
सूय दय नगरपािलका सावजिनक ख रद िनयमावली, २०७५ 
चौथो संशोधन, २०७८ 

१. संि  नाम र ार भ : (१) यी िनयमह को नाम “सयू दय नगरपािलकाको सावजिनक ख रद (चौथो संशोधन) िनयमावली, 
२०७८” रहकेो छ । 
(२) यो िनयमावली तु त ार भ हनेछ। 
२. सावजिनक ख रद िनयमावली, २०७६ को िनयम १५ मा संशोधन : स.ून.पा.को सावजिनक ख रद िनयमावली, २०७६ 
(यस पिछ “मलू िनयमावली" भिनएको) को िनयम १५ को उपिनयम (१) र (२) को स ा दहेायका उपिनयम (१) र (२) रािखएका 
छन ्। 

“(१) िनयम १०, ११ र १३ बमोिजम तयार भएको लागत अनुमान देहायको अिधकारीबाट वीकृत हनु पनछ:- 
(क) पाँच करोड पैयासँ मको लागत अनुमान सातौ ँवा आठौ ँतह वा सो सरहको शाखा मखुबाट 
(ख)  सात करोड पैयासँ मको लागत अनुमान नवौ ँवा दशौ ँतह वा सो सरहको शाखा मखुबाट  
(ग) दश करोड पैयासँ मको लागत अनुमान मखु शासक य अिधकृतबाट र 
(घ) दश करोड पैयाभँ दा बढी रकमको लागत अनुमान मखुबाट । 
(२) िनयम १३ बमोिजम तयार भएको लागत अनुमान दहेायको अिधकारीबाट वीकृत हनु पनछ: - 
(क) दश लाख पैयासँ मको लागत अनुमान सातौ ँवा आठौ ँतहको शाखा मखुबाट, 
(ख) बीस लाख पैयासँ मको लागत नवौ ँवा दशौ तह वा सो सरहको शाखा मखुबाट, 
(ग) पचास लाख पैयासँ मको लागत अनुमान मखु शासक य अिधकृतबाट र 
(घ) पचास लाख पैयाभँ दा बढी रकमको लागत अनुमान मखुबाट ।” 

 
३. मूल िनयमावलीको िनयम २६ मा संशोधन : मलू िनयमावलीको िनयम २७ को,- 
“(१) उपिनयम (१) को ख ड (ग) को स ा देहायको ख ड (ग) रािखएको छः- 
“(ग) िबगत पाचँ वषमा एकलौटी पमा वा यव थापन स झौता गरी वा संयु  उप मको साझेदार वा सब-क ्या टरको पमा 

तािवत ख रद स झौतासँग मेल खान े कृित, जिटलता र िनमाण िविधका दहेाय बमोिजमको ख रद स झौता गरी काय स प न 
गरेको र मखु िनमाण गितिविधको लागत अनुमानमा उि लिखत प रमाणको क तीमा असी ितशत बािषक उ पादन दर 
( ोड सन रेट) वा सङ् या वा प रमाणको आधारमा स प न गरेको िवशेष अनुभवः- 
(१) एक अब पैयासँ मको ख रद काय भएमा लागत अनुमानको क तीमा असी ितशत रकम बराबरको क तीमा एउटा, 
(२) एक अब पैयाभँ दा बढीको ख रद काय भएमा लागत अनुमानको क तीमा असी ितशत रकम बराबरको क तीमा एउटा वा 
लागत अनुमानको क तीमा दईु ितहाई रकम बराबरको क तीमा एउटा र लागत अनुमानको क तीमा प चीस ितशत रकम 
बराबरको क तीमा एउटा गरी क तीमा दईुवटा ।” 
(२) उपिनयम (२) पिछ देहायका उपिनयम (२क), (२ख) र (२ग) थिपएका छन्  :- 
“(२क) संयु  उप म भएको बोलप दाताल ेउपिनयम (१) को ख ड (ग) को उपख ड (२) बमोिजम दईुवटा ख रद स झौताको 
अनुभव पेश गरेकोमा सो सयंु  उप मका साझेदारह ले हािसल गरेको अलग अलग ख रद स झौताको अनुभवलाई गणना गन 
सिकनेछ । 
(२ख) उपिनयम (१) को ख ड (ग) बमोिजम िवशेष अनुभव िनधारण गदा जिटल कृितको िनमाण कायको हकमा सो ख ड 
बमोिजमको अनुभवको अित र  य तो कायमा संयु  उप म भएको बोलप दाता भए येक साझेदारले एकलौटी पमा वा 
यव थापन स झौता गरी वा संयु  उप मको साझेदार वा सब-क ्या टरको पमा तािवत ख रद स झौतासँग मेल खान े
कृित जिटलता र िनमाण िविधका यनूतम पमा कुल िवशेष अनुभवको क तीमा दश ितशत रकम बराबरको एउटा ख रद 

स झौता सफलतापवूक स प न गरेको िवशेष अनुभव हनुपन गरी िनधारण गन सिकनेछ। 
(२ग) सावजिनक िनकायले उपिनयम (१) बमोिजम यो यताको आधार िनधारण गदा गणु तर कायम गन आव यक आधारह  
तय भएको, ित पधा सीिमत नहने सिुनि तता ग रएको, बजारमा ित पध को उपि थितको लेखाजोखा भएको र कानूनले 

याभतू गरेको संर णको ितकूल नभएको सिुनि त गनु पनछ ।” 



४. मूल िनयमावलीको िनयम ३७ मा संशोधन : मलू िनयमावलीको िनयम ३७ को उपिनयम (१) मा रहकेा “एक अब पैया”ँ 
भ ने श दह को स ा “तीन अब पैया”ँ भ ने श दह  रािखएका छन्  । 
५. मूल िनयमाबलीको िनयम ३८ मा संशोधन : मलू िनयमावलीको िनयम ३८ को स ा देहायको िनयम ३८ रािखएको छ:- 
“३८ वदशेी बोलप दातालाई ाथिमकता िदने: (१) अ तराि य तरको बोलप मा एकल पमा वा वदशेी फम, सं था वा 
क पनीसगँ संयु  उप म गरी सहभागी हने वदशेी फम, सं था वा क पनीलाई तथा वदशेी फम, सं था वा क पनीको िह सा 
क तीमा प चीस ितशत हने गरी संयु  उप म गरी िवदेशी फम, सं था वा क पनी सहभागी भएकोमा यसरी संयु  उप ममा 
सहभागी हने फम, सं था वा क पनीलाई ाथिमकता (डोमेि टक ि फरे स) िदनु पनछ । 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम ाथिमकता िददँा सबैभ दा कम कबोल गन िवदेशी फम, सं था वा क पनील ेकबोल गरेको बोल 
अङ्क रकमको पाँच ितशतस म बढी बोल अङ्क भएको वदशेी फम, सं था वा क पनीको तावलाई वीकृत गन सिकनेछ। 
(३) उपिनयम (१) बमोिजम वदेशी फम, सं था वा क पनीसगँ संयु  उप ममा िवदेशी फम, सं था वा क पनी सहभागी भएकोमा 
यसरी संयु  उप ममा सहभागी हने फम सं था वा क पनीलाई वदशेी फम, सं था वा क पनीको िह साको अनपुातमा उपिनयम 

(२) बमोिजम ाथिमकता (डोमेि टक ि फरे स) िदन सिकनेछ । 
(४) उपिनयम (१), (२) र (३) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दश अब पैयासँ मको लागत अनुमान भएको िनमाण काय  
स ब धी अ तराि य तरको बोलप मा सहभागी हन चाहन ेिवदशेी फम, सं था वा क पनील े वदशेी फम, सं था वा क पनीसगँ 
संयु  उप म गरी सहभागी हनु पनछ ।” 
६. मूल िनयमावलीको िनयम ४३ मा संशोधन : मलू िनयमावलीको िनयम ४३ को उपिनयम (१) पिछ दहेायको उपिनयम 
(१क) थिपएको छ:- 
“(१क) उपिनयम (१) बमोिजम यो यताका सबै आधार परूा गन पूव यो यताका आवेदक छनौट गदा क तीमा तीनवटा यो य 
आवेदक छनौट हन नसकेमा सावजिनक िनकायले पवू िनधा रत पवू यो यताको आधार पनुरावलोकन गरी पुनः सचूना काशन 
गरी यो य आवेदक छनौट गन ुपनछ।” 
७. मूल िनयमावलीको िनयम ७४ मा संशोधन : मलू िनयमावलीको िनयम ७४ को,- 
(१) उपिनयम (४ग) मा रहकेा “सात गुणाल”े भ ने श दह को स ा “पाँच गणुाल"े भ ने श दह  रािखएका छन्  । 
(२) उपिनयम (४घ) मा रहकेा “सात गणुाल”े भ ने श दह को स ा “पाँच गणुाल”े भ ने श दह  रािखएका छन्  । 
(३) उपिनयम (४घ) पिछ देहायको उपिनयम (४घ१), (४घ२), (४घ३) र (४घ४) थिपएका छन् : 
"(४घ१) यस िनयमावलीमा अ य  जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन यो उपिनयम ार भ भएपिछ िनमाण कायको लािग आ ान 
हने खु ला बोलप  कृयामा िनमाण यवसायीले एकल वा संयु  उप मको पमा बढीमा पाँच वटा बोलप को कृयामा भाग 
िलन स नेछ । 
(४घ२) उपिनयम (४घ१) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन देहायको िनमाण काय सो उपिनयमको योजनको लािग गणना 
ग रने छैन: - 

(क) यो उपिनयम ार भ हनु अिघ बोलप  आ ान भएको वा ख रद स झौता भएको, वा  
(ख) यो उपिनयम ार भ भए पिछ बोलप  आ ान भई ख रद स झौता भएकोमा िनयम ११७ बमोिजमको काय वीकार 

ितवेदन पेश भई वीकृत भएको । 
(४घ३) यो उपिनयम ार भ भए पिछ आ ान भएको बोलप  कृयामा भाग िलँदा िनमाण यवसायील ेपाँच वटा भ दा बढी 
बोलप  कृयामा भाग निलएको वघोषणा गन ुपनछ र यसरी वघोषणा ग रएको िवषयलाई सावजिनक िनकायले बोलप  
मू याड्कन गदा िनयम १५९ को उपिनयम (७) बमोिजमको अिभलेखसँग िभडाउनु पनछ । 
(४घ४) उपिनयम (४घ१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अ तराि य तरको बोलप मा बढीमा प चीस ितशत स मको 
साझेदारीमा संयु  उप ममा सहभागी हने िनमाण यवसायीले एकल वा संयु  उप मको पमा अ तराि य तरको पाचँ वटा 
भ दा बढी बोलप को कृयामा समेत भाग िलन स नेछ । 
तर य तो िनमाण यवसायीले यो उपिनयम ार भ भए पिछ आ ान हने एकै कृितको कामको लािग अ तराि य तरको तीन 
वटा वा सो भ दा बढी बोलप को कृयामा भाग िलई ख रद स झौता गरेको भएमा सी समेत पाँच वटा भ दा बढी बोलप को 

कृयामा भाग िलन स ने छैन ।” 



(४) उपिनयम (४ङ) को स ा देहायको उपिनयम (४ङ) रािखएको छ:- 
“(४ङ) यस िनयमको योजनको लािग बोलप दाताले आिथक तथा ािविधक मता, आफूसगँ चालु अव थामा रहकेो ख रद  
स झौताको सङ् या, बोलप  स ब धी अ य िववरण तथा कागजात स ब धमा वयं घोषणा गरी बोलप  स ब धी कागजातसाथ 
िववरण पेश गन ुपनछ। यसरी पेश भएको िववरण झु ा ठह रएमा िनजले पेश गरेको बोलप लाई मू याङ्कन कृयाबाट हटाई 
ऐनको दफा ६३ बमोिजम कालोसचूीमा राख लखेी पठाउनु पनछ र चिलत कानूनबमोिजम कुनै कारबाही हनेमा य तो कारबाही 
समेत ग रनेछ ।” 
(५) उपिनयम (४ङ१) मा रहकेा “कजा सुिवधा” भ ने श दह  िझिकएका छन्  । 
८. मूल िनयमावलीको िनयम ७६ मा संशोधन : मलू िनयमावलीको िनयम ७६ को उपिनयम (१) को स ा देहायको उपिनयम 
(१) रािखएको छ:- 
“(१) देहायको रकमको बोलप  वीकृत गन अिधकार देहायको अिधकारीलाई हनेछ: - 

(क) दश करोड पैयासँ मको सातौ ँवा आठौ ँतह वा सो सरहको शाखा मखुबाट, 
(ख) प  करोड पैयासँ मको नवौ ँवा दशौ ँतह वा सो सरहको शाखा मखुबाट, 
(ग) बीस करोड पैयासँ मको मखु शासक य अिधकृतबाट, 
(घ) बीस करोड पैयाभँ दा बढी रकमको मखु ।” 

९. मूल िनयमावलीको िनयम ७९ मा संशोधन : मलू िनयमावलीको िनयम ७९ को,- 
“(१) उपिनयम (२) मा रहकेा "दश करोड" भ ने श दह को स ा "प  करोड" भ ने श दह  रािखएका छन ्।” 
(२) उपिनयम (२) पिछ दहेायको उपिनयम (२क) थप ग रएको छ: - 
“(२क) ऐनको दफा १५ को अव थामा बाहेक बीस लाख पैयाभँ दा बढी १५ करोडस मको लागत अनुमान भएको परामश सवेा 
ख रद गनपुरेमा राि य तरको आशयप दाताबीच मा  ित पधा गराई आशयप  माग गन ुपनछ ।” 
(३) उपिनयम (१३) को स ा देहायको उपिनयम (१३) रािखएको छ: - 
“(१३) उपिनयम (५) बमोिजम आशयप दाताको छनौट गदा आशयप  खोलेको िमितले पतीस िदनिभ  काय स प न हने गरी 
छनौट गनु पनछ।” 
१०. मूल िनयमावलीको िनयम ९१ मा संशोधनः मलू िनयमावलीको िनयम ९१ को उपिनयम (१) को स ा देहायको उपिनयम 
(१) रािखएको छ:- 
“(१) देहायको परामश स ब धी ताव वीकृत गन अिधकार देहायको अिधकारीलाई हनेछ: - 
(क) बीस लाख पैयासँ मको सातौ ँवा आठौ ँतह वा सो सरहको शाखा मखुबाट, 
(ख) पचास लाख पैयासँ मको नवौ ँवा दशौ ँतह वा सो सरहको शाखा मखुबाट, 
(ग) एक करोड पैयासँ मको मखु शासक य अिधकृतबाट, 
(घ) एक करोड पैयाभँ दा बढी रकमको मखुबाट ।” 
११. मूल िनयमावलीको िनयम ९५ मा संशोधन : मलू िनयमावलीको िनयम ९५ को,- 
(१) उपिनयम (१) मा रहकेो “पाँच लाख पैयासँ म लागत अनुमान भएको िनमाण काय, मालसामान वा परामश सेवा” भ ने 
श दह को स ा “दश लाख पैयाँस मको लागत अनमुान भएको िनमाण काय वा पाँच लाख पैयासँ मको लागत अनुमान भएको 
परामश सेवा” भ ने श दह  रािखएको छ ।” 
(२) उपिनयम (१क) मा रहकेा “बीस लाख पैयासँ मको” भ ने श दह को स ा “प चीस लाख पैयासँ मको" भ ने श दह  
राखी सोही उपिनयममा रहकेा “प  लाख पैयासँ मको” भ ने श दह  िझिकएका छन्  । 
१२. मूल िनयमावलीको िनयम ९९ मा संशोधन : मलू िनयमावलीको िनयम ९९ को,- 
(१) उपिनयम (३) पिछ देहायको उपिनयम (३क) थिपएको छः 
“(३क) उपिनयम (१) बमोिजम तयार भई वीकृत लागत अनुमानको आधारमा ख रद कृया अगािड बढाउँदा पिहलो पटक कुनै 
बोलप  सारभूत पमा भाव ाही नभएमा र लागत अनुमान तयार गदाको अविधमा नेपाल रा  बैङ्कबाट कािशत हने 
स बि धत े को उपभो ा मू य सचूी र कृिष उपजको सािवक मू य सचूीमा दश ितशतभ दा बढी बढ्न गएको भएमा मखु 



शासक य अिधकृतले लागत अनुमान संशोधनको लािग उपिनयम (२) बमोिजमको सिमित सम  पेश गन स नेछ र यसरी पेश 
भएमा सो सिमितले लागत अनुमान संशोधन गन स नेछ ।” 
१३. मूल िनयमावलीको “िनयम १०७ को ठाँउ ठाँउमा रहेका "वा लाभ ाही समुदाय" भ ने श दह  िझिकएका छन ् । 
१४. मूल िनयमावलीमा िनयम १०७क. थप : मलू िनयमावलीको िनयम १०७ पिछ दहेायको िनयम १०७क. थिपएको छः- 
“१०७क. लाभ ाही समदुायबाट काम गराउन सिकने: (१) यस िनयमावलीमा अ य  जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन पाँच 
करोड पैयासँ म लागत अनुमान भएको देहाय बमोिजमको िनमाण काय लाभ ाही समदुायबीच ित पधा गराई गराउन सिकनेछ:- 
(क) जिटल ािविधक मता आव यक नपन, 
(ख) लाभ ाही समदुायबाट गदा िमत ययीता, गणु तरीयता र िदगोपना अिभविृ  हने, 
(ग) थानीय ोत, सांधन र सीप उपयोग गरी थानीय तरमा कायस पादन हने, 
(घ) िनमाण कायको मु य उ े य थानीय तहमा नै रोजगारीको अवसर िसजना गन र य तो िनमाण, कायबाट लाभ ा  गन 
समदुायलाई सहभागी गराउन सिकन,े 
(ङ) िनमाण प ातको आयोजनाको ममत स भार तथा स चालन लाभ ाही समदुायबाट हन स ने । 
प ीकरण: यस िनयमको योजनको लािग "लाभ ाही समदुाय" भ नाले िनमाण कायबाट लाभाि वत हने क तीमा पचास जना 

सद य भएको थानीय समहू वा समदुाय स झनु पछ र सो श दले स बि धत िनमाण कायसँग स बि धत लाभ ाही यि ह बाट 
चिलत कानूनबमोिजम गिठत म सहकारीलाई समेत जनाउँछ । 

(२) उपिनयम (१) मा उि लिखत रकमको लागत अनुमानमा मू य अिभविृ  कर, ओभरहडे, कि ट जे सी रकम र 
जनसहभािगताको अंश भए सोसमेतको रकम समावेश हनेछ र सावजिनक िनकायल ेयस िनयम बमोिजम लाभ ाही समदुायलाई 
रकम भु ानी िददँा उि लिखत रकम क ा गरेर मा  िदन ुपनछ । 
(३) उपिनयम (१) को योजनको लािग स बि धत कामको कृित, प रमाण, लागत अनुमान, काय स प न गनपुन अविध र अ य 
आव यक कुराह  खलुाई सावजिनक िनकायले सावजिनक सचूना काशन गरी ताव माग गन स नेछ । 
(४) उपिनयम (३) बमोिजमको सचूनाको आधारमा स बि धत लाभ ाही समदुायले सावजिनक िनकाय सम  ताव पेश गन 
स नेछन्  । 
(५) उपिनयम (४) बमोिजम लाभ ाही समदुायले ताव पेश गरेमा सावजिनक िनकायले सबै भ दा कम कबोल गन लाभ ाही 
समदुायसँग य तो काम स ब धमा ख रद स झौता गन ुपनछ । 
(६) उपिनयम (५) बमोिजमको स झौतामा दहेायका कुराह  उ लेख गन ुपनछः- 
(क) िनमाण कायको कृित, प रमाण, लागत अनुमान, येक काय इकाईमा लाभ ाही समदुायले यहोन ुपन रकम, काय स प न 
गनु पन अविध, 
(ख) सावजिनक िनकायले स बि धत कायको िडजाइन, लागत अनुमान तयार गन, वीकृत गन, ािविधक स लाह िदन,े नापजाँच 
गन, जाँचपास गन र अ य आव यक ािविधक सहयोग उपल ध गराउन,े सपुरीवे ण र गुण तर िनय ण गन, 
(ग) स प न िनमाण कायको स चालन वा ममत स भार लाभ ाही समदुायले गनु पन,  
(घ) स प न िनमाण कायको भु ानीको शत र त रका, 
(ङ) अ य आव यक कुरा । 
(७) उपिनयम (३) बमोिजम सूचना काशन गदा लाभ ाही समदुायबीचमा ित पधा हने अव था नभएमा वा य तो सचूना 

काशन गदा कुनै ताव पेश नभएमा नगरपािलकाले ऐन तथा यस िनयमावली बमोिजमको अ य कृयाबाट य तो िनमाण काय 
गराउन स नेछ । 
(८) लाभ ाही समदुायले येक िक ताको कामको ािविधक मू याङ्कन, िबल, भरपाई र खच मािणत गन अ य कागजात 
य तो समदुायको स चालक सिमितबाट अनुमोदन गराई स बि धत सावजिनक िनकायमा पेश गनु पनछ । 

(९) यस िनयममा अ य  जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन देहायको िनमाण काय लाभ ाही समदुायबाट गराउन सिकने छैन: - 
(क) एक आपसमा अ तरस बि धत भई एउटै याकेजमा काम गन ुपन कृितको िनमाण कायलाई ख डीकरण गरी अलग अलग 
याकेज बनाईएको, 

(ख) लागत अनुमान अनसुार िमकको लागत भार पचास ितशत भ दा कम भएको, 



(ग) लागत अनुमान अनुसार मेिसन औजारको लागत भार बीस ितशत भ दा बढी भएको । 
(१०) यस िनयमबमोिजम लाभ ाही समदुायबाट काम गराउँदा िनयम १०७ को उपिनयम (७), (८), (९), (१०), (११), (१२), 
(१३), (१४), (१५), (१६) र (१७) को यव था आव यक हरेफेर (मटुािटस मटुाि डस) सिहत लाग ूहनेछ ।” 
१५. मूल िनयमावलीको िनयम १२१ मा संशोधन : मलू िनयमावलीको िनयम १२१ को उपिनयम (१) मा रहकेा “दश लाख 
पैया"ँ भ ने श दह को स ा “बीस लाख पैया”ँ भ ने श दह  रािखएका छन्  । 

१६. मूल िनयमावलीको िनयम १२६ मा सशंोधन : मलू िनयमावलीको िनयम १२६ को उपिनयम (२) पिछ देहायको उपिनयम 
(२क) थिपएको छ:- 
“(२क) उपिनयम (१) मा जनुसुकै कुरा लिेखएको भए पिन िनमाण कायको हकमा क तीमा न बे ितशत भौितक गित भएको र 
आयोजनाको उ े य अनु प सो िनमाण काय सामा य योग वा स चालनमा आएको अव था भएमा र स बि धत िनमाण 
यवसायीले अनुरोध गरेमा सावजिनक िनकायले उपिनयम (२) बमोिजम काय वीकार ितवेदन तयार गनु पनछ ।” 

१७. मूल िनयमावलीको िनयम १२९ मा संशोधन : मलू िनयमावलीको िनयम १२९ को स ा दहेायको िनयम १२९ रािखएको 
छः- 
“१२९. ख रद स झौताको अविध थप गन सिकने : (१) ऐनको दफा ५६ बमोिजमको अव था परी ख रद स झौता बमोिजमको 
काम य तो स झौताको अविधिभ  परूा गन नसिकने भएमा स बि धत िनमाण यवसायी, उपभो ा सिमित, आपिूतकता, सेवा 

दायक वा परामशदाताले कारण खलुाई ख रद स झौताको याद सिकनु भ दा क तीमा ए काईस िदन अगावै िनधा रत अविधको 
कायस पादन जमानत, िबमा र पे क  स ब धी जमानत तथा संशोिधत कायतािलका सिहत आव यक माण कागजात संल न गरी 
नगरपािलकामा अविध थपको लािग िनवेदन िदनु पनछ । 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम िनवेदन ा  भएपिछ स बि धत अिधकार ा  अिधकारीले सो स ब धमा आव यक जाँचबुझ गन 
वा गराउन स नेछ । यसरी जाँचबुझ गदा वा गराउँदा देहायको अव था दिेखएमा बोलप  वीकृत गन अिधकारील ेअविध र 
कारण खलुाई याद थप गन स नेछः- 
(क) नगरपािलकाले िनमाण यवसायी, आपिूतकता, सेवा दायक वा परामशदातालाई स झौता बमोिजम उपल ध गराउनु पन 
कुरा उपल ध नगराएको, 
(ख) ऐनको दफा ६७क. बमोिजम कागजात िझकाएको कारणबाट काममा िढलाई भएको, वा 
(ग) िवपद ् वा अ य काबु बािहरको प रि थितको कारण स झौताबमोिजमको काम हन स ने अव था नभएको । 
(३) उपिनयम (२) बमोिजम जाँचबुझ गदा सो उपिनयम बमोिजमको अव था नभएको तर ख रद स झौता बमोिजमको काम 
समयमा स प न नहने भएमा िनयम १२१ बमोिजम पवू िनधा रत ितपिूत िलने गरी पवू िनधा रत ितपिूत ितनपुन अिधकतम 
अविधस म बोलप  वीकृत गन अिधकारील े याद थप गन स नेछ । 
(४) उपिनयम (१) बमोिजम परेको िनवेदनका स ब धमा बोलप  वीकृत गन अिधकारीले यस िनयम बमोिजमको याद थप 
स ब धी कारबाही ि या ख रद स झौताको अविधिभ  टुङ् याउनु पनछ। 
(५) उपिनयम (२) वा (३) बमोिजम याद थप ग रएकोमा याद थप गन अिधकारीले सोको िव ततृ िववरण सिहतको ितवेदन 
एक तह मािथको अिधकारी सम  पेश गन ुपनछ । 
(६) उपिनयम (४) बमोिजमको अविधिभ  बोलप  वीकृत गन अिधकारील े याद थप स ब धी कारबाही ि या नटुङ् याएमा 
स बि धत िनमाण यवसायी, उपभो ा सिमित, आपिूतकता सेवा दायक वा परामशदाताल ेआव यक िनणयको लािग ख रद 
स झौताको अविध समा  भएको सात िदनिभ  नगर मखु सम  िनवेदन िदन स नेछ । 
(७) उपिनयम (६) बमोिजम ा  भएको िनवेदनका स ब धमा एक तह मािथको अिधकारील ेछानिबन गरी सो िनवेदन ा  भएको 
प  िदनिभ  याद थप स ब धी कारबाही ि या टुङ् याउन ुपनछ। 
(८) यस िनयममा अ य  जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन यो िनयम ार भ हनु अिघ ख रद स झौता अनुसारको काम स प न 
भइसके तापिन याद समा  भएका कारण फरफारक हन नसकेका स झौताको हकमा नगरपािलकालाई थप आिथक ययभार नपन 
गरी एक पटकको लािग यो िनयम ार भ भएको तीस िदनिभ  बोलप  वीकृत गन अिधकारीले याद थप गरी स झौता 
बमोिजमको भु ानी तथा फरफारक गन स नेछ।  
(९) उपिनयम (८) बमोिजम याद थप गदा पवू िनधा रत ितपिूत िलइने छैन । 



(१०) यस िनयममा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन यो िनयम ार भ हनु भ दा त काल अिघ कायम रहकेो यव था 
तथा नेपाल सरकार मि प रषदक्ो िमित २०७८।०५।०३ को िनणय बमोिजम ख रद स झौताको याद थप गनको लािग 
नगरपािलका सम  िनवेदन परेका तर सो स ब धमा िनणय भइनसकेका ख रद स झौताको हकमा यो िनयम ार भ भएको िमितले 
तीस िदनिभ  याद थप स ब धमा िनणय ग रस नु पनछ । 
(११) यो िनयम ार भ हदँाका बखत स झौता बमोिजमको काम स प न नभएका र याद थप नभएका बा उपिनयम (२) बा (३) 
बमोिजम याद थप हन नस ने बा उपिनयम (१०) बमोिजम याद थपको लािग िनवेदन नपरेका वा य तो िनवेदन परेकोमा सो 
उपर याद थप नभएको ख रद स झौताको हकमा ख रद स झौता अ य गन, काय स पादन जमानत तथा अ य कुनै जमानत वा 
धरौटी राखेको भए सो समेत जफत गन र यसरी काम स प न नभएको कारणबाट हन गएको हानी नो सानी असलु उपर गरी 
िनजलाई चिलत कानून बमोिजम कारबाही गन समतेको िनणय स बि धत अिधकारीले यो िनयम ार भ भएको साठी िदन िभ  
ग रस नु पनछ। 
(१२) उपिनयम (११) बमोिजम कारबाही स ब धी िनणय गदा स झौता बमोिजमको काय जानाजानी बदिनयतपवूक वा 
लापरवाहीको कारण स प न नगरेको दिेखएमा नगरपािलकाले य तो िनमाण यवसायी, आपिूतकता सेवा दायक वा 
परामशदातालाई ऐनको दफा, ६३ बमोिजम कालोसचूीमा रा न सावजिनक ख रद अनगुमन कायालयमा लेखी पठाउनु पनछ । 
(१३) यस िनयम बमोिजम याद थपको कारबाही ि या समयमा नटुङ् याउने र याद थप भएका ख रद स झौताको काय गितको 
अनुगमन, मू याङ्कन र कारबाही समयमै नगन स बि धत पदािधकारी वा कमचारीलाई तालुक िनकायले चिलत कानून बमोिजम 
िबभागीय कारबाही गन ुपनछ ।” 
१८. मूल िनयमावलीको िनयम १३० मा संशोधन : मलू िनयमावलीको िनयम १३० को,- 
(१) ख ड (क) मा रहकेो "र" भ ने श द िझिकएको छ । 
(२) ख ड (ख) पिछ दहेायको ख ड (ग) थिपएको छः- 
“(ग) ख ड (क) बमोिजम पवू िनधा रत ितपिूत ितनपुन अिधकतम समय अविधिभ  पिन काय स प न नभएमा ख रद स झौता 
अ य गन ुपन ।” 
१९. मूल िनयमावलीको िनयम १३३ मा संशोधन: मलू िनयमावलीको िनयम १३३ को उपिनयम (३) पिछ देहायको उपिनयम 
(३क) थिपएको छ:- 
“(३) उपिनयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िनमाण कायको क तीमा असी ितशत काम स प न गरेको स झौता 
बमोिजमको काय स तोषजनक पमा भई चाल ुअव थामा रहकेो र िनधा रत समयमा काम स प न हने सिुनि त भएको ख रद 
स झौताको हकमा िनयम १३२ बमोिजम रािखएको रटे सन मनी वापत बैङ्क जमानत पेश गरी रटे सन मनी िफताको माग गरेमा 
य तो रटे सन मनी िफता िदन सिकनेछ । यसरी रटे सन मनी िफताको लािग पेश ग रन ेबैङ्क जमानतको याद िुट स चाउने 

अविधभ दा क तीमा एक मिहना बिढ अविधको हनु पनछ ।” 
२०. मूल िनयमावलीको िनयम १५९ मा संशोधनः मलू िनयमावलीको िनयम १५९ को उपिनयम (६) पिछ देहायको उपिनयम 
(६क), (६ख) र (६ग) थिपएका छन् : 
“(६) सावजिनक ख रद अनगुमन कायालयले ख रद स झौताको अिभलेख रा ने योजनको लािग िव तुीय अिभलेख णाली 
थापना गन ुपनछ । 

(६क) नगरपािलकाले िनमाणसगँ स बि धत ख रद स झौता गरेपिछ सोको संि  िववरण मािणत गरी उपिनयम (६क) बमोिजम 
थापना भएको िव तुीय णालीमा िवि  गन ुपनछ । 

(६ख) िव तुीय णाली तयार नभएस मको लािग नगरपािलकाले उपिनयम (६क) बमोिजमको िववरण आ नो कायालयमा 
अिभलेख राखी य तो िववरण सावजिनक ख रद अनगुमन कायालयमा पठाउनु पनछ ।” 


