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हररवन नगरपालिकाको साववजलनक खररद लनयमाविी, २०७५
स्थानी् सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७४ िे लदएको अलिकाि प्र्ोग गिी हरिवन नगि का्यपालिकाको लिल
२०७५।१२।२७ िा बसेको बैठकिे ्ो लन्ि जािी गिे को छ ।
पररच्छे द १
प्रारलभभक
१. संलिप्त नाम र प्रारभभः (१) ्ी लन्िहरुको नाि “हरिवन नगिपालिकाको सावयजलनक खरिद लन्िाविी, २०७५”
िहेको छ ।
(२) ्ो लन्िाविी का्यपालिकािे स्वीकृ गिे को लिल देलख प्रािम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषाः लवष् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा ्स लन्िाविीिा—
(क) “अलिकाि प्राप्त अलिकािी” भन्नािे ्स लन्िाविी बिोलजि खरिद सम्वन्िी का्य स्वीकृ गने अलिकाि
प्राप्त अलिकािी सम्झनु पछय ।
(ख) “प्रिुख” भन्नािे नगिपालिकाको प्रिख
ु िाई सम्झनु पछय ।
(ग) “अिान ” भन्नािे नगिपालिका आफै िे गने कुनै लनिायण का्य सम्झनु पछय ।
(घ) “आ् वन्दोवस् ” भन्नािे लन्ि १३८ अनसु ाि गरिने आन् रिक आ्को ठे क्का वन्दोवस् िाई सम्झनु पछय ।
(ङ) “एक ह िालथको अलिकािी” भन्नािे वडा सलचव वा शाखा प्रिुख को हकिा प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ ,
प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ को हकिा नगिपालिकाको प्रिख
ु ि नगिपालिकाको प्रिख
ु को हकिा नगि
का्यपालिका सम्झनु पछय ।
(च) “उपभोक्ता सलिल ” भन्नािे लनिायण का्यबाट प्रत््क्ष िाभ पाउने व््लक्तहरुिे कुनै लनिायण का्यको लनिायण,
सञ्चािन, ििय सम्भाि गनयको िालग आफूहरुिध््ेबाट गठन गिे को सलिल सम्झनु पछय ।
(छ) “ऐन” भन्नािे सावयजलनक खरिद ऐन, २०६३ सम्झनु पछय ।
(ज) “औषलिजन्् िािसिान” भन्नािे औषिी, खोप वा भ््ालक्सन, लसरिञ्ज, िग िाखने झोिा प्र्ोगशािािा
उप्ोग हुने िसा्न (रिएजेन्ट), परिवाि लन्ोजनका हियोोनि उत्पादन वा िोगको लनदान था उपचािको िालग
प्र्ोग हुने वा सोलह प्रकािका स्वास््् सम्वन्िी उपकिण सम्झनु पछय ।
(झ) “कबोि अङ्क (लबड प्राइस)” भन्नािे कुनै बोिपत्रको पिीक्षणबाट का्ि हुन आएको िकि सम्झनु पछय ।
(ञ) “का्यपालिका” भन्नािे नगि का्यपालिका सम्झनु पछय ।
(ट) “का्ायि्” भन्नािे नगि का्यपालिकाको का्ायि् सम्झनु पछय ।
(ठ) “का्ायि् प्रिख
ु ” भन्नािे नगिपालिकाको प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ को रुपिा काि गने कियचािी सम्झनु
पछय ।
(ड) “कोष था िेखा लन्न्त्रक का्ायि्” भन्नािे िहािेखा लन्न्त्रक का्ायि् अन् गय को कोष था िेखा
लन्न्त्रक का्ायि् सम्झनु पछय ।
(ढ) “कोष” भन्नािे नगिपालिकाको स्थानी् सलञ्च कोष सम्झनु पछय ि सो शब्दिे काननू बिोलजि स्थापना
भएका अन्् स्थानी् कोषिाई सिे जनाउँछ ।
(ण) “दििे ट लनिायिण सलिल ” भन्नािे स्थानी् सिकाि सचं ािन ऐनको दफा १३ को प्र्ोजनका िालग लन्ि
१५८ बिोलजिको सलिल सम्झनु पछय ।
( ) “पनु िाविोकन सलिल ” भन्नािे ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) बिोलजि गलठ सलिल सम्झनु पछय ।
(थ) “प्रोप्राइटिी िािसािान” भन्नािे कुनै िािसािान, ्न्त्र वा उपकिणको लनिाय ािे त््स् ो िािसािान, ्न्त्र
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वा उपकिण सञ्चािन वा ििय सम्भािको िालग बनाएको सहा्क उपकिण था पाटयपजू ाय सम्झनु पछय ।
(द) “प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ ” भन्नािे स्थानी् सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ विोलजिको
प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ सम्झनु पछय ।
(ि) “बहुवषी् सम्झौ ा” भन्नािे एक वषयभन्दा बढी अवलि भएको सम्झौ ा सम्झनु पछय ।
(न) “लवद्यु ी् बोिपत्र” भन्नािे लवद्यु ी् खरिद प्रणािीको उप्ोग गिी बोिपत्रदा ािे पेश गिे को बोिपत्र
सम्झनु पछय ।
(प) “लवद्यु ी् खरिद प्रणािी” भन्नािे सावयजलनक खरिद अनगु िन का्ायि्िे लन्ि १५६ बिोलजि लवद्यु ी्
सञ्चाि िाध््िको प्र्ोग गिी स्थापना, सञ्चािन ि व््वस्थापन गिे को खरिद प्रणािी सम्झनु पछय ।
(फ) “लवद्यु ी् सञ्चाि िाध््ि” भन्नािे सावयजलनक खरिद अनगु िन का्ायि्िे लवद्यु ी् खरिद प्रणािी
स्थापना, सञ्चािन ि व््वस्थापन गनय उप्ोगिा ल््ाएको लवद्यु ी् सञ्चाि प्रलवलि, पद्धल वा िाध््ि सम्झनु पछय
।
(ब) “लवभागी् प्रिख
ु ” भन्नािे नगिपालिकाको प्रिख
ु िाई सम्झनु पछय ।
(भ) “व््वस्थापन सम्झौ ा” भन्नािे अनसु चू ी–८ को खण्ड (च) बिोलजिको सम्झौ ा सम्झनु पछय ।
(ि) “िूल््ाङ्कन सलिल ” भन्नािे लन्ि १५७ बिोलजिको सलिल सम्झनु पछय ।
(्) “िौजदु ा सचू ी (स्टालन्डङ्ग लिस्ट)” भन्नािे लन्ि १९ बिोलजिको सचू ी सम्झनु पछय ।
(ि) “िाशन” भन्नािे स्थानी् हिा िाशन सलु विा पाउने गिी लन्क्त
ु कियचािी, अस्प ािका लविािी, कािागािका
थनु वु ा ि पशपु ंक्षी आलदको खानाका सम्बन्ििा नगिपालिकािे ोलकलदएका लजन्सी सम्झनु पछय ।
(ि) “सम्झौ ा िूल्् (कन्र्ाक्ट प्राईस)” भन्नािे खरिद सम्झौ ािा उलल्िलख खरिद िूल्् सम्झनु पछय ि सो
शब्दिे त््स् ो सम्झौ ा अन् गय भेरिएशन आदेश जािी गरिएकोिा त््स् ो आदेश बिोलजि भएको काि नाप
जाँच गदाय का्ि भएको िूल्् ि िल्ू ् सिा्ोजन भएकोिा त््स् ो सिा्ोजनबाट का्ि भएको खरिद िल्ू ्
सिे िाई जनाउँछ ।
(व) “सव–कन्राक्टि” भन्नािे कुनै खरिद सम्झौ ा गने लनिायण व््वसा्ी, आपलू यक ाय, पिािशयदा ा वा सेवा
प्रदा्कसंग छुट्टै सम्झौ ा गिी त््स् ो खरिद सम्झौ ा अन् गय को कुनै का्य गने लनिायण व््वसा्ी, आपलू यक ाय,
पिािशयदा ा वा सेवाप्रदा्क सम्झनु पछय ।
(श) “सावयजलनक खरिद अनुगिन का्ायि्” भन्नािे ऐनको दफा ६४ अनसु ािको सावयजलनक खरिद अनगु िन
का्ायि् सम्झनु पछय ।
(ष) “लसिबन्दी दिभाउपत्र” भन्नािे नगिपालिकाको सचू ना बिोलजि कुनै लनिायण का्य गनय वा िािसािान वा
अन्् सेवा उपिब्ि गिाउनको िालग ईच्छुक व््लक्त, फिय, कम्पनी वा संस्थािे लसिबन्दी खािलभत्र िल्ू ् सिे
उल्िेख गिी पेश गिे को लवविण सम्झनु पछय ।
(स) “संिचनात्िक वा एकाई दि सम्झौ ा” भन्नािे अनसु चू ी–७ को खण्ड (ख) बिोलजिको सम्झौ ा सम्झनु पछय ।
पररच्छे द–२
खररद कारबाहीको तयारी, खररद योजना र िागत अनमु ान
३. खररद कारबाहीको तयारी गनवु पननः नगिपालिकािे कुनै खरिद कािबाहीको ्ािी गदाय देहा् बिोलजि गनयु पनेछ :(क) खरिद आवश््क ाको पलहचान गने,
(ख) खरिद सम्बन्िी लवलभन्न प्रालवलिक कुिा सिािान गनय ि आपलू यक ायको उपिब्ि ा एलकन गनय बजाििा
प्रचलि खरिद सम्झौ ाको जानकािी लिने,
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(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)

अलघल्िा वषयहरुिा सिान प्रकृ ल को िािसािान, लनिायण का्य वा पिािशय सेवा वा अन्् सेवा खरिद
गरिएको भए त््स् ो खरिद प्रलि्ाको अध्््न गने,
खरिदको लवविण, परििाण ि क्षेत्र एलकन गने,
खरिदिाई बढी सलु विाजनक सिहू िा लवभाजन गने वा प््ाके जिा सिावेश गने,
खरिद ्ोजना ्ाि गनय िगाउने,
खरिदको िाग अनिु ान ्ाि गने,
खरिदको आलथयक स्रो ि िकिको पलहचान गने,
खरिद लवलिको छनौट गने, ि
दईु किोड रुपै्ाँसम्िको लनिायण का्यको खरिदभन्दा बाहेकको अन्् खरिदिा बोिपत्र ्ोग्् ा वा
पवू य्ोग्् ाको कािबाही गनयु पने वा नपने कुिा एलकन गने ।

४.

अलिकार प्राप्त अलिकारीको आदेश लबना खररद गनव नहुनेः अलिकाि प्राप्त अलिकािीको लिलख आदेश
लबना कसैिे कुनै खरिद गनय गिाउन हुदँ नै ।

५.

खररद माग प्राप्त गनवु पननः (१) िािसािान खरिद सम्बन्िी कािवाही शरुु गनयअ
ु लघ खरिद एकाईिे शाखा/वडा
का्ायि्बाट खरिद िाग प्राप्त गिी सो िाग अलिकािप्राप्त अलिकािीबाट स्वीकृ गिाउनु पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको खरिद िागिा देहा्का कुिा उल्िेख भएको हुनु पनेछ:(क) िािसािानको प्रकाि, गणु स् ि, परििाण सम्बन्िी लवविण,
(ख) िािसािान आवश््क पने सि्,
(ग) खरिदको अनिु ालन िल्ू ्, ि
(घ) िल्ू ् व््होरिने स्रो ।

६.

मािसामान, लनमावण कायव र सेवाको लववरण स्वीकृत गनवु पननः (१) प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ िे
िािसािान, लनिायण का्य वा सेवा खरिद गनयु अलघ त््स सम्बन्िी स्पेलशलफके शन, ्ोजना, नक्शा, लडजाइन,
लवशेष आवश््क ा वा अन्् लवविणहरु ्ाि गनयु वा गिाउनु पनेछ । लवविण ्ाि गदाय त््स् ा िािसािान,
लनिायण का्य वा सेवाको सम्वद्ध वस् गु प्रालवलिक था गुणस् िजन्् लवषेश ा ि कािको आिाििा ्ाि गनयु
पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) विोलजि ्ाि भएको लवविण लन्ि १५ विोलजिको अलिकािीवाट स्वीकृ हुनु पनेछ ।
(३) उपलन्ि (२) िा जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन सरुु ङिागय, िे ििागय, िज्जिु ागय, के बिकाििागय ि लवशेष
प्रकृ ल का सडकिागय जस् ा जलटि ि लवशेष प्रकृ ल का संिचनाको स्पेलसलफके शन, ्ोजना, नक्शा, लडजाइन, लवशेष
आवश््क ा वा अन्् लवविणहरू लवभागी् प्रिख
ु बाट स्वीकृ गिाउनु पनेछ ।
(४) उपलन्ि (१) बिोलजि ्ाि गरिएको लवविण देहा्कािध््े कुनै अवस्थािा सश
ं ोिन गनय सलकनेछ –
(क) लवविण ्ाि गदायका बख पवू ायनिु ान गनय नसलकने भौगलभयक रूपिे जलटि प्रकृ ल को लनिायण का्य
भएिा,
(ख) लवविण ्ाि गरिसके पलछ प्राकृ ल क प्रकोपजन्् परिलस्थल लसजयना भएिा,
(ग) लवभागी् नम्र्स परिव यन भएिा,
(घ) लनिायण का्य सञ्चािन गने पवू य लनिायरि प्रलवलि वा पद्धल परिव यन भएिा,
(ङ) लवशेष ि जलटि प्रकृ ल को संिचना भई सोको का्ायन्व्निा कलठनाइ उत्पन्न भएिा ।
(५) उपलन्ि (१) बिोलजि ्ाि भएको लवविण उपलन्ि (४) िा उलल्िलख अवस्थािा संशोिन गनयु पिे कोिा
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७.

८.

बाहेक ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बिोलजि काननू ी कािबाही गने गिाउने क व्य ् प्रिख
ु प्रशासकी्
अलिकृ को ि लनज स्व्म्िे उपलन्ि (१) बिोलजिको लवविण स्वीकृ गिे को िहेछ भने एक ह िालथको
अलिकािीको हुनेछ ।
(६) उपदफा (१) ि (२) बिोलजि लवविण ्ाि गदाय िािसािान, लनिायण का्य वा सेवाको लवशेष ाहरु स्पष्ट रुपिा
बलु झने गिी उल्िेख गने अको कुनै उपा् नभएको अवस्थािा बाहेक कुनै खास ब्राण्ड, टेडिाकय , नाि, पेटेण्ट,
लडजाइन, प्रकाि, उत्पलि वा उत्पादकको नाि उल्िेख गनय सलकने छै न ।
ि, त््सिी उल्िेख नगिी नहुने अवस्थािा कुनै खास ब्राण्ड, टे«डिाकय , नाि, पेटेण्ट, लडजाइन, प्रकाि, उत्पलि
वा उत्पादकको नाि उल्िेख गिी “सो सिह” भन्ने शब्दहरु उल्िेख गनय सलकनेछ ।
(७) बोिपत्र वा पवू य ्ोग्् ा सम्बन्िी कागजा िा िािसािान वा लनिायण का्य वा अन्् सेवाको प्रालवलिक वा
गणु स् िजन्् लवशेष ाहरुको लवविण ि पिीक्षण (टेलस्टङ), िालकिं ङ्ग, प््ाके लजङ्ग, िेबलिङ्ग वा पलु ष्टकिणको
प्रिाणपत्र (कनफिलिटी सलटयलफके ट) सम्बन्िी आिाि वा सक
ं े वा शब्दाविी उल्िेख गदाय त््स् ो िािसािान वा
लनिायण का्य वा अन्् सेवाको कािसंग असम्बद्ध हुने, ्ोग्् बोिपत्रदा ािाई खरिद प्रकृ ्ािा सहभागी हुन कुनै
लकलसििे बािा प्ु ायउने वा औलचत्् लबना प्रल स्पिायिाई सीलि गने गिी लवविण, आिाि, संके वा शब्दाविी
उल्िेख गनय सलकने छै न ।
बजेट तथा लनमावणस्थिको व्यवस्थाःः (१) नगिपालिकािे खरिदको िालग आवश््क बजेट व््वस्था नभई
खरिद कािबाही शरुु गनयु हुदँ नै ।
(२) उपलन्ि (१) िा जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन देहा्को अवस्थािा बजेटको व््वस्था नभए पलन खरिद
कािबाही शरुु गनय सलकनेछ:(क) बहुवषी् सम्झौ ा बिोलजि गरिने खरिदको हकिा पलहिो वषयको िालग आवश््क बजेट
व््वस्था भएपलछ अन्् वषयको िालग खरिद कािबाही गनय, ि
(ख) खरिद सम्बन्िी प्रािलम्भक ्ािी गनयु अत््ावश््क भई लसिबन्दी दिभाउपत्र वा बोिपत्र आह्वान
गने, पवू य्ोग्् ाको दिखास् आह्वान गने, पिािशयदा ाको सचू ी ्ाि गनय सचू ना प्रकाशन गने,
पिािशयदा ाबाट प्रस् ाव िाग गने वा लसिबन्दी दिभाउपत्रको फािाि, बोिपत्र वा पवू य्ोग्् ा सम्बन्िी
कागजा वा प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा उपिब्ि गिाउने जस् ा का्य गनय ।
(३) नगिपालिकािे लनिायणस्थिको व््वस्था नभई लनिायण का्यको खरिद कािबाही शरुु गनयु हुदनै ।
खररदको गुरु योजना तयार गनवपु ननः (१) एक वषयभन्दा बढी अवलिसम्ि सञ्चािन हुने ्ोजना वा
आ्ोजनाको िालग खरिद गदाय नगिपालिकािे वालषयक दश किोड रुपै्ाँभन्दा बढी िकिको खरिद गदाय खरिदको
गरुु ्ोजना ्ाि गनयु पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको खरिदको गरुु ्ोजनािा अन्् कुिाको अल रिक्त देहा्का कुिाहरु उल्िेख गनयु
पनेछ:(क) खरिदको प्रकाि, परििाण ि िोटािोटी अनिु ालन िल्ू ्,
(ख) खरिद लवलि,
(ग) अलिक ि प्रल स्पिायको िालग खरिदिाई टुक््ाईने वा प््ाके ज बनाइने भए सो सम्बन्िी
व््वस्था,
(घ) सिग्र खरिद कािबाही पिू ा गनयको िालग गरिने सम्झौ ाहरुको िोटािोटी संख्ा ि त््स् ो खरिद
कािबाहीसँग सम्बलन्ि िखु ् िखु ् काि,
(ङ) खरिदको िालग पवू य ्ोग्् ाको कािबाही गनयु पनेभए सो सम्बन्िी कुिा,
(च) खरिद कािबाहीको िोटािोटी सि् ालिका,
(छ) सावयजलनक खरिद अनगु िन का्ायि्िे खरिदको गरुु ्ोजनािा सिावेश गनयपु ने भनी सि्
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सि्िा लनिायिण गिे का कुिा ।
(३) ्स लन्ि बिोलजि ्ाि भएको खरिद गरुु ्ोजना का्यपालिकावाट स्वीकृ भएको हुनु पनेछ ।
(४) उपलन्ि (३) बिोलजि स्वीकृ भएको खरिदको गरुु ्ोजना नगिपालिकािे प्रत््ेक आलथयक वषयिा
अद्यावलिक गनयु पनेछ ।
वालषवक खररद योजना तयार गनवु पननः (१) नगिपालिकािे वालषयक दश िाख रुपै्ाँभन्दा बढी िकिको खरिद
गनयु पने भएिा आगािी आलथयक वषयको अनिु ालन वालषयक का्यिि था बजेट ्ाि गदाय आगािी आलथयक
वषयिा गने वालषयक खरिद ्ोजना ्ाि गनयु पनेछ । त््सिी खरिद ्ोजना ्ाि गदाय लन्ि ८ बिोलजि
खरिदको गरुु ्ोजना सिे ्ाि भएको िहेछ भने त््स् ो गरुु ्ोजनाको सिे आिाि लिनु पनेछ ।
(२)
नगिपालिकािे उपलन्ि (१) बिोलजिको वालषयक खरिद ्ोजनािा देहा्का कुिाहरु उल्िेख गनयपु नेछः
(क) खरिदको प्रकाि सम्बन्िी लवविण,
(ख) खरिदको सम्भालव प््ाके ज,
(ग) खरिद कािबाहीको सि् ालिका,
(घ) खरिद लवलि,
(ङ) खरिदको िालग गरिने सम्झौ ाको लकलसि, ि
(च) सावयजलनक खरिद अनुगिन का्ायि्िे वालषयक खरिद ्ोजनािा सिावेश गनयु पने भनी सि्
सि्िा लनिायिण गिे का कुिा ।
(३)
उपलन्ि (२) को खण्ड (ग) बिोलजिको सि् ालिकािा देहा्को काि गने सि्ावलि उल्िेख हुनु
पनेछ
(क) िािसािान खरिद गने भए स्पेलसलफके शन ्ाि गने,
(ख) खरिदको िाग अनुिान ्ाि गने,
(ग) लसिबन्दी दिभाउपत्र फािाि, पवू य्ोग्् ाको प्रस् ाव वा बोिपत्र आव्हान गने वा पिािशय
सेवाको प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा ्ाि गने,
(घ) लसिबन्दी दिभाउपत्र, पवू य ्ोग्् ाको प्रस् ाव, बोिपत्र आव्हान वा पिािशय सेवाको प्रस् ाव िाग
गनय सचू ना प्रकाशन गने,
(ङ) लसिबन्दी दिभाउपत्र, पवू य ्ोग्् ाको प्रस् ाव, बोिपत्र वा पिािशय सेवाको प्रस् ाव िूल््ांङ्कन
गने,
(च) लसिबन्दी दिभाउपत्र, पवू य्ोग्् ाको प्रस् ाव, बोिपत्र वा पिािशय सेवाको प्रस् ाव स्वीकृ ल गने,
(छ) सम्झौ ा गने,
(ज) का्य आिम्भ गने, ि
(झ) का्य पिू ा गने ।
(४) प्रिख
ु िे चािू आलथयक वषयको स्वीकृ का्यिि था बजेट सभाबाट प्राप्त भएपलछ ्स लन्ि बिोलजि
्ाि भएको वालषयक खरिद ्ोजना स्वीकृ गनयु पनेछ ।
(५) प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ िे ्स लन्िाविी बिोलजि ्ाि भएको वालषयक खरिद ्ोजनाको एक प्रल
आगािी आलथयक वषयको अनिु ालन वालषयक का्यिि था बजेट साथ सि
ं ग्न गिी अनगु िन प्र्ोजनका
िालग लजल्िा सिन्व् सलिल िा पठाउनु पनेछ । साथै त््स् ो ्ोजनाको एक प्रल सम्बलन्ि कोष था
िेखा लन्न्त्रक का्ायि्िा सिे पठाउनु पनेछ ।
िागत अनमु ान तयार गदाव लवचार गनवु पनन कुराः (१) कुनै खरिदको िाग अनिु ान ्ाि गदाय देहा्को कुिा
लवचाि गनयु पनेछः
(क) खरिद सम्बन्िी सम्पणू य काि एउटै खरिद सम्झौ ाबाट हुन सक्ने वा काि लपच्छे छुट्टै खरिद
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सम्झौ ा गनयु पने,
(ख) खरिद सम्झौ ा नबीकिण गनय पने वा नपने,
(ग) खरिदको अन्् कुनै लवकल्प भए त््स् ो लवकल्प,
(घ) खरिद सम्झौ ा बिोलजिको काि सम्पन्न गनयको िालग िाग्न सक्ने अलिक ि िकि था सि्,
ि
(ङ) िाग अनिु ान ्ाि गदाय लबचाि गनयपु ने भनी सावयजलनक खरिद अनगु िन का्ायि्िे लनिायिण
गिे का अन्् कुिा ।
(२) िाग अनुिान ्ाि गदाय बोिपत्र जिान वा का्य सम्पादन जिान िगा् िोलविाईजेशन ि
लडिोलविाईजेशन खचय, लबिा, पिािशयदा ािाई लदनपु ने सलु विा बाप का का्यहरु, गणु स् ि परिक्षण,
व््वसा्जन्् स्वास््् ि सिु क्षा, एज लवल्ट नक्शा, का्य सम्पादन जिान को कलिशन खचय आलदको छुट्टै
आइटि बनाई िाग अनिु ानिा सिावेश गनयु पनेछ ।
(३)
उपलन्ि १ विोलजि िाग अनिु ान ्ाि गदाय लन्ि ६ विोलजिको लवविण सिे को आिाि लिनपु ने
छ।
लनमावण कायवको िागत अनुमानः (१) लनिायण का्यको िाग अनिु ान ्ाि गदाय लन्ि १० को अलिनिा िही
्ाि गनयु पनेछ ।
(२) पिू ा ालत्वक उत्खनन सम्बन्िी ि सरुु ङ खन्ने, लडप ट््वु वेि आलद जस् ा जलिनिलु न गरिने का्यको िाग
अनिु ान नेपाि सिकाि, िलन्त्रपरिषद्बािा स्वीकृ नम्र्स बिोलजि ्ाि गनयु पनेछ ।
(३) ्स लन्ि बिोलजि िाग अनिु ान ्ाि गदाय िािसािान स्थिग रुपिा उपिब्ि हुने वा नहुने अध्््न
गिी लनिायण का्य सम्पन्न गनय िाग्ने सि्ावलि लकटान गनयु पनेछ ।
(४) िाग अनिु ान ्ाि गने लसिलसिािा लसिेन्ट, फिािे डण्डी, ईटा,
ं ढुङ्गा, िाटो, ककय टपा ा लवटुलिन था
इिल्सन, इन्िन, पोलिलथन पाईप, जी.आई. पाईप, डी.आई पाईप, स््ालनटिीका सािान, लवजि
ु ीका सािान, लज.
आई. वा्ि ि ्स् ै अन्् लनिायण सािग्रीको दिभाउ, िेलशन था उपकिणको भाडा वा कािदािको ज््ािा
लनिायिण गदाय स्थानी् दििे ट लनिायिण सलिल िे ोके को दििे टको आिाििा लनिायिण गनयु पनेछ । ्स लन्ि
बिोलजि स्थानी् दििे ट लनिायिण गदाय लजल्िा दििे ट लनिायिण सलिल िे लनिायिण गिे को दििे टिाई आिाि िान्न
सलकनेछ ।
ि, दििे ट लनिायिण सलिल को दििे ट उपिव्ि नभएकोिा लनिायणस्थि नलजकै को सम्बलन्ि सिकािी का्ायि् वा
सिकािी स्वालित्व भएको संस्थान, प्रालिकिण, लनगि वा ्स् ै प्रकृ ल का अन्् संस्थािे ोके को दिभाउ वा उद्योग
वालणज्् संघिे लदएको दिभाउ, भाडा वा ज््ािाका आिाििा लनिायिण गनयु पनेछ ।
(५) उपलन्ि (४) बिोलजिको दिभाउ, भाडा वा ज््ािा सिे उपिब्ि हुन नसके कोोे अवस्थािा त््स् ो दििे ट
लनिायिण गदाय का्यपालिकािे ोलकलदएको दिभाउ, भाडा वा ज््ािाको आिाििा लनिायिण गनयु पनेछ ।
(६) ्स लन्ि बिोलजि ्ाि भएको लनिायण का्यको िाग अनिु ान त््स् ो िाग अनिु ान ्ाि गने प्रालवलिक
भन्दा एक ह िालथको प्रालवलिक वा प्रालवलिकहरुको सिहू िाई लडजाईन ड्रईङ सिे जाँच्न िगाई कुनै त्रलु ट
देलखएिा त््स् ो त्रलु ट सच््ाउन िगाउनु पनेछ । िालथल्िो हको प्रालवलिक नभएिा का्यपालिकािे त््स् ो िाग
अनिु ान जाँच्ने उप्क्त
ु व््वस्था लििाई लदनु पनेछ ।
(७) लनिायण का्यको िाग अनिु ान अनसु चू ी–१ को ढाँचािा ्ाि गनयु पनेछ ।
मािसामानको िागत अनमु ानः (१) िािसािानको िाग अनिु ान ्ाि गदाय लन्ि १० ि सम्बलन्ि
िािसािानको स्पेलसलफके शनको अिीनिा िही ्ाि गनयु पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि िािसािानको िाग अनिु ान ्ाि गदाय देहा्का कुिािाई आिाि लिनु पनेछोः
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(क)
(ख)
(ग)
(घ)

स्थानी् बजाििा प्रचलि दिभाउ,
अन्् बजािको प्रचलि दिभाउ ि िािसािान आपलू य गने स्थानसम्ि िाग्ने अनिु ालन ढुवानी
खचय,
लजल्िा/स्थानी् उद्योग वालणज्् संघिे जािी गिे को दििे ट,
लजल्िा लभत्रका अन्् स्थानी् हिे चािू वा अलघल्िा वषयहरुिा सोही प्रकृ ल को खरिद गदाय
िागेको वास् लवक िाग ।

१३.

परामशव सेवाको िागत अनमु ानः (१) पिािशय सेवाको िाग अनिु ान ्ाि गदाय लन्ि १० को अिीनिा िही
्ाि गनय पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि पिािशय सेवाको िाग अनुिान ्ाि गदाय देहा्का कुिािाई आिाि लिनु पनेछोः
(क) नेपाि सिकािको सम्बलन्ि िन्त्राि्िे पिािशय सेवाको िाग अनिु ान सम्बन्िी नम्र्स ्ाि
गिे को भए त््स् ो नम्र्स,
(ख) सम्बलन्ि पिािशय सेवाको का्य क्षेत्रग श य,
(ग) चािू वा अलघल्िा वषयहरुिा सोही प्रकृ ल को खरिद गदाय िागेको वास् लवक िाग ।
ि, ्स खण्डको आिाििा िाग अनिु ान ्ाि गदाय अलघल्िा वषयहरुको दििा िल्ू ् सिा्ोजन गिी िाग
अनिु ान ्ाि गनयु पनेछ ।
(३) ्स लन्ि बिोलजिको िाग अनिु ान ्ाि गदाय देहा्का खचयहरु खि
ु ाउनु पनेछः
(क) िखु ् जनशलक्त एवं अन्् जनशलक्तको पारिश्रलिक,
(ख) भ्रिण खचय, जनशलक्तको बसोबास खचय, का्ायि् खचय, आवश््क िािसािान उपकिण ि सेवा
खचय, प्रल वेदन ि अन्् कागजा को अनवु ाद, छपाई खचय,
(ग) पिािशयदा ािे ालिि, गोष्ठी वा भ्रिणको व््वस्था गनयपु ने भए त््स् ो कािको िालग िाग्ने खचय
ि अन्् खचय
(४) पिािशय सेवा ि अन्् सेवाको िाग अनिु ान अनसु चु ी–२ को ढाँचािा ्ाि गनयु पनेछ ।

१४.

अन्य सेवाको िागत अनुमानः (१) अन्् सेवाको िाग अनिु ान लन्ि १० को अिीनिा िही ्ाि गनयु
पनेछ ।
(२) भाडािा लिईने सवािी सािन, िेशीनिी औजाि, उपकिण वा िािसािानको भाडाको िाग अनिु ान
्ाि गनय प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ िे त््स् ा सािन, औजाि, उपकिण वा िािसािान सम्बन्िी ज्ञान
भएका बढीिा ीन जना दक्ष प्रालवलिकहरुको एक सलिल गठन गनयु पनेछ । त््स् ा प्रालवलिक
जनशलक्त नभए का्यपालिकािे सलिल गठनको उप्क्त
ु व््बस्था गिी लदनु पनेछ ।
(३) उपलन्ि (२) बिोलजिको सलिल िे भाडाको िाग अनुिान ्ाि गदाय देहा्का कुिािाई लवचाि गिी
िोटािोटी िाग अनिु ान ्ाि गनयु पनेछः
(क) भाडािा लिन पने सवािी सािन, िेलशनिी औजाि, उपकिण वा िािसािानको लवविण,
स्पेलसलफके शन, अवस्था ि आ्ु
(ख) प्रचलि बजाि दि,
(ग) भाडािा लिने अवलि,
(घ) ईन्िनको िल्ू ् ि खप , ि
(ङ) सलिल िे उप्क्त
ु ठहि्् ाएको अन्् कुिा ।
(४) ढुवानीको िाग अनिु ान ्ाि गदाय स्थानी् दििे ट लनिायिण सलिल िे लनिायिण गिे को दििे टको आिाििा
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१५.

िोटािोटी िाग अनिु ान ्ाि गनयु पनेछ । ्स लन्ि बिोलजि स्थानी् दििे ट लनिायिण गदाय लजल्िा
दििे ट लनिायिण सलिल िे लनिायिण गिे को दििे टिाई आिाि िान्न सलकनेछ ।
(५) कुनै िािसािान ििय सम्भािको िाग अनिु ान ्ाि गदाय सम्बलन्ि लवशेषज्ञ वा दक्ष कियचािी भए
त््स् ो कियचािीबाट ि त््स् ो कियचािी नभए त््स् ो काि गने व््लक्त, फिय, कम्पनी वा संस्थाबाट िाग
अनिु ान ्ाि गिाउनु पनेछ ।
(६) घि भाडा ि सेवा किाि सम्बन्िी िाग अनिु ान ्ाि गदाय प्रचलि बजाि दि ि सावयजलनक खरिद
अनगु िन का्ायि्िे सो सम्बन्िी नम्र्स जािी गिे को भए सो नम्र्स अनसु ाि िोटािोटी िाग अनुिान
्ाि गनयु पनेछ ।
िागत अनुमानको स्वीकृलतः (१) लन्ि ११, १२, ि १४ बिोलजि ्ाि भएको िाग अनिु ान देहा्को
अलिकािीबाट स्वीकृ हुनु पनेछः
क)
एक किोड रूपै्ाँसम्िको िाग अनिु ान िाजपत्राङ्लक ृ ी् श्रेणी वा सो सिहको शाखा
प्रिख
ु
(ख) सा किोड रूपै्ाँसम्िको िाग अनुिान िाजपत्राङ्लक लि ी् श्रेणीको वा सो सिहको शाखा
प्रिख
ु
(ग) पन्र किोड रूपै्ासम्ि िकिको िाग अनिु ान प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ
(घ) पन्र किोड रूपै्ा भन्दा बढी िकिको िाग अनिु ान प्रिख
ु
(२)
लन्ि १३ बिोलजि ्ाि भएको िाग अनिु ान देहा्को अलिकािीबाट स्वीकृ हुनु पनेछः
क) दश िाख रूपै्ाँसम्िको िाग अनिु ान िाजपत्राङ्लक ृ ी् श्रेणी वा सो सिहको शाखा
प्रिख
ु
ख) पच्चीस िाख रूपै्ाँसम्िको िाग अनुिान िाजपत्राङ्लक लि ी् श्रेणीको वा सो सिहको
शाखा प्रिख
ु
(ग) एक किोड रूपै्ासम्िको िाग अनिु ान प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ ।
(घ) एक किोड रुपै्ा भन्दा बढी िकिको िाग अनुिान प्रिख
ु ।

१६.

िागत अनुमान अध्यावलिक गनवु पननः (१) लन्ि १५ बिोलजि स्वीकृ भएको िाग अनिु ान अनसु ाि खरिद
नभएिा ्स लन्िाविीको प्रकृ ्ा अपनाई प्रत््ेक आलथयक वषय ्स् ो िाग अनिु ान अध््ावलिक गनयु पनेछ ।
(२) ्स लन्ि बिोलजि िाग अनुिान अद्यावलद्यक नगिी लसिबन्दी दिभाउपत्र ि बोिपत्र आह्वान गनय वा
पिािशय सेवाको प्रस् ाव िाग गनय पाइने छै न ।

१७.

खररद एकाईको कामः (१) नगिपालिकािे खरिद सम्बन्िी का्यबोझ ि का्य प्रकृ ल को आिाििा आवश््क ा
अनसु ाि छुट्टै खरिद एकाईको स्थापना गनयु पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको खरिद एकाईको स्थापना गदाय त््स् ा एकाईको प्रिख
ु को लजम्िेवािी वहन गने गिी
खरिद अलिकािी ोक्नु पनेछ ।
(३) उपलन्ि (२) बिोलजिको खरिद अलिकािीिे ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) िा उलल्िलख कािको
अल रिक्त देहा् बिोलजिको का्यसम्पादन गनयु पनेछोः
(क) खरिद गरुु ्ोजना ि वालषयक खरिद ्ोजना ्ाि गिी अद्यावलिक िाखने,
(ख) खरिद कािबाहीसँग सम्बलन्ि काििा सिन्व् गने,
(ग) खरिद िाग सङ्किन गिी स्वीकृ ल को िालग अलिकाि प्राप्त अलिकािी सिक्ष पेश गने,
(घ) बोिपत्र वा प्रस् ाव खोल्ने सलिल को सं्ोजक भई का्य गने,
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(ङ)
(च)

लन्ि १५९ बिोलजि खरिद कािबाहीको अलभिेख िाखने, ि
म््ाद थप, का्य सम्पादन जिान ि अनसु चू ी–३ बिोलजिको प्रल पत्रको अलभिेख िाखने ।

पररच्छे द–३
खररद र खररद सभझौताको छनौट
१८.

नेपािमा उत्पालदत मािसामान खररद गनवु पननः ्स लन्िाविीिा उलल्िलख कुनै लवलि छनौट गिी खरिद
गदाय लवदेशी िािसािानभन्दा नेपाििा उत्पालद िािसािान पन्र प्रल श सम्ि िहगं ो भए ा पलन नेपािी
िािसािान नै खरिद गनयु पनेछ ।

१९.

मौजुदा सूची (स्टालन्िङ्ग लिष्ट) तयार गनन व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा ६क. बिोलजि िौजदु ा सचू ीिा द ाय हुन
वा अद्यावलिक हुन चाहने व््लक्त, संस्था, आपलू यक ाय, लनिायण व््वसा्ी, पिािशयदा ा, गैि सिकािी संस्था वा
सेवा प्रदा्किे देहा्का कागजा को प्रल लिलप सि
ं ग्न गिी अनसु चू ी–४ बिोलजिको ढाँचािा का्ायि्िा
लनवेदन लदनु पनेछः
(क) सस्ं था वा फिय द ायको प्रिाणपत्र,
(ख) स्था्ी िेखा नम्बि वा िल्ू ् अलभवृलद्ध कि द ायको प्रिाणपत्र,
(ग)
कि चक्त
ु ा प्रिाणपत्र, ि
(घ) आवश््क ा अनसु ािको व््वसाल्क इजाज पत्र ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि प्राप्त भएको लनवेदनिा आवश््क जाँचबझु गिी द ाय गिाई अनसु चू ी–५. बिोलजिको
लनस्सा लनवेदकिाई लदनु पनेछ ।
(३) नगिपालिकािे ऐनको दफा ६क. बिोलजिको छुट्टाछुट्टै िौजदु ा सचू ीको लवविण अनसु चू ी–६ बिोलजिको
ढाँचािा अलभिेख िाखी प्रत््ेक आलथयक वषयिा अद्यावलिक गनयु पनेछ ।
(४) उपलन्ि (३) बिोलजिको िौजदु ा सचू ीको लवविण का्ायि्को सचू नापाटीिा टाँस गिी वा वेबसाइटिा िाखी
अियवालषयक रूपिा सावयजलनक गनयु पनेछ ।
(५) ्स लन्ििा जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन िौजुदा सचू ीिा निहेका बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ािाई
लसिबन्दी दिभाउपत्र, बोिपत्र वा प्रस् ाविा भाग लिन वलञ्च गनय पाइने छै न् ।

२०.

स्थायी िेखा नभबर र मल्ू य अलभवलृ ि कर दताव प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकासगं खररद गनवु पननः (१) कुनै
खरिद गदाय आन् रिक िाजश्व का्ायि्बाट स्था्ी िेखा नम्बि ि िल्ू ् अलभवृलि कि द ाय प्रिाणपत्र प्राप्त गिे का
व््लक्त, फिय, संस्था वा कम्पनीबाट िात्र खरिद गनयु पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) िा जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन देहा्को अवस्थािा िल्ू ् अलभवृलि कि द ाय प्रिाण पत्र
प्राप्त नगिे का व््लक्त, फिय ि् , संस्था वा कम्पनीबाट सिे खरिद गनय सलकनेछोः
(क) बीस हजाि रुपै्ाँभन्दा कि िकिको िािसािान खरिद गदाय वा लनिायण का्य गिाउँदा,
(ख) िल्ू ् अलभवृलि कि निाग्ने िािसािान खरिद गदाय, पिािशय सेवा वा अन्् सेवा खरिद गदाय ।
(ग) घि भाडािा लिनु पदाय ि
(घ) उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिदु ा्िाई सहभागी गिाई लनिायण का्य गिाउनु पदाय ।

२१.

खररद सभझौताको छनौटः (१) नगिपालिकािे कुनै खरिद कािबाहीको सम्बन्ििा खरिद लवलि छनौट गिे पलछ
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िाि सािान वा अन्् सेवा खरिद गरिने भए लन्ि २२, लनिायण का्य खरिद गरिने भए लन्ि २३, ि पिािशय सेवा
खरिद गरिने भए लन्ि २४ िा उलल्िलख खरिद सम्झौ ािध््े कुन प्रकािको सम्झौ ा गिी खरिद गरिने हो सो
खरिद सम्झौ ा छनौट गनयु पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि खरिद सम्झौ ाको छनौट गदाय देहा्का लवष्हरु लवचाि गिी छनौट गनयु पनेछोः
(क) खरिदको प्रकाि ि परििाण,
(ख) सिान प्रकृ ल को खरिद पनु ः गरिने सम्भावना भए नभएको,
(ग) नगिपालिका ि आपलू यक ाय, लनिायण व््वसा्ी वा पिािशयदा ा ि अन्् पक्षबीच गरिने
जोलखिको बाँडफाँड, ि
(घ) सम्झौ ा सपु रिवेक्षण गने रिका ।
(३) उपलन्ि (१) बिोलजि खरिद सम्झौ ा छनौट गदाय सावयजलनक खरिद अनुगिन का्ायि्बाट जािी भएको
निनु ा बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा िहेको खरिद सम्झौ ा अनरू
ु प छनौट गनयु पनेछ ।
ि, सावयजलनक खरिद अनगु िन का्ायि्बाट निनु ा बोिपत्र सम्बन्िी कागजा जािी नभई सके को अवस्थािा
आफूिाई आवश््क पिे को खरिद सम्झौ ा सलह को बोिपत्र सम्बन्िी कागजा ्ाि गिी सावयजलनक खरिद
अनगु िन का्ायि्को सहिल बाट उप्ोगिा ल््ाउन सक्नेछ ।
(४) ्स लन्ि बिोलजि एकपटक बोिपत्र सम्बन्िी कागजा ि खरिद सम्झौ ा छनौट गिी बोिपत्र आह्वान
गरिसके पलछ ्स लन्िाविीिा अन््था उल्िेख भएकोिा बाहेक त््सिी छनौट भएको निनु ा खरिद सम्झौ ा
परिव यन गनय सलकने छै न ।
२२.

मािसामान वा अन्य सेवाको खररद सभझौताः (१) नगिपालिकािे िािसािान वा अन्् सेवा खरिद गदाय
अनसु चू ी–७ बिोलजिको सम्झौ ािध््े कुनै एक सम्झौ ा गिी खरिद गनय सक्नेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको सम्झौ ा गदाय बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उलल्िलख प्रालवलिक स्पेलसलफके शन
ि अवलििा आिारि भई गनयु पनेछ ।
(३) खरिद सम्झौ ा सम्वन्ििा ्स लन्िाविीिा व््वस्था भएको कुिािा ्स लन्िाविी बिोलजि ि ्स
लन्िाविीिा व््वस्था नभएको कुिािा वस् ु लविी किाि सम्बन्िी प्रचलि काननू बिोलजि हुनेछ ।
(४) ्स लन्ि बिोलजि िािसािानको खरिद सम्झौ ा वा िािसािान हस् ान् िण (डेलिभिी) सम्बन्िी श यहरु
अन् ििालरर् व््ापाििा प्र्क्त
ु हुने शव्दाविी (ईन्टिनेशनि किलसय्ि टियस (ईन्कोटिय)) बिोलजि ्ाि गनयु पनेछ
(५) ्स लन्ि बिोलजिको सम्झौ ा अन् गय भक्त
ु ानी गदाय सािान्् ्ा आपलू यक ायिे िािसािान उपिब्ि
गिाएको कागजा पेश भएपलछ, प्रल पत्रको िाध््ि वा बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उलल्िलख िाध््ि
बिोलजि गनयु पनेछ ।

२३.

लनमावण कायवको िालग खररद सभझौताः नगिपालिकािे कुनै लनिायण का्य गिाउनको िालग अनुसचू ी–८
बिोलजिको सम्झौ ािध््े कुनै एक सम्झौ ा गनय सक्नेछ ।

२४.

परामशव सेवाको खररद सभझौताः नगिपालिकािे पिािशय सेवा खरिद गनयको िालग अनसु चू ी–९ बिोलजिको
सम्झौ ािध््े कुनै एक सम्झौ ा गिी खरिद गनय सक्नेछ ।

२५.

शतव राख्न सलकनेः कुनै खरिद सम्झौ ाका सम्बन्ििा ्स परिच्छे दिा उलल्िलख श यका अल रिक्त बोिपत्र
सम्बन्िी कागजा वा प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा िा अन्् कुनै थप श य िाखनु ् पिे िा सावयजलनक खरिद अनुगिन
का्ायि्िे जािी गिे को निनु ा बोिपत्र सम्बन्िी कागजा वा प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा को खरिद सम्झौ ाका
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श यहरूिा सािभू रूपिा फिक नपने गिी थप श य िाखन सलकनेछ ।
पररच्छे द —४
योग्यताका आिार, प्रालवलिक िमता र प्रालवलिक स्पेलसलिके शन
२६.

मािसामान आपलू तव गनन बोिपत्रदाताको योग्यताका आिारः (१) नगिपालिकािे िािसािान आपलू य
सम्बन्िी खरिद कािबाहीिा भाग लिने बोिपत्रदा ाको वा पवू य ्ोग्् ाको प्रस् ावदा ाको ्ोग्् ाको आिाि
लनिायिण गदाय देहा्का कुिाहरुिध््े आवश््क ानुसाि कुनै वा सबै कुिािाई लवचाि गिी लनिायिण गनय सक्नेछ:
(क) प्रालवलिक क्षि ा,
(ख) िािसािान उत्पादन सम्बन्िी लिख (म््ानुफ्ाक्चरिङ िे कडय),
(ग) िािसािानको प्रालवलिक स्पेलसलफके शन
(घ) आलथयक ि लविी् क्षि ा,
(ङ) िािसािान जडान गनयु पने भएिा जडान का्यिा संिग्न हुने प्रालवलिकको दक्ष ा,
(च) आपलू य हुने िािसािान खास अवलि सम्ि सचु ारुरुपिे सञ्चािन हुन्छ भन्ने कुिाको प्रत््ाभलू ,
(छ) िािसािान ििय सम्भािको व््वस्था,
(ज) सेवा ि जगेडा पाटपजू ायको उपिब्ि ा,
(झ) जडान (ईन्स्टिेशन) सिे गनयु पने गिी िािसािान आपलू य गने आपलू यक ायको हकिा लनजको
सीप, लनपणू ा, अनभु व ि लवश्वसलन् ा ।
(२) ्स लन्ि बिोलजि बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ाको ्ोग्् ा ि प्रालबलिक क्षि ा प्रिालण गने कागजा िाग
गदाय नगिपालिकािे िािसािानको प्रकृ ल , परििाण, िहत्व वा प्र्ोग अनसु ाि देहा्का िध््े कुनै वा सबै
कागजा िाग गनय सक्नेछ:(क) बोिपत्रदा ािे लवग ीन वषयको अवलििा सिकािी लनका् वा लनजी संस्थािाई आपलू य गिे को
िािसािानको प्रकृ ल , परििाण, सम्झौ ा िकि, लिल ि त््स् ो सिकािी लनका् वा लनजी
सस्ं थाको नाि ि ठे गाना,
(ख) खरिद गरिने िािसािान जलटि वा असािािण प्रकृ ल को भएिा नगिपालिका आपैनै वा सो
लनका्को फय बाट बोिपत्रदा ा वा पवू य्ोग्् ाको प्रस् ावदा ा संस्थालप भएको देशको
आलिकारिक लनका्िे लनजको उत्पादन क्षि ा जाँच गिे को कागजा ,
(ग) आलिकारिक गणु स् ि लन्न्त्रण संस्था वा िान्् ा प्राप्त लनका्िे खरिद गरिने िािसािानको
लनिीक्षण गिी त््स् ो िािसािानको स्पेलसलफके शन ि गणु स् ि सम्बन्ििा लदएको प्रिाणपत्र,
(घ) आपलू य गरिने िािसािानको आलिकारिक ा प्रिालण गनय आवश््क पने निनू ा, पिु क लवविण
वा फोटोहरु,
(ङ) सव–कन्राकटिबाट गिाउन चाहेको आपलू य सम्बन्िी कािको अनपु ा ।
(३) आपलू य गरिने िािसािान बोिपत्रदा ा वा पवू य्ोग्् ाको प्रस् ावदा ा आफै ँ िे नवनाउने वा उत्पादन नगने
भएिा त््स् ो िािसािानको उत्पादकिे बोिपत्र वा पवू य्ोग्् ाको िालग प्रस् ाव पेश गने, िािसािान आपलू य
गने ि जडान गने सम्बन्िी अलिकाि आफूिाई एकिौटी रुपिा िी पवू यक प्रदान गिे को कुिा प्रिालण गने कागजा
बोिपत्रदा ा वा पवू य ्ोग्् ाको प्रस् ावदा ािे पेश गनयु पनेछ ।
(४) नेपािलभत्र व््ापाि व््वसा् सञ्चािन नभएको बोिपत्रदा ा वा पवू य्ोग्् ाको प्रस् ावदा ािे लनजिे खरिद
सझौ ा प्राप्त गिे िा त््स् ो सम्झौ ा बिोलजि आपलू य गरिएको िािसािान ििय सम्भाि गने, लबलि पश्चा क सेवा
प्रदान गने था आवश््क जगेडा पाटयपजू ाय िौज्दा िाखी आपलू य गने सम्बन्िी दाल्त्व लनवायह गनय सक्ने लनजको
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एजेन्ट वा अलिकृ लविे ा नेपाििा िहने कुिा प्रिालण गने कागजा पेश गनयपु नेछ ।
२७.

लनमावण व्यवसायीको योग्यताका आिारः (१) नगिपालिकािे दईु किोड रुपै्ाँभन्दा िालथको लनिायण का्य
सम्बन्िी खरिद कािबाहीिा भाग लिने बोिपत्रदा ाको वा पवू य्ोग्् ाको प्रस् ावदा ाको ्ोग्् ाको आिाि
लनिायिण गदाय देहा्का कुिा िध््े आवश््क ानसु ाि कुनै वा सबै कुिािाई लवचाि गिी लनिायिण गनय सक्नेछ :(क) िखु ् सम्झौ ाक ाय (प्राईि कन्र्ाक्टि) भई एकिौटी रुपिा काि गिे को वा व््वस्थापन
सम्झौ ा गिी काि गिे को वा सं्क्त
ु उपििको साझेदाि वा सव–कन्राकटिको रुपिा काि गिे को
सािान्् अनभु व,
(ख) एकिौटी रुपिा काि सम्पन्न गिे को वा सं्क्त
ु उपििको साझेदािको हैलस् िे काि गिे को
सिे गिी बोिपत्र सम्बन्िी कागजा वा पवू य्ोग्् ा सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख भएको सीिा
वा सोभन्दा बढी िकिको लनिायण का्यको न््नू ि सिदि वालषयक कािोवाि,
ि, िालरर्स् ििा खुिा बोिपत्र आह्वान गरिएको अवस्थािा दश वषयको कािोवाि िध््ेको कुनै
ीन वषयको अलिक ि सिदि वालषयक कािोवाििाई आिाि लिइनेछ ।
(ग) एकिौटी रुपिा वा व््वस्थापन सम्झौ ा गिी वा स्ं क्त
ु उपििको साझेदाि वा सब–
कन्राक्टिको रुपिा बोिपत्र सम्बन्िी कागजा वा पवू य्ोग्् ा सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख
भएको न््नू ि िकि बिाबिको लनिायण का्य िालसक वा वालषयक रुपिा गिे को ि प्रस् ालव खरिद
सम्झौ ासंग िेि खाने प्रकृ ल , जलटि ा ि लनिायण प्रलवलिका खरिद सम्झौ ा त््स् ो कागजा िा
उल्िेख भएको संख्ािा सफि ापवू यक सम्पन्न गिे को लवशेष अनभु व,
(घ) खरिद सम्झौ ा बिोलजिको लनिायण का्य शरुु गनयको िालग आवश््क िकि भक्त
ु ानी नपाउने वा
पाउन लढिाई हुने अवस्थािा प्रस् ालव लनिायण का्य ि सम्बलन्ि बोिपत्रदा ा वा
पवू य्ोग्् ाको प्रस् ावदा ािे सञ्चािन गिी िहेको वा सञ्चािन गनय प्रल वद्ध ा जाहेि गिे को
अन्् लनिायण का्य सम्पन्न गनय आवश््क पने नगद प्रवाहको व््वस्था गनय सक्ने िि सम्पिी,
कजाय सलु विा ि अन्् लविी् स्रो (कुनै खरिद सम्झौ ा अन् गय को पेश्की िकि बाहेक)
उपिब्ि भएको वा त््स् ो सम्पलिको स्रो िा पहुचँ भएको आलथयक ि लविी् क्षि ा,
(ङ) बोिपत्र सम्बन्िी कागजा वा पवू य्ोग्् ा सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख भए बिोलजिका दक्ष
जनशलक्त,
(च) बोिपत्रदा ा वा पवू य्ोग्् ाको प्रस् ावदा ाको आफ्नै स्वालित्विा िहेको वा खरिद सम्झौ ािा
उलल्िलख अवलिभि लनवायि रुपिा उप्ोग गनय सक्ने गिी भाडा, लिज, सम्झौ ा वा अन््
व््वसाल्क िाध््िबाट उपिव्ि हुने चािु हाि का बोिपत्र सम्बन्िी कागजा वा पवू य्ोग्् ा
सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख भए बिोलजिका िखु ् उपकिण ।
(२) िालरर् लनिायण व््वसा्ीको हकिा उपलन्ि (१) को खण्ड (ख) ि (ग) को िकि गणना गदाय िल्ू ् अलभवृलद्ध
कि वाप को िकि कटाई हुन आउने िकि िात्र गणना गरिनेछ ि त््स् ो िकििाई नेपाि िारर बैंकको अद्यावलिक
िल्ू ् सचू कांक अनसु ाि सिा्ोजन गरिनेछ ।
(३) ्स लन्ि बिोलजि लनिायण व््वसा्ीको प्रालवलिक क्षि ा प्रिालण गने कागजा िाग गदाय बोिपत्रदा ा
वा पवू य्ोग्् ाको प्रस् ावदा ाबाट लनिायण का्यको प्रकृ ल अनसु ाि देहा्का कुनै वा सबै कागजा िाग गनय
सक्नेछ:(क) लवग पाँच वषयको अवलििा लनजिे सम्पन्न गिे को लनिायण का्यको िल्ू ्, लिल ि का्य स्थिको लवविण,
(ख) लनजिे सव–कन्राकटि िाफय गिाउन चाहेको प्रस् ालव कािको अनपु ा ,
(ग) प्रस् ालव काि सम्पन्न गनयका िालग लनजसँग भएका प्रालवलिक जनशलक्त, उपकिण ि प्िान्टको लवविण
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(घ)

प्रस् ालव लनिायण का्य सम्पन्न गनय बोिपत्रदा ाको ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ४)
बिोलजिको प्रालवलिक क्षि ा प्रिालण गनय सोही दफाको उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बिोलजिको
लवविण ।
(४) उपलन्ि (१) िा जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन दईु किोड रूपै्ाँसम्िको िाग अनिु ान भएको लवद्यु
गृह, टवायइन, पि
ु , सरुु ङिागय, िे ििागय, िज्जिु ागय, के विकाििागय, बहु िे भवन वा सडकिागय जस् ा जलटि वा
लवशेष प्रकृ ल का सिं चना िगा् नगिपालिकाबाट ोलकएको अन्् सिं चनाको लनिायण का्यको िालग ऐनको दफा
१० को उपदफा (५) बिोलजि ्ोग्् ा लनिायिण गनयु पनेछ ।
२८.

परामशव सेवाको प्रस्तावदाताको योग्यताको आिारः (१) नगिपालिकािे पिािशय सेवा सम्बन्िी खरिद
कािबाहीिा भाग लिने प्रस् ावदा ाको ्ोग्् ाको आिाि लनिायिण गदाय देहा्का कुनै वा सबै कुिा लवचाि गिी
लनिायिण गनय सक्नेछ :(क) प्रस् ावदा ा व््लक्त भए लनजको ि फिय वा संस्था भए आवश््क संस्थाग का्य अनभु व,
(ख) प्रस् ावदा ाको िखु ् िखु ् कियचािीको आवश््क शैलक्षक ्ोग्् ा ि उस् ै प्रकृ ल को का्यको
आवश््क अनुभव,
(ग) का्य सम्पादन गने रिका, का्यलवलि, का्यक्षेत्रग श य प्रल को प्रभावग्रालह ा, प्रलवलि
हस् ान् िण ि सि् ालिका,
(घ) प्रस् ावदा ाको व््वस्थापन क्षि ा,
(ङ) प्रस् ावदा ाको आलथयक क्षि ा,
(च) अन् िायलरर्स् िबाट प्रस् ाव िाग गरिएको भएिा स्वदेशी जनशलक्तको सहभालग ा, ि
(छ) प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख भए बिोलजिको अन्् कुिा ।
(२) ्स लन्ि बिोलजि प्रस् ावदा ाको प्रालवलिक क्षि ा प्रिालण गने कागजा िाग गदाय प्रस् ालव पिािशय
सेवाको प्रकृ ल अनसु ाि देहा्को कुनै वा सबै कागजा िाग गनय सलकनेछ:(क) लवग पाँच वषयको अवलििा प्रस् ालव पिािशय सेवासंग लिल्ने प्रकृ ल को पिािशय सेवा प्रदान
गिे को सावयजलनक वा लनजी सस्ं था, िकि ि लिल खल्ु ने लवविण,
(ख) प्रस् ालव काि सम्पन्न गनयको िालग प्रस् ाव गरिएका िुख् कियचािीको ्ोग्् ा सम्बन्िी
लवविण,
(ग) लनजको लवग ीन वषयका व््वस्थापकी् कियचािी ि सिदि वालषयक जनशलक्तको लवविण, ि
(घ) सव–कन्राकटि िाफय प्रदान गनय चाहेको प्रस् ालव पिािशय सेवाको अंश ।

२९.

संयुक्त उपक्रमको योग्यताका आिारः (१) कुनै खरिद कािबायहीिा भाग लिने प्र्ोजनको िालग
बोिपत्रदा ाहरुिे एक सं्क्त
ु उपिि बनाई बोिपत्र पेश गनय सक्नेछन् ।
ि, एक बोिपत्रदा ािे स्ं क्त
ु उपििको साझेदाि वा व््लक्तग िध््े कुनै एउटा िात्र बोिपत्र पेश गनय सलकनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको सं्क्त
ु उपिििा िहने साझेदािको न््नू ि लहस्सा ि िखु ् साझेदाि ि अन््
साझेदािको न््नू ि ्ोग्् ा बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा ोक्न सक्नेछ ।
(३) उपलन्ि (२) बिोलजि ्ोग्् ा लनिायिण गदाय त््स् ो उपिििा िहने साझेदािको सम्बन्ििा देहा्का कुिा
लवचाि गिी लनिायिण गनयु पनेछ:(क) लनजको सिदि वालषयक कािोवाि,
(ख) लनजको लवशेष अनुभव ि लनजिे सम्पादन गिे को प्रिख
ु का्य,
(ग) लनिायण का्य सञ्चािन गनय लनजसंग भएको नगद प्रवाह,
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(घ) लनजको जनशलक्त सम्बन्िी क्षि ा, ि
(ङ) लनजको औजाि वा उपकिण सम्बन्िी क्षि ा ।
(४) कुनै स्ं क्त
ु उपिििे बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उलल्िलख न््नू ि ्ोग्् ाका आिािहरु पिू ा गिे नगिे को
एलकन गनयको िालग त््स् ो उपििको सबै साझेदािको ्ोग्् ा गणना गनयु पनेछ ।
(५) सं्क्त
ु उपििको साझेदािको व््लक्तग ्ोग्् ाको आिाि लनिायिण गदाय देहा्का कुिा लवचाि गिी लनिायिण
गनयु पनेछ:(क) सम्वलन्ि काििा लनजको सािान्् अनभु व,
(ख) अन्् सम्झौ ा बिोलजि लनजिे गिीिहेको वा गने काि सम्पन्न गनय आवश््क पने स्रो को
प्ायप्त ा,
(ग) लविी् सक्षि ा, ि
(घ) लवग का खरिद सम्बन्िी िद्दु ा िालििा ि सोको नल जा ।
(६) कुनै सं्क्त
ु उपिि खरिद सम्झौ ाको िालग छनौट भएिा त््स् ो सं्क्त
ु उपिििाई त््स् ो उपििको सं्क्त
ु
दाल्त्व ि सं्क्त
ु उपििका साझेदािको व््लक्तग दाल्त्व सिे िहने गिी आन् रिक िाजस्व का्ायि्िा स्था्ी
िेखा नम्बि ि िल्ू ् अलभवृलद्ध कि द ाय गनय िगाउनु पनेछ ।
(७) कुनै सं्क्त
ु उपिििे बोिपत्र पेश गदाय बोिपत्र जिान सिे पेश गनयपु ने भएिा त््स् ो बोिपत्र जिान
उपलन्ि (१) बिोलजिको सं्क्त
ु उपििका सवै साझेदािको नाििा ि सबै साझेदािको दाल्त्व हुने गिीोे जािी
गरिएको हुनु पनेछ ।
(८) सं्क्त
ु उपिि सम्बन्िी अन्् श य बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख भए बिोलजि हुनेछ ।
३०.

आलथवक र लवत्तीय िमता खुल्ने कागजात माग गनव सकनेः (१) बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा
बोिपत्रदा ाको आलथयक ि लविी् क्षि ा प्रिालण गने कागजा िाग गदाय लनिायण का्यको प्रकृ ल अनसु ाि
देहा्कािध््े कुनै वा सबै कागजा िाग गनय सलकनेछ :(क) लनजको बैंक स्टेटिेण्ट,
(ख) लनजको व््वसा् सम्बन्िी कािोवािको आलथयक लवविण,
(ग) लनजको सम्पलि, दाल्त्व था नाफा नोक्सानको लवविण खुल्ने वासिा ,
(घ) लनजको आलथयक ि लविी् हैलस् खल्ु ने अन्् कुिा, ि
(ङ) बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उलल्िलख अन्् लवविण ।
(२) उपलन्ि (१) को खण्ड (ग) बिोलजिको वासिा िाग गदाय कािको प्रकृ ल अनसु ाि लवग दईु देलख पाँच
आलथयक वषयको वासिा िाग गनय सलकनेछ ।

३१.

सब–कन्राकटरबाट काम गराउने सभबन्िी व्यवस्थाः (१) नगिपालिकािे सव–कन्राकटिबाट सिे लनिायण
का्य गिाउन सक्ने गिी बोिपत्र आव्हान गने भएिा बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा देहा्का कुिा उल्िेख गनयु
पनेछः
(क) लनजिे सब–कन्राकटिबाट काि गिाउन सक्ने कुिा,
(ख) अलिक ि पच्चीस प्रल श सम्ि सव–कन्राक्टिबाट का्य गिाउन सलकने कुिा ि सो को का्य प्रकृ ल को
लवविण,
(ग) आवश््क ानसु ाि सव–कन्राकटिको ्ोग्् ाका आिाि ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि ्ोग्् ाको आिाि उल्िेख गरिएकोिा बोिपत्रदा ािे खरिद सम्झौ ा गनयु अलघ
सब–कन्राकटिको ्ोग्् ाको आिाि पष्टु ्ांई गने कागजा पेश गनयु पनेछ ।
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पररच्छे द—५
बोिपत्र सभबन्िी व्यवस्था
३२.

बोिपत्रको माध्यमद्वारा खररद गनवु पननः (१) नगिपालिकािे बीसिाख रूपै्ाँभन्दा बढीको िािसािान, सेवा
वा कुनै लनिायण का्य गिाउँदा बोिपत्रको िाध््ििािा खरिद गनयु पनेछ ।
(२) ऐनको दफा १५ को अवस्थािा अन् िायलरर्स् ििा खि
ु ा बोिपत्र आव्हान गिी िािसािान, लनिायण का्य वा
अन्् सेवाको खरिद गनयु पनेछ ।

३३.

एकमुष्ट दर लवलिबाट गररने खररदको कायवलवलिः (१) नगिपालिकािे कुनै ्ोग्् ा आवश््क नपने प्रकृ ल को
दईु किोड रूपै्ाँसम्ि िाग अनिु ान भएको लनिायण का्य खरिद गनयु पदाय िाग अनिु ान सावयजलनक गिी
िालरर्स् िको बोिपत्रको िाध््ििािा एकिष्टु दि लवलिको आिाििा प्रल स्पिाय गिाई खरिद गनय सक्नेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि बोिपत्रदा ािे बोिपत्र दालखिा गदाय कूि िाग अनिु ानिा लनलश्च प्रल श घटी
वा बढी प्रल श िा काि गने एकिष्टु दि कबोि गिी बोिपत्र पेश गनयु पनेछ ।
(३) उपलन्ि (१) बिोलजिको लवलि बहुवषी् सम्झौ ा गनयु पने खरिद कािबाहीिा प्र्ोग गनय सलकने छै न ।

३४. उत्पादक वा अलिकृत लवक्रेताद्वारा लनिाररत दरमा (कयाटिग सलपङ्ग) लवलिवाट गररने खररदको
कायवलवलिः (१) नगिपालिकािोे हेभी इलक्वपिेन्ट, सवािी सािन, औजाि, िेलशनिी, उपकिण, एक्सिे वा
एिआिआई जस् ा स्वास््् सेवाको िालग आवश््क पने उपचािजन्् ्न्त्र वा ्स् ै अन्् ्ालन्त्रक िािसािानहरू
त््स् ो सिान स् िको िािसािान उत्पादन वा लव िण गने उत्पादक कम्पनी वा त््सको आलिकारिक लबिे ािाई
कम् ीिा सा लदनदेलख बढीिा पन्र लदनसम्िको लिलख सचू ना लदई प्रल स्पिाय गिाई खरिद गनय सक्नेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि सचू ना प्रालप्त भएपलछ त््स् ो िािसािान लबिी गनय चाहने उत्पादक कम्पनी वा
त््सको आलिकारिक लबिे ािे उत्पादनको आलिकारिक स्पेलशलफके शन, गणु स् ि, िल्ू ् ि सलु विा सलह को
लवविण (क््ाटिग वा ब्रोसि) सि
ं ग्न िाखी नगिपालिकािा लनवेदन द ाय गिाउनु पनेछ ।
ि, ्सिी लनवेदन द ाय गदाय बोिपत्र जिान आवश््क पने छै न ।
(३) उपलन्ि (२) बिोलजि द ाय भएका उत्पादक कम्पनी वा त््सको आलिकारिक लबिे ािे पेश गिे को
स्पेलशलफके शन, गणु स् ि, िूल्् ि सलु विा सलह को लवविण (क््ाटिग वा ब्रोसि) हेिी सिान स्पेलशलफके शन ि
गणु स् ि भएका उत्पादनहरूको उत्पादक कम्पनी वा त््सको आलिकारिक लबिे ाको सचू ी ्ाि गनयु पनेछ ।
(४) उपलन्ि (३) बिोलजिको सचू ीको आिाििा खरिद गरिने िािसािानको परििाण खोिी उत्पादक वा
अलिकृ लबिे ाबाट ोलकएको िल्ू ् ि सलु विािध््े िल्ू ्िा छुट वा सलु विािा थप हुन सक्ने लवविण सलह को
आलथयक प्रस् ाव िाग गनयु पनेछ ।
(५) उपलन्ि (४) बिोलजिको प्रस् ाव प्राप्त भएपलछ िल्ू ्िा पाइने छुट ि सलु विािा हुने थप सिे को आिाििा
्स लन्िाविी बिोलजि िल्ू ्ाङ्कन गिी न््नू ि िल्ू ्ाङ्लक सािभू रुपिा प्रभावग्राही प्रस् ावदा ाको छनौट
गनयु पनेछ ।
(६) उपलन्ि (५) बिोलजि छनौट भएको प्रस् ावदा ासँग लन्ि ११३ बिोलजि का्यसम्पादन जिान लिई
खरिद सम्झौ ा गनयु पनेछ ।
(७) उपलन्ि (१) बिोलजिको लवलि बहुवषी् सम्झौ ा गनयु पने खरिद कािबाहीिा प्र्ोग गनय सलकने छै न ।
३५.

सीलमत बोिपत्र (लिलमटे ि टे ण्िररङ्ग) लवलिवाट गररने खररदको कायवलवलिः (१) नगिपालिकािे सीलि
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िात्रािा उपिव्ि भएको वा हुने कुनै िािसािान, लनिायण का्य, पिािशय सेवा वा अन्् सेवा खरिद गनयु पिे िा
त््स् ो प्रकृ ल को आपलू यक ाय, लनिायण व््वसा्ी, पिािशयदा ा वा सेवाप्रदा्कहरू ीन वा सो भन्दा कि संख्ािा
उपिब्ि भएको अवस्था ्लकन गिी त््स् ा आपलू यक ाय, लनिायण व््वसा्ी, पिािशयदा ा वा सेवाप्रदा्कहरू
बीच िात्र प्रल रपिाय हुने गिी पन्र लदनको बोिपत्र आह्वानको सचू नाको िाध््ििािा बोिपत्र वा प्रस् ाव िाग गिी
खरिद गनय सक्नेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको लवलि बहुवषी् सम्झौ ा गनयु पने खरिद कािबाहीिा प्र्ोग गनय सलकने छै न ।
(३) सीलि बोिपत्र लवलिको िाध््िबाट खरिद गनयु पदाय एक ह िालथको अलिकािीको पवू यस्वीकृ ल लिनु पनेछ ।
३६.

नयााँ लिने पुरानो लदने (बाई व्याक मेथि) लवलिबाट गररने खररदको कायवलवलिः (१) नगिपालिकािे
आफनो स्वालित्विा िहेको कुनै सवािी सािन, औजाि, िेलशनिी उपकिण, ्न्त्र, िसा्न, िि, लवषालद वा ्स् ै
प्रकृ ल का अन्् िािसािानहरूको उत्पादक कम्पनीिे ोके को वािे न्टी वा ग््ािे न्टीको सि्सीिा अवलि पिू ा
भएपलछ ििय सम्भाि गिी सञ्चािनिा ल््ाउँदा िाग प्रभावकािी नहुने ि त््स् ो उत्पादक कम्पनीिे ोके को
िापदण्ड अनरू
ु पको परिणाि नलदने वा पनु ःप्र्ोग गनय नलिल्ने वा औलचत््हीन हुने ि त््स् ा िािसािान
जनस्वास््् वा वा ाविणी् दृलष्टिे भण्डािण गिी िाखने वा लििाि गनय सिे उप्क्त
ु नहुने अवस्था भएिा त््स् ो
अवस्थाको ्लकन गिी पिु ानो िािसािान सम्बलन्ि उत्पादक वा आलिकारिक लबिे ा वा आपलू यक ायिाई लफ ाय
लदई सोही प्रकृ ल को न्ाँ िािसािान सोही उत्पादक वा आलिकारिक लबिे ा वा आपलू यक ायबाट सट्टापट्टा गिी
लिन सक्नेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि सट्टापट्टा गदाय त््स् ो िािसािानको उत्पादक वा आलिकारिक लबिे ा वा
आपलू यक ायसँग पिु ानो िािसािानको िल्ू ्ाङ्कन प्रस् ाव लिई न्ाँ िािसािानको लनिायरि लबिी िल्ू ्िा पिु ानो
िािसािानको िल्ू ्ाङ्लक िकि कट्टा गिी खरिद सम्झौ ा गिी खरिद गनयु पनेछ ।
(३) ्स लन्ि बिोलजि खरिद गरिने न्ाँ िािसािान िान्् ा प्राप्त संस्थाबाट गणु स् ि प्रिालण भएको हुनु पनेछ।
(४) उपलन्ि (२) बिोलजि खरिद सम्झौ ा गदाय खरिद हुने न्ाँ िािसािानको जीवन चि पश्चा ्स लवलि
प्र्ोग गिी पनु ः सट्टापट्टा गनय सलकने वा नसलकने कुिा खि
ु ाउनु पनेछ ।
(५) सावयजलनक लनका्िे उपलन्ि (१) बिोलजि खरिद गदाय पिु ानो िािसािान ि बजाििा उपिब्ि न्ाँ
िािसािानको सचू ी ्ाि गिी लवभागी् प्रिुख बाट स्वीकृ ल लिएि िात्र खरिद गनयु पनेछ ।
(६) उपलन्ि (१) बिोलजिको लवलि बहुवषी् सम्झौ ा गनयु पने खरिद कािबाहीिा प्र्ोग गनय सलकने छै न ।

३७.

स्वदेशी बोिपत्रदाताहरू बीच मात्र प्रलतस्पिाव गराई खररद गररनेः (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (२)
बिोलजि एक चिणको खि
ु ा बोिपत्र आह्वान गदाय दईु किोड रूपै्ाँभन्दा बढी ि एक अिब रूपै्ाँसम्िको िाग
अनिु ान भएको लनिायण का्यको खरिदिा ऐनको दफा १५ को अवस्थािा बाहेक िालरर्स् िको खि
ु ा बोिपत्रको
िाध््ििािा स्वदेशी बोिपत्रदा ाहरू बीच िात्र प्रल स्पिाय गिाई खरिद गनयु पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि खरिद गनयु पदाय प्रालवलिक ि आलथयक प्रस् ाव दईु अिग अिग खाििा िाखी
लसिबन्दी गिी प्रत््ेक खािको बालहि कुन प्रस् ाव हो स्पष्ट रूपिे उल्िेख गिी दवु ै प्रस् ाविाई अको छुट्टै बालहिी
खाििा लसिबन्दी गिी बोिपत्र पेश गनयपु ने व््होिा बोिपत्र आह्वानको सचू ना ि बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा
खि
ु ाउनु पनेछ ।
(३) उपलन्ि (२) बिोलजि बोिपत्र सम्बन्िी कागजा ्ाि गदाय प्रालवलिक प्रस् ावको िालग लन्ि २६, २७,
२८ ि २९ बिोलजिको प्रालवलिक था आलथयक ि लविी् क्षि ा प्रिालण गने ्ोग्् ाको आिाि उल्िेख गनयु
पनेछ ।
(४) उपलन्ि (३) बिोलजिको प्रालवलिक प्रस् ाव ऐनको दफा ३२ बिोलजिको प्रलि्ाबाट खोिी दफा २३ ि
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लन्ि ६९, ७०, ७१ ि ७२ बिोलजि पिीक्षण गिी सािभू रूपिा प्रभावग्राही बोिपत्र लनिायिण गनयु पनेछ ।
(५) उपलन्ि (४) बिोलजिका ्ोग्् ाको सबै आिाििा सफि हुने बोिपत्र सािभू रूपिा प्रभावग्राही बोिपत्र
िालननेछ ि त््स् ो सफि सबै बोिपत्रदा ाहरूिाई आलथयक प्रस् ाव खोल्ने स्थान, लिल ि सि् उल्िेख गिी सो
लिल ि सि्िा उपलस्थ हुन कम् ीिा सा लदनको अवलि लदई सचू ना गनयु पनेछ ।
(६) उपलन्ि (४) बिोलजि प्रालवलिक प्रस् ावको िल्ू ्ाङ्कन गदाय ्ोग्् ाको आिाििा असफि हुने सबै
बोिपत्रदा ाहरूको आलथयक प्रस् ाव सम्बलन्ि बोिपत्रदा ाहरूिाई लफ ाय गनयु पनेछ ।
(७) उपलन्ि (४) बिोलजि सफि बोिपत्रदा ाहरूको लन्ि ६८ बिोलजिको प्रलि्ाबाट आलथयक प्रस् ाव
खोिी ऐनको दफा २५ ि लन्ि ६९, ७३, ७४ बिोलजि आलथयक था लवशेष िल्ू ्ाङ्कन गिी न््नू ि
िल्ू ्ाङ्लक सािभू रूपिा प्रभावग्राही बोिपत्रको छनौट गनयु पनेछ ।
३८.

सयं क्त
ु उपक्रमबाट सहभागी हुनु पननः (१) ऐनको दफा १५ बिोलजि आह्वान गरिएको एक अबय रूपै्ाँ भन्दा
िालथ पाँच अबय रूपै्ाँसम्िको िाग अनुिान भएको लनिायण का्य सम्बन्िी अन् िायलरर्स् िको बोिपत्रिा
सहभागी हुन चाहने लवदेशी फिय, संस्था वा कम्पनीिे स्वदेशी फिय, संस्था वा कम्पनीसँग सं्क्त
ु उपिि गिी
सहभागी हुनु पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको खरिद कािबाहीिा लन्ि ३७ को व््वस्था िागू हुनेछ ।

३९.

लनमावण कायवको आलथवक प्रस्ताव माग गरी खररद गनन कायवलवलि ःः (१) ऐनको दफा ५९ को उपदफा (७)
बिोलजि खरिद सम्झौ ा अन्त्् भई सोही दफाको उपदफा (९) बिोलजि त््स् ो लनिायण का्य खरिद गनयु पदाय
ऐनको दफा २५ बिोलजि छनौट भएका बोिपत्रदा ाहरूिाई पन्र लदनको म््ाद लदई आलथयक प्रस् ाव िाग गिी
खरिद गनय सलकनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको म््ाद लदई खरिद गनयु पदाय लसिबन्दी आलथयक प्रस् ाव िात्र पेश गनयु पने व््होिा
खि
ु ाउनु पनेछ ।
(३) उपलन्ि (१) बिोलजि खरिद गने प्र्ोजनको िलग बोिपत्र सम्बन्िी कागजा ्ाि गदाय खरिद सम्झौ ा
अन्त्् हुदँ ाको सि्सम्ि लडजाइन वा िाग अनिु ान अनरू
ु प सम्पन्न भइसके को का्यहरू कट्टा गिी बाँकी
कािको िालग आवश््क ा अनसु ािको लडजाइन वा िाग अनिु ान परििाजयन गिाई लन्ि (६) बिोलजि स्वीकृ
भएको हुनु पनेछ ।
(४) उपलन्ि (१) बिोलजिको आलथयक प्रस् ाव लन्ि ६८ बिोलजिको प्रलि्ाबाट खोिी ऐनको दफा २५ ि
लन्ि ६९, ७३ ि ७४ बिोलजि आलथयक था लवशेष िूल््ाङ्कन गिी न््नू ि िूल््ाङ्लक सािभू रुपिा
प्रभावग्राही बोिपत्रको छनौट गनयु पनेछ ।

४०.

पवू वयोग्यता सभबन्िी कागजातमा उल्िेख गनवु पनन कुराः नगिपालिकािे पवू य्ोग्् ा लनिायिण गिी बोिपत्र
आव्हान गने भएिा त््स् ो बोिपत्र आव्हान गनयअ
ु लघ पवू य्ोग्् ा सम्बन्िी कागजा ्ाि गनयु पनेछ । त््स् ो
पवू य्ोग्् ा सम्बन्िी कागजा िा देहा्का कुिा उल्िेख गनयु पनेछः–
(क) प्रस् ालव कािको िालग आवश््क पने ्ोग्् ा ि स्ं क्त
ु उपििको हकिा साझेदािको ्ोग्् ा,
(ख) प्रस् ावदा ािे आफ्नो ्ोग्् ा ि ग्राह्य ा पलु ष्ट गनय पेश गनयु पने कागजा ि जानकािी,
(ग) िािसािान वा लनिायण का्यको छुट्टा छुट्टै सिहू वा प््ाके ज बनाई खरिद गनयु पने भएिा त््स् ो सिहू वा
प््ाके ज,
(घ) प्रस् ाव ्ाि गने रिका,
(ङ) पवू य्ोग्् ाको प्रस् ाव िूल््ांङ्कन गने प्रकृ ्ा,
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(च)
(छ)
(ज)

खरिद सम्झौ ाका िखु ् िखु ् श य,
सावयजलनक खरिद अनगु िन का्ायि्िे पवू य्ोग्् ा सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख गनयपु ने भनी सि्
सि्िा लनिायिण गिे का अन्् लवष्, ि
पवू य्ोग्् ाको प्रस् ाव पेशगने रिका स्थान, अलन् ि लिल ि सि् ।

४१.

पवू वयोग्यताको आिार स्वीकृत गराउनु पननः नगिपालिकािे पवू य्ोग्् ाको प्रस् ाव आव्हान गनयु अलघ लन्ि
२६ वा २७ बिोलजि लनियोािलो पवू य्ोग्् ाका आिाि प्रिख
ु बाट स्वीकृ गिाउनु पनेछ ।

४२.

पवू वयोग्यताको कागजात उपिब्ि गराउनु पननः (१) नगिपालिकािे पवू य्ोग्् ा सम्बन्िी कागजा ्ाि गनय
िागेको खचयको आिाििा इच्छुक व््लक्त, फिय, संस्था वा कम्पनीबाट देहा् बिोलजिको दस् िु लिई पवू य्ोग्् ा
सम्बन्िी कागजा उपिव्ि गिाउनु पनेछ ।
(क) दईु किोड रूपै्ाँभन्दा िालथ दश किोड रूपै्ाँसम्िको िालग पाँच हजाि रूपै्ाँ,
(ख) दश किोड रूपै्ाँभन्दा िालथ पच्चीस किोड रूपै्ाँसम्िको िालग दश हजाि रूपै्ाँ,
(ग) पच्चीस किोड रूपै्ाँभन्दा िालथ जल सक
ु ै िकिका िालग पन्र हजाि रूपै्ाँ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको कागजा िा प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ वा लनजिे ोके को कियचािीको दस् ख
ि का्ायि्को छाप िागेको हुनु पनेछ । पवू य्ोग्् ा सम्बन्िी कागजा अन्् लनका्बाट सिे उपिब्ि गिाउन
सलकनेछ ।

४३.

योग्य आवेदकको छनौटः (१) िल्ू ्ाङं ् कन सलिल िे पवू य्ोग्् ाको आवेदकद्धािा पवू य्ोग्् ा सम्बन्िी
कागजा िा उलल्िलख ्ोग्् ाका प्रत््ेक आिाि पिू ा गिे नगिे को लवष्िा आवश््क पिीक्षण गनयु पनेछ । त््सिी
पिीक्षण गदाय ्ोग्् ाका सबै आिाि पिू ा गने आवेदक ्ोग्् ा पिीक्षणिा छनौट भएको िालनने ि सवै ्ोग्् ाका
आिाि पिू ा नगने आवेदक छनौट भएको िालनने छै न ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको पिीक्षणिा छनौट भएका पवू य्ोग्् ाको आवेदक सम्बलन्ि खरिद कािबाहीको
िालग बोिपत्र पेश गनय ्ोग्् भएको िालननेछ ।

४४.

प्रलतवेदन पेश गनवु पननः (१) िूल््ांङ्कन सलिल िे लन्ि ४३ बिोलजि गिे को पिीक्षणको लवस् ृ लवश्ले षण
सलह को प्रल वेदन ्ाि गिी िल्ू ्ांङ्कन का्य शरुु गिे को लिल िे पन्रि् लदनलभत्रिा पेश गनयु पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको प्रल वेदनिा िल्ू ्ांङ्कन सलिल िे देहा्का कुिा खि
ु ाउनु पनेछ ोः–
(क) आवेदकको नाि ि ठे गाना,
(ख) आवेदकको ्ोग्् ाको प्रत््ेक आिाि पलु ष्ट गने कागजा ,
(ग)
ालिका आवश््क भए त््स् ो ालिका,
(घ) स्ं क्त
ु उपििको रुपिा प्रस् ाव पेश गरिएको भए सं्क्त
ु उपिि सम्बन्िी कागजा पणू य भए वा
नभएको ि त््स् ो उपििको प्रत््ेक साझेदािको लहस्सा ि दाल्त्व,
(ङ) िािसािान वा लनिायण का्यको छुट्टा छुट्टै सिहू वा प््ाके ज बनाई खरिद गनयु पने भएिा त््स् ो
सिहू ि प््ाके जको पिीक्षण गनय अपनाईएको प्रलि्ा था त््स् ो सिहू ि प््ाके जको खरिद
कािबाहीिा भाग लिनको िालग छनौट भएका आवेदक,
(च) आवेदक छनौट हुनु वा नहुनक
ु ो कािण ।

४५.

बोिपत्र सभबन्िी कागजातमा उल्िेख गनवु पनन कुराः नगिपालिकािे बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा ऐनको
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दफा १३ िा उलल्िलख कुिाको अल रिक्त आवश््क ानसु ाि देहा्का कुिा उल्िेख गनय सक्नेछ ोः–
(क) प्रस् ालव कािको ्ोजना, नक्शा,
(ख) लवि अफ क्वालन्टटीज,
(ग) िािसािानको परििाण,
(घ) बोिपत्रदा ािे गनयपु ने भैपरि आउने काि,
(ङ) िािसािान आपलू य गने, लनिायण का्य सम्पन्न गने सि्,
(च) वािे ण्टी था ििय संभाि सम्बन्िी व््वस्था,
(छ) बोिपत्रदा ािे प्रदान गनयपु ने आवश््क ालिि ि सपु िीवेक्षणको लकलसि ि परििाण,
(ज) आपलू य गरिने िािसािान वा जगेडा पाटयपजू ायहरु न्ाँ ि सक्किी हुनपु ने कुिा,
(झ) प्रस् ालव खरिदको िालग आवश््क पने िकि प्राप्त हुने स्रो ।
(ञ) सावयजलनक खरिद अनगु िन का्ायि्िे लनिायिण गिे का अन्् कुिाहरू ।
४६.

भेदभाव गनव नहुनेः (१) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) ि दफा १४ को उपदफा (८) को
अवस्थािा वाहेक खरिद कािबाहीिा बोिपत्रदा ािाई लनजको िालरर् ाको आिाििा भेदभाव गनयु हुदनै ।
(२) बोिपत्र सम्बन्िी कागजा बिोलजि आवश््क पने कुनै लिख बोिपत्रदा ािे प्राप्त गनय नसके को अवस्थािा
लनजिे पेश गिे को त््स् ो लिख सिहको अन्् लिख िाई िान्् ा लदनु पनेछ ।

४७.

एजेन्टको लववरण उल्िेख गनवु पननः (१) लवदेशी बोिपत्रदा ािे बोिपत्र पेश गदाय नेपाििा आफ्नो एजेण्ट
लन्क्त
ु गिे को िहेछ भने लनजिे त््स् ो एजेन्टको सम्बन्ििा देहा्का लवविण उल्िेख गनयु पनेछ :(क) एजेण्टको नाि ि ठे गाना,
(ख) एजेण्टिे पाउने कलिशनको अङ्क, िद्रु ाको लकलसि ि भक्त
ु ानीको रिका,
(ग) एजेण्टसँगको अन्् कुनै श ,य
(घ) स्थानी् एजेण्ट भए लनजको स्था्ी िेखा नम्बि द ाय प्रिाणपत्रको प्रिालण प्रल लिलप ि लनजिे
एजेण्ट हुन स्वीकाि गिे को पत्र ।
(२) लवदेशी बोिपत्रदा ाको फय बाट एजेण्टिे बोिपत्र पेश गदाय उपलन्ि (१) को खण्ड (ख) ि (ग) िा
उलल्िलख कुिा स्पष्ट रुपिा उल्िेख गनयु पनेछ ।
(३) लवदेशी बोिपत्रदा ािे उपलन्ि (१) िा उलल्िलख कुिा स्पष्ट रुपिा नखि
ु ाएिा वा स्थानी् एजेण्ट नभएको
भनी बोिपत्र पेश गिे कोिा पलछ एजेण्ट भएको प्रिालण भएिा वा एजेण्टिाई लदने कलिशन कि उल्िेख गिे कोिा
पलछ एजेण्टिे बढी कलिशन लिएको प्रिालण भएिा त््स् ो बोिपत्रदा ािाई नगिपालिकािे लन्ि
१५२ बिोलजि कािो सचू ीिा िाखने कािवाही गनयु पनेछ ।

४८.

बोिपत्रदाताको ग्राह्यता सभबन्िी आिार र कागजात उल्िेख गनवु पननः (१) नगिपालिकािे बोिपत्र
सम्बन्िी कागजा िा बोिपत्रदा ाको ग्राह्य ा (ईलिलजलवलिटी) को आिाि था त््स् ो आिाि प्रिालण गनय
बोिपत्रदा ािे पेश गनयु पने कागजा को प्रल लिलप सिे उल्िेख गनयु पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) िा उलल्िलख कागजा देहा् बिोलजि हुनेछनः् –
(क) फिय, संस्था वा कम्पनी द ायको प्रिाणपत्र,
(ख) व््वसा् दिय ् ाको ईजाज पत्र,
स्पष्टीकिणः ्स खण्डको प्र्ोजनको िालग “व््वसा् द ायको इजाज पत्र” भन्नािे लनिायण व््वसा्ीिे
लनिायण व््वसा् सञ्चािन गने उद्देश््िे लनिायण व््वसा्ी सम्बन्िी प्रचलि काननू बिोलजि प्राप्त गिे को
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प्रिाणपत्र सम्झनु पछय ।
(ग) िल्ू ् अलभवृलि कि द ाय प्रिाणपत्र ि स्था्ी िेखा द ाय नम्बि (प््ान) प्रिाणपत्र,
(घ) नगिपालिकािे ोके को अवलिसम्िको आन् रिक िाजश्व लवभागबाट प्राप्त कि चक्त
ु ा गिे को
प्रिाणपत्र वा कि लवविण पेश गिे को कागजा वा आ् लवविण पेश गनय म््ाद थप भएको
लनस्सा वा प्रिाण ।
(ङ) बोिपत्रदा ािे खरिद कािबाहीिा भाग लिन अ्ोग्् नभएको, प्रस् ालव खरिद कािबाहीिा
आफ्नो स्वाथय नबालझएको ि सम्वलन्ि पेशा वा व््वसा् सम्बन्िी कसिू िा आफूिे सजा्
नपाएको भनी लिलख रुपिा गिे को घोषणा,
(च) नगिपालिकािे आवश््क ठानेको अन्् कागजा ।
(३) उपलन्ि (२) िा जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन गैि बालसन्दा बोिपत्रदा ािे सो
उपलन्िको खण्ड (ग) ि (घ) बिोलजिका कागजा पेश गनयु पने छै न ।
(४) बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उपलन्ि (२) बिोलजिका कागजा उल्िेख गनय छुटेिा वा स्पष्ट रुपिा उल्िेख
नभएिा वा अन्् कुनै कुिा सश
ं ोिन गनयु पिे िा बोिपत्र पेश गने अवलिलभत्रै िालरर् स् िको दैलनक सिाचािपत्रिा ि
अन् िायलरर्स् िको बोिपत्रको हकिा अन् िायलरर् सञ्चाि िाध््ििा प्रकाशन गिी त््स् ा कागजा उल्िेख गनय,
स्पष्ट गनय वा संशोिन गनय सक्नेछ ।
ि, ्सिी सचू ना प्रकाशन गदाय बोिपत्रदा ािाई बोिपत्र पेश गनय थप सि् आवश््क पने भएिा बोिपत्र पेश
गने अलन् ि सि् सिे बढाउनु पनेछ ।
(५) उपलन्ि (१) ि (२) बिोलजिका कागजा पेश नगने बोिपत्रदा ाको बोिपत्र उपि कािबाही हुने छै न ।
४९.

बोिपत्रको भाषाः (१) ऐन ि ्स लन्िाविीिा अन््था व््वस्था भएकोिा वाहेक, पवू य्ोग्् ा सम्बन्िी
कागजा , बोिपत्र सम्बन्िी कागजा , प्रस् ाव आव्हान सम्बन्िी कागजा , पवू य्ोग्् ा, बोिपत्र वा प्रस् ाव
आव्हानको सचू ना ि खरिद सम्झौ ा सम्भव भएसम्ि नेपािी भाषािा ि सम्भव नभए अंग्रेजी भाषािा ्ाि गनयु
पनेछ ।
(२) बोिपत्रदा ािे नेपािी वा अग्रं ेजी दवु ै भाषािा िेलखएको खरिद सम्बन्िी कागजा वा िलु द्र सािग्री पेश गनय
सक्नेछन् ।
ि, त््स् ो कागजा वा िलु द्र सािग्रीको सम्बलन्ि अंश सम्बलन्ि देशको आलिकारिक संस्थाबाट अग्रेजी
भाषािा अनवु ाद गरिएको हुनु पनेछ ि त््स् ो कागजा वा िलु द्र सािग्री ि त््सिी अनवु ालद अंशिा िेलखएको
कुिािा कुनै लिलविा भएिा अनवु ालद अंश िान्् हुनेछ ।

५०.

मािसामानको प्रालवलिक लववरणमा उल्िेख गनवु पनन कुिाः नगिपालिकािे बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा
िािसािानको प्रालवलिक लवविण उल्िेख गदाय आवश््क ा अनसु ाि देहा्का कुिा उल्िेख गनयु पनेछ :(क) प्रस् ालव कािको ्ोजना, नक्शा ि लडजाईन,
(ख) लवि अफ क्वालन्टटीज,
(ग) िािसािानको सान्दलभयक भौल क था िसा्लनक लवशेष ा, अपेलक्ष का्यसम्पादन सम्बन्िी
लवशेष ा,
(घ) प्रालवलिक बनावट (कन्फीग््िु े शन)
(ङ) िािसािानको आ्ु अवलिभिको िालग आवश््क पने जगेडा पाटयपजू ाय ि उलल्िलख सेवा
उपिब्ि हुने वा नहुने,
(च) बोिपत्रका साथ पेश गनयपु ने िािसािानको लवविणात्िक पलु स् का वा निनू ा,
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(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)

अपेलक्ष का्यसम्पादन था गणु स् ि प्रत््ाभलू को लवविण,
वािे ण्टी था ििय सम्भाि सम्बन्िी व््वस्था,
िािसािानबाट वा ाविणिा कुनै प्रभाव पने भए त््स् ो प्रभाव ि त््स् ो प्रभाव कि गनय
अपनाउनु पने िापदण्ड,
आपलू य भएको िािसािान बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख भएको स्पेलसलफके शन
बिोलजिको भए नभएको कुिा पिीक्षण गनय अपनाइने िापदण्ड ि रिका, ि
नगिपालिकािे लनिायिण गिे को अन्् आवश््क कुिाहरु ।

५१.

लनमावण कायवको प्रालवलिक लववरणमा उल्िेख गनवु पनन कुराः नगिपालिकािे बोिपत्र सम्बन्िी
कागजा िा लनिायण का्यको प्रालवलिक लवविण उल्िेख गदाय आवश््क ा अनसु ाि देहा्का कुिाहरु उल्िेख गनयु
पनेछः–
(क) प्रस् ालव लनिायण का्यको का्यक्षेत्र ि उद्देश््,
(ख) लनिायणस्थिको भौल क प्रकृ ल ि अवस्था,
(ग) प्रस् ालव लनिायण का्यको लडजाईन, लनिायण, उपकिण जडान (इिे क्शन), उत्पादन, जडान
(इन्स्टिेशन) जस् ा का्यको लवविण,
(घ) लनिायण का्यको हिे क एकाई आईटिको अनिु ालन परििाण भएको लवि अफ क्वालन्टलटज,
(ङ) लनिायण का्यबाट वा ाविणिा प्रभाव पने भए त््स् ो प्रभावको लवविण ि त््स् ो प्रभाव कि गनय
अपनाउनु पने िापदण्ड,
(च) िेकालनकि, स््ालनटिी था ल्पलम्बङ्ग ि लवद्यु जडान सम्बन्िी काि सिे गनयपु ने भए सो
काि सम्बन्िी लवशेष प्रालवलिक स्पेलसलफके शन,
(छ) आपलू य गनयपु ने उपकिण ि पाटपजू ायको लवस् ृ लवविण,
(ज) अपेलक्ष का्यसम्पादन वा गणु स् िको प्रत््ाभलू सम्बन्िी लवविण,
(झ) लनिायण का्यको लवलभन्न चिणिा गरिने लनिीक्षण था पिीक्षण,
(ञ) का्य सम्पन्न पिीक्षण (कम्प्िीसन टेष्ट),
(ट) लनिायण का्य सम्पन्न भएपलछ लनिायण व््वसा्ीिे उपिब्ि गिाउनु पने प्रालवलिक कागजा ,
लनिायण भए बिोलजिको दरुु स् (एज लबल्ट) नक्शा, आवश््क ा अनसु ाि उपकिण सञ्चािन
पलु स् का (अपिे लटङ्ग म््ानअ
ु ि),
(ठ) लनिायण का्य स्वीकाि गनयको िालग नगिपालिकािे गनयपु ने लनिीक्षण ि का्यसम्पादन
(पिफििेन्स) पिीक्षण,
(ड) लनिायण का्य प्रािम्भ ि सम्पन्न गने सि्को का्य ालिका, ि
(ढ) नगिपालिकािे लनिायिण गिे को अन्् आवश््क कुिा ।

५२.

अन्् सेवाको लवविणिा उल्िेख गनयपु ने कुिाः बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा अन्् सेवाको लवविण उल्िेख गदाय
आवश््क ा अनसु ाि देहा्का कुिा खि
ु ाउनु पनेछ :(क) सेवाको प्र्ोजन ि का्यक्षेत्र,
(ख) अपेलक्ष का्यसम्पादन, सेवा प्रदा्किे प्रदान गनयपु ने काि ि सेवा,
(ग) बोिपत्रदा ािे बोिपत्रसाथ उपिब्ि गिाउनु पने लवविणात्िक पलु स् का वा निनू ा,
(घ) सेवा प्रदा्किे पािना गनयपु ने श य,
(ङ) सेवा प्रदा्किे प्रदान गिे को सेवा िल्ू ्ांङ्कन गने आिाि ि रिका,
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(च)
(छ)
(ज)
(झ)

काि वा सेवाको गणु स् ि पिीक्षण ि लनिीक्षण,
का्यसम्पादन ि गणु स् ि प्रत््ाभलू को लवविण,
सेवा प्रदा्किे प्रदान गनयपु ने ालिि ि सपु िीवेक्षणको लकलसि ि परििाण, ि
नगिपालिकािे लनिायिण गिे का अन्् आवश््क कुिा ।

५३.

बोिपत्र सभबन्िी कागजातमा समावेश गनवु पनन कागजातः नगिपालिकािे खरिद गरिने िािसािान, लनिायण
का्य वा अन्् सेवाको प्रकृ ल िाई लवचाि गिी बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा आवश््क ानसु ाि देहा्का कागजा
सिावेश गनयु पनेछः–
(क) बोिपत्र लनदेलशका था बोिपत्र फािाि,
(ख) बोिपत्र जिान को ढाँचा,
(ग) का्यसम्पादन जिान को ढाँचा,
(घ) पेश्की भक्त
ु ानी जिान को ढाँचा,
(ङ) खरिद सम्झौ ाको श य ि निनू ा,
(च) स्पेलसलफके शन ि नक्सा,
(छ) का्य प्रािम्भ ि सम्पन्न गने सि्को का्य ालिका, भक्त
ु ानी गरिने िद्रु ा, सािग्री उपिव्ि हुन
सक्ने स्रो ि स्थान,
(ज) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बिोलजिको लवविण,
(झ) बोिपत्रसाथ पेश गरिएका कागजा को वैि ाको लवष्िा सम्बलन्ि बोिपत्रदा ा लजम्िेवाि हुने
लवष्,
(ञ) नगिपालिकािे आवश््क ठानेका अन्् कागजा ।

५४.

बोिपत्र तयार गनन र पेश गनन लनदनशनः (१) नगिपालिकािे बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा बोिपत्र
्ाि गने ि पेश गने लनदेशन लददा देहा्का लवष्का सम्वन्ििा लनदेशन लदन सक्नेछः–
(क) बोिपत्र ्ाि गने भाषा,
(ख) अन् िायलरर् व््ापाििा प्र्क्त
ु हुने शव्दाविी ईन्टिनेशनि किलसय्ि टियस् (ईन्कोटम्र्स) अनसु ाि
िल्ू ् अलभव््क्त गने रिका,
(ग) सं्क्त
ु उपिि बािे आवश््क जानकािी,
(घ) बोिपत्रदा ािे बोिपत्रसाथ पेश गनयपु ने कागजा को सचू ी,
(ङ) बोिपत्रदा ािे पेश गनयपु ने िािसािानको निनू ा ि निनू ाको सखं ्ा,
(च) िािसािान खरिदको हकिा िािसािानको लनिाय ािे लसफारिस गिे को त््स् ो िािसािानको
जगेडा पाटपजू ायहरुको सचू ी था लनजसँग िहेको प्रत््ेक पाटयपजू ायको िौज्दा परििाण, प्रल
एकाई िूल्् ि खरिद सम्झौ ाको अवलि सिाप्त भएपलछ त््स् ो पाटयपजू ायको िल्ू ् वढ्ने
नवढ्ने सम्बन्िी कुिा उल्िेख गनयपु ने नपने,
(छ) बोिपत्रदा ािे आपलू य गने िािसािानको उत्पादक, उत्पादन भएको देश, ब्राण्ड, िोडि ि
क््ाटिग नम्वि बोिपत्रिा खुिाउनु पने कुिा,
(ज) खरिद कािबाहीका सम्बन्ििा बोिपत्रदा ािे कुनै कुिा बझ्ु न पिे िा त््स् ो कुिा स्पष्ट गनय
नगिपालिकाबाट ोलकएको सम्पकय कियचािीको नाि, पद ि ठे गाना,
(झ) बोिपत्रदा ािे खरिद सम्झौ ा बिोलजि नगिपालिकाका कियचािीिाई ािीि
प्रदान गनयपु ने भए वा त््स् ो लनका्िाई प्रलवलि हस् ान् िण गनयपु ने भए सो सम्बन्िी कुिा,
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(ञ)
(ट)
(ठ)

ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ४) बिोलजि प्रालवलिक क्षि ा गणना नहुने कुिा,
दालखिा भएका बोिपत्र स्वीकृ वा अस्वीकृ गने अलिकाि नगिपालिकािा सिु लक्ष
िहेको व््होिा, ि
नगिपालिकािे आवश््क ठानेका अन्् कुिा ।

५५.

बोिपत्र सभबन्िी कागजात स्वीकृत गनवु पननः बोिपत्र सम्बन्िी कागजा बोिपत्र आह्वान अगावै प्रिख
ु
प्रशासकी् अलिकृ वा लनजिे ोके को अलिकृ िे स्वीकृ गनयु पनेछ ।

५६.

बोिपत्र सभबन्िी कागजातको दस्तुरः (१) बोिपत्र सम्बन्िी कागजा खरिद गनय चाहने इच्छुक व््लक्त, फिय,
संस्था वा कम्पनीिे प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ वा लनजिे ोके को अलिकृ को दस् ख ि का्ायि्को छाप
िागेको बोिपत्र सम्बन्िी कागजा नगिपालिका वा ोलकएको अन्् लनका्बाट देहा् बिोलजिको दस् िु ल िी
लिनु पनेछः–
(क) बीस िाख रूपै्ाँभन्दा िालथ दईु किोड रूपै्ाँसम्िको िालग ीन हजाि रूपै्ाँ,
(ख) दईु किोड रूपै्ाँभन्दा िालथ दश किोड रूपै्ाँसम्िको िालग पाँच हजाि रूपै्ाँ,
(ग) दश किोड रूपै्ाँभन्दा िालथ पच्चीस किोड रूपै्ाँसम्िको िालग दश हजाि रूपै्ाँ,
(घ) पच्चीस किोड रूपै्ाँभन्दा िालथ जल सक
ु ै िकिका िालग बीस हजाि रूपै्ाँ
(२) कुनै व््लक्त, फिय, कम्पनी वा संस्थािे उपलन्ि (१) बिोलजिको दस् िु ि िाग्ने हुिाक वा कुिी्ि िहसि
ु
ल िी बोिपत्र सम्बन्िी कागजा वा प्रस् ाव आव्हान सम्बन्िी कागजा पठाईलदन लिलख अनिु ोि गिे िा
नगिपालिकािे त््स् ो व््लक्त, फिय, कम्पनी वा सस्ं थािाई हुिाक वा कुरि्ि िाफय बोिपत्र सम्बन्िी कागजा
पठाई लदनु पनेछ ।
ि, त््सिी पठाउँदा त््स् ो व््लक्त, फिय, कम्पनी वा संस्थािे बोिपत्र सम्बन्िी कागजा सि्िा नै प्राप्त गनय
नसके िा सोका िालग नगिपालिका जवाफदेही हुनेछैन ।

५७.

बोिपत्रको सूचनामा िागत अनमु ान खि
ु ाउनु पननः दईु किोड रूपै्ाँसम्िको िाग अनिु ान भएको
लनिायण का्यको बोिपत्र आब्हानको सचू नािा िाग अनुिान िकि खि
ु ाउनु पनेछ ।

५८. बोिपत्र आह्वानको सूचनामा खुिाउनु पनन कुराः नगिपालिकािे ऐनको दफा १४ िा उलल्िलख कुिाका
अल रिक्त बोिपत्र आह्वानको सचू नािा देहा् बिोलजिका थप कुिा सिे खि
ु ाउनु पनेछ –
(क) िालरर् वा अन् िायलरर्स् िको बोिपत्रको जानकािी,
(ख) पवू य्ोग्् ा, ्ोग्् ासलह वा ्ोग्् ािलह बोिपत्रको जानकािी,
(ग) बोिपत्र आह्वान गरिएको खरिद लवलिको जानकािी,
(घ) लवद्यु ी् बोिपत्र दालखिा गने रिकाको जानकािी,
(ङ) लन्ि ३३ को उपलन्ि (१) बिोलजि िाग अनुिानको िकि,
(च) लन्ि ३५ बिोलजिको सीलि बोिपत्र भए त््स् ो सीलि बोिपत्रदा ािाई लदनपु ने सचू ना,
(छ) ऐनको दफा १४ को उपदफा (८) बिोलजिको बोिपत्र भए स्वदेशी बोिपत्रदा ािे िात्र भाग लिन
पाउने कुिा,
(ज) ऐनको दफा १४ को उपदफा (११) बिोलजिको बोिपत्र भए स्वदेशी लनिायण व््वसा्ीसँगको स्ं क्त
ु
उपिििे प्राथलिक ा पाउने कुिा,
(झ) ऐन बिोलजि कािोसचू ीिा पिे को व््लक्त, फिय, संस्था वा कम्पनीका सञ्चािकिे न्ाँ फिय, कम्पनी वा
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(ञ)

सस्ं था खोिी कािोबाि गिे को भए त््स् ो व््लक्त, फिय, सस्ं था वा कम्पनीिे बोिपत्र पेश गनय नसक्ने कुिा,
नगिपालिकािे आवश््क ठानेका अन्् कुिा ।

५९.

लनमावण स्थिको भ्रमणः (१) बोिपत्र ्ाि गनय ि खरिद सम्झौ ा गनय आवश््क सचू ना प्राप्त गनय बोिपत्रदा ा
आफै वा लनजको कियचािी वा एजेन्टिाई आफ्नै खचयिा सम्भालव जोलखिप्रल आफै उििदा्ी हुने गिी लनिायण
स्थिको भ्रिण गनय गिाउन सक्नेछ ।
(२) नगिपालिकािे उपलन्ि (१) बिोलजि लनिायणस्थिको भ्रिण गनय अनिु ल लदनु पने भएिा त््स् ो अनुिल
लदनु पनेछ ।
(३) नगिपालिकािे बोिपत्रदा ािाई लनिायणस्थिको ्थाथय जानकािी लदन लन्ि ६० बिोलजि हुने बैठक अलघ
लनिायणस्थिको भ्रिण गिाउन सक्नेछ ।

६०.

बोिपत्र पेश गनवु पूववको बैठकः (१) नगिपालिकािे बोिपत्रदा ािाई बोिपत्र सम्बन्िी कागजा , प्रालवलिक
स्पेलसलफके शन, लनिायणस्थि वा अन्् ्स् ै कुिा सम्बन्िी जानकािी गिाउन बोिपत्र पेश गने अलन् ि लदनभन्दा
िालरर्स् िको बोिपत्र आह्वानको सचू नाको हकिा कम् ीिा दश लदन ि अन् िायलरर्स् िको बोिपत्र आह्वानको
सचू नाको हकिा कम् ीिा पन्र लदन अगावै बोिपत्रदा ाहरुको बैठकको आ्ोजना गनय सक्नेछ ।
ि, ऐनको दफा १४ को उपदफा (४क) ि (४ख) बिोलजि पनु ःबोिपत्र आह्वानको सचू ना गरिएको अवस्थािा
बोिपत्र पेश गनयु पवू यको बैठक सञ्चािन भई नसके को भए बोिपत्रदा ािाई पनु ःबोिपत्र सम्बन्िी कुिाहरूको थप
जानकािी लदन िालरर्स् िको बोिपत्रको हकिा कम् ीिा पाँच लदन ि अन् िायल् रर्स् िको बोिपत्रको हकिा
कम् ीिा सा लदन अगावै त््स् ो बैठकको आ्ोजना गनय सलकनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको बैठकिा बोिपत्रदा ािे नगिपालिकासिक्ष खरिद कािबाही सम्बन्िी कुनै प्रश्न वा
लजज्ञासा िाखन सक्नेछ ि नगिपालिकािे प्रश्नक ायहरुको श्रो उल्िेख नगिी सबै बोिपत्रदा ािाई त््स् ो प्रश्न वा
लजज्ञासाको जवाफ ि बैठकको िाईन््टु ्थालशघ्र उपिव्ि गिाउनु पनेछ ।
(३) उपलन्ि (१) बिोलजि भएको बैठकबाट बोिपत्र सम्बन्िी कागजा को कुनै प्रालवलिक वा व््ापारिक पक्षिा
हेिफे ि गनयपु ने देलखएिा नगिपालिकािे सो कागजा िा सोही बिोलजि संशोिन गिी बोिपत्र सम्बन्िी कागजा
खरिद गने सबै बोिपत्रदा ािाई त््स् ो संशोिन गरिएको ब््होिा त््स् ो बैठक भएको पोाोँच लदनलभत्र पठाउनु
पनेछ ।

६१.

बोिपत्र जमानतः (१) नगिपालिकािे खरिदको प्रकृ ल अनसु ाि सबै बोिपत्रदा ािाई सिान रुपिे िागु हुने गिी
स्वीकृ िाग अनुिान िकिको दईु देलख ीन प्रल श िकिको लसिालभत्र िही लनलश्च िकि ोकी बोिपत्र
आव्हानको सचू नािा बोिपत्रदा ािे बोपत्रसाथ पेश गने बोिपत्र जिान िकि उल्िेख गनयु पनेछ । ्स् ो िकि
नगदै वा वालणज्् बैंकिे जािी गिे को सो िकि बिाबिको बोिपत्र जिान हुनु पनेछ ।
ि, िाग अनिु ान नखल्ु ने वा एकाई दििात्र खुल्ने गिी बोिपत्र आव्हान गरिएको अवस्थािा नगिपालिकािे
बोिपत्र सम्बन्िी कागजा वा पवू य्ोग्् ा सम्बन्िी कागजा ि बोिपत्र आव्हानको सचू नािा बोिपत्र जिान को
िालग एकिुष्ट िकि ोक्न सक्नेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको बोिपत्र जिान को िान्् अवलि बोिपत्रको िान्् अवलिभन्दा कम् ीिा ीस
लदन बढीको हुनु पनेछ ।
(३) कुनै बोिपत्रदा ािे नगिपालिकािाई कुनै खास वालणज्् बैंक वा लविी् संस्थािे जािी गिे को बोिपत्र
जिान ग्राह्य हुने नहुने भन्ने कुिा खि
ु ाई लदन अनिु ोि गिे िा त््स् ो नगिपालिकािे सो सम्बन्ििा त्कािै
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जवाफ लदनु पनेछ ।
(४) लवदेशी बैंकिे जािी गिे को बोिपत्र जिान नेपाि लभत्रको वालणज्् बैकिे प्रल –प्रत््ाभलू (काउन्टि
ग््ािे न्टी) गिे को हुनु पनेछ ।
(५) नगिपालिकािे बोिपत्रको िान्् हुने अवलिलभत्र खरिद सम्झौ ा गिी सक्नु पनेछ । कुनै कािणवश सो
म््ादलभत्र खरिद सम्झौ ा गनय नसलकने भएिा िी पगु ेका सबै बोिपत्रदा ाहरूिाई बोिपत्रको िान्् हुने अवलि
बढाउन पत्र पठाउनु पनेछ ।
(६) उपलन्ि (५) बिोलजिको पत्र अनसु ाि बोिपत्रको िान्् हुने अवलि बढाउने वा नबढाउने भन्ने सम्बन्ििा
बोिपत्रदा ािे लनणय् गनय सक्ने छन् । बोिपत्रको िान्् हुने अवलि नबढाउने बोिपत्रदा ाको बोिपत्र जिान
जफ गनय पाईने छै न । बोिपत्रको िान्् हुने अवलि बढाउने बोिपत्रदा ािे सोही अनरुु प सम्बलन्ि बैंकबाट िान््
अवलि सिे थप गिी बोिपत्र जिान पेश गनयु पनेछ । ्सिी बोिपत्रदा ािे अवलि थप गिी बोिपत्र जिान
पेश नगिे िा बोिपत्रको िान्् हुने अवलि बढाएको िालनने छै न ।
(७) कुनै बोिपत्रदा ाको बोिपत्र जिान जफ भएको अवस्थािा नगिपालिकािे लनजिे िाखेको जिान िकि
आफूिाई भक्त
ु ानी गनय त््स् ो जिान जािी गने बैंक सिक्ष जिान िान्् िहने अवलि लभत्रै दावी गनयु पनेछ ।
(८) नगिपालिकािे ऐन वा ्स लन्िाविी बिोलजि जफ गनयु पने बोिपत्र जिान बाहेक अन्् बोिपत्र
जिान खरिद सम्झौ ा भएको ीन लदनलभत्र सम्बलन्ि बोिपत्रदा ािाई लफ ाय गनयु पनेछ ।
६२.

(क)
(ख)

बोिपत्र मान्य हुने अवलिः नगिपालिकािे बोिपत्र सम्बन्िी कागजा वा प्रस् ाव आव्हान सम्बन्िी
कागजा िा बोिपत्र वा पिािशय सेवाको प्रस् ावको िान्् हुने अवलि उल्िेख गदाय देहा् बिोलजिको अवलि
उल्िेख गनयु पनेछः–
दश किोड रुपै्ाँसम्ि िाग अनिु ान भएको बोिपत्र वा पिािशय सेवाको
प्रस् ावको िालग –
नब्बे लदन
दश किोड रुपै्ाँभन्दा जल सुकै बढी िाग अनिु ान भएको
बोिपत्र वा पिािशय सेवाको प्रस् ावको िालग –
एक स् बीस लदन

६३. बोिपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृत गनन आशयको सूचना लदने अवलिःः सावयजलनक लनका्िे बोिपत्र वा
प्रस् ाव खोिेको लिल िे बोिपत्र िान्् अवलिलभत्र बोिपत्र वा प्रस् ाव स्वीकृ गने आश्को सचू ना बोिपत्रदा ा वा
प्रस् ावदा ािाई लदनु पनेछ ।
६४.

बोिपत्रको आवश्यक प्रलत पेश गनवु पननः बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ािे पवू य ्ोग्् ाको प्रस् ाव, बोिपत्र वा
पिािशय सेवाको प्रस् ाव पेश गदाय पवू य ्ोग्् ा सम्बन्िी कागजा , बोिपत्र सम्बन्िी कागजा वा प्रस् ाव आव्हान
सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख भए बिोलजिको आवश््क प्रल पेश गनयु पनेछ ।
ि, िाग गरिए बिोलजिको बोिपत्र वा प्रस् ावको प्रल पेश नगिे को कािणबाट कुनै बोिपत्रदा ा वा
प्रस् ावदा ािाई प्रल स्पिायबाट वलञ्च गनय पाइने छै न ।

६५.

दताव लकताव राख्नु पनन र भपावई लदनु पननः (१) नगिपालिकािे पवू य्ोग्् ा सम्बन्िी कागजा , बोिपत्र सम्बन्िी
कागजा वा पिािशय सेवाको प्रस् ावको लबिी ि द ायको अलभिेख छुट्टा छुट्टै िाखनु पनेछ ।
(२) बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ा आफै िे वा लनजको प्रल लनलििे पवू य्ोग्् ाको प्रस् ाव, बोिपत्र वा पिािशय
सेवाको प्रस् ाव पेश गनय ल््ाएिा बलु झलिई लनजिाई लिल ि सि् खुिेको भपायई लदनु पनेछ ।
(३) उपलन्ि (२) बिोलजि प्राप्त भएको बोिपत्रको बालहिी खाििा उपलन्ि (१) बिोलजि द ाय लक ाबिा द ाय
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भएको द ाय नम्बि उल्िेख गनयु पनेछ ।
(४) बोिपत्र लबलि ि द ाय हुने सि् सिाप्त भएपलछ प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ वा लनजिे ोके को अलिकृ िे
उपलन्ि (१) बिोलजिको लक ाविा दस् ख गिी बन्द गनयु पनेछ ।
६६.

बोिपत्रको सुरिाः (१) नगिपालिकािे ्स लन्िाविी बिोलजि प्राप्त भएको बोिपत्र वा पिािशय सेवाको
प्रस् ाव सो बोिपत्र खोल्ने सि्अलघ कसैिे खोल्न नपाउने गिी सिु लक्ष वििे िाखनु पनेछ ।
(२) बोिपत्रकोसाथ पेश भएको निनू ाको लवशेष ा बोिपत्र खोल्नअ
ु लघ सावयजलनक नहुने गिी गोप्् ि सिु लक्ष
रिकािे िाखनु पनेछ ।

६७.

बोिपत्र लिताव वा संशोिनः (१) लवद्यु ी् बोिपत्र वा प्रस् ावको हकिा त््स् ो बोिपत्र वा प्रस् ाव पेशगने
अलन् ि सि् अवलिसम्ि लवद्यु ी् सञ्चाि िाध््िबाट लफ ाय वा सश
ं ोिन गनय सलकनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको लवद्यु ी् बोिपत्र वा प्रस् ाव बाहेक अन्् रिकाबाट बोिपत्र वा प्रस् ाव पेशगने
बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ािे आफूिे पेश गिे को बोिपत्र वा प्रस् ाव लफ ाय लिन वा संशोिन गनय चाहेिा
बोिपत्र वा प्रस् ाव पेशगनय ोलकएको अलन् ि सि् सिाप्त हुनभु न्दा चौबीस घण्टा अगावै लसिबन्दी लनवेदनको
खािको बालहिी भागिा देहा् बिोलजिका कुिा उल्िेख गिी बोिपत्र वा प्रस् ाव लफ ाय वा संशोिनको िालग
लनवेदन लदनु पनेछः–
(क) बोिपत्र वा प्रस् ावको लवष्,
(ख) बोिपत्र वा प्रस् ाव आह्वान लनका् वा अलिकािीको नाि ि ठे गाना,
(ग) बोिपत्र वा प्रस् ाव सश
ं ोिन गरिएको वा लफ ाय िाग गरिएको लवष्, ि
(घ) बोिपत्र वा प्रस् ाव खोल्ने लदन ि सि्िा िात्र खोल्नु पने ।
(३) उपलन्ि (२) बिोलजिको लनवेदन एक पटकभन्दा बढी लदन पाइने छै न ।
(४) उपलन्ि (२) बिोलजिको लनवेदन था एक पटक संशोिन भइसके को बोिपत्र वा प्रस् ाव लफ ाय लिन सलकने
छै न ।
(५) बोिपत्र वा प्रस् ावदा ािे आफूिे पेश गिे को बोिपत्र वा प्रस् ाव लफ ाय लिन वा सश
ं ोिन गनयु पदाय बोिपत्र
वा प्रस् ाव पेश गदाय जनु िाध््िबाट बोिपत्र वा प्रस् ाव पेश गिे को हो सोही िाध््िबाट िात्र लफ ाय वा संशोिन
गनय सक्नेछ ि फिक िाध््िबाट पेश गिे को लनवेदन उपि कािबाही हुने छै न ।
(६) उपलन्ि (२) बिोलजिको लसिबन्दी लनवेदन खाि प्राप्त हुन आएिा नगिपालिकािे त््स् ा खाि लन्ि ६६
बिोलजि सिु लक्ष िाखनु पनेछ ।

६८.

बोिपत्र खोल्नेः (१) प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ िे द ाय भएका बोिपत्र वा प्रस् ाव लन्ि १७ बिोलजिको
खरिद अलिकािीको सं्ोजकत्विा बोिपत्र वा प्रस् ाव खोल्न कम् ीिा दईु जना सदस्् िहने सलिल गठन गिी
बोिपत्रदा ा वा लनजको प्रल लनलिको िोहवििा पवू यलनिायरि सि्िा बोिपत्र वा प्रस् ाव खोल्न िगाउनु पनेछ ।
ि, बोिपत्रदा ा वा लनजको प्रल लनलि उपलस्थ नभएको कािणिे िात्र बोिपत्र खोल्न बािा पने छै न ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि बोिपत्र खोल्नअ
ु लघ म््ाद नाघी प्राप्त हुन आएको बोिपत्रको खाि, बोिपत्र लफ ाय वा
संशोिन गनयको िालग लदइएको लनवेदनको खाि ि िी पवू यक द ाय भएका बोिपत्रको खाििाई छुट््ाई म््ाद नाघी
प्राप्त हुन आएका बोिपत्र नखोिी सम्बलन्ि बोिपत्रदा ािाई लफ ाय गनयु पनेछ । ्सिी लफ ाय गदाय सोको व््होिा,
लिल ि सि् सिे खि
ु ाई खरिद कािबाहीको प्रल वेदन ्ाि गनयु पनेछ ।
(३) उपलन्ि (२) बिोलजि बोिपत्र लफ ाय गिे पलछ बोिपत्रदा ािे लफ ाय गनय िाग गिे को बोिपत्रको खाि खोिी
त््स् ो बोिपत्रदा ाको नाि पढेि सनु ाउनु पनेछ ि त््सपलछ बोिपत्र संशोिन गनयको िालग लदइएका सवै खाि
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खोिी त््स् ा खािलभत्र िहेको ब््होिा पढेि सनु ाउनु पनेछ ।
(४) उपलन्ि (३) बिोलजिको व््होिा पढी सके पलछ दालखिा भएका बोिपत्र ििैसंग खोिी त््स् ो बोिपत्रको
देहा्को कुिा पढेि सनु ाई सोको िचु ल्ु का ्ाि गनयु पनेछ ि त््स् ो िचु ल्ु कािा उपलस्थ बोिपत्रदा ा वा लनजको
प्रल लनलिको दस् ख गिाउनु पनेछोः –
(क) बोिपत्रदा ाको नाि ि ठे गाना,
(ख) बोिपत्रको कबोि अङ्क,
(ग) बोिपत्रिा कुनै छुट लदन प्रस् ाव गरिएको भए सोको व््होिा,
(घ) प्रालवलिक स्पेलसलफके शनको लवकल्प प्रस् ाव गरिएको भए सोको कबोि अङ्क,
(ङ) बोिपत्र जिान भए वा नभएको,
(च) अङ्क ि अक्षिका बीच लभन्न ा भए सो लभन्न ाको लवविण,
(छ) बोिपत्र फािाि (िेटि अफ लबड) ि िल्ू ् सचू ी (प्राइस सेड््ि
ु ) िा बोिपबदा ा वा लनजको
प्रल लनलिको हस् ाक्षि भए वा नभएको,
(ज) बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा सच््ाईएको वा के ििेट गिे कोिा के ििेट गिी उल्िेख गिे को िकि
ि व््होिा,
(झ) के ििेट भएको वा सच््ाइएको स्थानिा बोिपत्रदा ा वा लनजको प्रल लनलिको हस् ाक्षि भए वा
नभएको,
(ञ) बोिपत्र फािाििा बोिपत्रदा ािे कुनै कै लफ् उल्िेख गिे को भए सोको व््होिा ि दििे ट
लवविण िाग गिे को भए सोको लवविण, ि
(ट) नगिपालिकािे उप्क्त
ु ठानेको अन्् आवश््क कुिा ।
(५) ्स लन्ि बिोलजि बोिपत्र खोल्दाको सि्िा बोिपत्र स्वीकृ वा अस्वीकृ गने लनणय् गनय सलकने छै न ।
(६) उपलन्ि (१) बिोलजि बोिपत्र वा प्रस् ाव खोल्दा लन्ि ३७ ि ३८ बिोलजिको बोिपत्र वा प्रस् ाव भए
ऐनको दफा ३२ बिोलजिको प्रलि्ाबाट बोिपत्र वा प्रस् ावको बालहिी खाि खोिी आलथयक प्रस् ाविाई नखोिी
छुट््ाई लन्ि ६६ बिोलजि सुिलक्ष िाखनु पनेछ ।
६९.

बोिपत्रको पूणवताको परीिणः बोिपत्रको पणू य ाको पिीक्षण गदाय िल्ू ्ाङ्कन सलिल िे ऐनको दफा २३ को
उपदफा (३) िा उल्िेख भएका कुिाको अल रिक्त देहा्का कुिाको पिीक्षण गनयु पनेछः
(क) बोिपत्रदा ा व््लक्तग रुपिा वा सं्क्त
ु उपििको साझेदािको रुपिा एकभन्दा वढी बोिपत्रिा संिग्न
भए वा नभएको,
(ख) बोिपत्रदा ा ऐनको दफा ६३ को उपदफा (२) ि (३) बिोलजि खरिद कािबाहीिा भाग लिन अ्ोग्् भए
वा नभएको,
(ग) नगिपालिकाबाट वा नगिपालिकािे ोके को अन्् लनका्बाट लबलि भएको बोिपत्र सम्बन्िी
कागजा िा बोिपत्र पेश भए नभएको,
घ)
सम्बलन्ि व््लक्त, फिय, संस्था वा कम्पनी आफै िे खरिद गिे को बोिपत्र सम्बन्िी कागजा भिी पेश
गिे वा नगिे को ।

७०.

बोिपत्रको मूल्यांङ्कनः (१) अन् िायलरर्स् िको बोिपत्रिा बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा बोिपत्रको िूल््
लवलभन्न िद्रु ािा उल्िेख गनय सलकने व््वस्था भएिा त््स् ो बोिपत्रहरुका िल्ू ्िाई सोही कागजा िा उल्िेख
भए बिोलजिको लवलनि्दि ि िद्रु ा अनसु ाि एउटै िल्ू ्िा परिव यन गिी बोिपत्रको िूल््ांङ्कन ि ि
ु ना गनयु पनेछ।
(२) बोिपत्रको िूल््ाङ्कन ि ि
ु ना गदाय िूल्् अलभवृलद्ध कि बाहेकको कबोि अङ्क का्ि गिी ुिना गनयु
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पनेछ ।
(३) प्रचलि ऐन वा ्स लन्िाविीिा व््वस्था गरिए बिोलजि वाहेक कुनै बोिपत्रदा ा वा आलिकारिक रुपिा
लनणय् प्रकृ ्ािा संिग्न नभएका अन्् कुनै व््लक्तिाई बोिपत्रको पिीक्षण, त््स् ो पिीक्षण गने लसिलसिािा
बोिपत्रदा ासँग िाग गरिएको जानकािी वा प्राप्त जानकािी, िल्ू ्ाङ्कन था ुिनासँग सम्बलन्ि जानकािीहरु
लदन पाइने छै न ।
(४) िल्ू ्ाङ्कन सलिल िे ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बिोलजि िल्ू ्ाङ्कनको िालग सिावेश भएका
बोिपत्रको िूल््ाङ्कन गदाय त््स् ो बोिपत्रको बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख भएको आिाि ि रिका
अनसु ाि गनयु पनेछ ।
(५) उपलन्ि (४) बिोलजि बोिपत्रको िल्ू ्ांङ्कन गदाय बोिपत्रको प्रालवलिक, व््ापारिक ि आलथयक पक्षको
िल्ू ्ांङ्कन गनयु पनेछ ।
(६) बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उल्िेलख क्षेत्र, गणु स् ि, लवशेष ा, श ,य का्य सम्पादन वा अन्् कुनै
आवश््क ािा ालत्वक फिक ि गलम्भि असि नपने नगिपालिकािाई स्वीका्य सानाल ना फिक भएका
बोिपत्रहरुिाई सािभू रुपिा प्रभावग्राही बोिपत्र िालननेछ ि त््स् ा बोिपत्रको िल्ू ्ाङ्कन गदाय िाग िा कुनै
प्रभाव पने भएिा त््स् ो प्रभावको िल्ू ् सिान आिाििा का्ि गिी बोिपत्रको कबोि अङ्किा सिा्ोजन
गिी बोिपत्रको िल्ू ्ाङ्लक िकि लनकाल्नु पनेछ ।
(७) उपलन्ि (६) ि लन्ि ७१, ७२ ि ७३ बिोलजि लनकालिएको बोिपत्रको िल्ू ्ांङ्लक िकि बोिपत्रको
ि
ु ना गने प्र्ोजनको िालग िात्र प्र्ोग हुनेछ ि खरिद सम्झौ ाको िल्ू ्िा सिावेश गनय पाईने छै न ।
(८) बोिपत्रको िि
ू प्रल ि प्रल लिलप प्रल िा िूल्् वा अन्् कुनै कुिािा लभन्न ा पाइएिा िि
ू प्रल िा उल्िेख
भएको िल्ू ् वा कुिा िान्् हुनेछ ।
(९) िल्ू ्ांङ्कन सलिल िे उपलन्ि (६) बिोलजिको सानाल ना फिककोोे िूल्् का्ि गदाय सम्बलन्ि कािको
िाग अनिु ान वा प्रचलि बजाि िल्ू ् वा व््ाजदिको आिाििा का्ि गनयु पनेछ । त््स् ो िाग अनिु ान,
प्रचलि बजाि िल्ू ् वा व््ाज दि लनलश्च नभएको अवस्थािा सोही आइटिको अन्् सािभू रुपिा प्रभावग्राही
बोिपत्रिा उल्िेख भएको िल्ू ्को औस का आिाििा का्ि गनयु पनेछ ।
(१०) ्स लन्ि बिोलजि का्ि गरिने िल्ू ्को औलचत्् ाको सम्बन्ििा बोिपत्रदा ासँग पिािशय गनयु हुदनै ।
७१.

बोिपत्रको प्रालवलिक पिको मूल्यांङ्कनः (१) िल्ू ्ांङ्कन सलिल िे लन्ि ७० को उपलन्ि (५) बिोलजि
बोिपत्रको प्रालवलिक पक्षको िल्ू ्ाङ्कन गदाय देहा्का कुिाको िल्ू ्ांङ्कन गनयु पनेछ :(क) िािसािान आपलू य, लनिायण का्य वा अन्् सेवाको क्षेत्र,
(ख) िखु ् िखु ् िािसािान, लनिायण का्य वा अन्् सेवाको प्रालवलिक स्पेलसलफके शन ि का्य सञ्चािन था
का्य सम्पादन (अपिे लटङ्ग एण्ड पफय िेन्स) लवशेष ाहरु, ि
(ग) वािे लण्टको सि्ावलि ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि िल्ू ्ांङ्कन गदाय बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उलल्िलख कुिा ि बोिपत्रदा ािे
बोिपत्रिा उल्िेख गिे को कुिािा कुनै लभन्न ा पाइएिा िल्ू ्ांङ्कन सलिल िे सो लभन्न ा सिे उल्िेख गनयु पनेछ।
(३) उपलन्ि (२) बिोलजिको लभन्न ाको िल्ू ् बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख भए बिोलजिको आिाि ि
रिका बिोलजि गणना गिी का्ि गनयु पनेछ ।

७२.

बोिपत्रको व्यापाररक पिको मल्ू यांङ्कनः (१) लन्ि ७१ बिोलजि बोिपत्रको प्रालवलिक पक्षको
िल्ू ्ांङ्कन भएपलछ िूल््ाङ्कंन सलिल िे त््स् ो बोिपत्रको लन्ि ७० को उपलन्ि (५) बिोलजि व््ापारिक
पक्षको िल्ू ्ांङ्कन गदाय देहा्का कुिाको िल्ू ्ांङ्कन गनयु पनेछ :29

(क)
(ख)
(ग)

िािसािान, लनिायण का्य वा अन्् सेवा आपलू य वा सम्पन्न गने अवलि,
भक्त
ु ानीको श य,
बोिपत्रदा ािे सि्िा काि सम्पन्न नगिे वाप ल नयु पने पवू यलनिायरि क्षल पलू य था सि्
अगावै का्य सम्पन्न गिे वाप पाउने बोनस,
(घ) प्रत््ाभलू सम्बन्िी बोिपत्रदा ाको दाल्त्व,
(ङ) बोिपत्रदा ािे पिू ा गनयपु ने दाल्त्व,
(च) बोिपत्रदा ािे प्रस् ालव खरिद सम्झौ ािा अन्् कुनै श य थप गिे को भए त््स् ो श य ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि िल्ू ्ांङ्कन गदाय बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उलल्िलख कुिा ि बोिपत्रदा ािे
बोिपत्रिा उल्िेख गिे को कुिा जाँची कुनै लभन्न ा पाइएिा िल्ू ्ाङ्कन सलिल िे सो लभन्न ा सिे उल्िेख गनयु
पनेछ ।
(३) िल्ू ्ाङ्कन सलिल िे उपलन्ि (२) बिोलजिको लभन्न ाको िल्ू ् का्ि गदाय बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा
उल्िेख भए बिोलजिको आिाि ि रिका बिोलजि गणना गिी का्ि गनयु पनेछ ।
७३.

बोिपत्रको आलथवक पिको मूल्यांङ्कनः (१) लन्ि ७१ ि ७२ बिोलजि बोिपत्रको प्रालवलिक ि व््ापारिक
पक्षको िल्ू ्ांङ्कन भएपलछ त््स् ो बोिपत्रको आलथयक पक्षको िल्ू ्ांङ्कन गनयु पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि आलथयक पक्षको िल्ू ्ांङ्कन गदाय प्रालवलिक ि व््ापािीक पक्षका कुिाहरुिध््े
आवश््क कुिाहरुको ि आवश््क ानसु ाि देहा्का कुिा सिे को बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख भएको
आिाि ि रिका बिोलजि िल्ू ् लनिायिण गिी बोिपत्रको िूल््ांलक िकि का्ि गनयु पनेछ ोः–
(क) आन् रिक ढुवानी खचय,
(ख) प्रालवलिक लवशेष ा ।
(३) उपलन्ि (२) को खण्ड (ख) बिोलजि प्रालवलिक लवशेष ाको िल्ू ्ांङ्कन गदाय बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा
उलल्िलख खरिद सम्बन्िी न््नू ि दि, क्षि ा वा प्रल फिभन्दा वढी दि, क्षि ा वा प्रल फिको बोिपत्र पेश
भएकोिा िूल््ांङ्कन सलिल िे न््नू ि दि, क्षि ा वा प्रल फिको िात्र िूल््ाङ्कन गनयु पनेछ ।
(४) बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा स्वदेशी िािसािान ि स्थानी् लनिायण व््वसा्ीिाई प्राथलिक ा लदईने कुिा
उल्िेख भएकोिा बोिपत्रको आलथयक पक्ष िल्ू ्ाङ्कन गदाय िल्ू ्ांङ्कन सलिल िे स्वदेशी िािसािान वा लनिायण
व््वसा्ीिाई लदईने प्राथलिक ाको िकि गणना गिी त््स् ो िकि लवदेशी बोिपत्रदा ाको कबोि अङ्किा जोडी
िल्ू ्ांलक अङ्क का्ि गनयु पनेछ ।
(५) िूल््ांङ्कन सलिल िे बोिपत्र िूल््ाङ्कन गदाय बोिपत्रदा ािे लसफारिस गिे को जगेडा पाटयपजू ायका
सम्बन्ििा लवचाि गनयु हुदँ नै ।

७४. लनमावण कायवको बोिपत्रको लवशेष मूल्यांङ्कनःः (१) लनिायण का्यको बोिपत्र िल्ू ्ांङ्कन गदाय
िल्ू ्ांङ्कन
सलिल िे लन्ि ७१, ७२ ि ७३ िा उलल्िलख कुिाको अल रिक्त देहा्का कुिाको िल्ू ्ाङं ् कन गनयु पनेछ
:(क) लनिायण का्यको का्य ्ोजना, का्य सम्पादन ालिका ि परिचािन सि् बोिपत्र सम्बन्िी
कागजा िा उल्िेख भए अनुसािको भए वा नभएको,
(ख) बोिपत्रदा ािे लवि अफ क्वालन्टटीिा संिग्न आइटिको िालग उल्िेख गिे को प्रल एकाइ दि
लवश्वसनी् भए वा नभएको,
(ग) कबोि अङ्क देहा्को कािणिे असन् लु ि भए वा नभएकोोोः–
(१) खरिद सम्झौ ाको प्रािलम्भक चिणिा गनयु पने कािको आइटिको िालग बोिपत्रदा ािे
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अस्वाभालवक उच्च दि उल्िेख गिे कोिे, वा
(२) बोिपत्रदा ािे लबि अफ क्वालन्टटीको कुनै आइटििा न््नू अनिु ान भएको भनी
लवश्वास गिे को आइटिको िालग लनजिे अस्वाभालवक उच्च दि उल्िेख गिे कोिे ।
(घ) बोिपत्रदा ािे पेश गिे को ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बिोलजिको लवविण
अनरू
ु प सो लनिायण का्य सम्पन्न गनय सक्ने लनजको प्रालवलिक क्षि ा भए वा नभएको ।
(२) उपलन्ि (१) को खण्ड (ग) बिोलजिको अवस्थािा वा बोिपत्रदा ािे सन् ोषजनक रुपिा काि सम्पन्न गनय
नसक्ने गिी न््नू कबोि अङ्क उल्िेख गिे को वा लनिायण का्यको क्षेत्र वा प्रालवलिक स्पेलसलफके शन गि रुपिा
बझु ी वा नबझु ी अस्वाभालवक न््नू कबोि अङ्क उल्िेख गिे को वा प्रािलम्भक चिणिा गरिने लनिायण का्यको
िालग बढी दििे उल्िेख गिे को (फ्रन्ट िोलडङ्ग) छ छै न भन्ने कुिा िल्ू ्ाङ्कन सलिल िे जाँच गनयु पनेछ । त््सिी
न््नू कबोि अङ्क उल्िेख गिे को अवस्थािा िल्ू ्ांङ्कन सलिल िे त््स् ो बोिपत्रदा ासँग दि लवश्ले षण
सलह को स्पष्टीकिण िाग गनयु पनेछ ।
(३) िूल््ांङ्कन सलिल िे उपलन्ि (२) बिोलजि िागेको स्पष्टीकिण सन् ोषजनक भएिा त््स् ो बोिपत्रदा ासँग
लनजको कबोि अङ्कको आठ प्रल श िे हुने िकि बिाबिको थप का्य सम्पादन जिान लिई बोिपत्र स्वीकृ
गने लसफारिस गनय ि त््स् ो स्पष्टीकिण सन् ोषजनक नभएिा त््स् ो बोिपत्र अस्वीकृ गनय लसफारिस गनय सक्नेछ।
(४) उपलन्ि (३) बिोलजि लिइएको थप का्य सम्पादन जिान अलन् ि लवि भक्त
ु ानी भएपलछ लफ ाय गनयु पनेछ ।
७५.

प्रलतवेदन पेश गनवु पननः िल्ू ्ांङ्कन सलिल िे लन्ि ६९, ७०, ७१, ७२, ७३ ि ७४ बिोलजि गिे को पिीक्षण
था िल्ू ्ाङ्कनको लवस् ृ लवश्ले षण ि देहा्का कुिा खि
ु ाई सोको प्रल वेदन ्ाि गनयु पनेछ ि सो प्रल वेदन
िल्ू ्ांङ्कन का्य शरुु गिे को लिल िे पन्रि् लदनलभत्रिा नगिपालिकािा पेश गनयु पनेछः–
(क) बोिपत्रदा ाको नाि ि ठे गाना,
(ख) बोिपत्रदा ाहरुको कूि कबोि िकि ि िद्रु ा,
(ग) ऐनको दफा २३ को उपदफा (८) ि (९) बिोलजि त्रलु ट सच््ाईएको भए त््स् ो त्रलु ट सच््ाई
का्ि भएको कूि कबोि िकि ि िद्रु ा,
(घ) बोिपत्रदा ािे कुनै छुट लदन प्रस् ाव गरिएको कुिा आलथयक प्रस् ाव खोिेको िचु ल्ु कािा
उल्िेख भएको भए िल्ू ्ांङ्कन सलिल िे त््सिी छुट लदन प्रस् ाव गरिएको िकि सिा्ोजन
गिे को कुिा,
(ङ) ऐनको दफा १३ उपदफा (२) को खण्ड (च) बिोलजि बोिपत्र ि
ु ना गनय प्र्ोग भएको िद्रु ा ि
उलल्िलख लिल को लवलनि् दिको आिाििा का्ि भएको िकि,
(च) ऐनको दफा २३ को उपदफा (२), (३), (४) ि (६) बिोलजि पिीक्षण गदाय पाईएका आिािहरु,
(छ) ऐनको दफा २५ को उपदफा (८) बिोलजि न््नू ि िूल््ांङ्लक सािभू रुपिा प्रभावग्राही
बोिपत्रको िल्ू ्ाकंनको आिाि ि िीका ।

७६.

बोिपत्र स्वीकृत गनन अलिकारीः (१) देहा्को िकिको बोिपत्र स्वीकृ गने अलिकाि देहा् बिोलजिक
क) एक किोड रूपै्ाँसम्िको िाजपत्राङ्लक ृ ी् श्रेणी वा सो सिहको शाखा प्रिख
ु
(ख) पाँच किोड रूपै्ाँसम्िको िाजपत्राङ्लक लि ी् श्रेणीको वा सो सिहको शाखा/िहाशाखा प्रिख
ु
(ग) दश किोड रूपै्ाँसम्ि िकिको प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ
(घ) दश किोड रूपै्ा भन्दा बढी िकिको प्रिख
ु

७७.

मािसामानको नमूनाः (१) बोिपत्र िल्ू ्ांङ्कन हुदँ ा असफि भएको बोिपत्रदा ािे आफूिे पेश गिे को
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िािसािानको निनू ा लफ ाय लिन नगिपालिका सिक्ष खरिद सम्झौ ा भएको सा लदनलभत्र लिलख रुपिा अनिु ोि
गनय सक्नेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि अनिु ोि भएकोिा त््स् ो िािसािानको निनू ा पिीक्षणिा नष्ट नभएको भए ढुवानी
गने ि प््ाके लजङ गने िगा् का सम्पणू य खचय बोिपत्रदा ािे नै व््होने गिी त््स् ो निनू ा नगिपालिकािे लनजिाई
लफ ाय गनयु पनेछ ।
(३) स्वीकृ बोिपत्रको बोिपत्रदा ािे पेश गिे को िािसािानको निनू ाको आपलू य गरिने िािसािानसँग ि
ु ना
गने प्र्ोजनको िालग नगिपालिकािे बोिपत्र िूल््ांङ्कन सलिल बाट प्रिालण गिाई सिु लक्ष िाखनु पनेछ ।
पररच्छे द–६
परामशव सेवा सभबन्िी व्यवस्था
७८.

कायव िेत्रगत शतव तयार गनवु पननः नगिपालिकािे पिािशय सेवा खरिद गनयको िालग देहा्का कुिा सलह को
का्य क्षेत्रग श य ्ाि गनयु पनेछः–
(क) पिािशयदा ािे गनयु पने कािको पृष्ठभलू ि ि उद्देश््,
(ख) पिािशयदा ाको का्यक्षेत्र ि लनजिे सम्पादन गनयु पने काि,
(ग) कािसगं सम्बलन्ि अध्््न था आिािभू ््ाक
ं उपिब्ि भए सोको लवविण,
(घ) पिािशयदा ािे नगिपालिकािाई कुनै ज्ञान वा शीप हस् ान् िण गनयु पने भए सो सम्बन्िी
लवविण,
(ङ)
ालिि प्रदान गनयपु ने भए ालिि लदनु पने कियचािीको सखं ्ा,
(च) पिािशयदा ाको िखु ् जनशलक्तको काि था ्ोग्् ा ि लनजिे गनयपु ने कािको िालग िाग्ने अनुिालन
सि्,
(छ) पिािशयदा ािे काि शरुु गने ि सम्पादन गरिसक्नु पने सि्,
(ज) नगिपालिकािे पिािशयदा ािाई उपिब्ि गिाउने सचू ना, भौल क सलु विा, उपकिणको लवविण, ि
(झ) पिािशयदा ािे पेश गनयपु ने प्रल वेदन, ््ाक
ं , नक्सा, सभे प्रल वेदन आलदको लवविण ।

७९.

खुिा रुपमा आशयपत्र माग गरी संलिप्त सूची तयार गनवपु ननः (१) नगिपालिकािे बीस िाख रुपैं्ाँभन्दा बढी
िल्ू ्को पिािशय सेवा खरिद गनय ऐनको दफा ३० बिोलजि सूचना प्रकाशन गिी आश्पत्र िाग गनयु पनेछ ।
(२) सािान्् ्ा दश किोड रुपै्ाँभन्दा बढी िकिको पिािशय सेवा खरिद गनयु पिे िा अन् िायलरर्स् िको आश्पत्र
िाग गनयु पनेछ ।
(३) उपलन्ि (१) ि (२) बिोलजि आश्पत्र िाग गने सचू नािा देहा्का कुिाहरु खि
ु ाउनु पनेछ:(क) नगिपालिकाको नाि ि ठे गाना,
(ख) प्रस् ालव काि वा आ्ोजनाको सािान्् लवविण,
(ग) प्रस् ालव कािको खचय व््होने स्रो ,
(घ) आश्पत्रदा ाको ्ोग्् ा,
(ङ) आश्पत्रदा ा फिय वा कम्पनी भए,
(१) फिय वा कम्पनीको लवविण, संगठन ि कियचािी,
(२) दईु वा दईु भन्दा बढी फिय वा कम्पनीिे सिहू , सगं ठन वा स्ं क्त
ु उपििको रुपिा
पिािशय सेवा लदने भए त््स् ा फिय वा कम्पनीको नाि, ठे गाना, लवविण था िखु ् भई
काि गने फिय वा कम्पनीको नाि,
32

(३) लवग सा वषयिा सम्पन्न गिे को सिान प्रकृ ल को काि ि स्थानको लवविण, ि
(४) प्रस् ालव का्यिा संिग्न हुने प्रिख
ु जनशलक्तको वै्लक्तक लवविण ।
(च) व््लक्तग पिािशयदा ाको हकिा लवग चाि वषयिा सम्पन्न गिे को सिान प्रकृ ल को काि ि
स्थानको लवविण था लनजको वै्लक्तक लवविण,
(छ) प्रस् ालव का्य सम्पन्न गनय िाग्ने अनिु ालन सि्,
(ज) सलं क्षप्त सचू ीिा पिे का व््लक्त, फिय, सस्ं था वा कम्पनीबाट िात्र पिािशय सेवा खरिद सम्बन्िी
प्रस् ाव िाग गरिने कुिा,
(झ) आश्पत्रदा ािे पेश गनयु पने कागजा हरु,
(ञ) आश्पत्र ्ाि गने लनदेशन ि आश्पत्र पेश गने अलन् ि लिल था स्थान, ि
(ट) नगिपालिकासँग सम्पकय गने ठे गाना ि सम्पकय व््लक्त ।
(४) अन् िायलरर्स् िको आश्पत्र िाग गदाय एक ह िालथको अलिकािीको लस्वकृ ल लिनु पनेछ ।
(५) ्स लन्ि बिोलजि पनय आएका आश्पत्रदा ाको ्ोग्् ा, अनभु व ि क्षि ा सिे िल्ू ्ांङ्कन गिी त््स् ो
आश्पत्रदा ाको ्ोग्् ा, अनभु व ि क्षि ा िल्ू ्ाङ्कन गने आिाि सिे ्लकन गिी त््स् ो पिािशय सेवा लदन
सक्ने आस्पत्रदा ाको छनौट गनयु पनेछ ।
ि, स्वीकृ िल्ू ्ाङ्कनका आिािहरू आश्पत्र दालखिा भई सके पलछ परिव यन गिी िूल््ाङ्कन गनय सलकने छै न
(६) अन् िायलरर्स् िको आश्पत्रदा ाको छनौट गदाय लवलभन्न िि
ु क
ु , पृष्ठभलू ि ि एक स्थानी् फिय वा
कम्पनीको छनौट गनयु पनेछ ।
(७) उपलन्ि (१) बिोलजिको सचू ना बिोलजि आश्पत्र पेश नगने ख्ाल प्राप्त पिािशयदा ासंग सम्पकय गिी
लनजको नाि सलं क्षप्त सचू ीिा सिावेश गनय सलकनेछ ।
(८) ्स लन्ि बिोलजि आश्पत्रदा ाको छनौट गदाय वा उपलन्ि (७) बिोलजि नाि सिावेस गदाय कम् ीिा
ीन वटा आश्पत्रदा ा छनौट हुन नसके पनु ः सचू ना प्रकाशन गिी आश्पत्र िाग गनयु पनेछ ।
(९) उपलन्ि (८) बिोलजि दोस्रो पटक सचू ना प्रकाशन गदाय पलन कम् ीिा ीन वटा आश्पत्र छनौट हुन
नसके िा छनौट भएका जल आश्पत्रदा ाको िात्र सचू ी का्ि गनय सलकनेछ ।
(१०) ्स लन्ि बिोलजि ्ाि भएको सचू ीको जानकािी आश्पत्र पेश गने सबै आश्पत्रदा ािाई लदनु पनेछ
(११) उपलन्ि (२) बिोलजि पिािशय सेवाको खरिदको हकिा लवदेशी आश्पत्रदा ािे स्वदेशी पिािशयदा ा
व््लक्त, फिय वा कम्पनीसँग सं्ुक्त उपिि गिे िा त््स् ो लवदेशी आश्पत्रदा ािाई प्राथलिक ा लदन सलकनेछ ।
ि, ्सिी सं्क्त
ु उपिि का्ि गदाय दोहोिो पने गिी सं्क्त
ु उपिि गनय सलकने छै न ।
(१२) उपलन्ि (५) बिोलजि क्षि ाको िूल््ाङ्कन गदाय पिािशय सेवाको कूि िाग अनुिानको एक स् पचास
प्रल श िा नबढ्ने गिी हुने कािोबाि िकि (टनयओभि) को आिाि लिनु पनेछ ।
(१३) उपलन्ि (५) बिोलजि आश्पत्रदा ाको छनौट गदाय लन्ि ६३ बिोलजिको अवलिलभत्र का्य सम्पन्न हुने
गिी छनौट गनयु पनेछ ।
(१४) ्स लन्ि बिोलजि आश्पत्रदा ा छनौट गदाय कुनै आश्पत्रदा ािे आफूिे प्राप्त गिे को अङ्क ि
छनौटिा पनय नसके को कािण िाग गिे िा पाँच लदनलभत्र लनजिे प्राप्त गिे को अङ्क ि छनौट हुन नसके को कािण
आश्पत्रदा ािाई लदनु पनेछ ।
८०.

प्रस्ताव माग गननः (१) लन्ि ७९ बिोलजि संलक्षप्त सचू ी ्ाि भएपलछ नगिपालिकािे सो सचू ीिा पिे का
आश्पत्रदा ाहरुिाई प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा , हुिाक, कुरि्ि वा व््लक्त वा लवद्यु ी् सञ्चाि िाध््ि िाफय
पठाई बीस िाख रूपै्ाँसम्ि िाग अनिु ान भएको खरिदका िालग कम् ीिा पन्र लदन ि सो भन्दा बढी िाग
अनिु ान भएको खरिदका िालग कम् ीिा ीस लदनको सि् लदई लनजहरुबाट प्रस् ाव िाग गनयु पनेछ । ्सिी
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पठाइने प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा को कुनै शल्ु क िाग्ने छै न ।
(२) प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा िा ऐनको दफा ३१ िा उलल्िलख कुिाका अल रिक्त देहा्का कुिाहरु उल्िेख गनयु
पनेछ:(क) प्रस् ाव िाग पत्र,
(ख) प्रस् ावदा ािे प्रस् ाव गिे को प्रिख
ु जनशलक्तिे आफ्नो हािसािैको वै्लक्तक लवविण सत््
ि पणू य िहेको कुिा प्रिालण गिे को हुनु पने व््होिा,
(ग) प्रालवलिक प्रस् ाव िल्ू ्ांङ्कन गिे पलछ िात्र आलथयक प्रस् ाव खोलिने कुिा,
(घ) प्रालवलिक प्रस् ाविा प्रस् ावदा ािे प्राप्त गनयु पने उिीणायङ्क,
(ङ) प्रस्दा ावदा ािे सम्बलन्ि कािको िालग आफ्नो छुट्टै का्य्ोजना था जनशलक्त प्रस् ाब गनय
सक्ने वा नसक्ने,
(च) प्रस् ावदा ािे का्यक्षेत्रग श यिा लटप्पणी गनय सक्ने वा नसक्ने, ि
(छ) प्रस् ालव का्य गनय आवश््क पने िकि व््होने स्रो ।
(३) नगिपालिकािे प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा िा प्रस् ाव िूल््ांङ्कनको अङ्कभाि उल्िेख गनयु पनेछ ।
(४) उपलन्ि (३) बिोलजि अङ्कभाि उल्िेख गदाय देहा् बिोलजि गनयु पनेछ ोः–
(क) प्रस् ावको छनौट गणु स् ि ि िाग लवलि अपनाई गरिने भएिा कािको प्रकृ ल ि जलटि ा
अनसु ाि प्रालवलिक था आलथयक प्रस् ावको कूि अङ्कभाि एकस् हुने गिी ि त््स् ो कूि
अङ्कभाि िध््े प्रालवलिक प्रस् ावको कूि अङ्कभाि सििीदेलख नब्बे ि आलथयक प्रस् ावको
अङ्कभाि ीसदेलख दशसम्ि हुने गिी लनिायिण गनयु पनेछ ।
(ख) प्रस् ावको छनौट गणु स् ि लवलि, लनलश्च बजेट लवलि ि न््नू िाग लवलि अपनाई गरिने भएिा
प्रालवलिक प्रस् ावको कूि अंङ्कभाि एकस् हुने गिी लनिायिण गनयु पनेछ ।
(५) लनलश्च बजेट लवलिबाट पिािशयदा ाको छनौट गनय प्रस् ाव आव्हान गदाय उपिब्ि बजेट प्रस् ाविा
खि
ु ाउनु पनेछ ।
(६)
प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा िा पिािशयदा ाको छनौट गनय अङ्कभाि उल्िेख गदाय देहा् बिोलजिको
अङ्कको सीिा ननाघ्ने गिी कािको प्रकृ ल ि जलटि ा अनसु ाि उप्क्त
ु अङ्क उल्िेख गनयु पनेछ :(क) प्रस् ावदा ाको खास कािको अनभु व
कूि अङ्कको पच्चीस प्रल श सम्ि
(ख) का्य सम्पादन गने रिका ि का्य क्षेत्रग
श य प्रल को प्रभावग्राही ा
कूि अङ्कको बीसदेलख पैं ीस प्रल श सम्ि
(ग) िखु ् िखु ् जनशलक्तको ्ोग्् ा ि अनभु व
कूि अङ्कको ीसदेलख साठी प्रल श सम्ि
(घ) प्रलवलि हस् ान् िण वा ालिि
कूि अङ्कको दश प्रल श सम्ि
(ङ) स्वदेशी जनशलक्तको सहभालग ा
कूि अङ्कको दश प्रल श सम्ि
जम्िा
कूि अङ्क १००
(७) उपलन्ि (६) को खण्ड (ङ) िा उलल्िलख अङ्कभाि िालरर्स् िको प्रस् ावको हकिा िागू हुनेछैन ।
(८) उपलन्ि (६) िा उलल्िलख सबै िल्ू ्ांङ्कनका आिाििाई ीन वटा उप–आिाििा लवभाजन गिी सो
वाप को अङ्क सिे लनिायिण गनयु पनेछ ।
(९) उपलन्ि (३) बिोलजि अङ्कभाि उल्िेख गदाय उिीणायङ्क सिे उल्िेख गनयु पनेछ ।
(१०) पिािशय सेवाको खरिदको प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा िा पिािशयदा ा छनौट गने अङ्कभाि उल्िेख गदाय
कुनै पिािशयदा ा व््लक्त, फिय वा कम्पनीसँग भइिहेका काि (वकय इन ह्याण्ड) को जनशलक्त सोही हदसम्ि
पलछल्िो प्रस् ावको िल्ू ्ाङ्कनको सि्िा गणना नहुने कुिा उल्िेख गनयु पनेछ ।
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(११) ्स लन्ि बिोलजि प्रस् ाव िल्ू ्ाङ्कन गदाय उपलन्ि (८) बिोलजि गरिएको लवभाजन ि सो वाप को
अङ्कभािको आिाििा िात्र िल्ू ्ाङ्कन गनयु पनेछ ।
८१.

मौजुदा सूचीमा रहेका परामशवदाताबाट प्रस्ताव माग गरी परामशव सेवा लिन सलकनेः (१) बीस िाख
रुपै्ाँभन्दा कि िकिको पिािशय सेवा ऐनको दफा ६क. बिोलजिको िौजदु ा सचू ीिा िहेका पिािशयदा ाबाट
लिलख रुपिा प्रालवलिक ि आलथयक प्रस् ाव िाग गिी खरिद गनय सलकनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि प्रस् ाव िाग गदाय सम्भव भएसम्ि छ वटा ि कम् ीिा ीन वटा पिािशयदा ािाई
प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा पठाई प्रालवलिक ि आलथयक छुट्टा छुट्टै खाििा िाग गनयु पनेछ ।
(३) उपलन्ि (२) बिोलजिको प्रस् ाव िल्ू ्ांङ्कन लवलि गणु स् ि ि िाग लवलि अनसु ाि छनौट गनयु पनेछ ।

८२.

प्रस्ताव तयार गनव लदईने लनदनशनमा उल्िेख गनवपु नन कुराः ऐनको दफा ३१ को उपदफा (२) को खण्ड
(ग) बिोलजिको प्रस् ाव ्ाि गनय प्रस् ावदा ािाई लदइने लनदेशनिा देहा्का कुिा उल्िेख गनयु पनेछ :(क) प्रालवलिक प्रस् ाव ि आलथयक प्रस् ावको ढाँचा,
(ख) प्रालवलिक ि आलथयक प्रस् ाव ्ाि गने ि पेश गने िीका,
(ग) काि कल चिणिा पिू ा हुने हो ि थप काि लदन सलकने नसलकने कुिा,
(घ) प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा का सम्बन्ििा प्रस् ावदा ािे कुनै जानकािी लिनु पने भए त््स् ो जानकािी
लिन सलकने रिका,
(ङ) प्रस् ालव कािको कुनै अंश पिािशयदा ािे सब–कन्र्ाक्टिा लदन सक्ने नसक्ने कुिा,
(च) नगिपालिकािे उपिब्ि गिाउने सचू ना, सेवा, उपकिण सम्बन्िी जानकािी,
(छ) प्रस् ाव पेश गनयअ
ु लघ प्रस् ावदा ाको बैठक हुने नहुने कुिा,
(ज) प्रस् ाव िान्् हुने अवलि,
(झ) प्रस् ालव खरिद कािबाही अन् गय सृजना हुने कुनै िािसािान आपलू य, लनिायण का्य, अन्् सेवा वा
पिािशय सेवा सम्बन्िी काि पिािशयदा ृ फिय वा लनजसंग सम्बद्ध व््लक्त संस्थािाई लददं ा प्रस् ालव
पिािशय सेवासगं को स्वाथय बालझन सक्छ भन्ने नगिपालिकािाई िागेिा त््स् ो प्रस् ावदा ा
वा
व््लक्तिाई त््स् ो काि लदन नसलकने कुिा,
(ञ) प्रस् ावदा ा ि लनजको जनशलक्तिे ल नयु पने कि वािे को जानकािी ि प्रस् ावदा ािे कि वा अन्् कुनै
लवष्िा थप जानकािी लिन चाहेिा लनजिे सम्पकय गनयु पने आलिकारिक अन्् लनका्,
(ट) प्रस् ावको भाषा,
(ठ) नगिपालिकािे प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा सश
ं ोिन गने का्यलवलि,
(ड) प्रस् ाव पेश गने रिका,
(ढ) प्रस् ाव खोल्ने रिका,
(ण) गोपलन् ा सम्बन्िी श य ।

८३.

प्रस्ताव छनौट लवलिः (१) नगिपालिकािे देहा्को कािको िालग पिािशय सेवा खरिद गदाय गणु स् ि लवलि छनौट
गिी खरिद गनय सक्नेछ :(क) आफ्नो क्षेत्रको आलथयक वा क्षेत्रग अध्््न, वहुक्षेलत्र् (िल्टी सेक्टिि) सम्भाव्् ा अध्््न,
घा क फोहििैिा ब््वलस्थ गने एवं ह िगाउने स्ं न्त्रको लडजाइन, शहिी गरुु ्ोजनाको
लडजाइन, लवलि् क्षेत्र सिु ाि जस् ा पिािशयदा ाबाट अपेलक्ष का्य स्पष्टरुपिा ्लकन गनय
नसलकने प्रकृ ल को ि नगिपालिकािे पिािशयदा ाबाट खोजपणू य प्रस् ावको अपेक्षा गिे को काि,
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(ख)

(२)
(३)

ठूिा बाँि वा प्रिख
ु पवू ायिाि लनिायणको सम्भाव्् ा अध्््न वा सिं चनात्िक इलन्जलन्रिङ्ग
लडजाइन, िहत्वपूणय नील सम्बन्िी अध्््न, लवष्ग क्षेत्रको व््वस्थापन अध्््न जस् ा
उच्च दक्ष ा आवश््क पने ि भलवर्िा गम्भीि था दिू गािी प्रभाव पाने लकलसिको काि,
(ग) व््वस्थापन पिािशय, क्षेत्रग (सेक्टिि) था नील ग अध्््न जस् ा सेवाको िूल्् कािको
गणु स् ििा लनभयि हुने वा व््लक्त, संस्था लपच्छे सािभू रुपिा अिग अिग रिकाबाट सम्पादन
गनय सलकने ि प्रल स्पिी प्रस् ावको िाग ि
ु ना गनय नसलकने लकलसिको काि ।
उपलन्ि (१) बिोलजि गुणस् ि लवलि छनौट गनय प्रिख
ु को स्वीकृ ल लिनु पनेछ ।
िेखापिीक्षण, सािान्् इलन्जलन्िीङ्ग लडजाइन था खरिद एजेन्ट जस् ा िाम्रिी अभ््ास भइसके का,
लन्लि प्रकृ ल का ि कि िाग िाग्ने कािका िालग न््नू िाग लवलि छनौट गनय सलकनेछ ।

८४. प्रस्ताव खोल्ने तररकाः (१) नगिपालिकािे ऐनको दफा ३२ बिोलजि प्रस् ाव खोल्दा प्रस् ावदा ा वा लनजको
प्रल लनलिको िोहवििा खोल्नु पनेछ ।
ि, प्रस् ावदा ा वा लनजको प्रल लनलि उपलस्थ नभएको कािणिे प्रस् ाव खोल्न बािा पने छै न ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि प्रस् ाव खोल्नुअलघ म््ाद नाघी प्राप्त हुन आएको प्रस् ावको खाि ि िी पवू यक
द ाय भएका प्रस् ावको खाििाई छुट््ाई म््ाद नाघी प्राप्त हुन आएका प्रस् ाव नखोिी सम्बलन्ि
प्रस् ावदा ािाई लफ ाय गनयु पनेछ । त््सिी लफ ाय गरिएको कुिा, लिल ि सि् खरिद कािबाहीको
प्रल वेदनिा खि
ु ाउनु पनेछ ।
(३)
उपलन्ि (२) बिोलजि प्रस् ाव लफ ाय गिे पलछ िी पवू यक द ाय भएका प्रस् ावको बालहिी खाि ििैसंग
खोिी सो खािसँग िहेको प्रालवलिक प्रस् ावको खाि खोिी देहा्का कुिा पढेि सनु ाई सोको िचु ल्ु का
्ाि गनयु पनेछ:(क) प्रस् ावदा ाको नाि ि ठे गाना,
(ख) प्रस् ाविा प्रस् ावदा ाको हस् ाक्षि भए नभएका,
(ग) प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा िा सच््ाईएको वा के ििेट गिे कोिा प्रस् ावदा ा वा लनजको
प्रल लनलििे हस् ाक्षि गिे नगिे को,
(घ) नगिपालिकािे उप्क्त
ु ठानेको अन्् आवश््क कुिाहरु ।
(४) उपलन्ि (३) बिोलजिको िुचल्ु कािा उपलस्थ प्रस् ावदा ा वा लनजको प्रल लनलिको दस् ख गिाउनु
पनेछ ।
(५)
उपलन्ि (४) बिोलजि खोलिएको प्रालवलिक प्रस् ाव ्थालशघ्र िल्ू ्ांङ्कन सलिल िा पठाउनु पनेछ ।
८५.

प्रालवलिक प्रस्तावको मूल्यांङ्कन गनन तररकाः (१) प्रालवलिक प्रस् ाव िल्ू ्ांङ्कन गदाय िल्ू ्ांङ्कन
सलिल का प्रत््ेक सदस््िे छुट्टा छुट्टै रुपिा लन्ि ८० को उपलन्ि (६) िा उलल्िलख आिाि बिोलजि
िल्ू ्ांङ्कन गिी प्रस् ावदा ािे प्राप्त गिे को अङ्क ्लकन गनयु पनेछ ।
(२)
िल्ू ्ाङ्कन सलिल िे प्रालवलिक प्रस् ावको िल्ू ्ाङ्कन गनयको िालग सह्ोग प¥ु ्ाउन सम्बलन्ि
लवज्ञहरू सलह को ीन सदस््ी् उपसलिल गठन गनय सक्नेछ ।
(३) उपलन्ि (१) बिोलजि अङ्क ्लकन भएपलछ सो सलिल को प्रत््ेक सदस््िे प्रदान गिे को अङ्क गणना
गिी सो सलिल िे त््स् ो प्रस् ाविे प्राप्त गिे को औष अङ्क लनकाल्नु पनेछ ।
(४)
उपलन्ि (१) ि (३) बिोलजि िल्ू ्ांङ्कन पलछ िल्ू ्ांङ्कन सलिल िे लन्ि ८० को उपलन्ि (९)
बिोलजिको उिीणायङ्क प्राप्त गने प्रस् ावदा ाहरुको सचू ी ्ाि गनयु पनेछ ।
(५) उपलन्ि (४) बिोलजिको सूची ्ाि गदाय उच्च ि अंोंङ्क प्राप्त गने प्रस् ावदा ादेलख ििैसंग ्ाि
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(६)
(७)
(८)

गनयु पनेछ ।
िल्ू ्ांङ्कन सलिल िे प्रालवलिक प्रस् ावको िल्ू ्ांङ्कनको का्य सिाप्त नहुञ्जेि आलथयक प्रस् ाव
खोल्न हुदं नै ।
उपलन्ि (४) बिोलजिको सचू ीिा िहेका प्रस् ावदा ाको िात्र लन्ि ८८ बिोलजि आलथयक प्रस् ाव
खोलिनेछ ।
उपलन्ि (४) बिोलजिको सच
ू ीिा सिावेश हुन नसके का प्रस् ावदा ाको प्रस् ाव नखोिी सम्बलन्ि
प्रस् ावदा ािाई लफ ाय गनयु पनेछ ।

८६.

मूल्यांङ्कन प्रलतवेदन तयार गनवु पननः (१) िूल््ाङ्कन सलिल िे लन्ि ८५ बिोलजिको िल्ू ्ांङ्कन सम्बन्िी
कािबाही पलछ प्रस् ावको गणु स् ि सम्बन्ििा प्रल वेदन ्ाि गनयु पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको प्रल वेदनिा देहा्का कुिाहरु सिे उल्िेख गनयु पनेछः–
(क) प्रस् ावदा ाको नाि ि ठे गाना,
(ख) प्रस् ावदा ा वा लनजको अलिकाि प्राप्त प्रल लनलिको सलहछाप भए वा नभएको,
(ग) प्रस् ावदा ा प्रस् ाव पेश गनय काननू बिोलजि ्ोग्् भएकोोे पष्टु ््ाई गने कागजा हरु पेश भए
वा नभएको,
(घ) स्ं क्त
ु उपिि सम्बन्िी सम्झौ ा आवश््क भए सो पेश भए वा नभएको,
(ङ) प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा िा प्रस् ावदा ािाई लदइएको लनदेशन अनरुु प प्रस् ाव पणू य भए वा
नभएको ि
(च) प्रत््ेक प्रस् ावको सापेलक्षक सवि ा, दवु यि ा ि िल्ू ्ाङ्कनको परिणाि ।

८७.

प्रालवलिक प्रस्ताव मूल्यांङ्कन गदाव छनौट भएको प्रस्तावदातािाई सूचना लदनु पननःः
(१) नगिपालिकािे लन्ि ८५ को उपलन्ि (४) बिोलजिको सचू ीिा सिावेश भएका प्रस् ावदा ािाई
आलथयक प्रस् ाव खोल्ने स्थान, लिल ि सि् उल्िेख गिी सो लिल ि सि्िा उपलस्थ हुन सचू ना लदनु
पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि प्रस् ावदा ािाई उपलस्थ हुन सचू ना लददं ा िालरर्स् िकोोे प्रस् ावको हकिा
कम् ीिा सा लदन ि अन् िायलरर्स् िको प्रस् ावको हकिा कम् ीिा पन्र लदनको अवलि लदनु पनेछ ।
(३)
उिीणािंङ्क प्राप्त नगने प्रस् ावदा ािाई लनजको प्रालवलिक प्रस् ाव छनौट हुन नसके को कािण खुिेको
सचू ना सलह लनजको आलथयक प्रस् ाव लफ ाय लदनु पनेछ ।
(४) ्स लन्िाविी बिोलजि प्रस् ावदा ा छनौट गदाय कुनै प्रस् ावदा ािे आफूिे प्राप्त गिे को अङ्क ि
छनौटिा पनय नसके को कािण िाग गिे िा पाँच लदनलभत्र लनजिे प्राप्त गिे को अङ्क ि छनौट हुन नसके को
कािण प्रस् ावदा ािाई लदनु पनेछ ।

८८.

आलथवक प्रस्ताव खोल्नेः (१) िल्ू ्ांङ्कन सलिल िे आलथयक प्रस् ावको खाि खोल्दा प्रस् ावदा ा वा लनजको
प्रल लनलिको उपलस्थल िा खोल्नु पनेछ ।
ि, प्रस् ावदा ा वा लनजको प्रल लनलि उपलस्थ नभएको कािणिे आलथयक प्रस् ाव खोल्न बािा पने छै न
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि आलथयक प्रस् ावको खाि खोिेपलछ िल्ू ्ांङ्कन सलिल िे प्रस् ावदा ाको नाि,
लनजिे प्रालवलिक प्रस् ाविा प्राप्त गिे को अङ्क ि आलथयक प्रस् ाविा प्रस् ाव गिे को सेवा शल्ु क पढेि
सनु ाई देहा् बिोलजिको िचु ल्ु का ्ाि गनयु पनेछ:(क) प्रस् ावदा ाको नाि ि ठे गाना,
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(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)

प्रस् ालव सेवा शल्ु क,
प्रस् ालव सेवा शल्ु किा कुनै छुट लदन प्रस् ाव गरिएको भए सोको व््होिा,
अङ्क ि अक्षिकाबीच लभन्न ा भए सो लभन्न ाको लवविण,
आलथयक प्रस् ाविा प्रस् ावदा ा वा लनजको प्रल लनलिको हस् ाक्षि भए नभएको,
आलथयक प्रस् ाविा कुनै कुिा वा व््होिा के ििेट गिे को भए सो ठाउँिा प्रस् ावदा ा वा लनजको
प्रल लनलििे हस् ाक्षि गिे नगिे को था के ििेट गिे को िकि ि व््होिा,
नगिपालिकािे उप्क्त
ु ठानेको अन्् आवश््क कुिाहरु ।

८९.

आलथवक प्रस्तावको मूल्यांङ्कनः (१) प्रस् ाव सम्बन्िी कागजा िा अन््था उल्िेख गरिएकोिा बाहेक
आलथयक प्रस् ावको िल्ू ्ांङ्कन प्र्ोजनको िालग सो प्रस् ाविा िूल्् अलभवृलद्ध कि बाहेक प्रचलि काननू
बिोलजि पिािशयदा ािाई िाग्ने कि था पिािशयदा ाको भ्रिण, सम्बलन्ि कागजा को अनवु ाद, प्रल वेदन छपाई
वा लशिोभाि खचय जस् ा सोिभनाय हुने खचय सिे लनजको सेवा शल्ु किा सिावेश गरिएको िालननेछ ।
(२) िूल््ांङ्कन सलिल िे प्रत््ेक प्रस् ावदा ाको आलथयक प्रस् ावको िल्ू ्ांङ्कन गदाय प्रस् ाविा कुनै अङ्क
गलण ी् त्रलु ट पाइएिा नगिपालिकािे त््स् ो त्रलु ट सच््ाउन सक्नेछ ि त््सिी त्रलु ट सच््ाउंदा एकाइ दि ि कूि
िकििा लभन्न ा भएिा एकाइ दि िान्् हुनेछ ि सोही दि बिोलजि कूि िकि सच््ाउनु पनेछ । त््सिी त्रलु ट
सच््ाईएको भएिा सोको जानकािी सम्बलन्ि प्रस् ावदा ािाई लदनु पनेछ ।
(३) प्रस् ावदा ािे आलथयक प्रस् ाविा उल्िेख गिे को िकि अङ्क ि अक्षििा फिक पिे िा अक्षििा िेलखएको
िकि िान्् हुनेछ ।
(४) प्रस् ालव कबोि अंङ्किा प्रस् ावदा ािे कुनै छुट लदन प्रस् ाव गरिएको कुिा आलथयक प्रस् ाव खोिेको
िचु ल्ु कािा उल्िेख भएको भए िल्ू ्ांङ्कन सलिल िे त््सिी छुट लदन प्रस् ाव गरिएको िकि सिा्ोजन गनयु पनेछ
(५) उपलन्ि (२), (३) ि (४) बिोलजिको िूल््ांङ्कन पलछ सबै प्रस् ावदा ाको का्ि हुन आएको कबोि
अंङ्कको सचू ी ्ाि गनयु पनेछ ।

९०.

प्रस्तावदाताको छनौटः (१) प्रस् ावको छनौट गनय गणु स् ि ि िाग लवलि अपनाईएको भएिा िल्ू ्ांङ्कन
सलिल िे देहा् बिोलजि प्रालवलिक ि आलथयक प्रस् ावको िल्ू ्ांङ्कन गिी सफि प्रस् ावदा ाको छनौट गनयु पनेछ
(क) िूल््ांङ्कन गरिने प्रस् ावदा ाको प्रालवलिक प्रस् ावको प्राप्तांकिाई प्रालवलिक प्रस् ावको िालग
छुट््ाईएको अङ्कभाििे गुणन गिी प्राप्त गणु नफििाई एकस्िे भाग गदाय आउने भागफिको अङ्क
प्रालवलिक प्रस् ावको खदु प्राप्तांक हुनेछ ।
(ख) प्रालवलिक प्रस् ावको िल्ू ्ांङ्कनबाट सफि भएका प्रस् ावहरुिध््े सबैभन्दा घटी कबोि
अंङ्किाई आलथयक प्रस् ावको िालग छुट््ाईएको अङ्कभाििे गणु न गिी प्राप्त गणु नफििाई
िल्ू ्ांङ्कन गरिने प्रस् ावदा ाको कबोि अंङ्किे भाग गदाय आउने भागफिको अङ्क आलथयक
प्रस् ावको खदु प्राप्ताक
ं हुनेछ ।
(ग) प्रालवलिक प्रस् ाव ि आलथयक प्रस् ावको खदु प्राप्तांक जोडी सं्क्त
ु िूल््ाङ्कन गदाय सबैभन्दा बढी
अङ्क पाउने प्रस् ावदा ा सफि हुने हुदं ा लनजिाई छनौट गनयु पनेछ ।
उदाहिणः (१) प्रालवलिक प्रस् ाविाई छुट््ाइएको कूि अंङ्कभाि . ८०
लनिायरि उ ीणायङ्क ल््ाउने क, ख ि ग प्रस् ावदा ािे प्रालवलिक प्रस् ाविा पाएको अंङ्कः–
क = ९०
ख = ८५
ग = ८०
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उप्यक्त
ु अङं ् कको आिाििा प्रालवलिक प्रस् ाविा पाउने अङ्क गणना गने रिकाः–
क = ९० *८० = ७२
१००
ख = ८५ *८० = ६८
१००
ग = ८० * ८० = ६४
१००
(२) आलथयक प्रस् ाविाई छुट््ाइएको अंङ्कभाि= २०
प्रालवलिक प्रस् ाविा उ ीणय भएका क, ख ि ग प्रस् ावदा ािे आलथयक प्रस् ाविा कबोि गिे को िकि ोः–
क = ४, ५० ०००।–
ख = ४, ३० ०००।–
ग = ४, २० ०००।–
सथय सवैभन्दा घटी कबोि गिे को िकि ४,२० ०००।–
उप्यक्त
ु अङं ् कको आिाििा आलथयक प्रस् ाविा पाउने अङ्क गणना गने रिका:–
क= ४,२० ००० *२० = १८.६६
४,५० ०००
ख= ४,२० ००० * २० = १९.५३
४,३० ०००
ग= ४,२० ०००* २० = २०.००
४,२० ०००
(३) प्रालवलिक प्रस् ाव ि आलथयक प्रस् ावको सं्क्त
ु िल्ू ्ांङ्कनबाट पाउने कूि अंङ्क लवविणः–
प्रस् ावद ा प्रालवलिक प्रस् ावको खदु आलथयक प्रस् ावको कूि
कै लफ्
प्राप्ताङ्क
खदु प्राप्ताङ्क
अङ्क
क
७२
१८.६६
९०.६६ सबै भन्दा बढी कूि अङ्क
पाउने प्रस् ावदा ा “क” छनौट
गनयु पने ।
ख
६८
१९.५३
८७.५३
ग
६४
२०.००
८४
(२) प्रस् ावको छनौट गनय गणु स् ि लवलि अपनाईएको भएिा िल्ू ्ांङ्कन सलिल िे ऐनको दफा ३५ को उपदफा
(१) को खण्ड (ख) बिोलजि प्रालवलिक प्रस् ाविा उच्च ि अंङ्क प्राप्त गने प्रस् ावदा ाको िात्र छनौट गनयु पनेछ।
(३) प्रस् ावको छनौट गनय लनलश्च बजेट लवलि अपनाईएको भएिा िल्ू ्ाङं ् कन सलिल िे ऐनको दफा ३५ को
उपदफा (१) को खण्ड (ग) बिोलजि त््स् ो बजेटको सीिाभन्दा बढी िाग भएको प्रस् ाव िद्द गनेछ ि त््स् ो
बजेटको सीिालभत्र पिी प्रालवलिक प्रस् ाविा उच्च ि अंङ्क प्राप्त गने प्रस् ावदा ाको प्रस् ाव छनौट गनयु पनेछ ।
(४) प्रस् ावको छनौट गनय न््नू िाग लवलि अपनाईएको भएिा िल्ू ्ाङं ् कन सलिल िे ऐनको दफा ३५ को
उपदफा (१) को खण्ड (घ) बिोलजि प्रालवलिक प्रस् ाविा सफि हुन लनिायरि न््नू ि अंङ्क प्राप्त गने
प्रस् ावदा ािध््े सवैभन्दा कि िाग भएको प्रस् ावदा ाको प्रस् ाव छनौट गनयु पनेछ ।
(५) ्स लन्ि बिोलजि छनौट भएको प्रस् ावदा ासंग वा ाय गनयपु ने भएिा नगिपालिकािे प्रस् ाव छनौट भएको
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सा लदनलभत्र त््स् ो प्रस् ावदा ािाई लिल , सि् ि स्थान खोिी वा ाय गनय आउन सचू ना लदनु पनेछ ।
(६) उपलन्ि (५) बिोलजि प्रस् ावदा ािाई वा ायको िालग बोिाउँदा िालरर्स् िको प्रस् ाव भए सा लदन ि
अन् िायलरर्स् िको प्रस् ाव भए पन्र लदनको म््ाद लदनु पनेछ ।
(७) ऐनको दफा ३८ बिोलजि सम्झौ ा गने पिािशयदा ािे सम्झौ ा गिे को ीस लदनलभत्र सम्झौ ाको कूि िकि
सिेट्ने गिी नगिपालिकािाई लनश य भक्त
ु ानी हुने पेशाग दाल्त्व बीिा (प्रोफे सनि िा्लबलिटी इन्सोिे न्स)
पेश गनयु पनेछ ।
(८) ्स लन्िाविी बिोलजि सम्झौ ा गने पिािशयदा ािे उपलन्ि (७) बिोलजिको म््ादलभत्र पेशाग दाल्त्व
बीिा दालखिा नगिे िा नगिपालिकािे त््स् ो खरिद सम्झौ ाको अन्त्् गिी लनजिाई कािो सचू ीिा िाखन
सम्बलन्ि लनका्िा लसफारिस गनयु पनेछ ।
९१. परामशव सेवा सभबन्िी प्रस्ताव स्वीकृत गनन अलिकारीः (१) देहा्को पिािशय सम्बन्िी प्रस् ाव स्वीकृ गने
अलिकाि देहा्का अलिकािीिाई हुनेछः–
क) दश िाख रूपै्ाँसम्िको िाजपत्राङ्लक ृ ी् श्रेणी वा सो सिहको शाखा प्रिख
ु
(ख) पचास िाख रूपै्ाँसम्िको िाजपत्राङ्लक लि ी् श्रेणीको वा सो सिहको शाखा प्रिुख
(ग) दईु किोड रूपै्ासम्ि िकिको प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ
(घ) दईु किोड रूपै्ा भन्दा बढी िकिको प्रिख
ु
९२.
लिन

सःोझै वातावबाटः नगिपालिकािाई उप्ोगी ि आवश््क पने ािीि, गोष्ठी ि सेलिनाि जस् ा लवष्िा सेवा
पिे िा पाँच िाख रुपै्ाँसम्िको पिािशय सेवािा प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ आफै ँ िे ि सोभन्दा िालथको िकिको
हकिा प्रिख
ु को स्वीकृ ल लिई ऐनको दफा ३७ को प्रल कूि नहुने गिी सोझै वा ायबाट खरिद गनय सलकनेछ ।

९३. अन्य
सलकनेछोः
(क)
(ख)
(ग)
(घ)

लवलिः देहा्को अबस्थािा कुनै पिािशयदा ािाई लवशेषज्ञ ा ि ्ोग्् ाको आिाििा लन्क्त
ु गनय
कुनै काि गनय उच्च स् िको लबशेषज्ञ ा आवश््क पिे िा वा,
छोटो सि्को िालग पिािशय आवश््क पिे िा वा पिािशयदा ा लन्क्त
ु गने सि् न््नू भएिा वा,
आवश््क का्य सम्पन्न गनय के ही पिािशयदा ा िात्र ्ोग्् भएिा वा,
पिािशयदा ाको छनौट गनय िेिै सि् िाग्ने भई सि् अप्ायप्त भएिा ।
पररच्छे द–७
खररद सभबन्िी अन्य व्यवस्था

९४.

लसिबन्दी दरभाउपत्र सभबन्िी व्यवस्थाः (१) नगिपालिकािे स्वीकृ का्यिि ि खरिद ्ोजना अनुसाि बीस
िाख रूपै्ाँसम्ि िाग अनुिान भएको िािसािान, लनिायण का्य वा जनु सुकै सेवा ऐनको दफा ४० बिोलजि
लसिबन्दी दिभाउपत्र आह्वान गिी खरिद गनय सक्नेछ ।
(२) ्स लन्िाविीिा अन््त्र जुनसक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन पचास िाख रूपै्ाँसम्िको एक्सिे ,
इलसजी, औषलिजन्् िािसािान, िोगको लनदान था उपचािको िालग प्र्ोग हुने स्वास््् सम्बन्िी
उपकिणहरू खरिद गदाय लसिबन्दी दिभाउपत्र आह्वान गिी खरिद गनय सलकनेछ ।
(३) लसिबन्दी दिभाउपत्रको फािाििा ऐनको दफा ४० को उपदफा (२) िा उलल्िलख कुिाको अल रिक्त
देहा्का कुिा उल्िेख गनयु पनेछ:40

(४)

(५)

(६)
(७)
(८)
(९)

(१०)
(११)

(१२)
(१३)

(क) आपलू य गनयपु ने िािसािान, सम्पन्न गनयपु ने लनिायण का्य वा प्रदान गनयपु ने सेवाको लवविण,
(ख) लसिबन्दी दिभाउपत्रदा ाको ्ोग्् ा (लनिायण खरिद बाहेक)
(ग) का्य सम्पादन जिान आवश््क पने भए सो कुिा,
(घ) लसिबन्दी दिभाउपत्र िान्् िहने अवलि,
(ङ) लसिबन्दी दिभाउपत्र फािाििा दिभाउपत्रदा ािे िी पवू यक सहीछाप गिे कोोे हुनु पने कुिा,
(च) लसिबन्दी दिभाउपत्र िल्ू ्ाङ्कन गने रिका,
(छ) िािसािानको हकिा वािे न्टी सम्बन्िी दाल्त्व ि लनिायण का्यको हकिा त्रलु ट सच््ाउने अवलि
सम्िको दाल्त्व ।
उपलन्ि (३) बिोलजि फािाि ्ाि भएपलछ लसिबन्दी दिभाउपत्र िाग गनय ऐनको दफा ४० को उपदफा
(३) बिोलजि सचू ना प्रकाशन गनयु पनेछ ि त््स् ो सचू नािा देहा्का कुिा उल्िेख गनयु पनेछ:(क) लसिबन्दी दिभाउपत्र फािाि पाईने स्थान ि सो वाप िाग्ने दस् िु ,
(ख) जिान आवश््क पने भए सोको लकलसि, िकि ि सि्ावलि,
(ग) लसिबन्दी दिभाउपत्र पठाउने रिका,
(घ) लसिबन्दी दिभाउपत्र पठाउनु पने का्ायि् वा अलिकािीको नाि ि ठे गाना,
(ङ) लसिबन्दी दिभाउपत्र दालखिा गनयपु ने अलन् ि लिल ि सि्,
(च) लसिबन्दी दिभाउपत्र खोल्ने लिल , सि् ि स्थान,
(छ) अन्् आवश््क कुिाहरु ।
उपलन्ि (४) बिोलजि सचू ना प्रकाशन गदाय ीनभन्दा कि लसिबन्दी दिभाउपत्र पेश हुन आएिा वा
दिभाउपत्र पेश नै नभएिा सो सम्बन्ििा कुनै कुिा उल्िेख नगिी सोही उपलन्ि बिोलजि दोस्रो पटक
सचू ना प्रकाशन गनयु पनेछ ।
उपलन्ि (५) बिोलजि दोस्रो पटक सचू ना प्रकाशन गदाय पलन आवश््क संख्ािा लसिबन्दी दिभाउपत्र
पेश हुन नआएिा पेश हुन आएका दिभाउपत्रिध््ेबाट दिभाउपत्र स्वीकृ गनय बािा पने छै न ।
लसिवन्दी दिभाउपत्र पेश गनय इच्छुक व््लक्त, फिय, संस्था वा कम्पनीिे एक हजाि रुपैं्ाँ ल िी
दिभाउपत्रको फािाि खरिद गिी सोही फािाििा लसिवन्दी दिभाउपत्र पेश गनयु पनेछ ।
उपलन्ि (७) बिोलजिको दिभाउपत्रको फािाििा प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ वा लनजिे ोके को
अलिकृ को दस् ख भई छाप िागेको हुनु पनेछ ।
लसिबन्दी दिभाउपत्रको जिान िाग गदाय स्वीकृ िाग अनिु ान िकिको दईु देलख ीन प्रल श
िकिको सीिालभत्र िही लनलश्च िकि ोकी लसिबन्दी दिभाउपत्र िागको सचू नािा जिान िकि उल्िेख
गनयु पनेछ । ्स् ो जिान िकि नगद वा वालणज्् बैङ्कबाट पचहिि लदनको िान्् अवलि िहने गिी
जािी भएको बैङ्क जिान (बैङ्क ग््ािे न्टी) लसिबन्दी दिभाउपत्र लदने व््लक्त, फिय, कम्पनी वा संस्थािे
लसिबन्दी दिभाउ पत्रसाथ पेश गनयु पनेछ ।
लसिबन्दी दिभाउपत्रको िान्् अवलि पै ािीस लदनको हुनेछ ।
लसिवन्दी दिभाउपत्र पेश गने अलन् ि सि् सलकएको िगिै लसिवन्दी दिभाउपत्र आव्हानको सचू नािा
ोलकएको स्थानिा सम्भव भएसम्ि लसिवन्दी दिभाउपत्रदा ा वा लनजको प्रल लनलिको िोहवििा
लसिवन्दी दिभाउपत्र फािाि खोल्नु पनेछ ।
िल्ू ्ांकन सलिल िे लसिबन्दी दिभाउपत्रको परिक्षण ि िूल््ाङ्कन गिय न् ेछ ।
उपलन्ि (११) बिोलजि लसिवन्दी दिभाउपत्र खोिेको लिल बाट पन्र लदनलभत्र ऐनको दफा ४० को
उपदफा (५) बिोलजि लसिवन्दी दिभाउपत्र स्वीकृ गनयु पनेछ ि सोको जानकािी सबै लसिवन्दी
दिभाउपत्रदा ािाई लदनु पनेछ ।
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(१४) उपलन्ि (१३) बिोलजि लसिवन्दी दिभाउपत्र स्वीकृ भएकोोे सा लदनलभत्र सम्बलन्ि
दिभाउपत्रदा ािाई खरिद सम्झौ ा गनय आउन सचू ना लदनु पनेछ ।
(१५) उपलन्ि (१४) बिोलजिको सच
ू ना प्राप्त गने लसिवन्दी दिभाउपत्रदा ािे सो सचू ना पाएको लिल िे सा
लदनलभत्र लन्ि ११९ बिोलजिको का्य सम्पादन जिान पेश गिी खरिद सम्झौ ा गनयु पनेछ ।
(१६) लसिवन्दी दिभाउपत्रदा ािे उपलन्ि (९) बिोलजि िाखेको जिान देहा्को अवस्थािा जफ हुनेछः
(क) छनौट भएको लसिवन्दी दिभाउपत्रदा ािे खरिद सम्झौ ा नगिे िा,
(ख) लसिवन्दी दिभाउपत्र फािाििा उलल्िलख का्यसम्पादन जिान खरिद सम्झौ ा गने म््ाद लभत्र
लदन नसके िा,
(ग) ऐनको दफा ६२ बिोलजिको आचिण लवपिी काि गिे िा ।
(१७) लसिवन्दी दिभाउपत्र सम्बन्िी अन्् का्यलवलि परिच्छे द ीनिा उलल्िलख व््वस्था बिोलजि हुनेछन् ।
९५.

सोझै खररद सभबन्िी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बिोलजि खरिद गदाय
उपलन्ि (११) को अिीनिा िही प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ को लनणय्िे पाँच िाख रूपै्ाँसम्ि िाग अनुिान
भएको लनिायण का्य, िािसािान वा पिािशय सेवा सोझै खरिद गनय सलकने छ ।
(२) ्स लन्िाविीिा अन््त्र जुनसक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन बीस िाख रूपै्ाँसम्िको औषलिजन््
िािसािान वा नेपाििा उत्पालद पन्र िाख रूपै्ाँसम्िको िािसािान त््स् ो िािसािानको
उत्पादकिे िालरर्स् िको सिाचािपत्रिा सचू ना प्रकाशन गिी ोके को लबिी िूल््िा सोझै खरिद गनय
सलकनेछ । ्सिी सौझै खरिद गदाय उपिब्ि भएसम्ि नेपाि गणु स् ि लचन्ह प्राप्त िािसािान खरिद गनयु
पनेछ ।
ि, कुनै औषलिजन्् िािसािान उत्पादन गने लवश्व स्वास््् सङ्गठनबाट पवू य्ोग्् ा प्राप्त एकिात्र
औषलि उत्पादक कम्पनी भएकोिा त््स् ो उत्पादकबाट खरिद गनयपु दाय सोझै वा ाय गिी जल सक
ुै
रूपै्ाँसम्िको भए पलन त््स् ो औषलिजन्् िािसािान खरिद गनय सलकनेछ ।
(३)
उपलन्ि (१) ि (२) िा जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन एक आलथयक वषयिा एकै पटक वा पटक
पटक गिी सीिाभन्दा बढी िकिको वा एउटै व््लक्त, फिय, कम्पनी वा सस्ं थाबाट एक पटकभन्दा बढी सोझै
खरिद गनय सलकने छै न ।
(४) ्स लन्िाविीिा अन््त्र जुनसक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन नगिपालिकाको लनिन्त्रणािा भ्रिणिा
िहेका लवदेशी िि
ु क
ु को सिकाि वा अन् िायलरर् अन् ि सिकािी संस्थाको अल लवलशष्ट वा लवलशष्ट
व््लक्तिाई आल ्् ा ि होटिबास सलु विाको िालग पाँच िाख रूपै्ाँसम्ि सोझै खरिद गनय सलकनेछ ।
(५) उपलन्ि (१) बिोलजिको खरिदको हकिा सिं चनात्िक वा एकाई दि सम्झौ ा गिी गनय सलकने छ ।
(६) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बिोलजि आपलू गने अलिकाि एउटा िात्र
आपलू यक ायसँग भएको अवस्थािा त््स् ा प्रोप्राइटिी िािसािान वा औषलिजन्् िािसािान सो
आपलू यक ा वा लनजका आलिकारिक लबके् ि ा वा आलिकारिक एजेन्ट िाफय खरिद गनय सलकनेछ ।
(७) उपलन्ि (६) िा जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन नगिपालिकािाई आवश््क पने िािसािानको
उत्पादक नेपाििा एउटा िात्र भएको ि अन्् उप्क्त
ु लवकल्प नभएिा प्रिख
ु बाट लनणय् गिाई सोही
व््होिा अलभिेख गिी उत्पादकसँग सोझै खरिद गनय सलकनेछ ।
(८) उपलन्ि (२) ि (७) बिोलजि उत्पादकबाट सोझै खरिद गदाय देहा्का श यहरु पिू ा गिे को उत्पादकबाट
गनयु पनेछः–
(क) त््स् ो उत्पादकिे आफ्नो उत्पादनको खद्रु ा था लडिि लबिी िल्ू ् सचू ी िालरर्स् िको
सिाचािपत्रिा प्रकाशन गिे को,
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(९)

(१०)

(११)

(१२)
(१३)

(१४)

(१५)
(१६)

(१७)

९६.

(ख) त््स् ो उत्पादकिे स्थानी् लडिििाई लदए सिहको छुट लदएको ।
सावयजलनक खरिद अनगु िन का्ायि्िे उपलन्ि (७) बिोलजि खरिद भएको अवस्थािा त््स् ो
खरिदसँग सम्बलन्ि उद्योगको उत्पादन िाग को पिीक्षण गनय वा गिाउन सक्नेछ । त््सिी पिीक्षण गदाय
िाग अस्वाभालवक भएको पाइएिा त््स् ो उद्योगिाई कािोसचू ीिा िाखन सलकनेछ ।
्स लन्िाविीिा अन््त्र जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन नेपाि सिकाििे नेपाि िाजपत्रिा सचू ना
प्रकाशन गिी स्वदेशी घिे िु उद्योग भनी ोलकलदएको घिे िु उद्योगबाट उत्पालद पच्चीस िाख
रूपै्ाँसम्िको िािसािान त््स् ो घिे िु उद्योगसँग खरिद सम्झौ ा गिी सोझै खरिद गनय सलकनेछ ।
एक िाख रुपै्ाँभन्दा बढी िकिको सोझै खरिद गदाय िौजदु ा सचू ीिा िहेका कम् ीिा ीनवटा
आपलू यक ाय, लनिायण व््वसा्ी, पिािशयदा ा वा सेवाप्रदा्कबाट लिलख रुपिा दिभाउपत्र वा प्रस् ाव
िाग गिी खरिद गनयु पनेछ ।
ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बिोलजिको प्रोपाइटिी िािसािान सोझै खरिद गदाय
सालवक सम्झौ ा िूल््को ीस प्रल श िूल््सम्ि खरिद गनय सलकनेछ ।
कुनै सावयजलनक लनका्बाट उत्पालद वा लव रि कुनै िािसािान वा सेवा खरिद गनयु पिे िा त््स् ो
िािसािान वा सेवा उत्पादन वा लव िण गने सावयजलनक लनका्को अलिकाि प्राप्त अलिकािीबाट
लनिायरि लबिी िूल््िा सोझै खरिद गनय सलकनेछ ।
कुनै अन् िायलरर् अन् िसिकािी सस्ं था वा लवदेशी िि
ु क
ु को सिकाि वा त््स् ो िि
ु क
ु को सावयजलनक
लनका्सँग कुनै िािसािान खरिद गनयु पदाय त््स् ो संस्था, सिकाि वा लनका्बाट लनिायरि लबिी िल्ू ्िा
सोझै खरिद गनय सलकनेछ ।
्स लन्ििा अन््त्र जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन नगिपालिकािे उपलन्ि (१३) ि (१४)
बिोलजि खरिद गनयपु दाय कुनै जिान िाग गनयु पनेछैन ।
ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) ि (ङ) को अवस्थािा बाहेक अन्् खण्डको अवस्थािा
गरिएको सोझै खरिदको हकिा त््स् ो खरिदको प्रकृ ल , कािण ि आिाि सलह लनिायण व््वसा्ी,
आपलू यक ाय, पिािशयदा ा वा सेवा प्रदा्कको नाि खि
ु ाई सावयजलनक रुपिा सचू ना प्रकाशन गनयु पनेछ ।
ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को अवस्थािा खरिद गनय एक ह िालथको अलिकािीको
स्वीकृ ल लिनु पनेछ ।

सोझै खररद गनवअ
ु लि यलकन गनवपु नन कुराः (१) नगिपालिकािे सोझै खरिद गनयअ
ु लघ देहा्का कुिा ्लकन गनयु
पनेछः–
(क) खरिद गनयपु ने िािसािान भण्डाििा िौज्दा भए वा नभएको,
(ख) प्रस् ालव लनिायण व््वसा्ी, आपलू यक ाय, पिािशयदा ा वा सेवा प्रदा्कसँग खरिद सम्झौ ा
बिोलजिको का्य सम्पादन गनय आवश््क ्ोग्् ा भए वा नभएको,
(ग) प्रस् ालव लनिायण व््वसा्ी, आपलू यक ाय, पिािशयदा ा वा सेवा प्रदा्किे गाउँपालिका/
नगिपालिकाको िाग बिोलजि पेश गिे को प्रस् ाव ोलकएको स्पेलसलफके शन था प्रालवलिक
गणु स् ि बिोलजिको भए वा नभएको ि
(घ) प्रस् ालव लनिायण व््वसा्ी, आपलू यक ाय, पिािशयदा ा वा अन्् सेवा प्रदा्कबाट प्रस् ाव
गरिएको िल्ू ् उलच भए वा नभएको ।
(२) उपलन्ि (१) को खण्ड (घ) बिोलजिको िल्ू ् उलच भए नभएको कुिा ्लकन गनय नगिपालिकािे बजाि
अध्््न, पवू य खरिद िल्ू ्, िाग अनिु ानका आिाििा दि लवश्ले षण गिी प्रस् ालव लनिायण व््वसा्ी,
आपलू यक ाय, पिािशयदा ा वा अन्् सेवा प्रदा्कसँग वा ाय गनय सक्नेछ ।
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(३)

ऐनको दफा ४१ को उपदफा (३) बिोलजि खरिद सम्झौ ा गदाय पत्राचािको िाध््िबाट सिे गनय
सलकनेछ ।

९७.

प्रलतयोलगता गराई लिजाइन खररद गनव सकनेः नगिपालिकािे आलकय टेक्चिि वा शहिी ्ोजना जस् ा लवष्को
लडजाइन खरिद गनयु पदाय त््स् ो लडजाइन सम्बन्िी लवस् ृ लवविण सलह को कागजा ्ाि गिी त््स् ो कागजा
अनरुु प लडजाइन प्रल ्ोलग ा गिाई उप्क्त
ु लडजाइन खरिद गनय सक्नेछ ।

९८.

खररद सभबन्िी अन्य व्यवस्थाः ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अनुसाि खरिद गदाय नेपाि
सिकाि ि दा पृ क्षबीच भएको सम्झौ ा बिोलजिको दा ृ पक्षको खरिद लनदेलशका (प्रोक््ोििेन्ट गाइडिाइन) िा
उल्िेख नभएका कुिाहरूको हकिा ऐन ि ्स लन्िाविी बिोलजि हुनेछ ।
पररच्छे द – ८
राशन खररद सभबन्िी व्यवस्था

९९.

िागत अनुमानको तयारी र स्वीकृलतः (१) प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ िे स्वीकृ दिवन्दी अनसु ाि िाशन
व््वस्था गनयु पने आफु िा ह का लनका्को िालग प्रत््ेक वषयको भाद्र िसान् लभत्र नेपाि िारर बैंकबाट प्रकालश
हुने सम्बलन्ि क्षेत्रको उपभोक्ता िल्ू ्सचू ी, कृ लष उपजको िल्ू ् लनिायिण गने सिकािी लनका्िे प्रकालश गिे को
िल्ू ् सचू ी, सडक सलु विा, स्थानी् बजाि दि था ग वषयको खरिद सम्झौ ा दििे ट था सावयजलनक खरिद
अनगु िन का्ायि्बाट कुनै लनदेलशका जािी भएको भए त््स् ो लनदेलशकाको आिाििा िाग अनिु ान ्ाि गनयु
पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि ्ाि गरिएको िाग अनिु ान स्वीकृ ल को िालग देहा् बिोलजिको सलिल सिक्ष
पेश गनयु पनेछः–
(क) उपप्रिख
– अध््क्ष
ु
(ख) प्रिख
– सदस््
ु प्रशासकी् अलिकृ
(ग) कृ लष क्षेत्र हेने शाखा प्रिख
– सदस््
ु
(घ) नगिपालिका स् िी् उद्योग वालणज्् संघको प्रल लनलि
– सदस््
(ङ) नगिपालिकाको आलथयक प्रशासन शाखा प्रिख
– सदस््
ु
(च) िाशन व््वस्था गनयु पने क्षेत्रसँग सम्बलन्ि शाखाको प्रिख
– सदस््
ु
(छ) खरिद इकाई प्रिख
– सदस्् सलचव
ु
(३) उपलन्ि (२) बिोलजिको सलिल िे ्स लन्ि बिोलजि िाग अनुिान स्वीकृ गदाय उपलन्ि (१) िा
उलल्िलख कुिािाई आिाि लिई अनसु चू ी–१० बिोलजिको ढाँचािा स्वीकृ गनयु पनेछ ।

१००. राशन खररद बन्दोबस्त गननः (१) िाशन बन्दोबस् गदाय प्रत््ेक सािको िाघ एक ग ेदले ख न्ाँ आपलू यक ायिे
िाशन आपलू य गनयपु ने गिी ऐन ि ्स लन्िाविी बिोलजि लसिबन्दी दिभाउपत्र वा बोिपत्र आव्हान गिी िाशनको
खरिद बन्दोबस् गनय सलकनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि आव्हान गरिने लसिवन्दी दिभाउपत्र वा बोिपत्र िाग गदाय देहा्का कुिा सिे
उल्िेख गनयु पनेछः–
(क) िाशन, दाना, आहािाको लकलसि, गणु स् ि,
(ख) दैलनक आवश््क परििाण,
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(३)
(४)

(५)

(६)

(७)
(८)

(ग) सम्झौ ा अवलि भि िल्ू ्वृलद्ध नलदईने, ि
(घ) नेपािी नागरिकसँग िात्र सम्झौ ा गनय सलकने ।
्स लन्ि बिोलजि खोलिएका लसिबन्दी दिभाउपत्र वा बोिपत्रको ि
ु नात्िक ालिका अनसु चू ी– ११
बिोलजिको ढाँचािा बनाउनु पनेछ ।
नगिपालिकािे उपलन्ि (४) बिोलजिका दिभाउपत्र वा बोिपत्रको पिीक्षण ि िल्ू ्ाङ्कन ऐन ि ्स
लन्िाविी बिोलजि गिी सबैभन्दा घटी दिवािाको लसिबन्दी दिभाउपत्र वा बोिपत्र स्वीकृ गनयु पनेछ
ि त््स् ो घलट दिवािासँग सम्झौ ा गनयु पनेछ ।
्स लन्ि बिोलजि लसिवन्दी दिभाउपत्र वा बोिपत्र पेश गने लसिबन्दी दिभाउपत्रदा ा वा
बोिपत्रदा ािे दईु वा दईु भन्दा बढी आइटिको िािसािानको दििे ट प्रचलि बजाि िल्ू ्को श
प्रल श भन्दा बढी उल्िेख गिे को पाइएिा िल्ू ्ाङ्कन सलिल िे त््स् ो लसिवन्दी दिभाउपत्र वा
बोिपत्र िद्द गनय लसफारिस गनय सक्नेछ ।
्स लन्ि बिोलजि खरिद सम्झौ ा भएको सा लदनलभत्र प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ िे उपलन्ि (४)
बिोलजिको ि
ु नात्िक ालिका सलह को प्रल वेदन ्ाि गिी सावयजलनक खरिद अनगु िन का्ायि्िा
जानकािी लदनु पनेछ ।
कुनै लकलसिको लढिासस्ु ी भई िाशन बन्दोबस् हुन नसके िा वा सिकािी हालन नोक्सानी हुन गएिा
त््स् ो हानी नोक्सानी प्रल प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ लजम्िेवाि हुनेछ ।
िाशन बन्दोबस् गने नगिपालिकािे ्स परिच्छे दिा उल्िेख भएको कुिाको हकिा ्सै बिोलजि ि अन््
कुिाको हकिा ऐन ि ्स लन्िाविीको व््वस्था पािना गिी िाशन बन्दोबस् गनयु पनेछ ।

१०१. लनरीिण गनव सकनेः (१) आपलू यक ायिे सम्झौ ा अनसु ािको गणु स् िको िाशन उपिब्ि गिाए नगिाएको
सम्बन्ििा प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ िे आवश््क ानुसाि लनिीक्षण गनय सक्नेछ ि सम्झौ ा अनसु ािको
गणु स् िको िाशन उपिब्ि नगिाएको पाइएिा खरिद सम्झौ ा भङ्ग गने कािबाही गनय सक्नेछ ।
(२)
उपलन्ि (१) बिोलजि वा अन्् कुनै कािणिे सम्झौ ा भङ्ग गिे कोिा आपलू यक ायिे नगिपालिकािाई
कुनै पेश्की िकि ल नय बाँकी भए त््स् ो पेश्की िकि ि सो िकििा पेश्की लिएको लिल देलख वालषयक दश
प्रल श का दििे हुने ब््ाज सिे ल नयु पनेछ । लनजिे त््सिी सम्झौ ा भङ्ग गिे को ीस लदनलभत्र नल िे िा
सो िकि लनजवाट सिकािी बाँकी सिह असि
ू उपि गरिनेछ ।
१०२. पेश्की लददां जमानत लिनु पननः (१) नगिपालिकािे आपलू यक ािाई खरिद सम्झौ ा भएपलछ पेश्की लदनु पने
भएिा लनजबाट त््स् ो पेश्की िकििाई खाम्ने गिी वालणज्् बैंकबाट जािी भएको ि कम् ीिा सा
िलहनाको िान्् अवलि भएको बैंक जिान लिई कबोि अङ्कको पच्चीस प्रल श सम्ि पेश्की लदन
सक्नेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि लदएको पेश्की िकि आपलू यक ायको प्रत््ेक िलहनाको लबिबाट पचास
प्रल श को लहसाबिे कट्टी गिी चािू आलथयक वषयको अन् सम्ििा सम्पणू य पेश्की िकि असूि गिी सक्नु
पनेछ ।
(३) आपलू यक ायिाई प्रथि पटक लदएको पेश्की िकि असि
ु भएपलछ नगिपालिकािे लनजबाट कम् ीिा सा
िलहनाको िान्् अवलि भएको जिान लिई न्ाँ आलथयक वषयको श्रावण िलहनािा कबोि अङ्कको
पच्चीस प्रल श सम्ि पेश्की पनु ः लदन सक्नेछ ि त््सिी लदईएको पेश्की िकि उपलन्ि (२) बिोलजि
कट्टी गिी सोही आलथयक वषयको पौष िसान् सम्ििा पेश्की िकि असि
ू गरिसक्नु पनेछ ।
(४) आपलू यक ािे उपलन्ि (१) ि (३) बिोलजि लदईएको पेश्की िकि बिाबिको िाशन लनजको गोदाििा
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िौज्दा िाखनु पनेछ ।
१०३. राशनको लनलमत्त अन्य व्यवस्था गनव सलकनेः नगिपालिकािे िाशनको सट्टा नगद उपिब्ि गिाउनु पने भएिा
का्यपालिकाबाट लनणय् गिी लन्ि ९९ बिोलजि स्वीकृ िाग अनुिानको दि ि स्वीकृ दिबन्दीको लहसाविे
हुन आउने िकि नगदै उपिव्ि गिाउन सक्नेछ ।
पररच्छे द – ९
िर जग्गा भािामा लिने तथा सेवा करारमा लिने व्यवस्था
१०४. िर जग्गा भािामा लिने सभबन्िी व्यवस्थाः (१) नगिपालिकािे घि जग्गा भाडािा लिनु पदाय शहिी क्षेत्रको
हकिा कम् ीिा पन्र लदनको अवलिको सचू ना िारर्ल् स् िको सिाचािपत्रिा प्रकाशन गिी ि ग्रािीण क्षेत्रको
हकिा स्थानी् सिाचाि पत्र, स्थानी् एफ.एि. िाफय सचु ना गने ि त््स् ो लनका् ि देहा्का का्ायि्को सचू ना
पाटीिा कम् ीिा सा लदनको अवलिको सचू ना टाँस गिी भाडाको प्रस् ाव िाग गनयु पनेछः–
(क) सम्वलन्ि वडा का्ायि्,
(ख) लजल्िा सिन्व् सलिल को का्ायि्, ि
(ग) कोष था िेखा लन्न्त्रक का्ायि् ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको सचू नािा देहा्का कुिा खि
ु ाउनु पनेछः–
(क) नगिपालिकाको नाि ि ठे गाना,
(ख) घि जग्गा आवश््क भएको क्षेत्र वा स्थान
(ग) भाडािा लिन खोजेको घि जग्गाको प्रकृ ल , क्षेत्रफि ि अन्् आवश््क लवविण,
(घ) उपलन्ि (४) बिोलजिको सलिल िे लनिायिण गिे को दििे टिा िात्र घि जग्गा भाडािा लिइने कुिा,
(ङ) घि जग्गािनीिे प्रस् ाव पेश गने रिका ि त््स् ो प्रस् ावका साथ पेश गनयु पने न््नू ि लवविण,
(च) प्रस् ाव दालखिा गने स्थान ि अलन् ि लिल ,
(छ) घि जग्गाको भाडा भक्त
ु ानीका श यहरु ि कि कट्टीको लवष्, ि
(ज) नगिपालिकािे उप्क्त
ु ठानेका अन्् कुिा ।
(३) उपलन्ि (१) बिोलजिको अवलिलभत्र दालखिा भएको घि जग्गा भाडािा लदने प्रस् ाव खोिी उपलन्ि
(४) बिोलजिको सलिल िा पेश गनयु पनेछ ।
(४) नगिपालिकािे भाडािा लिने घि जग्गाको भाडा लनिायिण गनय देहा् बिोलजिको घिभाडा लनिायिण
सलिल िहनेछः–
(क) प्रिख
– अध््क्ष
ु
(ख) प्रिख
– सदस््
ु प्रशासकी् अलिकृ
(ग) प्रिख
– सदस््
ु , प्रालवलिक शाखा ,
(घ) घि जग्गा भाडािा लिने शाखाको प्रिख
– सदस््
ु
(ङ) आलथयक प्रशासन प्रिख
– सदस्् सलचव
ु
(५) उपलन्ि (४) बिोलजिको सलिल को बैठक सम्बन्िी का्यलवलि सो सलिल आफै िे लनिायिण गिे
बिोलजि हुनेछ ।
(६) उपलन्ि (४) बिोलजिको सलिल िे उपलन्ि (३) बिोलजि पेश भएका प्रस् ावको िल्ू ्ाङ्कन देहा्का
आिाििा गिी घि जग्गाको भाडा लनिायिण गनेछः–
(क) घि जग्गा िहेको स्थान ि बाटोको सलु विा,
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(ख) घि जग्गाको बनावट ि क्षेत्रफि,
(ग) भौल क सलु विा,
(घ) घि जग्गाको परिसि,
(ङ) घि जग्गा िनीिे प्रस् ाव गिे को भाडा िकि ि
(च) घिभाडाको प्रचलि दििे ट ।
(७)
उपलन्ि (६) बिोलजि घि जग्गा भाडाको िकि लनिायिण गिे पलछ घि जग्गा भाडा लनिायिण सलिल िे
सोको जानकािी नगिपालिकािाई लिलख रुपिा लदनु पनेछ ।
(८)
उपलन्ि (७) बिोलजिको जानकािी प्राप्त भएपलछ नगिपालिकािे सम्बलन्ि घि जग्गािनीसँग सम्झौ ा
गिी घि जग्गा भाडािा लिनु पनेछ ।
(९) उपलन्ि (८) बिोलजिको सम्झौ ा घि जग्गा िनी ि नगिपालिकाको िञ्जिु ीिा नवीकिण गनय सलकनेछ।
(१०) घि जग्गा भाडाको दििे टिा बृलद्ध गनयु पिे िा उपलन्ि (४) बिोलजिको सलिल सिक्ष पेश गनयु पनेछ ।
(११) नगिपालिकािे वालषयक पाँच िाख रुपै्ाँसम्ि घिजग्गा भाडा ल नयपु ने गिी घिजग्गा भाडािा लिनु पिे िा
उपलन्ि (१) बिोलजिको सूचना बिोलजि प्राप्त प्रस् ाविध््े उप्क्त
ु प्रस् ाविा सेवा, सलु विा था भाडा
िकि सम्बन्ििा घि जग्गा िनीसँग सोझै वा ाय गिी घिजग्गा भाडािा लिन सक्नेछ ।
१०५. सेवा करारमा लिने सभबन्िी कायवलवलिः (१) का्ायि् सिु क्षा, लचठ्ठीपत्र ओसाि पसाि, सिसफाई, लवद्यु ि
िािाको सञ्चािन था िे खदेख, पशस्ु वास््् था कृ लष प्रसाि का्य, बगैंचाको सम्भाि ि िे खदेख, टाईलपङ वा
कम्प््टु ि टाईप, ड्राईलभङ जस् ा दैलनक का्य सञ्चािन गनय आवश््क पने सेवा किाििा लिनु पिे िा नगिपालिकािे
कुनै व््लक्त, फिय, सस्ं था वा कम्पनीसँग किाि गिी त््स् ो सेवा किाििा लिन सक्नेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको सेवा किाििा लिदाँ त््स् ो सेवाको आवश््क ा, लकलसि, सि्ावलि, गणु स् ि,
सेवा सञ्चािन लवलि, िाग्ने िोटािोटी खचय ि का्य क्षेत्रग श य ्ाि गिी प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ बाट
स्वीकृ गिाउनु पनेछ ।
(३) पाँच िाख रुपैं्ाँसम्ि सेवा शल्ु क िाग्ने सेवा वा ाय गिी खरिद गनय सलकनेछ । सो िकि भन्दा बढी सेवा शुल्क
िाग्ने सेवाको हकिा पन्र लदनको सचू ना िालरर् सिाचाि पत्रिा वा स्थानी् पत्रपलत्रकािा प्रकाशन गिी ि
नगिपालिका एवं देहा्का का्ायि्को सचू ना पाटीिा सचू ना टाँस गिी प्रस् ाव िाग गनय सलकनेछः–
(क) लजल्िा प्रशासन का्ायि्,
(ख) लजल्िा सिन्व् सलिल को का्ायि्, ि
(ग) कोष था िेखा लन्न्त्रक का्ायि् ।
(४) उपलन्ि (३) बिोलजिको सचू नािा देहा्का कुिा खि
ु ाउनु पनेछः–
(क) सम्बलन्ि नगिपालिकाकोनाि ि ठे गाना,
(ख) सेवाको प्रकृ ल , परििाण, श य ि अन्् आवश््क कुिा,
(ग) सेवा प्रदान गनयु पने स्थान ि अवलि,
(घ) प्रस् ावदा ािे प्रस् ावसाथ पेश गनयु पने न््नू ि कागजा ि लवविण,
(ङ) प्रस् ाव दालखिा गनयपु ने अलन् ि लिल ि स्थान,
(च) सेवा शल्ु क भक्त
ु ानीका श य ि कि कट्टीको लवष्, ि
(छ) अन्् आवश््क कुिा ।
(५)
नगिपालिकािे म््ादलभत्र प्राप्त भएका प्रस् ाव लन्ि ६८ बिोलजि खोिी प्रस् ावदा ाको प्रस् ाव
िल्ू ्ाङ्कन गनयु पनेछ ।
(६) उपलन्ि (५) बिोलजि प्रस् ाव िल्ू ्ाङ्कन गदाय उपलन्ि (२) बिोलजिको का्य क्षेत्रग श य पिू ा गिी
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(७)
(८)

(९)

सवैभन्दा घटी सेवा शल्ु क प्रस् ाव गने प्रस् ावदा ाको प्रस् ाव स्वीकृ गिी सेवा किाि सम्झौ ा गनयु पनेछ
उपलन्ि (६) बिोलजि स्वीकृ प्रस् ावको प्रस् ावदा ा सेवा किाि गनय नआएिा त््सपलछको सवै भन्दा
घटी सेवा शल्ु क प्रस् ाव गने प्रस् ावदा ासँग सेवा किाि गनय सलकनेछ ।
सेवा प्रदा्किे प्रदान गिे को सेवाको अनुगिन नगिपालिकािे सि् सि्िा गनयु पनेछ । त््सिी
अनगु िन गदाय सेवा सन् ोषजनक भएको नपाइएिा वा किाि बिोलजिको नभएिा सेवा प्रदा्किाई
सेवाको स् ि वृलद्ध गनय सचू ना लदनु पनेछ ि त््सिी सचू ना लददं ा पलन सेवाको स् ि वृलद्ध नभएिा सेवा किाि
िद्द गिी अको सेवा किािको व््वस्था गनयु पनेछ ।
्स लन्ििा अन््त्र जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन स्थानी् सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ को
दफा ८३ को उपदफा (८) बिोलजिका पदहरुबाट सम्पादन गरिने का्य न््नू ि पारिश्रलिक ोकी व््लक्त
वा संस्थासँग किाि गिी सेवा किािबाट सम्पादन गनयु पनेछ ।

१०६. मािसामान ममवत सभभार गनन गराउने कायवलवलिः (१) नगिपालिकािा िहेको कुनै िािसािान ििय सम्भाि
गनयु पने भए सोको लिलख जानकािी त््स् ो िािसािानको उप्ोगक ायिे प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ िाई लदनु
पनेछ । त््सिी जानकािी प्राप्त भएपलछ लनजिे लन्ि १४ को उपलन्ि (५) बिोलजि िाग अनिु ान ्ाि गिाई
स्वीकृ गनयु पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि िाग अनिु ान स्वीकृ भएपलछ िािसािानको ििय आफ्नै वकय शप वा ििय के न्द्र
भए त््स् ो िािसािानको ििय त््स् ो वकय शप वा ििय के न्द्रबाट गिाउनु पनेछ । त््सिी ििय गिाउँदा कुनै
िािसािान, उपकिण वा पाटपजू ाय फे िबदि गनयपु ने भएिा त््स् ो िािसािान, उपकिण वा पाटपजू ाय िौज्दा बाट
लिई ि िौज्दा िा नभए ऐन ि ्स लन्िाविीको प्रलि्ा अविम्वन गिी खरिद गनयपु नेछ ।
(३) उपलन्ि (२) बिोलजि उपकिण वा पाटपजू ाय खरिद गिे कोिा त््स् ो िािसािान वा उपकिण लजन्सी दालखिा
गिाई प्रल एकाई िल्ू ् पाँच हजाि रुपै्ाँोँभन्दा बढी पने उपकिण वा पाटपजू ायको अलभिेख िाखनु पनेछ ि त््स् ा
पाटपजू ाय पिु ाना उपकिण वा पाटयपजू ायको िालग प्रल स्थापन गरिएको कुिा सम्बलन्ि प्रालवलिकबाट प्रिालण गिाई
पिु ाना सािान लजन्सी दालखिा गनयु पनेछ ।
(४) आफ्नो वकय शप वा ििय के न्द्र नभएको अवस्थािा ऐन ि ्स लन्िाविीको प्रकृ ्ा अविम्वन गिी
िािसािान ििय सम्भाि गिाउनु पनेछ ।
(५) ्स लन्ििा अन््त्र जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन आफ्नै वकय शप वा ििय के न्द्र भएको अवस्थािा
ििय का्य अलभिेख फािाििा (जब काडय) िे कडय िाखी ििय पश्चा ् िाग लस्वकृ गनय सलकनेछ ।
१०७. उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदु ायबाट काम गराउने कायवलवलिः (१) ्स लन्िाविीिा अन््त्र
जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन एक किोड रुपै्ाँसम्िका िाग अनुिान भएको लनिायण का्य वा सो सम्बन्िी
सेवा उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिदु ा्वाट गिाउन वा प्राप्त गनय सलकनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) को प्र्ोजनको िालग सम्बलन्ि काि वा सेवाको प्रकृ ल , परििाण, िाग्ने िकि, उपभोक्ता
सलिल वा िाभग्राही सिदु ा्िे व््होने वा व््होनयु पने िकि ि अन्् आवश््क कुिाहरु खुिाई सावयजलनक सचू ना
प्रकाशन गिी प्रस् ाव िाग गनय वा त््स् ो सलिल वा सिदु ा् आफै िे प्रस् ाव वा लनवेदन पेश गनय सक्नेछ ।
(३) उपलन्ि (२) बिोलजिको प्रस् ाव वा लनवेदन प्राप्त भएपलछ नगिपालिका ि त््स् ो उपभोक्ता सलिल वा
िाभग्राही सिदु ा्िे आवश््क ानसु ाि छिफि, वा ाय वा लनिायण स्थिको भ्रिण गिी त््स् ो काि वा सेवाका
सम्बन्ििा खरिद सम्झौ ा गनयु पनेछ । त््स् ो सम्झौ ािा देहा्को कुिाहरु उल्िेख गनयु पनेछः–
(क) लनिायण का्य वा सेवाको प्रकृ ल , परििाण, िाग अनिु ान, उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही
सिदु ा्िे व््होने वा व््होनयु पने िकि, का्य वा सेवा सम्पन्न गनयु पने अवलि,
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(ख)

साठी िाख रुपै्ाँभन्दा बढी िाग अनिु ान भएको का्यिा प्रत््ेक का्य एकाईिा उपभोक्ता
सलिल वा िाभग्राही सिदु ा्िे गनयु पने ्ोगदान,
(ग) नगिपालिकािे सम्बलन्ि का्यको लडजाइन, िाग अनिु ान ्ाि गने, स्वीकृ गने, प्रालवलिक
सल्िाह लदने, नांपजाँच गने, जाँचपास गने ि अन्् आवश््क प्रालवलिक सह्ोग उपिब्ि
गिाउने, सपु िीवेक्षण, गुणस् ि लन्न्त्रण गने,
(घ) लनिायण का्य वा सेवा नगिपालिका ि उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिदु ा्को सहभालग ािा
सम्पन्न वा उपिब्ि हुन,े
(ङ) सम्पन्न लनिायण का्यको सञ्चािन वा ििय सम्भाि उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिुदा्िे
गनयु पने,
(च) नगिपालिकािे उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिदु ा्िाई उपिब्ि गिाईने पेश्की िकि,
(छ) सम्पन्न लनिायण का्य वा सेवाको भक्त
ु ानीको श य ि रिका, ि
(ज) अन्् आवश््क कुिाहरु ।
(४) उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिदु ा्िाई लनिायण का्य वा सेवाको काि लददं ा उपलन्ि (३) को खण्ड
(ख) बिोलजिको िाग अनिु ानिा िहेको िूल्् अलभवृलद्ध कि, ओभिहेड, कलन्टन्जेन्सी िकि ि
जनसहभालग ाको अंश कट्टा गिे ि िात्र भक्त
ु ानी लदनपु नेछ ।
(५) सािान्् ्ा उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिदु ा्बाट का्य गिाउँदा पेश्की उपिब्ि गिाइने छै न । ि,
आ्ोजनाको प्रकृ ल अनसु ाि पेश्की िकि नलदएसम्ि काि प्रािम्भ नहुने अवस्था भएिा सम्झौ ा िकिको
बढीिा बीस प्रल श िकिसम्िको अलग्रि रुपिा पेश्की लदन सक्नेछ । त््सिी लदएको पेश्कीको अलन् ि
लकस् ा भक्त
ु ानी गनयु अलघ फछ््ौट गिी सक्नपु नेछ ।
(६) उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिदु ा्िे हिे क लकस् ाको कािको प्रालवलिक िल्ू ्ाङ्कन, लबि, भपायई ि
खचय प्रिालण गने अन्् कागजा त््स् ो सलिल वा सिदु ा्को बैठकबाट अनिु ोदन गिाई
नगिपालिकािा पेश गनयु पनेछ ।
(७) उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिदु ा्िे आफूिे प्रत््ेक लकस् ािा गिे को खचयको सचू ना सावयजलनक
स्थििा टाँस गनयपु नेछ ि आफूिे गिे का कािकािबाहीको सम्बन्ििा का्यपालिकािे ोके को प्रलि्ा
बिोलजि ोके को अवलिलभत्र सावयजलनक परिक्षण गनयपु नेछ ।
(८) नगिपालिकािे उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिदु ा्िाई सम्बलन्ि कािको िालग प्रालवलिक सह्ोग
उपिब्ि गिाउन नसक्ने भएिा सो कािको िालग आवश््क प्रालवलिक जनशलक्त सो सलिल वा सिदु ा्
आफै िे किाििा लन्क्त
ु गनय सक्नेछ । त््सिी लन्क्त
ु गरिएको प्रालवलिकिाई लदनुपने पारिश्रलिक
नगिपालिकािे कट्टा गिे को कलन्टन्जेन्सीबाट भक्त
ु ानी गनयपु नेछ ।
ि, त््स् ो पारिश्रलिक िाग अनिु ानको ीन प्रल श भन्दा बढी हुने छै न ।
(९) उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिदु ा्बाट सञ्चालि हुने लनिायण का्यिा िोडि, एक्साभेटि, िोिि,
डोजि, ग्रेडि लवटुलिन लडस्रीव््ुटि, लवटुलिन ब्वाइिि जस् ा हेभी िेशीनहरु प्र्ोग गनय सलकने छै न ।
ि, िाग अनुिान ्ाि गदायको सि्का हेभी िेशीन प्र्ोग गनयु पने जलटि प्रकृ ल को का्य भनी
उल्िेख भएको िहेछ भने सम्बलन्ि प्रालवलिकको लसफारिसिा नगिपालिकाबाट सहिल लिई त््स् ा
िेशीन प्र्ोग गनय सलकनेछ ।
(१०) उपलन्ि (९) को प्रल बन्िात्िक वाक््ांश लवपिी हेभी िेशीन प्र्ोग गिे को पाइएिा त््स् ो उपभोक्ता
सलिल वा िाभग्राही सिदु ा्सँग भएको सम्झौ ा िद्द गरिनेछ ।
(११) उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिदू ा्िे पाएको काि आफै िे सम्पन्न गनयु पनेछ ि कुनै लनिायण
व््वसा्ी वा सब कन्रक्टिबाट गिाउन सलकने छै न । कुनै कािणवश सो सलिल वा सिदु ा् आफै िे
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(१२)

(१३)

(१४)

(१५)

(१६)

(१७)

सि्िा सो काि सम्पन्न गनय नसक्ने भएिा सो कुिाको सचू ना नगिपालिकािाई लदनु पनेछ । त््सिी
सचू ना प्राप्त भएपलछ नगिपालिकािे सो सम्बन्ििा आवश््क जाँच गिी सो सलिल वा सिदु ा्सँग भएको
सम्झौ ा ोडी बाँकी काि ऐन ि ्स लन्िाविी बिोलजि गिाउनु पनेछ ।
उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिदु ा्िे लनिायण का्य सम्पन्न गरिसके पलछ नगिपालिकािे खटाएको
प्रालवलिक कियचािीबाट त््स् ो कािको जाँचपास गिाई नगिपालिकािबाट प्राप्त िकि ि
जनसहभालग ाबाट व््होरिएको श्रि, नगद वा लजन्सी सिे कूि खचयको लवविण नगिपालिकािा पेश गनयु
पनेछ । नगिपालिकािे त््सिी प्राप्त भएको लवविण था उक्त लनिायण का्यको सभे, लडजाइन, िाग
अनिु ान, सपु रिवेक्षण ि का्यसम्पादन गने व््लक्त था पदालिकािीको नाि ि पद सिे खल्ु ने गिी का्य
सम्पन्न प्रल वेदन ्ाि गिी अलभिेख िाखनु पनेछ ।
उपलन्ि (१२) बिोलजि लनिायण का्य सम्पन्न भएपलछ नगिपालिकािे सोको िे खदेख, ििय सम्भाि गने
लजम्िेवािी सिे ोकी आ्ोजनाको स्वालित्व उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिदु ा्िाई नै हस् ान् िण
गनयु पनेछ ।
उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिदु ा्िे आफूिे प्राप्त गिे को कुनै िकि दरुु प्ोग गिे को पाइएिा
नगिपालिकािे छानलबन गिी त््स् ो िकि उपभोक्ता सलिल का पदालिकािीहरुबाट दािासाहीिे सिकािी
बाँकी सिह असि
ु उपि गनयु पनेछ । त््स् ो िकि असि
ु उपि गने का्यिा नगिपालिकािाई सह्ोग
पिु ्् ाउनु सम्बलन्ि प्रिख
ु लजल्िा अलिकािीको क यव्् हुनेछ ।
उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिदु ा्िे प्राप्त गिे को कुनै काििा लनिायण व््वसा्ीिाई संिग्न
गिाइएको पाइएिा नगिपालिकािे उक्त उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिदु ा्सँग भएको सम्झौ ा िद्द
गिी त््स् ो उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिदु ा्िाई भलवर्िा त््स् ो लकलसिको कुनै काि गनय नलदने
अलभिेख िाखी सो काि गने लनिायण व््वसा्ीिाई कािो सचू ीिा िाखन सावयजलनक खरिद अनगु िन
का्ायि्िा लसफारिस गनयु पनेछ ।
्स लन्ि बिोलजि उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिदु ा्बाट काि गिाउँदा नगिपालिकािे देहा्का
लवष्का सम्बन्ििा अपनाउनु पने का्यलवलि सावयजलनक खरिद अनगु िन का्ायि्िे ोके बिोलजि
हुनेछ:(क) श्रि िि
ू क कािको लनिायिण,
(ख) उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिदू ा्को गठन लवलि ि काि, क यव्् ि अलिकाि,
(ग) काि वा सेवािा लि व््ल् ा, गणु स् िी् ा, लदगोपना अलभवृलद्ध गने रिका,
(घ) आम्दानी खचयको अलभिेख िाखने,
(ङ) काि वा सेवाको सपु रिवेक्षण ि अनगु िन,
(च) लनिायणका्यको फिफािक ि जाँचपास, ि
(छ) अन्् आवश््क कुिाहरु ।
उपभोक्ता सलिल वा िाभग्राही सिदू ा्िे उपलन्ि (१३) बिोलजि हस् ान् रि आ्ोजनाकोोे सेवा
उप्ोग गिे वाप उपभोक्तािे ल नयपु ने सेवा शल्ु क ोक्न सक्नेछ ि त््स् ो शल्ु क जम्िा गने कुनै कोष
खडा गिी सोही कोषबाट त््स् ो लनिायण का्य सञ्चािन था ििय सम्भाि गनयपु नेछ ।

१०८. अमानतबाट लनमावण कायव गराउनेः (१) नगिपालिकािे अिान बाट काि गनय खचयगने अलिकाि प्राप्त
अलिकािीिे आफुभन्दा एक ह िालथको अलिकािीको स्वीकृ ल लिनु पनेछ ।
(२) अिान बाट काि गनयपु दाय सो कािको िालग आवश््क पने प्रालवलिक सेवा ि लनिायण सािग्री ऐन ि ्स
लन्िाविीको प्रकृ ्ा बिोलजि खरिद गिी ज््ािािा काि गिाउनु पनेछ ।
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(३) ्स लन्िाविी बिोलजि अिान बाट लनिायण का्य गनयु पिे िा त््स् ो काि एकिाख रुपै्ाँिा नबढाई खण्ड
खण्ड गिी वा ायबाट गिाउन वा लनिायण सम्बन्िी काि आवश््क लनिायण सािग्री उपिब्ि गिाई ज््ािािा लदन
सलकनेछ ।
१०९. गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउने सभबन्िी व्यवस्थाः (१) नगिपालिकािे ऐनको दफा ४६ बिोलजि गैि
सिकािी सस्ं थाबाट काि गिाउनको िालग त््स् ो कािको आवश््क ा, लकलसि, सि्ावलि, कािको
गणु स् ि, जनशलक्त, का्य सञ्चािन लवलि सलह को का्यक्षेत्रग श य ि िाग्ने िकिको िोटािोटी
अनिु ान ्ाि गनयु पनेछ ।
(२)
उपलन्ि (१) बिोलजिको काि गिाउनको िालग त््स् ो काि गिय न् े उद्देश्् िाखी प्रचलि काननू
बिोलजि द ाय भएको ि लन्ि १९ बिोलजिको िौजदु ा सचू ीिा सिावेश भएका गैि सिकािी संस्थािाई
कम् ीिा पन्र लदनको अवलि लदई िालरर्स् ि वा स्थानी्स् िको दैलनक सिाचािपत्रिा सचू ना प्रकाशन
गिी सो संस्थाबाट प्रस् ाव िाग गनयु पनेछ ।
(३) उपलन्ि (२) बिोलजिको सचू नािा देहा्का कुिाहरु खि
ु ाउनु पनेछः–
(क) नगिपालिकाको नाि ि ठे गाना,
(ख) प्रस् ालव का्यको प्रकृ ल , परििाण ि अन्् आवश््क लवविण,
(ग) प्रस् ालव का्य गनयु पने स्थान ि सम्पन्न गनयपु ने अवलि,
(घ) प्रस् ाव दालखिा गनयु पने अलन् ि लिल ि स्थान,
(ङ) प्रस् ावको ढाँचा,
(च) प्रस् ावदा ािे प्रस् ावसाथ पेश गनयपु ने कागजा ,
(छ) भक्त
ु ानीका श य ि कि कट्टी ि
(ज) नगिपालिकािे आवश््क ठानेका अन्् कुिा ।
(४) उपलन्ि (२) बिोलजिको िाग अनसु ाि पनय आएका प्रस् ावहरु प्रस् ावदा ाको िोहवििा खोिी िचु ल्ु का
्ाि गनयु पनेछ ।
(५) िल्ू ्ाङ्कन सलिल िे उपलन्ि (१) बिोलजिको का्यक्षेत्रग श य पिू ा गिी न््नू ि िकि प्रस् ाव गने
प्रस् ावदा ाको प्रस् ाव स्वीकृ ल का िालग प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ सिक्ष लसफारिस गनयु पनेछ ।
(६)
उपलन्ि (५) बिोलजि लसफारिस भएको प्रस् ाव उप्क्त
ु देलखएिा नगिपालिकािे त््स् ो प्रस् ाव
स्वीकृ गिी सम्बलन्ि प्रस् ावदा ािाई सम्झौ ा गनय आउन लिल खोिी सचू ना लदनु पनेछ ि त््स् ो
लिल िा लनज उपलस्थ भएिा लनजसँग सम्झौ ा गनयु पनेछ ।
(७) उपलन्ि (६) बिोलजि सचू ना लदईएको
य प्रस् ावदा ा सम्झौ ा गनय नआएिा लनजपलछको उपलन्ि (१)
बिोलजिको का्य क्षेत्रग श य पिू ा गिी सवैभन्दा कि िकि प्रस् ाव गने प्रस् ावदा ासँग सम्झौ ा गनय
सलकनेछ ।
पररच्छे द– १०
पनु राविोकन सभबन्िी व्यवस्था
११०. प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत समि लदईने लनवेदनमा खुिाउनु पनन कुराः खरिद कािबाही वा लनणय्को
पनु िाविोकनको िालग ऐनको दफा ४७ बिोलजि प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ सिक्ष लनवेदन लदन चाहने
बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ािे त््स् ो लनवेदनिा देहा्का कुिाहरु खि
ु ाई हस् ाक्षि गिे को हुनु पनेछ :(क) लनवेदकको नाि, ठे गाना, टेलिफोन, फ््ाक्स नम्वि ि ईिेि ठे गाना,
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(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

सङ्गलठ सस्ं था भए त््सिी लनवेदन लदन सो सस्ं थािे प्रदान गिे को अलिकाि पत्र,
बोिपत्र संख्ा,
लनवेदन लदनपु ने ््ग ि काननू ी आिाि,
सम्बद्ध कागजा को प्रल लिलप ।

१११. रकमको हदः ऐनको दफा ४७ को उपदफा (८) को प्र्ोजनको िालग दईु किोड रुपै्ाँभन्दा कि िकिको खरिद
कािबाहीको सम्बन्ििा पनु िाविोकन सलिल सिक्ष लनवेदन लदन सलकने छै न ।
ि, पवू य्ोग्् ा वा प्रालवलिक प्रस् ाव जस् ा िल्ू ् नखल्ु ने प्रकृ ल का बोिपत्र वा प्रस् ावको िल्ू ्ाङ्कन उपि
पनु िाविोकन सलिल सिक्ष लनवेदन लदन ्स लन्ििे बािा पने छै न ।
११२. पनु राविोकनको िालग लदइने लनवेदनमा खि
ु ाउनु पनन कुराः (१) ऐनको दफा ४९ बिोलजि पनु िाविोकनको
िालग लनवेदन लदन चाहने बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ािे सो लनवेदनिा देहा्का कुिा खि
ु ाई हस् ाक्षि
गिे को हुनु पनेछ :(क) लनवेदकको नाि, ठे गाना, टेलिफोन नम्बि, फ््ाक्स नम्वि ि इिेि ठे गाना,
(ख) सँगलठ संस्थाको फय बाट लनवेदन लदइने भए त््सिीोे लनवेदन लदन अलिकाि प्रदान गने
कागजा ,
(ग) खरिद कािबाहीको संलक्षप्त लवविण,
(घ) खरिद सम्झौ ा भइसके को भए त््स् ो सम्झौ ा भएको लिल ि प्राप्त गने आपलू यक ाय, लनिायण
व््वसा्ी, पिािशयदा ा वा सेवा प्रदा्क,
(ङ) लनवेदकिे खरिद सम्झौ ा पाउनु पने ््ग था काननू ी आिाि,
(च) खरिद सम्झौ ा प्राप्त गनेिे त््स् ो सम्झौ ा पाउन नपने ््ग था काननू ी आिाि,
(छ) लनवेदकको साम्पलिक (प्रोपिाईटिी), व््ापारिक ि अन्् गोप्् जानकािी सिु क्षा गनयको िालग
पनु िाविोकन सलिल िे कुनै लवशेष उपा् गरिलदनु पने भए त््स् ो लवशेष उपा्, ि
(ज) सम्झौ ा प्राप्त नगिे का कािणिे लनवेदकिाई भएको वा पग्ु न सक्ने वास् लवक हालन नोक्सानी ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको लनवेदनको साथ लनवेदकिे आफूिे गिे को दावी पलु ष्ट गने कागजा को
प्रल लिलप संिग्न गनयु पनेछ । त््स् ो कागजा लनजसँग हुन नसक्ने प्रकृ ल को भएिा लनजिे त््स् ो
कागजा सम्बलन्ि लनका्बाट लझकाई पाउन पनु िाविोकन सलिल सिक्ष अनिु ोि गनय सक्नेछ ।
(३) उपलन्ि (१) बिोलजिको लनवेदनिा उलल्िलख लवष्का सम्बन्ििा लनवेदकिे पनु िाविोकन सलिल
सिक्ष सनु वु ाई गिाउन चाहेिा सो सम्बन्िी कािण ि आिाि त््स् ो लनवेदनिा खि
ु ाउनु पनेछ ।
११३. जमानत राख्नु पननः (१) ऐनको दफा ५० बिोलजि लनवेदन लदने लनवेदकिे बोिपत्र वा प्रस् ाविा आफूिे कबोि
गिे को िकिको ०.१५ (शन्ु ् दशििब एक पाँच) प्रल श िे हुन आउने िकि बिाबिको नगद िकि वा
कम् ीिा नब्बे लदन िान्् अवलि भएको बैङ्क जिान पेश गनयु पनेछ ।
(२) पवू य्ोग्् ा वा प्रालवलिक प्रस् ाव जस् ा िल्ू ् नखल्ु ने प्रकृ ल का प्रस् ावको िल्ू ्ाङ्कन उपि
पनु िाविोकन सलिल सिक्ष लनवेदन लदनु पदाय पवू य्ोग्् ा प्रस् ावको हकिा लन्ि ६१ को उपलन्ि (१)
को प्रल बन्िात्िक वाक््ांशको अिीनिा िही ोलकएको एकिष्टु िकि ि प्रालवलिक प्रस् ावको हकिा
बोिपत्र जिान को दश प्रल श िे हुने िकि बिाबि जिान िाखनु पनेछ ।
(३) पनु िाविोकन सलिल िे आफू सिक्ष पिे को लनवेदन उपि गने कािबाही सम्बन्िी व््बस्था संघी् काननू
बिोलजि हुनेछ ।
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११४. पनु राविोकनको लनवेदन पठाउने तररकाः (१) प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ वा पनु िाविोकन सलिल सिक्ष
पनु िाविोकनको िालग लदने लनवेदन बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ा आफै िे बझु ाउन वा हुिाक, कुरि्ि वा लवद्यु ी्
िाध््िवाट पठाउन सक्नेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि हुिाक, कुरि्ि वा लवद्यु ी् िाध््िवाट पठाइएको लनवेदन ऐन वा ्स
लन्िाविीिा ोलकएको सि्ावलिलभत्र नपगु ेिा त््स् ो लनवेदन उपि कुनै कािबाही हुने छै न ।
(३) नगिपालिकािे उपलन्ि (१) बिोलजि पनु िाविोकनको लनवेदन पिे को जानकािी प्राप्त गिे पलछ
पनु िाविोकन सलिल िे लनणय् नलदएसम्ि खरिद सम्झौ ा िोक्का िाखनु पनेछ ।
११५. जानकारी तथा प्रलतलक्रयामा उल्िेख गनवपु नन कुराः (१) ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) बिोलजि
का्ायि्िे पनु िाविोकन सलिल िाई लदने जानकािी था प्रल लि्ािा पनु िाविोकनको लनवेदनिा
गरिएको दावी सम्बन्िी ््ग लवविण, खरिद कािबाहीको काननू ी आिाि ि सम्वद्ध कागजा को
प्रल लिलप संिग्न गनयु पनेछ ।
(२) पनु िाविोकन सलिल िे का्ायि्िाई खरिदसँग सम्बलन्ि कागजा िध््े उप्क्त
ु कागजा वा त््सको
कुनै अंश पेश गनय आदेश लदएिा का्ायि्िे आदेश बिोलजिको कागजा उपिब्ि गिाउनु पनेछ ।
११६. उपलस्थत हुनुपननः पनु िाविोकन सलिल िे पनु िाविोकनको िििा उपलस्थ हुन सचू ना गिे को अवस्थािा सचू ना
बिोलजि आलिकारिक प्रल लनलि उपलस्थ हुने व््बस्था का्ायि्िे लििाउनु पनेछ ।
११७. उजूरी सभबन्िी लनणवयको अलभिेखःः पनु िाविोकनको सम्बन्ििा का्ायि्, पनु िाविोकन सलिल वा अन््
लनका्बाट भएको लनणय् ि त््स् ो लनणय्को सम्बन्ििा अपनाइएको उपचािात्िक कदिहरुको अलभिेख िाखी
त््सको जानकािी प्रत््ेक वषय सावयजलनक खरिद अनुगिन का्ायि्िाई लदनु पनेछ ।
पररच्छे द – ११
खररद सभझौता सभबन्िी व्यवस्था
११८. बजेट संकेत उल्िेख गनवपु ननः नगिपालिकािे खरिद सम्झौ ािा बजेट संके उल्िेख गनयु पनेछ ।
११९. सभझौता गनव कायवसभपादन जमानत पेश गनवुपननः (१) स्वीकृ बोिपत्रको बोिपत्रदा ािे ऐनको दफा २७ को
उपदफा (४) बिोलजि का्यसम्पादन जिान पेश गदाय बोिपत्र सम्बन्िी कागजा िा उल्िेख भएको
ढाँचािा ऐनको दफा २७ को उपदफा (३) बिोलजिको म््ादलभत्र वालणज्् बैंकबाट जािी भएको
का्यसम्पादन जिान पेश गनयु पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको का्य सम्पादन जिान पेश गदाय ऐनको दफा २७ को उपदफा (४) िा उल्िेख
गिे बिोलजिको िकि हुनु पनेछ ।
(३) उपलन्ि (२) बिोलजि खरिद सम्झौ ािा िकि नखुल्ने सम्झौ ाको हकिा नगिपालिकािे बोिपत्र
सम्बन्िी कागजा िा ोकी लदएको का्यसम्पादन जिान पेश गनयु पनेछ ।
(४) खरिद सम्झौ ािा अन््था व््वस्था भएकोिा बाहेक उपलन्ि (१) बिोलजिको का्यसम्पादन जिान को
िान्् अवलि त््स् ो सम्झौ ािा उलल्िलख िािसािान आपलू य वा हस् ान् िण गनयपु ने अलन् ि अवलि
वा प्रत््ाभलू (वािे न्टी) को अवलि वा लनिायण का्यको त्रलु ट सच्चाउने दाल्त्व (लडफे क्ट िा्लबलिलटज)
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को अवलिभन्दा कम् ीिा एक िलहना बढी अवलिको हुनपु नेछ ।
लवदेशी वैंकिे जािी गिे को का्य सम्पादन जिान नेपाििा स्थापना भएको कुनै वालणज्् बैंकिे प्रल
प्रत््ाभलू (काउण्टि ग््ािे न्टी) गिे को भएिा िात्र िान्् हुनेछ ।

१२०. सभझौता कायावन्वयन सभबन्िी व्यवस्थाः (१) नगिपालिकािे खरिद सम्झौ ा का्ायन्व्न गदाय
आवश््क ानसु ाि देहा्का काि गनयु पनेछ :(क) खरिद सम्झौ ा भएपलछ सम्बलन्ि आपलू यक ाय, पिािशयदा ा, सेवा प्रदा्क वा लनिायण
व््वसा्ीसँग आवश््क भए बैठक (पोष्ट लबड कन्फ्रेन्स) गने,
(ख) सम्झौ ा का्ायन्व्न सम्बन्िी का्य्ोजना ि का्य ालिका ्ाि गने,
(ग) सम्झौ ाको श य बिोलजि सि्लभत्रै प्रल पत्र खोल्ने व््वस्था गने,
(घ) आवश््क भएिा सम्झौ ा का्ायन्व्न टोिी गठन गने,
(ङ) सम्झौ ा प्रशासन का्य्ोजना अनसु ाि खरिद सम्झौ ा का्ायन्व्नको प्रगल अनगु िन गने ि
गणु स् ि पक्षको लनिीक्षण ि पिीक्षण गने,
(च) लनिायण व््वसा्ीिाई लनिायण का्यस्थि सम्ु पने ि सो स्थिसम्ि पहँोुचको व््वस्था लििाउने,
खरिद सम्झौ ाको हेिफे ि, भेरिएशन आदेश, िल्ू ् सिा्ोजन, खरिद सम्झौ ा लनिम्वन वा
अन् , का्य सम्पन्न प्रिाणीकिण, भक्त
ु ानी आलदको व््वस्थापन गने,
(छ) नगिपालिका ि आपलू यक ाय, पिािशयदा ा, सेवा प्रदा्क वा लनिायण व््वसा्ीबीच कुनै लववाद
उत्पन्न भए त््स् ो सम्झौ ािा उलल्िलख लववाद सिािानको उपा् अपनाउने, सम्झौ ा
उल्िघं न भएको अवस्थािा सम्झौ ािा उलल्िलख उपचाि सम्बन्िी व््वस्था अनसु ाि कािबाही
अलघ बढाउने,
(ज) बजेट ि िाग िेखा (कस्ट एकाउन्टीङ्ग) को पक्ष िगा् सम्झौ ा का्ायन्व्नको लविी्
पक्षको व््वस्थापन गने,
(झ) लनिायण व््वसा्ीिे लनिायण का्यस्थििा अनसु चू ी–१२ बिोलजिको लवविण सचू ना पाटीिा
अलनवा्य रूपिा िाखने व््वस्था गनयु पने,
(ञ) सम्झौ ा का्ायन्व्नसँग सम्बलन्ि कागजा लसिलसिाबि ि व््वलस्थ ढंगिे िाखने,
(ट) सम्पादन भएको काि स्वीकृ गने, ि
(ठ) सम्झौ ा का्ायन्व्नको आवलिक प्रल वेदन एक ह िालथको अलिकािी सिक्ष पेश गने ।
(२) ्स लन्िाविीिा अन््त्र जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन खरिद सम्झौ ा का्ायन्व्नको सपु िीवेक्षण
गने नगिपालिका वा अन्् लनका्िे आपलू यक ाय, पिािशयदा ा, सेवा प्रदा्क वा लनिायण व््वसा्ीको
खरिद सम्झौ ािा उलल्िलख अलिकाििा प्रल कुि असि नपने गिी नक्शा, स्पेलसलफके शन ि खरिद
सम्झौ ाको श य अनसु ाि खरिद सम्झौ ा का्ायन्व्न भए नभएको सपु िीवेक्षण गनय सक्नेछ ।
१२१. बीमा गराउनु पननः (१) खरिद सम्झौ ािा अन््था व््वस्था भएकोिा बाहेक दश िाख रुपै्ाँभन्दा बढी
िल्ू ्को लनिायण का्य गने लनिायण व््वसा्ीिे देहा्को कुिाको बीिा गिाउनु पनेछ :(क) लनिायण सािग्री, प्र्ोग गरिने िेलशन, औजाि वा प्िाण्ट िगा् लनिायण का्यको पणू य प्रल स्थापन
खचय,
स्पष्टीकिणः ्स खण्डको प्र्ोजनको िालग “खचय” भन्नािे नाफा सिे िाई जनाउँछ ।
(ख) पेशाग शुल्क, लनिायण का्यको कुनै भाग भत्काउन, हटाउन था कंु डा ककय ट वा खेि गएको
सािग्री हटाउनको िालग िाग्ने खचय िगा् हानी वा नोक्सानी भए वाप हुने खचय वा सो
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सम्बन्िी आनषु ाङ्लगक खचय सिेट्नका िालग खण्ड (क) बिोलजिको प्रल स्थापन खचयको पन्र
प्रल श िकि वा खरिद सम्झौ ािा उल्िेख भए बिोलजिको अल रिक्त िकि,
(ग) लनिायण व््वसा्ीिे लनिायणस्थििा ल््ाएको आफ्नो उपकिण ि अन्् वस् क
ु ो लनिायण स्थििा
प्रल स्थापन गनय िाग्ने प्ायप्त िकि,
(घ) लनिायण व््वसा्ीिाई लनिायणस्थि सलु म्पएको लिल देलख हस् ान् िण प्रिाणपत्र जािी गरिने
लिल सम्ि लनिायण का्यको कुनै खण्ड वा अंशिा उपलन्ि (२) िा उल्िेख भएको कािण बाहेक
अन्् जनु सक
ु ै कािणबाट हुने सबै हानी नोक्सानी,
(ङ) लनिायण व््वसा्ीको देहा्का दाल्त्वहरुः
(१) लनिायण व््वसा्ीिे त्रलु ट सच््ाउने दाल्त्वको अवलििा आफ्नो दाल्त्व पािन गने िििा
भएको हानी नोक्सानी, ि
(२) त्रलु ट सच््ाउने दाल्त्वको अवलि प्रािम्भ हुनअ
ु लघ उत्पन्न भएको कुनै कािणबाट त्रलु टसच््ाउने
दाल्त्वको अवलििा भएको हानी नोक्सानी ।
्स लन्ििा अन््त्र जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन लनिायण व््वसा्ीिे उपलन्ि (१) को खण्ड
(घ) बिोलजिको वीिाबाट देहा्का कािणबाट भएको हानी नोक्सानी वा क्षल को िालग दाल्त्व वहन
गनयु पने छै नः–
(क) ्द्ध
ु , शत्रु ा वा आििण,
(ख) लवद्रोह, िालन् , लबप्िव वा सैलनक शासन वा गृह ्द्ध
ु ,
(ग) लवलकिणको फै िावट, आणलवक इन्िनको लवलकिण वा आणलवक इन्िनको ज्विनबाट उत्पन्न
आणलवक फोहि वा लवलकिण्क्त
ु लवषादी लवरफोट वा अन्् हालनकािक त्वहरुको लवरफोट वा
आणलवक सं्ोजन वा सोको आणलवक अंशको प्रदषु ण ि
(घ) ध्वलनक वा ल व्र ध्वलनक गल िा उड्ने हवाई जहाज वा हवाई ्न्त्रिािा श्रृलज वा्क
ु ो चाप ।
खरिद सम्झौ ािा अन््था व््वस्था भएकोिा बाहेक लनिायण का्य गदाय वा त््सिा िहेको कुनै त्रलु ट सिु ाि
गदाय भएको वा त््स् ा का्यको परिणािस्वरुप भएको देहा्को हानी नोक्सानी वाप को क्षल पलू यको दावी
ि त््स् ो दावी सम्बन्िी कािबाही गदाय िागेको खचय था दस् िु लनिायण व््वसा्ीिे व््होनयु पनेछ :(क) कुनै व््लक्तिाई चोटपटक िागेिा वा लनजको िृत््ु भएिा, वा
(ख) लनिायण का्यिा बाहेक का्य सञ्चािन ि सम्पन्नको लसिलसिािा कुनै सम्पलििा भएको हानी
नोक्सानी,
िािसािान खरिदिा लस.आई.पी. (क््ारिज एण्ड इन्सोिे न्स पेड टु) िूल््को कम् ीिा ११० प्रल श िकि
बिाबिको गोदािदेलख गोदािसम्ि ्द्ध
ु , हड ाि ि आगजनी सिे को सबै जोखीि ब््होने गिी बीिा
गिाउनु पनेछ ।
पिािशय सेवा खरिदिा पिािशयदा ािे सम्झौ ा गिे को ीस लदन लभत्र सम्झौ ाको कुि िकिको सबै
लकलसिको जोलखि व््होने गिी नगिपालिकािाई लनश य भक्त
ु ानी हुने पेशाग दाल्त्व बीिा
(प्रोफे सनि िा्लबलिटी इन्सोिे न्स) गिाउनु पनेछ ।
प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ को लिलख स्वीकृ ल लबना बीिाका श यिा कुनै परिव यन गनय सलकने छै न ।

१२२. पेश्की भुक्तानी र िछयौट गनन व्यवस्थाः (१) आपलू यक ाय, लनिायण व््वसा्ी, सेवाप्रदा्किाई ऐनको दफा
५२क. को अिीनिा िही खरिद सम्झौ ािा व््वस्था भए बिोलजि पेश्की लदन सलकनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि लदइएको पेश्की िकि जम्िा भएको बैंकको खा ा ि खचयको प्र्ोजन खुल्ने
िालसक लवविण आपलू यक ाय, लनिायण व््वसा्ी वा सेवा प्रदा्किे नगिपालिकािाई लन्लि रूपिा
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उपिब्ि गिाउनु पनेछ ।
उपलन्ि (१) बिोलजि पेश्की लदँदा आपलू यक ाय, लनिायण व््वसा्ी वा सेवाप्रदा्कबाट त््स् ो पेश्की
िकि खाम्ने गिी ि लनजिे सम्झौ ा बिोलजि काि नगिे िा सो लनका्िे अनिु ोि गिे पलछ त्काि त््स् ो
लनका्िाई भक्त
ु ानी गने गिी वालणज्् बैङ्कबाट जािी भएको बैङ्क जिान एवं त््स् ो बैङ्क जिान
लवदेशी बैङ्किे जािी गिे को भए नेपाि लभत्रको वालणज्् बैङ्किे प्रल प्रत््ाभलू (काउन्टि ग््ािे ण्टी)
लिई पेश्की लदनु पनेछ ।
उपलन्ि (३) बिोलजिको बैंक जिान को िान्् अवलि खरिद सम्झौ ािा उल्िेख भएको पेश्की
फछ्ौट गनयु पने अवलि भन्दा कम् ीिा एक िलहना भन्दा बढी अवलिको हुनु पनेछ ।
नगिपालिकािे उपलन्ि (१) बिोलजि लदएको पेश्की खरिद सम्झौ ािा उल्िेख भए बिोलजि प्रत््ेक
िलनङ्ग लबि वा अन्् लबि बीजकबाट कट्टा गनयु पनेछ ।
आपलू यक ाय, लनिायण व््वसा्ी, सेवाप्रदा्किे खरिद सम्झौ ा बिोलजिको काि त््स् ो सम्झौ ािा
उलल्िलख सि्ावलि लभत्र सम्पादन नगिे को कािणिे ्स लन्ि बिोलजिको पेश्की फछ््ौट हुन
नसके िा नगिपालिकािे उपलन्ि (३) बिोलजिको बैंक जिान को िकि सम्बलन्ि बैंकबाट प्राप्त गिी
पेश्की फछ्ौट गनयु पनेछ ि लनजबाट त््स् ो पेश्की िकिको स्कडा दश प्रल श ब््ाज सिे असूि
उपि गनयु पनेछ ।
नगिपालिकािे प्रल पत्रिािा िािसािान लझकाउँदा आफ्नो का्ायि्िा िािसािान प्राप्त भएको लिल िे
ीस लदनलभत्र प्रल पत्र खोिेको पेश्की िकि फछ्र््ौट गनयु पनेछ ।
िािसािान उपिब्ि गिाउने सम्बलन्ि आपलू यक ायबाट िािसािान उपिब्ि हुन नसके कोिा वा
िािसािान उपिब्ि गिाउने लनिायरि सि्लभत्र िािसािान प्राप्त हुन नसके िा सािािण ्ा प्रल पत्र िद्द
गनयु पनेछ ि सो वाप बैंकिा जम्िा भएको िकि लफ ाय लिई प्रल पत्र खोिेको पेश्की िकि फछ्र््ौट गनयु
पनेछ ।

१२३. लप्र¬लसपमेन्ट लनरीिणः (१) लवदेशबाट खरिद गरिने िािसिानको लप्र¬लसपिेन्ट लनिीक्षण गनयपु ने भएिा
नगिपालिकािे सो देशिा आफ्नो प्रल लनलि लन्क्त
ु गिी त््स् ो लनिीक्षण गिाउन सक्नेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि प्रल लनलि लन्क्त
ु गदाय ऐन ि ्स लन्िाविी बिोलजिको का्यलवलि अपनाई
लन्क्त
ु गनयपु नेछ ।
१२४. मािसामानको लनरीिण र स्वीकृलतः (१) नगिपालिकािे आपलू य गरिएका िािसािान सम्झौ ािा उलल्िलख
प्रालवलिक स्पेलसलफके शन ि गणु स् ि बिोलजिका भए नभएको लनिीक्षण वा पिीक्षण गनयु गिाउनु पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि लनिीक्षण वा पिीक्षण गदाय गिाउँदा िािसािान लनिीक्षण वा पिीक्षण सम्बन्िी
प्रचलि काननू भए सोही काननू बिोलजि ि नभएिा खरिद सम्झौ ािा उलल्िलख का्यलवलि बिोलजि
गनयु पनेछ । त््स् ो का्यलवलि पलन नभए नगिपालिकािे उप्क्त
ु सम्झेको का्यलवलि बिोलजि गनयु पनेछ ।
(३) उपलन्ि (१) को प्र्ोजनको िालग नगिपालिकािे त््स् ो लनिीक्षण वा पिीक्षण गने प्र्ोजनका िालग
एक वा एकभन्दा बढी लनका् वा अलिकािी ोक्न वा सम्बलन्ि िािसािान सम्बन्िी बढीिा ीन जना
लवज्ञ िहेको एक सलिल गठन गनय सक्नेछ ।
(४)
उपलन्ि (३) बिोलजिको लनका्, अलिकािी वा सलिल िे आपलू य गरिएका िािसािान लनरिक्षण वा
पिीक्षण गदाय नगिपालिकािे त््स् ोोे िािसािानको निनु ा ि लवलशष्ट ा लसिबन्दी गिी िाखेको भए
त््स् ो निनू ा ि लवलशष्ट ा बिोलजि जाँच गनयपु नेछ । त््सिी जाँच गदाय त््स् ो निनू ा ि लवलशष्ट ा अनरुु प
भएको िािसािान स्वीकृ गिी नभएका िािसािान आपलू यक ायिाई नै लफ ाय गनयु पनेछ ।
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उपलन्ि (४) बिोलजि लनिीक्षण वा पिीक्षण गदाय आवश््क ानसु ाि सबै िािसािान वा सोको निनू ा
छनौट गिी लनिीक्षण वा पिीक्षण गनय सलकनेछ ।
लनिीक्षण वा पिीक्षण गने लनका्, अलिकािी वा सलिल िे उपलन्ि (४) ि (५) बिोलजि लनिीक्षण वा
पिीक्षण गिी सके पलछ स्वीकृ ि अस्वीकृ िािसािानको लवविण उल्िेख गिी लनिीक्षण प्रल वेदन ्ाि
गनयु पनेछ । त््स् ो प्रल वेदनिा जाँच भएको िािसािानको नाि, प्रल श , स्पेलसलफके शन, लनिीक्षण वा
पिीक्षणको परिणाि उल्िेख गनयु पनेछ ि त््स् ो प्रल वेदनिाई नगिपालिकािे खरिद कािबाहीको
अलभिेखको रुपिा िाखनु पनेछ ।
्स लन्ि बिोलजि िािसािान लनिीक्षण वा पिीक्षण गदाय लनिीक्षण वा पिीक्षण गने लनका्, अलिकािी
वा सलिल ि आपलू यक ायबीच कुनै लववाद उत्पन्न भएिा त््स् ो लववाद खरिद सम्झौ ािा उल्िेख भएको
लववाद सिािानको प्रकृ ्ा बिोलजि सिािान गनयपु नेछ ।
्स लन्ििा अन््त्र जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन पच्चीस हजाि रुपै्ाँसम्िको िािसािान
नगिपालिकाको भण्डाि शाखाको प्रिख
ु िे आवश््क लनिीक्षण वा पिीक्षण गिी बलु झलिन सक्नेछ ।

१२५. मािसामानको लििाम लबक्री तथा रकम असूिी गननः (१) लन्ि १२४ को उपलन्ि (४) बिोलजि
अस्वीकृ िािसािान आपलू यक ायिे त्काि लफ ाय निगे खरिद सम्झौ ािा ोलकएको सिा्ावलि लभत्र
त््स् ो िािसािान उठाई लफ ाय िैजान ि सोको सट्टा स्पेलसलफके शन बिोलजिको सािान आपलू य गनय
नगिपालिकािे आपलू यक ायिाई लिलख जानकािी लदनु पनेछ ।
(२) नगिपालिकािे उपलन्ि (१) बिोलजिको जानकािी हुिाक वा कुरि्ि सलभयस िाफय पठाउने भए लफ ी
िलसद सलह को पत्र पठाउनु पनेछ ।
(३) उपलन्ि (१) बिोलजिको सूचनाको अवलिलभत्र आपलू यक ायिे िािसािान बलु झलिन अस्वीकाि गिे िा
वा खरिद सम्झौ ािा ोलकएको सिा्ावलि लभत्र उठाई निगेिा नगिपालिकािे त््स् ो िािसािान
सावयजलनक लििाि लबिी गिी सो िािसािान भण्डािण गनय िागेको खचय ि त््स सम्बन्िी अन्् खचयहरु,
बाँकी िहेको पेश्की िकि, पवू य लनिायरि क्षल पलू य ि लनजिे नगिपालिकािाई ल नयपु ने अन्् कुनै िकि भए
सो िकि सिे लििाि लबिी िल्ू ्बाट कट्टा गिी बाक
ं ी िहेको िकि आपलू यक ायिाई लफ ाय गनयु पनेछ ।
(४) उपलन्ि (३) बिोलजिको लििाि लबिीबाट प्राप्त भएको िकि सिे बाट असूि हुन नसके को िकि
आपलू यक ायबाट प्रचलि कानून बिोलजि सिकािी बाँकी सिह असि
ू उपि गरिनेछ ।
१२६. कायव स्वीकार प्रलतवेदनः (१) नगिपालिकािे सम्पन्न भएको लनिायण का्य, आपलू य गरिएको िािसािान वा
प्रदान गरिएको सेवा स्वीकादाय सोको प्रल वेदन ्ाि गनयु पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको प्रल वेदनिा देहा्का कुिा उल्िेख हुनु पनेछ:(क) खरिद सम्झौ ा संख्ा,
(ख) सम्पन्न भएको लनिायण का्य, प्राप्त भएको िािसािान वा सेवाको लवविण,
(ग) लनिायण का्य सम्पन्न भएको वा िािसािान वा सेवा प्राप्त भएको लिल ,
(घ) सम्पन्न लनिायण का्य, प्राप्त िािसािान वा सेवा स्वीकृ भएको लिल ।
(३) उपलन्ि (२) बिोलजिको प्रल वेदन ्ाि भएपलछ नगिपालिकािे आवश््क प्रलि्ा पिू ा गिी
भक्त
ु ानीको िालग आलथयक प्रशासन शाखा वा लनका्िा अलबिम्व िेखी पठाउनपु नेछ ।
१२७. भेररएशन आदेशः (१) खरिद सम्झौ ा गदायको बख पवू ायनुिान गनय नसलकएको परिलस्थल सो सम्झौ ा
का्ायन्व्नको िििा लसजयना भई ऐनको दफा ५४ बिोलजि नगिपालिकािे भेरिएसन आदेश जािी गनयु
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पने भएिा ्स लन्िाविी बिोलजिको प्रलि्ा पिू ा गिी देहा् अनसु ाि पदालिकािीिे जािी गनय सक्नेछः
(क) नगिपालिकािा पाँच प्रल श सम्िको भेरिएशन प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ िे,
(ख) नगिपालिकािा पन्र प्रल श सम्िको भेरिएशन प्रिख
ु िे,
(ग) नगिपालिकािा पन्र प्रल श भन्दा िालथको भेरिएशन का्यपालिकािे ।
उपलन्ि (१) बिोलजि लनिायण का्यको भेरिएसन आदेश जािी गनयु पदाय देहा् बिोलजिको लवविण
खि
ु ाई ऐनको दफा ५४ बिोलजि त््स् ो भेरिएसन स्वीकृ गने अलिकाि प्राप्त पदालिकािीिे प्रिालण
गिे को हुनु पनेछः–
(क) लनिायण का्यको ड्रईङ, लडजाईन था स्पेलसलफके शन आलद बदल्नु पने वा नपने ि बदल्नु पने
भएिा लनिायण का्यको आिािभू प्रकृ ल वा क्षेत्र परिव यन हुने वा नहुने कुिा,
(ख) भेरिएशन परििाणको प्रालवलिक पष्टु ््ाई ंि कािण,
(ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बिोलजि िाग अनिु ानिा प्रभाव पने भए सोको प्रल श , ि
(घ) स्वीकृ बजेट था का्यिििा पिे वा नपिे को कुिा ।
उपलन्ि (१) बिोलजि िािसािान वा अन्् सेवा का्यको भेरिएसन आदेश जािी गनयु पदाय देहा्
बिोलजिको लवविण खि
ु ाई ऐनको दफा ५४ बिोलजि ्स लन्िको उपलन्ि (१) िा ोलकए बिोलजि
भेरिएसन स्वीकृ गने अलिकाि प्राप्त पदालिकािीिे प्रिालण गिे को हुनु पनेछः–
(क) िािसािान वा अन्् सेवाको ड्रईङ, लडजाईन था स्पेलसलफके शन आलद बदल्नु पने वा नपने ि
बदल्नु पने भएिा त््स् ो िािसािान वा सेवाको आिािभू प्रकृ ल वा क्षेत्र परिव यन हुने वा
नहुने कुिा,
(ख) भेरिएशन परििाणको प्रालवलिक पष्टु ््ाई ंि कािण,
(ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बिोलजि िाग अनुिानिा प्रभाव पने भए सोको प्रल श ,
(घ) स्वीकृ बजेट था का्यिििा पिे वा नपिे को कुिा ।
उपलन्ि (१) बिोलजि पिािशय सेवाको भेरिएसन आदेश जािी गनयु पदाय देहा् बिोलजिको लवविण
खि
ु ाई ऐनको दफा ५४ बिोलजि ्स लन्िको उपलन्ि (१) िा ोलकए बिोलजि भेरिएसन स्वीकृ गने
अलिकाि प्राप्त पदालिकािीिे प्रिालण गिे को हुनु पनेछः–
(क) पिािशय सेवाको का्यक्षेत्र, आवश््क ा, का्यक्षेत्रग श य, ्ोग्् ा वा लवशेषज्ञ ा आलद बदल्नु
पने नपने ि बदल्नु पने भएिा त््स् ो सेवाको आिािभू प्रकृ ल वा क्षेत्र वा प्रस् ालव दक्ष वा
लवशेषज्ञ परिव यन हुने वा नहुने कुिा,
(ख) भेरिएशन परििाणको प्रालवलिक पष्टु ््ाई ंि कािण,
(ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बिोलजि िाग अनिु ानिा प्रभाव पने भए सोको प्रल श , ि
(घ) स्वीकृ बजेट था का्यिििा पिे वा नपिे को कुिा ।
नगिपालिकािे उपलन्ि (१) बिोलजि भेरिएसन आदेश जािी गदाय लवशेषज्ञहरूको सिहू िाफय
आवश््क जाँचबझु गिाई प्राप्त लसफारिसको आिाििा िात्र जािी गनय सक्नेछ ।

१२८. मूल्य समायोजनः (१) नगिपालिकािे िूल्् सिा्ोजन गनय सलकने कुिा खरिद सम्झौ ािा उल्िेख गनयु पनेछ ।
(२) खरिद सम्झौ ािा िूल्् सिा्ोजनको व््वस्था गदाय देहा्का कुिाहरु सिे उल्िेख गनयु पनेछ:(क) िल्ू ् सिा्ोजन गने अवस्था,
(ख) लनिायिण गने सत्रू ,
्स खण्ड बिोलजि सत्रू लनिायिण गदाय सम्पन्न भएको काििा िागेको श्रि, सािग्री ि
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उपकिणहरुको िात्र िल्ू ् सिा्ोजन हुने गिी सत्रू लनिायिण गनयपु नेछ ।
(ग) िल्ू ् सिा्ोजनको अलिक ि िकि,
(घ) खण्ड (ख) बिोलजिको सत्रू िा प्र्ोग गरिने िल्ू ्को सिं चना (श्रि, उपकिण, सािग्री, ईन्िनको
िल्ू ् आलद),
(ङ) प्रत््ेक िल्ू ् संिचनाको िूल्् सिा्ोजन गनय प्र्ोग गरिने सम्वद्ध िल्ू ्सचू ी (ईन्डीसेज)
(च) िल्ू ्सचू ी उल्िेख गनय प्र्ोग गरिने िद्रु ा ि भक्त
ु ानी लदन प्र्ोग गरिने िद्रु ावीचको लवलनि् दिको
घटवढ िापन गने रिका,
(छ) िल्ू ् सिा्ोजन सत्रू प्र्ोग गनय लिइने आिाि लिल (बेसिाइन डेट),
(ज) िल्ू ् सिा्ोजन सत्रू िागू हुने सि्को अन् िाि, ि
(झ) िल्ू ् सिा्ोजन सत्रू को प्र्ोगबाट देलखनु पने न््नू ि िल्ू ् बृलद्ध ि िल्ू ् सिा्ोजन सम्बन्िी
प्राविान िागू हुन पिू ा हुनु पने अन्् श य था वन्देज ।
्स लन्ि बिोलजि गरिने िूल्् सिा्ोजनको अलिक ि िकि सािान्् ्ा शरुु सम्झौ ा िूल््को
पच्चीस प्रल श भन्दा बढी हुनेछैन । िल्ू ् सिा्ोजनको िकि सो िूल््भन्दा बढी हुने भएिा
नगिपालिकािे खरिद सम्झौ ा अन्त्् गनय, सम्झौ ा िल्ू ्िाई स्वीकृ बजेटलभत्र पानयको िालग लनिायण
व््वसा्ी, आपलू यक ाय, सेवा प्रदा्क वा पिािशयदा ासँग वा ाय गनय वा खचय घटाउने अन्् उपा्
अविम्वन गनय सक्ने वा थप बजेट व््वस्था गरिने व््वस्था खरिद सम्झौ ािा गनय सलकनेछ ।

१२९. खररद सभझौताको अवलि थप गनव सलकनेः (१) ऐनको दफा ५६ बिोलजिको अवस्था पिीोे खरिद सम्झौ ा
बिोलजिको काि त््स् ो सम्झौ ाको अवलि लभत्र पिू ा गनय नसलकने भएिा सम्बलन्ि लनिायण व््वसा्ी,
आपलू यक ाय, सेवा प्रदा्क वा पिािशयदा ािे कािण खि
ु ाई खरिद सम्झौ ाको म््ाद सलकनु कम् ीिा
सा लदन अगावै नगिपालिकािा अवलि थपको िालग लनवेदन लदनु पनेछ ।
(२)
उपलन्ि (१) बिोलजि लनवेदन प्राप्त भएपलछ सम्बलन्ि अलिकाि प्राप्त अलिकािीिे सो सम्बन्ििा
आवश््क जाँचबझु गनय वा गिाउन सक्नेछ । त््सिी जाँचबझु गदाय वा गिाउँदा लनजिे देहा्का कुिा
लवचाि गनयु पनेछः–
(क) सम्बलन्ि लनिायण व््वसा्ी, आपलू यक ाय, सेवा प्रदा्क वा पिािशयदा ािे खरिद सम्झौ ा
बिोलजिको काि सि् िै सम्पन्न गनय भििग्दिु प्र्ास गिे को लथ्ो वा लथएन,
(ख) नगिपालिकािे लनिायण व््वसा्ी, आपलू यक ाय, सेवा प्रदा्क वा पिािशयदा ािाई सम्झौ ा
बिोलजि उपिब्ि गिाउनु पने कुिा उपिब्ि गिाएको लथ्ो वा लथएन,
(ग) ऐनको दफा ६७क. बिोलजि कागजा लझकाएको कािणबाट काििा लढिाइ भएको हो वा
होइन, ि
(घ) काबबु ालहिको परिलस्थल को कािणबाट काििा लढिाई भएको हो वा होईन ।
(३) उपलन्ि (२) बिोलजि जाँचबझु गदाय लनवेदनिा उलल्िलख कािण िनालसब देलखएिा छ िलहनासम्िको
अविी बोिपत्र स्वीकृ गने अलिकािी ि सोभन्दा बढी अवलिको का्यपालिकािे थप गनय सक्नेछ ।
१३०. पूवव लनिावररत िलतपूलतवः खरिद सम्झौ ािा पवू य लनिायरि क्षल पलू यका सम्बन्ििा देहा्को व््वस्था गनय
सलकनेछः–
(क) आपलू यक ाय, पिािशयदा ा, सेवा प्रदा्क वा लनिायण व््वसा्ीको लढिाईको कािणिे खरिद
सम्झौ ा बिोलजिको काि सो सम्झौ ािा ोलकएको म््ादिा सम्पन्न हुन नसके िा लनजिे
नगिपालिकािाई सम्झौ ा िकिको दश प्रल श िा नवढ्ने गिी सािािण ्ा प्रल लदन सम्झौ ा
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(ख)

िकिको शन्ु ् दशििब शन्ु ् पाँच प्रल श पवू य लनिायरि क्षल पलू य लदनु पने ि लनजको काबु
बालहिको परिलस्थल पिी वा कुनै गलल् वा हेिचक्र््ाई नभई का्यसम्पादन वा आपलू य गनय
लढिा भएिा त््स् ो क्षल पलू य ल नय नपने, ि
खण्ड (क) बिोलजिको पवू य लनिायरि क्षल पलू य ल दैिा सम्बलन्ि आपलू यक ाय, पिािशयदा ा,
सेवा प्रदा्क वा लनिायण व््वसा्ी खरिद सम्झौ ा बिोलजिको का्य सम्पादन गने दाल्त्वबाट
िक्त
ु हुन नसक्ने ।

१३१. लबि वा लवजकमा उल्िेख हुनुपनन कुराः (१) लनिायण व््वसा्ी, आपलू यक ाय, सेवा प्रदा्क वा पिािशयदा ािे
्स लन्ि बिोलजि भक्त
ु ानीको िालग पेश गने िलनङ लबि वा अन्् कुनै लबि लवजकिा कम् ीिा
देहा्का कुिा उल्िेख गनयु पनेछः–
(क) लबि वा लवजकको लिल ,
(ख) आपलू यक ाय, लनिायण व््वसा्ी, सेवाप्रदा्क वा पिािशयदा ाको नाि ठे गाना,
(ग) खरिद सम्झौ ा,
(घ) आपलू य गरिएको िािसािान वा सेवाको लवविण वा सम्पन्न भएको लनिायण का्यको नाप,
आकाि, परििाण ि िल्ू ्,
(ङ) लसपिेन्ट था भक्त
ु ानीको श य,
(च) खरिद सम्झौ ा बिोलजि लबि वा लवजक साथ पेश गनयपु ने आवश््क कागजा ,
(छ) िािसािानको खरिदको हकिा लबि वा लवजकसाथ खरिद आदेश, खरिद सम्झौ ा वा बोिपत्र
स्वीकृ ल पत्रिा लदईएको लनदेशन बिोलजि नगिपालिकािे ोके को ढाँचाको लसलपङ्ग वा अन््
आवश््क कागजा , ि
(ज) आफ्नो सम्पकय ठे गाना ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि लबि वा लवजक प्राप्त भएपलछ नगिपालिकािे त््स् ो लबि वा लवजक खरिद
सम्झौ ािा उलल्िलख प्राविान बिोलजिको भए नभएको जाँच गिी सो अनरुु पको नभएिा सोको
जानकािी सम्बलन्ि आपलू यक ाय, लनिायण व््वसा्ी, सेवाप्रदा्क वा पिािशयदा ािाई रुु न् लदनु पनेछ।
१३२. लबि वा लवजकको भुक्तानीः (१) खरिद सम्झौ ा अनसु ाि नगिपालिकािे िलनङ लबि वा अन्् कुनै लबि
लवजकको भक्त
ु ानी गदाय किािका श य बिोलजि देहा्का कुनै वा सबै आिाि बिोलजि गनय सक्ने कुिा
उल्िेख गनय सलकनेछः–
(क) िालसक आिाििा,
(ख) प्रालवलिक नाप जाँच गिी नापी लक ाब (िेजििेन्ट वक
ु ) िा उल्िेख भएको वास् लवक
का्यसम्पादनको आिाििा,
(ग) खरिद सम्झौ ािा सम्पन्न का्य िापन गने सचू काङ्क ोलकएकोिा त््स् ो सचू काङ्क प्राप्त
भएपलछ ि त््स् ो सचू काङ्क न ोलकएकोिा सम्पन्न भएको का्यको आिाििा,
(घ) हस् ान् िण गरिएको वा पिू ा गरिएको का्यको परििाणको आिाििा, ि
(ङ) लन्ि १३१ को उपलन्ि (१) बिोलजि वा प्रल पत्रको श यको आिाििा ।
(२) िलनङ लबि वा अन्् कुनै लबि लवजकको भक्त
ु ानी लिनको िालग आपलू यक ाय, लनिायण व््वसा्ी,
सेवाप्रदा्क वा पिािशयदा ािे खरिद सम्झौ ा बिोलजि आवश््क पने कागजा पेश गनयु पनेछ ।
(३) उपलन्ि (१) बिोलजिको पेश भएको िलनङ लबि वा अन्् कुनै लबि लबजक ि कागजा सम्बलन्ि
अलिकािीिे ३० ( ीस) लदनलभत्र स्वीकृ गिी खरिद सम्झौ ा अनसु ािको अवलिलभत्र भुक्तानी सिे गनयु
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(४)

(५)

(६)

(७)
(८)

पनेछ ।
नगिपालिकािे उपलन्ि (१) बिोलजि भक्त
ु ानी गदाय रिटेन्सन िनी वाप िलनङ वा अन्् लबि वा
लवजकिा उलल्िलख िकिको पाँच प्रल श िकि कट्टा गिी िाखनु पनेछ ।
ि, खरिद सम्झौ ािा रिटेन्सन िनी कट्टा गनयु नपने व््वस्था भएिा त््स् ो िकि कट्टा गरिने छै न ।
खरिद सम्झौ ािा लबि वा लबजक बिोलजिको िकि लशघ्र भुक्तानी गिे िा आपलू यक ाय, लनिायण व््वसा्ी,
सेवाप्रदा्क वा पिािशयदा ािे त््स् ो भक्त
ु ानीको लनलश्च िकि वा प्रल श छुट लदने कुिा उल्िेख
गरिएको भएिा नगिपालिकािे त््सिी भक्त
ु ानी गदाय छुट िकि कट्टा गिे ि िात्र भक्त
ु ानी लदनु पनेछ ।
नगिपालिकािे खरिद सम्झौ ािा देहा्का व््वस्था गनय सक्नेछः–
(क) खरिद सम्झौ ािा अलघल्िो कुनै िलनङ लबि वा अन्् कुनै लबि लवजकिा िेलखएका कुिा कुनै
कािणवश वा भि
ू वश िेलखन गई भक्त
ु ानी िकि सच््ाउनु पने भएिा आफै िे वा सम्बलन्ि
आपलू यक ाय, लनिायण व््वसा्ी, सेवाप्रदा्क वा पिािशयदा ाको अनिु ोििा त््स पलछका िलनङ
लबि वा अन्् कुनै लबि लवजकिा त््स् ो भक्त
ु ानी िकि सच््ाउन वा हेिफे ि गनय सलकने, ि
(ख) आपलू यक ाय, लनिायण व््वसा्ी, सेवाप्रदा्क वा पिािशयदा ािे खरिद सम्झौ ाको श य
बिोलजि का्यसम्पादन नगिे िा िलनङ लबि वा अन्् कुनै लबि लवजक बिोलजिको भक्त
ु ानी
नलदन वा काट्न सक्ने ।
नगिपालिकािे उपलन्ि (१) बिोलजिको भक्त
ु ानी खरिद सम्झौ ािा उलल्िलख अवलिलभत्र लदनु पनेछ ।
सो अवलिलभत्र भक्त
ु ानी नलदएिा खरिद सम्झौ ा बिोलजिको व््ाज भक्त
ु ानी गनयु पनेछ ।
आपलू यक ाय, लनिायण व््वसा्ी, सेवाप्रदा्क वा पिािशयदा ािाई पच्चीस हजाि रुपैं्ाँभन्दा बढी िकि
भक्त
ु ानी गदाय एकाउन्ट पे्ी चेक वा लविु ी् िाध््िबाट भक्त
ु ानी गनयु पनेछ ।

१३३. अलन्तम भुक्तानीः (१) खरिद सम्झौ ा बिोलजि सम्पन्न भएको का्य नगिपालिकािे स्वीकाि गिे पलछ
आपलू क ाय, लनिायण व््वसा्ी, सेवा प्रदा्क वा पिािशयदा ािाई किािका श य बिोलजि अलन् ि
भक्त
ु ानी लदनु पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि अलन् ि भक्त
ु ानी लददं ा लनिायण का्यको हकिा त्रलु ट सच्चाउने अवलि सिाप्त
भएपलछ का्य सम्पादन जिान ि लन्ि १३२ को उपलन्ि (४) बिोलजि कट्टा गरिएको रिटेन्सन िनी
िकिको पचास प्रल श िकि लफ ाय गनयु पनेछ । रिटेन्सन िनीको बाँकी पचास प्रल श िकि सम्बलन्ि
आपलू क ाय, लनिायण व््वसा्ी वा सेवा प्रदा्किे सम्बलन्ि आन् रिक िाजस्व का्ायि्िा कि लवविण
पेश गिे को प्रिाण कागजा पेश गिे पलछ भक्त
ु ानी लदनु पनेछ ।
ि, त्रलु ट सच्चाउने अवलिलभत्र सम्बलन्ि लनिायण व््वसा्ीिे त्रलु ट नसच््ाएिा नगिपालिकािे रिटेन्सन
िनी वा जिान वाप को िकि प्र्ोग गिी त्रलु ट सच््ाउन सक्नेछ ।
(३) ्स लन्ििा अन््त्र जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन सं्क्त
ु उपििको हकिा रिटेन्सन िनी भक्त
ु ानी
गदाय आन् रिक िाजश्व का्ायि्िा कि लवविण पेश गिे को कागजा पेश भएपलछ भक्त
ु ानी लदइनेछ ।
(४) खरिद सम्झौ ािा लनिायण व््वसा्ी, आपलू यक ाय, सेवा प्रदा्क वा पिािशयदा ािे उपलन्ि (१)
बिोलजि अलन् ि भक्त
नगने
ु ानी लिनको िालग नगिपालिकाकासँगदेहा्का दावी बाहेक अन्् दावी
कुिा उल्िेख गनय सलकनेछ:(क) लवशेष दावी,
(ख) खरिद का्य सम्पादन गदाय उत्पन्न भएको वा हुने ेस्रो पक्ष प्रल को लनिायण व््वसा्ी,
आपलू यक ाय, सेवा प्रदा्क वा पिािशयदा ाको दाल्त्व, ि
(ग) खरिद सम्झौ ाको सम्पादन गदाय ेस्रो पक्षका सम्बन्ििा लनिायण व््वसा्ी, आपलू यक ाय, सेवा
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प्रदा्क वा पिािशयदा ािे व््होिे को ि नगिपालिकाकासँग दावी नगिे को ि सि्िा
जानकािी नभएको दाल्त्व सम्बन्िी सोिभनायको दावी ।
१३४. कायव सभपन्न प्रलतवेदन पेश गनवपु ननः (१) खरिद सम्झौ ा बिोलजि लनिायण का्य सम्पन्न भएको ीस लदनलभत्र
सम्बलन्ि लनिायण व््वसा्ीिे लनिायण भए बिोलजिको (एज लबल्ट) नक्शा नगिपालिकािा पेश गनयु
पनेछ।
(२) कुनै लनिायण का्य सम्पन्न भई त्रलु ट सच््ाउने दाल्त्वको अवलि सिाप्त भएपलछ प्रिुख प्रशासकी्
अलिकृ िे त््स् ो लनिायण का्य स्वीकृ ड्रइङ्ग, लडजाइन वा स्पेलसलफके शन बिोलजि भए नभएको कुिा
प्रालवलिक कियचािीबाट जाँचबझु गिाई का्य सम्पन्न प्रल वेदन ्ाि गिाउनु पनेछ ।
(३) उपलन्ि (२) बिोलजि जाँचबझु गने प्रालवलिकिे सम्पन्न लनिायण का्य स्वीकृ ड्रइङ्ग, लडजाइन वा
स्पेलसलफके शन बिोलजि भए नभएको जाँच गिी नगिपालिकासिक्ष प्रल वेदन पेश गनयु पनेछ ।
(४) उपलन्ि (१) बिोलजिको लनिायण भए बिोलजिको नक्शा ि उपलन्ि (३) बिोलजि पेश भएकोोे का्य
सम्पन्न प्रल वेदन बोिपत्र स्वीकृ गने अलिकािी सिक्ष पेश गनयु पनेछ ।
ि, प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ िे बोिपत्र स्वीकृ गिे को भए ्स् ो प्रल बेदन प्रिख
ु सिक्ष ि प्रिख
ु िे नै
बोिपत्र स्वीकृ गिे को भए का्यपालिका सिक्ष पेश गनयु पनेछ ।
(५) उपलन्ि (४) बिोलजिको अलिकािीिे आवश््क देखेिा का्य सम्पन्न प्रल वेदनिा उलल्िलख लवष्का
सम्बन्ििा आफैं िे जाँचबझु गनय वा कुनै प्रालवलिक कियचािी वा प्रालवलिक कियचािीहरुको टोिी िाफय
जाँचबझु गिाउन सक्नेछ ।
(६) उपलन्ि (५) बिोलजि जाँचबझु गदाय सम्पन्न लनिायण का्य स्वीकृ ड्रइङ्ग, लडजाइन वा स्पेलसलफके शन
बिोलजि भएको पाइएिा त््स् ो अलिकािीिे त््स् ो लनिायण का्य स्वीकृ गनयु पनेछ ।
(७) उपलन्ि (६) िा जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भए ापलन उपलन्ि (४) बिोलजि का्य सम्पन्न प्रल वेदन पेश
भएको लिल िे पै ािीस लदनलभत्र उपलन्ि (५) बिोलजि जाँचबझु गने का्य सम्पन्न नभएिा त््स् ो
लनिायण का्य स्व ः स्वीकृ भएको िालननेछ ।
(८) ्स लन्ििा अन््त्र जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन उपलन्ि (३) बिोलजि पेश भएको का्य सम्पन्न
प्रल वेदन दश िाख रुपैं्ाँसम्िको लनिायण का्यको हकिा नगिपालिकािे प्रालवलिक कियचािीबाट जाँच
गिाउनु पनेछ । त््सिी जाँच गदाय वा गिाउँदा त््स् ो लनिायण का्य स्वीकृ ड्रइङ्ग, लडजाइन वा
स्पेलसलफके शन बिोलजि भएको पाइएिा प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ िे का्य सम्पन्न प्रल वेदन स्वीकृ
गनयु पनेछ ।
(९) ्स लन्ि बिोलजि का्य सम्पन्न प्रल वेदन स्वीकृ भएपलछ नगिपालिकािे सम्बलन्ि लनिायण
व््वसा्ीिाई का्य सम्पन्न प्रिाणपत्र (वकय कम्प्िीसन सलटयलफके ट) लदनु पनेछ ।
१३५. समयभन्दा अलि काम सभपन्न गननिाई पुरस्कार लदन सलकनेः (१) खरिद सम्झौ ािा ोलकएको अवलिभन्दा
अलघ काि सम्पन्न गने लनिायण व््वसा्ीिाई नगिपालिकािे पिु स्काि लदन सक्ने व््वस्था गनय सक्नेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको पिु स्कािको िकि लनिायिण गदाय खरिद सम्झौ ािा ोलकएको सि् भन्दा जल
लदन अलघ का्य सम्पन्न भएको हो त््ल लदनका िालग उपलन्ि (३) बिोलजिको आिाििा लनिायिण गनयु
पनेछ ।
(३) उपलन्ि (२) बिोलजिको दि लनिायिण गदाय लनिायण व््वसा्ीिे खिीद सम्झौ ािा ोलकएको
अवलिलभत्र काि सम्पन्न गनय नसके वाप दैलनक रुपिा जल िकि नगिपालिकािाई पवू य लनिायरि
क्षल पलू य ल नयु पने हो त््ल नै िकि बिाबिको दि लनिायिण गनयु पनेछ ।
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(४)

्स लन्ििा अन््त्र जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन पिु स्कािको कुि िकि सम्झौ ा िकिको दश
प्रल श भन्दा बढी हुने छै न ।

१३६. सुलवस्ताको आिारमा खररद सभझौताको अन्त्य गदाव लदनुपनन भुक्तानीः (१) नगिपालिकािे ऐनको दफा ५९
को उपदफा (४) बिोलजि सावयजलनक लह को िालग सलु वस् ाको आिाििा सम्झौ ाको अन्त्् गिे कोिा
सम्बलन्ि आपलू यक ाय, लनिायण व््वसा्ी, पिािशयदा ा वा सेवा प्रदा्किाई देहा् बिोलजिको िकि
भक्त
ु ानी लदनु पनेछ । त््सिी भुक्तानी लददं ा लनजिे कुनै पेश्की िकि लिएको िहेछ भने त््स् ो पेश्की
कटाएि िात्र भक्त
ु ानी लदनु पनेछः–
(क) स्वीका्य रुपिा सम्पन्न भईसके को का्य, आपलू य वा सेवा वाप गनयपु ने भक्त
ु ानी बाँकी भए सो
भक्त
ु ानी,
(ख) खरिद सम्झौ ा बिोलजि नगिपालिकाको प्र्ोजनको िालग उत्पालद िािसािानको िल्ू ्,
लनिायणस्थििा ल््ाइएका लनिायण सािग्री,
(ग) लनिायण स्थिबाट उपकिण हटाउन िाग्ने िनालसव खचय,
(घ) लनिायण का्यिा िात्र िगाईएका लवदेशी कियचािीको स्वदेश लफ ी खचय, ि
(ङ) आवश््क भए लनिायण का्यको संिक्षण ि सिु क्षा खचय ।
(२) उपलन्ि (१) िा जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन नगिपालिकािे सावयजलनक लह को िालग
सलु वस् ाको आिाििा खरिद सम्झौ ा अन्त्् गनय लदएको सचू ना आपलू यक ायिे प्राप्त गिे को लिल िे सा
लदनलभत्र लसपिेन्टको िालग ्ाि हुने ि ्ाि भएका िािसािान त््स् ो सम्झौ ाका श य ि िल्ू ्िा
स्वीकाि गनयु पनेछ ।
(३) उपलन्ि (२) िा उलल्िलख िािसािान बाहेक अन्् सािानको सम्बन्ििा नगिपालिकािे देहा्
बिोलजि गनय सक्नेछ:(क) िािसािानको कुनै अंश पिू ा गिाई सम्झौ ािा उलल्िलख श य ि िल्ू ्िा प्राप्त गने, वा
(ख) बाँकी िहेका िािसािानको आपलू य आदेश िद्ध गने ि आपलू यक ायिे आंलशक रुपिा ्ाि गिे को
िािसािान वा सेवा ि सम्झौ ा अन्त्् हुनु अगावै आपलू यक ायिे खरिद गिे को सािग्री वा पाटयपजू ाय वाप
आपसी सहिल बाट िञ्जिु गरिएको िकि लनजिाई भक्त
ु ानी गने ।
१३७. खररद सभझौता उल्िंिन भए प्राप्त हुने उपचारः (१) खरिद सम्झौ ािा आपलू यक ाय, लनिायण व््वसा्ी,
पिािशयदा ा वा सेवा प्रदा्किे खरिद सम्झौ ाको उल्िंघन गिे िा नगिपालिकािाई प्राप्त हुने उपचाि
उल्िेख गनयु पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको उपचाि ऐनको दफा ५९ िा िेलखएको अल रिक्त देहा् बिोलजि हुन सक्नेछ :(क) त्रलु टपणू य का्य अस्वीकाि गने,
(ख) त्रलु टपणू य िािसािान त्काि हटाउने ि सम्बलन्ि आपलू यक ाय, लनिायण व््बसा्ी, पिािशयदा ा
वा सेवा प्रदा्कबाट प्रल स्थापन गनय िगाउने,
(ग) सि्िा का्य सम्पादन हुन नसके वाप को पबू य लनिायरि क्षल पलू य प्राप्त गने,
(घ) सम्झौ ाको अन्त्् गने ि सम्झौ ा बिोलजिको काि नगने आपलू यक ाय, लनिायण व््वसा्ी, सेवा
प्रदा्क वा पिािशयदा ाको खचयिा त््स् ो का्य सम्पन्न गिाउने,
(ङ) आनषु ालं गक क्षल पलू य भिाउने, ि
(च) प्रचलि काननू वा खरिद सम्झौ ा बिोलजि उपिब्ि हुने अन्् उपचाि ।
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पररच्छे द–१२
आय ठे कका बन्दोबस्त सभबन्िी व्यवस्था
१३८. आन्तररक आयको िालग ठे कका वन्दोवस्त गनव सकनेः (१) प्रचलि काननू बिोलजि सभािे लनणय् गिे
अनसु ािको कि, सेवाशल्ु क, दस् िू था अन्् आन् रिक आ् असि
ू गनय एक आलथयक वषयको िालग ठे क्का
बन्दोवस् गनय सलकनेछ ।
ि, आन् रिक आ् बृलद्ध हुने देलखएिा वा पटक पटक ठे क्का बन्दोबस् गदाय प्रशासलनक
दाल्त्व बढ्न जाने अवस्थािा बढीिा ीन वषयसम्िको िालग एकै पटक ठे क्का बन्दोबस् गनय सलकनेछ ।
स्पष्टीकिणः ्स लन्िको प्र्ोजनको िालग “आन् रिक आ्” भन्नािे नेपािको संलविानको अनसु चू ी– ८ ि
अन्् संघी् था प्रदेश कानूनिे प्रदान गिे को अलिकाि अन् गय िही आफ्नो क्षेत्रलभत्र संकिन गनय पाउने आ्
सम्झनु पछय ।
(२) ्स लन्ि बिोलजि ठे क्का बन्दोबस् गदाय िाग प्रभावकािी हुने, प्रशासलनक सहज ा हुने वा आ् बृलद्ध
हुनसक्ने अवस्थािा ऐन ि ्स लन्िाविीको अिीनिा िही अन्् गाउँपालिका वा नगिपालिकासंग आपसी
सहिल िािा स्ं क्त
ु रुपिा ठे क्का बन्दोबस् गनय सलकनेछ ।
(३) ्स लन्ि बिोलजि ठे क्का बन्दोबस् गदाय सािान्् ्ा आलथयक वषय शरुु हुनु अगालड नै ठे क्का सम्झौ ा
गरिसक्नु पनेछ ।
(४) उपलन्ि (१) बिोलजि ठे क्का बन्दोवस् गदाय देहा्को का्यलवलि अपनाउनु पनेछः–
क.
आगािी आलथयक वषयको िालग प्रत््ेक आन् रिक आ् श्रो को उपिब्ि ा, सम्भालव
परिचािन, सो श्रो परिचािनको व््वस्थापन था िाग ि चािु वषयको ठे क्का अङ्क सिे
लवचाि गिी आन् रिक आ्को प्रक्षेपण गिी न््नू ि ठे क्का अङ्क ि असि
ु ी का्य ालिका सिे
भएको का्ायन्व्न का्य ्ोजना ्ाि गनयु पनेछ ।
ख. खण्ड क. बिोलजि असि
ू ी का्य ालिका ि का्ायन्व्न का्य्ोजना ्ाि भईसके पलछ ठे क्का
बन्दोबस् गनयको िालग आलथयक ऐनिे लनिायिण गिे को दििे ट, ठे क्काका सािान्् था लवशेष
श यहरु ि सचू नािा उल्िेख गरिने कुिाहरु था अन्् आवश््क लवविणहरु सिे सिावेश
भएको ठे क्का सम्बन्िी कागजा ्ाि गनयु पनेछ ।
ग.
खण्ड क. बिोलजिको का्ायन्व्न का्य ्ोजनाको आिाििा कुनै आन् रिक आ् पाँच िाख
रुपै्ाँ भन्दा कि उठ्ने भएिा सोझै वा ायिािा ि सो भन्दा बढी उठ्ने भएिा बोिपत्र आह्वान गिी
सम्झौ ा गनयु पनेछ ।
घ.
खण्ड ग. बिोलजि बोिपत्र आह्वान गदाय दशिाख रुपै्ाँसम्ि भए स्थानी् स् ििा लन्लि
प्रकाशन हुने दैलनक पलत्रका वा िालरर्स् िको पलत्रकािा कम् ीिा पन्र लदनको म््ाद लदई सचू ना
प्रकाशन गनयु पनेछ ि त््स् ो सचू ना का्ायि्, वडा का्ायि्हरु, लजल्िा प्रशासन का्ायि्,
लजल्िा सिन्व् सलिल को का्ायि्, िािपो का्ायि्, कोष था िेखा लन्न्त्रक का्ायि्,
था लनिायण व््वसा्ी संस्था भए त््स् ा संस्थाको का्ायि्िा सिे सवैिे देखने गिी
सावयजलनक ठाउँ िा सचू ना टाँस गिी सोको िचु ल्ु का वा टाँसेको जानकािी प्राप्त गनयु पनेछ ।
दशिाख रुपै्ाँ भन्दा बढी भएिा कम् ीिा ीस लदनको म््ाद लदई िालरर्स् िको दैलनक
पलत्रकािा सचू ना प्रकाशन गनयु पनेछ । ्स् ो सचू ना का्ायि्को वेभसाईटिा सिे िाखनु पनेछ।
ङ.
खण्ड घ. बिोलजिको सचू नािा देहा्का कुिाहरु खि
ु ाउनु पनेछः–
(१) ठे क्काका िुख् िुख् श यहरु,
(२) श्रो ग ि स्थानग लवविण ि उठाउनु पने आन् रिक आ्को सम्भालव परििाण,
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ठे क्का सम्झौ ा बिोलजिको िकि एकिष्टु बझु ाँउदा छुट लदईने भए सो कुिा,
बोिपत्र फािि प्राप्त हुने स्थान ि रिका,
बोिपत्र पठाउनु पने रिका,
बोिपत्र पठाउनु पने का्ायि् वा अलिकािीको नाि,
बोिपत्र बाप िाग्ने दस् िु ,
बोिपत्र दालखिा हुनपु ने अलन् ि लिल ि सि्, था बोिपत्र खोलिने सि्, लिल ि
स्थान,
(९) बोिपत्र उपि लनणय् हुने लिल ,
(१०) जिान बाप िाखनु पने िकि वा वैंङ्कग््ािे न्टीको लकलसि ि िान्् अवलि,
(११) अन्् आवश््क कुिाहरु ।
च.
खण्ड ङ. को उपखण्ड (७) बिोलजि बोिपत्र फािािको दस् िु का्ि गदाय लन्ि ५६ िा
उल्िेख भए बिोलजिको िूल्् का्ि गनयु पनेछ ।
छ.
खण्ड ङ. बिोलजि प्रकालश सचू नाको म््ादलभत्र पनय आएका बोिपत्रहरुको द ाय, खोल्ने
का्यलवलि, बोिपत्रदा ाको प्रल लनलििे पेश गनयपु ने लवविण था अन्् का्यलवलि ्सै
लन्िाविीिा उल्िेख भए बिोलजि हुनेछ ।
ज.
खण्ड घ. बिोलजि प्रथि पटक बोिपत्र आव्हान गदाय बोिपत्र पनय नआएिा वा िी पवू यकको
एउटा पलन बोिपत्र प्राप्त नभएिा वा कबोि अङ्क अनिु ालन न््नू ि ठे क्का अङ्कभन्दा कि
भएिा पलहिो पटकको िालग ोलकएको म््ादभन्दा कम् ीिा आिा म््ाद लदई पनु ः बोिपत्र
आह्वान गनयु पनेछ ।
झ.
खण्ड ज. बिोलजि दोस्रो पटक सचू ना प्रकाशन गदाय पलन बोिपत्र नपिे िा कम् ीिा सा लदनको
म््ाद लदई खण्ड ङ. बिोलजिको सचू नािा देहा्को कुिाहरु थप गिी सावयजलनक बढाबढको
सचू ना प्रकाशन गनयु पनेछः–
(१) बढाबढ हुने स्थान,
(२) बढाबढ हुने सि् ि लिल ,
(३) अन्् आवश््क कुिाहरु ।
उपलन्ि (४) को खण्ड ङ. ि खण्ड झ. बिोलजि प्रकालश सचू ना बिोलजि बोिपत्र लदने वा डाँक बोल्ने
व््लक्तिे आफूिे कबि
ू गिे को अङ्कको पाँच प्रल श िकि नगदै वा सचू नािा ोलकएको बैंङ्किा
जिान वाप िकि जम्िा गिे को सक्कि भौचि वा नेपाि िारर बैंङ्कबाट िान्् ा प्राप्त बैङ्किे जािी
गिे को कम् ीिा नब्बे लदन म््ाद भएको लवडवण्डको सक्कि प्रल सि
ं ग्न िाखनु पनेछ ।
ि, ्स लन्ि बिोलजि वढावढ गदाय कवोि अङ्क ोलकए बिोलजिको न््नू ि अङ्कभन्दा घटी हुन
आएिा िाजश्व पिािशय सलिल को लसफारिसिा न्ाँ न््नू ि अङ्क का्ि गिी पनू ः ्स लन्िाविी
अनसु ािको प्रकृ ्ा अपनाई आन् रिक आ् सक
ं िनको व््वस्था गनय सलकनेछ ।
्स लन्िाविी बिोलजि जफ हुने अवस्थािा बाहेक उपलन्ि (५) बिोलजि िालखएको जिान
वाप को िकि सो जिान िाखने व््लक्त वा सस्ं थािे लदएको बोिपत्र वा बोिेको डाँक अस्वीकृ भएको
लिल िे ीस लदनलभत्र लनजिाई लफ ाय गनयु पनेछ ।
ि, कुनै ठे क्काको चिन पजू ी नलिएसम्ि वा पट्टा नउठाएसम्ि जिान लफ ाय नगिी स्थलग िाखन बािा
पने छै न ।
उपलन्ि (४) अन् गय प्रकालश सचू नािा बढाबढको िालग ोलकलदएको सि् वा लिल भन्दा पलछ वा
त््स् ो सचू नािा बढाबढको िालग ोलकलदएको स्थानिा बाहेक अन्् कुनै स्थानिा वा हुिाक, फोन वा
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फ््ाक्सिािा बोिेको कुनै पलन डाँक उपि कुनै कािबाही गरिने छै न ।
्स लन्ि बिोलजि पनय आएका वोिपत्र वा डाँक बढाबढको प्रस् ावको िालग पेश भएका कागजा हरु
बोिपत्रका स य बिोलजि भए नभएको हेिी ्स लन्िाविी बिोलजिको बोिपत्र िल्ू ्ांकन सलिल िे
लसफारिस सलह लनणय्को िालग पेश गनपु नेछ ।

१३९. ठे कका स्वीकृत गननः (१) लन्ि १३८ बिोलजि प्रकालश सचू ना अनसु ाि दालखिा भएको कुनै वा सबै बोिपत्र
वा बोिेको कुनै वा सबै डाँक लन्ि १३८ को उपलन्ि (८) बिोलजिको लसफारिसका आिाििा कुनै
कािण देखाई वा नदेखाई स्वीकृ वा अस्वीकृ गनय सक्नेछ ।
(२)
्स लन्ि बिोलजि ठे क्का स्वीकृ गदाय ठे क्काका स यहरु पिू ा गिी सािभू रुपिा प्रभावग्राही देलखएका
बोिपत्रहरु िध््े सबैभन्दा बढी अंक कबोि गनेको बोिपत्र स्वीकृ गनयु पनेछ ।
(३)
लन्ि १३८ बिोलजि डाँक बढावढ गदाय न््नू ि अङ्कबाट बढाबढ शरुु गिी सबैभन्दा बढी डाँक
कबोि गने वािाको डाँक त्कािै लन्ि ६१ बिोलजिको ििौटी वा वैंङ्क ग््ािे न्टी लिई स्वीकृ गनयु
पनेछ ।
(४)
्स परिच्छे द बिोलजिको बोिपत्र वा सावयजलनक बढाबढको डाँक स्वीकृ गने अलिकाि लन्ि ७६ िा
उलल्िलख अलिकािीहरुिाई सोही लन्ििा उल्िेख भए बिोलजि हुनेछ ।
१४०. पट्टा लदने र कबुलियत गराउनेः (१) ्स लन्िाविी बिोलजि आन् रिक आ् उठाउने बोिपत्र वा डाँक
स्वीकृ भैसके पलछ का्ायि्िे सा लदनलभत्र सोको सचू ना बोिपत्र वा डाँकवािािाई लदनपु नेछ ।
(२)
उपलन्ि (१) बिोलजि सचू ना जािी गदाय बाटोका म््ाद बाहेक सा लदनको म््ाद लदई सो म््ादलभत्र
आफ्नो कबि
ू बिोलजि कबलु ि् गनय नआएिा त््स पलछको बोिपत्र वा डाँकवािािाई ठे क्का लदइने
लवष् स्पष्ट खोिी सचू ना ािेि गनयु गिाउनु पनेछ ।
स्पष्टीकिणः ्स लन्िको प्र्ोजनको िालग स्थानी् पत्रपलत्रकािा प्रकालश गरिएको सावयजलनक सचू नािाई
सचू ना ािेिी भएको िालननेछ ।
(३)
उपलन्ि (१) ि (२) बिोलजि जािी भएको सचू नाको म््ादिा बोिपत्र वा डाँकवािा हालजि भई
कबलु ि् गनय िञ्जिू गिे िा लनजबाट रुु न् कबलु ि् गिाई लनजिाई पट्टा वा चिन पजू ी लदनु पनेछ ।
त््स् ो बोिपत्र वा डाँकवािा हालजि नभएिा वा आफ्नो कबि
ु बिोलजि कबलु ि् गनय िञ्जिू नगिे िा
लनज पलछको दोस्रो, ेस्रो िि अनसु ाि अरु बोिपत्र वा डाँकवािािाई प्राथलिक ा लदई उपलन्ि (२)
बिोलजिको सचू ना जािी गिी ठे क्का बन्दोबस् गनयु पनेछ । ्सिी दोश्रो, ेश्रो िि अनसु ाि सम्झौ ा
गनयपु ने अवस्थािा सम्झौ ा गनय नआउने बोिपत्र वा डाँकवािाको ििौटी जफ गनयपु नेछ । जफ गिे को
ििौटी िकि भन्दा ल्िो िििा जाँदाको बोि िकिको अन् ि वढी हुने भएिा सो अन् ि विाविको िकि
अलघल्िो ििको बोिक ायवाट सिकािी वाँकी सिह असि
ू उपि गरिनेछ ।
ि, ्सिी ठे क्का वन्दोवस् गदाय त््स् ो िकि अनिु ान गिे को अङ्क भन्दा कि हुने िहेछ भने ्स लन्िाविीको
प्रकृ ्ा प्ु ायई पनु ः बोिपत्र आव्हान गनयपु नेछ ।
(४)
लन्ि १३८ को उपलन्ि (२) बिोलजि सं्क्त
ु रुपिा बोिपत्र आव्हान गनयपु ने अवस्थािा सोको
व््वस्थाको िालग बोिपत्र वा बढाबढको िालग का्यस य ोकी सं्क्त
ु सलिल को व््वस्था गनयपु नेछ ।
स्ं क्त
ु सलिल को अलख ्ािवािािे बोिपत्र खोलिएको वा डाँक बोिाइएको ीन लदनलभत्र बोिपत्र वा
डाँक स्वीकृ गने वा नगने लनणय्का िालग सं्क्त
ु सलिल सिक्ष पेश गिी लनकासा भए बिोलजि गनयु
पनेछ । सं्क्त
ु सलिल िे पेश भएको पन्र लदनलभत्र बोिपत्र वा डाँक स्वीकृ भए वा नभएको लनकासा
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१४१.

लदइसक्नपु नेछ । ोलकएको म््ादलभत्र पेश नगिे को वा लनकासा नलदएको कािणिे कुनै हानी नोक्सानी
भएिा ्सिी हानी नोक्सानी भएको िकि जसको लढिाई वा िापिवाहीिे गदाय हानी नोक्सानी भएको हो
सोही व््लक्तबाट असि
ू उपि गरिनेछ ।
बोिपत्र वा डाँक स्वीकृ भए पलछ त््स् ो वोिपत्रदा ा वा डाँकवािाबाट स्वीकृ ठे क्का अङ्कको
कुि िकिको नेपाि िारर बैङ्कबाट िान्् ा प्राप्त वालणज्् बैंङ्कको कम् ीिा छ िलहना म््ाद भएको
पिफििेन्स वण्ड वा नगदै िकि प्राप्त भएपलछ ठे क्का पाउने सबै श य खि
ु ाई सम्बलन्ि ठे केदािसँग
कवलु ि् गिाई पट्टा लदनु पनेछ ।
बोिपत्र वा डाँक स्वीकृ भएको सचू ना प्राप्त भएपलछ सो सचू नािा ोलकएको म््ादलभत्र बोिपत्र वा
डाँकवािािे चिन पजू ी नलिएिा वा पट्टा नउठाएिा लनजिे लन्ि १३८ को उपलन्ि (५) बिोलजि
िाखेको जिान जफ गिी संलच कोषिा दालखिा गरिनेछ ।

ठे कका रकमको लकस्ता बुझाउने तररकाः (१) आन् रिक आ् उठाउने का्यको ठे क्का बन्दोबस् गदाय असि
ू
गनयु पने लकस् ाको अङ्क लनिायिण ठे क्का सम्बन्िी सचू ना ि बोिपत्रिा उलल्िलख असि
ू ी का्य ालिका
ि अन्् श य बिोलजि हुनेछ ।
ि, ्सिी का्य ालिका बनाउँदा िाजस्व उठ्ने सम्भाव्् सि् ि भक्त
ु ानी गने लकस् ाको सि् लििान
भएको ि लकस् ाहरु बीचको सि्ान् ि चाि िलहनाभन्दा बढी नभएको हुनु पनेछ ।
(२) ठे केदाििे सम्झौ ाको सि्िा ठे क अनसु ािको सम्पणू य िकि एकिष्टु बझु ाएिा औलचत्् हेिी बढीिा दश
प्रल श सम्ि छुट लदन सलकनेछ ।
ि ्स् ो छुटको प्रल श बोिपत्र वा बढाबढको सचू नािा उल्िेख भएको हुनु पनेछ ।

१४२. ठे कका तोि्नेः (१) पट्टा कबलु ि् को कुनै श य बलखयिाप हुने काि गिे कोिा वा त््स् ो श य बिोलजि गनयु पने कुनै
काि नगिे िा बाहेक ्स लन्िाविी बिोलजि पट्टा कबलु ि् भैसके पलछ ठे क्काको अवलि भक्त
ु ान नहुदँ ै
बीचैिा कुनै ठे क्का ोड्न वा छोड्न हुदँ नै ।
(२) कुनै ठे केदाििे ोके को दिभन्दा बढी दििा कि असि
ू गिे िा वा सम्झौ ािा उल्िेख नभएका िािवस् ुिा
कि, सेवाशल्ु क वा दस् िु असूि गिे िा वा अन्् हिे लिएको किको प्रिाण हुदँ ाहुदँ ै दोहोिो हुने गिी कि
असि
ू गिे िा त््स् ो िकि ि सोही िकि बिाबिको िकि हजायना स्वरुप त््स् ो ठे केदािबाट असि
ू गिी
बढी लिएको वा दोहोिो पनय गएको िकि सम्बलन्ि व््लक्तिाई लफ ाय गरिनेछ ।
(३) उपलन्ि (२) िा उलल्िलख लि्ाकिाप पनु ः दोहोरिएिा त््स् ो ठे केदािको ठे क्का ोडी ििौटी जफ
गरिनेछ । ्सिी ििौटी जफ गिी न्ाँ ठे क्का वन्दोवस् गदाय सालवकको िकि भन्दा कि िकि प्राप्त
भएिा ि न्ाँ ठे क्का वन्दोवस् गदाय िागेको िकि असि
ू उपि नभएिा सिकािी वाँकी सिह असि
ू उपि
गिी लनजको नाि कािोसचू ीिा िाखी अन्् स्थानी् हहरु ि व््वसा् द ाय वा इजाज पत्र लदने
का्ायि्िाई सिे जानकािी लदइनेछ ।
(४) उपलन्ि (३) बिोलजि ठे क्का ोलडएको अवस्थािा बाँकी ठे क्का अवलिको लनलिि बोिपत्र वा डाँक
बढाबढको प्रल स्पिायिा िहेका ििानसु ािका बोिपत्रदा ा वा डाँकवािासँग दािासाहीिे न्ाँ ठे क्का
अंक का्ि गिी लन्िानसु ािको ििौटी िकि ि बैंक ग््ािे ण्टी लिई सालवकको स्वीकृ ठे क्काको दििा
न्ाँ असि
ू ी का्य ालिका बनाई ठे क्का बन्दोबस् गनय सलकनेछ । ्सिी बाँकी अवलिको िालग ठे क्का
बन्दोबस् गनय नसलकएिा का्ायि्िे पनु ः बोिपत्र आह्वान गनयपु नेछ ।
(५) उपलन्ि (४) बिोलजि न्ाँ ठे क्का बन्दोबस् गनय वा पनु ः ठे क्का बन्दोबस् गनय िाग्ने सि् सम्िको
बीचको अवलिका िालग का्ायि्िे आ् संकिन सम्बन्िी अन्् उप्क्त
ु व््वस्था गनय सक्नेछ ।
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(६)

१४३.

उपलन्ि (३) बिोलजि ठे क्का ोलडएकोिा त््सबाट भएको नोक्सानी ि सम्वलन्ि ठे केदािबाट लिनु पने
बाँकी भएिा त््सको दश प्रल श छुट सिे सो ठे केदाििे िाखेको जिान बाट असूि नभए लनजबाट
सिकािी बाँकी सिह असि
ू उपि गरिनेछ ।
ि आलथयक ऐनिे ोके को आिाििा काबु बालहिको परिलस्थल पिी ठे केदाििे सो ठे क्काको काि गनय
नसके को िहेछ भने सभािे सो बिोलजि असूि गनयु पने िकििध््े िाजश्व पिािशय सलिल को पिािशयिा
उप्क्त
ु िकि लिनाहा लदन सक्नेछ ।

बकयौता रकम असूिी सभबन्िी व्यवस्थाः (१) का्ायि्िे लवलभन्न कािणवाट असि
ू हुन नसकी वाँकी
िहेको बक््ौ ा िकि असि
ू गनय बक््ौ ा असि
ू ी का्य्ोजना वनाई िकि असूि उपि गनयु पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि असूि गनयपु ने िकि असूिीको िालग स्थानी् प्रशासन, प्रहिी, नागरिक सिाज
वा अन्् व््लक्तको सिे सह्ोग लिन सलकनेछ ।
(३) उपलन्ि (२) बिोलजि सह्ोग प्राप्त भै बक््ौ ा िकि असूिी भएिा सम्बलन्ि व््लक्त वा संस्थािाई
असि
ू ी अङ्कको बढीिा ५ प्रल श सम्ि िकि पिु स्काि स्वरुप उपिव्ि गिाउन सलकनेछ । एक भन्दा
वढी व््लक्त वा सस्ं थाको सलि् ािा बक््ौ ा िकि असि
ू ी भएको भए ्स् ो पिु स्काि िकि
दािासाहीबाट उपिव्ि गिाउनु पनेछ ।
(४) उपलन्ि (१), (२) ि (३) बिोलजिको प्रकृ ्ाबाट पलन िकि असि
ू उपि हुन नसके िा सिकािी वाँकी
सिह िकि असि
ू उपि गरिनेछ ।

१४४. सभपलत्त तथा उत्पादनको लबलक्र सभवन्िी व्यवस्थाः (१) नगिपालिकािे आफ्नो स्वालित्विा िहेको ि आफूिे
गिे को उत्पालद वस् ु था सेवाको लबलि गदाय ्स लन्िको अलिनिा िही गनयपु नेछ।
ि, अचि सम्पलि लबिी गदाय नेपाि सिकािको स्वीकृ ल लिनपु नेछ ।
(२) उपलन्ि (१) अनसु ाि अन्् उत्पादनहरुको िल्ू ् लनिायिण एवं लबिी प्रलि्ा व््वस्थापनका िालग
का्यपालिकािे आवश््क का्यलवलि ् गनयसक्नेछ ।
पररच्छे द–१३
लववाद समािान सभबन्िी व्यवस्था
१४५. लववाद समािान सभबन्िी संयन्त्रः नगिपालिका ि लनिायण व््वसा्ी, आपलू यक ाय, सेवा प्रदा्क वा
पिािशयदा ाबीच खरिद सम्झौ ा का्ायन्व्नको लसिलसिािा कुनै लववाद उत्पन्न भएिा ऐनको दफा ५८
विोलजि आपसी सहिल बाट लववाद सिािान गनयपु ने लवष्, लववाद सिािानको िालग लनवेदन लदने
प्रलि्ा, आपसी सहिल को िालग हुने बैठक था लनणय्हरुको प्रलि्ा सिे खरिद सम्झौ ािा उल्िेख
गिी त््स् ो लववाद सिािान गनयपु नेछ ।
१४६. मध्यस्थको माध्यमिारा लववाद समािान गननः लन्ि १४५ बिोलजिको प्रलि्ािािा खरिद सम्झौ ा
का्ायन्व्नको लवष्िा नगिपालिकाि लनिायण व््वसा्ी, पिािशयदा ा वा सेवाप्रदा्कबीच उत्पन्न
भएको लववाद आपसी सहिल वाट सिािान हुन नसके िा प्रचलि काननू बिोलजि िध््स्थको
िाध््िबाट त््स् ो लववाद सिािान गने कािबाही शरुु गनयपु नेछ ।
पररच्छे द–१४
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पारदलशवता र आचरण सभबन्िी व्यवस्था
१४७. खररद कारबाही सभबन्िी कागजात उपिब्ि गराउनु पननः प्रचलि काननू बिोलजि िेखा पिीक्षण, अनगु िन,
अनसु न्िान वा लनिीक्षण गनय अलिकाि प्राप्त लनका्िे खरिद कािबाही सम्बन्िी कुनै कागजा िाग गिे िा
नगिपालिकािे त््स् ो कागजा िनालसव सि्िा उपिव्ि गिाउनु पनेछ ।
१४८. खररद सभझौताको साववजलनक सूचनाः (१) खरिद सम्झौ ा सम्पन्न भएको ीन लदनलभत्र सो सचू ना
नगिपालिकािे आफ्नो सचू ना पाटीिा टाँस गिी लजल्िा सिन्व् सलिल को का्ायि्, कोष था िेखा
लन्न्त्रक का्ायि्को सचू ना पाटीिा सिे टाँस गनय िगाउने व््वस्था गनयु पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको सूचना नगिपालिकािे आफ्नो वेवसाइटिा िाखी सावयजलनक खरिद अनगु िन
का्ायि्िा सिे पठाउनु पनेछ ।
(३) उपलन्ि (१) बिोलजिको सचू नािा बोिपत्र वा पिािशय सेवा िल्ू ्ाङ्कन परिणािको अल रिक्त बोिपत्र,
प्रस् ाव वा लसिवन्दी दिभाउपत्र सम्बन्िी सचू ना प्रकाशन भएको लिल , सिाचािपत्रको नाि, सचू ना
सखं ्ा, खरिदको लवष्, सम्झौ ा गने बोिपत्रदा ा, प्रस् ावदा ा वा लसिवन्दी दिभाउपत्रदा ाको नाि ि
ठे गाना ि सम्झौ ाको िल्ू ् खुिाउनु पनेछ ।
१४९. परामशवदातािे स्वाथव बझाउन नहुनेः (१) पिािशयदा ािे नगिपालिकाको सवोपरि लह हुने गिी व््ावसाल्क,
वस् गु ि लनरपक्ष पिािशय सेवा प्रदान गनयु पनेछ ।
(२) पिािशयदा ािे पिािशय सेवा प्रदान गदाय आफनो व यिान वा भलवर्को अन्् कािसँग स्वाथय बालझने गिी
काि गनयु हुदं नै ।
(३) पिािशय सेवा सम्बन्िी कािको प्रकृ ल पिािशयदा ाको अन्् कुनै सेवाग्राही प्रल को लवग वा व यिान
दाल्त्वसँग बालझने खािको वा लनजिे नगिपालिकाको सवोिि लह हुने गिी का्य सम्पन्न गनय नसक्ने
खािको भएिा लनजिाई पिािशयदा ाको रुपिा लन्लु क्त गनय सलकने छै न ।
उदाहिणःकुनै आ्ोजनाको ईलन्जलन्रिङ्ग लडजाईन ्ाि गनयको िालग लन्क्त
ु गरिएको पिािशयदा ािाई
सोही आ्ोजनाको वा ाविणी् िल्ू ्ाङ्कन गने पिािशयदा ा लन्क्त
ु गनय वा सिकािी स्वालित्वको कुनै
संस्थाको लनजीकिण सम्बन्िी पिािशयदा ािाई त््स् ो सम्पलि खरिद गने खरिदक ायको पिािशयदा ा
लन्क्त
ु गनय वा लनजिाई वा लनजको नलजकको ना ेदाि वा लनजको संस्थाको साझेदािको नाििा त््स् ो
सम्पलि खरिद गनय अनिु ल लदन सलकने छै न ।
ि टनय की सम्झौ ा वा लडजाईन ि लनिायण सम्झौ ाको हकिा ्ो व््वस्था िागू हुनेछैन ।
(४) कुनै आ्ोजनाको िालग िािसािान उपिब्ि गिाउने वा लनिायण का्य गने फिय ि त््ससँग सम्बलन्ि
अन्् संस्था वा व््लक्तिे सोही आ्ोजनाको िालग पिािशय सेवा प्रदान गनय ि कुनै ्ोजना ्ाि वा
का्ायन्व्न गने कािको िालग लन्क्त
ु भएको पिािशयदा ृ फिय वा सोसँग सम्बलन्ि अन्् सस्ं था वा
व््लक्तिे त््स् ो आ्ोजनाको िालग िािसािान आपलू य गनय सक्ने छै न ।
१५०. प्रिोभन, भ्रष्टाचार वा जािसाजीजन्य व्यवहारको सूचनाः नगिपालिकाका कुनै पदालिकािीिे लनजिाई कुनै
बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ािे प्रिोभन लदन प्रस् ाव गिे िा वा अन्् कुनै भ्रष्टाचाि वा जािसाजीजन््
काि गिे को थाहा पाएिा सोको सचू ना प्रिख
ु वा सावयजलनक खरिद अनगु िन का्ायि्िाई लदनु पनेछ ।
१५१. सुपररवेिण र जााँचबुझ गनव सकनेः खरिद कािबाहीिा संिग्न पदालिकािीिे ऐन ि ्स लन्िाविीिा
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उलल्िलख का्यलवलि पािन गिे नगिे को सम्बन्ििा नगिपालिकािे सि् सि्िा सपु रिवेक्षण ि जाँचबझु
गिाउनु पनेछ ।
१५२.

कािोसूचीमा राख्नेः (१) नगिपालिकािे ऐनको दफा ६३ बिोलजि कुनै बोिपत्रदा ा, प्रस् ावदा ा,
पिािशयदा ा, सेवाप्रदा्क, आपलू यक ाय, लनिायण व््वसा्ी वा अन्् व््लक्त, फिय, संस्था वा कम्पनीिाई
कािो सचू ीिा िाखनु पिे िा त््स सम्बन्िी लवस् ृ लवविण ि कािण खि
ु ाई सम्बद्ध कागजा सलह
सावयजलनक खरिद अनुगिन का्ायि्िाई िेखी पठाउनु पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि सावयजलनक खरिद अनगु िन का्ायि्िे बोिपत्रदा ा, प्रस् ावदा ा, पिािशयदा ा,
सेवाप्रदा्क, आपलू यक ाय, लनिायण व््वसा्ी वा अन्् व््लक्त, फिय, संस्था वा कम्पनीिाई कािो सचू ीिा
िाखने, खरिद कािवाहीिा भाग लिन िोक िगाउने ि सोको अलभिेख िाखने प्रलि्ा प्रचलि संघी्
काननू बिोलजि हुनेछ ।
(३) ्ो लन्िाविी प्रािम्भ हुनु अलघ नगिपालिकािे कुनै बोिपत्रदा ा, प्रस् ावदा ा, लसिबन्दी
दिभाउपत्रदा ा, पिािशयदा ा, सेवाप्रदा्क, आपलू यक ाय, लनिायण व््वसा्ी वा अन्् व््लक्त, फिय, संस्था
वा कम्पनीिाई कािो सचू ीिा िाखेको वा िाखने लनणय् गिे को भएिा सो कुिाको जानकािी ्ो लन्िाविी
प्रािम्भ भएको ीस लदनलभत्र सावयजलनक खरिद अनगु िन का्ायि्िाई पठाउनु पनेछ ।

१५३. कािो सूचीबाट िुकुवा गननः कािो सचू ीबाट फुकुवा गने का्य प्रचलि संघी् काननू बिोलजि सावयजलनक
खरिद अनगु िन का्ायि्बाट हुनेछ ।

पररच्छे द–१५
लवलवि
१५४. खररद कायवको अनगु मन सभबन्िी व्यवस्थाः ्स लन्िाविी बिोलजि गरिने सावयजलनक खरिद का्यको
अनगु िन ऐनको दफा ६५ था प्रचलि अन्् संघी् काननू िा उल्िेख भए बिोलजि सावयजलनक खरिद
अनगु िन का्ायि्िे गनेछ ।
१५५.

लवशेष पररलस्थलतमा खररद गनन सभबन्िी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा ६६ बिोलजि खरिद गदाय नगिपालिकािे
खरिदको आवश््क ाको लिलख लवविण, गणु स् ि, परििाण, श य ि का्य सम्पन्न गने अवलि जस् ा
लवविण ्ाि गिी आकलस्िक परिलस्थल को सािना गनय आवश््क परििाण ि सिा्ावलिका िालग िात्र
्थासम्भव प्रल स्पिाय गिाई वा एउटा िात्र लनिायण व््वसा्ी, आपलू यक ाय, पिािशयदा ा वा सेवा
प्रदा्कसँग लिलख दिभाउ वा प्रस् ाव लिई स्वच्छ ि उलच िल्ू ्को िालग वा ाय गिी खरिद गनयु पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि खरिद गरिएको भएिा देहा्का कुिा खल्ु ने कागजा लन्ि १५९ बिोलजिको
अलभिेखिा िाखनु पनेछ :(क) लवशेष परिलस्थल सम्बन्िी लवविण,
(ख)
त्काि खरिद नगदाय सावयजलनक सिु क्षा, लह था सािदु ाल्क स्वास्््िा पने संकट,
(ग) खरिदका अन्् लवलि अपनाउन नसलकने कािण ि आिाि ।
(३) उपलन्ि (१) बिोलजि नगिपालिकािे दशिाख रुपै्ाँभन्दा बढी िकिको खरिद गिे को भएिा त््सिी
खरिद भएको लवविणको सावयजलनक सचू ना प्रकाशन गनयु पनेछ ि सोको जानकािी सावयजलनक खरिद
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अनगु िन का्ायि्िाई पठाउनु पनेछ ।
१५६. लवद्यतु ीय सच
ं ार माध्यमको प्रयोगः (१) ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) को प्र्ोजनको िालग नगिपालिकािे
्थासम्भव सावयजलनक खरिद अनगु िन का्ायि्को वेव पोटयि प्र्ोग गिी लवद्यु ी् प्रणािीबाट खरिद
व््वस्थापन गनयपु नेछ ।
(२) सावयजलनक खरिद अनगु िन का्ायि्िे सि् सि्िा जािी गिे को लवद्यु ी् खरिद प्रणािीबाट हुने
खरिदको का्यलवलि, प्रणािी ि ्सका अन् िलनलह लसद्धान् नगिपालिकािे अनुशिण गनयपु नेछ ।
१५७. मूल्याङ्कन सलमलतः (१) ऐनको दफा ७१ बिोलजिको िूल््ाङ्कन सलिल को गठन देहा् बिोलजि हुनेछः–
(क) प्रिख
– सं्ोजक
ु प्रशासकी् अलिकृ वा लनजिे ोके को अलिकृ
(ख) आलथयक प्रशासन शाखा प्रिख
– सदस््
ु
(ग) लवष्सँग सम्बलन्ि प्रालवलिक लवशेषज्ञ (सम्भव भएसम्ि अलिकृ स् ि)
– सदस््
(घ) काननू अलिकृ
– सदस््
(२) खरिद एकाईको प्रिख
ु िे उपलन्ि (१) बिोलजिको सलिल को सलचवको रुपिा काि गनेछ ।
(३) उपलन्ि (१) बिोलजिको िूल््ाङ्कन सलिल िे प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ को स्वीकृ ल लिई सिकािी
वा गैि सिकािी क्षेत्रका लवष् लवशेषज्ञिाई आफ्नो बैठकिा आिन्त्रण गनय सक्नेछ ।
(४) उपलन्ि (१) बिोलजिको सलिल िाई पिािशयदा ाको सह्ोग आवश््क भएिा स्वीकृ का्यिि ि
बजेटको अिीनिा िही नगिपालिकािे ऐन ि ्स लन्िाविीको का्यलवलि अपनाई पिािशयदा ा लन्क्त
ु
गिी लदन सक्नेछ ।
(५) उपलन्ि (१) बिोलजिको सलिल िे दिभाउपत्र, बोिपत्र वा प्रस् ाव िल्ू ्ाङ्कन गने काििा आफूिाई
सह्ोग गनय उपसलिल गठन गनय सक्नेछ ।
(६) िल्ू ्ाङ्कन सलिल को सलचविे सलिल को बैठकको िाईन््ुट ्ाि गिी िाखनु पनेछ ि सलिल िा छिफि
भएका सम्पणू य लवष्को फाईि खडा गिी िाखनु पनेछ ।
(७) िल्ू ्ाङ्कन सलिल िे आफ्नो का्यलवलि आफै लनिायिण गनय सक्नेछ ।
(८) िल्ू ्ाङ्कन सलिल िे ्स लन्ििा उल्िेख भए बिोलजि प्रिख
ु सिक्ष िूल््ाङ्कन प्रल वेदन पेश गनयु
पनेछ ।
१५८.

दररेट लनिावरण सलमलतः (१) नगिपालिकािे आफ्नो क्षेत्रभि वा कुनै भागिा छुट्टै िागू हुने गिी लनिायण सािग्री
ि ढुवानीको दििे ट, िेलशन था उपकिणको भाडा ि कािदािको ज््ािा लनलश्च गनय देहा्का सदस््हरु
िहेको एक दििे ट लनिायिण सलिल िहनेछः–
(क) प्रिख
– अध््क्ष
ु
(ख) प्रिख
– सदस््
ु प्रशासकी् अलिकृ
(ग) अलिकृ प्रल लनलि, कोष था िेखा लन्न्त्रक का्ायि्
– सदस््
(घ) का्यपालिकािे ोके को का्यपालिका सदस्् एक जना
– सदस््
(ङ) प्रल लनलि, स्थानी् हका नेपाि लनिायण व््वसा्ी िहासंघ – सदस््
(च) प्रल लनलि, स्थानी् हका उद्योग वालणज्् संघ
– सदस््
(छ) प्रिख
– सदस््–सलचव
ु , प्रालवलिक शाखा
(२) दििे ट लनिायिण सलिल िे लनिायण सािग्री वा ढुवानीको दििे ट लनिायिण गदाय प्रचलि बजाि दिको
आिाििा लनिायिण गनयु पनेछ । ्सिी लनिायिण गरिने दििे ट भाद्र १५ ग ेलभत्र लनिायिण गिी सक्नु पनेछ ।
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(३)
(४)
(५)

्सिी आफ्नो क्षेत्रलभत्र िागहू ुने दििे ट लनिायिण गदाय लछिेकका अन्् नगिपालिकाकासँगसिे सिन्व्
गिी लनिायिण गनयु पनेछ ।
दििे ट लनिायिण सलिल िे प्रत््ेक वषय नगिपालिकािा चिन चल् ीिा िहेका ढुवानी सािनको ढुवानी दि
सिे ोलकलदनु पनेछ ।
्स लन्ि बिोलजि लनिायरि दििे ट का्यपालिकाबाट स्वीकृ गिी सोको जानकािी लजल्िा प्रशासन
का्ायि् ि कोष था िेखा लन्न्त्रक का्ायििा पठाउनु पनेछ ।
दििे ट लनिायिण सलिल को वैठक सम्बन्िी का्यलवलि सलिल आफै िे लनिायिण गिे बिोलजि हुनेछ ।

१५९. खररद कारबाहीको अलभिेखः (१) नगिपालिकािे हिे क खरिद कािबाहीको लनलम् छुट्टै फाइि खडा गिी िाखनु
पनेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजिको फाईििा अन्् कागजा का अल रिक्त देहा्का कागजा हरु सिे िाखनु
पनेछः
(क) सम्झौ ा फाइिको पंलजका,
(ख) बोिपत्र वा पवू य्ोग्् ाको िालग गरिएको आह्वानको सचू ना,
(ग) बोिपत्र, पवू य्ोग्् ा वा प्रस् ाव आव्हान सम्बन्िी कागजा हरु,
(घ) बोिपत्र सम्बन्िी कागजा , पवू य्ोग्् ा सम्बन्िी कागजा वा प्रस् ाब सम्बन्िी कागजा
सम्बन्ििा बोिपत्रदा ािे स्पष्टीकिणको िालग गिे को अनिु ोि ि सो सम्बन्ििा नगिपालिकािे
सबै सहभागी बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ाहरुिाई पठाएको जवाफ,
(ङ) बोिपत्रदा ा वा पिािशयदा ासँग गरिएको बोिपत्र पेश गनयु पवू यको बैठकको िाईन््टु ि
नगिपालिकािे सो िाईन््टु को प्रल लिलप सवै सहभागी बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ाहरुिाई
पठाएको प्रिाण,
(च) बोिपत्र खोल्दाको िाईन््टु ,
(छ) बोिपत्रको िि
ू प्रल ,
(ज) बोिपत्र िल्ू ्ाक
ं न सलिल िे बोिपत्र िल्ू ्ाक
ं नको लसिलसिािा बोिपत्रदा ा वा
प्रस् ावदा ािाई सोिेको प्रश्न ि सम्बलन्ि बोिपत्रदा ा वा प्रस् ावदा ाबाट नगिपालिकािाई पठाएको
जवाफ,
(झ) पवू य्ोग्् भएका बोिपत्रदा ाको ्ोग्् ा िूल््ाङ्कनको प्रल वेदन,
(ञ) पवू य्ोग्् बोिपत्रदा ाको सचू ी,
(ट) वा ाय गरिएको भए सोको िाईन््टु ,
(ठ) सफि बोिपत्रदा ािाई पठाइएको स्वीकृ ल को प्रािलम्भक सचू नाको प्रल लिलप,
(ड) असफि बोिपत्रदा ाहरुिाई पठाइएको सचू नाको प्रल लिलप,
(ढ) खरिद सम्बन्ििा प्रकालश सबै सचू ना,
(ण) प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ सिक्ष ि पनु िाविोकन सलिल सिक्ष लदएको लनवेदन ि सोका
सम्बन्ििा सम्बलन्ि नगिपालिकािे पेश गिे को िा् प्रल लि्ा, जानकािी था सो सम्बन्ििा
भएको लनणय्,
( ) खरिद सम्झौ ा,
(थ) प्रगल प्रल वेदन, इन्भ्वाइस ि लनिीक्षण प्रल वेदन जस् ा खरिद सम्झौ ाको का्ायन्व्नसँग
सम्बलन्ि कागजा ,
(द) खरिद सम्झौ ािा संशोिन गरिएको भए सो सम्बन्िी कागजा ,
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(३)
(४)

(५)
(६)
(७)

(ि) िािसािान प्रालप्त, लनिीक्षण ि स्वीकृ ल िगा् का कागजा ,
(न) लनिायण व््बसा्ी, आपलू यक ाय, पिािशयदा ा वा सेवा प्रदा्कसँग भएका सम्पणू य पत्राचाि,
(प) सव–कन्राक्टिको अनिु ोि ि सो सम्बन्ििा नगिपालिकािेलदएको जवाफ,
(फ) िल्ू ्ाङ्कन प्रल वेदन ि सोसँग सम्बलन्ि सम्पणू य कागजा , ि
(ब) खरिद सम्झौ ा सम्बन्िी लववाद सिािान गनय भएको कािबाहीसँग सम्बलन्ि कागजा ।
उपलन्ि (१) बिोलजिको अलभिेख खरिद कािबाही टुंगो िागेको कम् ीिा सा वषयसम्ि सिु लक्ष िाखनु
पनेछ ।
्स लन्ि बिोलजि अलभिेख िाखदा ्स लन्िाविीिा त््स् ो अलभिेखको ढाँचा लनिायिण गरिएकोिा
सोही बिोलजि ि ढांचा लनिायिण नभएकोिा सावयजलनक खरिद अनगु िन का्ायि्िे लनिायिण गिे को
ढाँचा बिोलजि िाखनु पनेछ ।
्स लन्ि बिोलजि अलभिेख िाखदा नगिपालिकािे प्रत््ेक भौल क सम्पल को अलभिेख िाखनु पनेछ ।
उपलन्ि (५) बिोलजि अलभिेख िाखदा त््स् ो सम्पल को िल्ू ् पचास िाख रुपै्ाँभन्दा बढी िहेछ भने
सो सम्पल को िाग िूल््, ह्वासकट्टी ि ििय सम्भाि खचय सलह को लवविण खि
ु ाउनु पनेछ ।
बोिपत्रको िाध््िबाट गरिने खरिद का्यको सम्झौ ा का्ायन्व्न भइसके पलछ सो का्यसम्पन्न भएको
संलक्षप्त लवविण प्रिालण गिी आफ्नो का्ायि्को वा सावयजलनक खरिद अनगु िन का्ायि्को वेभ
साइटिा िाखनपु नेछ ।

१६०. अलिकार प्रत्यायोजनः (१) ऐन ि ्स लन्िाविीिा व््वस्था भएका िाग अनिु ान संशोिन गने, खरिद
सम्झौ ा सश
ं ोिन गने, खरिद सम्झौ ाको म््ाद थप गने ि भेरिएशन आदेश गने अलिकाि प्रत््ा्ोजन
गनय सलकने छै न ।
(२) उपलन्ि (१) िा उलल्िलख अलिकािहरु बाहेक ्स लन्िाविी बिोलजि व््वस्था भएका अरु
अलिकािहरु सो अलिकाि प्र्ोग गने अलिकाि प्राप्त अलिकािीिे आफू िलु नको कुनै अलिकृ िाई
प्रत््ा्ोजन गनय सक्नेछ ।
(३) उपलन्ि (२) बिोलजि प्रत््ा्ोजन भएको अलिकािका सम्बन्ििा त््सिी अलिकाि प्रत््ा्ोजन गने
अलिकािीको उििदाल्त्व िलह िहनेछ ।
(४) उपलन्ि (२) बिोलजि अलिकाि प्रत््ा्ोजन गने अलिकािीिे आफूिे प्रत््ा्ोजन गिे को अलिकाि
बिोलजि भए गिे का कािको सम्बन्ििा सम्बलन्ि अलिकािीबाट सि् सि्िा आवश््क जानकािी
लिई िाखनु पनेछ ।
१६१. ढााँचा तोकन सकनेः (१) ्स लन्िाविी बिोलजि खरिद गरिने िािसािान, पिािशय सेवा ि अन्् सेवाको िाग
अनिु ान िगा् का लवष्को ढाँचा िहािेखा पिीक्षकिािा ोलकएको ढाँचासँग िेि खाने गिी
का्यपालिकािे ोक्न सक्नेछ ।
(२) उपलन्ि (१) बिोलजि स्वीकृ गरिएको ढाँचा स्थानी् िाजपत्रिा सचू ना प्रकाशन गनयपु ने छ ।
१६२. अनुसूचीमा हेरिे र वा थपिटः नगि का्यपालिकािे प्रचलि संघी् काननू िा ोलकएको ढाँचासँग िेि खाने
गिी स्थानी् िाजपत्रिा सचू ना प्रकाशन गिी अनसु चू ीिा आवश््क थपघट वा हेिफे ि गनय सक्नेछ ।
१६३ . बचाउः ्स अलघ नगिपालिकािे प्रचलि काननु विोलजि गिे का खरिद सम्बन्िी काि कािवाही ्सै लन्िाविी
बिोलजि भए गिे को िालननेछ ।
73

अनस
ु च
ू ी–१
(लनयम ११ को उपलनयम (७) साँग सभबलन्ित)
लनमावण कायवको िागत अनुमान लनकाल्ने तररका
आइटि

एकाई

आइटि (१)
आइटि (२)
आइटि (३)
इत््ालद

आइटिको
दििे ट
(च)
(छ)
(ज)

जम्िा आइटिको
परििाण
(ट)
(ठ)
(ड)

जम्िा आइटिको
खचय
(च)*(ट)
(छ)*(ठ)
(ज)*(ड)

जम्िा

जोड = (व)= (च*ट+छ*ठ+ज*ड+ .....................................)
वकय चाटय स्टाफ खचय – (व) को २.५ प्रल श िे = ०.०२५*( )
सानाल ना अन्् खचय – (व) को २.५ प्रल श िे = ०.०२५*( )
जम्िा िग इलष्टिेट अङ्क = १.०५ = ( )
नोटः बोिपत्रको अङ्किाई ुिना गदाय िग अनुिान अङ्क (व) िाई िालननु पछय ।
आइटिको जम्िा (कुि) दििे ट लनकाल्ने रिकाः
श्रलिकहरुको खचय ...........................................................(क)
लनिायण सािग्रीको खचय .............................................. (ख)
्ालन्त्रक उपकिणको भाडा ( ैल्् पदाथय सलह ) ................. (ग)
वास् लवक दििे ट (क+ख+ग) = (घ)
बोिपत्र दा ाको ओभिहेड (घ को १५ प्र.श.) – ०.१५ * (ङ)
जम्िा दििे ट –

(ङ) = १.१५ * (घ)

नोटः उपिोक्त अनसु ाि िाग अनिु ान ्ाि गरिसके पलछ बजेट व््वस्थापनको िालग आवश््क ानसु ाि जम्िा िाग
अनिु ानिा िल्ू ् सिा्ोजन कलन्टन्जेलन्स वाप १० प्रल श िे, लफलजकि कलन्टन्जेलन्स वाप १० प्रल श िे ि िूल््
अलभवृलि कि िकि सिे थप गिी िाग अनुिान का्ि गनयु पनेछ ।
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सेवा खचय शीषयक
(क)

एकाई
(ख)

अनस
ु च
ू ी–२
(लनयम १३ को उपलनयम (४) साँग सभबलन्ित)
परामशव सेवाको िागत अनमु ानको ढााँचा
शीषयकको प्रल एकाई शीषयकको जम्िा शीषयकको
दि (ग)
परििाण
जम्िा िाग
(घ)
(ङ). (ग*घ)

शीषयक (१)
जनशलक्तको
पारिश्रलिक (ङ१)

ङ१.(ग८घ)

शीषयक (२)
भ्रिण,
बसोबास,
िािसािान
वा
उपकिण वा सेवा
िगा् का सोिभनाय
हुने खचय (ङ२)

ङ२.(ग८घ)

शीषयक (३)
ािीि, गोष्ठी,
कागजा छपाई वा
अनवु ाद िगा् का
अन्् फुटकि खचय
(ङ३
कुि जम्िा िाग
(च)
का्ायि्का
व््वस्थापन
खचय
५प्रल श (छ)
कूि िाग अनिु ान
अङ्क (ज)

ङ३.(ग८घ)

(च)=( ङ१+ङ२+ङ३)
(छ)=(च*०.०५)

(ज)=( च+छ)

बोिपत्र ि
ु नाको िालग कुि िाग अनुिान अङ्क (ज) हुनेछ ।
२. पारिश्रलिक खचय (ङ१), सोिभनाय हुने खचय (ङ२) ि अन्् फुटकि खचय (ङ३) को लवस् ृ लवविण ्ाि गिी ्स िाग
अनिु ान फािािको साथिा िाखी प्रस् ु गनयु पनेछ ।
३. उपिोक्त अनसु ाि िाग अनिु ान ्ाि गरिसके पलछ बजेट व््वस्थापनको िालग आवश््क ा अनसु ाि जम्िा िाग
अनिु ानिा िल्ू ् सिा्ोजन कलन्टन्जेन्सी वाप १० प्रल श िे, लवलभन्न कि वाप १० प्रल श िे ि िल्ू ् अलभवृलि कि
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िकि सिे थप गिी कूि िाग अनिु ान अङ्क का्ि गनयु पनेछ ।
अनुसचू ी–३
(लन्ि १७ को उपलन्ि (३) खण्ड (च) सँग सम्बलन्ि )
हरिवन नगि का्यपालिकाको का्ायि्
हरिवन, सिायही
प्रदेश न.ं २, नेपाि

प्रलततपत्र अलभिेख खाता
खा ा पाना नं.
लस.नं.

प्रल पत्र
खोलिने
फियको
नाि

प्रल पत्र
नं. ि लिल

िकि

लवष्

अवलि

प्रल पत्र
खोिेको
बैंकको
नाि ि
ठे गाना

चढाउनेको नाि थिः–
सहीः–
लिल ः–

बन्द
हुने
लिल

म््ाद
थप
गिे को
लिल

बन्द
भएको
लिल

पेश्की
खा ा
पाना
नं.

सािान उत्पलि
भएको
देश

उत्पादन
भएको
लिल ि
िोडेि

प्रिालण गनेको नाि थिोः–
सहीः–
लिल ः–
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कै लफ्

अनस
ु ूची–४
(लन्ि १९ को उपलन्ि (१) सँग सम्बलन्ि )

मौजुदा सूचीमा दताव हुनका िालग लदइने लनवेदनको ढााँचा
श्री का्ायि् प्रिख
ु ज््ू
हरिवन नगि का्यपालिकाको का्ायि्
हरिवन, सिायही ।

िलोल ोः ................................

लवष्ः िौजदु ा सचू ीिा द ाय गिी पाउँ
सावयजलनक खरिद लन्िाविी, २०६४ को लन्ि १८ को उपलन्ि (१) बिोलजि पलशििा उलल्िलख लवविण
अनसु ािको पष्टु ््ाई गने कागजा सि
ं ग्न गिी िौजदु ा सचू ीिा द ाय हुन ्ो लनवेदन पेश गिे को छु ।
पलशिः
१. िौजदु ा सचू ीको िालग लनवेदन लदने व््लक्त, संस्था, आपलू यक ाय, लनिायण व््वसा्ी, पिािशयदा ा वा सेवा प्रदा्कको
लवविणः
(क) नािः
(ख) ठे गानाः
(ग) पत्राचाि गने ठे गानाः
(घ) िुख् व््लक्तको नािः
(ङ) टेलिफोन नंः
(च) िोवाईि नं.
२. िौजदु ा सचू ीिा द ाय हुनको िालग लनम्न बिोलजिको प्रिाणपत्र संिग्न गनयहु ोिा ।
क) सस्ं था वा फिय द ायको प्रिाणपत्र छ /छै न
(ख) नवीकिण गरिएको छ /छै न
(ग) िूल्् अलभवृलद्ध कि वा स्था्ी िेखा नम्वि द ायको प्रिाणपत्र छ /छै न
(घ) कि चक्त
ु ाको प्रिाणपत्र छ /छै न
(ङ) कुन खरिदको िालग िौजुदा सचू ीिा दा ाय हुन लनवेदन लदने हो, सो कािको िालग इजाज पत्र आवश््क पने
भएिा सो को प्रल लिलप छ /छै न
३. सावयजलनक लनका्बाट हुने खरिदको िालग द ाय हुन चाहेको खरिदको प्रकृ ल को लवविणः
(क) िािसािान आपलू यः (िािसािानको प्रकृ ल सिे उल्िेख गने) (ख) लनिायण का्यः
(ग) पिािशय सेवाः (पिािशय सेवाको प्रकृ ल सिे उल्िेख गने) (घ) अन्् सेवाः (अन्् सेवाको प्रकृ ल उल्िेख गने)

लनवेदन लदएको लिल ः
आ. वोः

फियको छापः

लनवेदकको नािः
हस् ाक्षिः
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अनसु चू ी–५
(लन्ि १९ को उपलन्ि (२) सँग सम्बलन्ि )
िौजदु ा सचू ीिा द ाय भएको लनस्साको ढाँचा
हरिवन नगि का्यपालिकाको का्ायि्
हरिवन, सिायही
प्रदेश न.ं २, नेपाि

मौजुदा सूचीमा दताव भएको प्रमाण
प्र.प.नः
सचू ी द ाय नःं
श्री...........................................................बाट ्स हरिवन नगि का्यपालिकाको का्ायि् आलथयक वषय
..............का िालग.........................लनिाणय का्य/ सेवा/िािसािान उपिब्ि गिाउने प्र्ोजनाथय िौजदु ा सचू ीिा
सचू ीकृ हुन पाउँ भनी लिल ........................... िा ्स का्ायि्िा लनवेदन प्राप्त हुन आएको िौजदु ा सचू ीिा द ाय गिी
्ो लनस्सा/प्रिाण उपिब्ि गिाइएको छ ।
द ाय गने अलिकािीको,
नािः
पदः
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अनसु चू ी –६
(लन्ि १३ को उपलन्ि (३) सँग सम्बलन्ि )
िौजदु ा सचू ीको अलभिेख द ाय पलु स् काको ढाँचा
हरिवन नगि का्यपालिकाको का्ायि्
हरिवन, सिायही
प्रदेश न.ं २, नेपाि

मौजदु ा सच
ू ीको अलभिेख दताव पलु स्तका
लस.नं.

द ाय
न.ं

व््लक्त/फियको लवविण

नाि

कािको लवविण
(लनिायण, िािसािान,
पिािशय सेवा,
गै.स.स.,अन्् सेवा)

ठे गाना सम्पकय सम्पकय
व््लक्त न.ं
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(आलथयक वषय ...........)
िािसािान/सेवाको कै लफ्
प्रकृ ल

अनस
ु ूची – ७
(लन्ि २२ को उपलन्ि (१) सँग सम्बलन्ि )

मािसामान वा अन्य सेवाको खररद सभझौता
िािसािान वा अन्् सेवा खरिद गदाय देहा् बिोलजिको सम्झौ ा िध््े कुनै एक सम्झौ ा गिी खरिद गनय सलकनेछः–
(क) खास िािसािान वा अन्् सेवा आपलू य सम्झौ ाः कुनै खास कािको िालग आवश््क पने कच्चा पदाथय,
उपकिण, फिायस््लु टकल्स, औषलि, औजाि वा अन्् ्स् ै लवशेष प्रकृ ल का िािसािान खरिद गनयको िालग खास
िािसािान वा अन्् सेवा आपलू य सम्झौ ा गनय सलकनेछ ।
(ख) सिं चनात्िक वा एकाई दि सम्झौ ाः खरिद सम्झौ ािा उलल्िलख िािसािान वा अन्् सेवा नगिपालिकािे िाग
गिे को सि्िा खरिद सम्झौ ािा उलल्िलख दि ि श य बिोलजि एक वा एक भन्दा बढी आपलू यक ायबाट प्राप्त गने व््वस्था
गनयको िालग संिचनात्िक वा एकाई दि सम्झौ ा गनय सलकनेछ ।
्ो सम्झौ ािा नगिपालिकािे खरिद गने िािसािान वा अन्् सेवाको न््नू ि ि अलिक ि परििाण खि
ु ाउनु पनेछ ।
्ो सम्झौ ा सािान्् ्ा एक वषय भन्दा वढी अवलिको हुने छै न ।
(ग) बहुवषी् सम्झौ ाः देहा्को अवस्थािा बहुवषी् सम्झौ ा गनय सलकनेछ ोः–
(क) वालषयक खरिद सम्झौ ा गिी खरिद गनयु भन्दा बहुवषी् सम्झौ ा गिी खरिद गदाय नगिपालिकािाई सािभू
रुपिा िाभ हुने भएिा,
(ख) खरिद सम्झौ ाको अवलििा खरिदको परििाण सािभू रुपिा थपघट नहुने भएिा,
(ग) खरिद सम्झौ ा अवलिभि खरिद गरिने िािसािानको लडजाईन परिव यन नहुने भएिा, ि
(घ) िािसािान आपलू यसँग सम्बलन्ि प्रालवलिक जोलखि बढी नभएिा ।
(घ) लडजाईन, आपलू य ि जडान सम्झौ ाः ठूिा पावि प्िान्ट वा पम्पीङ स्टेशन जस् ा उच्च वा जलटि प्रलवलि ्क्त
ु
िािसािानको लडजाइन गने, लनिायण स्थििा आपलू य गिी जडान गने पिीक्षण सञ्चािन गने ि त््स् ो िािसािानको
सञ्चािन गनय सम्बलन्ि नगिपालिकाका कियचािीिाई आवश््क ानसु ाि ालिि लदने व््वस्था गनय लडजाइन, आपलू य ि
जडान सम्झौ ा गनय सलकनेछ । ्स् ो सम्झौ ा लडजाइन, आपलू य ि जडान का्य िध््े कुनै दईु का्य गनयको िालग सिे गनय
सलकनेछ ।
(ङ) टनय की सम्झौ ाः ििखाद उत्पादन गने, दग्ु ि प्रशोिन गने जस् ा उच्च प्रलवलि्क्त
ु औद्योलगक ल्पान्टको का्य
सम्पादन क्षि ा उल्िेख गिी त््स् ो ल्पान्टको लडजाइन, आपलू य, लनिायण ि जडान का्य खरिद सम्झौ ािा उल्िेख भए
बिोलजि सम्पन्न गिी नगिपालिकािाई हस् ान् िण गने व््वस्था गनयको िालग टनय की सम्झौ ा गनय सलकनेछ ।
(च) लडजाईन, आपलू य, जडान ि ििय सम्भाि सम्झौ ाः ठूिा बोइिि, ठूिा पावि प्िान्ट, पलम्पङ स्टेशन, टबायइन,
िज्जिु ागय, िे ििागय, के बिकाि, एसेम्बिीिाइन, औद्योलगक प्िान्ट जस् ा उच्च वा जलटि प्रलवलि ्क्त
ु िािसािानको
लडजाइन गने, लनिायण स्थििा आपलू य गिी जडान गने, पिीक्षण सञ्चािन गने, त््स् ो िािसािानको सञ्चािन गनय
सम्बलन्ि सावयजलनक लनका्का कियचािीिाई आवश््क ा अनसु ाि ािीि लदने ि त््स् ो संिचनाको ििय सम्भाि सिे
गने व््वस्था गनय लडजाइन, आपलू ,य जडान ि ििय सम्भाि सम्झौ ा गनय सलकनेछ ।
नोटः खण्ड (क), (ख), (घ) ि (ङ) बिोलजिका सम्झौ ा वहुवषी् सम्झौ ा सिे हुन सक्नेछ ।
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अनस
ु ूची – ८
(लन्ि २३ सँग सम्बलन्ि )

लनमावण कायवको खररद सभझौता
नगिपालिकािे कुनै लनिायण का्य गिाउनको िालग देहा्को सम्झौ ा िध््े कुनै एक सम्झौ ा गनय सक्नेछ :(क) एकाई दर सभझौताःः लनिायण का्यको परििाण सम्झौ ा हुदं ाका बख ्लकन नभएको वा लनिायण का्य प्रल
एकाई का्य लबि अफ क्वान्टीटीिा उलल्िलख दििा गिाउने व््वस्था गनय एकाई दि सम्झौ ा गनय सलकनेछ । ्स् ो एकाई
दििा बोिपत्रदा ािे प्रस् ालव लनिायण का्य सम्पन्न गनय आवश््क पने सािग्री, श्रि ि अन्् कुिा सिावेश गनयु पनेछ ।
नगिपालिकािे ्स सम्झौ ा बिोलजि भएको काि वाप भक्त
ु ानी गदाय लनिायण स्थिको नाप जाँचबाट ्लकन भएको
लनिायण का्यको परििाणिाई प्रल एकाई दििे गणना गिी हुन आउने िकि भक्त
ु ानी गनयु पनेछ ।
(ख) एकमष्टु रकम सभझौताः भलू िग पानीको पाईपिाईन जडान जस् ा नाप जाँच गनय कलठन हुने लनिायण का्य वा
पि
ु को संिचना जस् ा नाप जाँच गनय सलकने लनिायण का्य गिाउन एकिुष्ट िकि सम्झौ ा गनय सलकनेछ । ्ो सम्झौ ा गदाय
लनिायण का्य सम्बन्िी सबै प्रकािका जोलखि ि दाल्त्व लनिायण व््वसा्ीिा िहने गिी गनयु पनेछ ।
ि सम्झौ ा भई लनिायण का्य सरुु भएपलछ नगिपालिकािे लनिायणिा कुनै लकलसिको परिव यन गनय आदेश लदएको कािणिे
लनिायण व््वसा्ीको आलथयक दाल्त्व वृलद्ध भएिा त््स् ो दाल्त्व नगिपालिकािे व््होनयु पनेछ ।
(ग) िागत सोिभनाव सभझौताः लनिायण व््वसा्ीिे एकाई दि सम्झौ ा बिोलजि काि गनय िञ्जिु नगने वा गनय
नसक्ने ठूिो जोलखि्क्त
ु ि काि गने परिलस्थल पवू ायनुिान गनय नसलकने प्रकृ ल को लनिायण का्य गिाउनका िालग िाग
सोिभनाय सम्झौ ा गनय सलकनेछ । ्ो सम्झौ ा गिी गरिने लनिायण का्य वाप लनिायण व््वसा्ीिाई भक्त
ु ानी लददं ा लनजिे
त््स् ो लनिायण का्य गदाय गिे को वास् लवक खचय, सो का्यको लशिोभाि खचय ि स्वीकृ िाग अनिु ानिा उल्िेख भएको
िनु ाफा थपी हुन आएको िकि भक्त
ु ानी लदन सलकनेछ । ्ो सम्झौ ा गिी लनिायण का्य गिाउँदा नगिपालिकाको प्रिुख िे
िाग सोिभनायको अलिक ि िकिको सीिा लनिायिण गनयु पनेछ ि सो सीिा भन्दा बढी िाग सोिभनाय लदनु पने भएिा
लवभागी् प्रिुख को पवू य स्वीकृ ी लिनु पनेछ ।
(ि) समय र सामग्री दर सभझौताः खरिद सम्झौ ा गने सि्िा कुनै लनिायण का्यको ििय सम्भाि गनय िाग्ने श्रि ि
सािग्रीको पवू ायनिु ान गनय नसलकने भई श्रििाई सि्को आिाििा ि सािग्रीिाई एकाई दिको आिाििा गणना गिी काि
गिाउनको िालग सि् ि सािग्री दि सम्झौ ा गनय सलकनेछ । ्ो सम्झौ ा गदाय लनिायण व््वसा्ीिाई देहा् बिोलजि भक्त
ु ानी
हुने कुिा स्पष्ट रुपिा उल्िेख गनयु पनेछः–
(क) लनिायण व््वसा्ीको श्रििाई प्रल घण्टा वा प्रल लदन वा प्रल िलहनाको आिाििा लवभाजन गिी हुन
आएको िकििा लशिोभाि खचय ि स्वीकृ िाग अनिु ानिा उल्िेख भएको िनु ाफा जोड्दा हुन आउने
िकि, ि
(ख) खरिद सम्झौ ािा उलल्िलख िकिको सीिा लभत्र िही ििय सम्भाि गनय िागेको सािग्रीको िल्ू ्को
भक्त
ु ानी िकि।
(ङ) लिजाइन र लनमावण सभझौताः कुनै लनिायण का्यको लडजाइन ि लनिायण एउटै लनिायण व््वसा्ीबाट गिाउनको
िालग लडजाइन ि लनिायण सम्झौ ा गनय सलकनेछ । नगिपालिकािे ्स सम्झौ ा बिोलजिको काि सरुु गदाय प्रालवलिक वा
प्रालवलिकहरुको सिहू िाई लनिायण का्यको लडजाईन जाँच्न िगाई स्वीकृ गिे पलछ िात्र सरुु गनयु पनेछ । त््सिी लडजाइन
जाँच गने प्रालवलिक वा प्रालवलिकहरुको सिहू िे त््स् ो लडजाईन, ड्रईङ था िाग अनिु ान जाँच ि स्वीकृ गदाय ्स
लन्िाविी बिोलजि जाँच था स्वीकृ गने का्यलवलि अपनाई जाँच था स्वीकृ गनयु पनेछ ।
(च) व्यवस्थापन सभझौताः लनिायण का्यको गणु स् ि ि सम्पन्न गने अवलि सम्बन्िी काननू ी एवं सम्झौ ाजन्् दाल्त्व
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नगिपालिकासँग खरिद सम्झौ ा गने लनिायण व््वसा्ीिे नै वहन गने गिी त््स् ो का्य लनजको सपु िीवेक्षण वा
व््वस्थापनिा लवलभन्न सव–कन्राकटििािा गिाउनका िालग व््वस्थापन सम्झौ ा गनय सलकनेछ ।
्ो सम्झौ ा बिोलजिको कािको भक्त
ु ानी नगिपालिकासँग सम्झौ ा गने लनिायण व््वसा्ीिाई िात्र लदईनेय छ ।
(छ) कायवसभपादनमा आिाररत ममवत सभभार वा व्यवस्थापन सभझौताः कुनै लनिायण का्यको ििय सम्भाि वा
व््वस्थापन गिय न् आवश््क पने उपकिण ि लवलभन्न एकाई जन्् (आइटिवाइज) का्य उल्िेख नगिी अलन् ि का्य सम्पादन
िात्र उल्िेख गिी त््स् ो लनिायण का्य गिाउनको िालग का्य सम्पादनिा आिारि सम्भाि वा व््वस्थापन सम्झौ ा गनय
सलकनेछ ।
(ज) लपसवकव सभझौताः पटके रुपिा गिाई िहनु पने सानाल ना सम्भाि ि ििय सम्बन्िी लनिायण का्य आवश््क पिे का
बख गिाउनको िालग त््स् ो लनिायण का्यको िूल्् सचू ी का्ि गिी लपस वकय सम्झौ ा गनय सलकनेछ ।
झ) लनमावण र ममवत सभभार सभझौताः ठूिा द्रु िागय, ठूिा जिाश् सलह को पावि प्िान्ट वा पलम्पङ स्टेशन वा
टबायइन, िज्जिु ागय, िे ििागय, के बिकाि वा ्स् ै अन्् उच्च वा जलटि प्रलवलि्क्त
ु भौल क सिं चनाको लनिायण गनय, पिीक्षण
सञ्चािन गने, त््स् ो संिचनाको सञ्चािन गनय सम्बलन्ि सावयजलनक लनका्का कियचािीिाई आवश््क ा अनसु ाि
ािीि लदने ि त््स् ो संिचनाको ििय सम्भाि सिे गने व््वस्था गनय लनिायण ि ििय सम्भाि सम्झौ ा गनय सलकनेछ ।
(ञ) टनवकी सभझौताःः ठूिा द्रु िागय, ठूिा जिाश् सलह को पावि प्िान्ट वा पलम्पङ स्टेशन वा टबायइन, िज्जिु ागय,
िे ििागय, के बिकाि, उच्च प्रलवलि्क्त
ु पि
ु वा सडकिागय वा ्स् ै अन्् उच्च वा जलटि प्रलवलि्क्त
ु भौल क संिचनाको
लनिायण गनय, पिीक्षण सञ्चािन गने, त््स् ो सिं चनाको सञ्चािन गने का्य सम्पन्न गिी सावयजलनक लनका्िाई हस् ान् िण
गने व््वस्था गनयको िालग टनयकी सम्झौ ा गनय सलकनेछ ।
्स सम्झौ ाको अवलि सािान्् ्ा एक वषय भन्दा बढीको हुनेछैन ।
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अनस
ु ूची – ९
( लनयम २४ साँग सभबलन्ित )

परामशव सेवाको खररद सभझौता
नगिपालिकािे पिािशय सेवा खरिद गनयको िालग देहा्का सम्झौ ा िध््े कुनै एक सम्झौ ा गिी खरिद गनय सक्नेछः
(क) एकमष्टु रकम सभझौताः सम्भाव्् ा अध्््न, आ्ोजनाको लडजाईन, बोिपत्र सम्बन्िी कागजा को ्ािी
जस् ा स्पष्ट रुपिा पलहचान भएको, पिािशयदा ािा न््नू जोलखि िहने ि गणु स् ि िापन सलजिैसँग गनय सलकने कािको िालग
पिािशय सेवा लिन एकिष्टु सम्झौ ा गनय सलकनेछ । ्ो सम्झौ ािा पिािशयदा ािे लनिायरि सि्ावलि लभत्र का्यक्षेत्रग
श यिा उलल्िलख प्रालवलिक लवशेष ा भएको काि गिी नगिपालिका सिक्ष प्रल वेदन पेश गनयु पने ि सो वाप लनजिे सेवा
शल्ु क पाउने कुिा उल्िेख गनयु पनेछ ।
(ख) समयवद्घ सभझौताः लनिायण का्यको सपु रिवेक्षण गने, ठूिा व््वसाल्क सस्ं थाको व््वस्थापन गने वा वाँि,
सरुु ङ्ग जस् ा जटीि संिचनाको लडजाईन गने जस् ा पिािशय सेवाको अवलि अनिु ान गनय नसलकने भएिा त््स् ो कािको
िालग सि्वि सम्झौ ा गनय सलकनेछ । ्ो सम्झौ ािा पिािशयदा ाको सेवा शल्ु क देहा् बिोलजि ् हुने कुिा उल्िेख
गनयु पनेछः–
(क) पिािशयदा ािाई खरिद सम्झौ ा बिोलजिको काि गिय न् वास् लवक रुपिा िागेको सि्िे सम्झौ ािा
उलल्िलख पारिश्रलिकको दििाई गणु न गिी आउने िकि,
(ख) लबि भिपाई अनुसािको वास् लवक फुटकि खचयको सोिभनाय िकि ।
(ग) कायव सभपन्नताको आिारमा शुल्क लदईने सभझौताः खरिद सम्झौ ािा उल्िेख भएको का्य गनय
पिािशयदा ािाई आवश््क पिे को सि्िा वोिाउने गिी वा लनजिे सम्पन्न गिे को का्यको आिाििा सेवा शल्ु क लदने गिी
पिािशय सेवा लिनु पदाय का्य सम्पन्न ाको आिाििा शल्ु क लदईने सम्झौ ा गनय सलकनेछ । ्ो पिािशयदा ाको सेवा शल्ु क
त््स् ो सम्झौ ािा उल्िेख भए बिोलजि हुनेछ ।
(ि) प्रलतशतमा आिाररत सभझौताः िािसािान लनिीक्षण गने सेवा, आलकय टेक्टको सेवा, सुपरिवेक्षण वा अनगु िन
सेवा वा अन्् ्स् ै प्रकृ ल का सेवा खरिद गनय प्रल श िा आिारि सम्झौ ा गनय सलकनेछ । ्ो सम्झौ ािा पिािशयदा ािाई
सेवा शल्ु क लददां सम्बलन्ि लनिायण का्य वा आ्ोजनाको अनिु ालन वा वास् लवक िाग वा खरिद गरिएको वा लनिीक्षण
गरिएको िािसािानको िाग को प्रल श अनसु ाि लदईने कुिा उल्िेख गनयु पनेछ ।
(ङ) सेवा समय लनलित नभएको सभझौताः लनिायण का्य सञ्चािनिा ल््ाउनका िालग सि् सि्िा आवश््क
पने सल्िाहकाि, खरिद सम्झौ ा सम्बन्िी लववाद लनरुपणक ाय वा िध््स्थक ाय, सस्ं थाग सिु ाि वा खरिद सम्बन्िी
पिािशयदा ा, प्रालवलिक सिस््ा सिािानक ाय जस् ा खास कािको सम्बन्ििा आवश््क पिे को सि्िा पिािशय सेवा
लिनको िालग सेवा सि् लनलश्च नभएको सम्झौ ा गनय सलकनेछ ।
्ो सम्झौ ािा देहा्का कुिा उल्िेख गनयु पनेछः–
(क) पिािशयदा ािे सम्झौ ािा उलल्िलख काि नगिपालिकािाई आवश््क पिे को सि्िा
खरिद सम्झौ ािा उलल्िलख दििा गनयु पने,
(ख) पिािशयदा ािाई काि गनय वास् लवक रुपिा िागेको सि्को आिाििा पारिश्रलिक भक्त
ु ानी गरिने ।
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अनुसचू ी –१०
(लन्ि ९९ को उपलन्ि (३) सँग सम्बलन्ि )
हरिवन नगि का्यपालिकाको का्ायि्
हरिवन, सिायही
प्रदेश न.ं २, नेपाि

राशनको िागत अनमु ान लववरण
िाशन आवश््क पने का्ायि्ः
का्ायि् िहेको स्थानः
लस.नं खाद्यान्न िाशनको
एकाई परििाण ग
ने.िा.बैंकको स्थालन् सम्बलन्ि
को
लकलसि/गणु स् ि
आ.व.को िल्ू ् सचू ी बजाि कृ लष
लवविण
लस्वकृ ल दि
दि
उपजको
दि
िल्ू ्
लनिायिण
गने
सिकािी
लनका्को
दि

.

स्वीकृ िाग
अनुिान
प्रल
कुि
एकाई िाग
दि
अनिु ान

दस् ख ः
प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ
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कै लफ्

अनुसचू ी –११
(लन्ि १०० को उपलन्ि (३) सँग सम्बलन्ि )

हरिवन नगि का्यपालिकाको का्ायि्
हरिवन, सिायही
प्रदेश न.ं २, नेपाि

राशन खररद सभबन्िी तुिनात्मक तालिका

लस खाद्यान्नको एकाई आवश््क ग
स्वीकृ
.नं लवविण
परििाण वषयको िाग
.
ठे क्का अनिु ान
दि
दि १

स्थानोः
्स वषयको ठे क्का
२

३

दि कुि दि कुि दि कुि दि कुि
िकि
िकि
िकि
िकि

.
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कै लफ्

अनसु चू ी–१२
(लन्ि ११० को उपलन्ि (१) को खण्ड (ज१) सँग सम्बलन्ि )

लनमावण कायवस्थि सूचना पाटी
आ्ोजनाको नाि .............................................
सम्बलन्ि सावयजलनक लनका्को नािः................................................
लनिायण कम्पनी/फिय/सस्ं थाको नािः.............................................. ठे गानाः........................
पिािशयदा ा कम्पनी/फिय/संस्थाको नािः ..........................
ठे गानाः....................................
आ्ोजना सम्झौ ा लिल ः..........................
का्य प्रािम्भ भएको लिल ः.............................
सम्पन्न गनयु पने लिल ः...................................
िाग अनुिान िकिः...............................
सम्झौ ा िकिः......................................
बजेटको स्रो ोः
नेपाि सिकाि रू.............................,
बैदले शक
ऋण/अनदु ान
रूः......................
िखु ् िखु ् कािको सि् ालिकाः
लस. नं.
िखु ्
िुख् सम्पन्न
कािको लवविण सि्ावलि

हुने लनिायरि सि्िा थप िाग्ने सि्
सम्पन्न नभएको
भए सो को कािण

कै लफ्

आज्ञािे,
टीकािाि ढकाि
प्रिख
ु प्रशासकी् अलिकृ
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