
 

सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड:२ संख्या:६ लमलि: २०७५/१२/२८ 

भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन सिवसाधारणको 
िानकारीको लागग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७५ सालको गनयमािली 01 

सानीभेरी गाउँपागलकाको सािविगनक िररद गनयमािली, २०७५ 

गाउँकायवपागलका बाट स्िीकृत गमगतिः 2075/12/20 

प्रमाजणकरण गमगतिः 2075/12/22 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७४ ले ददएको अगधकार प्रयोग गरी सानीभेरी गाउँपागलकाकाले देहायका 
सािविगनक िररद गनयमािली, २०७५ बनाएको छ। 

पररच्छेद १ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यी गनयमहरुको नाम “सानीभेरी गाउँपागलकाको सािविगनक िररद गनयमािली, 
२०७५”रहेकोछ। 

(२) यो गनयमािली गाउँ कायवपागलकाले स्िीकृत गरेको गमगतदेजि प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषािः विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस गनयमािलीमािः- 
(क) “अगधकार प्राप्त अगधकारी ” भन्नाले यस गनयमािली बमोजिम िररद सम्िन्धी कायव स्िीकृत गने अगधकारप्राप्त 

अगधकारी सम्झनपुछव। 
(ि)  “अध्यि” भन्नाले गाँउपागलकाको अध्यिलाई सम्झन ुपछव। 

(ग)  “अमानत” भन्नाले गाउँपागलका आफैले गने कुनै गनमावण कायव सम्झन ुपछव। 

(घ)  “आयिन्दोिस्त” भन्नाले गनयम १३८ अनसुार गररने आन्तररक आयको ठेक्का िन्दोिस्तलाई सम्झनपुछव। 

(ङ)  “एक तह मागथको अगधकारी” भन्नाले िडा सजिि िा शािा/महाशािा/विभागीय प्रमूिको हकमा प्रमूि 
प्रशासकीय अगधकृत, प्रमूि प्रशासकीय अगधकृतको हकमा गाउँपागलकाको अध्यिर गाउँपागलकाको 
अध्यिको हकमा गाउँ कायवपागलका सम्झन ुपछव। 



(ि)  “उपभोक्ता सगमगत” भन्नाले गनमावणकायवबाट प्रत्यि लाभ पाउने व्यजक्तहरुले कुनै गनमावण कायवको गनमावण, 

सञ्चालन, ममवत सम्भार गनवको लागग आफूहरुमध्येबाट गठन गरेको सगमगत सम्झन ुपछव। 

(छ)  “ऐन” भन्नाले सािविगनक िररद ऐन, २०६३ सम्झन ुपछव। 

(ि)  “औषगधिन्य मालसमान” भन्नाले औषधी, िोप िा भ्याजससन, गसररञ्ज, रगत राख्न ेझोला प्रयोगशालामा उपयोग 
हनुे रसायन (ररएिेन्ट), पररिार गनयोिनका हमोनल उत्पादन िा रोगको गनदान तथा उपिारको लागग 
प्रयोग हनुे िा सोवह प्रकारका स्िास््य सम्िन्धी उपकरण सम्झन ुपछव। 

(झ)  “कबोलअङ्क (गबडप्राइस)” भन्नाले कुनै बोलपत्रको परीिणबाट कायम हनु आएको र कम सम्झनपुछव। 

(ञ)  “कायवपागलका” भन्नाले गाउँकायवपागलका सम्झनपुछव। 

(ट)  “कायावलय” भन्नाले कायवपागलकाको कायावलय सम्झनपुछव। 

(ठ)  “कायावलय प्रमूि” भन्नाले गाउँपागलकाको प्रमूि प्रशासकीय अगधकृतको रुपमा काम गने कमविारी सम्झन ु
पछव। 

(ड)  “कोष तथा लेिा गनयन्त्रक  कायावलय” भन्नाले महालेिा गनयन्त्रक कायावलय अन्तगवतको कोष तथा लेिा 
गनयन्त्रक कायावलय सम्झनपुछव। 

(ढ)  “कोष” भन्नाले गाउँपागलकाको स्थानीय सजञ्चत कोष सम्झन ुपछव र सो शब्दले कानून बमोजिम स्थापना 
भएका अन्य स्थानीय कोषलाई समेत िनाउँछ। 

(ण) “दररेट गनधावरण सगमगत” भन्नाले स्थानीय सरकार संिालन ऐनको दफा १३ को प्रयोिनका लागग गनयम १५८ 
बमोजिमको सगमगत सम्झनपुछव। 

(त)  “पनुरािलोकन सगमगत” भन्नाले ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) बमोजिम गदठत सगमगत सम्झनपुछव। 

(थ)  “प्रोप्राइटरी मालसामान” भन्नाले कुनै मालसामान, यन्त्र िा उपकरणको गनमावताले त्यस्तो मालसामान, यन्त्र 
िा उपकरण सञ्चालन िा ममवत सम्भारको लागग बनाएको सहायक उपकरण तथा पाटवपूिाव सम्झन ुपछव। 

(द)  “प्रमूि प्रशासकीय अगधकृत” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ िमोजिमको प्रमूि 
प्रशासकीय अगधकृत सम्झन ुपछव। 

(ध)  “बहबुषीय सम्झौता” भन्नाले एकिषवभन्दा बढी अिगध भएको सम्झौता सम्झनपुछव। 

(न)  “विद्यतुीय बोलपत्र” भन्नाले विद्यतुीय िररद प्रणालीको उपयोगगरी बोलपत्रदाताले पेशगरेको बोलपत्र 
सम्झनपुछव। 

(प)  “विद्यतुीय िररद प्रणाली” भन्नाले सािविगनक िररद अनगुमन कायावलयले गनयम १५६ बमोजिम विद्यतुीय 
सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी स्थापना, सञ्चालन र व्यिस्थापन गरेको िररद प्रणाली सम्झन ुपछव। 

(फ)  “विद्यतुीय सञ्चार माध्यम” भन्नाले सािविगनक िररद अनगुमन कायावलयले विद्यतुीय िररद प्रणाली स्थापना, 
सञ्चालन र व्यिस्थापन गनव उपयोगमा ल्याएको विद्यतुीय सञ्चार प्रविगध, पद्धगत िा माध्यम सम्झन ुपछव। 

(ब)  “विभागीय प्रमूि” भन्नाले गाँउपागलकाको अध्यिलाई सम्झन ुपछव। 

(भ)  “व्यिस्थापन सम्झौता” भन्नाले अनसूुिी–८ को िण्ड (ि) बमोजिमको सम्झौता सम्झनपुछव। 

(म)  “मूल्याङ्कन सगमगत” भन्नाले गनयम१५७ बमोजिमको सगमगत सम्झनपुछव। 

(य)  “मौिदुासूिी (स्टाजन्डङ्गगलस्ट)” भन्नाले गनयम १९ बमोजिमको सूिी सम्झन ुपछव। 

(र)  “राशन” भन्नाले स्थानीयतहमा राशन सवुिधा पाउने गरी गनयकु्त कमविारी, अस्पतालका विरामी, कारागारका 
थनुिुा र पशपंुिी आददको िानाका सम्बन्धमा गाउँपागलकाले तोवकददएका जिन्सी सम्झन ुपछव। 



(ल)  “सम्झौता मूल्य (कन्रयासटप्राईस)” भन्नाले िररद सम्झौतामा उजल्लजित िररद मूल्य सम्झन ुपछव र सो 
शब्दले त्यस्तो सम्झौता अन्तगवत भेररएशन आदेश िारी गररएकोमा त्यस्तो आदेश बमोजिम भएको काम 
नाप िाँि गदाव कायम भएको मूल्य र मूल्य समायोिन भएकोमा त्यस्तो समायोिनबाट कायम भएको 
िररद मूल्य समेतलाई िनाउँछ। 

(ि)  “सि–कन्रासटर” भन्नाले कुनै िररद सम्झौता गने गनमावण व्यिसायी, आपूगतवकताव, परामशवदाता िा सेिा 
प्रदायकसंग छुटै्ट सम्झौता गरी त्यस्तो िररद सम्झौता अन्तगवतको कुनै कायव गने गनमावण व्यिसायी, 
आपूगतवकताव, परामशवदाता िा सेिाप्रदायक सम्झन ुपछव। 

(श)  “सािविगनक िररद अनगुमन कायावलय” भन्नाले ऐनको दफा ६४ अनसुारको सािविगनक िररद अनगुमन 
कायावलय सम्झनपुछव। 

(ष)  “गसलबन्दी दरभाउपत्र” भन्नाले गाँउपागलकाको सूिना बमोजिम कुनै गनमावण कायव गनव िा मालसामान िा 
अन्य सेिा उपलब्ध गराउनको लागग ईच्छुक व्यजक्त, फमव, कम्पनी िा संस्थाले  गसलबन्दी िामगभत्र मूल्य 
समेत उल्लेि गरी पेश गरेको वििरण सम्झन ुपछव। 

(स)  “संरिनात्मक िा एकाई दर सम्झौता” भन्नाले अनसूुिी–७ को िण्ड (ि) बमोजिमको सम्झौता सम्झनपुछव। 

पररच्छेद–२ 

िररद कारबाहीको तयारी, िररद योिना र लागत अनमुान 

३. िररद कारबाहीको तयारी गनुव पनेिः गाउँपागलकाले कुनै िररद कारबाहीको तयारी गदाव देहाय बमोजिम गनुव पनेछ:- 
(क) िररद आिश्यकताको पवहिान गने, 

(ि) िररद सम्बन्धी विगभन्न प्राविगधक कुरा समाधान गनव र आपूगतवकतावको उपलब्धता एवकन गनव बिारमा 
प्रिगलत िररद सम्झौताको िानकारी गलने,  

(ग) अजघल्ला िषवहरुमा समान प्रकृगतको मालसामान, गनमावण कायव िा परामशव सेिा िा अन्य सेिा िररद गररएको 
भए त्यस्तो िररद प्रवियाको अध्ययन गने, 

(घ) िररदको वििरण, पररमाण र िेत्र एवकन गने, 

(ङ) िररदलाई बढी सवुिधािनक समूहमा विभािन गने िा प्याकेिमा समािेश गने, 

(ि)   िररद योिना तयार गनव लगाउने, 
(छ) िररदको लागत अनमुान तयार गने, 

(ि) िररदको आगथवक स्रोत र रकमको पवहिान गने, 

(झ) िररद विगधको छनौट गने, र  

(ञ) दईु करोड रुपैयाँसम्मको गनमावण कायवको िररदभन्दा बाहेकको अन्य िररदमा बोलपत्र योग्यता िा 
पूिवयोग्यताको कारबाही गनुव पने िा नपने कुरा एवकन गने। 

४. अगधकार प्राप्त अगधकारीको आदेश गबना िररद गनव नहनुिेः अगधकार प्राप्त अगधकारीको गलजित आदेश गबना कसैले 
कुनै िररद गनव गराउन हुदैँन। 

५. िररद माग प्राप्त गनुव पनेिः (१) मालसामान िररद सम्बन्धी कारबाही शरुु गनुवअजघ िररद एकाईले 
महाशािा/शािा/िडा कायावलयबाट िररद माग प्राप्त गरी सो माग अगधकारप्राप्त अगधकारीबाट स्िीकृत गराउन ु
पनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको िररद मागमा देहायका कुरा उल्लेि भएको हनु ुपनेछिः- 
(क) मालसामानको प्रकार, गणुस्तर, पररमाण सम्बन्धी वििरण, 



(ि) मालसामान आिश्यक पने समय,  

(ग) िररदको अनमुागनत मूल्य, र  

(घ) मूल्य व्यहोररने स्रोत।  

६.   मालसामान, गनमावण कायव र सेिाको वििरण स्िीकृत गनुव पनेिः (१)  प्रमूि प्रशासकीय अगधकृतले मालसामान, गनमावण 
कायव िा सेिा िररद गनुव अजघ त्यस सम्बन्धी  स्पेजशवफकेशन, योिना, नसशा, गडिाइन, विशेष आिश्यकता िा अन्य 
वििरणहरु तयार गनुव िा गराउन ुपनेछ। वििरण तयार गदाव त्यस्ता मालसामान, गनमावण कायव िा सेिाको सम्बद्घ 
िस्तगुत प्राविगधक तथा गणुस्तरिन्य विषेशता र कामको आधारमा तयार गनुव पनेछ। 

(२) उपगनयम (१) िमोजिम तयार भएको वििरण गनयम १५ िमोजिमको अगधकारीिाट स्िीकृत हनु ु
पनेछ। 

(३) उपगनयम (२) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन सरुुङमागव, रेलमागव, रज्िमुागव, केबलकारमागव र 
विशेष प्रकृगतका सडकमागव िस्ता िवटल र विशेष प्रकृगतका संरिनाको स्पेगसवफकेशन, योिना, नसशा, गडिाइन, विशेष 
आिश्यकता िा अन्य वििरणहरू विभागीय प्रमिुबाट स्िीकृत गराउन ुपनेछ। 

(४) उपगनयम (१) बमोजिम तयार गररएको वििरण देहायकामध्ये कुनै अिस्थामा संशोधन गनव सवकनेछिः- 
(क)  वििरण तयार गदावका बित पूिावनमुान गनव नसवकने भौगगभवक रूपले िवटल प्रकृगतको          गनमावण 

कायव भएमा,  
(ि)  वििरण तयार गररसकेपगछ प्राकृगतक प्रकोपिन्य पररजस्थगत गसिवना भएमा,  
(ग)  विभागीय नम्र्स पररितवन भएमा,  
(घ)  गनमावण कायव सञ्चालन गने पूिव गनधावररत प्रविगध िा पद्धगत पररितवन भएमा,  
(ङ)  विशेष र िवटल प्रकृगतको संरिना भई सोको कायावन्ियनमा कदठनाइ उत्पन्न भएमा। 

(५) उपगनयम (१) बमोजिम तयार भएको वििरण उपगनयम (४) मा उजल्लजित अिस्थामा संशोधन गनुव 
परेकोमा बाहेक ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोजिम कानूनी कारबाही गने गराउने कतवव्य  प्रमिु 
प्रशासकीय अगधकृतको र गनि स्ियम्ले उपगनयम (१) बमोजिमको वििरण स्िीकृत गरेको रहेछ भने एक तह 
मागथको अगधकारीको हनुेछ। 

(६) उपदफा (१) र (२) बमोजिम वििरण तयार गदाव मालसामान, गनमावण कायव िा सेिाको विशेषताहरु 
स्पष्ट रुपमा बजुझने गरी उल्लेि गने अको कुनै उपाय नभएको अिस्थामा बाहेक कुनै िास ब्राण्ड, रेडमाकव , नाम, 

पेटेण्ट, गडिाइन, प्रकार, उत्पजि िा उत्पादकको नाम उल्लेि गनव सवकने छैन। 

तर, त्यसरी उल्लेि नगरी नहनुे अिस्थामा कुनै िास ब्राण्ड, रेडमाकव , नाम, पेटेण्ट, गडिाइन, प्रकार, उत्पजि 
िा उत्पादकको नाम उल्लेि गरी “सोसरह”भने्नशब्दहरुउल्लेिगनवसवकनेछ। 

(७) बोलपत्र िा पूिव योग्यता सम्बन्धी कागिातमा मालसामान िा गनमावण कायव िा अन्य सेिाको प्राविगधक 
िा गणुस्तरिन्य विशेषताहरुको वििरण र परीिण (टेजस्टङ), मावकिं ङ्ग, प्याकेजिङ्ग, लेबगलङ्ग िा पवुष्टकरणको प्रमाणपत्र 
(कनफरगमटी सवटववफकेट) सम्बन्धी आधार िा संकेत िा शब्दािली उल्लेि गदाव त्यस्तो मालसामान िा गनमावण 
कायव िा अन्य सेिाको कामसंग असम्बद्ध हनुे, योग्य बोलपत्रदातालाई िररद प्रकृयामा सहभागी हनु कुनै वकगसमले 
बाधा परु् याउने िा औजित्य गबना प्रगतस्पधावलाई सीगमत गने गरी वििरण, आधार, संकेत िा शब्दािली उल्लेि गनव 
सवकने छैन। 

७. बिेट तथा गनमावणस्थलको व्यिस्थािः (१) गाउँपागलकाले िररदको लागग आिश्यक बिेट व्यिस्था नभई िररद 
कारबाही शरुु गनुव हुँदैन। 



(२) उपगनयम (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन देहायको अिस्थामा बिेटको व्यिस्था नभए 
पगन िररद कारबाही शरुु गनव सवकनेछिः- 
(क) बहिुर्षीय सम्झौता बमोजिम गररने िररदको हकमा पवहलो िषवको लागग आिश्यक बिेट व्यिस्था भएपगछ 

अन्य िषवको लागग िररद कारबाही गनव, र 

(ि) िररद सम्बन्धी प्रारजम्भक तयारी गनुव अत्यािश्यक भई गसलबन्दी दरभाउपत्र िा बोलपत्र आह्वान गने, 

पूिवयोग्यताको दरिास्त आह्वान गने, परामशवदाताको सूिी तयार गनव सूिना प्रकाशन गने, परामशवदाताबाट 
प्रस्ताि माग गने िा गसलबन्दी दरभाउपत्रको फाराम, बोलपत्र िा पूिवयोग्यता सम्बन्धी कागिात िा प्रस्ताि 
सम्बन्धी कागिात उपलब्ध गराउने िस्ता कायव गनव। 

(३) गाउँपागलकाले गनमावणस्थलको व्यिस्था नभई गनमावण कायवको िररद कारबाही शरुु गनुव हदैुन। 

८. िररदको गरुु योिना तयार गनुवपनेिः (१) एक िषवभन्दा बढी अिगधसम्म सञ्चालन हनुे योिना िा आयोिनाको लागग 
िररद गदाव गाउँपागलकाले िावषवक पाँि करोड भन्दा बढी रकमको िररद गदाव िररदको गरुु योिना तयार गनुव 
पनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको िररदको गरुु योिनामा अन्य कुराको अगतररक्त देहायका कुराहरु उल्लेि 
गनुव पनेछ:- 
(क) िररदको प्रकार, पररमाण र मोटामोटी अनमुागनत मूल्य, 

(ि) िररद विगध, 

(ग) अगधकतम प्रगतस्पधावको लागग िररदलाई टुकक्र्याईने िा प्याकेि बनाइन ेभए सो सम्बन्धी व्यिस्था, 
(घ) समग्र िररद कारबाही पूरा गनवको लागग गररन ेसम्झौताहरुको मोटामोटी संख्या र त्यस्तो िररद कारबाहीसगँ 

सम्बजन्धत मखु्य मखु्य काम,  

(ङ) िररदको लागग पूिव योग्यताको कारबाही गनुव पनेभए सो सम्बन्धी कुरा, 
(ि) िररद कारबाहीको मोटामोटी समय तागलका,  
(छ) सािविगनक िररद अनगुमन कायावलयले िररदको गरुु योिनामा समािेश गनुवपने भनी समय समयमा गनधावरण 

गरेका कुरा। 

(३) यस गनयम बमोजिम तयार भएको िररद गरुु योिना कायवपागलकािाट स्िीकृत भएको हनु ुपनेछ। 

(४) उपगनयम (३) बमोजिम स्िीकृत भएको िररदको गरुु योिना गाउँपागलकाले प्रत्येक आगथवक िषवमा 
अद्यािगधक गनुव पनेछ। 

९. िावषवक िररद योिना तयार गनुव पनेिः (१) गाउँपागलकाले िावषवक दश लाि रुपैयाँभन्दा बढी रकमको िररद गनुव 
पने भएमा आगामी आगथवक िषवको अनमुागनत िावषवक कायविम तथा बिेट तयार गदाव आगामी आगथवक िषवमा गने 
िावषवक िररद योिना तयार गनुव पनेछ। त्यसरी िररद योिना तयार गदाव गनयम ८ बमोजिम िररदको गरुु योिना 
समेत तयार भएको रहेछ भने त्यस्तो गरुु योिनाको समेत आधार गलन ुपनेछ। 

(२) गाउँपागलकाले उपगनयम (१) बमोजिमको िावषवक िररद योिनामा देहायका कुराहरु उल्लेि गनुव 
पनेछिः- 
(क) िररदको प्रकार सम्बन्धी वििरण,  

(ि) िररदको सम्भावित प्याकेि, 

(ग) िररद कारबाहीको समय तागलका, 
(घ) िररद विगध, 



(ङ) िररदको लागग गररने सम्झौताको वकगसम, र 

(ि) सािविगनक िररद अनगुमन कायावलयले िावषवक िररद योिनामा समािेश गनुव पने भनी समय समयमा 
गनधावरण गरेका कुरा। 

(३) उपगनयम (२) को िण्ड (ग) बमोजिमको समय तागलकामा देहायको काम गने समयािगध उल्लेि 
हनु ुपनेछ:- 
(क) मालसामान िररद गने भए स्पेगसवफकेशन तयार गने, 

(ि) िररदको लागत अनमुान तयार गने, 

(ग) गसलबन्दी दरभाउपत्र फाराम, पूिवयोग्यताको प्रस्ताि िा बोलपत्र आव्हान गने िा परामशव सेिाको प्रस्ताि 
सम्बन्धी कागिात तयार गने, 

(घ) गसलबन्दी दरभाउपत्र, पूिव योग्यताको प्रस्ताि, बोलपत्र आव्हान िा परामशव सेिाको प्रस्ताि माग गनव सूिना 
प्रकाशन गने, 

(ङ) गसलबन्दी दरभाउपत्र, पूिव योग्यताको प्रस्ताि, बोलपत्र िा परामशव सेिाको प्रस्ताि मूल्यांङ्कन गने, 

(ि) गसलबन्दी दरभाउपत्र, पूिवयोग्यताको प्रस्ताि, बोलपत्र िा परामशव सेिाको प्रस्ताि स्िीकृगत गने, 

(छ) सम्झौता गने, 

(ि) कायव आरम्भ गने, र 

(झ) कायव पूरा गने। 

(४) अध्यिले िालू आगथवक िषवको स्िीकृत कायविम तथा बिेट सभाबाट प्राप्त भएपगछ यस गनयम 
बमोजिम तयार भएको िावषवक िररद योिना स्िीकृत गनुव पनेछ। 

(५) प्रमूि प्रशासकीय अगधकृतले यस गनयमािली बमोजिम तयार भएको िावषवक िररद योिनाको एक प्रगत 
आगामी आगथवक िषवको अनमुागनत िावषवक कायविम तथा बिेट साथ संलग्न गरी अनगुमन प्रयोिनका लागग जिल्ला 
समन्िय सगमगतमा पठाउन ुपनेछ। साथै त्यस्तो योिनाको एक प्रगत सम्बजन्धत कोष तथा लेिा गनयन्त्रक कायावलयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ। 

१०. लागत अनमुान तयार गदाव वििार गनुव पने कुरािः (१) कुनै िररदको लागत अनमुान तयार गदाव देहायको कुरा 
वििार गनुव पनेछ:- 
(क) िररद सम्बन्धी सम्पूणव काम एउटै िररद सम्झौताबाट हनु ससन ेिा काम वपच्छे छुटै्ट िररद सम्झौता गनुव 

पने,  

(ि) िररद सम्झौता नबीकरण गनव पने िा नपने,  

(ग) िररदको अन्य कुनै विकल्प भए त्यस्तो विकल्प,  

(घ) िररद सम्झौता बमोजिमको काम सम्पन्न गनवको लागग लाग्न ससने अगधकतम रकम तथा समय, र  

(ङ) लागत अनमुान तयार गदाव गबिार गनुवपने भनी सािविगनक िररद अनगुमन कायावलयले गनधावरण गरेका अन्य 
कुरा।  

(२) लागत अनमुान तयार गदाव बोलपत्र िमानत िा कायव सम्पादन िमानत लगायत मोविलाईिेशन र 
गडमोविलाईिेशन ििव, गबमा, परामशवदातालाई ददनपुने सवुिधा बापतका कायवहरु, गणुस्तर पररिण, व्यिसायिन्य 
स्िास््य र सरुिा, एि विल्ट नसशा, कायव सम्पादन िमानतको कगमशन ििव आददको छुटै्ट आइटम बनाई लागत 
अनमुानमा समािेश गनुव पनेछ। 



(३) उपगनयम १ िमोजिम लागत अनमुान तयार गदाव गनयम ६ िमोजिमको वििरण समेतको आधार 
गलनपुने छ। 

११. गनमावण कायवको लागत अनमुानिः (१) गनमावण कायवको लागत अनमुान तयार गदाव गनयम १० को अधीनमा रही 
तयार गनुव पनेछ। 

(२) पूराताजत्िक उत्िनन सम्बन्धी र सरुुङ िने्न, गडप ट्युििेल आदद िस्ता िगमनमगुन गररन ेकायवको 
लागत अनमुान नेपाल सरकार, मजन्त्रपररषद्बाट स्िीकृत नम्र्स बमोजिम तयार गनुव पनेछ। 

(३) यस गनयम बमोजिम लागत अनमुान तयार गदाव मालसामान स्थलगत रुपमा उपलब्ध हनुे िा नहनु े
अध्ययन गरी गनमावण कायव सम्पन्न गनव लाग्न ेसमयािगध वकटान गनुव पनेछ। 

(४) लागत अनमुान तयार गने गसलगसलामा गसमेन्ट, फलामे डण्डी, ईंटा, ढुङ्गा, माटो, ककव टपाता विटुगमन 
तथा इमल्सन, इन्धन, पोगलगथन पाईप, िी.आई. पाईप, डी.आई पाईप, स्यागनटरीका सामान, वििलुीका सामान, जि. 
आई. िायर  र यस्तै अन्य गनमावण सामग्रीको दरभाउ, मेजशन तथा उपकरणको भाडा िा कामदारको ज्याला गनधावरण 
गदाव स्थानीय दररेट गनधावरण सगमगतले तोकेको दररेटको आधारमा गनधावरण गनुव  पनेछ। यस गनयम बमोजिम 
स्थानीय दररेट गनधावरण गदाव जिल्ला दररेट गनधावरण सगमगतले गनधावरण गरेको दररेटलाई आधार मान्न सवकनछे। 

तर, दररेट गनधावरण सगमगतको दररेट उपलव्ध नभएकोमा गनमावणस्थल नजिकैको सम्बजन्धत सरकारी 
कायावलय िा सरकारी स्िागमत्ि भएको संस्थान, प्रागधकरण, गनगम िा यस्तै प्रकृगतका अन्य संस्थाले तोकेको दरभाउ 
िा उद्योग िाजणज्य संघले ददएको दरभाउ, भाडा िा ज्यालाका आधारमा गनधावरण गनुव पनेछ। 

(५) उपगनयम (४) बमोजिमको दरभाउ, भाडा िा ज्याला समेत उपलब्ध हनु नसकेको अिस्थामा त्यस्तो 
दररेट गनधावरण गदाव कायवपागलकाले तोवकददएको दरभाउ, भाडा िा ज्यालाको आधारमा गनधावरण गनुव पनेछ। 

(६) यस गनयम बमोजिम तयार भएको गनमावण कायवको लागत अनमुान त्यस्तो लागत अनमुान तयार गने 
प्राविगधक भन्दा एक तह मागथको प्राविगधक िा प्राविगधकहरुको समूहलाई गडिाईन ड्रईङ समेत िाँच्न लगाई कुनै 
त्रवुट देजिएमा त्यस्तो त्रवुट सच्याउन लगाउन ुपनेछ। मागथल्लो तहको प्राविगधक नभएमा कायवपागलकाले त्यस्तो 
लागत अनमुान िाँच्ने उपयकु्त व्यिस्था गमलाई ददन ुपनेछ।  

(७) गनमावण कायवको लागत अनमुान अनसूुिी–१ को ढाँिामा तयार गनुव पनेछ। 

१२. मालसामानको लागत अनमुानिः (१) मालसामानको लागत अनमुान तयार गदाव गनयम १० र सम्बजन्धत मालसामानको 
स्पेगसवफकेशनको अधीनमा रही तयार गनुव पनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम मालसामानको लागत अनमुान तयार गदाव देहायका कुरालाई आधार गलन ु
पनेछ:- 
(क) स्थानीय बिारमा प्रिगलत दरभाउ, 

(ि) अन्य बिारको प्रिगलत दरभाउ र मालसामान आपूगतव गने स्थानसम्म लाग्न ेअनमुागनत ढुिानी ििव, 
(ग) जिल्ला/स्थानीय उद्योग िाजणज्य संघले िारी गरेको दररेट, 

(घ) जिल्ला गभत्रका अन्य गाउँपागलकाले िालू िा अजघल्ला िषवहरुमा सोही प्रकृगतको िररद गदाव लागेको 
िास्तविक लागत। 

 

१३. परामशव सेिाको लागत अनमुानिः (१) परामशव सेिाको लागत अनमुान तयार गदाव गनयम १० को अधीनमा रही 
तयार गनव पनेछ। 



(२) उपगनयम (१) बमोजिम परामशव सेिाको लागत अनमुान तयार गदाव देहायका कुरालाई आधार गलन ु
पनेछ:- 
(क) नेपाल सरकारको सम्बजन्धत मन्त्रालयले परामशव सेिाको लागत अनमुान सम्बन्धी नम्र्स तयार गरेको भए 

त्यस्तो नम्स,  

(ि) सम्बजन्धत परामशव सेिाको कायव िेत्रगत शतव,  
(ग) िालू िा अजघल्ला िषवहरुमा सोही प्रकृगतको िररद गदाव लागेको िास्तविक लागत। 

तर, यस िण्डको आधारमा लागत अनमुान तयार गदाव अजघल्ला िषवहरुको दरमा मूल्य समायोिन गरी 
लागत अनमुान तयार गनुव पनेछ। 

(३) यस गनयम बमोजिमको लागत अनमुान तयार गदाव देहायका ििवहरु िलुाउन ुपनेछिः- 
(क) मखु्य िनशजक्त एिं अन्य िनशजक्तको पाररश्रगमक, 

(ि) भ्रमण ििव, िनशजक्तको बसोबास ििव, कायावलय ििव, आिश्यक मालसामान उपकरण र सेिा ििव, प्रगतिेदन 
र अन्य कागिातको अनिुाद, छपाई ििव, 

(ग) परामशवदाताले तागलम, गोष्ठी िा भ्रमणको व्यिस्था गनुवपने भए त्यस्तो कामको लागग लाग्ने ििव र अन्य 
ििव। 

(४) परामशव सेिा र अन्य सेिाको लागत अनमुान अनसुिुी-२ को ढाँिामा तयार गनुव पनेछ। 

१४. अन्य सेिाको लागत अनमुानिः (१) अन्य सेिाको लागत अनमुान गनयम १० को अधीनमा रही तयार गनुव पनेछ। 

(२) भाडामा गलईने सिारी साधन, मेशीनरी औिार, उपकरण िा मालसामानको भाडाको लागत अनमुान 
तयार गनव प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले त्यस्ता साधन, औिार, उपकरण िा मालसामान सम्बन्धी ज्ञान भएका बढीमा 
तीन िना दि प्राविगधकहरुको एक सगमगत गठन गनुव पनेछ। त्यस्ता प्राविगधक िनशजक्त नभए कायवपागलकाले 
सगमगत गठनको उपयकु्त व्यबस्था गरी ददन ुपनेछ। 

(३) उपगनयम (२) बमोजिमको सगमगतले भाडाको लागत अनमुान तयार गदाव देहायका कुरालाई वििार 
गरी मोटामोटी लागत अनमुान तयार गनुव पनेछिः– 

(क) भाडामा गलन पने सिारी साधन, मेजशनरी औिार, उपकरण िा मालसामानको वििरण, स्पेगसवफकेशन, अिस्था 
र आय ु

(ि) प्रिगलत बिार दर, 

(ग) भाडामा गलन ेअिगध, 

(घ) ईन्धनको मूल्य र िपत, र  

(ङ) सगमगतले उपयकु्त ठहर् याएको अन्य कुरा। 

(४) ढुिानीको लागत अनमुान तयार गदाव स्थानीय दररेट गनधावरण सगमगतले गनधावरण गरेको दररेटको 
आधारमा मोटामोटी लागत अनमुान तयार गनुव पनेछ। यस गनयम बमोजिम स्थानीय दररेट गनधावरण गदाव जिल्ला 
दररेट गनधावरण सगमगतले गनधावरण गरेको दररेटलाई आधार मान्न सवकनेछ। 

(५) कुनै मालसामान ममवत सम्भारको लागत अनमुान तयार गदाव सम्बजन्धत विशेषज्ञ िा दि कमविारी भए 
त्यस्तो कमविारीबाट र त्यस्तो कमविारी नभए त्यस्तो काम गने व्यजक्त, फमव, कम्पनी िा संस्थाबाट लागत अनमुान 
तयार गराउन ुपनेछ। 



(६) घर भाडा र सेिा करार सम्बन्धी लागत अनमुान तयार गदाव प्रिगलत बिार दर र सािविगनक िररद 
अनगुमन कायावलयले सो सम्बन्धी नम्स िारी गरेको भए सो नम्र्स अनसुार मोटामोटी लागत अनमुान तयार गनुव 
पनेछ। 

१५. लागत अनमुानको स्िीकृगतिः (१) गनयम ११, १२, र १४ बमोजिम तयार भएको लागत अनमुान देहायको 
अगधकारीबाट स्िीकृत हनु ुपनेछिः- 
क) तीन करोड रूपैयाँसम्मका लागत अनमुान प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत  

(ि) तीन करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको लागत अनमुान अध्यि 

(२) गनयम १३ बमोजिम तयार भएको लागत अनमुान देहायको अगधकारीबाट स्िीकृत हनुपुनेछ:- 
क) पच्िीस लाि रूपैयाँ सम्मको लागत अनमुान प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत  

ि) पजच्िस लाि रूपैयाँ भन्दा बढी रकमको लागत अनमुान अध्यि 

१६. लागत अनमुान अध्यािगधक गनुव पनेिः (१) गनयम १५ बमोजिम स्िीकृत भएको लागत अनमुान अनसुार िररद 
नभएमा यस गनयमािलीको प्रकृया अपनाई प्रत्येक आगथवक िषव यस्तो लागत अनमुान अध्यािगधक गनुव पनेछ। 

(२) यस गनयम बमोजिम लागत अनमुान अद्यािगद्यक नगरी गसलबन्दी दरभाउपत्र र बोलपत्र आह्वान गनव 
िा परामशव सेिाको प्रस्ताि माग गनव पाइन ेछैन। 

१७. िररद महाशािा, शािा िा एकाईको कामिः (१) गाउँपागलकाले िररद सम्बन्धी कायवबोझ र कायव प्रकृगतको आधारमा 
आिश्यकता अनसुार छुटै्ट िररद महाशािा, शािा िा एकाईको स्थापना गनुव पनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको िररद महाशािा, शािा िा एकाईको स्थापना गदाव त्यस्ता महाशािा, शािा 
िा एकाईको प्रमिुको जिम्मेिारी िहन गने गरी िररद अगधकारी तोसन ुपनेछ। 

(३) उपगनयम (२) बमोजिमको िररद अगधकारीले ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) मा उजल्लजित कामको 
अगतररक्त देहाय बमोजिमको कायवसम्पादन गनुव पनेछिः–  

(क) िररद गरुुयोिना र िावषवक िररद योिना तयार गरी अद्यािगधक राख्न,े  

(ि) िररद कारबाहीसँग सम्बजन्धत काममा समन्िय गने,  

(ग) िररद माग सङ्कलन गरी स्िीकृगतको लागग अगधकार प्राप्त अगधकारी समि पेश गने,  

(घ) बोलपत्र िा प्रस्ताि िोल्ने सगमगतको संयोिक भई कायव गने,  

(ङ) गनयम १५९ बमोजिम िररद कारबाहीको अगभलेि राख्न,े र  

(ि) म्याद थप, कायव सम्पादन िमानत र अनसूुिी–३ बमोजिमको प्रगततपत्रको अगभलेि राख्न।े 

पररच्छेद–३ 

िररद र िररद सम्झौताको छनौट 

१८. नपेालमा उत्पाददत मालसामान िररद गनुव पनेिः यस गनयमािलीमा उजल्लजित कुनै विगध छनौट गरी िररद गदाव 
विदेशी मालसामानभन्दा नेपालमा उत्पाददत मालसामान पन्र प्रगतशतसम्म महंगो भएता पगन नेपाली मालसामान नै 
िररद गनुव पनेछ। 

१९. मौिदुा सूिी (स्टाजन्डङ्ग गलष्ट) तयार गने व्यिस्थािः (१) ऐनको दफा ६क. बमोजिम मौिदुा सूिीमा दताव हनु िा 
अद्यािगधक हनु िाहने व्यजक्त, संस्था, आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी, परामशवदाता, गैर सरकारी संस्था िा सेिा प्रदायकले 
देहायका कागिातको प्रगतगलवप संलग्न गरी अनसूुिी–४ बमोजिमको ढाँिामा कायावलयमा गनिेदन ददन ुपनेछिः–  

(क) संस्था िा फमव दतावको प्रमाणपत्र,  

(ि) स्थायी लेिा नम्बर िा मूल्य अगभिृवद्ध कर दतावको प्रमाणपत्र,  



(ग) कर िकु्ता प्रमाणपत्र, र  

(घ) आिश्यकता अनसुारको व्यिसावयक इिाितपत्र। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम प्राप्त भएको गनिेदनमा आिश्यक िाँिबझु गरी दताव गराई अनसूुिी-५ 
बमोजिमको गनस्सा गनिेदकलाई ददन ुपनेछ। 

(३) गाउँपागलकाले ऐनको दफा ६क. बमोजिमको छुट्टाछुटै्ट मौिदुा सूिीको वििरण अनसूुिी–६ बमोजिमको 
ढाँिामा अगभलेि रािी प्रत्येक आगथवक िषवमा अद्यािगधक गनुव पनेछ। 

(४) उपगनयम (३) बमोजिमको मौिदुा सूिीको वििरण कायावलयको सूिनापाटीमा टाँस गरी िा िेबसाइटमा 
रािी अधविावषवक रूपमा सािविगनक गनुव पनेछ। 

(५) यस गनयममा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन मौिदुा सूिीमा नरहेका बोलपत्रदाता िा 
प्रस्तािदातालाई गसलबन्दी दरभाउपत्र, बोलपत्र िा प्रस्तािमा भाग गलन िजञ्चत गनव पाइने छैन।् 

२०. स्थायी लेिा नम्बर र मूल्य अगभिवृद्ध कर दताव प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकासंग िररद गनुव पनेिः (१) कुनै िररद गदाव 
आन्तररक रािश्व कायावलयबाट स्थायी लेिा नम्बर र मूल्य अगभिृवद्घ कर दताव प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यजक्त, फमव, 
संस्था िा कम्पनीबाट मात्र िररद गनुव पनेछ। 

(२) उपगनयम (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन देहायको अिस्थामा मूल्य अगभिृवद्घ कर दताव 
प्रमाण पत्र प्राप्त नगरेका व्यजक्त, फर्मव, संस्था िा कम्पनीबाट समेत िररद गनव सवकनछेिः– 

(क)  िीस हिार रुपैयाँभन्दा कम रकमको मालसामान िररद गदाव िा गनमावण कायव गराउँदा,  
(ि) मूल्य अगभिृवद्घ कर नलाग्ने मालसामान िररद गदाव, परामशव सेिा िा अन्य सेिा िररद गदाव। 

(ग) घर भाडामा गलन ुपदाव, र 

(घ) उपभोक्ता सगमगत िा लाभग्राही समदुायलाई सहभागी गराई गनमावण कायव गराउन ुपदाव। 

(३) यस गनयममा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन नेपाल सरकारले दगुवम िेत्र भनी तोकेको 
जिल्लामा सम्बजन्धत आन्तररक रािस्ि कायावलयबाट कुनै पगन फमव िा गबिेताले मूल्य अगभिृवद्ध कर दताव प्रमाणपत्र 
गलएको रहेनछ भने सो जिल्लाको लागग देहाय बमोजिमको सगमगतले तयार पारेको जिल्लामा उपलब्ध आपूगतवकतावको 
सूिीमा रहेका आपूगतवकतावबाट दश लाि रुपैयाँसम्मको िररद गनव सवकनेछिः–  

(क) प्रमिु, कोष तथा लेिा गनयन्त्रक कायावलय    – अध्यि 

(ि) प्रगतगनगध (अगधकृतस्तर), जिल्ला प्रशासन कायावलय   – सदस्य 

(ग) अध्यिले तोकेको अगधकृत प्राविगधक                 – सदस्य  

(घ) प्रगतगनगध, जिल्ला उद्योग िाजणज्य संघ    – सदस्य 

(ङ) प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत िा गनिले तोकेको अगधकृत स्तरको कमविारी – सदस्य–सजिि 

(४) उपगनयम (३) बमोजिम गदठत सगमगतको सजििालयको काम कोष तथा लेिा गनयन्त्रक कायावलयले 
गनेछ। 

(५) उपगनयम (३) बमोजिम तयार भएको सूिी कोष तथा लेिा गनयन्त्रक कायावलयले सम्बजन्धत आन्तररक 
रािश्व कायावलयमा पठाउन ुपनेछ। 

(नोटिः यस गनयम बमोजिमको व्यबस्था लाग ुनहनुे गाउँपागलकाले यो गनयमािली स्िीकृत गदाव उपगनयम 
३, ४ र ५ हटाई स्िीकृत गनुवपने) 

२१. िररद सम्झौताको छनौटिः (१) गाउँपागलकाले कुनै िररद कारबाहीको सम्बन्धमा िररद विगध छनौट गरेपगछ माल 
सामान िा अन्य सेिा िररद गररने भए गनयम २२, गनमावण कायव िररद गररने भए गनयम २३, र परामशव सेिा िररद 



गररने भए गनयम २४ मा उजल्लजित िररद सम्झौतामध्ये कुन प्रकारको सम्झौता गरी िररद गररने हो सो िररद 
सम्झौता छनौट गनुव पनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम िररद सम्झौताको छनौट गदाव देहायका विषयहरु वििार गरी छनौट गनुव 
पनेछिः– 

(क) िररदको प्रकार र पररमाण,  

(ि) समान प्रकृगतको िररद पनुिः गररने सम्भािना भए नभएको,  
(ग) गाउँपागलका र आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी िा परामशवदाता र अन्य पिबीि गररन ेिोजिमको बाँडफाँड, 

र 

(घ) सम्झौता सपुररिेिण गने तररका। 

(३) उपगनयम (१) बमोजिम िररद सम्झौता छनौट गदाव सािविगनक िररद अनगुमन कायावलयबाट िारी 
भएको नमनुा बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा रहेको िररद सम्झौता अनरुूप छनौट गनुव पनेछ। 

तर, सािविगनक िररद अनगुमन कायावलयबाट नमनुा बोलपत्र सम्बन्धी कागिात िारी नभई सकेको 
अिस्थामा आफूलाई आिश्यक परेको िररद सम्झौता सवहतको बोलपत्र सम्बन्धी कागिात तयार गरी सािविगनक 
िररद अनगुमन कायावलयको सहमगतबाट उपयोगमा ल्याउन ससनछे। 

(४) यस गनयम बमोजिम एकपटक बोलपत्र सम्बन्धी कागिात र िररद सम्झौता छनौट गरी बोलपत्र 
आह्वान गररसके पगछ यस गनयमािलीमा अन्यथा उल्लेि भएकोमा बाहेक त्यसरी छनौट भएको नमनुा िररद 
सम्झौता पररितवन गनव सवकने छैन। 

२२. मालसामान िा अन्य सेिाको िररद सम्झौतािः (१) गाउँपागलकाले मालसामान िा अन्य सेिा िररद गदाव अनसूुिी–
७ बमोजिमको सम्झौतामध्ये कुनै एक सम्झौता गरी िररद गनव ससनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको सम्झौता गदाव बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा उजल्लजित प्राविगधक 
स्पेगसवफकेशन र अिगधमा आधाररत भई गनुव पनेछ। 

(३) िररद सम्झौता सम्िन्धमा यस गनयमािलीमा व्यिस्था भएको कुरामा यस गनयमािली बमोजिम र यस 
गनयमािलीमा व्यिस्था नभएको कुरामा िस्त ुवििी करार सम्बन्धी प्रिगलत कानून बमोजिम हनुेछ। 

(४) यस गनयम बमोजिम मालसामानको िररद सम्झौता िा मालसामान हस्तान्तरण (डेगलभरी) सम्बन्धी 
शतवहरु अन्तरराविय व्यापारमा प्रयकु्त हनु ेशव्दािली (ईन्टरनेशनल कमगसवयल टमवस (ईन्कोटमव)) बमोजिम तयार 
गनुव पनेछ। 

(५) यस गनयम बमोजिमको सम्झौता अन्तगवत भकु्तानी गदाव सामान्यतया आपूगतवकतावले मालसामान उपलब्ध 
गराएको कागिात पेश भएपगछ, प्रगततपत्रको माध्यम िा बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा उजल्लजित माध्यम बमोजिम 
गनुव पनेछ। 

२३. गनमावण कायवको लागग िररद सम्झौता: गाउँपागलकाले कुनै गनमावण कायव गराउनको लागग अनसूुिी–८ बमोजिमको 
सम्झौतामध्ये कुनै एक सम्झौता गनव ससनछे। 

२४. परामशव सेिाको िररद सम्झौतािः गाउँपागलकाले परामशव सेिा िररद गनवको लागग अनसूुिी–९ बमोजिमको 
सम्झौतामध्ये कुनै एक सम्झौता गरी िररद गनव ससनेछ। 

२५. शतव राख्न सवकनिेः  कुनै िररद सम्झौताका सम्बन्धमा यस पररच्छेदमा उजल्लजित शतवका अगतररक्त बोलपत्र सम्बन्धी 
कागिात िा प्रस्ताि सम्बन्धी कागिातमा अन्य कुनै थप शतव राख्नु ्परेमा सािविगनक िररद अनगुमन कायावलयले 



िारी गरेको नमनुा बोलपत्र सम्बन्धी कागिात िा प्रस्ताि सम्बन्धी कागिातको िररद सम्झौताका शतवहरूमा 
सारभतू रूपमा फरक नपने गरी थप शतव राख्न सवकनेछ। 

 

पररच्छेद ४ 

योग्यताका आधार, प्राविगधक िमता र प्राविगधक स्पेगसवफकेशन 

२६. मालसामान आपूगतव गने बोलपत्रदाताको योग्यताका आधारिः (१) गाउँपागलकाले मालसामान आपूगतव सम्बन्धी िररद 
कारबाहीमा भाग गलने बोलपत्रदाताको िा पूिव योग्यताको प्रस्तािदाताको योग्यताको आधार गनधावरण गदाव देहायका 
कुराहरुमध्ये आिश्यकतानसुार कुनै िा सबै कुरालाई वििार गरी गनधावरण गनव ससनछेिः— 
(क) प्राविगधक िमता,  
(ि) मालसामान उत्पादन सम्बन्धी गलित (म्यानफुयासिररङ रेकडव), 

(ग) मालसामानको प्राविगधक स्पेगसवफकेशन 

(घ) आगथवक र वििीय िमता,  
(ङ) मालसामान िडान गनुव पने भएमा िडान कायवमा संलग्न हनुे प्राविगधकको दिता,  
(ि) आपूगतव हनुे मालसामान िास अिगध सम्म सिुारुरुपले सञ्चालन हनु्छ भने्न कुराको प्रत्याभगूत,  

(छ) मालसामान ममवत सम्भारको व्यिस्था, 
(ि) सेिा र िगेडा पाटपूिावको उपलब्धता,  
(झ) िडान (ईन्स्टलेशन) समेत गनुव पने गरी मालसामान आपूगतव गने आपूगतवकतावको हकमा गनिको शीप, 

गनपूणवता, अनभुि र विश्वसगनयता। 

(२) यस गनयम बमोजिम बोलपत्रदाता िा प्रस्तािदाताको योग्यता र प्रागबगधक िमता प्रमाजणत गने कागिात 
माग गदाव गाउँपागलकाले मालसामानको प्रकृगत, पररमाण, महत्ि िा प्रयोग अनसुार देहायका मध्ये कुनै िा सबै 
कागिात माग गनव ससनछेिः- 
(क) बोलपत्रदाताले विगत तीन िषवको अिगधमा सरकारी गनकाय िा गनिी संस्थालाई आपूगतव गरेको मालसामानको 

प्रकृगत, पररमाण, सम्झौता रकम, गमगत र त्यस्तो सरकारी गनकाय िा गनिी संस्थाको नाम र ठेगाना, 
(ि) िररद गररने मालसामान िवटल िा असाधारण प्रकृगतको भएमा गाउँपागलकाआफैिा सो गनकायको तफव बाट 

बोलपत्रदाता िा पूिवयोग्यताको प्रस्तािदाता संस्थावपत भएको देशको आगधकाररक गनकायले गनिको उत्पादन 
िमता िाँि गरेको कागिात, 

(ग) आगधकाररक गणुस्तर गनयन्त्रण संस्था िा मान्यता प्राप्त गनकायले िररद गररन ेमालसामानको गनरीिण गरी 
त्यस्तो मालसामानको स्पेगसवफकेशन र गणुस्तर सम्बन्धमा ददएको प्रमाणपत्र,  

(घ) आपूगतव गररने मालसामानको आगधकाररकता प्रमाजणत गनव आिश्यक पने नमूना, परुक वििरण िा फोटोहरु, 

(ङ) सि–कन्राकटरबाट गराउन िाहेको आपूगतव सम्बन्धी कामको अनपुात। 

(३) आपूगतव गररने मालसामान बोलपत्रदाता िा पूिवयोग्यताको प्रस्तािदाता आफैले निनाउने िा उत्पादन 
नगने भएमा त्यस्तो मालसामानको उत्पादकले बोलपत्र िा पूिवयोग्यताको लागग प्रस्ताि पेश गने, मालसामान आपूगतव 
गने र िडान गने सम्बन्धी अगधकार आफूलाई एकलौटी रुपमा रीतपूिवक प्रदान गरेको कुरा प्रमाजणत गने कागिात 
बोलपत्रदाता िा पूिव योग्यताको प्रस्तािदाताले पेश गनुव पनेछ। 

(४) नेपालगभत्र व्यापार व्यिसाय सञ्चालन नभएको बोलपत्रदाता िा पूिवयोग्यताको प्रस्तािदाताले गनिले 
िररद सझौता प्राप्त गरेमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम आपूगतव गररएको मालसामान ममवत सम्भार गने, गबवि पश्चात्को 



सेिा प्रदान गने तथा आिश्यक िगेडा पाटवपूिाव मौज्दात रािी आपूगतव गने सम्बन्धी दावयत्ि गनिावह गनव ससने 
गनिको एिेन्ट िा अगधकृत वििेता नेपालमा रहने कुरा प्रमाजणत गने कागिात पेश गर्नुवपनेछ। 

२७. गनमावण व्यिसायीको योग्यताका आधारिः (१) गाउँपागलकाले दईु करोड रुपैयाँभन्दा मागथको गनमावण कायव सम्बन्धी 
िररद कारबाहीमा भाग गलने बोलपत्रदाताको िा पूिवयोग्यताको प्रस्तािदाताको योग्यताको आधार गनधावरण गदाव 
देहायका कुरा मध्ये आिश्यकतानसुार कुनै िा सबै कुरालाई वििार गरी गनधावरण गनव ससनेछिः- 
(क) मखु्य सम्झौताकताव (प्राईम कन्रयासटर) भई एकलौटी रुपमा काम गरेको िा व्यिस्थापन सम्झौता गरी 

काम गरेको िा संयकु्त उपिमको साझेदार िा सि–कन्राकटरको रुपमा काम गरेको सामान्य अनभुि,  

(ि) एकलौटी रुपमा काम सम्पन्न गरेको िा संयकु्त उपिमको साझेदारको हैगसयतले काम गरेको समेत गरी 
बोलपत्र सम्बन्धी कागिात िा पूिवयोग्यता सम्बन्धी कागिातमा उल्लेि भएको सीमा िा सोभन्दा बढी 
रकमको गनमावण कायवको न्यूनतम सरदर िावषवक कारोिार, 

 तर, रावियस्तरमा िलुा बोलपत्र आह्वान गररएको अिस्थामा दश िषवको कारोिार मध्येको कुनै तीन िषवको 
अगधकतम सरदर िावषवक कारोिारलाई आधार गलइनेछ। 

(ग) एकलौटी रुपमा िा व्यिस्थापन सम्झौता गरी िा संयकु्त उपिमको साझेदार िा सब–कन्रासटरको रुपमा 
बोलपत्र सम्बन्धी कागिात िा पूिवयोग्यता सम्बन्धी कागिातमा उल्लेि भएको न्यूनतम रकम बराबरको 
गनमावण कायव मागसक िा िावषवक रुपमा गरेको र प्रस्तावित िररद सम्झौतासंग मेल िान ेप्रकृगत, िवटलता 
र गनमावण प्रविगधका िररद सम्झौता त्यस्तो कागिातमा उल्लेि भएको संख्यामा सफलतापूिवक सम्पन्न 
गरेको विशषे अनभुि, 

(घ) िररद सम्झौता बमोजिमको गनमावण कायव शरुु गनवको लागग आिश्यक रकम भकु्तानी नपाउन ेिा पाउन 
वढलाई हनु ेअिस्थामा प्रस्तावित गनमावण कायव र सम्बजन्धत बोलपत्रदाता िा पूिवयोग्यताको प्रस्तािदाताले 
सञ्चालन गरी रहेको िा सञ्चालन गनव प्रगतिद्धता िाहेर गरेको अन्य गनमावण कायव सम्पन्न गनव आिश्यक 
पने नगद प्रिाहको व्यिस्था गनव ससने तरल सम्पिी, किाव सवुिधा र अन्य वििीय स्रोत (कुनै िररद 
सम्झौता अन्तगवतको पेश्की रकम बाहेक) उपलब्ध भएको िा त्यस्तो सम्पजिको स्रोतमा पहुँि भएको 
आगथवक र वििीय िमता, 

(ङ) बोलपत्र सम्बन्धी कागिात िा पूिवयोग्यता सम्बन्धी कागिातमा उल्लेि भए बमोजिमका दि िनशजक्त,  

(ि) बोलपत्रदाता िा पूिवयोग्यताको प्रस्तािदाताको आपm्नै स्िागमत्िमा रहेको िा िररद सम्झौतामा उजल्लजित 
अिगधभर गनिावध रुपमा उपयोग गनव ससन ेगरी भाडा, गलि, सम्झौता िा अन्य व्यिसावयक माध्यमबाट 
उपलव्ध हनुे िाल ुहालतका बोलपत्र सम्बन्धी कागिात िा पूिवयोग्यता सम्बन्धी कागिातमा उल्लेि भए 
बमोजिमका मखु्य उपकरण। 

(२) राविय गनमावण व्यिसायीको हकमा उपगनयम (१) को िण्ड (ि) र (ग) को रकम गणना गदाव मूल्य 
अगभिृवद्ध कर िापतको रकम कटाई हनु आउन ेरकम मात्र गणना गररनछे र त्यस्तो रकमलाई नेपाल राि बैंकको 
अद्यािगधक मूल्य सूिकांक अनसुार समायोिन गररनेछ। 

 (३) यस गनयम बमोजिम गनमावण व्यिसायीको प्रराविगधक िमता प्रमाजणत गने कागिात माग गदाव 
बोलपत्रदाता िा पूिवयोग्यताको प्रस्तािदाताबाट गनमावण कायवको प्रकृगत अनसुार देहायका कुनै िा सबै कागिात माग 
गनव ससनेछिः- 
(क) विगत पाँि िषवको अिगधमा गनिले सम्पन्न गरेको गनमावण कायवको मूल्य, गमगत र कायव स्थलको वििरण, 

(ि) गनिले सि–कन्राकटर मापवmत गराउन िाहेको प्रस्तावित कामको अनपुात,  



(ग) प्रस्तावित काम सम्पन्न गनवका लागग गनिसँग भएका प्राविगधक िनशजक्त, उपकरण र प्लान्टको   वििरण। 

(घ)  प्रस्तावित गनमावण कायव सम्पन्न गनव बोलपत्रदाताको ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को िण्ड (ढ४) 
बमोजिमको प्राविगधक िमता प्रमाजणत गनव सोही दफाको उपदफा (२) को िण्ड (ढ३) बमोजिमको 
वििरण। 

(४) उपगनयम (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन दईु करोड रूपैयाँसम्मको लागत अनमुान भएको 
विद्यतु गहृ, टिावइन, पलु, सरुुङमागव, रेलमागव, रज्िमुागव, केिलकारमागव, बहतुले भिन िा सडकमागव िस्ता िवटल िा 
विशेष प्रकृगतका संरिना लगायत गाउँपागलकाबाट तोवकएको अन्य संरिनाको गनमावण कायवको लागग ऐनको दफा 
१० को उपदफा (५) बमोजिम योग्यता गनधावरण गनुव पनेछ। 

२८. परामशव सेिाको प्रस्तािदाताको योग्यताको आधारिः (१) गाउँपागलकाले परामशव सेिा सम्बन्धी िररद कारबाहीमा 
भाग गलने प्रस्तािदाताको योग्यताको आधार गनधावरण गदाव देहायका कुनै िा सबै कुरा वििार गरी गनधावरण गनव 
ससनेछिः- 
(क) प्रस्तािदाता व्यजक्त भए गनिको र फमव िा संस्था भए आिश्यक संस्थागत कायव अनभुि, 

(ि) प्रस्तािदाताको मखु्य मखु्य कमविारीको आिश्यक शैजिक योग्यता र उस्तै प्रकृगतको कायवको आिश्यक 
अनभुि, 

(ग) कायव सम्पादन गने तररका, कायवविगध, कायविते्रगत शतव प्रगतको प्रभािग्रावहता, प्रविगध हस्तान्तरण र समय 
तागलका,  

(घ) प्रस्तािदाताको व्यिस्थापन िमता,  
(ङ) प्रस्तािदाताको आगथवक िमता,  
(ि) अन्तराववियस्तरबाट प्रस्ताि माग गररएको भएमा स्िदेशी िनशजक्तको सहभागगता, र 

(छ) प्रस्ताि सम्बन्धी कागिातमा उल्लेि भए बमोजिमको अन्य कुरा। 

(२) यस गनयम बमोजिम प्रस्तािदाताको प्राविगधक िमता प्रमाजणत गने कागिात माग गदाव प्रस्तावित 
परामशव सेिाको प्रकृगत अनसुार देहायको कुनै िा सबै कागिात माग गनव सवकनेछिः- 
(क) विगत पाँि िषवको अिगधमा प्रस्तावित परामशव सेिासंग गमल्ने प्रकृगतको परामशव सेिा प्रदान गरेको सािविगनक 

िा गनिी संस्था, रकम र गमगत िलु्ने वििरण, 

(ि) प्रस्तावित काम सम्पन्न गनवको लागग प्रस्ताि गररएका मखु्य कमविारीको योग्यता सम्बन्धी वििरण, 

(ग) गनिको विगत तीन िषवका व्यिस्थापकीय कमविारी र सरदर िावषवक िनशजक्तको वििरण, र 

(घ) सि–कन्राकटर मापवmत प्रदान गनव िाहेको प्रस्तावित परामशव सेिाको अंश। 

२९. संयकु्त उपिमको योग्यताका आधारिः (१) कुनै िररद कारबावहीमा भाग गलन ेप्रयोिनको लागग बोलपत्रदाताहरुले 
एक संयकु्त उपिम बनाई बोलपत्र पेश गनव ससनेछन।् 

तर, एक बोलपत्रदाताले संयकु्त उपिमको साझेदार िा व्यजक्तगतमध्ये कुनै एउटा मात्र बोलपत्र पेश गनव 
सवकनछे। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको संयकु्त उपिममा रहने साझेदारको न्यूनतम वहस्सा र मखु्य साझेदार र 
अन्य साझेदारको न्यूनतम योग्यता बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा तोसन ससनछे। 

(३) उपगनयम (२) बमोजिम योग्यता गनधावरण गदाव त्यस्तो उपिममा रहन ेसाझेदारको सम्बन्धमा देहायका 
कुरा वििार गरी गनधावरण गनुव पनेछ:- 
(क) गनिको सरदर िावषवक कारोिार, 



(ि) गनिको विशषे अनभुि र गनिले सम्पादन गरेको प्रमिु कायव, 
(ग) गनमावण कायव सञ्चालन गनव गनिसंग भएको नगद प्रिाह, 

(घ) गनिको िनशजक्त सम्बन्धी िमता, र  

(ङ) गनिको औिार िा उपकरण सम्बन्धी िमता। 

(४) कुनै संयकु्त उपिमले बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा उजल्लजित न्यूनतम योग्यताका आधारहरु पूरा 
गरे नगरेको एवकन गनवको लागग त्यस्तो उपिमको सबै साझेदारको योग्यता गणना गनुव पनेछ। 

(५) संयकु्त उपिमको साझेदारको व्यजक्तगत योग्यताको आधार गनधावरण गदाव देहायका कुरा वििार गरी 
गनधावरण गनुव पनेछ:- 
(क) सम्िजन्धत काममा गनिको सामान्य अनभुि, 

(ि) अन्य सम्झौता बमोजिम गनिले गरीरहेको िा गने काम सम्पन्न गनव आिश्यक पने स्रोतको पयावप्तता, 
(ग) वििीय सिमता, र  

(घ) विगतका िररद सम्बन्धी मदु्दा मागमला र सोको नगतिा। 

(६) कुनै संयकु्त उपिम िररद सम्झौताको लागग छनौट भएमा त्यस्तो संयकु्त उपिमलाई त्यस्तो 
उपिमको संयकु्त दावयत्ि र संयकु्त उपिमका साझेदारको व्यजक्तगत दावयत्ि समेत रहने गरी आन्तररक रािस्ि 
कायावलयमा स्थायी लेिा नम्बर र मूल्य अगभिवृद्ध कर दताव गनव लगाउन ुपनेछ। 

(७) कुनै संयकु्त उपिमले बोलपत्र पेश गदाव बोलपत्र िमानत समेत पेश गनुवपने भएमा त्यस्तो बोलपत्र 
िमानत उपगनयम (१) बमोजिमको संयकु्त उपिमका सिै साझेदारको नाममा र सबै साझेदारको दावयत्ि हनुे गरी 
िारी गररएको हनु ुपनेछ। 

(८) संयकु्त उपिम सम्बन्धी अन्य शतव बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा उल्लेि भए बमोजिम हनुेछ। 

३०. आगथवक र वििीय िमता िलु्न ेकागिात माग गनव ससनिेः  (१) बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा बोलपत्रदाताको 
आगथवक र वििीय िमता प्रमाजणत गने कागिात माग गदाव गनमावण कायवको प्रकृगत अनसुार देहायकामध्ये कुनै िा 
सबै कागिात माग गनव सवकनेछ:- 
(क) गनिको बैंक स्टेटमेण्ट,  

(ि) गनिको व्यिसाय सम्बन्धी कारोिारको आगथवक वििरण, 

(ग) गनिको सम्पजि, दावयत्ि तथा नाफा नोससानको वििरण िलु्ने िासलात,  

(घ) गनिको आगथवक र वििीय हैगसयत िलु्ने अन्य कुरा, र 

(ङ) बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा उजल्लजित अन्य वििरण। 

(२) उपगनयम (१) को िण्ड (ग) बमोजिमको िासलात माग गदाव कामको प्रकृगत अनसुार विगत दईुदेजि 
पाँि आगथवक िषवको िासलात माग गनव सवकनेछ। 

३१. सब–कन्राकटरबाट काम गराउन ेसम्बन्धी व्यिस्थािः (१) गाउँपागलकाले सि–कन्राकटरबाट समेत गनमावण कायव 
गराउन ससने गरी बोलपत्र आव्हान गने भएमा बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा देहायका कुरा उल्लेि गनुव पनेछिः–  

(क) गनिले सब–कन्राकटरबाट काम गराउन ससने कुरा, 
(ि)  अगधकतम पच्िीस प्रगतशतसम्म सि–कन्रासटरबाट कायव गराउन सवकने कुरा र सो को कायव प्रकृगतको 

वििरण,   

(ग) आिश्यकतानसुार सि–कन्राकटरको योग्यताका आधार। 



(२) उपगनयम (१) बमोजिम योग्यताको आधार उल्लेि गररएकोमा बोलपत्रदाताले िररद सम्झौता गनुव 
अजघ सब–कन्राकटरको योग्यताको आधार पषु्टयांई गने कागिात पेश गनुव पनेछ। 

पररच्छेद-५ 

बोलपत्र सम्बन्धी व्यिस्था 
३२. बोलपत्रको माध्यमद्वारा िररद गनुव पनेिः (१) गाउँपागलकाले बीसलाि रूपैयाँभन्दा बढीको मालसामान, सेिा  िा कुनै 

गनमावण कायव गराउँदा बोलपत्रको माध्यमद्वारा िररद गनुव पनेछ। 

(२) ऐनको दफा १५ को अिस्थामा अन्तराववियस्तरमा िलुा बोलपत्र आव्हान गरी मालसामान, गनमावण 
कायव िा अन्य सेिाको िररद गनुव पनेछ। 

३३.   एकमषु्ट दर विगधबाट गररन ेिररदको कायवविगधिः (१) गाउँपागलकाले कुनै योग्यता आिश्यक नपने प्रकृगतको दईु 
करोड रूपैयाँसम्म लागत अनमुान भएको गनमावण कायव िररद गनुव पदाव लागत अनमुान सािविगनक गरी रावियस्तरको 
बोलपत्रको माध्यमद्वारा एकमषु्ट दर विगधको आधारमा प्रगतस्पधाव गराई िररद गनव ससनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम बोलपत्रदाताले बोलपत्र दाजिला गदाव कूल लागत अनमुानमा गनजश्चत प्रगतशत 
घटी िा बढी प्रगतशतमा काम गने एकमषु्ट दर कबोल गरी बोलपत्र पेश गनुव पनेछ। 

(३) उपगनयम (१) बमोजिमको विगध बहिुषीय सम्झौता गनुव पने िररद कारबाहीमा प्रयोग गनव सवकन े
छैन। 

३४.   उत्पादक िा अगधकृत वििेताद्वारा गनधाररत दरमा (सयाटलग सवपङ्ग) विगधिाट गररन ेिररदको कायवविगधिः (१) 
गाउँपागलकाले हेभी इजसिपमेन्ट, सिारी साधन, औिार, मेजशनरी, उपकरण, एससरे िा एमआरआई िस्ता स्िास््य 
सेिाको लागग आिश्यक पने उपिारिन्य यन्त्र िा यस्तै अन्य याजन्त्रक मालसामानहरू त्यस्तो समान स्तरको 
मालसामान उत्पादन िा वितरण गने उत्पादक कम्पनी िा त्यसको आगधकाररक गबिेतालाई कम्तीमा सात ददनदेजि 
बढीमा पन्र ददनसम्मको गलजित सूिना ददई प्रगतस्पधाव गराई िररद गनव ससनछे। 

 (२) उपगनयम (१) बमोजिम सूिना प्रागप्त भएपगछ त्यस्तो मालसामान गबिी गनव िाहने उत्पादक कम्पनी 
िा त्यसको आगधकाररक गबिेताले उत्पादनको आगधकाररक स्पेजशवफकेशन, गणुस्तर, मूल्य र सवुिधा सवहतको 
वििरण (सयाटलग िा ब्रोसर) संलग्न रािी गाउँपागलकामा गनिेदन दताव गराउन ुपनेछ। 

तर, यसरी गनिेदन दताव गदाव बोलपत्र िमानत आिश्यक पने छैन। 

 (३) उपगनयम (२) बमोजिम दताव भएका उत्पादक कम्पनी िा त्यसको आगधकाररक गबिेताले पेश गरेको 
स्पेजशवफकेशन, गणुस्तर, मूल्य र सवुिधा सवहतको वििरण (सयाटलग िा ब्रोसर) हेरी समान स्पेजशवफकेशन र गणुस्तर 
भएका उत्पादनहरूको उत्पादक कम्पनी िा त्यसको आगधकाररक गबिेताको सूिी तयार गनुव पनेछ। 

 (४) उपगनयम (३) बमोजिमको सूिीको आधारमा िररद गररने मालसामानको पररमाण िोली उत्पादक 
िा अगधकृत गबिेताबाट तोवकएको मूल्य र सवुिधामध्ये मूल्यमा छुट िा सवुिधामा थप हनु ससने वििरण सवहतको 
आगथवक प्रस्ताि माग गनुव पनेछ। 

(५) उपगनयम (४) बमोजिमको प्रस्ताि प्राप्त भएपगछ मूल्यमा पाइन ेछुट र सवुिधामा हनुे थप समेतको 
आधारमा यस गनयमािली बमोजिम मूल्याङ्कन गरी न्यूनतम मूल्यावङ्कत सारभतू रुपमा प्रभािग्राही प्रस्तािदाताको 
छनौट गनुव पनेछ। 

(६) उपगनयम (५) बमोजिम छनौट भएको प्रस्तािदातासगँ गनयम ११३ बमोजिम कायवसम्पादन िमानत 
गलई िररद सम्झौता गनुव पनेछ। 



(७) उपगनयम (१) बमोजिमको विगध बहिुषीय सम्झौता गनुव पने िररद कारबाहीमा प्रयोग गनव सवकन े
छैन। 

३५.  सीगमत बोलपत्र (गलगमटेड टेण्डररङ्ग) विगधिाट गररन ेिररदको कायवविगधिः (१) गाउँपागलकाले सीगमत मात्रामा उपलव्ध 
भएको िा हनु े कुनै मालसामान, गनमावण कायव, परामशव सेिा िा अन्य सेिा िररद गनुव परेमा त्यस्तो प्रकृगतको 
आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी, परामशवदाता िा सेिाप्रदायकहरू तीन िा सो भन्दा कम संख्यामा उपलब्ध भएको 
अिस्था यवकन गरी त्यस्ता आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी, परामशवदाता िा सेिाप्रदायकहरू बीि मात्र प्रगतष्पधाव हनु े
गरी पन्र ददनको बोलपत्र आह्वानको सूिनाको माध्यमद्वारा बोलपत्र िा प्रस्ताि माग गरी िररद गनव ससनछे। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको विगध बहिुषीय सम्झौता गनुव पने िररद कारबाहीमा प्रयोग गनव सवकन े
छैन। 

(३) सीगमत बोलपत्र विगधको माध्यमबाट िररद गनुव पदाव एक तह मागथको अगधकारीको पूिवस्िीकृगत गलन ु
पनेछ। 

३६.   नया ँगलन ेपरुानो ददन े(बाई व्याक मेथड) विगधबाट गररन ेिररदको कायवविगधिः (१) गाउँपागलकाले आफनो स्िागमत्िमा 
रहेको कुनै सिारी साधन, औिार, मेजशनरी उपकरण, यन्त्र, रसायन, मल, विषादद िा यस्तै प्रकृगतका अन्य 
मालसामानहरूको उत्पादक कम्पनीले तोकेको िारेन्टी िा ग्यारेन्टीको समयसीमा अिगध पूरा भएपगछ ममवतसम्भार 
गरी सञ्चालनमा ल्याउँदा लागत प्रभािकारी नहनु ेर त्यस्तो उत्पादक कम्पनीले तोकेको मापदण्ड अनरुूपको पररणाम 
नददने िा पनुिःप्रयोग गनव नगमल्ने िा औजित्यहीन हनुे र त्यस्ता मालसामान िनस्िास््य िा िातािरणीय दृवष्टले 
भण्डारण गरी राख्न ेिा गललाम गनव समेत उपयकु्त नहनुे अिस्था भएमा त्यस्तो अिस्थाको यवकन गरी परुानो 
मालसामान सम्बजन्धत उत्पादक िा आगधकाररक गबिेता िा आपूगतवकतावलाई वफताव ददई सोही प्रकृगतको नयाँ 
मालसामान सोही उत्पादक िा आगधकाररक गबिेता िा आपूगतवकतावबाट सट्टापट्टा गरी गलन ससनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम सट्टापट्टा गदाव त्यस्तो मालसामानको उत्पादक िा आगधकाररक गबिेता िा 
आपूगतवकतावसँग परुानो मालसामानको मूल्याङ्कन प्रस्ताि गलई नयाँ मालसामानको गनधावररत गबिी मूल्यमा परुानो 
मालसामानको मूल्यावङ्कत रकम कट्टा गरी िररद सम्झौता गरी िररद गनुव पनेछ। 

(३) यस गनयम बमोजिम िररद गररने नयाँ मालसामान मान्यता प्राप्त संस्थाबाट गणुस्तर प्रमाजणत भएको 
हनु ुपनेछ। 

(४) उपगनयम (२) बमोजिम िररद सम्झौता गदाव िररद हनुे नयाँ मालसामानको िीिन िि पश्चात यस 
विगध प्रयोग गरी पनुिः सट्टापट्टा गनव सवकने िा नसवकन ेकुरा िलुाउन ुपनेछ। 

(५) सािविगनक गनकायले उपगनयम (१) बमोजिम िररद गदाव परुानो मालसामान र बिारमा उपलब्ध नयाँ 
मालसामानको सूिी तयार गरी विभागीय प्रमिुबाट स्िीकृगत गलएर मात्र िररद गनुव पनेछ। 

(६) उपगनयम (१) बमोजिमको विगध बहिुषीय सम्झौता गनुव पने िररद कारबाहीमा प्रयोग गनव सवकन े
छैन। 

३७.  स्िदेशी बोलपत्रदाताहरू बीि मात्र प्रगतस्पधाव गराई िररद गररनिेः (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम 
एक िरणको िलुा बोलपत्र आह्वान गदाव दईु करोड रूपैयाँभन्दा बढी र एक अरब रूपैयाँसम्मको लागत अनमुान 
भएको गनमावण कायवको िररदमा ऐनको दफा १५ को अिस्थामा बाहेक रावियस्तरको िलुा बोलपत्रको माध्यमद्वारा 
स्िदेशी बोलपत्रदाताहरू बीि मात्र प्रगतस्पधाव गराई िररद गनुव पनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम िररद गनुव पदाव प्राविगधक र आगथवक प्रस्ताि दईु अलग अलग िाममा रािी 
गसलबन्दी गरी प्रत्येक िामको बावहर कुन प्रस्ताि हो स्पष्ट रूपले उल्लेि गरी दिैु प्रस्तािलाई अको छुटै्ट बावहरी 



िाममा गसलबन्दी गरी बोलपत्र पेश गनुवपने व्यहोरा बोलपत्र आह्वानको सूिना र बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा 
िलुाउन ुपनेछ। 

(३) उपगनयम (२) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागिात तयार गदाव प्राविगधक प्रस्तािको लागग गनयम २६, 

२७, २८ र २९ बमोजिमको प्राविगधक तथा आगथवक र वििीय िमता प्रमाजणत गने योग्यताको आधार उल्लेि गनुव 
पनेछ। 

(४) उपगनयम (३) बमोजिमको प्राविगधक प्रस्ताि ऐनको दफा ३२ बमोजिमको प्रवियाबाट िोली दफा 
२३ र गनयम ६९, ७०, ७१ र ७२ बमोजिम परीिण गरी सारभतू रूपमा प्रभािग्राही बोलपत्र गनधावरण गनुव पनेछ। 

(५) उपगनयम (४) बमोजिमका योग्यताको सबै आधारमा सफल हनुे बोलपत्र सारभतू रूपमा प्रभािग्राही 
बोलपत्र मागननछे र त्यस्तो सफल सबै बोलपत्रदाताहरूलाई आगथवक प्रस्ताि िोल्न ेस्थान, गमगत र समय उल्लेि 
गरी सो गमगत र समयमा उपजस्थत हनु कम्तीमा सात ददनको अिगध ददई सूिना गनुव पनेछ। 

(६) उपगनयम (४) बमोजिम प्राविगधक प्रस्तािको मूल्याङ्कन गदाव योग्यताको आधारमा असफल हनुे सबै 
बोलपत्रदाताहरूको आगथवक प्रस्ताि सम्बजन्धत बोलपत्रदाताहरूलाई वफताव गनुव पनेछ। 

(७) उपगनयम (४) बमोजिम सफल बोलपत्रदाताहरूको गनयम ६८ बमोजिमको प्रवियाबाट आगथवक प्रस्ताि 
िोली ऐनको दफा २५ र गनयम ६९, ७३, ७४ बमोजिम आगथवक तथा विशषे मूल्याङ्कन गरी न्यूनतम मूल्यावङ्कत 
सारभतू रूपमा प्रभािग्राही बोलपत्रको छनौट गनुव पनेछ। 

३८. संयकु्त उपिमबाट सहभागी हनु ुपनेिः (१) ऐनको दफा १५ बमोजिम आह्वान गररएको एक अबव रूपैयाँ भन्दा मागथ 
पाँि  अबव रूपैयाँसम्मको लागत अनमुान भएको गनमावण कायव सम्बन्धी अन्तराववियस्तरको बोलपत्रमा सहभागी हनु 
िाहने विदेशी फमव, संस्था िा कम्पनीले स्िदेशी फमव, संस्था िा कम्पनीसँग संयकु्त उपिम गरी सहभागी हनु ु 
पनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको िररद कारबाहीमा गनयम ३७ को व्यिस्था लागू हनुछे। 

३९.   गनमावण कायवको आगथवक प्रस्ताि माग गरी िररद गने कायवविगधिः (१) ऐनको दफा ५९ को उपदफा (७) बमोजिम 
िररद सम्झौता अन्त्य भई सोही दफाको उपदफा (९) बमोजिम त्यस्तो गनमावण कायव िररद गनुव पदाव ऐनको दफा 
२५ बमोजिम छनौट भएका बोलपत्रदाताहरूलाई पन्र ददनको म्याद ददई आगथवक प्रस्ताि माग गरी िररद गनव 
सवकनछे। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको म्याद ददई िररद गनुव पदाव गसलबन्दी आगथवक प्रस्ताि मात्र पेश गनुव पने 
व्यहोरा िलुाउन ुपनेछ। 

(३) उपगनयम (१) बमोजिम िररद गने प्रयोिनको लगग बोलपत्र सम्बन्धी कागिात तयार गदाव िररद 
सम्झौता अन्त्य हुँदाको समयसम्म गडिाइन िा लागत अनमुान अनरुूप सम्पन्न भइसकेको कायवहरू कट्टा गरी बाँकी 
कामको लागग आिश्यकता अनसुारको गडिाइन िा लागत अनमुान पररमािवन गराई गनयम (६) बमोजिम स्िीकृत 
भएको हनु ुपनेछ। 

(४) उपगनयम (१) बमोजिमको आगथवक प्रस्ताि गनयम ६८ बमोजिमको प्रवियाबाट िोली ऐनको दफा 
२५ र गनयम ६९, ७३ र ७४ बमोजिम आगथवक तथा विशेष मूल्याङ्कन गरी न्यूनतम मूल्यावङ्कत सारभतू रुपमा 
प्रभािग्राही बोलपत्रको छनौट गनुव पनेछ। 

४०. पूिवयोग्यता सम्बन्धी कागिातमा उल्लेि गनुव पने कुरािः गाउँपागलकाले पूिवयोग्यता गनधावरण गरी बोलपत्र आव्हान 
गने भएमा त्यस्तो बोलपत्र आव्हान गनुवअजघ पूिवयोग्यता सम्बन्धी कागिात तयार गनुव पनेछ। त्यस्तो पूिवयोग्यता 
सम्बन्धी कागिातमा देहायका कुरा उल्लेि गनुव पनेछिः– 



(क) प्रस्तावित कामको लागग आिश्यक पने योग्यता र संयकु्त उपिमको हकमा साझेदारको योग्यता, 
(ि) प्रस्तािदाताले आफ्नो योग्यता र ग्राह्यता पवुष्ट गनव पेश गनुव पने कागिात र िानकारी, 
(ग) मालसामान िा गनमावण कायवको छुट्टा छुटै्ट समूह िा प्याकेि बनाई िररद गनुव पने भएमा त्यस्तो समूह िा 

प्याकेि,  

(घ) प्रस्ताि तयार गने तररका, 
(ङ) पूिवयोग्यताको प्रस्ताि मूल्यांङ्कन गने प्रकृया, 
(ि) िररद सम्झौताका मखु्य मखु्य शतव, 
(छ) सािविगनक िररद अनगुमन कायावलयले पूिवयोग्यता सम्बन्धी कागिातमा उल्लेि गनुवपने भनी समय समयमा 

गनधावरण गरेका अन्य विषय, र  

(ि) पूिवयोग्यताको प्रस्ताि पेशगने तररका स्थान, अजन्तम गमगत र समय। 

४१. पूिवयोग्यताको आधार स्िीकृत गराउन ुपनेिः  गाउँपागलकाले पूिवयोग्यताको प्रस्ताि आव्हान गनुव अजघ गनयम २६ िा 
२७ बमोजिम गनधावररत पूिवयोग्यताका आधार अध्यिबाट स्िीकृत गराउन ुपनेछ। 

४२. पूिवयोग्यताको कागिात उपलब्ध गराउन ुपनेिः (१)  गाउँपागलकाले पूिवयोग्यता सम्बन्धी कागिात तयार गनव लागेको 
ििवको आधारमा इच्छुक व्यजक्त, फमव, संस्था िा कम्पनीबाट देहाय बमोजिमको दस्तरु गलई पूिवयोग्यता सम्बन्धी 
कागिात उपलव्ध गराउन ुपनेछ। 

(क) दईु करोड रूपैयाँभन्दा मागथ दश करोड रूपैयाँसम्मको लागग पाँि हिार रूपैयाँ,  
(ि) दश करोड रूपैयाँभन्दा मागथ पच्िीस करोड रूपैयाँसम्मको लागग दश हिार रूपैयाँ,  
(ग) पच्िीस करोड रूपैयाँभन्दा मागथ िगतसकैु रकमका लागग पन्र हिार रूपैयाँ।  

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको कागिातमा प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत िा गनिले तोकेको कमविारीको 
दस्तित र कायावलयको छाप लागेको हनु ुपनेछ। पूिवयोग्यता सम्बन्धी कागिात अन्य गनकायबाट समेत उपलब्ध 
गराउन सवकनेछ। 

४३. योग्य आिेदकको छनौटिः (१) मूल्यांङ्कन सगमगतले पूिवयोग्यताको आिेदकद्धारा पूिवयोग्यता सम्बन्धी कागिातमा 
उजल्लजित योग्यताका प्रत्येक आधार पूरा गरे नगरेको विषयमा आिश्यक परीिण गनुव पनेछ। त्यसरी परीिण 
गदाव योग्यताका सबै आधार पूरा गने आिेदक योग्यता परीिणमा छनौट भएको मागनने र सिै योग्यताका आधार 
पूरा नगने आिेदक छनौट भएको मागनने छैन। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको परीिणमा छनौट भएका पूिवयोग्यताको आिेदक सम्बजन्धत िररद 
कारबाहीको लागग बोलपत्र पेश गनव योग्य भएको मागननछे। 

४४. प्रगतिेदन पेश गनुव पनेिः (१) मूल्यांङ्कन सगमगतले गनयम ४३ बमोजिम गरेको परीिणको विस्ततृ विश्लषेण सवहतको 
प्रगतिेदन तयार गरी मूल्यांङ्कन कायव शरुु गरेको गमगतले पन्रर ददनगभत्रमा पेश गनुव पनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको प्रगतिेदनमा मूल्यांङ्कन सगमगतले देहायका कुरा िलुाउन ुपनेछिः– 

(क) आिेदकको नाम र ठेगाना, 
(ि) आिेदकको योग्यताको प्रत्येक आधार पवुष्ट गने कागिात, 

(ग) तागलका आिश्यक भए त्यस्तो तागलका, 
(घ) संयकु्त उपिमको रुपमा प्रस्ताि पेश गररएको भए संयकु्त उपिम सम्बन्धी कागिात पूणव भए िा नभएको 

र त्यस्तो उपिमको प्रत्येक साझेदारको वहस्सा र दावयत्ि,  



(ङ) मालसामान िा गनमावण कायवको छुट्टा छुटै्ट समूह िा प्याकेि बनाई िररद गनुव पने भएमा त्यस्तो समूह र 
प्याकेिको परीिण गनव अपनाईएको प्रविया तथा त्यस्तो समूह र प्याकेिको िररद कारबाहीमा भाग 
गलनको लागग छनौट भएका आिेदक, 

(ि) आिेदक छनौट हनु ुिा नहनुकुो कारण। 

४५. बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा उल्लेि गनुव पने कुरािः गाउँपागलकाले बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा ऐनको दफा १३ 
मा उजल्लजित कुराको अगतररक्त आिश्यकतानसुार देहायका कुरा उल्लेि गनव ससनछेिः– 

(क) प्रस्तावित कामको योिना, नसशा,  
(ि) विल अफ सिाजन्टटीि,  

(ग) मालसामानको पररमाण,  

(घ) बोलपत्रदाताले गनुवपने भैपरर आउने काम, 

(ङ) मालसामान आपूगतव गने, गनमावण कायव सम्पन्न गने समय,  

(ि) िारेण्टी तथा ममवत संभार सम्बन्धी व्यिस्था,   
(छ) बोलपत्रदाताले प्रदान गनुवपने आिश्यक तागलम र सपुरीिेिणको वकगसम र पररमाण,  

(ि) आपूगतव गररने मालसामान िा िगेडा पाटवपूिावहरु नयाँ र सक्कली हनुपुने कुरा, 
(झ) प्रस्तावित िररदको लागग आिश्यक पने रकम प्राप्त हनुे स्रोत। 

(ञ)  सािविगनक िररद अनगुमन कायावलयले गनधावरण गरेका अन्य कुराहरू। 

४६. भेदभाि गनव नहनुिेः (१) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को िण्ड (ि) र दफा १४ को उपदफा (८) को 
अिस्थामा िाहेक िररद कारबाहीमा बोलपत्रदातालाई गनिको रावियताको आधारमा भेदभाि गनुव हदैुन। 

(२) बोलपत्र सम्बन्धी कागिात बमोजिम आिश्यक पने कुनै गलित बोलपत्रदाताले प्राप्त गनव नसकेको 
अिस्थामा गनिले पेश गरेको त्यस्तो गलित सरहको अन्य गलितलाई मान्यता ददन ुपनेछ। 

४७.  एिेन्टको वििरण उल्लेि गनुव पनेिः (१) विदेशी बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गदाव नपेालमा आफ्नो एिेण्ट गनयकु्त 
गरेको रहेछ भने गनिले त्यस्तो एिेन्टको सम्बन्धमा देहायका वििरण उल्लेि गनुव पनेछिः- 
(क) एिेण्टको नाम र ठेगाना, 
(ि) एिेण्टले पाउने कगमशनको अङ्क, मदु्राको वकगसम र भकु्तानीको तररका,  
(ग) एिेण्टसँगको अन्य कुनै शतव,  
(घ) स्थानीय एिेण्ट भए गनिको स्थायी लेिा नम्बर दताव प्रमाणपत्रको प्रमाजणत प्रगतगलवप र गनिले एिेण्ट हनु 

स्िीकार गरेको पत्र। 

(२) विदेशी बोलपत्रदाताको तफव बाट एिेण्टले बोलपत्र पेश गदाव उपगनयम (१) को िण्ड (ि) र (ग) 
मा उजल्लजित कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेि गनुव पनेछ। 

(३) विदेशी बोलपत्रदाताले उपगनयम (१) मा उजल्लजित कुरा स्पष्ट रुपमा निलुाएमा िा स्थानीय एिेण्ट 
नभएको भनी बोलपत्र पेश गरेकोमा पगछ एिेण्ट भएको प्रमाजणत भएमा िा एिेण्टलाई ददन ेकगमशन कम उल्लेि 
गरेकोमा पगछ एिेण्टले बढी कगमशन गलएको प्रमाजणत भएमा त्यस्तो बोलपत्रदातालाई गाउँपागलकाले गनयम १५२ 
बमोजिम कालो सूिीमा राख्न ेकारिाही गनुव पनेछ। 

४८. बोलपत्रदाताको ग्राह्यता सम्बन्धी आधार र कागिात उल्लेि गनुव पनेिः (१) गाउँपागलकाले बोलपत्र सम्बन्धी 
कागिातमा बोलपत्रदाताको ग्राह्यता (ईगलजिविगलटी) को आधार तथा त्यस्तो आधार प्रमाजणत गनव बोलपत्रदाताले 
पेश गनुव पने कागिातको प्रगतगलवप समेत उल्लेि गनुव पनेछ। 



(२) उपगनयम (१) मा उजल्लजित कागिात देहाय बमोजिम हनुेछनि्ः– 

(क) फमव, संस्था िा कम्पनी दतावको प्रमाणपत्र, 

(ि) व्यिसाय दर्तावको ईिाितपत्र, 

  स्पष्टीकरणिः यस िण्डको प्रयोिनको लागग “व्यिसाय दतावको इिाितपत्र” भन्नाले गनमावण 
व्यिसायीले गनमावण व्यिसाय सञ्चालन गने उद्दशे्यले गनमावण व्यिसायी सम्बन्धी प्रिगलत कानून बमोजिम 
प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र सम्झन ु पछव। 

(ग) मूल्य अगभिृवद्घ कर दताव प्रमाणपत्र र स्थायी लेिा दताव नम्बर (प्यान) प्रमाणपत्र, 

(घ) गाउँपागलकाले तोकेको अिगधसम्मको आन्तररक रािश्व विभागबाट प्राप्त कर िकु्ता गरेको प्रमाणपत्र िा 
कर वििरण पेश गरेको कागिात िा आय वििरण पेश गनव म्याद थप भएको गनस्सा िा प्रमाण। 

(ङ) बोलपत्रदाताले िररद कारबाहीमा भाग गलन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित िररद कारबाहीमा आफ्नो स्िाथव 
नबाजझएको र सम्िजन्धत पेशा िा व्यिसाय सम्बन्धी कसूरमा आफूले सिाय नपाएको भनी गलजित रुपमा 
गरेको घोषणा, 

(ि) गाउँपागलकाले आिश्यक ठानेको अन्य कागिात। 

(३) उपगनयम (२) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन गैर बागसन्दा बोलपत्रदाताले सो                  
उपगनयमको िण्ड (ग) र (घ) बमोजिमका कागिात पेश गनुव पने छैन। 

(४) बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा उपगनयम (२) बमोजिमका कागिात उल्लेि गनव छुटेमा िा स्पष्ट 
रुपमा उल्लेि नभएमा िा अन्य कुनै कुरा संशोधन गनुव परेमा बोलपत्र पेश गने अिगधगभतै्र राविय स्तरको दैगनक 
समािारपत्रमा र अन्तराववियस्तरको बोलपत्रको हकमा अन्तरावविय सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गरी त्यस्ता कागिात 
उल्लेि गनव, स्पष्ट गनव िा संशोधन गनव ससनेछ। 

तर, यसरी सूिना प्रकाशन गदाव बोलपत्रदातालाई बोलपत्र पेश गनव थप समय आिश्यक पने भएमा बोलपत्र 
पेश गने अजन्तम समय समेत बढाउन ुपनेछ। 

(५) उपगनयम (१) र (२) बमोजिमका कागिात पेश नगने बोलपत्रदाताको बोलपत्र उपर कारबाही हनुे 
छैन। 

४९. बोलपत्रको भाषािः (१) ऐन र यस गनयमािलीमा अन्यथा व्यिस्था भएकोमा िाहेक, पूिवयोग्यता सम्बन्धी कागिात, 

बोलपत्र सम्बन्धी कागिात, प्रस्ताि आव्हान सम्बन्धी कागिात, पूिवयोग्यता, बोलपत्र िा प्रस्ताि आव्हानको सूिना 
र िररद सम्झौता सम्भि भएसम्म नेपाली भाषामा र सम्भि नभए अंग्रिेी भाषामा तयार गनुव पनेछ। 

(२) बोलपत्रदाताले नेपाली िा अंग्रिेी दिैु भाषामा लेजिएको िररद सम्बन्धी कागिात िा मदुद्रत सामग्री 
पेश गनव ससनछेन।् 

तर, त्यस्तो कागिात िा मदुद्रत सामग्रीको सम्बजन्धत अंश सम्बजन्धत देशको आगधकाररक संस्थाबाट अग्रिेी 
भाषामा अनिुाद गररएको हनु ुपनेछ र त्यस्तो कागिात िा मदुद्रत सामग्री र त्यसरी अनिुाददत अंशमा लेजिएको 
कुरामा कुनै दद्वविधा भएमा अनिुाददत अंश मान्य हनुछे। 

५०. मालसामानको प्राविगधक वििरणमा उल्लेि गनुव पने कुरािः गाउँपागलकाले बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा मालसामानको 
प्राविगधक वििरण उल्लेि गदाव आिश्यकता अनसुार देहायका कुरा उल्लेि गनुव पनेछिः- 
(क) प्रस्तावित कामको योिना, नसशा र गडिाईन,  

(ि) विल अफ सिाजन्टटीि,  

(ग) मालसामानको सान्दगभवक भौगतक तथा रसायगनक विशषेता, अपेजित कायवसम्पादन सम्बन्धी विशेषता,  



(घ) प्राविगधक बनािट (कन्फीग्यरेुशन) 

(ङ) मालसामानको आय ुअिगधभरको लागग आिश्यक पने िगेडा पाटवपूिाव र उजल्लजित सेिा उपलब्ध हनुे िा 
नहनु,े  

(ि) बोलपत्रका साथ पेश गनुवपने मालसामानको वििरणात्मक पजुस्तका िा नमूना, 
(छ) अपेजित कायवसम्पादन तथा गणुस्तर प्रत्याभगूतको वििरण, 

(ि) िारेण्टी तथा ममवत सम्भार सम्बन्धी व्यिस्था,    
(झ) मालसामानबाट िातािरणमा कुनै प्रभाि पने भए त्यस्तो प्रभाि र त्यस्तो प्रभाि कम गनव अपनाउन ुपने 

मापदण्ड,  

(ञ) आपूगतव भएको मालसामान बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा उल्लेि भएको स्पेगसवफकेशन बमोजिमको भए 
नभएको कुरा परीिण गनव अपनाइने मापदण्ड र तररका, र 

(ट) गाउँपागलकाले गनधावरण गरेको अन्य आिश्यक कुराहरु। 

५१. गनमावण कायवको प्राविगधक वििरणमा उल्लेि गनुव पने कुरािः गाउँपागलकाले बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा गनमावण 
कायवको प्राविगधक वििरण उल्लेि गदाव आिश्यकता अनसुार देहायका कुराहरु उल्लेि गनुव  पनेछिः– 

(क) प्रस्तावित गनमावण कायवको कायविेत्र र उद्देश्य,  

(ि) गनमावणस्थलको भौगतक प्रकृगत र अिस्था,  
(ग) प्रस्तावित गनमावण कायवको गडिाईन, गनमावण, उपकरण िडान (इरेसशन), उत्पादन, िडान      (इन्स्टलेशन) 

िस्ता कायवको वििरण, 

(घ) गनमावण कायवको हरेक एकाई आईटमको अनमुागनत पररमाण भएको विल अफ सिाजन्टवटि, 

(ङ) गनमावण कायवबाट िातािरणमा प्रभाि पने भए त्यस्तो प्रभािको वििरण र त्यस्तो प्रभाि कम गनव अपनाउन ु
पने मापदण्ड,  

(ि) मेकागनकल, स्यागनटरी तथा ल्पजम्बङ्ग र विद्यतु िडान सम्बन्धी काम समेत गनुवपने भए सो काम सम्बन्धी 
विशेष प्राविगधक स्पेगसवफकेशन,  

(छ) आपूगतव गनुवपने उपकरण र पाटपूिावको विस्ततृ वििरण, 

(ि) अपेजित कायवसम्पादन िा गणुस्तरको प्रत्याभगूत सम्बन्धी वििरण,  

(झ) गनमावण कायवको विगभन्न िरणमा गररने गनरीिण तथा परीिण,  

(ञ) कायव सम्पन्न परीिण (कम्प्लीसन टेष्ट),  

(ट) गनमावण कायव सम्पन्न भएपगछ गनमावण व्यिसायीले उपलब्ध गराउन ुपने प्राविगधक कागिात, गनमावण भए 
बमोजिमको दरुुस्त (एि गबल्ट) नसशा, आिश्यकता अनसुार उपकरण सञ्चालन पजुस्तका (अपरेवटङ्ग 
म्यानअुल), 

(ठ) गनमावण कायव स्िीकार गनवको लागग गाउँपागलकाले गनुवपने गनरीिण र कायवसम्पादन (परफरमेन्स) परीिण,  

(ड) गनमावण कायव प्रारम्भ र सम्पन्न गने समयको कायवतागलका, र 

(ढ) गाउँपागलकाले गनधावरण गरेको अन्य आिश्यक कुरा। 

५२. अन्य सेिाको वििरणमा उल्लेि गनुवपने कुरािः बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा अन्य सेिाको वििरण उल्लेि गदाव 
आिश्यकता अनसुार देहायका कुरा िलुाउन ुपनेछिः- 
(क) सेिाको प्रयोिन र कायविेत्र,  

(ि) अपेजित कायवसम्पादन, सेिा प्रदायकले प्रदान गनुवपने काम र सेिा,  



(ग) बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ उपलब्ध गराउन ुपने वििरणात्मक पजुस्तका िा नमूना,   
(घ) सेिा प्रदायकले पालना गनुवपने शतव, 
(ङ) सेिा प्रदायकले प्रदान गरेको सेिा मूल्यांङ्कन गने आधार र तररका,  
(ि) काम िा सेिाको गणुस्तर परीिण र गनरीिण,  

(छ) कायवसम्पादन र गणुस्तर प्रत्याभगूतको वििरण, 

(ि) सेिा प्रदायकले प्रदान गनुवपने तागलम र सपुरीिेिणको वकगसम र पररमाण, र 

(झ) गाउँपागलकाले गनधावरण गरेका अन्य आिश्यक कुरा। 

५३. बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा समािेश गनुव पने कागिातिः गाउँपागलकाले िररद गररन ेमालसामान, गनमावण कायव िा 
अन्य सेिाको प्रकृगतलाई वििार गरी बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा आिश्यकतानसुार देहायका कागिात समािेश 
गनुव पनेछिः– 

(क) बोलपत्र गनदेजशका तथा बोलपत्र फाराम, 

(ि) बोलपत्र िमानतको ढािँा, 
(ग) कायवसम्पादन िमानतको ढाँिा, 
(घ) पेश्की भकु्तानी िमानतको ढाँिा, 
(ङ) िररद सम्झौताको शतव र नमूना,  
(ि) स्पेगसवफकेशन र नससा, 
(छ) कायव प्रारम्भ र सम्पन्न गने समयको कायव तागलका, भकु्तानी गररने मदु्रा, सामग्री उपलव्ध हनु ससने स्रोत र 

स्थान, र 

(ि)   ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को िण्ड (ढ३) बमोजिमको वििरण, 

(झ)  बोलपत्रसाथ पेश गररएका कागिातको िैधताको विषयमा सम्बजन्धत बोलपत्रदाता जिम्मेिार हनुे विषय, र  

(ञ)   गाउँपागलकाले आिश्यक ठानेका अन्य कागिात। 

५४. बोलपत्र तयार गने र पेश गने गनदेशनिः (१) गाउँपागलकाले बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा बोलपत्र तयार गने र 
पेश गने गनदेशन दददा देहायका विषयका सम्िन्धमा गनदेशन ददन ससनेछिः– 

(क) बोलपत्र तयार गने भाषा, 
(ि) अन्तरावविय व्यापारमा प्रयकु्त हनुे शव्दािली ईन्टरनेशनल कमगसवयल टमवस ् (ईन्कोटम्र्स) अनसुार मूल्य 

अगभव्यक्त गने तररका, 
(ग) संयकु्त उपिम बारे आिश्यक िानकारी, 
(घ) बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ पेश गनुवपने कागिातको सूिी, 
(ङ) बोलपत्रदाताले पेश गनुवपने मालसामानको नमूना र नमूनाको संख्या, 
(ि) मालसामान िररदको हकमा मालसामानको गनमावताले गसफाररस गरेको त्यस्तो मालसामानको िगेडा 

पाटपूिावहरुको सूिी तथा गनिसँग रहेको प्रत्येक पाटवपूिावको मौज्दात पररमाण, प्रगत एकाई मूल्य र िररद 
सम्झौताको अिगध समाप्त भएपगछ त्यस्तो पाटवपूिावको मूल्य िढ्ने निढ्ने सम्बन्धी कुरा उल्लेि गनुवपने 
नपने,  

(छ) बोलपत्रदाताले आपूगतव गने मालसामानको उत्पादक, उत्पादन भएकोेे देश, ब्राण्ड, मोडल र सयाटलग नम्िर 
बोलपत्रमा िलुाउन ुपने कुरा, 



(ि)  िररद कारबाहीका सम्बन्धमा बोलपत्रदाताले कुनै कुरा बझु्न परेमा त्यस्तो कुरा स्पष्ट गनव गाउँपागलकाबाट 
तोवकएको सम्पकव  कमविारीकोेे नाम, पद र ठेगाना, 

(झ)  बोलपत्रदाताले िररद सम्झौता बमोजिम गाउँपागलकाका कमविारीलाई तालीम प्रदान गनुवपने भए िा त्यस्तो 
गनकायलाई प्रविगध हस्तान्तरण गनुवपने भए सो सम्बन्धी कुरा,  

(ञ)   ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को िण्ड (ढ४) बमोजिम प्राविगधक िमता गणना नहनुे कुरा,  
(ट)   दाजिला भएका बोलपत्र स्िीकृत िा अस्िीकृत गने अगधकार गाउँपागलकामा सरुजित रहेको व्यहोरा, र  

(ठ)   गाउँपागलकाले आिश्यक ठानेका अन्य कुरा। 

५५. बोलपत्र सम्बन्धी कागिात स्िीकृत गनुव पनेिः बोलपत्र सम्बन्धी कागिात बोलपत्र आह्वान अगािै प्रमिु प्रशासकीय 
अगधकृत िा गनिले तोकेको अगधकृतले स्िीकृत गनुव पनेछ। 

५६. बोलपत्र सम्बन्धी कागिातको दस्तरुिः (१) बोलपत्र सम्बन्धी कागिात  िररद गनव िाहन ेइच्छुक व्यजक्त, फमव, 
संस्था िा कम्पनीले प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत िा गनिले तोकेको अगधकृतको दस्तित र कायावलयको छाप लागेको 
बोलपत्र सम्बन्धी कागिात गाउँपागलका िा तोवकएको अन्य गनकायबाट देहाय बमोजिमको दस्तरु गतरी गलन ु
पनेछिः– 

(क) बीस लाि रूपैयाँभन्दा मागथ दईु करोड रूपैयाँसम्मको लागग तीन हिार रूपैयाँ,  
(ि) दईु करोड रूपैयाँभन्दा मागथ दश करोड रूपैयाँसम्मको लागग पाँि हिार रूपैयाँ,  
(ग) दश करोड रूपैयाँभन्दा मागथ पच्िीस करोड रूपैयाँसम्मको लागग दश हिार रूपैयाँ,  
(घ) पच्िीस करोड रूपैयाँभन्दा मागथ िगतसकैु रकमका लागग बीस हिार रूपैयाँ 

(२) कुनै व्यजक्त, फमव, कम्पनी िा संस्थाले उपगनयम (१) बमोजिमको दस्तरु र लाग्ने हलुाक िा कुरीयर 
महसलु गतरी बोलपत्र सम्बन्धी कागिात िा प्रस्ताि आव्हान सम्बन्धी कागिात पठाईददन गलजित अनरुोध गरेमा 
गाउँपागलकाले त्यस्तो व्यजक्त, फमव, कम्पनी िा संस्थालाई हलुाक िा कुररयर माफव त बोलपत्र सम्बन्धी कागिात 
पठाई ददन ुपनेछ। 

तर, त्यसरी पठाउँदा त्यस्तो व्यजक्त, फमव, कम्पनी िा संस्थाले बोलपत्र सम्बन्धी कागिात समयमा नै प्राप्त 
गनव नसकेमा सोका लागग गाउँपागलका ििाफदेही हनुेछैन। 

५७. बोलपत्रको सूिनामा लागत अनमुान िलुाउन ुपनेिः दईु करोड रूपैयाँसम्मको लागत अनमुान भएको गनमावण कायवको 
बोलपत्र आब्हानको सूिनामा लागत अनमुान रकम िलुाउन ुपनेछ। 

५८.  बोलपत्र आह्वानको सूिनामा िलुाउन ुपने कुरािः गाउँपागलकाले ऐनको दफा १४ मा उजल्लजित कुराका अगतररक्त 
बोलपत्र आह्वानको सूिनामा देहाय बमोजिमका थप कुरा समेत िलुाउन ुपनेछिः– 

(क) राविय िा अन्तराववियस्तरको बोलपत्रको िानकारी,  
(ि) पूिवयोग्यता, योग्यतासवहत िा योग्यतारवहत बोलपत्रको िानकारी,  
(ग) बोलपत्र आह्वान गररएको िररद विगधको िानकारी,  
(घ) विद्यतुीय बोलपत्र दाजिला गने तररकाको िानकारी,  
(ङ) गनयम ३३ को उपगनयम (१) बमोजिम लागत अनमुानको रकम,  

(ि) गनयम ३५ बमोजिमको सीगमत बोलपत्र भए त्यस्तो सीगमत बोलपत्रदातालाई ददनपुने सूिना,  
(छ) ऐनको दफा १४ को उपदफा (८) बमोजिमको बोलपत्र भए स्िदेशी बोलपत्रदाताले मात्र भाग गलन     पाउन े

कुरा,  



(ि) ऐनको दफा १४ को उपदफा (११) बमोजिमको बोलपत्र भए स्िदेशी गनमावण व्यिसायीसँगको संयकु्त 
उपिमले प्राथगमकता पाउन ेकुरा,  

(झ) ऐन बमोजिम कालोसूिीमा परेको व्यजक्त, फमव, संस्था िा कम्पनीका सञ्चालकले नयाँ फमव, कम्पनी िा संस्था 
िोली कारोबार गरेको भए त्यस्तो व्यजक्त, फमव, संस्था िा कम्पनीले बोलपत्र पेश गनव नससने कुरा,  

(ञ) गाउँपागलकाले आिश्यक ठानकेा अन्य कुरा। 

५९. गनमावण स्थलको भ्रमणिः (१) बोलपत्र तयार गनव र िररद सम्झौता गनव आिश्यक सूिना प्राप्त गनव बोलपत्रदाता 
आफै िा गनिको कमविारी िा एिेन्टलाई आफ्नै ििवमा सम्भावित िोजिमप्रगत आफै उिरदायी हनुे गरी गनमावण 
स्थलको भ्रमण गनव गराउन ससनेछ। 

(२) गाउँपागलकाले उपगनयम (१) बमोजिम गनमावणस्थलको भ्रमण गनव अनमुगत ददन ुपने भएमा त्यस्तोे े
अनमुगत ददन ुपनेछ। 

(३) गाउँपागलकाले बोलपत्रदातालाई गनमावणस्थलको यथाथव िानकारी ददन गनयम ६० बमोजिम हनुे बैठक 
अजघ गनमावणस्थलको भ्रमण गराउन ससनछे। 

६०. बोलपत्र पेश गनुव पूिवको बैठकिः (१) गाउँपागलकाले बोलपत्रदातालाई बोलपत्र सम्बन्धी कागिात, प्राविगधक 
स्पेगसवफकेशन, गनमावणस्थल िा अन्य यस्तै कुरा सम्बन्धी िानकारी गराउन बोलपत्र पेश गने अजन्तम ददनभन्दा 
रावियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूिनाको हकमा कम्तीमा दश ददन र अन्तराववियस्तरको बोलपत्र आह्वानको 
सूिनाको हकमा कम्तीमा पन्र ददन अगािै बोलपत्रदाताहरुको बैठकको आयोिना गनव ससनेछ। 

तर, ऐनको दफा १४ को उपदफा (४क) र (४ि) बमोजिम पनुिःबोलपत्र आह्वानको सूिना गररएको 
अिस्थामा बोलपत्र पेश गनुव पूिवको बैठक सञ्चालन भई नसकेको भए बोलपत्रदातालाई पनुिःबोलपत्र सम्बन्धी 
कुराहरूको थप िानकारी ददन रावियस्तरको बोलपत्रको हकमा कम्तीमा पाँि ददन र अन्तरा्ववियस्तरको बोलपत्रको 
हकमा कम्तीमा सात ददन अगािै त्यस्तो बैठकको आयोिना गनव सवकनछे। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको बैठकमा बोलपत्रदाताले गाउँपागलका समि िररद कारबाही सम्बन्धी कुनै 
प्रश्न िा जिज्ञासा राख्न ससनछे र गाउँपागलकाले प्रश्नकतावहरुको श्रोत उल्लेि नगरी सबै बोलपत्रदातालाई त्यस्तो 
प्रश्न िा जिज्ञासाको ििाफ र बैठकको माईन्यटु यथाजशघ्र उपलव्ध गराउन ुपनेछ। 

(३) उपगनयम (१) बमोजिम भएको बैठकबाट बोलपत्र सम्बन्धी कागिातको कुनै प्राविगधक िा व्यापाररक 
पिमा हेरफेर गनुवपने देजिएमा गाउँपागलकाले सो कागिातमा सोही बमोजिम संशोधन गरी बोलपत्र सम्बन्धी 
कागिात िररद गने सबै बोलपत्रदातालाई त्यस्तो संशोधन गररएको ब्यहोरा त्यस्तो बैठक भएको पंेाेँि ददनगभत्र 
पठाउन ुपनेछ। 

 

६१. बोलपत्र िमानतिः (१) गाउँपागलकाले िररदको प्रकृगत अनसुार सबै बोलपत्रदातालाई समान रुपले लाग ुहनुे गरी 
स्िीकृत लागत अनमुान रकमको दईुदेजि तीन प्रगतशत रकमको गसमागभत्र रही गनजश्चत रकम तोकी बोलपत्र 
आव्हानको सूिनामा बोलपत्रदाताले बोपत्रसाथ पेश गने बोलपत्र िमानत रकम उल्लेि गनुव पनेछ। यस्तो रकम 
नगदै िा िाजणज्य बैंकले िारी गरेको सो रकम बराबरको बोलपत्र िमानत हनु ुपनेछ। 

तर, लागत अनमुान निलु्न ेिा एकाई दरमात्र िलु्ने गरी बोलपत्र आव्हान गररएको अिस्थामा गाउँपागलकाले 
बोलपत्र सम्बन्धी कागिात िा पूिवयोग्यता सम्बन्धी कागिात र बोलपत्र आव्हानको सूिनामा बोलपत्र िमानतको 
लागग एकमषु्ट रकम तोसन ससनेछ। 



(२) उपगनयम (१) बमोजिमको बोलपत्र िमानतको मान्य अिगध बोलपत्रको मान्य अिगधभन्दा कम्तीमा 
तीस ददन बढीको हनु ुपनेछ। 

(३) कुनै बोलपत्रदाताले गाउँपागलकालाई कुनै िास िाजणज्य बैंक िा वििीय संस्थाले िारी गरेको बोलपत्र 
िमानत ग्राह्य हनुे नहनु ेभने्न कुरा िलुाई ददन अनरुोध गरेमा त्यस्तो गाउँपागलकाले सो सम्बन्धमा तत्कालै ििाफ 
ददन ुपनेछ। 

(४) विदेशी बैंकले िारी गरेको बोलपत्र िमानत नेपाल गभत्रको िाजणज्य बैकले प्रगत–प्रत्याभगूत       
(काउन्टर ग्यारेन्टी) गरेको हनु ुपनेछ। 

(५) गाउँपागलकाले बोलपत्रको मान्य हनु ेअिगधगभत्र िररद सम्झौता गरी ससन ुपनेछ। कुनै कारणिश 
सो म्यादगभत्र िररद सम्झौता गनव नसवकन ेभएमा रीत पगेुका सबै बोलपत्रदाताहरूलाई बोलपत्रको मान्य हनुे अिगध 
बढाउन पत्र पठाउन ुपनेछ। 

(६) उपगनयम (५) बमोजिमको पत्र अनसुार बोलपत्रको मान्य हनुे अिगध बढाउने िा नबढाउने भने्न 
सम्बन्धमा बोलपत्रदाताले गनणवय गनव ससने छन।् बोलपत्रको मान्य हनुे अिगध नबढाउने बोलपत्रदाताको बोलपत्र 
िमानत िफत गनव पाईने छैन। बोलपत्रको मान्य हनु ेअिगध बढाउने बोलपत्रदाताले सोही अनरुुप सम्बजन्धत 
बैंकबाट मान्य अिगध समेत थप गरी बोलपत्र िमानत पेश गनुव पनेछ। यसरी बोलपत्रदाताले अिगध थप गरी 
बोलपत्र िमानत पेश नगरेमा बोलपत्रको मान्य हनु ेअिगध बढाएको मागनने छैन। 

(७) कुनै बोलपत्रदाताको बोलपत्र िमानत िफत भएको अिस्थामा गाउँपागलकाले गनिले रािेको िमानत 
रकम आफूलाई भकु्तानी गनव त्यस्तो िमानत िारी गने बैंक समि िमानत मान्य रहने अिगध गभतै्र दािी गनुव 
पनेछ। 

(८) गाउँपागलकाले ऐन िा यस गनयमािली बमोजिम िफत गनुव पने बोलपत्र िमानत बाहेक अन्य बोलपत्र 
िमानत िररद सम्झौता भएको तीन ददनगभत्र सम्बजन्धत बोलपत्रदातालाई वफताव गनुव पनेछ। 

६२. बोलपत्र मान्य हनु ेअिगधिः गाउँपागलकाले बोलपत्र सम्बन्धी कागिात िा प्रस्ताि आव्हान सम्बन्धी कागिातमा 
बोलपत्र िा परामशव सेिाको प्रस्तािको मान्य हनुे अिगध उल्लेि गदाव देहाय बमोजिमको अिगध उल्लेि गनुव 
पनेछिः– 

(क) दश करोड रुपैयाँसम्म लागत अनमुान भएको बोलपत्र िा परामशव सेिाको प्रस्तािको लागग–नब्बे ददन 

(ि) दश करोड रुपैयाँभन्दा िगत सकैु बढी लागत अनमुान भएको बोलपत्र िा परामशव सेिाको प्रस्तािको लागग 
–एक सय बीस ददन 

६३.  बोलपत्र िा प्रस्ताि स्िीकृत गने आशयको सूिना ददन ेअिगधिः सािविगनक गनकायले बोलपत्र िा प्रस्ताि िोलेको 
गमगतले बोलपत्र मान्य अिगधगभत्र बोलपत्र िा प्रस्ताि स्िीकृत गने आशयको सूिना बोलपत्रदाता िा प्रस्तािदातालाई 
ददन ुपनेछ। 

६४. बोलपत्रको आिश्यक प्रगत पेश गनुव पनेिः बोलपत्रदाता िा प्रस्तािदाताले पूिव योग्यताको प्रस्ताि, बोलपत्र िा परामशव 
सेिाको प्रस्ताि पेश गदाव पूिव योग्यता सम्बन्धी कागिात, बोलपत्र सम्बन्धी कागिात िा प्रस्ताि आव्हान सम्बन्धी 
कागिातमा उल्लेि भए बमोजिमको आिश्यक प्रगत पेश गनुव पनेछ। 

तर, माग गररए बमोजिमको बोलपत्र िा प्रस्तािको प्रगत पेश नगरेको कारणबाट कुनै बोलपत्रदाता िा 
प्रस्तािदातालाई प्रगतस्पधावबाट िजञ्चत गनव पाइने छैन। 

६५. दताव वकताि राख्न ुपने र भपावई ददन ुपनेिः (१) गाउँपागलकाले पूिवयोग्यता सम्बन्धी कागिात, बोलपत्र सम्बन्धी 
कागिात िा परामशव सेिाको प्रस्तािको गबिी र दतावको अगभलेि छुट्टा छुटै्ट राख्न ु पनेछ। 



(२) बोलपत्रदाता िा प्रस्तािदाता आफैले िा गनिको प्रगतगनगधले पूिवयोग्यताको प्रस्ताि, बोलपत्र िा परामशव 
सेिाको प्रस्ताि पेश गनव ल्याएमा बजुझगलई गनिलाई गमगत र समय िलेुको भपावई ददन ुपनेछ। 

(३) उपगनयम (२) बमोजिम प्राप्त भएको बोलपत्रको बावहरी िाममा उपगनयम (१) बमोजिम दताव वकताबमा 
दताव भएको दताव नम्बर उल्लेि गनुव पनेछ। 

(४) बोलपत्र गबवि र दताव हनुे समय समाप्त भएपगछ प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत िा गनिले तोकेको 
अगधकृतले उपगनयम (१) बमोजिमको वकतािमा दस्तित गरी बन्द गनुव पनेछ। 

६६. बोलपत्रको सरुिािः (१) गाउँपागलकाले यस गनयमािली बमोजिम प्राप्त भएको बोलपत्र िा परामशव सेिाको प्रस्ताि 
सो बोलपत्र िोल्ने समयअजघ कसैले िोल्न नपाउने गरी सरुजित तिरले राख्न ुपनेछ। 

(२) बोलपत्रकोसाथ पेश भएको नमूनाको विशेषता बोलपत्र िोल्नअुजघ सािविगनक नहनुे गरी गोप्य र 
सरुजित तररकाले राख्न ुपनेछ। 

६७. बोलपत्र वफताव िा संशोधनिः (१) विद्यतुीय बोलपत्र िा प्रस्तािको हकमा त्यस्तो बोलपत्र िा प्रस्ताि पेशगने अजन्तम 
समय अिगधसम्म विद्यतुीय सञ्चार माध्यमबाट वफताव िा संशोधन गनव सवकनछे। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको विद्यतुीय बोलपत्र िा प्रस्ताि बाहेक अन्य तररकाबाट बोलपत्र िा प्रस्ताि 
पेशगने बोलपत्रदाता िा प्रस्तािदाताले आफूले पेश गरेको बोलपत्र िा प्रस्ताि वफताव गलन िा संशोधन गनव िाहेमा 
बोलपत्र िा प्रस्ताि पेशगनव तोवकएको अजन्तम समय समाप्त हनुभुन्दा िौबीस घण्टा अगािै गसलबन्दी गनिेदनको 
िामको बावहरी भागमा देहाय बमोजिमका कुरा उल्लेि गरी बोलपत्र िा प्रस्ताि वफताव िा संशोधनको लागग गनिेदन 
ददन ुपनेछिः–  

(क) बोलपत्र िा प्रस्तािको विषय,  

(ि) बोलपत्र िा प्रस्ताि आह्वान गनकाय िा अगधकारीको नाम र ठेगाना,  
(ग) बोलपत्र िा प्रस्ताि संशोधन गररएको िा वफताव माग गररएको विषय, र  

(घ) बोलपत्र िा प्रस्ताि िोल्ने ददन र समयमा मात्र िोल्न ुपने। 

(३) उपगनयम (२) बमोजिमको गनिेदन एक पटकभन्दा बढी ददन पाइने छैन। 

(४) उपगनयम (२) बमोजिमको गनिेदन तथा एक पटक संशोधन भइसकेको बोलपत्र िा प्रस्ताि वफताव 
गलन सवकने छैन। 

(५) बोलपत्र िा प्रस्तािदाताले आफूले पेश गरेको बोलपत्र िा प्रस्ताि वफताव गलन िा संशोधन गनुव पदाव 
बोलपत्र िा प्रस्ताि पेश गदाव िनु माध्यमबाट बोलपत्र िा प्रस्ताि पेश गरेको हो सोही माध्यमबाट मात्र वफताव िा 
संशोधन गनव ससनेछ र फरक माध्यमबाट पेश गरेको गनिेदन उपर कारबाही हनुे छैन। 

(६) उपगनयम (२) बमोजिमको गसलबन्दी गनिेदन िाम प्राप्त हनु आएमा गाउँपागलकाले त्यस्ता िाम गनयम 
६६ बमोजिम सरुजित राख्न ुपनेछ। 

६८. बोलपत्र िोल्निेः (१) प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले दताव भएका बोलपत्र िा प्रस्ताि गनयम १७ बमोजिमको िररद 
अगधकारीको संयोिकत्िमा बोलपत्र िा प्रस्ताि िोल्न कम्तीमा दईु िना सदस्य रहने सगमगत गठन गरी बोलपत्रदाता 
िा गनिको प्रगतगनगधको रोहिरमा पूिवगनधावररत समयमा बोलपत्र िा प्रस्ताि िोल्न लगाउन ुपनेछ। 

तर, बोलपत्रदाता िा गनिको प्रगतगनगध उपजस्थत नभएको कारणले मात्र बोलपत्र िोल्न बाधा पने  छैन। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम बोलपत्र िोल्नअुजघ म्याद नाघी प्राप्त हनु आएको बोलपत्रको िाम, बोलपत्र 
वफताव िा संशोधन गनवको लागग ददइएको गनिेदनको िाम र रीतपूिवक दताव भएका बोलपत्रको िामलाई छुट्याई 



म्याद नाघी प्राप्त हनु आएका बोलपत्र निोली सम्बजन्धत बोलपत्रदातालाई वफताव गनुव पनेछ। यसरी वफताव गदाव 
सोको व्यहोरा, गमगत र समय समेत िलुाई िररद कारबाहीको प्रगतिेदन तयार गनुव पनेछ। 

(३) उपगनयम (२) बमोजिम बोलपत्र वफताव गरेपगछ बोलपत्रदाताले वफताव गनव माग गरेको बोलपत्रको 
िाम िोली त्यस्तो बोलपत्रदाताको नाम पढेर सनुाउन ुपनेछ र त्यसपगछ बोलपत्र संशोधन गनवको लागग ददइएका 
सिै िाम िोली त्यस्ता िामगभत्र रहेको ब्यहोरा पढेर सनुाउन ुपनेछ। 

(४) उपगनयम (३) बमोजिमको व्यहोरा पढी सकेपगछ दाजिला भएका बोलपत्र िमैसंग िोली त्यस्तो 
बोलपत्रको देहायको कुरा पढेर सनुाई सोको मिुलु्का तयार गनुव पनेछ र त्यस्तो मिुलु्कामा उपजस्थत बोलपत्रदाता 
िा गनिको प्रगतगनगधको दस्तित गराउन ुपनेछिः– 

(क) बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना,  
(ि) बोलपत्रको कबोल अङ्क, 

(ग) बोलपत्रमा कुनै छुट ददन प्रस्ताि गररएको भए सोको व्यहोरा, 
(घ) प्राविगधक स्पेगसवफकेशनको विकल्प प्रस्ताि गररएको भए सोको कबोल अङ्क,  

(ङ) बोलपत्र िमानत भए िा नभएको,  
(ि) अङ्क र अिरका बीि गभन्नता भए सो गभन्नताको वििरण, 

(छ)  बोलपत्र फाराम (लेटर अफ गबड) र मूल्य सूिी (प्राइस सेड्यलु) मा बोलपबदाता िा गनिको प्रगतगनगधको 
हस्तािर भए िा नभएको, 

(ि) बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा सच्याईएको िा केरमेट गरेकोमा केरमेट गरी उल्लेि गरेको रकम र 
व्यहोरा,  

(झ)  केरमेट भएको िा सच्याइएको स्थानमा बोलपत्रदाता िा गनिको प्रगतगनगधको हस्तािर भए िा नभएको,  
(ञ) बोलपत्र फाराममा बोलपत्रदाताले कुनै कैवफयत उल्लेि गरेको भए सोको व्यहोरा र दररेट वििरण माग 

गरेको भए सोको वििरण, र 

(ट) गाउँपागलकाले उपयकु्त ठानकेो अन्य आिश्यक कुरा। 

(५) यस गनयम बमोजिम बोलपत्र िोल्दाको समयमा बोेेलपत्र स्िीकृत िा अस्िीकृत गने गनणवय गनव 
सवकने छैन। 

(६) उपगनयम (१) बमोजिम बोलपत्र िा प्रस्ताि िोल्दा गनयम ३७ र ३८ बमोजिमको बोलपत्र िा प्रस्ताि 
भए ऐनको दफा ३२ बमोजिमको प्रवियाबाट बोलपत्र िा प्रस्तािको बावहरी िाम िोली आगथवक प्रस्तािलाई निोली 
छुट्याई गनयम ६६ बमोजिम सरुजित राख्न ुपनेछ। 

६९. बोलपत्रको पूणवताको परीिणिः  बोलपत्रको पूणवताको परीिण गदाव मूल्यांड्ढन सगमगतले ऐनको दफा २३ को उपदफा  
(३) मा उल्लेि भएका कुराको अगतररक्त देहायका कुराको परीिण गनुव पनेछिः- 
(क) बोलपत्रदाता व्यजक्तगत रुपमा िा संयकु्त उपिमको साझेदारको रुपमा एकभन्दा िढी बोलपत्रमा संलग्न 

भए िा नभएको,  
(ि) बोलपत्रदाता ऐनको दफा ६३ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम िररद कारबाहीमा भाग गलन अयोग्य 

भए िा नभएको,   
(ग) गाउँपागलकाबाट िा गाउँपागलकाले तोकेको अन्य गनकायबाट गबवि भएको बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा 

बोलपत्र पेश भए नभएको, 



(घ) सम्बजन्धत व्यजक्त, फमव, संस्था िा कम्पनी आफैले िररद गरेको बोलपत्र सम्बन्धी कागिात भरी पेश गरे 
िा नगरेको। 

७०. बोलपत्रको मूल्याङं्कनिः (१) अन्तराववियस्तरको बोलपत्रमा बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा बोलपत्रको मूल्य विगभन्न 
मदु्रामा उल्लेि गनव सवकन े व्यिस्था भएमा त्यस्तो बोलपत्रहरुका मूल्यलाई सोही कागिातमा उल्लेि भए 
बमोजिमको विगनमयदर र मदु्रा अनसुार एउटै मूल्यमा पररितवन गरी बोलपत्रको मूल्यांङ्कन र तलुना गनुव पनेछ। 

(२) बोलपत्रको मूल्याङ्कन र तलुना गदाव मूल्य अगभिृवद्ध कर बाहेकको कबोल अङ्क कायम गरी तलुना गनुव 
पनेछ। 

(३) प्रिगलत ऐन िा यस गनयमािलीमा व्यिस्था गररए बमोजिम िाहेक कुनै बोलपत्रदाता िा आगधकाररक 
रुपमा गनणवय प्रकृयामा संलग्न नभएका अन्य कुनै व्यजक्तलाई बोलपत्रको परीिण, त्यस्तो परीिण गने गसलगसलामा 
बोलपत्रदातासँग माग गररएको िानकारी िा प्राप्त िानकारी, मूल्याङ्कन तथा तलुनासगँ सम्बजन्धत िानकारीहरु ददन 
पाइने छैन। 

(४) मूल्याङ्कन सगमगतले ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम मूल्याङ्कनको लागग समािेश भएका 
बोलपत्रको मूल्याङ्कन गदाव त्यस्तो बोलपत्रको बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा उल्लेि भएको आधार र तररका अनसुार 
गनुव पनेछ। 

(५) उपगनयम (४) बमोजिम बोलपत्रको मूल्यांङ्कन गदाव बोलपत्रको प्राविगधक, व्यापाररक र आगथवक पिको 
मूल्यांङ्कन गनुव पनेछ। 

(६) बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा उल्लेजित िेत्र, गणुस्तर, विशेषता, शतव, कायव सम्पादन िा अन्य कुनै 
आिश्यकतामा ताजत्िक फरक र गजम्भर असर नपने गाउँपागलकालाई स्िीकायव सानागतना फरक भएका 
बोलपत्रहरुलाई सारभतूरुपमा प्रभािग्राही बोलपत्र मागननेछ र त्यस्ता बोलपत्रको मूल्याङ्कन गदाव लागतमा कुनै प्रभाि 
पने भएमा त्यस्तो प्रभािको मूल्य समान आधारमा कायम गरी बोलपत्रको कबोल अङ्कमा समायोिन गरी बोलपत्रको 
मूल्यावङ्कत रकम गनकाल्न ुपनेछ। 

(७) उपगनयम (६) र गनयम ७१, ७२ र ७३ बमोजिम गनकागलएको बोलपत्रको मूल्यांवङ्कत रकम बोलपत्रको 
तलुना गने प्रयोिनको लागग मात्र प्रयोग हनुछे र िररद सम्झौताको मूल्यमा समािेश गनव पाईने छैन। 

(८) बोलपत्रको मूल प्रगत र प्रगतगलवप प्रगतमा मूल्य िा अन्य कुनै कुरामा गभन्नता पाइएमा मूल प्रगतमा 
उल्लेि भएको मूल्य िा कुरा मान्य हनुेछ। 

(९) मूल्यांङ्कन सगमगतले उपगनयम (६) बमोजिमको सानागतना फरकको मूल्य कायम गदाव सम्बजन्धत 
कामको लागत अनमुान िा प्रिगलत बिार मूल्य िा व्यािदरको आधारमा कायम गनुव पनेछ। त्यस्तो लागत 
अनमुान, प्रिगलत बिार मूल्य िा व्याि दर गनजश्चत नभएको अिस्थामा सोही आइटमको अन्य सारभतू रुपमा 
प्रभािग्राही बोलपत्रमा उल्लेि भएको मूल्यको औसतका आधारमा कायम गनुव पनेछ। 

(१०) यस गनयम बमोजिम कायम गररन ेमूल्यको औजित्यताको सम्बन्धमा बोलपत्रदातासँग परामशव गनुव 
हदैुन। 

७१. बोलपत्रको प्राविगधक पिको मूल्याङं्कनिः (१) मूल्यांङ्कन सगमगतले गनयम ७० को उपगनयम (५) बमोजिम बोलपत्रको 
प्राविगधक पिको मूल्याङ्कन गदाव देहायका कुराको मूल्यांङ्कन गनुव पनेछ:- 
(क) मालसामान आपूगतव, गनमावण कायव िा अन्य सेिाको िेत्र, 
(ि) मखु्य मखु्य मालसामान, गनमावण कायव िा अन्य सेिाको प्राविगधक स्पेगसवफकेशन र कायव सञ्चालन तथा कायव 

सम्पादन (अपरेवटङ्ग एण्ड पफव मेन्स) विशेषताहरु, र 



(ग) िारेजण्टको समयािगध। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम मूल्यांङ्कन गदाव बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा उजल्लजित कुरा र बोलपत्रदाताले 
बोलपत्रमा उल्लेि गरेको कुरामा कुनै गभन्नता पाइएमा मूल्यांङ्कन सगमगतले सो गभन्नता समेत उल्लेि गनुव पनेछ। 

(३) उपगनयम (२) बमोजिमको गभन्नताको मूल्य बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा उल्लेि भए बमोजिमको 
आधार र तररका बमोजिम गणना गरी कायम गनुव पनेछ। 

७२. बोलपत्रको व्यापाररक पिको मूल्याङं्कनिः (१) गनयम ७१ बमोजिम बोलपत्रको प्राविगधक पिको मूल्यांङ्कन भएपगछ 
मूल्याङं्कन सगमगतले त्यस्तो बोलपत्रको गनयम ७० को उपगनयम (५) बमोजिम व्यापाररक पिको मूल्यांङ्कन गदाव 
देहायका कुराको मूल्यांङ्कन गनुव पनेछ:- 
(क) मालसामान, गनमावण कायव िा अन्य सेिा आपूगतव िा सम्पन्न गने अिगध,  

(ि) भकु्तानीको शतव,  
(ग) बोलपत्रदाताले समयमा काम सम्पन्न नगरे िापत गतनुव पने पूिवगनधावररत िगतपूगतव तथा समय अगािै कायव 

सम्पन्न गरे िापत पाउने बोनस,  

(घ) प्रत्याभगूत सम्बन्धी बोलपत्रदाताको दावयत्ि, 

(ङ) बोलपत्रदाताले पूरा गनुवपने दावयत्ि, 

(ि) बोलपत्रदाताले प्रस्तावित िररद सम्झौतामा अन्य कुनै शतव थप गरेको भए त्यस्तो शतव। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम मूल्यांङ्कन गदाव बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा उजल्लजित कुरा र बोलपत्रदाताले 
बोलपत्रमा उल्लेि गरेको कुरा िाँिी कुनै गभन्नता पाइएमा मूल्याङ्कन सगमगतले सो गभन्नता समेत उल्लेि गनुव पनेछ। 

(३) मूल्याङ्कन सगमगतले उपगनयम (२) बमोजिमको गभन्नताको मूल्य कायम गदाव बोलपत्र सम्बन्धी 
कागिातमा उल्लेि भए बमोजिमको आधार र तररका बमोजिम गणना गरी कायम गनुव पनेछ। 

७३. बोलपत्रको आगथवक पिको मूल्याङं्कनिः (१) गनयम ७१ र ७२ बमोजिम बोलपत्रको प्राविगधक र व्यापाररक पिको 
मूल्यांङ्कन भएपगछ त्यस्तो बोलपत्रको आगथवक पिको मूल्यांङ्कन गनुव पनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम आगथवक पिको मूल्यांङ्कन गदाव प्राविगधक र व्यापारीक पिका कुराहरुमध्ये 
आिश्यक कुराहरुको र आिश्यकतानसुार देहायका कुरा समेतको बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा उल्लेि भएको 
आधार र तररका बमोजिम मूल्य गनधावरण गरी बोलपत्रको मूल्यांवकत रकम कायम गनुव पनेछिः–  

(क) आन्तररक ढुिानी ििव, 
(ि) प्राविगधक विशेषता। 

(३) उपगनयम (२) को िण्ड (ि) बमोजिम प्राविगधक विशेषताको मूल्यांङ्कन गदाव बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा 
उजल्लजित िररद सम्बन्धी न्यूनतम दर, िमता िा प्रगतफलभन्दा िढी दर, िमता िा प्रगतफलको बोलपत्र 
पेश भएकोमा मूल्यांङ्कन सगमगतले न्यूनतम दर, िमता िा प्रगतफलको मात्र मूल्याङ्कन गनुव पनेछ। 

(४) बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा स्िदेशी मालसामान र स्थानीय गनमावण व्यिसायीलाई प्राथगमकता ददईने कुरा 
उल्लेि भएकोमा बोलपत्रको आगथवक पि मूल्याङ्कन गदाव मूल्यांङ्कन सगमगतले स्िदेशी मालसामान िा गनमावण 
व्यिसायीलाई ददईने प्राथगमकताको रकम गणना गरी त्यस्तो रकम विदेशी बोलपत्रदाताको कबोल अङ्कमा 
िोडी मूल्यांवकत अङ्क कायम गनुव पनेछ। 

(५) मूल्यांङ्कन सगमगतले बोलपत्र मूल्याङ्कन गदाव बोलपत्रदाताले गसफाररस गरेको िगेडा पाटवपूिावका सम्बन्धमा वििार 
गनुव हुँदैन। 

 



७४. गनमावण कायवको बोलपत्रको विशषे मूल्याङं्कनिः (१) गनमावण कायवको बोलपत्र मूल्यांङ्कन गदाव मूल्यांङ्कन सगमगतले गनयम 
७१, ७२ र ७३ मा उजल्लजित कुराको अगतररक्त देहायका कुराको मूल्यांङ्कन गनुव पनेछ:- 
(क) गनमावण कायवको कायव योिना, कायव सम्पादन तागलका र पररिालन समय बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा 

उल्लेि भए अनसुारको भए िा नभएको,  
(ि) बोलपत्रदाताले विल अफ सिाजन्टटीमा संलग्न आइटमको लागग उल्लेि गरेको प्रगत एकाइ दर विश्वसनीय 

भए िा नभएको,  
(ग) कबोल अङ्क देहायको कारणले असन्तगुलत भए िा नभएकोिः– 

(१) िररद सम्झौताको प्रारजम्भक िरणमा गनुव पने कामको आइटमको लागग बोलपत्रदाताले अस्िाभाविक 
उच्ि दर उल्लेि गरेकोले, िा 

(२) बोलपत्रदाताले गबल अफ सिाजन्टटीको कुनै आइटममा न्यून अनमुान भएको भनी विश्वास गरेको 
आइटमको लागग गनिले अस्िाभाविक उच्ि दर उल्लेि गरेकोले। 

(घ)  बोलपत्रदाताले पेश गरेको ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को िण्ड (ढ३) बमोजिमको वििरण अनरुूप 
सो गनमावण कायव सम्पन्न गनव ससने गनिको प्राविगधक िमता भए िा नभएको। 

(२) उपगनयम (१) को िण्ड (ग) बमोजिमको अिस्थामा िा बोलपत्रदाताले सन्तोषिनक रुपमा काम 
सम्पन्न गनव नससने गरी न्यून कबोल अङ्क उल्लेि गरेको िा गनमावण कायवको िेत्र िा प्राविगधक स्पेगसवफकेशन 
गलत रुपमा बझुी िा नबझुी अस्िाभाविक न्यून कबोल अङ्क उल्लेि गरेको िा प्रारजम्भक िरणमा गररन ेगनमावण 
कायवको लागग बढी दरले उल्लेि गरेको (फ्रन्ट लोगडङ्ग) छ छैन भने्न कुरा मूल्याङ्कन सगमगतले िाँि गनुव पनेछ। 
त्यसरी न्यून कबोल अङ्क उल्लेि गरेको अिस्थामा मूल्यांङ्कन सगमगतले त्यस्तो बोलपत्रदातासँग दर विश्लषेण सवहतको 
स्पष्टीकरण माग गनुव पनेछ। 

(३) मूल्यांङ्कन सगमगतले उपगनयम (२) बमोजिम मागेको स्पष्टीकरण सन्तोषिनक भएमा त्यस्तो 
बोलपत्रदातासँग गनिको कबोल अङ्कको आठ प्रगतशतले हनुे रकम बराबरको थप कायव सम्पादन िमानत गलई 
बोलपत्र स्िीकृत गने गसफाररस गनव र त्यस्तो स्पष्टीकरण सन्तोषिनक नभएमा त्यस्तो बोलपत्र अस्िीकृत गनव 
गसफाररस गनव ससनछे। 

(४) उपगनयम (३) बमोजिम गलइएको थप कायव सम्पादन िमानत अजन्तम विल भकु्तानी भएपगछ वफताव 
गनुव पनेछ। 

७५. प्रगतिेदन पेश गनुव पनेिः मूल्यांङ्कन सगमगतले गनयम ६९, ७०, ७१, ७२, ७३ र ७४ बमोजिम गरेको परीिण तथा 
मूल्याङ्कनको विस्ततृ विश्लषेण र देहायका कुरा िलुाई सोको प्रगतिेदन तयार गनुव पनेछ र सो प्रगतिेदन मूल्यांङ्कन 
कायव शरुु गरेको गमगतले पन्रर ददनगभत्रमा गाउँपागलकामा पेश गनुव पनेछिः– 

(क) बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना, 
(ि) बोलपत्रदाताहरुको कूल कबोल रकम र मदु्रा, 
(ग) ऐनको दफा २३ को उपदफा (८) र (९) बमोजिम त्रवुट सच्याईएको भए त्यस्तो त्रवुट सच्याई कायम 

भएको कूल कबोल रकम र मदु्रा, 
(घ) बोलपत्रदाताले कुनै छुट ददन प्रस्ताि गररएको कुरा आगथवक प्रस्ताि िोलेको मिुलु्कामा उल्लेि भएको 

भए मूल्यांङ्कन सगमगतले त्यसरी छुट ददन प्रस्ताि गररएको रकम समायोिन गरेको कुरा, 
(ङ) ऐनको दफा १३ उपदफा (२) को िण्ड (ि) बमोजिम बोलपत्र तलुना गनव प्रयोग भएको मदु्रा र उजल्लजित 

गमगतको विगनमय दरको आधारमा कायम भएको रकम, 



(ि) ऐनको दफा २३ को उपदफा (२), (३), (४) र (६) बमोजिम परीिण गदाव पाईएका आधारहरु, 

(छ) ऐनको दफा २५ को उपदफा (८) बमोजिम न्यूनतम मूल्यांवङ्कत सारभतूरुपमा प्रभािग्राही बोलपत्रको 
मूल्याकंनको आधार र तरीका। 

७६. बोलपत्र स्िीकृत गने अगधकारीिः (१) देहायको रकमको बोलपत्र स्िीकृत गने अगधकार देहाय बमोजिमका 
अगधकारीलाई  हनुछेिः– 

क) पाँि करोड रूपैयाँसम्मका  प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत  

(ि) पाँि करोड रुपैयाँ देजि बढी   रकमको अध्यि 

७७. मालसामानको नमूनािः (१) बोलपत्र मूल्यांङ्कन हुदँा असफल भएको बोलपत्रदाताले आफूले पेश गरेको मालसामानको 
नमूना वफताव गलन गाउँपागलका  समि िररद सम्झौता भएको सात ददनगभत्र गलजित रुपमा अनरुोध गनव ससनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम अनरुोध भएकोमा त्यस्तो मालसामानको नमूना परीिणमा नष्ट नभएको भए 
ढुिानी गने र प्याकेजिङ गने लगायतका सम्पूणव ििव बोलपत्रदाताले नै व्यहोने गरी त्यस्तो नमूना गाउँपागलकाले 
गनिलाई वफताव गनुव पनेछ। 

(३) स्िीकृत बोलपत्रको बोलपत्रदाताले पेश गरेको मालसामानको नमूनाको आपूगतव गररने मालसामानसगँ 
तलुना गने प्रयोिनको लागग गाउँपागलकाले बोलपत्र मूल्यांङ्कन सगमगतबाट प्रमाजणत गराई सरुजित राख्न ुपनेछ। 

पररच्छेद–६ 

परामशव सेिा सम्बन्धी व्यिस्था 
७८. कायव िेत्रगत शतव तयार गनुव पने: गाउँपागलकाले परामशव सेिा िररद गनवको लागग  देहायका कुरा सवहतको कायव 

िेत्रगत शतव तयार गनुव पनेछिः– 

(क) परामशवदाताले गनुव पने कामको पषृ्ठभगूम र उद्देश्य,  

(ि) परामशवदाताको कायविेत्र र गनिले सम्पादन गनुव पने काम,  

(ग) कामसंग सम्बजन्धत अध्ययन तथा आधारभतू त्यांक उपलब्ध भए सोको वििरण,  

(घ) परामशवदाताले गाउँपागलकालाई कुनै ज्ञान िा शीप हस्तान्तरण गनुव पने भए सो सम्बन्धी वििरण,  

(ङ) तागलम प्रदान गनुवपने भए तागलम ददन ुपने कमविारीको संख्या, 
(ि) परामशवदाताको मखु्य िनशजक्तको काम तथा योग्यता र गनिले गनुवपने कामको लागग लाग्ने अनमुागनत 

समय, 

(छ) परामशवदाताले काम शरुु गने र सम्पादन गररससन ुपने समय, 

(ि) गाउँपागलकाले परामशवदातालाई उपलब्ध गराउने सूिना, भौगतक सवुिधा, उपकरणको वििरण, र 

(झ) परामशवदाताले पेश गनुवपने प्रगतिेदन, त्यांक, नससा, सभे प्रगतिेदन आददको वििरण। 

७९. िलुा रुपमा आशयपत्र माग गरी संजिप्त सूिी तयार गनुवपनेिः (१) गाउँपागलकाले िीस लाि रुपैंयाँभन्दा बढी मूल्यको 
परामशव सेिा िररद गनव ऐनको दफा ३० बमोजिम सूिना प्रकाशन गरी आशयपत्र माग गनुव  पनेछ। 

(२) सामान्यतया दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको परामशव सेिा िररद गनुव परेमा अन्तराववियस्तरको 
आशयपत्र माग गनुव पनेछ। 

(३) उपगनयम (१) र (२) बमोजिम आशयपत्र माग गने सूिनामा देहायका कुराहरु िलुाउन ुपनेछ:- 
(क) गाउँपागलकाको नाम र ठेगाना,  
(ि) प्रस्तावित काम िा आयोिनाको सामान्य वििरण,  

(ग) प्रस्तावित कामको ििव व्यहोने स्रोत, 



(घ) आशयपत्रदाताको योग्यता, 
(ङ) आशयपत्रदाता फमव िा कम्पनी भए,  

(१) फमव िा कम्पनीको वििरण, संगठन र कमविारी,  
(२) दईु िा दईुभन्दा बढी फमव िा कम्पनीले समूह, संगठन िा संयकु्त उपिमको रुपमा परामशव सेिा 

ददन े भए त्यस्ता फमव िा कम्पनीको नाम, ठेगाना, वििरण तथा मखु्य भई काम गने फमव िा 
कम्पनीको नाम, 

(३) विगत सात िषवमा सम्पन्न गरेको समान प्रकृगतको काम र स्थानको वििरण, र 

(४) प्रस्तावित कायवमा संलग्न हनु ेप्रमिु िनशजक्तको िैयजक्तक वििरण। 

(ि) व्यजक्तगत परामशवदाताको हकमा विगत िार िषवमा सम्पन्न गरेको समान प्रकृगतको काम र स्थानको वििरण 
तथा गनिको िैयजक्तक वििरण, 

(छ)  प्रस्तावित कायव सम्पन्न गनव लाग्ने अनमुागनत समय,  

(ि) संजिप्त सूिीमा परेका व्यजक्त, फमव, संस्था िा कम्पनीबाट मात्र परामशव सेिा िररद सम्बन्धी प्रस्ताि माग 
गररने कुरा, 

(झ) आशयपत्रदाताले पेश गनुव पने कागिातहरु,   

(ञ) आशयपत्र तयार गने गनदेशन र आशयपत्र पेश गने अजन्तम गमगत तथा स्थान, र  

(ट) गाउँपागलकासंग सम्पकव  गने ठेगाना र सम्पकव  व्यजक्त। 

(४) अन्तराववियस्तरको आशयपत्र माग गदाव एक तह मागथको अगधकारीको जस्िकृगत गलन ुपनेछ। 

(५) यस गनयम बमोजिम पनव आएका आशयपत्रदाताको योग्यता, अनभुि र िमता समेत मूल्यांङ्कन गरी 
त्यस्तो आशयपत्रदाताको योग्यता, अनभुि र िमता मूल्याङ्कन गने आधार समेत यवकन गरी त्यस्तो परामशव सेिा 
ददन ससने आसयपत्रदाताको छनौट गनुव पनेछ। 

तर, स्िीकृत मूल्याङ्कनका आधारहरू आशयपत्र दाजिला भई सकेपगछ पररितवन गरी मूल्याङ्कन गनव सवकन े
छैन। 

(६) अन्तराववियस्तरको आशयपत्रदाताको छनौट गदाव विगभन्न मलुकु, पषृ्ठभगूम र एक स्थानीय फमव िा 
कम्पनीकोेे छनौट गनुव पनेछ। 

(७) उपगनयम (१) बमोजिमको सूिना बमोजिम आशयपत्र पेश नगने ख्यागत प्राप्त परामशवदातासंग सम्पकव  
गरी गनिको नाम संजिप्त सूिीमा समािेश गनव सवकनछे। 

(८) यस गनयम बमोजिम आशयपत्रदाताको छनौट गदाव िा उपगनयम (७) बमोजिम नाम समािेस गदाव 
कम्तीमा तीन िटा आशयपत्रदाता छनौट हनु नसके पनुिः सूिना प्रकाशन गरी आशयपत्र माग गनुव पनेछ। 

(९) उपगनयम (८) बमोजिम दोस्रो पटक सूिना प्रकाशन गदाव पगन कम्तीमा तीन िटा आशयपत्र छनौट 
हनु नसकेमा छनौट भएका िगत आशयपत्रदाताको मात्र सूिी कायम गनव सवकनछे। 

(१०) यस गनयम बमोजिम तयार भएको सूिीको िानकारी आशयपत्र पेश गने सबै आशयपत्रदातालाई 
ददन ुपनेछ। 

(११) उपगनयम (२) बमोजिम परामशव सेिाको िररदको हकमा विदेशी आशयपत्रदाताले स्िदेशी 
परामशवदाता व्यजक्त, फमव िा कम्पनीसँग संयकु्त उपिम गरेमा त्यस्तो विदेशी आशयपत्रदातालाई प्राथगमकता ददन 
सवकनछे। 

तर, यसरी संयकु्त उपिम कायम गदाव दोहोरो पने गरी संयकु्त उपिम गनव सवकने छैन। 



(१२) उपगनयम (५) बमोजिम िमताको मूल्याङ्कन गदाव परामशव सेिाको कूल लागत अनमुानको एक सय 
पिास प्रगतशतमा नबढ्ने गरी हनुे कारोबार रकम (टनवओभर) को आधार गलन ुपनेछ। 

(१३) उपगनयम (५) बमोजिम आशयपत्रदाताको छनौट गदाव गनयम ६३ बमोजिमको अिगधगभत्र कायव 
सम्पन्न हनुे गरी छनौट गनुव पनेछ। 

(१४) यस गनयम बमोजिम आशयपत्रदाता छनौट गदाव कुनै आशयपत्रदाताले आफूले प्राप्त गरेको अङ्क र 
छनौटमा पनव नसकेको कारण माग गरेमा पाँि ददनगभत्र गनिले प्राप्त गरेको अङ्क र छनौट हनु नसकेको कारण 
आशयपत्रदातालाई ददन ुपनेछ। 

८०. प्रस्ताि माग गनेिः (१) गनयम ७९ बमोजिम संजिप्त सूिी तयार भएपगछ गाउँपागलकाले सो सूिीमा परेका 
आशयपत्रदाताहरुलाई प्रस्ताि सम्बन्धी कागिात, हलुाक, कुररयर िा व्यजक्त िा विद्यतुीय सञ्चार माध्यम माफव त 
पठाई बीस लाि रूपैयाँसम्म लागत अनमुान भएको िररदका लागग कम्तीमा पन्र ददन र सो भन्दा बढी लागत 
अनमुान भएको िररदका लागग कम्तीमा तीस ददनको समय ददई गनिहरुबाट प्रस्ताि माग गनुव पनेछ। यसरी 
पठाइन ेप्रस्ताि सम्बन्धी कागिातको कुनै शलु्क लाग्ने छैन। 

(२) प्रस्ताि सम्बन्धी कागिातमा ऐनको दफा ३१ मा उजल्लजित कुराका अगतररक्त देहायका कुराहरु 
उल्लेि गनुव पनेछ:- 
(क) प्रस्ताि माग पत्र,  

(ि) प्रस्तािदाताले प्रस्ताि गरेको प्रमिु िनशजक्तले आपm्नो हालसालैको िैयजक्तक वििरण सत्य र पूणव रहेको 
कुरा प्रमाजणत गरेको हनु ुपने व्यहोरा,   

(ग) प्राविगधक प्रस्ताि मूल्यांङ्कन गरेपगछ मात्र आगथवक प्रस्ताि िोगलने कुरा, 
(घ) प्राविगधक प्रस्तािमा प्रस्तािदाताले प्राप्त गनुव पने उिीणावङ्क, 

(ङ) प्रस्दातािदाताले सम्बजन्धत कामको लागग आफ्नो छुटै्ट कायवयोिना तथा िनशजक्त प्रस्ताब गनव ससन ेिा 
नससन,े 

(ि) प्रस्तािदाताले कायविेत्रगत शतवमा वटप्पणी गनव ससने िा नससने, र 

(छ) प्रस्तावित कायव गनव आिश्यक पने रकम व्यहोने स्रोत। 

(३) गाउँपागलकाले प्रस्ताि सम्बन्धी कागिातमा प्रस्ताि मूल्यांङ्कनको अङ्कभार उल्लेि गनुव पनेछ। 

(४) उपगनयम (३) बमोजिम अङ्कभार उल्लेि गदाव देहाय बमोजिम गनुव पनेछिः– 

(क) प्रस्तािको छनौट गणुस्तर र लागत विगध अपनाई गररन ेभएमा कामको प्रकृगत र िवटलता अनसुार प्राविगधक 
तथा आगथवक प्रस्तािको कूल अङ्कभार एकसय हनुे गरी र त्यस्तो कूल अङ्कभार मध्ये प्राविगधक प्रस्तािको 
कूल अङ्कभार सिरीदेजि नब्बे र आगथवक प्रस्तािको अङ्कभार तीसदेजि दशसम्म हनुे गरी गनधावरण गनुव 
पनेछ। 

(ि) प्रस्तािको छनौट गणुस्तर विगध, गनजश्चत बिेट विगध र न्यून लागत विगध अपनाई गररने भएमा प्राविगधक 
प्रस्तािको कूल अंङ्कभार एकसय हनुे गरी गनधावरण गनुव पनेछ। 

(५) गनजश्चत बिेट विगधबाट परामशवदाताको छनौट गनव प्रस्ताि आव्हान गदाव उपलब्ध बिेट प्रस्तािमा 
िलुाउन ुपनेछ। 

(६) प्रस्ताि सम्बन्धी कागिातमा परामशवदाताको छनौट गनव अङ्कभार उल्लेि गदाव देहाय बमोजिमको 
अङ्कको सीमा ननाघ्ने गरी कामको प्रकृगत र िवटलता अनसुार उपयकु्त अङ्क उल्लेि गनुव पनेछिः—  

(क) प्रस्तािदाताको िास कामको अनभुि कूल अङ्कको पच्िीस प्रगतशतसम्म 



(ि) कायव सम्पादन गने तररका र कायव िेत्रगत शतव प्रगतको प्रभािग्राहीता कूल अङ्कको बीसदेजि पैंतीस 
प्रगतशतसम्म  

(ग) मखु्य मखु्य िनशजक्तको योग्यता र अनभुि कूल अङ्कको तीसदेजि साठी प्रगतशतसम्म 

(घ) प्रविगध हस्तान्तरण िा तागलम कूल अङ्कको दश प्रगतशतसम्म 

(ङ) स्िदेशी िनशजक्तको सहभागगता कूल अङ्कको दश प्रगतशतसम्म 

िम्मा  कूल अङ्क १०० 

(७) उपगनयम (६) को िण्ड (ङ) मा उजल्लजित अङ्कभार रावियस्तरको प्रस्तािको हकमा लागू हनुछैेन। 

(८) उपगनयम (६) मा उजल्लजित सबै मूल्यांङ्कनका आधारलाई तीन िटा उप–आधारमा विभािन गरी सो 
िापतको अङ्क समेत गनधावरण गनुव पनेछ। 

(९) उपगनयम (३) बमोजिम अङ्कभार उल्लेि गदाव उिीणावङ्क समेत उल्लेि गनुव पनेछ। 

(१०) परामशव सेिाको िररदको प्रस्ताि सम्बन्धी कागिातमा परामशवदाता छनौट गने अङ्कभार उल्लेि 
गदाव कुनै परामशवदाता व्यजक्त, फमव िा कम्पनीसँग भइरहेका काम (िकव  इन ह्याण्ड) को िनशजक्त सोही हदसम्म 
पगछल्लो प्रस्तािको मूल्याङ्कनको समयमा गणना नहनु ेकुरा उल्लेि गनुव पनेछ। 

(११) यस गनयम बमोजिम प्रस्ताि मूल्याङ्कन गदाव उपगनयम (८) बमोजिम गररएको विभािन र सो िापतको 
अङ्कभारको आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गनुव पनेछ। 

 

८१. मौिदुा सूिीमा रहेका परामशवदाताबाट प्रस्ताि माग गरी परामशव सेिा गलन सवकनेिः (१) बीस लाि रुपैयाँभन्दा कम 
रकमको परामशव सेिा ऐनको दफा ६क. बमोजिमको मौिदुा सूिीमा रहेका परामशवदाताबाट गलजित रुपमा प्राविगधक 
र आगथवक प्रस्ताि माग गरी िररद गनव सवकनछे। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम प्रस्ताि माग गदाव सम्भि भएसम्म छ िटा र कम्तीमा तीन िटा 
परामशवदातालाई प्रस्ताि सम्बन्धी कागिात पठाई प्राविगधक र आगथवक छुट्टा छुटै्ट िाममा माग गनुव पनेछ। 

(३) उपगनयम (२) बमोजिमको प्रस्ताि मूल्यांङ्कन विगध गणुस्तर र लागत विगध अनसुार छनौट गनुव   
पनेछ। 

८२. प्रस्ताि तयार गनव ददईन े गनदेशनमा उल्लेि गनुवपने कुरािः ऐनको दफा ३१ को उपदफा (२) को िण्ड (ग) 
बमोजिमको प्रस्ताि तयार गनव प्रस्तािदातालाई ददइने गनदेशनमा देहायका कुरा उल्लेि गनुव पनेछ:- 
(क) प्राविगधक प्रस्ताि र आगथवक प्रस्तािको ढाँिा, 
(ि) प्राविगधक र आगथवक प्रस्ताि तयार गने र पेश गने तरीका,  
(ग) काम कगत िरणमा पूरा हनुे हो र थप काम ददन सवकने नसवकन ेकुरा, 
(घ) प्रस्ताि सम्बन्धी कागिातका सम्बन्धमा प्रस्तािदाताले कुनै िानकारी गलन ुपने भए त्यस्तो िानकारी गलन 

सवकने तररका,  
(ङ) प्रस्तावित कामको कुनै अंश परामशवदाताले सब–कन्रयासटमा ददन ससने नससने कुरा, 
(ि) गाउँपागलकाले उपलब्ध गराउने सूिना, सेिा, उपकरण सम्बन्धी िानकारी, 
(छ) प्रस्ताि पेश गनुवअजघ प्रस्तािदाताको बैठक हनुे नहनुे कुरा, 
(ि) प्रस्ताि मान्य हनुे अिगध, 

(झ) प्रस्तावित िररद कारबाही अन्तगवत सिृना हनुे कुनै मालसामान आपूगतव, गनमावण कायव, अन्य सेिा िा परामशव 
सेिा सम्बन्धी काम परामशवदात ृ फमव िा गनिसंग सम्बद्ध व्यजक्त संस्थालाई ददंदा प्रस्तावित परामशव 



सेिासंगको स्िाथव बाजझन ससछ भने्न गाउँपागलकालाई लागेमा त्यस्तो प्रस्तािदाता िा व्यजक्तलाई त्यस्तो 
काम ददन नसवकने कुरा, 

(ञ) प्रस्तािदाता र गनिको िनशजक्तले गतनुव पने कर िारेको िानकारी र प्रस्तािदाताले कर िा अन्य कुनै 
विषयमा थप िानकारी गलन िाहेमा गनिले सम्पकव  गनुव पने आगधकाररक अन्य गनकाय, 

(ट) प्रस्तािको भाषा, 
(ठ) गाउँपागलकाले प्रस्ताि सम्बन्धी कागिात संशोधन गने कायवविगध, 

(ड) प्रस्ताि पेश गने तररका,  
(ढ) प्रस्ताि िोल्न ेतररका, 
(ण) गोपगनयता सम्बन्धी शतव। 

८३. प्रस्ताि छनौट विगधिः (१) गाउँपागलकाले देहायको कामको लागग परामशव सेिा िररद गदाव गणुस्तर विगध छनौट 
गरी िररद गनव ससनछे: 
(क) आफ्नो िेत्रको आगथवक िा िेत्रगत अध्ययन, िहिेुगत्रय (मल्टी सेसटरल) सम्भाव्यता अध्ययन, घातक 

फोहरमैला ब्यिजस्थत गने एिं तह लगाउने संयन्त्रको गडिाइन, शहरी गरुुयोिनाको गडिाइन, विजिय िते्र 
सधुार िस्ता परामशवदाताबाट अपेजित कायव स्पष्टरुपमा यवकन गनव नसवकने प्रकृगतको र गाउँपागलकाले 
परामशवदाताबाट िोिपूणव प्रस्तािको अपेिा गरेको काम,  

(ि) ठूला बाँध िा प्रमिु पूिावधार गनमावणको सम्भाव्यता अध्ययन िा संरिनात्मक इजन्िगनयररङ्ग गडिाइन, 

महत्िपूणव नीगत सम्बन्धी अध्ययन, विषयगत िते्रको व्यिस्थापन अध्ययन िस्ता उच्ि दिता आिश्यक 
पने र भविष्यमा गम्भीर तथा दूरगामी प्रभाि पाने वकगसमको काम,  

(ग) व्यिस्थापन परामशव, िेत्रगत (सेसटरल) तथा नीगतगत अध्ययन िस्ता सेिाको मूल्य कामको गणुस्तरमा 
गनभवर हनुे िा व्यजक्त, संस्था वपच्छे सारभतू रुपमा अलग अलग तररकाबाट सम्पादन गनव सवकने र प्रगतस्पधी 
प्रस्तािको लागत तलुना गनव नसवकने वकगसमको काम। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम गणुस्तर विगध छनौट गनव अध्यिको स्िीकृगत गलन ुपनेछ। 

(३) लेिापरीिण, सामान्य इजन्िगनयरीङ्ग गडिाइन तथा िररद एिेन्ट िस्ता राम्ररी अभ्यास भइसकेका, 
गनयगमत प्रकृगतका र कम लागत लाग्ने कामका लागग न्यून लागत विगध छनौट गनव सवकनछे। 

८४. प्रस्ताि िोल्न े तररकािः (१) गाउँपागलकाले ऐनको दफा ३२ बमोजिम प्रस्ताि िोल्दा प्रस्तािदाता िा गनिको 
प्रगतगनगधको रोहिरमा िोल्न ुपनेछ। 

तर, प्रस्तािदाता िा गनिको प्रगतगनगध उपजस्थत नभएको कारणले प्रस्ताि िोल्न बाधा पने छैन। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम प्रस्ताि िोल्नअुजघ म्याद नाघी प्राप्त हनु आएको प्रस्तािको िाम र रीतपूिवक 
दताव भएका प्रस्तािको िामलाई छुट्याई म्याद नाघी प्राप्त हनु आएका प्रस्ताि निोली सम्बजन्धत प्रस्तािदातालाई 
वफताव गनुव पनेछ। त्यसरी वफताव गररएको कुरा, गमगत र समय िररद कारबाहीको प्रगतिेदनमा िलुाउन ुपनेछ। 

(३) उपगनयम (२) बमोजिम प्रस्ताि वफताव गरेपगछ रीतपूिवक दताव भएका प्रस्तािको बावहरी िाम िमैसंग 
िोली सो िामसँग रहेको प्राविगधक प्रस्तािको िाम िोली देहायका कुरा पढेर सनुाई सोको मिुलु्का तयार गनुव 
पनेछ:- 
(क) प्रस्तािदाताको नाम र ठेगाना,  
(ि) प्रस्तािमा प्रस्तािदाताको हस्तािर भए नभएका, 



(ग) प्रस्ताि सम्बन्धी कागिातमा सच्याईएको िा केरमेट गरेकोमा प्रस्तािदाता िा गनिको प्रगतगनगधले हस्तािर 
गरे नगरेको,  

(घ) गाउँपागलकाले उपयकु्त ठानकेो अन्य आिश्यक कुराहरु। 

(४) उपगनयम (३) बमोजिमको मिुलु्कामा उपजस्थत प्रस्तािदाता िा गनिको प्रगतगनगधको दस्तित गराउन ु
पनेछ। 

(५) उपगनयम (४) बमोजिम िोगलएको प्राविगधक प्रस्ताि यथाजशघ्र मूल्यांङ्कन सगमगतमा पठाउन ुपनेछ। 

८५. प्राविगधक प्रस्तािको मूल्याङं्कन गने तररकािः (१) प्राविगधक प्रस्ताि मूल्यांङ्कन गदाव मूल्यांङ्कन सगमगतका प्रत्येक सदस्यले 
छुट्टा छुटै्ट रुपमा गनयम ८० को उपगनयम (६) मा उजल्लजित आधार बमोजिम मूल्यांङ्कन गरी प्रस्तािदाताले प्राप्त 
गरेको अङ्क यवकन गनुव पनेछ। 

(२) मूल्याङ्कन सगमगतले प्राविगधक प्रस्तािको मूल्याङ्कन गनवको लागग सहयोग प¥ुयाउन सम्बजन्धत विज्ञहरू 
सवहतको तीन सदस्यीय उपसगमगत गठन गनव ससनेछ। 

(३) उपगनयम (१) बमोजिम अङ्क यवकन भएपगछ सो सगमगतको प्रत्येक सदस्यले प्रदान गरेको अङ्क गणना 
गरी सो सगमगतले त्यस्तो प्रस्तािले प्राप्त गरेको औषत अङ्क गनकाल्न ुपनेछ। 

(४) उपगनयम (१) र (३) बमोजिम मूल्यांङ्कन पगछ मूल्यांङ्कन सगमगतले गनयम ८० को उपगनयम (९) 
बमोजिमको उिीणावङ्क प्राप्त गने प्रस्तािदाताहरुको सूिी तयार गनुव पनेछ। 

(५) उपगनयम (४) बमोजिमको सूिी तयार गदाव उच्ितम अंेंङ्क प्राप्त गने प्रस्तािदातादेजि िमैसंग तयार 
गनुव पनेछ। 

(६) मूल्यांङ्कन सगमगतले प्राविगधक प्रस्तािको मूल्यांङ्कनको कायव समाप्त नहञु्जले आगथवक प्रस्ताि िोल्न   
हुंदैन। 

(७) उपगनयम (४) बमोजिमको सूिीमा रहेका प्रस्तािदाताको मात्र गनयम ८८ बमोजिम आगथवक प्रस्ताि 
िोगलनेछ। 

(८) उपगनयम (४) बमोजिमको सूिीमा समािेश हनु नसकेका प्रस्तािदाताको प्रस्ताि निोली सम्बजन्धत 
प्रस्तािदातालाई वफताव गनुव पनेछ। 

८६. मूल्याङं्कन प्रगतिेदन तयार गनुव पनेिः (१) मूल्याङ्कन सगमगतले गनयम ८५ बमोजिमको मूल्यांङ्कन सम्बन्धी कारबाही 
पगछ प्रस्तािको गणुस्तर सम्बन्धमा प्रगतिेदन तयार गनुव पनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको प्रगतिेदनमा देहायका कुराहरु समेत उल्लेि गनुव पनेछिः–   

(क) प्रस्तािदाताको नाम र ठेगाना, 
(ि) प्रस्तािदाता िा गनिको अगधकार प्राप्त प्रगतगनगधको सवहछाप भए िा नभएको, 
(ग) प्रस्तािदाता प्रस्ताि पेश गनव कानून बमोजिम योग्य भएको पषु्ट्याई गने कागिातहरु पेश भए िा नभएको, 
(घ) संयकु्त उपिम सम्बन्धी सम्झौता आिश्यक भए सो पेश भए िा नभएको, 
(ङ) प्रस्ताि सम्बन्धी कागिातमा प्रस्तािदातालाई ददइएको गनदेशन अनरुुप प्रस्ताि पूणव भए िा नभएको, र 

(ि) प्रत्येक प्रस्तािको सापेजिक सिलता, दिुवलता र मूल्याङ्कनको पररणाम। 

८७.  प्राविगधक प्रस्ताि मूल्याङं्कन गदाव छनौट भएको प्रस्तािदातालाई सूिना ददन ुपनेिः (१) गाउँपागलकाले गनयम ८५ को 
उपगनयम (४) बमोजिमको सूिीमा समािेश भएका प्रस्तािदातालाई आगथवक प्रस्ताि िोल्ने स्थान, गमगत र समय 
उल्लेि गरी सो गमगत र समयमा उपजस्थत हनु सूिना ददन ुपनेछ। 



(२) उपगनयम (१) बमोजिम प्रस्तािदातालाई उपजस्थत हनु सूिना ददंदा रावियस्तरको प्रस्तािको हकमा 
कम्तीमा सात ददन र अन्तराववियस्तरको प्रस्तािको हकमा कम्तीमा पन्र ददनको अिगध ददन ुपनेछ। 

(३) उिीणािंङ्क प्राप्त नगने प्रस्तािदातालाई गनिको प्राविगधक प्रस्ताि छनौट हनु नसकेको कारण िलेुको 
सूिना सवहत गनिको आगथवक प्रस्ताि वफताव ददन ुपनेछ। 

(४) यस गनयमािली बमोजिम प्रस्तािदाता छनौट गदाव कुनै प्रस्तािदाताले आफूले प्राप्त गरेको अङ्क र 
छनौटमा पनव नसकेको कारण माग गरेमा पाँि ददनगभत्र गनिले प्राप्त गरेको अङ्क र छनौट हनु नसकेको कारण 
प्रस्तािदातालाई ददन ुपनेछ। 

८८. आगथवक प्रस्ताि िोल्निेः (१) मूल्यांङ्कन सगमगतले आगथवक प्रस्तािको िाम िोल्दा प्रस्तािदाता िा गनिको प्रगतगनगधको 
उपजस्थगतमा िोल्न ुपनेछ। 

तर, प्रस्तािदाता िा गनिको प्रगतगनगध उपजस्थत नभएको कारणले आगथवक प्रस्ताि िोल्न बाधा पने  छैन। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम आगथवक प्रस्तािको िाम िोलेपगछ मूल्यांङ्कन सगमगतले प्रस्तािदाताको नाम, 

गनिले प्राविगधक प्रस्तािमा प्राप्त गरेको अङ्क र आगथवक प्रस्तािमा प्रस्ताि गरेको सेिा शलु्क पढेर सनुाई देहाय 
बमोजिमको मिुलु्का तयार गनुव पनेछ:- 
(क) प्रस्तािदाताको नाम र ठेगाना,  
(ि) प्रस्तावित सेिा शलु्क,  

(ग) प्रस्तावित सेिा शलु्कमा कुनै छूट ददन प्रस्ताि गररएको भए सोको व्यहोरा, 
(घ) अङ्क र अिरकाबीि गभन्नता भए सो गभन्नताको वििरण, 

(ङ) आगथवक प्रस्तािमा प्रस्तािदाता िा गनिको प्रगतगनगधको हस्तािर भए नभएको, 
(ि) आगथवक प्रस्तािमा कुनै कुरा िा व्यहोरा केरमेट गरेको भए सो ठाउँमा प्रस्तािदाता िा गनिको प्रगतगनगधले 

हस्तािर गरे नगरेको तथा केरमेट गरेको रकम र व्यहोरा,  
(छ) गाउँपागलकाले उपयकु्त ठानकेो अन्य आिश्यक कुराहरु। 

८९. आगथवक प्रस्तािको मूल्याङं्कनिः (१) प्रस्ताि सम्बन्धी कागिातमा अन्यथा उल्लेि गररएकोमा बाहेक आगथवक प्रस्तािको 
मूल्यांङ्कन प्रयोिनको लागग सो प्रस्तािमा मूल्य अगभिृवद्ध कर बाहेक प्रिगलत कानून बमोजिम परामशवदातालाई लाग्न े
कर तथा परामशवदाताको भ्रमण, सम्बजन्धत कागिातको अनिुाद, प्रगतिेदन छपाई िा जशरोभार ििव िस्ता सोधभनाव 
हनुे ििव समेत गनिको सेिा शलु्कमा समािेश गररएको मागननेछ। 

(२) मूल्यांङ्कन सगमगतले प्रत्येक प्रस्तािदाताको आगथवक प्रस्तािको मूल्यांङ्कन गदाव प्रस्तािमा कुनै अङ्क 
गजणतीय त्रवुट पाइएमा गाउँपागलकाले त्यस्तो त्रवुट सच्याउन ससनेछ र त्यसरी त्रवुट सच्याउंदा एकाइ दर र कूल 
रकममा गभन्नता भएमा एकाइ दर मान्य हनुेछ र सोही दर बमोजिम कूल रकम सच्याउन ुपनेछ। त्यसरी त्रवुट 
सच्याईएको भएमा सोको िानकारी सम्बजन्धत प्रस्तािदातालाई ददन ुपनेछ । 

(३) प्रस्तािदाताले आगथवक प्रस्तािमा उल्लेि गरेको रकम अङ्क र अिरमा फरक परेमा अिरमा लेजिएको 
रकम मान्य हनुेछ। 

(४) प्रस्तावित कबोल अंङ्कमा प्रस्तािदाताले कुनै छूट ददन प्रस्ताि गररएको कुरा आगथवक प्रस्ताि िोलेको 
मिुलु्कामा उल्लेि भएको भए मूल्यांङ्कन सगमगतले त्यसरी छूट ददन प्रस्ताि गररएको रकम समायोिन गनुव पनेछ। 

(५) उपगनयम (२), (३) र (४) बमोजिमको मूल्यांङ्कन पगछ सबै प्रस्तािदाताको कायम हनु आएको कबोल 
अंङ्कको सूिी तयार गनुव पनेछ। 



९०. प्रस्तािदाताको छनौटिः (१) प्रस्तािको छनौट गनव गणुस्तर र लागत विगध अपनाईएको भएमा मूल्यांङ्कन सगमगतले 
देहाय बमोजिम प्राविगधक र आगथवक प्रस्तािको मूल्यांङ्कन गरी सफल प्रस्तािदाताको छनौट गनुव पनेछिः– 

(क) मूल्यांङ्कन गररने प्रस्तािदाताको प्राविगधक प्रस्तािको प्राप्तांकलाई प्राविगधक प्रस्तािको लागग छुट्याईएको 
अङ्कभारले गणुन गरी प्राप्त गणुनफललाई एकसयले भाग गदाव आउने भागफलको अङ्क प्राविगधक प्रस्तािको 
िदु प्राप्तांक हनुेछ। 

(ि) प्राविगधक प्रस्तािको मूल्यांङ्कनबाट सफल भएका प्रस्तािहरुमध्ये सबैभन्दा घटी कबोल अंङ्कलाई आगथवक 
प्रस्तािको लागग छुट्याईएको अङ्कभारले गणुन गरी प्राप्त गणुनफललाई मूल्यांङ्कन गररने प्रस्तािदाताको 
कबोल अंङ्कले भाग गदाव आउने भागफलको अङ्क आगथवक प्रस्तािको िदु प्राप्तांक हनुछे। 

(ग) प्राविगधक प्रस्ताि र आगथवक प्रस्तािको िदु प्राप्तांक िोडी संयकु्त मूल्याङ्कन गदाव सबैभन्दा बढी अङ्क पाउन े
प्रस्तािदाता सफल हनुे हुंदा गनिलाई छनौट गनुव पनेछ। 

उदाहरणिः (१) प्राविगधक प्रस्तािलाई छुट्याइएको कूल अंङ्कभार=८०  

गनधावररत उतीणावङ्क ल्याउन ेक, ि र ग प्रस्तािदाताले प्राविगधक प्रस्तािमा पाएको अंङ्किः– 

क=९० 

ि=८५ 

ग=८०  

उपयुवक्त अंङ्कको आधारमा प्राविगधक प्रस्तािमा पाउने अङ्क गणना गने तररकािः– 

क =
९० ×८०
१०० = ७२ 

ि =
८५× ८०
१०० = ६८ 

क =
८० ×८०
१०० = ६४ 

 (२) आगथवक प्रस्तािलाई छुट्याइएको अंङ्कभार=२० 

प्राविगधक प्रस्तािमा उतीणव भएका क, ि र ग प्रस्तािदाताले आगथवक प्रस्तािमा कबोल गरेको रकम ेिः– 

क= ४, ५०,०००/– 

ि= ४, ३०,०००/– 

ग= ४, २०,०००/–  

तसथव सिैभन्दा  घटी कबोल गरेको रकम . ४,२०,०००/– 

उपयुवक्त अंङ्कको आधारमा आगथवक प्रस्तािमा पाउने अङ्क गणना गने तररकािः– 

क =
४,२०,०००×२०

४,५०,००० = १८.६६ 

क =
४,२०,०००×२०

४,३०,००० = १९.५३ 

क =
४,२०,०००× २०

४,२०,००० = २०.०० 

(३) प्राविगधक प्रस्ताि र आगथवक प्रस्तािको संयकु्त मूल्यांङ्कनबाट पाउने कूल अंङ्क वििरणिः– 

 

प्रस्तािदता प्राविगधक प्रस्तािको िदु 
प्राप्ताङ्क 

आगथवक प्रस्तािको 
िदु प्राप्ताङ्क कूल अङ्क कैवफयत 



क ७२ १८.६६ ९०.६६ सबै भन्दा बढी कूल अङ्क पाउन े
प्रस्तािदाता “क”छनौटगनुवपने। 

ि ६८ १९.५३ ८७.५३  
ग ६४ २०.०० ८४  

 

(२) प्रस्तािको छनौट गनव गणुस्तर विगध अपनाईएको भएमा मूल्यांङ्कन सगमगतले ऐनको दफा ३५ को 
उपदफा (१) को िण्ड (ि) बमोजिम प्राविगधक प्रस्तािमा उच्ितम अंङ्क प्राप्त गने प्रस्तािदाताको मात्र छनौट गनुव 
पनेछ। 

(३) प्रस्तािको छनौट गनव गनजश्चत बिेट विगध अपनाईएको भएमा मूल्यांङ्कन सगमगतले ऐनको दफा ३५ को 
उपदफा (१) को िण्ड (ग) बमोजिम त्यस्तो बिेटको सीमाभन्दा बढी लागत भएको प्रस्ताि रद्द गनेछ र त्यस्तो 
बिेटको सीमागभत्र परी प्राविगधक प्रस्तािमा उच्ितम अंङ्क प्राप्त गने प्रस्तािदाताको प्रस्ताि छनौट गनुव पनेछ। 

(४) प्रस्तािको छनौट गनव न्यून लागत विगध अपनाईएको भएमा मूल्यांङ्कन सगमगतले ऐनको दफा ३५ को 
उपदफा (१) को िण्ड (घ) बमोजिम प्राविगधक प्रस्तािमा सफल हनु गनधावररत न्यूनतम अंङ्क प्राप्त गने 
प्रस्तािदातामध्ये सिैभन्दा कम लागत भएको प्रस्तािदाताको प्रस्ताि छनौट गनुव पनेछ। 

(५) यस गनयम बमोजिम छनौट भएको प्रस्तािदातासंग िाताव गनुवपने भएमा गाउँपागलका÷ नगरपागलकाले 
प्रस्ताि छनौट भएको सात ददनगभत्र त्यस्तो प्रस्तािदातालाई गमगत, समय र स्थान िोली िाताव गनव आउन सूिना 
ददन ुपनेछ। 

(६) उपगनयम (५) बमोजिम प्रस्तािदातालाई िातावको लागग बोलाउँदा रावियस्तरको प्रस्ताि भए सात ददन 
र अन्तराववियस्तरको प्रस्ताि भए पन्र ददनको म्याद ददन ुपनेछ। 

(७) ऐनको दफा ३८ बमोजिम सम्झौता गने परामशवदाताले सम्झौता गरेको तीस ददनगभत्र सम्झौताको कूल 
रकम समेट्ने गरी गाउँपागलकालाई गनशतव भकु्तानी हनुे पेशागत दावयत्ि बीमा      (प्रोफेसनल लायगबगलटी 
इन्सोरेन्स) पेश गनुव पनेछ। 

(८) यस गनयमािली बमोजिम सम्झौता गने परामशवदाताले उपगनयम (७) बमोजिमको म्यादगभत्र पेशागत 
दावयत्ि बीमा दाजिला नगरेमा गाउँपागलकाले त्यस्तो िररद सम्झौताको अन्त्य गरी गनिलाई कालो सूिीमा राख्न 
सम्बजन्धत गनकायमा गसफाररस गनुव पनेछ। 

९१.   परामशव सेिा सम्बन्धी प्रस्ताि स्िीकृत गने अगधकारीिः (१) देहायको परामशव सम्बन्धी प्रस्ताि स्िीकृत गने अगधकार 
देहायका अगधकारीलाई हनुेछिः–  

क) बीस लाि रूपैयाँसम्मका  प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत  

(ि) बीस लाि रुपैयाँभन्दा बढी   रकमको अध्यि 

९२. सोझैिातावबाट: गाउँपागलकालाई उपयोगी र आिश्यक पने तालीम, गोष्ठी र सेगमनार िस्ता विषयमा सेिा गलन परेमा 
पाँि लाि रुपैयाँसम्मको परामशव सेिामा प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत आपैंmले र सोभन्दा मागथको रकमको हकमा 
अध्यिको स्िीकृगत गलई ऐनको दफा ३७ को प्रगतकूल नहनुे गरी सोझौिातावबाट िररद गनव सवकनछे। 

९३. अन्य विगधिः देहायको अबस्थामा कुनै परामशवदातालाई विशेषज्ञता र योग्यताको आधारमा गनयकु्त गनव सवकनेछिः– 

(क) कुनै काम गनव उच्ि स्तरको गबशेषज्ञता आिश्यक परेमा िा,  
(ि) छोटो समयको लागग परामशव आिश्यक परेमा िा परामशवदाता गनयकु्त गने समय न्यून भएमा िा, 
(ग) आिश्यक कायव सम्पन्न गनव केही परामशवदाता मात्र योग्य भएमा िा, 



(घ) परामशवदाताको छनौट गनव धेरै समय लाग्ने भई समय अपयावप्त भएमा। 

पररच्छेद–७ 

िररद सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
९४. गसलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी व्यिस्थािः (१) गाउँपागलकाले स्िीकृत कायविम र िररद योिना अनसुार बीस लाि 

रूपैयाँसम्म लागत अनमुान भएको मालसामान, गनमावण कायव िा िनुसकैु सेिा ऐनको दफा ४० बमोजिम गसलबन्दी 
दरभाउपत्र आह्वान गरी िररद गनव ससनेछ। 

(२) यस गनयमािलीमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन पिास लाि रूपैयाँसम्मको एससरे, 

इगसिी, औषगधिन्य मालसामान, रोगको गनदान तथा उपिारको लागग प्रयोग हनुे स्िास््य सम्बन्धी उपकरणहरू 
िररद गदाव गसलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी िररद गनव सवकनेछ। 

(३) गसलबन्दी दरभाउपत्रको फाराममा ऐनको दफा ४० को उपदफा (२) मा उजल्लजित कुराको अगतररक्त 
देहायका कुरा उल्लेि गनुव पनेछ:- 
(क) आपूगतव गनुवपने मालसामान, सम्पन्न गनुवपने गनमावण कायव िा प्रदान गनुवपने सेिाको वििरण,  

(ि) गसलबन्दी दरभाउपत्रदाताको योग्यता (गनमावण िररद बाहेक) 

(ग) कायव सम्पादन िमानत आिश्यक पने भए सो कुरा,  
(घ) गसलबन्दी दरभाउपत्र मान्य रहने अिगध,  

(ङ) गसलबन्दी दरभाउपत्र फाराममा दरभाउपत्रदाताले रीतपूिवक सहीछाप गरेको हनु ुपने कुरा,  
(ि) गसलबन्दी दरभाउपत्र मूल्याङ्कन गने तररका, 
(छ) मालसामानको हकमा िारेन्टी सम्बन्धी दावयत्ि र गनमावण कायवको हकमा त्रवुट सच्याउने अिगध सम्मको 

दावयत्ि। 

(४) उपगनयम (३) बमोजिम फाराम तयार भएपगछ गसलबन्दी दरभाउपत्र माग गनव ऐनको दफा ४० को 
उपदफा (३) बमोजिम सूिना प्रकाशन गनुव पनेछ र त्यस्तो सूिनामा देहायका कुरा उल्लेि गनुव पनेछ:- 
(क) गसलबन्दी दरभाउपत्र फाराम पाईने स्थान र सो िापत लाग्ने दस्तरु, 

(ि) िमानत आिश्यक पने भए सोको वकगसम, रकम र समयािगध, 

(ग) गसलबन्दी दरभाउपत्र पठाउन ेतररका, 
(घ) गसलबन्दी दरभाउपत्र पठाउन ुपने कायावलय िा अगधकारीको नाम र ठेगाना, 
(ङ) गसलबन्दी दरभाउपत्र दाजिला गनुवपने अजन्तम गमगत र समय, 

(ि) गसलबन्दी दरभाउपत्र िोल्ने गमगत, समय र स्थान, 

(छ) अन्य आिश्यक कुराहरु। 

(५) उपगनयम (४) बमोजिम सूिना प्रकाशन गदाव तीनभन्दा कम गसलबन्दी दरभाउपत्र पेश हनु आएमा 
िा दरभाउपत्र पेश नै नभएमा सो सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेि नगरी सोही उपगनयम बमोजिम दोस्रो पटक सूिना 
प्रकाशन गनुव पनेछ। 

(६) उपगनयम (५) बमोजिम दोस्रो पटक सूिना प्रकाशन गदाव पगन आिश्यक संख्यामा गसलबन्दी दरभाउपत्र 
पेश हनु नआएमा पेश हनु आएका दरभाउपत्रमध्येबाट दरभाउपत्र स्िीकृत गनव बाधा पने छैन। 

(७) गसलिन्दी दरभाउपत्र पेश गनव इच्छुक व्यजक्त, फमव, संस्था िा कम्पनीले एक हिार रुपैंयाँ गतरी 
दरभाउपत्रको फाराम िररद गरी सोही फाराममा गसलिन्दी दरभाउपत्र पेश गनुव पनेछ। 



(८) उपगनयम (७) बमोजिमको दरभाउपत्रको फाराममा प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत िा गनिले तोकेको 
अगधकृतको दस्तित भई छाप लागेको हनु ुपनेछ। 

(९) गसलबन्दी दरभाउपत्रको िमानत माग गदाव स्िीकृत लागत अनमुान रकमको दईुदेजि तीन प्रगतशत 
रकमको सीमागभत्र रही गनजश्चत रकम तोकी गसलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूिनामा िमानत रकम उल्लेि गनुव 
पनेछ। यस्तो िमानत रकम नगद िा िाजणज्य बैङ्कबाट पिहिर ददनको मान्य अिगध रहने गरी िारी भएको बैङ्क 
िमानत (बैङ्क ग्यारेन्टी) गसलबन्दी दरभाउपत्र ददने व्यजक्त, फमव, कम्पनी िा संस्थाले गसलबन्दी दरभाउ पत्रसाथ पेश 
गनुव पनेछ। 

(१०) गसलबन्दी दरभाउपत्रको मान्य अिगध  पैतालीस ददनको हनुछे। 

(११) गसलिन्दी दरभाउपत्र पेश गने अजन्तम समय सवकएको लगिै गसलिन्दी दरभाउपत्र आव्हानको 
सूिनामा तोवकएको स्थानमा सम्भि भएसम्म गसलिन्दी दरभाउपत्रदाता िा गनिको प्रगतगनगधको रोहिरमा गसलिन्दी 
दरभाउपत्र फाराम िोल्न ुपनेछ। 

(१२) मूल्यांकन सगमगतले गसलबन्दी दरभाउपत्रको पररिण र मूल्याङ्कन गर्नेछ। 

(१३) उपगनयम (११) बमोजिम गसलिन्दी दरभाउपत्र िोलेको गमगतबाट पन्र ददनगभत्र ऐनको दफा ४० 
को उपदफा (५) बमोजिम गसलिन्दी दरभाउपत्र स्िीकृत गनुव पनेछ र सोको िानकारी सबै गसलिन्दी 
दरभाउपत्रदातालाई ददन ुपनेछ। 

(१४) उपगनयम (१३) बमोजिम गसलिन्दी दरभाउपत्र स्िीकृत भएको सात ददनगभत्र सम्बजन्धत 
दरभाउपत्रदातालाई िररद सम्झौता गनव आउन सूिना ददन ुपनेछ। 

(१५) उपगनयम (१४) बमोजिमको सूिना प्राप्त गने गसलिन्दी दरभाउपत्रदाताले सो सूिना पाएको गमगतले 
सात ददनगभत्र गनयम ११९ बमोजिमको कायव सम्पादन िमानत पेश गरी िररद सम्झौता गनुव पनेछ। 

(१६) गसलिन्दी दरभाउपत्रदाताले उपगनयम (९) बमोजिम रािेको िमानत देहायको अिस्थामा िफत 
हनुेछिः– 

(क) छनौट भएको गसलिन्दी दरभाउपत्रदाताले िररद सम्झौता नगरेमा,  
(ि) गसलिन्दी दरभाउपत्र फाराममा उजल्लजित कायवसम्पादन िमानत िररद सम्झौता गने म्याद गभत्र ददन 

नसकेमा,  
(ग) ऐनको दफा ६२ बमोजिमको आिरण विपरीत काम गरेमा। 

(१७) गसलिन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी अन्य कायवविगध पररच्छेद तीनमा उजल्लजित व्यिस्था बमोजिम 
हनुेछन।् 

९५. सोझै िररद सम्बन्धी व्यिस्थािः (१) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को िण्ड (क) बमोजिम िररद गदाव 
उपगनयम (११) को अधीनमा रही प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतको गनणवयले पाँि लाि रूपैयाँसम्म लागत अनमुान 
भएको गनमावण कायव, मालसामान िा परामशव सेिा सोझै िररद गनव सवकने छ। 

(२) यस गनयमािलीमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन बीस लाि रूपैयाँसम्मको औषगधिन्य 
मालसामान िा नेपालमा उत्पाददत पन्र लाि रूपैयाँसम्मको मालसामान त्यस्तो मालसामानको उत्पादकले 
रावियस्तरको समािारपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी तोकेको गबिी मूल्यमा सोझै िररद गनव सवकनछे। यसरी सौझै 
िररद गदाव उपलब्ध भएसम्म नेपाल गणुस्तर जिन्ह प्राप्त मालसामान िररद गनुव पनेछ। 



तर, कुनै औषगधिन्य मालसामान उत्पादन गने विश्व स्िास््य सङ्गठनबाट पूिवयोग्यता प्राप्त एकमात्र औषगध 
उत्पादक कम्पनी भएकोमा त्यस्तो उत्पादकबाट िररद गनुवपदाव सोझै िाताव गरी िगतसकैु रूपैयाँसम्मको भए पगन 
त्यस्तो औषगधिन्य मालसामान िररद गनव सवकनछे। 

(३) उपगनयम (१) र (२) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन एक आगथवक िषवमा एकै पटक िा 
पटक पटक गरी सीमाभन्दा बढी रकमको िा एउटै व्यजक्त, फमव, कम्पनी िा संस्थाबाट एक पटकभन्दा बढी सोझै 
िररद गनव सवकने छैन। 

(४) यस गनयमािलीमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन गाउँपागलकाको गनमन्त्रणामा भ्रमणमा 
रहेका विदेशी मलुकुको सरकार िा अन्तरावविय अन्तर सरकारी संस्थाको अगत विजशष्ट िा विजशष्ट व्यजक्तलाई 
आगत्यता र होटलबास सवुिधाको लागग पाँि लाि रूपैयाँसम्म सोझै िररद गनव सवकनेछ। 

(५) उपगनयम (१) बमोजिमको िररदको हकमा संरिनात्मक िा एकाई दर सम्झौता गरी गनव सवकन े
छ। 

(६) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को िण्ड (ग) बमोजिम आपूगत गने अगधकार एउटा मात्र 
आपूगतवकतावसँग भएको अिस्थामा त्यस्ता प्रोप्राइटरी मालसामान िा औषगधिन्य मालसामान सो आपूगतवकता िा 
गनिका आगधकाररक गबक्ेरता िा आगधकाररक एिेन्ट माफव त िररद गनव सवकनेछ। 

(७) उपगनयम (६) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन गाउँपागलकालाई आिश्यक पने मालसामानको 
उत्पादक नेपालमा एउटा मात्र भएको र अन्य उपयकु्त विकल्प नभएमा अध्यिबाट गनणवय गराई सोही व्यहोरा 
अगभलेि गरी उत्पादकसँग सोझै िररद गनव सवकनेछ। 

(८) उपगनयम (२) र (७) बमोजिम उत्पादकबाट सोझै िररद गदाव देहायका शतवहरु पूरा गरेको 
उत्पादकबाट गनुव पनेछिः–  

(क) त्यस्तो उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको िदु्रा तथा गडलर गबिी मूल्य सूिी रावियस्तरको समािारपत्रमा प्रकाशन 
गरेको, 

(ि) त्यस्तो उत्पादकले स्थानीय गडलरलाई ददए सरहको छुट ददएको। 

(९) सािविगनक िररद अनगुमन कायावलयले उपगनयम (७) बमोजिम िररद भएको अिस्थामा त्यस्तो 
िररदसँग सम्बजन्धत उद्योगको उत्पादन लागतको परीिण गनव िा गराउन ससनेछ। त्यसरी परीिण गदाव लागत 
अस्िाभाविक भएको पाइएमा त्यस्तो उद्योगलाई कालोसूिीमा राख्न सवकनेछ। 

(१०) यस गनयमािलीमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा 
सूिना प्रकाशन गरी स्िदेशी घरेल ुउद्योग भनी तोवकददएको घरेल ुउद्योगबाट उत्पाददत पच्िीस लाि रूपैयाँसम्मको 
मालसामान त्यस्तो घरेल ुउद्योगसँग िररद सम्झौता गरी सोझै िररद गनव सवकनेछ। 

(११) एक लाि रुपैयाँभन्दा बढी रकमको सोझै िररद गदाव मौिदुा सूिीमा रहेका कम्तीमा तीनिटा 
आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी, परामशवदाता िा सेिाप्रदायकबाट गलजितरुपमा दरभाउपत्र िा प्रस्ताि माग गरी िररद 
गनुव पनेछ। 

(१२) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को िण्ड (घ) बमोजिमको प्रोपाइटरी मालसामान सोझै िररद 
गदाव साविक सम्झौता मूल्यको तीस प्रगतशत मूल्यसम्म िररद गनव सवकनेछ। 

(१३) कुनै सािविगनक गनकायबाट उत्पाददत िा वितररत कुनै मालसामान िा सेिा िररद गनुव परेमा त्यस्तो 
मालसामान िा सेिा उत्पादन िा वितरण गने सािविगनक गनकायको अगधकार प्राप्त अगधकारीबाट गनधावररत गबिी 
मूल्यमा सोझै िररद गनव सवकनेछ। 



(१४) कुनै अन्तरावविय अन्तरसरकारी संस्था िा विदेशी मलुकुको सरकार िा त्यस्तो मलुकुको सािविगनक 
गनकायसँग कुनै मालसामान िररद गनुव पदाव त्यस्तो संस्था, सरकार िा गनकायबाट गनधावररत गबिी मूल्यमा सोझै 
िररद गनव सवकनेछ। 

(१५) यस गनयममा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन गाउँपागलकाले उपगनयम  (१३) र (१४) 
बमोजिम िररद गनुवपदाव कुनै िमानत माग गनुव पनेछैन। 

(१६) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को िण्ड (क) र (ङ) को अिस्थामा बाहेक अन्य िण्डको 
अिस्थामा गररएको सोझै िररदको हकमा त्यस्तो िररदको प्रकृगत, कारण र आधार सवहत गनमावण व्यिसायी, 
आपूगतवकताव, परामशवदाता िा सेिा प्रदायकको नाम िलुाई सािविगनक रुपमा सूिना प्रकाशन गनुव पनेछ। 

(१७) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को िण्ड (घ) को अिस्थामा िररद गनव एक तह मागथको 
अगधकारीको स्िीकृगत गलन ुपनेछ। 

९६. सोझै िररद गनुवअजघ यवकन गनुवपने कुरािः (१) गाउँपागलकाले सोझैिररद गनुवअजघ देहायका कुरा यवकन गनुव पनेछिः– 

(क) िररद गनुवपने मालसामान भण्डारमा मौज्दात भए िा नभएको, 
(ि) प्रस्तावित गनमावण व्यिसायी, आपूगतवकताव, परामशवदाता िा सेिा प्रदायकसँग िररद सम्झौता बमोजिमको कायव 

सम्पादन गनव आिश्यक योग्यता भए िा नभएको, 
(ग) प्रस्तावित गनमावण व्यिसायी, आपूगतवकताव, परामशवदाता िा सेिा प्रदायकले गाउँपागलका÷ नगरपागलकाको माग 

बमोजिम पेश गरेको प्रस्ताि तोवकएको स्पेगसवफकेशन तथा प्राविगधक गणुस्तर बमोजिमको भए िा नभएको, 
र 

(घ) प्रस्तावित गनमावण व्यिसायी, आपूगतवकताव, परामशवदाता िा अन्य सेिा प्रदायकबाट प्रस्ताि गररएको मूल्य 
उजित भए िा नभएको। 

(२) उपगनयम (१) को िण्ड (घ) बमोजिमको मूल्य उजित भए नभएको कुरा यवकन गनव गाउँपागलकाले 
बिार अध्ययन, पूिव िररद मूल्य, लागत अनमुानका आधारमा दर विश्लषेण गरी प्रस्तावित गनमावण व्यिसायी, 
आपूगतवकताव, परामशवदाता िा अन्य सेिा प्रदायकसँग िाताव गनव ससनेछ। 

(३) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (३) बमोजिम िररद सम्झौता गदाव पत्रािारको माध्यमबाट समेत गनव 
सवकनछे। 

९७. प्रगतयोगगता गराई गडिाइन िररद गनव ससनिेः गाउँपागलकाले आवकव टेसिरल िा शहरी योिना िस्ता विषयको गडिाइन 
िररद गनुव पदाव त्यस्तो गडिाइन सम्बन्धी विस्ततृ वििरण सवहतको कागिात तयार गरी त्यस्तो कागिात अनरुुप 
गडिाइन प्रगतयोगगता गराई उपयकु्त गडिाइन िररद गनव ससनेछ। 

९८.  िररद सम्बन्धी अन्य व्यिस्थािः ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१) को िण्ड (ि) अनसुार िररद गदाव नेपाल 
सरकार र दातपृिबीि भएको सम्झौता बमोजिमको दात ृपिको िररद गनदेजशका (प्रोसयोरमेन्ट गाइडलाइन) मा 
उल्लेि नभएका कुराहरूको हकमा ऐन र यस गनयमािली बमोजिम हनुेछ। 

पररच्छेद – ८ 

राशन िररद सम्बन्धी व्यिस्था 
९९. लागत अनमुानको तयारी र स्िीकृगतिः (१) प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले स्िीकृत दरिन्दी अनसुार राशन व्यिस्था 

गनुव पने आफु मातहतका गनकायको लागग प्रत्येक िषवको भाद्र मसान्तगभत्र नेपाल राि बैंकबाट प्रकाजशत हनुे 
सम्बजन्धत िेत्रको उपभोक्ता मूल्यसूिी, कृवष उपिको मूल्य गनधावरण गने सरकारी गनकायले प्रकाजशत गरेको मूल्य 



सूिी, सडक सवुिधा, स्थानीय बिार दर तथा गत िषवको िररद सम्झौता दररेट तथा सािविगनक िररद अनगुमन 
कायावलयबाट कुनै गनदेजशका िारी भएको भए त्यस्तो गनदेजशकाको आधारमा लागत अनमुान तयार गनुव पनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम तयार गररएको लागत अनमुान स्िीकृगतको लागग देहाय बमोजिमको सगमगत 
समि पेश गनुव पनेछिः–  

(क)  उपाध्यि          – अध्यि 

(ि) प्रमिु, प्रशासकीय अगधकृत        – सदस्य 

(ग) कृवष िेत्र हेने महाशािा÷शािा,                                         – सदस्य 

(घ) गाउँ स्तरीय उद्योग िाजणज्य संघको प्रगतगनगध र सो नभएमा जिल्ला उद्योग िाजणज्य संघको प्रगतगनगध 
         – सदस्य 

(ङ)  गाउँपागलकाको आगथवक प्रशासन महाशािा/शािा प्रमूि    - सदस्य 

(ि) राशन व्यिस्था गनुव पने िेत्रसँग सम्बजन्धत महाशािा/शािाको प्रमूि –         – सदस्य 

(छ) िररद इकाई प्रमिु         –सदस्य सजिि 

(३) उपगनयम (२) बमोजिमको सगमगतले यस गनयम बमोजिम लागत अनमुान स्िीकृत गदाव उपगनयम 
(१) मा उजल्लजित कुरालाई आधार गलई अनसूुिी–१० बमोजिमको ढाँिामा स्िीकृत गनुव पनेछ। 

 

१००. राशन िररद बन्दोबस्त गनेिः (१) राशन बन्दोबस्त गदाव प्रत्येक सालको माघ एक गतेदेजि नयाँ आपूगतवकतावले 
राशन  आपूगतव गनुवपने गरी ऐन र यस गनयमािली बमोजिम गसलबन्दी दरभाउपत्र िा बोलपत्र आव्हान गरी राशनको 
िररद बन्दोबस्त गनव सवकनछे। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम आव्हान गररने गसलिन्दी दरभाउपत्र िा बोलपत्र माग गदाव देहायका कुरा 
समेत उल्लेि गनुव पनेछिः– 

(क) राशन, दाना, आहाराको वकगसम, गणुस्तर, 

(ि) दैगनक आिश्यक पररमाण,  

(ग) सम्झौता अिगध भर मूल्यिवृद्ध नददईने, र  

(घ) नेपाली नागररकसँग मात्र सम्झौता गनव सवकन।े 

(३) यस गनयम बमोजिम िोगलएका गसलबन्दी दरभाउपत्र िा बोलपत्रको तलुनात्मक तागलका अनसूुिी– 
११ बमोजिमको ढाँिामा बनाउन ुपनेछ। 

(४) गाउँपागलकाले उपगनयम (४) बमोजिमका दरभाउपत्र िा बोलपत्रको परीिण र मूल्याङ्कन ऐन र यस 
गनयमािली बमोजिम गरी सबैभन्दा घटी दरिालाको गसलबन्दी दरभाउपत्र िा बोलपत्र स्िीकृत गनुव पनेछ र त्यस्तो 
घवट दरिालासँग सम्झौता गनुव पनेछ। 

(५) यस गनयम बमोजिम गसलिन्दी दरभाउपत्र िा बोलपत्र पेश गने गसलबन्दी दरभाउपत्रदाता िा 
बोलपत्रदाताले दईु िा दईु भन्दा बढी आइटमको मालसामानको दररेट प्रिगलत बिार मूल्यको शत प्रगतशत भन्दा 
बढी उल्लेि गरेको पाइएमा मूल्याङ्कन सगमगतले त्यस्तो गसलिन्दी दरभाउपत्र िा बोलपत्र रद्द गनव गसफाररस गनव 
ससनेछ । 

(६) यस गनयम बमोजिम िररद सम्झौता भएको सात ददनगभत्र प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले उपगनयम (४) 
बमोजिमको तलुनात्मक तागलका सवहतको प्रगतिेदन तयार गरी सािविगनक िररद अनगुमन कायावलयमा िानकारी 
ददन ुपनेछ। 



(७) कुनै वकगसमको वढलाससु्ती भई राशन बन्दोबस्त हनु नसकेमा िा सरकारी हागन नोससानी हनु गएमा 
त्यस्तो हानी नोससानी प्रगत प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत जिम्मेिार हनुछे। 

(८) राशन बन्दोबस्त गने गाउँपागलकाले यस पररच्छेदमा उल्लेि भएको कुराको हकमा यसै बमोजिम र 
अन्य कुराको हकमा ऐन र यस गनयमािलीको व्यिस्था पालना गरी राशन बन्दोबस्त गनुव पनेछ। 

१०१. गनरीिण गनव ससनिेः (१) आपूगतवकतावले सम्झौता अनसुारको गणुस्तरको राशन उपलब्ध गराए नगराएको सम्बन्धमा 
प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले आिश्यकतानसुार गनरीिण गनव ससनेछ र सम्झौता अनसुारको गणुस्तरको राशन 
उपलब्ध नगराएको पाइएमा िररद सम्झौता भङ्ग गने कारबाही गनव ससनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम िा अन्य कुनै कारणले सम्झौता भङ्ग गरेकोमा आपूगतवकतावले गाउँपागलकालाई 
कुनै पेश्की रकम गतनव बाँकी भए त्यस्तो पेश्की रकम र सो रकममा पेश्की गलएको गमगतदेजि िावषवक दश प्रगतशतका 
दरले हनुे ब्याि समेत गतनुव पनेछ। गनिले त्यसरी सम्झौता भङ्ग गरेको तीस ददनगभत्र नगतरेमा सो रकम गनििाट 
सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गररनेछ। 

 

१०२. पेश्की दददा ंिमानत गलन ुपनेिः (१) गाउँपागलकाले आपूगतवकतालाई िररद सम्झौता भएपगछ पेश्की ददन ुपने भएमा 
गनिबाट त्यस्तो पेश्की रकमलाई िाम्ने गरी िाजणज्य बैंकबाट िारी भएको र कम्तीमा सात मवहनाको मान्य अिगध 
भएको बैंक िमानत गलई कबोल अङ्कको पच्िीस प्रगतशतसम्म पेश्की ददन ससनछे। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम ददएको पेश्की रकम आपूगतवकतावको प्रत्येक मवहनाको गबलबाट पिास 
प्रगतशतको वहसाबले कट्टी गरी िालू आगथवक िषवको अन्तसम्ममा सम्पूणव पेश्की रकम असूल गरी ससन ुपनेछ। 

(३) आपूगतवकतावलाई प्रथम पटक ददएको पेश्की रकम असलु भएपगछ गाउँपागलकाले गनिबाट कम्तीमा 
सात मवहनाको मान्य अिगध भएको िमानत गलई नया ँआगथवक िषवको श्रािण मवहनामा कबोल अङ्कको पच्िीस 
प्रगतशतसम्म पेश्की पनुिः ददन ससनेछ र त्यसरी ददईएको पेश्की रकम उपगनयम (२) बमोजिम कट्टी गरी सोहीे े
आगथवक िषवको पौष मसान्तसम्ममा पेश्की रकम असूल गररससन ुपनेछ। 

(४) आपूगतवकताले उपगनयम (१) र (३) बमोजिम ददईएको पेश्की रकम बराबरको राशन गनिको गोदाममा 
मौज्दात राख्न ुपनेछ। 

१०३. राशनको गनगमि अन्य व्यिस्था गनव सवकनिेः गाउँपागलका ले  राशनको सट्टा नगद उपलब्ध गराउन ु पने भएमा 
कायवपागलकाबाट गनणवय गरी गनयम ९९ बमोजिम स्िीकृत लागत अनमुानको दर र स्िीकृत दरबन्दीको वहसािले 
हनु आउने रकम नगदै उपलव्ध गराउन ससनेछ। 

पररच्छेद – ९ 

घर िग्गा भाडामा गलन ेतथा सेिा करारमा गलन ेव्यिस्था 
१०४. घर िग्गा भाडामा गलन ेसम्बन्धी व्यिस्थािः (१) गाउँपागलकाले घर िग्गा भाडामा गलन ुपदाव शहरी िेत्रको हकमा 

कम्तीमा पन्र ददनको अिगधको सूिना राजष्यय स्तरको समािारपत्रमा प्रकाशन गरी र ग्रामीण  िेत्रको हकमा 
स्थानीय समािार पत्र, स्थानीय एफ.एम. माफव त सिुना गने र त्यस्तो गनकाय र देहायका कायावलयको सूिना पाटीमा 
कम्तीमा सात ददनको अिगधको सूिना टाँस गरी भाडाको प्रस्ताि माग गनुव पनेछिः– 

(क) सम्िजन्धत िडा कायावलय, 

(ि) जिल्ला समन्िय सगमगतको कायावलय, र 

(ग) कोष तथा लेिा गनयन्त्रक कायावलय। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको सूिनामा देहायका कुरा िलुाउन ुपनेछिः– 



(क) गाउँपागलकाको नाम र ठेगाना, 
(ि) घर िग्गा आिश्यक भएको िेत्र िा स्थान  

(ग) भाडामा गलन िोिेको घर िग्गाको प्रकृगत, िेत्रफल र अन्य आिश्यक वििरण, 

(घ) उपगनयम (४) बमोजिमको सगमगतले गनधावरण गरेको दररेटमा मात्र घर िग्गा भाडामा गलइने कुरा,  
(ङ) घर िग्गाधनीले प्रस्ताि पेश गने तररका र त्यस्तो प्रस्तािका साथ पेश गनुव पने न्यूनतम वििरण,  

(ि) प्रस्ताि दाजिला गने स्थान र अजन्तम गमगत,  

(छ) घर िग्गाको भाडा भकु्तानीका शतवहरु र कर कट्टीको विषय, र  

(ि) गाउँपागलकाले उपयकु्त ठानकेा अन्य कुरा। 

(३) उपगनयम (१) बमोजिमको अिगधगभत्र दाजिला भएको घर िग्गा भाडामा ददने प्रस्ताि िोली उपगनयम 
(४) बमोजिमको सगमगतमा पेश गनुव पनेछ। 

(४) गाउँपागलकाले भाडामा गलने घर िग्गाको भाडा गनधावरण गनव देहाय बमोजिमको घरभाडा गनधावरण 
सगमगत रहनेछिः–  

(क) अध्यि        – अध्यि 

(ि) प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत    – सदस्य 

(ग) प्रमिु, प्राविगधक महाशािा/शािा,    – सदस्य 

(घ) घर िग्गा भाडामा गलने महाशािा/शािाको प्रमिु          – सदस्य 

(ङ) आगथवक प्रशासन प्रमिु      – सदस्य सजिि 

(५) उपगनयम (४) बमोजिमको सगमगतको बैठक सम्बन्धी कायवविगध सो सगमगत आफैले गनधावरण गरे 
बमोजिम हनुेछ। 

(६) उपगनयम (४) बमोजिमको सगमगतले उपगनयम (३) बमोजिम पेश भएका प्रस्तािको मूल्याङ्कन देहायका 
आधारमा गरी घर िग्गाको भाडा गनधावरण गनेछिः– 

(क) घर िग्गा रहेको स्थान र बाटोको सवुिधा, 
(ि) घर िग्गाको बनािट र िते्रफल, 

(ग) भौगतक सवुिधा, 
(घ) घर िग्गाको पररसर,  

(ङ) घर िग्गा धनीले प्रस्ताि गरेको भाडा रकम, र 

(ि) घरभाडाको प्रिगलत दररेट। 

(७) उपगनयम (६) बमोजिम घर िग्गा भाडाको रकम गनधावरण गरेपगछ घर िग्गा भाडा गनधावरण सगमगतले 
सोको िानकारी गाउँपागलकालाई गलजित रुपमा ददन ुपनेछ। 

(८) उपगनयम (७) बमोजिमको िानकारी प्राप्त भएपगछ गाउँपागलकाले सम्बजन्धत घर िग्गाधनीसँग सम्झौता 
गरी घर िग्गा भाडामा गलन ुपनेछ। 

(९) उपगनयम (८) बमोजिमको सम्झौता घर िग्गा धनी र गाउँपागलकाको मञु्जरीमा निीकरण गनव 
सवकनछे। 

(१०) घर िग्गा भाडाको दररेटमा बवृद्ध गनुव परेमा उपगनयम (४) बमोजिमको सगमगत समि पेश गनुव 
पनेछ। 



(११) गाउँपागलकाले िावषवक पाँि लाि रुपैयाँसम्म घरिग्गा भाडा गतनुवपने गरी घरिग्गा भाडामा गलन ु
परेमा उपगनयम (१) बमोजिमको सूिना बमोजिम प्राप्त प्रस्तािमध्ये उपयकु्त प्रस्तािमा सेिा, सवुिधा तथा भाडा रकम 
सम्बन्धमा घर िग्गा धनीसगँ सोझै िाताव गरी घरिग्गा भाडामा गलन ससनछे। 

१०५. सेिा करारमा गलन ेसम्बन्धी कायवविगधिः (१) कायावलय सरुिा, जिठ्ठीपत्र ओसार पसार, सरसफाई, विद्यतु र धाराको 
सञ्चालन तथा रेिदेि, पशसु्िास््य तथा कृवष प्रसार कायव, बगैंिाको सम्भार र रेिदेि, टाईवपङ िा कम्प्यटुर टाईप, 

ड्राईगभङ िस्ता दैगनक कायव सञ्चालन गनव आिश्यक पने सेिा करारमा गलन ुपरेमा गाउँपागलकाले कुनै व्यजक्त, फमव, 
संस्था िा कम्पनीसँग करार गरी त्यस्तो सेिा करारमा गलन ससनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको सेिा करारमा गलदाँ त्यस्तो सेिाको आिश्यकता, वकगसम, समयािगध, 

गणुस्तर, सेिा सञ्चालन विगध, लाग्ने मोटामोटी ििव र कायव िेत्रगत शतव तयार गरी प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतबाट 
स्िीकृत गराउन ुपनेछ। 

(३) पाँि लाि रुपैंयाँसम्म सेिा शलु्क लाग्ने सेिा िाताव गरी िररद गनव सवकनछे। सो रकम भन्दा बढी 
सेिा शलु्क लाग्न ेसेिाको हकमा पन्र ददनको सूिना राविय समािार पत्रमा िा स्थानीय पत्रपगत्रकामा   प्रकाशन 
गरी र गाउँपागलका एबं देहायका कायावलयको सूिना पाटीमा सूिना टाँस गरी प्रस्ताि माग गनव सवकनेछिः– 

(क) जिल्ला प्रशासन कायावलय, 

(ि) जिल्ला समन्िय सगमगत को कायावलय, र 

(ग) कोष तथा लेिा गनयन्त्रक कायावलय। 

(४) उपगनयम (३) बमोजिमको सूिनामा देहायका कुरा िलुाउन ुपनेछिः– 

(क) सम्बजन्धत गाउपागलकाको नाम र ठेगाना, 
(ि) सेिाको प्रकृगत, पररमाण, शतव र अन्य आिश्यक कुरा, 
(ग) सेिा प्रदान गनुव पने स्थान र अिगध, 

(घ) प्रस्तािदाताले प्रस्तािसाथ पेश गनुव पने न्यूनतम कागिात र वििरण,  

(ङ) प्रस्ताि दाजिला गनुवपने अजन्तम गमगत र स्थान, 

(ि) सेिा शलु्क भकु्तानीका शतव र कर कट्टीको विषय, र 

(छ) अन्य आिश्यक कुरा। 

(५) गाउँपागलकाले म्यादगभत्र प्राप्त भएका प्रस्ताि गनयम ६८ बमोजिम िोली प्रस्तािदाताको प्रस्ताि 
मूल्याङ्कन गनुव पनेछ। 

(६) उपगनयम (५) बमोजिम प्रस्ताि मूल्याङ्कन गदाव उपगनयम (२) बमोजिमको कायव िेत्रगत शतव पूरा 
गरी सिैभन्दा घटी सेिा शलु्क प्रस्ताि गनेेे प्रस्तािदाताको प्रस्ताि स्िीकृत गरी सेिा करार सम्झौता गनुव पनेछ। 

(७) उपगनयम (६) बमोजिम स्िीकृत प्रस्तािको प्रस्तािदाता सेिा करार गनव नआएमा त्यसपगछको सिै 
भन्दा घटी सेिा शलु्क प्रस्ताि गने प्रस्तािदातासँग सेिा करार गनव सवकनेछ। 

(८) सेिा प्रदायकले प्रदान गरेको सेिाको अनगुमन गाउँपागलकाले समय समयमा गनुव पनेछ। त्यसरी 
अनगुमन गदाव सेिा सन्तोषिनक भएको नपाइएमा िा करार बमोजिमको नभएमा सेिा प्रदायकलाई सेिाको स्तर 
िृवद्ध गनव सूिना ददन ुपनेछ र त्यसरी सूिना ददंदा पगन सेिाको स्तर िृवद्ध नभएमा सेिा करार रद्द गरी अको सेिा 
करारको व्यिस्था गनुव पनेछ। 



(९) यस गनयममा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 
दफा ८३ को उपदफा (८) बमोजिमका पदहरुबाट सम्पादन गररन ेकायव न्यूनतम पाररश्रगमक तोकी व्यजक्त िा 
संस्थासँग करार गरी सेिा करारबाट सम्पादन गनुव पनेछ। 

१०६. मालसामान ममवत सम्भार गने गराउन ेकायवविगधिः (१) गाउँपागलकामा रहेको कुनै मालसामान ममवत सम्भार गनुव पने 
भए सोको गलजित िानकारी त्यस्तो मालसामानको उपयोगकतावले प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतलाई ददन ुपनेछ। 
त्यसरी िानकारी प्राप्त भएपगछ गनिले गनयम १४ को उपगनयम (५) बमोजिम लागत अनमुान तयार गराई स्िीकृत 
गनुव पनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम लागत अनमुान स्िीकृत भएपगछ मालसामानको ममवत आफ्नै िकव शप िा 
ममवत केन्द्र भए त्यस्तो मालसामानको ममवत त्यस्तो िकव शप िा ममवत केन्द्रबाट गराउन ुपनेछ। त्यसरी ममवत 
गराउँदा कुनै मालसामान, उपकरण िा पाटपूिाव फेरबदल गनुवपने भएमा त्यस्तो मालसामान, उपकरण िा पाटपूिाव 
मौज्दातबाट गलई र मौज्दातमा नभए ऐन र यस गनयमािलीको प्रविया अिलम्िन गरी िररद गनुवपनेछ। 

(३) उपगनयम (२) बमोजिम उपकरण िा पाटपूिाव िररद गरेकोमा त्यस्तो मालसामान िा उपकरण जिन्सी 
दाजिला गराई प्रगत एकाई मूल्य पाँि हिार रुपैयाँ भन्दा बढी पने उपकरण िा पाटपूिावको अगभलेि राख्न ुपनेछ 
र त्यस्ता पाटपूिाव परुाना उपकरण िा पाटवपूिावको लागग प्रगतस्थापन गररएको कुरा सम्बजन्धत प्राविगधकबाट प्रमाजणत 
गराई परुाना सामान जिन्सी दाजिला गनुव पनेछ। 

(४) आफ्नो िकव शप िा ममवत केन्द्र नभएको अिस्थामा ऐन र यस गनयमािलीको प्रकृया अिलम्िन गरी 
मालसामान ममवत सम्भार गराउन ुपनेछ। 

(५) यस गनयममा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन आफ्नै िकव शप िा ममवत केन्द्र भएको 
अिस्थामा ममवत कायव अगभलेि फाराममा (िब काडव) रेकडव रािी ममवत पश्चात ्लागत जस्िकृत गनव सवकनेछ। 

१०७. उपभोक्ता सगमगत िा लाभग्राही समदुायबाट काम गराउन ेकायवविगधिः (१) यस गनयमािलीमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा 
लेजिएको भएता पगन एक करोड रुपैयाँसम्मका लागत अनमुान भएको गनमावण कायव िा सो सम्बन्धी सेिा उपभोक्ता 
सगमगत िा लाभग्राही समदुायिाट गराउन िा प्राप्त गनव सवकनेछ। 

(२) उपगनयम (१) को प्रयोिनको लागग सम्बजन्धत काम िा सेिाको प्रकृगत, पररमाण, लाग्ने रकम, उपभोक्ता 
सगमगत िा लाभग्राही समदुायले व्यहोने िा व्यहोनुव पने रकम र अन्य आिश्यक कुराहरु िलुाई सािविगनक सूिना 
प्रकाशन गरी प्रस्ताि माग गनव िा त्यस्तो सगमगत िा समदुाय आफैले प्रस्ताि िा गनिेदन पेश गनव ससनछे। 

(३) उपगनयम (२) बमोजिमको प्रस्ताि िा गनिेदन प्राप्त भएपगछ गाउँपागलका र त्यस्तो उपभोक्ता सगमगत 
िा लाभग्राही समदुायले आिश्यकतानसुार छलफल, िाताव िा गनमावण स्थलको भ्रमण गरी त्यस्तो काम िा सेिाका 
सम्बन्धमा िररद सम्झौता गनुव पनेछ। त्यस्तो सम्झौतामा देहायको कुराहरु उल्लेि गनुव पनेछिः– 

(क) गनमावण कायव िा सेिाको प्रकृगत, पररमाण, लागत अनमुान, उपभोक्ता सगमगत िा लाभग्राही समदुायले व्यहोन े
िा व्यहोनुव पने रकम, कायव िा सेिा सम्पन्न गनुव पने अिगध, 

(ि) साठी लाि रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनमुान भएको कायवमा प्रत्येक कायव एकाईमा उपभोक्ता सगमगत िा 
लाभग्राही समदुायले गनुव पने योगदान, 

(ग) गाउँपागलकाले सम्बजन्धत कायवको गडिाइन, लागत अनमुान तयार गने, स्िीकृत गने, प्राविगधक सल्लाह ददने, 
नांपिाँि गने, िाँिपास गने र अन्य आिश्यक प्राविगधक सहयोग उपलब्ध गराउने, सपुरीिेिण, गणुस्तर 
गनयन्त्रण गने,  



(ग) गनमावण कायव िा सेिा गाउँपागलका र उपभोक्ता सगमगत िा लाभग्राही समदुायको सहभागगतामा सम्पन्न िा 
उपलब्ध हनुे,  

(घ) सम्पन्न गनमावण कायवको सञ्चालन िा ममवत सम्भार उपभोक्ता सगमगत िा लाभग्राही समदुायले गनुव पने, 

(ङ) गाउँपागलकाले उपभोक्ता सगमगत िा लाभग्राही समदुायलाई उपलब्ध गराईने पेश्की रकम, 

(ि) सम्पन्न गनमावण कायव िा सेिाको भकु्तानीको शतव र तररका, र 

(छ) अन्य आिश्यक कुराहरु। 

(४) उपभोक्ता सगमगत िा लाभग्राही समदुायलाई गनमावण कायव िा सेिाको काम ददंदा उपगनयम (३) को 
िण्ड (ि) बमोजिमको लागत अनमुानमा रहेको मूल्य अगभिृवद्ध कर, ओभरहेड, कजन्टन्िेन्सी रकम र िनसहभागगताको 
अंश कट्टा गरेर मात्र भकु्तानी ददनपुनेछ। 

(५) सामान्यतया उपभोक्ता सगमगत िा लाभग्राही समदुायबाट कायव गराउँदा पेश्की उपलब्ध गराइने छैन। 
तर, आयोिनाको प्रकृगत अनसुार पेश्की रकम नददएसम्म काम प्रारम्भ नहनु ेअिस्था भएमा सम्झौता रकमको बढीमा 
बीस प्रगतशत रकमसम्मको अगग्रम रुपमा पेश्की ददन ससनेछ। त्यसरी ददएको पेश्कीको अजन्तम वकस्ता भकु्तानी 
गनुव अजघ फछ्यौट गरी ससनपुनेछ। 

(६) उपभोक्ता सगमगत िा लाभग्राही समदुायले हरेक वकस्ताको कामको प्राविगधक मूल्याङ्कन, गबल, भपावई र 
िर्िव प्रमाजणत गने अन्य कागिात त्यस्तो सगमगत िा समदुायको बैठकबाट अनमुोदन गराई गाउँपागलकामा पेश 
गनुव पनेछ। 

(७) उपभोक्ता सगमगत िा लाभग्राही समदुायले आफूले प्रत्येक वकस्तामा गरेको ििवको सूिना सािविगनक 
स्थलमा टाँस गनुवपनेछ र आफूले गरेका कामकारबाहीको सम्बन्धमा कायवपागलकाले तोकेको प्रविया बमोजिम 
तोकेको अिगधगभत्र सािविगनक पररिण गनुवपनेछ। 

(८) गाउँपागलकाले उपभोक्ता सगमगत िा लाभग्राही समदुायलाई सम्बजन्धत कामको लागग प्राविगधक सहयोग 
उपलब्ध गराउन नससने भएमा सो कामको लागग आिश्यक प्राविगधक िनशजक्त सो सगमगत िा समदुाय आफैले 
करारमा गनयकु्त गनव ससनछे। त्यसरी गनयकु्त गररएको प्राविगधकलाई ददनपुने पाररश्रगमक गाउँपागलकाले कट्टा गरेको 
कजन्टन्िेन्सीबाट भकु्तानी गनुवपनेछ। 

तर, त्यस्तो पाररश्रगमक लागत अनमुानको तीन प्रगतशत भन्दा बढी हनुे छैन। 

(९) उपभोक्ता सगमगत िा लाभग्राही समदुायबाट सञ्चागलत हनुे गनमावण कायवमा लोडर, एससाभेटर, रोलर, 

डोिर, ग्रडेर विटुगमन गडस्रीव्यटुर, विटुगमन ब्िाइलर िस्ता हेभी मेशीनहरु प्रयोग गनव सवकने छैन। 

तर, लागत अनमुान तयार गदावको समयका हेभी मेशीन प्रयोग गनुव पने िवटल प्रकृगतको कायव भनी उल्लेि 
भएको रहेछ भने सम्बजन्धत प्राविगधकको गसफाररसमा गाउँपागलकाबाट सहमगत गलई त्यस्ता मेशीन प्रयोग गनव 
सवकनछे। 

(१०) उपगनयम (९) को प्रगतबन्धात्मक िासयांश विपरीत हेभी मेशीन प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो 
उपभोक्ता सगमगत िा लाभग्राही समदुायसँग भएको सम्झौता रद्द गररनेछ। 

(११) उपभोक्ता सगमगत िा लाभग्राही समूदायले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुव पनेछ र कुनै गनमावण 
व्यिसायी िा सब कन्रसटरबाट गराउन सवकने छैन। कुनै कारणिश सो सगमगत िा समदुाय आपैmले समयमा 
सो काम सम्पन्न गनव नससन ेभएमा सो कुराको सूिना गाउँपागलकालाई ददन ुपनेछ। त्यसरी सूिना प्राप्त भएपगछ 
गाउँपागलकाले सो सम्बन्धमा आिश्यक िाँि गरी सो सगमगत िा समदुायसँग भएको सम्झौता तोडी बाँकी काम ऐन 
र यस गनयमािली बमोजिम गराउन ुपनेछ। 



(१२) उपभोक्ता सगमगत िा लाभग्राही समदुायले गनमावण कायव सम्पन्न गररसकेपगछ गाउँपागलकाले िटाएको 
प्राविगधक कमविारीबाट त्यस्तो कामको िाँिपास गराई गाउँपागलकालबाट प्राप्त रकम र िनसहभागगताबाट 
व्यहोररएको श्रम, नगद िा जिन्सी समेत कूल ििवको वििरण गाउँपागलकामा पेश गनुव पनेछ। गाउँपागलकाले त्यसरी 
प्राप्त भएको वििरण तथा उक्त गनमावण कायवको सभे, गडिाइन, लागत अनमुान, सपुररिेिण र कायवसम्पादन गने व्यजक्त 
तथा पदागधकारीको नाम र पद समेत िलु्न ेगरी कायव सम्पन्न प्रगतिेदन तयार गरी अगभलेि राख्न ुपनेछ। 

(१३) उपगनयम (१२) बमोजिम गनमावण कायव सम्पन्न भएपगछ गाउँपागलकाले सोको रेिदेि, ममवत सम्भार 
गने जिम्मेिारी समेत तोकी आयोिनाको स्िागमत्ि उपभोक्ता सगमगत िा लाभग्राही समदुायलाई नै हस्तान्तरण गनुव 
पनेछ। 

(१४) उपभोक्ता सगमगत िा लाभग्राही समदुायले आफूले प्राप्त गरेको कुनै रकम दरुुपयोग गरेको पाइएमा 
गाउँपागलकाले छानगबन गरी त्यस्तो रकम उपभोक्ता सगमगतका पदागधकारीहरुबाट दामासाहीले सरकारी बाँकी सरह 
असलु उपर गनुव पनेछ। त्यस्तो रकम असलु उपर गने कायवमा गाउँपागलकालाई सहयोग प¥ुयाउन ुसम्बजन्धत प्रमिु 
जिल्ला अगधकारीको कतवव्य हनुेछ। 

(१५) उपभोक्ता सगमगत िा लाभग्राही समदुायले प्राप्त गरेको कुनै काममा गनमावण व्यिसायीलाई संलग्न 
गराइएको पाइएमा गाउँपागलकाले उक्त उपभोक्ता सगमगत िा लाभग्राही समदुायसँग भएको सम्झौता रद्द गरी त्यस्तो 
उपभोक्ता सगमगत िा लाभग्राही समदुायलाई भविष्यमा त्यस्तो वकगसमको कुनै काम गनव नददने अगभलेि रािी सो 
काम गने गनमावण व्यिसायीलाई कालो सूिीमा राख्न सािविगनक िररद अनगुमन कायावलयमा गसफाररस गनुव पनेछ। 

(१६) यस गनयम बमोजिम उपभोक्ता सगमगत िा लाभग्राही समदुायबाट काम गराउँदा गाउँपागलकाले 
देहायका विषयका सम्बन्धमा अपनाउन ुपने कायवविगध सािविगनक िररद अनगुमन कायावलयले तोकेबमोजिम हनुेछ:- 
(क) श्रम मूलक कामको गनधावरण,  

(ि) उपभोक्ता सगमगत िा लाभग्राही समूदायको गठन विगध र काम, कतवव्य र अगधकार, 

(ग) काम िा सेिामा गमतव्यवयता, गणुस्तरीयता, ददगोपना अगभिवृद्ध गने तररका, 
(घ) आम्दानी ििवको अगभलेि राख्न,े 

(ङ) काम िा सेिाको सपुररिेिण र अनगुमन,  

(ि) गनमावणकायवको फरफारक र िाँिपास, र 

(छ) अन्य आिश्यक कुराहरु। 

(१७) उपभोक्ता सगमगत िा लाभग्राही समूदायले उपगनयम (१३) बमोजिम हस्तान्तररत आयोिनाको सेिा 
उपयोग गरे िापत उपभोक्ताले गतनुवपने सेिा शलु्क तोसन ससनेछ र त्यस्तो शलु्क िम्मा गने कुनै कोष िडा गरी 
सोही कोषबाट त्यस्तो गनमावण कायव सञ्चालन तथा ममवत सम्भार गनुवपनेछ। 

१०८. अमानतबाट गनमावण कायव गराउनिेः (१) गाउँपागलकाले अमानतबाट काम गनव ििवगने अगधकार प्राप्त अगधकारीले 
आफुभन्दा एक तह मागथको अगधकारीको स्िीकृगत गलन ुपनेछ। 

(२) अमानतबाट काम गनुवपदाव सो कामको लागग आिश्यक पने प्राविगधक सेिा र गनमावण सामग्री ऐन र 
यस गनयमािलीको प्रकृया बमोजिम िररद गरी ज्यालामा काम गराउन ुपनेछ। 

(३) यस गनयमािली बमोजिम अमानतबाट गनमावण कायव गनुव परेमा त्यस्तो काम एकलाि रुपैयाँमा नबढाई 
िण्ड िण्ड गरी िातावबाट गराउन िा गनमावण सम्बन्धी काम आिश्यक गनमावण सामग्री उपलब्ध गराई ज्यालामा 
ददन सवकनेछ। 



१०९. गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउन ेसम्बन्धी व्यिस्थािः (१) गाउँपागलकाले ऐनको दफा ४६ बमोजिम गैर सरकारी 
संस्थाबाट काम गराउनको लागग त्यस्तो कामको आिश्यकता, वकगसम, समयािगध, कामको गणुस्तर, िनशजक्त, कायव 
सञ्चालन विगध सवहतको कायविेत्रगत शतव र लाग्ने रकमको मोटामोटी अनमुान तयार गनुव पनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको काम गराउनको लागग त्यस्तो काम गर्ने उद्देश्य रािी प्रिगलत कानून 
बमोजिम दताव भएको र गनयम १९ बमोजिमको मौिदुा सूिीमा समािेश भएका गैर सरकारी संस्थालाई कम्तीमा 
पन्र ददनको अिगध ददई रावियस्तर िा स्थानीयस्तरको दैगनक समािारपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी सो संस्थाबाट 
प्रस्ताि माग गनुव पनेछ। 

(३) उपगनयम (२) बमोजिमको सूिनामा देहायका कुराहरु िलुाउन ुपनेछिः– 

(क) गाउँपागलकाको नाम र ठेगाना, 
(ि) प्रस्तावित कायवको प्रकृगत, पररमाण र अन्य आिश्यक वििरण, 

(ग) प्रस्तावित कायव गनुव पने स्थान र सम्पन्न गनुवपने अिगध, 

(घ) प्रस्ताि दाजिला गनुव पने अजन्तम गमगत र स्थान, 

(ङ) प्रस्तािको ढाँिा, 
(ि) प्रस्तािदाताले प्रस्तािसाथ पेश गनुवपने कागिात,  

(छ) भकु्तानीका शतव र कर कट्टी, र 

(ि) गाउँपागलकाले आिश्यक ठानेका अन्य कुरा। 

(४) उपगनयम (२) बमोजिमको माग अनसुार पनव आएका प्रस्तािहरु प्रस्तािदाताको रोहिरमा िोली 
मिुलु्का तयार गनुव पनेछ। 

(५) मूल्याङ्कन सगमगतले उपगनयम (१) बमोजिमको कायविेत्रगत शतव पूरा गरी न्यूनतम रकम प्रस्ताि गने 
प्रस्तािदाताको प्रस्ताि स्िीकृगतका लागग प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत समि गसफाररस गनुव पनेछ। 

(६) उपगनयम (५) बमोजिम गसफाररस भएको प्रस्ताि उपयकु्त देजिएमा गाउँपागलकाले त्यस्तो प्रस्ताि 
स्िीकृत गरी सम्बजन्धत प्रस्तािदातालाई सम्झौता गनव आउन गमगत िोली सूिना ददन ुपनेछ र त्यस्तो गमगतमा गनि 
उपजस्थत भएमा गनिसँग सम्झौता गनुव पनेछ। 

(७) उपगनयम (६) बमोजिम सूिना ददईवएको प्रस्तािदाता सम्झौता गनव नआएमा गनिपगछको उपगनयम 
(१) बमोजिमको कायव िेत्रगत शतव पूरा गरी सिैभन्दा कम रकम प्रस्ताि गने प्रस्तािदातासँग सम्झौता गनव 
सवकनछे। 

पररच्छेद– १० 

पनुरािलोकन सम्बन्धी व्यिस्था 
११०. प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत समि ददईन ेगनिेदनमा िलुाउन ुपने कुरािः िररद कारबाही िा गनणवयको पनुरािलोकनको 

लागग ऐनको दफा ४७ बमोजिम प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतसमि गनिेदन ददन िाहने  बोलपत्रदाता िा प्रस्तािदाताले 
त्यस्तो गनिेदनमा देहायका कुराहरु िलुाई हस्तािर गरेको हनु ुपनेछ:- 
(क) गनिेदकको नाम, ठेगाना, टेगलफोन, फ्यासस नम्िर र ईमेल ठेगाना, 
(ि) सङ्गदठत संस्था भए त्यसरी गनिेदन ददन सो संस्थाले प्रदान गरेको अगधकार पत्र, 

(ग) बोलपत्र संख्या,  
(घ) गनिेदन ददनपुने त्यगत र कानूनी आधार,  

(ङ) सम्बद्ध कागिातको प्रगतगलवप। 



१११. रकमको हद: ऐनको दफा ४७ को उपदफा (८) को प्रयोिनको लागग दईु करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमको िररद 
कारबाहीको सम्बन्धमा पनुरािलोकन सगमगत समि गनिेदन ददन सवकने छैन।तर, पूिवयोग्यता िा प्राविगधक प्रस्ताि 
िस्ता मूल्य निलु्न ेप्रकृगतका बोलपत्र िा प्रस्तािको मूल्याङ्कन उपर पनुरािलोकन सगमगत समि गनिेदन ददन यस 
गनयमले बाधा पने छैन। 

११२. पनुरािलोकनको लागग ददइन ेगनिेदनमा िलुाउन ुपनेकुरािः (१) ऐनको दफा ४९ बमोजिम पनुरािलोकनको लागग 
गनिेदन ददन िाहने बोलपत्रदाता िा प्रस्तािदाताले सो गनिेदनमा देहायका कुरा िलुाई हस्तािर गरेको हनु ुपनेछिः—   
   

(क) गनिेदकको नाम, ठेगाना, टेगलफोन नम्बर, फ्यासस नम्िर र इमेल ठेगाना,  
(ि) सँगदठत संस्थाको तफव बाट गनिेदन ददइने भए त्यसरी गनिेदन ददन अगधकार प्रदान गने कागिात,  

(ग) िररद कारबाहीको संजिप्त वििरण,   

(घ) िररद सम्झौता भइसकेको भए त्यस्तो सम्झौता भएको गमगत र प्राप्त गने आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी, 
परामशवदाता िा सेिा प्रदायक,  

(ङ) गनिेदकले िररद सम्झौता पाउन ुपने त्यगत तथा कानूनी आधार,   

(ि) िररद सम्झौता प्राप्त गनेले त्यस्तो सम्झौता पाउन नपने त्यगत तथा कानूनी आधार,  

(छ) गनिेदकको साम्पजिक (प्रोपराईटरी), व्यापाररक र अन्य गोप्य िानकारी सरुिा गनवको लागग पनुरािलोकन 
सगमगतले कुनै विशषे उपाय गररददन ुपने भए त्यस्तो विशषे उपाय, र  

(ि) सम्झौता प्राप्त नगरेका कारणले गनिेदकलाई भएको िा पगु्न ससने िास्तविक हागन नोससानी। 

 (२) उपगनयम (१) बमोजिमको गनिेदनको साथ गनिेदकले आफूले गरेको दािी पवुष्ट गने कागिातको 
प्रगतगलवप संलग्न गनुव पनेछ। त्यस्तो कागिात गनिसगँ हनु नससने प्रकृगतको भएमा गनिले त्यस्तो कागिात 
सम्बजन्धत गनकायबाट जझकाई पाउन पनुरािलोकन सगमगत समि अनरुोध गनव ससनछे। 

(३) उपगनयम (१) बमोजिमको गनिेदनमा उजल्लजित विषयका सम्बन्धमा गनिेदकले पनुरािलोकन सगमगत 
समि सनुिुाई गराउन िाहेमा सो सम्बन्धी कारण र आधार त्यस्तो गनिेदनमा िलुाउन ुपनेछ। 

११३. िमानत राख्न ुपनेिः (१) ऐनको दफा ५० बमोजिम गनिेदन ददन ेगनिेदकले बोलपत्र िा प्रस्तािमा आफूले कबोल 
गरेको रकमको ०.१५ (शनु्य दशमलब एक पाँि) प्रगतशतले हनु आउने रकम बराबरको नगद रकम िा कम्तीमा 
नब्बे ददन मान्य अिगध भएको बैङ्क िमानत पेश गनुव पनेछ। 

(२) पूिवयोग्यता िा प्राविगधक प्रस्ताि िस्ता मूल्य निलु्ने प्रकृगतका प्रस्तािको मूल्याङ्कन उपर पनुरािलोकन 
सगमगत समि गनिेदन ददन ुपदाव पूिवयोग्यता प्रस्तािको हकमा गनयम ६१ को उपगनयम (१) को प्रगतबन्धात्मक 
िासयांशको अधीनमा रही तोवकएको एकमषु्ट रकम र प्राविगधक प्रस्तािको हकमा बोलपत्र िमानतको दश प्रगतशतले 
हनुे रकम बराबर िमानत राख्न ुपनेछ। 

(३) पनुरािलोकन सगमगतले आफू समि परेको गनिेदन उपर गने कारबाही सम्बन्धी व्यबस्था संघीय 
कानून बमोजिम हनुछे। 

११४. पनुरािलोकनको गनिेदन पठाउन े तररकािः (१) प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत िा पनुरािलोकन सगमगत समि 
पनुरािलोकनको लागग ददन ेगनिेदन बोलपत्रदाता िा प्रस्तािदाता आफैले बझुाउन िा हलुाक, कुररयर िा विद्यतुीय 
माध्यमिाट पठाउन ससनछे। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम हलुाक, कुररयर िा विद्यतुीय माध्यमिाट पठाइएको गनिेदन ऐन िा यस 
गनयमािलीमा तोवकएको समयािगधगभत्र नपगेुमा त्यस्तो गनिेदन उपर कुनै कारबाही हनुे छैन। 



(३) गाउँपागलकाले उपगनयम (१) बमोजिम पनुरािलोकनको गनिेदन परेको िानकारी प्राप्त गरेपगछ 
पनुरािलोकन सगमगतले गनणवय नददएसम्म िररद सम्झौता रोक्का राख्न ुपनेछ। 

११५. िानकारी तथा प्रगतवियामा उल्लेि गनुवपने कुरािः (१) ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम कायावलयले 
पनुरािलोकन सगमगतलाई ददने िानकारी तथा प्रगतवियामा पनुरािलोकनको गनिेदनमा गररएको दािी सम्बन्धी 
त्यगत वििरण, िररद कारबाहीको कानूनी आधार र सम्िद्ध कागिातको प्रगतगलवप संलग्न गनुव पनेछ। 

(२) पनुरािलोकन सगमगतले कायावलयलाई िररदसँग सम्बजन्धत कागिातमध्ये उपयकु्त कागिात िा त्यसको 
कुनै अंश पेश गनव आदेश ददएमा कायावलयले आदेश बमोजिमको कागिात उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

११६. उपजस्थत हनुपुनेिः पनुरािलोकन सगमगतले पनुरािलोकनको िममा उपजस्थत हनु सूिना गरेको अिस्थामा सूिना 
बमोजिम आगधकाररक प्रगतगनगध उपजस्थत हनुे व्यबस्था कायावलयले गमलाउन ुपनेछ। 

११७. उिरूी सम्बन्धी गनणवयको अगभलेििः पनुरािलोकनको सम्बन्धमा कायावलय, पनुरािलोकन सगमगत िा अन्य गनकायबाट 
भएको गनणवय र त्यस्तो गनणवयको सम्बन्धमा अपनाइएको उपिारात्मक कदमहरुको अगभलेि रािी त्यसको िानकारी 
प्रत्येक िषव सािविगनक िररद अनगुमन कायावलयलाई ददन ुपनेछ। 

पररच्छेद – ११ 

िररद सम्झौता सम्बन्धी व्यिस्था 
११८. बिेट संकेत उल्लेि गनुवपनेिः गाउँपागलकाले िररद सम्झौतामा बिेट संकेत उल्लेि गनुव पनेछ। 

११९. सम्झौता गनव कायवसम्पादन िमानत पेश गनुवपनेिः (१) स्िीकृत बोलपत्रको बोलपत्रदाताले ऐनको दफा २७ को 
उपदफा (४) बमोजिम कायवसम्पादन िमानत पेश गदाव बोलपत्र सम्बन्धी कागिातमा उल्लेि भएको ढांिामा ऐनको 
दफा २७ को उपदफा (३) बमोजिमको म्यादगभत्र िाजणज्य बैंकबाट िारी भएको कायवसम्पादन िमानत पेश गनुव 
पनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको कायव सम्पादन िमानत पेश गदाव ऐनको दफा २७ को उपदफा (४) मा 
उल्लेि गरे बमोजिमको रकम हनु ुपनेछ। 

(३) उपगनयम (२) बमोजिम िररद सम्झौतामा रकम निलु्ने सम्झौताको हकमा गाउँपागलकाले बोलपत्र 
सम्बन्धी कागिातमा तोकी ददएको कायवसम्पादन िमानत पेश गनुव पनेछ। 

(४) िररद सम्झौतामा अन्यथा व्यिस्था भएकोमा बाहेक उपगनयम (१) बमोजिमको कायवसम्पादन 
िमानतको मान्य अिगध त्यस्तो सम्झौतामा उजल्लजित मालसामान आपूगतव िा हस्तान्तरण गनुवपने अजन्तम अिगध िा 
प्रत्याभगूत (िारेन्टी) को अिगध िा गनमावण कायवको त्रवुट सच्िाउने दावयत्ि (गडफेसट लायगबगलवटि) को अिगधभन्दा 
कम्तीमा एक मवहना बढी अिगधको हनुपुनेछ। 

(५) विदेशी िैंकले िारी गरेको कायव सम्पादन िमानत नेपालमा स्थापना भएको कुनै िाजणज्य बैंकले प्रगत 
प्रत्याभगूत (काउण्टर ग्यारेन्टी) गरेको भएमा मात्र मान्य हनुेछ। 

१२०. सम्झौता कायावन्ियन सम्बन्धी व्यिस्थािः (१) गाउँपागलकाले िररद सम्झौता कायावन्ियन गदाव आिश्यकतानसुार 
देहायका काम गनुव पनेछिः- 
(क) िररद सम्झौता भएपगछ सम्बजन्धत आपूगतवकताव, परामशवदाता, सेिा प्रदायक िा गनमावण व्यिसायीसँग आिश्यक 

भए बैठक (पोष्ट गबड कन्फे्रन्स) गने, 

(ि) सम्झौता कायावन्ियन सम्बन्धी कायवयोिना र कायवतागलका तयार गने,  

(ग) सम्झौताको शतव बमोजिम समयगभतै्र प्रगततपत्र िोल्न ेव्यिस्था गने, 

(घ) आिश्यक भएमा सम्झौता कायावन्ियन टोली गठन गने, 



(ङ) सम्झौता प्रशासन कायवयोिना अनसुार िररद सम्झौता कायावन्ियनको प्रगगत अनगुमन गने र गणुस्तर पिको 
गनरीिण र परीिण गने,  

(ि) गनमावण व्यिसायीलाई गनमावण कायवस्थल समु्पन े र सो स्थलसम्म पहुँिको व्यिस्था गमलाउने, िररद 
सम्झौताको हेरफेर, भेररएशन आदेश, मूल्य समायोिन, िररद सम्झौता गनलम्िन िा अन्त, कायव सम्पन्न 
प्रमाणीकरण, भकु्तानी आददको व्यिस्थापन गने, 

(छ) गाउँपागलका र आपूगतवकताव, परामशवदाता, सेिा प्रदायक िा गनमावण व्यिसायीबीि कुनै वििाद उत्पन्न भए 
त्यस्तो सम्झौतामा उजल्लजित वििाद समाधानको उपाय अपनाउने, सम्झौता उल्लंघन भएको अिस्थामा 
सम्झौतामा उजल्लजित उपिार सम्बन्धी व्यिस्था अनसुार कारबाही अजघ बढाउने, 

(ि) बिेट र लागत लेिा (कस्ट एकाउन्टीङ्ग) को पि लगायत सम्झौता कायावन्ियनको वििीय पिको 
व्यिस्थापन गने,  

(झ) गनमावण व्यिसायीले गनमावण कायवस्थलमा अनसूुिी–१२ बमोजिमको वििरण सूिना पाटीमा अगनिायव रूपमा 
राख्न ेव्यिस्था गनुव पने, 

(ञ) सम्झौता कायावन्ियनसँग सम्बजन्धत कागिात गसलगसलाबद्घ र व्यिजस्थत ढंगले राख्न,े 

(ट) सम्पादन भएको काम स्िीकृत गने, र 

(ठ) सम्झौता कायावन्ियनको आिगधक प्रगतिेदन एक तह मागथको अगधकारी समि पेश गने। 

(२) यस गनयमािलीमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन िररद सम्झौता कायावन्ियनको सपुरीिेिण 
गने गाउँपागलका िा अन्य गनकायले आपूगतवकताव, परामशवदाता, सेिा प्रदायक िा गनमावण व्यिसायीको िररद सम्झौतामा 
उजल्लजित अगधकारमा प्रगतकुल असर नपने गरी नसशा, स्पेगसवफकेशन र िररद सम्झौताको शतव अनसुार िररद 
सम्झौता कायावन्ियन भए नभएको सपुरीिेिण गनव ससनेछ। 

१२१. बीमा गराउन ुपनेिः (१) िररद सम्झौतामा अन्यथा व्यिस्था भएकोमा बाहेक दश लाि रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको 
गनमावण कायव गने गनमावण व्यिसायीले देहायको कुराको बीमा गराउन ुपनेछ : 
(क) गनमावण सामग्री, प्रयोग गररने मेजशन, औिार िा प्लाण्ट लगायत गनमावण कायवको पूणव प्रगतस्थापन ििव,  
स्पष्टीकरणिः यस िण्डको प्रयोिनको लागग “ििव”भन्नालेनाफासमेतलाईिनाउँछ। 

(ि) पेशागत शलु्क, गनमावण कायवको कुनै भाग भत्काउन, हटाउन तथा कंुडा ककव ट िा िेर गएको सामग्री 
हटाउनको लागग लाग्ने ििव लगायत हानी िा नोससानी भए िापत हनुे ििव िा सो सम्बन्धी आनषुावङ्गक 
ििव समेट्नका लागग िण्ड (क) बमोजिमको प्रगतस्थापन ििवको पन्र प्रगतशत रकम िा िररद सम्झौतामा 
उल्लेि भए बमोजिमको अगतररक्त रकम, 

(ग) गनमावण व्यिसायीले गनमावणस्थलमा ल्याएको आफ्नो उपकरण र अन्य िस्तकुो गनमावण स्थलमा प्रगतस्थापन 
गनव लाग्ने पयावप्त रकम,  

(घ) गनमावण व्यिसायीलाई गनमावणस्थल सजुम्पएको गमगतदेजि हस्तान्तरण प्रमाणपत्र िारी गररने गमगतसम्म गनमावण 
कायवको कुनै िण्ड िा अंशमा उपगनयम (२) मा उल्लेि भएको कारण बाहेक अन्य िनुसकैु कारणबाट 
हनुे सबै हानी नोससानी, 

(ङ) गनमावण व्यिसायीको देहायका दावयत्िहरुिः  

(१) गनमावण व्यिसायीले त्रवुट सच्याउने दावयत्िको अिगधमा आफ्नो दावयत्ि पालन गने िममा भएको 
हानी नोससानी, र 



(२) त्रवुट सच्याउने दावयत्िको अिगध प्रारम्भ हनुअुजघ उत्पन्न भएको कुनै कारणबाट त्रवुटसच्याउन े
दावयत्िको अिगधमा भएको हानी नोससानी। 

(२) यस गनयममा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन गनमावण व्यिसायीले उपगनयम (१) को िण्ड 
(घ) बमोजिमको िीमाबाट देहायका कारणबाट भएको हानी नोससानी िा िगतको लागग दावयत्ि 
िहन गनुव पने छैनिः– 

(क) यदु्ध, शत्रतुा िा आिमण,  

(ि) विद्रोह, िाजन्त, गबप्लि िा सैगनक शासन िा गहृ यदु्ध,  

(ग) विवकरणको फैलािट, आणविक इन्धनको विवकरण िा आणविक इन्धनको ज्िलनबाट 
उत्पन्न आणविक फोहर िा विवकरणयकु्त विषादी विष्फोट िा अन्य हागनकारक तत्िहरुको 
विष्फोट िा आणविक संयोिन िा सोको आणविक अंशको प्रदषुण,  र 

(घ) ध्िगनक िा गतव्र ध्िगनक गगतमा उड्ने हिाई िहाि िा हिाई यन्त्रद्वारा शृ्रजित िायकुो 
िाप। 

(३) िररद सम्झौतामा अन्यथा व्यिस्था भएकोमा बाहेक गनमावण कायव गदाव िा त्यसमा रहेको कुनै त्रवुट 
सधुार गदाव भएको िा त्यस्ता कायवको पररणामस्िरुप भएको देहायको हानी नोससानी िापतको िगतपूगतवको दािी र 
त्यस्तो दािी सम्बन्धी कारबाही गदाव लागेको ििव तथा दस्तरु गनमावण व्यिसायीले व्यहोनुव पनेछ:- 
(क) कुनै व्यजक्तलाई िोटपटक लागेमा िा गनिको मतृ्य ुभएमा, िा  

(ि) गनमावण कायवमा बाहेक कायव सञ्चालन र सम्पन्नको गसलगसलामा कुनै सम्पजिमा भएको हानी नोससानी, 
(४) मालसामान िररदमा गस.आई.पी. (सयाररि एण्ड इन्सोरेन्स पेड टु) मूल्यको कम्तीमा ११० प्रगतशत 

रकम बराबरको गोदामदेजि गोदामसम्म यदु्ध, हडताल र आगिनी समेतको सबै िोिीम ब्यहोने गरी बीमा गराउन ु
पनेछ। 

(५) परामशव सेिा िररदमा परामशवदाताले सम्झौता गरेको तीस ददन गभत्र सम्झौताको कुल रकमको सबै 
वकगसमको िोजिम व्यहोने गरी गाउँपागलकालाई गनशतव भकु्तानी हनुे पेशागत दावयत्ि बीमा      (प्रोफेसनल 
लायगबगलटी इन्सोरेन्स) गराउन ुपनेछ। 

(६) प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतको गलजित स्िीकृगत गबना बीमाका शतवमा कुनै पररितवन गनव सवकने छैन। 

१२२. पेश्की भकु्तानी र फछयौट गने व्यिस्थािः (१) आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी, सेिाप्रदायकलाई ऐनको दफा ५२ क. 
को अधीनमा रही िररद सम्झौतामा व्यिस्था भए बमोजिम पेश्की ददन सवकनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम ददइएको पेश्की रकम िम्मा भएको बैंकको िाता र ििवको प्रयोिन िलु्न े
मागसक वििरण आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी िा सेिा प्रदायकले गाउँपागलकालाई गनयगमत रूपमा उपलब्ध गराउन ु
पनेछ। 

(३) उपगनयम (१) बमोजिम पेश्की ददँदा आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी िा सेिाप्रदायकबाट त्यस्तो पेश्की 
रकम िाम्ने गरी र गनिले सम्झौता बमोजिम काम नगरेमा सो गनकायले अनरुोध गरेपगछ तत्काल त्यस्तो गनकायलाई 
भकु्तानी गने गरी िाजणज्य बैङ्कबाट िारी भएको बैङ्क िमानत एिं त्यस्तो बैङ्क िमानत विदेशी बैङ्कले िारी गरेको 
भए नेपाल गभत्रको िाजणज्य बैङ्कले प्रगत प्रत्याभगूत (काउन्टर ग्यारेण्टी) गलई पेश्की ददन ुपनेछ। 

(४) उपगनयम (३) बमोजिमको बैंक िमानतको मान्य अिगध िररद सम्झौतामा उल्लेि भएको पेश्की 
फछयौट गनुव पने अिगध भन्दा कम्तीमा एक मवहना भन्दा बढी अिगधको हनु ुपनेछ। 



(५) गाउँपागलकाले उपगनयम (१) बमोजिम ददएको पेश्की िररद सम्झौतामा उल्लेि भए बमोजिम प्रत्येक 
रगनङ्ग गबल िा अन्य गबल बीिकबाट कट्टा गनुव पनेछ। 

(६) आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी, सेिाप्रदायकले िररद सम्झौता बमोजिमको काम त्यस्तो सम्झौतामा 
उजल्लजित समयािगध गभत्र सम्पादन नगरेको कारणले यस गनयम बमोजिमको पेश्की फछ्यौट हनु नसकेमा 
गाउँपागलकाले उपगनयम (३) बमोजिमको बैंक िमानतको रकम सम्बजन्धत बैंकबाट प्राप्त गरी पेश्की फछयौट गनुव 
पनेछ र गनिबाट त्यस्तो पेश्की रकमको सयकडा दश प्रगतशत ब्याि समेत असूल उपर गनुव पनेछ। 

(७) गाउँपागलकाले प्रगततपत्रद्वारा मालसामान जझकाउँदा आफ्नो कायावलयमा मालसामान प्राप्त भएको गमगतले 
तीस ददनगभत्र प्रगततपत्र िोलेको पेश्की रकम फछ्र्यौट गनुव पनेछ। 

(८) मालसामान उपलब्ध गराउने सम्बजन्धत आपूगतवकतावबाट मालसामान उपलब्ध हनु नसकेकोमा िा 
मालसामान उपलब्ध गराउन ेगनधावररत समयगभत्र मालसामान प्राप्त हनु नसकेमा साधारणतया प्रगततपत्र रद्द गनुव पनेछ 
र सो िापत बैंकमा िम्मा भएको रकम वफताव गलई प्रगततपत्र िोलेको पेश्की रकम फछ्र्यौट गनुव पनेछ। 

१२३. वप्र¬गसपमेन्ट गनरीिणिः (१) विदेशबाट िररद गररने मालसमानको वप्र¬गसपमेन्ट गनरीिण गनुवपने भएमा गाउँपागलकाले 
सो देशमा आफ्नो प्रगतगनगध गनयकु्त गरी त्यस्तो गनरीिण गराउन ससनछे। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम प्रगतगनगध गनयकु्त गदाव ऐन र यस गनयमािली बमोजिमको कायवविगध अपनाई 
गनयकु्त गनुवपनेछ। 

१२४. मालसामानको गनरीिण र स्िीकृगतिः (१) गाउँपागलकाले आपूगतव गररएका मालसामान सम्झौतामा उजल्लजित प्राविगधक 
स्पेगसवफकेशन र गणुस्तर बमोजिमका भए नभएको गनरीिण िा परीिण गनुव गराउन ुपनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम गनरीिण िा परीिण गदाव गराउँदा मालसामान गनरीिण िा परीिण सम्बन्धी 
प्रिगलत कानून भए सोही कानून बमोजिम र नभएमा िररद सम्झौतामा उजल्लजित कायवविगध बमोजिम गनुव पनेछ। 
त्यस्तो कायवविगध पगन नभए गाउँपागलकाले उपयकु्त सम्झेको कायवविगध बमोजिम गनुव पनेछ। 

(३) उपगनयम (१) को प्रयोिनको लागग गाउँपागलकाले त्यस्तो गनरीिण िा परीिण गने प्रयोिनका लागग 
एक िा एकभन्दा बढी गनकाय िा अगधकारी तोसन िा सम्बजन्धत मालसामान सम्बन्धी बढीमा तीन िना विज्ञ रहेको 
एक सगमगत गठन गनव ससनछे। 

(४) उपगनयम (३) बमोजिमको गनकाय, अगधकारी िा सगमगतले आपूगतव गररएका मालसामान गनररिण िा 
परीिण गदाव गाउँपागलकाले त्यस्तो मालसामानको नमनुा र विजशष्टता गसलबन्दी गरी रािेको भए त्यस्तोेे नमूना 
र विजशष्टता बमोजिम िाँि गनुवपनेछ। त्यसरी िाँि गदाव त्यस्तो नमूना र विजशष्टता अनरुुप भएको मालसामान 
स्िीकृत गरी नभएका मालसामान आपूगतवकतावलाई नै वफताव गनुव पनेछ। 

(५) उपगनयम (४) बमोजिम गनरीिण िा परीिण गदाव आिश्यकतानसुार सबै मालसामान िा सोको नमूना 
छनौट गरी गनरीिण िा परीिण गनव सवकनेछ। 

(६) गनरीिण िा परीिण गने गनकाय, अगधकारी िा सगमगतले उपगनयम (४) र (५) बमोजिम गनरीिण िा 
परीिण गरी सकेपगछ स्िीकृत र अस्िीकृत मालसामानको वििरण उल्लेि गरी गनरीिण प्रगतिेदन तयार गनुव 
पनेछ। त्यस्तो प्रगतिेदनमा िाँि भएको मालसामानको नाम, प्रगतशत, स्पेगसवफकेशन, गनरीिण िा परीिणको पररणाम 
उल्लेि गनुव पनेछ र त्यस्तो प्रगतिेदनलाई गाउँपागलकाले िररद कारबाहीको अगभलेिको रुपमा राख्न ुपनेछ। 

(७) यस गनयम बमोजिम मालसामान गनरीिण िा परीिण गदाव गनरीिण िा परीिण गने गनकाय, अगधकारी 
िा सगमगत र आपूगतवकतावबीि कुनै वििाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो वििाद िररद सम्झौतामा उल्लेि भएको वििाद 
समाधानको प्रकृया बमोजिम समाधान गनुवपनेछ। 



(८) यस गनयममा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन पच्िीस हिार रुपैयाँसम्मको मालसामान 
गाउँपागलकाको भण्डार शािाको प्रमिुले आिश्यक गनरीिण िा परीिण गरी बजुझगलन ससनेछ। 

१२५. मालसामानको गललाम गबिी तथा रकम असूली गनेिः (१) गनयम १२४ को उपगनयम (४) बमोजिम अस्िीकृत 
मालसामान आपूगतवकतावले तत्काल वफताव नलगे िररद सम्झौतामा तोवकएको समायािगध गभत्र त्यस्तो मालसामान 
उठाई वफताव लैिान र सोको सट्टा स्पेगसवफकेशन बमोजिमको सामान आपूगतव गनव गाउँपागलकाले आपूगतवकतावलाई 
गलजित िानकारी ददन ुपनेछ। 

(२) गाउँपागलकाले उपगनयम (१) बमोजिमको िानकारी हलुाक िा कुररयर सगभवस माफव त पठाउने भए 
वफती रगसद सवहतको पत्र पठाउन ुपनेछ। 

(३) उपगनयम (१) बमोजिमको सूिनाको अिगधगभत्र आपूगतवकतावले मालसामान बजुझगलन अस्िीकार गरेमा 
िा िररद सम्झौतामा तोवकएको समायािगध गभत्र उठाई नलगेमा गाउँपागलकाले त्यस्तो मालसामान सािविगनक 
गललाम गबिी गरी सो मालसामान भण्डारण गनव लागेको ििव र त्यस सम्बन्धी अन्य ििवहरु, बाँकी रहेको पेश्की 
रकम, पूिव गनधावररत िगतपूगतव र गनिले गाउँपागलकालाई गतनुवपने अन्य कुनै रकम भए सो रकम समेत गललाम गबिी 
मूल्यबाट कट्टा गरी बांकी रहेको रकम आपूगतवकतावलाई वफताव गनुव पनेछ। 

(४) उपगनयम (३) बमोजिमको गललाम गबिीबाट प्राप्त भएको रकम समेतबाट असूल हनु नसकेको रकम 
आपूगतवकतावबाट प्रिगलत कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गररनेछ। 

१२६. कायव स्िीकार प्रगतिेदनिः (१) गाउँपागलकाले सम्पन्न भएको गनमावण कायव, आपूगतव गररएको मालसामान िा प्रदान 
गररएको सेिा स्िीकादाव सोको प्रगतिेदन तयार गनुव पनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको प्रगतिेदनमा देहायका कुरा उल्लेि हनु ुपनेछ । 

(क) िररद सम्झौता संख्या,  
(ि) सम्पन्न भएको गनमावण कायव, प्राप्त भएको मालसामान िा सेिाको वििरण, 

(ग) गनमावण कायव सम्पन्न भएको िा मालसामान िा सेिा प्राप्त भएको गमगत,  

(घ) सम्पन्न गनमावण कायव, प्राप्त मालसामान िा सेिा स्िीकृत भएको गमगत। 

(३) उपगनयम (२) बमोजिमको प्रगतिेदन तयार भएपगछ गाउँपागलकाले आिश्यक प्रविया पूरा गरी 
भकु्तानीको लागग आगथवक प्रशासन शािा िा गनकायमा अगबलम्ि लेिी पठाउन ुपनेछ। 

१२७. भेररएशन आदेशिः (१) िररद सम्झौता गदावको बित पूिावनमुान गनव नसवकएको पररजस्थगत सो सम्झौता कायावन्ियनको 
िममा गसिवना भई ऐनको दफा ५४ बमोजिम गाउँपागलकाले भेररएसन आदेश िारी गनुव पने भएमा यस गनयमािली 
बमोजिमको प्रविया पूरा गरी देहाय अनसुार पदागधकारीले िारी गनव ससनछे:  

(ि) गाउँपागलकामा पन्र प्रगतशतसम्मको भेररएशन अध्यिले, 

(ग) गाउँपागलकामा पन्र प्रगतशतभन्दा मागथको भेररएशन कायवपागलकाले। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम गनमावण कायवको भेररएसन आदेश िारी गनुव पदाव देहाय बमोजिमको वििरण 
िलुाई ऐनको दफा ५४ बमोजिम त्यस्तो भेररएसन स्िीकृत गने अगधकार प्राप्त पदागधकारीले प्रमाजणत गरेको हनु ु
पनेछिः– 

(क) गनमावण कायवको ड्रईङ, गडिाईन तथा स्पेगसवफकेशन आदद बदल्न ुपने िा नपने र बदल्न ुपने भएमा गनमावण 
कायवको आधारभतू प्रकृगत िा िेत्र पररितवन हनुे िा नहनु ेकुरा,  

(ि) भेररएशन पररमाणको प्राविगधक पषु्ट्याईं र कारण,  

(ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोजिम लागत अनमुानमा प्रभाि पने भए सोको प्रगतशत, र  



(घ) स्िीकृत बिेट तथा कायविममा परे िा नपरेको कुरा। 

(३) उपगनयम (१) बमोजिम मालसामान िा अन्य सेिा कायवको भेररएसन आदेश िारी गनुव पदाव देहाय 
बमोजिमको वििरण िलुाई ऐनको दफा ५४ बमोजिम यस गनयमको उपगनयम (१) मा तोवकए बमोजिम भेररएसन 
स्िीकृत गने अगधकार प्राप्त पदागधकारीले प्रमाजणत गरेको हनु ुपनेछिः–  

(क) मालसामान िा अन्य सेिाको ड्रईङ, गडिाईन तथा स्पेगसवफकेशन आदद बदल्न ुपने िा नपने र बदल्न ुपने 
भएमा त्यस्तो मालसामान िा सेिाको आधारभतू प्रकृगत िा िेत्र पररितवन हनुे िा नहनु ेकुरा,  

(ि) भेररएशन पररमाणको प्राविगधक पषु्ट्याईं र कारण,  

(ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोजिम लागत अनमुानमा प्रभाि पने भए सोको प्रगतशत,  

(घ) स्िीकृत बिेट तथा कायविममा परे िा नपरेको कुरा। 

(४) उपगनयम (१) बमोजिम परामशव सेिाको भेररएसन आदेश िारी गनुव पदाव देहाय बमोजिमको वििरण 
िलुाई ऐनको दफा ५४ बमोजिम यस गनयमको उपगनयम (१) मा तोवकए बमोजिम भेररएसन स्िीकृत गने अगधकार 
प्राप्त पदागधकारीले प्रमाजणत गरेको हनु ुपनेछिः–  

(क) परामशव सेिाको कायविेत्र, आिश्यकता, कायविेत्रगत शतव, योग्यता िा विशषेज्ञता आदद बदल्न ुपने नपने र 
बदल्न ुपने भएमा त्यस्तो सेिाको आधारभतू प्रकृगत िा िेत्र िा प्रस्तावित दि िा विशेषज्ञ पररितवन हनु े
िा नहनुे कुरा,  

(ि) भेररएशन पररमाणको प्राविगधक पषु्ट्याईं र कारण,  

(ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोजिम लागत अनमुानमा प्रभाि पने भए सोको प्रगतशत, र  

(घ) स्िीकृत बिेट तथा कायविममा परे िा नपरेको कुरा। 

(५) गाउँपागलकाले उपगनयम (१) बमोजिम भेररएसन आदेश िारी गदाव विशेषज्ञहरूको समूह माफव त 
आिश्यक िाँिबझु गराई प्राप्त गसफाररसको आधारमा मात्र िारी गनव ससनेछ। 

१२८. मूल्य समायोिनिः (१) गाउँपागलकाले मूल्य समायोिन गनव सवकने कुरा िररद सम्झौतामा उल्लेि गनुव  पनेछ। 

(२) िररद सम्झौतामा मूल्य समायोिनको व्यिस्था गदाव देहायका कुराहरु समेत उल्लेि गनुव पनेछ:- 
(क) मूल्य समायोिन गने अिस्था,  
(ि) गनधावरण गने सूत्र, यस िण्ड बमोजिम सूत्र गनधावरण गदाव सम्पन्न भएको काममा लागेको श्रम, सामग्री र 

उपकरणहरुको मात्र मूल्य समायोिन हनुे गरी सूत्र गनधावरण गनुव पनेछ। 

(ग) मूल्य समायोिनको अगधकतम रकम,  

(घ) िण्ड (ि) बमोजिमको सूत्रमा प्रयोग गररने मूल्यको संरिना (श्रम, उपकरण, सामग्री, ईन्धनको मूल्य आदद),  

(ङ) प्रत्येक मूल्य संरिनाको मूल्य समायोिन गनव प्रयोग गररने सम्िद्ध मूल्यसूिी (ईन्डीसेि)  

(ि) मूल्यसूिी उल्लेि गनव प्रयोग गररने मदु्रा र भकु्तानी ददन प्रयोग गररने मदु्रािीिको विगनमय दरको घटिढ 
मापन गने तररका,  

(छ) मूल्य समायोिन सूत्र प्रयोग गनव गलइने आधार गमगत (बेसलाइन डेट), 

(ि) मूल्य समायोिन सूत्र लागू हनुे समयको अन्तराल, र 

(झ) मूल्य समायोिन सूत्रको प्रयोगबाट देजिन ुपने न्यूनतम मूल्य बवृद्ध र मूल्य समायोिन सम्बन्धी प्रािधान 
लागू हनु पूरा हनु ुपने अन्य शतव तथा िन्देि। 

(३) यस गनयम बमोजिम गररने मूल्य समायोिनको अगधकतम रकम सामान्यतया शरुु सम्झौता मूल्यको 
पच्िीस प्रगतशतभन्दा बढी हनुेछैन। मूल्य समायोिनको रकम सो मूल्यभन्दा बढी हनुे भएमा गाउँपागलकाले िररद 



सम्झौता अन्त्य गनव, सम्झौता मूल्यलाई स्िीकृत बिेटगभत्र पानवको लागग गनमावण व्यिसायी, आपूगतवकताव, सेिा प्रदायक 
िा परामशवदातासँग िाताव गनव िा ििव घटाउन ेअन्य उपाय अिलम्िन गनव ससने िा थप बिेट व्यिस्था गररन े
व्यिस्था िररद सम्झौतामा गनव सवकनेछ। 

१२९. िररद सम्झौताको अिगध थप गनव सवकनिेः (१) ऐनको दफा ५६ बमोजिमको अिस्था परी िररद सम्झौता बमोजिमको 
काम त्यस्तो सम्झौताको अिगध गभत्र पूरा गनव नसवकने भएमा सम्बजन्धत गनमावण व्यिसायी, आपूगतवकताव, सेिा प्रदायक 
िा परामशवदाताले कारण िलुाई िररद सम्झौताको म्याद सवकन ुकम्तीमा सात ददन अगािै गाउँपागलकामा अिगध 
थपको लागग गनिेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम गनिेदन प्राप्त भएपगछ सम्बजन्धत अगधकार प्राप्त अगधकारीले सो सम्बन्धमा 
आिश्यक िाँिबझु गनव िा गराउन ससनेछ। त्यसरी िाँिबझु गदाव िा गराउँदा गनिले देहायका कुरा वििार गनुव 
पनेछिः-  

(क) सम्बजन्धत गनमावण व्यिसायी, आपूगतवकताव, सेिा प्रदायक िा परामशवदाताले िररद सम्झौता बमोजिमको 
काम समय मै सम्पन्न गनव भरमग्दरु प्रयास गरेको गथयो िा गथएन, 

(ि) गाउँपागलकाले गनमावण व्यिसायी, आपूगतवकताव, सेिा प्रदायक िा परामशवदातालाई सम्झौता बमोजिम 
उपलब्ध गराउन ुपने कुरा उपलब्ध गराएको गथयो िा गथएन,  

(ग) ऐनको दफा ६७क. बमोजिम कागिात जझकाएको कारणबाट काममा वढलाइ भएको हो िा होइन, र 

(घ) काबबुावहरको पररजस्थगतको कारणबाट काममा वढलाई भएको हो िा होईन। 

(३) उपगनयम (२) बमोजिम िाँिबझु गदाव गनिेदनमा उजल्लजित कारण मनागसब देजिएमा छ  
मवहनासम्मको अिधी बोलपत्र स्िीकृत गने अगधकारी र सोभन्दा बढी अिगधको कायवपागलकाले थप गनव ससनेछ। 

१३०. पूिव गनधावररत िगतपूगतविः िररद सम्झौतामा पूिव गनधावररत िगतपूगतवका सम्बन्धमा देहायको व्यिस्था गनव सवकनेछिः– 

 (क) आपूगतवकताव, परामशवदाता, सेिा प्रदायक िा गनमावण व्यिसायीको वढलाईको कारणले िररद सम्झौता बमोजिमको 
काम सो सम्झौतामा तोवकएको म्यादमा सम्पन्न हनु नसकेमा गनिले गाउँपागलकालाई सम्झौता रकमको 
दश प्रगतशतमा निढ्ने गरी साधारणतया प्रगत ददन सम्झौता रकमको शनु्य दशमलब शनु्य पाँि प्रगतशत 
पूिव गनधावररत िगतपूगतव ददन ुपने तर गनिको काब ुबावहरको पररजस्थगत परी िा कुनै गजल्त िा हेलििरयाई 
नभई कायवसम्पादन िा आपूगतव गनव वढला भएमा त्यस्तो िगतपूगतव गतनव नपने, र 

(ि) िण्ड (क) बमोजिमको पूिव गनधावररत िगतपूगतव गतदैमा सम्बजन्धत आपूगतवकताव, परामशवदाता, सेिा प्रदायक िा 
गनमावण व्यिसायी िररद सम्झौता बमोजिमको कायव सम्पादन गने दावयत्िबाट मकु्त हनु नससन।े 

१३१. गबल िा वििकमा उल्लेि हनुपुने कुरािः (१) गनमावण व्यिसायी, आपूगतवकताव, सेिा प्रदायक िा परामशवदाताले यस 
गनयम बमोजिम भकु्तानीको लागग पेश गने रगनङ गबल िा अन्य कुनै गबल वििकमा कम्तीमा देहायका कुरा उल्लेि 
गनुव पनेछिः–  

(क) गबल िा वििकको गमगत, 

(ि) आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी, सेिाप्रदायक िा परामशवदाताको नाम ठेगाना, 
(ग) िररद सम्झौता,  
(घ) आपूगतव गररएको मालसामान िा सेिाको वििरण िा सम्पन्न भएको गनमावण कायवको नाप, आकार, पररमाण र 

मूल्य, 

(ङ) गसपमेन्ट तथा भकु्तानीको शतव, 
(ि) िररद सम्झौता बमोजिम गबल िा वििक साथ पेश गनुवपने आिश्यक कागिात, 



(छ) मालसामानको िररदको हकमा गबल िा वििकसाथ िररद आदेश, िररद सम्झौता िा बोलपत्र स्िीकृगत 
पत्रमा ददईएको गनदेशन बमोजिम गाउँपागलकाले तोकेको ढाँिाको गसवपङ्ग िा अन्य आिश्यक कागिात, र 

(ि) आफ्नो सम्पकव  ठेगाना। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम गबल िा वििक प्राप्त भएपगछ गाउँपागलकाले त्यस्तो गबल िा वििक िररद 
सम्झौतामा उजल्लजित प्रािधान बमोजिमको भए नभएको िाँि गरी सो अनरुुपको नभएमा सोको िानकारी सम्बजन्धत 
आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी, सेिाप्रदायक िा परामशवदातालाई तरुुन्त ददन ुपनेछ। 

१३२. गबल िा वििकको भकु्तानीिः (१) िररद सम्झौता अनसुार गाउँपागलकाले रगनङ गबल िा अन्य कुनै गबल वििकको 
भकु्तानी गदाव करारका शतव बमोजिम देहायका कुनै िा सबै आधार बमोजिम गनव ससने कुरा उल्लेि गनव सवकनछेिः– 

(क) मागसक आधारमा,  
(ि) प्राविगधक नाप िाँि गरी नापी वकताब (मेिरमेन्ट िकु) मा उल्लेि भएको िास्तविक कायवसम्पादनको 

आधारमा,  
(ग) िररद सम्झौतामा सम्पन्न कायव मापन गने सूिकाङ्क तोवकएकोमा त्यस्तो सूिकाङ्क प्राप्त भएपगछ र त्यस्तो 

सूिकाङ्क नतोवकएकोमा सम्पन्न भएको कायवको आधारमा,  
(घ) हस्तान्तरण गररएको िा पूरा गररएको कायवको पररमाणको आधारमा, र 

(ङ) गनयम १३१ को उपगनयम (१) बमोजिम िा प्रगततपत्रको शतवको आधारमा। 

(२) रगनङ गबल िा अन्य कुनै गबल वििकको भकु्तानी गलनको लागग आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी, 
सेिाप्रदायक िा परामशवदाताले िररद सम्झौता बमोजिम आिश्यक पने कागिात पेश गनुव पनेछ। 

(३) उपगनयम (१) बमोजिमको पेश भएको रगनङ गबल िा अन्य कुनै गबल गबिक र कागिात सम्बजन्धत 
अगधकारीले ३० (तीस) ददनगभत्र स्िीकृत गरी िररद सम्झौता अनसुारको अिगधगभत्र भकु्तानी समेत गनुव पनेछ। 

(४)  गाउँपागलकाले उपगनयम (१) बमोजिम भकु्तानी गदाव ररटेन्सन मनी िापत रगनङ िा अन्य गबल िा 
वििकमा उजल्लजित रकमको पाँि प्रगतशत रकम कट्टा गरी राख्न ुपनेछ। 

तर, िररद सम्झौतामा ररटेन्सन मनी कट्टा गनुव नपने व्यिस्था भएमा त्यस्तो रकम कट्टा गररने छैन। 

(५) िररद सम्झौतामा गबल िा गबिक बमोजिमको रकम जशघ्र भकु्तानी गरेमा आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी, 
सेिाप्रदायक िा परामशवदाताले त्यस्तो भकु्तानीको गनजश्चत रकम िा प्रगतशत छुट ददन ेकुरा उल्लेि गररएको भएमा 
गाउँपागलकाले त्यसरी भकु्तानी गदाव छुट रकम कट्टा गरेर मात्र भकु्तानी ददन ु पनेछ। 

(६) गाउँपागलकाले िररद सम्झौतामा देहायका व्यिस्था गनव ससनेछिः– 

(क)  िररद सम्झौतामा अजघल्लो कुनै रगनङ गबल िा अन्य कुनै गबल वििकमा लेजिएका कुरा कुनै 
कारणिश िा भलूिश लेजिन गई भकु्तानी रकम सच्याउन ु पने भएमा आफैले िा सम्बजन्धत 
आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी, सेिाप्रदायक िा परामशवदाताको अनरुोधमा त्यस पगछका रगनङ गबल 
िा अन्य कुनै गबल वििकमा त्यस्तो भकु्तानी रकम सच्याउन िा हेरफेर गनव सवकने, र 

(ि)  आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी, सेिाप्रदायक िा परामशवदाताले िररद सम्झौताको शतव बमोजिम 
कायवसम्पादन नगरेमा रगनङ गबल िा अन्य कुनै गबल वििक बमोजिमको भकु्तानी नददन िा काट्न 
ससने। 

(७) गाउँपागलकाले उपगनयम (१) बमोजिमको भकु्तानी िररद सम्झौतामा उजल्लजित अिगधगभत्र ददन ु
पनेछ। सो अिगधगभत्र भकु्तानी नददएमा िररद सम्झौता बमोजिमको व्याि भकु्तानी गनुव पनेछ। 



(८) आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी, सेिाप्रदायक िा परामशवदातालाई पच्िीस हिार रुपैंयाँभन्दा बढी रकम 
भकु्तानी गदाव एकाउन्ट पेयी िेक िा विधतुीय माध्यमबाट भकु्तानी गनुव पनेछ। 

१३३. अजन्तम भकु्तानीिः (१) िररद सम्झौता बमोजिम सम्पन्न भएको कायव गाउँपागलकाले स्िीकार गरेपगछ आपूगतकताव, 
गनमावण व्यिसायी, सेिा प्रदायक िा परामशवदातालाई करारका शतव बमोजिम अजन्तम भकु्तानी ददन ु पनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम अजन्तम भकु्तानी ददंदा गनमावण कायवको हकमा त्रवुट सच्िाउने अिगध समाप्त 
भएपगछ कायव सम्पादन िमानत र गनयम १३२ को उपगनयम (४) बमोजिम कट्टा गररएको ररटेन्सन मनी रकमको 
पिास प्रगतशत रकम वफताव गनुव पनेछ। ररटेन्सन मनीको बाँकी पिास प्रगतशत रकम सम्बजन्धत आपूगतकताव, गनमावण 
व्यिसायी िा सेिा प्रदायकले सम्बजन्धत आन्तररक रािस्ि कायावलयमा कर वििरण पेश गरेको प्रमाण कागिात 
पेश गरेपगछ भकु्तानी ददन ुपनेछ। 

तर, त्रवुट सच्िाउने अिगधगभत्र सम्बजन्धत गनमावण व्यिसायीले त्रवुट नसच्याएमा गाउँपागलकाले ररटेन्सन मनी 
िा िमानत िापतको रकम प्रयोग गरी त्रवुट सच्याउन ससनेछ। 

(३) यस गनयममा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन संयकु्त उपिमको हकमा ररटेन्सन मनी 
भकु्तानी गदाव आन्तररक रािश्व कायावलयमा कर वििरण पेश गरेको कागिात पेश भएपगछ भकु्तानी ददइनेछ। 

(४) िररद सम्झौतामा गनमावण व्यिसायी, आपूगतवकताव, सेिा प्रदायक िा परामशवदाताले उपगनयम (१) बमोजिम 
अजन्तम भकु्तानी गलनको लागग गाउँपागलकासँग देहायका दािी बाहेक अन्य दािी नगने कुरा उल्लेि गनव सवकनेछ:- 

(क) विशेष दािी, 
(ि) िररद कायव सम्पादन गदाव उत्पन्न भएको िा हनुे तेस्रो पि प्रगतको गनमावण व्यिसायी, आपूगतवकताव, 

सेिा प्रदायक िा परामशवदाताको दावयत्ि, र 

(ग) िररद सम्झौताको सम्पादन गदाव तेस्रो पिका सम्बन्धमा गनमावण व्यिसायी, आपूगतवकताव, सेिा 
प्रदायक िा परामशवदाताले व्यहोरेको तर गाउँपागलकासगँ दािी नगरेको र समयमा िानकारी 
नभएको दावयत्ि सम्बन्धी सोधभनावको दािी। 

१३४. कायव सम्पन्न प्रगतिेदन पेश गनुवपनेिः (१) िररद सम्झौता बमोजिम गनमावण कायव सम्पन्न भएको तीस ददनगभत्र 
सम्बजन्धत गनमावण व्यिसायीले गनमावण भए बमोजिमको (एि गबल्ट) नसशा गाउँपागलकामा पेश गनुव पनेछ। 

(२) कुनै गनमावण कायव सम्पन्न भई त्रवुट सच्याउने दावयत्िको अिगध समाप्त भएपगछ प्रमिु प्रशासकीय 
अगधकृतले त्यस्तो गनमावण कायव स्िीकृत ड्रइङ्ग, गडिाइन िा स्पेगसवफकेशन बमोजिम भए नभएको कुरा प्राविगधक 
कमविारीबाट िाँिबझु गराई कायव सम्पन्न प्रगतिेदन तयार गराउन ुपनेछ। 

(३) उपगनयम (२) बमोजिम िाँिबझु गने प्राविगधकले सम्पन्न गनमावण कायव स्िीकृत ड्रइङ्ग, गडिाइन िा 
स्पेगसवफकेशन बमोजिम भए नभएको िाँि गरी गाउँपागलका समि प्रगतिेदन पेश गनुव पनेछ। 

(४) उपगनयम (१) बमोजिमको गनमावण भए बमोजिमको नसशा र उपगनयम (३) बमोजिम पेश भएकोे े
कायव सम्पन्न प्रगतिेदन बोलपत्र स्िीकृत गने अगधकारी समि पेश गनुव पनेछ। 

तर, प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले बोलपत्र स्िीकृत गरेको भए यस्तो प्रगतबेदन अध्यि समि र अध्यिले 
नै बोलपत्र स्िीकृत गरेको भए कायवपागलका समि पेश गनुव पनेछ। 

(५) उपगनयम (४) बमोजिमको अगधकारीले आिश्यक देिेमा कायव सम्पन्न प्रगतिेदनमा उजल्लजित विषयका 
सम्बन्धमा आफैं ले िाँिबझु गनव िा कुनै प्राविगधक कमविारी िा प्राविगधक कमविारीहरुको टोली माफव त िाँिबझु 
गराउन ससनछे। 



(६) उपगनयम (५) बमोजिम िाँिबझु गदाव सम्पन्न गनमावण कायव स्िीकृत ड्रइङ्ग, गडिाइन िा स्पेगसवफकेशन 
बमोजिम भएको पाइएमा त्यस्तो अगधकारीले त्यस्तो गनमावण कायव स्िीकृत गनुव पनेछ। 

(७) उपगनयम (६) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापगन उपगनयम (४) बमोजिम कायव सम्पन्न प्रगतिेदन 
पेश भएको गमगतले पैँतालीस ददनगभत्र उपगनयम (५) बमोजिम िािँबझु गने कायव सम्पन्न नभएमा त्यस्तो गनमावण 
कायव स्ितिः स्िीकृत भएको मागननेछ। 

(८) यस गनयममा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन उपगनयम (३) बमोजिम पेश भएको कायव 
सम्पन्न प्रगतिेदन दश लाि रुपैंयाँसम्मको गनमावण कायवको हकमा गाउँपागलकाले प्राविगधक कमविारीबाट िाँि गराउन ु
पनेछ। त्यसरी िाँि गदाव िा गराउँदा त्यस्तो गनमावण कायव स्िीकृत ड्रइङ्ग, गडिाइन िा स्पेगसवफकेशन बमोजिम 
भएको पाइएमा प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले कायव सम्पन्न प्रगतिेदन स्िीकृत गनुव पनेछ। 

(९) यस गनयम बमोजिम कायव सम्पन्न प्रगतिेदन स्िीकृत भएपगछ गाउँपागलकाले सम्बजन्धत गनमावण 
व्यिसायीलाई कायव सम्पन्न प्रमाणपत्र (िकव  कम्प्लीसन सवटववफकेट) ददन ुपनेछ। 

१३५. समयभन्दा अजघ काम सम्पन्न गनेलाई परुस्कार ददन सवकनिेः (१) िररद सम्झौतामा तोवकएको अिगधभन्दा अजघ 
काम सम्पन्न गने गनमावण व्यिसायीलाई गाउँपागलकाले परुस्कार ददन ससने व्यिस्था गनव ससनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको परुस्कारको रकम गनधावरण गदाव िररद सम्झौतामा तोवकएको समय भन्दा 
िगत ददन अजघ कायव सम्पन्न भएको हो त्यगत ददनका लागग उपगनयम (३) बमोजिमको आधारमा गनधावरण गनुव 
पनेछ। 

(३) उपगनयम (२) बमोजिमको दर गनधावरण गदाव गनमावण व्यिसायीले िरीद सम्झोेैतामा तोवकएको 
अिगधगभत्र काम सम्पन्न गनव नसके िापत दैगनक रुपमा िगत रकम गाउँपागलकालाई पूिव गनधावररत िगतपूगतव गतनुव 
पने हो त्यगत नै रकम बराबरको दर गनधावरण गनुव पनेछ। 

(४) यस गनयममा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन परुस्कारको कुल रकम सम्झौता रकमको 
दश प्रगतशतभन्दा बढी हनुे छैन। 

१३६. सवुिस्ताको आधारमा िररद सम्झौताको अन्त्य गदाव ददनपुने भकु्तानी: (१) गाउँपागलकाले ऐनको दफा ५९ को 
उपदफा (४) बमोजिम सािविगनक वहतको लागग सवुिस्ताको आधारमा सम्झौताको अन्त्य गरेकोमा सम्बजन्धत 
आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी, परामशवदाता िा सेिा प्रदायकलाई देहाय बमोजिमको रकम भकु्तानी ददन ुपनेछ। 
त्यसरी भकु्तानी ददंदा गनिले कुनै पेश्की रकम गलएको रहेछ भन ेत्यस्तो पेश्की कटाएर मात्र भकु्तानी ददन ुपनेछिः– 

(क) स्िीकायव रुपमा सम्पन्न भईसकेको कायव, आपूगतव िा सेिा िापत गनुवपने भकु्तानी बाँकी भए सो भकु्तानी,  
(ि) िररद सम्झौता बमोजिम गाउँपागलकाको प्रयोिनको लागग उत्पाददत मालसामानको मूल्य, गनमावणस्थलमा 

ल्याइएका गनमावण सामग्री, 
(ग) गनमावण स्थलबाट उपकरण हटाउन लाग्ने मनागसि ििव, 
(घ) गनमावण कायवमा मात्र लगाईएका विदेशी कमविारीको स्िदेश वफती ििव, र  

(ङ) आिश्यक भए गनमावण कायवको संरिण र सरुिा ििव। 

(२) उपगनयम (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन गाउँपागलकाले सािविगनक वहतको लागग 
सवुिस्ताको आधारमा िररद सम्झौता अन्त्य गनव ददएको सूिना आपूगतवकतावले प्राप्त गरेको गमगतले सात ददनगभत्र 
गसपमेन्टको लागग तयार हनु ेर तयार भएका मालसामान त्यस्तो सम्झौताका शतव र मूल्यमा स्िीकार गनुव पनेछ। 

(३) उपगनयम (२) मा उजल्लजित मालसामान बाहेक अन्य सामानको सम्बन्धमा गाउँपागलकाले देहाय 
बमोजिम गनव ससनेछ:- 



(क) मालसामानको कुनै अंश पूरा गराई सम्झौतामा उजल्लजित शतव र मूल्यमा प्राप्त गने, िा 
(ि) बाँकी रहेका मालसामानको आपूगतव आदेश रद्ध गने र आपूगतवकतावले आजंशक रुपमा तयार गरेको मालसामान 

िा सेिा र सम्झौता अन्त्य हनु ुअगािै आपूगतवकतावले िररद गरेको सामग्री िा पाटवपूिाव िापत आपसी 
सहमगतबाट मञु्जर गररएको रकम गनिलाई भकु्तानी गने। 

१३७. िररद सम्झौता उल्लंघन भए प्राप्त हनु ेउपिारिः (१) िररद सम्झौतामा आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी, परामशवदाता 
िा सेिा प्रदायकले िररद सम्झौताको उल्लंघन गरेमा गाउँपागलकालाई प्राप्त हनु ेउपिार उल्लेि गनुव पनेछ। 

   (२) उपगनयम (१) बमोजिमको उपिार ऐनको दफा ५९ मा लेजिएको अगतररक्त देहाय बमोजिम हनु 
ससनेछिः- 
(क) त्रवुटपूणव कायव अस्िीकार गने,  

(ि) त्रवुटपूणव मालसामान तत्काल हटाउने र सम्बजन्धत आपूगतवकताव, गनमावण व्यबसायी, परामशवदाता िा सेिा 
प्रदायकबाट प्रगतस्थापन गनव लगाउने, 

(ग) समयमा कायव सम्पादन हनु नसके िापतको पूबव गनधावररत िगतपूगतव प्राप्त गने, 

(घ) सम्झौताको अन्त्य गने र सम्झौता बमोजिमको काम नगने आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी, सेिा प्रदायक िा 
परामशवदाताको ििवमा त्यस्तो कायव सम्पन्न गराउने, 

(ङ) आनषुांगगक िगतपूगतव भराउने, र 

(ि) प्रिगलत कानून िा िररद सम्झौता बमोजिम उपलब्ध हनुे अन्य उपिार। 

पररच्छेद–१२ 

आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी व्यिस्था 
१३८. आन्तररक आयको लागग ठेक्का िन्दोिस्त गनव ससनिेः (१) प्रिगलत कानून बमोजिम सभाले गनणवय गरे अनसुारको कर, 

सेिाशलु्क, दस्तूर तथा अन्य आन्तररक आय असूल गनव एक आगथवक िषवको लागग ठेक्का बन्दोिस्त गनव सवकनेछ। 

तर, आन्तररक आय बवृद्ध हनु ेदेजिएमा िा पटक पटक ठेक्का बन्दोबस्त गदाव प्रशासगनक दावयत्ि बढ्न िान े
अिस्थामा बढीमा तीन िषवसम्मको लागग एकैपटक ठेक्का बन्दोबस्त गनव सवकनेछ। 

स्पष्टीकरणिः यस गनयमको प्रयोिनको लागग “आन्तररक आय” भन्नाले नेपालको संविधानको अनसूुिी–८ र 
अन्य संघीय तथा प्रदेश कानूनले प्रदान गरेको अगधकार अन्तगवत रही आफ्नो िेत्रगभत्र संकलन गनव पाउने आय 
सम्झनपुछव। 

(२) यस गनयम बमोजिम ठेक्का बन्दोबस्त गदाव लागत प्रभािकारी हनुे, प्रशासगनक सहिता हनु ेिा आय 
बवृद्ध हनुससने अिस्थामा ऐन र यस गनयमािलीको अधीनमा रही अन्य गाउँपागलका िा नगरपागलकासंग आपसी 
सहमगतद्वारा संयकु्त रुपमा ठेक्का बन्दोबस्त गनव सवकनेछ। 

(३) यस गनयम बमोजिम ठेक्का बन्दोबस्त गदाव सामान्यतया आगथवक िषव शरुु हनु ुअगागड नै ठेक्का सम्झौता 
गररससन ुपनेछ। 

(४) उपगनयम (१) बमोजिम ठेक्का बन्दोिस्त गदाव देहायको कायवविगध अपनाउन ुपनेछिः– 

क.  आगामी आगथवक िषवको लागग प्रत्येक आन्तररक आय श्रोतको उपलब्धता, सम्भावित पररिालन, सो 
श्रोत पररिालनको व्यिस्थापन तथा लागत र िाल ुिषवको ठेक्का अङ्क समेत वििार गरी आन्तररक 
आयको प्रिेपण गरी न्यूनतम ठेक अङ्क र असलुी कायवतागलका समेत भएको कायावन्ियन कायव 
योिना तयार गनुव पनेछ। 



ि.  िण्ड क. बमोजिम असूली कायवतागलका र कायावन्ियन कायवयोिना तयार भईसकेपगछ ठेक्का बन्दोबस्त 
गनवको लागग आगथवक ऐनले गनधावरण गरेको दररेट, ठेक्काका सामान्य तथा विशेष शतवहरु र सूिनामा 
उल्लेि गररने कुराहरु तथा अन्य आिश्यक वििरणहरु समेत समािेश भएको ठेक्का सम्बन्धी 
कागिात तयार गनुव पनेछ। 

ग.  िण्ड क. बमोजिमको कायावन्ियन कायव योिनाको आधारमा कुनै आन्तररक आय पाँि लाि रुपैयाँ 
भन्दा कम उठ्ने भएमा सोझै िातावद्वारा र सो भन्दा बढी उठ्ने भएमा बोलपत्र आह्वान गरी 
सम्झौता गनुव पनेछ। 

घ.  िण्ड ग. बमोजिम बोलपत्र आह्वान गदाव दशलाि रुपैयाँसम्म भए स्थानीय स्तरमा गनयगमत प्रकाशन 
हनुे दैगनक पगत्रका िा रावियस्तरको पगत्रकामा कम्तीमा पन्र ददनको म्याद ददई सूिना प्रकाशन 
गनुव पनेछ र त्यस्तो सूिना कायावलय, िडा कायावलयहरु, जिल्ला प्रशासन कायावलय, जिल्ला समन्िय 
सगमगतको कायावलय, मालपोत कायावलय, कोष तथा लेिा गनयन्त्रक कायावलय, तथा गनमावण व्यिसायी 
संस्था भए त्यस्ता संस्थाको कायावलयमा समेत सिैले देख्न ेगरी सािविगनक ठाउँमा सूिना टाँस गरी 
सोको मिुलु्का िा टाँसेको िानकारी प्राप्त गनुव पनेछ। दशलाि रुपैयाँ भन्दा बढी भएमा कम्तीमा 
तीस ददनको म्याद ददई रावियस्तरको दैगनक पगत्रकामा सूिना प्रकाशन गनुव पनेछ। यस्तो सूिना 
कायावलयको िेभसाईटमा समेत राख्न ुपनेछ। 

ङ. िण्ड घ. बमोजिमको सूिनामा देहायका कुराहरु िलुाउन ुपनेछिः– 

(१)  ठेक्काका मखु्य मखु्य शतवहरु, 

(२)  श्रोतगत र स्थानगत वििरण र उठाउन ुपने आन्तररक आयको सम्भावित पररमाण, 

(३)  ठेक्का सम्झौता बमोजिमको रकम एकमषु्ट बझुाँउदा छुट ददईने भए सो कुरा, 
(४)  बोलपत्र फारम प्राप्त हनुे स्थान र तररका, 
(५)  बोलपत्र पठाउन ुपने तररका, 
(६)  बोलपत्र पठाउन ुपने कायावलय िा अगधकारीको नाम, 

(७)  बोलपत्र बापत लाग्न ेदस्तरु, 

(८)  बोलपत्र दाजिला हनुपुने अजन्तम गमगत र समय, तथा बोलपत्र िोगलन ेसमय, गमगत र स्थान, 

(९)  बोलपत्र उपर गनणवय हनुे गमगत,  

(१०) िमानत बापत राख्न ुपने रकम िा िैंङ्कग्यारेन्टीको वकगसम र मान्य अिगध, 

(११) अन्य आिश्यक कुराहरु। 

ि.  िण्ड ङ. को उपिण्ड (७) बमोजिम बोलपत्र फारामको दस्तरु कायम गदाव गनयम ५६ मा उल्लेि 
भए बमोजिमको मूल्य कायम गनुव पनेछ। 

छ.  िण्ड ङ. बमोजिम प्रकाजशत सूिनाको म्यादगभत्र पनव आएका बोलपत्रहरुको दताव, िोल्ने कायवविगध, 

बोलपत्रदाताको प्रगतगनगधले पेश गनुवपने वििरण तथा अन्य कायवविगध यसै गनयमािलीमा उल्लेि 
भए बमोजिम हनुछे। 

ि. िण्ड घ. बमोजिम प्रथम पटक बोलपत्र आव्हान गदाव बोलपत्र पनव नआएमा िा रीत पूिवकको एउटा 
पगन बोलपत्र प्राप्त नभएमा िा कबोल अङ्क अनमुागनत न्यूनतम ठेक्का अङ्कभन्दा कम भएमा पवहलो 
पटकको लागग तोवकएको म्यादभन्दा कम्तीमा आधा म्याद ददई पनुिः बोलपत्र आह्वान गनुव पनेछ। 



झ. िण्ड ि. बमोजिम दोस्रो पटक सूिना प्रकाशन गदाव पगन बोलपत्र नपरेमा कम्तीमा सात ददनको म्याद 
ददई िण्ड ङ. बमोजिमको सूिनामा देहायको कुराहरु थप गरी सािविगनक बढाबढको सूिना 
प्रकाशन गनुव पनेछिः– 

(१) बढाबढ हनुे स्थान, 

(२) बढाबढ हनुे समय र गमगत, 

(३) अन्य आिश्यक कुराहरु। 

(५) उपगनयम (४) को िण्ड ङ. र िण्ड झ. बमोजिम प्रकाजशत सूिना बमोजिम बोलपत्र ददन ेिा डाँक 
बोल्ने व्यजक्तले आफूले कबूल गरेको अङ्कको पाँि प्रगतशत रकम नगदै िा सूिनामा तोवकएको बैंङ्कमा िमानत िापत 
रकम िम्मा गरेको सक्कल भौिर िा नेपाल राि बैंङ्कबाट मान्यता प्राप्त बैङ्कले िारी गरेको कम्तीमा नब्बे ददन म्याद 
भएको विडिण्डको सक्कल प्रगत संलग्न राख्न ुपनेछ। 

 तर, यस गनयम बमोजिम िढािढ गदाव किोल अङ्क तोवकए बमोजिमको न्यूनतम अङ्कभन्दा घटी हनु 
आएमा रािश्व परामशव सगमगतको गसफाररसमा नयाँ न्यूनतम अङ्क कायम गरी पूनिः यस गनयमािली अनसुारको प्रकृया 
अपनाई आन्तररक आय संकलनको व्यिस्था गनव सवकनछे। 

(६) यस गनयमािली बमोजिम िफत हनुे अिस्थामा बाहेक उपगनयम (५) बमोजिम राजिएको िमानत 
िापतको रकम सो िमानत राख्न ेव्यजक्त िा संस्थाले ददएको बोलपत्र िा बोलेको डाँक अस्िीकृत भएको गमगतले 
तीस ददनगभत्र गनिलाई वफताव गनुव पनेछ। 

तर, कुनै ठेक्काको िलन पूिी नगलएसम्म िा पट्टा नउठाएसम्म िमानत वफताव नगरी स्थगगत राख्न बाधा पने 
छैन। 

(७) उपगनयम (४) अन्तगवत प्रकाजशत सूिनामा बढाबढको लागग तोवकददएको समय िा गमगतभन्दा पगछ 
िा त्यस्तो सूिनामा बढाबढको लागग तोवकददएको स्थानमा बाहेक अन्य कुनै स्थानमा िा हलुाक, फोन िा फ्याससद्वारा 
बोलेको कुनै पगन डाँक उपर कुनै कारबाही गररने छैन। 

(८) यस गनयम बमोजिम पनव आएका िोलपत्र िा डाँक बढाबढको प्रस्तािको लागग पेश भएका कागिातहरु 
बोलपत्रका सतव बमोजिम भए नभएको हेरी यस गनयमािली बमोजिमको बोलपत्र मूल्यांकन सगमगतले गसफाररस सवहत 
गनणवयको लागग पेश गनपुनेछ। 

१३९. ठेक्का स्िीकृत गनेिः (१) गनयम १३८ बमोजिम प्रकाजशत सूिना अनसुार दाजिला भएको  कुनै िा सबै  बोलपत्र िा 
बोलेको कुनै िा सबै डाँक गनयम १३८ को उपगनयम (८) बमोजिमको गसफाररसका आधारमा कुनै कारण देिाई 
िा नदेिाई स्िीकृत िा अस्िीकृत गनव ससनेछ। 

(२) यस गनयम बमोजिम ठेक्का स्िीकृत गदाव ठेक्काका सतवहरु पूरा गरी सारभतू रुपमा प्रभािग्राही देजिएका 
बोलपत्रहरु मध्ये सबैभन्दा बढी अंक कबोल गनेको बोलपत्र स्िीकृत गनुव पनेछ। 

(३) गनयम १३८ बमोजिम डाँक बढािढ गदाव न्यूनतम अङ्कबाट बढाबढ शरुु गरी सबैभन्दा बढी डाँक 
कबोल गनेिालाको डाँक तत्कालै गनयम ६१ बमोजिमको धरौटी िा िैंङ्क ग्यारेन्टी गलई स्िीकृत गनुव पनेछ। 

(४) यस पररच्छेद बमोजिमको बोलपत्र िा सािविगनक बढाबढको डाँक स्िीकृत गने अगधकार गनयम ७६ 
मा उजल्लजित अगधकारीहरुलाई सोही गनयममा उल्लेि भए बमोजिम हनुछे। 

१४०. पट्टा ददन ेर कबगुलयत गराउनिेः (१) यस गनयमािली बमोजिम आन्तररक आय उठाउने बोलपत्र िा डाँक स्िीकृत 
भैसकेपगछ कायावलयले सात ददनगभत्र सोको सूिना बोलपत्र िा डाँकिालालाई ददनपुनेछ। 



(२) उपगनयम (१) बमोजिम सूिना िारी गदाव बाटोका म्याद बाहेक सात ददनको म्याद ददई सो म्यादगभत्र 
आफ्नो कबूल बमोजिम कबगुलयत गनव नआएमा त्यस पगछको बोलपत्र िा डाँकिालालाई ठेक्का ददइने विषय स्पष्ट 
िोली सूिना तामेल गनुव गराउन ुपनेछ। 

स्पष्टीकरणिः यस गनयमको प्रयोिनको लागग स्थानीय पत्रपगत्रकामा प्रकाजशत गररएको सािविगनक सूिनालाई 
सूिना तामेली भएको मागननछे। 

(३) उपगनयम (१) र (२) बमोजिम िारी भएको सूिनाको म्यादमा बोलपत्र िा डाँकिाला हाजिर भई 
कबगुलयत गनव मञू्जर गरेमा गनिबाट तरुुन्त कबगुलयत गराई गनिलाई पट्टा िा िलन पूिी ददन ुपनेछ। त्यस्तो 
बोलपत्र िा डाँकिाला हाजिर नभएमा िा आफ्नो कबलु बमोजिम कबगुलयत गनव मञू्जर नगरेमा गनि पगछको दोस्रो, 
तेस्रो िम अनसुार अरु बोलपत्र िा डाँकिालालाई प्राथगमकता ददई उपगनयम (२) बमोजिमको सूिना िारी गरी 
ठेक्का बन्दोबस्त गनुव पनेछ। यसरी दोश्रो, तेश्रो िम अनसुार सम्झौता गनुवपने अिस्थामा सम्झौता गनव नआउन े
बोलपत्र िा डाँकिालाको धरौटी िफत गनुवपनेछ। िफत गरेको धरौटी रकम भन्दा तल्लो िममा िाँदाको बोल 
रकमको अन्तर िढी हनुे भएमा सो अन्तर िरािरको रकम अजघल्लो िमको बोलकताविाट सरकारी िाँकी सरह 
असूल उपर गररनेछ। 

तर, यसरी ठेक्का िन्दोिस्त गदाव त्यस्तो रकम अनमुान गरेको अङ्क भन्दा कम हनुे रहेछ भने यस गनयमािलीको 
प्रकृया पयुावई पनुिः बोलपत्र आव्हान गनुवपनेछ। 

(४) गनयम १३८ को उपगनयम (२) बमोजिम संयकु्त रुपमा बोलपत्र आव्हान गनुवपने अिस्थामा सोको 
व्यिस्थाको लागग बोलपत्र िा बढाबढको लागग कायवसतव तोकी संयकु्त सगमगतको व्यिस्था गनुवपनेछ। संयकु्त 
सगमगतको अजख्तयारिालाले बोलपत्र िोगलएको िा डाँक बोलाइएको तीन ददनगभत्र बोलपत्र िा डाँक स्िीकृत गने 
िा नगने गनणवयका लागग संयकु्त सगमगत समि पेश गरी गनकासा भए बमोजिम गनुव पनेछ। संयकु्त सगमगतले पेश 
भएको पन्र ददनगभत्र बोलपत्र िा डाँक स्िीकृत भए िा नभएको गनकासा ददइससनपुनेछ। तोवकएको म्यादगभत्र पेश 
नगरेको िा गनकासा नददएको कारणले कुनै हानी नोससानी भएमा यसरी हानी नोससानी भएको रकम िसको वढलाई 
िा लापरिाहीले गदाव हानी नोससानी भएको हो सोही व्यजक्तबाट असूल उपर गररनछे। 

(५) बोलपत्र िा डाँक स्िीकृत भए पगछ त्यस्तो िोलपत्रदाता िा डाँकिालाबाट स्िीकृत ठेक्का अङ्कको कुल 
रकमको नेपाल राि बैङ्कबाट मान्यता प्राप्त िाजणज्य बैंङ्कको कम्तीमा छ मवहना म्याद भएको परफरमेन्स िण्ड िा 
नगदै रकम प्राप्त भएपगछ ठेक्का पाउने सबै शतव िलुाई सम्बजन्धत ठेकेदारसँग किगुलयत गराई पट्टा ददन ुपनेछ। 

(६) बोलपत्र िा डाँक स्िीकृत भएको सूिना प्राप्त भएपगछ सो सूिनामा तोवकएको म्यादगभत्र बोलपत्र िा 
डाँकिालाले िलन पूिी नगलएमा िा पट्टा नउठाएमा गनिले गनयम १३८ को उपगनयम (५) बमोजिम रािेको 
िमानत िफत गरी संजित कोषमा दाजिला गररनछे। 

१४१. ठेक्का रकमको वकस्ता बझुाउन ेतररकािः (१) आन्तररक आय उठाउने कायवको ठेक्का बन्दोबस्त गदाव असूल गनुव पने 
वकस्ताको अङ्क गनधावरण ठेक्का सम्बन्धी सूिना र बोलपत्रमा उजल्लजित असूली कायवतागलका र अन्य शतव बमोजिम 
हनुेछ। 

तर, यसरी कायवतागलका बनाउँदा रािस्ि उठ्ने सम्भाव्य समय र भकु्तानी गने वकस्ताको समय गमलान 
भएको र वकस्ताहरु बीिको समयान्तर िार मवहनाभन्दा बढी नभएको हनु ुपनेछ। 

(२) ठेकेदारले सम्झौताको समयमा ठेक अनसुारको सम्पूणव रकम एकमषु्ट बझुाएमा औजित्य हेरी बढीमा 
दश प्रगतशतसम्म छूट ददन सवकनछे। 

तर यस्तो छूटको प्रगतशत बोलपत्र िा बढाबढको सूिनामा उल्लेि भएको हनु ुपनेछ। 



१४२. ठेक्का तोड्निेः (१) पट्टा कबगुलयतको कुनै शतव बजिवलाप हनुे काम गरेकोमा िा त्यस्तो शतव बमोजिम गनुव पने कुनै 
काम नगरेमा बाहेक यस गनयमािली बमोजिम पट्टा कबगुलयत भैसकेपगछ ठेक्काको अिगध भकु्तान नहुदैँ बीिैमा कुनै 
ठेक्का तोड्न िा छोड्न हुदैँन। 

(२) कुनै ठेकेदारले तोकेको दरभन्दा बढी दरमा कर असूल गरेमा िा सम्झौतामा उल्लेि नभएका 
मालिस्तमुा कर, सेिाशलु्क िा दस्तरु असूल गरेमा िा अन्य तहले गलएको करको प्रमाण हुँदाहुँदै दोहोरो हनुे गरी 
कर असूल गरेमा त्यस्तो रकम र सोही रकम बराबरको रकम हिावना स्िरुप त्यस्तो ठेकेदारबाट असूल गरी बढी 
गलएको िा दोहोरो पनव गएको रकम सम्बजन्धत व्यजक्तलाई वफताव गररनछे। 

(३) उपगनयम (२) मा उजल्लजित वियाकलाप पनुिः दोहोररएमा त्यस्तो ठेकेदारको ठेक्का तोडी धरौटी िफत 
गररनेछ। यसरी धरौटी िफत गरी नयाँ ठेक्का िन्दोिस्त गदाव साविकको रकम भन्दा कम रकम प्राप्त भएमा र 
नयाँ ठेक्का िन्दोिस्त गदाव लागेको रकम असूल उपर नभएमा सरकारी िाँकी सरह असूल उपर गरी गनिको नाम 
कालोसूिीमा रािी अन्य स्थानीय तहहरु र व्यिसाय दताव िा इिाित पत्र ददने कायावलयलाई समेत िानकारी 
ददइनेछ। 

(४) उपगनयम (३) बमोजिम ठेक्का तोगडएको अिस्थामा बाँकी ठेक्का अिगधको गनगमि बोलपत्र िा डाँक 
बढाबढको प्रगतस्पधावमा रहेका िमानसुारका बोलपत्रदाता िा डाँकिालासँग दामासाहीले नयाँ ठेक्का अंक कायम गरी 
गनयमानसुारको धरौटी रकम र बैंक ग्यारेण्टी गलई साविकको स्िीकृत ठेक्काको दरमा नयाँ असूली कायवतागलका 
बनाई ठेक्का बन्दोबस्त गनव सवकनेछ। यसरी बाँकी अिगधको लागग ठेक्का बन्दोबस्त गनव नसवकएमा कायावलयले पनुिः 
बोलपत्र आह्वान गनुवपनेछ। 

(५) उपगनयम (४) बमोजिम नयाँ ठेक्का बन्दोबस्त गनव िा पनुिः ठेक्का बन्दोबस्त गनव लाग्ने समय सम्मको 
बीिको अिगधका लागग कायावलयले आय संकलन सम्बन्धी अन्य उपयकु्त व्यिस्था गनव ससनेछ। 

(६) उपगनयम (३) बमोजिम ठेक्का तोगडएकोमा त्यसबाट भएको नोससानी र सम्िजन्धत ठेकेदारबाट गलन ु
पने बाँकी भएमा त्यसको दश प्रगतशत छुट समेत सो ठेकेदारले रािेको िमानतबाट असूल नभए गनिबाट सरकारी 
बाँकी सरह असूल उपर गररनेछ। 

तर आगथवक ऐनले तोकेको आधारमा काब ु बावहरको पररजस्थगत परी ठेकेदारले सो ठेक्काको काम गनव 
नसकेको रहेछ भने सभाले सो बमोजिम असूल गनुव पने रकममध्ये रािश्व परामशव सगमगतको परामशवमा उपयकु्त 
रकम गमनाहा ददन ससनेछ। 

१४३. बसयौता रकम असूली सम्बन्धी व्यिस्थािः (१) कायावलयले विगभन्न कारणिाट असूल हनु नसकी िाँकी रहेको बसयौता 
रकम असूल गनव बसयौता असूली कायवयोिना िनाई रकम असूल उपर गनुव पनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम असूल गनुवपने रकम असूलीको लागग स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, नागररक समाि 
िा अन्य व्यजक्तको समेत सहयोग गलन सवकनेछ। 

(३) उपगनयम (२) बमोजिम सहयोग प्राप्त भै बसयौता रकम असूली भएमा सम्बजन्धत व्यजक्त िा संस्थालाई 
असूली अङ्कको बढीमा ५ प्रगतशतसम्म रकम परुस्कार स्िरुप उपलव्ध गराउन सवकनेछ। एक भन्दा िढी व्यजक्त 
िा संस्थाको सवियतामा बसयौता रकम असूली भएको भए यस्तो परुस्कार रकम दामासाहीबाट उपलव्ध गराउन ु
पनेछ। 

(४) उपगनयम (१),(२) र (३) बमोजिमको प्रकृयाबाट पगन रकम असूल उपर हनु नसकेमा सरकारी 
िाँकी सरह रकम असूल उपर गररनेछ। 



१४४. सम्पजि तथा उत्पादनको गबवि सम्िन्धी व्यिस्थािः (१) गाउँपागलकाले आफ्नो स्िागमत्िमा रहेको र आफूले गरेको 
उत्पाददत िस्त ुतथा सेिाको गबवि गदाव यस गनयमको अगधनमा रही गनुवपनेछ। 

तर, अिल सम्पजि गबिी गदाव नेपाल सरकारको स्िीकृगत गलनपुनेछ। 

(२) उपगनयम (१) अनसुार अन्य उत्पादनहरुको मूल्य गनधावरण एिं गबिी प्रविया व्यिस्थापनका लागग 
कायवपागलकाले आिश्यक कायवविगध तय गनवससनेछ। 

पररच्छेद–१३ 

वििाद समाधान सम्बन्धी व्यिस्था 
१४५. वििाद समाधान सम्बन्धी संयन्त्रिः  गाउँपागलका  र गनमावण व्यिसायी, आपूगतवकताव, सेिा प्रदायक िा परामशवदाताबीि 

िररद सम्झौता कायावन्ियनको गसलगसलामा कुनै वििाद उत्पन्न भएमा ऐनको दफा ५८ िमोजिम आपसी सहमगतबाट 
वििाद समाधान गनुवपने विषय, वििाद समाधानको लागग गनिेदन ददने प्रविया, आपसी सहमगतको लागग हनुे बैठक 
तथा गनणवयहरुको प्रविया समेत िररद सम्झौतामा उल्लेि गरी त्यस्तो वििाद समाधान गनुवपनेछ। 

१४६. मध्यस्थको माध्यमद्धारा वििाद समाधान गनेिः गनयम १४५ बमोजिमको प्रवियाद्वारा िररद सम्झौता कायावन्ियनको 
विषयमा गाउँपागलका र गनमावण व्यिसायी, परामशवदाता िा सेिाप्रदायकबीि उत्पन्न भएको वििाद आपसी सहमगतिाट 
समाधान हनु नसकेमा प्रिगलत कानून बमोजिम मध्यस्थको माध्यमबाट त्यस्तो वििाद समाधान गने कारबाही शरुु 
गनुवपनेछ। 

पररच्छेद–१४ 

पारदजशवता र आिरण सम्बन्धी व्यिस्था 
१४७. िररद कारबाही सम्बन्धी कागिात उपलब्ध गराउन ुपनेिः प्रिगलत कानून बमोजिम लेिा परीिण, अनगुमन, अनसुन्धान 

िा गनरीिण गनव अगधकार प्राप्त गनकायले िररद कारबाही सम्बन्धी कुनै कागिात माग गरेमा गाउँपागलकाले त्यस्तो 
कागिात मनागसि समयमा उपलव्ध गराउन ुपनेछ। 

१४८. िररद सम्झौताको सािविगनक सूिनािः (१) िररद सम्झौता सम्पन्न भएको तीन ददनगभत्र सो सूिना गाउँपागलकाले 
आपm्नो सूिना पाटीमा टाँस गरी जिल्ला समन्िय सगमगतको कायावलय, कोष तथा लेिा गनयन्त्रक कायावलयको 
सूिना पाटीमा समेत टाँस गनव लगाउने व्यिस्था गनुव पनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको सूिना गाउँपागलकाले आफ्नो िेिसाइटमा रािी सािविगनक िररद अनगुमन 
कायावलयमा समेत पठाउन ुपनेछ। 

(३) उपगनयम (१) बमोजिमको सूिनामा बोलपत्र िा परामशव सेिा मूल्याङ्कन पररणामको अगतररक्त बोलपत्र, 

प्रस्ताि िा गसलिन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूिना प्रकाशन भएको गमगत, समािारपत्रको नाम, सूिना संख्या, िररदको 
विषय, सम्झौता गने बोलपत्रदाता, प्रस्तािदाता िा गसलिन्दी दरभाउपत्रदाताको नाम र ठेगाना र सम्झौताको मूल्य 
िलुाउन ुपनेछ। 

१४९. परामशवदाताले स्िाथव बझाउन नहनुिेः (१) परामशवदाताले गाउँपागलकाको सिोपरर वहत हनुे गरी व्यािसावयक, िस्तगुत 
र गनष्पि परामशव सेिा प्रदान गनुव पनेछ। 

(२) परामशवदाताले परामशव सेिा प्रदान गदाव आफनो ितवमान िा भविष्यको अन्य कामसँग स्िाथव बाजझन े
गरी काम गनुव हुंदैन। 

(३) परामशव सेिा सम्बन्धी कामको प्रकृगत परामशवदाताको अन्य कुनै सेिाग्राही प्रगतको विगत िा ितवमान 
दावयत्िसँग बाजझने िालको िा गनिले गाउँपागलकाको सिोिम वहत हनु ेगरी कायव सम्पन्न गनव नससन ेिालको 
भएमा गनिलाई परामशवदाताको रुपमा गनयजुक्त गनव सवकने छैन। 



उदाहरणिः कुनै आयोिनाको ईजन्िगनयररङ्ग गडिाईन तयार गनवको लागग गनयकु्त गररएको परामशवदातालाई 
सोही आयोिनाको िातािरणीय मूल्याङ्कन गने परामशवदाता गनयकु्त गनव िा सरकारी स्िागमत्िको कुनै संस्थाको 
गनिीकरण सम्बन्धी परामशवदातालाई त्यस्तो सम्पजि िररद गने िररदकतावको परामशवदाता गनयकु्त गनव िा गनिलाई 
िा गनिको नजिकको नातेदार िा गनिको संस्थाको साझेदारको नाममा त्यस्तो सम्पजि िररद गनव अनमुगत ददन 
सवकने छैन। 

तर टनव की सम्झौता िा गडिाईन र गनमावण सम्झौताको हकमा यो व्यिस्था लागू हनुेछैन। 

(४) कुनै आयोिनाको लागग मालसामान उपलब्ध गराउन ेिा गनमावण कायव गने फमव र त्यससँग सम्बजन्धत 
अन्य संस्था िा व्यजक्तले सोही आयोिनाको लागग परामशव सेिा प्रदान गनव र कुनै योिना तयार िा कायावन्ियन 
गने कामको लागग गनयकु्त भएको परामशवदात ृफमव िा सोसँग सम्बजन्धत अन्य संस्था िा व्यजक्तले त्यस्तो आयोिनाको 
लागग मालसामान आपूगतव गनव ससने छैन। 

१५०. प्रलोभन, भ्रष्टािार िा िालसािीिन्य व्यिहारको सूिनािः गाउँपागलकाका कुनै पदागधकारीले गनिलाई कुनै बोलपत्रदाता 
िा प्रस्तािदाताले प्रलोभन ददन प्रस्ताि गरेमा िा अन्य कुनै भ्रष्टािार िा िालसािीिन्य काम गरेको थाहा पाएमा 
सोको सूिना अध्यि िा सािविगनक िररद अनगुमन कायावलयलाई ददन ुपनेछ। 

१५१. सपुररिेिण र िािँबझु गनव ससनिेः िररद कारबाहीमा संलग्न पदागधकारीले ऐन र यस गनयमािलीमा उजल्लजित 
कायवविगध पालन गरे नगरेको सम्बन्धमा गाउँपागलकाले समय समयमा सपुररिेिण र िाँिबझु गराउन ुपनेछ। 

१५२. कालोसूिीमा राख्निेः (१) गाउँपागलकाले ऐनको दफा ६३ बमोजिम कुनै बोलपत्रदाता, प्रस्तािदाता, परामशवदाता, 
सेिाप्रदायक, आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी िा अन्य व्यजक्त, फमव, संस्था िा कम्पनीलाई कालो सूिीमा राख्न ुपरेमा 
त्यस सम्बन्धी विस्ततृ वििरण र कारण िलुाई सम्बद्ध कागिात सवहत सािविगनक िररद अनगुमन कायावलयलाई 
लेिी पठाउन ुपनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम सािविगनक िररद अनगुमन कायावलयले बोलपत्रदाता, प्रस्तािदाता, परामशवदाता, 
सेिाप्रदायक, आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी िा अन्य व्यजक्त, फमव, संस्था िा कम्पनीलाई कालो सूिीमा राख्न,े िररद 
कारिाहीमा भाग गलन रोक लगाउने र सोको अगभलेि राख्न ेप्रविया प्रिगलत संघीय कानून बमोजिम हनुेछ। 

(३) यो गनयमािली प्रारम्भ हनु ुअजघ गाउँपागलकाले कुनै बोलपत्रदाता, प्रस्तािदाता, गसलबन्दी दरभाउपत्रदाता, 
परामशवदाता, सेिाप्रदायक, आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी िा अन्य व्यजक्त, फमव, संस्था िा कम्पनीलाई कालो सूिीमा 
रािेको िा राख्न ेगनणवय गरेको भएमा सो कुराको िानकारी यो गनयमािली प्रारम्भ भएको तीस ददनगभत्र सािविगनक 
िररद अनगुमन कायावलयलाई पठाउन ुपनेछ। 

१५३. कालो सूिीबाट फुकुिा गनेिः  कालो सूिीबाट फुकुिा गने कायव प्रिगलत संघीय कानून बमोजिम सािविगनक िररद 
अनगुमन कायावलयबाट हनुेछ। 

पररच्छेद–१५ 

विविध 

१५४. िररद कायवको अनगुमन सम्बन्धी व्यिस्थािः यस गनयमािली बमोजिम गररने सािविगनक िररद कायवको अनगुमन 
ऐनको दफा ६५ तथा प्रिगलत अन्य संघीय कानूनमा उल्लेि भए बमोजिम सािविगनक िररद अनगुमन कायावलयले 
गनेछ। 

१५५. विशषे पररजस्थगतमा िररद गने सम्बन्धी व्यिस्थािः (१) ऐनको दफा ६६ बमोजिम िररद गदाव गाउँपागलकाले िररदको 
आिश्यकताको गलजित वििरण, गणुस्तर, पररमाण, शतव र कायव सम्पन्न गने अिगध िस्ता वििरण तयार गरी 
आकजस्मक पररजस्थगतको सामना गनव आिश्यक पररमाण र समायािगधका लागग मात्र यथासम्भि प्रगतस्पधाव गराई 



िा एउटा मात्र गनमावण व्यिसायी, आपूगतवकताव, परामशवदाता िा सेिा प्रदायकसँग गलजित दरभाउ िा प्रस्ताि गलई 
स्िच्छ र उजित मूल्यको लागग िाताव गरी िररद गनुव पनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम िररद गररएको भएमा देहायका कुरा िलु्ने कागिात गनयम १५९ बमोजिमको 
अगभलेिमा राख्न ुपनेछिः—  

(क) विशेष पररजस्थगत सम्बन्धी वििरण, 

(ि) तत्काल िररद नगदाव सािविगनक सरुिा, वहत तथा सामदुावयक स्िास््यमा पने संकट, 

(ग) िररदका अन्य विगध अपनाउन नसवकने कारण र आधार। 

(३) उपगनयम (१) बमोजिम गाउँपागलकाले दशलाि रुपैयाँभन्दा बढी रकमको िररद गरेको भएमा त्यसरी 
िररद भएको वििरणको सािविगनक सूिना प्रकाशन गनुव पनेछ र सोको िानकारी सािविगनक िररद अनगुमन 
कायावलयलाई पठाउन ुपनेछ। 

१५६. विद्यतुीय संिार माध्यमको प्रयोगिः (१) ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) को प्रयोिनको लागग गाउँपागलकाले 
यथासम्भि सािविगनक िररद अनगुमन कायावलयको िेि पोटवल प्रयोग गरी  विद्यतुीय प्रणालीबाट िररद व्यिस्थापन 
गनुवपनेछ। 

(२) सािविगनक िररद अनगुमन कायावलयले समय समयमा िारी गरेको विद्यतुीय िररद प्रणालीबाट हनुे 
िररदको कायवविगध, प्रणाली र यसका अन्तरगनवहत गसद्धान्त गाउँपागलकाले अनशुरण गनुवपनेछ। 

१५७. मूल्याङ्कन सगमगतिः (१) ऐनको दफा ७१ बमोजिमको मूल्याङ्कन सगमगतको गठन देहाय बमोजिम हनुेछिः–  

(क) प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत िा गनिले तोकेको अगधकृत      – संयोिक 

(ि) आगथवक प्रशासन शािा प्रमिु      – सदस्य 

(ग) विषयसँग सम्बजन्धत प्राविगधक विशेषज्ञ (सम्भि भएसम्म अगधकृतस्तर) - सदस्य 

(घ)    कानून अगधकृत/कमविारी            – सदस्य 

(२) िररद एकाईको प्रमिुले उपगनयम (१) बमोजिमको सगमगतको सजििको रुपमा काम गनेछ। 

(३) उपगनयम (१) बमोजिमको मूल्याङ्कन सगमगतले प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतको स्िीकृगत गलई सरकारी 
िा गैर सरकारी िेत्रका विषय विशेषज्ञलाई आफ्नो बैठकमा आमन्त्रण गनव ससनछे। 

(४) उपगनयम (१) बमोजिमको सगमगतलाई परामशवदाताको सहयोग आिश्यक भएमा स्िीकृत कायविम र 
बिेटको अधीनमा रही गाउँपागलकाले ऐन र यस गनयमािलीको कायवविगध अपनाई परामशवदाता गनयकु्त गरी ददन 
ससनेछ। 

(५) उपगनयम (१) बमोजिमको सगमगतले दरभाउपत्र, बोलपत्र िा प्रस्ताि मूल्याङ्कन गने काममा आफूलाई 
सहयोग गनव उपसगमगत गठन गनव ससनेछ। 

(६) मूल्याङ्कन सगमगतको सजििले सगमगतको बैठकको माईन्यटु तयार गरी राख्न ुपनेछ र सगमगतमा छलफल 
भएका सम्पूणव विषयको फाईल िडा गरी राख्न ुपनेछ। 

(७) मूल्याङ्कन सगमगतले आफ्नो कायवविगध आफै गनधावरण गनव ससनेछ। 

(८) मूल्याङ्कन सगमगतले यस गनयममा उल्लेि भए बमोजिम अध्यि समि मूल्याङ्कन प्रगतिेदन पेश गनुव 
पनेछ। 

१५८. दररेट गनधावरण सगमगतिः (१) गाउँपागलकाले आफ्नो िेत्रभर िा कुनै  भागमा छुटै्ट लागू हनुे गरी गनमावण सामग्री र 
ढुिानीको दररेट, मेजशन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला गनजश्चत गनव देहायका सदस्यहरु रहेको एक 
दररेट गनधावरण सगमगत रहनेछिः– 



(क) गाउँपागलका अध्यि       – अध्यि 

(ि) प्रमूि प्रशासकीय अगधकृत        –  सदस्य 

(ग) प्रमिु/अगधकृत प्रगतगनगध, कोष तथा लेिा गनयन्त्रक कायावलय   –   सदस्य 

(घ) कायवपागलकाले तोकेको कायवपागलका सदस्य  एक िना  – सदस्य 

(ङ) प्रगतगनगध, स्थानीय तहका नेपाल गनमावण व्यिसायी महासंघ   – सदस्य 

(ि) प्रगतगनगध, स्थानीय तहका उद्योग िाजणज्य संघ     –     सदस्य 

(छ) प्रमिु, प्राविगधक महाशािा/शािा      – सदस्य–सजिि 

(२) दररेट गनधावरण सगमगतले गनमावण सामग्री िा ढुिानीको दररेट गनधावरण गदाव प्रिगलत बिार दरको 
आधारमा गनधावरण गनुव पनेछ। यसरी गनधावरण गररने दररेट भाद्र १५ गतेगभत्र गनधावरण गरी ससन ुपनेछ। यसरी 
आफ्नो िेत्रगभत्र लागूहनुे दररेट गनधावरण गदाव गछमेकका अन्य गाउँपागलकासँग समेत समन्िय गरी गनधावरण गनुव 
पनेछ। 

(३) दररेट गनधावरण सगमगतले प्रत्येक िषव गाउँपागलकामा िलन िल्तीमा रहेका ढुिानी साधनको ढुिानी 
दर समेत तोवकददन ुपनेछ। 

(४) यस गनयम बमोजिम गनधावररत दररेट कायवपागलकाबाट स्िीकृत गरी सोको िानकारी जिल्ला प्रशासन 
कायावलय र कोष तथा लेिा गनयन्त्रक कायावलमा पठाउन ुपनेछ। 

(५) दररेट गनधावरण सगमगतको िैठक सम्बन्धी कायवविगध सगमगत आफैले गनधावरण गरे बमोजिम हनुेछ। 

१५९. िररद कारबाहीको अगभलेििः (१) गाउँपागलकाले हरेक िररद कारबाहीको गनजम्त छुटै्ट फाइल िडा गरी राख्न ु
पनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको फाईलमा अन्य कागिातका अगतररक्त देहायका कागिातहरु समेत राख्न ु
पनेछिः  

(क) सम्झौता फाइलको पंजिका,  
(ि) बोलपत्र िा पूिवयोग्यताको लागग गररएको आह्वानको सूिना, 
(ग) बोलपत्र, पूिवयोग्यता िा प्रस्ताि आव्हान सम्बन्धी कागिातहरु,  

(घ) बोलपत्र सम्बन्धी कागिात, पूिवयोग्यता सम्बन्धी कागिात िा प्रस्ताब सम्बन्धी कागिात सम्बन्धमा 
बोलपत्रदाताले स्पष्टीकरणको लागग गरेको अनरुोध र सो सम्बन्धमा गाउँपागलकाले सिै सहभागी 
बोलपत्रदाता िा प्रस्ताबदाताहरुलाई पठाएको ििाफ, 

(ङ) बोेेलपत्रदाता िा परामशवदातासँग गररएको बोलपत्र पेश गनुव पूिवको बैठकको माईन्यटु र 
गाउँपागलकाले सो माईन्यटुको प्रगतगलवप सिै सहभागी बोलपत्रदाता िा प्रस्तािदाताहरुलाई पठाएको 
प्रमाण, 

(ि) बोलपत्र िोल्दाको माईन्यटु, 

(छ) बोलपत्रको मूल प्रगत,  

(ि) बोलपत्र मूल्यांकन सगमगतले बोलपत्र मूल्यांकनको गसलगसलामा बोलपत्रदाता िा प्रस्तािदातालाई 
सोधेको प्रश्न र सम्बजन्धत बोलपत्रदाता िा प्रस्तािदाताबाट गाउँपागलकालाई पठाएको ििाफ, 

(झ) पूिवयोग्य भएका बोलपत्रदाताको योग्यता मूल्याङ्कनको प्रगतिेदन,   

(ञ) पूिवयोग्य बोलपत्रदाताको सूिी,  
(ट) िाताव गररएको भए सोको माईन्यटु, 



(ठ) सफल बोलपत्रदातालाई पठाइएको स्िीकृगतको प्रारजम्भक सूिनाको प्रगतगलवप,  

(ड) असफल बोलपत्रदाताहरुलाई पठाइएको सूिनाको प्रगतगलवप,  

(ढ) िररद सम्बन्धमा प्रकाजशत सबै सूिना, 
(ण) प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत समि र पनुरािलोकन सगमगत समि ददएको गनिेदन र सोका सम्बन्धमा 

सम्बजन्धत गाउँपागलकाले पेश गरेको राय प्रगतविया, िानकारी तथा सो सम्बन्धमा भएको गनणवय,  

(त) िररद सम्झौता,  
(थ) प्रगगत प्रगतिेदन, इन्भ्िाइस र गनरीिण प्रगतिेदन िस्ता िररद सम्झौताको कायावन्ियनसँग सम्बजन्धत 

कागिात,  

(द) िररद सम्झौतामा संशोधन गररएको भए सो सम्बन्धी कागिात, 

(ध)  मालसामान प्रागप्त, गनरीिण र स्िीकृगत लगायतका कागिात,  

(न) गनमावण व्यबसायी, आपूगतवकताव, परामशवदाता िा सेिा प्रदायकसँग भएका सम्पूणव पत्रािार, 

(प) सि–कन्रासटरको अनरुोध र सो सम्बन्धमा गाउपागलकाले ददएको ििाफ,  

(फ) मूल्याङ्कन प्रगतिेदन र सोसँग सम्बजन्धत सम्पूणव कागिात, र  

(ब) िररद सम्झौता सम्बन्धी वििाद समाधान गनव भएको कारबाहीसँग सम्बजन्धत कागिात। 

(३) उपगनयम (१) बमोजिमको अगभलेि िररद कारबाही टंुगो लागेको कम्तीमा सात िषवसम्म सरुजित 
राख्न ुपनेछ। 

(४) यस गनयम बमोजिम अगभलेि राख्दा यस गनयमािलीमा त्यस्तो अगभलेिको ढाँिा गनधावरण गररएकोमा 
सोही बमोजिम र ढांिा गनधावरण नभएकोेेमा सािविगनक िररद अनगुमन कायावलयले गनधावरण गरेको ढाँिा बमोजिम 
राख्न ुपनेछ। 

(५) यस गनयम बमोजिम अगभलेि राख्दा गाउँपागलकाले प्रत्येक भौगतक सम्पगतको अगभलेि राख्न ुपनेछ। 

(६) उपगनयम (५) बमोजिम अगभलेि राख्दा त्यस्तो सम्पगतको मूल्य पिास लाि रुपैयाँभन्दा बढी रहेछ 
भने सो सम्पगतको लागत मूल्य, हा्रसकट्टी र ममवत सम्भार ििव सवहतको वििरण िलुाउन ुपनेछ। 

(७) बोलपत्रको माध्यमबाट गररने िररद कायवको सम्झौता कायावन्ियन भइसकेपगछ सो कायवसम्पन्न भएको 
संजिप्त वििरण प्रमाजणत गरी आफ्नो कायावलयको िा सािविगनक िररद अनगुमन कायावलयको िेभ साइटमा 
राख्नपुनेछ। 

१६०. अगधकार प्रत्यायोिनिः (१) ऐन र यस गनयमािलीमा व्यिस्था भएका लागत अनमुान  संशोधन गने, िररद सम्झौता  
संशोधन गने, िररद सम्झौताको म्याद थप गने र भेररएशन आदेश गने अगधकार प्रत्यायोिन गनव सवकने छैन। 

(२) उपगनयम (१) मा उजल्लजित अगधकारहरु बाहेक यस गनयमािली बमोजिम व्यिस्था भएका अरु 
अगधकारहरु सो अगधकार प्रयोग गने अगधकार प्राप्त अगधकारीले आफू मगुनको कुनै अगधकृतलाई प्रत्यायोिन गनव 
ससनेछ। 

(३) उपगनयम (२) बमोजिम प्रत्यायोिन भएको अगधकारका सम्बन्धमा त्यसरी अगधकार प्रत्यायोिन गने 
अगधकारीको उिरदावयत्ि रवह रहनेछ। 

(४) उपगनयम (२) बमोजिम अगधकार प्रत्यायोिन गने अगधकारीले आफूले प्रत्यायोिन गरेको अगधकार 
बमोजिम भए गरेका कामको सम्बन्धमा सम्बजन्धत अगधकारीबाट समय समयमा आिश्यक िानकारी गलई राख्न ु
पनेछ। 



१६१. ढािँा तोसन ससनिेः (१) यस गनयमािली बमोजिम िररद गररने मालसामान, परामशव सेिा र अन्य सेिाको लागत 
अनमुान लगायतका विषयको ढाँिा महालेिा परीिकद्वारा तोवकएको ढाँिासँग मेल िाने गरी कायवपागलकाले तोसन 
ससनेछ। 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम स्िीकृत गररएको ढाँिा स्थानीय रािपत्रमा सूिना प्रकाशन गनुवपने छ। 

१६२. अनसूुिीमा हेरफेर िा थपघटिः  गाउँ कायवपागलकाले  प्रिगलत संघीय कानूनमा तोवकएको ढाँिासँग मेल िाने गरी 
स्थानीय  रािपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी अनसूुिीमा आिश्यक थपघट िा हेरफेर गनव ससनेछ। 

१६३. बिाउिः यस अजघ गाउँपागलकाले प्रिगलत काननु िमोजिम गरेका िररद सम्िन्धी काम कारिाही यसै गनयमािली 
बमोजिम भए गरेको मागननछे। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 अनसूुिी – १ 

(गनयम ११ को उपगनयम (७) सगँ सम्बजन्धत) 
गनमावण कायवको लागत अनमुान गनकाल्न ेतररका 

आइटम एकाई आइटमको िम्मा 
दररेट 

आइटमको िम्मा 
पररमाण आइटमकोिम्मा ििव 

आइटम (१) 
आइटम (२) 
आइटम (३) 
इत्यादद 

 (ि) 
(छ) 

(ि) 

(ट) 
(ठ) 
(ड) 

(ि) x (ट) 
(छ) x (ठ) 
(ि) x (ड) 
 

  िोड=(ि)= (ि×ट+छ×ठ+ि×ड+...................................) 
िकव  िाटव स्टाफ ििव – (ि) को २.५ प्रगतशतले = ०.०२५x(त) 
सानागतना अन्य ििव – (ि) को २.५ प्रगतशतले = ०.०२५x(त) 
िम्मा लगत इवष्टमेट अङ्क = १.०५ x (त) 

नोटिः बोलपत्रको अङ्कलाई तलुना गदाव लगत अनमुान अङ्क (ि) लाई मागनन ुपछव। 

आइटमको िम्मा (कुल) दररेट गनकाल्ने तररकािः 
श्रगमकहरुको ििव ...........................................................(क) 

गनमावण सामग्रीको ििव .............................................. (ि) 

याजन्त्रक उपकरणको भाडा (तैल्य पदाथव सवहत) ................. (ग) 

िास्तविक दररेट (क+ि+ग)=(घ) 

बोलपत्र दाताको ओभरहेड (घ को १५ प्र.श.) – ०.१५ x (ङ) 
िम्मा दररेट (ङ) = १.१५ x (घ) 



नोटिः उपरोक्त अनसुार लागत अनमुान तयार गररसकेपगछ बिेट व्यिस्थापनको लागग आिश्यकतानसुार िम्मा लागत 
अनमुानमा मूल्य समायोिन कजन्टन्िेजन्स िापत १० प्रगतशतले, वफजिकल कजन्टन्िेजन्स िापत १० प्रगतशतले र 
मूल्य अगभिृदद्व कर रकम समेत थप गरी लागत अनमुान कायम गनुव पनेछ। 

 

  



अनसूुिी–२ 
(गनयम १३ को उपगनयम (४) सगँ सम्बजन्धत) 

परामशव सेिाको लागत अनमुानको ढािँा 

सेिाििव शीषवक(क) एकाई 
(ि) 

शीषवकको 
प्रगतएकाय दर  

(ग) 

शीषवकको िम्मा 
पररमाण  (घ) 

जशषवककोिम्मा 
लागत 

(ङ)=(ग*घ) 

शीषवक (१)  

िनशजक्तकोपाररश्रगमक(ङ१) 
   ङ१=(ग*घ) 

शीषवक (२)  

भ्रमण, बसोबास, मालसामान िा 
उपकरण िा सेिा लगायतका 
सोधभनाव हनुे ििव (ङ२) 

    
 
 

ङ२=(ग*घ) 

शीषवक (३)  
तालीम, गोष्ठी, कागिात छपाईिा 
अनिुाद लगायतका अन्य फुटकर 
ििव (ङ३) 

    
ङ३=(ग*घ) 

कुल िम्मा लागत  

(ि) 
   (ि)=( 

ङ१ेङं२ेङं३) 
कायावलयका  
व्यिस्थापनििव ५प्रगतशत (छ)  

   (छ)=(ि* ०=०५) 

कूल लागत अनमुान अङ्क (ि)    ि)=( िं छ) 
  

१.  बोलपत्र तलुनाको लागग कुल लागत अनमुान अङ्क (ि) हनुेछ। 

२.  पाररश्रगमक ििव (ङ१), सोधभनाव हनुे ििव (ङ२) र अन्य फुटकर ििव (ङ३) को विस्ततृ वििरण तयार गरी यस 
लागत अनमुान फारामको साथमा रािी प्रस्ततु गनुव पनेछ। 

३.  उपरोक्त अनसुार लागत अनमुान तयार गररसकेपगछ बिेट व्यिस्थापनको लागग आिश्यकता अनसुार िम्मा लागत 
अनमुानमा मूल्य समायोिन कजन्टन्िेन्सी िापत १० प्रगतशतले, विगभन्न कर िापत १० प्रगतशतले र मूल्य अगभिदृद्व 
कर रकम समेत थप गरी कूल लागत अनमुान अङ्क कायम गनुव पनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुिी–३ 

(गनयम १७ को उपगनयम (३) िण्ड (ि) सगँ सम्बजन्धत) 
सानीभेरी गाउँ कायवपागलकाको कायावलय 

कणावगल प्रदेश 

प्रगततपत्र अगभलेि िाता 
िाता पाना नं. 
गस.नं प्रगततपत्र 

िोगलने 
फमवको 
नाम 

प्रगततपत्र 
नं. र गमगत 

रकम विषय अिगध प्रगततपत्र 
िोलेको 
बैंकको 
नाम र 
ठेगाना 

बन्द 
हनुे 
गमगत 

म्याद 
थप 
गरेको 
गमगत 

बन्द 
भएको 
गमगत 

पेश्की 
िाता 
पाना 
नं. 

सामान उत्पिी 
भएको 

कै. 

देश उत्पादन 
भएको 
गमगत र 
मोडेल 

              

              
 

िढाउनकेो नाम थरिः–       प्रमाजणत गनेको नाम थरिः– 

सहीिः–         सहीिः– 

गमतिः–         गमगतिः– 

 

अनसूुिी–४ 

(गनयम १९ को उपगनयम (१) सगँ सम्बजन्धत) 
मौिदुा सूिीमा दताव हनुका लागग ददइन ेगनिेदनको ढािँा 

 

श्री कायावलय प्रमूि ज्यू         गमगत..................... 
सानीभेरी गाउँ कायवपागलकाको कायावलय 

विषयिः मौिदुा सूिीमा दताव गरी पाउँ 

 

सािविगनक िररद गनयमािली, २०६४ को गनयम १८ को उपगनयम (१) बमोजिम तपजशलमा उजल्लजित वििरण 
अनसुारको पषु्ट्याई गने कागिात संलग्न गरी मौिदुा सूिीमा दताव हनु यो गनिेदन पेश गरेको छु। 

 

तपजशलिः 
१.  मौिदुा सूिीको लागग गनिेदन ददने व्यजक्त, संस्था, आपूगतवकताव, गनमावण व्यिसायी, परामशवदाता िा सेिा प्रदायकको 

वििरणिः  

(क) नामिः      (ि) ठेगानािः  

(ग) पत्रािार गने ठेगानािः    (घ) मखु्य व्यजक्तको नामिः  

(ङ) टेगलफोन नं.:    (ि) मोिाईल नं.: 



२.  मौिदुा सूिीमा दताव हनुको लागग गनम्न बमोजिमको प्रमाणपत्र संलग्न गनुवहोला। 

क) संस्था िा फमव दतावको प्रमाणपत्र छ /छैन  

(ि) नविकरण गररएको छ /छैन 

(ग) मूल्य अगभिृवद्ध कर िा स्थायी लेिा नम्िर दतावको प्रमाणपत्र छ /छैन 

(घ) कर िकु्ताको प्रमाणपत्र छ /छैन  

(ङ) कुन िररदको लागग मौिदुा सूिीमा दाताव हनु गनिेदन ददने हो, सो कामको लागग इिाित पत्र आिश्यक पने 
भएमा सो को प्रगतगलवप छ/छैन 

३.  सािविगनक गनकायबाट हनुे िररदको लागग दताव हनु िाहेको िररदको प्रकृगतको वििरणिः  

(क) मालसामान आपूगतविः (मालसामानको प्रकृगत समेत उल्लेि गने)   

(ि) गनमावण कायव  

(ग) परामशव सेिािः (परामशव सेिाको प्रकृगत समेत उल्लेि गने)   

(घ) अन्य सेिािः (अन्य सेिाको प्रकृगत उल्लेि गने)  

 

गनिेदन ददएको गमगतिः    फमवको छापिः    गनिेदकको नामिः 
आ. ि.:        हस्तािरिः  

 

 

 

 

 

अनसूुिी–५ 

(गनयम १९ को उपगनयम (२) सगँ सम्बजन्धत) 
मौिदुा सूिीमा दताव भएको गनस्साको ढािँा 
श्री सानीभेरी गाउँ कायवपागलकाको कायावलय 

कणावली प्रदेश 

मौिदुा सूिीमा दताव भएको प्रमाण 

प्र.प.नं.: 
सूिी दताव नं.: 

श्री...........................................................बाट यस............. गाउँ  कायवपागलकाको कायावलय आगथवक िषव 
..............का लागग.........................गनमाणव कायव/सेिा/मालसामान उपलब्ध गराउने प्रयोिनाथव मौिदुा सूिीमा सूिीकृत 
हनु पाउँ भनी गमगत ........................... मा यस कायावलयमा गनिेदन प्राप्त हनु आएको मौिदुा सूिीमा दताव गरी यो 
गनस्सा/प्रमाण उपलब्ध गराइएको छ। 

 

दताव गने अगधकारीको, 
नामिः 

                                                                   पदिः 
 

 



अनसूुिी –६ 

(गनयम १३ को उपगनयम (३) सगँ सम्बजन्धत) 
मौिदुा सूिीको अगभलेि दताव पजुस्तकाको ढािँा 
श्री सानीभेरी गाउँकायवपागलकाको कायावलय 

कणावली प्रदेश 

 

मौिदुा सूिीको अगभलेि दताव पजुस्तका 
 

(आगथवक िषव ...........) 

गस.नं.  दताव 
नं.  

व्यजक्त/फमवको वििरण  कामको वििरण (गनमावण, 

मालसामान, परामशव सेिा, 
गै.स.स.,अन्य सेिा)  

मालसामान/सेिाको 
प्रकृगत  

कैवफयत 

  नाम ठेगाना सम्पकव  
व्यजक्त 

सम्पकव  
नं. 

   

      
    

           

           

 

 

 

अनसूुिी – ७ 

(गनयम २२ को उपगनयम (१) सगँ सम्बजन्धत) 
मालसामान िा अन्य सेिाको िररद सम्झौता 

 

मालसामान िा अन्य सेिा िररद गदाव  देहाय  बमोजिमको सम्झौता मध्ये कुनै एक सम्झौता गरी िररद गनव सवकनेछिः– 

(क) िास मालसामान िा अन्य सेिा आपूगतव सम्झौतािः कुनै िास कामको लागग आिश्यक पने कच्िा पदाथव, उपकरण, 

फमावस्यवुटकल्स, औषगध, औिार िा अन्य यस्तै विशेष प्रकृगतका मालसामान िररद गनवको लागग िास मालसामान 
िा अन्य सेिा आपूगतव सम्झौता गनव सवकनेछ। 

(ि) संरिनात्मक िा एकाई दर सम्झौतािःिररद सम्झौतामा उजल्लजित मालसामान िा अन्य सेिा गाउपागलकाले माग 
गरेको समयमा िररद सम्झौतामा उजल्लजित दर र शतव बमोजिम एक िा एक भन्दा बढी आपूगतवकतावबाट प्राप्त गने 
व्यिस्था गनवको लागग संरिनात्मक िा एकाई दर सम्झौता गनव सवकनेछ।यो सम्झौतामा गाउपागलकाले िररद गने 
मालसामान िा अन्य सेिाको न्यूनतम र अगधकतम पररमाण िलुाउन ुपनेछ।यो सम्झौता सामान्यतया एक िषव 
भन्दा िढी अिगधको हनुे छैन। 

(ग)  बहिुषीय सम्झौतािः देहायको अिस्थामा बहिुषीय सम्झौता गनव सवकनेछिः– 

(क) िावषवक िररद सम्झौता गरी िररद गनुव भन्दा बहिुषीय सम्झौता गरी िररद गदाव गाउपागलकालाई सारभतू रुपमा 
लाभ हनुे भएमा,  

(ि) िररद सम्झौताको अिगधमा िररदको पररमाण सारभतू रुपमा थपघट नहनुे भएमा,  



(ग) िररद सम्झौता अिगधभर िररद गररने मालसामानको गडिाईन पररितवन नहनुे भएमा, र  

(घ) मालसामान आपूगतवसँग सम्बजन्धत प्राविगधक िोजिम बढी नभएमा। 

(घ) गडिाईन, आपूगतव र िडान सम्झौतािः ठूला पािर प्लान्ट िा पम्पीङ स्टेशन िस्ता उच्ि िा िवटल प्रविगध यकु्त 
मालसामानको गडिाइन गने, गनमावण स्थलमा आपूगतव गरी िडान गने परीिण सञ्चालन गने र त्यस्तो मालसामानको 
सञ्चालन गनव सम्बजन्धत गाउपागलकाकमविारीलाई आिश्यकतानसुार तागलम ददने व्यिस्था गनव गडिाइन, आपूगतव र 
िडान सम्झौता गनव सवकनछे। यस्तो सम्झौता गडिाइन, आपूगतव र िडान कायव मध्ये कुनै दईु कायव गनवको लागग 
समेत गनव सवकनेछ। 

(ङ) टनव की सम्झौतािः मलिाद उत्पादन गने, दगु्ध प्रशोधन गने िस्ता उच्ि प्रविगधयकु्त औद्योगगक ल्पान्टको कायव 
सम्पादन िमता उल्लेि गरी त्यस्तो ल्पान्टको गडिाइन, आपूगतव, गनमावण र िडान कायव िररद सम्झौतामा उल्लेि 
भए बमोजिम सम्पन्न गरी गाउपागलकालाई हस्तान्तरण गने व्यिस्था गनवको लागग टनवकी सम्झौता गनव सवकनेछ। 

(ि)  गडिाईन, आपूगतव, िडान र ममवत सम्भार सम्झौतािः ठूला बोइलर, ठूला पािर प्लान्ट, पजम्पङ स्टेशन, टबावइन, रज्िमुागव, 
रेलमागव, केबलकार, एसेम्बलीलाइन, औद्योगगक प्लान्ट िस्ता उच्ि िा िवटल प्रविगध यकु्त मालसामानको गडिाइन 
गने, गनमावण स्थलमा आपूगतव गरी िडान गने, परीिण सञ्चालन गने, त्यस्तो मालसामानको सञ्चालन गनव सम्बजन्धत 
सािविगनक गनकायका कमविारीलाई आिश्यकता अनसुार तालीम ददने र त्यस्तो संरिनाको ममवत सम्भार समेत गने 
व्यिस्था गनव गडिाइन, आपूगतव, िडान र ममवत सम्भार सम्झौता गनव सवकनछे। 

नोटिः िण्ड (क), (ि), (घ) र (ङ) बमोजिमका सम्झौता िहिुषीय सम्झौता समेत हनु ससनेछ। 

 

अनसूुिी – ८ 

(गनयम २३ सगँ सम्बजन्धत) 
गनमावण कायवको िररद सम्झौता 

गाउपागलकाले कुनै गनमावण कायव गराउनको लागग देहायको सम्झौता मध्ये कुनै एक सम्झौता गनव  ससनछे:- 
(क) एकाई दर सम्झौतािः गनमावण कायवको पररमाण सम्झौता हुंदाका बित यवकन नभएको िा गनमावण कायव प्रगत एकाई 

कायव गबल अफ सिान्टीटीमा उजल्लजित दरमा गराउन ेव्यिस्था गनव एकाई दर सम्झौता गनव सवकनेछ। यस्तो 
एकाई दरमा बोलपत्रदाताले प्रस्तावित गनमावण कायव सम्पन्न गनव आिश्यक पने सामग्री, श्रम र अन्य कुरा समािेश 
गनुव पनेछ। 

गाउपागलकाले यस सम्झौता बमोजिम भएको काम िापत भकु्तानी गदाव गनमावण स्थलको नाप िाँिबाट 
यवकन भएको गनमावण कायवको पररमाणलाई प्रगत एकाई दरले गणना गरी हनु आउन ेरकम भकु्तानी गनुव पनेछ। 

(ि) एकमषु्ट रकम सम्झौतािः भगूमगत पानीको पाईपलाईन िडान िस्ता नाप िाँि गनव कदठन हनुे गनमावण कार्यव िा 
पलुको संरिना िस्ता नाप िाँि गनव सवकने गनमावण कायव गराउन एकमषु्ट रकम सम्झौता गनव सवकनेछ। यो 
सम्झौता गदाव गनमावण कायव सम्बन्धी सबै प्रकारका िोजिम र दावयत्ि गनमावण व्यिसायीमा रहने गरी गनुव पनेछ। 

तर सम्झौता भई गनमावण कायव सरुु भएपगछ गाउपागलकाले गनमावणमा कुनै वकगसमको पररितवन गनव आदेश 
ददएको कारणले गनमावण व्यिसायीको आगथवक दावयत्ि िृवद्ध भएमा त्यस्तो दावयत्ि गाउपागलकाले व्यहोनुव पनेछ। 

(ग) लागत सोधभनाव सम्झौतािः गनमावण व्यिसायीले एकाई दर सम्झौता बमोजिम काम गनव मञु्जर नगने िा गनव नससन े
ठूलो िोजिमयकु्त र काम गने पररजस्थगत पूिावनमुान गनव नसवकन ेप्रकृगतको गनमावण कायव गराउनका लागग लागत 
सोधभनाव सम्झौता गनव सवकनेछ। यो सम्झौता गरी गररने गनमावण कायव िापत गनमावण व्यिसायीलाई भकु्तानी ददंदा 
गनिले त्यस्तो गनमावण कायव गदाव गरेको िास्तविक ििव, सो कायवको जशरोभार ििव र स्िीकृत लागत अनमुानमा 



उल्लेि भएको मनुाफा थपी हनु आएको रकम भकु्तानी ददन सवकनेछ। यो सम्झौता गरी गनमावण कायव गराउँदा 
गाउपागलकाको प्रमिुले लागत सोधभनावको अगधकतम रकमको सीमा गनधावरण गनुव पनेछ र सो सीमा भन्दा बढी 
लागत सोधभनाव ददन ुपने भएमा विभागीय प्रमिुको पूिव स्िीकृती गलन ुपनेछ। 

(घ) समय र सामग्री दर सम्झौतािः िररद सम्झौता गने समयमा कुनै गनमावण कायवको ममवत सम्भार गनव लाग्न ेश्रम र 
सामग्रीको पूिावनमुान गनव नसवकने भई श्रमलाई समयको आधारमा र सामग्रीलाई एकाई दरको आधारमा गणना 
गरी काम गराउनको लागग समय र सामग्री दर सम्झौता गनव सवकनेछ। यो सम्झौता गदाव गनमावण व्यिसायीलाई 
देहाय बमोजिम भकु्तानी हनुे कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेि गनुव पनेछिः– 

(क) गनमावण व्यिसायीको श्रमलाई प्रगतघण्टा िा प्रगत ददन िा प्रगत मवहनाको आधारमा विभािन गरी हनु आएको रकममा 
जशरोभार ििव र स्िीकृत लागत अनमुानमा उल्लेि भएको मनुाफा िोड्दा हनु आउने रकम, र 

(ि) िररद सम्झौतामा उजल्लजित रकमको सीमा गभत्र रही ममवत सम्भार गनव लागेको सामग्रीको मूल्यको भकु्तानी 
रकम। 

(ङ)  गडिाइन र गनमावण सम्झौतािः कुनै गनमावण कायवको गडिाइन र गनमावण एउटै गनमावण व्यिसायीबाट गराउनको लागग 
गडिाइन र गनमावण सम्झौता गनव सवकनछे। गाउपागलकाले यस सम्झौता बमोजिमको काम सरुु गदाव प्राविगधक िा 
प्राविगधकहरुको समूहलाई गनमावण कायवको गडिाईन िाँच्न लगाई स्िीकृत गरेपगछ मात्र सरुु गनुव पनेछ। त्यसरी 
गडिाइन िाँि गने  प्राविगधक िा प्राविगधकहरुको समूहले त्यस्तो गडिाईन, ड्रईङ तथा लागत अनमुान िाँि र 
स्िीकृत गदाव यस गनयमािली बमोजिम िाँि तथा स्िीकृत गने कायवविगध अपनाई िाँि तथा स्िीकृत गनुव पनेछ। 

(ि) व्यिस्थापन सम्झौतािः गनमावण कायवको गणुस्तर र सम्पन्न गने अिगध सम्बन्धी कानूनी एिं सम्झौतािन्य दावयत्ि 
गाउपागलकासँग िररद सम्झौता गने गनमावण व्यिसायीले नै िहन गने गरी त्यस्तो कायव गनिको सपुरीिेिण िा 
व्यिस्थापनमा विगभन्न सि–कन्राकटरद्वारा गराउनका लागग व्यिस्थापन सम्झौता गनव सवकनेछ। 

यो सम्झौता बमोजिमको कामको भकु्तानी गाउपागलकासँग सम्झौता गने गनमावण व्यिसायीलाई मात्र ददईवनछे। 

(छ)   कायवसम्पादनमा आधाररत ममवत सम्भार िा व्यिस्थापन सम्झौतािः कुनै गनमावण कायवको ममवत सम्भार िा व्यिस्थापन 
गर्नव आिश्यक पने उपकरण र विगभन्न एकाई िन्य (आइटमिाइि) कायव उल्लेि नगरी अजन्तम कायव सम्पादन 
मात्र उल्लेि गरी त्यस्तो गनमावण कायव गराउनको लागग कायव सम्पादनमा आधाररत सम्भार िा व्यिस्थापन सम्झौता 
गनव सवकनेछ। 

(ि) वपसिकव  सम्झौतािः पटके रुपमा गराई रहन ुपने सानागतना सम्भार र ममवत सम्बन्धी गनमावण कायव आिश्यक परेका 
बित गराउनको लागग त्यस्तो गनमावण कायवको मूल्य सूिी कायम गरी  वपस िकव  सम्झौता गनव सवकनेछ। 

झ)  गनमावण र ममवत सम्भार सम्झौता: ठूला द्रतुमागव, ठूला िलाशय सवहतको पािर प्लान्ट िा पजम्पङ स्टेशन िा टबावइन, 

रज्िमुागव, रेलमागव, केबलकार िा यस्तै अन्य उच्ि िा िवटल प्रविगधयकु्त भौगतक संरिनाको गनमावण गनव, परीिण 
सञ्चालन गने, त्यस्तो संरिनाको सञ्चालन गनव सम्बजन्धत सािविगनक गनकायका कमविारीलाई आिश्यकता अनसुार 
तालीम ददने र त्यस्तो संरिनाको ममवत सम्भार समेत गने व्यिस्था गनव गनमावण र ममवत सम्भार सम्झौता गनव 
सवकनछे। 

(ञ) टनवकी सम्झौता: ठूला द्रतुमागव, ठूला िलाशय सवहतको पािर प्लान्ट िा पजम्पङ स्टेशन िा टबावइन, रज्िमुागव, 
रेलमागव, केबलकार, उच्ि प्रविगधयकु्त पलु िा सडकमागव िा यस्तै अन्य उच्ि िा िवटल प्रविगधयकु्त भौगतक संरिनाको 
गनमावण गनव, परीिण सञ्चालन गने, त्यस्तो संरिनाको सञ्चालन गने कायव सम्पन्न गरी सािविगनक गनकायलाई 
हस्तान्तरण गने व्यिस्था गनवको लागग टनवकी सम्झौता गनव सवकनेछ। 

यस सम्झौताको अिगध सामान्यतया एक िषव भन्दा बढीको हनुेछैन। 



 
अनसूुिी – ९ 

( गनयम  २४ सगँ सम्बजन्धत ) 
परामशव सेिाको िररद सम्झौता 

गाउपागलकाले परामशव सेिा िररद गनवको लागग देहायका सम्झौता मध्ये कुनै एक सम्झौता गरी िररद गनव ससनछेिः 
(क) एकमषु्ट रकम सम्झौतािः सम्भाव्यता अध्ययन, आयोिनाको गडिाईन, बोलपत्र सम्बन्धी कागिातको तयारी िस्ता 

स्पष्ट रुपमा पवहिान भएको, परामशवदातामा न्यून िोजिम रहने र गणुस्तर मापन सजिलैसँग गनव सवकने  कामको 
लागग परामशव सेिा गलन एकमषु्ट सम्झौता गनव सवकनछे। यो सम्झौतामा परामशवदाताले गनधावररत समयािगध गभत्र 
कायविेत्रगत शतवमा उजल्लजित प्राविगधक विशेषता भएको काम गरी गाउपागलकासमि प्रगतिेदन पेश गनुव पने र सो 
िापत गनिले सेिा शलु्क पाउने कुरा उल्लेि गनुव पनेछ। 

(ि) समयिद्घ सम्झौतािः गनमावण कायवको सपुररिेिण गर्ने, ठूला व्यिसावयक संस्थाको व्यिस्थापन गने िा िाँध, सरुुङ्ग 
िस्ता िटील संरिनाको गडिाईन गने िस्ता परामशव सेिाको अिगध अनमुान गनव नसवकन ेभएमा त्यस्तो कामको 
लागग समयिद्घ सम्झौता गनव सवकनछे। यो सम्झौतामा परामशवदाताको सेिा शलु्क देहाय बमोजिम तय हनुे कुरा 
उल्लेि गनुव पनेछिः–  

(क) परामशवदातालाई िररद सम्झौता बमोजिमको काम गर्नव िास्तविक रुपमा लागेको समयले सम्झौतामा उजल्लजित 
पाररश्रगमकको दरलाई गणुन गरी आउने रकम,  

(ि) गबल भरपाई अनसुारको िास्तविक फुटकर ििवको सोधभनाव रकम। 

(ग)  कायव सम्पन्नताको आधारमा शलु्क ददईने सम्झौतािः िररद सम्झौतामा उल्लेि भएको कायव गनव परामशवदातालाई 
आिश्यक परेको समयमा िोलाउने गरी िा गनिले सम्पन्न गरेको कायवको आधारमा सेिा शलु्क ददने गरी परामशव 
सेिा गलन ुपदाव कायव सम्पन्नताको आधारमा शलु्क ददईन ेसम्झौता गनव सवकनेछ। यो परामशवदाताको सेिा शलु्क 
त्यस्तो सम्झौतामा उल्लेि भए बमोजिम हनुछे। 

(घ) प्रगतशतमा आधाररत सम्झौतािः मालसामान गनरीिण गने सेिा, आवकव टेसटको सेिा, सपुररिेिण िा अनगुमन सेिा िा 
अन्य यस्तै प्रकृगतका सेिा िररद गनव प्रगतशतमा आधाररत सम्झौता गनव सवकनेछ। यो सम्झौतामा परामशवदातालाई 
सेिा शलु्क दददां सम्बजन्धत गनमावण कायव िा आयोिनाको अनमुागनत िा िास्तविक लागत िा िररद गररएको िा 
गनरीिण गररएको मालसामानको लागतको प्रगतशत अनसुार ददईने कुरा उल्लेि गनुव पनेछ। 

(ङ) सेिा समय गनजश्चत नभएको सम्झौतािः गनमावण कायव सञ्चालनमा ल्याउनका लागग समय समयमा आिश्यक पने 
सल्लाहकार, िररद सम्झौता सम्बन्धी वििाद गनरुपणकताव िा मध्यस्थकताव, संस्थागत सधुार िा िररद सम्बन्धी 
परामशवदाता, प्राविगधक समस्या समाधानकताव िस्ता िास कामको सम्बन्धमा आिश्यक परेको समयमा परामशव सेिा 
गलनको लागग सेिा समय गनजश्चत नभएको सम्झौता गनव सवकनछे। 

यो सम्झौतामा देहायका कुरा उल्लेि गनुव पनेछिः- 
(क) परामशवदाताले सम्झौतामा उजल्लजित काम गाउपागलकालाई आिश्यक परेको समयमा िररद सम्झौतामा उजल्लजित 

दरमा गनुव पने,  

(ि) परामशवदातालाई काम गनव िास्तविक रुपमा लागेको समयको आधारमा पाररश्रगमक भकु्तानी गररन।े 

 

 

 

अनसूुिी –१० 



(गनयम ९९ को उपगनयम (३) सगँ सम्बजन्धत) 
श्री सानीभेरी गाउँ कायवपागलकाको कायावलय 

कणावली प्रदेश  

राशनको लागत अनमुान वििरण 

 

राशन आिश्यक पने कायावलयिः 
कायावलय रहेको स्थानिः 
गस.नं. िाद्यान्न 

को 
वििरण 

राशनको 
वकगसम/गणुस्तर 

एकाई पररमाण गत 
आ.ि.को 
जस्िकृगत 
दर 

ने.रा.बैंकको 
मूल्य सूिी 
दर 

स्थागनय 
बिार 
दर 

सम्बजन्धत कृवष 
उपिको मूल्य 
गनधावरण गने 
सरकारी 
गनकायको दर 

स्िीकृत लागत 
अनमुान 

कैवफयत 

प्रगत 
एकाई 
दर 

कुल 
लागत 
अनमुान 

 

            
 
          दस्तितिः 
         प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत 

       

 

 

 

 

 

 

 

      

अनसूुिी –११ 

(गनयम १०० को उपगनयम (३) सगँ सम्बजन्धत) 
श्री सानीभेरी गाउँ कायवपागलकाको कायावलय 

कणावली प्रदेश 

राशन िररद सम्बन्धी तलुनात्मक तागलका 
 

     स्थान  

गस.नं. िाद्यान्नको 
वििरण 

एकाई आिश्यक 
पररमाण 

गतिषवको 
ठेक्का दर 

स्िीकृत 
लागत 
अनमुान दर 

यस 
िषवको 
ठेक्का 

यस िषवको ठेक्का कैवफयत 
१ २ ३ ४ 
दर कुल 

रकम 
दर कुल 

रकम 
दर कुल 

रकम 
दर कुल 

रकम 
                

      
        

अनसूुिी–१२ 

(गनयम ११० को उपगनयम (१) को िण्ड (ि१) सगँ सम्बजन्धत) 



गनमावण कायवस्थल सूिना पाटी 
आयोिनाको नाम .............................................  

सम्बजन्धत सािविगनक गनकायको नामिः................................................  

गनमावण कम्पनी/फमव/संस्थाको नामिः..............................................ठेगानािः........................  

परामशवदाता कम्पनी/फमव/संस्थाको नामिः ..........................ठेगानािः....................................  

आयोिना सम्झौता गमगतिः.......................... कायव प्रारम्भ भएको गमगतिः...................................  

सम्पन्न गनुव पने गमगतिः................................... लागत अनमुान रकमिः.....................................  

सम्झौता रकमिः......................................  

बिेटको स्रोतिः नेपाल सरकार रू..............., बैदेजशक ऋण/अनदुान रू.......................  

मखु्य मखु्य कामको समय तागलकािः 
गस. 
नं. 

मखु्य मखु्य कामको वििरण सम्पन्न हनुे 
समयािगध 

गनधावररत समयमा 
सम्पन्न नभएको भए 
सो को कारण 

थप लाग्ने समय कैवफयत 

      
      
      

      

     

 

 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 


