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गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

 

खण्डः ४          सखंयाः६             भाद्र २९ गते सोमबार, २०७७ 

भाग-२ 

सार्वजलिक खररद लियमार्िी, २०७७ 

 

गन्यापधुरा गाउँपालिकाको सार्वजलिक खररद लियमार्िी, २०७७ 

स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा ७४ िे लदएको अलधकार प्रयोग गरी गन्यापधुरा गाउँपालिकािे 

देहायका लियमहरु बिाएको छ । 

गाउँकार्यपालिकाबाट पारित लिलतिः २०७७।०५।२४ 

पररच्छेद १ 

                                                                       प्रारलभभक 

१. संलिप्त िाम र प्रारभभः (१) र्ी लिर्िहरुको िाि “गन्र्ापधिुा गाउँपालिकाको सार्यजलिक खरिद लिर्िार्िी,  २०७७” 

िहकेो छ । 

(२) र्ो लिर्िार्िी कार्यपालिकािे स्र्ीकृत गिेको लिलतदलेख प्रािम्भ हुिेछ । 

२. पररभाषाः लर्षर् र्ा प्रसङ्गिे अको अर्य ििागेिा र्स लिर्िार्िीिा, 

(क) “अलधकाि प्राप्त अलधकािी” भन्िािे र्स लिर्िार्िी बिोलजि खरिद सम्र्न्धी कार्य स्र्ीकृत गिे अलधकाि प्राप्त अलधकािी  

सम्झि ुपछय । 

(ख) “अध्र्क्ष” भन्िािे गाँउपालिकाको अध्र्क्षिाई सम्झि ुपछय । 

(ग) “अिाित” भन्िािे गाउँपालिका आफैिे गिे कुिै लििायण कार्य सम्झि ुपछय । 

(घ) “आर् र्न्दोर्स्त” भन्िािे लिर्ि १३८ अिसुाि गरििे आन्तरिक आर्को ठेक्का र्न्दोर्स्तिाई सम्झि ुपछय । 

स्थािीय राजपत्र 
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(ङ) “एक तह िालर्को अलधकािी” भन्िािे र्डा सलिर्को हकिा प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत, प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतको 

हकिा गाउँपालिका अध्र्क्ष ि गाउँपालिकाको अध्र्क्षको हकिा गाउँ कार्यपालिका सम्झि ुपछय । 

(ि) “उपभोक्ता सलिलत” भन्िािे लििायण कार्यबाट प्रत्र्क्ष िाभ पाउिे व्र्लक्तहरुिे कुिै लििायण कार्यको लििायण, सञ्िािि, 

िियत सम्भाि गियको िालग आफूहरुिध्र्ेबाट गठि गिेको सलिलत सम्झि ुपछय । 

(छ) “ऐि” भन्िािे सार्यजलिक खरिद ऐि, २०६३ सम्झि ुपछय । 

(ज) “औषलधजन्र् िािसिाि” भन्िािे औषधी, खोप र्ा भ्र्ालक्सि, लसरिञ्ज, िगत िाख्िे झोिा प्रर्ोगशािािा उपर्ोग हुिे 

िसार्ि (रिएजने्ट), परिर्ाि लिर्ोजिका हिोिि उत्पादि र्ा िोगको लिदाि तर्ा उपिािको िालग प्रर्ोग हुि ेर्ा सोलह 

प्रकािका स्र्ास््र् सम्र्न्धी उपकिण सम्झि ुपछय । 

(झ) “कबोि अङ्क (लबड प्राइस)” भन्िािे कुिै बोिपत्रको पिीक्षणबाट कार्ि हुि आएको िकि सम्झि ुपछय । 

(ञ) “कार्यपालिका” भन्िािे गन्र्ापधिुा गाउँकार्यपालिका सम्झि ुपछय । 

(ट) “कार्ायिर्” भन्िािे गन्र्ापधिुा गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् सम्झि ुपछय । 

(ठ) “कार्ायिर् प्रिखु” भन्िािे गाँउपालिकाको प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतको रुपिा काि गिे कियिािी सम्झि ुपछय । 

(ड) “कोष तर्ा िेखा लिर्न्त्रक कार्ायिर्” भन्िािे िहािेखा लिर्न्त्रक कार्ायिर् अन्तगयतको कोष तर्ा िेखा लिर्न्त्रक 

कार्ायिर् सम्झि ुपछय । 

(ढ) “कोष” भन्िािे गाँउपालिकाको स्र्ािीर् सलञ्ित कोष सम्झि ुपछय ि सो शब्दिे कािूि बिोलजि स्र्ापिा भएका अन्र् 

स्र्ािीर् कोषिाई सिते जिाउँछ । 

(ण) “दििेट लिधायिण सलिलत” भन्िािे स्र्ािीर् सिकाि संिािि ऐिको दफा १३ को प्रर्ोजिका िालग लिर्ि १५८ बिोलजिको 

सलिलत सम्झि ुपछय । 

(त) “पिुिार्िोकि सलिलत” भन्िािे ऐिको दफा ४८ को उपदफा (१) बिोलजि गलठत सलिलत सम्झि ुपछय । 

(र्) “प्रोप्राइटिी िािसािाि” भन्िािे कुिै िािसािाि, र्न्त्र र्ा उपकिणको लििायतािे त्र्स्तो िािसािाि, र्न्त्र र्ा उपकिण 

सञ्िािि र्ा िियत सम्भािको िालग बिाएको सहार्क उपकिण तर्ा पाटयपजूाय सम्झि ुपछय । 

(द) “प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत” भन्िािे स्र्ािीर् सिकाि सञ्िािि ऐि, २०७४ को दफा ८४ र्िोलजिको प्रिखु 

प्रशासकीर् अलधकृत सम्झि ुपछय । 

(ध) “बहुबषीर् सम्झौता” भन्िािे एक र्षयभन्दा बढी अर्लध भएको सम्झौता सम्झि ुपछय । 

(ि) “लर्द्यतुीर् बोिपत्र” भन्िािे लर्द्यतुीर् खरिद प्रणािीको उपर्ोग गिी बोिपत्रदातािे पेश गिेको बोिपत्र सम्झिपुछय । 
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(प) “लर्द्यतुीर् खरिद प्रणािी” भन्िािे सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्िे लिर्ि १५६ बिोलजि लर्द्यतुीर् सञ्िाि 

िाध्र्िको प्रर्ोग गिी स्र्ापिा, सञ्िािि ि व्र्र्स्र्ापि गिेको खरिद प्रणािी सम्झि ुपछय । 

(फ) “लर्द्यतुीर् सञ्िाि िाध्र्ि” भन्िािे सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्िे लर्द्यतुीर् खरिद प्रणािी स्र्ापिा, सञ्िािि 

ि व्र्र्स्र्ापि गिय उपर्ोगिा ल्र्ाएको लर्द्यतुीर् सञ्िाि प्रलर्लध, पद्धलत र्ा िाध्र्ि सम्झि ुपछय । 

(ब) “लर्भागीर् प्रिखु” भन्िािे गाँउपालिकाको अध्र्क्षिाई सम्झि ुपछय । 

(भ) “व्र्र्स्र्ापि सम्झौता” भन्िािे अिसुिूी–८ को खण्ड (ि) बिोलजिको सम्झौता सम्झि ुपछय । 

(ि) “िलू्र्ाङ्कि सलिलत” भन्िािे लिर्ि १५७ बिोलजिको सलिलत सम्झि ुपछय । 

(र्) “िौजदुा सिूी (स्टालन्डङ्ग लिस्ट)” भन्िािे लिर्ि १९ बिोलजिको सिूी सम्झि ुपछय । 

(ि) “िाशि” भन्िािे स्र्ािीर् तहिा िाशि सलुर्धा पाउिे गिी लिर्कु्त कियिािी, अस्पतािका लर्िािी, कािागािका र्िुरु्ा ि 

पशपुंक्षी आलदको खािाका सम्बन्धिा गाउँपालिकािे तोलकलदएका लजन्सी सम्झि ुपछय । 

(ि) “सम्झौता िलू्र् (कन्रर्ाक्ट प्राईस)” भन्िािे खरिद सम्झौतािा उलल्िलखत खरिद िलू्र् सम्झि ुपछय ि सो शब्दिे त्र्स्तो 

सम्झौता अन्तगयत भरेिएशि आदशे जािी गरिएकोिा त्र्स्तो आदशे बिोलजि भएको काि िाप जाँि गदाय कार्ि भएको 

िलू्र् ि िलू्र् सिार्ोजि भएकोिा त्र्स्तो सिार्ोजिबाट कार्ि भएको खरिद िलू्र् सितेिाई जिाउँछ । 

(र्) “सर्–कन्राक्टि” भन्िािे कुिै खरिद सम्झौता गिे लििायण व्र्र्सार्ी, आपलूतयकताय, पिािशयदाता र्ा सेर्ा प्रदार्कसंग छुटै्ट 

सम्झौता गिी त्र्स्तो खरिद सम्झौता अन्तगयतको कुिै कार्य गिे लििायण व्र्र्सार्ी, आपलूतयकताय, पिािशयदाता र्ा 

सेर्ाप्रदार्क सम्झि ुपछय । 

(श) “सार्यजलिक खरिद अिुगिि कार्ायिर्” भन्िािे ऐिको दफा ६४ अिसुािको सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर् 

सम्झि ुपछय । 

(ष) “लसिबन्दी दिभाउपत्र” भन्िािे गाँउपालिकाको सिूिा बिोलजि कुिै लििायण कार्य गिय र्ा िािसािाि र्ा अन्र् सेर्ा 

उपिब्ध गिाउिको िालग ईच्छुक व्र्लक्त, फिय, कम्पिी र्ा संस्र्ािे लसिबन्दी खािलभत्र िलू्र् सिते उल्िेख गिी पेश 

गिेको लर्र्िण सम्झि ुपछय । 

(स) “संिििात्िक र्ा एकाई दि सम्झौता” भन्िािे अिसुिूी–७ को खण्ड (ख) बिोलजिको सम्झौता सम्झि ुपछय । 

पररच्छेद–२ 

खररद कारबाहीको तयारी, खररद योजिा र िागत अिुमाि 

३. खररद कारबाहीको तयारी गिुव पिनः गाउँपालिकािे कुिै खरिद कािबाहीको तर्ािी गदाय दहेार् बिोलजि गिुय पिेछ । 

(क) खरिद आर्श्र्कताको पलहिाि गिे, 
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(ख) खरिद सम्बन्धी लर्लभन्ि प्रालर्लधक कुिा सिाधाि गिय ि आपलूतयकतायको उपिब्धता एलकि गिय बजाििा प्रिलित खरिद 

सम्झौताको जािकािी लििे, 

(ग) अलघल्िा र्षयहरुिा सिाि प्रकृलतको िािसािाि, लििायण कार्य र्ा पिािशय सेर्ा र्ा अन्र् सेर्ा खरिद गरिएको भए 

त्र्स्तो खरिद प्रलिर्ाको अध्र्र्ि गिे, 

(घ) खरिदको लर्र्िण, परििाण ि क्षेत्र एलकि गिे, 

(ङ) खरिदिाई बढी सलुर्धाजिक सिहूिा लर्भाजि गिे र्ा प्र्ाकेजिा सिार्शे गिे, 

(ि) खरिद र्ोजिा तर्ाि गिय िगाउिे, 

(छ) खरिदको िागत अििुाि तर्ाि गिे, 

(ज) खरिदको आलर्यक स्रोत ि िकिको पलहिाि गिे, 

(झ) खरिद लर्लधको छिौट गिे, ि 

(ञ) दईु किोड रुपैर्ाँसम्िको लििायण कार्यको खरिदभन्दा बाहकेको अन्र् खरिदिा बोिपत्र र्ोग्र्ता र्ा परू्यर्ोग्र्ताको कािबाही 

गिुय पिे र्ा िपिे कुिा एलकि गिे । 

४. अलधकार प्राप्त अलधकारीको आदेश लबिा खररद गिव िहुिेः अलधकाि प्राप्त अलधकािीको लिलखत आदेश लबिा 

कसैि ेकुिै खरिद गिय गिाउि हुदँिै । 

५. खररद माग प्राप्त गिुव पिनः (१) िािसािाि खरिद सम्बन्धी कािबाही शरुु गिुयअलघ खरिद एकाईिे शाखा तर्ा र्डा 

कार्ायिर्बाट खरिद िाग प्राप्त गिी सो िाग अलधकाि प्राप्त अलधकािीबाट स्र्ीकृत गिाउि ुपिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको खरिद िागिा दहेार्का कुिा उल्िेख भएको हुि ुपिेछिः 

(क) िािसािािको प्रकाि, गणुस्ति, परििाण सम्बन्धी लर्र्िण, 

(ख) िािसािाि आर्श्र्क पिे सिर्, 

(ग) खरिदको अिुिालित िलू्र्, ि 

(घ) िलू्र् व्र्होरििे स्रोत । 

६. मािसामाि, लिमावण कायव र सेर्ाको लर्र्रण स्र्ीकृत गिुव पिनः (१) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतिे िािसािाि, 

लििायण कार्य र्ा सेर्ा खरिद गिुय अलघ त्र्स सम्बन्धी स्पेलशलफकेशि, र्ोजिा, िक्शा, लडजाइि, लर्शेष आर्श्र्कता र्ा 

अन्र् लर्र्िणहरु तर्ाि गिुय र्ा गिाउि ुपिेछ । लर्र्िण तर्ाि गदाय त्र्स्ता िािसािाि, लििायण कार्य र्ा सेर्ाको सम्बद्घ 

र्स्तगुत प्रालर्लधक तर्ा गणुस्तिजन्र् लर्षेशता ि कािको आधाििा तर्ाि गिुय पिेछ । 
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(२) उपलिर्ि (१) र्िोलजि तर्ाि भएको लर्र्िण लिर्ि १५ र्िोलजिको अलधकािीर्ाट स्र्ीकृत हुि ुपिेछ । 

(३) उपलिर्ि (२) िा जिुसकैु कुिा िेलखएको भएता पलि सरुुङिागय, िेििागय, िज्जिुागय, केबिकाििागय ि लर्शेष प्रकृलतका 

सडकिागय जस्ता जलटि ि लर्शषे प्रकृलतका संिििाको स्पेलसलफकेशि, र्ोजिा, िक्शा, लडजाइि,लर्शेष आर्श्र्कता र्ा 

अन्र् लर्र्िणहरू लर्भागीर् प्रिखुबाट स्र्ीकृत गिाउि ुपिेछ । 

(४) उपलिर्ि (१) बिोलजि तर्ाि गरिएको लर्र्िण दहेार्कािध्र्े कुिै अर्स्र्ािा संशोधि गिय सलकिेछिः 

(क) लर्र्िण तर्ाि गदायका बखत परू्ायििुाि गिय िसलकिे भौगलभयक रूपिे जलटि प्रकृलतको लििायण कार्य भएिा, 

(ख) लर्र्िण तर्ाि गरिसकेपलछ प्राकृलतक प्रकोपजन्र् परिलस्र्लत लसजयिा भएिा, 

(ग) लर्भागीर् िम्स परिर्तयि भएिा, 

(घ) लििायण कार्य सञ्िािि गिे परू्य लिधायरित प्रलर्लध र्ा पद्धलत परिर्तयि भएिा, 

(ङ) लर्शेष ि जलटि प्रकृलतको संिििा भई सोको कार्ायन्र्र्ििा कलठिाइ उत्पन्ि भएिा । 

(५) उपलिर्ि (१) बिोलजि तर्ाि भएको लर्र्िण उपलिर्ि (४) िा उलल्िलखत अर्स्र्ािा संशोधि गिुय पिेकोिा बाहके ऐिको 

दफा ५क. को उपदफा (२) बिोलजि काििूी कािबाही गिे गिाउिे कतयव्र् प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतको ि लिज स्र्र्म्िे 

उपलिर्ि (१) बिोलजिको लर्र्िण स्र्ीकृत गिेको िहछे भिे एक तह िालर्को अलधकािीको हुिेछ । 

(६) उपदफा (१) ि (२) बिोलजि लर्र्िण तर्ाि गदाय िािसािाि, लििायण कार्य र्ा सेर्ाको लर्शषेताहरु स्पष्ट रुपिा बलुझिे गिी 

उल्िेख गिे अको कुिै उपार् िभएको अर्स्र्ािा बाहके कुिै खास ब्राण्ड, रेडिाकय , िाि,पेटेण्ट, लडजाइि, प्रकाि, उत्पलि 

र्ा उत्पादकको िाि उल्िेख गिय सलकिे छैि । 

ति, त्र्सिी उल्िेख िगिी िहुिे अर्स्र्ािा कुिै खास ब्राण्ड, रेडिाकय , िाि, पेटेण्ट, लडजाइि,प्रकाि, उत्पलि र्ा उत्पादकको 

िाि उल्िेख गिी “सो सिह” भन्िे शब्दहरु उल्िेख गिय सलकिेछ । 

(७) बोिपत्र र्ा परू्य र्ोग्र्ता सम्बन्धी कागजातिा िािसािाि र्ा लििायण कार्य र्ा अन्र् सेर्ाको प्रालर्लधक र्ा गणुस्तिजन्र् 

लर्शेषताहरुको लर्र्िण ि पिीक्षण (टेलस्टङ), िालकिं ङ्ग, प्र्ाकेलजङ्ग, िेबलिङ्ग र्ा पलुष्टकिणको प्रिाणपत्र (किफिलिटी 

सलटयलफकेट) सम्बन्धी आधाि र्ा संकेत र्ा शब्दार्िी उल्िेख गदाय त्र्स्तो िािसािाि र्ा लििायण कार्य र्ा अन्र् सेर्ाको 

कािसंग असम्बद्ध हुिे, र्ोग्र् बोिपत्रदातािाई खरिद प्रकृर्ािा सहभागी हुि कुिै लकलसििे बाधा परु्ायउिे र्ा औलित्र् 

लबिा प्रलतस्पधायिाई सीलित गिे गिी लर्र्िण, आधाि, संकेत र्ा शब्दार्िी उल्िेख गिय सलकिे छैि । 

७. बजेट तथा लिमावणस्थिको व्यर्स्थाः (१) गाउँपालिकािे खरिदको िालग आर्श्र्क बजटे व्र्र्स्र्ा िभई खरिद 

कािबाही शरुु गिुय हुदँिै । 

(२) उपलिर्ि (१) िा जिुसकैु कुिा िेलखएको भएता पलि दहेार्को अर्स्र्ािा बजटेको व्र्र्स्र्ा िभए पलि खरिद कािबाही 

शरुु गिय सलकिेछिः 
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(क) बहुर्षीर् सम्झौता बिोलजि गरििे खरिदको हकिा पलहिो र्षयको िालग आर्श्र्क बजटे व्र्र्स्र्ा भएपलछ अन्र् र्षयको 

िालग खरिद कािबाही गिय,  

(ख) खरिद सम्बन्धी प्रािलम्भक तर्ािी गिुय अत्र्ार्श्र्क भई लसिबन्दी दिभाउपत्र र्ा बोिपत्र आह्वाि गिे, परू्यर्ोग्र्ताको 

दिखास्त आह्वाि गिे, पिािशयदाताको सिूी तर्ाि गिय सिूिाप्रकाशि गिे, पिािशयदाताबाट प्रस्तार् िाग गिे र्ा लसिबन्दी 

दिभाउपत्रको फािाि, बोिपत्र र्ा परू्यर्ोग्र्ता सम्बन्धी कागजात र्ा प्रस्तार् सम्बन्धी कागजात उपिब्ध गिाउिे जस्ता 

कार्य गिय । 

(३) गाउँपालिकािे लििायणस्र्िको व्र्र्स्र्ा िभई लििायण कार्यको खरिद कािबाही शरुु गिुय हुदिै । 

८. खररदको गुरु योजिा तयार गिुवपिनः (१) एक र्षयभन्दा बढी अर्लधसम्ि सञ्िािि हुिे र्ोजिा र्ा आर्ोजिाको िालग 

खरिद गदाय गाउँपालिकािे र्ालषयक पाँि किोड रुपैर्ाँभन्दा बढी िकिको खरिद गदाय खरिदको गरुु र्ोजिा तर्ाि गिुय पिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको खरिदको गरुु र्ोजिािा अन्र् कुिाको अलतरिक्त दहेार्का कुिाहरु उल्िेख गिुय पिेछिः 

(क) खरिदको प्रकाि, परििाण ि िोटािोटी अििुालित िलू्र्, 

(ख) खरिद लर्लध, 

(ग) अलधकति प्रलतस्पधायको िालग खरिदिाई टुिर्ाईिे र्ा प्र्ाकेज बिाइिे भए सो सम्बन्धी व्र्र्स्र्ा, 

(घ) सिग्र खरिद कािबाही पिूा गियको िालग गरििे सम्झौताहरुको िोटािोटी संख्र्ा ि त्र्स्तो खरिद कािबाहीसँग सम्बलन्धत 

िखु्र् िखु्र् काि, 

(ङ) खरिदको िालग परू्य र्ोग्र्ताको कािबाही गिुय पिेभए सो सम्बन्धी कुिा, 

(ि) खरिद कािबाहीको िोटािोटी सिर् तालिका, 

(छ) सार्यजलिक खरिद अिुगिि कार्ायिर्िे खरिदको गरुुर्ोजिािा सिार्शे गिुयपिे भिी सिर् सिर्िा लिधायिण गिेका कुिा। 

(३) र्स लिर्ि बिोलजि तर्ाि भएको खरिद गरुु र्ोजिा कार्यपालिकार्ाट स्र्ीकृत भएको हुि ुपिेछ । 

(४) उपलिर्ि (३) बिोलजि स्र्ीकृत भएको खरिदको गरुु र्ोजिा गाउँपालिकािे प्रत्र्ेक आलर्यक र्षयिा अद्यार्लधक गिुयपिे। 

९. र्ालषवक खररद योजिा तयार गिुव पिनः (१) गाउँपालिकािे र्ालषयक दश िाख रुपैर्ाँभन्दा बढी िकिको खरिद गिुय पिे 

भएिा आगािी आलर्यक र्षयको अििुालित र्ालषयक कार्यिि तर्ा बजटे तर्ाि गदाय आगािी आलर्यक र्षयिा गिे र्ालषयक 

खरिद र्ोजिा तर्ाि गिुय पिेछ । त्र्सिी खरिद र्ोजिा तर्ाि गदाय लिर्ि ८ बिोलजि खरिदको  िहछे, गरुु र्ोजिा सिते तर्ाि 

भएको िहछे भिे त्र्स्तो गरुु र्ोजिाको सिते आधाि लिि ुपिेछ । 

(२) गाउँपालिकािे उपलिर्ि (१) बिोलजिको र्ालषयक खरिद र्ोजिािा दहेार्का कुिाहरु उल्िेख गिुय पिेछिः  

(क) खरिदको प्रकाि सम्बन्धी लर्र्िण, 
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(ख) खरिदको सम्भालर्त प्र्ाकेज, 

(ग) खरिद कािबाहीको सिर् तालिका, 

(घ) खरिद लर्लध, 

(ङ) खरिदको िालग गरििे सम्झौताको लकलसि,  

(ि) सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्िे र्ालषयक खरिद र्ोजिािा सिार्शे गिुय पिे भिी सिर् सिर्िा लिधायिण गिेका 

कुिा । 

(३) उपलिर्ि (२) को खण्ड (ग) बिोलजिको सिर् तालिकािा दहेार्को काि गिे सिर्ार्लध उल्िेख हुि ुपिेछिः 

(क) िािसािाि खरिद गिे भए स्पेलसलफकेशि तर्ाि गिे, 

(ख) खरिदको िागत अिुिाि तर्ाि गिे, 

(ग) लसिबन्दी दिभाउपत्र फािाि, परू्यर्ोग्र्ताको प्रस्तार् र्ा बोिपत्र आव्हाि गिे र्ा पिािशय सेर्ाकोप्रस्तार् सम्बन्धी 

कागजात तर्ाि गिे, 

(घ) लसिबन्दी दिभाउपत्र, परू्य र्ोग्र्ताको प्रस्तार्, बोिपत्र आव्हाि र्ा पिािशय सेर्ाको प्रस्तार् िाग गिय सिूिा प्रकाशि गिे, 

(ङ) लसिबन्दी दिभाउपत्र, परू्य र्ोग्र्ताको प्रस्तार्, बोिपत्र र्ा पिािशय सेर्ाको प्रस्तार् िलू्र्ांङ्कि गिे, 

(ि) लसिबन्दी दिभाउपत्र, परू्यर्ोग्र्ताको प्रस्तार्, बोिपत्र र्ा पिािशय सेर्ाको प्रस्तार् स्र्ीकृलत गिे, 

(छ) सम्झौता गिे, 

(ज) कार्य आिम्भ गिे,  

(झ) कार्य पिूा गिे । 

(४) अध्र्क्षिे िाि ूआलर्यक र्षयको स्र्ीकृत कार्यिि तर्ा बजटे सभाबाट प्राप्त भएपलछ र्स लिर्ि बिोलजि तर्ाि भएको 

र्ालषयक खरिद र्ोजिा स्र्ीकृत गिुय पिेछ । 

(५) प्रिखू प्रशासकीर् अलधकृतिे र्स लिर्िार्िी बिोलजि तर्ाि भएको र्ालषयक खरिद र्ोजिाको एक प्रलत आगािी आलर्यक 

र्षयको अिुिालित र्ालषयक कार्यिि तर्ा बजटे सार् संिग्ि गिी अिगुिि प्रर्ोजिका िालग लजल्िा सिन्र्र् सलिलतिा 

पठाउि ुपिेछ । सार्ै त्र्स्तो र्ोजिाको एक प्रलत सम्बलन्धत कोष तर्ा िेखा लिर्न्त्रक कार्ायिर्िा सिेत पठाउि ुपिेछ । 

१०. िागत अिुमाि तयार गदाव लर्चार गिुव पिन कुराः (१) कुिै खरिदको िागत अििुाि तर्ाि गदाय दहेार्को कुिा लर्िाि 

गिुय पिेछिः 

(क) खरिद सम्बन्धी सम्पणूय काि एउटै खरिद सम्झौताबाट हुि सक्िे र्ा काि लपच्छे छुटै्ट खरिद सम्झौता गिुय पिे, 
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(ख) खरिद सम्झौता िबीकिण गिय पिे र्ा िपिे, 

(ग) खरिदको अन्र् कुिै लर्कल्प भए त्र्स्तो लर्कल्प, 

(घ) खरिद सम्झौता बिोलजिको काि सम्पन्ि गियको िालग िाग्ि सक्िे अलधकति िकि तर्ा सिर्,  

(ङ) िागत अिुिाि तर्ाि गदाय लबिाि गिुयपिे भिी सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्िे लिधायिण गिेका अन्र् कुिा । 

(२) िागत अििुाि तर्ाि गदाय बोिपत्र जिाित र्ा कार्य सम्पादि जिाित िगार्त िोलर्िाईजशेि ि िोलर्िाईजेशि खिय, 

लबिा, पिािशयदातािाई लदिपुिे सलुर्धा बापतका कार्यहरु, गणुस्ति परिक्षण, व्र्र्सार्जन्र् स्र्ास््र् ि सिुक्षा, एजलर्ल्ट 

िक्शा, कार्य सम्पादि जिाितको कलिशि खिय आलदको छुटै्ट आइटि बिाई िागत अििुाििा सिार्ेश गिुय पिेछ । 

(३) उपलिर्ि १ र्िोलजि िागत अििुाि तर्ाि गदाय लिर्ि ६ र्िोलजिको लर्र्िण सिेतको आधाि लििपुिे छ । 

११. लिमावण कायवको िागत अिुमािः (१) लििायण कार्यको िागत अिुिाि तर्ाि गदाय लिर्ि १० को अधीििा िही तर्ाि 

गिुय पिेछ । 

(२) पिूातालत्र्क उत्खिि सम्बन्धी ि सरुुङ खन्िे, लडप ट्र्रु्र्िे आलद जस्ता जलिििलुि गरििे कार्यको िागत अििुाि िेपाि 

सिकाि, िलन्त्रपरिषद्वािा स्र्ीकृत िम्र्स बिोलजि तर्ाि गिुय पिेछ । 

(३) र्स लिर्ि बिोलजि िागत अििुाि तर्ाि गदाय िािसािाि स्र्िगत रुपिा उपिब्ध हुिे र्ा िहुिे अध्र्र्ि गिी लििायण 

कार्य सम्पन्ि गिय िाग्िे सिर्ार्लध लकटाि गिुय पिेछ । 

(४) िागत अिुिाि तर्ाि गिे लसिलसिािा लसिने्ट, फिािे डण्डी, ईटंा, ढुङ्गा, िाटो, ककय टपाता लर्टुलिि तर्ा िल्सि, 

इन्धि, पोलिलर्ि पाईप, जी.आई. पाईप, डी.आई पाईप, स्र्ालिटिीका सािाि, लर्जिुीका सािाि, लज. आई. र्ार्ि ि र्स्तै 

अन्र् लििायण सािग्रीको दिभाउ, िलेशि तर्ा उपकिणको भाडा र्ा कािदािको ज्र्ािा लिधायिण गदाय स्र्ािीर् दििेट लिधायिण 

सलिलतिे तोकेको दििेटको आधाििा लिधायिण गिुय पिेछ । र्स लिर्ि बिोलजि स्र्ािीर् दििेट लिधायिण गदाय लजल्िा दििेट 

लिधायिण सलिलतिे लिधायिण गिेको दििेटिाई आधाि िान्ि सलकिेछ । 

ति, दििेट लिधायिण सलिलतको दििेट उपिव्ध िभएकोिा लििायणस्र्ि िलजकैको सम्बलन्धत सिकािी कार्ायिर् र्ा सिकािी 

स्र्ालित्र् भएको संस्र्ाि, प्रालधकिण, लिगि र्ा र्स्तै प्रकृलतका अन्र् संस्र्ािे तोकेको दिभाउ र्ा उद्योग र्ालणज्र् 

संघिेलदएको दिभाउ, भाडा र्ा ज्र्ािाका आधाििा लिधायिण गिुय पिेछ । 

(५) उपलिर्ि (४) बिोलजिको दिभाउ, भाडा र्ा ज्र्ािा सिते उपिब्ध हुि िसकेको अर्स्र्ािा त्र्स्तो दििेट लिधायिण गदाय 

कार्यपालिकािे तोलकलदएको दिभाउ, भाडा र्ा ज्र्ािाको आधाििा लिधायिण गिुय पिेछ । 

(६) र्स लिर्ि बिोलजि तर्ाि भएको लििायण कार्यको िागत अििुाि त्र्स्तो िागत अििुाि तर्ाि गिे प्रालर्लधक भन्दा एक 

तह िालर्को प्रालर्लधक र्ा प्रालर्लधकहरुको सिहूिाई लडजाईि ड्रईङ सिते जाँच्ि िगाई कुिै त्रलुट दलेखएिा त्र्स्तो त्रलुट 
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सच्र्ाउि िगाउि ु पिेछ । िालर्ल्िो तहको प्रालर्लधक िभएिा कार्यपालिकािे त्र्स्तो िागत अििुाि जाँच्िे उपर्कु्त 

व्र्र्स्र्ा लििाई लदि ुपिेछ । 

(७) लििायण कार्यको िागत अििुाि अिसुिूी–१ को ढाँिािा तर्ाि गिुय पिेछ । 

१२. मािसामािको िागत अिुमािः (१) िािसािािको िागत अिुिाि तर्ाि गदाय लिर्ि १० ि सम्बलन्धत िािसािािको 

स्पेलसलफकेशिको अधीििा िही तर्ाि गिुय पिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि िािसािािको िागत अििुाि तर्ाि गदाय दहेार्का कुिािाई आधाि लिि ुपिेछिः 

(क) स्र्ािीर् बजाििा प्रिलित दिभाउ, 

(ख) अन्र् बजािको प्रिलित दिभाउ ि िािसािाि आपलूतय गिे स्र्ािसम्ि िाग्िे अिुिालित ढुर्ािी खिय, 

(ग) लजल्िा/स्र्ािीर् उद्योग र्ालणज्र् संघिे जािी गिेको दििेट, 

(घ) लजल्िा लभत्रका अन्र् गाउँपालिकािे िाि ुर्ा अलघल्िा र्षयहरुिा सोही प्रकृलतको खरिद गदाय िागकेो र्ास्तलर्क िागत। 

१३. परामशव सेर्ाको िागत अिुमािः (१) पिािशय सेर्ाको िागत अिुिाि तर्ाि गदाय लिर्ि १० को अधीििा िही तर्ाि 

गिय पिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि पिािशय सेर्ाको िागत अिुिाि तर्ाि गदाय दहेार्का कुिािाई आधाि लिि ुपिेछिः 

(क) िेपाि सिकािको सम्बलन्धत िन्त्रािर्िे पिािशय सेर्ाको िागत अििुाि सम्बन्धी िम्र्स तर्ाि गिेको भए त्र्स्तो िम्र्स, 

(ख) सम्बलन्धत पिािशय सेर्ाको कार्य क्षेत्रगत शतय, 

(ग) िाि ूर्ा अलघल्िा र्षयहरुिा सोही प्रकृलतको खरिद गदाय िागकेो र्ास्तलर्क िागत । 

ति, र्स खण्डको आधाििा िागत अििुाि तर्ाि गदाय अलघल्िा र्षयहरुको दििा िलू्र् सिार्ोजि गिी िागत अििुाि तर्ाि 

गिुय पिेछ । 

(३) र्स लिर्ि बिोलजिको िागत अििुाि तर्ाि गदाय दहेार्का खियहरु खिुाउि ुपिेछिः 

(क) िखु्र् जिशलक्त एर् ंअन्र् जिशलक्तको पारिरमिलिक, 

(ख) भ्रिण खिय, जिशलक्तको बसोबास खिय, कार्ायिर् खिय, आर्श्र्क िािसािाि उपकिण ि सेर्ा खिय, प्रलतर्देि ि अन्र् 

कागजातको अिरु्ाद, छपाई खिय, 

(ग) पिािशयदातािे तालिि, गोष्ठी र्ा भ्रिणको व्र्र्स्र्ा गिुयपिे भए त्र्स्तो कािको िालग िाग्िे खिय ि अन्र् खिय । 

(४) पिािशय सेर्ा ि अन्र् सेर्ाको िागत अििुाि अिसुिुी–२ को ढाँिािा तर्ाि गिुय पिेछ । 
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१४. अन्य सेर्ाको िागत अिुमािः (१) अन्र् सेर्ाको िागत अिुिाि लिर्ि १० को अधीििा िही तर्ाि गिुय पिेछ । 

(२) भाडािा लिईिे सर्ािी साधि, िशेीििी औजाि, उपकिण र्ा िािसािािको भाडाको िागत अिुिाि तर्ाि गिय प्रिखु 

प्रशासकीर् अलधकृतिे त्र्स्ता साधि, औजाि, उपकिण र्ा िािसािाि सम्बन्धी ज्ञाि भएका बढीिा तीि जिा दक्ष 

प्रालर्लधकहरुको एक सलिलत गठि गिुय पिेछ । त्र्स्ता प्रालर्लधक जिशलक्त िभए कार्यपालिकािे सलिलत गठिको उपर्कु्त 

व्र्बस्र्ा गिी लदि ुपिेछ । 

(३) उपलिर्ि (२) बिोलजिको सलिलतिे भाडाको िागत अिुिाि तर्ाि गदाय दहेार्का कुिािाई लर्िाि गिी िोटािोटी िागत 

अििुाि तर्ाि गिुय पिेछिः 

(क) भाडािा लिि पिे सर्ािी साधि, िलेशििी औजाि, उपकिण र्ा िािसािािको लर्र्िण, स्पेलसलफकेशि, अर्स्र्ा ि आर् ु

(ख) प्रिलित बजाि दि, 

(ग) भाडािा लििे अर्लध, 

(घ) ईन्धिको िलू्र् ि खपत, ि 

(ङ) सलिलतिे उपर्कु्त ठहर्ायएको अन्र् कुिा । 

(४) ढुर्ािीको िागत अििुाि तर्ाि गदाय स्र्ािीर् दििेट लिधायिण सलिलतिे लिधायिण गिेको दििेटको आधाििा िोटािोटी 

िागत अिुिाि तर्ाि गिुय पिेछ । र्स लिर्ि बिोलजि स्र्ािीर् दििेट लिधायिण गदाय लजल्िा दििेट लिधायिण सलिलतिे 

लिधायिण गिेको दििेटिाई आधाि िान्ि सलकिेछ । 

(५) कुिै िािसािाि िियत सम्भािको िागत अिुिाि तर्ाि गदाय सम्बलन्धत लर्शषेज्ञ र्ा दक्ष कियिािी भए त्र्स्तो कियिािीबाट 

ि त्र्स्तो कियिािी िभए त्र्स्तो काि गिे व्र्लक्त, फिय, कम्पिी र्ा संस्र्ाबाट िागत अििुाि तर्ाि गिाउि ुपिेछ । 

(६) घि भाडा ि सेर्ा किाि सम्बन्धी िागत अििुाि तर्ाि गदाय प्रिलित बजाि दि ि सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्िे 

सो सम्बन्धी िम्र्स जािी गिेको भए सो िम्र्स अिसुाि िोटािोटी िागत अिुिाि तर्ाि गिुय पिेछ । 

१५. िागत अिुमािको स्र्ीकृलतः (१) लिर्ि ११, १२, ि १४ बिोलजि तर्ाि भएको िागत अिुिाि दहेार्को 

अलधकािीबाट स्र्ीकृत हुि ुपिछेिः 

क) तीि किोड रूपैर्ाँसम्िका िागत अिुिाि      - प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत 

(ख) तीि किोड रुपैर्ाँ भन्दा बढी िकिको िागत अिुिाि    -अध्र्क्ष 

(२) लिर्ि १३ बिोलजि तर्ाि भएको िागत अिुिाि दहेार्को अलधकािीबाट स्र्ीकृत हुि ुपिेछिः 

क) पच्िीस िाख रूपैर्ाँ सम्िको िागत अििुाि     - प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत 

ख) पलच्िस िाख रूपैर्ाँ भन्दा बढी िकिको िागत अििुाि    - अध्र्क्ष 
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१६. िागत अिुमाि अध्यार्लधक गिुव पिनः (१) लिर्ि १५ बिोलजि स्र्ीकृत भएको िागत अििुाि अिसुाि खरिद 

िभएिा र्स लिर्िार्िीको प्रकृर्ा अपिाई प्रत्र्ेक आलर्यक र्षय र्स्तो िागत अििुाि अध्र्ार्लधक गिुय पिेछ । 

(२) र्स लिर्ि बिोलजि िागत अििुाि अद्यार्लद्यक िगिी लसिबन्दी दिभाउपत्र ि बोिपत्र आह्वाि गिय र्ा पिािशय सेर्ाको 

प्रस्तार् िाग गिय पाइिे छैि । 

१७. खररद महाशाखा, शाखा र्ा एकाईको कामः (१) गाउँपालिकािे खरिद सम्बन्धी कार्यबोझ ि कार्य प्रकृलतको 

आधाििा आर्श्र्कता अिसुाि छुटै्ट खरिद शाखा र्ा एकाईको स्र्ापिा गिुय पिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको खरिद िहाशाखा, शाखा र्ा एकाईको स्र्ापिा गदाय त्र्स्ता शाखा र्ा एकाईको प्रिखुको 

लजम्िरे्ािी र्हि गिे गिी खरिद अलधकािी तोक्ि ुपिेछ । 

(३) उपलिर्ि (२) बिोलजिको खरिद अलधकािीिे ऐिको दफा ७ को उपदफा (३) िा उलल्िलखत कािको अलतरिक्त देहार् 

बिोलजिको कार्यसम्पादि गिुय पिेछिः 

(क) खरिद गरुुर्ोजिा ि र्ालषयक खरिद र्ोजिा तर्ाि गिी अद्यार्लधक िाख्िे, 

(ख) खरिद कािबाहीसँग सम्बलन्धत काििा सिन्र्र् गिे, 

(ग) खरिद िाग सङ्किि गिी स्र्ीकृलतको िालग अलधकाि प्राप्त अलधकािी सिक्ष पेश गिे, 

(घ) बोिपत्र र्ा प्रस्तार् खोल्िे सलिलतको संर्ोजक भई कार्य गिे, 

(ङ) लिर्ि १५९ बिोलजि खरिद कािबाहीको अलभिेख िाख्िे,  

(ि) म्र्ाद र्प, कार्य सम्पादि जिाित ि अिसुिूी–३ बिोलजिको प्रलततपत्रको अलभिेख िाख्िे । 

पररच्छेद–३ 

खररद र खररद सभझौताको छिौट 

१८. िेपािमा उत्पालदत मािसामाि खररद गिुव पिनः र्स लिर्िार्िीिा उलल्िलखत कुिै लर्लध छिौट गिी खरिद गदाय 

लर्दशेी िािसािािभन्दा िेपाििा उत्पालदत िािसािाि पन्र प्रलतशतसम्ि िहगंो भएता पलि िेपािी िािसािाि िै खरिद 

गिुय पिेछ । 

१९. मौजुदा सूची (स्टालन्डङ्ग लिष्ट) तयार गिन व्यर्स्थाः (१) ऐिको दफा ६क. बिोलजि िौजदुा सिूीिा दताय हुि र्ा 

अद्यार्लधक हुि िाहिे व्र्लक्त, संस्र्ा, आपलूतयकताय, लििायण व्र्र्सार्ी, पिािशयदाता, गिै सिकािी संस्र्ा र्ा सेर्ा प्रदार्किे 

दहेार्का कागजातको प्रलतलिलप संिग्ि गिी अिसुिूी–४ बिोलजिको ढाँिािा कार्ायिर्िा लिर्देि लदि ुपिेछिः 

(क) संस्र्ा र्ा फिय दतायको प्रिाणपत्र, 

(ख) स्र्ार्ी िेखा िम्बि र्ा िलू्र् अलभर्लृद्ध कि दतायको प्रिाणपत्र, 

(ग) कि िकु्ता प्रिाणपत्र,  

(घ) आर्श्र्कता अिसुािको व्र्र्सालर्क इजाजतपत्र । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि प्राप्त भएको लिर्देििा आर्श्र्क जाँिबझु गिी दताय गिाई अिसुिूी–५ बिोलजिको लिस्सा 

लिर्देकिाई लदि ुपिेछ । 
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(३) गाउँपालिकािे ऐिको दफा ६क. बिोलजिको छुट्टाछुटै्ट िौजदुा सिूीको लर्र्िण अिसुिूी–६ बिोलजिको ढाँिािा 

अलभिेख िाखी प्रत्र्ेक आलर्यक र्षयिा अद्यार्लधक गिुय पिेछ । 

(४) उपलिर्ि (३) बिोलजिको िौजदुा सिूीको लर्र्िण कार्ायिर्को सिूिापाटीिा टाँस गिी र्ा र्बेसाइटिा िाखी अधयर्ालषयक 

रूपिा सार्यजलिक गिुय पिेछ । 

(५) र्स लिर्ििा जिुसकैु कुिा िेलखएको भएता पलि िौजदुा सिूीिा ििहकेा बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातािाई लसिबन्दी 

दिभाउपत्र, बोिपत्र र्ा प्रस्तार्िा भाग लिि र्लञ्ित गिय पाइिे छैि । 

२०. स्थायी िेखा िभबर र मूल्य अलभर्ृलि कर दताव प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकासँग खररद गिुव पिनः (१) कुिै खरिद गदाय 

आन्तरिक िाजश्व कार्ायिर्बाट स्र्ार्ी िेखा िम्बि ि िलू्र् अलभर्लृद्घ कि दताय प्रिाणपत्र प्राप्त गिेका व्र्लक्त, फिय, संस्र्ा 

र्ा कम्पिीबाट िात्र खरिद गिुय पिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) िा जिुसकैु कुिा िेलखएको भएता पलि दहेार्को अर्स्र्ािा िलू्र् अलभर्लृद्घ कि दताय प्रिाण पत्र प्राप्त िगिेका 

व्र्लक्त, फिय, संस्र्ा र्ा कम्पिीबाट सिते खरिद गिय सलकिेछिः 

(क) र्ीस हजाि रुपैर्ाँभन्दा कि िकिको िािसािाि खरिद गदाय र्ा लििायण कार्य गिाउँदा, 

(ख) िलू्र् अलभर्लृद्घ कि ििाग्िे िािसािाि खरिद गदाय, पिािशय सेर्ा र्ा अन्र् सेर्ा खरिद गदाय, 

(ग)  घि भाडािा लिि ुपदाय,  

(घ) उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही सिदुार्िाई सहभागी गिाई लििायण कार्य गिाउि ुपदाय । 

२१. खररद सभझौताको छिौटः (१) गाउँपालिकािे कुिै खरिद कािबाहीको सम्बन्धिा खरिद लर्लध छिौट गिेपलछ िाि 

सािाि र्ा अन्र् सेर्ा खरिद गरििे भए लिर्ि -२२, लििायण कार्य खरिद गरििे भए लिर्ि -२३, ि पिािशय सेर्ा खरिद गरििे 

भए लिर्ि -२४ िा उलल्िलखत खरिद सम्झौतािध्र्े कुि प्रकािको सम्झौता गिी खरिद गरििे हो सो खरिद सम्झौता छिौट 

गिुय पिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि खरिद सम्झौताको छिौट गदाय दहेार्का लर्षर्हरु लर्िाि गिी छिौट गिुय पिेछिः 

(क) खरिदको प्रकाि ि परििाण, 

(ख) सिाि प्रकृलतको खरिद पिुिः गरििे सम्भार्िा भए िभएको,  

(ग) गाउँपालिका ि आपलूतयकताय, लििायण व्र्र्सार्ी र्ा पिािशयदाता ि अन्र् पक्षबीि गरििे जोलखिको बाँडफाँड,  

(घ) सम्झौता सपुरिर्के्षण गिे तरिका । 

(३) उपलिर्ि (१) बिोलजि खरिद सम्झौता छिौट गदाय सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्बाट जािी भएको िििुा बोिपत्र 

सम्बन्धी कागजातिा िहकेो खरिद सम्झौता अिरुूप छिौट गिुय पिेछ । 
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ति, सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्बाट िििुा बोिपत्र सम्बन्धी कागजात जािी िभई सकेको अर्स्र्ािा आफूिाई 

आर्श्र्क पिेको खरिद सम्झौता सलहतको बोिपत्र सम्बन्धी कागजात तर्ाि गिी सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्को 

सहिलतबाट उपर्ोगिा ल्र्ाउि सक्िेछ । 

(४) र्स लिर्ि बिोलजि एकपटक बोिपत्र सम्बन्धी कागजात ि खरिद सम्झौता छिौट गिी बोिपत्र आह्वाि गिेपलछ र्स 

लिर्िार्िीिा अन्र्र्ा उल्िेख भएकोिा बाहके त्र्सिी छिौट भएको िििुा खरिद सम्झौता परिर्तयि गिय सलकिे छैि । 

२२. मािसामाि र्ा अन्य सेर्ाको खररद सभझौताः (१) गाउँपालिकािे िािसािाि र्ा अन्र् सेर्ा खरिद गदाय अिसुिूी–

७ बिोलजिको सम्झौतािध्र्े कुिै एक सम्झौता गिी खरिद गिय सक्िेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको सम्झौता गदाय बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा उलल्िलखत प्रालर्लधक स्पेलसलफकेशि ि अर्लधिा 

आधारित भई गिुय पिेछ । 

(३) खरिद सम्झौता सम्र्न्धिा र्स लिर्िार्िीिा व्र्र्स्र्ा भएको कुिािा र्स लिर्िार्िी बिोलजि ि र्स लिर्िार्िीिा 

व्र्र्स्र्ा िभएको कुिािा र्स्तु लर्िी किाि सम्बन्धी प्रिलित काििू बिोलजि हुिेछ । 

(४) र्स लिर्ि बिोलजि िािसािािको खरिद सम्झौता र्ा िािसािाि हस्तान्तिण (डेलिभिी) सम्बन्धी शतयहरु अन्तििालररर् 

व्र्ापाििा प्रर्कु्त हुिे शव्दार्िी (ईन्टििेशिि किलसयर्ि टियस (ईन्कोटिय)) बिोलजि तर्ाि गिुय पिेछ । 

(५) र्स लिर्ि बिोलजिको सम्झौता अन्तगयत भकु्तािी गदाय सािान्र्तर्ा आपलूतयकतायिे िािसािाि उपिब्ध गिाएको 

कागजात पेश भएपलछ, प्रलततपत्रको िाध्र्ि र्ा बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा उलल्िलखत िाध्र्ि बिोलजि गिुय पिेछ । 

२३. लिमावण कायवको िालग खररद सभझौताः गाउँपालिकािे कुिै लििायण कार्य गिाउिको िालग अिुसिूी–८ बिोलजिको 

सम्झौतािध्र्े कुिै एक सम्झौता गिय सक्िेछ । 

२४. परामशव सेर्ाको खररद सभझौताः गाउँपालिकािे पिािशय सेर्ा खरिद गियको िालग अिसुिूी–९ बिोलजिको 

सम्झौतािध्र्े कुिै एक सम्झौता गिी खरिद गिय सक्िेछ । 

२५. शतव राखि सलकिेः कुि ैखरिद सम्झौताका सम्बन्धिा र्स परिच्छेदिा उलल्िलखत शतयका अलतरिक्त बोिपत्र सम्बन्धी 

कागजात र्ा प्रस्तार् सम्बन्धी कागजातिा अन्र् कुिै र्प शतय िाख्िु ्पिेिा सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्िे जािी 

गिेको िििुा बोिपत्र सम्बन्धी कागजात र्ा प्रस्तार् सम्बन्धी कागजातको खरिद सम्झौताका शतयहरूिा सािभतू रूपिा 

फिक िपिे गिी र्प शतय िाख्ि सलकिेछ । 

पररच्छेद —४ 

योग्यताका आधार, प्रालर्लधक िमता र प्रालर्लधक स्पेलसलफकेशि 

२६. मािसामाि आपूलतव गिन बोिपत्रदाताको योग्यताका आधारः (१) गाउँपालिकािे िािसािाि आपलूतय सम्बन्धी 

खरिद कािबाहीिा भाग लििे बोिपत्रदाताको र्ा परू्य र्ोग्र्ताको प्रस्तार्दाताको र्ोग्र्ताको आधाि लिधायिण गदाय दहेार्का 

कुिाहरुिध्र्े आर्श्र्कतािुसाि कुिै र्ा सबै कुिािाई लर्िाि गिी लिधायिण गिय सक्िेछिः 
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(क) प्रालर्लधक क्षिता, 

(ख) िािसािाि उत्पादि सम्बन्धी लिखत (म्र्ािफुर्ाक्िरिङ िेकडय), 

(ग) िािसािािको प्रालर्लधक स्पेलसलफकेशि 

(घ) आलर्यक ि लर्िीर् क्षिता, 

(ङ) िािसािाि जडाि गिुय पिे भएिा जडाि कार्यिा संिग्ि हुिे प्रालर्लधकको दक्षता, 

(ि) आपलूतय हुिे िािसािाि खास अर्लध सम्ि सिुारुरुपिे सञ्िािि हुन्छ भन्िे कुिाको प्रत्र्ाभलूत, 

(छ) िािसािाि िियत सम्भािको व्र्र्स्र्ा, 

(ज) सेर्ा ि जगडेा पाटपजूायको उपिब्धता, 

(झ) जडाि (ईन्स्टिेशि) सिते गिुय पिे गिी िािसािाि आपलूतय गिे आपलूतयकतायको हकिा लिजको सीप, लिपणूयता, अिभुर् ि 

लर्श्वसलिर्ता । 

(२) र्स लिर्ि बिोलजि बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताको र्ोग्र्ता ि प्रालबलधक क्षिता प्रिालणत गिे कागजात िाग गदाय 

गाउँपालिकािे िािसािािको प्रकृलत, परििाण, िहत्र् र्ा प्रर्ोग अिसुाि दहेार्का िध्र्े कुिै र्ा सबै कागजात िाग गिय 

सक्िेछिः 

(क) बोिपत्रदातािे लर्गत तीि र्षयको अर्लधिा सिकािी लिकार् र्ा लिजी संस्र्ािाई आपूलतय गिेको िािसािािको प्रकृलत, 

परििाण, सम्झौता िकि, लिलत ि त्र्स्तो सिकािी लिकार् र्ा लिजी संस्र्ाको िाि ि ठेगािा, 

(ख) खरिद गरििे िािसािाि जलटि र्ा असाधािण प्रकृलतको भएिा गाउँपालिका आफै र्ा सो लिकार्को तफय बाट 

बोिपत्रदाता र्ा परू्यर्ोग्र्ताको प्रस्तार्दाता संस्र्ालपत भएको दशेको आलधकारिक लिकार्िे लिजको उत्पादि क्षिता जाँि 

गिेको कागजात, 

(ग) आलधकारिक गणुस्ति लिर्न्त्रण संस्र्ा र्ा िान्र्ता प्राप्त लिकार्िे खरिद गरििे िािसािािको लििीक्षण गिी त्र्स्तो 

िािसािािको स्पेलसलफकेशि ि गणुस्ति सम्बन्धिा लदएको प्रिाणपत्र, 

(घ) आपलूतय गरििे िािसािािको आलधकारिकता प्रिालणत गिय आर्श्र्क पिे िििूा, पिुक लर्र्िण र्ा फोटोहरु, 

(ङ) सर्–कन्राकटिबाट गिाउि िाहकेो आपलूतय सम्बन्धी कािको अिपुात । 

(३) आपलूतय गरििे िािसािाि बोिपत्रदाता र्ा परू्यर्ोग्र्ताको प्रस्तार्दाता आफैिे िर्िाउिे र्ा उत्पादि िगि ेभएिा त्र्स्तो 

िािसािािको उत्पादकिे बोिपत्र र्ा परू्यर्ोग्र्ताको िालग प्रस्तार् पेश गिे,िािसािाि आपलूतय गिे ि जडाि गिे सम्बन्धी 

अलधकाि आफूिाई एकिौटी रुपिा िीतपरू्यक प्रदाि गिेको कुिा प्रिालणत गिे कागजात बोिपत्रदाता र्ा परू्य र्ोग्र्ताको 

प्रस्तार्दातािे पेश गिुय पिेछ । 

(४) िेपािलभत्र व्र्ापाि व्र्र्सार् सञ्िािि िभएको बोिपत्रदाता र्ा परू्यर्ोग्र्ताको प्रस्तार्दातािे लिजिे खरिद सझौता प्राप्त 

गिेिा त्र्स्तो सम्झौता बिोलजि आपलूतय गरिएको िािसािाि िियत सम्भाि गिे, लबलि पश्चातको सेर्ा प्रदाि गिे तर्ा 

आर्श्र्क जगेडा पाटयपजूाय िौज्दात िाखी आपलूतय गिे सम्बन्धी दालर्त्र् लिर्ायह गिय सक्िे लिजको एजने्ट र्ा अलधकृत 

लर्िेता िेपाििा िहिे कुिा प्रिालणत गिे कागजात पेश गिुय पिेछ । 
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२७. लिमावण व्यर्सायीको योग्यताका आधारः (१) गाउँपालिकािे दईु किोड रुपैर्ाँभन्दा िालर्को लििायण कार्य सम्बन्धी 

खरिद कािबाहीिा भाग लििे बोिपत्रदाताको र्ा परू्यर्ोग्र्ताको प्रस्तार्दाताको र्ोग्र्ताको आधाि लिधायिण गदाय दहेार्का 

कुिा िध्र्े आर्श्र्कतािसुाि कुिै र्ा सबै कुिािाई लर्िाि गिी लिधायिण गिय सक्िेछिः 

(क) िुख््र् सम्झौताकताय (प्राईि कन्रर्ाक्टि) भई एकिौटी रुपिा काि गिेको र्ा व्र्र्स्र्ापि सम्झौता गिी काि गिेको र्ा 

संर्कु्त उपििको साझदेाि र्ा सर्–कन्राकटिको रुपिा काि गिेको सािान्र् अिभुर्, 

(ख) एकिौटी रुपिा काि सम्पन्ि गिेको र्ा संर्कु्त उपििको साझदेािको हलैसर्तिे काि गिेको सिते गिी बोिपत्र सम्बन्धी 

कागजात र्ा परू्यर्ोग्र्ता सम्बन्धी कागजातिा उल्िेख भएको सीिा र्ा सोभन्दा बढी िकिको लििायण कार्यको न्र्िूति 

सिदि र्ालषयक कािोर्ाि, 

ति, िालररर्स्तििा खिुा बोिपत्र आह्वाि गरिएको अर्स्र्ािा दश र्षयको कािोर्ाि िध्र्ेको कुिै तीि र्षयको अलधकति सिदि 

र्ालषयक कािोर्ाििाई आधाि लिइिेछ । 

(ग) एकिौटी रुपिा र्ा व्र्र्स्र्ापि सम्झौता गिी र्ा संर्कु्त उपििको साझदेाि र्ा सब–कन्राक्टिको रुपिा बोिपत्र सम्बन्धी 

कागजात र्ा पूर्यर्ोग्र्ता सम्बन्धी कागजातिा उल्िेख भएको न्र्िूति िकि बिाबिको लििायण कार्य िालसक र्ा र्ालषयक 

रुपिा गिेको ि प्रस्तालर्त खरिद सम्झौतासंग ििे खािे प्रकृलत, जलटिता ि लििायण प्रलर्लधका खरिद सम्झौता त्र्स्तो 

कागजातिा उल्िेख भएको संख्र्ािा सफितापरू्यक सम्पन्ि गिेको लर्शेष अिभुर्, 

(घ) खरिद सम्झौता बिोलजिको लििायण कार्य शरुु गियको िालग आर्श्र्क िकि भकु्तािी िपाउिे र्ा पाउि लढिाई हुिे 

अर्स्र्ािा प्रस्तालर्त लििायण कार्य ि सम्बलन्धत बोिपत्रदाता र्ा परू्यर्ोग्र्ताको प्रस्तार्दातािे सञ्िािि गिी िहकेो र्ा 

सञ्िािि गिय प्रलतर्द्धता जाहिे गिेको अन्र् लििायण कार्य सम्पन्ि गिय आर्श्र्क पि ेिगद प्रर्ाहको व्र्र्स्र्ा गिय सक्िे 

तिि सम्पिी, कजाय सलुर्धा ि अन्र् लर्िीर् स्रोत (कुिै खरिद सम्झौता अन्तगयतको पेश्की िकि बाहके) उपिब्ध भएको 

र्ा त्र्स्तो सम्पलिको स्रोतिा पहुिँ भएको आलर्यक ि लर्िीर् क्षिता, 

(ङ) बोिपत्र सम्बन्धी कागजात र्ा परू्यर्ोग्र्ता सम्बन्धी कागजातिा उल्िेख भए बिोलजिका दक्ष जिशलक्त, 

(ि) बोिपत्रदाता र्ा परू्यर्ोग्र्ताको प्रस्तार्दाताको आफ्ि ैस्र्ालित्र्िा िहकेो र्ा खरिद सम्झौतािा उलल्िलखत अर्लधभि 

लिर्ायध रुपिा उपर्ोग गिय सक्िे गिी भाडा, लिज, सम्झौता र्ा अन्र् व्र्र्सालर्क िाध्र्िबाट उपिव्ध हुिे िाि ुहाितका 

बोिपत्र सम्बन्धी कागजात र्ा परू्यर्ोग्र्ता सम्बन्धी कागजातिा उल्िेख भए बिोलजिका िखु्र् उपकिण, 

(२) िालररर् लििायण व्र्र्सार्ीको हकिा उपलिर्ि (१) को खण्ड (ख) ि (ग) को िकि गणिा गदाय िलू्र् अलभर्लृद्ध कि र्ापतको 

िकि कटाई हुि आउिे िकि िात्र गणिा गरििेछ ि त्र्स्तो िकििाई िेपाि िारर बैंकको अद्यार्लधक िलू्र् सिूकांक 

अिसुाि सिार्ोजि गरििेछ । 

(३) र्स लिर्ि बिोलजि लििायण व्र्र्सार्ीको प्रालर्लधक क्षिता प्रिालणत गिे कागजात िाग गदाय बोिपत्रदाता र्ा 

परू्यर्ोग्र्ताको प्रस्तार्दाताबाट लििायण कार्यको प्रकृलत अिसुाि दहेार्का कुिै र्ा सबै कागजात िाग गिय सक्िेछिः 
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(क) लर्गत पाँि र्षयको अर्लधिा लिजिे सम्पन्ि गिेको लििायण कार्यको िलू्र्, लिलत ि कार्य स्र्िको लर्र्िण, 

(ख) लिजिे सर्–कन्राकटि िाफय त गिाउि िाहकेो प्रस्तालर्त कािको अिपुात, 

(ग) प्रस्तालर्त काि सम्पन्ि गियका िालग लिजसँग भएका प्रालर्लधक जिशलक्त, उपकिण ि प्िान्टको लर्र्िण । 

(घ) प्रस्तालर्त लििायण कार्य सम्पन्ि गिय बोिपत्रदाताको ऐिको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ४) बिोलजिको 

प्रालर्लधक क्षिता प्रिालणत गिय सोही दफाको उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बिोलजिको लर्र्िण । 

(४) उपलिर्ि (१) िा जिुसकैु कुिा िेलखएको भएता पलि दईु किोड रूपैर्ाँसम्िको िागत अििुाि भएको लर्द्यतु गहृ, टर्ायइि, 

पिु, सरुुङिागय, िेििागय, िज्जिुागय, केर्िकाििागय, बहुतिे भर्ि र्ा सडकिागय जस्ता जलटि र्ा लर्शषे प्रकृलतका संिििा 

िगार्त गाउँपालिकाबाट तोलकएको अन्र् संिििाको लििायण कार्यको िालग ऐिको दफा १० को उपदफा (५) बिोलजि 

र्ोग्र्ता लिधायिण गिुय पिेछ । 

२८. परामशव सेर्ाको प्रस्तार्दाताको योग्यताको आधारः (१) गाउँपालिकािे पिािशय सेर्ा सम्बन्धी खरिद 

कािबाहीिा भाग लििे प्रस्तार्दाताको र्ोग्र्ताको आधाि लिधायिण गदाय दहेार्का कुिै र्ा सबै कुिा लर्िाि गिी लिधायिण 

गिय सक्िेछिः 

(क) प्रस्तार्दाता व्र्लक्त भए लिजको ि फिय र्ा संस्र्ा भए आर्श्र्क संस्र्ागत कार्य अिुभर्, 

(ख) प्रस्तार्दाताको िखु्र् िखु्र् कियिािीको आर्श्र्क शलैक्षक र्ोग्र्ता ि उस्तै प्रकृलतको कार्यको आर्श्र्क अिुभर्, 

(ग) कार्य सम्पादि गिे तरिका, कार्यलर्लध, कार्यक्षेत्रगत शतय प्रलतको प्रभार्ग्रालहता, प्रलर्लध हस्तान्तिण ि सिर् तालिका, 

(घ) प्रस्तार्दाताको व्र्र्स्र्ापि क्षिता, 

(ङ) प्रस्तार्दाताको आलर्यक क्षिता, 

(ि) अन्तिायलररर्स्तिबाट प्रस्तार् िाग गरिएको भएिा स्र्दशेी जिशलक्तको सहभालगता,  

(छ) प्रस्तार् सम्बन्धी कागजातिा उल्िेख भए बिोलजिको अन्र् कुिा । 

(२) र्स लिर्ि बिोलजि प्रस्तार्दाताको प्रालर्लधक क्षिता प्रिालणत गिे कागजात िाग गदाय प्रस्तालर्त पिािशय सेर्ाको 

प्रकृलत अिसुाि दहेार्को कुिै र्ा सबै कागजात िाग गिय सलकिेछिः 

(क) लर्गत पाँि र्षयको अर्लधिा प्रस्तालर्त पिािशय सेर्ासंग लिल्िे प्रकृलतको पिािशय सेर्ा प्रदाि गिेको सार्यजलिक र्ा लिजी 

संस्र्ा, िकि ि लिलत खलु्िे लर्र्िण, 

(ख) प्रस्तालर्त काि सम्पन्ि गियको िालग प्रस्तार् गरिएका िखु्र् कियिािीको र्ोग्र्ता सम्बन्धी लर्र्िण, 

(ग) लिजको लर्गत तीि र्षयका व्र्र्स्र्ापकीर् कियिािी ि सिदि र्ालषयक जिशलक्तको लर्र्िण,  
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(घ) सर्–कन्राकटि िाफय त प्रदाि गिय िाहकेो प्रस्तालर्त पिािशय सेर्ाको अंश । 

२९. संयुक्त उपक्रमको योग्यताका आधारः (१) कुिै खरिद कािबायहीिा भाग लििे प्रर्ोजिको िालग बोिपत्रदाताहरुिे 

एक संर्कु्त उपिि बिाई बोिपत्र पेश गिय सक्िेछि ्।  

ति, एक बोिपत्रदातािे संर्कु्त उपििको साझदेाि र्ा व्र्लक्तगतिध्र्े कुिै एउटा िात्र बोिपत्र पेश गिय सलकिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको संर्कु्त उपिििा िहिे साझदेािको न्र्िूति लहस्सा ि िखु्र् साझदेाि ि अन्र् साझदेािको न्र्िूति 

र्ोग्र्ता बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा तोक्ि सक्िेछ । 

(३) उपलिर्ि (२) बिोलजि र्ोग्र्ता लिधायिण गदाय त्र्स्तो उपिििा िहिे साझदेािको सम्बन्धिा दहेार्का कुिा लर्िाि गिी 

लिधायिण गिुय पिेछिः 

(क) लिजको सिदि र्ालषयक कािोर्ाि, 

(ख) लिजको लर्शेष अिुभर् ि लिजिे सम्पादि गिेको प्रिखु कार्य, 

(ग) लििायण कार्य सञ्िािि गिय लिजसंग भएको िगद प्रर्ाह, 

(घ) लिजको जिशलक्त सम्बन्धी क्षिता, ि 

(ङ) लिजको औजाि र्ा उपकिण सम्बन्धी क्षिता । 

(४) कुिै संर्कु्त उपिििे बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा उलल्िलखत न्र्िूति र्ोग्र्ताका आधािहरु पिूा गिे िगिेको एलकि 

गियको िालग त्र्स्तो उपििको सबै साझदेािको र्ोग्र्ता गणिा गिुय पिेछ । 

(५) संर्कु्त उपििको साझदेािको व्र्लक्तगत र्ोग्र्ताको आधाि लिधायिण गदाय दहेार्का कुिा लर्िाि गिी लिधायिण गिुय पिेछिः 

(क) सम्र्लन्धत काििा लिजको सािान्र् अिभुर्, 

(ख) अन्र् सम्झौता बिोलजि लिजिे गिीिहकेो र्ा गिे काि सम्पन्ि गिय आर्श्र्क पिे स्रोतको पर्ायप्तता, 

(ग) लर्िीर् सक्षिता,  

(घ) लर्गतका खरिद सम्बन्धी िदु्दा िालििा ि सोको िलतजा । 

(६) कुिै संर्कु्त उपिि खरिद सम्झौताको िालग छिौट भएिा त्र्स्तो संर्कु्त उपिििाई त्र्स्तो उपििको संर्कु्त दालर्त्र् ि 

संर्कु्त उपििका साझदेािको व्र्लक्तगत दालर्त्र् सिेत िहिे गिी आन्तरिक िाजस्र् कार्ायिर्िा स्र्ार्ी िेखा िम्बि ि िलू्र् 

अलभर्लृद्ध कि दताय गिय िगाउि ुपिेछ । 

(७) कुिै संर्कु्त उपिििे बोिपत्र पेश गदाय बोिपत्र जिाित सिते पेश गिुयपिे भएिा त्र्स्तो बोिपत्र जिाित उपलिर्ि (१) 

बिोलजिकोसंर्कु्त उपििका सर् ैसाझदेािको िाििा ि सबै साझदेािको दालर्त्र् हुिे गिी जािी गरिएको हुि ुपिेछ । 
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(८) संर्कु्त उपिि सम्बन्धी अन्र् शतय बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा उल्िेख भए बिोलजि हुिेछ । 

३०. आलथवक र लर्त्तीय िमता खुल्िे कागजात माग गिव सकिेः (१) बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा बोिपत्रदाताको 

आलर्यक ि लर्िीर् क्षिता प्रिालणत गिे कागजात िाग गदाय लििायण कार्यको प्रकृलत अिसुाि दहेार्कािध्र्े कुिै र्ा सबै 

कागजात िाग गिय सलकिेछिः 

(क) लिजको बैंक स्टेटिणे्ट, 

(ख) लिजको व्र्र्सार् सम्बन्धी कािोर्ािको आलर्यक लर्र्िण, 

(ग) लिजको सम्पलि, दालर्त्र् तर्ा िाफा िोक्सािको लर्र्िण खलु्िे र्ासिात, 

(घ) लिजको आलर्यक ि लर्िीर् हलैसर्त खलु्िे अन्र् कुिा, ि 

(ङ) बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा उलल्िलखत अन्र् लर्र्िण । 

(२) उपलिर्ि (१) को खण्ड (ग) बिोलजिको र्ासिात िाग गदाय कािको प्रकृलत अिसुाि लर्गत दईु दलेख पाँि आलर्यक र्षयको 

र्ासिात िाग गिय सलकिेछ । 

३१. सब–कन्राकटरबाट काम गराउिे सभबन्धी व्यर्स्थाः (१) गाउँपालिकािे सर्–कन्राकटिबाटसिते लििायण कार्य 

गिाउि सक्िे गिी बोिपत्र आव्हाि गिे भएिा बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा दहेार्का कुिा उल्िेख गिुय पिेछिः 

(क) लिजिे सब–कन्राकटिबाट काि गिाउि सक्िे कुिा, 

(ख) अलधकति पच्िीस प्रलतशतसम्ि सर्–कन्राक्टिबाट कार्य गिाउि सलकिे कुिा ि सो को कार्य प्रकृलतको लर्र्िण, 

(ग) आर्श्र्कतािसुाि सर्–कन्राकटिको र्ोग्र्ताका आधाि । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि र्ोग्र्ताको आधाि उल्िेख गरिएकोिा बोिपत्रदातािे खरिद सम्झौता गिुय अलघ सब–

कन्राकटिको र्ोग्र्ताको आधाि पषु्टर्ांई गिे कागजात पेश गिुय पिेछ । 

पररच्छेद—५ 

बोिपत्र सभबन्धी व्यर्स्था 

३२. बोिपत्रको माध्यमद्वारा खररद गिुव पिनः (१) गाउँपालिकािे बीसिाख रूपैर्ाँभन्दा बढीको िािसािाि, सेर्ा र्ा कुिै 

लििायण कार्य गिाउँदा बोिपत्रको िाध्र्िद्वािा खरिद गिुय पिेछ । 

(२) ऐिको दफा १५ को अर्स्र्ािा अन्तिायलररर्स्तििा खिुा बोिपत्र आव्हाि गिी िािसािाि, लििायण कार्य र्ा अन्र् 

सेर्ाको खरिद गिुय पिेछ । 



 

19 

 

३३. एकमुष्ट दर लर्लधबाट गररिे खररदको कायवलर्लधः (१) गाउँपालिकािे कुिै र्ोग्र्ता आर्श्र्क िपिे प्रकृलतको दईु 

किोड रूपैर्ाँसम्ि िागत अिुिाि भएको लििायण कार्य खरिद गिुय पदाय िागत अििुाि सार्यजलिक गिी िालररर्स्तिको 

बोिपत्रको िाध्र्िद्वािा एकिषु्ट दि लर्लधको आधाििा प्रलतस्पधाय गिाई खरिद गिय सक्िेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि बोिपत्रदातािे बोिपत्र दालखिा गदाय कूि िागत अििुाििा लिलश्चत प्रलतशत घटी र्ा बढी 

प्रलतशतिा काि गिे एकिषु्ट दि कबोि गिी बोिपत्र पेश गिुय पिेछ । 

(३) उपलिर्ि (१) बिोलजिको लर्लध बहुर्षीर् सम्झौता गिुय पिे खरिद कािबाहीिा प्रर्ोग गिय सलकिे छैि । 

३४. उत्पादक र्ा अलधकृत लर्के्रताद्वारा लिधाररत दरमा (कयाटिग सलपङ्ग) लर्लधर्ाट गररिे खररदको कायवलर्लधः 

(१) गाउँपालिकािे हभेी इलक्र्पिने्ट, सर्ािी साधि, औजाि, िलेशििी, उपकिण, एक्सिे र्ा एिआिआई जस्ता स्र्ास््र् 

सेर्ाको िालग आर्श्र्क पिे उपिािजन्र् र्न्त्र र्ा र्स्तै अन्र् र्ालन्त्रक िािसािािहरू त्र्स्तो सिाि स्तिको िािसािाि 

उत्पादि र्ा लर्तिण गिे उत्पादक कम्पिी र्ा त्र्सको आलधकारिक लबिेतािाई कम्तीिा सात लदिदलेख बढीिा पन्र 

लदिसम्िको लिलखत सिूिा लदई प्रलतस्पधाय गिाई खरिद गिय सक्िेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि सिूिा प्रालप्त भएपलछ त्र्स्तो िािसािाि लबिी गिय िाहिे उत्पादक कम्पिी र्ा त्र्सको 

आलधकारिक लबिेतािे उत्पादिको आलधकारिक स्पेलशलफकेशि, गणुस्ति, िलू्र् ि सलुर्धा सलहतको लर्र्िण क्र्ाटिग र्ा 

ब्रोसि) संिग्ि िाखी गाउँपालिकािा लिर्देि दताय गिाउि ुपिेछ । 

 ति, र्सिी लिर्देि दताय गदाय बोिपत्र जिाित आर्श्र्क पिे छैि । 

(३) उपलिर्ि (२) बिोलजि दताय भएका उत्पादक कम्पिी र्ा त्र्सको आलधकारिक लबिेतािे पेश गिेको स्पेलशलफकेशि, 

गणुस्ति, िलू्र् ि सलुर्धा सलहतको लर्र्िण (क्र्ाटिग र्ा ब्रोसि) हिेी सिाि स्पेलशलफकेशि ि गणुस्ति भएका उत्पादिहरूको 

उत्पादक कम्पिी र्ा त्र्सको आलधकारिक लबिेताको सिूी तर्ाि गिुय पिेछ । 

(४) उपलिर्ि (३) बिोलजिको सिूीको आधाििा खरिद गरििे िािसािािको परििाण खोिी उत्पादक र्ा अलधकृत 

लबिेताबाट तोलकएको िलू्र् ि सलुर्धािध्र्े िलू्र्िा छुट र्ा सलुर्धािा र्प हुि सक्िे लर्र्िण सलहतको आलर्यक प्रस्तार् 

िाग गिुय पिेछ । 

(५) उपलिर्ि (४) बिोलजिको प्रस्तार् प्राप्त भएपलछ िलू्र्िा पाइिे छुट ि सलुर्धािा हुिे र्प सितेको आधाििा र्स 

लिर्िार्िी बिोलजि िलू्र्ाङ्कि गिी न्र्िूति िलू्र्ाङ्लकत सािभतू रुपिा प्रभार्ग्राही प्रस्तार्दाताको छिौट गिुय पिेछ । 

(६) उपलिर्ि (५) बिोलजि छिौट भएको प्रस्तार्दातासँग लिर्ि ११३ बिोलजि कार्यसम्पादि जिाित लिई खरिद सम्झौता 

गिुय पिेछ । 

(७) उपलिर्ि (१) बिोलजिको लर्लध बहुर्षीर् सम्झौता गिुय पिे खरिद कािबाहीिा प्रर्ोग गिय सलकिे छैि । 

३५. सीलमत बोिपत्र (लिलमटेड टेण्डररङ्ग) लर्लधर्ाट गररिे खररदको कायवलर्लधः (१) गाउँपालिकािे सीलित िात्रािा 

उपिव्ध भएको र्ा हुिे कुिै िािसािाि, लििायण कार्य, पिािशय सेर्ा र्ा अन्र् सेर्ा खरिद गिुय पिेिा त्र्स्तो प्रकृलतको 
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आपलूतयकताय, लििायण व्र्र्सार्ी, पिािशयदाता र्ा सेर्ाप्रदार्कहरू तीि र्ा सो भन्दा कि संख्र्ािा उपिब्ध भएको अर्स्र्ा 

र्लकि गिी त्र्स्ता आपलूतयकताय, लििायण व्र्र्सार्ी, पिािशयदाता र्ा सेर्ाप्रदार्कहरू बीि िात्र प्रलतरपधाय हुिे गिी पन्र 

लदिको बोिपत्र आह्वािको सिूिाको िाध्र्िद्वािा बोिपत्र र्ा प्रस्तार् िाग गिी खरिद गिय सक्िेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको लर्लध बहुर्षीर् सम्झौता गिुय पिे खरिद कािबाहीिा प्रर्ोग गिय सलकिे छैि । 

(३) सीलित बोिपत्र लर्लधको िाध्र्िबाट खरिद गिुय पदाय एक तह िालर्को अलधकािीको परू्यस्र्ीकृलत लिि ुपिेछ ।  

३६. ियाँ लििे पुरािो लदिे (बाई व्याक मेथड) लर्लधबाट गररिे खररदको कायवलर्लधः (१) गाउँपालिकािे आफिो 

स्र्ालित्र्िा िहकेो कुिै सर्ािी साधि, औजाि, िलेशििी उपकिण, र्न्त्र, िसार्ि, िि, लर्षालद र्ा र्स्तै प्रकृलतका अन्र् 

िािसािािहरूको उत्पादक कम्पिीिे तोकेको र्ािेन्टी र्ा ग्र्ािेन्टीको सिर्सीिा अर्लध पिूा भएपलछ िियतसम्भाि गिी 

सञ्िािििा ल्र्ाउँदा िागत प्रभार्कािी िहुिे ि त्र्स्तो उत्पादक कम्पिीिे तोकेको िापदण्ड अिरुूपको परिणाि िलदि े

र्ा पिुिःप्रर्ोग गिय िलिल्िे र्ा औलित्र्हीि हुिे ि त्र्स्ता िािसािाि जिस्र्ास््र् र्ा र्ातार्िणीर् दृलष्टिे भण्डािण गिी 

िाख्िे र्ा लििाि गिय सिते उपर्कु्त िहुिे अर्स्र्ा भएिा त्र्स्तो अर्स्र्ाको र्लकि गिी पिुािो िािसािाि सम्बलन्धत 

उत्पादक र्ा आलधकारिक लबिेता र्ा आपलूतयकतायिाई लफताय लदई सोही प्रकृलतको िर्ाँ िािसािाि सोही उत्पादक र्ा 

आलधकारिक लबिेता र्ा आपूलतयकतायबाट सट्टापट्टा गिी लिि सक्िेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि सट्टापट्टा गदाय त्र्स्तो िािसािािको उत्पादक र्ा आलधकारिक लबिेता र्ा आपलूतयकतायसँग पिुािो 

िािसािािको िलू्र्ाङ्कि प्रस्तार् लिई िर्ाँ िािसािािको लिधायरित लबिी िलू्र्िा पिुािो िािसािािको िलू्र्ाङ्लकत 

िकि कट्टा गिी खरिद सम्झौता गिी खरिद गिुय पिेछ । 

(३) र्स लिर्ि बिोलजि खरिद गरििे िर्ाँ िािसािाि िान्र्ता प्राप्त संस्र्ाबाट गणुस्ति प्रिालणत भएको हुि ुपिेछ । 

(४) उपलिर्ि (२) बिोलजि खरिद सम्झौता गदाय खरिद हुिे िर्ाँ िािसािािको जीर्ि िि पश्चात र्स लर्लध प्रर्ोग गिी पिुिः 

सट्टापट्टा गिय सलकिे र्ा िसलकिे कुिा खिुाउि ुपिेछ । 

(५) सार्यजलिक लिकार्िे उपलिर्ि (१) बिोलजि खरिद गदाय पिुािो िािसािाि ि बजाििा उपिब्ध िर्ाँ िािसािािको सूिी 

तर्ाि गिी लर्भागीर् प्रिखुबाट स्र्ीकृलत लिएि िात्र खरिद गिुय पिेछ । 

(६) उपलिर्ि (१) बिोलजिको लर्लध बहुर्षीर् सम्झौता गिुय पिे खरिद कािबाहीिा प्रर्ोग गिय सलकिे छैि । 

३७. स्र्देशी बोिपत्रदाताहरू बीच मात्र प्रलतस्पधाव गराई खररद गररिेः (१) ऐिको दफा ११ को उपदफा (२) बिोलजि 

एक ििणको खिुा बोिपत्र आह्वाि गदाय दईु किोड रूपैर्ाँभन्दा बढी ि एक अिब रूपैर्ाँसम्िको िागत अिुिाि भएको 

लििायण कार्यको खरिदिा ऐिको दफा १५ को अर्स्र्ािा बाहके िालररर्स्तिको खिुा बोिपत्रको िाध्र्िद्वािास्र्दशेी 

बोिपत्रदाताहरू बीि िात्र प्रलतस्पधाय गिाई खरिद गिुय पिेछ । 
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(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि खरिद गिुय पदाय प्रालर्लधक ि आलर्यक प्रस्तार् दईु अिग अिग खाििा िाखी लसिबन्दी गिी 

प्रत्र्ेक खािको बालहि कुि प्रस्तार् हो स्पष्ट रूपिे उल्िेख गिी दरु् ैप्रस्तार्िाई अको छुटै्ट बालहिी खाििा लसिबन्दी गिी 

बोिपत्र पेश गिुयपिे व्र्होिा बोिपत्र आह्वािको सिूिा ि बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा खिुाउि ुपिेछ । 

(३) उपलिर्ि (२) बिोलजि बोिपत्र सम्बन्धी कागजात तर्ाि गदाय प्रालर्लधक प्रस्तार्को िालग लिर्ि २६, २७, २८ ि २९ 

बिोलजिको प्रालर्लधक तर्ा आलर्यक ि लर्िीर् क्षिता प्रिालणत गिे र्ोग्र्ताको आधाि उल्िेख गिुय पिेछ । 

(४) उपलिर्ि (३) बिोलजिको प्रालर्लधक प्रस्तार् ऐिको दफा ३२ बिोलजिको प्रलिर्ाबाट खोिी दफा २३ ि लिर्ि ६९, 

७०, ७१ ि ७२ बिोलजि पिीक्षण गिी सािभतू रूपिा प्रभार्ग्राही बोिपत्र लिधायिण गिुय पिेछ । 

(५) उपलिर्ि (४) बिोलजिका र्ोग्र्ताको सबै आधाििा सफि हुिे बोिपत्र सािभतू रूपिा प्रभार्ग्राही बोिपत्र िालििेछ ि 

त्र्स्तो सफि सबै बोिपत्रदाताहरूिाई आलर्यक प्रस्तार् खोल्िे स्र्ाि, लिलत ि सिर् उल्िेख गिी सो लिलत ि सिर्िा 

उपलस्र्त हुि कम्तीिा सात लदिको अर्लध लदई सिूिा गिुय पिेछ । 

(६) उपलिर्ि (४) बिोलजि प्रालर्लधक प्रस्तार्को िलू्र्ाङ्कि गदाय र्ोग्र्ताको आधाििा असफि हुिे सबै बोिपत्रदाताहरूको 

आलर्यक प्रस्तार् सम्बलन्धत बोिपत्रदाताहरूिाई लफताय गिुय पिेछ । 

(७) उपलिर्ि (४) बिोलजि सफि बोिपत्रदाताहरूको लिर्ि ६८ बिोलजिको प्रलिर्ाबाट आलर्यक प्रस्तार् खोिी ऐिको 

दफा २५ ि लिर्ि ६९, ७३, ७४ बिोलजि आलर्यक तर्ा लर्शषे िलू्र्ाङ्कि गिी न्र्िूति िलू्र्ाङ्लकत सािभतू रूपिा 

प्रभार्ग्राही बोिपत्रको छिौट गिुय पिेछ । 

३८. संयुक्त उपक्रमबाट सहभागी हुिु पिनः (१) ऐिको दफा १५ बिोलजि आह्वाि गरिएको एक अबय रूपैर्ाँ भन्दा िालर्पाँि 

अबय रूपैर्ाँसम्िको िागत अििुाि भएको लििायण कार्य सम्बन्धी अन्तिायलररर्स्तिको बोिपत्रिा सहभागी हुि िाहि े

लर्दशेी फिय, संस्र्ा र्ा कम्पिीिे स्र्दशेी फिय, संस्र्ा र्ा कम्पिीसँग संर्कु्त उपिि गिी सहभागी हुिपुिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको खरिद कािबाहीिा लिर्ि ३७ को व्र्र्स्र्ा िाग ूहुिेछ । 

३९. लिमावण कायवको आलथवक प्रस्तार् माग गरी खररद गिन कायवलर्लधः (१) ऐिको दफा५९ को उपदफा (७) 

बिोलजिखरिद सम्झौता अन्त्र् भई सोही दफाको उपदफा (९) बिोलजि त्र्स्तो लििायण कार्य खरिद गिुय पदाय ऐिको दफा 

(२५) बिोलजि छिौट भएका बोिपत्रदाताहरूिाई पन्र लदिको म्र्ाद लदई आलर्यक प्रस्तार् िाग गिी खरिद गिय सलकिेछ। 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको म्र्ाद लदई खरिद गिुय पदाय लसिबन्दी आलर्यक प्रस्तार् िात्र पेश गिुय पिे व्र्होिा खिुाउि ुपिेछ। 

(३) उपलिर्ि (१) बिोलजि खरिद गिे प्रर्ोजिको िलग बोिपत्र सम्बन्धी कागजात तर्ाि गदाय खरिद सम्झौता अन्त्र् हुदँाको 

सिर्सम्ि लडजाइि र्ा िागत अििुाि अिरुूप सम्पन्ि भइसकेको कार्यहरू कट्टा गिी बाँकी कािको िालग आर्श्र्कता 

अिसुािको लडजाइि र्ा िागत अििुाि परििाजयि गिाई लिर्ि (६) बिोलजि स्र्ीकृत भएको हुि ुपिेछ । 
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(४) उपलिर्ि (१) बिोलजिको आलर्यक प्रस्तार् लिर्ि ६८ बिोलजिको प्रलिर्ाबाट खोिी ऐिको दफा २५ ि लिर्ि ६९, ७३ 

ि ७४ बिोलजि आलर्यक तर्ा लर्शेष िलू्र्ाङ्कि गिी न्र्िूति िलू्र्ाङ्लकत सािभतू रुपिा प्रभार्ग्राही बोिपत्रको छिौट 

गिुय पिेछ । 

४०. पूर्वयोग्यता सभबन्धी कागजातमा उल्िेख गिुव पिन कुराः गाउँपालिकािे परू्यर्ोग्र्ता लिधायिण गिी बोिपत्र आव्हाि 

गिे भएिा त्र्स्तो बोिपत्र आव्हाि गिुयअलघ परू्यर्ोग्र्ता सम्बन्धी कागजात तर्ाि गिुय पिेछ । त्र्स्तो परू्यर्ोग्र्ता सम्बन्धी 

कागजातिा दहेार्का कुिा उल्िेख गिुय पिेछिः 

(क) प्रस्तालर्त कािको िालग आर्श्र्क पिे र्ोग्र्ता ि संर्कु्त उपििको हकिा साझदेािको र्ोग्र्ता, 

(ख) प्रस्तार्दातािे आफ्िो र्ोग्र्ता ि ग्राह्यता पलुष्ट गिय पेश गिुय पिे कागजात ि जािकािी, 

(ग) िािसािाि र्ा लििायण कार्यको छुट्टा छुटै्ट सिहू र्ा प्र्ाकेज बिाई खरिद गिुय पिे भएिा त्र्स्तो सिहू र्ा प्र्ाकेज , 

(घ) प्रस्तार् तर्ाि गिे तरिका, 

(ङ) परू्यर्ोग्र्ताको प्रस्तार् िलू्र्ांङ्कि गिे प्रकृर्ा, 

(ि) खरिद सम्झौताका िखु्र् िखु्र् शतय, 

(छ) सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्िे परू्यर्ोग्र्ता सम्बन्धी कागजातिा उल्िेख गिुयपिे भिी सिर् सिर्िा लिधायिण 

गिेका अन्र् लर्षर्,  

(ज) परू्यर्ोग्र्ताको प्रस्तार् पेशगिे तरिका स्र्ाि, अलन्ति लिलत ि सिर् । 

४१. पूर्वयोग्यताको आधार स्र्ीकृत गराउिु पिनः गाउँपालिकािे परू्यर्ोग्र्ताको प्रस्तार् आव्हाि गिुय अलघ लिर्ि २६ र्ा 

२७ बिोलजि लिधायरित परू्यर्ोग्र्ताका आधाि अध्र्क्षबाट स्र्ीकृत गिाउि ुपिेछ । 

४२. पूर्वयोग्यताको कागजात उपिब्ध गराउिु पिनः (१) गाउँपालिकािे परू्यर्ोग्र्ता सम्बन्धी कागजात तर्ाि गिय िागेको 

खियको आधाििा इच्छुक व्र्लक्त, फिय, संस्र्ा र्ा कम्पिीबाट दहेार् बिोलजिको दस्तिु लिई परू्यर्ोग्र्ता सम्बन्धी कागजात 

उपिव्ध गिाउि ुपिेछ । 

(क) दईु किोड रूपैर्ाँभन्दा िालर् दश किोड रूपैर्ाँसम्िको िालग पाँि हजाि रूपैर्ाँ, 

(ख) दश किोड रूपैर्ाँभन्दा िालर् पच्िीस किोड रूपैर्ाँसम्िको िालग दश हजाि रूपैर्ाँ, 

(ग) पच्िीस किोड रूपैर्ाँभन्दा िालर् जलतसकैु िकिका िालग पन्र हजाि रूपैर्ाँ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको कागजातिा प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत र्ा लिजिे तोकेको कियिािीको दस्तखत ि 

कार्ायिर्को छाप िागकेो हुि ुपिेछ । परू्यर्ोग्र्ता सम्बन्धी कागजात अन्र् लिकार्बाट सिेत उपिब्ध गिाउि सलकिेछ । 
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४३. योग्य आरे्दकको छिौटः (१) िलू्र्ांङ्कि सलिलतिे परू्यर्ोग्र्ताको आर्देकद्धािा परू्यर्ोग्र्ता सम्बन्धी कागजातिा 

उलल्िलखत र्ोग्र्ताका प्रत्र्ेक आधाि पिूा गिे िगिेको लर्षर्िा आर्श्र्क पिीक्षण गिुय पिेछ । त्र्सिी पिीक्षण गदाय 

र्ोग्र्ताका सबै आधाि पिूा गिे आर्देक र्ोग्र्ता पिीक्षणिा छिौट भएको िालििे ि सर्ै र्ोग्र्ताका आधाि पिूा िगिे 

आर्देक छिौट भएको िालििे छैि । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको पिीक्षणिा छिौट भएका परू्यर्ोग्र्ताको आर्देक सम्बलन्धत खरिद कािबाहीको िालग बोिपत्र 

पेश गिय र्ोग्र् भएको िालििेछ । 

४४. प्रलतरे्दि पेश गिुव पिनः (१) िलू्र्ांङ्कि सलिलतिे लिर्ि ४३ बिोलजि गिेको पिीक्षणको लर्स्ततृ लर्शे्लषण सलहतको 

प्रलतर्देि तर्ाि गिी िलू्र्ांङ्कि कार्य शरुु गिेको लिलतिे पन्र लदिलभत्रिा पेश गिुय पिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको प्रलतर्देििा िलू्र्ांङ्कि सलिलतिे दहेार्का कुिा खिुाउि ुपिेछिः 

 (क) आर्देकको िाि ि ठेगािा, 

(ख) आर्देकको र्ोग्र्ताको प्रत्र्ेक आधाि पलुष्ट गिे कागजात, 

(ग) तालिका आर्श्र्क भए त्र्स्तो तालिका, 

(घ) संर्कु्त उपििको रुपिा प्रस्तार् पेश गरिएको भए संर्ुक्त उपिि सम्बन्धी कागजात पणूय भए र्ा िभएको ि त्र्स्तो 

उपििको प्रत्र्ेक साझदेािको लहस्सा ि दालर्त्र्, 

(ङ) िािसािाि र्ा लििायण कार्यको छुट्टा छुटै्ट सिहू र्ा प्र्ाकेज बिाई खरिद गिुय पिे भएिा त्र्स्तो सिहू ि प्र्ाकेजको पिीक्षण 

गिय अपिाईएको प्रलिर्ा तर्ा त्र्स्तो सिहू ि प्र्ाकेजको खरिद कािबाहीिा भाग लििको िालग छिौट भएका आर्देक, 

(ि) आर्देक छिौट हुि ुर्ा िहुिकुो कािण । 

४५. बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा उल्िेख गिुव पिन कुराः गाउँपालिकािे बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा ऐिको दफा 

१३ िा उलल्िलखत कुिाको अलतरिक्त आर्श्र्कतािसुाि दहेार्का कुिा उल्िेख गिय सक्िेछिः 

(क) प्रस्तालर्त कािको र्ोजिा, िक्शा, 

(ख) लर्ि अफ क्र्ालन्टटीज, 

(ग) िािसािािको परििाण, 

(घ) बोिपत्रदातािे गिुयपि ेभपैरि आउिे काि, 

(ङ) िािसािाि आपलूतय गिे, लििायण कार्य सम्पन्ि गिे सिर्, 

(ि) र्ािेण्टी तर्ा िियत संभाि सम्बन्धी व्र्र्स्र्ा, 
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(छ) बोिपत्रदातािे प्रदाि गिुयपिे आर्श्र्क तालिि ि सपुिीर्के्षणको लकलसि ि परििाण, 

(ज) आपलूतय गरििे िािसािाि र्ा जगडेा पाटयपजूायहरु िर्ाँ ि सक्किी हुिपुिे कुिा, 

(झ) प्रस्तालर्त खरिदको िालग आर्श्र्क पिे िकि प्राप्त हुिे स्रोत । 

(ञ) सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्िे लिधायिण गिेका अन्र् कुिाहरू । 

४६. भेदभार् गिव िहुिेः (१) ऐिको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) ि दफा १४ को उपदफा (८) को अर्स्र्ािा 

र्ाहके खरिद कािबाहीिा बोिपत्रदातािाई लिजको िालररर्ताको आधाििा भदेभार् गिुय हुदैि । 

(२) बोिपत्र सम्बन्धी कागजात बिोलजि आर्श्र्क पिे कुिै लिखत बोिपत्रदातािे प्राप्त गिय िसकेको अर्स्र्ािा लिजिे 

पेश गिेको त्र्स्तो लिखत सिहको अन्र् लिखतिाई िान्र्ता लदि ुपिेछ । 

४७. एजेन्टको लर्र्रण उल्िेख गिुव पिनः (१) लर्दशेी बोिपत्रदातािे बोिपत्र पेश गदाय िेपाििा आफ्िो एजणे्ट लिर्कु्त 

गिेको िहछे भिे लिजिे त्र्स्तो एजने्टको सम्बन्धिा दहेार्का लर्र्िण उल्िेख गिुय पिेछिः 

(क) एजणे्टको िाि ि ठेगािा, 

(ख) एजणे्टिे पाउिे कलिशिको अङ्क, िदु्राको लकलसि ि भकु्तािीको तरिका, 

(ग) एजणे्टसँगको अन्र् कुिै शतय, 

(घ) स्र्ािीर् एजणे्ट भए लिजको स्र्ार्ी िेखा िम्बि दताय प्रिाणपत्रको प्रिालणत प्रलतलिलप ि लिजिे एजणे्ट हुि स्र्ीकाि गिेको 

पत्र । 

(२) लर्दशेी बोिपत्रदाताको तफय बाट एजणे्टिे बोिपत्र पेश गदाय उपलिर्ि (१) को खण्ड (ख) ि (ग) िा उलल्िलखत कुिा स्पष्ट 

रुपिा उल्िेख गिुय पिेछ । 

(३) लर्दशेी बोिपत्रदातािे उपलिर्ि (१) िा उलल्िलखत कुिा स्पष्ट रुपिा िखिुाएिा र्ा स्र्ािीर् एजणे्ट िभएको भिी बोिपत्र 

पेश गिेकोिा पलछ एजणे्ट भएको प्रिालणत भएिा र्ा एजणे्टिाई लदिे कलिशि कि उल्िेख गिेकोिा पलछ एजणे्टिे बढी 

कलिशि लिएको प्रिालणत भएिा त्र्स्तो बोिपत्रदातािाई गाउँपालिकाका लिर्ि १५२ बिोलजि कािो सिूीिा िाख्िे 

कािर्ाही गिुय पिेछ । 

४८. बोिपत्रदाताको ग्राह्यता सभबन्धी आधार र कागजात उल्िेख गिुव पिनः (१) गाउँपालिकािे बोिपत्र सम्बन्धी 

कागजातिा बोिपत्रदाताको ग्राह्यता (ईलिलजलर्लिटी) को आधाि तर्ा त्र्स्तो आधाि प्रिालणत गिय बोिपत्रदातािे पेश 

गिुय पिे कागजातको प्रलतलिलप सिते उल्िेख गिुय पिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) िा उलल्िलखत कागजात दहेार् बिोलजि हुिेछिि्ः– 

(क) फिय, संस्र्ा र्ा कम्पिी दतायको प्रिाणपत्र, 
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(ख) व्र्र्सार् दतायको ईजाजतपत्र, 

स्पष्टीकरणः र्स खण्डको प्रर्ोजिको िालग “व्र्र्सार् दतायको इजाजतपत्र” भन्िािे लििायण व्र्र्सार्ीिे लििायण व्र्र्सार् 

सञ्िािि गिे उद्दशे्र्िे लििायण व्र्र्सार्ी सम्बन्धी प्रिलित काििू बिोलजि प्राप्त गिेको प्रिाणपत्र सम्झि ुपछय । 

(ग) िलू्र् अलभर्लृद्घ कि दताय प्रिाणपत्र ि स्र्ार्ी िेखा दताय िम्बि (प्र्ाि) प्रिाणपत्र, 

(घ) गाउँपालिकािे तोकेको अर्लधसम्िको आन्तरिक िाजश्व लर्भागबाट प्राप्त कि िकु्ता गिेको प्रिाणपत्र र्ा कि लर्र्िण पशे 

गिेको कागजात र्ा आर् लर्र्िण पेश गिय म्र्ाद र्प भएको लिस्सा र्ा प्रिाण । 

(ङ) बोिपत्रदातािे खरिद कािबाहीिा भाग लिि अर्ोग्र् िभएको, प्रस्तालर्त खरिद कािबाहीिा आफ्िो स्र्ार्य िबालझएको 

ि सम्र्लन्धत पेशा र्ा व्र्र्सार् सम्बन्धी कसिूिा आफूिे सजार् िपाएको भिी लिलखत रुपिा गिेको घोषणा, 

(ि) गाउँपालिकािे आर्श्र्क ठािेको अन्र् कागजात । 

(३) उपलिर्ि (२) िा जिुसकैु कुिा िेलखएको भएता पलि गैि बालसन्दा बोिपत्रदातािे सो उपलिर्िको खण्ड (ग) ि   (घ) 

बिोलजिका कागजात पेश गिुय पिे छैि । 

(४) बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा उपलिर्ि (२) बिोलजिका कागजात उल्िेख गिय छुटेिा र्ा स्पष्ट रुपिा उल्िेख िभएिा 

र्ा अन्र् कुिै कुिा संशोधि गिुय पिेिा बोिपत्र पेश गिे अर्लधलभतै्र िालररर् स्तिको दलैिक सिािािपत्रिा ि 

अन्तिायलररर्स्तिको बोिपत्रको हकिा अन्तिायलररर् सञ्िाि िाध्र्ििा प्रकाशि गिी त्र्स्ता कागजात उल्िेख गिय, स्पष्ट 

गिय र्ा संशोधि गिय सक्िेछ । 

ति, र्सिी सिूिा प्रकाशि गदाय बोिपत्रदातािाई बोिपत्र पेश गिय र्प सिर् आर्श्र्क पिे भएिा बोिपत्र पेश गिे अलन्ति 

सिर् सिेत बढाउि ुपिेछ । 

(५) उपलिर्ि (१) ि (२) बिोलजिका कागजात पेश िगिे बोिपत्रदाताको बोिपत्र उपि कािबाही हुिे छैि । 

४९. बोिपत्रको भाषाः (१) ऐि ि र्स लिर्िार्िीिा अन्र्र्ा व्र्र्स्र्ा भएकोिा र्ाहके, परू्यर्ोग्र्ता सम्बन्धी कागजात, 

बोिपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्तार् आव्हाि सम्बन्धी कागजात, परू्यर्ोग्र्ता, बोिपत्र र्ा प्रस्तार् आव्हािको सिूिा ि 

खरिद सम्झौता सम्भर् भएसम्ि िेपािी भाषािा ि सम्भर् िभए अगं्रेजी भाषािा तर्ाि गिुय पिेछ । 

(२) बोिपत्रदातािे िेपािी र्ा अगं्रेजी दरु् ैभाषािा िेलखएको खरिद सम्बन्धी कागजात र्ा िलुद्रत सािग्री पेश गिय सक्िेछि।् 

ति, त्र्स्तो कागजात र्ा िलुद्रत सािग्रीको सम्बलन्धत अशं सम्बलन्धत दशेको आलधकारिक संस्र्ाबाट अगं्रेजी भाषािा अिरु्ाद 

गरिएको हुि ुपिेछ ि त्र्स्तो कागजात र्ा िलुद्रत सािग्री ि त्र्सिी अिरु्ालदत अंशिा िेलखएको कुिािा कुिै लद्वलर्धा भएिा 

अिरु्ालदत अंश िान्र् हुिेछ । 

५०. मािसामािको प्रालर्लधक लर्र्रणमा उल्िेख गिुव पिन कुराः गाउँपालिकािे बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा 

िािसािािको प्रालर्लधक लर्र्िण उल्िेख गदाय आर्श्र्कता अिसुाि दहेार्का कुिा उल्िेख गिुय पिेछिः 
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(क) प्रस्तालर्त कािको र्ोजिा, िक्शा ि लडजाईि, 

(ख) लर्ि अफ क्र्ालन्टटीज, 

(ग) िािसािािको सान्दलभयक भौलतक तर्ा िसार्लिक लर्शषेता, अपेलक्षत कार्यसम्पादि सम्बन्धी लर्शषेता, 

(घ) प्रालर्लधक बिार्ट (कन्फीग्र्िेुशि) 

(ङ) िािसािािको आर् ुअर्लधभिको िालग आर्श्र्क पिे जगडेा पाटयपजूाय ि उलल्िलखत सेर्ा उपिब्ध हुिे र्ा िहुिे, 

(ि) बोिपत्रका सार् पेश गिुयपिे िािसािािको लर्र्िणात्िक पलुस्तका र्ा िििूा, 

(छ) अपेलक्षत कार्यसम्पादि तर्ा गणुस्ति प्रत्र्ाभलूतको लर्र्िण, 

(ज) र्ािेण्टी तर्ा िियत सम्भाि सम्बन्धी व्र्र्स्र्ा, 

(झ) िािसािािबाट र्ातार्िणिा कुिै प्रभार् पिे भए त्र्स्तो प्रभार् ि त्र्स्तो प्रभार् कि गिय अपिाउि ुपिे िापदण्ड, 

(ञ) आपलूतय भएको िािसािाि बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा उल्िेख भएको स्पेलसलफकेशि बिोलजिको भए िभएको कुिा 

पिीक्षण गिय अपिाइिे िापदण्ड ि तरिका,  

(ट) गाउँपालिकािे लिधायिण गिेको अन्र् आर्श्र्क कुिाहरु । 

५१. लिमावण कायवको प्रालर्लधक लर्र्रणमा उल्िेख गिुव पिन कुराः गाउँपालिकािे बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा 

लििायण कार्यको प्रालर्लधक लर्र्िण उल्िेख गदाय आर्श्र्कता अिसुाि दहेार्का कुिाहरु उल्िेख गिुय पिेछिः  

(क) प्रस्तालर्त लििायण कार्यको कार्यक्षेत्र ि उद्दशे्र्, 

(ख) लििायणस्र्िको भौलतक प्रकृलत ि अर्स्र्ा, 

(ग) प्रस्तालर्त लििायण कार्यको लडजाईि, लििायण, उपकिण जडाि (इिेक्शि), उत्पादि, जडाि (इन्स्टिेशि) जस्ता कार्यको 

लर्र्िण, 

(घ) लििायण कार्यको हिेक एकाई आईटिको अििुालित परििाण भएको लर्ि अफ क्र्ालन्टलटज, 

(ङ) लििायण कार्यबाट र्ातार्िणिा प्रभार् पिे भए त्र्स्तो प्रभार्को लर्र्िण ि त्र्स्तो प्रभार् कि गिय अपिाउि ुपिे िापदण्ड, 

(ि) िकेालिकि, स्र्ालिटिी तर्ा ल्पलम्बङ्ग ि लर्द्यतु जडाि सम्बन्धी काि सिते गिुयपिे भए सो काि सम्बन्धी लर्शषे 

प्रालर्लधक स्पेलसलफकेशि, 

(छ) आपलूतय गिुयपिे उपकिण ि पाटपजूायको लर्स्ततृ लर्र्िण, 

(ज) अपेलक्षत कार्यसम्पादि र्ा गणुस्तिको प्रत्र्ाभलूत सम्बन्धी लर्र्िण, 
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(झ) लििायण कार्यको लर्लभन्ि ििणिा गरििे लििीक्षण तर्ा पिीक्षण, 

(ञ) कार्य सम्पन्ि पिीक्षण (कम्प्िीसि टेष्ट), 

(ट) लििायण कार्य सम्पन्ि भएपलछ लििायण व्र्र्सार्ीिे उपिब्ध गिाउि ुपिे प्रालर्लधक कागजात,लििायण भए बिोलजिको दरुुस्त 

(एज लबल्ट) िक्शा, आर्श्र्कता अिसुाि उपकिण सञ्िाििपलुस्तका (अपिेलटङ्ग म्र्ािुअि), 

(ठ) लििायण कार्य स्र्ीकाि गियको िालग गाउँपालिकािे गिुयपिे लििीक्षण ि कार्यसम्पादि (पिफििने्स) पिीक्षण, 

(ड) लििायण कार्य प्रािम्भ ि सम्पन्ि गिे सिर्को कार्यतालिका,  

(ढ) गाउँपालिकािे लिधायिण गिेको अन्र् आर्श्र्क कुिा । 

५२. अन्य सेर्ाको लर्र्रणमा उल्िेख गिुवपिन कुराः बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा अन्र् सेर्ाको लर्र्िण उल्िेख गदाय 

आर्श्र्कता अिुसाि दहेार्का कुिा खिुाउि ुपिेछिः 

(क) सेर्ाको प्रर्ोजि ि कार्यक्षेत्र, 

(ख) अपेलक्षत कार्यसम्पादि, सेर्ा प्रदार्किे प्रदाि गिुयपिे काि ि सेर्ा, 

(ग) बोिपत्रदातािे बोिपत्रसार् उपिब्ध गिाउि ुपिे लर्र्िणात्िक पलुस्तका र्ा िििूा, 

(घ) सेर्ा प्रदार्किे पाििा गिुयपिे शतय, 

(ङ) सेर्ा प्रदार्किे प्रदाि गिेको सेर्ा िलू्र्ांङ्कि गिे आधाि ि तरिका, 

(ि) काि र्ा सेर्ाको गणुस्ति पिीक्षण ि लििीक्षण, 

(छ) कार्यसम्पादि ि गणुस्ति प्रत्र्ाभलूतको लर्र्िण, 

(ज) सेर्ा प्रदार्किे प्रदाि गिुयपिे तालिि ि सपुिीर्के्षणको लकलसि ि परििाण,  

(झ) गाउँपालिकािे लिधायिण गिेका अन्र् आर्श्र्क कुिा । 

५३. बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा समारे्श गिुव पिन कागजातः गाउँपालिकािे खरिद गरििे िािसािाि, लििायण कार्य 

र्ा अन्र् सेर्ाको प्रकृलतिाई लर्िाि गिी बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा आर्श्र्कतािसुाि दहेार्का कागजात सिार्शे गिुय 

पिेछिः 

(क) बोिपत्र लिदलेशका तर्ा बोिपत्र फािाि, 

(ख) बोिपत्र जिाितको ढाँिा, 

(ग) कार्यसम्पादि जिाितको ढाँिा, 
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(घ) पेश्की भकु्तािी जिाितको ढाँिा, 

(ङ) खरिद सम्झौताको शतय ि िििूा, 

(ि) स्पेलसलफकेशि ि िक्सा, 

(छ) कार्य प्रािम्भ ि सम्पन्ि गि ेसिर्को कार्य तालिका, भकु्तािी गरििे िदु्रा, सािग्री उपिव्ध हुि सक्िे स्रोत ि स्र्ाि, ि 

(ज) ऐिको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बिोलजिको लर्र्िण, 

(झ) बोिपत्रसार् पेश गरिएका कागजातको र्धैताको लर्षर्िा सम्बलन्धत बोिपत्रदाता लजम्िरे्ाि हुिे लर्षर्,  

(ञ) गाउँपालिकािे आर्श्र्क ठािेका अन्र् कागजात । 

५४. बोिपत्र तयार गिन र पेश गिन लिदनशिः (१) गाउँपालिकािे बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा बोिपत्र तर्ाि गिे ि पेश 

गिे लिदशेि लददा दहेार्का लर्षर्का सम्र्न्धिा लिदशेि लदि सक्िेछिः 

(क) बोिपत्र तर्ाि गिे भाषा, 

(ख) अन्तिायलररर् व्र्ापाििा प्रर्कु्त हुिे शव्दार्िी ईन्टििेशिि किलसयर्ि टियस ्(ईन्कोटम्र्स) अिसुाि िलू्र् अलभव्र्क्त गिे 

तरिका, 

(ग) संर्कु्त उपिि बािे आर्श्र्क जािकािी, 

(घ) बोिपत्रदातािे बोिपत्रसार् पेश गिुयपिे कागजातको सूिी, 

(ङ) बोिपत्रदातािे पेश गिुयपिे िािसािािको िििूा ि िििूाको संख्र्ा, 

(ि) िािसािाि खरिदको हकिा िािसािािको लििायतािे लसफारिस गिेको त्र्स्तो िािसािािको जगडेा पाटपजूायहरुको सिूी 

तर्ा लिजसँग िहकेो प्रत्र्ेक पाटयपजूायको िौज्दात परििाण, प्रलत एकाई िलू्र् ि खरिद सम्झौताको अर्लध सिाप्त भएपलछ 

त्र्स्तो पाटयपजूायको िलू्र् र्ढ्िे िर्ढ्िे सम्बन्धी कुिा उल्िेख गिुयपिे िपिे, 

(छ) बोिपत्रदातािे आपलूतय गिे िािसािािको उत्पादक, उत्पादि भएको दशे, ब्राण्ड, िोडि ि क्र्ाटिग िम्र्ि बोिपत्रिा 

खिुाउि ुपिे कुिा, 

(ज) खरिद कािबाहीका सम्बन्धिा बोिपत्रदातािे कुिै कुिा बझु्ि पिेिा त्र्स्तो कुिा स्पष्ट गिय गाउँपालिकाबाट तोलकएको 

सम्पकय  कियिािीको िाि, पद ि ठेगािा, 

(झ) बोिपत्रदातािे खरिद सम्झौता बिोलजि गाउँपालिकाका कियिािीिाई तालिि प्रदाि गिुयपिे भए र्ा त्र्स्तो लिकार्िाई 

प्रलर्लध हस्तान्तिण गिुयपिे भए सो सम्बन्धी कुिा, 

(ञ) ऐिको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ४) बिोलजि प्रालर्लधक क्षिता गणिा िहुिे कुिा, 
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(ट) दालखिा भएका बोिपत्र स्र्ीकृत र्ा अस्र्ीकृत गिे अलधकाि गाउँपालिकािा सिुलक्षत िहकेो व्र्होिा,  

(ठ) गाउँपालिकािे आर्श्र्क ठािेका अन्र् कुिा । 

५५. बोिपत्र सभबन्धी कागजात स्र्ीकृत गिुव पिनः बोिपत्र सम्बन्धी कागजात बोिपत्र आह्वाि अगार् ैप्रिखु प्रशासकीर् 

अलधकृत र्ा लिजिे तोकेको अलधकृतिे स्र्ीकृत गिुय पिेछ । 

५६. बोिपत्र सभबन्धी कागजातको दस्तुरः (१) बोिपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गिय िाहिे इच्छुक व्र्लक्त, फिय, संस्र्ा 

र्ा कम्पिीिे प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत र्ा लिजिे तोकेको अलधकृतको दस्तखत ि कार्ायिर्को छाप िागकेो बोिपत्र 

सम्बन्धी कागजात गाउँपालिका र्ा तोलकएको अन्र् लिकार्बाट दहेार् बिोलजिकोदस्तिु लतिी लिि ुपिेछिः 

(क) बीस िाख रूपैर्ाँभन्दा िालर् दईु किोड रूपैर्ाँसम्िको िालग तीि हजाि रूपैर्ाँ, 

(ख) दईु किोड रूपैर्ाँभन्दा िालर् दश किोड रूपैर्ाँसम्िको िालग पाँि हजाि रूपैर्ाँ, 

(ग) दश किोड रूपैर्ाँभन्दा िालर् पच्िीस किोड रूपैर्ाँसम्िको िालग दश हजाि रूपैर्ाँ, 

(घ) पच्िीस किोड रूपैर्ाँभन्दा िालर् जलतसकैु िकिका िालग बीस हजाि रूपैर्ाँ 

(२) कुिै व्र्लक्त, फिय, कम्पिी र्ा संस्र्ािे उपलिर्ि (१) बिोलजिको दस्तिु ि िाग्िे हुिाक र्ा कुिीर्ि िहसिु लतिी बोिपत्र 

सम्बन्धी कागजात र्ा प्रस्तार् आव्हाि सम्बन्धी कागजात पठाईलदि लिलखत अििुोध गिेिा गाउँपालिकािे त्र्स्तो व्र्लक्त, 

फिय, कम्पिी र्ा संस्र्ािाई हुिाक र्ा कुरिर्ि िाफय त बोिपत्र सम्बन्धी कागजात पठाई लदि ुपिेछ । 

ति, त्र्सिी पठाउँदा त्र्स्तो व्र्लक्त, फिय, कम्पिी र्ा संस्र्ािे बोिपत्र सम्बन्धी कागजात सिर्िा िै प्राप्त गिय िसकेिा सोका 

िालग गाउँपालिका जर्ाफदहेी हुिेछैि । 

५७. बोिपत्रको सूचिामा िागत अिुमाि खुिाउिु पिनः दईु किोड रूपैर्ाँसम्िको िागत अििुाि भएको लििायण कार्यको 

बोिपत्र आब्हािको सिूिािा िागत अिुिाि िकि खिुाउि ुपिेछ । 

५८. बोिपत्र आह्वािको सूचिामा खुिाउिु पिन कुराः गाउँपालिकािे ऐिको दफा १४ िा उलल्िलखत कुिाका अलतरिक्त 

बोिपत्र आह्वािको सिूिािा दहेार् बिोलजिका र्प कुिा सिते खिुाउि ुपिेछिः 

(क) िालररर् र्ा अन्तिायलररर्स्तिको बोिपत्रको जािकािी, 

(ख) परू्यर्ोग्र्ता, र्ोग्र्तासलहत र्ा र्ोग्र्तािलहत बोिपत्रको जािकािी, 

(ग) बोिपत्र आह्वाि गरिएको खरिद लर्लधको जािकािी, 

(घ) लर्द्यतुीर् बोिपत्र दालखिा गिे तरिकाको जािकािी, 

(ङ) लिर्ि ३३ को उपलिर्ि (१) बिोलजि िागत अिुिािको िकि,  
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(ि) लिर्ि ३५ बिोलजिको सीलित बोिपत्र भए त्र्स्तो सीलित बोिपत्रदातािाई लदिपुिे सिूिा, 

(छ) ऐिको दफा १४ को उपदफा (८) बिोलजिको बोिपत्र भए स्र्दशेी बोिपत्रदातािे िात्र भाग लिि पाउिे कुिा, 

(ज) ऐिको दफा १४ को उपदफा (११) बिोलजिको बोिपत्र भए स्र्दशेी लििायण व्र्र्सार्ीसँगको संर्कु्त उपिििे 

प्रार्लिकता पाउिे कुिा, 

(झ) ऐि बिोलजि कािोसिूीिा पिेको व्र्लक्त, फिय, संस्र्ा र्ा कम्पिीका सञ्िािकिे िर्ाँ फिय, कम्पिी र्ा संस्र्ा खोिी 

कािोबाि गिेको भए त्र्स्तो व्र्लक्त, फिय, संस्र्ा र्ा कम्पिीिे बोिपत्र पेश गिय िसक्िे कुिा, 

(ञ) गाउँपालिकािे आर्श्र्क ठािेका अन्र् कुिा । 

५९. लिमावण स्थिको भ्रमणः (१) बोिपत्र तर्ाि गिय ि खरिद सम्झौता गिय आर्श्र्क सिूिा प्राप्त गिय बोिपत्रदाता आफै 

र्ा लिजको कियिािी र्ा एजने्टिाई आफ्िै खियिा सम्भालर्त जोलखिप्रलत आफै उििदार्ी हुिे गिी लििायण स्र्िको भ्रिण 

गिय गिाउि सक्िेछ । 

(२) गाउँपालिकािे उपलिर्ि (१) बिोलजि लििायणस्र्िको भ्रिण गिय अििुलत लदि ुपिे भएिा त्र्स्तो अिुिलत लदिपुिेछ । 

(३) गाउँपालिकािे बोिपत्रदातािाई लििायणस्र्िको र्र्ार्य जािकािी लदि लिर्ि ६० बिोलजि हुिे बैठक अलघ 

लििायणस्र्िको भ्रिण गिाउि सक्िेछ । 

६०. बोिपत्र पेश गिुव पूर्वको बैठकः (१) गाउँपालिकािे बोिपत्रदातािाई बोिपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रालर्लधक 

स्पेलसलफकेशि, लििायणस्र्ि र्ा अन्र् र्स्तै कुिा सम्बन्धी जािकािी गिाउि बोिपत्र पेश गिे अलन्ति लदिभन्दा 

िालररर्स्तिको बोिपत्र आह्वािको सिूिाको हकिा कम्तीिा दश लदि ि अन्तिायलररर्स्तिको बोिपत्रआह्वािको सिूिाको 

हकिा कम्तीिा पन्र लदि अगार् ैबोिपत्रदाताहरुको बैठकको आर्ोजिा गिय सक्िेछ । 

ति, ऐिको दफा १४ को उपदफा (४क) ि (४ख) बिोलजि पिुिःबोिपत्र आह्वािको सिूिा गरिएको अर्स्र्ािा बोिपत्र पेश 

गिुय परू्यको बैठक सञ्िािि भई िसकेको भए बोिपत्रदातािाई पिुिःबोिपत्र सम्बन्धी कुिाहरूको र्प जािकािी लदि 

िालररर्स्तिको बोिपत्रको हकिा कम्तीिा पाँि लदि ि अन्तिा्यलररर्स्तिको बोिपत्रको हकिा कम्तीिा सात लदि अगार् ै

त्र्स्तो बैठकको आर्ोजिा गिय सलकिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको बैठकिा बोिपत्रदातािे गाउँपालिका सिक्ष खरिद कािबाही सम्बन्धी कुिै प्रश्न र्ा लजज्ञासा 

िाख्ि सक्िेछ ि गाउँपालिकािे प्रश्नकतायहरुको रमिोत उल्िेख िगिी सबै बोिपत्रदातािाई त्र्स्तो प्रश्न र्ा लजज्ञासाको जर्ाफ 

ि बैठकको िाईन्र्टु र्र्ालशघ्र उपिव्ध गिाउि ुपिेछ । 

(३) उपलिर्ि (१) बिोलजि भएको बैठकबाट बोिपत्र सम्बन्धी कागजातको कुिै प्रालर्लधक र्ा व्र्ापारिक पक्षिा हिेफेि 

गिुयपिे दलेखएिा गाउँपालिकािे सो कागजातिा सोही बिोलजि संशोधि गिी बोिपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गिे सब ै

बोिपत्रदातािाई त्र्स्तो संशोधि गरिएको ब्र्होिा त्र्स्तो बैठक भएको पाँि पाँि लदिलभत्र पठाउि ुपिेछ । 
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६१. बोिपत्र जमाितः (१) गाउँपालिकािे खरिदको प्रकृलत अिसुाि सबै बोिपत्रदातािाई सिाि रुपिे िाग ु हुिे गिी 

स्र्ीकृत िागत अििुाि िकिको दईुदलेख तीि प्रलतशत िकिको लसिालभत्र िही लिलश्चत िकि तोकी बोिपत्र आव्हािको 

सिूिािा बोिपत्रदातािे बोपत्रसार् पेश गिे बोिपत्र जिाित िकि उल्िेख गिुय पिेछ । र्स्तो िकि िगद ैर्ा र्ालणज्र् 

बैंकिे जािी गिेको सो िकि बिाबिको बोिपत्र जिाित हुि ुपिेछ । 

ति, िागत अििुाि िखलु्िे र्ा एकाई दििात्र खलु्िे गिी बोिपत्र आव्हाि गरिएको अर्स्र्ािा गाउँपालिकािे बोिपत्र 

सम्बन्धी कागजात र्ा परू्यर्ोग्र्ता सम्बन्धी कागजात ि बोिपत्र आव्हािको सिूिािा बोिपत्र जिाितको िालग एकिषु्ट 

िकि तोक्ि सक्िेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको बोिपत्र जिाितको िान्र् अर्लध बोिपत्रको िान्र् अर्लधभन्दा कम्तीिा तीस लदि बढीको 

हुि ुपिेछ । 

(३) कुिै बोिपत्रदातािे गाउँपालिकािाई कुिै खास र्ालणज्र् बैंक र्ा लर्िीर् संस्र्ािे जािी गिेको बोिपत्र जिाित ग्राह्य हुिे 

िहुिे भन्िे कुिा खिुाई लदि अििुोध गिेिा त्र्स्तो गाउँपालिकािे सो सम्बन्धिा तत्कािै जर्ाफ लदि ुपिेछ । 

(४) लर्देशी बैंकिे जािी गिेको बोिपत्र जिाित िेपाि लभत्रको र्ालणज्र् बैकिे प्रलत–प्रत्र्ाभलूत (काउन्टि ग्र्ािेन्टी) गिेको हुिु 

पिेछ । 

(५) गाउँपालिकािे बोिपत्रको िान्र् हुि ेअर्लधलभत्र खरिद सम्झौता गिी सक्ि ुपिेछ । कुिै कािणर्श सो म्र्ादलभत्र खरिद 

सम्झौता गिय िसलकिे भएिा िीत पगुकेा सबै बोिपत्रदाताहरूिाई बोिपत्रको िान्र् हुिे अर्लध बढाउि पत्र पठाउि ुपिेछ। 

(६) उपलिर्ि (५) बिोलजिको पत्र अिसुाि बोिपत्रको िान्र् हुिे अर्लध बढाउिे र्ा िबढाउिे भन्िे सम्बन्धिा बोिपत्रदातािे 

लिणयर् गिय सक्िे छि ्। बोिपत्रको िान्र् हुिे अर्लध िबढाउिे बोिपत्रदाताको बोिपत्र जिाित जफत गिय पाईिे छैि । 

बोिपत्रको िान्र् हुिे अर्लध बढाउिे बोिपत्रदातािे सोही अिरुुप सम्बलन्धत बैंकबाट िान्र् अर्लध सिते र्प गिी बोिपत्र 

जिाित पेश गिुय पिेछ । र्सिी बोिपत्रदातािे अर्लध र्प गिीबोिपत्र जिाित पेश िगिेिा बोिपत्रको िान्र् हुिे अर्लध 

बढाएको िालििे छैि । 

(७) कुिै बोिपत्रदाताको बोिपत्र जिाित जफत भएको अर्स्र्ािा गाउँपालिकािे लिजिे िाखकेो जिाित िकि आफूिाई 

भकु्तािी गिय त्र्स्तो जिाित जािी गिे बैंक सिक्ष जिाित िान्र् िहिे अर्लध लभतै्र दार्ी गिुय पिेछ । 

(८) गाउँपालिकािे ऐि र्ा र्स लिर्िार्िी बिोलजि जफत गिुय पिे बोिपत्र जिाित बाहके अन्र् बोिपत्र जिाित खरिद 

सम्झौता भएको तीि लदिलभत्र सम्बलन्धत बोिपत्रदातािाई लफताय गिुय पिेछ । 

६२. बोिपत्र मान्य हुिे अर्लधः गाउँपालिकािे बोिपत्र सम्बन्धी कागजात र्ा प्रस्तार् आव्हाि सम्बन्धी कागजातिा 

बोिपत्र र्ा पिािशय सेर्ाको प्रस्तार्को िान्र् हुिे अर्लध उल्िेख गदाय दहेार् बिोलजिको अर्लध उल्िेख गिुय पिेछिः 

(क) दश किोड रुपैर्ाँसम्ि िागत अििुाि भएको बोिपत्र र्ा पिािशय सेर्ाको प्रस्तार्को िालग – ९० लदि 

(ख) दश किोड रुपैर्ाँभन्दा जलत सकैु बढी िागत अििुाि भएको बोिपत्र र्ा पिािशय सेर्ाको प्रस्तार्को िालग – १२० लदि 



 

32 

 

६३. बोिपत्र र्ा प्रस्तार् स्र्ीकृत गिन आशयको सूचिा लदिे अर्लधः सार्यजलिक लिकार्िे बोिपत्र र्ा प्रस्तार् खोिेको 

लिलतिे बोिपत्र िान्र् अर्लधलभत्र बोिपत्र र्ा प्रस्तार् स्र्ीकृत गिे आशर्को सिूिा बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातािाई 

लदि ुपिेछ । 

६४. बोिपत्रको आर्श्यक प्रलत पेश गिुव पिनः बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातािे पूर्य र्ोग्र्ताको प्रस्तार्, बोिपत्र र्ा पिािशय 

सेर्ाको प्रस्तार् पेश गदाय परू्य र्ोग्र्ता सम्बन्धी कागजात, बोिपत्र सम्बन्धी कागजात र्ा प्रस्तार् आव्हाि सम्बन्धी 

कागजातिा उल्िेख भए बिोलजिको आर्श्र्क प्रलत पेश गिुय पिेछ । 

ति, िाग गरिए बिोलजिको बोिपत्र र्ा प्रस्तार्को प्रलत पेश िगिेको कािणबाट कुिै बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातािाई 

प्रलतस्पधायबाट र्लञ्ित गिय पाइिे छैि । 

६५. दताव लकतार् राखिु पिन र भपावई लदिु पिनः (१) गाउँपालिकािे परू्यर्ोग्र्ता सम्बन्धी कागजात, बोिपत्र सम्बन्धी 

कागजात र्ा पिािशय सेर्ाको प्रस्तार्को लबिी ि दतायको अलभिेख छुट्टा छुटै्ट िाख्ि ुपिेछ । 

(२) बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाता आफैिे र्ा लिजको प्रलतलिलधिे परू्यर्ोग्र्ताको प्रस्तार्, बोिपत्र र्ा पिािशय सेर्ाको प्रस्तार् 

पेश गिय ल्र्ाएिा बलुझलिई लिजिाई लिलत ि सिर् खिेुको भपायई लदि ुपिेछ । 

(३) उपलिर्ि (२) बिोलजि प्राप्त भएको बोिपत्रको बालहिी खाििा उपलिर्ि (१) बिोलजि दताय लकताबिा दताय भएको दताय 

िम्बि उल्िेख गिुय पिेछ । 

(४) बोिपत्र लबलि ि दताय हुिे सिर् सिाप्त भएपलछ प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत र्ा लिजिे तोकेको अलधकृतिे उपलिर्ि (१) 

बिोलजिको लकतार्िा दस्तखत गिी बन्द गिुय पिेछ । 

६६. बोिपत्रको सुरिाः (१) गाउँपालिकािे र्स लिर्िार्िी बिोलजि प्राप्त भएको बोिपत्र र्ा पिािशय सेर्ाको प्रस्तार् सो 

बोिपत्र खोल्िे सिर्अलघ कसैिे खोल्ि िपाउिे गिी सिुलक्षत तर्ििे िाख्ि ुपिेछ । 

(२) बोिपत्रकोसार् पेश भएको िििूाको लर्शषेता बोिपत्र खोल्िअुलघ सार्यजलिक िहुिे गिी गोप्र् ि सिुलक्षत तरिकािे िाख्िु 

पिेछ । 

६७. बोिपत्र लफताव र्ा संशोधिः (१) लर्द्यतुीर् बोिपत्र र्ा प्रस्तार्को हकिा त्र्स्तो बोिपत्र र्ा प्रस्तार् पेशगिे अलन्ति 

सिर् अर्लधसम्ि लर्द्यतुीर् सञ्िाि िाध्र्िबाट लफताय र्ा संशोधि गिय सलकिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको लर्द्यतुीर् बोिपत्र र्ा प्रस्तार् बाहके अन्र् तरिकाबाट बोिपत्र र्ा प्रस्तार् पेशगिे बोिपत्रदाता 

र्ा प्रस्तार्दातािे आफूिे पेश गिेको बोिपत्र र्ा प्रस्तार् लफताय लिि र्ा संशोधि गिय िाहिेा बोिपत्र र्ा प्रस्तार् पेशगिय 

तोलकएको अलन्ति सिर् सिाप्त हुिभुन्दा िौबीस घण्टा अगार् ै लसिबन्दी लिर्देिको खािको बालहिी भागिा दहेार् 

बिोलजिका कुिा उल्िेख गिी बोिपत्र र्ा प्रस्तार् लफताय र्ा संशोधिको िालग लिर्देि लदि ुपिेछिः 

(क) बोिपत्र र्ा प्रस्तार्को लर्षर्, 
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(ख) बोिपत्र र्ा प्रस्तार् आह्वाि लिकार् र्ा अलधकािीको िाि ि ठेगािा, 

(ग) बोिपत्र र्ा प्रस्तार् संशोधि गरिएको र्ा लफताय िाग गरिएको लर्षर्,  

(घ) बोिपत्र र्ा प्रस्तार् खोल्िे लदि ि सिर्िा िात्र खोल्ि ुपिे । 

(३) उपलिर्ि (२) बिोलजिको लिर्देि एक पटकभन्दा बढी लदि पाइिे छैि । 

(४) उपलिर्ि (२) बिोलजिको लिर्देि तर्ा एक पटक संशोधि भइसकेको बोिपत्र र्ा प्रस्तार् लफताय लिि सलकिेछैि । 

(५) बोिपत्र र्ा प्रस्तार्दातािे आफूिे पेश गिेको बोिपत्र र्ा प्रस्तार् लफताय लिि र्ा संशोधि गिुय पदाय बोिपत्र र्ा प्रस्तार् 

पेश गदाय जिु िाध्र्िबाट बोिपत्र र्ा प्रस्तार् पेश गिेको हो सोही िाध्र्िबाट िात्र लफताय र्ा संशोधि गिय सक्िेछ ि फिक 

िाध्र्िबाट पेश गिेको लिर्देि उपि कािबाही हुिे छैि । 

(६) उपलिर्ि (२) बिोलजिको लसिबन्दी लिर्देि खाि प्राप्त हुि आएिा गाउँपालिकािे त्र्स्ता खाि लिर्ि ६६ बिोलजि 

सिुलक्षत िाख्िुप्िेछ । 

६८. बोिपत्र खोल्िेः (१) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतिे दताय भएका बोिपत्र र्ा प्रस्तार् लिर्ि १७ बिोलजिको खरिद 

अलधकािीको संर्ोजकत्र्िा बोिपत्र र्ा प्रस्तार् खोल्ि कम्तीिा दईु जिा सदस्र् िहिे सलिलत गठि गिी बोिपत्रदाता र्ा 

लिजको प्रलतलिलधको िोहर्ििा परू्यलिधायरित सिर्िा बोिपत्र र्ा प्रस्तार् खोल्ि िगाउि ुपिेछ । 

ति, बोिपत्रदाता र्ा लिजको प्रलतलिलध उपलस्र्त िभएको कािणिे िात्र बोिपत्र खोल्ि बाधा पिे छैि । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि बोिपत्र खोल्िअुलघ म्र्ाद िाघी प्राप्त हुि आएको बोिपत्रको खाि, बोिपत्र लफताय र्ा संशोधि 

गियको िालग लदइएको लिर्देिको खाि ि िीतपरू्यक दताय भएका बोिपत्रको खाििाई छुट्र्ाई म्र्ाद िाघी प्राप्त हुि आएका 

बोिपत्र िखोिी सम्बलन्धत बोिपत्रदातािाई लफताय गिुय पिेछ । र्सिी लफताय गदाय सोको व्र्होिा, लिलत ि सिर् सिते खिुाई 

खरिद कािबाहीको प्रलतर्देि तर्ाि गिुय पिेछ । 

(३) उपलिर्ि (२) बिोलजि बोिपत्र लफताय गिेपलछ बोिपत्रदातािे लफताय गिय िाग गिेको बोिपत्रको खाि खोिी त्र्स्तो 

बोिपत्रदाताको िाि पढेि सिुाउि ुपिेछ ि त्र्सपलछ बोिपत्र संशोधि गियको िालग लदइएका सर् ैखाि खोिी त्र्स्ता 

खािलभत्र िहकेो ब्र्होिा पढेि सिुाउि ुपिेछ । 

(४) उपलिर्ि (३) बिोलजिको व्र्होिा पढी सकेपलछ दालखिा भएका बोिपत्र ििसंैग खोिी त्र्स्तो बोिपत्रको दहेार्को 

कुिा पढेि सिुाई सोको ििुलु्का तर्ाि गिुय पिेछ ि त्र्स्तो ििुलु्कािा उपलस्र्त बोिपत्रदाता र्ा लिजको प्रलतलिलधको 

दस्तखत गिाउि ुपिेछिः 

(क) बोिपत्रदाताको िाि ि ठेगािा, 

(ख) बोिपत्रको कबोि अङ्क, 

(ग) बोिपत्रिा कुिै छुट लदि प्रस्तार् गरिएको भए सोको व्र्होिा, 
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(घ) प्रालर्लधक स्पेलसलफकेशिको लर्कल्प प्रस्तार् गरिएको भए सोको कबोि अङ्क, 

(ङ) बोिपत्र जिाित भए र्ा िभएको, 

(ि) अङ्क ि अक्षिका बीि लभन्िता भए सो लभन्िताको लर्र्िण, 

(छ) बोिपत्र फािाि (िेटि अफ लबड) ि िलू्र् सिूी (प्राइस सेड्र्िु) िा बोिपत्रदाता र्ा लिजको प्रलतलिलधको हस्ताक्षि भए 

र्ा िभएको, 

(ज) बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा सच्र्ाईएको र्ा केििटे गिेकोिा केििटे गिी उल्िेख गिेको िकि ि व्र्होिा, 

(झ) केििटे भएको र्ा सच्र्ाइएको स्र्ाििा बोिपत्रदाता र्ा लिजको प्रलतलिलधको हस्ताक्षि भए र्ा िभएको, 

(ञ) बोिपत्र फािाििा बोिपत्रदातािे कुिै कैलफर्त उल्िेख गिेको भए सोको व्र्होिा ि दििेट लर्र्िण िाग गिेको भए सोको 

लर्र्िण,  

(ट) गाउँपालिकािे उपर्कु्त ठािेको अन्र् आर्श्र्क कुिा । 

(५) र्स लिर्ि बिोलजि बोिपत्र खोल्दाको सिर्िा बोिपत्र स्र्ीकृत र्ा अस्र्ीकृत गिे लिणयर् गिय सलकिे छैि । 

(६) उपलिर्ि (१) बिोलजि बोिपत्र र्ा प्रस्तार् खोल्दा लिर्ि ३७ ि ३८ बिोलजिको बोिपत्र र्ा प्रस्तार् भए ऐिको दफा 

३२ बिोलजिको प्रलिर्ाबाट बोिपत्र र्ा प्रस्तार्को बालहिी खाि खोिी आलर्यक प्रस्तार्िाई िखोिी छुट्र्ाई लिर्ि ६६ 

बिोलजि सिुलक्षत िाख्ि ुपिेछ । 

६९. बोिपत्रको पूणवताको परीिणः बोिपत्रको पणूयताको पिीक्षण गदाय िलू्र्ांड्ढि सलिलतिे ऐिको दफा (२३) को उपदफा 

(३) िा उल्िेख भएका कुिाको अलतरिक्त दहेार्का कुिाको पिीक्षण गिुय पिेछिः 

(क) बोिपत्रदाता व्र्लक्तगत रुपिा र्ा संर्कु्त उपििको साझेदािको रुपिा एकभन्दा र्ढी बोिपत्रिा संिग्ि भए र्ा िभएको, 

(ख) बोिपत्रदाता ऐिको दफा ६३ को उपदफा (२) ि (३) बिोलजि खरिद कािबाहीिा भाग लिि अर्ोग्र् भए र्ा िभएको, 

(ग) गाउँपालिकाबाट र्ा गाउँपालिकािे तोकेको अन्र् लिकार्बाट लबलि भएको बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा बोिपत्र पेश 

भए िभएको, 

(घ) सम्बलन्धत व्र्लक्त, फिय, संस्र्ा र्ा कम्पिी आफैिे खरिद गिेको बोिपत्र सम्बन्धी कागजात भिी पेश गिे र्ा िगिेको । 

७०. बोिपत्रको मूल्यांङ्किः (१) अन्तिायलररर्स्तिको बोिपत्रिा बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा बोिपत्रको िलू्र् लर्लभन्ि 

िदु्रािा उल्िेख गिय सलकिे व्र्र्स्र्ा भएिा त्र्स्तो बोिपत्रहरुका िलू्र्िाई सोही कागजातिा उल्िेख भए बिोलजिको 

लर्लििर्दि ि िदु्रा अिसुाि एउटै िलू्र्िा परिर्तयि गिी बोिपत्रको िलू्र्ांङ्कि ि तिुिा गिुय पिेछ । 

(२) बोिपत्रको िलू्र्ाङ्कि ि तिुिा गदाय िलू्र् अलभर्लृद्ध कि बाहकेको कबोि अङ्क कार्ि गिी तिुिा गिुय पिेछ । 
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(३) प्रिलित ऐि र्ा र्स लिर्िार्िीिा व्र्र्स्र्ा गरिए बिोलजि र्ाहके कुिै बोिपत्रदाता र्ा आलधकारिक रुपिा लिणयर् 

प्रकृर्ािा संिग्ि िभएका अन्र् कुिै व्र्लक्तिाई बोिपत्रको पिीक्षण, त्र्स्तो पिीक्षण गिे लसिलसिािा बोिपत्रदातासँग 

िाग गरिएको जािकािी र्ा प्राप्त जािकािी, िलू्र्ाङ्कि तर्ा तिुिासँग सम्बलन्धत जािकािीहरु लदि पाइिे छैि । 

(४) िलू्र्ाङ्कि सलिलतिे ऐिको दफा २५ को उपदफा (१) बिोलजि िलू्र्ाङ्किको िालग सिार्ेश भएका बोिपत्रको 

िलू्र्ाङ्कि गदाय त्र्स्तो बोिपत्रको बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा उल्िेख भएको आधाि ि तरिका अिसुाि गिुय पिेछ । 

(५) उपलिर्ि (४) बिोलजि बोिपत्रको िलू्र्ांङ्कि गदाय बोिपत्रको प्रालर्लधक, व्र्ापारिक ि आलर्यक पक्षको िलू्र्ांङ्कि 

गिुय पिछे । 

(६) बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा उल्िेलखत क्षेत्र, गणुस्ति, लर्शषेता, शतय, कार्य सम्पादि र्ा अन्र् कुिै आर्श्र्कतािा 

तालत्र्क फिक ि गलम्भि असि िपिे गाउँपालिकािाई स्र्ीकार्य सािालतिा फिक भएका बोिपत्रहरुिाई सािभतूरुपिा 

प्रभार्ग्राही बोिपत्र िालििेछ ि त्र्स्ता बोिपत्रको िलू्र्ाङ्कि गदाय िागतिा कुिै प्रभार् पिे भएिा त्र्स्तो प्रभार्को िलू्र् 

सिाि आधाििा कार्ि गिी बोिपत्रको कबोि अङ्किा सिार्ोजि गिीबोिपत्रको िलू्र्ाङ्लकत िकि लिकाल्ि ुपिेछ । 

(७) उपलिर्ि (६) ि लिर्ि ७१, ७२ ि ७३ बिोलजि लिकालिएको बोिपत्रको िलू्र्ांङ्लकत िकि बोिपत्रको तिुिा गिे 

प्रर्ोजिको िालग िात्र प्रर्ोग हुिेछ ि खरिद सम्झौताको िलू्र्िा सिार्ेश गिय पाईिे छैि । 

(८) बोिपत्रको ििू प्रलत ि प्रलतलिलप प्रलतिा िलू्र् र्ा अन्र् कुिै कुिािा लभन्िता पाइएिा ििू प्रलतिा उल्िेख भएको िलू्र् 

र्ा कुिा िान्र् हुिेछ । 

(९) िलू्र्ांङ्कि सलिलतिे उपलिर्ि (६) बिोलजिको सािालतिा फिकको िलू्र् कार्ि गदाय सम्बलन्धत कािको िागत अिुिाि 

र्ा प्रिलित बजाि िलू्र् र्ा व्र्ाजदिको आधाििा कार्ि गिुय पिेछ । त्र्स्तो िागत अििुाि, प्रिलित बजाि िलू्र् र्ा 

व्र्ाज दि लिलश्चत िभएको अर्स्र्ािा सोही आइटिको अन्र् सािभतू रुपिा प्रभार्ग्राही बोिपत्रिा उल्िेख भएको िलू्र्को 

औसतका आधाििा कार्ि गिुय पिेछ । 

(१०) र्स लिर्ि बिोलजि कार्ि गरििे िलू्र्को औलित्र्ताको सम्बन्धिा बोिपत्रदातासँग पिािशय गिुय हुदिै । 

७१. बोिपत्रको प्रालर्लधक पिको मूल्यांङ्किः (१) िलू्र्ांङ्कि सलिलतिे लिर्ि ७० को उपलिर्ि (५) बिोलजि 

बोिपत्रको प्रालर्लधक पक्षको िलू्र्ाङ्कि गदाय दहेार्का कुिाको िलू्र्ांङ्कि गिुय पिेछिः 

(क) िािसािाि आपलूतय, लििायण कार्य र्ा अन्र् सेर्ाको क्षेत्र, 

(ख) िखु्र् िखु्र् िािसािाि, लििायण कार्य र्ा अन्र् सेर्ाको प्रालर्लधक स्पेलसलफकेशि ि कार्य सञ्िािि तर्ा कार्य सम्पादि 

(अपिेलटङ्ग एण्ड पफय िने्स) लर्शषेताहरु,  

(ग) र्ािेलण्टको सिर्ार्लध । 
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(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि िलू्र्ांङ्कि गदाय बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा उलल्िलखत कुिा ि बोिपत्रदातािे बोिपत्रिा 

उल्िेख गिेको कुिािा कुिै लभन्िता पाइएिा िलू्र्ांङ्कि सलिलतिे सो लभन्िता सिेत उल्िेख गिुय पिेछ । 

(३) उपलिर्ि (२) बिोलजिको लभन्िताको िलू्र् बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा उल्िेख भए बिोलजिको आधाि ि तरिका 

बिोलजि गणिा गिी कार्ि गिुय पिेछ । 

७२. बोिपत्रको व्यापाररक पिको मूल्यांङ्किः (१) लिर्ि ७१ बिोलजि बोिपत्रको प्रालर्लधक पक्षको िलू्र्ांङ्कि 

भएपलछ िलू्र्ाङ्कंि सलिलतिे त्र्स्तो बोिपत्रको लिर्ि ७० को उपलिर्ि (५) बिोलजि व्र्ापारिक पक्षको िलू्र्ांङ्कि 

गदाय दहेार्का कुिाको िलू्र्ांङ्कि गिुय पिेछिः 

(क) िािसािाि, लििायण कार्य र्ा अन्र् सेर्ा आपलूतय र्ा सम्पन्ि गिे अर्लध, 

(ख) भकु्तािीको शतय, 

(ग) बोिपत्रदातािे सिर्िा काि सम्पन्ि िगिे र्ापत लतिुय पिे परू्यलिधायरित क्षलतपलूतय तर्ा सिर् अगार् ैकार्य सम्पन्ि गिे र्ापत 

पाउिे बोिस, 

(घ) प्रत्र्ाभलूत सम्बन्धी बोिपत्रदाताको दालर्त्र्, 

(ङ) बोिपत्रदातािे पिूा गिुयपिे दालर्त्र्, 

(ि) बोिपत्रदातािे प्रस्तालर्त खरिद सम्झौतािा अन्र् कुिै शतय र्प गिेको भए त्र्स्तो शतय । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि िलू्र्ांङ्कि गदाय बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा उलल्िलखत कुिा ि बोिपत्रदातािे बोिपत्रिा 

उल्िेख गिेको कुिा जाँिी कुिै लभन्िता पाइएिा िलू्र्ाङ्कि सलिलतिे सो लभन्िता सिेत उल्िेख गिुय पिेछ । 

(३) िलू्र्ाङ्कि सलिलतिे उपलिर्ि (२) बिोलजिको लभन्िताको िलू्र् कार्ि गदाय बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा उल्िेख भए 

बिोलजिको आधाि ि तरिका बिोलजि गणिा गिी कार्ि गिुय पिेछ । 

७३. बोिपत्रको आलथवक पिको मूल्यांङ्किः (१) लिर्ि ७१ ि ७२ बिोलजि बोिपत्रको प्रालर्लधक ि व्र्ापारिक पक्षको 

िलू्र्ांङ्कि भएपलछ त्र्स्तो बोिपत्रको आलर्यक पक्षको िलू्र्ांङ्कि गिुय पिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि आलर्यक पक्षको िलू्र्ांङ्कि गदाय प्रालर्लधक ि व्र्ापािीक पक्षका कुिाहरुिध्र् े आर्श्र्क 

कुिाहरुको ि आर्श्र्कतािसुाि दहेार्का कुिा सितेको बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा उल्िेख भएको आधाि ि तरिका 

बिोलजि िलू्र् लिधायिण गिी बोिपत्रको िलू्र्ांलकत िकि कार्ि गिुय पिेछिः 

(क) आन्तरिक ढुर्ािी खिय, 

(ख) प्रालर्लधक लर्शषेता । 
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(३) उपलिर्ि (२) को खण्ड (ख) बिोलजि प्रालर्लधक लर्शषेताको िलू्र्ांङ्कि गदाय बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा उलल्िलखत 

खरिद सम्बन्धी न्र्िूति दि, क्षिता र्ा प्रलतफिभन्दा र्ढी दि, क्षिता र्ा प्रलतफिको बोिपत्र पेश भएकोिा िलू्र्ांङ्कि 

सलिलतिे न्र्िूति दि, क्षिता र्ा प्रलतफिको िात्र िलू्र्ाङ्कि गिुय पिेछ । 

(४) बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा स्र्दशेी िािसािाि ि स्र्ािीर् लििायण व्र्र्सार्ीिाई प्रार्लिकता लदईिे कुिा उल्िेख 

भएकोिा बोिपत्रको आलर्यक पक्ष िलू्र्ाङ्कि गदाय िलू्र्ांङ्कि सलिलतिे स्र्दशेी िािसािाि र्ा लििायण व्र्र्सार्ीिाई 

लदईिे प्रार्लिकताको िकि गणिा गिी त्र्स्तो िकि लर्दशेी बोिपत्रदाताको कबोि अङ्किा जोडी िलू्र्ांलकत अङ्क 

कार्ि गिुय पिेछ । 

(५) िलू्र्ांङ्कि सलिलतिे बोिपत्र िलू्र्ाङ्कि गदाय बोिपत्रदातािे लसफारिस गिेको जगडेा पाटयपजूायका सम्बन्धिा लर्िाि 

गिुय हुदँिै । 

७४. लिमावण कायवको बोिपत्रको लर्शेष मूल्यांङ्किः (१) लििायण कार्यको बोिपत्र िलू्र्ांङ्कि गदाय िलू्र्ांङ्कि 

सलिलतिे लिर्ि ७१, ७२ ि ७३ िा उलल्िलखत कुिाको अलतरिक्त दहेार्का कुिाको िलू्र्ांङ्कि गिुय पिेछिः 

(क) लििायण कार्यको कार्य र्ोजिा, कार्य सम्पादि तालिका ि परििािि सिर् बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा उल्िेख भए 

अिसुािको भए र्ा िभएको, 

(ख) बोिपत्रदातािे लर्ि अफ क्र्ालन्टटीिा संिग्ि आइटिको िालग उल्िेख गिेको प्रलत एकाइ दि लर्श्वसिीर् भए र्ा 

िभएको, 

(ग) कबोि अङ्क दहेार्को कािणिे असन्तलुित भए र्ा िभएको, 

(१) खरिद सम्झौताको प्रािलम्भक ििणिा गिुय पिे कािको आइटिको िालग बोिपत्रदातािे अस्र्ाभालर्क उच्ि दि उल्िेख 

गिेकोिे, र्ा 

(२) बोिपत्रदातािे लबि अफ क्र्ालन्टटीको कुिै आइटििा न्र्िू अििुाि भएको भिी लर्श्वास गिेको आइटिको िालग लिजिे 

अस्र्ाभालर्क उच्ि दि उल्िेख गिेकोिे । 

(घ) बोिपत्रदातािे पेश गिेको ऐिको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बिोलजिको लर्र्िण अिुरूप सो लििायण 

कार्य सम्पन्ि गिय सक्िे लिजको प्रालर्लधक क्षिता भए र्ा िभएको । 

(२) उपलिर्ि (१) को खण्ड (ग) बिोलजिको अर्स्र्ािा र्ा बोिपत्रदातािे सन्तोषजिक रुपिा काि सम्पन्ि गिय िसक्िे गिी 

न्र्िू कबोि अङ्क उल्िेख गिेको र्ा लििायण कार्यको के्षत्र र्ा प्रालर्लधक स्पेलसलफकेशि गित रुपिा बझुी र्ा िबझुी 

अस्र्ाभालर्क न्र्िू कबोि अङ्क उल्िेख गिेको र्ा प्रािलम्भक ििणिा गरििे लििायण कार्यको िालग बढी दििे उल्िेख 

गिेको (फ्रन्ट िोलडङ्ग) छ छैि भन्िे कुिा िलू्र्ाङ्कि सलिलतिे जाँि गिुय पिेछ । त्र्सिी न्र्िू कबोि अङ्क उल्िेख गिेको 

अर्स्र्ािा िलू्र्ांङ्कि सलिलतिे त्र्स्तो बोिपत्रदातासँग दि लर्शे्लषण सलहतको स्पष्टीकिण िाग गिुय पिेछ । 
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(३) िलू्र्ांङ्कि सलिलतिे उपलिर्ि (२) बिोलजि िागकेो स्पष्टीकिण सन्तोषजिक भएिा त्र्स्तो बोिपत्रदातासँग लिजको 

कबोि अङ्कको आठ प्रलतशतिे हुिे िकि बिाबिको र्प कार्य सम्पादि जिाित लिई बोिपत्र स्र्ीकृत गिे लसफारिस 

गिय ि त्र्स्तो स्पष्टीकिण सन्तोषजिक िभएिा त्र्स्तो बोिपत्र अस्र्ीकृत गिय लसफारिस गिय सक्िेछ । 

(४) उपलिर्ि (३) बिोलजि लिइएको र्प कार्य सम्पादि जिाित अलन्ति लर्ि भकु्तािी भएपलछ लफताय गिुय पिेछ । 

७५. प्रलतरे्दि पेश गिुव पिनः िलू्र्ांङ्कि सलिलतिे लिर्ि ६९, ७०, ७१, ७२, ७३ ि ७४ बिोलजि गिेको पिीक्षण तर्ा 

िलू्र्ाङ्किको लर्स्ततृ लर्शे्लषण ि दहेार्का कुिा खिुाई सोको प्रलतर्देि तर्ाि गिुय पिेछ ि सो प्रलतर्देि िलू्र्ांङ्कि कार्य 

शरुु गिेको लिलतिे पन्र लदिलभत्रिा गाउँपालिकािा पेश गिुय पिेछिः 

(क) बोिपत्रदाताको िाि ि ठेगािा, 

(ख) बोिपत्रदाताहरुको कूि कबोि िकि ि िदु्रा, 

(ग) ऐिको दफा २३ को उपदफा (८) ि (९) बिोलजि त्रुलट सच्र्ाईएको भए त्र्स्तो त्रलुट सच्र्ाई कार्ि भएको कूि कबोि 

िकि ि िदु्रा, 

(घ) बोिपत्रदातािे कुिै छुट लदि प्रस्तार् गरिएको कुिा आलर्यक प्रस्तार् खोिेको ििुलु्कािा उल्िेख भएको भए िलू्र्ांङ्कि 

सलिलतिे त्र्सिी छुट लदि प्रस्तार् गरिएको िकि सिार्ोजि गिेको कुिा, 

(ङ) ऐिको दफा १३ उपदफा (२) को खण्ड (ि) बिोलजि बोिपत्र तिुिा गिय प्रर्ोग भएको िदु्रा ि उलल्िलखत लिलतको 

लर्लििर् दिको आधाििा कार्ि भएको िकि, 

(ि) ऐिको दफा २३ को उपदफा (२), (३), (४) ि (६) बिोलजि पिीक्षण गदाय पाईएका आधािहरु, 

(छ) ऐिको दफा २५ को उपदफा (८) बिोलजि न्र्िूति िलू्र्ांङ्लकत सािभतूरुपिा प्रभार्ग्राह बोिपत्रको िलू्र्ाकंिको 

आधाि ि तरिका । 

७६. बोिपत्र स्र्ीकृत गिन अलधकारीः (१) दहेार्को िकिको बोिपत्र स्र्ीकृत गिे अलधकाि दहेार् बिोलजिका 

अलधकािीिाई हिुेछिः 

क) पाँि किोड रूपैर्ाँसम्िका    -प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत 

(ख) पाँि किोड रुपैर्ाँ दलेखबढी िकिको  - अध्र्क्ष 

७७. मािसामािको िमूिाः (१) बोिपत्र िलू्र्ांङ्कि हुदँा असफि भएको बोिपत्रदातािे आफूिे पेश गिेको  

िािसािािकोिििूा लफताय लिि गाउँपालिका सिक्ष खरिद सम्झौता भएको सात लदिलभत्र लिलखत रुपिा अििुोध गिय 

सक्िेछ । 



 

39 

 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि अििुोध भएकोिा त्र्स्तो िािसािािको िििूा पिीक्षणिा िष्ट िभएको भए ढुर्ािी गि े ि 

प्र्ाकेलजङ गिे िगार्तका सम्पणूय खिय बोिपत्रदातािे िै व्र्होिे गिी त्र्स्तो िििूा गाउँपालिकािे लिजिाई लफताय गिुय 

पिेछ । 

(३) स्र्ीकृत बोिपत्रको बोिपत्रदातािे पेश गिेको िािसािािको िििूाको आपलूतय गरििे िािसािािसँग तुििा गिे 

प्रर्ोजिको िालग गाउँपालिकािे बोिपत्र िलू्र्ांङ्कि सलिलतबाट प्रिालणत गिाई सिुलक्षत िाख्ि ुपिेछ । 

पररच्छेद–६ 

परामशव सेर्ा सभबन्धी व्यर्स्था 

७८. कायव िेत्रगत शतव तयार गिुव पिनः गाउँपालिकािे पिािशय सेर्ा खरिद गियको िालग दहेार्का कुिा सलहतको कार्य क्षेत्रगत 

शतय तर्ाि गिुय पिेछिः 

(क) पिािशयदातािे गिुय पिे कािको पषृ्ठभलूि ि उद्दशे्र्, 

(ख) पिािशयदाताको कार्यके्षत्र ि लिजिे सम्पादि गिुय पिे काि, 

(ग) कािसंग सम्बलन्धत अध्र्र्ि तर्ा आधािभतू त्र्ांक उपिब्ध भए सोको लर्र्िण, 

(घ) पिािशयदातािे गाउँपालिकािाई कुिै ज्ञाि र्ा शीप हस्तान्तिण गिुय पिे भए सो सम्बन्धी लर्र्िण, 

(ङ) तालिि प्रदाि गिुयपिे भए तालिि लदि ुपिे कियिािीको संख्र्ा, 

(ि) पिािशयदाताको िखु्र् जिशलक्तको काि तर्ा र्ोग्र्ता ि लिजिे गिुयपिे कािको िालग िाग्िे अििुालित सिर्, 

(छ) पिािशयदातािे काि शरुु गि ेि सम्पादि गरिसक्ि ुपिे सिर्, 

(ज) गाउँपालिका÷िगिपालिकािे पिािशयदातािाई उपिब्ध गिाउिे सिूिा, भौलतक सलुर्धा,उपकिणको लर्र्िण,  

(झ) पिािशयदातािे पेश गिुयपिे प्रलतर्देि, त्र्ांक, िक्सा, सभ ेप्रलतर्देि आलदको लर्र्िण । 

७९. खुिा रुपमा आशयपत्र माग गरी संलिप्त सूची तयार गिुवपिनः (१) गाउँपालिकािे र्ीस िाख रुपैंर्ाँभन्दा बढी 

िलू्र्को पिािशय सेर्ा खरिद गिय ऐिको दफा ३० बिोलजि सूििा प्रकाशि गिी आशर्पत्र िाग गिुय पिेछ । 

(२) सािान्र्तर्ा दश किोड रुपैर्ाँभन्दा बढी िकिको पिािशय सेर्ा खरिद गिुय पिेिा अन्तिायलररर्स्तिको आशर्पत्र िाग गिुय 

पिेछ । 

(३) उपलिर्ि (१) ि (२) बिोलजि आशर्पत्र िाग गिे सिूिािा दहेार्का कुिाहरु खिुाउि ुपिेछिः 

(क) गाउँपालिकाको िाि ि ठेगािा, 

(ख) प्रस्तालर्त काि र्ा आर्ोजिाको सािान्र् लर्र्िण, 
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(ग) प्रस्तालर्त कािको खिय व्र्होिे स्रोत, 

(घ) आशर्पत्रदाताको र्ोग्र्ता, 

(ङ) आशर्पत्रदाता फिय र्ा कम्पिी भए, 

(१) फिय र्ा कम्पिीको लर्र्िण, संगठि ि कियिािी, 

(२) दईु र्ा दईुभन्दा बढी फिय र्ा कम्पिीिे सिहू, संगठि र्ा संर्कु्त उपििको रुपिा पिािशय सेर्ा लदिे भए त्र्स्ता फिय र्ा 

कम्पिीको िाि, ठेगािा, लर्र्िण तर्ा िखु्र् भई काि गिे फिय र्ा कम्पिीको िाि, 

(३) लर्गत सात र्षयिा सम्पन्ि गिेको सिाि प्रकृलतको काि ि स्र्ािको लर्र्िण,  

(४) प्रस्तालर्त कार्यिा संिग्ि हुिे प्रिखु जिशलक्तको र्ैर्लक्तक लर्र्िण । 

(ि) व्र्लक्तगत पिािशयदाताको हकिा लर्गत िाि र्षयिा सम्पन्ि गिेको सिाि प्रकृलतको काि ि स्र्ािको लर्र्िण तर्ा लिजको 

र्रै्लक्तक लर्र्िण, 

(छ) प्रस्तालर्त कार्य सम्पन्ि गिय िाग्िे अििुालित सिर्, 

(ज) संलक्षप्त सिूीिा पिेका व्र्लक्त, फिय, संस्र्ा र्ा कम्पिीबाट िात्र पिािशय सेर्ा खरिद सम्बन्धी प्रस्तार् िाग गरििे कुिा, 

(झ) आशर्पत्रदातािे पेश गिुय पिे कागजातहरु, 

(ञ) आशर्पत्र तर्ाि गिे लिदेशि ि आशर्पत्र पेश गिे अलन्ति लिलत तर्ा स्र्ाि,  

(ट) गाउँपालिकासँग सम्पकय  गिे ठेगािा ि सम्पकय  व्र्लक्त । 

(४) अन्तिायलररर्स्तिको आशर्पत्र िाग गदाय एक तह िालर्को अलधकािीको लस्र्कृलत लिि ुपिेछ । 

(५) र्स लिर्ि बिोलजि पिय आएका आशर्पत्रदाताको र्ोग्र्ता, अिभुर् ि क्षिता सिते िलू्र्ांङ्कि गिी त्र्स्तो 

आशर्पत्रदाताको र्ोग्र्ता, अिभुर् ि क्षिता िलू्र्ाङ्कि गिे आधाि सिते र्लकि गिी त्र्स्तो पिािशय सेर्ा लदि सक्िे 

आसर्पत्रदाताको छिौट गिुय पिेछ । 

ति, स्र्ीकृत िलू्र्ाङ्किका आधािहरू आशर्पत्र दालखिा भई सकेपलछ परिर्तयि गिी िलू्र्ाङ्कि गिय सलकिे छैि । 

(६) अन्तिायलररर्स्तिको आशर्पत्रदाताको छिौट गदाय लर्लभन्ि ििुकु, पषृ्ठभलूि ि एक स्र्ािीर् फिय र्ा कम्पिीको छिौट गिुय 

पिेछ । 

(७) उपलिर्ि (१) बिोलजिको सिूिा बिोलजि आशर्पत्र पेश िगिे ख्र्ालत प्राप्त पिािशयदातासंग सम्पकय  गिी लिजको िाि 

संलक्षप्त सिूीिा सिार्ेश गिय सलकिेछ । 
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(८) र्स लिर्ि बिोलजि आशर्पत्रदाताको छिौट गदाय र्ा उपलिर्ि (७) बिोलजि िाि सिार्से गदाय कम्तीिा तीि र्टा 

आशर्पत्रदाता छिौट हुि िसके पिुिः सिूिा प्रकाशि गिी आशर्पत्र िाग गिुय पिेछ । 

(९) उपलिर्ि (८) बिोलजि दोस्रो पटक सिूिा प्रकाशि गदाय पलि कम्तीिा तीि र्टा आशर्पत्र छिौट हुि िसकेिा छिौट 

भएका जलत आशर्पत्रदाताको िात्र सिूी कार्ि गिय सलकिेछ । 

(१०) र्स लिर्ि बिोलजि तर्ाि भएको सिूीको जािकािी आशर्पत्र पेश गिे सबै आशर्पत्रदातािाई लदि ुपिेछ । 

(११) उपलिर्ि (२) बिोलजि पिािशय सेर्ाको खरिदको हकिा लर्दशेी आशर्पत्रदातािे स्र्दशेी पिािशयदाता व्र्लक्त, फिय 

र्ा कम्पिीसँग संर्कु्त उपिि गिेिा त्र्स्तो लर्दशेी आशर्पत्रदातािाई प्रार्लिकता लदि सलकिेछ । 

ति, र्सिी संर्कु्त उपिि कार्ि गदाय दोहोिो पिे गिी संर्कु्त उपिि गिय सलकिे छैि । 

(१२) उपलिर्ि (५) बिोलजि क्षिताको िलू्र्ाङ्कि गदाय पिािशय सेर्ाको कूि िागत अिुिािको एक सर् पिास प्रलतशतिा 

िबढ्िे गिी हुिे कािोबाि िकि (टियओभि) को आधाि लिि ुपिेछ । 

(१३) उपलिर्ि (५) बिोलजि आशर्पत्रदाताको छिौट गदाय लिर्ि ६३ बिोलजिको अर्लधलभत्र कार्य सम्पन्ि हुि ेगिी छिौट 

गिुय पिेछ । 

(१४) र्स लिर्ि बिोलजि आशर्पत्रदाता छिौट गदाय कुिै आशर्पत्रदातािे आफूिे प्राप्त गिेको अङ्क ि छिौटिा पिय 

िसकेको कािण िाग गिेिा पाँि लदिलभत्र लिजिे प्राप्त गिेको अङ्क ि छिौट हुि िसकेको कािण आशर्पत्रदातािाई लदिु 

पिेछ । 

८०. प्रस्तार् माग गिनः (१) लिर्ि ७९ बिोलजि संलक्षप्त सिूी तर्ाि भएपलछ गाउँपालिकािे सो सिूीिा पिेका 

आशर्पत्रदाताहरुिाई प्रस्तार् सम्बन्धी कागजात, हुिाक, कुरिर्ि र्ा व्र्लक्त र्ा लर्द्यतुीर् सञ्िाि िाध्र्ि िाफय त पठाई 

बीस िाख रूपैर्ाँसम्ि िागत अििुाि भएको खरिदका िालग कम्तीिा पन्र लदि ि सो भन्दा बढी िागत अििुाि भएको 

खरिदका िालग कम्तीिा तीस लदिको सिर् लदई लिजहरुबाट प्रस्तार् िाग गिुय पिेछ । र्सिी पठाइिे प्रस्तार् सम्बन्धी 

कागजातको कुिै शलु्क िाग्िे छैि । 

(२) प्रस्तार् सम्बन्धी कागजातिा ऐिको दफा ३१ िा उलल्िलखत कुिाका अलतरिक्त दहेार्का कुिाहरु उल्िेख गिुय पिेछिः 

(क) प्रस्तार् िाग पत्र, 

(ख) प्रस्तार्दातािे प्रस्तार् गिेको प्रिखु जिशलक्तिे आफ्िो हािसािैको र्रै्लक्तक लर्र्िण सत्र् ि पणूय िहकेो कुिा प्रिालणत 

गिेको हुि ुपिे व्र्होिा, 

(ग) प्रालर्लधक प्रस्तार् िलू्र्ांङ्कि गिेपलछ िात्र आलर्यक प्रस्तार् खोलििे कुिा, 

(घ) प्रालर्लधक प्रस्तार्िा प्रस्तार्दातािे प्राप्त गिुय पिे उिीणायङ्क, 

(ङ) प्रस्दातार्दातािे सम्बलन्धत कािको िालग आफ्िो छुटै्ट कार्यर्ोजिा तर्ा जिशलक्त प्रस्ताब गिय सक्िे र्ा िसक्िे, 
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(ि) प्रस्तार्दातािे कार्यक्षेत्रगत शतयिा लटप्पणी गिय सक्िे र्ा िसक्िे,  

(छ) प्रस्तालर्त कार्य गिय आर्श्र्क पिे िकि व्र्होिे स्रोत । 

(३) गाउँपालिकािे प्रस्तार् सम्बन्धी कागजातिा प्रस्तार् िलू्र्ांङ्किको अङ्कभाि उल्िेख गिुय पिेछ । 

(४) उपलिर्ि (३) बिोलजि अङ्कभाि उल्िेख गदाय दहेार् बिोलजि गिुय पिेछिः 

(क) प्रस्तार्को छिौट गणुस्ति ि िागत लर्लध अपिाई गरििे भएिा कािको प्रकृलत ि जलटिता अिसुाि प्रालर्लधक तर्ा 

आलर्यक प्रस्तार्को कूि अङ्कभाि एकसर् हुिे गिी ि त्र्स्तो कूि अङ्कभाि िध्र्े प्रालर्लधक प्रस्तार्को कूि अङ्कभाि 

सििीदलेख िब्बे ि आलर्यक प्रस्तार्को अङ्कभाि तीसदलेख दशसम्ि हुिे गिी लिधायिण गिुय पिेछ । 

(ख) प्रस्तार्को छिौट गणुस्ति लर्लध, लिलश्चत बजटे लर्लध ि न्र्िू िागत लर्लध अपिाई गरििे भएिा प्रालर्लधक प्रस्तार्को कूि 

अङ्ंकभाि एकसर् हुिे गिी लिधायिण गिुय पिेछ । 

(५) लिलश्चत बजटे लर्लधबाट पिािशयदाताको छिौट गिय प्रस्तार् आव्हाि गदाय उपिब्ध बजटे प्रस्तार्िा खिुाउि ुपिेछ । 

(६) प्रस्तार् सम्बन्धी कागजातिा पिािशयदाताको छिौट गिय अङ्कभाि उल्िेख गदाय दहेार् बिोलजिको अङ्कको सीिा 

ििाघ्िे गिी कािको प्रकृलत ि जलटिता अिसुाि उपर्कु्त अङ्क उल्िेख गिुय पिेछिः 

(क) प्रस्तार्दाताको खास कािको अिभुर्                                   - कूि अङ्कको पच्िीस प्रलतशतसम्ि 

(ख) कार्य सम्पादि गिे तरिका ि कार्य क्षेत्रगत शतय प्रलतको प्रभार्ग्राहीता - कूि अङ्कको बीसदलेख पैंतीस प्रलतशतसम्ि 

(ग) िखु्र् िखु्र् जिशलक्तको र्ोग्र्ता ि अिभुर्                                 -कूि अङ्कको तीसदलेख साठी प्रलतशतसम्ि  

(घ) प्रलर्लध हस्तान्तिण र्ा तालिि                                                 - कूि अङ्कको दश प्रलतशतसम्ि 

(ङ) स्र्देशी जिशलक्तको सहभालगता                                              -कूि अङ्कको दश प्रलतशतसम्ि 

                                                                                             = जम्िा कूि अङ्क १०० 

(७) उपलिर्ि (६) को खण्ड (ङ) िा उलल्िलखत अङ्कभाि िालररर्स्तिको प्रस्तार्को हकिा िाग ूहुिेछैि । 

(८) उपलिर्ि (६) िा उलल्िलखत सबै िलू्र्ांङ्किका आधाििाई तीि र्टा उप–आधाििा लर्भाजि गिी सो र्ापतको अङ्क 

सिते लिधायिण गिुय पिेछ । 

(९) उपलिर्ि (३) बिोलजि अङ्कभाि उल्िेख गदाय उिीणायङ्क सिते उल्िेख गिुय पिेछ । 

(१०) पिािशय सेर्ाको खरिदको प्रस्तार् सम्बन्धी कागजातिा पिािशयदाता छिौट गिे अङ्कभाि उल्िेख गदाय कुिै पिािशयदाता 

व्र्लक्त, फिय र्ा कम्पिीसँग भइिहकेा काि (र्कय  इि ह्याण्ड) को जिशलक्त सोही हदसम्ि पलछल्िो प्रस्तार्को िलू्र्ाङ्किको 

सिर्िा गणिा िहुिे कुिा उल्िेख गिुय पिेछ । 
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(११) र्स लिर्ि बिोलजि प्रस्तार् िलू्र्ाङ्कि गदाय उपलिर्ि (८) बिोलजि गरिएको लर्भाजि ि सो र्ापतको अङ्कभािको 

आधाििा िात्र िलू्र्ाङ्कि गिुय पिेछ । 

८१. मौजुदा सूचीमा रहेका परामशवदाताबाट प्रस्तार् माग गरी परामशव सेर्ा लिि सलकिेः (१) बीस िाख रुपैर्ाँभन्दा 

कि िकिको पिािशय सेर्ा ऐिको दफा ६क. बिोलजिको िौजदुा सिूीिा िहकेा पिािशयदाताबाट लिलखत रुपिा प्रालर्लधक 

ि आलर्यक प्रस्तार् िाग गिी खरिद गिय सलकिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि प्रस्तार् िाग गदाय सम्भर् भएसम्ि छ र्टा ि कम्तीिा तीि र्टा पिािशयदातािाई प्रस्तार् सम्बन्धी 

कागजात पठाई प्रालर्लधक ि आलर्यक छुट्टा छुटै्ट खाििा िाग गिुय पिेछ । 

(३) उपलिर्ि (२) बिोलजिको प्रस्तार् िलू्र्ांङ्कि लर्लध गणुस्ति ि िागत लर्लध अिसुाि छिौट गिुय पिेछ । 

८२. प्रस्तार् तयार गिव लदईिे लिदनशिमा उल्िेख गिुवपिन कुराः ऐिको दफा ३१ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बिोलजिको 

प्रस्तार् तर्ाि गिय प्रस्तार्दातािाई लदइिेलिदेशििा दहेार्का कुिा उल्िेख गिुय पिेछिः 

(क) प्रालर्लधक प्रस्तार् ि आलर्यक प्रस्तार्को ढाँिा, 

(ख) प्रालर्लधक ि आलर्यक प्रस्तार् तर्ाि गिे ि पेश गिे तिीका, 

(ग) काि कलत ििणिा पिूा हुिे हो ि र्प काि लदि सलकिे िसलकिे कुिा, 

(घ) प्रस्तार् सम्बन्धी कागजातका सम्बन्धिा प्रस्तार्दातािे कुिै जािकािी लिि ुपिे भए त्र्स्तो जािकािी लिि सलकिे तरिका, 

(ङ) प्रस्तालर्त कािको कुिै अंश पिािशयदातािे सब–कन्रर्ाक्टिा लदि सक्िे िसक्िे कुिा, 

(ि) गाउँपालिकािे उपिब्ध गिाउिे सिूिा, सेर्ा, उपकिण सम्बन्धी जािकािी, 

(छ) प्रस्तार् पेश गिुयअलघ प्रस्तार्दाताको बैठक हुिे िहुिे कुिा, 

(ज) प्रस्तार् िान्र् हुिे अर्लध, 

(झ) प्रस्तालर्त खरिद कािबाही अन्तगयत सजृिा हुिे कुि ैिािसािाि आपलूतय, लििायण कार्य, अन्र् सेर्ा र्ा पिािशय सेर्ा 

सम्बन्धी काि पिािशयदात ृफिय र्ा लिजसंग सम्बद्ध व्र्लक्त संस्र्ािाई लददंा प्रस्तालर्त पिािशय सेर्ासंगको स्र्ार्य बालझि 

सक्छ भन्िे गाउँपालिकािाई िागिेा त्र्स्तो प्रस्तार्दाता र्ा व्र्लक्तिाई त्र्स्तो काि लदि िसलकिे कुिा, 

(ञ) प्रस्तार्दाता ि लिजको जिशलक्तिे लतिुय पिे कि र्ािेको जािकािी ि प्रस्तार्दातािे कि र्ा अन्र् कुिै लर्षर्िा र्प जािकािी 

लिि िाहिेा लिजिे सम्पकय  गिुय पिे आलधकारिक अन्र् लिकार्, 

(ट) प्रस्तार्को भाषा, 

(ठ) गाउँपालिकािे प्रस्तार् सम्बन्धी कागजात संशोधि गिे कार्यलर्लध, 
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(ड) प्रस्तार् पेश गिे तरिका, 

(ढ) प्रस्तार् खोल्िे तरिका, 

(ण) गोपलिर्ता सम्बन्धी शतय । 

८३. प्रस्तार् छिौट लर्लधः (१) गाउँपालिकािे दहेार्को कािको िालग पिािशय सेर्ा खरिद गदाय गणुस्ति लर्लध छिौट गिी 

खरिद गिय सक्िेछिः 

(क) आफ्िो क्षेत्रको आलर्यक र्ा क्षेत्रगत अध्र्र्ि, र्हुके्षलत्रर् (िल्टी सेक्टिि) सम्भाव्र्ता अध्र्र्ि, घातक फोहिििैा 

ब्र्र्लस्र्त गिे एर् ंतह िगाउिे संर्न्त्रको लडजाइि, शहिी गरुुर्ोजिाको लडजाइि, लर्लिर् के्षत्र सधुाि जस्ता पिािशयदाताबाट 

अपेलक्षत कार्य स्पष्टरुपिा र्लकि गिय िसलकिे प्रकृलतको ि गाउँपालिकािे पिािशयदाताबाट खोजपणूय प्रस्तार्को अपेक्षा 

गिेको काि, 

(ख) ठूिा बाँध र्ा प्रिखु परू्ायधाि लििायणको सम्भाव्र्ता अध्र्र्ि र्ा संिििात्िक इलन्जलिर्रिङ्ग लडजाइि, िहत्र्पणूय िीलत 

सम्बन्धी अध्र्र्ि, लर्षर्गत क्षेत्रकोव्र्र्स्र्ापि अध्र्र्ि जस्ता उच्ि दक्षता आर्श्र्क पिे ि भलर्रर्िा गम्भीि तर्ा 

दिूगािी प्रभार् पािे लकलसिको काि, 

(ग) व्र्र्स्र्ापि पिािशय, क्षेत्रगत (सेक्टिि) तर्ा िीलतगत अध्र्र्ि जस्ता सेर्ाको िलू्र् कािको गणुस्तििा लिभयि हुिे र्ा 

व्र्लक्त, संस्र्ा लपच्छे सािभतू रुपिा अिग अिग तरिकाबाट सम्पादि गिय सलकिे ि प्रलतस्पधी प्रस्तार्को िागत तुििा 

गिय िसलकिे लकलसिको काि । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि गणुस्ति लर्लध छिौट गिय अध्र्क्षको स्र्ीकृलत लिि ुपिेछ । 

(३) िेखापिीक्षण, सािान्र् इलन्जलिर्िीङ्ग लडजाइि तर्ा खरिद एजने्ट जस्ता िाम्रिी अभ्र्ास भइसकेका, लिर्लित प्रकृलतका 

ि कि िागत िाग्िे कािका िालग न्र्िू िागत लर्लध छिौट गिय सलकिेछ । 

८४. प्रस्तार् खोल्िे तररकाः (१) गाउँपालिकािे ऐिको दफा ३२ बिोलजि प्रस्तार् खोल्दा प्रस्तार्दाता र्ा लिजको 

प्रलतलिलधको िोहर्ििा खोल्ि ुपिेछ । 

ति, प्रस्तार्दाता र्ा लिजको प्रलतलिलध उपलस्र्त िभएको कािणिे प्रस्तार् खोल्ि बाधा पिे छैि । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि प्रस्तार् खोल्िअुलघ म्र्ाद िाघी प्राप्त हुि आएको प्रस्तार्को खाि ि िीतपरू्यक दताय भएका 

प्रस्तार्को खाििाई छुट्र्ाई म्र्ाद िाघी प्राप्त हुि आएका प्रस्तार् िखोिी सम्बलन्धत प्रस्तार्दातािाई लफताय गिुय पिेछ । 

त्र्सिी लफताय गरिएको कुिा, लिलत ि सिर् खरिद कािबाहीको प्रलतर्देििा खिुाउि ुपिेछ । 

(३) उपलिर्ि (२) बिोलजि प्रस्तार् लफताय गिेपलछ िीतपरू्यक दताय भएका प्रस्तार्को बालहिी खाि ििसंैग खोिी सो खािसँग 

िहकेो प्रालर्लधक प्रस्तार्को खाि खोिी दहेार्का कुिा पढेि सिुाई सोको ििुलु्का तर्ाि गिुय पिेछिः 

(क) प्रस्तार्दाताको िाि ि ठेगािा, 
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(ख) प्रस्तार्िा प्रस्तार्दाताको हस्ताक्षि भए िभएका, 

(ग) प्रस्तार् सम्बन्धी कागजातिा सच्र्ाईएको र्ा केििटे गिेकोिा प्रस्तार्दाता र्ा लिजको प्रलतलिलधिे हस्ताक्षि गिे िगिेको, 

(घ) गाउँपालिकािे उपर्कु्त ठािेको अन्र् आर्श्र्क कुिाहरु । 

(४) उपलिर्ि (३) बिोलजिको ििुलु्कािा उपलस्र्त प्रस्तार्दाता र्ा लिजको प्रलतलिलधको दस्तखत गिाउि ुपिेछ । 

(५) उपलिर्ि (४) बिोलजि खोलिएको प्रालर्लधक प्रस्तार् र्र्ालशघ्र िलू्र्ांङ्कि सलिलतिा पठाउि ुपिेछ । 

८५. प्रालर्लधक प्रस्तार्को मूल्यांङ्कि गिन तररकाः (१) प्रालर्लधक प्रस्तार् िलू्र्ांङ्कि गदाय िलू्र्ांङ्कि सलिलतका 

प्रत्र्ेक सदस्र्ि े छुट्टा छुटै्ट रुपिा लिर्ि ८० को उपलिर्ि (६) िा उलल्िलखत आधाि बिोलजि िलू्र्ांङ्कि गिी 

प्रस्तार्दातािे प्राप्त गिेको अङ्क र्लकि गिुय पिेछ । 

(२) िलू्र्ाङ्कि सलिलतिे प्रालर्लधक प्रस्तार्को िलू्र्ाङ्कि गियको िालग सहर्ोग परु्ायउि सम्बलन्धत लर्ज्ञहरू सलहतको तीि 

सदस्र्ीर् उपसलिलत गठि गिय सक्िेछ । 

(३) उपलिर्ि (१) बिोलजि अङ्क र्लकि भएपलछ सो सलिलतको प्रत्र्ेक सदस्र्िे प्रदाि गिेको अङ्क गणिा गिी सो सलिलतिे 

त्र्स्तो प्रस्तार्िे प्राप्त गिेको औषत अङ्क लिकाल्ि ुपिेछ । 

(४) उपलिर्ि (१) ि (३) बिोलजि िलू्र्ांङ्कि पलछ िलू्र्ांङ्कि सलिलतिे लिर्ि ८० को उपलिर्ि (९) बिोलजिको 

उिीणायङ्क प्राप्त गिे प्रस्तार्दाताहरुको सिूी तर्ाि गिुय पिेछ । 

(५) उपलिर्ि (४) बिोलजिको सिूी तर्ाि गदाय उच्िति अंङ्क प्राप्त गिे प्रस्तार्दातादलेख ििसंैग तर्ाि गिुय पिेछ । 

(६) िलू्र्ांङ्कि सलिलतिे प्रालर्लधक प्रस्तार्को िलू्र्ांङ्किको कार्य सिाप्त िहुञ्जिे आलर्यक प्रस्तार् खोल्ि हुदंिै । 

(७) उपलिर्ि (४) बिोलजिको सिूीिा िहकेा प्रस्तार्दाताको िात्र लिर्ि ८८ बिोलजि आलर्यक प्रस्तार् खोलििेछ । 

(८) उपलिर्ि (४) बिोलजिको सिूीिा सिार्शे हुि िसकेका प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् िखोिी सम्बलन्धत प्रस्तार्दातािाई 

लफताय गिुय पिेछ । 

८६. मूल्यांङ्कि प्रलतरे्दि तयार गिुव पिनः (१) िलू्र्ाङ्कि सलिलतिे लिर्ि ८५ बिोलजिको िलू्र्ांङ्कि सम्बन्धी 

कािबाही पलछ प्रस्तार्को गणुस्ति सम्बन्धिा प्रलतर्देि तर्ाि गिुय पिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको प्रलतर्देििा दहेार्का कुिाहरु सिते उल्िेख गिुय पिेछिः 

(क) प्रस्तार्दाताको िाि ि ठेगािा, 

(ख) प्रस्तार्दाता र्ा लिजको अलधकाि प्राप्त प्रलतलिलधको सलहछाप भए र्ा िभएको, 

(ग) प्रस्तार्दाता प्रस्तार् पेश गिय काििू बिोलजि र्ोग्र् भएको पष्ु्टर्ाई गिे कागजातहरु पेश भए र्ा िभएको, 
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(घ) संर्कु्त उपिि सम्बन्धी सम्झौता आर्श्र्क भए सो पेश भए र्ा िभएको, 

(ङ) प्रस्तार् सम्बन्धी कागजातिा प्रस्तार्दातािाई लदइएको लिदशेि अिरुुप प्रस्तार् पणूय भए र्ा िभएको,  

(ि) प्रत्र्ेक प्रस्तार्को सापेलक्षक सर्िता, दरु्यिता ि िलू्र्ाङ्किको परिणाि । 

८७. प्रालर्लधक प्रस्तार् मूल्यांङ्कि गदाव छिौट भएको प्रस्तार्दातािाई सूचिा लदिु पिनः (१) गाउँपालिकािे लिर्ि 

८५ को उपलिर्ि (४) बिोलजिको सिूीिा सिार्ेश भएका प्रस्तार्दातािाई आलर्यक प्रस्तार् खोल्िे स्र्ाि, लिलत ि सिर् 

उल्िेख गिी सो लिलत ि सिर्िा उपलस्र्त हुि सिूिा लदि ुपिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि प्रस्तार्दातािाई उपलस्र्त हुि सूििा लददंा िालररर्स्तिको प्रस्तार्को हकिा कम्तीिा सात लदि ि 

अन्तिायलररर्स्तिको प्रस्तार्को हकिा कम्तीिा पन्र लदिको अर्लध लदि ुपिेछ । 

(३) उिीणािंङ्क प्राप्त िगिे प्रस्तार्दातािाई लिजको प्रालर्लधक प्रस्तार् छिौट हुि िसकेको कािण खिेुको सिूिा सलहत 

लिजको आलर्यक प्रस्तार् लफताय लदि ुपिेछ । 

(४) र्स लिर्िार्िी बिोलजि प्रस्तार्दाता छिौट गदाय कुि ैप्रस्तार्दातािे आफूिे प्राप्त गिेको अङ्क ि छिौटिा पिय िसकेको 

कािण िाग गिेिा पाँि लदिलभत्र लिजिे प्राप्त गिेको अङ्क ि छिौट हुि िसकेको कािण प्रस्तार्दातािाई लदि ुपिेछ । 

८८. आलथवक प्रस्तार् खोल्िेः (१) िलू्र्ांङ्कि सलिलतिे आलर्यक प्रस्तार्को खाि खोल्दा प्रस्तार्दाता र्ा लिजको 

प्रलतलिलधको उपलस्र्लतिा खोल्ि ुपिेछ । 

ति, प्रस्तार्दाता र्ा लिजको प्रलतलिलध उपलस्र्त िभएको कािणिे आलर्यक प्रस्तार् खोल्ि बाधा पिे छैि । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि आलर्यक प्रस्तार्को खाि खोिेपलछ िलू्र्ांङ्कि सलिलतिे प्रस्तार्दाताको िाि, लिजिे प्रालर्लधक 

प्रस्तार्िा प्राप्त गिेको अङ्क ि आलर्यक प्रस्तार्िा प्रस्तार् गिेको सेर्ा शलु्क पढेि सिुाई दहेार् बिोलजिको ििुलु्का तर्ाि 

गिुय पिेछिः 

(क) प्रस्तार्दाताको िाि ि ठेगािा, 

(ख) प्रस्तालर्त सेर्ा शलु्क, 

(ग) प्रस्तालर्त सेर्ा शलु्किा कुिै छूट लदि प्रस्तार् गरिएको भए सोको व्र्होिा, 

(घ) अङ्क ि अक्षिकाबीि लभन्िता भए सो लभन्िताको लर्र्िण, 

(ङ) आलर्यक प्रस्तार्िा प्रस्तार्दाता र्ा लिजको प्रलतलिलधको हस्ताक्षि भए िभएको, 

(ि) आलर्यक प्रस्तार्िा कुिै कुिा र्ा व्र्होिा केििटे गिेको भए सो ठाउँिा प्रस्तार्दाता र्ा लिजको प्रलतलिलधिे हस्ताक्षि गिे 

िगिेको तर्ा केििटे गिेको िकि ि व्र्होिा, 

(छ) गाउँपालिकािे उपर्कु्त ठािेको अन्र् आर्श्र्क कुिाहरु । 
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८९. आलथवक प्रस्तार्को मूल्यांङ्किः (१) प्रस्तार् सम्बन्धी कागजातिा अन्र्र्ा उल्िेख गरिएकोिा बाहके आलर्यक 

प्रस्तार्को िलू्र्ांङ्कि प्रर्ोजिको िालग सो प्रस्तार्िा िलू्र् अलभर्लृद्ध कि बाहके प्रिलित काििू बिोलजि 

पिािशयदातािाई िाग्िे कि तर्ा पिािशयदाताको भ्रिण, सम्बलन्धत कागजातको अिरु्ाद, प्रलतर्देि छपाई र्ा लशिोभाि खिय 

जस्ता सोधभिाय हुिे खिय सिते लिजको सेर्ा शलु्किा सिार्ेश गरिएको िालििेछ । 

(२) िलू्र्ांङ्कि सलिलतिे प्रत्र्ेक प्रस्तार्दाताको आलर्यक प्रस्तार्को िलू्र्ांङ्कि गदाय प्रस्तार्िा कुिै अङ्क गलणतीर् त्रलुट 

पाइएिा गाउँपालिकािे त्र्स्तो त्रलुट सच्र्ाउि सक्िेछ ि त्र्सिी त्रलुट सच्र्ाउंदा एकाइ दि ि कूि िकििा लभन्िता भएिा 

एकाइ दि िान्र् हुिेछ ि सोही दि बिोलजि कूि िकि सच्र्ाउि ुपिेछ ।त्र्सिी त्रलुट सच्र्ाईएको भएिा सोको जािकािी 

सम्बलन्धत प्रस्तार्दातािाई लदि ुपिेछ । 

(३) प्रस्तार्दातािे आलर्यक प्रस्तार्िा उल्िेख गिेको िकि अङ्क ि अक्षििा फिक पिेिा अक्षििा िेलखएको िकि िान्र् 

हुिेछ । 

(४) प्रस्तालर्त कबोि अंङ्किा प्रस्तार्दातािे कुिै छूट लदि प्रस्तार् गरिएको कुिा आलर्यक प्रस्तार् खोिेको ििुलु्कािा 

उल्िेख भएको भए िलू्र्ांङ्कि सलिलतिे त्र्सिी छूट लदि प्रस्तार् गरिएको िकि सिार्ोजि गिुय पिेछ । 

(५) उपलिर्ि (२), (३) ि (४) बिोलजिको िलू्र्ांङ्कि पलछ सबै प्रस्तार्दाताको कार्ि हुि आएको कबोि अङ्ंकको सूिी 

तर्ाि गिुय पिेछ । 

९०. प्रस्तार्दाताको छिौटः (१) प्रस्तार्को छिौट गिय गणुस्ति ि िागत लर्लध अपिाईएको भएिा िलू्र्ांङ्कि सलिलतिे 

दहेार् बिोलजि प्रालर्लधक ि आलर्यक प्रस्तार्को िलू्र्ांङ्कि गिी सफि प्रस्तार्दाताको छिौट गिुय पिेछिः 

(क) िलू्र्ांङ्कि गरििे प्रस्तार्दाताको प्रालर्लधक प्रस्तार्को प्राप्तांकिाई प्रालर्लधक प्रस्तार्को िालग छुट्र्ाईएको 

अङ्कभाििे गणुि गिी प्राप्त गणुिफििाई एकसर्िे भाग गदाय आउिे भागफिको अङ्क प्रालर्लधक प्रस्तार्को खदु 

प्राप्तांक हुिेछ । 

(ख) प्रालर्लधक प्रस्तार्को िलू्र्ांङ्किबाट सफि भएका प्रस्तार्हरुिध्र्े सबैभन्दा घटी कबोि अङ्ंकिाई आलर्यक 

प्रस्तार्को िालग छुट्र्ाईएको अङ्कभाििे गणुि गिी प्राप्त गणुिफििाई िलू्र्ांङ्कि गरििे प्रस्तार्दाताको कबोि 

अङ्ंकिेभाग गदाय आउिे भागफिको अङ्क आलर्यक प्रस्तार्को खदु प्राप्तांक हुिेछ । 

(ग) प्रालर्लधक प्रस्तार् ि आलर्यक प्रस्तार्को खदु प्राप्तांक जोडी संर्कु्त िलू्र्ाङ्कि गदाय सबैभन्दा बढी अङ्क पाउिे 

प्रस्तार्दाता सफि हुिे हुदंा लिजिाई छिौट गिुय पिेछ । 

उदाहरण (१) प्रालर्लधक प्रस्तार्िाई छुट्र्ाइएको कूि अङ्ंकभाि = ८० 

लिधायरित उतीणायङ्क ल्र्ाउिे क, ख ि ग प्रस्तार्दातािे प्रालर्लधक प्रस्तार्िा पाएको अङ्ंक= 

क. ९० 
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ख. ८५ 

ग. ८० 

उपर्ुयक्त अङ्ंकको आधाििा प्रालर्लधक प्रस्तार्िा पाउिे अङ्क गणिा गिे तरिका= 

  क.  
९०×८०

१००
 = ७२ 

 ख. 
८५×८०

१००
 = ६८ 

ग.  
८०×८०

१००
 =६४ 

 (२) आलर्यक प्रस्तार्िाई छुट्र्ाइएको अंङ्कभाि = २० 

प्रालर्लधक प्रस्तार्िा उतीणय भएका क, ख ि ग प्रस्तार्दातािे आलर्यक प्रस्तार्िा कबोि गिेको िकििः  

क. ४, ५० ०००।– 

ख. ४, ३० ०००।– 

ग. ४, २० ०००।– 

तसर्य सर्भैन्दा घटी कबोि गिेको िकि . ४,२० ०००।– 

उपर्ुयक्त अङ्ंकको आधाििा आलर्यक प्रस्तार्िा पाउिे अङ्क गणिा गिे तरिका ःिः– 

क. 
४२००००×२०

४५००००
=१८.६६ 

 ख. 
४२००००×२०

४३००००
=१९.५३ 

ग. 
४२००००×२०

४२००००
=२०.०० 

 (३) प्रालर्लधक प्रस्तार् ि आलर्यक प्रस्तार्को संर्कु्त िलू्र्ांङ्किबाट पाउिे कूि अङ्ंक लर्र्िणिः  

 

     प्रस्तार्दता 

प्रालर्लधक 

 

प्रस्तार्को खदु 

प्राप्ताङ्क 

 

आलर्यक प्रस्तार्को 

खदु प्राप्ताङ्क 

 

कूि अङ्क कैलफर्त 
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क ७२ १८.६६ ९०.६६ सबै भन्दा बढी कूि अङ्क पाउिे 

प्रस्तार्दाता “क” छिौट गिुय 

पिे । 

 

ख ६८ १९.५३ ८७.५३ 

 

 

ग ६४ २०.०० ८४ 

 

 

 

(२) प्रस्तार्को छिौट गिय गणुस्ति लर्लध अपिाईएको भएिा िलू्र्ांङ्कि सलिलतिे ऐिको दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड 

(ख) बिोलजि प्रालर्लधक प्रस्तार्िा उच्िति अंङ्क प्राप्त गिे प्रस्तार्दाताको िात्र छिौट गिुय पिेछ । 

(३) प्रस्तार्को छिौट गिय लिलश्चत बजटे लर्लध अपिाईएको भएिा िलू्र्ांङ्कि सलिलतिे ऐिको दफा ३५ को उपदफा (१) को 

खण्ड (ग) बिोलजि त्र्स्तो बजटेको सीिाभन्दा बढी िागत भएको प्रस्तार् िद्द गिेछ ि त्र्स्तो बजटेको सीिालभत्र पिी 

प्रालर्लधक प्रस्तार्िा उच्िति अङ्ंक प्राप्त गिे प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् छिौट गिुय पिेछ । 

(४) प्रस्तार्को छिौट गिय न्र्िू िागत लर्लध अपिाईएको भएिा िलू्र्ांङ्कि सलिलतिे ऐिको दफा ३५ को उपदफा (१) को 

खण्ड (घ) बिोलजि प्रालर्लधक प्रस्तार्िा सफि हुि लिधायरित न्र्िूति अङ्ंक प्राप्त गिे प्रस्तार्दातािध्र्े सर्भैन्दा कि 

िागत भएको प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् छिौट गिुय पिेछ । 

(५) र्स लिर्ि बिोलजि छिौट भएको प्रस्तार्दातासंग र्ाताय गिुयपिे भएिा गाउँपालिकािे प्रस्तार् छिौट भएको सात लदिलभत्र 

त्र्स्तो प्रस्तार्दातािाई लिलत, सिर् ि स्र्ाि खोिी र्ाताय गिय आउि सिूिा लदि ुपिेछ । 

(६) उपलिर्ि (५) बिोलजि प्रस्तार्दातािाई र्ातायको िालग बोिाउँदा िालररर्स्तिको प्रस्तार् भए सात लदि ि 

अन्तिायलररर्स्तिको प्रस्तार् भए पन्र लदिको म्र्ाद लदि ुपिेछ । 

(७) ऐिको दफा ३८ बिोलजि सम्झौता गिे पिािशयदातािे सम्झौता गिेको तीस लदिलभत्र सम्झौताको कूि िकि सिट्ेिे गिी 

गाउँपालिकािाई लिशतय भकु्तािी हुिे पेशागत दालर्त्र् बीिा (प्रोफेसिि िार्लबलिटी इन्सोिेन्स) पेश गिुय पिेछ । 

(८) र्स लिर्िार्िी बिोलजि सम्झौता गिे पिािशयदातािे उपलिर्ि (७) बिोलजिको म्र्ादलभत्र पेशागत दालर्त्र् बीिा 

दालखिा िगिेिा गाउँपालिकािे त्र्स्तो खरिद सम्झौताको अन्त्र् गिी लिजिाई कािो सूिीिा िाख्ि सम्बलन्धत लिकार्िा 

लसफारिस गिुय पिेछ । 

९१. परामशव सेर्ा सभबन्धी प्रस्तार् स्र्ीकृत गिन अलधकारीः (१) दहेार्को पिािशय सम्बन्धी प्रस्तार् स्र्ीकृत गिे अलधकाि 

दहेार्का अलधकािीिाई हुिेछिः 

क) बीस िाख रूपैर्ाँसम्िका                                                   - प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत 
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(ख) बीस िाख रुपैर्ाँभन्दा बढी िकिको                                    - अध्र्क्ष 

९२. सोझै र्ातावबाटः गाउँपालिकािाई उपर्ोगी ि आर्श्र्क पिे तािीि, गोष्ठी ि सेलििाि जस्ता लर्षर्िा सेर्ा लिि पिेिा 

पाँि िाख रुपैर्ाँसम्िको पिािशय सेर्ािा प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत आफैिे ि सोभन्दा िालर्को िकिको हकिा 

अध्र्क्षको स्र्ीकृलत लिई ऐिको दफा ३७ को प्रलतकूि िहुिे गिी सोझ ैर्ातायबाट खरिद गिय सलकिेछ । 

९३. अन्य लर्लधः दहेार्को अबस्र्ािा कुिै पिािशयदातािाई लर्शेषज्ञता ि र्ोग्र्ताको आधाििा लिर्कु्त गिय सलकिेछिः 

(क) कुिै काि गिय उच्ि स्तिको लबशषेज्ञता आर्श्र्क पिेिा र्ा, 

(ख) छोटो सिर्को िालग पिािशय आर्श्र्क पिेिा र्ा पिािशयदाता लिर्कु्त गिे सिर् न्र्िू भएिा र्ा, 

(ग) आर्श्र्क कार्य सम्पन्ि गिय केही पिािशयदाता िात्र र्ोग्र् भएिा र्ा, 

(घ) पिािशयदाताको छिौट गिय धेिै सिर् िाग्िे भई सिर् अपर्ायप्त भएिा । 

 

 

पररच्छेद–७ 

खररद सभबन्धी अन्य व्यर्स्था 

९४. लसिबन्दी दरभाउपत्र सभबन्धी व्यर्स्थाः (१) गाउँपालिकािे स्र्ीकृत कार्यिि ि खरिद र्ोजिा अिसुाि बीस िाख 

रूपैर्ाँसम्ि िागत अिुिाि भएको िािसािाि, लििायण कार्य र्ा जिुसकैु सेर्ा ऐिको दफा ४० बिोलजि लसिबन्दी 

दिभाउपत्र आह्वाि गिी खरिद गिय सक्िेछ । 

(२) र्स लिर्िार्िीिा अन्र्त्र जिुसकैु कुिा िेलखएको भएता पलि पिास िाख रूपैर्ाँसम्िको एक्सिे, इलसजी, औषलधजन्र् 

िािसािाि, िोगको लिदाि तर्ा उपिािको िालग प्रर्ोग हुिे स्र्ास््र् सम्बन्धी उपकिणहरू खरिद गदाय लसिबन्दी दिभाउपत्र 

आह्वाि गिी खरिद गिय सलकिेछ । 

(३) लसिबन्दी दिभाउपत्रको फािाििा ऐिको दफा ४० को उपदफा (२) िा उलल्िलखत कुिाको अलतरिक्त दहेार्का कुिा 

उल्िेख गिुय पिेछिः 

(क) आपलूतय गिुयपिे िािसािाि, सम्पन्ि गिुयपिे लििायण कार्य र्ा प्रदाि गिुयपिे सेर्ाको लर्र्िण, 

(ख) लसिबन्दी दिभाउपत्रदाताको र्ोग्र्ता (लििायण खरिद बाहके) 

(ग) कार्य सम्पादि जिाित आर्श्र्क पिे भए सो कुिा, 

(घ) लसिबन्दी दिभाउपत्र िान्र् िहिे अर्लध, 

(ङ) लसिबन्दी दिभाउपत्र फािाििा दिभाउपत्रदातािे िीतपरू्यक सहीछाप गिेको हुि ुपिे कुिा, 
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(ि) लसिबन्दी दिभाउपत्र िलू्र्ाङ्कि गिे तरिका, 

(छ) िािसािािको हकिा र्ािेन्टी सम्बन्धी दालर्त्र् ि लििायण कार्यको हकिा त्रलुट सच्र्ाउिे अर्लध सम्िको दालर्त्र् । 

(४) उपलिर्ि (३) बिोलजि फािाि तर्ाि भएपलछ लसिबन्दी दिभाउपत्र िाग गिय ऐिको दफा ४० को उपदफा (३) बिोलजि 

सिूिा प्रकाशि गिुय पिेछ ि त्र्स्तो सिूिािा दहेार्का कुिा उल्िेख गिुय पिेछिः 

(क) लसिबन्दी दिभाउपत्र फािाि पाईिे स्र्ाि ि सो र्ापत िाग्िे दस्तिु, 

(ख) जिाित आर्श्र्क पिे भए सोको लकलसि, िकि ि सिर्ार्लध, 

(ग) लसिबन्दी दिभाउपत्र पठाउिे तरिका, 

(घ) लसिबन्दी दिभाउपत्र पठाउि ुपिे कार्ायिर् र्ा अलधकािीको िाि ि ठेगािा, 

(ङ) लसिबन्दी दिभाउपत्र दालखिा गिुयपिे अलन्ति लिलत ि सिर्, 

(ि) लसिबन्दी दिभाउपत्र खोल्िे लिलत, सिर् ि स्र्ाि, 

(छ) अन्र् आर्श्र्क कुिाहरु । 

(५) उपलिर्ि (४) बिोलजि सूििा प्रकाशि गदाय तीिभन्दा कि लसिबन्दी दिभाउपत्र पेश हुि आएिा र्ा दिभाउपत्र पेश िै 

िभएिा सो सम्बन्धिा कुिै कुिा उल्िेख िगिी सोही उपलिर्ि बिोलजि दोस्रो पटक सिूिा प्रकाशि गिुय पिेछ । 

(६) उपलिर्ि (५) बिोलजि दोस्रो पटक सिूिा प्रकाशि गदाय पलि आर्श्र्क संख्र्ािा लसिबन्दी दिभाउपत्र पेश हुि िआएिा 

पेश हुि आएका दिभाउपत्रिध्र्ेबाट दिभाउपत्र स्र्ीकृत गिय बाधा पिे छैि । 

(७) लसिर्न्दी दिभाउपत्र पेश गिय इच्छुक व्र्लक्त, फिय, संस्र्ा र्ा कम्पिीिे एक हजाि रुपैंर्ाँ लतिी दिभाउपत्रको फािाि खरिद 

गिी सोही फािाििा लसिर्न्दी दिभाउपत्र पेश गिुय पिेछ । 

(८) उपलिर्ि (७) बिोलजिको दिभाउपत्रको फािाििा प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत र्ा लिजिे तोकेको अलधकृतको दस्तखत 

भई छाप िागकेो हुि ुपिेछ । 

(९) लसिबन्दी दिभाउपत्रको जिाित िाग गदाय स्र्ीकृत िागत अििुाि िकिको दईुदलेख तीि प्रलतशत िकिको सीिालभत्र िही 

लिलश्चत िकि तोकी लसिबन्दी दिभाउपत्र िागको सिूिािा जिाित िकि उल्िेख गिुय पिछे । र्स्तो जिाित िकि िगद 

र्ा र्ालणज्र् बैङ्कबाट पिहिि लदिको िान्र् अर्लध िहिे गिी जािी भएको बैङ्क जिाित (बैङ्क ग्र्ािेन्टी) लसिबन्दी 

दिभाउपत्र लदिे व्र्लक्त, फिय, कम्पिी र्ा संस्र्ािे लसिबन्दी दिभाउ पत्रसार् पेश गिुय पिेछ । 

(१०) लसिबन्दी दिभाउपत्रको िान्र् अर्लध पैंतालिस लदिको हुिेछ । 
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(११) लसिर्न्दी दिभाउपत्र पेश गिे अलन्ति सिर् सलकएको िगि ैलसिर्न्दी दिभाउपत्र आव्हािको सिूिािा तोलकएको 

स्र्ाििा सम्भर् भएसम्ि लसिर्न्दी दिभाउपत्रदाता र्ा लिजको प्रलतलिलधको िोहर्ििा लसिर्न्दी दिभाउपत्र फािाि खोल्ि ु

पिेछ । 

(१२) िलू्र्ांकि सलिलतिे लसिबन्दी दिभाउपत्रको परिक्षण ि िलू्र्ाङ्कि गिेछ । 

(१३) उपलिर्ि (११) बिोलजि लसिर्न्दी दिभाउपत्र खोिेको लिलतबाट पन्र लदिलभत्र ऐिको दफा ४० को उपदफा (५) 

बिोलजि लसिर्न्दी दिभाउपत्र स्र्ीकृत गिुय पिेछ ि सोको जािकािी सबै लसिर्न्दी दिभाउपत्रदातािाई लदि ुपिेछ । 

(१४) उपलिर्ि (१३) बिोलजि लसिर्न्दी दिभाउपत्र स्र्ीकृत भएको सात लदिलभत्र सम्बलन्धत दिभाउपत्रदातािाई खरिद 

सम्झौता गिय आउि सिूिा लदि ुपिेछ । 

(१५) उपलिर्ि (१४) बिोलजिको सिूिा प्राप्त गिे लसिर्न्दी दिभाउपत्रदातािे सो सिूिा पाएको लिलतिे सात लदिलभत्र लिर्ि 

११९ बिोलजिको कार्य सम्पादि जिाित पेश गिी खरिद सम्झौता गिुय पिेछ । 

(१६) लसिर्न्दी दिभाउपत्रदातािे उपलिर्ि (९) बिोलजि िाखकेो जिाित दहेार्को अर्स्र्ािा जफत हुिेछिः 

(क) छिौट भएको लसिर्न्दी दिभाउपत्रदातािे खरिद सम्झौता िगिेिा, 

(ख) लसिर्न्दी दिभाउपत्र फािाििा उलल्िलखत कार्यसम्पादि जिाित खरिद सम्झौता गिे म्र्ाद लभत्र लदि िसकेिा, 

(ग) ऐिको दफा ६२ बिोलजिको आििण लर्पिीत काि गिेिा । 

(१७) लसिर्न्दी दिभाउपत्र सम्बन्धी अन्र् कार्यलर्लध परिच्छेद तीििा उलल्िलखत व्र्र्स्र्ा बिोलजि हुिेछि।् 

९५. सोझै खररद सभबन्धी व्यर्स्थाः (१) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बिोलजि खरिद गदाय उपलिर्ि 

(११) को अधीििा िही प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतको लिणयर्िे पाँि िाख रूपैर्ाँसम्ि िागत अििुाि भएको लििायण 

कार्य, िािसािाि र्ा पिािशय सेर्ा सोझ ैखरिद गिय सलकिे छ । 

(२) र्स लिर्िार्िीिा अन्र्त्र जिुसकैु कुिा िेलखएको भएता पलि बीस िाख रूपैर्ाँसम्िको औषलधजन्र् िािसािाि र्ा 

िेपाििा उत्पालदत पन्र िाख रूपैर्ाँसम्िको िािसािाि त्र्स्तो िािसािािको उत्पादकिे िालररर्स्तिको सिािािपत्रिा 

सिूिा प्रकाशि गिी तोकेको लबिी िलू्र्िा सोझ ैखरिद गिय सलकिेछ । र्सिी सौझ ैखरिद गदाय उपिब्ध भएसम्ि िेपाि 

गणुस्ति लिन्ह प्राप्त िािसािाि खरिद गिुय पिेछ । 

ति, कुिै औषलधजन्र् िािसािाि उत्पादि गिे लर्श्व स्र्ास््र् सङ्गठिबाट परू्यर्ोग्र्ता प्राप्त एकिात्र औषलध उत्पादक कम्पिी 

भएकोिा त्र्स्तो उत्पादकबाट खरिद गिुयपदाय सोझ ै र्ाताय गिी जलतसकैु रूपैर्ाँसम्िको भए पलि त्र्स्तो औषलधजन्र् 

िािसािाि खरिद गिय सलकिेछ । 

(३) उपलिर्ि (१) ि (२) िा जिुसकैु कुिा िेलखएको भएता पलि एक आलर्यक र्षयिा एकै पटक र्ा पटक पटक गिी सीिाभन्दा 

बढी िकिको र्ा एउटै व्र्लक्त, फिय, कम्पिी र्ा संस्र्ाबाट एक पटकभन्दा बढी सोझ ैखरिद गिय सलकिे छैि । 
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(४) र्स लिर्िार्िीिा अन्र्त्र जिुसकैु कुिा िेलखएको भएता पलि गाउँपालिकाको लििन्त्रणािा भ्रिणिा िहकेा लर्दशेी 

ििुकुको सिकाि र्ा अन्तिायलररर् अन्ति सिकािी संस्र्ाको अलत लर्लशष्ट र्ा लर्लशष्ट व्र्लक्तिाई आलत्र्ता ि होटिबास 

सलुर्धाको िालग पाँि िाख रूपैर्ाँसम्ि सोझ ैखरिद गिय सलकिेछ । 

(५) उपलिर्ि (१) बिोलजिको खरिदको हकिा संिििात्िक र्ा एकाई दि सम्झौता गिी गिय सलकिेछ । 

(६) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बिोलजि आपलूत गिे अलधकाि एउटा िात्र आपलूतयकतायसँग भएको 

अर्स्र्ािा त्र्स्ता प्रोप्राइटिी िािसािाि र्ा औषलधजन्र् िािसािाि सो आपलूतयकता र्ा लिजका आलधकारिक लबक्ेिता 

र्ा आलधकारिक एजने्ट िाफय त खरिद गिय सलकिेछ । 

(७) उपलिर्ि (६) िा जिुसकैु कुिा िेलखएको भएता पलि गाउँपालिकािाई आर्श्र्क पिे िािसािािको उत्पादक िेपाििा 

एउटा िात्र भएको ि अन्र् उपर्ुक्त लर्कल्प िभएिा अध्र्क्षबाट लिणयर् गिाई सोही व्र्होिा अलभिेख गिी उत्पादकसँग सोझै 

खरिद गिय सलकिेछ । 

(८) उपलिर्ि (२) ि (७) बिोलजि उत्पादकबाट सोझ ैखरिद गदाय दहेार्का शतयहरु पिूा गिेको उत्पादकबाट गिुय पिेछिः 

(क) त्र्स्तो उत्पादकिे आफ्िो उत्पादिको खदु्रा तर्ा लडिि लबिी िलू्र् सिूी िालररर्स्तिको सिािािपत्रिा प्रकाशि गिेको, 

(ख) त्र्स्तो उत्पादकिे स्र्ािीर् लडिििाई लदए सिहको छुट लदएको । 

(९) सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्िे उपलिर्ि (७) बिोलजि खरिद भएको अर्स्र्ािा त्र्स्तो खरिदसँग सम्बलन्धत 

उद्योगको उत्पादि िागतको पिीक्षण गिय र्ा गिाउि सक्िेछ । त्र्सिी पिीक्षण गदाय िागत अस्र्ाभालर्क भएकोपाइएिा 

त्र्स्तो उद्योगिाई कािोसिूीिा िाख्ि सलकिेछ । 

(१०) र्स लिर्िार्िीिा अन्र्त्र जिुसकैु कुिा िेलखएको भएता पलि िेपाि सिकाििे िेपाि िाजपत्रिा सिूिा प्रकाशि गिी 

स्र्दशेी घिेि ुउद्योग भिी तोलकलदएको घिेि ुउद्योगबाट उत्पालदत पच्िीस िाख रूपैर्ाँसम्िको िािसािाि त्र्स्तो घिेि ु

उद्योगसँग खरिद सम्झौता गिी सोझ ैखरिद गिय सलकिेछ । 

(११) एक िाख रुपैर्ाँभन्दा बढी िकिको सोझ ैखरिद गदाय िौजदुा सिूीिा िहकेा कम्तीिा तीिर्टा आपलूतयकताय, लििायण 

व्र्र्सार्ी, पिािशयदाता र्ा सेर्ाप्रदार्कबाट लिलखतरुपिा दिभाउपत्र र्ा प्रस्तार् िाग गिी खरिद गिुय पिेछ । 

(१२) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बिोलजिको प्रोपाइटिी िािसािाि सोझ ैखरिद गदाय सालर्क सम्झौता 

िलू्र्को तीस प्रलतशत िलू्र्सम्ि खरिद गिय सलकिेछ । 

(१३) कुिै सार्यजलिक लिकार्बाट उत्पालदत र्ा लर्तरित कुिै िािसािाि र्ा सेर्ा खरिद गिुय पिेिा त्र्स्तो िािसािाि र्ा सेर्ा 

उत्पादि र्ा लर्तिण गिे सार्यजलिक लिकार्को अलधकाि प्राप्त अलधकािीबाट लिधायरित लबिी िलू्र्िा सोझ ैखरिद गिय 

सलकिेछ । 
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(१४) कुिै अन्तिायलररर् अन्तिसिकािी संस्र्ा र्ा लर्दशेी ििुकुको सिकाि र्ा त्र्स्तो ििुकुको सार्यजलिक लिकार्सँग कुिै 

िािसािाि खरिद गिुय पदाय त्र्स्तो संस्र्ा, सिकाि र्ा लिकार्बाट लिधायरित लबिी िलू्र्िा सोझ ैखरिद गिय सलकिेछ । 

(१५) र्स लिर्ििा अन्र्त्र जिुसकैु कुिा िेलखएको भएता पलि गाउँपालिकािे उपलिर्ि (१३) ि (१४) बिोलजि खरिद गिुयपदाय 

कुिै जिाित िाग गिुय पिेछैि । 

(१६) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) ि (ङ) को अर्स्र्ािा बाहके अन्र् खण्डको अर्स्र्ािा गरिएको सोझ ै

खरिदको हकिा त्र्स्तो खरिदको प्रकृलत, कािण ि आधाि सलहत लििायण व्र्र्सार्ी, आपलूतयकताय, पिािशयदाता र्ा सेर्ा 

प्रदार्कको िाि खिुाई सार्यजलिक रुपिा सिूिा प्रकाशि गिुय पिेछ । 

(१७) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को अर्स्र्ािा खरिद गिय एक तह िालर्को अलधकािीको स्र्ीकृलत लिि ु

पिेछ । 

९६. सोझै खररद गिुवअलि यलकि गिुवपिन कुराः (१) गाउँपालिकािे सोझ ैखरिद गिुयअलघ दहेार्का कुिा र्लकि गिुय पिेछिः 

(क) खरिद गिुयपिे िािसािाि भण्डाििा िौज्दात भए र्ा िभएको, 

(ख) प्रस्तालर्त लििायण व्र्र्सार्ी, आपलूतयकताय, पिािशयदाता र्ा सेर्ा प्रदार्कसँग खरिद सम्झौता बिोलजिको कार्य सम्पादि 

गिय आर्श्र्क र्ोग्र्ता भए र्ा िभएको, 

(ग) प्रस्तालर्त लििायण व्र्र्सार्ी, आपलूतयकताय, पिािशयदाता र्ा सेर्ा प्रदार्किे गाउँपालिकाको िाग बिोलजि पेश गिेको 

प्रस्तार् तोलकएको स्पेलसलफकेशि तर्ा प्रालर्लधक गणुस्ति बिोलजिको भए र्ा िभएको,  

(घ) प्रस्तालर्त लििायण व्र्र्सार्ी, आपलूतयकताय, पिािशयदाता र्ा अन्र् सेर्ा प्रदार्कबाट प्रस्तार् गरिएको िलू्र् उलित भए र्ा 

िभएको । 

(२) उपलिर्ि (१) को खण्ड (घ) बिोलजिको िलू्र् उलित भए िभएको कुिा र्लकि गिय गाउँपालिकािे बजाि अध्र्र्ि, परू्य 

खरिद िलू्र्, िागत अििुािका आधाििा दि लर्शे्लषण गिी प्रस्तालर्त लििायण व्र्र्सार्ी, आपलूतयकताय, पिािशयदाता र्ा 

अन्र् सेर्ा प्रदार्कसँग र्ाताय गिय सक्िेछ । 

(३) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (३) बिोलजि खरिद सम्झौता गदाय पत्रािािको िाध्र्िबाट सिते गिय सलकिेछ । 

९७. प्रलतयोलगता गराई लडजाइि खररद गिव सकिेः गाउँपालिकािे आलकय टेक्ििि र्ा शहिी र्ोजिा जस्ता लर्षर्को 

लडजाइि खरिद गिुय पदाय त्र्स्तो लडजाइि सम्बन्धी लर्स्ततृ लर्र्िण सलहतको कागजात तर्ाि गिी त्र्स्तो कागजात अिरुुप 

लडजाइि प्रलतर्ोलगता गिाई उपर्कु्त लडजाइि खरिद गिय सक्िेछ । 

९८. खररद सभबन्धी अन्य व्यर्स्थाः ऐिको दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अिसुाि खरिद गदाय िेपाि सिकाि ि 

दातपृक्षबीि भएको सम्झौता बिोलजिको दात ृपक्षको खरिद लिदलेशका (प्रोक्र्ोििने्ट गाइडिाइि) िा उल्िेख िभएका 

कुिाहरूको हकिा ऐि ि र्स लिर्िार्िी बिोलजि हुिेछ । 
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पररच्छेद – ८ 

राशि खररद सभबन्धी व्यर्स्था 

९९. िागत अिुमािको तयारी र स्र्ीकृलतः (१) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतिे स्र्ीकृत दिर्न्दी अिसुाि िाशि व्र्र्स्र्ा 

गिुय पिे आफु िातहतका लिकार्को िालग प्रत्र्ेक र्षयको भाद्र िसान्तलभत्र िेपाि िारर बैंकबाट प्रकालशत हुिे सम्बलन्धत 

के्षत्रको उपभोक्ता िलू्र्सिूी, कृलष उपजको िलू्र् लिधायिण गिे सिकािी लिकार्िे प्रकालशत गिेको िलू्र् सिूी, सडक 

सलुर्धा, स्र्ािीर् बजाि दि तर्ा गत र्षयको खरिद सम्झौता दििेट तर्ा सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्बाट कुि ै

लिदलेशका जािी भएको भए त्र्स्तो लिदलेशकाको आधाििा िागत अििुाि तर्ाि गिुय पिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि तर्ाि गरिएको िागत अिुिाि स्र्ीकृलतको िालग दहेार् बिोलजिको सलिलत सिक्ष पेश गिुय पिेछिः 

(क) उपाध्र्क्ष          – अध्र्क्ष 

(ख) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत        – सदस्र् 

(ग) कृलष के्षत्र हिेे शाखा प्रिखु         – सदस्र् 

(घ) गाउँपालिका स्तिीर् उद्योग र्ालणज्र् संघको प्रलतलिलध, सो िभएिा लजल्िा उद्योग र्ालणज्र् संघको प्रलतलिलध – सदस्र् 

(ङ) गाउँपालिकाको आलर्यक प्रशासि शाखा प्रिखु      — सदस्र् 

(ि) िाशि व्र्र्स्र्ा गिुय पिे के्षत्रसँग सम्बलन्धत शाखाको प्रिखु     –  सदस्र् 

(छ) खरिद इकाई प्रिखु         – सदस्र् - सलिर् 

(३) उपलिर्ि (२) बिोलजिको सलिलतिे र्स लिर्ि बिोलजि िागत अिुिाि स्र्ीकृत गदाय उपलिर्ि  (१) िा उलल्िलखत 

कुिािाई आधाि लिई अिसुिूी–१० बिोलजिको ढाँिािा स्र्ीकृत गिुय पिेछ । 

१००. राशि खररद बन्दोबस्त गिनः (१) िाशि बन्दोबस्त गदाय प्रत्र्ेक सािको िाघ एक गतेदलेख िर्ाँ आपलूतयकतायिे िाशि 

आपलूतय गिुयपिे गिी ऐि ि र्स लिर्िार्िी बिोलजि लसिबन्दी दिभाउपत्र र्ा बोिपत्र आव्हाि गिी िाशिको खरिद 

बन्दोबस्त गिय सलकिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि आव्हाि गरििे लसिर्न्दी दिभाउपत्र र्ा बोिपत्र िाग गदाय दहेार्का कुिा सिते उल्िेख गिुय पिेछिः 

(क) िाशि, दािा, आहािाको लकलसि, गणुस्ति, 

(ख) दलैिक आर्श्र्क परििाण, 

(ग) सम्झौता अर्लध भि िलू्र्र्लृद्ध िलदईिे, ि 

(घ) िेपािी िागरिकसँग िात्र सम्झौता गिय सलकिे । 
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(३) र्स लिर्ि बिोलजि खोलिएका लसिबन्दी दिभाउपत्र र्ा बोिपत्रको तिुिात्िक तालिका अिसुिूी–११ बिोलजिको 

ढाँिािा बिाउि ुपिेछ । 

(४) गाउँपालिकािे उपलिर्ि (४) बिोलजिका दिभाउपत्र र्ा बोिपत्रको पिीक्षण ि िलू्र्ाङ्कि ऐि ि र्स लिर्िार्िी बिोलजि 

गिी सबैभन्दा घटी दिर्ािाको लसिबन्दी दिभाउपत्र र्ा बोिपत्र स्र्ीकृत गिुय पिेछ ि त्र्स्तो घलट दिर्ािासँग सम्झौता गिुय 

पिेछ । 

(५) र्स लिर्ि बिोलजि लसिर्न्दी दिभाउपत्र र्ा बोिपत्र पेश गिे लसिबन्दी दिभाउपत्रदाता र्ा बोिपत्रदातािे दईु र्ा दईु 

भन्दा बढी आइटिको िािसािािको दििेट प्रिलित बजाि िलू्र्को शत प्रलतशत भन्दा बढी उल्िेख गिेको पाइएिा 

िलू्र्ाङ्कि सलिलतिे त्र्स्तो लसिर्न्दी दिभाउपत्र र्ा बोिपत्र िद्द गिय लसफारिस गिय सक्िेछ । 

(६) र्स लिर्ि बिोलजि खरिद सम्झौता भएको सात लदिलभत्र प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतिे उपलिर्ि (४) बिोलजिको 

तिुिात्िक तालिका सलहतको प्रलतर्देि तर्ाि गिी सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्िा जािकािी लदि ुपिेछ । 

(७) कुिै लकलसिको लढिाससु्ती भई िाशि बन्दोबस्त हुि िसकेिा र्ा सिकािी हालि िोक्सािी हुि गएिा त्र्स्तो हािी िोक्सािी 

प्रलत प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत लजम्िरे्ाि हुिेछ । 

(८) िाशि बन्दोबस्त गिे गाउँपालिकािे र्स परिच्छेदिा उल्िेख भएको कुिाको हकिा र्सै बिोलजि ि अन्र् कुिाको हकिा 

ऐि ि र्स लिर्िार्िीको व्र्र्स्र्ा पाििा गिी िाशि बन्दोबस्त गिुय पिेछ । 

१०१. लिरीिण गिव सकिेः (१) आपलूतयकतायिे सम्झौता अिसुािको गणुस्तिको िाशि उपिब्ध गिाए िगिाएको सम्बन्धिा 

प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतिे आर्श्र्कतािसुाि लििीक्षण गिय सक्िेछ ि सम्झौता अिसुािको गणुस्तिको िाशि उपिब्ध 

िगिाएको पाइएिा खरिद सम्झौता भङ्ग गिे कािबाही गिय सक्िेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि र्ा अन्र् कुि ैकािणिे सम्झौता भङ्ग गिेकोिा आपलूतयकतायिे गाउँपालिकािाई कुिै पेश्की िकि 

लतिय बाँकी भए त्र्स्तो पेश्की िकि ि सो िकििा पेश्की लिएको लिलतदलेख र्ालषयक दश प्रलतशतका दििे हुिे ब्र्ाज सिते 

लतिुय पिेछ । लिजिे त्र्सिी सम्झौता भङ्ग गिेको तीस लदिलभत्र िलतिेिा सो िकि लिजर्ाट सिकािी बाँकी सिह असिू उपि 

गरििेछ । 

१०२. पेश्की लददां जमाित लििु पिनः (१) गाउँपालिकािे आपलूतयकतािाई खरिद सम्झौता भएपलछ पेश्की लदिपुिे भएिा 

लिजबाट त्र्स्तो पेश्की िकििाई खाम्िे गिी र्ालणज्र् बैंकबाट जािी भएको ि कम्तीिा सात िलहिाको िान्र् अर्लध 

भएकोबैंक जिाित लिई कबोि अङ्कको पच्िीस प्रलतशतसम्ि पेश्की लदि सक्िेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि लदएको पेश्की िकि आपलूतयकतायको प्रत्र्ेक िलहिाको लबिबाट पिास प्रलतशतको लहसाबिे 

कट्टी गिी िाि ूआलर्यक र्षयको अन्तसम्ििा सम्पणूय पेश्की िकि असिू गिी सक्ि ुपिेछ । 

(३) आपलूतयकतायिाई प्रर्ि पटक लदएको पेश्की िकि असिु भएपलछ गाउँपालिकािे लिजबाट कम्तीिा सात िलहिाको िान्र् 

अर्लध भएकोजिाित लिई िर्ाँ आलर्यक र्षयको रमिार्ण िलहिािा कबोि अङ्कको पच्िीस प्रलतशतसम्ि पेश्की पिुिः लदि 
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सक्िेछ ि त्र्सिी लदईएको पेश्की िकि उपलिर्ि (२) बिोलजि कट्टी गिी सोही आलर्यक र्षयको पौष िसान्तसम्ििा पेश्की 

िकि असिु गरिसक्ि ुपिेछ । 

(४) आपलूतयकतािे उपलिर्ि (१) ि (३) बिोलजि लदईएको पेश्की िकि बिाबिको िाशि लिजको गोदाििा िौज्दात िाख्िु 

पिेछ । 

१०३. राशिको लिलमत्त अन्य व्यर्स्था गिव सलकिेः गाउँपालिकािे िाशिको सट्टा िगद उपिब्ध गिाउि ु पिे भएिा 

कार्यपालिकाबाट लिणयर् गिी लिर्ि ९९ बिोलजि स्र्ीकृत िागत अििुािको दि ि स्र्ीकृत दिबन्दीको लहसार्िे हुि आउिे 

िकि िगद ैउपिव्ध गिाउि सक्िेछ । 

पररच्छेद – ९ 

िर जग्गा भाडामा लििे तथा सेर्ा करारमा लििे व्यर्स्था 

१०४. िर जग्गा भाडामा लििे सभबन्धी व्यर्स्थाः (१) गाउँपालिकािे घि जग्गा भाडािा लिि ुपदाय शहिी क्षेत्रको हकिा 

कम्तीिा पन्र लदिको अर्लधको सिूिा िारर्लर् स्तिको सिािािपत्रिा प्रकाशि गिी ि ग्रािीण क्षेत्रको हकिा स्र्ािीर् 

सिािाि पत्र, स्र्ािीर् एफ.एि. िाफय त सिुिा गिे ि त्र्स्तो लिकार् ि दहेार्का कार्ायिर्को सिूिा पाटीिा कम्तीिा सात 

लदिको अर्लधको सिूिा टाँस गिी भाडाको प्रस्तार् िाग गिुय पिेछिः 

(क) सम्र्लन्धत र्डा कार्ायिर्, 

(ख) लजल्िा सिन्र्र् सलिलतको कार्ायिर्,  

(ग) कोष तर्ा िेखा लिर्न्त्रक कार्ायिर् । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको सिूिािा दहेार्का कुिा खिुाउि ुपिेछिः 

(क) गाउँपालिकाको िाि ि ठेगािा, 

(ख) घि जग्गा आर्श्र्क भएको क्षेत्र र्ा स्र्ाि 

(ग) भाडािा लिि खोजकेो घि जग्गाको प्रकृलत, क्षेत्रफि ि अन्र् आर्श्र्क लर्र्िण, 

(घ) उपलिर्ि (४) बिोलजिको सलिलतिे लिधायिण गिेको दििेटिा िात्र घि जग्गा भाडािा लिइिे कुिा, 

(ङ) घि जग्गाधिीिे प्रस्तार् पेश गिे तरिका ि त्र्स्तो प्रस्तार्का सार् पेश गिुय पिे न्र्िूति लर्र्िण, 

(ि) प्रस्तार् दालखिा गिे स्र्ाि ि अलन्ति लिलत, 

(छ) घि जग्गाको भाडा भकु्तािीका शतयहरु ि कि कट्टीको लर्षर्,  

(ज) गाउँपालिकािे उपर्कु्त ठािेका अन्र् कुिा । 
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(३) उपलिर्ि (१) बिोलजिको अर्लधलभत्र दालखिा भएको घि जग्गा भाडािा लदिे प्रस्तार् खोिी उपलिर्ि (४) 

बिोलजिको सलिलतिा पेश गिुय पिेछ । 

(४) गाउँपालिकािे भाडािा लििे घि जग्गाको भाडा लिधायिण गिय दहेार् बिोलजिको घिभाडा लिधायिण सलिलत िहिेछिः 

(क) गाउँपालिकाका अध्र्क्ष     – अध्र्क्ष 

(ख) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत     – सदस्र् 

(ग) प्रिखु प्रालर्लधक शाखा       – सदस्र् 

(घ) घि जग्गा भाडािा लििे शाखाको प्रिखु    – सदस्र् 

(ङ) आलर्यक प्रशासि प्रिखु                         – सदस्र् - सलिर् 

(५) उपलिर्ि (४) बिोलजिको सलिलतको बैठक सम्बन्धी कार्यलर्लध सो सलिलत आफैिे लिधायिण गिे बिोलजि हुिेछ । 

(६) उपलिर्ि (४) बिोलजिको सलिलतिे उपलिर्ि (३) बिोलजि पेश भएका प्रस्तार्को िलू्र्ाङ्कि दहेार्का आधाििा गिी 

घि जग्गाको भाडा लिधायिण गिेछिः 

(क) घि जग्गा िहकेो स्र्ाि ि बाटोको सलुर्धा, 

(ख) घि जग्गाको बिार्ट ि क्षेत्रफि, 

(ग) भौलतक सलुर्धा, 

(घ) घि जग्गाको परिसि, 

(ङ) घि जग्गा धिीिे प्रस्तार् गिेको भाडा िकि, ि 

(ि) घिभाडाको प्रिलित दििेट । 

(७) उपलिर्ि (६) बिोलजि घि जग्गा भाडाको िकि लिधायिण गिेपलछ घि जग्गा भाडा लिधायिण सलिलतिे सोको जािकािी 

गाउँपालिकािाई लिलखत रुपिा लदि ुपिेछ । 

(८) उपलिर्ि (७) बिोलजिको जािकािी प्राप्त भएपलछ गाउँपालिकािे सम्बलन्धत घि जग्गाधिीसँग सम्झौता गिी घि जग्गा 

भाडािा लिि ुपिेछ । 

(९) उपलिर्ि (८) बिोलजिको सम्झौता घि जग्गा धिी ि गाउँपालिकाको िञ्जिुीिा िर्ीकिण गिय सलकिेछ । 

(१०) घि जग्गा भाडाको दििेटिा बलृद्ध गिुय पिेिा उपलिर्ि (४) बिोलजिको सलिलत सिक्ष पेश गिुय पिेछ । 
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(११) गाउँपालिकािे र्ालषयक पाँि िाख रुपैर्ाँसम्ि घिजग्गा भाडा लतिुयपिे गिी घिजग्गा भाडािा लिि ुपिेिा उपलिर्ि (१) 

बिोलजिको सिूिा बिोलजि प्राप्त प्रस्तार्िध्र्े उपर्कु्त प्रस्तार्िा सेर्ा, सलुर्धा तर्ा भाडा िकि सम्बन्धिा घि जग्गा 

धिीसँग सोझ ैर्ाताय गिी घिजग्गा भाडािा लिि सक्िेछ । 

१०५. सेर्ा करारमा लििे सभबन्धी कायवलर्लधः (१) कार्ायिर् सिुक्षा, लिठ्ठीपत्र ओसाि पसाि, सिसफाई, लर्द्यतु ि धािाको 

सञ्िािि तर्ा िेखदखे, पशसु्र्ास््र् तर्ा कृलष प्रसाि कार्य, बगैंिाको सम्भाि ि िेखदखे, टाईलपङ र्ा कम्प्र्टुि टाईप, 

ड्राईलभङ जस्ता दलैिक कार्य सञ्िािि गिय आर्श्र्क पिे सेर्ा किाििा लिि ुपिेिा गाउँपालिकािे कुिै व्र्लक्त, फिय, संस्र्ा 

र्ा कम्पिीसँग किाि गिी त्र्स्तो सेर्ा किाििा लिि सक्िेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको सेर्ा किाििा लिदाँ त्र्स्तो सेर्ाको आर्श्र्कता, लकलसि, सिर्ार्लध, गणुस्ति, सेर्ा 

सञ्िािि लर्लध, िाग्िे िोटािोटी खिय ि कार्य के्षत्रगत शतय तर्ाि गिी प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतबाट स्र्ीकृत गिाउिु 

पिेछ । 

(३) पाँि िाख रुपैंर्ाँसम्ि सेर्ा शलु्क िाग्िे सेर्ा र्ाताय गिी खरिद गिय सलकिेछ । सो िकि भन्दा बढी सेर्ा शलु्क िाग्िे 

सेर्ाको हकिा पन्र लदिको सिूिा िालररर् सिािाि पत्रिा र्ा स्र्ािीर् पत्रपलत्रकािा प्रकाशि गिी ि गाउँपालिका एबं 

दहेार्का कार्ायिर्को सिूिा पाटीिा सिूिा टाँस गिी प्रस्तार् िाग गिय सलकिेछिः 

(क) लजल्िा प्रशासि कार्ायिर्, 

(ख) लजल्िा सिन्र्र् सलिलत को कार्ायिर्,  

(ग) कोष तर्ा िेखा लिर्न्त्रक कार्ायिर् । 

(४) उपलिर्ि (३) बिोलजिको सिूिािा दहेार्का कुिा खिुाउिपुिेछिः 

(क) सम्बलन्धत गाउँपालिकाको िाि ि ठेगािा, 

(ख) सेर्ाको प्रकृलत, परििाण, शतय ि अन्र् आर्श्र्क कुिा, 

(ग) सेर्ा प्रदाि गिुय पिे स्र्ाि ि अर्लध, 

(घ) प्रस्तार्दातािे प्रस्तार्सार् पेश गिुय पिे न्र्िूति कागजात ि लर्र्िण, 

(ङ) प्रस्तार् दालखिा गिुयपिे अलन्ति लिलत ि स्र्ाि, 

(ि) सेर्ा शलु्क भकु्तािीका शतय ि कि कट्टीको लर्षर्, ि 

(छ) अन्र् आर्श्र्क कुिा । 

(५) गाउँपालिकािे म्र्ादलभत्र प्राप्त भएका प्रस्तार् लिर्ि ६८ बिोलजि खोिी प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् िलू्र्ाङ्कि गिुय पिेछ। 
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(६) उपलिर्ि (५) बिोलजि प्रस्तार् िलू्र्ाङ्कि गदाय उपलिर्ि (२) बिोलजिको कार्य के्षत्रगत शतय पिूा गिी सर्भैन्दा घटी 

सेर्ा शलु्क प्रस्तार् गिे प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् स्र्ीकृत गिी सेर्ा किाि सम्झौता गिुय पिेछ । 

(७) उपलिर्ि (६) बिोलजि स्र्ीकृत प्रस्तार्को प्रस्तार्दाता सेर्ा किाि गिय िआएिा त्र्सपलछको सर् ैभन्दा घटी सेर्ा शलु्क 

प्रस्तार् गिे प्रस्तार्दातासँग सेर्ा किाि गिय सलकिेछ । 

(८) सेर्ा प्रदार्किे प्रदाि गिेको सेर्ाको अिुगिि गाउँपालिकािे सिर् सिर्िा गिुय पिेछ । त्र्सिी अिगुिि गदाय सेर्ा 

सन्तोषजिक भएको िपाइएिा र्ा किाि बिोलजिको िभएिा सेर्ा प्रदार्किाई सेर्ाको स्ति र्लृद्ध गिय सिूिा लदि ुपिेछ ि 

त्र्सिी सिूिा लददंा पलि सेर्ाको स्ति र्लृद्ध िभएिा सेर्ा किाि िद्द गिी अको सेर्ा किािको व्र्र्स्र्ा गिुय पिेछ । 

(९) र्स लिर्ििा अन्र्त्र जिुसुकै कुिा िेलखएको भएता पलि स्र्ािीर् सिकाि सञ्िािि ऐि, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा 

(८) बिोलजिका पदहरुबाट सम्पादि गरििे कार्य न्र्िूति पारिरमिलिक तोकी व्र्लक्त र्ासंस्र्ासँग किाि गिी सेर्ा किािबाट 

सम्पादि गिुय पिेछ । 

१०६. मािसामाि ममवत सभभार गिन गराउिे कायवलर्लधः (१) गाउँपालिकािा िहकेो कुिै िािसािाि िियत सम्भाि गिुय 

पिे भए सोको लिलखत जािकािी त्र्स्तो िािसािािको उपर्ोगकतायिे प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतिाई लदि ुपिेछ । त्र्सिी 

जािकािी प्राप्त भएपलछ लिजिे लिर्ि १४ को उपलिर्ि (५) बिोलजि िागत अिुिाि तर्ाि गिाई स्र्ीकृत गिुय पिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि िागत अिुिाि स्र्ीकृत भएपलछ िािसािािको िियत आफ्िै र्कय शप र्ा िियत केन्द्र भए त्र्स्तो 

िािसािािको िियत त्र्स्तो र्कय शप र्ा िियत केन्द्रबाट गिाउि ुपिेछ । त्र्सिी िियत गिाउँदा कुिै िािसािाि, उपकिण र्ा 

पाटपजूाय फेिबदि गिुयपिे भएिा त्र्स्तो िािसािाि, उपकिण र्ा पाटपजूाय िौज्दातबाट लिई ि िौज्दातिा िभए ऐि ि र्स 

लिर्िार्िीको प्रलिर्ा अर्िम्र्ि गिी खरिद गिुयपिेछ । 

(३) उपलिर्ि (२) बिोलजि उपकिण र्ा पाटपजूाय खरिद गिेकोिा त्र्स्तो िािसािाि र्ा उपकिण लजन्सी दालखिा गिाई प्रलत 

एकाई िलू्र् पाँि हजाि रुपैर्ाँभन्दा बढी पिे उपकिण र्ा पाटपजूायको अलभिेख िाख्ि ुपिेछ ि त्र्स्ता पाटपजूाय पिुािा 

उपकिण र्ा पाटयपजूायको िालग प्रलतस्र्ापि गरिएको कुिा सम्बलन्धत प्रालर्लधकबाट प्रिालणत गिाई पिुािा सािाि लजन्सी 

दालखिा गिुय पिेछ । 

(४) आफ्िो र्कय शप र्ा िियत केन्द्र िभएको अर्स्र्ािा ऐि ि र्स लिर्िार्िीको प्रकृर्ा अर्िम्र्ि गिी िािसािाि िियत 

सम्भाि गिाउि ुपिेछ । 

(५) र्स लिर्ििा अन्र्त्र जिुसकैु कुिा िेलखएको भएता पलि आफ्िै र्कय शप र्ा िियत केन्द्र भएको अर्स्र्ािा िियत कार्य 

अलभिेख फािाििा (जब काडय) िेकडय िाखी िियत पश्चात्िागत लस्र्कृत गिय सलकिेछ । 

१०७. उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समुदायबाट काम गराउिे कायवलर्लधः (१) र्स लिर्िार्िीिा अन्र्त्र जिुसुकै 

कुिा िेलखएको भएता पलि एक किोड रुपैर्ाँसम्िका िागत अििुाि भएकोलििायण कार्य र्ा सो सम्बन्धी सेर्ा उपभोक्ता 

सलिलत र्ा िाभग्राही सिदुार्र्ाट गिाउि र्ा प्राप्त गिय सलकिेछ । 
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(२) उपलिर्ि (१) को प्रर्ोजिको िालग सम्बलन्धत काि र्ा सेर्ाको प्रकृलत, परििाण, िाग्िे िकि, उपभोक्ता सलिलत र्ा 

िाभग्राही सिदुार्िे व्र्होिे र्ा व्र्होिुय पिे िकि ि अन्र् आर्श्र्क कुिाहरु खिुाई सार्यजलिक सिूिा प्रकाशि गिी प्रस्तार् 

िाग गिय र्ा त्र्स्तो सलिलत र्ा सिदुार् आफैिे प्रस्तार् र्ा लिर्देि पेश गिय सक्िेछ । 

(३) उपलिर्ि (२) बिोलजिको प्रस्तार् र्ा लिर्देि प्राप्त भएपलछ गाउँपालिका ि त्र्स्तो उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही 

सिदुार्िे आर्श्र्कतािसुाि छिफि, र्ाताय र्ा लििायण स्र्िको भ्रिण गिी त्र्स्तो काि र्ा सेर्ाका सम्बन्धिा खरिद 

सम्झौता गिुय पिेछ । त्र्स्तो सम्झौतािा दहेार्को कुिाहरु उल्िेख गिुय पिेछिः 

(क) लििायण कार्य र्ा सेर्ाको प्रकृलत, परििाण, िागत अििुाि, उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही सिदुार्िे व्र्होिे र्ा व्र्होिुय 

पिे िकि, कार्य र्ा सेर्ा सम्पन्ि गिुय पिे अर्लध, 

(ख) साठी िाख रुपैर्ाँभन्दा बढी िागत अिुिाि भएको कार्यिा प्रत्र्ेक कार्य एकाईिा उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही 

सिदुार्िे गिुय पिे र्ोगदाि, 

(ग) गाउँपालिकािे सम्बलन्धत कार्यको लडजाइि, िागत अिुिाि तर्ाि गिे, स्र्ीकृत गिे, प्रालर्लधक सल्िाह लदिे, िांपजाँि 

गि,े जाँिपास गिे ि अन्र् आर्श्र्क प्रालर्लधक सहर्ोग उपिब्ध गिाउिे, सपुिीर्के्षण, गणुस्ति लिर्न्त्रण गिे, 

(घ) लििायण कार्य र्ा सेर्ा गाउँपालिका ि उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही सिदुार्को सहभालगतािा सम्पन्ि र्ा उपिब्ध हुिे, 

(ङ) सम्पन्ि लििायण कार्यको सञ्िािि र्ा िियत सम्भाि उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही सिदुार्िे गिुय पिे, 

(ि) गाउँपालिकािे उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही सिदुार्िाई उपिब्ध गिाईिे पेश्की िकि, 

(छ) सम्पन्ि लििायण कार्य र्ा सेर्ाको भकु्तािीको शतय ि तरिका,  

(ज) अन्र् आर्श्र्क कुिाहरु । 

(४) उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही सिदुार्िाई लििायण कार्य र्ा सेर्ाको काि लददंा उपलिर्ि (३) को खण्ड (ख) बिोलजिको 

िागत अिुिाििा िहकेो िलू्र् अलभर्लृद्ध कि, ओभिहडे, कलन्टन्जने्सी िकि ि जिसहभालगताको अंश कट्टा गिेि िात्र 

भकु्तािी लदिपुिेछ । 

(५) सािान्र्तर्ा उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही सिदुार्बाट कार्य गिाउँदा पेश्की उपिब्ध गिाइिे छैि । ति, आर्ोजिाको 

प्रकृलत अिसुाि पेश्की िकि िलदएसम्ि काि प्रािम्भ िहुि े अर्स्र्ा भएिा सम्झौता िकिको बढीिा बीस प्रलतशत 

िकिसम्िको अलग्रि रुपिा पेश्की लदि सक्िेछ । त्र्सिी लदएको पेश्कीको अलन्ति लकस्ता भकु्तािी गिुय अलघ फछ्र्ौट गिी 

सक्िपुिेछ । 

(६) उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही सिदुार्िे हिेक लकस्ताको कािको प्रालर्लधक िलू्र्ाङ्कि, लबि, भपायई ि खिय प्रिालणत 

गिे अन्र् कागजात त्र्स्तो सलिलत र्ा सिदुार्को बैठकबाट अििुोदि गिाई गाउँपालिकािा पेश गिुय पिेछ । 
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(७) उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही सिदुार्िे आफूिे प्रत्र्ेक लकस्तािा गिेको खियको सिूिा सार्यजलिक स्र्ििा टाँस 

गिुयपिेछ ि आफूिे गिेका कािकािबाहीको सम्बन्धिा कार्यपालिकािे तोकेको प्रलिर्ा बिोलजि तोकेको अर्लधलभत्र 

सार्यजलिक परिक्षण गिुयपिेछ । 

(८) गाउँपालिकािे उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही सिदुार्िाई सम्बलन्धत कािको िालग प्रालर्लधक सहर्ोग उपिब्ध गिाउि 

िसक्िे भएिा सो कािको िालग आर्श्र्क प्रालर्लधक जिशलक्त सो सलिलत र्ा सिदुार् आफैिे किाििा लिर्कु्त गिय सक्िेछ 

। त्र्सिी लिर्कु्त गरिएको प्रालर्लधकिाई लदिपुिे पारिरमिलिक गाउँपालिकािे कट्टा गिेको कलन्टन्जने्सीबाट भकु्तािी गिुयपिेछ 

। ति, त्र्स्तो पारिरमिलिक िागत अििुािको तीि प्रलतशत भन्दा बढी हुिे छैि । 

(९) उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही सिदुार्बाट सञ्िालित हुिे लििायण कार्यिा िोडि, एक्साभटेि, िोिि, डोजि, ग्रेडि लर्टुलिि 

लडस्रीव्र्टुि, लर्टुलिि ब्र्ाइिि जस्ता हभेी िेशीिहरु प्रर्ोग गिय सलकिे छैि । ति, िागत अििुाि तर्ाि गदायको सिर्का 

हभेी िेशीि प्रर्ोग गिुय पिे जलटि प्रकृलतको कार्य भिी उल्िेख भएको िहछे भिे सम्बलन्धत प्रालर्लधकको लसफारिसिा 

गाउँपालिकाबाट सहिलत लिई त्र्स्ता िशेीि प्रर्ोग गिय सलकिेछ । 

(१०) उपलिर्ि (९) को प्रलतबन्धात्िक र्ाक्र्ांश लर्पिीत हभेी िेशीि प्रर्ोग गिेको पाइएिा त्र्स्तो उपभोक्ता सलिलत र्ा 

िाभग्राही सिदुार्सँग भएको सम्झौता िद्द गरििेछ । 

(११) उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही सिदूार्िे पाएको काि आफैिे सम्पन्ि गिुय पिेछ ि कुिै लििायण व्र्र्सार्ी र्ा सब 

कन्रक्टिबाट गिाउि सलकिे छैि । कुिै कािणर्श सो सलिलत र्ा सिदुार् आफैिे सिर्िा सो काि सम्पन्ि गिय िसक्िे 

भएिा सो कुिाको सिूिा गाउँपालिकािाई लदि ुपिेछ । त्र्सिी सिूिा प्राप्त भएपलछ गाउँपालिकािे सो सम्बन्धिा आर्श्र्क 

जािँ गिी सो सलिलत र्ा सिदुार्सँग भएको सम्झौता तोडी बाँकी काि ऐि ि र्स लिर्िार्िी बिोलजि गिाउि ुपिेछ । 

(१२) उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही सिदुार्िे लििायण कार्य सम्पन्ि गरिसकेपलछ गाउँपालिकािे खटाएको प्रालर्लधक 

कियिािीबाट त्र्स्तो कािको जाँिपास गिाई गाउँपालिकाबाट प्राप्त िकि ि जिसहभालगताबाट व्र्होरिएको रमिि, िगद र्ा 

लजन्सी सिते कूि खियको लर्र्िण गाउँपालिकािा पेश गिुय पिेछ । गाउँपालिकािे त्र्सिी प्राप्त भएको लर्र्िण तर्ा उक्त 

लििायण कार्यको सभे, लडजाइि, िागत अिुिाि, सपुरिर्के्षण ि कार्यसम्पादि गिे व्र्लक्त तर्ा पदालधकािीको िाि ि पद 

सिते खलु्िे गिी कार्य सम्पन्ि प्रलतर्देि तर्ाि गिी अलभिेख िाख्ि ुपिेछ । 

(१३) उपलिर्ि (१२) बिोलजि लििायण कार्य सम्पन्ि भएपलछ गाउँपालिकािे सोको िेखदेख, िियत सम्भाि गिे लजम्िेर्ािी 

सिते तोकी आर्ोजिाको स्र्ालित्र् उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही सिदुार्िाई िै हस्तान्तिण गिुय पिेछ । 

(१४) उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही सिदुार्िे आफूिे प्राप्त गिेको कुिै िकि दरुुपर्ोग गिेको पाइएिा गाउँपालिकािे 

छािलबि गिी त्र्स्तो िकि उपभोक्ता सलिलतका पदालधकािीहरुबाट दािासाहीिे सिकािी बाँकी सिह असिु उपि गिुय पिेछ 

। त्र्स्तो िकि असिु उपि गिे कार्यिा गाउँपालिकािाई सहर्ोग परु्ायउि ुसम्बलन्धत प्रिखु लजल्िा अलधकािीको कतयव्र् 

हुिेछ । 
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(१५) उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही सिदुार्िे प्राप्त गिेको कुिै काििा लििायण व्र्र्सार्ीिाई संिग्ि गिाइएको पाइएिा 

गाउँपालिकािे उक्त उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही सिदुार्सँग भएको सम्झौता िद्द गिी त्र्स्तो उपभोक्ता सलिलत र्ा 

िाभग्राही सिदुार्िाई भलर्रर्िा त्र्स्तो लकलसिको कुिै काि गिय िलदिे अलभिेख िाखी सो काि गिे लििायण 

व्र्र्सार्ीिाई कािो सिूीिा िाख्ि सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्िा लसफारिस गिुय पिेछ । 

(१६) र्स लिर्ि बिोलजि उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही सिदुार्बाट काि गिाउँदा गाउँपालिकािे दहेार्का लर्षर्का 

सम्बन्धिा अपिाउि ुपिे कार्यलर्लध सार्यजलिक खरिद अिुगिि कार्ायिर्िे तोकेबिोलजि हुिेछिः 

(क) रमिि ििूक कािको लिधायिण, 

(ख) उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही सिदूार्को गठि लर्लध ि काि, कतयव्र् ि अलधकाि, 

(ग) काि र्ा सेर्ािा लितव्र्लर्ता, गणुस्तिीर्ता, लदगोपिा अलभर्लृद्ध गिे तरिका, 

(घ) आम्दािी खियको अलभिेख िाख्िे, 

(ङ) काि र्ा सेर्ाको सपुरिर्ेक्षण ि अिगुिि, 

(ि) लििायणकार्यको फिफािक ि जाँिपास,  

(छ) अन्र् आर्श्र्क कुिाहरु । 

(१७) उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही सिदूार्िे उपलिर्ि (१३) बिोलजि हस्तान्तरित आर्ोजिाको सेर्ा उपर्ोग गिे र्ापत 

उपभोक्तािे लतिुयपिे सेर्ा शलु्क तोक्ि सक्िेछ ि त्र्स्तो शलु्क जम्िा गिे कुिै कोष खडा गिी सोही कोषबाट त्र्स्तो लििायण 

कार्य सञ्िािि तर्ा िियत सम्भाि गिुयपिेछ । 

१०८. अमाितबाट लिमावण कायव गराउिेः (१) गाउँपालिकािे अिाितबाट काि गिय खियगिे अलधकाि प्राप्त अलधकािीिे 

आफुभन्दा एक तह िालर्को अलधकािीको स्र्ीकृलत लिि ुपिेछ । 

(२) अिाितबाट काि गिुयपदाय सो कािको िालग आर्श्र्क पिे प्रालर्लधक सेर्ा ि लििायण सािग्री ऐि ि र्स लिर्िार्िीको 

प्रकृर्ा बिोलजि खरिद गिी ज्र्ािािा काि गिाउि ुपिेछ ।  

(३) र्स लिर्िार्िी बिोलजि अिाितबाट लििायण कार्य गिुय पिेिा त्र्स्तो काि एकिाख रुपैर्ाँिा िबढाई खण्ड खण्ड गिी 

र्ातायबाट गिाउि र्ा लििायण सम्बन्धी काि आर्श्र्क लििायण सािग्री उपिब्ध गिाई ज्र्ािािा लदि सलकिेछ । 

१०९. गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउिे सभबन्धी व्यर्स्थाः (१) गाउँपालिकािे ऐिको दफा ४६ बिोलजि गिै सिकािी 

संस्र्ाबाट काि गिाउिको िालग त्र्स्तो कािको आर्श्र्कता, लकलसि, सिर्ार्लध, कािको गणुस्ति, जिशलक्त, कार्य 

सञ्िािि लर्लध सलहतको कार्यक्षेत्रगत शतय ि िाग्िे िकिको िोटािोटी अििुाि तर्ाि गिुय पिेछ । 
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(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको काि गिाउिको िालग त्र्स्तो काि गिे उद्दशे्र् िाखी प्रिलित काििू बिोलजि दताय भएको ि 

लिर्ि १९ बिोलजिको िौजदुा सिूीिा सिार्शे भएका गिै सिकािी संस्र्ािाई कम्तीिा पन्र लदिको अर्लध लदई 

िालररर्स्ति र्ा स्र्ािीर्स्तिको दलैिक सिािािपत्रिा सिूिा प्रकाशि गिी सो संस्र्ाबाट प्रस्तार् िाग गिुय पिेछ । 

(३) उपलिर्ि (२) बिोलजिको सिूिािा दहेार्का कुिाहरु खिुाउि ुपिेछिः 

(क) गाउँपालिकाको िाि ि ठेगािा, 

(ख) प्रस्तालर्त कार्यको प्रकृलत, परििाण ि अन्र् आर्श्र्क लर्र्िण, 

(ग) प्रस्तालर्त कार्य गिुय पिे स्र्ाि ि सम्पन्ि गिुयपिे अर्लध, 

(घ) प्रस्तार् दालखिा गिुय पिे अलन्ति लिलत ि स्र्ाि, 

(ङ) प्रस्तार्को ढाँिा, 

(ि) प्रस्तार्दातािे प्रस्तार्सार् पेश गिुयपिे कागजात, 

(छ) भकु्तािीका शतय ि कि कट्टी, ि 

(ज) गाउँपालिकािे आर्श्र्क ठािेका अन्र् कुिा । 

(४) उपलिर्ि (२) बिोलजिको िाग अिसुाि पिय आएका प्रस्तार्हरु प्रस्तार्दाताको िोहर्ििा खोिी ििुलु्का तर्ाि गिुय पिछे। 

(५) िलू्र्ाङ्कि सलिलतिे उपलिर्ि (१) बिोलजिको कार्यके्षत्रगत शतय पिूा गिी न्र्िूति िकि प्रस्तार् गिे प्रस्तार्दाताको 

प्रस्तार् स्र्ीकृलतका िालग प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत सिक्ष लसफारिस गिुय पिेछ । 

(६) उपलिर्ि (५) बिोलजि लसफारिस भएको प्रस्तार् उपर्कु्त दलेखएिा गाउँपालिकािे त्र्स्तो प्रस्तार् स्र्ीकृत गिी सम्बलन्धत 

प्रस्तार्दातािाई सम्झौता गिय आउि लिलत खोिी सिूिा लदि ु पिेछ ि त्र्स्तो लिलतिा लिज उपलस्र्त भएिा लिजसँग 

सम्झौता गिुय पिेछ । 

(७) उपलिर्ि (६) बिोलजि सूििा लदईएको प्रस्तार्दाता सम्झौता गिय िआएिा लिजपलछको उपलिर्ि (१) बिोलजिको कार्य 

के्षत्रगत शतय पिूा गिी सर्भैन्दा कि िकि प्रस्तार् गिे प्रस्तार्दातासँग सम्झौता गिय सलकिेछ । 

पररच्छेद– १० 

पुिरार्िोकि सभबन्धी व्यर्स्था 

११०. प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत समि लदईिे लिरे्दिमा खुिाउिु पिन कुराः खरिद कािबाही र्ा लिणयर्को 

पिुिार्िोकिको िालग ऐिको दफा ४७ बिोलजि प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतसिक्ष लिर्देि लदि िाहिे बोिपत्रदाता र्ा 

प्रस्तार्दातािे त्र्स्तो लिर्देििा दहेार्का कुिाहरु खिुाई हस्ताक्षि गिेको हुि ुपिेछिः 

(क) लिर्देकको िाि, ठेगािा, टेलिफोि, फ्र्ाक्स िम्र्ि ि ईिेि ठेगािा, 
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(ख) सङ्गलठत संस्र्ा भए त्र्सिी लिर्देि लदि सो संस्र्ािे प्रदाि गिेको अलधकाि पत्र, 

(ग) बोिपत्र संख्र्ा, 

(घ) लिर्देि लदिपुिे त्र्गत ि काििूी आधाि, 

(ङ) सम्बद्ध कागजातको प्रलतलिलप । 

१११. रकमको हदः ऐिको दफा ४७ को उपदफा (८) को प्रर्ोजिको िालग दईु किोड रुपैर्ाँभन्दा कि िकिको खरिद 

कािबाहीको सम्बन्धिा पिुिार्िोकि सलिलत सिक्ष लिर्देि लदि सलकिे छैि । ति परू्यर्ोग्र्ता र्ा प्रालर्लधक प्रस्तार् जस्ता 

िलू्र् िखलु्िे प्रकृलतका बोिपत्र र्ा प्रस्तार्को िलू्र्ाङ्कि उपि पिुिार्िोकि सलिलत सिक्ष लिर्देि लदि र्स लिर्ििे 

बाधा पिे छैि । 

११२. पुिरार्िोकिको िालग लदइिे लिरे्दिमा खुिाउिु पिन कुराः (१) ऐिको दफा ४९ बिोलजि पिुिार्िोकिको 

िालग लिर्देि लदि िाहिे बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातािे सो लिर्देििा दहेार्का कुिा खिुाई हस्ताक्षि गिेको हुि ुपिेछिः 

(क) लिर्देकको िाि, ठेगािा, टेलिफोि िम्बि, फ्र्ाक्स िम्र्ि ि इििे ठेगािा, 

(ख) सँगलठत संस्र्ाको तफय बाट लिर्देि लदइिे भए त्र्सिी लिर्देि लदि अलधकाि प्रदाि गिे कागजात, 

(ग) खरिद कािबाहीको संलक्षप्त लर्र्िण, 

(घ) खरिद सम्झौता भइसकेको भए त्र्स्तो सम्झौता भएको लिलत ि प्राप्त गिे आपलूतयकताय, लििायण व्र्र्सार्ी, पिािशयदाता र्ा 

सेर्ा प्रदार्क, 

(ङ) लिर्देकिे खरिद सम्झौता पाउि ुपिे त्र्गत तर्ा काििूी आधाि, 

(ि) खरिद सम्झौता प्राप्त गिेिे त्र्स्तो सम्झौता पाउि िपिे त्र्गत तर्ा काििूी आधाि, 

(छ) लिर्देकको साम्पलिक (प्रोपिाईटिी), व्र्ापारिक ि अन्र् गोप्र् जािकािी सिुक्षा गियको िालग पिुिार्िोकि सलिलतिे कुिै 

लर्शेष उपार् गरिलदि ुपिे भए त्र्स्तो लर्शषे उपार्,  

(ज) सम्झौता प्राप्त िगिेका कािणिे लिर्देकिाई भएको र्ा पगु्ि सक्िे र्ास्तलर्क हालि िोक्सािी । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको लिर्देिको सार् लिर्देकिे आफूिे गिेको दार्ी पलुष्ट गिे कागजातको प्रलतलिलप संिग्ि गिुय 

पिेछ । त्र्स्तो कागजात लिजसँग हुि िसक्िे प्रकृलतको भएिा लिजिे त्र्स्तो कागजात सम्बलन्धत लिकार्बाट लझकाई पाउि 

पिुिार्िोकि सलिलत सिक्ष अििुोध गिय सक्िेछ । 

(३) उपलिर्ि (१) बिोलजिको लिर्देििा उलल्िलखत लर्षर्का सम्बन्धिा लिर्देकिे पिुिार्िोकि सलिलत सिक्ष सिुरु्ाई 

गिाउि िाहिेा सो सम्बन्धी कािण ि आधाि त्र्स्तो लिर्देििा खिुाउि ुपिेछ । 
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११३. जमाित राखिु पिनः (१) ऐिको दफा ५० बिोलजि लिर्देि लदिे लिर्देकिे बोिपत्र र्ा प्रस्तार्िा आफूिे कबोि 

गिेको िकिको ०.१५ (शनु्र् दशििब एक पाँि) प्रलतशतिे हुि आउिे िकि बिाबिको िगद िकि र्ा कम्तीिा िब्बे लदि 

िान्र् अर्लध भएको बैङ्क जिाित पेश गिुय पिेछ । 

(२) परू्यर्ोग्र्ता र्ा प्रालर्लधक प्रस्तार् जस्ता िलू्र् िखलु्िे प्रकृलतका प्रस्तार्को िलू्र्ाङ्कि उपि पिुिार्िोकि सलिलत सिक्ष 

लिर्देि लदि ुपदाय परू्यर्ोग्र्ता प्रस्तार्को हकिा लिर्ि ६१ को उपलिर्ि (१) को प्रलतबन्धात्िक र्ाक्र्ांशको अधीििा िही 

तोलकएको एकिषु्ट िकि ि प्रालर्लधक प्रस्तार्को हकिा बोिपत्र जिाितको दश प्रलतशतिे हुिे िकि बिाबि जिाित िाख्ि ु

पिेछ । 

(३)  पिुिार्िोकि सलिलतिे आफू सिक्ष पिेको लिर्देि उपि गिे कािबाही सम्बन्धी व्र्बस्र्ा संघीर् काििू बिोलजि हुिेछ । 

११४. पुिरार्िोकिको लिरे्दि पठाउिे तररकाः (१) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत र्ा पिुिार्िोकि सलिलत सिक्ष 

पिुिार्िोकिको िालग लदिे लिर्देि बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाता आफैिे बझुाउि र्ा हुिाक, कुरिर्ि र्ा लर्द्यतुीर् 

िाध्र्िर्ाट पठाउि सक्िेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि हुिाक, कुरिर्ि र्ा लर्द्यतुीर् िाध्र्िर्ाट पठाइएको लिर्देि ऐि र्ा र्स लिर्िार्िीिा तोलकएको 

सिर्ार्लधलभत्र िपगुिेा त्र्स्तो लिर्देि उपि कुिै कािबाही हुिे छैि । 

(३) गाउँपालिकािे उपलिर्ि (१) बिोलजि पिुिार्िोकिको लिर्देि पिेको जािकािी प्राप्त गिेपलछ पिुिार्िोकि सलिलतिे 

लिणयर् िलदएसम्ि खरिद सम्झौता िोक्का िाख्ि ुपिेछ । 

११५. जािकारी तथा प्रलतलक्रयामा उल्िेख गिुवपिन कुराः (१) ऐिको दफा ५० को उपदफा (३) बिोलजि कार्ायिर्िे 

पिुिार्िोकि सलिलतिाई लदिे जािकािी तर्ा प्रलतलिर्ािा पिुिार्िोकिको लिर्देििा गरिएको दार्ी सम्बन्धी त्र्गत 

लर्र्िण, खरिद कािबाहीको काििूी आधाि ि सम्र्द्ध कागजातको प्रलतलिलप संिग्ि गिुय पिेछ । 

(२) पिुिार्िोकि सलिलतिे कार्ायिर्िाई खरिदसँग सम्बलन्धत कागजातिध्र्े उपर्कु्त कागजात र्ा त्र्सको कुिै अंश पेश 

गिय आदशे लदएिा कार्ायिर्िे आदशे बिोलजिको कागजात उपिब्ध गिाउि ुपिेछ । 

११६. उपलस्थत हुिुपिनः पिुिार्िोकि सलिलतिे पिुिार्िोकिको िििा उपलस्र्त हुि सिूिा गिेको अर्स्र्ािा सिूिा 

बिोलजि आलधकारिक प्रलतलिलध उपलस्र्त हुिे व्र्बस्र्ा कार्ायिर्िे लििाउि ुपिेछ । 

११७. उजूरी सभबन्धी लिणवयको अलभिेखः पिुिार्िोकिको सम्बन्धिा कार्ायिर्, पिुिार्िोकि सलिलत र्ा अन्र् 

लिकार्बाट भएको लिणयर् ि त्र्स्तो लिणयर्को सम्बन्धिा अपिाइएको उपिािात्िक कदिहरुको अलभिेख िाखी त्र्सको 

जािकािी प्रत्र्ेक र्षय सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्िाई लदि ुपिेछ । 

पररच्छेद – ११ 

खररद सभझौता सभबन्धी व्यर्स्था 

११८. बजेट संकेत उल्िेख गिुवपिनः गाउँपालिकािे खरिद सम्झौतािा बजटे संकेत उल्िेख गिुय पिेछ । 



 

67 

 

११९. सभझौता गिव कायवसभपादि जमाित पेश गिुवपिनः (१) स्र्ीकृत बोिपत्रको बोिपत्रदातािे ऐिको दफा २७ को 

उपदफा (४) बिोलजि कार्यसम्पादि जिाित पेश गदाय बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा उल्िेख भएको ढांिािा ऐिको दफा 

२७ को उपदफा (३) बिोलजिको म्र्ादलभत्र र्ालणज्र् बैंकबाट जािी भएको कार्यसम्पादि जिाित पेश गिुय पिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको कार्य सम्पादि जिाित पेश गदाय ऐिको दफा २७ को उपदफा (४) िा उल्िेख गिे बिोलजिको 

िकि हुि ुपिेछ । 

(३) उपलिर्ि (२) बिोलजि खरिद सम्झौतािा िकि िखलु्िे सम्झौताको हकिा गाउँपालिकािे बोिपत्र सम्बन्धी कागजातिा 

तोकी लदएको कार्यसम्पादि जिाित पेश गिुय पिेछ । 

(४) खरिद सम्झौतािा अन्र्र्ा व्र्र्स्र्ा भएकोिा बाहके उपलिर्ि (१) बिोलजिको कार्यसम्पादि जिाितको िान्र् अर्लध 

त्र्स्तो सम्झौतािा उलल्िलखत िािसािाि आपलूतय र्ा हस्तान्तिण गिुयपिे अलन्ति अर्लध र्ा प्रत्र्ाभलूत (र्ािेन्टी) को 

अर्लध र्ा लििायण कार्यको त्रलुट सच्िाउिे दालर्त्र् (लडफेक्ट िार्लबलिलटज) को अर्लधभन्दा कम्तीिा एक िलहिा बढी 

अर्लधको हुिपुिेछ । 

(५) लर्देशी र्ैंकिे जािी गिेको कार्य सम्पादि जिाित िेपाििा स्र्ापिा भएको कुिै र्ालणज्र् बैंकिे प्रलत प्रत्र्ाभलूत (काउण्टि 

ग्र्ािेन्टी) गिेको भएिा िात्र िान्र् हुिेछ । 

१२०. सभझौता कायावन्र्यि सभबन्धी व्यर्स्थाः (१) गाउँपालिकािे खरिद सम्झौता कार्ायन्र्र्ि गदाय आर्श्र्कतािसुाि 

दहेार्का काि गिुय पिेछिः 

(क) खरिद सम्झौता भएपलछ सम्बलन्धत आपलूतयकताय, पिािशयदाता, सेर्ा प्रदार्क र्ा लििायण व्र्र्सार्ीसँग आर्श्र्क भए 

बैठक (पोष्ट लबड कन्फे्रन्स) गिे, 

(ख) सम्झौता कार्ायन्र्र्ि सम्बन्धी कार्यर्ोजिा ि कार्यतालिका तर्ाि गिे, 

(ग) सम्झौताको शतय बिोलजि सिर्लभत्रै प्रलततपत्र खोल्िे व्र्र्स्र्ा गिे, 

(घ) आर्श्र्क भएिा सम्झौता कार्ायन्र्र्ि टोिी गठि गिे, 

(ङ) सम्झौता प्रशासि कार्यर्ोजिा अिसुाि खरिद सम्झौता कार्ायन्र्र्िको प्रगलत अिगुिि गिे ि गणुस्ति पक्षको लििीक्षण ि 

पिीक्षण गिे, 

(ि) लििायण व्र्र्सार्ीिाई लििायण कार्यस्र्ि समु्पिे ि सो स्र्िसम्ि पहुिँको व्र्र्स्र्ा लििाउिे, खरिद सम्झौताको हिेफेि, 

भरेिएशि आदशे, िलू्र् सिार्ोजि, खरिद सम्झौता लििम्र्ि र्ा अन्त, कार्य सम्पन्ि प्रिाणीकिण, भकु्तािी आलदको 

व्र्र्स्र्ापि गिे, 
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(छ) गाउँपालिका ि आपलूतयकताय, पिािशयदाता, सेर्ा प्रदार्क र्ा लििायण व्र्र्सार्ीबीि कुिै लर्र्ाद उत्पन्ि भए त्र्स्तो 

सम्झौतािा उलल्िलखत लर्र्ाद सिाधािको उपार् अपिाउिे, सम्झौता उल्िंघि भएको अर्स्र्ािा सम्झौतािा उलल्िलखत 

उपिाि सम्बन्धी व्र्र्स्र्ा अिसुाि कािबाही अलघ बढाउिे, 

(ज) बजटे ि िागत िेखा (कस्ट एकाउन्टीङ्ग) को पक्ष िगार्त सम्झौता कार्ायन्र्र्िको लर्िीर् पक्षको व्र्र्स्र्ापि गिे, 

(झ) लििायण व्र्र्सार्ीिे लििायण कार्यस्र्ििा अिसुिूी–१२ बिोलजिको लर्र्िण सिूिा पाटीिा अलिर्ार्य रूपिा िाख्िे 

व्र्र्स्र्ा गिुय पि,े 

(ञ) सम्झौता कार्ायन्र्र्िसँग सम्बलन्धत कागजात लसिलसिाबद्घ ि व्र्र्लस्र्त ढंगिे िाख्िे, 

(ट) सम्पादि भएको काि स्र्ीकृत गिे, ि 

(ठ) सम्झौता कार्ायन्र्र्िको आर्लधक प्रलतर्देि एक तह िालर्को अलधकािी सिक्ष पेश गिे । 

(२) र्स लिर्िार्िीिा अन्र्त्र जिुसकैु कुिा िेलखएको भएता पलि खरिद सम्झौता कार्ायन्र्र्िको सपुिीर्के्षण गिे 

गाउँपालिका÷िगिपालिका र्ा अन्र् लिकार्िे आपलूतयकताय, पिािशयदाता, सेर्ा प्रदार्क र्ा लििायण व्र्र्सार्ीको खरिद 

सम्झौतािा उलल्िलखत अलधकाििा प्रलतकुि असि िपिे गिी िक्शा, स्पेलसलफकेशि ि खरिद सम्झौताको शतय अिसुाि 

खरिद सम्झौता कार्ायन्र्र्ि भए िभएको सपुिीर्के्षण गिय सक्िेछ । 

१२१. बीमा गराउिु पिनः (१) खरिद सम्झौतािा अन्र्र्ा व्र्र्स्र्ा भएकोिा बाहके दश िाख रुपैर्ाँभन्दा बढी िलू्र्को 

लििायण कार्य गिे लििायण व्र्र्सार्ीिे दहेार्को कुिाको बीिा गिाउि ुपिेछिः 

(क) लििायण सािग्री, प्रर्ोग गरििे िलेशि, औजाि र्ा प्िाण्ट िगार्त लििायण कार्यको पणूय प्रलतस्र्ापि खिय, स्पष्टीकिणिः र्स 

खण्डको प्रर्ोजिको िालग “खिय” भन्िािे िाफा सितेिाई जिाउँछ । 

(ख) पेशागत शलु्क, लििायण कार्यको कुिै भाग भत्काउि, हटाउि तर्ा कंुडा ककय ट र्ा खिे गएको सािग्री हटाउिको िालग 

िाग्िे खिय िगार्त हािी र्ा िोक्सािी भए र्ापत हुिे खिय र्ा सो सम्बन्धी आिषुाङ्लगक खिय सिट्ेिका िालग खण्ड (क) 

बिोलजिको प्रलतस्र्ापि खियको पन्र प्रलतशत िकि र्ा खरिद सम्झौतािा उल्िेख भए बिोलजिको अलतरिक्त िकि, 

(ग) लििायण व्र्र्सार्ीिे लििायणस्र्ििा ल्र्ाएको आफ्िो उपकिण ि अन्र् र्स्तकुो लििायण स्र्ििा प्रलतस्र्ापि गिय िाग्िे 

पर्ायप्त िकि, 

(घ) लििायण व्र्र्सार्ीिाई लििायणस्र्ि सलुम्पएको लिलतदलेख हस्तान्तिण प्रिाणपत्र जािी गरििे लिलतसम्ि लििायण कार्यको कुिै 

खण्ड र्ा अंशिा उपलिर्ि (२) िा उल्िेख भएको कािण बाहके अन्र् जिुसकैु कािणबाट हुिे सबै हािी िोक्सािी, 

(ङ) लििायण व्र्र्सार्ीको दहेार्का दालर्त्र्हरुिः 

(१) लििायण व्र्र्सार्ीिे त्रलुट सच्र्ाउिे दालर्त्र्को अर्लधिा आफ्िो दालर्त्र् पािि गिे िििा भएको हािी िोक्सािी, ि 
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(२) त्रलुट सच्र्ाउिे दालर्त्र्को अर्लध प्रािम्भ हुिअुलघ उत्पन्ि भएको कुिै कािणबाट त्रलुटसच्र्ाउिे दालर्त्र्को अर्लधिा 

भएको हािी िोक्सािी । 

(२) र्स लिर्ििा अन्र्त्र जिुसकैु कुिा िेलखएको भएता पलि लििायण व्र्र्सार्ीिे उपलिर्ि (१) को खण्ड (घ) बिोलजिको 

र्ीिाबाट दहेार्का कािणबाट भएको हािी िोक्सािी र्ा क्षलतको िालग दालर्त्र् र्हि गिुयपिे छैििः 

(क) र्दु्ध, शत्रतुा र्ा आििण, 

(ख) लर्द्रोह, िालन्त, लबप्िर् र्ा सैलिक शासि र्ा गहृ र्दु्ध, 

(ग) लर्लकिणको फैिार्ट, आणलर्क इन्धिको लर्लकिण र्ा आणलर्क इन्धिको ज्र्ििबाट उत्पन्ि आणलर्क फोहि र्ा 

लर्लकिणर्कु्त लर्षादी लर्रफोट र्ा अन्र् हालिकािक तत्र्हरुको लर्रफोट र्ा आणलर्क संर्ोजि र्ा सोको आणलर्क अंशको 

प्रदषुण,  

(घ) ध्र्लिक र्ा लतव्र ध्र्लिक गलतिा उड्िे हर्ाई जहाज र्ा हर्ाई र्न्त्रद्वािा रमिलृजत र्ार्कुो िाप । 

(३) खरिद सम्झौतािा अन्र्र्ा व्र्र्स्र्ा भएकोिा बाहके लििायण कार्य गदाय र्ा त्र्सिा िहकेो कुिै त्रलुट सधुाि गदाय भएको र्ा 

त्र्स्ता कार्यको परिणािस्र्रुप भएको दहेार्को हािी िोक्सािी र्ापतको क्षलतपलूतयको दार्ी ि त्र्स्तो दार्ी सम्बन्धी कािबाही 

गदाय िागकेो खिय तर्ा दस्तिु लििायण व्र्र्सार्ीिे व्र्होिुय पिेछिः 

(क) कुिै व्र्लक्तिाई िोटपटक िागिेा र्ा लिजको ितृ्र् ुभएिा, र्ा 

(ख) लििायण कार्यिा बाहके कार्य सञ्िािि ि सम्पन्िको लसिलसिािा कुिै सम्पलििा भएको हािी िोक्सािी, 

(४) िािसािाि खरिदिा लस.आई.पी. (क्र्ारिज एण्ड इन्सोिेन्स पेड टु) िलू्र्को कम्तीिा ११० प्रलतशत िकि बिाबिको 

गोदािदलेख गोदािसम्ि र्दु्ध, हडताि ि आगजिी सितेको सबै जोखीि ब्र्होिे गिी बीिा गिाउि ुपिेछ । 

(५) पिािशय सेर्ा खरिदिा पिािशयदातािे सम्झौता गिेको तीस लदि लभत्र सम्झौताको कुि िकिको सबै लकलसिको जोलखि 

व्र्होिे गिी गाउँपालिकािाई लिशतय भकु्तािी हुिे पेशागत दालर्त्र् बीिा (प्रोफेसिि िार्लबलिटी इन्सोिेन्स) गिाउिपुिेछ । 

(६) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतको लिलखत स्र्ीकृलत लबिा बीिाका शतयिा कुिै परिर्तयि गिय सलकिे छैि । 

१२२. पेश्की भुक्तािी र फछयौट गिन व्यर्स्थाः (१) आपलूतयकताय, लििायण व्र्र्सार्ी, सेर्ाप्रदार्किाई ऐिको दफा ५२(क) 

को अधीििा िही खरिद सम्झौतािा व्र्र्स्र्ा भए बिोलजि पेश्की लदि सलकिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि लदइएको पेश्की िकि जम्िा भएको बैंकको खाता ि खियको प्रर्ोजि खलु्िे िालसक लर्र्िण 

आपलूतयकताय, लििायण व्र्र्सार्ी र्ा सेर्ा प्रदार्किे गाउँपालिकािाई लिर्लित रूपिा उपिब्ध गिाउि ुपिेछ । 

(३) उपलिर्ि (१) बिोलजि पेश्की लददँा आपलूतयकताय, लििायण व्र्र्सार्ी र्ा सेर्ाप्रदार्कबाट त्र्स्तो पेश्की िकि खाम्िे गिी 

ि लिजिे सम्झौता बिोलजि काि िगिेिा सो लिकार्िे अििुोध गिेपलछ तत्काि त्र्स्तो लिकार्िाई भकु्तािी गिे गिी 
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र्ालणज्र् बैङ्कबाट जािी भएको बैङ्क जिाित एर् ंत्र्स्तो बैङ्क जिाित लर्दशेी बैङ्किे जािी गिेको भए िेपाि लभत्रको 

र्ालणज्र् बैङ्किे प्रलत प्रत्र्ाभलूत (काउन्टि ग्र्ािेण्टी) लिई पेश्की लदि ुपिेछ । 

(४) उपलिर्ि (३) बिोलजिको बैंक जिाितको िान्र् अर्लध खरिद सम्झौतािा उल्िेख भएको पेश्की फछर्ौट गिुय पिे अर्लध 

भन्दा कम्तीिा एक िलहिा भन्दा बढी अर्लधको हुि ुपिेछ । 

(५) गाउँपालिकािे उपलिर्ि (१) बिोलजि लदएको पेश्की खरिद सम्झौतािा उल्िेख भए बिोलजि प्रत्र्ेक िलिङ्ग लबि र्ा 

अन्र् लबि बीजकबाट कट्टा गिुय पिेछ । 

(६) आपलूतयकताय, लििायण व्र्र्सार्ी, सेर्ाप्रदार्किे खरिद सम्झौता बिोलजिको काि त्र्स्तो सम्झौतािा उलल्िलखत 

सिर्ार्लध लभत्र सम्पादि िगिेको कािणिे र्स लिर्ि बिोलजिको पेश्की फछ्र्ौट हुि िसकेिा  गाउँपालिकािे उपलिर्ि 

(३) बिोलजिको बैंक जिाितको िकि सम्बलन्धत बैंकबाट प्राप्त गिी पेश्की फछर्ौट गिुय पिेछ ि लिजबाट त्र्स्तो पेश्की 

िकिको सर्कडा दश प्रलतशत ब्र्ाज सिते असूि उपि गिुय पिेछ । 

(७) गाउँपालिकािे प्रलततपत्रद्वािा िािसािाि लझकाउँदा आफ्िो कार्ायिर्िा िािसािाि प्राप्त भएको लिलतिे तीस लदिलभत्र 

प्रलततपत्र खोिेको पेश्की िकि फछ्र्र्ौट गिुय पिेछ । 

(८) िािसािाि उपिब्ध गिाउिे सम्बलन्धत आपलूतयकतायबाट िािसािाि उपिब्ध हुि िसकेकोिा र्ा िािसािाि उपिब्ध 

गिाउिे लिधायरित सिर्लभत्र िािसािाि प्राप्त हुि िसकेिा साधािणतर्ा प्रलततपत्र िद्द गिुय पिेछ ि सो र्ापत बैंकिा जम्िा 

भएको िकि लफताय लिई प्रलततपत्र खोिेको पेश्की िकि फछ्र्र्ौट गिुय पिेछ । 

१२३. लप्रलसपमेन्ट लिरीिणः (१) लर्दशेबाट खरिद गरििे िािसिािको लप्रलसपिने्ट लििीक्षण गिुयपिे भएिा गाउँपालिकािे 

सो दशेिा आफ्िो प्रलतलिलध लिर्कु्त गिी त्र्स्तो लििीक्षण गिाउि सक्िेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि प्रलतलिलध लिर्कु्त गदाय ऐि ि र्स लिर्िार्िी बिोलजि कार्यलर्लध अपिाई लिर्कु्त गिुयपिेछ । 

१२४. मािसामािको लिरीिण र स्र्ीकृलतः (१) गाउँपालिकािे आपलूतय गरिएका िािसािाि सम्झौतािा उलल्िलखत 

प्रालर्लधक स्पेलसलफकेशि ि गणुस्ति बिोलजिका भए िभएको लििीक्षण र्ा पिीक्षण गिुय गिाउि ुपिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि लििीक्षण र्ा पिीक्षण गदाय गिाउँदा िािसािाि लििीक्षण र्ा पिीक्षण सम्बन्धी प्रिलित काििू भए 

सोही काििू बिोलजि ि िभएिा खरिद सम्झौतािा उलल्िलखत कार्यलर्लध बिोलजि गिुय पिेछ । त्र्स्तो कार्यलर्लध पलि िभए 

गाउँपालिकािे उपर्कु्त सम्झकेो कार्यलर्लध बिोलजि गिुय पिेछ । 

(३) उपलिर्ि (१) को प्रर्ोजिको िालग गाउँपालिकािे त्र्स्तो लििीक्षण र्ा पिीक्षण गिे प्रर्ोजिका िालग एक र्ा एकभन्दा 

बढी लिकार् र्ा अलधकािी तोक्ि र्ा सम्बलन्धत िािसािाि सम्बन्धी बढीिा तीि जिा लर्ज्ञ िहकेो एक सलिलत गठि गिय 

सक्िेछ । 

(४) उपलिर्ि (३) बिोलजिको लिकार्, अलधकािी र्ा सलिलतिे आपलूतय गरिएका िािसािाि लिरिक्षण र्ा पिीक्षण गदाय 

गाउँपालिकािे त्र्स्तो िािसािािको िििुा ि लर्लशष्टता लसिबन्दी गिी िाखकेो भए त्र्स्तो िििूा ि लर्लशष्टता बिोलजि 
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जाँि गिुयपिेछ । त्र्सिी जाँि गदाय त्र्स्तो िििूा ि लर्लशष्टता अिरुुप भएको िािसािाि स्र्ीकृत गिी िभएका िािसािाि 

आपलूतयकतायिाई िै लफताय गिुय पिेछ । 

(५) उपलिर्ि (४) बिोलजि लििीक्षण र्ा पिीक्षण गदाय आर्श्र्कतािसुाि सबै िािसािाि र्ा सोको िििूा छिौट गिी लििीक्षण 

र्ा पिीक्षण गिय सलकिेछ । 

(६) लििीक्षण र्ा पिीक्षण गिे लिकार्, अलधकािी र्ा सलिलतिे उपलिर्ि (४) ि (५) बिोलजि लििीक्षण र्ा पिीक्षण गिी सकेपलछ 

स्र्ीकृत ि अस्र्ीकृत िािसािािको लर्र्िण उल्िेख गिी लििीक्षण प्रलतर्देि तर्ाि गिुय पिेछ । त्र्स्तो प्रलतर्देििा जाँि 

भएको िािसािािको िाि, प्रलतशत, स्पेलसलफकेशि, लििीक्षण र्ा पिीक्षणको परिणाि उल्िेख गिुय पिेछ ि त्र्स्तो 

प्रलतर्देििाई गाउँपालिकािे खरिद कािबाहीको अलभिेखको रुपिा िाख्ि ुपिेछ । 

(७) र्स लिर्ि बिोलजि िािसािाि लििीक्षण र्ा पिीक्षण गदाय लििीक्षण र्ा पिीक्षण गिे लिकार्, अलधकािी र्ा सलिलत ि 

आपलूतयकतायबीि कुिै लर्र्ाद उत्पन्ि भएिा त्र्स्तो लर्र्ाद खरिद सम्झौतािा उल्िेख भएको लर्र्ाद सिाधािको प्रकृर्ा 

बिोलजि सिाधाि गिुयपिेछ । 

(८) र्स लिर्ििा अन्र्त्र जिुसुकै कुिा िेलखएको भएता पलि पच्िीस हजाि रुपैर्ाँसम्िको िािसािाि गाउँपालिकाको भण्डाि 

शाखाको प्रिखुिे आर्श्र्क लििीक्षण र्ा पिीक्षण गिी बुलझलिि सक्िेछ । 

१२५. मािसामािको लििाम लबक्री तथा रकम असूिी गिनः (१) लिर्ि १२४ को उपलिर्ि (४) बिोलजि अस्र्ीकृत 

िािसािाि आपलूतयकतायिे तत्काि लफताय ििग ेखरिद सम्झौतािा तोलकएको सिार्ार्लध लभत्र त्र्स्तो िािसािाि उठाई 

लफताय िैजाि ि सोको सट्टा स्पेलसलफकेशि बिोलजिको सािाि आपलूतय गिय गाउँपालिकािे आपलूतयकतायिाई लिलखत 

जािकािी लदि ुपिेछ । 

(२) गाउँपालिकािे उपलिर्ि (१) बिोलजिको जािकािी हुिाक र्ा कुरिर्ि सलभयस िाफय त पठाउिे भए लफती िलसद सलहतको 

पत्र पठाउि ुपिेछ । 

(३) उपलिर्ि (१) बिोलजिको सिूिाको अर्लधलभत्र आपलूतयकतायिे िािसािाि बलुझलिि अस्र्ीकाि गिेिा र्ा खरिद 

सम्झौतािा तोलकएको सिार्ार्लध लभत्र उठाई ििगेिा गाउँपालिकािे त्र्स्तो िािसािाि सार्यजलिक लििाि लबिी गिी 

सो िािसािाि भण्डािण गिय िागकेो खिय ि त्र्स सम्बन्धी अन्र् खियहरु, बाँकी िहकेो पेश्की िकि, परू्य लिधायरित क्षलतपलूतय 

ि लिजिे गाउँपालिकािाई लतिुयपिे अन्र् कुिै िकि भए सो िकि सिते लििाि लबिी िलू्र्बाट कट्टा गिी बांकी िहकेो 

िकि आपलूतयकतायिाई लफताय गिुय पिेछ । 

(४) उपलिर्ि (३) बिोलजिको लििाि लबिीबाट प्राप्त भएको िकि सिेतबाट असूि हुि िसकेको िकि आपलूतयकतायबाट 

प्रिलित काििू बिोलजि सिकािी बाँकी सिह असिू उपि गरििेछ । 

१२६. कायव स्र्ीकार प्रलतरे्दिः (१) गाउँपालिकािे सम्पन्ि भएको लििायण कार्य, आपलूतय गरिएको िािसािाि र्ा प्रदाि 

गरिएको सेर्ा स्र्ीकादाय सोको प्रलतर्देि तर्ाि गिुय पिेछ । 
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(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको प्रलतर्देििा देहार्का कुिा उल्िेख हुि ुपिेछिः 

(क) खरिद सम्झौता संख्र्ा, 

(ख) सम्पन्ि भएको लििायण कार्य, प्राप्त भएको िािसािाि र्ा सेर्ाको लर्र्िण, 

(ग) लििायण कार्य सम्पन्ि भएको र्ा िािसािाि र्ा सेर्ा प्राप्त भएको लिलत, 

(घ) सम्पन्ि लििायण कार्य, प्राप्त िािसािाि र्ा सेर्ा स्र्ीकृत भएको लिलत । 

(३) उपलिर्ि (२) बिोलजिको प्रलतर्देि तर्ाि भएपलछ गाउँपालिकािे आर्श्र्क प्रलिर्ा पिूा गिी भकु्तािीको िालग आलर्यक 

प्रशासि शाखा र्ा लिकार्िा अलबिम्र् िेखी पठाउि ुपिेछ । 

१२७. भेररएशि आदेशः (१) खरिद सम्झौता गदायको बखत परू्ायििुाि गिय िसलकएको परिलस्र्लत सो सम्झौता कार्ायन्र्र्िको 

िििा लसजयिा भई ऐिको दफा ५४ बिोलजि गाउँपालिकािे भरेिएसि आदशे जािी गिुय पिे भएिा र्स लिर्िार्िी 

बिोलजिको प्रलिर्ा पिूा गिी दहेार् अिसुाि पदालधकािीिे जािी गिय सक्िेछिः 

(क) गाउँपालिकािा पन्र प्रलतशतसम्िको भरेिएशि अध्र्क्षिे, 

(ख) गाउँपालिकािा पन्र प्रलतशतभन्दा िालर्को भेरिएशि कार्यपालिकािे । 

२) उपलिर्ि (१) बिोलजि लििायण कार्यको भेरिएसि आदशे जािी गिुय पदाय दहेार् बिोलजिको लर्र्िण खिुाई ऐिको दफा ५४ 

बिोलजि त्र्स्तो भरेिएसि स्र्ीकृत गिे अलधकाि प्राप्त पदालधकािीिे प्रिालणत गिेको हुि ुपिेछिः 

(क) लििायण कार्यको ड्रईङ, लडजाईि तर्ा स्पेलसलफकेशि आलद बदल्ि ुपिे र्ा िपि े ि बदल्ि ुपिे भएिा लििायण कार्यको 

आधािभतू प्रकृलत र्ा के्षत्र परिर्तयि हुिे र्ा िहुिे कुिा, 

(ख) भरेिएशि परििाणको प्रालर्लधक पष्ु्टर्ाई ंि कािण, 

(ग) ऐिको दफा ५(क) को उपदफा (२) बिोलजि िागत अिुिाििा प्रभार् पिे भए सोको प्रलतशत, ि 

(घ) स्र्ीकृत बजटे तर्ा कार्यिििा पिे र्ा िपिेको कुिा । 

(३) उपलिर्ि (१) बिोलजि िािसािाि र्ा अन्र् सेर्ा कार्यको भरेिएसि आदशे जािी गिुय पदाय दहेार् बिोलजिको लर्र्िण 

खिुाई ऐिको दफा ५४ बिोलजि र्स लिर्िको उपलिर्ि (१) िा तोलकए बिोलजि भरेिएसि स्र्ीकृत गिे अलधकाि प्राप्त 

पदालधकािीिे प्रिालणत गिेको हुि ुपिेछिः 

(क) िािसािाि र्ा अन्र् सेर्ाको ड्रईङ, लडजाईि तर्ा स्पेलसलफकेशि आलद बदल्ि ुपिे र्ा िपिे ि बदल्ि ुपिे भएिा त्र्स्तो 

िािसािाि र्ा सेर्ाको आधािभतू प्रकृलत र्ा के्षत्र परिर्तयि हुिे र्ा िहुिे कुिा, 

(ख) भरेिएशि परििाणको प्रालर्लधक पष्ु्टर्ाई ंि कािण, 
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(ग) ऐिको दफा ५ (क) को उपदफा (२) बिोलजि िागत अििुाििा प्रभार् पिे भए सोको प्रलतशत, 

(घ) स्र्ीकृत बजटे तर्ा कार्यिििा पिे र्ा िपिेको कुिा । 

(४) उपलिर्ि (१) बिोलजि पिािशय सेर्ाको भेरिएसि आदेश जािी गिुय पदाय दहेार् बिोलजिको लर्र्िण खिुाई ऐिको दफा 

५४ बिोलजि र्स लिर्िको उपलिर्ि (१) िा तोलकए बिोलजि भरेिएसि स्र्ीकृत गिे अलधकाि प्राप्त पदालधकािीिे 

प्रिालणत गिेको हुि ुपिेछिः 

(क) पिािशय सेर्ाको कार्यक्षेत्र, आर्श्र्कता, कार्यक्षेत्रगत शतय, र्ोग्र्ता र्ा लर्शषेज्ञता आलद बदल्ि ुपिे िपि ेि बदल्ि ुपिे 

भएिा त्र्स्तो सेर्ाको आधािभतू प्रकृलत र्ा के्षत्र र्ा प्रस्तालर्त दक्ष र्ा लर्शेषज्ञ परिर्तयि हुिे र्ा िहुिे कुिा, 

(ख) भरेिएशि परििाणको प्रालर्लधक पष्ु्टर्ाई ंि कािण, 

(ग) ऐिको दफा ५क. को उपदफा (२) बिोलजि िागत अििुाििा प्रभार् पिे भए सोको प्रलतशत, ि 

(घ) स्र्ीकृत बजटे तर्ा कार्यिििा पिे र्ा िपिेको कुिा । 

(५) गाउँपालिकािे उपलिर्ि (१) बिोलजि भरेिएसि आदशे जािी गदाय लर्शषेज्ञहरूको सिहू िाफय त आर्श्र्क जाँिबुझ गिाई 

प्राप्त लसफारिसको आधाििा िात्र जािी गिय सक्िेछ । 

१२८. मूल्य समायोजिः (१) गाउँपालिकािे िलू्र् सिार्ोजि गिय सलकिे कुिा खरिद सम्झौतािा उल्िेख गिुय पिेछ । 

(२) खरिद सम्झौतािा िलू्र् सिार्ोजिको व्र्र्स्र्ा गदाय दहेार्का कुिाहरु सिते उल्िेख गिुय पिेछिः 

(क) िलू्र् सिार्ोजि गिे अर्स्र्ा, 

(ख) लिधायिण गिे सतू्र, 

       र्स खण्ड बिोलजि सतू्र लिधायिण गदाय सम्पन्ि भएको काििा िागकेो रमिि, सािग्री ि उपकिणहरुको िात्र िलू्र् 

सिार्ोजि हुिे गिी सतू्र लिधायिण गिुयपिेछ । 

(ग) िलू्र् सिार्ोजिको अलधकति िकि, 

(घ) खण्ड (ख) बिोलजिको सूत्रिा प्रर्ोग गरििे िलू्र्को संिििा (रमिि, उपकिण, सािग्री, ईन्धिको िलू्र् आलद), 

(ङ) प्रत्र्ेक िलू्र् संिििाको िलू्र् सिार्ोजि गिय प्रर्ोग गरििेसम्र्द्ध िलू्र्सिूी (ईन्डीसेज), 

(ि) िलू्र्सिूी उल्िेख गिय प्रर्ोग गरििे िदु्रा ि भकु्तािी लदि प्रर्ोग गरििे िदु्रार्ीिको लर्लििर् दिको घटर्ढ िापि गिे तरिका, 

(छ) िलू्र् सिार्ोजि सतू्र प्रर्ोग गिय लिइिे आधाि लिलत (बेसिाइि डेट), 

(ज) िलू्र् सिार्ोजि सतू्र िाग ूहुिे सिर्को अन्तिाि, ि 
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(झ) िलू्र् सिार्ोजि सतू्रको प्रर्ोगबाट दलेखि ुपिे न्र्िूति िलू्र् बलृद्ध ि िलू्र् सिार्ोजि सम्बन्धी प्रार्धाि िाग ूहुि पिूा 

हुि ुपिे अन्र् शतय तर्ा र्न्दजे । 

(३) र्स लिर्ि बिोलजि गरििे िलू्र् सिार्ोजिको अलधकति िकि सािान्र्तर्ा शरुु सम्झौता िलू्र्को पच्िीस प्रलतशतभन्दा 

बढी हुिेछैि । िलू्र् सिार्ोजिको िकि सो िलू्र्भन्दा बढी हुिे भएिा गाउँपालिकािे खरिद सम्झौता अन्त्र् गिय, सम्झौता 

िलू्र्िाई स्र्ीकृत बजटेलभत्र पाियको िालग लििायण व्र्र्सार्ी, आपलूतयकताय, सेर्ा प्रदार्क र्ा पिािशयदातासँग र्ाताय गिय र्ा 

खिय घटाउिे अन्र् उपार् अर्िम्र्ि गियसक्िे र्ा र्प बजटे व्र्र्स्र्ा गरििे व्र्र्स्र्ा खरिद सम्झौतािा गिय सलकिेछ । 

१२९. खररद सभझौताको अर्लध थप गिव सलकिेः (१) ऐिको दफा ५६ बिोलजिको अर्स्र्ा पिी खरिद सम्झौता 

बिोलजिको काि त्र्स्तो सम्झौताको अर्लध लभत्र पिूा गिय िसलकिे भएिा सम्बलन्धत लििायण व्र्र्सार्ी, आपलूतयकताय, सेर्ा 

प्रदार्क र्ा पिािशयदातािे कािण खिुाई खरिद सम्झौताको म्र्ाद सलकि ुकम्तीिा सात लदि अगार् ैगाउँपालिकािा अर्लध 

र्पको िालग लिर्देि लदि ुपिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि लिर्देि प्राप्त भएपलछ सम्बलन्धत अलधकाि प्राप्त अलधकािीिे सो सम्बन्धिा आर्श्र्क जाँिबुझ 

गिय र्ा गिाउि सक्िेछ । त्र्सिी जाँिबझु गदाय र्ा गिाउँदा लिजिे दहेार्का कुिा लर्िाि गिुय पिेछिः 

(क) सम्बलन्धत लििायण व्र्र्सार्ी, आपलूतयकताय, सेर्ा प्रदार्क र्ा पिािशयदातािे खरिद सम्झौता बिोलजिको काि सिर् िै 

सम्पन्ि गिय भििग्दिु प्रर्ास गिेको लर्र्ो र्ा लर्एि, 

(ख) गाउँपालिकािे लििायण व्र्र्सार्ी, आपलूतयकताय, सेर्ा प्रदार्क र्ा पिािशयदातािाई सम्झौता बिोलजि उपिब्ध गिाउि ु

पिे कुिा उपिब्ध गिाएको लर्र्ो र्ा लर्एि, 

(ग) ऐिको दफा ६७ क. बिोलजि कागजात लझकाएको कािणबाट काििा लढिाइ भएको हो र्ा होइि, ि 

(घ) काबुबालहिको परिलस्र्लतको कािणबाट काििा लढिाई भएको हो र्ा होईि । 

(३) उपलिर्ि (२) बिोलजि जाँिबझु गदाय लिर्देििा उलल्िलखत कािण ििालसब दलेखएिा छ िलहिासम्िको अर्धी बोिपत्र 

स्र्ीकृत गिे अलधकािी ि सोभन्दा बढी अर्लधको कार्यपालिकािे र्प गिय सक्िेछ । 

१३०. पूर्व लिधावररत िलतपूलतवः खरिद सम्झौतािा परू्य लिधायरित क्षलतपलूतयका सम्बन्धिा दहेार्को व्र्र्स्र्ा गिय सलकिेछिः 

(क) आपलूतयकताय, पिािशयदाता, सेर्ा प्रदार्क र्ा लििायण व्र्र्सार्ीको लढिाईको कािणिे खरिद सम्झौता बिोलजिको काि 

सो सम्झौतािा तोलकएको म्र्ादिा सम्पन्ि हुि िसकेिा लिजिे गाउँपालिकािाई सम्झौता िकिको दश प्रलतशतिा िर्ढ्िे 

गिी साधािणतर्ा प्रलतलदि सम्झौता िकिको शनु्र् दशििब शनु्र् पाँि प्रलतशत परू्य लिधायरित क्षलतपलूतय लदि ुपिे ति लिजको 

काब ुबालहिको परिलस्र्लत पिी र्ा कुिै गलल्त र्ा हिेिक्र्र्ाई िभई कार्यसम्पादि र्ा आपलूतय गिय लढिा भएिा त्र्स्तो 

क्षलतपलूतय लतिय िपिे, ि 

(ख) खण्ड (क) बिोलजिको परू्य लिधायरित क्षलतपलूतय लतदिैा सम्बलन्धत आपलूतयकताय, पिािशयदाता, सेर्ा प्रदार्क र्ा लििायण 

व्र्र्सार्ी खरिद सम्झौता बिोलजिको कार्य सम्पादि गिे दालर्त्र्बाट िकु्त हुि िसक्िे । 
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१३१. लबि र्ा लर्जकमा उल्िेख हुिुपिन कुराः (१) लििायण व्र्र्सार्ी, आपलूतयकताय, सेर्ा प्रदार्क र्ा पिािशयदातािे र्स 

लिर्ि बिोलजि भकु्तािीको िालग पेश गिे िलिङ लबि र्ा अन्र् कुिै लबि लर्जकिा कम्तीिा दहेार्का कुिा उल्िेख गिुय 

पिेछिः 

(क) लबि र्ा लर्जकको लिलत, 

(ख) आपलूतयकताय, लििायण व्र्र्सार्ी, सेर्ाप्रदार्क र्ा पिािशयदाताको िाि ठेगािा, 

(ग) खरिद सम्झौता, 

(घ) आपलूतय गरिएको िािसािाि र्ा सेर्ाको लर्र्िण र्ा सम्पन्ि भएको लििायण कार्यको िाप, आकाि, परििाण ि िलू्र्, 

(ङ) लसपिने्ट तर्ा भकु्तािीको शतय, 

(ि) खरिद सम्झौता बिोलजि लबि र्ा लर्जक सार् पेश गिुयपिे आर्श्र्क कागजात, 

(छ) िािसािािको खरिदको हकिा लबि र्ा लर्जकसार् खरिद आदशे, खरिद सम्झौता र्ा बोिपत्र स्र्ीकृलत पत्रिा लदईएको 

लिदशेि बिोलजि गाउँपालिकािे तोकेको ढाँिाको लसलपङ्ग र्ा अन्र् आर्श्र्क कागजात, ि 

(ज) आफ्िो सम्पकय  ठेगािा । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि लबि र्ा लर्जक प्राप्त भएपलछ गाउँपालिकािे त्र्स्तो लबि र्ा लर्जक खरिद सम्झौतािा उलल्िलखत 

प्रार्धाि बिोलजिको भए िभएको जाँि गिी सो अिरुुपको िभएिा सोको जािकािी सम्बलन्धत आपलूतयकताय, लििायण 

व्र्र्सार्ी, सेर्ाप्रदार्क र्ा पिािशयदातािाई तरुुन्त लदि ुपिेछ । 

१३२. लबि र्ा लर्जकको भुक्तािीः (१) खरिद सम्झौता अिसुाि गाउँपालिकािे िलिङ लबि र्ा अन्र् कुिै लबि लर्जकको 

भकु्तािी गदाय किािका शतय बिोलजि दहेार्का कुिै र्ा सबै आधाि बिोलजि गिय सक्िे कुिा उल्िेख गिय सलकिेछिः 

(क) िालसक आधाििा, 

(ख) प्रालर्लधक िाप जाँि गिी िापी लकताब (िजेििने्ट र्कु) िा उल्िेख भएको र्ास्तलर्क कार्यसम्पादिको आधाििा, 

(ग) खरिद सम्झौतािा सम्पन्ि कार्य िापि गिे सिूकाङ्क तोलकएकोिा त्र्स्तो सिूकाङ्क प्राप्त भएपलछ ि त्र्स्तो 

सिूकाङ्क ितोलकएकोिा सम्पन्ि भएको कार्यको आधाििा, 

(घ) हस्तान्तिण गरिएको र्ा पिूा गरिएको कार्यको परििाणको आधाििा, ि 

(ङ) लिर्ि १३१ को उपलिर्ि (१) बिोलजि र्ा प्रलततपत्रको शतयको आधाििा । 

(२) िलिङ लबि र्ा अन्र् कुिै लबि लर्जकको भकु्तािी लििको िालग आपलूतयकताय, लििायण व्र्र्सार्ी, सेर्ाप्रदार्क र्ा 

पिािशयदातािे खरिद सम्झौता बिोलजि आर्श्र्क पिे कागजात पेश गिुय पिेछ । 
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(३) उपलिर्ि (१) बिोलजिको पेश भएको िलिङ लबि र्ा अन्र् कुिै लबि लबजक ि कागजात सम्बलन्धत अलधकािीिे ३० 

(तीस) लदिलभत्र स्र्ीकृत गिी खरिद सम्झौता अिसुािको अर्लधलभत्र भकु्तािी सिते गिुय पिेछ । 

(४) गाउँपालिकािे उपलिर्ि (१) बिोलजि भकु्तािी गदाय रिटेन्सि ििी र्ापत िलिङ र्ा अन्र् लबि र्ा लर्जकिा उलल्िलखत 

िकिको पाँि प्रलतशत िकि कट्टा गिी िाख्ि ुपिेछ । 

ति, खरिद सम्झौतािा रिटेन्सि ििी कट्टा गिुय िपिे व्र्र्स्र्ा भएिा त्र्स्तो िकि कट्टा गरििे छैि । 

(५) खरिद सम्झौतािा लबि र्ा लबजक बिोलजिको िकि लशघ्र भकु्तािी गिेिा आपलूतयकताय, लििायण व्र्र्सार्ी, सेर्ाप्रदार्क 

र्ा पिािशयदातािे त्र्स्तो भकु्तािीको लिलश्चत िकि र्ा प्रलतशत छुट लदिे कुिा उल्िेख गरिएको भएिा गाउँपालिकािे त्र्सिी 

भकु्तािी गदाय छुट िकि कट्टा गिेि िात्र भकु्तािी लदि ुपिेछ । 

(६) गाउँपालिकािे खरिद सम्झौतािा दहेार्का व्र्र्स्र्ा गिय सक्िेछिः 

(क) खरिद सम्झौतािा अलघल्िो कुिै िलिङ लबि र्ा अन्र् कुिै लबि लर्जकिा िेलखएका कुिा कुिै कािणर्श र्ा भिूर्श 

िेलखि गई भकु्तािी िकि सच्र्ाउि ुपिे भएिा आफैिे र्ा सम्बलन्धत आपलूतयकताय, लििायण व्र्र्सार्ी, सेर्ाप्रदार्क र्ा 

पिािशयदाताको अििुोधिा त्र्स पलछका िलिङ लबि र्ा अन्र् कुिै लबि लर्जकिा त्र्स्तो भकु्तािी िकि सच्र्ाउि र्ा हिेफेि 

गिय सलकिे, ि 

(ख) आपलूतयकताय, लििायण व्र्र्सार्ी, सेर्ाप्रदार्क र्ा पिािशयदातािे खरिद सम्झौताको शतय बिोलजि कार्यसम्पादि िगिेिा 

िलिङ लबि र्ा अन्र् कुिै लबि लर्जक बिोलजिको भकु्तािी िलदि र्ा काट्ि सक्िे । 

(७) गाउँपालिकािे उपलिर्ि (१) बिोलजिको भकु्तािी खरिद सम्झौतािा उलल्िलखत अर्लधलभत्र लदि ुपिेछ । सो अर्लधलभत्र 

भकु्तािी िलदएिा खरिद सम्झौता बिोलजिको व्र्ाज भकु्तािी गिुय पिेछ । 

(८) आपलूतयकताय, लििायण व्र्र्सार्ी, सेर्ाप्रदार्क र्ा पिािशयदातािाई पच्िीस हजाि रुपैंर्ाँभन्दा बढी िकि भकु्तािी गदाय 

एकाउन्ट पेर्ी िेक र्ा लर्धतुीर् िाध्र्िबाट भकु्तािी गिुय पिेछ । 

१३३. अलन्तम भुक्तािीः (१) खरिद सम्झौता बिोलजि सम्पन्ि भएको कार्य गाउँपालिकािे स्र्ीकाि गिेपलछ आपलूतकताय, 

लििायण व्र्र्सार्ी, सेर्ा प्रदार्क र्ा पिािशयदातािाई किािका शतय बिोलजि अलन्ति भकु्तािी लदि ुपिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि अलन्ति भकु्तािी लददंा लििायण कार्यको हकिा त्रलुट सच्िाउिे अर्लध सिाप्त भएपलछ कार्य सम्पादि 

जिाित ि लिर्ि १३२ को उपलिर्ि (४) बिोलजि कट्टा गरिएको रिटेन्सि ििी िकिको पिास प्रलतशत िकि लफताय गिुय 

पिेछ । रिटेन्सि ििीको बाँकी पिास प्रलतशत िकि सम्बलन्धत आपलूतकताय, लििायण व्र्र्सार्ी र्ा सेर्ा प्रदार्किे 

सम्बलन्धत आन्तरिक िाजस्र् कार्ायिर्िा कि लर्र्िण पेश गिेको प्रिाण कागजात पेश गिेपलछ भकु्तािी लदि ुपिेछ । 

ति, त्रलुट सच्िाउिे अर्लधलभत्र सम्बलन्धत लििायण व्र्र्सार्ीिे त्रलुट िसच्र्ाएिा गाउँपालिकािे रिटेन्सि ििी र्ा जिाित 

र्ापतको िकि प्रर्ोग गिी त्रलुट सच्र्ाउि सक्िेछ । 
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(३) र्स लिर्ििा अन्र्त्र जिुसकैु कुिा िेलखएको भएता पलि संर्कु्त उपििको हकिा रिटेन्सि ििी भकु्तािी गदाय आन्तरिक 

िाजश्व कार्ायिर्िा कि लर्र्िण पेश गिेको कागजात पेश भएपलछ भकु्तािी लदइिेछ । 

(४) खरिद सम्झौतािा लििायण व्र्र्सार्ी, आपलूतयकताय, सेर्ा प्रदार्क र्ा पिािशयदातािे उपलिर्ि (१) बिोलजि अलन्ति 

भकु्तािी लििको िालग गाउँपालिकासँग दहेार्का दार्ी बाहके अन्र् दार्ी िगिे कुिा उल्िेख गिय सलकिेछिः 

(क) लर्शषे दार्ी, 

(ख) खरिद कार्य सम्पादि गदाय उत्पन्ि भएको र्ा हुिे तेस्रो पक्ष प्रलतको लििायण व्र्र्सार्ी, आपलूतयकताय, सेर्ा प्रदार्क र्ा 

पिािशयदाताको दालर्त्र्, ि 

(ग) खरिद सम्झौताको सम्पादि गदाय तेस्रो पक्षका सम्बन्धिा लििायण व्र्र्सार्ी, आपलूतयकताय, सेर्ा प्रदार्क र्ा पिािशयदातािे 

व्र्होिेको ति गाउँपालिकासँग दार्ी िगिेको ि सिर्िा जािकािी िभएको दालर्त्र् सम्बन्धी सोधभिायको दार्ी । 

१३४. कायव सभपन्ि प्रलतरे्दि पेश गिुवपिनः (१) खरिद सम्झौता बिोलजि लििायण कार्य सम्पन्ि भएको तीस लदिलभत्र 

सम्बलन्धत लििायण व्र्र्सार्ीिे लििायण भए बिोलजिको (एज लबल्ट) िक्शा गाउँपालिकािा पेश गिुयपिेछ । 

(२) कुिै लििायण कार्य सम्पन्ि भई त्रलुट सच्र्ाउिे दालर्त्र्को अर्लध सिाप्त भएपलछ प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतिे त्र्स्तो 

लििायण कार्य स्र्ीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइि र्ा स्पेलसलफकेशि बिोलजि भए िभएको कुिा प्रालर्लधक कियिािीबाट जाँिबझु 

गिाई कार्य सम्पन्ि प्रलतर्देि तर्ाि गिाउि ुपिेछ । 

(३) उपलिर्ि (२) बिोलजि जाँिबझु गिे प्रालर्लधकिे सम्पन्ि लििायण कार्य स्र्ीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइि र्ा स्पेलसलफकेशि 

बिोलजि भए िभएको जाँि गिी गाउँपालिका सिक्ष प्रलतर्देि पेश गिुय पिेछ । 

(४) उपलिर्ि (१) बिोलजिको लििायण भए बिोलजिको िक्शा ि उपलिर्ि (३) बिोलजि पेश भएको कार्य सम्पन्ि प्रलतर्देि 

बोिपत्र स्र्ीकृत गिे अलधकािी सिक्ष पेश गिुय पिेछ । 

ति, प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतिे बोिपत्र स्र्ीकृत गिेको भए र्स्तो प्रलतबेदि अध्र्क्ष सिक्ष ि अध्र्क्षिे ि ैबोिपत्र स्र्ीकृत 

गिेको भए कार्यपालिका सिक्ष पेश गिुय पिेछ । 

(५) उपलिर्ि (४) बिोलजिको अलधकािीिे आर्श्र्क दखेेिा कार्य सम्पन्ि प्रलतर्देििा उलल्िलखत लर्षर्का सम्बन्धिा 

आफैं िे जाँिबझु गिय र्ा कुिै प्रालर्लधक कियिािी र्ा प्रालर्लधक कियिािीहरुको टोिी िाफय त जाँिबझु गिाउि सक्िेछ । 

(६) उपलिर्ि (५) बिोलजि जाँिबझु गदाय सम्पन्ि लििायण कार्य स्र्ीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइि र्ा स्पेलसलफकेशि बिोलजि 

भएको पाइएिा त्र्स्तो अलधकािीिे त्र्स्तो लििायण कार्य स्र्ीकृत गिुय पिेछ । 

(७) उपलिर्ि (६) िा जिुसकैु कुिा िेलखएको भएतापलि उपलिर्ि (४) बिोलजि कार्य सम्पन्ि प्रलतर्देि पेश भएको लिलतिे 

पैंतािीस लदिलभत्र उपलिर्ि (५) बिोलजि जाँिबझु गिे कार्य सम्पन्ि िभएिा त्र्स्तो लििायण कार्य स्र्तिः स्र्ीकृत भएको 

िालििेछ । 
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(८) र्स लिर्ििा अन्र्त्र जिुसकैु कुिा िेलखएको भएता पलि उपलिर्ि (३) बिोलजि पेश भएको कार्य सम्पन्ि प्रलतर्देि दश 

िाख रुपैंर्ाँसम्िको लििायण कार्यको हकिा गाउँपालिकािे प्रालर्लधक कियिािीबाट जाँि गिाउि ुपिेछ । त्र्सिी जाँि गदाय 

र्ा गिाउँदा त्र्स्तो लििायण कार्य स्र्ीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइि र्ा स्पेलसलफकेशि बिोलजि भएको पाइएिा प्रिखु प्रशासकीर् 

अलधकृतिे कार्य सम्पन्ि प्रलतर्देि स्र्ीकृत गिुय पिेछ । 

(९) र्स लिर्ि बिोलजि कार्य सम्पन्ि प्रलतर्देि स्र्ीकृत भएपलछ गाउँपालिकािे सम्बलन्धत लििायण व्र्र्सार्ीिाई कार्य 

सम्पन्ि प्रिाणपत्र (र्कय  कम्प्िीसि सलटयलफकेट) लदि ुपिेछ । 

१३५. समयभन्दा अलि काम सभपन्ि गिनिाई पुरस्कार लदि सलकिेः (१) खरिद सम्झौतािा तोलकएको अर्लधभन्दा अलघ 

काि सम्पन्ि गिे लििायण व्र्र्सार्ीिाई गाउँपालिकािे पिुस्काि लदि सक्िे व्र्र्स्र्ा गिय सक्िेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको पिुस्कािको िकि लिधायिण गदाय खरिद सम्झौतािा तोलकएको सिर् भन्दा जलत लदि अलघ कार्य 

सम्पन्ि भएको हो त्र्लत लदिका िालग उपलिर्ि (३) बिोलजिको आधाििा लिधायिण गिुय पिेछ । 

(३) उपलिर्ि (२) बिोलजिको दि लिधायिण गदाय लििायण व्र्र्सार्ीिे खिीद सम्झौतािा तोलकएको अर्लधलभत्र काि सम्पन्ि 

गिय िसके र्ापत दलैिक रुपिा जलत िकि गाउँपालिकािाई पूर्य लिधायरित क्षलतपलूतय लतिुय पिे हो त्र्लत िै िकि बिाबिको दि 

लिधायिण गिुय पिेछ । 

(४) र्स लिर्ििा अन्र्त्र जिुसुकै कुिा िेलखएको भएता पलि पिुस्कािको कुि िकि सम्झौता िकिको दश प्रलतशतभन्दा बढी 

हुिे छैि । 

१३६. सुलर्स्ताको आधारमा खररद सभझौताको अन्त्य गदाव लदिुपिन भुक्तािीः (१) गाउँपालिकािे ऐिको दफा ५९ को 

उपदफा (४) बिोलजि सार्यजलिक लहतको िालग सलुर्स्ताको आधाििा सम्झौताको अन्त्र् गिेकोिा सम्बलन्धत आपलूतयकताय, 

लििायण व्र्र्सार्ी, पिािशयदाता र्ा सेर्ा प्रदार्किाई दहेार् बिोलजिको िकि भकु्तािी लदिपुिेछ । त्र्सिी भकु्तािी लददंा 

लिजिे कुिै पेश्की िकि लिएको िहछे भिे त्र्स्तो पेश्की कटाएि िात्र भकु्तािी लदि ुपिेछिः 

(क) स्र्ीकार्य रुपिा सम्पन्ि भईसकेको कार्य, आपलूतय र्ा सेर्ा र्ापत गिुयपिे भकु्तािी बाँकी भए सो भकु्तािी,  

(ख) खरिद सम्झौता बिोलजि गाउँपालिकाको प्रर्ोजिको िालग उत्पालदत िािसािािको िलू्र्, लििायणस्र्ििा ल्र्ाइएका 

लििायण सािग्री, 

(ग) लििायण स्र्िबाट उपकिण हटाउि िाग्िे ििालसर् खिय, 

(घ) लििायण कार्यिा िात्र िगाईएका लर्दशेी कियिािीको स्र्दशे लफती खिय, ि 

(ङ) आर्श्र्क भए लििायण कार्यको संिक्षण ि सिुक्षा खिय । 
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(२) उपलिर्ि (१) िा जिुसकैु कुिा िेलखएको भएता पलि गाउँपालिकािे सार्यजलिक लहतको िालग सलुर्स्ताको आधाििा 

खरिद सम्झौता अन्त्र् गिय लदएको सिूिा आपलूतयकतायिे प्राप्त गिेको लिलतिे सात लदिलभत्र लसपिने्टको िालग तर्ाि हुिे ि 

तर्ाि भएका िािसािाि त्र्स्तो सम्झौताका शतय ि िलू्र्िा स्र्ीकाि गिुय पिेछ । 

(३) उपलिर्ि (२) िा उलल्िलखत िािसािाि बाहके अन्र् सािािको सम्बन्धिा गाउँपालिकािे दहेार् बिोलजि गिय सक्िेछिः 

(क) िािसािािको कुिै अंश पिूा गिाई सम्झौतािा उलल्िलखत शतय ि िलू्र्िा प्राप्त गिे,   

(ख) बाँकी िहकेा िािसािािको आपलूतय आदशे िद्ध गिे ि आपलूतयकतायिे आलंशक रुपिा तर्ाि गिेको िािसािाि र्ा सेर्ा ि 

सम्झौता अन्त्र् हुि ुअगार् ैआपलूतयकतायिे खरिद गिेको सािग्री र्ा पाटयपजूाय र्ापत आपसी सहिलतबाट िञ्जिु गरिएको 

िकि लिजिाई भकु्तािी गिे । 

१३७. खररद सभझौता उल्िंिि भए प्राप्त हुिे उपचारः (१) खरिद सम्झौतािा आपलूतयकताय, लििायण व्र्र्सार्ी, पिािशयदाता 

र्ा सेर्ा प्रदार्किे खरिद सम्झौताको उल्िंघि गिेिा गाउँपालिकािाई प्राप्त हुिे उपिाि उल्िेख गिुय पिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको उपिाि ऐिको दफा ५९ िा िेलखएको अलतरिक्त दहेार् बिोलजि हुि सक्िेछिः 

(क) त्रलुटपणूय कार्य अस्र्ीकाि गि,े 

(ख) त्रलुटपणूय िािसािाि तत्काि हटाउिे ि सम्बलन्धत आपलूतयकताय, लििायण व्र्बसार्ी, पिािशयदाता र्ा सेर्ा प्रदार्कबाट 

प्रलतस्र्ापि गिय िगाउिे, 

(ग) सिर्िा कार्य सम्पादि हुि िसके र्ापतको पबूय लिधायरित क्षलतपलूतय प्राप्त गिे, 

(घ) सम्झौताको अन्त्र् गिे ि सम्झौता बिोलजिको काि िगिे आपलूतयकताय, लििायण व्र्र्सार्ी,सेर्ा प्रदार्क र्ा पिािशयदाताको 

खियिा त्र्स्तो कार्य सम्पन्ि गिाउिे, 

(ङ) आिषुांलगक क्षलतपलूतय भिाउिे, ि 

(ि) प्रिलित काििू र्ा खरिद सम्झौता बिोलजि उपिब्ध हुिे अन्र् उपिाि । 

 

 

पररच्छेद–१२ 

आय ठेकका बन्दोबस्त सभबन्धी व्यर्स्था 

१३८. आन्तररक आयको िालग ठेकका र्न्दोर्स्त गिव सकिेः (१) प्रिलित काििू बिोलजि सभािे लिणयर् गिे अिसुािको 

कि, सेर्ाशलु्क, दस्तिू तर्ा अन्र् आन्तरिक आर् असिू गिय एक आलर्यक र्षयको िालग ठेक्का बन्दोर्स्त गिय सलकिेछ । 

ति, आन्तरिक आर् बलृद्ध हुिे दलेखएिा र्ा पटक पटक ठेक्का बन्दोबस्त गदाय प्रशासलिक दालर्त्र् बढ्ि जािे अर्स्र्ािा 

बढीिा तीि र्षयसम्िको िालग एकैपटक ठेक्का बन्दोबस्त गिय सलकिेछ । 
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स्पष्टीकिणिः र्स लिर्िको प्रर्ोजिको िालग “आन्तरिक आर्” भन्िािे िेपािको संलर्धािको अिसुिूी–८ ि अन्र् संघीर् 

तर्ा प्रदशे काििूिे प्रदाि गिेको अलधकाि अन्तगयत िही आफ्िो के्षत्रलभत्र संकिि गिय पाउिेआर् सम्झि ुपछय । 

(२) र्स लिर्ि बिोलजि ठेक्का बन्दोबस्त गदाय िागत प्रभार्कािी हुिे, प्रशासलिक सहजता हुिे र्ा आर् बलृद्ध हुिसक्िे 

अर्स्र्ािा ऐि ि र्स लिर्िार्िीको अधीििा िही अन्र् गाउँपालिका र्ा िगिपालिकासंग आपसी सहिलतद्वािा संर्कु्त 

रुपिा ठेक्का बन्दोबस्त गिय सलकिेछ । 

(३) र्स लिर्ि बिोलजि ठेक्का बन्दोबस्त गदाय सािान्र्तर्ा आलर्यक र्षय शरुु हुिु अगालड िै ठेक्का सम्झौता गरिसक्ि ुपिेछ । 

(४) उपलिर्ि (१) बिोलजि ठेक्का बन्दोर्स्त गदाय दहेार्को कार्यलर्लध अपिाउि ुपिेछिः 

क. आगािी आलर्यक र्षयको िालग प्रत्र्ेक आन्तरिक आर् रमिोतको उपिब्धता, सम्भालर्त परििािि, सो रमिोत परििाििको 

व्र्र्स्र्ापि तर्ा िागत ि िाि ुर्षयको ठेक्का अङ्क सिेत लर्िाि गिीआन्तरिक आर्को प्रके्षपण गिी न्र्िूति ठेक अङ्क 

ि असिुी कार्यतालिका सिते भएकोकार्ायन्र्र्ि कार्य र्ोजिा तर्ाि गिुय पिेछ । 

ख. खण्ड (क) बिोलजि असूिी कार्यतालिका ि कार्ायन्र्र्ि कार्यर्ोजिा तर्ाि भईसकेपलछ ठेक्का बन्दोबस्त गियको िालग 

आलर्यक ऐििे लिधायिण गिेको दििेट, ठेक्काका सािान्र् तर्ा लर्शेष शतयहरु ि सिूिािा उल्िेख गरििे कुिाहरु तर्ा अन्र् 

आर्श्र्क लर्र्िणहरु सिेत सिार्शे भएको ठेक्का सम्बन्धी कागजात तर्ाि गिुय पिेछ । 

ग. खण्ड (क) बिोलजिको कार्ायन्र्र्ि कार्य र्ोजिाको आधाििा कुिै आन्तरिक आर् पाँि िाख रुपैर्ाँ भन्दा कि उठ्िे 

भएिा सोझ ैर्ातायद्वािा ि सो भन्दा बढी उठ्िे भएिा बोिपत्र आह्वाि गिी सम्झौता गिुय पिेछ । 

घ. खण्ड (ग) बिोलजि बोिपत्र आह्वाि गदाय दशिाख रुपैर्ाँसम्ि भए स्र्ािीर् स्तििा लिर्लित प्रकाशि हुिे दलैिक पलत्रका 

र्ा िालररर्स्तिको पलत्रकािा कम्तीिा पन्र लदिको म्र्ाद लदई सिूिा प्रकाशि गिुय पिेछ ि त्र्स्तो सिूिा कार्ायिर्, र्डा 

कार्ायिर्हरु, लजल्िा प्रशासि कार्ायिर्, लजल्िा सिन्र्र् सलिलतको कार्ायिर्, िािपोत कार्ायिर्, कोष तर्ा िेखा 

लिर्न्त्रक कार्ायिर्, तर्ा लििायण व्र्र्सार्ी संस्र्ा भए त्र्स्ता संस्र्ाको कार्ायिर्िा सिेत सर्िैे दखे्िे गिी सार्यजलिक 

ठाउँिा सिूिा टाँस गिी सोको ििुलु्का र्ा टाँसेको जािकािी प्राप्त गिुय पिेछ । दशिाख रुपैर्ाँ भन्दा बढी भएिा कम्तीिा 

तीस लदिको म्र्ाद लदई िालररर्स्तिको दलैिक पलत्रकािा सिूिा प्रकाशि गिुय पिेछ । र्स्तो सिूिा कार्ायिर्को र्भेसाईटिा 

सिते िाख्ि ुपिेछ । 

ङ. खण्ड (घ) बिोलजिको सिूिािा दहेार्का कुिाहरु खिुाउि ुपिेछिः 

(१) ठेक्काका िखु्र् िखु्र् शतयहरु, 

(२) रमिोतगत ि स्र्ािगत लर्र्िण ि उठाउि ुपिे आन्तरिक आर्को सम्भालर्त परििाण, 

(३) ठेक्का सम्झौता बिोलजिको िकि एकिषु्ट बझुाँउदा छुट लदईिे भए सो कुिा, 

(४) बोिपत्र फािि प्राप्त हुिे स्र्ाि ि तरिका, 
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(५) बोिपत्र पठाउि ुपिे तरिका, 

(६) बोिपत्र पठाउि ुपिे कार्ायिर् र्ा अलधकािीको िाि, 

(७) बोिपत्र बापत िाग्िे दस्तुि, 

(८) बोिपत्र दालखिा हुिपुिे अलन्ति लिलत ि सिर्, तर्ा बोिपत्र खोलििे सिर्, लिलत ि स्र्ाि, 

(९) बोिपत्र उपि लिणयर् हुिे लिलत, 

(१०) जिाित बापत िाख्ि ुपिे िकि र्ा र्ैंङ्कग्र्ािेन्टीको लकलसि ि िान्र् अर्लध, 

(११) अन्र् आर्श्र्क कुिाहरु । 

ि. खण्ड (ङ) को उपखण्ड (७) बिोलजि बोिपत्र फािािको दस्तिु कार्ि गदाय लिर्ि ५६ िा उल्िेख भए बिोलजिको िलू्र् 

कार्ि गिुय पिेछ । 

छ. खण्ड (ङ) बिोलजि प्रकालशत सिूिाको म्र्ादलभत्र पिय आएका बोिपत्रहरुको दताय, खोल्िे कार्यलर्लध, बोिपत्रदाताको 

प्रलतलिलधिे पेश गिुयपिे लर्र्िण तर्ा अन्र् कार्यलर्लध र्सै लिर्िार्िीिा उल्िेख भए बिोलजि हुिेछ । 

ज. खण्ड (घ) बिोलजि प्रर्ि पटक बोिपत्र आव्हाि गदाय बोिपत्र पिय िआएिा र्ा िीत परू्यकको एउटा पलि बोिपत्र प्राप्त 

िभएिा र्ा कबोि अङ्क अिुिालित न्र्िूति ठेक्का अङ्कभन्दा कि भएिा पलहिो पटकको िालग तोलकएको म्र्ादभन्दा 

कम्तीिा आधा म्र्ाद लदई पिुिः बोिपत्र आह्वाि गिुय पिेछ । 

झ. खण्ड (ज) बिोलजि दोस्रो पटक सिूिा प्रकाशि गदाय पलि बोिपत्र िपिेिा कम्तीिा सात लदिको म्र्ाद लदई खण्ड (ङ) 

बिोलजिको सिूिािा दहेार्को कुिाहरु र्प गिी सार्यजलिक बढाबढको सिूिा प्रकाशि गिुय पिेछिः 

(१) बढाबढ हुिे स्र्ाि, 

(२) बढाबढ हुिे सिर् ि लिलत, 

(३) अन्र् आर्श्र्क कुिाहरु । 

(५) उपलिर्ि (४) को खण्ड (ङ) ि खण्ड झ. बिोलजि प्रकालशत सिूिा बिोलजि बोिपत्र लदि ेर्ा डाँक बोल्िे व्र्लक्तिे 

आफूिे कबिू गिेको अङ्कको पाँि प्रलतशत िकि िगद ैर्ा सिूिािा तोलकएको बैंङ्किा जिाित र्ापत िकि जम्िा 

गिेको सक्कि भौिि र्ा िेपाि िारर बैंङ्कबाट िान्र्ता प्राप्त बैङ्किे जािी गिेको कम्तीिा िब्बे लदि म्र्ाद भएको 

लर्डर्ण्डको सक्कि प्रलत संिग्ि िाख्ि ुपिेछ । 

ति, र्स लिर्ि बिोलजि र्ढार्ढ गदाय कर्ोि अङ्क तोलकए बिोलजिको न्र्िूति अङ्कभन्दा घटी हुि आएिा िाजश्व पिािशय 

सलिलतको लसफारिसिा िर्ाँ न्र्िूति अङ्क कार्ि गिी पिूिः र्स लिर्िार्िी अिसुािको प्रकृर्ा अपिाई आन्तरिक आर् 

संकििको व्र्र्स्र्ा गिय सलकिेछ । 
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(६) र्स लिर्िार्िी बिोलजि जफत हुिे अर्स्र्ािा बाहके उपलिर्ि (५) बिोलजि िालखएको जिाित र्ापतको िकि सो 

जिाित िाख्िे व्र्लक्त र्ा संस्र्ािे लदएको बोिपत्र र्ा बोिेको डाँक अस्र्ीकृत भएको लिलतिे तीस लदिलभत्र लिजिाई 

लफताय गिुय पिेछ । 

ति, कुिै ठेक्काको ििि पजूी िलिएसम्ि र्ा पट्टा िउठाएसम्ि जिाित लफताय िगिी स्र्लगत िाख्ि बाधा पिे छैि । 

(७) उपलिर्ि (४) अन्तगयत प्रकालशत सिूिािा बढाबढको िालग तोलकलदएको सिर् र्ा लिलतभन्दा पलछ र्ा त्र्स्तो सिूिािा 

बढाबढको िालग तोलकलदएको स्र्ाििा बाहके अन्र् कुिै स्र्ाििा र्ा हुिाक, फोि र्ा फ्र्ाक्सद्वािा बोिेको कुिै पलि डाँक 

उपि कुिै कािबाही गरििे छैि । 

(८) र्स लिर्ि बिोलजि पिय आएका र्ोिपत्र र्ा डाँक बढाबढको प्रस्तार्को िालग पेश भएका कागजातहरु बोिपत्रका सतय 

बिोलजि भए िभएको हिेी र्स लिर्िार्िी बिोलजिको बोिपत्र िलू्र्ांकि सलिलतिे लसफारिस सलहत लिणयर्को िालग पेश 

गिपुिेछ । 

१३९. ठेकका स्र्ीकृत गिनः (१) लिर्ि १३८ बिोलजि प्रकालशत सिूिा अिसुाि दालखिा भएको कुिै र्ा सबै बोिपत्र र्ा 

बोिेको कुिै र्ा सबै डाँक लिर्ि १३८ को उपलिर्ि (८) बिोलजिको लसफारिसका आधाििा कुिै कािण दखेाई र्ा िदखेाई 

स्र्ीकृत र्ा अस्र्ीकृत गिय सक्िेछ । 

(२) र्स लिर्ि बिोलजि ठेक्का स्र्ीकृत गदाय ठेक्काका सतयहरु पिूा गिी सािभतू रुपिा प्रभार्ग्राही दलेखएका बोिपत्रहरु िध्र् े

सबैभन्दा बढी अकं कबोि गिेको बोिपत्र स्र्ीकृत गिुय पिेछ । 

(३) लिर्ि १३८ बिोलजि डाँक बढार्ढ गदाय न्र्िूति अङ्कबाट बढाबढ शरुु गिी सबैभन्दा बढी डाँक कबोि गिेर्ािाको 

डाँक तत्कािै लिर्ि ६१ बिोलजिको धिौटी र्ा र्ैंङ्क ग्र्ािेन्टी लिई स्र्ीकृत गिुय पिेछ । 

(४) र्स परिच्छेद बिोलजिको बोिपत्र र्ा सार्यजलिक बढाबढको डाँक स्र्ीकृत गिे अलधकाि लिर्ि ७६ िा उलल्िलखत 

अलधकािीहरुिाई सोही लिर्ििा उल्िेख भए बिोलजि हुिेछ । 

१४०. पट्टा लदिे र कबुलियत गराउिेः (१) र्स लिर्िार्िी बिोलजि आन्तरिक आर् उठाउिे बोिपत्र र्ा डाँक स्र्ीकृत 

भसैकेपलछ कार्ायिर्िे सात लदिलभत्र सोकोसिूिा बोिपत्र र्ा डाँकर्ािािाई लदिपुिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि सिूिा जािी गदाय बाटोका म्र्ाद बाहके सात लदिको म्र्ाद लदई सो म्र्ादलभत्र आफ्िो कबूि 

बिोलजि कबलुिर्त गिय िआएिा त्र्स पलछको बोिपत्र र्ा डाँकर्ािािाई ठेक्का लदइिे लर्षर् स्पष्ट खोिी सिूिा ताििे 

गिुय गिाउि ुपिेछ । 

स्पष्टीकिणिः र्स लिर्िको प्रर्ोजिको िालग स्र्ािीर् पत्रपलत्रकािा प्रकालशत गरिएको सार्यजलिक सिूिािाई सिूिा तािेिी 

भएको िालििेछ । 

(३) उपलिर्ि (१) ि (२) बिोलजि जािी भएको सिूिाको म्र्ादिा बोिपत्र र्ा डाँकर्ािा हालजि भई कबलुिर्त गिय िञ्जिू 

गिेिा लिजबाट तरुुन्त कबलुिर्त गिाई लिजिाई पट्टा र्ा ििि पजूी लदि ुपिेछ । त्र्स्तो बोिपत्र र्ा डाँकर्ािा हालजि 
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िभएिा र्ा आफ्िो कबिु बिोलजि कबलुिर्त गिय िञ्जिू िगिेिा लिज पलछको दोस्रो, तेस्रो िि अिसुाि अरु बोिपत्र र्ा 

डाँकर्ािािाई प्रार्लिकता लदई उपलिर्ि (२) बिोलजिको सिूिा जािी गिी ठेक्का बन्दोबस्त गिुय पिेछ । र्सिी दोरमिो, 

तेरमिो िि अिसुाि सम्झौता गिुयपिे अर्स्र्ािा सम्झौता गिय िआउिे बोिपत्र र्ा डाँकर्ािाको धिौटी जफत गिुयपिेछ । 

जफत गिेको धिौटी िकि भन्दा तल्िो िििा जाँदाको बोि िकिको अन्ति र्ढी हुिे भएिा सो अन्ति र्िार्िको िकि 

अलघल्िो ििको बोिकतायर्ाट सिकािी र्ाँकी सिह असिू उपि गरििेछ । 

ति, र्सिी ठेक्का र्न्दोर्स्त गदाय त्र्स्तो िकि अिुिाि गिेको अङ्क भन्दा कि हुिे िहछे भिे र्स लिर्िार्िीको प्रकृर्ा परु्ायई 

पिुिः बोिपत्र आव्हाि गिुयपिेछ । 

(४) लिर्ि १३८ को उपलिर्ि (२) बिोलजि संर्कु्त रुपिा बोिपत्र आव्हाि गिुयपिे अर्स्र्ािा सोको र्स्र्ाको िालग बोिपत्र 

र्ा बढाबढको िालग कार्यसतय तोकी संर्कु्त सलिलतको व्र्र्स्र्ा गिुयपिेछ । संर्कु्त सलिलतको अलख्तर्ािर्ािािे बोिपत्र 

खोलिएको र्ा डाँक बोिाइएको तीि लदिलभत्र बोिपत्र र्ा डाँक स्र्ीकृत गिे र्ा िगिे लिणयर्का िालग संर्कु्त सलिलत सिक्ष 

पेश गिी लिकासा भए बिोलजि गिुय पिेछ । संर्कु्त सलिलतिे पेश भएको पन्र लदिलभत्र बोिपत्र र्ा डाँक स्र्ीकृत भए र्ा 

िभएको लिकासा लदइसक्िपुिेछ । तोलकएकोम्र्ादलभत्र पेश िगिेको र्ा लिकासा िलदएको कािणिे कुिै हािी िोक्सािी 

भएिा र्सिी हािी िोक्सािी भएको िकि जसको लढिाई र्ा िापिर्ाहीिे गदाय हािी िोक्सािी भएको हो सोही व्र्लक्तबाट 

असिू उपि गरििेछ । 

(५) बोिपत्र र्ा डाँक स्र्ीकृत भए पलछ त्र्स्तो र्ोिपत्रदाता र्ा डाँकर्ािाबाट स्र्ीकृत ठेक्का अङ्कको कुि िकिको िेपाि 

िारर बैङ्कबाट िान्र्ता प्राप्त र्ालणज्र् बैंङ्कको कम्तीिा छ िलहिा म्र्ाद भएको पिफििने्स र्ण्ड र्ा िगद ैिकि प्राप्त 

भएपलछ ठेक्का पाउिे सबै शतय खिुाई सम्बलन्धत ठेकेदािसँग कर्लुिर्त गिाई पट्टा लदि ुपिेछ । 

(६) बोिपत्र र्ा डाँक स्र्ीकृत भएको सिूिा प्राप्त भएपलछ सो सिूिािा तोलकएको म्र्ादलभत्र बोिपत्र र्ा डाँकर्ािािे ििि 

पजूी िलिएिा र्ा पट्टा िउठाएिा लिजिे लिर्ि १३८ को उपलिर्ि (५) बिोलजि िाखकेो जिाित जफत गिी संलित कोषिा 

दालखिा गरििेछ । 

१४१. ठेकका रकमको लकस्ता बुझाउिे तररकाः (१) आन्तरिक आर् उठाउिे कार्यको ठेक्का बन्दोबस्त गदाय असिू गिुय 

पिे लकस्ताको अङ्क लिधायिण ठेक्का सम्बन्धी सिूिा ि बोिपत्रिा उलल्िलखत असूिी कार्यतालिका ि अन्र् शतय बिोलजि 

हुिेछ । 

ति, र्सिी कार्यतालिका बिाउँदा िाजस्र् उठ्िे सम्भाव्र् सिर् ि भकु्तािी गिे लकस्ताको सिर् लििाि भएको ि लकस्ताहरु 

बीिको सिर्ान्ति िाि िलहिाभन्दा बढी िभएको हुि ुपिेछ । 

(२) ठेकेदाििे सम्झौताको सिर्िा ठेक अिसुािको सम्पणूय िकि एकिषु्ट बुझाएिा औलित्र् हिेी बढीिा दश प्रलतशतसम्ि छूट 

लदि सलकिेछ ।ति र्स्तो छूटको प्रलतशत बोिपत्र र्ा बढाबढको सिूिािा उल्िेख भएको हुि ुपिेछ । 
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१४२. ठेकका तोड्िेः (१) पट्टा कबलुिर्तको कुिै शतय बलखयिाप हुिे काि गिेकोिा र्ा त्र्स्तो शतय बिोलजि गिुय पिे कुिै 

काि िगिेिा बाहके र्स लिर्िार्िी बिोलजि पट्टा कबलुिर्त भसैकेपलछ ठेक्काको अर्लध भकु्ताि िहुदँ ैबीिैिा कुिै ठेक्का 

तोड्ि र्ा छोड्ि हुदँिै । 

(२) कुिै ठेकेदाििे तोकेको दिभन्दा बढी दििा कि असिू गिेिा र्ा सम्झौतािा उल्िेख िभएका िािर्स्तिुा कि, सेर्ाशलु्क 

र्ा दस्तिु असिू गिेिा र्ा अन्र् तहिे लिएको किको प्रिाण हुदँाहुदँ ैदोहोिो हुिे गिी कि असिू गिेिा त्र्स्तो िकि ि सोही 

िकि बिाबिको िकि हजायिा स्र्रुप त्र्स्तो ठेकेदािबाट असिू गिी बढी छुट लिएको र्ा दोहोिो पिय गएको िकि सम्बलन्धत 

व्र्लक्तिाई लफताय गरििेछ । 

(३) उपलिर्ि (२) िा उलल्िलखत लिर्ाकिाप पिुिः दोहोरिएिा त्र्स्तो ठेकेदािको ठेक्का तोडी धिौटी जफत गरििेछ । र्सिी 

धिौटी जफत गिी िर्ाँ ठेक्का र्न्दोर्स्त गदाय सालर्कको िकि भन्दा कि िकि प्राप्त भएिा ि िर्ा ँठेक्का र्न्दोर्स्त गदाय 

िागकेो िकि असिू उपि िभएिा सिकािी र्ाँकी सिह असूि उपि गिी लिजको िाि कािोसिूीिा िाखी अन्र् स्र्ािीर् 

तहहरु ि व्र्र्सार् दताय र्ा इजाजत पत्र लदिे कार्ायिर्िाई सिते जािकािी लदइिेछ । 

(४) उपलिर्ि (३) बिोलजि ठेक्का तोलडएको अर्स्र्ािा बाँकी ठेक्का अर्लधको लिलिि बोिपत्र र्ा डाँक बढाबढको 

प्रलतस्पधायिा िहकेा ििािसुािका बोिपत्रदाता र्ा डाँकर्ािासँग दािासाहीिे िर्ाँ ठेक्का अकं कार्ि गिी लिर्िािुसािको 

धिौटी िकि ि बैंक ग्र्ािेण्टी लिई सालर्कको स्र्ीकृत ठेक्काको दििा िर्ाँ असिूी कार्यतालिका बिाई ठेक्का बन्दोबस्त 

गिय सलकिेछ । र्सिी बाँकी अर्लधको िालग ठेक्का बन्दोबस्त गिय िसलकएिा कार्ायिर्िे पिुिःबोिपत्र आह्वाि गिुयपिेछ । 

(५) उपलिर्ि (४) बिोलजि िर्ाँ ठेक्का बन्दोबस्त गिय र्ा पिुिः ठेक्का बन्दोबस्त गिय िाग्िे सिर् सम्िको बीिको अर्लधका 

िालग कार्ायिर्िे आर् संकिि सम्बन्धी अन्र् उपर्कु्त व्र्र्स्र्ा गिय सक्िेछ । 

(६) उपलिर्ि (३) बिोलजि ठेक्का तोलडएकोिा त्र्सबाट भएको िोक्सािी ि सम्र्लन्धत ठेकेदािबाट लिि ुपिे बाँकी भएिा 

त्र्सको दश प्रलतशत छुट सिेत सो ठेकेदाििे िाखकेो जिाितबाट असिू िभए लिजबाट सिकािी बाँकी सिह असिू उपि 

गरििेछ । 

ति, आलर्यक ऐििे तोकेको आधाििा काब ुबालहिको परिलस्र्लत पिी ठेकेदाििे सो ठेक्काको काि गिय िसकेको 

िहछे भिे सभािे सो बिोलजि असिू गिुय पिे िकििध्र्े िाजश्व पिािशय सलिलतको पिािशयिा उपर्कु्त िकि लििाहा लदि 

सक्िेछ । 

१४३. बकयौता रकम असिूी सभबन्धी व्यर्स्थाः (१) कार्ायिर्िे लर्लभन्ि कािणर्ाट असिू हुि िसकी र्ाँकी िहकेो 

बक्र्ौता िकि असूि गिय बक्र्ौता असिूी कार्यर्ोजिा र्िाई िकि असिू उपि गिुय पिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि असिू गिुयपिे िकि असिूीको िालग स्र्ािीर् प्रशासि, प्रहिी, िागरिक सिाज र्ा अन्र् व्र्लक्तको 

सिते सहर्ोग लिि सलकिेछ । 
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(३) उपलिर्ि (२) बिोलजि सहर्ोग प्राप्त भ ैबक्र्ौता िकि असिूी भएिा सम्बलन्धत व्र्लक्त र्ा  संस्र्ािाई असिूी अङ्कको 

बढीिा ५ प्रलतशतसम्ि िकि पिुस्काि स्र्रुप उपिव्ध गिाउि सलकिेछ । एक भन्दा र्ढी व्र्लक्त र्ा संस्र्ाको सलिर्तािा 

बक्र्ौता िकि असूिी भएको भए र्स्तो पिुस्काि िकि दािासाहीबाट उपिव्ध गिाउि ुपिेछ । 

(४) उपलिर्ि (१),(२) ि (३) बिोलजिको प्रकृर्ाबाट पलि िकि असिू उपि हुि िसकेिा सिकािी र्ाँकी सिह िकि असूि 

उपि गरििेछ । 

१४४. सभपलत्त तथा उत्पादिको लबलक्र सभर्न्धी व्यर्स्थाः (१) गाउँपालिकािे आफ्िो स्र्ालित्र्िा िहकेो ि आफूिे 

गिेको उत्पालदत र्स्त ुतर्ा सेर्ाको लबलि गदाय र्स लिर्िको अलधििा िही गिुयपिेछ। 

ति, अिि सम्पलि लबिी गदाय िेपाि सिकािको स्र्ीकृलत लििपुिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) अिसुाि अन्र् उत्पादिहरुकोिलू्र् लिधायिण एर् ं लबिी प्रलिर्ा व्र्र्स्र्ापिका िालग कार्यपालिकािे 

आर्श्र्क कार्यलर्लध तर् गियसक्िेछ । 

पररच्छेद–१३ 

लर्र्ाद समाधाि सभबन्धी व्यर्स्था 

१४५. लर्र्ाद समाधाि सभबन्धी संयन्त्रः गाउँपालिकाका ि लििायण व्र्र्सार्ी, आपलूतयकताय, सेर्ा प्रदार्क र्ा 

पिािशयदाताबीि खरिद सम्झौता कार्ायन्र्र्िको लसिलसिािा कुिै लर्र्ाद उत्पन्ि भएिा ऐिको दफा ५८ र्िोलजि आपसी 

सहिलतबाट लर्र्ाद सिाधाि गिुयपिे लर्षर्, लर्र्ाद सिाधािको िालग लिर्देि लदिे प्रलिर्ा, आपसी सहिलतको िालग हुिे 

बैठक तर्ा लिणयर्हरुको प्रलिर्ा सिते खरिद सम्झौतािा उल्िेख गिी त्र्स्तो लर्र्ाद सिाधाि गिुयपिेछ । 

१४६. मध्यस्थको माध्यमद्वारा लर्र्ाद समाधाि गिनः लिर्ि १४५ बिोलजिको प्रलिर्ाद्वािा खरिद सम्झौता कार्ायन्र्र्िको 

लर्षर्िा गाउँपालिका ि लििायण व्र्र्सार्ी, पिािशयदाता र्ा सेर्ाप्रदार्कबीि उत्पन्ि भएको लर्र्ाद आपसी सहिलतर्ाट 

सिाधाि हुि िसकेिा प्रिलित काििू बिोलजि िध्र्स्र्को िाध्र्िबाट त्र्स्तो लर्र्ाद सिाधाि गिे कािबाही शरुु गिुयपिेछ। 

 

 

पररच्छेद–१४ 

पारदलशवता र आचरण सभबन्धी व्यर्स्था 

१४७. खररद कारबाही सभबन्धी कागजात उपिब्ध गराउिु पिनः प्रिलित काििू बिोलजि िेखा पिीक्षण, अिगुिि, 

अिसुन्धाि र्ा लििीक्षण गिय अलधकाि प्राप्त लिकार्िे खरिद कािबाही सम्बन्धी कुिै कागजात िाग गिेिा गाउँपालिकािे 

त्र्स्तो कागजात ििालसर् सिर्िा उपिव्ध गिाउि ुपिेछ । 

१४८. खररद सभझौताको सार्वजलिक सूचिाः (१) खरिद सम्झौता सम्पन्ि भएको तीि लदिलभत्र सो सिूिा गाउँपालिकािे 

आफ्िो सिूिा पाटीिा टाँस गिी लजल्िा सिन्र्र् सलिलतको कार्ायिर्, कोष तर्ा िेखा लिर्न्त्रक कार्ायिर्को सिूिा 

पाटीिा सिते टाँस गिय िगाउिे व्र्र्स्र्ा गिुय पिेछ । 
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(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको सिूिा गाउँपालिकािे आफ्िो र्रे्साइटिा िाखी सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्िा 

सिते पठाउि ुपिेछ । 

(३) उपलिर्ि (१) बिोलजिको सिूिािा बोिपत्र र्ा पिािशय सेर्ा िलू्र्ाङ्कि परिणािको अलतरिक्त बोिपत्र, प्रस्तार् र्ा 

लसिर्न्दी दिभाउपत्र सम्बन्धी सिूिा प्रकाशि भएको लिलत, सिािािपत्रको िाि, सिूिा संख्र्ा, खरिदको लर्षर्, सम्झौता 

गिे बोिपत्रदाता, प्रस्तार्दाता र्ा लसिर्न्दी दिभाउपत्रदाताको िाि ि ठेगािा ि सम्झौताको िलू्र् खिुाउि ुपिेछ । 

१४९. परामशवदातािे स्र्ाथव बझाउि िहुिेः (१) पिािशयदातािे गाउँपालिकाको सर्ोपरि लहत हुिे गिी व्र्ार्सालर्क, 

र्स्तगुत ि लिरपक्ष पिािशय सेर्ा प्रदाि गिुय पिेछ । 

(२) पिािशयदातािे पिािशय सेर्ा प्रदाि गदाय आफिो र्तयिाि र्ा भलर्रर्को अन्र् कािसँग स्र्ार्य बालझिे गिी काि गिुय हुदंिै । 

(३) पिािशय सेर्ा सम्बन्धी कािको प्रकृलत पिािशयदाताको अन्र् कुिै सेर्ाग्राही प्रलतको लर्गत र्ा र्तयिाि दालर्त्र्सँग बालझिे 

खािको र्ा लिजिे गाउँपालिकाको सर्ोिि लहत हुिे गिी कार्य सम्पन्ि गिय िसक्िे खािको भएिा लिजिाई पिािशयदाताको 

रुपिा लिर्लुक्त गिय सलकिे छैि । 

उदाहरणः कुिै आर्ोजिाको ईलन्जलिर्रिङ्ग लडजाईि तर्ाि गियको िालग लिर्कु्त गरिएको पिािशयदातािाई सोही आर्ोजिाको 

र्ातार्िणीर् िलू्र्ाङ्कि गिे पिािशयदाता लिर्कु्त गिय र्ा सिकािी स्र्ालित्र्को कुिै संस्र्ाको लिजीकिण सम्बन्धी 

पिािशयदातािाई त्र्स्तो सम्पलि खरिद गिे खरिदकतायको पिािशयदाता लिर्कु्त गिय र्ा लिजिाई र्ा लिजको िलजकको 

िातेदाि र्ा लिजको संस्र्ाको साझदेािको िाििा त्र्स्तो सम्पलि खरिद गिय अििुलत लदि सलकिे छैि । 

    ति, टिय की सम्झौता र्ा लडजाईि ि लििायण सम्झौताको हकिा र्ो व्र्र्स्र्ा िाग ूहुिेछैि । 

(४) कुिै आर्ोजिाको िालग िािसािाि उपिब्ध गिाउिे र्ा लििायण कार्य गिे फिय ि त्र्ससँग सम्बलन्धत अन्र् संस्र्ा र्ा 

व्र्लक्तिे सोही आर्ोजिाको िालग पिािशय सेर्ा प्रदाि गिय ि कुिै र्ोजिा तर्ाि र्ा कार्ायन्र्र्ि गिे कािको िालग लिर्कु्त 

भएको पिािशयदात ृफिय र्ा सोसँग सम्बलन्धत अन्र् संस्र्ा र्ा व्र्लक्तिे त्र्स्तो आर्ोजिाको िालग िािसािाि आपलूतय गिय 

सक्िे छैि । 

१५०. प्रिोभि, भ्रष्टाचार र्ा जािसाजीजन्य व्यर्हारको सूचिाः गाउँपालिकाका कुिै पदालधकािीिे लिजिाई कुिै 

बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातािे प्रिोभि लदि प्रस्तार् गिेिा र्ा अन्र् कुि ैभ्रष्टािाि र्ा जािसाजीजन्र् काि गिेको र्ाहा 

पाएिा सोको सिूिा अध्र्क्ष र्ा सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्िाई लदि ुपिेछ । 

१५१. सुपरररे्िण र जाँचबुझ गिव सकिेः खरिद कािबाहीिा संिग्ि पदालधकािीिे ऐि ि र्स लिर्िार्िीिा उलल्िलखत 

कार्यलर्लध पािि गिे िगिेको सम्बन्धिा गाउँपालिकािे सिर् सिर्िा सपुरिर्ेक्षण ि जाँिबझु गिाउि ुपिेछ । 

१५२. कािोसूचीमा राखिेः (१) गाउँपालिकािे ऐिको दफा ६३ बिोलजि कुिै बोिपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, पिािशयदाता, 

सेर्ाप्रदार्क, आपलूतयकताय, लििायण व्र्र्सार्ी र्ा अन्र् व्र्लक्त, फिय, संस्र्ा र्ा कम्पिीिाई कािो सिूीिा िाख्ि ुपिेिा त्र्स 
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सम्बन्धी लर्स्ततृ लर्र्िण ि कािण खिुाई सम्बद्ध कागजात सलहत सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्िाई िेखी पठाउिु 

पिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्िे बोिपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, पिािशयदाता, सेर्ाप्रदार्क, 

आपलूतयकताय, लििायण व्र्र्सार्ी र्ा अन्र् व्र्लक्त, फिय, संस्र्ा र्ा कम्पिीिाई कािो सिूीिा िाख्िे, खरिद कािर्ाहीिा भाग 

लिि िोक िगाउिेि सोको अलभिेख िाख्िे प्रलिर्ा प्रिलित संघीर् काििू बिोलजि हुिेछ । 

(३) र्ो लिर्िार्िी प्रािम्भ हुि ुअलघ गाउँपालिकािे कुिै बोिपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, लसिबन्दी दिभाउपत्रदाता, पिािशयदाता, 

सेर्ाप्रदार्क, आपलूतयकताय, लििायण व्र्र्सार्ी र्ा अन्र् व्र्लक्त, फिय, संस्र्ा र्ा कम्पिीिाई कािो सिूीिा िाखकेो र्ा िाख्िे 

लिणयर् गिेको भएिा सो कुिाको जािकािी र्ो लिर्िार्िी प्रािम्भ भएको तीस लदिलभत्र सार्यजलिक खरिद अिुगिि 

कार्ायिर्िाई पठाउि ुपिेछ । 

१५३. कािो सूचीबाट फुकुर्ा गिनः कािो सिूीबाट फुकुर्ा गिेकार्य प्रिलित संघीर् काििू बिोलजि सार्यजलिक खरिद 

अिगुिि कार्ायिर्बाट हुिेछ । 

पररच्छेद–१५ 

                                                                       लर्लर्ध 

१५४. खररद कायवको अिुगमि सभबन्धी व्यर्स्थाः र्स लिर्िार्िी बिोलजि गरििे सार्यजलिक खरिद कार्यको अिगुिि 

ऐिको दफा ६५ तर्ा प्रिलित अन्र् संघीर् काििूिा उल्िेख भए बिोलजि सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्िे गिेछ। 

१५५. लर्शेष पररलस्थलतमा खररद गिन सभबन्धी व्यर्स्थाः (१) ऐिको दफा ६६ बिोलजि खरिद गदाय गाउँपालिकािे 

खरिदको आर्श्र्कताको लिलखत लर्र्िण, गणुस्ति, परििाण, शतय ि कार्य सम्पन्ि गिे अर्लध जस्ता लर्र्िण तर्ाि गिी 

आकलस्िक परिलस्र्लतको साििा गिय आर्श्र्क परििाण ि सिार्ार्लधका िालग िात्र र्र्ासम्भर् प्रलतस्पधाय गिाई र्ा एउटा 

िात्र लििायण व्र्र्सार्ी, आपलूतयकताय, पिािशयदाता र्ा सेर्ा प्रदार्कसँग लिलखत दिभाउ र्ा प्रस्तार् लिई स्र्च्छ ि उलित 

िलू्र्को िालग र्ाताय गिी खरिद गिुय पिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि खरिद गरिएको भएिा दहेार्का कुिा खलु्िे कागजात लिर्ि १५९ बिोलजिको अलभिेखिा िाख्िु 

पिेछिः 

(क) लर्शषे परिलस्र्लत सम्बन्धी लर्र्िण, 

(ख) तत्काि खरिद िगदाय सार्यजलिक सिुक्षा, लहत तर्ा सािदुालर्क स्र्ास््र्िा पिे संकट, 

(ग) खरिदका अन्र् लर्लध अपिाउि िसलकिे कािण ि आधाि । 

(३) उपलिर्ि (१) बिोलजि गाउँपालिकािे दशिाख रुपैर्ाँभन्दा बढी िकिको खरिद गिेको भएिा त्र्सिी खरिद भएको 

लर्र्िणको सार्यजलिक सिूिा प्रकाशि गिुय पिेछ ि सोको जािकािी सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्िाई पठाउिु 

पिेछ । 
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१५६. लर्दु्यतीय संचार माध्यमको प्रयोगः (१) ऐिको दफा १४ को उपदफा (२) को प्रर्ोजिको िालग गाउँपालिकािे 

र्र्ासम्भर् सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्को र्रे् पोटयि प्रर्ोग गिी लर्द्यतुीर् प्रणािीबाट खरिद व्र्र्स्र्ापि 

गिुयपिेछ । 

(२) सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्िे सिर् सिर्िा जािी गिेको लर्द्यतुीर् खरिद प्रणािीबाट हुिे खरिदको कार्यलर्लध, 

प्रणािी ि र्सका अन्तिलिलहत लसद्धान्त गाउँपालिकािे अिुशिण गिुयपिेछ । 

१५७. मूल्याङ्कि सलमलतः (१) ऐिको दफा ७१ बिोलजिको िलू्र्ाङ्कि सलिलतको गठि दहेार् बिोलजि हुिेछिः 

(क) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत र्ा लिजिे तोकेको अलधकृत     – संर्ोजक 

(ख) आलर्यक प्रशासि शाखा प्रिखु        – सदस्र् 

(ग) लर्षर्सँग सम्बलन्धत प्रालर्लधक लर्शषेज्ञ (सम्भर् भए सम्ि अलधकृतस्ति)   – सदस्र् 

(घ) काििू अलधकृत          – सदस्र् 

(२) खरिद एकाईको प्रिखुिे उपलिर्ि (१) बिोलजिको सलिलतको सलिर्को रुपिा काि गिेछ । 

(३) उपलिर्ि (१) बिोलजिको िलू्र्ाङ्कि सलिलतिे प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतको स्र्ीकृलत लिई सिकािी र्ा गिै सिकािी 

क्षेत्रका लर्षर् लर्शेषज्ञिाई आफ्िो बैठकिा आिन्त्रण गिय सक्िेछ । 

(४) उपलिर्ि (१) बिोलजिको सलिलतिाई पिािशयदाताको सहर्ोग आर्श्र्क भएिा स्र्ीकृत कार्यिि ि बजटेको अधीििा 

िही गाउँपालिकािे ऐि ि र्स लिर्िार्िीको कार्यलर्लध अपिाई पिािशयदाता लिर्कु्त गिी लदि सक्िेछ । 

(५) उपलिर्ि (१) बिोलजिको सलिलतिे दिभाउपत्र, बोिपत्र र्ा प्रस्तार् िलू्र्ाङ्कि गिे काििा आफूिाई सहर्ोग गिय 

उपसलिलत गठि गिय सक्िेछ । 

(६) िलू्र्ाङ्कि सलिलतको सलिर्िे सलिलतको बैठकको िाईन्र्टु तर्ाि गिी िाख्ि ुपिेछ ि सलिलतिा छिफि भएका सम्पणूय 

लर्षर्को फाईि खडा गिी िाख्ि ुपिेछ । 

(७) िलू्र्ाङ्कि सलिलतिे आफ्िो कार्यलर्लध आफै लिधायिण गिय सक्िेछ । 

(८) िलू्र्ाङ्कि सलिलतिे र्स लिर्ििा उल्िेख भए बिोलजि अध्र्क्ष सिक्ष िलू्र्ाङ्कि प्रलतर्देि पेश गिुय पिेछ । 

१५८. दररेट लिधावरण सलमलतः (१) गाउँपालिकािे आफ्िो के्षत्रभि र्ा कुि ैभागिा छुटै्ट िाग ूहुिे गिी लििायण सािग्री ि 

ढुर्ािीको दििेट, िलेशि तर्ा उपकिणको भाडा ि कािदािको ज्र्ािा लिलश्चत गिय दहेार्का सदस्र्हरु िहकेो एक दििेट 

लिधायिण सलिलत िहिेछिः 

(क) अध्र्क्ष          – अध्र्क्ष 

(ख) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत        – सदस्र् 
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(ग) प्रिखु/अलधकृत प्रलतलिलध, कोष तर्ा िेखा लिर्न्त्रक कार्ायिर्    – सदस्र् 

(घ) कार्यपालिकािे तोकेको कार्यपालिका सदस्र् एक जिा     – सदस्र् 

(ङ) प्रलतलिलध, स्र्ािीर् तहका िेपाि लििायण व्र्र्सार्ी िहासंघ     – सदस्र् 

(ि) प्रलतलिलध, स्र्ािीर् तहका उद्योग र्ालणज्र् संघ      – सदस्र् 

(छ) प्रिखु, प्रालर्लधक शाखा         – सदस्र्-सलिर् 

(२) दििेट लिधायिण सलिलतिे लििायण सािग्री र्ा ढुर्ािीको दििेट लिधायिण गदाय प्रिलित बजाि दिको आधाििा लिधायिण गिुय 

पिेछ । र्सिी लिधायिण गरििे दििेट भाद्र १५ गतेलभत्र लिधायिण गिी सक्ि ुपिेछ । र्सिी आफ्िो के्षत्रलभत्र िागहूुिे दििेट 

लिधायिण गदाय लछिकेका अन्र् गाउँपालिकासँग सिते सिन्र्र् गिी लिधायिण गिुयपिेछ । 

(३) दििेट लिधायिण सलिलतिे प्रत्र्ेक र्षय गाउँपालिकािा ििि िल्तीिा िहकेा ढुर्ािी साधिको ढुर्ािी दि सिते तोलकलदि ु

पिेछ । 

(४) र्स लिर्ि बिोलजि लिधायरित दििेट कार्यपालिकाबाट स्र्ीकृत गिी सोको जािकािी लजल्िा प्रशासि कार्ायिर् ि कोष 

तर्ा िेखा लिर्न्त्रक कार्ायििा पठाउि ुपिेछ । 

(५) दििेट लिधायिण सलिलतको र्ठैक सम्बन्धी कार्यलर्लध सलिलत आफैिे लिधायिण गिे बिोलजि हुिेछ । 

१५९. खररद कारबाहीको अलभिेखः (१) गाउँपालिकािे हिेक खरिद कािबाहीको लिलम्त छुटै्ट फाइि खडा गिी िाख्िु 

पिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको फाईििा अन्र् कागजातका अलतरिक्त दहेार्का कागजातहरु सिते िाख्ि ुपिेछिः 

(क) सम्झौता फाइिको पलञ्जका, 

(ख) बोिपत्र र्ा परू्यर्ोग्र्ताको िालग गरिएको आह्वािको सूििा, 

(ग) बोिपत्र, परू्यर्ोग्र्ता र्ा प्रस्तार् आव्हाि सम्बन्धी कागजातहरु, 

(घ) बोिपत्र सम्बन्धी कागजात, परू्यर्ोग्र्ता सम्बन्धी कागजात र्ा प्रस्ताब सम्बन्धी कागजात सम्बन्धिा बोिपत्रदातािे 

स्पष्टीकिणको िालग गिेको अििुोध ि सो सम्बन्धिा गाउँपालिकािे सर् ैसहभागी बोिपत्रदाता र्ा प्रस्ताबदाताहरुिाई 

पठाएको जर्ाफ, 

(ङ) बोिपत्रदाता र्ा पिािशयदातासँग गरिएको बोिपत्र पेश गिुय परू्यको बैठकको िाईन्र्टु ि गाउँपालिकािे सो िाईन्र्टुको 

प्रलतलिलप सर् ैसहभागी बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताहरुिाई पठाएको प्रिाण, 

(ि) बोिपत्र खोल्दाको िाईन्र्ुट, 
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(छ) बोिपत्रको ििू प्रलत,  

(ज) बोिपत्र िलू्र्ांकि सलिलतिे बोिपत्र िलू्र्ांकिको लसिलसिािा बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातािाई सोधेको प्रश्न ि 

सम्बलन्धत बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताबाट गाउँपालिकािाई पठाएको जर्ाफ, 

(झ) परू्यर्ोग्र् भएका बोिपत्रदाताको र्ोग्र्ता िलू्र्ाङ्किको प्रलतर्देि, 

(ञ) परू्यर्ोग्र् बोिपत्रदाताको सिूी, 

(ट) र्ाताय गरिएको भए सोको िाईन्र्टु, 

(ठ) सफि बोिपत्रदातािाई पठाइएको स्र्ीकृलतको प्रािलम्भक सिूिाको प्रलतलिलप, 

(ड) असफि बोिपत्रदाताहरुिाई पठाइएको सिूिाको प्रलतलिलप, 

(ढ) खरिद सम्बन्धिा प्रकालशत सबै सिूिा, 

(ण) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत सिक्ष ि पिुिार्िोकि सलिलत सिक्ष लदएको लिर्देि ि सोका सम्बन्धिा सम्बलन्धत 

गाउँपालिकािे पेश गिेकोिार् प्रलतलिर्ा, जािकािी तर्ा सो सम्बन्धिा भएको लिणयर्, 

(त) खरिद सम्झौता, 

(र्) प्रगलत प्रलतर्देि, इन्भ्र्ाइस ि लििीक्षण प्रलतर्देि जस्ता खरिद सम्झौताको कार्ायन्र्र्िसँग सम्बलन्धत कागजात, 

(द) खरिद सम्झौतािा संशोधि गरिएको भए सो सम्बन्धी कागजात, 

(ध) िािसािाि प्रालप्त, लििीक्षण ि स्र्ीकृलत िगार्तका कागजात, 

(ि) लििायण व्र्बसार्ी, आपलूतयकताय, पिािशयदाता र्ा सेर्ा प्रदार्कसँग भएका सम्पणूय पत्रािाि, 

(प) सर्–कन्राक्टिको अििुोध ि सो सम्बन्धिा गाउपालिकािे लदएकोजर्ाफ, 

(फ) िलू्र्ाङ्कि प्रलतर्देि ि सोसँग सम्बलन्धत सम्पणूय कागजात, ि 

(ब) खरिद सम्झौता सम्बन्धी लर्र्ाद सिाधाि गिय भएको कािबाहीसँग सम्बलन्धत कागजात । 

(३) उपलिर्ि (१) बिोलजिको अलभिेख खरिद कािबाही टंुगो िागकेो कम्तीिा सात र्षयसम्ि सिुलक्षत िाख्ि ुपिेछ । 

(४) र्स लिर्ि बिोलजि अलभिेख िाख्दा र्स लिर्िार्िीिा त्र्स्तो अलभिेखको ढाँिा लिधायिण गरिएकोिा सोही बिोलजि 

ि ढाँिा लिधायिण िभएकोिा सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्िे लिधायिण गिेको ढाँिा बिोलजििा  िाख्िपुिेछ । 

(५) र्स लिर्ि बिोलजि अलभिेख िाख्दा गाउँपालिकािे प्रत्र्ेक भौलतक सम्पलतको अलभिेख िाख्ि ुपिेछ । 
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(६) उपलिर्ि (५) बिोलजि अलभिेख िाख्दा त्र्स्तो सम्पलतको िलू्र् पिास िाख रुपैर्ाँभन्दा बढी िहछे भिे सो सम्पलतको 

िागत िलू्र्, हाि्सकट्टी ि िियत सम्भाि खिय सलहतको लर्र्िण खिुाउि ुपिेछ । 

(७) बोिपत्रको िाध्र्िबाट गरििे खरिद कार्यको सम्झौता कार्ायन्र्र्ि भइसकेपलछ सो कार्यसम्पन्ि भएको संलक्षप्त लर्र्िण 

प्रिालणत गिी आफ्िो कार्ायिर्को र्ा सार्यजलिक खरिद अिगुिि कार्ायिर्को र्ेभ साइटिा िाख्िपुिेछ । 

१६०. अलधकार प्रत्यायोजिः (१) ऐि ि र्स लिर्िार्िीिा व्र्र्स्र्ा भएका िागत अिुिाि संशोधि गिे, खरिद सम्झौता 

संशोधि गिे, खरिद सम्झौताको म्र्ाद र्प गिे ि भरेिएशि आदशे गिे अलधकाि प्रत्र्ार्ोजि गिय सलकिे छैि । 

(२) उपलिर्ि (१) िा उलल्िलखत अलधकािहरु बाहके र्स लिर्िार्िी बिोलजि व्र्र्स्र्ा भएका अरु अलधकािहरु सो 

अलधकाि प्रर्ोग गिे अलधकाि प्राप्त अलधकािीिे आफू िलुिको कुिै अलधकृतिाई प्रत्र्ार्ोजि गिय सक्िेछ । 

(३) उपलिर्ि (२) बिोलजि प्रत्र्ार्ोजि भएको अलधकािका सम्बन्धिा त्र्सिी अलधकाि प्रत्र्ार्ोजि गिे अलधकािीको 

उििदालर्त्र् िलह िहिेछ । 

(४) उपलिर्ि (२) बिोलजि अलधकाि प्रत्र्ार्ोजि गिे अलधकािीिे आफूिे प्रत्र्ार्ोजि गिेको अलधकाि बिोलजि भए गिेका 

कािको सम्बन्धिा सम्बलन्धत अलधकािीबाट सिर् सिर्िा आर्श्र्क जािकािी लिई िाख्ि ुपिेछ । 

१६१. ढाँचा तोकि सकिेः (१) र्स लिर्िार्िी बिोलजि खरिद गरििे िािसािाि, पिािशय सेर्ा ि अन्र् सेर्ाको िागत 

अििुाि िगार्तका लर्षर्को ढाँिा िहािेखा पिीक्षकद्वािा तोलकएको ढाँिासँग ििे खािे गिी कार्यपालिकािे तोक्ि 

सक्िेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि स्र्ीकृत गरिएको ढाँिा स्र्ािीर् िाजपत्रिा सिूिा प्रकाशि गिुयपिे छ । 

१६२. अिुसूचीमा हेरफेर र्ा थपिट: गाउँ कार्यपालिकािे प्रिलित संघीर् काििूिा तोलकएको ढाँिासँग ििे खािे गिी 

स्र्ािीर् िाजपत्रिा सिूिा प्रकाशि गिी अिसुिूीिा आर्श्र्क र्पघट र्ा हिेफेि गिय सक्िेछ । 

१६३ . बचाउः र्स अलघ गाउँपालिकािे प्रिलित काििु र्िोलजि गिेका खरिद सम्र्न्धी काि कािर्ाही र्सै लिर्िार्िी 

बिोलजि भए गिेको िालििेछ । 

 

अिुसूची – १ 

(लियम ११ को उपलियम (७) सगँ सभबलन्धत) 

लिमावण कायवको िागत अिुमाि लिकाल्िे तररका 

आइटि 

 

एकाई आइटिको जम्िा 

दििेट 

आइटिको जम्िा 

परििाण 

आइटिको 

जम्िा खिय 

आइटि (१) 

आइटि (२) 

 (ि) 

(छ) 

(ट) 

(ठ) 

(ि) x (ट) 

(छ) x (ठ) 
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आइटि (३) 

इत्र्ालद 

 

(ज) 

 

(ड) 

 

(ज) x (ड) 

 

 जोड = (र्) . (िxट+छxठ+जxड+.....................................) 

र्कय  िाटय स्टाफ खिय – (र्) को २.५ प्रलतशतिे = ०.०२५x(त) 

सािालतिा अन्र् खिय – (र्) को २.५ प्रलतशतिे = ०.०२५x(त) 

जम्िा िगत इलष्टिटे अङ्क = १.०५ x (त) 

िोटः बोिपत्रको अङ्किाई तिुिा गदाय िगत अििुाि अङ्क (र्) िाई िालिि ुपछय । 

आइटिको जम्िा (कुि) दििेट लिकाल्िे तरिकािः 

रमिलिकहरुको खिय ...........................................................(क) 

लििायण सािग्रीको खिय .............................................. (ख) 

र्ालन्त्रक उपकिणको भाडा (तैल्र् पदार्य सलहत) ................. (ग) 

र्ास्तलर्क दििेट (क+ख+ग) = (घ) 

बोिपत्र दाताको ओभिहडे (घ को १५ प्र.श.) – ०.१५  X (ङ) 

जम्िा दििेट (ङ) = १.१५ X (घ) 

िोटः उपिोक्त अिसुाि िागत अििुाि तर्ाि गरिसकेपलछ बजटे व्र्र्स्र्ापिको िालग आर्श्र्कतािसुाि जम्िा िागत 

अििुाििा िलू्र् सिार्ोजि कलन्टन्जलेन्स र्ापत १० प्रलतशति,े लफलजकि कलन्टन्जलेन्स र्ापत १० प्रलतशतिे ि िलू्र् 

अलभर्लृद्व कि िकि सिते र्प गिी िागत अिुिाि कार्ि गिुय पिेछ । 

 

 

 

 

 

अिुसूची–२ 

(लिर्ि १३ को उपलिर्ि (४) सँग सम्बलन्धत) 

परामशव सेर्ाको िागत अिुमािको ढाँचा 

सेर्ा खिय शीषयक 

(क) 

 

एकाई 

(ख) 

 

शीषयकको प्रलतएकाइ 

दि (ग) 

 

शीषयकको जम्िा 

परििाण 

(घ) 

लशषयकको 

जम्िा िागत 

(ङ) = (ग*घ) 

 

शीषयक (१)    ङ१=(ग*घ) 
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जिशलक्तको पारिरमिलिक (ङ१) 

शीषयक (२) 

भ्रिण, बसोबास, िािसािाि, उपकिण र्ा 

सेर्ा िगार्तका सोधभिाय हुिे खिय 

(ङ२) 

शीषयक (३) 

तािीि,गोष्ठी, कागजात 

छपाई र्ा अिरु्ाद  िगार्तका अन्र् फुटकि 

खिय (ङ३) 

 

 

ङ२=(ग*घ) 

 

 

 

 

ङ३=(ग*घ) 

 

कुि जम्िा िागत (ि)    (ि)=(ङ१+ङ२+ङ३) 

कार्ायिर्का 

व्र्र्स्र्ापि खिय ५प्रलतशत (छ) 

   (छ)=(ि* ०.०५) 

 

कूि िागत अििुाि अङ्क (ज)    (ज)=( ि+छ) 

 

बोिपत्र तिुिाको िालग कुि िागत अिुिाि अङ्क (ज) हुिेछ । 

२. पारिरमिलिक खिय (ङ१), सोधभिाय हुिे खिय (ङ२) ि अन्र् फुटकि खिय (ङ३) को लर्स्ततृ लर्र्िण तर्ाि गिी र्स िागत 

अििुाि फािािको सार्िा िाखी प्रस्ततु गिुय पिेछ । 

३. उपिोक्त अिसुाि िागत अििुाि तर्ाि गरिसकेपलछ बजटे व्र्र्स्र्ापिको िालग आर्श्र्कता अिसुाि जम्िा िागत 

अििुाििा िलू्र् सिार्ोजि कलन्टन्जने्सी र्ापत १० प्रलतशतिे, लर्लभन्ि कि र्ापत १० प्रलतशतिे ि िलू्र् अलभर्लृद्व कि 

िकि सिते र्प गिी कूि िागत अििुाि अङ्क कार्ि गिुय पिेछ । 
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अिुसूची–३ 

(लिर्ि १७ कोउपलिर्ि (३) खण्ड (ि) सँग सम्बलन्धत) 

गन्र्ापधिुा गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् 

सदुिुपलश्चि प्रदशे 

प्रलततपत्र अलभिेख खाता 

खाता पािा िं. 

लस. 

िं. 

 

प्रलततपत्र 

खोलिि े

फियको 

िाि 

 

प्रलततपत्र 

िं. ि लिलत 

 

िकि लर्षर् अर्लध प्रलततपत्र 

खोिेको 

बैंकको 

िाि ि 

ठेगािा 

 

बन्द 

हुि े

लिलत 

 

म्र्ाद 

र्प 

गिेको 

लिलत 

 

बन्द 

भएको 

लिलत 

 

पेश्की 

खाता 

पािा िं. 

 

सािाि उत्पलि 

भएको 

 

कैलफ 

र्त 

 

           दशे उत्पादि 

भएको 

लिलत ि 

िोडेि 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

िढाउिेको िाि र्ििः        प्रिालणत गिेको िाि र्ििः 

सहीिः           सहीिः 

लिलतिः          लिलतिः 
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अिुसूची–४ 

(लिर्ि १९ को उपलिर्ि (१) सँग सम्बलन्धत) 

मौजुदा सूचीमा दताव हुिका िालग लदइिे लिरे्दिको ढाँचा 

 

रमिी कार्ायिर् प्रिखू ज्र् ू        लिलत.................. 

...........गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

लर्षय: मौजुदा सूचीमा दताव गरी पाउँ 

सार्यजलिक खरिद लिर्िार्िी, २०६४ को लिर्ि १८ को उपलिर्ि (१) बिोलजि तपलशििा उलल्िलखत लर्र्िण अिसुािको 

पष्ु्टर्ाई गिे कागजात संिग्ि गिी िौजदुा सिूीिा दताय हुि र्ो लिर्देि पेश गिेको छु । 

तपलशिः 

१. िौजदुा सिूीको िालग लिर्ेदि लदिे व्र्लक्त, संस्र्ा, आपलूतयकताय, लििायण व्र्र्सार्ी, पिािशयदाता र्ा सेर्ा प्रदार्कको 

लर्र्िणिः 

(क) िाििः         (ख) ठेगािािः 

(ग) पत्रािाि गिे ठेगािािः      (घ) िखु्र् व्र्लक्तको िाििः 

(ङ) टेलिफोि िं.:        ि) िोर्ाईि िं.: 

२. िौजदुा सिूीिा दताय हुिको िालग लिम्ि बिोलजिको प्रिाणपत्र संिग्ि गिुयहोिा । 

क) संस्र्ा र्ा फिय दतायको प्रिाणपत्र छ /छैि 

(ख) िलर्किण गरिएको छ /छैि 

(ग) िलू्र् अलभर्लृद्ध कि र्ा स्र्ार्ी िेखा िम्र्ि दतायको प्रिाणपत्र छ /छैि 

(घ) कि िकु्ताको प्रिाणपत्र छ /छैि 

(ङ) कुि खरिदको िालग िौजदुा सिूीिा दाताय हुि लिर्देि लदिे हो, सो कािको िालग इजाजत पत्र आर्श्र्क पिे  भएिा सो 

को प्रलतलिलप छ/छैि 

३. सार्यजलिक लिकार्बाट हुि ेखरिदको िालग दताय हुि िाहकेो खरिदको प्रकृलतको लर्र्िणिः 

(क) िािसािाि आपलूतयिः (िािसािािको प्रकृलत सिेत उल्िेख गिे)   (ख) लििायण कार्य 

(ग) पिािशय सेर्ािः (पिािशय सेर्ाको प्रकृलत सिते उल्िेख गिे)         (घ) अन्र् सेर्ािः (अन्र् सेर्ाको प्रकृलत उल्िेख गिे) 

 

 

लिर्देि लदएको लिलतिः     फियको छापिः     लिर्देकको िाििः 

आ. र्.:           हस्ताक्षििः 
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अिुसूची–५ 

(लिर्ि १९ को उपलिर्ि (२) सँग सम्बलन्धत) 

रमिी गन्र्ापधिुा गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

सदुिुपलश्चि प्रदशे 

मौजुदा सूचीमा दताव भएको प्रमाण 

प्र.प.िं.: 

सिूी दताय िं.: 

रमिी.........................................................बाट र्स............. गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्ायिर् आलर्यक र्षय 

..............का िालग.........................लििाणय कार्य/ सेर्ा/िािसािाि उपिब्ध गिाउिे प्रर्ोजिार्य िौजदुा सिूीिा 

सिूीकृत हुि पाउँ भिी लिलत ........................... िा र्स कार्ायिर्िा लिर्देि प्राप्त हुि आएको िौजदुा सिूीिा दताय गिी 

र्ो लिस्सा/प्रिाण उपिब्ध गिाइएको छ । 

 

दताय गिे अलधकािीको, 

 िाििः 

 पदिः 
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अिुसूची –६ 

(लिर्ि १३ को उपलिर्ि (३) सँग सम्बलन्धत) 

रमिी गन्र्ापधिुा गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

सदुिुपलश्चि प्रदशे 

मौजुदा सूचीको अलभिेख दताव पुलस्तका 

(आलर्यक र्षय ..................) 

लस. 

िं. 

दताय िं. व्र्लक्त/फियको लर्र्िण कािको लर्र्िण (लििायण, 

िािसािाि, पिािशय सेर्ा, 

ग.ैस.स.,अन्र् सेर्ा) 

 

िािसािाि/ 

सेर्ाको 

प्रकृलत 

 

कैलफर्त 

 

  िाि ठेगािा सम्पकय  व्र्लक्त सम्पकय  िं. 
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अिुसूची – ७ 

(लिर्ि २२ को उपलिर्ि (१) सँग सम्बलन्धत) 

मािसामाि र्ा अन्य सेर्ाको खररद सभझौता 

िािसािाि र्ा अन्र् सेर्ा खरिद गदाय दहेार् बिोलजिको सम्झौता िध्र्े कुिै एक सम्झौता गिी खरिद गिय सलकिेछिः 

(क) खास िािसािाि र्ा अन्र् सेर्ा आपलूतय सम्झौतािः कुिै खास कािको िालग आर्श्र्क पिे कच्िा पदार्य,उपकिण, 

फिायस्र्लुटकल्स, औषलध, औजाि र्ा अन्र् र्स्तै लर्शषे प्रकृलतका िािसािाि खरिद गियको िालग खास िािसािाि र्ा 

अन्र् सेर्ा आपलूतय सम्झौता गिय सलकिेछ । 

(ख) संिििात्िक र्ा एकाई दि सम्झौतािः खरिद सम्झौतािा उलल्िलखत िािसािाि र्ा अन्र् सेर्ा गाउँपालिकािे िाग गिेको 

सिर्िा खरिद सम्झौतािा उलल्िलखत दि ि शतय बिोलजि एक र्ा एक भन्दा बढी आपलूतयकतायबाट प्राप्त गिे व्र्र्स्र्ा गियको 

िालग संिििात्िक र्ा एकाई दि सम्झौता गिय सलकिेछ । र्ो सम्झौतािा गाउँपालिकािे खरिद गिे िािसािाि र्ा अन्र् 

सेर्ाको न्र्िूति ि अलधकति परििाण खिुाउि ुपिेछ । र्ो सम्झौता सािान्र्तर्ा एक र्षय भन्दा र्ढी अर्लधको हुिे छैि । 

(ग) बहुर्षीर् सम्झौतािः दहेार्को अर्स्र्ािा बहुर्षीर् सम्झौता गिय सलकिेछिः 

(क) र्ालषयक खरिद सम्झौता गिी खरिद गिुय भन्दा बहुर्षीर् सम्झौता गिी खरिद गदाय गाउँपालिकािाई सािभतू रुपिा िाभ हुिे 

भएिा, 

(ख) खरिद सम्झौताको अर्लधिा खरिदको परििाण सािभतू रुपिा र्पघट िहुिे भएिा, 

(ग) खरिद सम्झौता अर्लधभि खरिद गरििे िािसािािको लडजाईि परिर्तयि िहुिे भएिा, ि 

(घ) िािसािाि आपलूतयसँग सम्बलन्धत प्रालर्लधक जोलखि बढी िभएिा । 

(घ) लडजाईि, आपलूतय ि जडाि सम्झौतािः ठूिा पार्ि प्िान्ट र्ा पम्पीङ स्टेशि जस्ता उच्ि र्ा जलटि प्रलर्लध र्कु्त 

िािसािािको लडजाइि गिे, लििायण स्र्ििा आपलूतय गिी जडाि गिे पिीक्षण सञ्िािि गिे ि त्र्स्तो िािसािािको 

सञ्िािि गिय सम्बलन्धत गाउपालिका÷िगिपालिकाका कियिािीिाई आर्श्र्कतािसुाि तालिि लदिे व्र्र्स्र्ा गिय 

लडजाइि, आपलूतय ि जडाि सम्झौता गिय सलकिेछ । र्स्तो सम्झौता लडजाइि, आपलूतय ि जडाि कार्य िध्र्े कुिै दईु कार्य 

गियको िालग सिेत गिय सलकिेछ । 

(ङ) टिय की सम्झौतािः ििखाद उत्पादि गिे, दगु्ध प्रशोधि गिे जस्ता उच्ि प्रलर्लधर्कु्त औद्योलगक ल्पान्टको कार्य सम्पादि 

क्षिता उल्िेख गिी त्र्स्तो ल्पान्टको लडजाइि, आपलूतय, लििायण ि जडाि कार्य खरिद सम्झौतािा उल्िेख भए बिोलजि 

सम्पन्ि गिी गाउपालिका÷िगिपालिकािाई हस्तान्तिण गिे व्र्र्स्र्ा गियको िालग टियकी सम्झौता गिय सलकिेछ । 

(ि) लडजाईि, आपलूतय, जडाि ि िियत सम्भाि सम्झौतािः ठूिा बोइिि, ठूिा पार्ि प्िान्ट, पलम्पङ स्टेशि, टबायइि, िज्जिुागय, 

िेििागय, केबिकाि, एसेम्बिीिाइि, औद्योलगक प्िान्ट जस्ता उच्ि र्ा जलटि प्रलर्लध र्ुक्त िािसािािको लडजाइि गिे, 

लििायण स्र्ििा आपलूतय गिी जडाि गिे, पिीक्षण सञ्िािि गिे, त्र्स्तो िािसािािको सञ्िािि गिय सम्बलन्धत 

सार्यजलिक लिकार्का कियिािीिाई आर्श्र्कता अिसुाि तािीि लदिे ि त्र्स्तो संिििाको िियत सम्भाि सिते गिे 

व्र्र्स्र्ा गिय लडजाइि, आपलूतय, जडाि ि िियत सम्भाि सम्झौता गिय सलकिेछ । 

िोटः खण्ड (क), (ख), (घ) ि (ङ) बिोलजिका सम्झौता र्हुर्षीर् सम्झौता सिते हुि सक्िेछ । 
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अिुसूची – ८ 

(लिर्ि २३ सँग सम्बलन्धत) 

लिमावण कायवको खररद सभझौता 

गाउँपालिकािे कुिै लििायण कार्य गिाउिको िालग दहेार्को सम्झौता िध्र्े कुिै एक सम्झौता गिय सक्िेछिः 

(क) एकाई दि सम्झौतािः लििायण कार्यको परििाण सम्झौता हुदँाका बखत र्लकि िभएको र्ा लििायण कार्य प्रलत एकाई कार्य 

लबि अफ क्र्ान्टीटीिा उलल्िलखत दििा गिाउिे व्र्र्स्र्ा गिय एकाई दि सम्झौता गिय सलकिेछ । र्स्तो एकाई दििा 

बोिपत्रदातािे प्रस्तालर्त लििायण कार्य सम्पन्ि गिय आर्श्र्क पिे सािग्री, रमिि ि अन्र् कुिा सिार्शे गिुय पिेछ । 

गाउँपालिकािे र्स सम्झौता बिोलजि भएको काि र्ापत भकु्तािी गदाय लििायण स्र्िको िाप जाँिबाट र्लकि भएको 

लििायण कार्यको परििाणिाई प्रलत एकाई दििे गणिा गिी हुि आउिे िकि भकु्तािी गिुय पिेछ । 

(ख) एकिषु्ट िकि सम्झौतािः भलूिगत पािीको पाईपिाईि जडाि जस्ता िाप जाँि गिय कलठि हुिे लििायण कार्य र्ा पिुको 

संिििा जस्ता िाप जाँि गिय सलकिे लििायण कार्य गिाउि एकिषु्ट िकि सम्झौता गिय सलकिेछ । र्ो सम्झौता गदाय लििायण 

कार्य सम्बन्धी सबै प्रकािका जोलखि ि दालर्त्र् लििायण व्र्र्सार्ीिा िहिे गिी गिुय पिेछ ।ति सम्झौता भई लििायण कार्य सरुु 

भएपलछ गाउपालिकािे लििायणिा कुिै लकलसिको परिर्तयि गिय आदशे लदएको कािणिे लििायण व्र्र्सार्ीको आलर्यक 

दालर्त्र् र्लृद्ध भएिा त्र्स्तो दालर्त्र् गाउँपालिकािे व्र्होिुय पिेछ । 

(ग) िागत सोधभिाय सम्झौतािः लििायण व्र्र्सार्ीिे एकाई दि सम्झौता बिोलजि काि गिय िञ्जिु िगिे र्ा गिय िसक्िे ठूिो 

जोलखिर्कु्त ि काि गिे परिलस्र्लत परू्ायििुाि गिय िसलकिे प्रकृलतको लििायण कार्य गिाउिका िालग िागत सोधभिाय सम्झौता 

गिय सलकिेछ । र्ो सम्झौता गिी गरििे लििायण कार्य र्ापत लििायण व्र्र्सार्ीिाई भकु्तािी लददंा लिजिे त्र्स्तो लििायण कार्य 

गदाय गिेको र्ास्तलर्क खिय, सो कार्यको लशिोभाि खिय ि स्र्ीकृत िागत अिुिाििा उल्िेख भएको ििुाफा र्पी हुि 

आएको िकि भकु्तािी लदि सलकिेछ । र्ो सम्झौता गिी लििायण कार्य गिाउँदा गाउपालिकाकोअध्र्क्षिे िागत सोधभिायको 

अलधकति िकिको सीिा लिधायिण गिुय पिेछ ि सो सीिा भन्दा बढी िागत सोधभिाय लदि ुपिे भएिा लर्भागीर् प्रिखुको 

परू्य स्र्ीकृती लिि ुपिेछ । 

(घ) सिर् ि सािग्री दि सम्झौतािः खरिद सम्झौता गिे सिर्िा कुिै लििायण कार्यको िियत सम्भाि गिय िाग्िे रमिि ि सािग्रीको 

परू्ायििुाि गिय िसलकिे भई रमिििाई सिर्को आधाििा ि सािग्रीिाई एकाई दिको आधाििा गणिा गिी काि गिाउिको 

िालग सिर् ि सािग्री दि सम्झौता गिय सलकिेछ । र्ो सम्झौता गदाय लििायण व्र्र्सार्ीिाई दहेार् बिोलजि भकु्तािी हुिे कुिा 

स्पष्ट रुपिा उल्िेख गिुय पिेछिः 

(क) लििायण व्र्र्सार्ीको रमिििाई प्रलतघण्टा र्ा प्रलत लदि र्ा प्रलत िलहिाको आधाििा लर्भाजि गिी हुि आएको िकििा 

लशिोभाि खिय ि स्र्ीकृत िागत अििुाििा उल्िेख भएको ििुाफा जोड्दा हुि आउिे िकि,  

(ख) खरिद सम्झौतािा उलल्िलखत िकिको सीिा लभत्र िही िियत सम्भाि गिय िागकेो सािग्रीको िलू्र्को भकु्तािी िकि । 

(ङ) लडजाइि ि लििायण सम्झौतािः कुिै लििायण कार्यको लडजाइि ि लििायण एउटै लििायण व्र्र्सार्ीबाट गिाउिको िालग लडजाइि 

ि लििायण सम्झौता गिय सलकिेछ । गाउपालिकािे र्स सम्झौता बिोलजिको काि सरुु गदाय प्रालर्लधक र्ा प्रालर्लधकहरुको 
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सिहूिाई लििायण कार्यको लडजाईि जाँच्ि िगाई स्र्ीकृत गिेपलछ िात्र सरुु गिुय पिेछ । त्र्सिी लडजाइि जाँि गिे प्रालर्लधक 

र्ा प्रालर्लधकहरुको सिहूिे त्र्स्तो लडजाईि, ड्रईङ तर्ा िागत अििुाि जाँि ि स्र्ीकृत गदाय र्स लिर्िार्िी बिोलजि 

जाँि तर्ा स्र्ीकृत गिे कार्यलर्लध अपिाई जाँि तर्ा स्र्ीकृत गिुय पिेछ । 

(ि) व्र्र्स्र्ापि सम्झौतािः लििायण कार्यको गणुस्ति ि सम्पन्ि गिे अर्लध सम्बन्धी काििूी एर् ं सम्झौताजन्र् दालर्त्र् 

गाउपालिकाकासँग खरिद सम्झौता गिे लििायण व्र्र्सार्ीिेिै र्हि गिे गिी त्र्स्तो कार्य लिजको सपुिीर्के्षण र्ा 

व्र्र्स्र्ापििा लर्लभन्ि सर्–कन्राकटिद्वािा गिाउिका िालग व्र्र्स्र्ापि सम्झौता गिय सलकिेछ । र्ो सम्झौता बिोलजिको 

कािको भकु्तािी गाउपालिकासँग सम्झौता गिे लििायण व्र्र्सार्ीिाई िात्र लदईिेछ । 

(छ) कार्यसम्पादििा आधारित िियत सम्भाि र्ा व्र्र्स्र्ापि सम्झौतािः कुिै लििायण कार्यको िियत सम्भाि र्ा व्र्र्स्र्ापि गिय 

आर्श्र्क पिे उपकिण ि लर्लभन्ि एकाई जन्र् (आइटिर्ाइज) कार्य उल्िेख िगिी अलन्ति कार्य सम्पादि िात्र उल्िेख 

गिी त्र्स्तो लििायण कार्य गिाउिको िालग कार्य सम्पादििा आधारित सम्भाि र्ा व्र्र्स्र्ापि सम्झौता गिय सलकिेछ । 

(ज) लपसर्कय  सम्झौतािः पटके रुपिा गिाई िहि ुपिे सािालतिा सम्भाि ि िियत सम्बन्धी लििायण कार्य आर्श्र्क पिेका बखत 

गिाउिको िालग त्र्स्तो लििायण कार्यको िलू्र् सिूी कार्ि गिी लपस र्कय  सम्झौता गिय सलकिेछ । 

झ) लििायण ि िियत सम्भाि सम्झौतािः ठूिा दु्रतिागय, ठूिा जिाशर् सलहतको पार्ि प्िान्ट र्ा पलम्पङ स्टेशि र्ा टबायइि, 

िज्जिुागय, िेििागय, केबिकाि र्ा र्स्तै अन्र् उच्ि र्ा जलटि प्रलर्लधर्कु्त भौलतक संिििाको लििायण गिय, पिीक्षण 

सञ्िािि गिे, त्र्स्तो संिििाको सञ्िािि गिय सम्बलन्धत सार्यजलिक लिकार्का कियिािीिाई आर्श्र्कता अिसुाि 

तािीि लदिे ि त्र्स्तो संिििाको िियत सम्भाि सिते गिे व्र्र्स्र्ा गिय लििायण ि िियत सम्भाि सम्झौता गिय सलकिेछ । 

(ञ) टियकी सम्झौतािः  ठूिा दु्रतिागय, ठूिा जिाशर् सलहतको पार्ि प्िान्ट र्ा पलम्पङ स्टेशि र्ा टबायइि, िज्जिुागय, िेििागय, 

केबिकाि, उच्ि प्रलर्लधर्कु्त पिु र्ा सडकिागय र्ा र्स्तै अन्र् उच्ि र्ा जलटि प्रलर्लधर्कु्त भौलतक संिििाको लििायण 

गिय, पिीक्षण सञ्िािि गिे, त्र्स्तो संिििाको सञ्िािि गिे कार्य सम्पन्ि गिी सार्यजलिक लिकार्िाई हस्तान्तिण गिे 

व्र्र्स्र्ा गियको िालग टियकी सम्झौता गिय सलकिेछ । र्स सम्झौताको अर्लध सािान्र्तर्ा एक र्षय भन्दा बढीको हुिे छैि 

। 
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अिुसूची – ९ 

( लिर्ि २४ सँग सम्बलन्धत ) 

परामशव सेर्ाको खररद सभझौता 

गाउँपालिकािे पिािशय सेर्ा खरिद गियको िालग दहेार्का सम्झौता िध्र्े कुिै एक सम्झौता गिी खरिद गिय सक्िेछिः 

(क) एकिषु्ट िकि सम्झौतािः सम्भाव्र्ता अध्र्र्ि, आर्ोजिाको लडजाईि, बोिपत्र सम्बन्धी कागजातको तर्ािी जस्ता स्पष्ट 

रुपिा पलहिाि भएको, पिािशयदातािा न्र्िू जोलखि िहिे ि गणुस्ति िापि सलजिैसँग गिय सलकिे कािको िालग पिािशय 

सेर्ा लिि एकिषु्ट सम्झौता गिय सलकिेछ । र्ो सम्झौतािा पिािशयदातािे लिधायरित सिर्ार्लध लभत्र कार्यक्षेत्रगत शतयिा 

उलल्िलखत प्रालर्लधक लर्शेषता भएको काि गिी गाउपालिकासिक्ष प्रलतर्देि पेश गिुय पिे ि सो र्ापत लिजिे सेर्ा शलु्क 

पाउिे कुिा उल्िेख गिुय पिेछ । 

(ख) सिर्र्द्घ सम्झौतािः लििायण कार्यको सपुरिर्के्षण गिे, ठूिा व्र्र्सालर्क संस्र्ाको व्र्र्स्र्ापि गिे र्ा र्ाँध, सरुुङ्ग जस्ता 

जटीि संिििाको लडजाईि गिे जस्ता पिािशय सेर्ाको अर्लध अििुाि गिय िसलकिे भएिा त्र्स्तो कािको िालग सिर्र्द्घ 

सम्झौता गिय सलकिेछ । र्ो सम्झौतािा पिािशयदाताको सेर्ा शलु्क दहेार् बिोलजि तर् हुिे कुिा उल्िेख गिुय पिेछिः 

   (क) पिािशयदातािाई खरिद सम्झौता बिोलजिको काि गिय र्ास्तलर्क रुपिा िागेको सिर्िे सम्झौतािा उलल्िलखत 

पारिरमिलिकको दििाई गणुि गिी आउिे िकि, 

    (ख) लबि भिपाई अिसुािको र्ास्तलर्क फुटकि खियको सोधभिाय िकि । 

(ग) कार्य सम्पन्िताको आधाििा शलु्क लदईिे सम्झौतािः खरिद सम्झौतािा उल्िेख भएको कार्य गिय पिािशयदातािाई 

आर्श्र्क पिेको सिर्िा र्ोिाउिे गिी र्ा लिजिे सम्पन्ि गिेको कार्यको आधाििा सेर्ा शलु्क लदिे गिी पिािशय सेर्ा 

लिि ु पदाय कार्य सम्पन्िताको आधाििा शलु्क लदईिे सम्झौता गिय सलकिेछ । र्ो पिािशयदाताको सेर्ा शलु्क त्र्स्तो 

सम्झौतािा उल्िेख भए बिोलजि हुिेछ । 

(घ) प्रलतशतिा आधारित सम्झौतािः िािसािाि लििीक्षण गिे सेर्ा, आलकय टेक्टको सेर्ा, सपुरिर्के्षण र्ा अिगुिि सेर्ा र्ा 

अन्र् र्स्तै प्रकृलतका सेर्ा खरिद गिय प्रलतशतिा आधारित सम्झौता गिय सलकिेछ । र्ो सम्झौतािा पिािशयदातािाई सेर्ा 

शलु्क लददां सम्बलन्धत लििायण कार्य र्ा आर्ोजिाको अिुिालित र्ा र्ास्तलर्क िागत र्ा खरिद गरिएको र्ा लििीक्षण 

गरिएको िािसािािको िागतको प्रलतशत अिसुाि लदईिे कुिा उल्िेख गिुय पिेछ । 

(ङ) सेर्ा सिर् लिलश्चत िभएको सम्झौतािः लििायण कार्य सञ्िािििा ल्र्ाउिका िालग सिर् सिर्िा आर्श्र्क पिे 

सल्िाहकाि, खरिद सम्झौता सम्बन्धी लर्र्ाद लिरुपणकताय र्ा िध्र्स्र्कताय, संस्र्ागत सधुाि र्ा खरिद सम्बन्धी 

पिािशयदाता, प्रालर्लधक सिस्र्ा सिाधािकताय जस्ता खास कािको सम्बन्धिा आर्श्र्क पिेको सिर्िा पिािशय सेर्ा 

लििको िालग सेर्ा सिर् लिलश्चत िभएको सम्झौता गिय सलकिेछ । 

     र्ो सम्झौतािा दहेार्का कुिा उल्िेख गिुय पिेछिः– 

     (क) पिािशयदातािे सम्झौतािा उलल्िलखत काि गाउँपालिकािाई आर्श्र्क पिेको सिर्िा खरिद सम्झौतािा उलल्िलखत 

दििा गिुय पि,े 

     (ख) पिािशयदातािाई काि गिय र्ास्तलर्क रुपिा िागकेो सिर्को आधाििा पारिरमिलिक भकु्तािी गरििे । 
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अिुसूची –१० 

(लिर्ि ९९ को उपलिर्ि (३) सँग सम्बलन्धत) 

रमिी गन्र्ापधिुा गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् 

डडेिधिुा, सदुिुपलश्चि प्रदशे 

राशिको िागत अिुमाि लर्र्रण 

िाशि आर्श्र्क पिे कार्ायिर्िः 

कार्ायिर् िहकेो स्र्ाििः 

लस.िं. खाद्यान्िको 

लर्र्िण 

 

िाशिको 

लकलसि/

गणुस्ति 

 

एकाई परििाण गत 

आ.र्.को 

लस्र्कृलत 

दि 

 

िे.िा.बैंक 

को िलू्र् 

सिूी दि 

 

स्र्ालिर् 

बजाि 

दि 

 

सम्बलन्धत 

कृलष 

उपजको 

िलू्र् 

लिधायिण 

गि े

सिकािी 

लिकार्को 

दि 

स्र्ीकृत िागत 

अििुाि 

कैलफ 

र्त 

 

प्रलत 

एकाई दि 

 

कुि 

िागत 

अििुाि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                                                                      

    

                                                                                                               दस्तखतिः 

प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत 
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अिुसूची –११ 

(लिर्ि १०० को उपलिर्ि (३) सँग सम्बलन्धत) 

रमिी गन्र्ापधिुा गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

डडेल्धिुा, सदुिुपलश्चि प्रदशे 

राशि खररद सभबन्धी तुििात्मक तालिका 

                             स्र्ाििः 

लस.िं. 

 

खाद्यान्िको 

लर्र्िण 

 

एकाई आर्श्र्क 

परििाण 

 

गत र्षयको 

ठेक्का 

दि 

 

स्र्ीकृत 

िागत 

अििुाि 

दि 

 

र्स र्षयको ठेक्का 

 

कैलफर्त 

 

 

 

     १ २ ३   

      दि कुि 

िकि 

दि कुि 

िकि 

दि कुि 

िकि 

दि कुि िकि  
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अिुसूची–१२ 

(लिर्ि ११० को उपलिर्ि (१) को खण्ड (ज१) सँग सम्बलन्धत) 

लिमावण कायवस्थि सूचिा पाटी 

आर्ोजिाको िाि ................................................................................. 

सम्बलन्धत सार्यजलिक लिकार्को िाििः ................................................ 

लििायण कम्पिी/फिय/संस्र्ाको िाििः .......................................            ठेगािािः .................................. 

पिािशयदाता कम्पिी/फिय/संस्र्ाको िाििः  ..........................                ठेगािािः .................................... 

आर्ोजिा सम्झौता लिलतिः ..........................               कार्य प्रािम्भ भएको लिलतिः ................................... 

सम्पन्ि गिुय पिे लिलतिः ..................................             िागत अिुिाि िकििः ..................................... 

सम्झौता िकििः ......................................   

बजटेको स्रोतिः िेपाि सिकाि रू. …...................           बैदलेशक ऋण/अिदुाि रू. ……………………... 

 

मुखय मुखय कामको समय तालिकाः 

लस. िं. िखु्र् िखु्र् कािको लर्र्िण 

 

सम्पन्ि हुि े

सिर्ार्लध 

 

लिधायरित सिर्िा 

सम्पन्ि िभएको 

भए सो को कािण 

 

र्प िाग्िे सिर् कैलफर्त 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

आज्ञािे 

लदलिप कुिाि तािाङ 

प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत 


