ कुनै 
फोरऩत्रदाता, प्रस्तावदाता, ऩयाभियदाता, सेवाप्रदामक, आऩूलतयकताय, लनभायण 
व्मवसामी वा अन्म व्मशक्त, पभय, सॊस्था वा कभऩनीराई कारो सूचीभा याख्न ु
ऩयेभा त्मस सभफन्धी फवस्ततृ फववयण य कायण खरुाई सभफद्ध कागजात सफहत 
सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमराई रेखी ऩठाउन ुऩनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमरे 

फोरऩत्रदाता, प्रस्तावदाता, ऩयाभियदाता, सेवाप्रदामक, आऩूलतयकताय, 
लनभायण व्मवसामी वा अन्म व्मशक्त, पभय, सॊस्था वा कभऩनीराई कारो 
सूचीभा याख्न,े खरयद कायवाहीभा बाग लरन योक रगाउने य सोको 
अलबरेख याख्न ेप्रफिमा प्रचलरत सॊघीम कानून फभोशजभ हनुेछ । 

(३) मो लनमभावरी प्रायभब हनु ु अशघ नगयऩालरकारे कुनै फोरऩत्रदाता, 
प्रस्तावदाता, लसरफन्दी दयबाउऩत्रदाता, ऩयाभियदाता, सेवाप्रदामक, 
आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी वा अन्म व्मशक्त, पभय, सॊस्था वा 
कभऩनीराई कारो सूचीभा याखेको वा याख्न े लनणयम गयेको बएभा सो 



कुयाको जानकायी मो लनमभावरी प्रायभब बएको तीस ददनलबत्र 
सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमराई ऩठाउन ुऩनेछ । 

१५३. कारो सूचीफाट पुकुवा गने् कारो सूचीफाट पुकुवा गने कामय प्रचलरत सॊघीम 
कानून फभोशजभ सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमफाट हनुेछ । 

ऩरयच्छेद–१५ 
फवफवध 

१५४. खरयद कामयको अनगुभन सभफन्धी व्मवस्था  ् मस लनमभावरी फभोशजभ गरयन े
सावयजलनक खरयद कामयको अनगुभन ऐनको दपा ६५ तथा प्रचलरत अन्म सॊघीम 
कानूनभा उल्रेख बए फभोशजभ सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमरे गनेछ।  

१५५. फविेष ऩरयशस्थलतभा खरयद गने सभफन्धी व्मवस्था  ् (१) ऐनको दपा ६६ 
फभोशजभ खरयद गदाय नगयऩालरकारे खरयदको आवश्मकताको लरशखत फववयण, 
गणुस्तय, ऩरयभाण, ितय य कामय सभऩन्न गने अवलध जस्ता फववयण तमाय गयी 
आकशस्भक ऩरयशस्थलतको साभना गनय आवश्मक ऩरयभाण य सभामावलधका रालग 
भात्र मथासभबव प्रलतस्ऩधाय गयाई वा एउटा भात्र लनभायण व्मवसामी, आऩूलतयकताय, 
ऩयाभियदाता वा सेवा प्रदामकसॉग लरशखत दयबाउ वा प्रस्ताव लरई स्वच्छ य 
उशचत भूल्मको रालग वाताय गयी खरयद गनुय     ऩनेछ । 
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ खरयद गरयएको बएभा देहामका कुया खलु्न े

कागजात लनमभ १५९ फभोशजभको अलबरेखभा याख्न ुऩनेछ :—  
(क) फविेष ऩरयशस्थलत सभफन्धी फववयण, 
(ख) तत्कार खरयद नगदाय सावयजलनक सयुऺा, फहत तथा साभदुाफमक 

स्वास््मभा ऩने सॊकट, 
(ग) खरयदका अन्म फवलध अऩनाउन नसफकन ेकायण य आधाय । 

(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभ नगयऩालरकारे दिराख रुऩैमाॉबन्दा फढी यकभको 
खरयद गयेको बएभा त्मसयी खरयद बएको फववयणको सावयजलनक सूचना 
प्रकािन गनुय ऩनेछ य सोको जानकायी सावयजलनक खरयद अनगुभन 
कामायरमराई ऩठाउन ुऩनेछ । 

१५६. फवद्यतुीम सॊचाय भाध्मभको प्रमोग  ्(१) ऐनको दपा १४ को उऩदपा (२) को 
प्रमोजनको रालग नगयऩालरकारे मथासभबव सावयजलनक खरयद अनगुभन 
कामायरमको वेव ऩोटयर प्रमोग गयी फवद्यतुीम प्रणारीफाट खरयद व्मवस्थाऩन 
गनुयऩनेछ । 
(२) सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमरे सभम सभमभा जायी गयेको 

फवद्यतुीम खरयद प्रणारीफाट हनु ेखरयदको कामयफवलध, प्रणारी य मसका 
अन्तयलनफहत लसद्धान्त नगयऩालरकारे अनिुयण गनुयऩनेछ ।  



१५७. भूल्माङ्कन सलभलत  ्(१) ऐनको दपा ७१ फभोशजभको भूल्माङ्कन सलभलतको गठन 
देहाम फभोशजभ हनुेछ्–  
(क) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत वा लनजरे तोकेको अलधकृत–सॊमोजक 
(ख) आलथयक प्रिासन िाखा प्रभखु   – सदस्म 
(ग) फवषमसॉग सभफशन्धत प्राफवलधक फविेषऻ (सभबव बए सभभ अलधकृतस्तय)

 – सदस्म 
(घ) कानून अलधकृत     – सदस्म 

(२) खरयद एकाईको प्रभखुरे उऩलनमभ (१) फभोशजभको सलभलतको सशचवको 
रुऩभा काभ गनेछ ।  

(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभको भूल्माङ्कन सलभलतरे प्रभखु प्रिासकीम 
अलधकृतको स्वीकृलत लरई सयकायी वा गैय सयकायी ऺेत्रका फवषम 
फविेषऻराई आफ्नो फैठकभा आभन्त्रण गनय ससनेछ ।  

(४) उऩलनमभ (१) फभोशजभको सलभलतराई ऩयाभियदाताको सहमोग आवश्मक 
बएभा स्वीकृत कामयिभ य फजेटको अधीनभा यही नगयऩालरकारे ऐन य 
मस लनमभावरीको कामयफवलध अऩनाई ऩयाभियदाता लनमकु्त गयी ददन 
ससनेछ ।  

(५) उऩलनमभ (१) फभोशजभको सलभलतरे दयबाउऩत्र, फोरऩत्र वा प्रस्ताव 
भूल्माङ्कन गने काभभा आपूराई सहमोग गनय उऩसलभलत गठन गनय 
ससनेछ ।  

(६) भूल्माङ्कन सलभलतको सशचवरे सलभलतको फैठकको भाईन्मटु तमाय गयी याख्न ु
ऩनेछ य सलभलतभा छरपर बएका सभऩूणय फवषमको पाईर खडा गयी 
याख्न ुऩनेछ । 

(७) भूल्माङ्कन सलभलतरे आफ्नो कामयफवलध आपै लनधाययण गनय ससनेछ । 
(८) भूल्माङ्कन सलभलतरे मस लनमभभा उल्रेख बए फभोशजभ प्रभखु सभऺ 

भूल्माङ्कन प्रलतवेदन ऩेि गनुय ऩनेछ । 
१५८. दययेट लनधाययण सलभलत  ्(१) नगयऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रबय वा कुनै बागभा छुटै्ट 

रागू हनु े गयी लनभायण साभग्री य ढुवानीको दययेट, भेशिन तथा उऩकयणको 
बाडा य काभदायको ज्मारा लनशश्चत गनय देहामका सदस्महरु यहेको एक दययेट 
लनधाययण सलभलत यहनेछ :– 

(क) प्रभूख÷अध्मऺ    – अध्मऺ 
(ख) प्रभूख प्रिासकीम अलधकृत   – सदस्म 
(ग) प्रभखु÷अलधकृत प्रलतलनलध, कोष तथा रेखा लनमन्त्रक कामायरम

 – सदस्म 
(घ) कामयऩालरकारे तोकेको कामयऩालरका सदस्म एक जना–सदस्म 



(ङ) प्रलतलनलध, स्थानीम तहका नेऩार लनभायण व्मवसामी भहासॊघ  – 
 सदस्म 

(च) प्रलतलनलध, स्थानीम तहका उद्योग वाशणज्म सॊघ – सदस्म 
(छ) प्रभखु, प्राफवलधक भहािाखा÷िाखा  –  सदस्म–सशचव 

(२) दययेट लनधाययण सलभलतरे लनभायण साभग्री वा ढुवानीको दययेट लनधाययण गदाय 
प्रचलरत फजाय दयको आधायभा लनधाययण गनुय ऩनेछ । मसयी लनधाययण 
गरयने दययेट बाद्र १५ गतेलबत्र लनधाययण गयी ससन ु ऩनेछ । मसयी 
आफ्नो ऺेत्रलबत्र रागूहनु े दययेट लनधाययण गदाय लछभेकका अन्म 
नगयऩालरकासॉग सभेत सभन्वम गयी लनधाययण गनुय ऩनेछ । 

(३) दययेट लनधाययण सलभलतरे प्रत्मेक वषय नगयऩालरकाभा चरन चल्तीभा यहेका 
ढुवानी साधनको ढुवानी दय सभेत तोफकददन ुऩनेछ ।  

(४) मस लनमभ फभोशजभ लनधायरयत दययेट कामयऩालरकाफाट स्वीकृत गयी सोको 
जानकायी शजल्रा प्रिासन कामायरम य कोष तथा रेखा लनमन्त्रक 
कामायरभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

(५) दययेट लनधाययण सलभलतको वैठक सभफन्धी कामयफवलध सलभलत आपैरे 
लनधाययण गये फभोशजभ हनुेछ । 

१५९. खरयद कायफाहीको अलबरेख  ् (१) नगयऩालरकारे हयेक खरयद कायफाहीको 
लनशभत छुटै्ट पाइर खडा गयी याख्न ुऩनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको पाईरभा अन्म कागजातका अलतरयक्त देहामका 

कागजातहरु सभेत याख्न ुऩनेछ :  
(क) सभझौता पाइरको ऩॊशजका,  
(ख) फोरऩत्र वा ऩूवयमोग्मताको रालग गरयएको आह्वानको सूचना, 
(ग) फोरऩत्र, ऩूवयमोग्मता वा प्रस्ताव आव्हान सभफन्धी कागजातहरु,  
(घ) फोरऩत्र सभफन्धी कागजात, ऩूवयमोग्मता सभफन्धी कागजात वा प्रस्ताफ 

सभफन्धी कागजात सभफन्धभा फोरऩत्रदातारे स्ऩष्टीकयणको रालग गयेको 
अनयुोध य सो सभफन्धभा नगयऩालरकारे सवै सहबागी फोरऩत्रदाता वा 
प्रस्ताफदाताहरुराई ऩठाएको जवाप, 

(ङ) फोरऩत्रदाता वा ऩयाभियदातासॉग गरयएको फोरऩत्र ऩेि गनुय ऩूवयको 
फैठकको भाईन्मटु य नगयऩालरकारे सो भाईन्मटुको प्रलतलरफऩ सवै 
सहबागी फोरऩत्रदाता वा प्रस्तावदाताहरुराई ऩठाएको प्रभाण, 

(च) फोरऩत्र खोल्दाको भाईन्मटु, 
(छ) फोरऩत्रको भूर प्रलत,  



(ज) फोरऩत्र भूल्माॊकन सलभलतरे फोरऩत्र भूल्माॊकनको लसरलसराभा 
फोरऩत्रदाता वा प्रस्तावदाताराई सोधेको प्रश्न य सभफशन्धत फोरऩत्रदाता 
वा प्रस्तावदाताफाट नगयऩालरकाराई ऩठाएको जवाप, 

(झ) ऩूवयमोग्म बएका फोरऩत्रदाताको मोग्मता भूल्माङ्कनको प्रलतवेदन,  
(ञ) ऩूवयमोग्म फोरऩत्रदाताको सूची,  
(ट) वाताय गरयएको बए सोको भाईन्मटु, 
(ठ) सपर फोरऩत्रदाताराई ऩठाइएको स्वीकृलतको प्रायशभबक सूचनाको 

प्रलतलरफऩ,  
(ड) असपर फोरऩत्रदाताहरुराई ऩठाइएको सूचनाको प्रलतलरफऩ,  
(ढ) खरयद सभफन्धभा प्रकाशित सफै सूचना, 
(ण) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत सभऺ य ऩनुयावरोकन सलभलत सभऺ ददएको 

लनवेदन य सोका सभफन्धभा सभफशन्धत नगयऩालरकारे ऩेि गयेको याम 
प्रलतफिमा, जानकायी तथा सो सभफन्धभा बएको लनणयम,  

(त) खरयद सभझौता,  
(थ) प्रगलत प्रलतवेदन, इन्भ्वाइस य लनयीऺण प्रलतवेदन जस्ता खरयद 

सभझौताको कामायन्वमनसॉग सभफशन्धत कागजात,  
(द) खरयद सभझौताभा सॊिोधन गरयएको बए सो सभफन्धी कागजात, 
(ध) भारसाभान प्रालप्त, लनयीऺण य स्वीकृलत रगामतका कागजात,  
(न) लनभायण व्मफसामी, आऩूलतयकताय, ऩयाभियदाता वा सेवा प्रदामकसॉग बएका 

सभऩूणय ऩत्राचाय, 
(ऩ) सव–कन्रासटयको अनयुोध य सो सभफन्धभा नगयरे ददएको जवाप,  
(प) भूल्माङ्कन प्रलतवेदन य सोसॉग सभफशन्धत सभऩूणय कागजात, य  
(फ) खरयद सभझौता सभफन्धी फववाद सभाधान गनय बएको कायफाहीसॉग 

सभफशन्धत कागजात । 
(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभको अलबरेख खरयद कायफाही टुॊगो रागकेो 

कभतीभा सात वषयसभभ सयुशऺत याख्न ुऩनेछ । 
(४) मस लनमभ फभोशजभ अलबरेख याख्दा मस लनमभावरीभा त्मस्तो अलबरेखको 

ढाॉचा लनधाययण गरयएकोभा सोही फभोशजभ य ढाॊचा लनधाययण नबएकोभा 
सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमरे लनधाययण गयेको ढाॉचा फभोशजभ 
याख्न ुऩनेछ ।  

(५) मस लनमभ फभोशजभ अलबरेख याख्दा नगयऩालरकारे प्रत्मेक बौलतक 
सभऩलतको अलबरेख याख्न ु   ऩनेछ । 



(६) उऩलनमभ (५) फभोशजभ अलबरेख याख्दा त्मस्तो सभऩलतको भूल्म ऩचास 
राख रुऩैमाॉबन्दा फढी यहेछ बन ेसो सभऩलतको रागत भूल्म, हा्यसकट्टी 
य भभयत सभबाय खचय सफहतको फववयण खरुाउन ुऩनेछ । 

(७) फोरऩत्रको भाध्मभफाट गरयने खरयद कामयको सभझौता कामायन्वमन 
बइसकेऩलछ सो कामयसभऩन्न बएको सॊशऺप्त फववयण प्रभाशणत गयी आफ्नो 
कामायरमको वा सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमको वेब साइटभा 
याख्नऩुनेछ । 

१६०. अलधकाय प्रत्मामोजन : (१) ऐन य मस लनमभावरीभा व्मवस्था बएका रागत 
अनभुान सॊिोधन गने, खरयद सभझौता सॊिोधन गने, खरयद सभझौताको भमाद 
थऩ गने य बेरयएिन आदेि गने अलधकाय प्रत्मामोजन गनय सफकन ेछैन । 
(२) उऩलनमभ (१) भा उशल्रशखत अलधकायहरु फाहेक मस लनमभावरी फभोशजभ 

व्मवस्था बएका अरु अलधकायहरु सो अलधकाय प्रमोग गने अलधकाय प्राप्त 
अलधकायीरे आपू भलुनको कुनै अलधकृतराई प्रत्मामोजन गनय ससनेछ ।  

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभ प्रत्मामोजन बएको अलधकायका सभफन्धभा त्मसयी 
अलधकाय प्रत्मामोजन गने अलधकायीको उियदाफमत्व यफह यहनेछ । 

(४) उऩलनमभ (२) फभोशजभ अलधकाय प्रत्मामोजन गने अलधकायीरे आपूरे 
प्रत्मामोजन गयेको अलधकाय फभोशजभ बए गयेका काभको सभफन्धभा 
सभफशन्धत अलधकायीफाट सभम सभमभा आवश्मक जानकायी लरई याख्न ु
ऩनेछ ।  

१६१. ढाॉचा तोसन ससने् (१) मस लनमभावरी फभोशजभ खरयद गरयने भारसाभान, 
ऩयाभिय सेवा य अन्म सेवाको रागत अनभुान रगामतका फवषमको ढाॉचा 
भहारेखा ऩयीऺकद्वाया तोफकएको ढाॉचासॉग भेर खाने गयी कामयऩालरकारे तोसन 
ससनेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ स्वीकृत गरयएको ढाॉचा स्थानीम याजऩत्रभा सूचना 

प्रकािन गनुयऩने छ ।  
१६२. अनसूुचीभा हेयपेय वा थऩघट : नगय कामयऩालरकारे प्रचलरत सॊघीम कानूनभा 

तोफकएको ढाॉचासॉग भेर खाने गयी स्थानीम याजऩत्रभा सूचना प्रकािन गयी 
अनसूुचीभा आवश्मक थऩघट वा हेयपेय गनय ससनेछ । 

१६३ . फचाउ  ् मस अशघ नगयऩालरकारे प्रचलरत काननु वभोशजभ गयेका खरयद 
सभवन्धी काभ कायवाही मसै लनमभावरी फभोशजभ बए गयेको भालननेछ । 

 
अनसूुची – १ 

(लनमभ ११ को उऩलनमभ (७) सॉग सभफशन्धत) 
लनभायण कामयको रागत अनभुान लनकाल्न ेतरयका 

 



 

आइटभ एकाई आइटभको 
दययेट 

आइटभको 
जभभा ऩरयभाण 

आइटभको 
जभभा खचय 

आइटभ 
(१) 
आइटभ 
(२) 
आइटभ 
(३) 
इत्मादद 

 (च) 
(छ) 
(ज) 
. 

(ट) 
(ठ) 
(ड) 
. 

(च)X(ट) 
(छ)X(ठ) 

(ज) X( ड) 

. 

जोड = (व) = (च)X(ट)  + (छ)X(ठ)  + (ज) X( ड) + ..................)  

वकय  चाटय स्टाप खचय – (व) को २.५ प्रलतितरे = ०.०२५ X (त) 

सानालतना अन्म खचय – (व) को २.५ प्रलतितरे = ०.०२५ X (त) 

जभभा रगत इफष्टभेट अङ्क = १.०५ X (त) 

नोट : फोरऩत्रको अङ्कराई तरुना गदाय रगत अनभुान अङ्क (व) राई भालनन ुऩछय । 

  आइटभको जभभा (कुर) दययेट लनकाल्ने तरयका् 
श्रलभकहरुको खचय ...........................................................   (क) 

लनभायण साभग्रीको खचय ......................................... .............  (ख) 

माशन्त्रक उऩकयणको बाडा (तैल्म ऩदाथय सफहत) ......................  (ग) 

वास्तफवक दययेट (क+ख+ग)  ............................................  (घ) 

फोरऩत्र दाताको ओबयहेड  = (घ को १५ प्र.ि.) = ०.१५ X(घ).....  (ङ) 

जभभा दययेट (च) = (घ)  + (ङ) 

नोट:   उऩयोक्त अनसुाय रागत अनभुान तमाय गरयसकेऩलछ फजेट व्मवस्थाऩनको 
रालग आवश्मकतानसुाय जभभा रागत अनभुानभा भूल्म सभामोजन 
कशन्टन्जेशन्स वाऩत १० प्रलतितरे, फपशजकर कशन्टन्जेशन्स वाऩत १० 
प्रलतितरे य भूल्म अलबवदृद्व कय यकभ सभेत थऩ गयी रागत अनभुान कामभ 
गनुय ऩनेछ । 



अनसूुची–२ 

(लनमभ १३ को उऩलनमभ (४) सॉग सभफशन्धत) 
ऩयाभिय सेवाको रागत अनभुानको ढाॉचा 

 

 

 

 

सेवा खचय िीषयक 

(क) 

एकाई 

(ख) 

िीषयकको 
प्रलत इकाई 
दय (ग) 

िीषयकको 
जभभा 
ऩरयभाण 

(घ) 

शिषयकको जभभा 
रागत (ङ)  

(गXघ) 

िीषयक (१) 
जनिशक्तको ऩारयश्रलभक 
(ङ१) 

   ङ१= (गxघ) 

िीषयक (२)  

भ्रभण, फसोफास, 

भारसाभान वा 
उऩकयण वा सेवा 
रगामतका सोधबनाय 
हनुे खचय (ङ२) 

   ङ२=(गxघ) 

िीषयक (३)  

तारीभ, गोष्ठी, कागजात 
छऩाई वा अनवुाद 
रगामतका अन्म 
पुटकय खचय (ङ३ ) 

   ङ३=(गxघ) 

कुर जभभा रागत (च) 
   

     च= 

(ङ१+ङ२+ङ३) 

कामायरमको 
व्मवस्थाऩन खचय 
५प्रलतित (छ)  

   छ =(च x ०.०५) 

कूर रागत अनभुान 
अङ्क (ज)  

   ज =  (च + छ) 

 
१. फोरऩत्र तरुनाको रालग कुर रागत अनभुान अङ्क (ज) हनुेछ ।  
२. ऩारयश्रलभक खचय (ङ१), सोधबनाय हनु ेखचय (ङ२) य अन्म पुटकय खचय (ङ३) को 

फवस्ततृ फववयण तमाय गयी मस रागत अनभुान पायाभको साथभा याखी प्रस्ततु 
गनुय ऩनेछ ।  



३. उऩयोक्त अनसुाय रागत अनभुान तमाय गरयसकेऩलछ फजेट व्मवस्थाऩनको रालग 
आवश्मकता अनसुाय जभभा रागत अनभुानभा भूल्म सभामोजन कशन्टन्जेन्सी वाऩत 
१० प्रलतितरे, फवलबन्न कय वाऩत १० प्रलतितरे य भूल्म अलबवदृद्व कय यकभ 
सभेत थऩ गयी कूर रागत अनभुान अङ्क कामभ गनुय ऩनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची–३ 

(लनमभ १७ को उऩलनमभ (३) खण्ड (च) सॉग सभफशन्धत) 
सूमोदम नगयऩालरका 

नगय कामयऩालरकाको. कामायरम 

१ नॊ. प्रदेि 

प्रलततऩत्र अलबरेख खाता 
खाता ऩाना नॊ. 

++ लस
.न
ॊ. 

प्रलत
तऩ

त्र 
खो

लर
न े

प
भयक

ो न
ाभ

 

प्रलत
तऩ

त्र 
नॊ.
 य
 लभ

लत 

यक
भ 

फवष
म 

अव
लध

 

प्रलत
तऩ

त्र 
खो

रेक
ो फ

ैंक
क
ो न

ाभ
 य
 ठे

गा
ना

 

फन्
द 

हनु
े लभ

लत 

भम
ाद 

थऩ
 ग

येक
ो ल
भल
त 

फन्
द 

बए
क
ो ल
भल
त 

ऩ ेश्
क
ी ख

ात
ा 

ऩान
ा न

ॊ. 

साभान 
उत्ऩशि 
बएको 

कै
फप

मत
 

देि
 

उत्
ऩाद

न 
बए

क
ो ल
भल
त 

य 
भो
डेर

 

              

              

              

 

 

 

चढाउनेको नाभथय    प्रभाशणत गनेको नाभ थय - 
सही -     सही- 
लभलत -     लभलत-  
 

 

 

 

        
   

  

        

     

 

 

 

 

 

अनसूुची–४ 



(लनमभ १९ को उऩलनमभ (१) सॉग सभफशन्धत)  
भौजदुा सूचीभा दताय हनुका रालग ददइन ेलनवेदनको ढाॉचा  

लभलत.....................  
श्री कामायरम प्रभूख ज्मू       
सूमोदम नगयऩालरका 
नगय कामयऩालरकाको कामायरम 

फवषम-  भौजदुा सूचीभा दताय गयी ऩाउॉ  । 

 

सूमोदम नगयऩालरकाको सावयजलनक खरयद लनमभावरी,, २०७५ को लनमभ १९ को 
उऩलनमभ (१) फभोशजभ तऩशिरभा उशल्रशखत फववयण अनसुायको ऩषु्ट्याई गने 
कागजात सॊरग्न गयी भौजदुा सूचीभा दताय हनु मो लनवेदन ऩेि गयेको छु । 

तऩशिर 

१.  भौजदुा सूचीको रालग लनवेदन ददने व्मशक्त, सॊस्था, आऩलुतयकताय, लनभायण व्मवसामी, 
ऩयाभियदाता वा सेवा प्रदामकको फववयण 

क) नाभ-    ख) ठेगाना - 

ग) ऩत्राचाय गने ठेगाना-  घ) भखु्म व्मशक्तको नाभ - 
ङ) टेलरपोन नॊ.   च) भोवाइर नॊ. - 

२. भौजदुा सूचीभा दताय हनुका रालग लनभन फभोशजभको प्रभाणऩत्र सॊरग्न गरयएको 
छ। 

(क) सॊस्था वा पभय दतायको प्रभाणऩत्र छ ÷छैन  
(ख) नफवकयण गरयएको छ ÷छैन 

(ग) भूल्म अलबवफृद्ध कय वा स्थामी रेखा नभवय दतायको प्रभाणऩत्र छ ÷छैन 

(घ) कय चकु्ताको प्रभाणऩत्र छ ÷छैन  
(ङ) कुन खरयदको रालग भौजदुा सूचीभा दाताय हनु लनवेदन ददन ेहो, सो 

काभको रालग इजाजत ऩत्र आवश्मक ऩने बएभा सो को प्रलतलरफऩ छ 
÷छैन 

 

३. सावयजलनक लनकामफाट हनुे खरयदको रालग दताय हनु चाहेको खरयदको प्रकृलतको 
फववयण - 

(क) भारसाभान आऩूलतय : (भारसाभानको प्रकृलत सभेत उल्रेख गने)  

(ख) लनभायण कामय: 
(ग) ऩयाभिय सेवा : (ऩयाभिय सेवाको प्रकृलत सभेत उल्रेख गने)  

(घ) अन्म सेवा : (अन्म सेवाको प्रकृलत उल्रेख गने) 

 
 

लनवेदन ददएको लभलत  :पभयको छाऩ :   लनवेदकको नाभ :  



आ. व.:  -      हस्ताऺय: 

 

 

 

 

अनसूुची–५ 
(लनमभ १९ को उऩलनमभ (२) सॉग सभफशन्धत) 

 
भौजदुा सूचीभा दताय बएको लनस्साको ढाॉचा 

 
श्री सूमोदम नगयऩालरका 

नगय कामयऩालरकाको कामायरम 
१ नॊ. प्रदेि 

भौजदुा सूचीभा दताय बएको प्रभाण 
प्र.ऩ.नॊ. : 
सूची दताय नॊ. :  
श्री........................................................... फाट मस............. नगय 
कामयऩालरकाको कामायरमभा आलथयक वषय ..............का 
रालग......................... लनभाणय कामय÷ सेवा÷भारसाभान उऩरब्ध गयाउने प्रमोजनाथय 
भौजदुा सूचीभा सूचीकृत हनु ऩाउॉ बनी लभलत ........................... भा मस कामायरमभा 
लनवेदन प्राप्त हनु आएको भौजदुा सूचीभा दताय गयी मो लनस्सा÷प्रभाण उऩरब्ध 
गयाइएको छ ।  

 
दताय गने अलधकायीको दस्तखत 

अनसूुची –६ 
(लनमभ १३ को उऩलनमभ (३) सॉग सभफशन्धत) 
भौजदुा सूचीको अलबरेख दताय ऩशुस्तकाको ढाॉचा 

श्री सूमोदम नगयऩालरका 
नगय कामयऩालरकाको कामायरम 

१ नॊ प्रदेि  
भौजदुा सूचीको अलबरेख दताय ऩशुस्तका 

(आलथयक वषय ...........) 



लस.नॊ
. 

द
ताय 
नॊ. 
 

व्मशक्त/पभयको फववयण 

 

काभको 
फववयण 
(लनभायण, 
भारसाभान
, ऩयाभिय 
सेवा, 
गैसस, 

अन्म सेवा) 

भारसाभान
/ सेवाको 
प्रकृलत 

कैफपम
त 

ना
भ 

ठेगा
ना 

सभऩ
कय  

व्मशक्त 

सभऩ
कय  नॊ. 

   

           

           

 

 

 



अनसूुची – ७ 
(लनमभ २२ को उऩलनमभ (१) सॉग सभफशन्धत) 
भारसाभान वा अन्म सेवाको खरयद सभझौता 

 भारसाभान वा अन्म सेवा खरयद गदाय देहाम फभोशजभको सभझौता भध्मे कुनै एक 
सभझौता गयी खरयद गनय सफकनेछ – 
(क) खास भारसाभान वा अन्म सेवा आऩूलतय सभझौता  ् कुनै खास काभको रालग 

आवश्मक ऩने कच्चा ऩदाथय, उऩकयण, पभायस्मफुटकल्स, औषलध, औजाय वा अन्म 
मस्तै फविेष प्रकृलतका भारसाभान खरयद गनयको रालग खास भारसाभान वा अन्म 
सेवा आऩूलतय सभझौता गनय सफकनेछ । 

(ख) सॊयचनात्भक वा एकाई दय सभझौता  ्खरयद सभझौताभा उशल्रशखत भारसाभान वा 
अन्म सेवा नगयऩालरका रे भाग गयेको सभमभा खरयद सभझौताभा उशल्रशखत दय 
य ितय फभोशजभ एक वा एक बन्दा फढी आऩूलतयकतायफाट प्राप्त गने व्मवस्था गनयको 
रालग सॊयचनात्भक वा एकाई दय सभझौता गनय सफकनेछ । 

मो सभझौताभा नगयऩालरकारे खरयद गने भारसाभान वा अन्म सेवाको न्मूनतभ य 
अलधकतभ ऩरयभाण खरुाउन ुऩनेछ । 

मो सभझौता साभान्मतमा एक वषय बन्दा वढी अवलधको हनु ेछैन ।  
(ग)  फहवुषॉम सभझौता  ्देहामको अवस्थाभा फहवुषॉम सभझौता गनय सफकनेछ :– 

(क) वाफषयक खरयद सभझौता गयी खरयद गनुय बन्दा फहवुषॉम सभझौता गयी खरयद 
गदाय नगयऩालरकाराई सायबतू रुऩभा राब हनुे बएभा,  

(ख) खरयद सभझौताको अवलधभा खरयदको ऩरयभाण सायबतू रुऩभा थऩघट नहनु े
बएभा,  

(ग) खरयद सभझौता अवलधबय खरयद गरयन ेभारसाभानको लडजाईन ऩरयवतयन नहनु े
बएभा, य  

(घ) भारसाभान आऩूलतयसॉग सभफशन्धत प्राफवलधक जोशखभ फढी नबएभा। 
(घ) लडजाईन, आऩूलतय य जडान सभझौता  ् ठूरा ऩावय प्रान्ट वा ऩभऩीङ स्टेिन जस्ता 

उच्च वा जफटर प्रफवलध मकु्त भारसाभानको लडजाइन गने, लनभायण स्थरभा आऩूलतय 
गयी जडान गने ऩयीऺण सञ्चारन गने य त्मस्तो भारसाभानको सञ्चारन गनय 
नगयऩालरकाका कभयचायीराई आवश्मकतानसुाय तालरभ ददने व्मवस्था गनय 
लडजाइन, आऩूलतय य जडान सभझौता गनय सफकनेछ । मस्तो सभझौता लडजाइन, 
आऩूलतय य जडान कामय भध्मे कुनै दईु कामय गनयको रालग सभेत गनय सफकनेछ ।  

(ङ) टनय की सभझौता  ् भरखाद उत्ऩादन गने, दगु्ध प्रिोधन गने जस्ता उच्च 
प्रफवलधमकु्त औद्योलगक ल्ऩान्टको कामय सभऩादन ऺभता उल्रेख गयी त्मस्तो 
ल्ऩान्टको लडजाइन, आऩूलतय, लनभायण य जडान कामय खरयद सभझौताभा उल्रेख बए 



फभोशजभ सभऩन्न गयी नगयऩालरकाराई हस्तान्तयण गने व्मवस्था गनयको रालग 
टनयकी सभझौता गनय सफकनेछ ।  

(च)  लडजाईन, आऩूलतय, जडान य भभयत सभबाय सभझौता  ् ठूरा फोइरय, ठूरा ऩावय 
प्रान्ट, ऩशभऩङ स्टेिन, टफायइन, यज्जभुागय, येरभागय, केफरकाय, एसेभफरीराइन, 
औद्योलगक प्रान्ट जस्ता उच्च वा जफटर प्रफवलध मकु्त भारसाभानको लडजाइन गने, 
लनभायण स्थरभा आऩूलतय गयी जडान गने, ऩयीऺण सञ्चारन गने, त्मस्तो 
भारसाभानको सञ्चारन गनय सभफशन्धत सावयजलनक लनकामका कभयचायीराई 
आवश्मकता अनसुाय तारीभ ददन े य त्मस्तो सॊयचनाको भभयत सभबाय सभेत गने 
व्मवस्था गनय लडजाइन, आऩूलतय, जडान य भभयत सभबाय सभझौता गनय सफकनेछ ।  

नोट् खण्ड (क), (ख), (घ) य (ङ) फभोशजभका सभझौता वहवुषॉम सभझौता सभेत हनु 
ससनेछ । 

अनसूुची – ८ 
(लनमभ २३ सॉग सभफशन्धत) 

लनभायण कामयको खरयद सभझौता 
नगयऩालरकारे कुनै लनभायण कामय गयाउनको रालग देहामको सभझौता भध्मे कुनै एक 
सभझौता गनय ससनेछ :— 
(क) एकाई दय सभझौता : लनभायण कामयको ऩरयभाण सभझौता हुॊदाका फखत मफकन 

नबएको वा लनभायण कामय प्रलत एकाई कामय लफर अप सवान्टीटीभा उशल्रशखत 
दयभा गयाउन े व्मवस्था गनय एकाई दय सभझौता गनय सफकनेछ । मस्तो एकाई 
दयभा फोरऩत्रदातारे प्रस्ताफवत लनभायण कामय सभऩन्न गनय आवश्मक ऩने साभग्री, 
श्रभ य अन्म कुया सभावेि गनुय ऩनेछ ।  
नगयऩालरकारे मस सभझौता फभोशजभ बएको काभ वाऩत बकु्तानी गदाय लनभायण 
स्थरको नाऩ जाॉचफाट मफकन बएको लनभायण कामयको ऩरयभाणराई प्रलत एकाई 
दयरे गणना गयी हनु आउन ेयकभ बकु्तानी गनुय ऩनेछ ।  

(ख) एकभषु्ट यकभ सभझौता  ्बलूभगत ऩानीको ऩाईऩराईन जडान जस्ता नाऩ जाॉच गनय 
कदठन हनु े लनभायण कार्र्मय वा ऩरुको सॊयचना जस्ता नाऩ जाॉच गनय सफकने लनभायण 
कामय गयाउन एकभषु्ट यकभ सभझौता गनय सफकनेछ । मो सभझौता गदाय लनभायण 
कामय सभफन्धी सफै प्रकायका जोशखभ य दाफमत्व लनभायण व्मवसामीभा यहने गयी गनुय 
ऩनेछ । 

तय सभझौता बई लनभायण कामय सरुु बएऩलछ नगयऩालरकारे लनभायणभा कुनै फकलसभको 
ऩरयवतयन गनय आदेि ददएको कायणरे लनभायण व्मवसामीको आलथयक दाफमत्व वफृद्ध 
बएभा त्मस्तो दाफमत्व नगयऩालरकारे व्महोनुय ऩनेछ । 

(ग) रागत सोधबनाय सभझौता  ् लनभायण व्मवसामीरे एकाई दय सभझौता फभोशजभ काभ 
गनय भञ्जुय नगने वा गनय नससन े ठूरो जोशखभमकु्त य काभ गने ऩरयशस्थलत 



ऩूवायनभुान गनय नसफकन ेप्रकृलतको लनभायण कामय गयाउनका रालग रागत सोधबनाय 
सभझौता गनय सफकनेछ । मो सभझौता गयी गरयने लनभायण कामय वाऩत लनभायण 
व्मवसामीराई बकु्तानी ददॊदा लनजरे त्मस्तो लनभायण कामय गदाय गयेको वास्तफवक 
खचय, सो कामयकोु े शियोबाय खचय य स्वीकृत रागत अनभुानभा उल्रेख बएको 
भनुापा थऩी हनु आएको यकभ बकु्तानी ददन सफकनेछ । मो सभझौता गयी लनभायण 
कामय गयाउॉदा नगयऩालरकाको प्रभखुरे रागत सोधबनायको अलधकतभ यकभको 
सीभा लनधाययण गनुय ऩनेछ य सो सीभा बन्दा फढी रागत सोधबनाय ददन ुऩने बएभा 
फवबागीम प्रभखुको ऩूवय स्वीकृती लरन ुऩनेछ । 

(घ) सभम य साभग्री दय सभझौता  ्खरयद सभझौता गने सभमभा कुनै लनभायण कामयको 
भभयत सभबाय गनय राग्ने श्रभ य साभग्रीको ऩूवायनभुान गनय नसफकन ेबई श्रभराई 
सभमको आधायभा य साभग्रीराई एकाई दयको आधायभा गणना गयी काभ 
गयाउनको रालग सभम य साभग्री दय सभझौता गनय सफकनेछ । मो सभझौता गदाय 
लनभायण व्मवसामीराई देहाम फभोशजभ बकु्तानी हनु ेकुया स्ऩष्ट रुऩभा उल्रेख गनुय 
ऩनेछ :– 

(क) लनभायण व्मवसामीको श्रभराई प्रलतघण्टा वा प्रलत ददन वा प्रलत भफहनाको 
आधायभा फवबाजन गयी हनु आएको यकभभा शियोबाय खचय य स्वीकृत 
रागत अनभुानभा उल्रेख बएको भनुापा जोड्दा हनु आउन ेयकभ, य 

(ख) खरयद सभझौताभा उशल्रशखत यकभको सीभा लबत्र यही भभयत सभबाय गनय 
रागकेो साभग्रीको भूल्मको बकु्तानी यकभ ।  

(ङ)  लडजाइन य लनभायण सभझौता  ्कुनै लनभायण कामयको लडजाइन य लनभायण एउटै 
लनभायण व्मवसामीफाट गयाउनको रालग लडजाइन य लनभायण सभझौता गनय 
सफकनेछ । नगयऩालरकारे मस सभझौता फभोशजभको काभ सरुु गदाय 
प्राफवलधक वा प्राफवलधकहरुको सभूहराई लनभायण कामयको लडजाईन जाॉच्न 
रगाई स्वीकृत गयेऩलछ भात्र सरुु गनुय ऩनेछ । त्मसयी लडजाइन जाॉच गने 
प्राफवलधक वा प्राफवलधकहरुको सभूहरे त्मस्तो लडजाईन, ड्रईङ तथा रागत 
अनभुान जाॉच य स्वीकृत गदाय मस लनमभावरी फभोशजभ जाॉच तथा स्वीकृत 
गने कामयफवलध अऩनाई जाॉच तथा स्वीकृत गनुय ऩनेछ ।  

(च) व्मवस्थाऩन सभझौता  ्लनभायण कामयको गणुस्तय य सभऩन्न गने अवलध सभफन्धी 
कानूनी एवॊ सभझौताजन्म दाफमत्व नगयऩालरकासॉग खरयद सभझौता गने 
लनभायण व्मवसामीरे नै वहन गने गयी त्मस्तो कामय लनजको सऩुयीवेऺण वा 
व्मवस्थाऩनभा फवलबन्न सव–कन्राकटयद्वाया गयाउनका रालग व्मवस्थाऩन 
सभझौता गनय सफकनेछ । 
मो सभझौता फभोशजभको काभको बकु्तानी नगयऩालरकासॉग सभझौता गने 
लनभायण व्मवसामीराई भात्र ददईयनेछ । 



(छ)  कामयसभऩादनभा आधारयत भभयत सभबाय वा व्मवस्थाऩन सभझौता  ्कुनै लनभायण 
कामयको भभयत सभबाय वा व्मवस्थाऩन गर्र्नय आवश्मक ऩने उऩकयण य 
फवलबन्न एकाई जन्म (आइटभवाइज) कामय उल्रेख नगयी अशन्तभ कामय 
सभऩादन भात्र उल्रेख गयी त्मस्तो लनभायण कामय गयाउनको रालग कामय 
सभऩादनभा आधारयत सभबाय वा व्मवस्थाऩन सभझौता गनय सफकनेछ ।  

(ज) फऩसवकय  सभझौता  ्ऩटके रुऩभा गयाई यहन ुऩने सानालतना सभबाय य भभयत 
सभफन्धी लनभायण कामय आवश्मक ऩयेका फखत गयाउनको रालग त्मस्तो 
लनभायण कामयको भूल्म सूची कामभ गयी फऩस वकय  सभझौता गनय सफकनेछ ।  

झ)  लनभायण य भभयत सभबाय सभझौता : ठूरा द्रतुभागय, ठूरा जरािम सफहतको 
ऩावय प्रान्ट वा ऩशभऩङ स्टेिन वा टफायइन, यज्जभुागय, येरभागय, केफरकाय 
वा मस्तै अन्म उच्च वा जफटर प्रफवलधमकु्त बौलतक सॊयचनाको लनभायण गनय, 
ऩयीऺण सञ्चारन गने, त्मस्तो सॊयचनाको सञ्चारन गनय सभफशन्धत सावयजलनक 
लनकामका कभयचायीराई आवश्मकता अनसुाय तारीभ ददन े य त्मस्तो 
सॊयचनाको भभयत सभबाय सभेत गने व्मवस्था गनय लनभायण य भभयत सभबाय 
सभझौता गनय सफकनेछ । 

(ञ) टनयकी सभझौता : ठूरा द्रतुभागय, ठूरा जरािम सफहतको ऩावय प्रान्ट वा 
ऩशभऩङ स्टेिन वा टफायइन, यज्जभुागय, येरभागय, केफरकाय, उच्च प्रफवलधमकु्त 
ऩरु वा सडकभागय वा मस्तै अन्म उच्च वा जफटर प्रफवलधमकु्त बौलतक 
सॊयचनाको लनभायण गनय, ऩयीऺण सञ्चारन गने, त्मस्तो सॊयचनाको सञ्चारन 
गने कामय सभऩन्न गयी सावयजलनक लनकामराई हस्तान्तयण गने व्मवस्था 
गनयको रालग टनयकी सभझौता गनय  सफकनेछ ।  
मस सभझौताको अवलध साभान्मतमा एक वषय बन्दा फढीको हनुेछैन । 

 



अनसूुची – ९ 
( लनमभ २४ सॉग सभफशन्धत ) 
ऩयाभिय सेवाको खरयद सभझौता 

नगयऩालरकारे ऩयाभिय सेवा खरयद गनयको रालग देहामका सभझौता भध्मे कुनै एक 
सभझौता गयी खरयद गनय ससनेछ : 

(क) एकभषु्ट यकभ सभझौता  ् सभबाव्मता अध्ममन, आमोजनाको लडजाईन, फोरऩत्र 
सभफन्धी कागजातको तमायी जस्ता स्ऩष्ट रुऩभा ऩफहचान बएको, ऩयाभियदाताभा 
न्मून जोशखभ यहन ेय गणुस्तय भाऩन सशजरैसॉग गनय सफकन ेकाभको रालग ऩयाभिय 
सेवा लरन एकभषु्ट सभझौता गनय सफकनेछ । मो सभझौताभा ऩयाभियदातारे 
लनधायरयत सभमावलध लबत्र कामयऺ ेत्रगत ितयभा उशल्रशखत प्राफवलधक फविेषता बएको 
काभ गयी नगयऩालरका सभऺ प्रलतवेदन ऩेि गनुय ऩने य सो वाऩत लनजरे सेवा 
िलु्क ऩाउन ेकुया उल्रेख गनुय ऩनेछ । 

(ख) सभमवद्घ सभझौता  ् लनभायण कामयको सऩुरयवेऺण गर्र्ने, ठूरा व्मवसाफमक सॊस्थाको 
व्मवस्थाऩन गने वा वाॉध, सरुुङ्ग जस्ता जटीर सॊयचनाको लडजाईन गने जस्ता 
ऩयाभिय सेवाको अवलध अनभुान गनय नसफकन े बएभा त्मस्तो काभको रालग 
सभमवद्घ सभझौता गनय सफकनेछ । मो सभझौताभा ऩयाभियदाताको सेवा िलु्क 
देहाम फभोशजभ तम हनुे कुया उल्रेख गनुय ऩनेछ :-  
(क) ऩयाभियदाताराई खरयद सभझौता फभोशजभको काभ गर्र्नय वास्तफवक रुऩभा 

रागकेो सभमरे सभझौताभा उशल्रशखत ऩारयश्रलभकको दयराई गणुन गयी 
आउन ेयकभ,  

(ख) लफर बयऩाई अनसुायको वास्तफवक पुटकय खचयको सोधबनाय यकभ ।  
(ग)  कामय सभऩन्नताको आधायभा िलु्क ददईने सभझौता् खरयद सभझौताभा उल्रेख 

बएको कामय गनय ऩयाभियदाताराई आवश्मक ऩयेको सभमभा वोराउन ेगयी वा 
लनजरे सभऩन्न गयेको कामयको आधायभा सेवा िलु्क ददने गयी ऩयाभिय सेवा 
लरन ुऩदाय कामय सभऩन्नताको आधायभा िलु्क ददईन ेसभझौता गनय सफकनेछ । 
मो ऩयाभियदाताको सेवा िलु्क त्मस्तो सभझौताभा उल्रेख बए फभोशजभ 
हनुेछ। 

(घ) प्रलतितभा आधारयत सभझौता् भारसाभान लनयीऺण गने सेवा, आफकय टेसटको 
सेवा, सऩुरयवेऺण वा अनगुभन सेवा वा अन्म मस्तै प्रकृलतका सेवा खरयद गनय 
प्रलतितभा आधारयत सभझौता गनय सफकनेछ । मो सभझौताभा 
ऩयाभियदाताराई सेवा िलु्क दददाॊ सभफशन्धत लनभायण कामय वा आमोजनाको 
अनभुालनत वा वास्तफवक रागत वा खरयद गरयएको वा लनयीऺण गरयएको 
भारसाभानको रागतको प्रलतित अनसुाय ददईने कुया उल्रेख गनुय ऩनेछ ।  



(ङ) सेवा सभम लनशश्चत नबएको सभझौता् लनभायण कामय सञ्चारनभा ल्माउनका 
रालग सभम सभमभा आवश्मक ऩने सल्राहकाय, खरयद सभझौता सभफन्धी 
फववाद लनरुऩणकताय वा भध्मस्थकताय, सॊस्थागत सधुाय वा खरयद सभफन्धी 
ऩयाभियदाता, प्राफवलधक सभस्मा सभाधानकताय जस्ता खास काभको सभफन्धभा 
आवश्मक ऩयेको सभमभा ऩयाभिय सेवा लरनको रालग सेवा सभम लनशश्चत 
नबएको सभझौता गनय सफकनेछ ।  

मो सभझौताभा देहामका कुया उल्रेख गनुय ऩनेछ्–  
(क) ऩयाभियदातारे सभझौताभा उशल्रशखत काभ नगयऩालरकाराई आवश्मक ऩयेको 

सभमभा खरयद सभझौताभा उशल्रशखत दयभा गनुय ऩने,  
(ख) ऩयाभियदाताराई काभ गनय वास्तफवक रुऩभा रागकेो सभमको आधायभा 

ऩारयश्रलभक बकु्तानी गरयने । 
  



अनसूुची –१० 

(लनमभ ९९ को उऩलनमभ (३) सॉग सभफशन्धत) 

श्री सूमोदम नगयऩालरका 
नगय कामयऩालरकाको कामायरम 

नॊ १ प्रदेि  

 

यािनको रागत अनभुान फववयण 

 

यािन आवश्मक ऩने कामायरम् 
कामायरम यहेको स्थान् 
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अनसूुची –११ 

(लनमभ १०० को उऩलनमभ (३) सॉग सभफशन्धत) 
 

श्री सूमोदम नगय कामयऩालरकाको कामायरम 

१ नॊ. प्रदेि  
 

यािन खरयद सभफन्धी तरुनात्भक तालरका 
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अनसूुची–१२ 

(लनमभ ११० को उऩलनमभ (१) को खण्ड (ज१) सॉग सभफशन्धत) 

 

लनभायण कामयस्थर सूचना ऩाटी 
 

आमोजनाको नाभ .............................................  

सभफशन्धत सावयजलनक लनकामको नाभ :................................................  

लनभायण कभऩनी /पभय/सॊस्थाको नाभ :.............................................. ठेगाना 
:........................  

ऩयाभियदाता कभऩनी /पभय/सॊस्थाको नाभ : .......................... ठेगाना 
:....................................  

आमोजना सभझौता लभलत :.......................... कामय प्रायभब बएको लभलत 
:...................................  

सभऩन्न गनुय ऩने लभलत :................................... रागत अनभुान यकभ 
:.....................................  



सभझौता यकभ :.............. फजेटको स्रोत : नेऩार सयकाय रू . :........... , फैदेशिक 
ऋण/अनदुान रू. :.......... 
भखु्म भखु्म काभको सभम तालरका : 
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आऻारे 

प्रकाियाज ऩौडेर 
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