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स्थानीय तहहरुमा क्षमता विकासका लावि आिश्यकता पवहचान िरिएका क्षेत्रहरुमध्ये स्थानीय कि एक
हो । िाउँपावलका तथा नििपावलकाका कममचािीहरुमा यस विषयमा सैद्धावततक ि व्यिहारिक ज्ञान ि
सीपमा अद्यािविक िनम प्रविक्षण मोड्यल
ु तयाि िने विम्मेिािी प्रदान ििे कोमा संघीय मावमला तथा
सामातय प्रिासन मतत्रालयप्रवत हावदमक आभाि व्यक्त िदमछु ।
नेपाल सिकाि संघीय मावमला तथा सामातय प्रिासन मतत्रालयको नेतत्ृ िमा स्थानीय विकास प्रविक्षण
प्रवतष्ठानले स्थानीय तहहरुको कममचािीहरुलाई स्थानीय कि प्रिासन प्रभािकािी बनाइ कायामतियन िनम
सक्षम बनाउने मख्ु य उद्देश्य िाखेि यो प्रविक्षण मोड्यल
ु तयाि िरिएकोछ । यस मोड्यल
ु मा प्रविक्षण
मािमदिमन, प्रविक्षण योिना, सत्र योिना, प्रस्तवु त सामाग्री, अभ्यासपत्र, सहभािीका लावि अध्ययन
सामाग्री तथा प्रविक्षण मुलयांकन औिािहरु समािेि िरिएको छ । यस प्रविक्षणबाट स्थानीय तहका
कममचािीहरुमा स्थानीय कि सम्बतिी ज्ञान ि सीपमा अवभिृवद्ध भइ िाउँपावलका ि नििपावलकाको कि
प्रिासन चस्ु त भई किबाट आम्दानी बृवद्ध हुने अपेक्षा िरिएको छ । यो अपेक्षा पिु ा भए नभएको थाहा
पाउन सहभािीहरुले प्रविक्षणको अवततम वदन कायमयोिना बनाउनेछन् ि त्यसका आिािमा प्रविक्षण
पश्चात पवन प्रविक्षण प्रदायक सस्ं थाले वनयवमत फलोअप ि आिश्यक सहयोि िनम आिश्यक हुतछ ।
यस प्रविक्षण मोड्यल
े वदने अपेक्षा वलइएको छ ।
ु बाट हुने प्रविक्षणले ७५३ िटै स्थानीय तहमा एउटै संदि
अतत्यमा, यस प्रविक्षण मोड्यल
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कममचािीहरुमा ितयिाद ज्ञापन िदमछु ।
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प्रशिक्षण मार्गदिगन

प्रशिक्षण सामग्रीबारे
स्थानीय विकासको काययसँग सम्बवधित स्थानीय तहहरूको प्रशासवनक एिं व्यिस्थापनसम्बधिी दक्षता अवििृवि गने
उद्देश्यले त्यस्ता वनकायहरूमा संलग्न जनप्रवतवनविहरू एिम् काययरत कमयचारीहरूलाई योजनाबि तररकाले उच्चस्तरीय
प्रवशक्षणको व्यिस्था गरी स्थानीय स्तरमा ती वनकायहरूको संस्थागत विकासमा सघाउ पर्ु याउन स्थानीय विकास
प्रवशक्षण प्रवत्ान नन २०४९ अधतगयत वि.स.ं २०५० सालमा स्थापना िएको यो एक स्िशावसत र सग्गव त सस्ं थाका
रूपमा रहेको छ । प्रवत्ानको मख्ु य उद्देश्य प्रवशक्षण स्थानीय विकास काययसँग सम्बवधित स्थानीय तहका व्यविहरूका
लावग आिश्यक पने प्रवशक्षणको व्यिस्था गने, प्रवशक्षण के धरद्वारा सञ्चालन गररने प्रवशक्षण काययरमसम्बधिी
अनसु धिान गने र प्रवशक्षण के धरद्वारा सञ्चालन गररने प्रवशक्षण काययरमलाई बढी उपयोगी तल्ु याउन तथा प्रवशक्षण
सामग्री तयार गनयका लावग समस्यामल
ू क अनसु धिान, परामशय सेिा तथा सचू ना सेिासम्बधिी काययरमहरू सञ्चालन
गने रहेको छ ।
यो प्रवशक्षण सामग्री सग्घीय मावमला तथा सामाधय प्रशासन मधलालयको वनदेशनमा स्थानीय विकास प्रवशक्षण
प्रवत्ानबाट तयार पाररएको हो । यस छ शिने प्रवशक्षण सामग्रीले स्थानीय कर प्रवशक्षणलाई प्रिािकारी बनाउन
प्रवशक्षकहरूलाई महत्त्िपणू य मागयदशयन हुने अपेक्षा गररएको छ ।

प्रशिक्षण सामग्रीको उद्देश्य
यस प्रवशक्षण सामग्रीको उद्देश्य गाउँपावलका/नगरपावलकाहरूमा कायायधियन गररने स्थानीय कर प्रवशक्षण काययलाई
प्रिािकारी र गणु स्तरीय बनाउनक
ु ा साथै प्रवशक्षण काययमा एकरूपता ल्याई प्रवशक्षणलाई सहिावगतामल
ू क बनाउनु हो ।

प्रशिक्षण सामग्रीको बनावट
यस प्रवशक्षण सामग्रीलाई चार खण्डमा वििाजन गररएको छ । पवहलो खण्डमा प्रवशक्षण सामग्री र यसको प्रयोग गने
तररका (Instsruction to user) उल्लेख गररएको छ । दोस्रो खण्डमा प्रवशक्षण योजना, प्रवशक्षण तावलका समािेश
गररएको छ । तेस्रो खण्डमा प्रवशक्षणका प्रत्येक सलका विययिस्तहु रूको पा योजना, पािरप्िाइधट स्लाइडहरू र
विययिस्तसु ँग सम्बवधित अध्ययन सामग्री समेवटएको छ िने अवधतम खण्डमा प्रवशक्षण मल्ू याग्कनका औजारहरू
समािेश गररएको छ । यसका विययिस्तहु रूलाई सग्वक्षप्तमा तल उल्लेख गररएको छ ।

१. प्रशिक्षण सामग्रीको प्रयोग गने तररका
यसमा प्रवशक्षण सामग्रीको पृ्िवू म, यसको उद्देश्य, प्रवशक्षण सामग्रीमा समािेश गररएका विययिस्तहु रू, प्रवशक्षण
सामग्री प्रयोग गने तररका, प्रवशक्षणका विविहरू र वतनको सञ्चालन प्रवरया, अध्ययन सामग्री, प्रवशक्षण
मल्ू याग्कनका औजारहरू, प्रवशक्षणका प्रयोगकताय आवद समािेश गररएको छ ।

२. प्रशिक्षण योजना
प्रवशक्षण योजना प्रवशक्षण सञ्चालनका लावग तयार पाररएको प्रवशक्षणको समग्र खाका हो । यसमा प्रवशक्षणका
सािारण र वनवदयष्ट उद्देश्य, प्रवशक्षणका विययिस्तु, प्रवशक्षण सञ्चालन विवि र प्रवशक्षण सामग्री उल्लेख गररएको छ ।
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३. प्रशिक्षण िैशनक ताशिका
प्रवशक्षण दैवनक तावलकामा हरे क वदनका वरयाकलाप र विययिस्तु र वतनका लावग आिश्यक समय उल्लेख गररएको
छ।

४. पाठयोजना
पा योजना हरे क सल सञ्चालनका लावग मागयदशयन हो । यसमा सलका सािारण र वनवदयष्ट उद्देश्य, सलका विययिस्तु,
प्रवशक्षण वरयाकलापको विस्तृत वििरण, प्रवशक्षण विवि, प्रवशक्षण सामग्री र आिश्यक समय उल्लेख गररएको छ ।
यसमा सलका वनवदयष्ट उद्देश्य हावसल िए िा िएनन् थाहा पाउनका लावग सल मल्ू याग्कन विविसमेत उल्लेख गररएको
छ।

५. पावरप्वाइन्ट स्िाइड
प्रवशक्षण सल सञ्चालनका लावग आिश्यक पािरप्िाइधट स्लाइडहरू यस सामग्रीमा रमबि रूपमा समािेश गररएका
छन् । सलका सािारण र वनवदयष्ट उद्देश्य, सलका विययिस्तुहरू, समहू कायय िा अभ्यास र सो अभ्यास सञ्चालनका
लावग गनयपु ने वरयाकलाप पवन पािरप्िाइधट स्लाइडमा उल्लेख गररएको छ ।

६. अध्ययन सामग्री
प्रवशक्षणका विययिस्तु र प्रस्ततु ीकरणसँग सम्बवधित सामग्रीहरूको विस्तृत वििरण अध्ययनसामग्रीका रूपमा यस
सामग्रीविल समािेश गररएको छ । यी सामग्रीहरूलाई प्रवशक्षण सलका आिारमा छुट्याई रमबि रूपमा व्यिवस्थत
गररएको छ ।

७. प्रशिक्षण मूल्याङ्कनका औजारहरू
प्रवशक्षणको प्रिािकाररता मापनका लावग वनम्नवलवखत औजारहरू समािेश गररएका छन् ।

(क) प्रशिक्षणपवू व र प्रशिक्षणपश्चात् जानकारी
यसअधतगयत प्रवशक्षणका विययिस्तहु रूमा सहिागीहरूको बझु ाइको अिस्था थाहा पाउन प्रवशक्षणका
विययिस्तहु रूसँग सम्बधिी प्रश्नहरू वनिायरण गरी प्रवशक्षणको सरुु मा पिू य जानकारी र अधतमा पश्चात् जानकारी वलइधछ।
यसले प्रवशक्षणका कारण सहिागीहरूको ज्ञान र वसपमा आएको पररितयन मापन गनय सहयोग गदयछ ।

(ख) िैशनक पृष्ठपोषण फाराम
हरे क वदनको अधतमा वदनिरर िएका छलफलहरूमा सहिागीहरूको वसकाइ थाहा पाउन दैवनक पृ्पोयण फारामको
प्रयोग गररधछ । यसबाट सहिागीहरूले वसके का र वसके का कुरालाई कहाँ र कसरी प्रयोग गने िधने बारे मा र
प्रवशक्षणलाई अझ प्रिािकारी सिु ार गनयपु ने सझु ाि पाउन सवकधछ ।
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(ग) प्रशिक्षण सुधारका िाशग प्रश्नाविी
यो प्रश्नािली प्रवशक्षणको अधत्यमा सहिागीलाई वितरण गरी उनीहरूको प्रवतवरया वलन प्रयोग गररधछ । यसबाट (१)
प्रवशक्षणको समग्र मल्ू याग्कन, (२) सहजकतायप्रवतको दृवष्टकोण, (३) प्रवशक्षणमा उपल्ि गराइएका पा ् यसामग्रीको
प्रिािकाररता, (४) प्रवशक्षणका विययिस्तक
ु ो उपयि
ु ता र (५) प्रवशक्षणमा प्रयोग िएका प्रवशक्षण विविहरूको
साधदवियकता जाँच गररधछ ।

प्रशिक्षण कायवक्रमको मूल्याङ्कन
प्रवशक्षण काययरमको प्रिािकाररतालाई मख्ु यतः चारिटा तहमा मल्ू याग्कन गररनपु दयछ । सहिागीहरूको
प्रवशक्षणप्रवतको प्रवतवरया, उनीहरूको वसकाइको स्तर, प्रवशक्षण काययरमले सहिागीहरूको दैवनक व्यिहार र
उनीहरूको दैवनक काययसम्पादनमा ल्याएको पररितयन र सो पररितयनको पररणामस्िरूप समग्र संस्थाको काययसम्पादनमा
आएको पररितयनलाई प्रवशक्षण प्रिािकाररता मल्ू याग्कनका आिार बनाइनु पदयछ ।

प्रशिक्षण सामग्रीको प्रयोग शवशध
स्थानीय कर प्रवशक्षणको प्रस्तवु तलाई व्यिवस्थत र पूणय गराउनका लावग पा योजनाको अनसु रण गनयपु दयछ । यस
सामग्रीमा व्यिस्था गररएको पा योजनालाई अनसु रण गरी सहज तररकाले सल सञ्चालन गनय वरयाकलाप
शीययकअधतगयत विययिस्तल
ु ाई विस्तृत रूपमा प्रस्ततु गररएको छ । विययप्रस्तवु त अगावड विययप्रवत रुवच जगाउने,
विययको महत्त्ि दसायउने जस्ता कायय प्रवशक्षक आफै ँ ले विकास गरी सल सञ्चालन गनय सक्ने छन् । प्रवशक्षकले
विययिस्तक
ु ो अध्ययन सामग्री राम्रोसँग अध्ययन गरी विययको प्रिािकारी प्रस्ततु ीकरणका लावग आिश्यक दृश्य
सामग्रीको तयारी/सग्कलनसमेत गनय सक्ने छन् । यसका साथै प्रवशक्षकले प्रवशक्षण सामग्रीमा उल्लेख गररएका
पािरप्िाइधट स्लाइड र अध्ययन सामग्रीमा समािेश गररएका वचल, चाटय, ग्राफ आवदलाई आिश्यकताअनसु ार वतनको
आकार विस्तार गरी प्रस्ततु गनय सक्ने छन् । सलहरूको प्रस्ततु ीकरणका लावग वसलवसलेबार रूपमा पािरप्िाइधट
स्लाइडहरू समािेश गररएको छ । प्रवशक्षणको प्रिािकाररता र प्रवशक्षण प्रिािकाररताको मापनका लावग प्रवशक्षण
मल्ू याग्कनका औजारहरूसमेत सामग्रीमा समािेश गररएका छन् । वतनलाई उपयि
ु तररकाले प्रयोग गररनु आिश्यक छ
।

अध्ययन सामग्री
प्रस्ततु सामग्रीमा समािेश गररएका अध्ययन सामग्रीहरू स्थानीय कर प्रवशक्षणसँग सम्बवधित विविधन वनकायहरूका
प्रकाशन, प्रवशक्षण सामग्री, नेपाल सरकारले गरे का नीवतगत व्यिस्थाहरू आवदलाई आिार मानी तयार गररएको छ ।
यी अध्ययन सामग्रीहरू के िल सधदिय सामग्री माल हुन् । वयनलाई समय समयमा अद्यािविक गराउनु पदयछ ।
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प्रशिक्षण सामग्रीको प्रयोगकताव
यो प्रवशक्षण सामग्री स्थानीय कर प्रवशक्षणमा रुवच राख्ने जोसक
ु ै का लावग उपयोगी हुने छ । यो विशेय गरी स्थानीय
कर प्रवशक्षण सहजकतायहरूलाई ध्यानमा राखी तयार पाररएको छ तर यस सामग्रीको उपयि
ु ताको हर गने जोसक
ु ै ले
पवन यसको प्रयोग गनय सक्ने छन् । यसका प्रयोगकतायले यसमा उवल्लवखत विवि, प्रवरया, समय, सामग्री जस्ता
पक्षहरूलाई हुबहु उतानयिु धदा यसमा उवल्लवखत मागयदशयन र स्थानीय पररिेशअनसु ार यसलाई सहयोगी सामग्रीका
रूपमा बझु रे प्रयोग गनयु उपयुि हुने छ । स्थानीय पररिेशअनसु ार यस वनदेवशकाको मल
ू ममयलाई ध्यानमा राखी
सहजकताय/प्रवशक्षकले अधय रचनात्मक गवतविविसमेत अँगाल्न सक्ने छन् ।

प्रशिक्षण शवशध र प्रयोग तररका
प्रवशक्षकको सहजीकरणलाई व्यिवस्थत गनयका लावग पा योजनामा प्रवशक्षण विविहरू उल्लेख गररएका छन् । प्रवशक्षण
काययरमलाई सहिावगतामल
ू क र प्रिािकारी बनाउन वनम्न विविहरू प्रयोग गनय सवकने छ ।

क) समूह छिफि
सहिावगतामल
ू क प्रवरयाबाट प्रवशक्षण सञ्चालन गनयका लावग समहू छलफल एक महत्त्िपणू य विवि हो । समहू
छलफलका लावग वनम्न प्रवरया अपनाउनपु ने हुधछः





समहू वििाजन गदाय सकिर सहिागी सग्ख्या बराबर बनाउने, सहिागीको स्तरलाई ध्यान वदने ।
समहू छलफलका लावग विययिस्तु वकटानी गने ।
छलफलको विययअनुसार स्थान र समय वनिायरण गने ।
सहजकतायले छलफल प्रवरया बताउने । जस्तैः
o समहू मा संयोजक, प्रवतिेदक चयन गने ।
o समहू मा सबैको िनाइ समेवटनुपने ।
o समहू को वनचोड ु लो कागजमा तयार गने ।
o संयोजकले समहू कायय प्रस्ततु गने आवद ।
 समहू मा खल्ु ला छलफल चलाउन प्रेररत गने ।
 सहजकतायले छलफलको सधदिय र विययिस्तल
ु ाई आिार मानी आफ्नो वनष्कयय वदने ।

ख) खेि
खेल विविले विययिस्तल
ु ाई सवजलै प्रस्ट पानय सहयोग गदयछ । खेल विविबाट वसके का वसकाइहरू वचरस्थायी हुधछन् ।

सञ्चािन प्रशक्रया
 खेलको प्रकृ वतअनसु ार सहिागी सग्ख्या छनोट गने । शारीररक शवि प्रयोग गनयपु ने खेल िए शारीररक रूपमा
अशि व्यविलाई उसको अनुमवतमा बावहर राख्ने ।
 लैग्वगक संिदे नशीलताका पक्षमा ध्यान वदने ।
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समय वनिायरण गने । खेललाई २० वमनेटिधदा बढी समय वदनु उपयि
ु हुदँ नै ।
खेलमा पालना गनयपु ने नीवतवनयम प्रस्ट पाने ।
खेलका लावग आिश्यक सामग्री तयार गने ।
खेल सवकएपवछ खेलबाट िएका वसकाइहरू छलफल गने ।
खेलका लावग सबैलाई िधयिाद वदने ।

ग) प्रश्नोत्तर
कुनै विययिस्तुबारे सहिागीहरूको बझु ाइ थाहा पाउनका लावग प्रश्न गने, उत्तर वलने र सोअनसु ार सहजकतायले
विययिस्तु प्रस्ट पाने प्रवरया नै प्रश्नोत्तर विवि हो । यसले सहिागीहरूको ध्यान विययिस्तप्रु वत आकवययत गनय मदत
गदयछ । सहजकतायले प्रश्नोत्तर वसपमा विशेय ध्यान पयु ायउनु पदयछ ।

घ) साना समूह छिफि
यो विवि प्रवशक्षण काययका सधदियमा वछट्टै छलफल गरी तत्कालै विययिस्तक
ु ो वनष्कययमा पर्ु याउन उपयोगी हुधछ । २/३
जना सहिागीवबच बसेकै स्थानमा आमनेसामने िई यो विविमाफय त विययिस्तक
ु ो वनचोड वनकाल्न सवकधछ । यस
विविले वसकाइलाई मतू य रूप वदन मदत गदयछ ।

सञ्चािन प्रशक्रया






सहजकतायले छलफलको वियय र समय वनिायरण गने ।
नवजकै का २/३ जना सहिागीलाई आमनेसामने बस्न िधने ।
छलफल गनय लगाउने । छलफलका मख्ु य कुरा वटपोट गनय िधने ।
छलफलको वनचोडलाई मेटाकाडय वदई लेख्न लगाउने ।
छलफल सवकएपवछ रवमक रूपमा सहिागी समहू लाई आफ्नो वनचोड प्रस्ततु गनय लगाउने, छलफल गने,
काडय सफ्ट बोडयमा टास्ने ।
 सहिागीको प्रस्तवु तपश्चात् सहजतायले विययिस्तक
ु ो सधदिय र तात्पयय वमलाई वनष्कयय वनकाल्ने ।

ङ) मशस्तष्क मन्थन
सहिागीले आफ्नो विचार मधथन गरी विययिस्तुलाई वनणययमा पर्ु याउने विवि नै मवस्तष्क मधथन विवि
(Brainstorming) हो ।

सञ्चािन प्रशक्रया





छलफलको वियय / प्रश्न प्रस्ट रूपमा राख्ने ।
सोच्नका लावग समय वदने ।
सहिागीहरूका विचारलाई सग्गव त गददै  वटपोट गने, छलफल चलाउने ।
िनाइलाई वनष्कययमा पर्ु याउने ।
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च) अभ्यास
सहिागीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा वसकाइ आजयन गनय यो विवि महत्त्िपणू य हुधछ । यो विवि जीिन र जगतसँग सम्बवधित
घटनामा आिाररत कुराहरू प्रस्ट पानय प्रयोग गररधछ ।

सञ्चािन प्रशक्रया





सहजकतायले घटना िा सिाल समहू वबच राख्ने ।
विययअनसु ार समय वनिायरण गने ।
सिालका वनष्कयय वनकाल्न लगाउने ।
अभ्यासबाट वनकावलएको वनष्कययलाई सहजकतायले छलफल चलाई अवधतम वनष्कयय वनकाल्ने ।

ज) िघु प्रवचन
यो प्रवशक्षणको सबैिधदा महत्त्िपणू य विवि हो । यसमाफय त विययिस्तल
ु ाई सहिागीहरूसमक्ष सहज रूपमा प्रस्ततु गनय
सवकधछ । नामअनसु ार नै यो विविमाफय त गररने प्रस्ततु ीकरण छोटो र सहिावगतामल
ू क हुनु पदयछ । प्रवशक्षकले एकोहोरो
रूपमा लामो समयसम्म प्रस्तुतीकरण गनयु हुदँ नै । प्रस्ततु ीकरणका वसलवसलामा सहिागीहरूलाई पवन संलग्न गराउँदै
जानु पदयछ ।

प्रशिक्षकिाई प्रश्नः
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

सलका विययिस्तुको राम्ररी अध्ययन गनयिु एको छ ?
सल सञ्चालनका लावग पा योजनाको अध्ययन गनयिु एको छ ?
सहिागीहरूको पृ्िवू म तथा स्तरका बारे मा सोच्नुिएको छ ?
सलका लावग चावहने आिश्यक प्रवशक्षण सामग्रीहरू जटु ाउनिु एको छ ?
प्रस्ततु ीकरणका बँदु ाहरूको राम्ररी अध्ययन गनयिु एको छ ?
प्रस्ततु ीकरणमा बढी महत्त्ि वदनपु ने बँदु ाहरूको वनक्योल गनयुिएको छ ?
प्रस्ततु ीकरणमा विशेय जोड वदनका लावग आिश्यक उदाहरणहरूको चयन गनयिु एको छ ?
प्रवशक्षण सारांशका बँदु ाहरू तय गनयिु एको छ ?
सलप्रवत रुवच जगाउन तथा सहिावगता बढाउन आिश्यक पने विविहरूको चयन गनयिु एको छ ?
समयविल सल परू ा गनय राम्ररी योजना गनयिु एको छ ?
सल सञ्चालनका लावग आिश्यक पने िौवतक सामग्रीहरू, जस्तैः सेतो पाटी, वफ्लपचाटय, खैरो कागज,
मेटाकाडय, माकय र, मावस्कग टेप, कागज, कलम, कै ँची, वचलहरूको व्यिस्था गनयिु एको छ ?
प्रवशक्षण हल, बसाइ व्यिस्थापन, को ाको तापरम, हािा, प्रकाश इत्यावदका बारे मा सोच्निु एको छ ?
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प्रशिक्षण योजना

प्रशिक्षण योजना
मोड्युल/शिषय
शमशि
स्थान
सहजकिाा
लशक्षि सहभागीह?

स्थानीय कर
नगरपालिका गाउँपालिका

 गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका कर्मचारीहरू
साधारण उद्देश्य
 सहभागीहरुको स्थानीय कर वारे र्ा ज्ञान र सीपर्ा अलभवृलि भए स्थानीय तहर्ा त्यसको प्रभावकारी रुपर्ा
व्यवस्थापन गनम सक्षर् हुनेछ ।
शनशदाष्ट उद्देश्यहरू यस प्रलिक्षणको अन्तर्ा सहभागीहरूिे
 राजस्वको अवधारणागत लवकास र यसको तीनतहको सरकारर्ा के कसरी अविम्वन गररएको छ सवि पक्ष र आधारभतु
सधु ारका पक्षहरु लनर्ामण गनम सक्नेछन् ।
 एलककृ त आलथमक संकेत बलगमकरणका र व्याख्याबाट राजस्व संकेतहरुको लवस्तृत व्याख्या गरी सोलह आधारर्ा आयका
श्रोतको वलगमकरण र लवष्िेिण गने क्षर्ता बढ्ने छ ।
 सलचचत कोषको अवधारणा सलहत स्थानीय तहर्ा प्रयोगर्ा आएका राजस्व खाताहरु र िेखाङकन लवलधको सम्वन्धर्ा
ज्ञान र सीपको लवकास भएको हुनेछ ।
 स्थानीय तहर्ा राजस्व सधु ार योजनाका क्षेत्र के के हुन, कसरी तयार गने र कायमन्वयनर्ा िैजाने भन्ने सम्वन्धर्ा
व्यवहारीक ज्ञान हालसि गरी राजस्व सधु ार योजना तयारीर्ा र्हत्वपणु म योगदान गनम सक्ने क्षर्ता लवकास हुनेछ ।
 स्थानीय राजस्व परार्िम सलर्लतको र यसको कार् कतमव्य अलधकारका सम्बन्धर्ा ज्ञान प्राप्त गनम सक्नेछन् ।
 स्थानीय तहर्ा राजश्वको ठे क्का व्यवस्थापन लवलभन्न लवलधहरुबाट गनम सक्नेछ ।
 स्थानीय तहर्ा लवज्ञापन कर तथा र्नोरचजन, व्यवसाय कर र बहाि करको व्यवस्थापन गनम सक्नेछन् ।
 सहभागीहरु स्थानीय तहर्ा गैर कर राजस्व र यसका श्रोतहरु बारे र्ा ज्ञानको अलभवृलि भएको हुनेछ ।
 स्थानीय कर प्रिासन सम्वन्धर्ा थप स्पष्टता हुनेछ ।
शिशधिः
 र्लस्तष्क र्न्थन, सर्हू अभ्यास, खेि, िघु प्रवचन, प्रश्नोत्तर, लचत्र छिफि, र्ालर्िा अध्ययन, श्रव्यदृश्य आलद ।
हरे क लदनको अन्तर्ा लदनभर छिफि भएका लवषयवस्तक
ु ो सङ्क्षेपीकरण गने ।
 दोस्रो लदन पलहिो लदन सचचािन भएका गलतलवलधको पनु रविोकनबाट सत्र सरुु आत गने ।
 व्यावहाररक अभ्यासका िालग आवश्यक फारार् अभ्यास लसटहरू तयार गने ।
आिश्यक सामग्री, उपकरण र स्रोिसाधनिः
ल्यापटप, प्रोजेक्टर, ह्वाइटबोर्म, लस्िन, प्वाइन्टर, लपनबोर्म, क्यार्रा, लप्रन्टर, फारार्हरू, हालजरी रलजस्टर, ब्राउनलसट,
न्यजु लप्रन्ट, बोर्मर्ाकम र, परर्ानेन्ट र्ाकम र, र्ेटा कार्म, र्ालस्कङ टेप, कै ँची, स्के ि, स्ट्यापिर, थर्लपन, पेपर लक्िप,
सादाकागज, चक्िेट आलद ।
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सहभागीहरूका लाशग आिश्यक सामग्रीिः
नोटबक
ु , र्टपेन, रे कर्म फाइि, लससा किर्, र्ेटाउ, पेलन्सि कटर
सहभागीहरूको प्रलिक्षण हिर्ा बसाइ व्यवस्था:

Projector
Screen

शिशिधिः
१. प्रलिक्षण कोठाको उपिब्धता र सहभागी सङ्ख्याका आधारर्ा सहभागीहरूको बसाइ व्यवस्था लर्िाउने ।
२. पलहिो लदन सचचािन भएका गलतलवलधको पनु रविोकनबाट दोस्रो लदनको सत्र सरुु आत गने ।
३. व्यावहाररक अभ्यासका िालग आवश्यक फारार्/लसटहरू तयार गने ।
४. हरे क लदनको अन्त्यर्ा लदनभर छिफि भएका लवषयवस्तक
ु ो सङ्क्षेपीकरण गने ।
५. प्रलिक्षणका अन्त्यर्ा प्रलिक्षण अवलधभर छिफि भएका लवषयवस्तहु रूको सारसङ्क्षेप प्रस्ततु गने ।
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"An Autonomous, Professional, Client
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Institute of Excellence in the area of
Local-Self Governance."

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

LDTA >>>

स्थानीय कर प्रशिक्षण

नेपाि सरकार
सङ् घीय र्ालर्िा तथा सार्ान्य प्रिासन र्न्त्रािय

कायािाशलका
सर्य

पलहिो सत्र
दोश्रो सत्र
तेश्रो सत्र
१४४५–
चौथो सत्र
१०३०–
१२१५–
१०४५
१३१५
लर्लत
०९०० – १०३०
१०४५ – १२१५
१३१५ – १४४५
१५००
१५०० – १६३०
प्रलिक्षण कायमिर् िभु ारम्भ,
पररचय, सर्हू र्ान्यता
एलककृ त आलथमक संकेत
लनधामरण, अपेक्षा सक
राजस्वको पररचय र स्थानीय
स्थानीय सरकार आलथमक ऐन र
ं िन,
पलहिो लदन
वलगमकरण र व्याख्या (स्थानीय
प्रलिक्षण लवलध, उद्देश्य र
तहर्ा राजस्व पररचािन
राजस्व खाता व्यवस्थापन ३
तहका राजस्व लविेष)
लवषयवस्तक
ु ो स्पष्टता पवू म
जानकारी
स्थानीय राजस्व परार्िम
स्थानीय तहर्ा राजस्वको ठे क्का
स्थानीय तहर्ा राजस्वको ठे क्का
दोश्रो लदन राजस्व सधु ार योजना
सलर्लत र यसको कार्
व्यवस्थापन: खल्ु िा बोिकबोि
व्यवस्थापन
कतमव्य
लवलध (अभ्यास)
लचया
खाना
लचया
स्थानीय तहर्ा राजस्वको ठे क्का
स्थानीय तहर्ा राजस्वको
स्थानीय तहर्ा राजस्वको ठे क्का
स्थानीय तहर्ा राजस्वको
व्यवस्थापन: लसिबन्दी दरभाउ पत्र
ठे क्का व्यवस्थापन:
व्यवस्थापन: लसिबन्दी दरभाउ
ठे क्का व्यवस्थापन:
लवलध (लसिबन्दी दरभाउ पत्रबाट
तेश्रो लदन
लसिबन्दी दरभाउ पत्र लवलध
पत्र लवलध
लसिबन्दी दरभाउ पत्र लवलध
ठे क्का सम्झौता र सोको
(कायम लवलध र सचू ना
(लसिबन्दी दरभाउ पत्र खोल्ने
(कागजात तयारी अभ्यास)
कायामन्वयन लववाद सर्ाधान सलहत
प्रकासन अभ्यास)
तथा र्ल्ु याकंन अभ्यास )
र्ल्ु याकंन अभ्यास)
स्थानीय तहर्ा राजस्वको
स्थानीय तहर्ा राजस्वको
स्थानीय तहर्ा राजस्वको ठे क्का
स्थानीय तहर्ा राजस्वको ठे क्का
चौथो लदन ठे क्का व्यवस्थापन: बोि पत्र
ठे क्का व्यवस्थापन: बोि पत्र
व्यवस्थापन: बोि पत्र लवलध
व्यवस्थापन: बोि पत्र लवलध (बोि
लवलध (बोि पत्रको
लवलध (कायम लवलध र सचू ना
(बोि पत्र खोल्ने तथा र्ल्ु याकंन
पत्रबाट ठे क्का सम्झौता र सोको
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कागजात तयारी अभ्यास)

प्रकास अभ्यास)

अभ्यास)

पाँचौ लदन

स्थानीय तहर्ा राजस्वको
ठे क्का व्यवस्थापन: Build
Operate Transfer लवलध
(कायम लवलध र सचू ना प्रकास
अभ्यास)

स्थानीय तहर्ा राजस्वको
ठे क्का व्यवस्थापन: Built
Operate Transfer लवलध
(Build Operate
Transfer को
कागजात तयारी अभ्यास)

स्थानीय तहर्ा राजस्वको ठे क्का
व्यवस्थापन: Build Operate
Transfer लवलध
(Build Operate Transfer
खोल्ने तथा र्ल्ु याकंन अभ्यास)

छै ठौ ँ लदन

लवज्ञापन कर, व्यवसाय कर र
बहाि कर

गैर कर राजस्व र स्थानीय
तहर्ा यसर्ा श्रोतहरु

कर प्रिासन तथा राजस्व
व्यवस्थापनर्ा लवद्यतु ीय सचू ना
प्रलवलधको प्रयोग
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कायामन्वयन लववाद सर्ाधान सलहत
र्ल्ु याकंन अभ्यास)
स्थानीय तहर्ा राजस्वको ठे क्का
व्यवस्थापन: Build-Operate
Transfer लवलध
(Build Operate Transfer
बाट ठे क्का सम्झौता र सोको
कायामन्वयन लववाद सर्ाधान सलहत
र्ल्ु याकंन अभ्यास)
प्रलिक्षण र्ल्ू याकंन,
पश्चात जानकारी र प्रलिक्षण
सर्ापन

सत्र योजना

सत्र योजना
मोडुलः स्थानीय कर

सत्रः १
समयः ९० मिनेट

सत्र विषयः शभु ारम्भ, पररचय, उद्देश्य, अपेक्षा सङ्कलन, सिहू िान्यता, प्रमशक्षण पर्ू व जानकारी
साधारण उद्देश्यः यस सत्रको अन्तिा सहभागीहरू प्रमशक्षणको उद्देश्यबारे प्रष्ट हुनेछन् ।
वनवदिष्ट उद्देश्यः सत्रको अन्तिा सहभागीहरू
 एक आपसिा पररमचत हुनेछन् ।
 प्रमशक्षण अर्मििा छलफल गररने िख्ु य मर्षयर्स्तक
ु ो र्ारे िा जानकारी पाउनेछन् ।
 मर्षयर्स्तु र्ारे िा पर्ू व जानकारीको अर्स्था उपलब्ि हुनेछ ।
सत्रका मुख्य विषयिस्ुः







प्रमशक्षणको शभु ारम्भ
प्रमशक्षणको उद्देश्य
पररचय
अपेक्षा सङ्कलन
प्रमशक्षणका मर्षयर्स्तु, आिारभतू मनयि, मजम्िेर्ारी आमि
प्रमशक्षण पर्ू व जानकारी
प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप

अिवध
वमनेटमा

वियाकलाप १ िुभारम्भ
 सहभागीहरु र अमतमथहरुको उपमस्थमतसंगै
रामरियगानका लामग अनरु ोि गनवहु ोस् ।
 स्र्ागतसमहत कायवक्रिको उद्देश्यबारे प्रकाश
पानवहु ोस् ।
 प्रिख
ु अमतमथबाट ब्यानर पढी कायवक्रिको
औपचाररक शभु ारम्भ गनवहु ोस् ।
 अमतमथहरुबाट कायवक्रिको सफलताको
शभु कािना िन्तव्यका लामग अनरु ोि गनहु ोस् ।
 कायवक्रिको अध्यक्षबाट शभु ारम्भ िन्तव्यसमहत
सत्र मर्सजवनका लामग अनरु ोि गनवहु ोस् ।

२५
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प्रविक्षण –
वसकाई
सामाग्री

िेटाकार्व,
व्यानर,

कै विय्

अमतमथहरू र
अमतमथहरूको िन्तव्य
व्यर्स्थापन अर्श्यकता
अनसु ार गनवहु ोस् ।

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप

अिवध
वमनेटमा

वियाकलाप २ पररचय
 सबै सहभागी, सहजकताव (प्रमशक्षक) र अन्य
उपमस्थत व्यमिहरुलाई आफ्नो नाि, ठे गाना, पि,
समं क्षप्त कायव अनभु र्समहत आफ्नो पररचय मिन
लगाउनहु ोस् ।
वियाकलाप ३ अपेक्षा सङ्कलन
 सहभागीहरूलाई प्रमशक्षणबाट गररएको
अपेक्षालाई िेटाकार्विा लेख्न लगाउनहु ोस् ।
 िेटाकार्वहरुलाई एक एक गरी पढ्िै ब्राउन पेपर र्ा
बोर्विा टााँस्नहु ोस् ।
 आएका अपेक्षालाई एकै मकमसिका आसय
भएका कार्वलाई एकै ठााँउिा राख्नहु ोस् ।
 प्रमशक्षणको मर्षयर्स्तु र सहभागीको अपेक्षा
मिलान गनवहु ोस् ।
 सहभागीहरुबाट आएका अपेक्षाहरु के कमत
हिसम्ि यस प्रमशक्षणले सम्बोिन गनव सक्छ भन्ने
प्रष्ट पानवहु ोस ।

प्रविक्षण –
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

१५

वियाकलाप ४ विषयिस्ुको जानकारी
 सहभागीहरुले ल्याएका अपेक्षाहरुलाई मिलान गिै
प्रमशक्षणिा छलफल गररने मर्षयर्स्तहु रु
जानकारी गराउनहु ोस ।
वियाकलाप ५ समुह मान्य्ा, वजम्मेिारी आवद
 प्रमशक्षण प्रभार्कारीताको लामग हरे क मिनको
प्रमशक्षण अर्मििा सिहू िान्यतालाई
सहभागीहरुसंग छलफल गरी न्यजू मप्रन्टिा लेख्
म पालना गनव लगाउनहु ोस ।
 आर्श्यकता परे िा मर्मभन्न मजम्िेर्ारी बााँर्फााँर्
(ररपोमटङ, सिय व्यर्स्थापक, िनोरञ्जनकताव
आमि) गराउनहु ोस् ।
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१५

िेटाकार्व,
िाकव र, पसु
मपन, ग्लु
स्टीक,
िामस्कङ टेप,
ब्राउन पेपर

५

ब्राउन पेपर,
िाकव र,
न्यजू मप्रन्ट पेपर

५

ब्राउन पेपर,
िाकव र,
न्यजू मप्रन्ट पेपर,
पार्रप्र्ाइन्ट
स्लाइर्

यमि सहभागीबाट
मर्षयर्स्तु भन्िा मभन्न
अपेक्षाकार्व आएिा
अलग राख्नहु ोस् ।

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप

अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण –
वसकाई
सामाग्री

१०

प्रमशक्षण पर्ू व
परीक्षण फाराि

१०

ब्राउन पेपर,
फ्लीप चाटव,
प्रमशक्षण
तामलका

वियाकलाप ६ प्रविक्षण पिू ि जानकारी
 सहभागीहरुलाई प्रमशक्षण पर्ू व जानकारी फाराि
मर्तरण गनवहु ोस् ।
 उि फाराि कसरी भने सबैलाई स्पष्ट पानवहु ोस् ।
 सबै सहभागीहरुबाट फाराि संकलन गरी सके पमछ
यसबाट आएको नमतजालाई हािी प्रमशक्षणको
अन्तिा गररने पश्चात जानकारीको नमतजासाँग
तल
ु ना गनेछौं भन्नहु ोस ।
वियाकलाप ७ प्रविक्षणको साधारण उद्देश्य,
वनवदिष्ट उद्देश्यहरु, प्रविक्षण विवध र प्रविक्षण
्ावलका
 प्रमशक्षकले प्रमशक्षणको बारे िा फ्लीप चाटविा
तयार पारे को प्रमशक्षणको सािारण उद्देश्य, मनमिवष्ट
उद्देश्यबारे बताउनहु ोस् ।
 प्रमशक्षणका मर्मिहरु जानकारी गराउनहु ोस् ।
 प्रमशक्षण तामलकाको जानकारी तथा तामलका
मर्तरण गनवहु ोस् ।
वियाकलाप ८ सत्र सक्ष
ं ेपीकरण र अग्रसम्िन्ध
 सिग्र प्रमशक्षण सहभामगतािल
ू क ढंगबाट अगामर्
बढ्ने कुराको अर्गत गराउनहु ोस् ।
 िोश्रो सत्र सम्र्न्िी जानकारी गराउनहु ोस् ।

५
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कै विय्

सत्र योजना
मोडुलः स्थानीय कर

सत्रः २
समयः ९० मिनेट

सत्र विषयः राजस्र्को पररचय र स्थानीय तहिा राजस्र् पररचालन
साधारण उद्देश्यः
 राजस्र्को अर्िारणागत मर्कास र यसको तीनतहको सरकारिा के कसरी अर्लम्र्न गररएको छ सर्ल पक्ष र आिारभतु
सिु ारका पक्षहरु मनिावण गनव सक्नेछन् ।
वनवदिष्ट उद्देश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा





राजस्र्को अर्िारणागत मर्षयिा ज्ञान प्राप्त गनवु
नेपालिा प्रचलनिा रहेका राजस्र् सम्र्न्िी ऐन बारे जानकारी प्राप्त गनवु
सघं ीयतािा राजस्र्का क्षेत्र र तहगत अमिकार सम्र्न्ििा नीमतगत व्यर्स्था बारे जानकारी प्राप्त गनवु
राजस्र् संकलन र पररचालनिा स्थानीय तहले खेल्नपु ने भमु िका

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः






राजस्र्को पररचय
करको पररचय
गैरकरको पररचय
नेपाल सरकारका राजस्र्हरु
प्रिेश सरकारका राजस्र्हरु

 स्थानीय सरकारका राजस्र्हरु
अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप
मक्रयाकलाप १ स्थानीय तहलाई मर्त्तीय हस्तान्तरणका
श्रोतहरु के के हुन भमन सहभागीहरुको ध्यानाकषवण
गनवका लागी brainstorming गनव लगाउने।
मक्रयाकलाप २ कर र गैह्र कर राजस्र्को पररचय
अर्िारणा काननु ी व्यर्स्थाको बारे िा व्याख्या गने।
14

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

५

िेटाकार्व

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप

अिवध
वमनेटमा

मक्रयाकलाप ३ संर्िै ामनक रुपिा तहगत क्षेत्रामिकारको
मर्षयिा पररचय क्षेत्रामिकारबारे व्याख्या गने।

१०

मक्रयाकलाप ४ संघीय सरकारको राजस्र् क्षेत्रामिकार ।

१५

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण
पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण
पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने
सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने
सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ८ स्थानीय तहिा राजस्र् संकलन र
पररचालनिा िेमखएका अर्सर सिस्या र चनु ौमतहरु र
सिु ाररनपु ने पक्षहरु बारे चचाव गने।

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ७ सत्रको िल्ु याङ्कन तथा संक्षेमपकरण
 स्थानीय तह सबल हुन राजस्र्को कस्तो भमु िका
रहला भन्न लगाउने।
 राजस्र्को प्रशासन गनव अपनाउनपु नव मर्मर्ि
पक्षहरु भन्नहु ोस ।
स्थानीय तहले राजस्र् संकलनलाई प्रभार्कारी
र्नाउन गररएका प्रयासहरु के के रहेछन भमन
प्रस्नोत्तर गरर कक्षा प्रभार्कारीता र बझु ाई िापन
गने।
उल्लेमखत प्रस्नहरुिा स्र्िल्ु याङकन गनव लगाउने।
सत्रको संक्षेमपकरण
 सत्र िल्ु याङ्कन पस्चात् भएका मर्षयर्स्तु स्पष्ट
पािै अर् यस पछार्ीको सत्रको बारे िा रहने
मर्षयर्स्तु समहत यो सत्र अन््य गने।

१०

सहभामगहरुसाँग
छलफल गने।

सहजकतावले पमहले नै
प्रस्न तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ५ प्रिेश राजस्र् क्षेत्रामिकार बारे िा मर्स्तृत
रुपिा जानकारी गराउने।
मक्रयाकलाप ६ स्थानीय तहिा राजस्र् क्षेत्रामिकार र
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनिा राजस्र् सम्र्मन्ि
अमिकार क्षेत्र।

१५
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सत्र योजना
मोडुलः स्थानीय कर

सत्रः ३
समयः ९० मिनेट

सत्र विषयः एमककृ त आमथवक संकेत र्मगवकरण र व्याख्या (स्थानीय तहका राजस्र् मर्शेष)
साधारण उद्देश्यः
 एमककृ त आमथवक संकेत बमगवकरणका र व्याख्याबाट राजस्र् संकेतहरुको मर्स्तृत व्याख्या गरी सोमह आिारिा आयका
श्रोतको र्मगवकरण र मर्रलेशण गने क्षिता बढ्ने छ।
वनवदिष्ट उद्देश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा





एमककृ त आमथवक संकेत र्मगवकरण र व्याख्याबारे सािान्य जानकारी प्राप्त गनवु
आमथवक संकेतका तहगत अक
ं र संरचना थाहा पाउनु
आयका मर्मर्ि श्रोतका आिारिा र्मगवकरण गने क्षिता मर्कास हुने
राजस्र् सक
ं े त र र्मगवकरण र स्थानीय तहिा प्रयोग हुने राजस्र् सक
ं े तहरु थाहा पाउन समकने

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः
 आमथवक संकेत र्मगवकरण र व्याख्यािा व्यर्स्था गररएका राजस्र् संकेतहरु
 आिार शीषवक, िल
ू शीषवक, शीषवक र उपमशषवक
 राजस्र् संकेत तथा र्गीकण र व्याख्या
 राजस्र् संकेत तथा र्गीकण र व्याख्या : कर
 राजस्र् सक
ं े त तथा र्गीकण र व्याख्या : गैरकर
 स्थानीय तहले लगाउने करहरु
अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप
मक्रयाकलाप १ आमथवक सक
ं े त र्मगवकरण र व्याख्यािा
बारे िा सािान्य जानकारी मिने ।

५
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प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री
िेटाकार्व

कै विय्
सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

मक्रयाकलाप २ राजस्र् सक
ं े त र्गवकरण र व्याख्यािा
मशषवकहरु बारे छलफल गने राजस्र् संकेतको मनिावण
कसरी भएको हुन्छ व्याख्या गने।

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ३ संघ, प्रिेश र स्थानीय तहिा प्रयोगिा
रहेका राजस्र् संकेतहरु बारे िा व्याख्या गने।

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ४ सार्वजमनक मर्त्त व्यार्स्थापनका लामग
िहालेखा मनयन्त्रक कायावलयको भमु िका र िलेमनका ले
प्रयोगिा ल्याएका प्रणाली बारे िा जानकारी गराउने।

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ५ स्थानीय तहिा प्रयोग गररने राजस्र् तथा
गैह्र कर राजस्र् मशषवक र मतनको व्याख्या गने।

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ६ स्थानीय तहिा प्रयोग गररने राजस्र् तथा
गैह्र कर राजस्र् मशषवक र मतनको व्याख्या गने।

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ७ स्थानीय समञ्चत कोष व्यार्स्थापन
प्रणालीिा राजस्र् अमभलेखन र प्रमतर्ेिनिा भएका
िल
ु भतु प्रार्िान लगायत प्रणाली र्ारे िा जानकारी
गराउने।

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ७ सत्रको िल्ु याङ्कन तथा संक्षेमपकरण
 राजस्र् संकेतिा मशषवकबारे भन्नहु ोस।्
 कर राजस्र् िा स्थानीय तहले प्रयोग गने
संकेतहरु र मशषवकहरु भन्नहु ोस् भमन प्रस्न गने।
प्रस्नोत्तर गरर कक्षा प्रभार्कारीता र बझु ाई िापन
गने।
उल्लेमखत प्रस्नहरुिा स्र्िल्ु याङकन गनव लगाउने।
सत्रको संक्षेमपकरण
 सत्र िल्ु याङ्कन पस्चात् भएका मर्षयर्स्तु स्पष्ट
पािै अर् यस पछार्ीको सत्रको बारे िा रहने
मर्षयर्स्तु समहत यो सत्र अन््य गने।

१०

सहभामगहरुसाँग
छलफल गने।

सहजकतावले पमहले नै
प्रस्न तयार पारी राख्ने
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सत्र योजना
मोडुलः स्थानीय कर

सत्रः ४
समयः ९० मिनेट

सत्र विषयः स्थानीय सरकार आमथवक ऐन र राजस्र् खाता व्यर्स्थापन
साधारण उद्देश्यः
 समञ्चत कोषको अर्िारणा समहत स्थानीय तहिा प्रयोगिा आएका राजस्र् खाताहरु र लेखाङकन मर्मिको सम्र्न्ििा
ज्ञान र सीपको मर्कास भएको हुनेछ।
वनवदिष्ट उद्देश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा





तीनै तहको समञ्चत कोषको मर्षयिा ज्ञान प्राप्त गनवु
नेपालिा प्रचलनिा रहेका राजस्र् सम्र्न्िी ऐन बारे जानकारी प्राप्त गनवु
स्थानीय तहिा राजस्र् खाताहरु बारे िा जानकारी प्राप्त गनवु
राजस्र्को लेखाङकन र राजस्र्का श्रोत अनसु ार आम्िानी गनवपु ने खाताहरु बारे िा यथाथव ज्ञान प्राप्त गनवु

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः
 समञ्चत कोषको पररचय
 स्थानीय तहलाइ प्राप्त राजस्र्का श्रोतहरु
 स्थानीय सरकारका राजस्र्हरु खाताहरु
प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप

अिवध
वमनेटमा

मक्रयाकलाप १ समञ्चत कोषको पररचय मििै यसबारे िा
प्रमशक्षामथवको बझु ाई र समं र्िानिा गरे को व्यर्स्था
सिेतका आिारिा व्याख्या गने।

५

िेटाकार्व

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप २ तीनै तहहरुिा समञ्चत कोष सम्र्न्ििा
गररएको व्यर्स्थाका सम्र्न्ििा चचाव गने, पररचय र
उद्येश बारे व्याख्या गने।

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ३ स्थानीय तहिा रहेका राजस्र्का
खाताहरु र मतनका प्रकारका सम्र्न्ििा जानकारी मिने।

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने
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कै विय्

अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

मक्रयाकलाप ४ राजस्र् खाताहरु र राजस्र्का श्रोतहरु
सिेतका आिारिा कुन खातािा के कस्ता आयको
लेखाङकन गनव भन्ने सम्र्न्ििा थप प्रष्ट पाने।

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ५ स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने राजस्र्हरु र
एमककृ त आमथवक संकेतिा राजस्र्का मशषवकहरु र संकेत
नं का सम्र्न्ििा मर्स्तृत रुपिा जानकारी गराउने।

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ६ स्थानीय तहिा प्राप्त राजस्र् लाई के
कसरी sutra िा आम्िानी जनाउने व्यर्हाररक अभ्यास
गराउने।

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ८ समञ्चत कोषिा राजस्र् खाताबाट
पठाउने र मर्भाज्य कोषिा प्राप्त रकिको लेखाङकन र
िान्फरका सम्र्न्ििा व्यर्हारीक अभ्यास गराउने।

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ७ सत्रको िल्ु याङ्कन तथा संक्षेमपकरण
 स्थानीय तहिा राजस्र् खाताहरुको र्ारे िा भन्न
लगाउने।
 आन्तरीक अनिु ान खातािा के कस्ता राजस्र्
आम्िानी गररन्छ भन्न लगाउने।
राजस्र्का के मह सक
ं े त नम्िर बारे िा भन्न
लगाउने प्रस्नोत्तर गरर कक्षा प्रभार्कारीता र
बझु ाई िापन गने।
उल्लेमखत प्रस्नहरुिा स्र्िल्ु याङकन गनव लगाउने।
सत्रको संक्षेमपकरण
 सत्र िल्ु याङ्कन पस्चात् भएका मर्षयर्स्तु स्पष्ट
पािै अर् यस पछार्ीको सत्रको बारे िा रहने
मर्षयर्स्तु समहत यो सत्र अन््य गने।

१०

सहभामगहरुसाँग
छलफल गने।

सहजकतावले पमहले नै
प्रस्न तयार पारी राख्ने
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सत्र योजना
मोडुलः सथानीय कर

सत्रः ५
समयः ९० मिनेट

सत्र विषयः राजस्र् सिु ार योजना
साधारण उद्देश्यः
 स्थानीय तहिा राजस्र् सिु ार योजनाका क्षेत्र के के हुन, कसरी तयार गने र कायवन्र्यनिा लैजाने भन्ने सम्र्न्ििा
व्यर्हारीक ज्ञान हामसल गरी राजस्र् सिु ार योजना तयारीिा िह्र्पणु व योगिान गनव सक्ने क्षिता मर्कास हुनेछ ।
वनवदिष्ट उद्देश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा





राजस्र् सिु ार योजनाको अर्िारणागत मर्षयिा ज्ञान प्राप्त गनवु
राजस्र् सिु ार योजनाका क्षेत्र र उद्देशय बारे जानकारी प्राप्त गनवु
संघीयतािा राजस्र्का क्षेत्र र तहगत अमिकार सम्र्न्ििा नीमतगत व्यर्स्था बारे जानकारी प्राप्त गनवु
राजस्र् संकलन र पररचालनिा स्थानीय तहले खेल्नपु ने भमु िका

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः







राजस्र् सिु ार योजनाको पररचय
राजस्र् सिु ार योजनाले सिेट्ने क्षेत्रहरु
स्थानीय तहको राजस्र्को िायरासम्र्न्ििा संर्िै ामनक व्यर्स्था
राजस्र् सिु ार कायवयोजना तजिवु ाका लामग गररने कायवहरु
राजस्र् सिु ार योजनाका लामग सचू ना सक
ं लनका क्षेत्रहरु
राजस्र् प्रक्षेपण मर्मि

 प्रभार्कारी राजस्र् प्रशासनका लामग पिीय भमु िका
अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

मक्रयाकलाप १ राजस्र् सिु ार योजना भनेको के होला
भमन सहभागीहरुको ध्यानाकषवण गनवका लागी
brainstorming गनव लगाउने।

५

िेटाकार्व

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप २ राजस्र् सिु ार योजनाको पररचय र
उद्धेश्य बारे व्याख्या गने।

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने
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अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

मक्रयाकलाप ३ स्थानीय तहको राजस्र् अमिकार तथा
आय सम्भाव्यता बारे िा छलफल गने।

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

मक्रयाकलाप ४ आय सक
ं लनको सस्ं थागत क्षिता तथा
संकलन अर्स्था बारे िा जानकारी गराउने।

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

मक्रयाकलाप ५ स्थानीय तहको राजस्र् सिु ार
कायवयोजना बारे िा मर्स्तृत रुपिा जानकारी गराउने।
मक्रयाकलाप ६ स्थानीय तहिा तीन बषवको आय प्रक्षेपण
र अनगु िन तथा िल्ु याङ्कन सम्र्न्ििा आिारभतु
कुराहरु बारे चचाव गने।
मक्रयाकलाप ८ स्थानीय तहिा राजस्र् सिु ारका
मजम्िेर्ार पिामिकारीहरु र सिु ार योजनाको उपािेयता
र्ारे िा जानकारी गराउने।
मक्रयाकलाप ७ सत्रको िल्ु याङ्कन तथा संक्षेमपकरण
 राजस्र् सिु ार योजनाको उद्देश्य बारे भन्न
लगाउने।
 राजस्र् सिु ार योजनाले सिेट्ने क्षेत्रहरु के के
रहेछन भमन प्रस्नोत्तर गरर कक्षा प्रभार्कारीता र
बझु ाई िापन गने।
उल्लेमखत प्रस्नहरुिा स्र्िल्ु याङकन गनव लगाउने।
सत्रको संक्षेमपकरण
 सत्र िल्ु याङ्कन पस्चात् भएका मर्षयर्स्तु स्पष्ट
पािै अर् यस पछार्ीको सत्रको बारे िा रहने
मर्षयर्स्तु समहत यो सत्र अन््य गने।

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने
सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने
सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१०

सहभामगहरुसाँग
छलफल गने।

सहजकतावले पमहले नै
प्रस्न तयार पारी राख्ने
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सत्र योजना
मोडुलः सथानीय कर

सत्रः ६
समयः ९० मिनेट

सत्र विषयः स्थानीय राजस्र् परािशव समिमत र यसको काि कतवव्य
साधारण उद्देश्यः
 स्थानीय राजस्र् परािशव समिमतको र यसको काि कतवव्य अमिकारका सम्बन्ििा ज्ञान प्राप्त गनव सक्नेछन् ।
वनवदिष्ट उद्देश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा






स्थानीय राजस्र् परािशव समिमतको पररचय मिनसक्ने ज्ञान प्राप्त हुनु
स्थानीय राजस्र् परािशव समिमतको पिामिकारीहरुका सम्बन्ििा जानकारी प्राप्त गनवु
स्थानीय राजस्र् परािशव समिमतको काि, कतवव्य र अमिकारका मर्षयिा जानकारी प्राप्त गनवु
स्थानीय राजस्र् परािशव समिमतको सम्बन्िी व्यर्स्थाका लामग आर्श्यक काननु ी व्यर्स्था बारे जानकारी प्राप्त गनवु
स्थानीय राजस्र् परािशव समिमतले राजस्र् सक
ं लन र पररचालनिा स्थानीय तहले खेल्नपु ने भमु िका बारे जानकारी
प्राप्त गनवु

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः
 स्थानीय राजस्र् परािशव समिमतको पररचय
 स्थानीय राजस्र् परािशव समिमतको पिामिकारीहरु
 स्थानीय राजस्र् परािशव समिमतको काि कतवव्य र अमिकार
 स्थानीय राजस्र् परािशव समिमतको सम्बन्िी व्यर्स्थाका लामग आर्श्यक काननु ी व्यर्स्था
 स्थानीय राजस्र् परािशव समिमतले राजस्र् संकलन र पररचालनिा स्थानीय तहले खेल्नपु ने भमु िका

अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

मक्रयाकलाप १ स्थानीय राजस्र् परािशव समिमत के हो
भनी सहभागीहरुको ध्यानाकषवण गनवका लागी
brainstorming गनव लगाउने।

५

िेटाकार्व

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप २ स्थानीय राजस्र् परािशव समिमतको
पररचय र उद्येश बारे व्याख्या गने।

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने
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अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

मक्रयाकलाप ३ स्थानीय राजस्र् परािशव समिमतका
पिामिकारीहरु बारे छलफल गने।

२०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ४ स्थानीय राजस्र् परािशव समिमतका काि
कतवव्य र अमिकार बारे िा जानकारी गराउने।

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ५ स्थानीय राजस्र् परािशव समिमतले ध्यान
पयु ावउने काननु ी व्यर्स्था
मर्स्तृत रुपिा जानकारी गराउने।

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ६ स्थानीय राजस्र् परािशव समिमतले
राजस्र् संकलन र पररचालनिा स्थानीय तहले खेल्नपु ने
भमु िका बारे चचाव गने।

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१०

सहभामगहरुसाँग
छलफल गने।

सहजकतावले पमहले नै
प्रस्न तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ७ सत्रको िल्ु याङ्कन तथा संक्षेमपकरण
 स्थानीय राजस्र् परािशव समिमत उद्देश्य बारे भन्न
लगाउने।
 स्थानीय राजस्र् परािशव समिमतका
पिामिकारीहरु भमु िका के रहेछ ।
स्थानीय राजस्र् परािशव समिमतका
पिामिकारीहरु के के काि कतवव्य र अमिकार
रहेछन भनी प्रश्नोत्तर गरी कक्षा प्रभार्कारीता र
बझु ाई िापन गने।
उल्लेमखत प्रस्नहरुिा स्र्िल्ु याङकन गनव लगाउने।
सत्रको संक्षेमपकरण
 सत्र िल्ु याङ्कन पस्चात् भएका मर्षयर्स्तु स्पष्ट
पािै अर् यस पछार्ीको सत्रको बारे िा रहने
मर्षयर्स्तु समहत यो सत्र अन््य गने।
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सत्र योजना
मोडुलः सथानीय कर

सत्रः ७
समयः ९० मिनेट

सत्र विषयः स्थानीय तहिा राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन सैद्धामन्तक
साधारण उद्देश्यः
 स्थानीय तहिा राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापनका लामग आर्श्यक सैद्धामन्तक ज्ञान प्राप्त गनव सक्षि हुनेछन् ।
वनवदिष्ट उद्देश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा
 राजस्र् सक
ं लनका लामग गररने ठे क्का सम्बन्िी व्यर्स्था बारे ज्ञान प्राप्त हुनु
 राजस्र् सक
ं लनका लामग गररने ठे क्का सम्बन्िी व्यर्स्थाका लामग आर्श्यक काननु ी व्यर्स्था बारे जानकारी
प्राप्त गनवु
 राजस्र् संकलनका लामग गररने ठे क्का प्रकारहरु बारे जानकारी प्राप्त गनवु
 स्थानीय तहिा ठे क्काका कायवमर्मिहरु सम्बन्ििा बताउन सक्नु
 बोलपत्र कागजातिा उल्लेख गनवपु ने मर्षयर्स्तहु रु बारे जानकारी प्राप्त गनवु
सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः
 राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापनको पररचय
 राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापनसम्बन्िी काननु ी व्यर्स्था
 सरकारी प्रामप्त सम्बन्ििा गनवपु ने काननु ी व्यर्स्थाहरु
 सरकारी प्रामप्त सम्बन्िी काननु ी व्यर्स्थाहरुिा सिेमटनपु ने मर्षयर्स्तहु रु
 ठे क्काका मर्मिहरु
 ठे क्काका कायवमर्मिहरु
 बोलपत्र कागजातिा उल्लेख गनवपु ने िल
ु मर्षयर्स्तहु रु
 बोलपत्र कागजातिा उल्लेख गनवपु ने अन्य मर्षयर्स्तहु रु

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप

अिवध
वमनेटमा

मक्रयाकलाप १ राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन भन्नाले के
बझु ाउाँछ भनी सहभागीहरुको ध्यानाकषवण गनवका लागी
brainstorming गनव लगाउने।

५
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प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री
िेटाकार्व

कै विय्

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप

अिवध
वमनेटमा

मक्रयाकलाप २ राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापनसम्बन्िी
काननु ी व्यर्स्था बारे व्याख्या गने।

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

मक्रयाकलाप ३ सरकारी प्रामप्त सम्बन्ििा गनवपु ने काननु ी
व्यर्स्थाहरुका बारे छलफल गने ।

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

मक्रयाकलाप ४ राजस्र्को ठे क्काका मर्मिहरु
बारे िा जानकारी गराउने ।

२०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

मक्रयाकलाप ५ राजस्र्को ठे क्काका कायव मर्मिहरु
बारे िा मर्स्तृत रुपिा जानकारी गराउने।
मक्रयाकलाप ६ राजस्र्को ठे क्काका बोलपत्र
कागजातिा उल्लेख गनवपु ने िल
ु मर्षयर्स्तहु रु बारे चचाव
गने।
मक्रयाकलाप ७ सत्रको िल्ु याङ्कन तथा संक्षेमपकरण
 राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन र यसको उद्देश्य
बारे भन्न लगाउने।
 राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापनसम्बन्िी काननु ी
व्यर्स्था के रहेछ भन्न लगाउने।
 राजस्र्को ठे क्का मर्मिहरु र तीनका कायव
मर्मिहरु के कस्ता रहेछन भनी प्रश्नोत्तर गरी
कक्षाको प्रभार्कारीता र बझु ाई िापन गने।
उल्लेमखत प्रस्नहरुिा स्र्िल्ु याङकन गनव लगाउने।
सत्रको सक्ष
ं ेमपकरण
 सत्र िल्ु याङ्कन पस्चात् भएका मर्षयर्स्तु स्पष्ट
पािै अर् यस पछार्ीको सत्रको बारे िा रहने
मर्षयर्स्तु समहत यो सत्र अन््य गने।

२०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने
सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने
सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने
सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

सहभामगहरुसाँग
छलफल गने।

सहजकतावले पमहले नै
प्रस्न तयार पारी राख्ने
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सत्र योजना
मोडुलः स्थानीय कर

सत्रः ८
समयः ९० मिनेट

सत्र विषय: स्थानीय तहिा राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: खल्ु ला बोलकबोल मर्मि
साधारण उद्देश्यः
 स्थानीय तहिा खल्ु ला बोलकबोल मर्मिबाट राजस्र् ठे क्का व्यर्स्थापन गरी राजस्र् प्रामप्तका लामग आर्श्यक
ज्ञान प्राप्त गनव सक्नेछन् ।
वनवदिष्ट उद्देश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा






राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: खल्ु ला बोलकबोल मर्मिका मर्षयिा ज्ञान प्राप्त गनवु
खल्ु ला बोलकबोल मर्मि अनसु ारको कागजात तयार गने सीप प्राप्त गनवु
खल्ु ला बोलकबोल मर्मि अनसु ारको सचू ना प्रकाशन तयार गने सीप प्राप्त गनवु
बोलकबोल गरी गराई ठे क्का व्यर्स्था र सोको व्यर्स्थापनका सम्बन्ििा जानकारी प्राप्त गनवु
खल्ु ला बोलकबोल मर्मि अनसु ारको ठे क्का व्यर्स्थापन गरी सो मर्मि अनसु ार राजस्र् असल
ू ी गने सीप प्राप्त
गनवु

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः





स्थानीय तहिा राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: खल्ु ला बोलकबोल मर्मिको पररचय
खल्ु ला बोलकबोल मर्मि अनुसारको कागजात तयारी
खल्ु ला बोलकबोल मर्मि अनुसारको सचू ना प्रकाशन
खल्ु ला बोलकबोल मर्मि अनुसारको बोलकबोल गरी गराई ठे क्का व्यर्स्था

 खल्ु ला बोलकबोल मर्मि अनुसारको ठे क्का व्यर्स्थापन र राजस्र् असल
ू ी

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप

अिवध
वमनेटमा

मक्रयाकलाप १ राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: खल्ु ला
बोलकबोल मर्मि के हो भनी सहभागीहरुको
ध्यानाकषवण गनवका लागी brainstorming गनव
लगाउने।

५
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प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

िेटाकार्व

कै विय्

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप
मक्रयाकलाप २ राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: खल्ु ला
बोलकबोल मर्मिको पररचय र उद्येश बारे व्याख्या गने।
मक्रयाकलाप ३ खल्ु ला बोलकबोल मर्मि अनसु ारको
कागजात तयारी बारे छलफल गने।

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण
पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने
सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ७ खल्ु ला बोलकबोल मर्मि अनसु ारको
ठे क्का व्यर्स्थापन र राजस्र् असल
ू ी सम्बन्ििा अभ्यास
गराउन ।

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ८ सत्रको िल्ु याङ्कन तथा संक्षेमपकरण
 खल्ु ला बोलकबोल मर्मिको पररचय मििै यसका
उद्देश्य बारे भन्न लगाउने।
 खल्ु ला बोलकबोल मर्मि अनुसारको ठे क्का
व्यर्स्थापन कसरर हुन्छ बताउन लगाउने ।
 नेपालका स्थानीय तहिा खल्ु ला बोलकबोल
मर्मिबाट राजस्र् ठे क्का व्यर्स्थापन के कसरर
हुन्छ भनी प्रश्नोत्तर गरी कक्षा प्रभार्कारीता र बझु ाई
िापन गने।
उल्लेमखत प्रश्नहरुिा स्र्िल्ु याङकन गनव लगाउने।
सत्रको संक्षेमपकरण
 सत्र िल्ु याङ्कन पस्चात् भएका मर्षयर्स्तु स्पष्ट
पािै अर् यस पछार्ीको सत्रको बारे िा रहने
मर्षयर्स्तु समहत यो सत्र अन््य गने।

१५

सहभामगहरुसाँग
छलफल गने।

सहजकतावले पमहले नै
प्रश्न तयार पारी राख्ने

१०
१०

मक्रयाकलाप ४ खल्ु ला बोलकबोल मर्मि अनसु ारको
सचू ना तयार गराउने ।
मक्रयाकलाप ५ खल्ु ला बोलकबोल मर्मि अनसु ारको
सचू ना प्रकाशनको उपयि
ु मर्मिका सम्बन्ििा
जानकारी गराउने ।
मक्रयाकलाप ६ खल्ु ला बोलकबोल मर्मि अनसु ारको
बोलकबोल गरी गराई ठे क्का व्यर्स्थाका बारे चचाव गने।
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सत्र योजना
मोडुलः स्थानीय कर

सत्रः ९
समयः ९० मिनेट

सत्र विषयः स्थानीय तहिा राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: मसलबन्िी िरभाउ पत्र मर्मि (मसलबन्िी िरभाउ पत्र
कागजात तयारी अभ्यास)
साधारण उद्देश्यः
 मसलबन्िी िरभाउ पत्र (Bid Document ) बारे ज्ञान प्राप्त गरी मसलबन्िी िरभाउ पत्र कागजात तयार पानव सक्ने
हुनेछन् ।
वनवदिष्ट उद्देश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा





मसलबन्िी िरभाउ पत्र मर्मिबाट राजस्र्को ठे क्का सम्र्न्ििा सािान्य जानकारी प्राप्त गनवु
मसलबन्िी िरभाउ पत्र मर्मि कागजात तयारीिा ध्यान मिनपु ने कुरा सम्र्न्िी जानकारी प्राप्त गनवु
मसलबन्िी िरभाउ पत्र मर्मि कागजातिा सिार्ेश गनवपु ने मर्षयको बारे िा व्यर्हारीक ज्ञान प्राप्त गनवु
मसलबन्िी िरभाउ पत्र कागज तयारी प्रमक्रयाको व्यार्हारीक ज्ञान प्राप्त गनवु

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः
 मसलबन्िी िरभाउ पत्र मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला तयार गने
 सहभागीलाइव मसलबन्िी िरभाउ पत्र मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला उपलब्ि गराउने
 िामिला व्यर्हाररक अभ्यास
प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप

अिवध
वमनेटमा

मक्रयाकलाप १ Standard bidding documents
भन्नाले के बझ्ु नहु ुन्छ भनी सहभागीहरुको ध्यानाकषवण
गनवका लागी brainstorming गनव लगाउने।

५

िेटाकार्व

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप २ मसलबन्िी िरभाउ पत्र मर्मि िाफव त
राजस्र्को ठे क्का पमक्रयाका लामग आर्श्यक बोलपत्र
कागजात बारे िा बारे िा व्याख्या गने।

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने
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अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप

मक्रयाकलाप ३ मसलबन्िी िरभाउ पत्र कागजातिा
सिार्ेश गनवपु ने मर्मर्ि पक्षहरुबारे िा जानकारी गराउने।

१०

मक्रयाकलाप ४ निनु ा मसलबन्िी िरभाउ पत्र सबैलाई
उपलब्ि गराउने र मर्मभन्न खण्र्हरु बारे िा चचाव गने।

१०

मक्रयाकलाप ५ निनु ा मसलबन्िी िरभाउ पत्र सबैलाई
उपलब्ि गराउने र मर्मभन्न खण्र्हरुिा ध्यान मिनपु ने
मर्षयहरु बारे चचाव गने।
मक्रयाकलाप ६ निनु ा मसलबन्िी िरभाउ पत्र सबैलाई
उपलब्ि गराउने र मर्मभन्न खण्र्हरुिा थप सिार्ेश
गनवपु ने मर्षय बारे िा छलफल गने।
मक्रयाकलाप ७ स्थानीय तहका लामग एक मसलबन्िी
िरभाउ पत्र कागजातको राजस्र्को ठे क्का
व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला तयार गरी व्यर्हाररक
अभ्यास
मक्रयाकलाप ८ सत्रको िल्ु याङ्कन तथा संक्षेमपकरण
 Bill of Quantities भन्नाले के बझ्ु नभु यो भनी
प्रस्न गने भन्न लगाउने।
 मसलबन्िी िरभाउ पत्र सम्र्न्िी कागजातिा के
कस्ता मर्षयहरु पररर्तवमनय र के कस्ता मर्षयहरु
अपररर्तवमनय हुन्छन् ।भन्नहु ोस ।
 स्थानीय तहले राजस्र् संकलनलाई प्रभार्कारी
बनाउन मसलबन्िी िरभाउ पत्र कागजातिा सिार्ेस
गनैपने मर्षयहरु बारे िा प्रस्नोत्तर गरर कक्षा
प्रभार्कारीता र बझु ाई िापन गने।
उल्लेमखत प्रस्नहरुिा स्र्िल्ु याङकन गनव लगाउने।
सत्रको संक्षेमपकरण
 सत्र िल्ु याङ्कन पस्चात् भएका मर्षयर्स्तु स्पष्ट
पािै अर् यस पछार्ीको सत्रको बारे िा रहने
मर्षयर्स्तु समहत यो सत्र अन््य गने।

१५

१५
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प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री
पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण/
निनु ा अभ्यास
पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण/
निनु ा अभ्यास
पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण/
निनु ा अभ्यास
पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण/
निनु ा अभ्यास

कै विय्

निनु ा अभ्यास

निनु ा अभ्यास

निनु ा अभ्यास

निनु ा अभ्यास

१०

निनु ा अभ्यास

निनु ा अभ्यास

१०

सहभामगहरुसाँग
छलफल गने।

सहजकतावले पमहले नै
प्रस्न तयार पारी राख्ने

सत्र योजना
मोडुलः स्थानीय कर

सत्रः १०
समयः ९० मिनेट

सत्र विषयः स्थानीय तहिा राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: मसलबन्िी िरभाउ पत्र मर्मि (कायव मर्मि र सचू ना प्रकासन
अभ्यास)
साधारण उद्देश्यः
 मसलर्न्िी िरभाउपत्र मर्मि अनुसारबाट ठे क्का कायव मर्मि र सचू ना प्रकाशन सक्षि हुनेछन् ।
वनवदिष्ट उद्देश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा





ठे क्का बन्िोर्स्त सम्बन्िी सािान्य जानकारी प्राप्त गनवु
मसलर्न्िी िरभाउपत्र सम्बन्िी जानकारी प्राप्त गनवु
मसलर्न्िी िरभाउपत्रबाट प्रकृ या र चरणहरु बारे िा जानकारी प्राप्त गनवु
मसलर्न्िी िरभाउपत्रबाट कायव मर्मि र सचू ना प्रकाशन राजस्र् ठे क्का प्रमक्रयाको व्यार्हाररक ज्ञान प्राप्त गनवु

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः






मसलर्न्िी िरभाउपत्र मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला तयार गने
सहभागीलाइव मसलर्न्िी िरभाउपत्र मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला उपलब्ि गराउने
मसलर्न्िी िरभाउपत्र मर्मि अनुसारको सचू ना तयार गने
मसलर्न्िी िरभाउपत्र मर्मि अनुसारको सचू ना प्रकाशनको उपयि
ु िाध्यि छनौट गनव लगाउने
िामिला व्यर्हाररक अभ्यास गने गराउने ।

अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप
मक्रयाकलाप १ स्थानीय तहिा ठे क्का िाफव त राजस्र्
सक
ं लन गनव समकने सम्भामर्त क्षेत्रहरु के के हुन भनी
सहभागीहरुको ध्यानाकषवण गनवका लागी
brainstorming गनव लगाउने।
मक्रयाकलाप २ मसलर्न्िी िरभाउपत्र मर्मिका बारे िा
अर्िारणाका साथसाथै काननु ी व्यर्स्थाको बारे िा
व्याख्या गने।
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प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

५

िेटाकार्व

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप
मक्रयाकलाप ३ मसलर्न्िी िरभाउपत्र सिार्ेस गनवपु ने
निनु ा अभ्यासबारे व्याख्या गने।
मक्रयाकलाप ४ मसलर्न्िी िरभाउपत्र अनसु ारको सचू ना
तयारी र सचू नािा संलग्न गनवपु ने मर्षयहरुबारे िा चचाव
गने ।
मक्रयाकलाप ५ मसलर्न्िी िरभाउपत्र मर्मिको राजस्र्
ठे क्का सम्बन्िी िामिला उपलब्ि गराउने र यसका
मर्मभन्न पक्षहरु बारे िा जानकारी गराउने।
मक्रयाकलाप ६ मसलर्न्िी िरभाउपत्र मर्मि( कायव मर्मि र
सचू ना प्रकास अभ्यास) व्यर्हाररक अभ्यासका लामग
तयार गरे को अभ्यास िामिलाबाट सहभागीलाइव अभ्यास
र्ाचन तथा आर्श्यक अध्ययन गराउने ।

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ७ स्थानीय तहका लामग एक मसलर्न्िी
िरभाउपत्र मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी
िामिला तयार गरी व्यर्हाररक अभ्यास

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ८ सत्रको िल्ु याङ्कन तथा सक्ष
ं ेमपकरण
 स्थानीय तह सबल हुन राजस्र्को कस्तो भमु िका
रहला भन्न लगाउने।
 राजस्र् संकलनका लामग मसलर्न्िी िरभाउपत्र
मर्मिका जोमखिका पक्षहरु के के होलान भन्नहु ोस
।
 स्थानीय तहले राजस्र् संकलनलाई प्रभार्कारी
मसलर्न्िी िरभाउपत्र र बोलपत्र मर्मि िध्ये कुन
उपयि
ु होला मकन भमन प्रस्नोत्तर गरर कक्षा
प्रभार्काररता र बझु ाई िापन गने।
उल्लेमखत प्रश्नहरुिा स्र्िल्ु याङकन गनव लगाउने।
सत्रको संक्षेमपकरण
 सत्र िल्ु याङ्कन पस्चात् भएका मर्षयर्स्तु स्पष्ट
पािै अर् यस पछार्ीको सत्रको बारे िा रहने
मर्षयर्स्तु समहत यो सत्र अन््य गने।

१०

सहभामगहरुसाँग
छलफल गने।

सहजकतावले पमहले नै
प्रस्न तयार पारी राख्ने
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सत्र योजना
मोडुलः स्थानीय कर

सत्रः ११
समयः ९० मिनेट

सत्र विषयः स्थानीय तहिा राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: मसलबन्िी िरभाउ पत्र मर्मि (मसलबन्िी िरभाउ पत्र खोल्ने
तथा िल्ु याकंन अभ्यास)
साधारण उद्देश्यः
 स्थानीय तहिा राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: मसलबन्िी िरभाउ मर्मि अनसु ार मसलबन्िी िरभाउ पत्र खोल्ने तथा
िल्ु याकंन गनव सक्षि हुनेछन् ।
वनवदिष्ट उद्देश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा





मसलबन्िी िरभाउ पत्र
मसलबन्िी िरभाउ पत्र
मसलबन्िी िरभाउ पत्र
मसलबन्िी िरभाउ पत्र

खोल्ने सिय र प्रमक्रयाबारे जानकारी प्राप्त गनवु
खोल्ने िाईन्यमु टङ गनवपु ने मर्षयहरुको ज्ञान प्राप्त गनवु
िल्ु याङ्कन गिाव ध्यान मिनपु ने मर्षयहरुबारे जानकारी प्राप्त गनवु
िल्ु याङ्कनको व्यार्हाररक ज्ञान प्राप्त गनवु ।

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः
 एक मसलबन्िी िरभाउ पत्र मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला तयार गने
 सहभागीलाइव मसलबन्िी िरभाउ पत्र मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला उपलब्ि गराउने
 िामिला व्यर्हाररक अभ्यास गने गराउने ।
अवशि

प्रशिक्षण शिकाई क्रियाकलाप

शिनेटिा

प्रशिक्षण

शिकाई िािाग्री

कैक्रियत

मक्रयाकलाप १ मसलबन्िी िरभाउ पत्र खोल्ने कायव
कमहले र को को सहभागी हुनुपने काननु ी व्यर्स्था रहेको
छ भनी सहभागीहरुको ध्यानाकषवण गनवका लागी
brainstorming गनव लगाउने।

५

िेटाकार्व

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप २ मसलबन्िी िरभाउ पत्र खोल्ने र
िल्ु याङ्कन कायव सम्र्न्िी सिान्य जानकारी गराउने ।

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने
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अवशि

प्रशिक्षण शिकाई क्रियाकलाप

शिनेटिा

प्रशिक्षण

शिकाई िािाग्री

कैक्रियत

मक्रयाकलाप ३ मसलबन्िी िरभाउ पत्र खोल्न सहभागी
हुने पक्षहरुको समिमत गठन गने। बैठक िचु ल्ु का तयार
गनव लगाउने ।

१०

निनु ा अभ्यास

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ४ निनु ा मसलबन्िी िरभाउ पत्र तयार गरी
मसलबन्िी िरभाउ पत्र खोल्न र िाईन्यटु गरी बैठक
अन््य गने ।

१०

निनु ा अभ्यास

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ५ िल्ु याङकन समिमत गठन गने र बैठक
बसाउने।

१५

निनु ा अभ्यास

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ६ मसलबन्िी िरभाउ पत्र कागजातको
िल्ु याङ्कन गने । िल्ु याङकन पर्ु व ध्यान मिनपु ने
मर्षयको बारे िा छलफल सिेत गने।

१५

निनु ा अभ्यास

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ७ अमन्ति िल्ु याङकन गरर िाईन्यटु तथा
प्रमतर्ेिन तयार गरर पेश गने व्यर्हाररक अभ्यास

१०

निनु ा अभ्यास

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१०

सहभामगह रुसाँग
छलफल गने।

सहजकतावले पमहले नै
प्रश्न तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ८ सत्रको िल्ु याङ्कन तथा संक्षेमपकरण
 मसलबन्िी िरभाउ पत्र खोल्िा ध्यान मिनपु ने पक्षहरु
के के रहेछन् भन्न लगाउने।
 मसलबन्िी िरभाउ पत्र िल्ु याङ्कनका आिार के के
हुन भन्नहु ोस ।
 स्थानीय तहले राजस्र् सक
ं लनलाई प्रभार्कारी
बनाउन मसलबन्िी िरभाउ पत्र मर्मिको
प्रभार्कारीता बारे िा चचाव गने।
उल्लेमखत प्रश्नहरुिा स्र्िल्ु याङकन गनव लगाउने।
सत्रको संक्षेमपकरण
 सत्र िल्ु याङ्कन पस्चात् भएका मर्षयर्स्तु स्पष्ट
पािै अर् यस पछार्ीको सत्रको बारे िा रहने
मर्षयर्स्तु समहत यो सत्र अन््य गने।
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सत्र योजना
मोडुलः स्थानीय कर

सत्रः १२
समयः ९० मिनेट

सत्र विषयः स्थानीय तहिा राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: मसलबन्िी िरभाउ पत्र मर्मि (मसलबन्िी िरभाउ पत्रबाट
ठे क्का सम्झौता र सोको कायावन्र्यन मर्र्ाि सिािान समहत िल्ु याकंन अभ्यास)
साधारण उद्देश्यः
 मसलबन्िी िरभाउ पत्र मर्मि अनसु ारबाट ठे क्का सम्झौता गनव र सोको कायावन्र्यन मर्र्ाि सिािान सम्बन्ििा ज्ञान
प्राप्त गनव सक्षि हुनेछन् ।
वनवदिष्ट उद्देश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा
 ठे क्का सम्झौता सम्बन्िी सािान्य जानकारी प्राप्त गनवु
 मसलर्न्िी िरभाउपत्र अनसु ार गररएको ठे क्का सम्झौताको कायावन्र्यन सम्बन्िी जानकारी प्राप्त गनवु
 मसलर्न्िी िरभाउपत्र अनुसार गररएको ठे क्का सम्झौताके कायावन्र्यन सम्बन्िी प्रकृ या र चरणहरु बारे िा
जानकारी प्राप्त गनवु
 मसलर्न्िी िरभाउपत्र अनसु ार गररएको मर्र्ाि र तीनको सिािान सम्बन्िी प्रकृ या र चरणहरु बारे िा जानकारी
प्राप्त गनवु
 मसलर्न्िी िरभाउपत्रको ठे क्का सम्झौता र सोको कायावन्र्यन मर्र्ाि सिािान व्यार्हारीक ज्ञान प्राप्त गनवु
सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः
 मसलबन्िी िरभाउ पत्र मर्मि अनसु ारबाट ठे क्का सम्झौता गनव र सोको कायावन्र्यन मर्र्ाि सिािान सम्बन्िी
िामिला तयार गने
 मसलबन्िी िरभाउ पत्र मर्मि अनसु ारबाट ठे क्का सम्झौता गनव र सोको कायावन्र्यन मर्र्ाि सिािान सम्बन्िी
िामिला उपलब्ि गराउने
 िामिला व्यर्हाररक अभ्यास
अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप
मक्रयाकलाप १ ठे क्का सम्झौता के हो भनी
सहभागीहरुको ध्यानाकषवण गनवका लागी
brainstorming गनव लगाउने।

५
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प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री
िेटाकार्व

कै विय्

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप

अिवध
वमनेटमा

मक्रयाकलाप २ ठे क्का सम्झौता सम्बन्िी सािान्य बारे िा
अर्िारणाका साथसाथै काननु ी व्यर्स्थाको बारे िा
व्याख्या गने।

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ३ मसलर्न्िी िरभाउपत्र अनसु ार गररएको
ठे क्का सम्झौताको कायावन्र्यन र मर्र्ाि सिािान
सम्बन्िी निनु ा अभ्यासबारे व्याख्या गने।

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ४ मसलर्न्िी िरभाउपत्र अनसु ार गररएको
ठे क्का सम्झौताको कायावन्र्यन सम्बन्िी प्रकृ या र
चरणहरु बारे िा चचाव गने ।

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

२०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

सहभामगहरुसाँग
छलफल गने।

सहजकतावले पमहले नै
प्रश्न तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ५ मसलर्न्िी िरभाउपत्रको ठे क्का सम्झौता
र सोको कायावन्र्यन मर्र्ाि सिािान सम्बन्िी अभ्यास
गनव लगाउने।
मक्रयाकलाप ६ मसलर्न्िी िरभाउपत्रको ठे क्का सम्झौता
र सोको कायावन्र्यन मर्र्ाि सिािान सम्बन्िी
व्यर्हाररक अभ्यासका लामग तयार गरे को िामिला
सहभागीलाइव अभ्यास गिाव परे का सिस्याहरु सिािान
गररमिने ।
मक्रयाकलाप ७ सत्रको िल्ु याङ्कन तथा संक्षेमपकरण
 मसलर्न्िी िरभाउपत्रको ठे क्का सम्झौता कसरी
गररन्छ भन्न लगाउने ।
 मसलर्न्िी िरभाउपत्रको ठे क्का सम्झौताको
कायावन्र्यन कसरी गररन्छ भन्न लगाउने ।
 स्थानीय तहले राजस्र् संकलनलाई मसलर्न्िी
िरभाउपत्र अनसु ार ठे क्का सम्झौतािा आउने
मर्र्ाि कसरी गररन्छ भनी प्रस्नोत्तर गरर कक्षा
प्रभार्कारीता र बझु ाई िापन गने ।
उल्लेमखत प्रश्नहरुिा स्र्िल्ु याङकन गनव लगाउने।
सत्रको संक्षेमपकरण
 सत्र िल्ु याङ्कन पस्चात् भएका मर्षयर्स्तु स्पष्ट
पािै अर् यस पछार्ीको सत्रको बारे िा रहने
मर्षयर्स्तु समहत यो सत्र अन््य गने ।
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कै विय्

सत्र योजना
मोडुलः स्थानीय कर

सत्रः १३
समयः ९० मिनेट

सत्र विषयः स्थानीय तहिा राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: बोल पत्र मर्मि (बोल पत्रको कागजात तयारी अभ्यास)
साधारण उद्देश्यः
 बोलपत्र कागजात (Bid Document ) बारे ज्ञान प्राप्त गरी बोलपत्र कागजात तयार पानव सक्ने हुनेछन् ।
वनवदिष्ट उद्देश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा





बोलपत्र मर्मिबाट खररि गने सम्र्न्ििा सािान्य जानकारी प्राप्त गनवु
बोलपत्र कागजात तयारीिा ध्यान मिनपु ने कुरा सम्र्न्िी जानकारी प्राप्त गनवु
बोलपत्र कागजातिा सिार्ेश गनवपु ने मर्षयको बारे िा व्यर्हारीक ज्ञान प्राप्त गनवु
बोलपत्र कागज तयारी प्रमक्रयाको व्यार्हारीक ज्ञान प्राप्त गनवु

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः
 एक बोलपत्र मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला तयार गने
 सहभागीलाइव बोलपत्र मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला उपलब्ि गराउने
 िामिला व्यर्हाररक अभ्यास
अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप
मक्रयाकलाप १ Standard bidding documents
भन्नाले के बझ्ु नहु ुन्छ भमन सहभागीहरुको ध्यानाकषवण
गनवका लागी brainstorming गनव लगाउने।
मक्रयाकलाप २ बोलपत्र मर्मि िाफव त राजस्र् ठे क्का
व्यर्स्थापन प्रमक्रयाका लामग आर्श्यक पने बोलपत्र
कागजात बारे िा व्याख्या गने।
मक्रयाकलाप ३ बोलपत्र कागजातिा सिार्ेश गनवपु ने
मर्मर्ि पक्षहरुबारे िा जानकारी गराउने।
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प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

५

िेटाकार्व

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण/
निनु ा अभ्यास

निनु ा अभ्यास

अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप

मक्रयाकलाप ४ निनु ा बोलपत्र सबैलाई उपलब्ि गराउने
र मर्मभन्न खण्र्हरु बारे िा चचाव गने।

१०

मक्रयाकलाप ५ निनु ा बोलपत्र सबैलाई उपलब्ि गराउने
र मर्मभन्न खण्र्हरुिा ध्यान मिनपु ने मर्षयहरु बारे चचाव
गने।
मक्रयाकलाप ६ निनु ा बोलपत्र सबैलाई उपलब्ि गराउने
र मर्मभन्न खण्र्हरुिा थप सिार्ेश गनवपु ने मर्षय बारे िा
छलफल गने।

१५

१५

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री
पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण/
निनु ा अभ्यास
पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण/
निनु ा अभ्यास
पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण/
निनु ा अभ्यास

कै विय्

निनु ा अभ्यास

निनु ा अभ्यास

निनु ा अभ्यास

मक्रयाकलाप ८ स्थानीय तहका लामग एक बोलपत्र
कागजातको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला
तयार गरी व्यर्हाररक अभ्यास

१०

निनु ा अभ्यास

निनु ा अभ्यास

मक्रयाकलाप ७ सत्रको िल्ु याङ्कन तथा संक्षेमपकरण
 Bill of Quantities भन्नाले के बझ्ु नभु यो भमन
प्रस्न गने भन्न लगाउने।
 बोलपत्र सम्र्न्िी कागजातिा के कस्ता मर्षयहरु
पररर्तवमनय र के कस्ता मर्षयहरु अपररर्तवमनय
हुन्छन् भन्नहु ोस ।
 स्थानीय तहले राजस्र् संकलनलाई प्रभार्कारी
बनाउन बोलपत्र कागजातिा सिार्ेस गनैपने
मर्षयहरु बारे िा प्रस्नोत्तर गरर कक्षा प्रभार्कारीता र
बझु ाई िापन गने।
उल्लेमखत प्रस्नहरुिा स्र्िल्ु याङकन गनव लगाउने।
सत्रको संक्षेमपकरण
 सत्र िल्ु याङ्कन पस्चात् भएका मर्षयर्स्तु स्पष्ट
पािै अर् यस पछार्ीको सत्रको बारे िा रहने
मर्षयर्स्तु समहत यो सत्र अन््य गने।

१०

सहभामगहरुसाँग
छलफल गने।

सहजकतावले पमहले नै
प्रस्न तयार पारी राख्ने
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सत्र योजना
मोडुलः स्थानीय कर

सत्रः १४
समयः ९० मिनेट

सत्र विषयः स्थानीय तहिा राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: बोल पत्र मर्मि (कायव मर्मि र सचू ना प्रकाशन अभ्यास)
साधारण उद्देश्यः
 बोलपत्र राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन अनसु ारबाट कायव मर्मि जानकारी प्राप्त गनव र सचू ना प्रकाशन गनव सक्षि
हुनेछन् ।
वनवदिष्ट उद्देश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा





ठे क्का र्न्िोर्स्त सम्बन्िी सािान्य जानकारी प्राप्त गनवु
बोलपत्र सम्बन्िी जानकारी प्राप्त गनवु
बोलपत्र मर्मिबाट राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापनको प्रकृ या र चरणहरु बारे िा जानकारी प्राप्त गनवु
बोलपत्र राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन सम्बन्ििा व्यार्हाररक ज्ञान प्राप्त गनवु

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः
 एक बोलपत्र मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला तयार गने
 सहभागीलाइव बोलपत्र मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला उपलब्ि गराउने
 िामिला व्यर्हाररक अभ्यास

अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप
मक्रयाकलाप १ स्थानीय तहिा ठे क्का िाफव त राजस्र्
संकलन गनव समकने सम्भामर्त क्षेत्रहरु के के हुन भनी
सहभागीहरुको ध्यानाकषवण गनवका लागी
brainstorming गनव लगाउने।
मक्रयाकलाप २ बोलपत्र मर्मि िाफव त राजस्र्को ठे क्का
व्यर्स्थापन प्रमक्रया बारे िा अर्िारणाका साथसाथै
काननु ी व्यर्स्थाको बारे िा व्याख्या गने।
मक्रयाकलाप ३ बोलपत्र सिार्ेस गनवपु ने निनु ा
अभ्यासबारे व्याख्या गने।
38

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

५

िेटाकार्व

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप
मक्रयाकलाप ४ सचू ना तयारी र सचू नािा संलग्न गनवपु ने
मर्षयहरुबारे िा चचाव गने ।
मक्रयाकलाप ५ राजस्र् ठे क्का सम्बन्िी िामिला
मर्मभन्न पक्षहरु बारे िा जानकारी गराउने।
मक्रयाकलाप ६ बोलपत्र मर्मि( कायव मर्मि र सचू ना
प्रकास अभ्यास) व्यर्हाररक अभ्यासका लामग तयार
गरे को अभ्यास िामिलाबाट सहभागीलाइव अभ्यास
र्ाचन तथा आर्श्यक अध्ययन गराउने ।

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण
पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने
सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ८ स्थानीय तहका लामग एक बोलपत्र
मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला
तयार गरी व्यर्हाररक अभ्यास

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ७ सत्रको िल्ु याङ्कन तथा सक्ष
ं ेमपकरण
 स्थानीय तह सबल हुन राजस्र्को कस्तो भमु िका
रहला भन्न लगाउने।
 राजस्र् संकलनका लामग बोलपत्र मर्मिका
जोमखिका पक्षहरु के के होलान भन्नहु ोस ।
 स्थानीय तहले राजस्र् संकलनलाई प्रभार्कारी
मसलर्न्िी िरभाउपत्र र बोलपत्र मर्मि िध्ये कुन
उपयि
ु होला मकन भनी प्रस्नोत्तर गरर कक्षा
प्रभार्कारीता र बझु ाई िापन गने।
उल्लेमखत प्रश्नहरुिा स्र्िल्ु याङकन गनव लगाउने।
सत्रको संक्षेमपकरण
 सत्र िल्ु याङ्कन पस्चात् भएका मर्षयर्स्तु स्पष्ट
पािै अर् यस पछार्ीको सत्रको बारे िा रहने
मर्षयर्स्तु समहत यो सत्र अन््य गने।

१०

सहभामगहरुसाँग
छलफल गने।

सहजकतावले पमहले नै
प्रश्न तयार पारी राख्ने

१०
१५

39

सत्र योजना
मोडुलः स्थानीय कर

सत्रः १५
समयः ९० मिनेट

सत्र विषयः स्थानीय तहिा राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: बोल पत्र मर्मि (बोल पत्र खोल्ने तथा िल्ु याकंन अभ्यास )
साधारण उद्देश्यः
 स्थानीय तहिा राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: बोल पत्र मर्मि अनसु ार बोल पत्र खोल्ने तथा िल्ु याकंन गनव सक्षि
हुनेछन् ।
वनवदिष्ट उद्देश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा





बोलपत्र खोल्ने सिय र प्रमक्रयाबारे जानकारी प्राप्त गनवु
बोलपत्र खोल्ने िाईन्यमु टङ गनवपु ने मर्षयहरुको ज्ञान प्राप्त गनवु
बोलपत्र िल्ु याङ्कन गिाव ध्यान मिनपु ने मर्षयहरुबारे जानकारी प्राप्त गनवु
बोलपत्र िल्ु याङ्कनको व्यार्हारीक ज्ञान प्राप्त गनवु

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः
 एक बोलपत्र मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला तयार गने
 सहभागीलाइव बोलपत्र मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला उपलब्ि गराउने
 िामिला व्यर्हाररक अभ्यास गने गराउने ।

अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप
मक्रयाकलाप १ बोलपत्र खोल्ने कायव कमहले र को को
सहभागी हुनपु ने काननु ी व्यर्स्था रहेको छ भमन
सहभागीहरुको ध्यानाकषवण गनवका लागी
brainstorming गनव लगाउने।
मक्रयाकलाप २ बोलपत्र खोल्ने र िल्ु याङ्कन कायव
सम्र्न्िी सिान्य जानकारी गराउने ।
मक्रयाकलाप ३ बोलपत्र खोल्न सहभागी हुने पक्षहरुको
समिमत गठन गने। बैठक िचु ल्ु का तयार गनव लगाउने।
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प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

५

िेटाकार्व

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

१०

निनु ा अभ्यास

कै विय्

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने
सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने
सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप
मक्रयाकलाप ४ निनु ा बोलपत्र तयार गरी बोलपत्र
खोल्न र िाईन्यटु गरी बैठक अन््य गने।
मक्रयाकलाप ५ िल्ु याङकन समिमत गठन गने। बैठक
बसाउने।
मक्रयाकलाप ६ बोलपत्र कागजातको िल्ु याङ्कन गने ।
िल्ु याङकन पर्ु व ध्यान मिनपु ने मर्षयको बारे िा छलफल
सिेत गने।

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्
सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने
सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१०

निनु ा अभ्यास

१५

निनु ा अभ्यास

१५

निनु ा अभ्यास

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ७ अमन्ति िल्ु याङकन गरर िाईन्यटु तथा
प्रमतर्ेिन तयार गरर पेश गने व्यर्हाररक अभ्यास

१०

निनु ा अभ्यास

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ८ सत्रको िल्ु याङ्कन तथा संक्षेमपकरण
 बोलपत्र खोल्िा ध्यान मिनपु ने पक्षहरु के के रहेछन्
भन्न लगाउने।
 बोलपत्र िल्ु याङ्कनका आिार के के हुन भन्नहु ोस
।
 स्थानीय तहले राजस्र् संकलनलाई प्रभार्कारी
बनाउन बोलपत्र मर्मिको प्रभार्कारीता बारे िा चचाव
गने।
उल्लेमखत प्रस्नहरुिा स्र्िल्ु याङकन गनव लगाउने।
सत्रको संक्षेमपकरण
 सत्र िल्ु याङ्कन पस्चात् भएका मर्षयर्स्तु स्पष्ट
पािै अर् यस पछार्ीको सत्रको बारे िा रहने
मर्षयर्स्तु समहत यो सत्र अन््य गने।

१०

सहभामगह रुसाँग
छलफल गने।

सहजकतावले पमहले नै
प्रस्न तयार पारी राख्ने
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सत्र योजना
मोडुलः स्थानीय कर

सत्रः १६
समयः ९० मिनेट

सत्र विषयः स्थानीय तहिा राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: बोल पत्र मर्मि (बोल पत्रबाट ठे क्का सम्झौता र सोको
कायावन्र्यन मर्र्ाि सिािान समहत िल्ु याकंन अभ्यास)
साधारण उद्देश्यः
 स्थानीय तहिा राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: बोल पत्र मर्मि अनसु ार बोल पत्रबाट ठे क्का सम्झौता र सोको
कायावन्र्यन मर्र्ाि सिािान समहतका कायव गनव सक्षि हुनेछन् ।
वनवदिष्ट उद्देश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा
 ठे क्का सम्झौता सम्बन्िी सािान्य जानकारी प्राप्त गनवु
 सम्झौताका सािान्य सतवहरु सम्बन्िी जानकारी प्राप्त गनवु
 ठे क्का कायवन्र्यनिा उठ्न सक्ने सम्भामर्त मर्र्ािहरु र सिािान मर्मि जानकारी प्राप्त गनवु
सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः
 एक बोलपत्र मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला तयार गने
 सहभागीलाइव बोलपत्र मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला उपलब्ि गराउने
 िामिला व्यर्हाररक अभ्यास
अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप
मक्रयाकलाप १ राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थािा सम्झौता
भनेको के हो र यसको के िह्र् छ भनी सहभागीहरुको
ध्यानाकषवण गनवका लागी brainstorming गनव
लगाउने।
मक्रयाकलाप २ बोलपत्र पमक्रया िाफव त राजस्र्को ठे क्का
सम्झौता गिाव अपनाउनपु ने कायव मर्मिका बारे िा
अर्िारणाका साथसाथै काननु ी व्यर्स्थाको बारे िा
व्याख्या गने।
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प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

५

िेटाकार्व

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप
मक्रयाकलाप ३ सम्झौता पर्ु व र पस्चात आउने मर्र्ािहरु
र सिािानका उपायहरु काननु ी तथा व्यर्हाररक
सिािानबारे िा व्याख्या गने।
मक्रयाकलाप ४ सम्झौतापत्र तयार गनव लगाउने निनु ा
सम्झौता पत्र उपलब्ि गारउने र व्यर्हारीक अभ्यास
गराउने।
मक्रयाकलाप ५ निनु ा मर्र्ािहरु सृजना गनव लगाउने र
सिािानका लामग सिहु िा कायव गने ।
मक्रयाकलाप ६ निनु ा अभ्यासिा भएका मर्षयहरु
बारे िा छलफल गरर पृष्टपोषण गने ।

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

२०

व्यर्हारीक
अभ्यास

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

२०

व्यर्हारीक
अभ्यास

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

५

व्यर्हारीक
अभ्यास

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ७ कायवन्र्यन चरण तथा संकलन र राजस्र्
िामखलािा सिेत सम्झौताका सतवहरु हेनवपु ने मर्षयका
बारे िा अभ्यास गराउने।

१०

व्यर्हारीक
अभ्यास

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ८ सत्रको िल्ु याङ्कन तथा संक्षेमपकरण
 सम्झौताका मर्षयहरुिा छुटाउनै नहुने मर्षयहरु
बारे िा भन्न लगाउने।
 राजस्र् संकलनका लामग बोलपत्र मर्मि िाफव त
गररएको ठे क्का सम्झौतािा हुन सक्ने मर्र्ािहरु के
के आईपनव सक्छ भन्नहु ोस ।
 स्थानीय तहले राजस्र् सक
ं लनलाई प्रभार्कारी
मसलर्न्िी िरभाउपत्र र बोलपत्र मर्मि िध्ये कुन
उपयि
ु होला मकन भमन प्रस्नोत्तर गरी कक्षा
प्रभार्कारीता र बझु ाई िापन गने।
उल्लेमखत प्रस्नहरुिा स्र्िल्ु याङकन गनव लगाउने।
सत्रको संक्षेमपकरण
 सत्र िल्ु याङ्कन पस्चात् भएका मर्षयर्स्तु स्पष्ट
पािै अर् यस पछार्ीको सत्रको बारे िा रहने
मर्षयर्स्तु समहत यो सत्र अन््य गने।

१०

सहभामगहरुसाँग
छलफल गने।

सहजकतावले पमहले नै
प्रस्न तयार पारी राख्ने
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सत्र योजना
मोडुलः स्थानीय कर

सत्रः १७
समयः ९० मिनेट

सत्र विषयः स्थानीय तहिा राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: Build Operate Transfer मर्मि (कायव मर्मि र सचू ना
प्रकास अभ्यास)
साधारण उद्देश्यः
 स्थानीय तहिा राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: Build Operate Transfer मर्मि अनसु ारको कायव मर्मि र
सचू ना प्रकाशन गनव सक्षि हुनेछन् ।
वनवदिष्ट उद्देश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा





Build Operate Transfer को मर्षयिा ज्ञान प्राप्त गनवु
BOT सम्र्न्ििा ऐनिा गररएको व्यर्स्थाहरु बारे जानकारी प्राप्त गनवु
BOT ठे क्का व्यर्स्थापन बारे जानकारी प्राप्त गनव।ु
BOT ठे क्का सचू ना प्रकासनिा सिार्ेश गनवपु ने मर्षय बारे जानकारी प्राप्त गनवु

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः
 एक BOT मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला तयार गने
 सहभागीलाइव BOT मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला उपलब्ि गराउने
 िामिला व्यर्हाररक अभ्यास गने गराउने ।

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप

अिवध
वमनेटमा

मक्रयाकलाप १ स्थानीय तहिा BOT ठे क्का िाफव त
राजस्र् सक
ं लन गनव समकने सम्भामर्त क्षेत्रहरु के के हुन
भनी सहभागीहरुको ध्यानाकषवण गनवका लामग
brainstorming गनव लगाउने।
मक्रयाकलाप २ BOT मर्मि िाफव त राजस्र् ठे क्का
प्रमक्रया बारे िा अर्िारणाका साथसाथै काननु ी
व्यर्स्थाको बारे िा व्याख्या गने।
मक्रयाकलाप ३ ठे क्का योजनािा BOT सिार्ेस गनवपु ने
निनु ा अभ्यासबारे व्याख्या गने।
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प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

५

िेटाकार्व

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप
मक्रयाकलाप ४ सचू ना तयारी र सचू नािा संलग्न गनवपु ने
मर्षयहरुबारे िा चचाव गने ।
मक्रयाकलाप ५ राजस्र् ठे क्का सम्बन्िी िामिला
उपलब्ि गराउने र यसका मर्मभन्न पक्षहरु बारे िा
जानकारी गराउने।
मक्रयाकलाप ६ BOT मर्मि(कायव मर्मि र सचू ना
प्रकाशन अभ्यास) व्यर्हाररक अभ्यासका लामग तयार
गरे को अभ्यास िामिलाबाट सहभागीलाइव अभ्यास
र्ाचन तथा आर्श्यक अध्ययन गराउने ।

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ७ स्थानीय तहका लामग एक BOT
मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला
तयार गरी व्यर्हाररक अभ्यास

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ७ सत्रको िल्ु याङ्कन तथा संक्षेमपकरण
 स्थानीय तह सबल हुन राजस्र्को कस्तो भमु िका
रहला भन्न लगाउने।
 राजस्र् सक
ं लनका लामग BOT मर्मिका
जोमखिका पक्षहरु के के होलान भन्नहु ोस ।
 सचू ना तयारी र सचू नािा संलग्न गनवपु ने कुराहरु के
के हुन भनी प्रश्नोत्तर गरी कक्षा प्रभार्कारीता र
बझु ाई िापन गने।
उल्लेमखत प्रस्नहरुिा स्र्िल्ु याङकन गनव लगाउने।
सत्रको संक्षेमपकरण
 सत्र िल्ु याङ्कन पस्चात् भएका मर्षयर्स्तु स्पष्ट
पािै अर् यस पछार्ीको सत्रको बारे िा रहने
मर्षयर्स्तु समहत यो सत्र अन््य गने।

१०

सहभामगहरुसाँग
छलफल गने।

सहजकतावले पमहले नै
प्रश्न तयार पारी राख्ने
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सत्र योजना
मोडुलः स्थानीय कर

सत्रः १८
समयः ९० मिनेट

सत्र विषयः स्थानीय तहिा राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: Build Operate Transfer मर्मि (Build Operate
Transfer को कागजात तयारी अभ्यास)
साधारण उद्देश्यः
 स्थानीय तहिा राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: Build Operate Transfer मर्मि अनसु ारको Build Operate
Transfer को कागजात तयारी गनव सक्षि हुनेछन् ।
वनवदिष्ट उद्देश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा





BOT मर्मिबाट खररि गने सम्र्न्ििा सािान्य जानकारी प्राप्त गनवु
BOT कागजात तयारीिा ध्यान मिनपु ने कुरा सम्र्न्िी जानकारी प्राप्त गनवु
BOT कागजातिा सिार्ेश गनवपु ने मर्षयको बारे िा व्यर्हारीक ज्ञान प्राप्त गनवु
BOT कागज तयारी प्रमक्रयाको व्यार्हारीक ज्ञान प्राप्त गनवु

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः
 एक BOT मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला तयार गने
 सहभागीलाइव BOT मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला उपलब्ि गराउने
 िामिला व्यर्हाररक अभ्यास गने गराउने ।

अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप
मक्रयाकलाप १ Standard bidding documents
भन्नाले के बझ्ु नहु ुन्छ भनी सहभागीहरुको ध्यानाकषवण
गनवका लामग brainstorming गनव लगाउने।
मक्रयाकलाप २ BOT मर्मि िाफव त राजस्र् ठे क्का
प्रमक्रयाका लामग आर्श्यक बोलपत्र कागजात बारे िा
बारे िा व्याख्या गने ।
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प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

५

िेटाकार्व

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप

अिवध
वमनेटमा

मक्रयाकलाप ३ BOT कागजातिा सिार्ेश गनवपु ने
मर्मर्ि पक्षहरुबारे िा जानकारी गराउने।

१०

मक्रयाकलाप ४ निनु ा BOT सम्बन्िी Document
सबैलाई उपलब्ि गराउने र मर्मभन्न खण्र्हरु बारे िा
चचाव गने।
मक्रयाकलाप ५ निनु ा BOT सबैलाई उपलब्ि गराउने
र मर्मभन्न खण्र्हरुिा ध्यान मिनपु ने मर्षयहरु बारे चचाव
गने।
मक्रयाकलाप ६ निनु ा BOT सबैलाई उपलब्ि गराउने र
मर्मभन्न खण्र्हरुिा थप सिार्ेश गनवपु ने मर्षय बारे िा
छलफल गने।

१०

१५

१५

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री
पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण/
निनु ा अभ्यास
पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण/
निनु ा अभ्यास
पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण/
निनु ा अभ्यास
पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण/
निनु ा अभ्यास

कै विय्

निनु ा अभ्यास

निनु ा अभ्यास

निनु ा अभ्यास

निनु ा अभ्यास

मक्रयाकलाप ७ स्थानीय तहका लामग एक BOT
कागजातको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला
तयार गरी व्यर्हाररक अभ्यास

१०

निनु ा अभ्यास

निनु ा अभ्यास

मक्रयाकलाप ७ सत्रको िल्ु याङ्कन तथा संक्षेमपकरण
 BOT िा Bill of Quantities भन्नाले के
बझ्ु नभु यो भमन प्रश्न गने भन्न लगाउने।
 BOT सम्र्न्िी कागजातिा के कस्ता मर्षयहरु
पररर्तवमनय र के कस्ता मर्षयहरु अपररर्तवमनय
हुन्छन् ।भन्नहु ोस ।
 स्थानीय तहले राजस्र् सक
ं लनलाई प्रभार्कारी
बनाउन बोलपत्र कागजातिा सिार्ेस गनैपने
मर्षयहरु बारे िा प्रस्नोत्तर गरी कक्षा प्रभार्कारीता र
बझु ाई िापन गने।
उल्लेमखत प्रश्नहरुिा स्र्िल्ु याङकन गनव लगाउने।
सत्रको सक्ष
ं ेमपकरण
 सत्र िल्ु याङ्कन पस्चात् भएका मर्षयर्स्तु स्पष्ट
पािै अर् यस पछार्ीको सत्रको बारे िा रहने
मर्षयर्स्तु समहत यो सत्र अन््य गने।

१०

सहभामगहरुसाँग
छलफल गने।

सहजकतावले पमहले नै
प्रश्न तयार पारी राख्ने
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सत्र योजना
मोडुलः स्थानीय कर

सत्रः १९
समयः ९० मिनेट

सत्र विषयः स्थानीय तहिा राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: Build Operate Transfer मर्मि (Build Operate
Transfer खोल्ने तथा िल्ु याकंन अभ्यास)
साधारण उद्देश्यः
 स्थानीय तहिा राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: BOT ठे क्का मर्मि अनसु ार बोलपत्र खोल्ने तथा िल्ु याकंन गनव
सक्षि हुनेछन् ।
वनवदिष्ट उद्देश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यमा





BOT ठे क्का खोल्ने सिय र प्रमक्रयाबारे जानकारी प्राप्त गनवु
BOT ठे क्का खोल्ने िाईन्यमु टङ गनवपु ने मर्षयहरुको ज्ञान प्राप्त गनवु
BOT ठे क्का िल्ु याङ्कन गिाव ध्यान मिनपु ने मर्षयहरुबारे जानकारी प्राप्त गनवु
BOT ठे क्का िल्ु याङ्कनको व्यार्हारीक ज्ञान प्राप्त गनवु

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः
 एक BOT ठे क्का मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला तयार गने
 सहभागीलाइव BOT ठे क्का मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला उपलब्ि गराउने
 िामिला व्यर्हाररक अभ्यास गने गराउने ।
अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप
मक्रयाकलाप १ BOT ठे क्का खोल्ने कायव कमहले र को
को सहभागी हुनपु ने काननु ी व्यर्स्था रहेको छ भमन
सहभागीहरुको ध्यानाकषवण गनवका लागी
brainstorming गनव लगाउने।
मक्रयाकलाप २ BOT ठे क्का खोल्ने र िल्ु याङ्कन कायव
सम्र्न्िी सिान्य जानकारी गराउने ।
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प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

५

िेटाकार्व

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप
मक्रयाकलाप ३ BOT ठे क्का खोल्न सहभागी हुने
पक्षहरुको समिमत गठन गने। बैठक िचु ल्ु का तयार गनव
लगाउने।
मक्रयाकलाप ४ निनु ा BOT ठे क्का तयार गरी बोलपत्र
खोल्न र िाईन्यटु गरी बैठक अन््य गने।
मक्रयाकलाप ५ िल्ु याङकन समिमत गठन गने। बैठक
बसाउने।
मक्रयाकलाप ६ BOT ठे क्का कागजातको िल्ु याङ्कन
गने । िल्ु याङकन पर्ु व ध्यान मिनपु ने मर्षयको बारे िा
छलफल सिेत गने।

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१०

निनु ा अभ्यास

१०

निनु ा अभ्यास

१५

निनु ा अभ्यास

१५

निनु ा अभ्यास

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ७ अमन्ति िल्ु याङकन गरर िाईन्यटु तथा
प्रमतर्ेिन तयार गरी पेश गने व्यर्हाररक अभ्यास

१०

निनु ा अभ्यास

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ८ सत्रको िल्ु याङ्कन तथा सक्ष
ं ेमपकरण
 BOT ठे क्का खोल्िा ध्यान मिनपु ने पक्षहरु के के
रहेछन् भन्न लगाउने।
 BOT ठे क्का िल्ु याङ्कनका आिार के के हुन
भन्नहु ोस ।
 स्थानीय तहले राजस्र् सक
ं लनलाई प्रभार्कारी
बनाउन र्ोलपत्र मर्मिको प्रभार्कारीता बारे िा चचाव
गने।
उल्लेमखत प्रश्नहरुिा स्र्िल्ु याङकन गनव लगाउने।
सत्रको संक्षेमपकरण
 सत्र िल्ु याङ्कन पस्चात् भएका मर्षयर्स्तु स्पष्ट
पािै अर् यस पछार्ीको सत्रको बारे िा रहने
मर्षयर्स्तु समहत यो सत्र अन््य गने।

१०

सहभामगहरुसाँग
छलफल गने।

सहजकतावले पमहले नै
प्रश्न तयार पारी राख्ने
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सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने
सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

सत्र योजना
मोडुलः स्थानीय कर

सत्रः २०
समयः ९० मिनेट

सत्र विषयः स्थानीय तहिा राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: Build Operate Transfer मर्मि (Build Operate
Transfer बाट ठे क्का सम्झौता र सोको कायावन्र्यन मर्र्ाि सिािान समहत िल्ु याकंन अभ्यास)
साधारण उद्देश्यः
 स्थानीय तहिा राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थापन: Build Operate Transfer मर्मि अनसु ारको ठे क्का सम्झौता
र सोको कायावन्र्यन मर्र्ाि सिािान समहत िल्ु याकंन गनव सक्षि हुनेछन् ।
वनवदिष्ट उद्देश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा
 BOT ठे क्का सम्झौता सम्बन्िी सािान्य जानकारी प्राप्त गनवु
 सम्झौताका सिान्य सतवहरु सम्बन्िी जानकारी प्राप्त गनवु
 BOT ठे क्का कायवन्र्यनिा उठ्न सक्ने सम्भामर्त मर्र्ािहरु र सिािान मर्मि जानकारी प्राप्त गनवु
सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः
 एक BOT मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला तयार गने
 सहभागीलाइव BOT मर्मिको राजस्र्को ठे क्का व्यर्स्थासम्बन्िी िामिला उपलब्ि गराउने
 िामिला व्यर्हाररक अभ्यास
प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप

अिवध
वमनेटमा

मक्रयाकलाप १ BOT िा Contract Aggement
भनेको के हो र यसको के िह्र् छ भनी सहभागीहरुको
ध्यानाकषवण गनवका लागी brainstorming गनव
लगाउने।

५

िेटाकार्व

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप २ BOT मर्मि िाफव त राजस्र्को ठे क्का
व्यर्स्थापन पमक्रया सम्झौता गिाव अपनाउनपु ने मर्मिका
बारे िा अर्िारणाका साथसाथै काननु ी व्यर्स्थाको
बारे िा व्याख्या गने।

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने
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कै विय्

अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप
मक्रयाकलाप ३ सम्झौता पर्ु व र पस्चात आउने मर्र्ािहरु
र सिािानका उपायहरु काननु ी तथा व्यर्हारीक
सिािानबारे िा व्याख्या गने।
मक्रयाकलाप ४ सम्झौतापत्र तयार गनव लगाउने निनु ा
सम्झौता पत्र उपलब्ि गारउने र व्यर्हारीक अभ्यास
गराउने।

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

२०

व्यर्हारीक
अभ्यास

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ५ निनु ा मर्र्ािहरु सृजना गनव लगाउने र
सिािानका लामग सिहु िा कायव गने ।

२०

व्यर्हारीक
अभ्यास

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ६ निनु ा अभ्यासिा भएका मर्षयहरु
बारे िा छलफल गरर पृष्टपोषण गने ।

५

व्यर्हारीक
अभ्यास

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ७ कायवन्र्यन चरण तथा संकलन र राजस्र्
िामखलािा सिेत सम्झौताका सतवहरु हेनवपु ने मर्षयका
बारे िा अभ्यास गराउने।

१०

व्यर्हारीक
अभ्यास

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ८ सत्रको िल्ु याङ्कन तथा संक्षेमपकरण
 सम्झौताका मर्षयहरुिा छुटाउनै नहुने मर्षयहरु
बारे िा भन्न लगाउने।
 राजस्र् संकलनका लामग BOT मर्मि िाफव त
गररएको ठे क्का सम्झौतािा हुन सक्ने मर्र्ािहरु के
के आईपनव सक्छ भन्नहु ोस ।
 स्थानीय तहले राजस्र् संकलनलाई प्रभार्कारी
र्ोलपत्र र BOT मर्मि िध्ये कुन उपयि
ु होला
मकन भमन प्रस्नोत्तर गरी कक्षा प्रभार्कारीता र बझु ाई
िापन गने।
उल्लेमखत प्रश्नहरुिा स्र्िल्ु याङकन गनव लगाउने।
सत्रको संक्षेमपकरण
 सत्र िल्ु याङ्कन पस्चात् भएका मर्षयर्स्तु स्पष्ट
पािै अर् यस पछार्ीको सत्रको बारे िा रहने
मर्षयर्स्तु समहत यो सत्र अन््य गने।

१०

सहभामगहरुसाँग
छलफल गने।

सहजकतावले पमहले नै
प्रश्न तयार पारी राख्ने
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सत्र योजना
मोडुलः स्थानीय कर

सत्रः २१
समयः ९० मिनेट

सत्र विषयः मर्ज्ञापन कर तथा िनोरञ्जन, व्यवसाय कर र बहाल करको पररचय तथा स्थानीय तहिा यसको व्यर्स्थापन
साधारण उद्देश्यः
 स्थानीय तहिा कर राजस्र्को रुपिा रहेको मर्ज्ञापन कर, , व्यर्साय कर र र्हाल कर व्यर्स्थापनका मर्मर्ि
पक्षहरुिा व्यर्हाररक ज्ञान प्राप्त गनव सक्नेछन्।
वनवदिष्ट उद्देश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा
 मर्ज्ञापन कर, व्यर्साय कर र र्हाल करको मर्षयिा ज्ञान प्राप्त गनवु
 कर संकलनका लामग ठे क्का सम्झौता/सार्वजमनक मनजी साझेिारी र ठे क्का प्रमक्रयाको व्यर्हारीक ज्ञान प्राप्त गनवु
 मर्ज्ञापन कर, व्यर्साय कर र र्हाल करका सम्र्न्ििा आमथवक ऐनिा गररनपु ने व्यर्स्था बारे जानकारी प्राप्त गनवु
 राजस्र् संकलन र पररचालनिा स्थानीय तहले खेल्नपु ने भमु िका
 मर्ज्ञापन कर, व्यर्साय कर र र्हाल सम्र्न्ििा िण्र् जररर्ाना र पनु रार्लोकन सम्र्न्ििा जानकारी प्राप्त गनेछन।्
सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः







मर्ज्ञापन कर, व्यर्साय कर र र्हाल करको पररचय
मर्ज्ञापन कर, व्यर्साय कर र र्हाल कर लगाउन समकने क्षेत्र
मर्ज्ञापन कर, व्यर्साय कर र र्हाल कर संकलन प्रमक्रया र ठे क्का प्रमक्रया
मर्ज्ञापन कर, व्यर्साय कर र र्हाल करसाँग सम्बमन्ित शब्िार्लीहरु
मर्ज्ञापन कर, व्यर्साय कर र र्हाल कर लगाउने सिाग्रीको आकार
मर्ज्ञापन कर, व्यर्साय कर र र्हाल कर लगाउन समकने क्षेत्र र िर
अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप
मक्रयाकलाप १ मर्ज्ञापन कर, , व्यर्साय कर र र्हाल
कर भन्नाले के बझ्ु नहु ुन्छ भनी सहभागीहरुको
ध्यानाकषवण गनवका लागी brainstorming गनव
लगाउने।
मक्रयाकलाप २ मर्ज्ञापन कर, , व्यर्साय कर र र्हाल
करको पररचय मिने।
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प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

५

िेटाकार्व

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप
मक्रयाकलाप ३ मर्ज्ञापन बोर्व तथा सािाग्री राख्ने स्थान
र िताव सम्र्न्िी व्यर्स्थाहरु बारे छलफल गने।
मक्रयाकलाप ४ आमथवक ऐनिा मर्ज्ञापन कर, , व्यर्साय
कर र र्हाल कर सम्बन्िी उल्लेख गनवपु ने मर्षयर्स्तहु रु
बारे िा जानकारी गराउने।
मक्रयाकलाप ५ मर्ज्ञापन कर, , व्यर्साय कर र र्हाल
कर सक
ं लनका लामग सार्वमनक मनजी साझेिारी सम्र्न्िी
व्यर्स्था बारे िा मर्स्तृत रुपिा जानकारी गराउने।
मक्रयाकलाप ६ स्थानीय तहिा मर्ज्ञापन कर, , व्यर्साय
कर र र्हाल कर असल
ु गने तररका बारे चचाव गने।

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ७ मर्ज्ञापन कर, , व्यर्साय कर र र्हाल
करका सम्बन्ििा हुने िण्र् जररर्ाना र पनु रार्लोकन
सम्बन्िी प्रार्िान लगायत प्रणाली र्ारे िा जानकारी
गराउने।

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ८ सत्रको िल्ु याङ्कन तथा संक्षेमपकरण
 मर्ज्ञापन कर, , व्यर्साय कर र र्हाल करबारे भन्न
लगाउने।
 मर्ज्ञापन कर, , व्यर्साय कर र र्हाल कर
सक
ं लनिा के कस्तो प्रकृ या रहेछ ।
उल्लेमखत प्रस्नहरुिा स्र्िल्ु याङकन गनव लगाउने।
सत्रको संक्षेमपकरण
 सत्र िल्ु याङ्कन पस्चात् भएका मर्षयर्स्तु स्पष्ट
पािै अर् यस पछार्ीको सत्रको बारे िा रहने
मर्षयर्स्तु समहत यो सत्र अन््य गने।

१०

सहभामगहरुसाँग
छलफल गने।

सहजकतावले पमहले नै
प्रस्न तयार पारी राख्ने
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सत्र योजना
मोडुलः स्थानीय कर

सत्रः २२
समयः ९० मिनेट

सत्र विषयः गैर कर राजस्र् र स्थानीय तहिा यसिा श्रोतहरु
साधारण उद्देश्यः
 गैह्र कर राजस्र् तथा स्थानीय तहिा यसका श्रोतहरुको मर्कास र यो सरकारिा के कसरी अर्लम्र्न गररएको छ
सर्ल पक्ष र आिारभतु सिु ारका पक्षहरु मनिावण गनव सक्नेछन।्
वनवदिष्ट उद्देश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा





गैह्र कर राजस्र्को अर्िारणागत मर्षयिा ज्ञान प्राप्त गनवु
नेपालिा प्रचलनिा रहेका गैर कर राजस्र् सम्बन्िी ऐन बारे जानकारी प्राप्त गनवु
स्थानीय तहिा गैह्र कर राजस्र्का क्षेत्र र तहगत अमिकार सम्र्न्ििा नीमतगत व्यर्स्था बारे जानकारी प्राप्त गनवु
गैह्र कर राजस्र् सक
ं लन र पररचालनिा स्थानीय तहले खेल्नपु ने भमु िका

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः






गैरकर राजस्र्को पररचय
सरकारी प्रशासमनक िस्तरु जस्तो काि गररमिए र्ापत पाइने
व्यर्सामयक आय जस्तो र्स्तु र्ा सेर्ाको मबमक्रबाट पाइने रकि
िण्र् जररर्ाना र जफत
िान िातव्य जस्तो ऐमछछक श्रोतबाट प्राप्त हुने रकि
अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप
मक्रयाकलाप १ गैह्र कर राजस्र् र कर राजस्र्िा के फरक
छ भनी सहभामगहरुलाई ध्यानाकषवण गनवका लागी
brainstorming गनव लगाउने।
मक्रयाकलाप २ गैह्र कर राजस्र्को पररचय उद्देश्य
लगायतिा प्रकास पाने ।
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अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप
मक्रयाकलाप ३ स्थानीय तहिा लगाईने गैह्र कर राजस्र्
बारे छलफल गने।
मक्रयाकलाप ४ सरकारी प्रशासमनक िस्तरु जस्तो काि
गररमिए र्ापत पाइने जस्तैैः बोलपत्र िस्तरु , परीक्षा
िस्तरु , मनर्ेिन िस्तरु इ्यामि ।
मक्रयाकलाप ५ व्यर्सामयक आय जस्तो र्स्तु र्ा
सेर्ाको मबमक्रबाट पाइने रकि जस्तैैः सरकारी सम्पमतको
मबक्री, नक्सा मबक्री, मबउमबजन मबक्री, ब्याज तथा
लाभाश,ं भार्ा तथा रोयल्टीहरु इ्यामि बारे छलफल
गने।
मक्रयाकलाप ६ िण्र् जररर्ाना र जफत
जस्तैैः प्रशासमनक िण्र्, जररर्ाना र जफत, न्यामयक
िण्र् जररर्ाना र जफत इ्यामि ।
िान िातव्य जस्तो ऐमछछक जस्तैैः मर्मभन्न मकमसिका
अनिु ानहरु इ्यामि बारे छलफल गने।

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ७ गैह्र कर राजस्र्को िर मनिावरण र
आमथवक ऐनिा यसको सम्र्िन सम्र्न्ििा छलफल गने।

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

मक्रयाकलाप ८ सत्रको िल्ु याङ्कन तथा संक्षेमपकरण
 स्थानीय तहले गैह्र कर राजस्र् र्ापत के कस्ता
श्रोतबाट संकलन गने रहेछ भनी प्रश्न गने।
 राजस्र् सक
ं लन गनव स्थानीय तहको भमु िका कस्तो
हुनपु लाव /प्रयासहरु के के गनवपु लाव भनी प्रस्नोत्तर गरी
कक्षा प्रभार्कारीता र बझु ाई िापन गने।
उल्लेमखत प्रश्नहरुिा स्र्िल्ु याङकन गनव लगाउने।
सत्रको संक्षेमपकरण
 सत्र िल्ु याङ्कन पस्चात् भएका मर्षयर्स्तु स्पष्ट
पािै अर् यस पछार्ीको सत्रको बारे िा रहने
मर्षयर्स्तु समहत यो सत्र अन््य गने।

१०

सहभामगहरुसाँग
छलफल गने।

सहजकतावले पमहले नै
प्रश्न तयार पारी राख्ने
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सत्र योजना
मोडुलः स्थानीय कर

सत्रः २३
समयः ९० मिनेट

सत्र विषयः कर प्रशासन र राजस्र् प्रशासनिा सचू ना प्रर्मिमको प्रयोग
साधारण उद्देश्यः
 कर प्रशासन सचू ना प्रमर्मिको प्रयोग सम्बन्ििा नीमतगत व्यर्स्था र संस्थागत व्यर्स्था बारे िा बताउन सक्नेछन्।
वनवदिष्ट उद्देश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा





कर प्रशासन सम्बन्िी सैद्दामन्तक मर्षयिा ज्ञान प्राप्त गनवु
कर अमिकृ तको काि, कतवव्य र अमिकार मर्षयिा ज्ञान प्राप्त गनवु
मर्द्यमु तय कारोर्ारको पररचय मर्षयिा ज्ञान प्राप्त गनवु
राजस्र् सक
ं लनिा सचू ना प्रमर्मिको प्रयोग

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः







कर प्रशासन सम्बन्िी पररचय
कर अमिकृ तको काि, कतवव्य र अमिकार मर्षयिा ज्ञान प्राप्त गनवु ।
मर्द्यतु ीय कारोबारको पररचय
जस्र् संकलनिा सचू ना प्रमर्मिको प्रयोग
नेपाल सरकार र सात प्रिेश सरकारको राजस्र् व्यर्स्थापनिा सचू ना प्रमर्मिको प्रयोग र चैः् क्ष्क्
राजस्र् प्राप्तिा मर्द्यतु ीय भि
ु ानीका लामग चैः् क्ष्क् िा मर्द्यतु ीय भि
ु ानी सम्बन्िी सेर्ाप्रिायक सस्ं थालाई आबद्ध
गने मनिेमशका, २०७७
 स्थानीय तहको राजस्र् प्रामप्तिा मर्द्यतु ीय भि
ु ानीका लामग क्ग्छब् िा राजस्र्को प्रस्तामर्त िोर््यल
ु
 मर्द्यमु तय कारोबारिा सरोकारर्ाला पक्षहरुको भमु िका
अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप
मक्रयाकलाप १ मर्द्यमु तय शासन के हो भमन
सहभागीहरुको ध्यानाकषवण गनवका लागी
brainstorming गनव लगाउने।

५
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प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री
िेटाकार्व

कै विय्

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप

मक्रयाकलाप २ कर प्रशासनका बारे पररचय मिने ।

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने
सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१५

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१०

पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

सहजकतावले पमहले नै
तयार पारी राख्ने

१०

सहभामगहरुसाँग
छलफल गने।

सहजकतावले पमहले नै
प्रस्न तयार पारी राख्ने

१०
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पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण
पार्रपोईन्ट
प्रस्तमु तकरण

१०

मक्रयाकलाप ३ कर अमिकृ तको काि, कतवव्य र
अमिकार मर्षयिा जानकारी मिने ।
मक्रयाकलाप ४ नेपालको सन्िभविा मर्द्यमु तय शासनको
भमु िका र सार्वजमनक मर्त्त व्यार्स्थापनिा मर्द्यमु तय
िाध्यिको प्रयोगको अर्स्था र प्रयासहरु बारे छलफल
गने।
मक्रयाकलाप ५ राजस्र् व्यार्स्थापनका लामग िहालेखा
मनयन्त्रक कायावलयले प्रयोगिा ल्याएका प्रणाली बारे िा
जानकारी गराउने।
 RMIS
 SUTRA िा प्रस्तामर्त Revenue िोर््युल
मक्रयाकलाप ६ मर्द्यमु तय शासनका लामग सचु ना प्रमर्मि
र मर्द्यमु तय कारोर्ार सम्र्न्ििा पररचय र यसको
भमु िकाका बारे िा मर्स्तृत रुपिा जानकारी गराउने।
मक्रयाकलाप ७ स्थानीय तहको राजस्र् व्यर्स्थापनिा
मर्द्यमु तय प्रमर्मिको प्रयोगका प्रयास र अभ्यासहरु बारे
चचाव गने। राजस्र् संकलनिा मर्द्यमु तय कारोर्ार प्रमक्रया
र मर्र्ाि सिािान/गनु ासो सनु ुर्ाई सम्बन्िी गनवपु ने
व्यर्स्था । मर्द्यमु तय कारोर्ारका फाईिाहरु सिेत
जानकारी मिने।
मक्रयाकलाप ८ सत्रको िल्ु याङ्कन तथा संक्षेमपकरण
 स्थानीय तहको कर प्रशासन सम्बन्िी नीमतगत
व्यर्स्था र संस्थागत के कस्ता अर्स्था रहेछन ।
 राजस्र् व्यर्स्थापनिा मर्द्यमु तय िाध्यिको
प्रयोगबाट के कस्ता अर्स्था र प्रयासहरु के के
रहेछन भमन प्रस्नोत्तर गरर कक्षा प्रभार्कारीता र
बझु ाई िापन गने।
उल्लेमखत प्रस्नहरुिा स्र्िल्ु याङकन गनव लगाउने।
सत्रको संक्षेमपकरण
 सत्र िल्ु याङ्कन पस्चात् भएका मर्षयर्स्तु स्पष्ट
पािै अर् यस पछार्ीको सत्रको बारे िा रहने
मर्षयर्स्तु समहत यो सत्र अन््य गने।

प्रविक्षण
वसकाई
सामाग्री

सत्र योजना
मोडुलः स्थानीय कर
सत्रः २४
समयः ९० मिनेट
सत्र विषयः कायव योजना, प्रमशक्षण िल्ू याङ्कन तथा सिापन
साधारण उद्देश्यः यस सत्रको अन्तिा सहभागीहरुले मसके का कुरालाई आफ्नो कायवक्षेत्रिा कसरी कायावन्र्यन गने बारे
कायवयोजना तयार भएको हुनेछ ।
वनवदिष्ट उद्देश्यहरुः सत्रको अन्तिा सहभागीहरुले
 मसकाई कायावन्र्यन गने बारे कायवयोजना तय गनव सक्नेछन् ।
 सिग्र प्रमशक्षणको मसकाई उपलव्िी िल्ू याकङ्न गनव सक्नेछन् ।
 प्रमशक्षण कायवक्रिको औपचाररक रुपिा सिापन हुनेछ ।
सत्रका मुख्य विषयिस्ुः
 कायव योजना तयार
 प्रमशक्षण अपेक्षा पनु रार्लोकन
 प्रमशक्षणको संक्षेपीकरण
 प्रमशक्षण पश्चात जानकारी
 प्रमशक्षण िल्ू याङ्कन
 प्रमशक्षण सिापन
अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप
वियाकलाप १ सहभागीहरुको ध्यानाकषिण
 सहभागीहरु सर्ैलाई उठ्न लगाउनहु ोस् ।
 सर्ैलाई ताली र्जाउन लगाउनहु ोस् र ध्यानाकषवण
गनवहु ोस् ।
वियाकलाप २ सत्रको नाम, उद्देश्य र विषयिस्ु
 सत्रको नाि, उद्देश्य, मर्षयर्स्तु र सिय अर्मि
र्ताउनहु ोस् ।
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५

५

स्लाइर्
प्रस्तमु त

पार्र प्र्ाइन्ट स्लाइर्

अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप
वियाकलाप ३ विषयिस्ु सम्बन्धी सहभागीहरुको
बुझाई
 सहभागीहरुलाई तपाईहरुले कायव योजना तयार
गनवभु एको छ मक छै न भनी सोध्नहु ोस् ।
 कायव योजनािा के के राख्नपु छव भनी सोध्नहु ोस् ।
 सहभागीहरुबाट आएका कुराहरुलाई मिलान गिै
मर्षयर्स्तु अगामर् बढाउनहु ोस् ।
वियाकलाप ४ कायियोजना ्यारी
 सहभागीबाट आएको र्िाँु ालाई सिेट्िै अर् हािी
कायव योजना र्नाउंछौ भनी कायव योजनाको फाराि
प्रस्ततु गनवहु ोस् ।
 प्र्येक सहभागीले आ आफ्नो कायवयोजना तयार गनव
लगाउने ।
 कायव योजना र्नाउंिा कमम्तिा ६ िमहनाको लामग
गनव समकने योजना र्नाउनहु ोस भनी भन्नहु ोस् ।
 यस कायव योजनाको अनगु िन हुने छ भनी
र्ताउनहु ोस् ।
वियाकलाप ५ कायियोजना प्रस्ुव्करण
 कायवयोजना प्रस्ततु गनव लगाउनहु ोस् ।
 प्रस्तमु तकरणिा के ही थपघट गनवु पने भए गनव
लगाउनहु ोस् ।
 यो योजना लेख्न िात्र नभै कायावन्र्यन गनवपु छव भनी
र्ताउनहु ोस् ।
वियाकला ६ सत्र सक्ष
ं ेपीकरण
 सहभागीहरुको के ही मजज्ञासाहरु भए सिेट्िै यस
सत्रिा गररएका कायवहरुलाई सिेट्िै सक्ष
ं ेपीकरण
गनवहु ोस् ।
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५

प्रविक्षण –
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

प्रश्न उत्तर

१५

सिहू
छलफल

१५

लघु प्रर्चन

५

लघु प्रर्चन

न्यजू मप्रन्ट, िाकव र,
िामस्कङ टेप,
कायवयोजना फाराि
(अभ्यास पत्र)

अिवध
वमनेटमा

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप
वियाकलाप ७ सत्र मूलयाक
ं न
 यस सत्रिा रामखएका मनमिवष्ट उद्देश्यहरु हामसल भए
मक भएनन् भनेर थाहा पाउनको लामग
सहभागीहरुलाई
 मनम्न प्रश्नहरु गनवहु ोस् ।
 कायवयोजना भनेको के हो
 कायवयोजनािा के के मर्षयहरु हुन्छन्
 अमहले तयार गररएको कायवयोजनािा के के
मक्रयाकलापहरु रामखयो
वियाकलाप ८ प्रवक्षणको पश्चा् जानकारी र
मूलयाङ्कन
 सहभागीहरुलाई प्रमशक्षण पश्चा्को फाराि मर्तरण
गरी भनव अनरु ोि गनवहु ोस् ।
 सहभागीहरुलाई प्रमशक्षणको िल्ू याङ्कनको लामग
तयार गररएको प्रमशक्षण िल्ु याङ्कन फाराि मर्तरण
गरी भनव लगाउनहु ोस् ।
 सहभागीहरुलाई आर्श्यकता परे िा फारािहरु भनव
सहजीकरण गनवहु ोस् ।
प्रवक्षणको संक्षेपीकरण र अग्रसम्िन्ध
 प्रमशक्षकले प्रमशक्षण अर्मिभर छलफल भएका
मर्षयर्स्तहु रुलाई समं क्षप्त रुपिा स्िरण गराउनहु ोस् ।
 सहभागीहरुबाट आएको अपेक्षाहरुको पनु रार्लोकन
गिै प्रमशक्षणिा सिेमटएका र नसिेमटएका
मर्षयर्स्तहु रुको जानकारी गराउनहु ोस् ।
 सहभागीहरुलाई समक्रय सहभामगताको लामग
िन्यर्ाि मििै प्रामर्मिक सत्रहरु सिाप्त भएको भन्िै
अर् यस पमछ सिापन कायवक्रि हुनेछ भनी सत्र
अन््य गनवहु ोस् .
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लघु प्रर्चन

फारािहरु

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप

अिवध
वमनेटमा

वियाकलाप ९ समापन कायििम
 अमतमथहरुलाई आसन ग्रहण गराई प्रमशक्षणको
प्रभार्कारीताको बारे िा बढीिा िईु जना (एक जना
िमहला, एक जना परुु ष) सहभागीहरुलाई आफ्नो
मर्चार राख्न लगाउनहु ोस् ।
 अमतमथहरुबाट प्रमशक्षणको सिापन िन्तव्य व्यि
गिै प्रमशक्षण कायवक्रि सिापन भएको घोषणा गनव
लगाउनहु ोस् ।

१५
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के स स्टडी (Case Studies)
………..City Complex

PROJECT DEVELOPMENT AGREEMENT
OF
……………………………………………… City Complex

20…….

APPENDIX VII

Project Development Agreement

FINAL
PROJECT DEVELOPMENT AGREEMENT

Between

(Name of local level....)
Office of ........... Executive

And

...................................... Pvt. Ltd,
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This Project Development Agreement (this "Agreement")made on this,….rd …..20… at (Name of local
level.......)

AMONGST
(NAME OF LOCAL LEVEL.......), a local level municipality existing and exercising state power under the
Constitution of Nepal and Local Government Operation Act, 2074 (2017) and having its head office at ……
ward no. ….., ……. herein referred to as “the Palika” or "Authority", which expression shall mean unless
repugnant to the context include successors and assigns;
AND
…………. Pvt. Ltd, a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 2063 (2006), having
its registered office at (Name of local level.......) ward no. ….., …….., hereinafter referred to as “Company”or
"Concessionaire" which expression shall unless repugnant to the context include the successors and
permitted assigns,

Each PALIKA and the Company is referred to as the partly and jointly as the Parties.

RECITALS
HAVING TAKEN INTO CONSIDERATION THE FOLLOWING
(A)

PALIKA intends to develop ......... Complex Project(proposed name) to provide the city inhabitants
and others a good shopping experience and designing the building to include several architectural
spaces. The ......... Complex Projectintends to provide people with efficient service from one location.
It is proposed that the ......... Complex Project will be a Multipurpose Commercial Building with
ashopping area, peopleccentricopen spaces, banking services and office spaces, hotel, play area
for children, restaurant and food court, two floors basementparking, multiplex cinema halls and
entertainment area.

(B)

PALIKA has set aside about ……….. (…….. sq. m) land at …….. of (Name of local level.......)’s Ward
…., which falls on the east west highway and PALIKA has made the land available for the
development of the ......... Complex Project.

(C)

PALIKA has decided to undertake the Project using Public-Private Partnership (the “PPP”)
framework under the (Name of local level.......)'s Public Private Partnership Act, 2075 wherein the
private company will design, finance, built, operate and transfer (the “DFBOT”) the Project. To select
a suitable private company, PALIKA invited competitive bids (technical and financial proposals) from
pre-qualified bidders for the development and management of the Project on …th ….. 20……..

(D)

Pursuant to the evaluation of the proposals that were received, PALIKA accepted the proposal
submitted by the Consortium Members, and a Letter of Award (the “LOA”) bearing Reference No.
…… dated ……th February 20…… was issued to the Consortium Members.

(E)

PALIKA acknowledges that as on this day, the Consortiumhas submitted an irrevocable revolving
bank guarantee for the value of NRs. ……………………………. at the rate 0.5%of the cost estimate
of the Project proposed by the Consortium as security for due and faithful performance of its
obligations, under and in accordance with the Agreement, during Construction period (as defined in
the Agreement) Security. The Company will be required to increase this bank guarantee amount in
case the Project Cost increases in accordance with the Detailed Project Report so that the total
guarantee is at least 0.5% of the Total Project Cost.

(F)

The Consortium has since promoted and incorporated a company under the Companies Act, 2063
(2006) and has requested PALIKA to accept the Company as the entity which shall undertake and

perform the obligations and exercise the rights of the Consortium under the LOA and this Agreement,
including the obligation of entering into this Agreement pursuant to the LOA for executing the Project.
The Company shall be a special purpose vehicle incorporated for the purposes of this Project and
this Agreement only.
(G)

In pursuance to the above, PALIKA is executing this Agreement to authorize the Companyto
develop, design, finance, construct, market, operate and maintain and manage the Project over the
Agreement period, and transfer the Project to PALIKA at the end of the period in Good Operating
Condition and in accordance with terms, conditions and covenants hereinafter set forth.

NOW THEREFORE, the Parties agree as follows:
ARTICLE 1:
DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS
Definitions
1.1

This Agreement, except to the extent that the subject or context otherwise requires, the following
expressions shall have the following meanings:
1.1.1

“Agreement” means this Project Development Agreement as of the date hereof as may
be amended or supplemented or modified in accordance with the provisions hereto.

1.1.2

“Agreement Period” also called “Project Development Right Period” means the period
for which the Company will be granted rights in accordance with Article 2.5 and other
terms and conditions set out in this Agreement for implementing the Project.

1.1.3

“Applicable Laws” means any statute, law, ordinance, notification, rule, judgement,
order, decree, bylaw, clearance, directive, guideline, policy, requirement, or other
governmental restriction or any similar form of decision of, or determination by, or any
interpretation or administration having the force of law of any of the foregoing, by any
Government Agency or instrumentality thereof having jurisdiction over the matter in
question, whether in effect of the date of this Agreement or thereafter.

1.1.4

“Applicable Permits” means all clearances, permits, authorizations, permissions,
consents, licenses, no-objections and approvals required to be obtained or maintained
under or pursuant to Applicable Law, in order to implement the Project during the
subsistence of this Agreement.

1.1.5

“Appointed Date” or "Execution Date" means the date of the Agreement.

1.1.6

“Arbitration Act” means the Arbitration Act, 2055 (1999) and shall include modifications
to or any re-enactment thereof in force from time to time.

1.1.7

“..........Complex” means Multipurpose Commercial Building including Plaza area, People
Centric Open Spaces, Banking services and office spaces, Hotel, Play area for children,
Restaurant and Food Court, Double Floor Parking, Multiplex and Entertainment area.

1.1.8

“Contractor” means the contractor or contractors with whom the Company has entered
into or shall enter into appropriate agreements for the purpose of development and
implementation of the Project.

1.1.9

“Consortium Members” shall mean Mr.MRs/Ms. ................ (Lead Member), .......... pvt.
Ltd, Mr.MRs/Ms..................., Mr.MRs/Ms. ...........and Mr.MRs/Ms............
“Construction Requirements” shall mean the requirements as to construction of the
Project Facilities set out in Schedule 4.

1.1.10
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1.1.11

“Detailed Project Report” covers complete survey, design, engineering and estimation
including working drawings conforming to appropriate specifications and standards
necessary for the execution of the Project.

1.1.12

“Development Charges” means all charges, costs, fees, tariff, rentals, lease rentals and
other amounts by whatever name called, payable to Company by the Transferees and
other Persons, pursuant to this Agreement, for the space and services rendered by the
Company and for the utilization of the Project Facilities by such Transferees and other
Persons from time to time in relation to the Project.

1.1.13

“Encumbrance” means any encumbrance such as mortgage, charge, pledge, lien,
hypothecation, security interest, assignment, privilege or priority of any kind having the
effect of security or other such obligations and shall include without limitation any
designation of loss payees or beneficiaries or any similar arrangement under any
insurance policy pertaining to the Project and Project Facilities, physical encumbrances
and encroachments on the Project Site.

1.1.14

“Financial Loan” means the aggregate amount provided to the Company by way of loan,
lease, finance, advances, and guarantees, refinancing or otherwise by the Senior
Lenders for the implementation of the Project and shall include all facilities and services
relating thereto.

1.1.15

“Financial Closure” means the period of 3 (three) months from the Execution Date (or
such period extended pursuant to the provisions of this Agreement) during which all of
the following have been achieved namely (i) the Financing Documents under which the
Senior Leader shall provide the Financial Loan have become effective and the Company
has immediate access to such funding and that the fund can be drawn-down; and (ii) the
Company gets legally binding commitments from the Consortium to subscribe and pay
the equity share capital.

1.1.16

“Financing Documents” means the documents evidencing Financial Loan to be
provided by the Senior Lenders to the Company by way of loans, guarantees,
subscription to non-convertible debentures and other debt instruments including loan
agreement, guarantees, notes, debenture bonds and other debt instruments, security
agreements and other documents relating to the financing (including refinancing) of the
Total Project Cost.

1.1.17

“Good Industry Practice” means the exercise of that degree of skill, diligence, prudence
and foresight in compliance with the undertaking and obligations under this Agreement
which would reasonably and ordinarily be expected from a skilled and experienced
person engaged in the development, operation and maintenance or supervision or
monitoring thereof or any of them of a project of the type and size similar to that of the
Project.

1.1.18

“Government Agency” means any governmental department, commission, board, body,
bureau, agency, authority, instrumentality, court or other judicial or administrative body,
federal, provincial or local, having jurisdiction over the performance of its obligations by
the Parties under this or pursuant to this Agreement and in matter or matters related to
the Project.

1.1.19

"Handover Period" means the period from the date which is …… (…….) years prior to
the Expiry Date until the Expiry Date.

1.1.20

PALIKA will form a technical committee with one focal person to carry out site
supervision, timely update and perform duties and responsibilities related to the project
and perform work according to Schedule 6.
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1.1.21

“Mandatory Facilities” means different services like Plaza area, People Centric Open

Spaces, Banking services and office spaces, Hotel, meeting and conference hall, Play
area for children, Restaurant and Food Court, Double Floor Parking, Multiplex and other
Entertainment areas.
1.1.22

“Material Adverse Effect” means material adverse effect on (a) the ability of the
Companyto exercise any of its rights or perform/discharge any of its duties/obligations
under and in accordance with the provisions of this Agreement and/or (b) the legality,
validity, binding nature or enforceability of this Agreement.

1.1.23

“Material Breach” means a breach by either Party of any of its obligations under this
Agreement which has or is likely to have a Material Adverse Effect on the Project and
which such Party shall have failed to cure.

1.1.24

“Parties” means the parties to this Agreement and “Party” means either of them, as the
context may admit or require.

1.1.25

“Performance Security” means the bank guarantee dated _____ from ______ for an
amount of NRs................. (Rupees .................................... only), copy of which is
attached as Schedule 2.

1.1.26

“Person” unless specifically provided otherwise, shall mean any company, partnership,
joint venture, trust/fund or Government Agency as the context may admit.

1.1.27

“Project” means design, financing, development, procurement, finance, engineering,
construction, operation, maintenance, marketing and management of the Project
Facilities and subsequent transfer of the Project Facilities to PALIKA in accordance with
the provisions of this Agreement.

1.1.28

"Project Assets" mean all physical and other assets relating to and forming part of the
Project Site including:
(A)
rights over the Project Site in the form of lease or otherwise;
(B)
Project Facilities situated at the Project Site;
(C)
All rights of the Company under the agreement entered by the Company for
Project;
(D)
Financial assets, such as receivables, security deposits etc.;
(E)
Insurance proceeds;
(F)
Applicable Permits and authorizations relating to or in respect of the Project.

1.1.29

“Project Development Plan” means the development plan including the schedule of
implementation with key milestones to be submitted by Company as required under
Article 4.3.

1.1.30

“Project Facility” or "Project Facilities" mean(s):
(A)
(B)
(C)

Project Assets;
Mandatory Facilities;
All the amenities and facilities situated on the Project Site, as described in
Schedule 12

1.1.31

“Project Site” means the land measuring about ........... sq. M square meters of the city
(............) area in ......... District, (Name of local level.......), Ward no. ........ (Name of local
level.......), and more fully described in the site plan attached at Schedule 1.

1.1.32

“Payment to PALIKA” means Lease Amount, Royalty Amount other taxes and service
charges according to prevailing law to be paid by the Company to PALIKA.
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1.1.33

“Scheduled Project Completion Date” (also “Construction Period”) means the date
not later than the third anniversary of the ExecutionDate, by which date the Company
completes the overall construction of Project Facilities in accordance with the provision
of this Agreement.

1.1.34

“Date of Commercial Operation” means the date commencing from the Scheduled
Project Completion Date.

1.1.35

“Senior Lenders” means financial institutions, banks and multilateral lending agencies
who have agreed to guarantee or provide finance to the Company under any of the
Financing Documents for meeting all or any part of the Total Project Cost and who hold
parri passu charge on the assets, rights, title and interests of the Company.

1.1.36

“Successful Bidder” means the Bidder (single entity or consortium) who has been
successful in the bid process.

1.1.37

“Termination” means early termination of the Agreement, pursuant to Termination Notice
or non-fulfillment of Company Conditions or otherwise in accordance with the provisions
of this Agreement but shall not, unless the context otherwise requires, include expiry of
this Agreement due to efflux of time in the normal course.

1.1.38

“Termination Date” means the date specified in the Termination Notice as the date on
which Termination occurs.

1.1.39

“Termination Notice” means the notice of Termination by either Party to the other Party,
in accordance with the applicable provisions of this Agreement.

1.1.40

“Termination Payment” means the amount payable by either Party, as the case may be,
under this Agreement upon Termination.

1.1.41

“Transferees” means either individually or collectively, as the context may admit or
require the sub-lessees, licensees, tenants claiming through or under them, and any
other person, utilizing the Project Facilities and Project Site under appropriate contractual
arrangements with the Company

1.1.42

"Total Project Cost" means the total project cost of the Project as determined from the
Detailed Project Report.

Interpretation
1.2

In this Agreement, unless the context otherwise requires:
1.2.1

Any reference to a statutory provision shall include such provision as is from time to time
modified to re-enacted or consolidated so far as such modification or re-enactment or
consolidation applies or is capable of applying to any transactions entered into hereunder;

1.2.2

References to Applicable Law shall include the laws, Acts, ordinances, rules, regulations,
notifications, guidelines or bylaws which have the force of law in the territory of Nepal,
................ Province and (Name of local level.......);

1.2.3

The words importing singular shall include plural and vice-versa and words denoting
natural persons shall include partnerships, firms, companies, corporations, joint ventures,
trusts/funds, associations, organisations or other entities (whether or not having a
separate legal entity);

1.2.4

Terms and words beginning with capital letter and defined in this Agreement shall have
the meaning ascribed thereto herein, and terms and words defined in the Schedule and
used therein shall have the meaning ascribed thereto in the Schedule;
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1.3

1.2.5

The headings are for convenience of reference only and shall not be used in, and shall
not affect, the construction or interpretation of this Agreement;

1.2.6

The words “include” and “including” are to be construed without limitation;

1.2.7

References to “construction” include investigation, design, engineering, procurement,
delivery, transportation, installation, processing, fabrication, testing, commissioning and
other activities incidental to the construction;

1.2.8

Any reference to any period of time shall mean a reference to that according to Nepal
Standard Time;

1.2.9

Any reference to day shall mean a reference to a calendar day;

1.2.10

Any reference to month shall mean a reference to a calendar month;

1.2.11

Reference to an individual shall include his legal representatives, successors, legal heirs,
executor and administrator;

1.2.12

The Schedules to this Agreement form an integral part of this Agreement and will be in
full force and effect as though they were expressly set out in the body of this Agreement;

1.2.13

Any reference at any time to any agreement, deed, instrument, license or document of
any description shall be construed as reference to that agreement, deed, instrument,
license or other document as amended, varied, supplemented, modified or suspended at
the time of such reference;

1.2.14

References to recitals, Articles, sub-articles or Schedules in the Agreement shall, except
where the context otherwise requires, be deemed to be references to recitals, Articles,
sub-articles and Schedule of or to this Agreement;

1.2.15

Any agreement, consent, approval, authorization, notice, communication, information or
report required under or pursuant to this Agreement from or by any Party shall be valid
and effectual only if it is in writing under the hands of duly authorized representative of
such Party, in this behalf and not otherwise; and

1.2.16

Unless otherwise stated, any reference to any period commencing “from” a specified day
or date and “till” or “until” a specified day or date shall include both such days and dates.

Measurements and Arithmetic Conventions
All measurements and calculations shall be in metric system and calculations done to 2 decimal
places, with the third digit of 5 or above being rounded up and below 5 being rounded down.

1.4

Ambiguities and Discrepancies
In case of ambiguities or discrepancies within this Agreement, the following shall apply:
1.4.1

Between two Articles of this Agreement, the provisions of specific Articles relevant to the
issue under considerations shall prevail over those in other Articles;

1.4.2

Between the written description on the drawings and the specifications and standards,
the latter shall prevail;

1.4.3

Between the dimension scaled from the drawing and its specific written dimension; latter
shall prevail; and

1.4.4

Between any value written in numerals and that in words, the latter shall prevail.
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1.5

Priority of Documents
The documents forming part of the bidding process leading to this Agreement shall be interpreted in
the following descending order of priority:
1.5.1

This Agreement

1.5.2

Schedules to this Agreement

1.5.3

Letter of Award issued to the Successful Bidder

1.5.4

Bid of the Successful Bidder including the presentation, photographs and other media
submitted by the Bidder in response to the RFP

1.5.5

Written Clarifications issued to the Bidders

1.5.6

The RFP including its Annexure

1.5.7

The EOI
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ARTICLE 2
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE PROJECT
2.1

Company’s Rights
2.1.1

Subject to and in accordance with the terms and conditions set forth in this Agreement,
PALIKA hereby authorizes the Company to invest, design, engineer, construct,
commission, operate, market, maintain and manage the Project during the Agreement
Period.

2.1.2

Upon the lease having been granted to the Company by PALIKA for the purpose of
implementing the Project, Company shall have the rights, powers, benefits, privileges,
authorizations and entitlements:
(a) to utilize the Project Site for the purposes of the Project,
(b) hold, occupy, enter upon, use, market and allot portion of Project Facilities to the
Transferees by way of sub-lease, letting and sub-letting, provided that the when
transferring Project Facilities to third parties by way of sub-lease, letting and subletting can only be effective after the Scheduled Project Completion Date;
(c) establish the Project Facilities, undertake development, construction and
improvement therein or thereon; and
(d) the right to demand, retain, appropriate and collect Development Charges from the
Transfereesin accordance with the provisions of this Agreement.

2.2

2.1.3

Subject to the terms of this Agreement and other relevant provisions under the Applicable
Laws, the Company shall have the right to enter into agreements with such persons as it
may deem necessary and appropriate, for performing its obligations under this
Agreement provided that Company shall not be permitted to assign its obligation under
this Agreement to any third party.

2.1.4

The Company shall not assign or create any lien or Encumbrance (Obstacle) on the land
leased to it by PALIKA on the whole or any part therewith nor transfer, lease or part
possession save and except expressly permitted by this Agreement.

2.1.5

The Company may create Encumbrance on the assets developed under the Project in
favour of Senior Lenders, in part or whole, or any rights of the Company therein and
hereunder or transfer or part possession therewith in accordance with the terms of this
Agreement. The Company agrees that during the Agreement Period the second charge
over the project assets shall be that of PALIKA.

2.1.6

During the Agreement Period, the Company shall have exclusive authority to develop
and implement the Project in accordance with the provisions of this Agreement.

Acceptance by Company
In consideration of the rights, privileges and benefits conferred upon and other good and valuable
consideration expressed herein, the Company hereby accepts and agrees and undertakes to
perform/discharge all of its obligations in accordance with the provisions thereof.

2.3

Transfer of Project Site
2.3.1

The PALIKA permits the Company exclusive use of the land owned by PALIKAat the
Project Site for the purpose of the Project.
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2.4

2.5

2.3.2

Before the Transfer of Project Site, PALIKA shall delineate the boundaries of the Project
Site to be made available to the Company by providing markers and its references from
the nearest landmark.

2.3.3

The project area shall be cleared (dismantle and reuse of materials) by company itself.

Rights and Use of the Project Site
2.4.1

Pursuant to Article 2.3, the Company shall have the right to enter upon, occupy and use
the same and to make at its costs, charges and expenses such investigations and
development activities (including but not limited to land filling, levelling, clearing, shifting
of utilities, landscaping and related works including overcoming site constraints, if any)
and any other activity as maybe necessary or appropriate to implement the Project. In
the event of termination of this Agreement due to non-fulfillment of Company Conditions,
PALIKA shall have no liability to make any payment for the activities undertaken by the
Company in the Project Site.

2.4.2

Subject to the terms of this Agreement, the Company shall have the right to develop,
create, obtain, set up, construct as the context admits or requires, and operate and
maintain the Project Facility by itself or through its Contractors.

2.4.3

The Company shall be entitled to grant sub-lease, license, let out portion or portions of
the Project Facilities and the assets developed therein in favour of Transferee in
accordance with the provisions of the Agreement.

2.4.4

The Company shall have the right to the use of the Project Site in accordance with the
provisions of this Agreement and for this purpose it may regulate the entry into and use
of the same by third parties.

2.4.5

PALIKA shall have the right, either directly or indirectly or through its representatives to
enter the Project Site during working hours with prior intimation to the Company so as to
inspect the physical progress of the works undertaken by the Company during
development and implementation of the Project and to verify its books of accounts, bank
transactions etc.

2.4.6

Company shall ensure that the terms and conditions under which the Company’s rights
to possess and use of the Project Site and Project Facilities are passed on to its sublessees, tenants, or by whatsoever name called, are not inconsistent or in derogation of
any terms or provisions of this Agreement. Before entering into the first such sub lease
deed/license agreement/subletting agreements, the Company shall submit to PALIKA a
template of the sub lease deed/license agreement/subletting agreements and obtain prior
written approval of PALIKA for such template. The approved template of the sub lease
deed/license agreement/subletting agreements shall be utilized by the Company. Within
15(fifteen) days of execution of each the sub-lease agreement or similar agreement with
Transferees, attested true copy of the same shall be submitted by the Company to
PALIKA.

2.4.7

Company shall not without the prior written approval of PALIKA use the Project Site for
any purpose other than for the purpose of Bharatpur Metro Plazaand purposes incidental
or ancillary thereto.

Term of Agreement
The term of this Agreement shall commence on the Execution Date and shall expire on the thirtieth
(30th) anniversary of the Execution Date, provided that in the event of Termination, the period of
Agreement shall be limited to the period commencing from the Execution Date and ending with the
Termination Date (the "Agreement Period").
ARTICLE 3
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AGREEMENT CONDITIONS
3.1

COMPANY AGREEMENT CONDITIONS
3.1.1

3.1.1

3.2

The Company shall, unless waived in writing by PALIKA (the "Company Conditions"):
(a)

No later than three (3) months of the Execution Date achieve Financial Closure.
Provided that PALIKA shall extend this by three (3) additional months in case the
Detailed Project Report has been prepared and submitted to PALIKA and steps
have been taken by the Company to achieve Financial Closure;

(b)

No later than fifteen (15) days from the date of Financial Closure provide to
PALIKA notarized true copies of the Financing Documents along with soft copies;

(c)

No later than one (1) month of the Execution Date, make all applications for
obtaining necessary approvals for implementation of the Project;

(d)

Nolater than three (3) months from the Execution Date, prepare the Detailed
Project Report of the Project and submit to PALIKA for comments;

(e)

No than six (6) months from the Execution Date, conduct the Environment Impact
Assessment of the Project in accordance with the prevailing laws and obtain its
approval;

(f)

No later than six (6) months from the Execution Date, obtain due authorization
and clearances from the concerned Government Agency for the use for the
Project Site for implementing the Project;

(g)

No later than six (6) months from the Execution Date, commence the Construction
of the Project; and

(h)

No later than three (3) years from the Execution Date, achieve Scheduled Project
Completion Date.

PALIKA will extend reasonable efforts tothe Companyfor obtaining Aapplicable permits
with the intent to grant of approval of Applicable Permits. PALIKA shall bear no
responsibility nor any cost and liability arising thereof.

Non-fulfillment of Company Conditions
In the event the Company Conditions have not been fulfilled within the stipulated time and PALIKA
has not waived, fully or partially, such conditions, this Agreement shall cease to have any effect as
of that date and shall be deemed to have been terminated by the mutual agreement of the Parties
and no Party, shall subsequently have any right or obligation under this Agreement. If the Agreement
is terminated due to non-fulfillment of Company Conditions by the Company, PALIKA shall be
entitled to forfeit the Performance Security. Further, PALIKA shall not be liable in any manner
whatsoever to the Company or Persons claiming through or under it.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS OF COMPANY
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4.1

Performance Security
4.1.1

For due and punctual performance of its obligations under this Agreement, relating to the
Project, the Company has delivered to PALIKA, simultaneously with the execution of this
Agreement, a bank guarantee from a commercial bank acceptable to PALIKA in the form
set out in Schedule [2], (the “Performance Security”) for a sum of NRs. ...........................
(Rupees ............................................ only),

4.1.2

The Performance Security shall be kept valid during the construction Period.

4.1.3

PALIKA shall be entitled to invoke the Performance Security for the following grounds:
(a)
(b)

4.2

occurrence of Company Event of Default;
Non-payment of Lease Amount or Royalties

4.1.4

Upon invocation of the Performance Security pursuant to Section 4.1.3, the Company
shall, within thirty (30) days thereof, provide a fresh Performance Security.

4.1.5

PALIKA shall, by written notification to the Company release the Performance Security
promptly after the expiry of the Construction Period.

4.1.6

The value of the Performance Security mentioned in Article 4.1.1 shall be increased by
the Company and provided to PALIKA to make it equivalent 0.5 % of the Total Project
Cost within 15 days from the finalization of the Detailed Project Report.

Financing Arrangement
Company shall at its cost; expenses and risk make such financing arrangement as would be
necessary to develop and implement the Project and to meet all of its obligations under this
Agreement, in a timely manner.

4.3

Project Development Plan
The Company shall prepare a Project Development Plan with key milestones in accordance with the
business plan submitted along with its bid and also include therein the requirements set out in
Schedule 3 and comply with the Project Development Plan at all times. While implementing the
Project, significant deviations from the Project Development Plan shall not be made by the Company
without prior written consent of PALIKA.

4.4

Detailed Project Report
The Company shall prepare a Detailed Project Report based on Detailed Engineering Design of the
Project approved by PALIKA, covering design, construction and operation & maintenance, before
the commencement of construction. Any major deviations from the Detailed Project Report shall not
be made by the Company without prior written consent of PALIKA.

4.5

Project Implementation
4.5.1

The Company shall develop the Project Facility in accordance with the Project
Development Plan, Detailed Project Report and in accordance with Construction
Requirements. The Company shall comply with the technical standards (design,
materials, construction and workmanship) conforming to relevant Nepal Standards (NS).

4.5.2

The Company shall adhere to the Construction Requirements and complete the
construction works on or before the Scheduled Project Completion Date.
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4.6

4.5.3

The Company shall submit to PALIKA a comprehensive annual financial report duly
attested by its statutory auditor.

4.5.4

The Company may undertake construction works by itself or through a Contractor
possessing requisite technical, financial and managerial expertise/capability; but in the
either case, the Company shall remain solely responsible to meet the Construction
Requirements and O&M Requirements and shall solely responsible for performance of
obligations under this Agreement.

4.5.5

The development of the Project Facilities shall not exceed the Scheduled Project
Completion Date.

4.5.6

For this purpose, Company shall undertake all necessary activities such as designing,
planning, developing, financing, constructing, marketing, operating and maintaining the
Project Facilities and the Project Site, including making allotment to the Transferees in
the Project Site in accordance with the provisions of this Agreement and as per Good
Industry Practice.

4.5.7

For the purpose of determining whether the construction works are being undertaken in
accordance with the Construction Requirements, the Company shall with due diligence
carry out all necessary and periodical Tests in accordance with the Construction
Requirements. The Company shall maintain proper record of such tests and the remedial
measures taken to cure the defects or deficiencies, if any, indicated by the Test results.

4.5.8

The Company shall appoint a statutory auditor in consultation with PALIKA and the
statutory auditor so appointed shall not be removed without the prior consent of PALIKA.
All fees and expenses payable to the statutory auditor shall be borne by the Company.

4.5.9

The Company shall adhere to Applicable Laws and obtain and maintain Applicable
Permits required in connection with implementation of the Project.

4.5.10

The Company shall include suitable covenants in the contracts with the Transferees so
as to ensure that they perform their obligations under this Agreement without in any way
relieving the Company of its liability in their behalf. However, the Company shall be liable
to comply with Applicable Laws and shall keep PALIKA indemnified from all liabilities and
costs in case of default or breach by Company and its Transferees.

4.5.11

In compliancewith the provisions of this Agreement, the Company shall make timely
payment to PALIKA.

Operation and Maintenance
4.6.1

The Company shall operate and maintain the Project Facility in accordance with Good
Industry Practice and Applicable Laws and O&M requirements as provided in Schedule
8 of this Agreement.

4.6.2

The Company shall, by itself or through a Contractor possessing requisite technical,
financial and managerial expertise/capability, operate and maintain the Project Facilities,
but in either case, the Company shall remain solely responsible to meet the requirements
of the Project.

4.6.3

The Company shall:
(a)

(b)

Have requisite organization and designate and appoint suitable officers/
representatives as it may deem appropriate to supervise the Project Facilities, to
deal with PALIKA and to be responsible for all necessary exchange of information
required pursuant to this Agreement;
For the purpose of determining that the Project Facilities are being maintained in
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accordance with Good Industry Practice and Applicable Laws, the Company shall
with due diligence carry out all necessary and periodical Tests in accordance with
the Applicable Laws. The Company shall maintain proper record of such Tests and
the remedial measures taken cure the defects or deficiencies, if any, indicated by
the Test results.
4.6.4

In the event the Company has failed to operate and maintain the Project Facilities in
accordance with O&M Requirements, Construction Requirements, Good Industry
Practice and Applicable Laws, and such failure has not been remedied within 15 days of
notice to that effect issued by PALIKA (“Notice to Remedy”), the Company shall be
deemed to be in Material Breach of the Agreement.

4.6.5

PALIKA, acting reasonably and in accordance with the provisions of this Agreement,
determines that due to breach of its obligations by the Company,
(a)
(b)

4.6.6

Upon occurrence of Material Breach of requirements of the Project, PALIKA shall, without
prejudice to and notwithstanding any other consequences provided under this
Agreement, be entitled to terminate this Agreement. For avoidance of doubt, persistent
breach shall mean:
(a)

(b)
(c)

4.7

The maintenance of the Project Facilities or any part thereof has deteriorated to a
level which is below the acceptance level by PALIKA; and
There has been a serious or persistent breach in adhering to the requirement of
the Project and thereby the Project Facilities or any part thereof are not safe for
operations;

Any breach of requirements of the Project by the Company which has not been
remedied by the Company despite a Notice to Remedy in respect thereof issues
by the PALIKA;
Recurrence of a breach by the Company, during the pendency of Notice to
Remedy by the PALIKA requiring the Company to remedy a breach, and
Repeated occurrence of a breach, notwithstanding those earlier breaches has
been remedied pursuant to notice to Remedy or otherwise.

Setting up Company
4.7.1

Shareholding of the Company
The Company was incorporated on 26th February 2020 and its shareholding is as follows:

Name of the Shareholders/Members

Percentage
Shareholding

Major Shareholder 1’

Mr./ Mrs./Ms. .......................

..... %

Major Shareholder 2’

Mr./ Mrs./Ms. .......................

......%

Major Shareholder 3’
Major Shareholder 4’

Mr./ Mrs./Ms. .......................
Mr./ Mrs./Ms. .......................

......%
......%

Major Shareholder 5’

Mr./ Mrs./Ms. .......................

......%

(%)

of

‘For Single Entity and * For Consortium
4.7.2

The Company having been set up for the sole purpose to exercise the rights and observing
and performing its obligations and liabilities under this Agreement, the Company hereby
undertakes and agrees to comply with the following conditions:
4.7.2.1 The Consortium Members or the shareholders of the single entity (as of the Bid
Stage), as the case may be, hold equity share capital, representing not less than (i)
51% of the subscribed as well as paid up equity of the Company and (ii) 5% of the
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total Project Cost, in the Company until the second anniversary of the Date of
Commercial Operation of the Project. Subsequently, in the event, any of the
Consortium Members or the shareholders of the single entity intend to give up its/
their shareholding in the Company; such shareholder(s) shall be permitted to do so.
Provided that the Lead Member of the Consortium or the shareholders of the single
entity shall hold a minimum equity stake of 40% of the shareholding in the equity
capital of the Company during the Agreement Period. In the interim period they may
reduce or change the equity stake in exceptional circumstances and only after prior
approval by Major shareholders and PALIKA;
4.7.2.2 In the event of the non-compliance of the above, the same shall constitute an event
of default by the Company, and PALIKA shall be entitled to terminate this Agreement
in accordance with Article 6.
4.8

Lock-in Period
The Company (and each Consortium Member) which will exercise the rights and observe and
perform its obligations and liabilities under this Agreement, there will be lock-in period of 2 years
commencing from the Date of the Commercial Operation of the Project during which shall hold equity
share capital representing not less than: (i) 51% (fifty one per cent) of the subscribed and paid-up
equity of the Company; and (ii) 5% (five per cent) of the Total Project Cost specified in the Project
Development Agreement. After this lock-in period, change in shareholdings may occur only to
suitable third parties after prior approval by PALIKA. Compliance with lock-in period requirement is
mandatory and its non-compliance shall be entitled to terminate this Agreement in accordance with
Article 7.

4.9

Matters Requiring Prior Concurrence of PALIKA
All decisions with reference to matters listed in the schedule 5 shall be taken in the Board meetings
of the Company only with prior concurrence of PALIKA. A copy of the minutes of such meetings of
the Board of Directors shall be sent to PALIKA within 15 days of the date of the meeting.

4.10

Insurance
4.10.1

4.10.2

4.10.3
4.10.4

4.11

At all times during the period of this Agreement, Company shall at its cost and expense,
purchase and maintain by due reinstatement or otherwise, all insurances in respect of
the Project Site and Project Facility in accordance with the Good Industry Practice with
reputable and financially sound insurers approved by the Lenders.
The Company shall not be entitled to recover any compensation or obtain any monies
from PALIKA without first seeking recourse to any relevant insurance policy and to the
extent that such compensation or monies are recovered by the Company under such
insurance policy.
The Company shall be solely responsible for the payment of all premium and deductibles
under the insurance policies.
Subject to Lenders' rights or requirements under the Financing Documents, the
Concessionaire shall: (A) in the first instance, apply the proceeds of any insurance claim
in respect of any physical loss or damage to the Project Facilities and Project Assets
towards the remedy of such loss or damage; and (B) in the second instance, towards
repayment of financing costs to the Lenders.

Environmental Compliance
At all times, Company shall ensure that processes employed in the construction, operation and
maintenance thereof, for the Project is in compliance to the Applicable Laws pertaining to
environment, health and safety aspects including policies and guidelines related thereto.

4.12

General Obligations
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4.12.1

Liability Insurance
The Company shall also provide and thereafter maintain liability insurance in an adequate
amount to cover third party claims for the death or bodily injury, or loss of or damages to
property arising from or in connection with the provision of services under this Agreement
or the operation of any vehicles, boats, airplanes or other equipment owned or leased by
the Company or its agents, employees or sub-contractors performing work or services in
connection with this Agreement. The insurance policies shall be name PALIKA as
additional insured. The Company shall, upon request, provide PALIKA with evidence of
the insurance required.

4.12.2

Protection of Archaeological Sites and Objects
Where historical remains, antiquity or any other object of cultural or archaeological
importance are unexpectedly discovered during construction in the Project Site, the
Company shall secure the site to prevent any damage or loss of the archaeological
findings. The Company shall notify PALIKA within 24 hours and PALIKA in turn will notify
the same to the responsible authorities for the necessary action and advice. PALIKA and
the Company shall abide by the decision and assessment of the competent authorities
and could include changes in the project layout, other modifications. Construction work
could resume only when permission is given from the concerned authorities. The
consequence and risk of such event shall be fully borne by the Company; the Company
will not be entitled for any kind of compensation or claim.

4.12.3

Noise Control
It is incumbent in the Company to take required measures to control noise level and
related disturbances to the acceptable level during construction at night hours. Any
stoppage or reduction in output resulting from compliance with this clause shall not entitle
the Company to any claims or time extension whatsoever.

4.12.4

Avoidance of Traffic Congestion
Whenever the construction works carried out at the Project Site substantially affects the
vehicle movement in the adjoining roads, the Company should strive to prevent local
traffic congestion or interruptions to the road users by properly managing and routing
construction vehicles. PALIKA shall assist to manage traffic flow with the help of Traffic
Police. But the responsibility not to disturb traffic and minimize the impacts across the
affected areas solely rests on the Company.

4.12.5

Disposal of Excavated Materials and Wastes
The Company shall work for the minimization and proper disposal of excavated materials
and wastes to safe designated EIA process approved sites in the environmentally friendly
and efficient way. Provided that the excavated materials may be used for construction in
this Project if such materials meet the required quality standards.

4.12.6

Others
The Company shall at its own cost and expense:
(a)

(b)

procure and maintain in full force and effect, as necessary, appropriate proprietary
rights, licenses, agreements and permissions from concerned authorities for
materials, methods, processes and system used in or incorporated into the Project;
make efforts to maintains harmony and good industrial relations among the
personal employed in connection with the performance of its obligations under this
Agreement and shall be solely responsible for compliance with all labour laws and
solely liable for all possible claims and employment related liabilities of its staff
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(c)

(d)
(e)
4.13

employed in relation with the Project and hereby indemnifies PALIKA against any
claims, damages, expenses or losses in this regard and that in no case and shall
for no purpose shall PALIKA be treated as employer in this regard;
make its own arrangements for construction materials and observe and fulfill the
environmental and other requirements under the Applicable Laws and Applicable
Permits;
pay all relevant taxes (business tax, rental tax), duties and outgoings including
utility charges relating to the Project;
Run small dispensary/infirmary within the Project Site.

Payment Obligations
In consideration of the grant of the Project development and operation rights, the Company agrees
to pay Land Lease, Royalty, and Revenue share as mentioned below:
4.13.1

Royalty
The Company acknowledges and agrees that as set forth in its Financial Bid, it shall pay
Lease Amount and Royalty Amount to PALIKA in the following manner:

4.13.2
4.13.3

4.13.4

4.13.5

4.14

(a) The Company shall pay to PALIKA an annual fixed Lease Amount for the first ....
(.........) years of the Execution Date of the Agreement payable at the end of each
year in the following manner:
o
NPR ………………./- (Nepali Rupees ……….. only) for year 1(one),
o
NPR …………./- (Nepali Rupees ………. only) for year 2(two), and
o
NPR …………../- (Nepali Rupees ……….. only) for year 3(three)
(b) The annual Royalty Amount (including lease amount) of NPR ......................../(Nepali Rupees ................................... only) along with increments as stipulated
below in Article 4.13.1 (iii) shall be paid by the Company to PALIKA for year 4 (four)
of the Execution Date and onwards over the Agreement Period;+
(c) The annual Royalty Amount shall increase on a compound basis by .......% (......
Percent) every ..... (......) years starting from year .... (.....) onwards over the
Agreement Period. Explanation: The first increment in this manner will occur on the
start of the year ..... (......) from the Execution Date. If construction time increases
due to unavoidable circumstances of force majeure mentioned in Article 6, the taxes
won’t be imposed
(d) The Royalty Amounts are paid at the end of every quarter (3/3 months) over the
Agreement Period save and except this obligation of the Company ceases to subsist
from the date of termination in the event of termination of this Agreement;
(e) If contract is breached due to government’s default, company shall be entitled to
claim its sunk cost (evaluation shall be done a/c to the recent prevailing rate)
Revenue Share
Revenue Share is paid to PALIKA by the Company at ....% of the Top line Revenue
generated from the Project every year from .......th anniversary of Effective Date onward
over the remainder of the Agreement Period.
All payment by the Company to PALIKA shall be by means of demand draft in favour of
PALIKA and drawn on the commercial bank of Nepal payable at ........... on or before the
due date.
In the event of a delay of more than 7 day from the due date in payments to PALIKA,
interest shall be paid on the amount due at 0.05% per day from the date due till final
realization.

No Breach of Obligations
The Company and Successful Bidder shall not be considered to be in breach of its obligations under
this Agreement nor shall it incur or suffer any liability if and to the extent performance of any
obligations under this Agreement is affected by or on account of any of the following:
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4.15

4.16

4.14.1

Force Majeure Event, subject to Article 6.3;

4.14.2

PALIKA Event of Default Compliance with the directions of any Government Agency other
than instructions issued as consequence of a breach by the Company;

Maintenance Fund
4.15.1

For relating to the Project Facilities, the Company shall within one year of the Scheduled
Project Completion Date, establish a Maintenance Fund with an amount of ....... % of
Royalty amount per year till agreement period (........... years). the purpose of ensuring
sufficient funds for the maintenance replacement and repairs

4.15.2

The monies in the Maintenance Fund shall only be utilized for the maintenance, repairs
and replacement of the Project Facilities. Such Maintenance Fund shall be maintained
during the Agreement Period. Upon the expiration of such period or the prior termination
of this Agreement, remaining maintenance fund shall be used by Company itself.

Setting Service Fees and Charges
4.16.1 While the Company shall have the right to set Development Charges or other fees from the
Transferees and other users of the Project Facilities, it must consult and get concurrence
from PALIKA with regards to setting or revising of the Development Charges, parking fees
and other charges.
4.16.2 In cases PALIKA requires space in the Project Facilitiesfor its own use and makes request
to the Company for the same, it shall be the duty of the Company to provide the requested
space on mutually agreed terms.

ARTICLE 5
OBLIGATION OF PALIKA
5.1

In addition to and not in derogation or substitution of any of its other obligations under this
Agreement, PALIKA shall have the following obligations:
5.1.1

Grant ........ (...........) year lease of Project Site and the building constructed on the Project
Site in accordance with this Agreement to the Company. A separate agreement for lease
will be executed between the Parties for this purpose (the "Lease Agreement"). The
Lease Agreement shall be co-terminus with the Agreement Period. PALIKA shall be
responsible for the payment of the house and land tax on the leased property provided
that the payment of house tax shall be paid by PALIKA so long as the Construction has
been made in accordance with the Detailed Project Report.

5.1.2

Grant and/or assist the Company in procuring all such approvals, permissions and
authorizations which the Company seek under this Agreement in connection with the
development of the Project and the Performance of its obligations hereunder;

5.1.3

Upon written request from the Company, facilitate the Company in obtaining necessary
infrastructures facilities and utilities, including water, electricity and telecommunication
facilities at rates and on terms no less favourable to the Company than those generally
available to commercial customers receiving substantially equivalent facilities/utilities;

5.1.4

Observe and comply with all its obligations set forth in this Agreement;

5.1.5

PALIKA shall not undertake any similar projects (shopping complex) with similar size in
the radius of1000 meters from the Project Site for a period of 10 (Ten) years commencing
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from the Effective Date;
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ARTICLE 6
FORCE MAJEURE
6.1

Force Majeure Event
6.1.1

For the purpose of this Agreement, a "Force Majeure Event" shall mean the occurrence
of any circumstance, event or condition (or any combination thereof), or the effects
thereof, beyond the reasonable control of the Affected Party:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

6.1.2

earthquake, flood, inundation, landslide;
storm, tempest, lightning, thunder or other extreme atmospheric disturbances;
fire caused by reasons not attributable to the Company or any of the employees or
agents of the Company;
acts of terrorism;
strikes which is political in nature and lasting consecutive for more than three (3)
days, war, hostilities (whether war be declared or not);
invasion, act of foreign enemy, rebellion, riots, weapon conflict or military actions,
civil war;
ionizing radiation contamination by radio activity from nuclear fuel, any nuclear
waste, radioactive toxic explosion;
Epidemic and pandemic officially declared by the Government;

The circumstances set out in Article 6.1.1 shall only be deemed Force Majeure Events
to the extent that:
(a)

such circumstance, event or condition (or any combination thereof) or the effects
thereof, cannot be prevented, avoided or overcome by the Affected Party despite
the exercise of diligence;
(b) such circumstance, event or condition (or any combination thereof) or the effects
thereof materially and adversely affects the performance by the Affected Party of
its obligations under this Agreement;
(c) The Affected Party has taken all reasonable precautions, due care and measures
(including in the case of the Concessionaire acting in accordance with Good
Industry Practice), to prevent, avoid or overcome the effect of such circumstance,
event or condition (or any combination thereof) on its ability to perform its
obligations under this Agreement; and
(d) Such circumstance, event or condition (or any combination thereof) has not
occurred due to the Affected Party's breach of this Agreement or an Event of
Default.
6.1.3

Notwithstanding anything to the contrary contained in Article 6.1.1 and 6.1.2, Force
Majeure events shall not include the following event or condition (or any combination
thereof) or the effects thereof
(a)

(b)
(c)
(d)

(e)
(f)

any labour strike, work-to-rule, industrial disputes, lock outs, work bans, picketing,
go-slow, or analogous labour action by the employees of the Affected Party or its
Contractors or employees of its Contractor;
any failure to take into account site conditions which have been identified in the
EIA Report or Detailed Project Report;
late delivery of equipment, machinery, works or materials caused by negligent acts
or omissions on the part of the Company or any of its contractor;
mechanical or electrical breakdown or failure of the materials or works owned or
operated by the Affected Party due to the manner in which such materials or works
have been procured, operated, transported or maintained;
normal wear and tear in materials and equipment;
changes in market conditions; or
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(g)
6.2

Obligation to Notify
6.2.1

Upon occurrence of a Force Majeure Event, the Affected Party shall by notice report such
occurrence to the other Party forthwith. Any notice pursuant hereto shall include full
particulars of:
(a)
(b)

(c)
(d)

6.3

lack of funds

the nature and extent of each Force Majeure Event which is the subject of any
claim for relief under this Section 6 with evidence in support thereof;
the estimated duration and the effect or probable effect which such Force Majeure
Event is having or will have on the Affected Party’s performance of its obligations
under this Agreement;
the measures which the Affected Party is taking or proposes to take for alleviating
the impact of such Force Majeure Event; and
Any other information relevant to the Affected Party’s claim.

6.2.2

The Affected Party shall not be entitled to any relief for or in respect of a Force Majeure
Event unless it shall have notified the other Party of the occurrence of the Force Majeure
Event as soon as reasonably practicable, and in any event not later than 14 (fourteen)
days after the Affected Party knew, or ought reasonably to have known, of its occurrence,
and shall have given particulars of the probable material effect that the Force Majeure
Event is likely to have on the performance of its obligations under this Agreement.

6.2.3

For so long as the Affected Party continues to claim to be materially affected by such
Force Majeure Event, it shall provide the other Party with weekly reports containing
information as required by Article 6.1.1, and such other information as the other Party
may reasonably request the Affected Party to provide.

Obligation to Mitigate
6.3.1

The Affected Party shall use all reasonable endeavours and shall proceed with
reasonable diligence to:
(a) prevent and reduce to a minimum and mitigate the effect of any delay, loss or
damage occasioned by any Force Majeure Event, including recourse to insurance or
alternate sources of services, equipment and Materials, where feasible; and
(b) as soon as reasonably possible, and in accordance with Good Industry Practice,
ensure the resumption of normal performance of this Agreement and the Project after
the cessation of any Force Majeure Event or its effects and shall otherwise perform
its obligations under this Agreement to the extent not excused under the Force
Majeure provisions contained in this Article 6.

6.3.2

6.4

The PALIKA shall provide all such assistance to the Affected Party as is reasonably
required in respect of undertaking steps to mitigate the occurrence of any Force
Majeure Event in respect of the Project.

Relief During Force Majeure Events
Upon the occurrence and during the continuance of a Force Majeure Event and the effects thereof:
6.4.1 Suspension of performance obligations
(a)

The Affected Party shall not be liable for any delay or failure in performing its
obligations (including payment obligations (subject to the provision below) arising
during the period of occurrence and continuance of a Force Majeure Event or its
effects) under this Agreement to the extent that such failure or delay in performance
has been caused or contributed to by one or more Force Majeure Events or its or
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their effects or by any combination thereof provided however that the Company's
obligation to pay Tax and Lease Amount shall not be suspended.
(b)

6.4.2

The suspension of performance shall be of no greater scope and of no longer
duration than until such time as the Force Majeure Event and any effect thereof is
remedied.

Extension of time limits and deadlines
The time limits and deadlines for the performance by the Affected Party of its obligations
under this Agreement which are affected by such Force Majeure Event shall be extended
on a day-for-day basis for as long as the Affected Party is unable to comply, or is delayed
in complying, with its obligations in this Agreement because of the occurrence of such a
Force Majeure Event. Furthermore, the Term of the Agreement shall be extended on
request of the Affected Party on a day-for-day basis for the duration of the effect of the
Force Majeure Event.

6.5

Termination due to prolonged Force Majeure
If a Force Majeure Event occurs and the effects of which continues for a period exceeding twelve
(12) consecutive months, then either Party may terminate this Agreement by giving a written
termination notice to the other Party and upon Notice of Termination Provisions being following in
accordance with this Agreement.
Provided that in case PALIKA decides to implement the same project at the same site then the
Company will have the option to continue the Project under this Agreement after restoring the Project
to its original state in accordance with Article 6.6 of this Agreement.

6.6

Restoration due to Force Majeure
If the Project Facility or any part thereof requires Restoration as a result of a Force Majeure Event,
the provisions of Schedule 13(Restoration) shall apply.

6.7

Liability for losses due to Force Majeure
For avoidance of doubt, the Parties acknowledge and agree that neither Party shall be liable to the
other Party in respect of any loss, damage, cost, expense, claims, demands and proceedings
relating to or arising out of occurrence or existence of a Force Majeure Event.

ARTICLE 7
EVENTS OF DEFAULT AND TERMINATION
7.1

Event of Default
Event of Default shall mean either Company Event of Default or PALIKA Event of Default or both as
the context may admit or require.
7.1.1

Any of the following events shall constitute an Event of Default by the Company
(“Company Event of Default”) unless such event has occurred as a result PALIKA Event
of Default.
(a)

The Company has failed to achieve Company Conditions.

(b)

The Company has failed to implement the Project in accordance with the
provisions of this Agreement and such failure, in reasonable estimateof PALIKA is
likely to delay achieving Scheduled Project Completion Date;
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(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

(k)

(l)
(m)
(n)

7.1.2

The following shall constitute an event of default by PALIKA (“PALIKA Event of Default”):

(a)

7.2

The Company does not adhere to the Construction Requirements as mentioned in
Schedule 4;
Failure to submit Performance Security or Handover Guarantee;
The Company utilizes the Project Site for the purposes unrelated to the Project;
The Company’s failure to perform or discharge any of its obligations under this
Agreement, which has or is likely to have a Material Adverse Effect;
The Company is in Material Breach of any of its obligations under this Agreement
and the same has not been remedied for more than 15 days;
Any representation made or warranty given by the Company under this Agreement
is found to be false or misleading;
A resolution has been passed by the shareholders of the Company for the
voluntary winding up of the Company;
Any petition for winding up of the Company has been admitted and liquidator or
provisional liquidator has been appointed or the Company has been ordered to be
wound up by Court of competent jurisdiction, except for the purpose of
amalgamation or reconstruction and the amalgamated or reconstructed entity has
unconditionally assumed all surviving obligations of the Company under this
Agreement;
A default has occurred under any of the Financing Documents and any of the
lenders to the Project has recalled its Financial Loan and demanded payment if
the amounts outstanding under the Financing Documents or any of them as
applicable;
The Company has abandoned the Project for the consecutive period of 15 days;
The Company has unlawfully repudiated this Agreement or has otherwise
expressed an intention not to be bound by this Agreement;
The Company has suffered an attachment levied on any of its assets which has
caused or is likely to cause a Material Adverse Effect on the Project and such
attachment has continued for a period exceeding 15 days.

Failure to make available the land/Project Site for the exclusive use by the
Company for the Development of the Project.

Termination due to Event of Default
7.2.1.

Termination for Company Event of Default
(a)

(b)

(c)

7.2.2.

Without prejudice to any other right or remedy which PALIKA may have in respect
thereof under this Agreement, upon the occurrence of a Company Event of Default,
PALIKA shall be entitled to terminate this Agreement in the manner as set out
under Article 7.2.1(b) and Article 7.2.1(c).
If the PALIKA decides to terminate this Agreement pursuant to preceding (i), it shall
in the first instance issue Preliminary Notice to the Company. Within seven (7) days
of receipt of the Preliminary Notice, the Company shall submit to PALIKA in
sufficient detail, the manner in which it processes to cure the underlying Company
Event of Default (the “Company’s Proposal to Rectify”). In case of nonsubmission of the Company’s Proposal to rectify within the period of seven (7)
days, PALIKA shall be entitled to terminate this Agreement by issuing Termination
Notice.
If the Company’s Proposal to Rectify is submitted within the period stipulated
therein, the Company shall have further period of thirty (30) days (“Cure Period”)
to remedy/cure the underlying Event of Default within such further period allowed,
and if Company Event of Default is not remedied within the Cure Period, the
PALIKA shall be entitled to terminate this Agreement, by issue of Termination
Notice.

Termination for the PALIKA Event of Default
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(a)

(b)

(c)

7.2.3.

Without prejudice to any other right or remedy which the Company may have in
respect thereof under this Agreement, upon the occurrence of PALIKA Event of
Default, the Company shall be entitled to terminate this Agreement in the manner
as set out under Article 7.2.2(b) and Article 7.2.2(c).
If the Company decides to terminate this Agreement pursuant to preceding (i) it
shall in the first instance issue Preliminary Notice to PALIKA. Within seven (7) days
of receipt of Preliminary Notice, PALIKA shall forward to the Company its proposal
to remedy/cure the underlying PALIKA Event of Default (the “PALIKA's Proposal
to Rectify”). In case of non-submission of the PALIKA’s Proposal to rectify within
the period of stipulated therefore, the Company shall be entitled to terminate this
Agreement by issuing Termination Notice.
If PALIKA Proposal to Rectify is forwarded to the Company within the period
stipulated therefore, PALIKA shall have further period of thirty (30) days to
remedy/cure the underlying PALIKA Event of Default. If, however PALIKA fails to
remedy/cure the underlying PALIKA Event of Default within such Cure Period
allowed, the Company shall be entitled to terminate this Agreement by issuing
Termination Notice.

Termination Notice
If a Party entitled to terminate this Agreement decides to terminate this Agreement
pursuant to the preceding sub Article 7.2.1 or 7.2.2, it shall issue Termination Notice
setting out:
(a)
(b)
(c)
(d)

7.2.4.

in sufficient detail underlying Event of Default;
the Termination Date which shall be a date occurring not earlier than 7 days from
the date of Termination Notice;
the estimated Termination Payment including the details of computation thereof;
and
Any other relevant information.

Obligations of the Parties
Following issue of Termination Notice by either Party, the Parties shall promptly take all
such steps as may be necessary or required to ensure that:
(a)

(b)

7.2.5.

Until termination the Parties shall, to the fullest extent possible, discharge their
respective obligations so as to maintain the continued operation of the Project
Facility.
The Project facility and the Project Site are transferred back to PALIKA by the
Company on the Termination Date free from any Encumbrancealong with any
payment that may be due from the Company to PALIKA.

Withdrawal of Termination Notice
Notwithstanding anything inconsistent contained in this Agreement, if the Party who has
been served with the Termination Notice cures the underlying Event of Default to the
satisfaction of the other Party at any time before the Termination occurs, the Termination
Notice shall be withdrawn by the Party which has issued the same.

7.2.6.

Termination Payments
Upon the Termination of this Agreement on account of the Company Event of
DefaultPALIKA shall also be entitled to forfeit and retain the Performance Security, if
subsisting.
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7.2.7.

Transfer of Project Facilities
On the Termination Date, the Project Site and projectfacilities should be vacated forthwith
and the Company shall transfer the Project Facilities and Project Assets to PALIKA, free
and clear of all Encumbrances and liabilities, in accordance with Schedule [11]
(Termination Plan upon Early Termination of the Agreement).

7.3

No obligation of PALIKA on Termination
Notwithstanding anything contained in this Agreement, PALIKA shall not as a consequence of
Termination or otherwise, have any obligation whatsoever including but not limited to obligations as
to compensation to the Company or project asset owners, compensation for loss of employment,
continuance or regularization of employment, absorption or re-employment on any ground, in relation
to any person in the employment of or engaged by the Company in connection with the Project.

7.4

Accrued Rights of Parties
Notwithstanding anything contrary contained in this Agreement, Termination pursuant to any of the
provisions of this Agreement shall be without prejudice to accrued rights of the either Party including
its right to claim and recover money damages and other rights and remedies which it may have in
law or contract. The rights and obligations of either Party under this Agreement, including without
limitation those relating to the Termination Payment, shall survive the Termination but only to the
extent such survival is necessary for giving the effect to such rights and obligations.
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ARTICLE 8
DISPUTE RESOLUTION

8.1.

8.2.

Amicable Resolution
8.1.1.

Save where expressly stated to the contrary in this Agreement, any dispute, difference
or controversy of whatsoever nature between the Parties, however arising under, out of
or in relation to this Agreement (the “Dispute”) shall in the first instance be attempted to
be resolved amicably in accordance with the procedure set forth in sub Article 8.1.2
below.

8.1.2.

Either Party may require such Dispute to be referred to the Chief (Mayor) of PALIKA and
the Company for the time being, for amicable settlement. Upon such reference, the two
shall meet at the earliest mutual convenience and in any event within 7 days of such
reference to discuss and attempt to amicably resolve the Dispute. If the Dispute is not
amicably settled within 15 days of such meeting between the two, either Party may refer
the Dispute to arbitration in accordance with the provisions of Article 8.2 below.

Arbitration
8.2.1

Procedure
Subject to the provisions of Article 8.1, any Dispute, which is not resolved amicably, shall
be finally settled by binding arbitration under the Arbitration Act, 2055(1999) (the “Act”)
including modifications, or any re-enactment thereof, as in force from time to time. The
arbitration shall be by a panel of three arbitrators, one to be appointed by each Party and
the third to be appointed by the two arbitrators appointed by the Parties. The Party
requiring arbitration shall appoint an arbitrator in writing; inform the other Party about
such appointment and call upon the other Party to appoint its arbitrator within 15 days of
receipt of such intimidation the other Party fails to appoint its arbitrator, the Party seeking
appointment of arbitrator may take further steps in accordance with the Act.

8.2.2

Place of Arbitration
The place of arbitration shall be (Name of local level....).

8.2.3

English Language
The request for arbitration, the answer to the request, the terms of reference, any written
submissions, any orders and awards shall be in English language and if, oral hearings
take place, English shall be language to be used in the hearings. Notwithstanding
anything contained herein to the contrary, Nepali language can substitute English by
mutual agreement of the Parties.

8.2.4

Enforcement of Award
The Parties agree that the decision or award resulting from arbitration shall be final and
binding upon the Parties and shall be enforceable in accordance with the provisions of
the Act subject to the rights of the aggrieved parties to secure relief from any higher
forum.

8.2.5

Performance during Arbitration
Pending the submissions of and/or decision and until the arbitral award is published; the
Parties shall continue to perform their respective obligations under this Agreement,
without prejudice to a final adjustment in accordance with such award.
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ARTICLE 9
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES
9.1

Representation and Warranties of the Company
The Company represents and warrants to PALIKA that:
9.1.1

it is duly organized, validly existing and in good standing under the laws of Nepal;

9.1.2

it has full power and authority to execute, deliver and perform its obligations under this
Agreement and to carry out the transactions contemplated hereby;

9.1.3

it has taken all necessary corporate and other action under the Applicable Laws and its
constitutional documents to authorize the execution, delivery and performance of this
Agreement;

9.1.4

it has the financial standing and capacity to undertake the Project;

9.1.5

this Agreement constitutes its legal, valid and binding obligations enforceable against it
in accordance with terms thereof;

9.1.6

the execution, delivery and performance of this Agreement will not conflict with, result in
the breach of, constitute a default under or accelerate performance required by any of
the terms of the Company’s Memorandum and Articles of Association or any Applicable
Laws or any covenant, agreement, understanding, decree or order to which it is party or
by which it or any of its properties or assets are bound or affected;

9.1.7

there are no actions, suits, proceedings or investigations pending or to the Company’s
knowledge threatened against it at law or in equity before any court or before any other
judicial, quasi-judicial or other authority, the outcome of which may constitute Company
Event of Default or which individually or in aggregate may result in Material Adverse
Effect;

9.1.8

it has no knowledge of any violation or any decree of any court or any legally binding
order of any Government Agency which may result in Material Adverse Effect;

9.1.9

it has complied with all Applicable Laws and has not been subject to any fines, penalties,
injunctive relief or any other civil or criminal liabilities which in aggregate have or may
have Material Adverse Effect;

9.1.10

No representation or warranty by Company contained herein or in any other document
furnished by it to PALIKA or any Government Agency in relation to Applicable Permits
contains or will contain any untrue statement of material fact or omits or will omit to state
a material fact necessary to make such representation or warranty not misleading; and

9.1.11

without prejudice to express provision contained in this Agreement, the Company
acknowledges that prior to the execution of this Agreement, the Company has after a
complete and careful examination made an independent evaluation of the Project Site,
and the information provided by PALIKA, and has determined to its satisfaction the nature
and extent of risks and hazards as are likely to arise or may be faced by the Company in
the course of performance of its obligations hereunder.

9.1.12

The Company also acknowledges and hereby accepts the risk of inadequacy, mistake or
error in or relating any of the matters set forth above and hereby confirms that PALIKA
shall not be liable for the same in any manner whatsoever to the Company.
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9.2

Representation and Warranties of PALIKA
PALIKA represents and warrants to the Company that:

9.3

9.2.1

PALIKA has full power and authority to enter into this Agreement and has taken all
necessary action to authorize the execution, delivery and performance of this Agreement;
and

9.2.2

This Agreement constitutes PALIKA’s legal, valid and binding obligation enforceable
against it in accordance with terms thereof.

Obligation to Notify Change
In the event that any of the representations or warranties made/given by a Party ceases to be true
or stands changed, the Party who had made such representation or given such warranty shall
promptly notify the other of the same.

ARTICLE 10
PROJECT TRANSFER AND HANDOVER
10.1

Handover of Project Facilities
At the end of the Agreement Period (the "Expiry Date"), all rights and interest in the Project Facilities
shall pass to and vest in PALIKA free and clear of all liens, claims and Encumbrances, and the
Company, shall have no residual interest whatsoever in the Project and the Project Facilities. At the
time of transfer, the Project, all infrastructure and facilities including project vehicles, must be in
sound condition not requiring major maintenance or immediate replacement, and the Company is
bound by this Agreement to ensure that the project assets meet this return condition at contract
expiry.

10.2

Handover and Handover Plan
10.2.1

In addition to Article 10.1, Schedule 9 (Project Handover upon Expiry of the Agreement)
and Schedule 10 (Handover Requirements – Expiry of the Agreement) shall apply in
relation to the transfer of the Project Facilities and Project Assets to PALIKA in
accordance with this Agreement.

10.2.2

For the avoidance of any doubt, the Company shall be responsible for its debts, liabilities
and obligations in connection with the Project that relate to the period prior to the Expiry
Date or the Termination Date (as the case may be).

10.2.3

The Company shall submit a Handover Plan in respect of the Project Facilities and
Project Assets to the Authority no later than …. (..) years after the Commercial Operation
Date.

10.2.4

During the Handover Period, the Authority and the Company shall meet and agree upon
the inventories to be transferred to PALIKA with the Project Facilities and Project Assets
and the mechanism for such transfer and safety and security arrangements. Following
agreement on the inventories, the Company shall exercise the same degree of care
regarding the fixtures, fittings, plant, equipment and all improvements therein as it did
prior to such agreement.

10.2.5

The Company shall at its own cost, plan for replacement, replenishment and renewal as
the case may be of the Project Facilities (including Project Assets) well ahead of time
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when the Project Facilities thereof is reasonably expected to expire its operating life or
its impending obsolescence and replace the Project Facilities in accordance with Good
Industry Practice so as to ensure that the Project Facilities meet the requirements of this
Agreement, at all times during the Agreement Period.

ARTICLE 11
MISCELLANEOUS
11.1

Assignment and Charges
11.1.1

Subject to Sub-articles 11.1.2 and 11.1.3 below, Company shall not assign in favour of
any person this Agreement or rights, benefits, obligations hereunder, save and except
with prior consent of PALIKA.

11.1.2

Except as provided in Sub-article 11.1.3 below, Company shall not create nor permit to
subsist any Encumbrance over the Project, except as envisaged under this Agreement.

11.1.3

Restraint set forth in Sub-articles 11.1.1 and 11.1.2 above, shall not apply to:
(a)
(b)

11.1.4

11.2

Liens/encumbrances arising by operation of law (or by an agreement evidencing
the same) in the ordinary course of business of the Company.
Pledges/hypothecation of goods/moveable assets, revenue and receivables as
security for indebtedness in favour of the lenders and working capital providers for
the Project; or

Senior Lenders may exercise the rights of step-in or substitution as provided in this
Agreement. Provided that the person substituting the Company shall be deemed to be
the Company under this Agreement and shall enjoy the rights and be responsible for all
obligations under this Agreement as if it were the Company.

Indemnification
The Company shall indemnify, hold and save harmless, to defend, at its own expense, PALIKA, its
official, agents, employees from and against all suits, claims, demands and liability of any nature or
kind, including their costs and expenses, arising out of the acts or omission of the Contractor or the
Contractor’s employees, officers, agents or sub-contractors, in the performance of this Agreement.
This provision shall extend inter alia, to claims and liability in the nature of workmen’s compensation,
product liability and liability arising out of the use of patented inventions or devices, copyrighted
material or other intellectual property by the Company, its employees, officers, agents, servants or
sub-contractors. This obligation does not lapse upon the termination of this Contract.

11.3

Lender’s Step in Rights

11.3.1

Notwithstanding anything to contrary contained in this Agreement but subject to the
Lenders Direct Agreement, the Parties hereby agree that (i) upon the Senior Lenders
recalling and demanding the debt outstanding under the Financing Documents (following
an event of default under the Financing Documents) or (ii) upon a Termination Notice
being issued by PALIKA, the Senior Lenders shall, without prejudice to any other remedy
available to them, propose to PALIKA to substitute another company (the "Proposed
Company") in place of the Company. In the event, PALIKAconsents in writing, to accept
such proposal, the Senior Lenders shall substitute the Company by the Proposed
Company. Any such proposal shall contain in sufficient detail all the relevant information
about the Proposed Company and the terms and conditions of the substitution.

11.3.2

In case PALIKA agrees for substitution of the Company by a Proposed Company, such
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substitution shall:
(a) Be on terms and conditions of the Project Development Agreement which are not
less favourable to PALIKA than those prevailing at the time of substitution, and
(b) Be for the remaining Agreement Period only.

11.4

11.5

11.3.3

In the event of substitution as aforesaid, all the rights, privileges and the benefits of the
Company shall be deemed to have been transferred to and vested in the Proposed
Company and the PALIKA and the Proposed Company shall take such steps and enter
into such documents as may be necessary to give effect to this substitution.

11.3.4

Nothing in this Section 11.3 is intended, nor should be construed, to create or expand
any liability (including financial liability) on the part of PALIKA under this Agreement.

11.3.5

The Proposed Company shall be liable to pay any amount due and payable by the
Company to PALIKA at time off substitution.

Interest and Right of Set Off
11.4.1

Any sum which becomes payable under the provisions if this Agreement by one Party
to other Party shall, if the same be not paid within the time allowed for payment thereof,
shall be deemed to be a debt owed by the Party responsible for payment thereof to the
Party entitled to receive the same. Such sum shall until payment thereof carry interest
at 0.05% (zero point zero five percent) per day from the due date for payment thereof
until the same is paid to or otherwise realized by the Party entitled to the same. Without
prejudice to any other right or remedy that may be available under this Agreement or
otherwise under law, the Party entitled to receive such amount shall also have the right
of set off.

11.4.2

Provided the stipulation regarding interest for delayed payments contained in this Article
11.4 shall neither be deemed not construed to authorize any delay in payment of any
amount due by a Party nor be deemed or construed to be a waiver of the underlying
breach of payment obligations.

Governing Law and Jurisdiction
This Agreement shall be governed by the laws of Nepal. The courts at ................ shall have
jurisdiction over all matters arising out if or relating to this Agreement.

11.6

Waiver
11.6.1

Waiver by either Party of any default by the other Party in the observance and
performance of any provision of or obligations under this Agreement:
(a) shall not operate or be construed as a waiver of any other or subsequent default
hereof or of other provisions and obligations under this Agreement
(b) shall not be effective unless it is in writing and executed by a duly authorized
representative of such Party; and
(c) shall not affect the validity or enforceability of this Agreement in any manner

11.6.2

11.7

Neither the failure by either Party to insist on any occasion upon the performance of the
terms, conditions and provisions of this Agreement or any obligations hereunder nor time
or other indulgence granted by a Party to the other Party shall be treated or deemed as
waiver/breach of any terms, conditions or provisions of this Agreement.

Survival
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11.7.1

11.8

Termination of this Agreement
(a)

shall not relieve the Company or PALIKA of any obligations already incurred
hereunder which expressly or by implication survives Termination hereof; and

(b)

except as otherwise provided in any provision of this Agreement expressly limiting
the liability of either Party, shall not relieve either Party of any obligations or
liabilities for loss or damage to the other Party arising out of or caused by acts or
omissions of such Party, prior to the effectiveness of such Termination or arising
out of such Termination.

Amendments
This Agreement and the Schedules together constitute a complete and exclusive understanding of
the terms of the Agreement between the Parties on the subject hereof and no amendment or
modification hereto shall be valid and effective unless agreed to by both the Parties hereto and
evidenced in writing.

11.9

Notices
Unless otherwise states, notices to be given under this Agreement including but not limited to a
notice of waiver of any term, breach of any term of this Agreement and termination of this Agreement,
shall be in writing and shall be given by hand delivery, recognized international courier, mail, or
facsimile transmission and delivered or transmitted to the Parties at their respective addresses set
forth below:
If to PALIKA:
Email address: www.....gov.np
Phone no: ..................
If to the Company:
Phone no. .................
Or such address, or facsimile number as may be duly notified by the respective Parties from time to
time, and shall be deemed to have been made or delivered
(a)

(b)

11.10

in the case of any communication made by letter, when delivered by hand, by
recognized international courier or by mail (registered, return receipt requested)
at that address; and
In the case of any communication made by telex or facsimile, when transmitted
properly addressed to such telex number or facsimile number.

Severability
If for any reason whatsoever any provision of this Agreement is or becomes invalid, illegal or
unenforceable or it is declared by any court of competent jurisdiction or any other instrumentality to
be invalid, illegal or unenforceable, the validity legality or enforceability of the remaining provisions
shall not be affected in any manner, and the Parties shall negotiate in good faith with a view to
agreeing upon one or more provisions which may be substituted for such invalid, unenforceable or
illegal provisions, as nearly is practicable. Provided failure to agree upon any such provisions shall
not be subject to dispute resolution under this Agreement or otherwise.

11.11

No Partnership
Nothing contained in this Agreement shall be construed or interpreted as constituting a partnership
between the Parties. Neither Party shall have any authority to bind the other in any manner
whatsoever.
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11.12

Language
All notices required to be given under this Agreement and all communications, documentation and
proceedings which are in any way relevant to this Agreement shall be in writing and in English
language.

11.13

Exclusion of Implied Warranties etc.

11.14

This Agreement expressly excludes any warranty, condition or other undertaking implied at law or
by custom or otherwise arising out of any other agreement between the Parties and any
representation by any Party not contained in a binding legal agreement executed by the Parties.
Counterparts
This Agreement may be executed in two counterparts, each of which when executed and delivered
shall constitute an original of this Agreement but shall together constitute one and only the
Agreement.

11.15

General Liability and Indemnity
The Company shall indemnify, defend and hold PALIKA harmless against any and all proceedings,
actions and third-party claims arising out of a breach by Company and its Transferees of any of its
obligations under this Agreement but shall together constitute one and only the Agreement.

11.16

Engagement of Engineering Consulting Firm
The Company shall engage reputed consulting services/firms for the preparation of Detailed Project
Report with Project Development Plan.

11.17

Procurement of Management Services
The Company agreed to procure the services of a competent entity having relevant management
experience for a period of at least 5 years from the date of Date of Commercial Operation of the
Project for its operation and maintenance. Notwithstanding this arrangement, the responsibility solely
rests on the Company.

IN WITNESS WHEREOF the Parties have executed this Agreement as of the day and year first above
written.
SIGNED SEALED AND DELIVERED
For and on behalf of PALIKA by:
(Signature):
(Name): Mr. ........................
(Designation): Chief Administrative Officer

SIGNED SEALED AND DELIVERED
For and on behalf of Company by
(Signature):
(Name):
(Designation): Major Share Holder
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SIGNED AND SEALED AND DELIVERED

Witnesses:
1)
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SCHEDULE 1
DETAILS OF THE PROJECT SITE

The Site is identified for setting up ......... Complex Project which is located in the heart of the city (Lion’s
Chowk) Ward no. 3, which falls on the east west highway in ......... district. The total area of the Site is
.........(................. sq. m)
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PLAN OF THE PROJECT SITE

Photo of Project site

Figure 2. Site Plan of Proposed Site

Figure 1. Site Plan of ……Complex
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SCHEDULE 2
PERFORMANCE SECURITY
Insert name of the Authority] ("Authority")
[Insert address]
Re: Bank Guarantee (Performance Security) No.
We have been informed that [insert name off the Concessionaire], a limited liability company incorporated
and registered under the Company Act, 2063 (2006) of Nepal, having its registered office at [Insert address],
Nepal (the "Concessionaire") has entered into a Project Development Agreement on ("Project
Development Agreement") with you (Authority) for the development, design, engineering, financing,
procurement, insurance, construction, completion, testing, commissioning, operation, maintenance, repair
and transfer of the ......... Complex Project Project for (Name of local level.......) (as more particularly
described in the Project Development Agreement).
In accordance with the terms of the Project Development Agreement, the Concessionaire is required to
submit an unconditional and irrevocable, payable on-demand bank guarantee of NPR [*] (Nepalese Rupees
[*] only), (the "Security Amount") to Authority for the due and faithful performance of Concessionaire's
obligations under the Project Development Agreement (the "Performance Security") and we
…………………………………………………….., <address>, Nepal (the "Guarantor") have at the request of
the Concessionaire agreed to provide such Performance Security, being this Bank Guarantee (Performance
Security) No.
On your first written demand, stating that either (a) the Concessionaire is in default of its obligations under
the Project Development Agreement, or (b) the Concessionaire has not extended or replaced this
Performance Security with another performance security issued on the same terms at least fourteen (14)
days prior to the End Date (as hereinafter defined), we, the Guarantor as primary obligor hereby expressly,
unconditionally and irrevocably undertake to pay to the Authority, without demur, reservation, protest and
any reference to the Concessionaire or the Project Development Agreement the amount specified in such
demand, provided that the total of all demands shall not exceed the sum of the Security Amount i.e.
NPR……..(Nepalese Rupees……only). You shall not be required to prove or show grounds for your demand
or the sum specified therein. It is clarified further that your demand shall be conclusive evidence to us that
such payment is due under the terms of the Project Development Agreement. It shall not be necessary, and
the Guarantor hereby waives any necessity, for the Authority to proceed against the Concessionaire before
presenting to the Guarantor its demand under the Performance Security.
The term of this Performance Security shall commence on the date of its issuance and shall expire on the
date that is 12 months from such date i.e. ……….. (the "End Date").
All claims, if any, in respect of this Performance Security must be received by the Guarantor on or before the
End Date.
This guarantee is subject to Uniform Rules for Demand Guarantees ICC Publication No. 758, except that the
provisions of Article 26 are hereby excluded and shall be governed by and construed in accordance with the
Laws of Nepal and will be subject to the jurisdiction of the courts of Nepal.
The Performance Security shall not be affected by any change in the constitution of the Guarantor or of the
Concessionaire.
Notwithstanding anything contained hereinabove:
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(1) Our liability under this Bank Guarantee shall not exceed the Security Amount i.e. NPR…………..
(Nepalese Rupees ……. Only)
(2) Any demand may be brought by the Authority under this Bank Guarantee up to close of business on the
End Date. i.e. ……..
(3) We shall be liable to pay any amount under this Bank Guarantee or part thereof only if we receive a claim
or demand in writing within banking hours at our ………………………………… <>, Nepal or if such branch
is not operating, at another branch in <….>, Nepal, on or before the End Date and if no such demand has
been received by us by that time and date, all rights to bring any demand under this guarantee will cease.
Notwithstanding anything contained in sub-section (2) and (3) above, all claims made by the Authority on or
before the End Date shall, subject to sub-section (1) above, be honored by the Guarantor where payment in
respect of such demands have not been made by the End Date.
This guarantee (or any of its proceeds) is not assignable and is not transferable in whole or in part.
Upon payment by the Guarantor in respect of all claims or demands made by the Authority under this Bank
Guarantee on or before the End Date, this guarantee automatically becomes null and void whether or not
the original has been returned to us.
[Execution Blocks to be inserted]
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SCHEDULE 3
PROJECT DEVELOPMENT PLAN

Construction plan (To be submitted By company)
Business plan (To be submitted by Company)
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SCHEDULE 4
CONSTRUCTION SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE STANDARDS
1.

The Company shall provide Project Facilities like well-equipped infrastructure and related facilities
for public and private parking of bus, light vehicle and motorcycle, and for various commercial uses
including shopping, office and recreational functions.

2.

The Company shall implement the ......... Complex Project as per the Agreement.

3.

The Company is required to utilize PALIKA land/Project Site for the sole purpose of establishing
......... Complex Project and related facilities.

4.

Construction Specifications and Performance Standards:
4.1

The Company shall construct the Project as per the following standards and specifications:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

4.2

5.

Latest National Building Codes of Nepal or and applicable bye-laws as may be
amended from time to time.
Nepal Standards and in case not available then Indian Standard.
Relevant Earthquake Guidelines for the construction of earthquake resistant buildings
and structures.
Construction of buildings adhering to fire safety and general safety stipulated by the
applicable Standards.
Superior quality and aesthetic construction to minimize renovation, modernisation,
repairs and maintenance during lifetime of the buildings.
Construction and operation without hindering the operation of surrounding activities
therein.
Compliance with Applicable Laws and Applicable Permits.

Company is encouraged to apply ‘Green Building Concept’ in order to achieve efficient
resource utilization, energy and water conservation/savings and environmental protection.
Following basic parameters should be followed for Green Building concept:
a. Energy efficiency: sky lights, atrium, and solar panels shall be used in design.
b. Water efficiency: Rain water harvesting shall be used.
c. Environmentally preferable Building materials and specifications: Heat insulation materials
shall be used in building material to keep room cool in summer.
d. Waste Reduction: 3 R (Reduce, Recycle and Re-use) concepts shall be used. Waste sorting
shall be done by installing different colours of Bins.

Operation Specifications and Performance Standards
5.1

Carry out preventive and periodic maintenance of the Project Assets as per Best Industry
Practice.

5.2

Carry out break-down maintenance of the Project Assets as required with least turnaround
time as possible.

5.3

Keep fire safety equipment in good working condition at all times in the Project Site.

5.4

Compliance with Applicable Laws and Applicable Permits.

5.5

Document, maintain and update the Operation and Maintenance Manual with all relevant
details at required intervals of time.

5.6

Handover the Operation and Maintenance Manual at the end of the Agreement Period to
PALIKA or its nominated representative.
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5.7

Follow and abide by the service quality levels as would be agreed upon among the Company
and PALIKA.
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SCHEDULE5
MATTERS REQUIRING PRIOR CUNCURRNCE OF PALIKA
1. Authorization, issuance, allotment or redemption by the Company of its shares, debentures, warrants
or securities, or the grant of any option or right over its shares, approval of terms of public issue or
making any call on or forfeiture of any share.
2.

Sale of promoter’s equity or creation of any third-party rights in the Promoters equity.

3.

Guarantee, if any, furnished by the Company outside its ordinary course of business,

4.

Modification, extension, renewal, refinancing or restructuring of debt, pledge or assignment of any of
its assets as security for any indebtedness or obligations except for term loan/working capital loan
from the lenders.

5.

The entry of the Company into new line of business, divestment of any business or a major
reorganization of the business.

6.

Any merger, consolidation or change of control of the Company. Any-amendment to the certificate of
incorporation, Memorandum of Association, Articles of Association of the Company that could
adversely affect the rights of PALIKA.

7.

Distribution of profits to Directors of the Company except normal sitting fees.

8.

Sale, transfer, exchange, licensing, assignment, sub-contracting or other disposition of any tangible
or intangible assets of the Company in the normal course of business.

9.

Any related party transactions between the Company and its Promoters, Directors or their affiliates,
subsidiaries or other connected persons.

10.

Creation of subsidiaries and affiliates Company.
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SCHEDULE 6
SCOPE OF WORK OF PALIKATECHNICAL TEAM
1.

Role of the PALIKA Technical team:
The PALIKA Technical Team is expected to play a positive and independent role in discharging its
functions, thereby facilitating the smooth implementation of the Project. Broadly, the role of the PALIKA
Technical team is to:
i.

ii.
iii.
iv.
2.

independently review, monitor and where required by the Agreement, to approve activities
associated with the design and construction of the Project Facilities to ensure compliance by
the Company with the Project Requirements,
report to the Parties on the various physical, technical, financial aspects of the Project based
on inspections, site visits and Tests,
assist the Parties in arriving at an amicable settlement of disputes, should the need arise, and
Review matters related to safety measures adopted by the Company for the project

Scope of Services
The services to be provided by the PALIKA Technical team are listed below. In addition, the scope of
services would also include such other functions as are required to be undertaken pursuant to specific
provisions of the Agreement.
2.1

Implementation of the Project - Design and Planning
2.1.1

The Company must design and plan the Project Facilities in accordance with the
Technical Proposal and Detailed Project Report approved by PALIKA.

2.1.2

In case the Company (i) proposes any deviation to the Drawings or (ii) submits
alternative Drawings for any of the Project Facilities, the PALIKA Technical team shall
review the same to ensure conformity with the Design Requirements.

2.1.3

Review of the following submitted by the Company:
i.
ii.
iii.

2.2

Quality Assurance Plan
Implementation Plan
Condition Survey of the existing facilities on site and other construction in the
Project area.

Implementation of the Project- Construction
2.2.1

The PALIKA Technical team would monitor, in accordance with Good Industry
Practice, the progress in implementation and ensure compliance with the
Construction Requirements. For this purpose, the PALIKA Technical team shall
undertake, inter-alia, the following activities and where appropriate make suitable
suggestions.
i. monitor the progress in the implementation of the Project based on the Project
Development Plan submitted by the Company;
ii. review and approve the material testing and mix designs results and recommend
special tests, where required for materials and/or completed works, require
removal/substitution of unsuitable materials and/or works and report deficiencies
in respect of the same to PALIKA;
iii. review and monitor the quality assurance and quality control procedures followed
by Company;
iv. review the manpower and equipment deployed by the Company;
v. monitor the Construction Works for conformity with the Project Requirements;
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vi. verify the ‘As Built’ drawings for each component of the works prepared by the
Company and require removal of deficiencies found therein;
vii. review the safety measures implemented;
viii. require, monitor and review the results of Tests to be carried out by the Company
in accordance with the Construction Requirements;
ix. require suspension of whole or any part of the Construction Works if in its
reasonable opinion the same does not conform to the Construction
Requirements;
x. issue Completion Certificate in accordance with the applicable provisions of the
Agreement; and
xi. review and assist in finalization of the O&M Manual and first annual O&M Plan
prepared by the Company
2.3

Operations (for specified period only)
Review O&M of Project Facilities every 6 months to check compliance with the O&M
Requirements.

2.4

Breach of Obligations
If during the course or upon review/inspection undertaken by the PALIKA Technical team or
otherwise, it transpires that either of the Parties is in breach/default of any of its obligations
under the Agreement, the PALIKA Technical team shall, under intimation to other Party,
require the defaulting Party to remedy such breach/default within such time and in such
manner as the PALIKA Technical may deem fit and in each case the same shall be recorded.

2.5

Meetings, Records and Reporting
2.5.1

The PALIKA Technical team would be required to participate in the Project review
meetings held from time to time by the Parties, which are ordinarily expected to be
held once a month during construction and once every six months during the
operation as also to participate in emergency or extra-ordinary meetings of the
Parties held to deal with any Emergency, Force Majeure Event or other exigencies.

2.5.2

The PALIKA Technical team would be required to submit the following reports to the
PALIKA based on the Company's submission during the Agreement Period:
i.

Construction Period
e. Monthly Progress Report (including details of slippages and remedial
measures)
f.
Report on Tests and report on notices Issued
g. Completion Certificate
h. Any supplemental or special report that may be considered necessary by
the PALIKA Technical team (including Emergency, Force Majeure, and
breach of obligations)
i.
Any other report as may be reasonably required by PALIKA or as may be
necessary to give effect to the provisions of the Agreement.
j.
PALIKA Technical team shall report on compliance of requirements as in
Schedule 4 in the monthly reports or as and when required.
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SCHEDULE 7
ANNUAL LAND LEASE AND ROYALTY PAYMENT SCHEDULE
Lease amount of Land (NRs)
First year
Second year
.................
.................

Third year
.................
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Royalty (NRs)

others

.................

Increases with 10%
every two year

SCHEDULE 8
OPERATION AND MANAGEMENT REQUIREMENTS


Management Operational minimal Requirements to be mentioned here such as :
o Mandatory open and closing times
o GESDI requirements
o Health and Hygiene
o Right of entry
o Child safety
o Staff area and uniform/batch/ID requirement
o Minimum security requirements
o Maximum occupancy per square footage
o No deviation from the original plan
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SCHEDULE 9
PROJECT HANDOVER UPON EXPIRY OF THE AGREEMENT
1.

On or after the Expiry Date, all rights granted by the PALIKA or any other State Instrumentality to
the Company in relation to the Project may be revoked by the PALIKA or any such other State
Instrumentality. Simultaneously with the transfer of the Project Facilities to the PALIKA, the
Concessionaire shall also transfer the Project Assets, tools, spares, inventory, machinery and all
other movables required for the Project to the Authority or its designee, in each case, in Good
Operating Condition, free and clear of all Encumbrances and liabilities (other than liabilities in
accordance with this Agreement.

2.

The Handover process shall commence on the date falling two (2) years before the Expiry Date and
shall end on the term of the Agreement ("Handover Period"). This shall involve the following broad
steps:
(a)

The Authority shall appoint a handover expert at its cost (the "Handover Expert") in
consultation with the Concessionaire to conduct the Initial Inspection and Final Inspection.

(b)

The Handover Expert shall be entitled to have access to the Concessionaire's premises and
its relevant Records and documents for the purposes of carrying out the Initial Inspection
and Final Inspection. The Authority shall ensure that the Handover Expert takes into account
the Handover Requirements.

(c)

The Parties shall use their best endeavors to ensure that the Initial Inspection is completed
by the Handover Expert within one hundred and twenty (120) days of the commencement
of the Handover Period.

(d)

The Authority shall ensure that the Handover Expert shall, within sixty (60) days of
completing the Initial Inspection and within thirty (30) days of completing the Final
Inspection, submit a report to the Authority and the Concessionaire confirming whether or
not the facilities are in Good Operating Condition and in line with the Handover
Requirements. The Parties acknowledge and agree that the compliance with the
Maintenance Requirements for shall be key parameters for confirming whether or not the
Project Facilities are in Good Operating Condition.

(e)

The Handover Expert shall ensure that the normal operations of the Project are not disturbed
in any manner during any inspection process.

(f)

If the Handover Expert concludes that the Project Facilities are not in a Good Operating
Condition pursuant to the Initial Inspection report of the Handover Expert, the Parties, along
with the Handover Expert (if required by the Parties), shall discuss in good faith the remedial
measures, prescribed by the Handover Expert in its reports ("Remedial Measures"), to
ensure that the project facilities are transferred to the Authority in Good Operating Condition
and meet the Handover Requirements and Maintenance Requirements on the Expiry Date.
If the Concessionaire disagrees with the Remedial Measures prescribed by the Handover
Expert, the Concessionaire shall be entitled to refer such dispute to arbitration in accordance
with the Agreement. Any decision rendered by the arbitration shall be final and binding to
the Parties ("Final Remedial Measures"). The Concessionaire shall bear the expenses for
implementing such Remedial Measures.

(g)

The Parties shall ensure that the Handover Plan is updated by the Handover Expert on the
basis of Remedial Measures suggested after the Initial Inspection and carried out at the time
of the Final Inspection or Final Remedial Measures.

(h)

The Concessionaire shall, before commencing the implementation of such Remedial
Measures or Final Remedial Measures, provide a Handover Guarantee to the Authority,
which shall be progressively reduced, in line with the progress in the implementation of such
Remedial Measures or Final Remedial Measures, once the Handover Expert has verified
that the relevant Remedial measures or Final Remedial Measures have been implemented.

(i)

The Handover Expert shall, three (3) months before the Expiry Date conduct the Final
Inspection to verify whether the Remedial Measures or Final Remedial Measures have been
implemented and submit a Final Inspection report to the Authority and the Concessionaire.

(j)

If the Handover Expert concludes in the Final Inspection report that the Remedial Measures
or Final Remedial Measures have not been implemented in accordance with the Initial
Inspection Report, the Concessionaire shall, at its option, either (A) make a cash payment
to the Authority on or before the Expiry Date of an amount sufficient for the Authority to
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procure implementation of such outstanding Remedial Measures; or (B) implement such
outstanding Remedial Measures. The Authority shall cause the Handover Guarantee to be
released immediately after the fulfillment of (A) or (B) of this Sub-clause whichever is earlier.
(k)

3.

The Concessionaire shall, at the time of handover, execute and deliver (as appropriate) all
such other Records, documents and information as may be reasonably requested by the
Authority or its designee and as defined in the Handover Plan.

During the Handover Period:
(a)

The Concessionaire shall continue to occupy the Project Area and operate the project
facilities in accordance with Good Industry Practice; and

(b)

The Authority shall minimize disruption to the operations performed by the Concessionaire.

4.

The Authority shall have the option to retain the employees of the Concessionaire in service on the
Expiry Date. The Parties shall use their best efforts and act in good faith to cooperate with each
other in completing all formalities relating to the overall handover process and termination of
employment arrangement of employees of the Concessionaire on Expiry Date.

5.

For the purpose of this Schedule, the following terms shall have the following meanings:
"Initial Inspection" shall mean a condition survey of the Project Facilities by the Handover Expert
to verify if the Project Facilities are in Good Operating Condition.
"Final Inspection" shall mean a condition survey of the Project Facilities by the Handover Expert
to verify if the Remedial Measures or Final Remedial Measures have been implemented.
"Handover Guarantee" shall mean a corporate guarantee to be provided by the Concessionaire for
an amount commensurate to the reasonable expenses as determined by the Handover Expert
required to be incurred to implement Remedial Measures or the Final Remedial Measures agreed
between the Parties to procure that the Project Facilities are in a Good Operating Condition provided
that if the Authority has reasonable objections to the issue of a corporate guarantee, the
Concessionaire shall provide a bank guarantee for such amount.
"Handover Period" shall mean the period commencing from the two (2) years prior to the end of
the term of the Agreement and ending on the end of the term.
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SCHEDULE 10
HANDOVER REQUIREMENTS – EXPIRY OF THE AGREEMENT

1.

Two (2) years after the Commercial Operations Date, the Concessionaire shall prepare a Handover
Plan for the handover of the Project Facilities and submit to the Authority for approval.

2.

This Schedule outlines the broad requirements, which shall be implemented to facilitate the handover
of the Project to the Authority, at the end of the Term. The Handover Plan shall be prepared by the
Concessionaire and shall be finalised two (2) years after the Commercial Operations Date of the
Project in accordance with this Schedule 16 (Handover Requirements – Expiry of the Agreement)
Operating and Management and Maintenance Manuals

3.

The broad requirements of Handover which shall be incorporated into the Handover Plan shall be
as follows:

3.1

Operating, Management and Maintenance Manuals: This shall include manuals for all Project
Facilities together with maintenance data for all Project Facilities including equipment, software and
vehicles.

3.2

Recommended Equipment Maintenance: A schedule of recommended equipment maintenance,
overhaul or replacement that is required to be carried out.

3.3

Civil Work: As-built drawings and existing maintenance procedures and likely need for
maintenance, overhaul or replacement.

3.4

Operating Procedures and Records: Existing operation and management procedures

3.5

Operating and Maintenance Plan: This should be mainly based on existing operation and
maintenance of all works and equipment throughout the Project. It should include recommended
staffing and required qualifications of staff.

3.6

Operator Training Plan: Necessary training to the fresh employee shall be carried out prior to
handover.

3.7

Disaster Management Plan: This should be an update of the plan prepared prior to completion of
construction of the Project Facilities. It should specify the roles and responsibility of key personnel.
Inspection and Remedial Measures:

4.

The Handover Expert’s Initial Inspection and Final Inspection shall be carried out during maintenance
period of the structures, equipment, accessories or as the case may be with prior notice to the
Concessionaire to ensure that the operations are not disrupted. The (A) Initial Inspection shall
include an inspection of the following and (B) Final Inspection shall include an inspection of the
following only to the extent required to verify if the Remedial Measures or Final Remedial Measures
have been implemented:
.

4.1

Concrete structures: All structural concrete structures of transfer stations/ processing facilities, the
sanitary landfill and associated facilities shall be inspected where possible both internally and
externally, for evidence of any damage and deterioration, which could impair the future performance
or residual lifetime of those structures.

4.2

Steel structures: Steel structures, if any, shall be inspected for evidence of distress, corrosion or
deterioration of the surface protection system.

4.3

Social and Environmental Audit: A status update on the environmental and social conditions
present at the Project Facility and surrounding at the time of handover.

5.

The Initial Inspection report as mentioned here shall include:
Any Remedial Measures in relation to meeting these Handover Requirements for the Facilities at the
end of term of the Agreement, if required, such as in relation to:
5.1.1

indications of potential damage, deterioration or failure of any element of the Project
Facilities, including a design or construction error or improper operation and maintenance;
and
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6.

5.1.2

such damage, deterioration or failure has a material negative potential effect on the
operability, maintainability or efficiency levels of the Project Facilities, including any
potential safety issues; and

5.1.3

The extent of impact in environmental and social condition needs in accordance with the
applicable EIA.

Remedial Measures
The Concessionaire shall implement all Remedial Measures or Final Remedial Measures prior to
the Expiry Date and shall permit the Authority to monitor and shall deliver final Handover Plan.
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SCHEDULE 11
TERMINATION PLAN UPON EARLY TERMINATION OF THE AGREEMENT EXPIRY OF THE
AGREEMENT
1.

TERMINATION COMPLETION

1.1

The Concessionaire shall, no later than the Transfer Date:

1.1.1 Execute and deliver to the Authority or its designee all such agreements, deeds, and documents,
including all innovations, conveyances, transfers, assignments and other documents, as may be necessary
for transfer of the Concessionaire’s rights, title and interest in respect of such of the Project assets (including
Records and insurance claims under the insurance policies of the Concessionaire in relation to the Project
that are outstanding but remain unpaid and those for which the Concessionaire is entitled to make a claim
but has not made such claim, as on the Transfer Date) as Authority acquires in accordance with this
Agreement;
1.1.2 Deliver (as appropriate) such available Records and information as may be reasonably requested
by the Authority or its designee.
2.

COOPERATION

In respect of handover of the Project, the Concessionaire shall use its best efforts and act in good faith to
cooperate with the Authority or any new proposed operator of the Project Facilities that the Authority may
notify to the Concessionaire in writing. Such cooperation required of the Concessionaire shall include
handover of all available Records and other relevant documentation and information held or used by the
Concessionaire relating to the Project Facilities.
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SCHEDULE 12

PROJECT ASSESTS:







Land
Building
EOI document
RFP document
PDA Document
Detail Project Report

PROJECT FACILITIES













Plaza area,
People Centric Open Spaces,
Banking services and office spaces,
Hotel,
meeting and conference hall,
Play area for children,
Restaurant and Food Court,
Double Floor Parking,
Multiplex
Other Entertainment areas.
Others

SCHEDULE 13
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RESTRORATION
(To be submitted by company)
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केस २
......................पालिका

..............कार्यपालिकाको कार्ाािर्
स्थानीर् तह रहे को स्थान, जिल्िाको नाम
………… प्रदे श, नेपाि

लिजिटि लिस्प्िे बोिा,िाइट बोिा, विज्ञापन होलिाङ्गबोिा तथा विद्युतीर् प्रचार- प्रसार एिं घर
सटर, लित्ता एिं व्र्िसार् स्पथिमा राजिएका फुटकर विज्ञापनहरुको
विज्ञापन कर सं किन सम्बजधि ठे क्काको

बोिपत्र फाराम
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लिजिटि लिस्प्िे बोिा, िाइट बोिा, होिीङ्ग बोिा, घर सटर, लित्ता एिं व्र्िसार् स्पथिमा राजिएका
फुटकर विज्ञापनहरुको विज्ञापन कर संकिन बारे ठे क्का बधदोबस्पत सम्बधिी बोिपत्र आव्हानको सुचना ।
(प्रथम पटक सूचना प्रकाजशत लमलत २०…./…../…….)
......................पालिका, नगर कार्ापालिकाको कार्ाािर्,…………..िे स्पथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४
एिं म अधतर-सरकारी वित्त व्र्िस्पथापन ऐन, 2074 (सं शोलित समेत) को दफा 5को (घ)मा विज्ञापनको दर
गाउँपालिका िा नगरपालिकािे िगाउने र उठाँउने अलिकार ददएको छ । ........ प्रदे श आलथाक ऐन, …… को
दफा (….)िे समेत विज्ञापन करको दर तोक्ने तथा उठाउने अलिकार स्पथानीर् तहिाई ददएको छ । उक्त
कार्ाका िालग ......................पालिकाको आलथाक ऐन,……. को दफा …. को अनुसूची-….. मा उल्िेि
िएको दर/रे टका आिारमा ......................पालिकाको मुख्र् व्र्ापारीक क्षेत्रहरु, राविर् रािमागा तथा सहार्क
रािमागा िगार्तका क्षेत्रमा रहेका घरका सटर, लित्ता, सिारी सािन एिं व्र्िसार् स्पथिमा राजिएका फुटकर
विज्ञापनहरु एिं

लिजिटि लिस्िे बोिा, विज्ञापन होिीङ्गबोिा तथा

लबद्युतीर् प्रचार सामाग्री सम्बधिी

मापदण्ि,20…….., (सं शोलित समेत) तथा कार्ाािर्बाट तोकीएका अधर् शताहरु बमोजिम विज्ञापन कर सं किनको
कार्ा, E-Bidding तथा ठे क्का बढाबढको माध्र्मबाट गनुप
ा ने िएकािे इच्छु क र्ोग्र्फमा िा कम्पनीिे दे हार्
बमोजिमको लमलत र समर्लित्र बोिपत्र फारम िररद गरी फमा दतााको प्रमाजित प्रलतलिवप, मूल्र् अलििृजध्द करको
प्रमािपत्रको प्रमाजित प्रलतलिवप, आलथाक िर्ा २०…./…. को करच ुक्ताको प्रमािपत्रको प्रमाजित प्रलतलिवप
सवहतको लनिेदन सवहत िररद गना सवकनेछ ।
बोिपत्रदातािे बोिपत्र पेस गदाा आफुिे कबोि गरे को रकमको १० प्रलतशतिे हुनआउने िरौटी रकम र्स
कार्ाािर्को ………..बैंक, …… शािामा रहेको ग-३ िरौटी िाता वह.नं. ……………………. मा िम्मा
गरे को सक्किै बैंक िौचर िा कजम्तमा १२० म्र्ाद िएको ......................पालिकाको नाममा िारी िएको बैंक
िमानत (लबि बण्ि) सं िग्न गरीी लसिबधदी गरीी बोिपत्र फारम पेश गनुह
ा न
ु र्ो सूचना प्रकाजशत गररएको छ
।
सताहरु
१.

......................पालिकाको आलथाक ऐन, ……. एिं ........ प्रदे श सरकारद्वरा लनददाष्ट गरे को
दररे ट अनुसार मात्र व्र्िजस्पथत रुपमा विज्ञापन राख्न ददई कर असुि गनुप
ा ने छ ।

२.

लिजिटि लिस्प्िे बोिा, विज्ञापन बोिा तथा विद्युतीर् प्रचार-प्रसार सामाग्री लनर्मन सम्बधिी
मापदण्ि, 20….(सं शोलित समेत) एिं

कार्ाािर्बाट तोकि एका अधर् शताहरु र्स सूचनाको

अलिन्न अंङ्गको रुपमा रहेको छ । उक्त मापदण्ि तथा तोवकएका अधर् शताहरु बमोजिम
......................पालिकाको मुख्र् व्र्ापारीक क्षेत्रहरु : ………. दे जि …… क्षेत्र, ….. हुदै ……….
क्षेत्र िगार्तका मुख्र् व्र्ापारीक क्षेत्रहरुमा पूिा रुपमा होलिाङ्ग बोिा विस्पथापन गररने र अधर्
क्षेत्रमा ........पालिकािे तोवकददएको सं ख्र्ा एिं मापदण्िका आिारमा लिजिटि लिस्िे बोिा,
िाइट िोिा एिं होिीङ्ग बोिा राजिनेछ ।
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३.

बोिपत्र स्पिीकृत िई सम्झौता हुँदा िातािरि सं रक्षि ऐन तथा लनर्माििी िगार्त अधर् प्रचलित
ऐन/लनर्मका प्राििानहरु, सम्झौताका शता तथा बधदे ि समेत पािना गनुप
ा नेछ।

४.

ठे क्का स्पिीकृत िएपलछ कबोि अंकको एक मुष्ट रुपमा कार्ाािर्मा बुझाएमा ….(……) प्रलतशत
छु ट ददन सवकनेछ ।

५.

आलथाक िर्ा २०…./…… को िालग कबोि गरे को रकमसम्झौताको समर्मा अलग्रम रुपमा
र्स कार्ाािर्मा बुझाउनु पनेछ । आलथाक िर्ा २०…./…… र आलथाक िर्ा २०…./……
को िालग कबोि गरे को रकमको हकमा, नेपाि राि बैकबाट माधर्ता प्राप्त वित्तीीर् सं स्पथािे
िारी गरे को

Performance Bond Guarantee एकमुष्ठ पेश गरीी

किोि गरे को रकम

ु धदा ……. ददन अगािी पेश गनुप
आ.ि. शुरु हुनि
ा ने छ । प्रत्र्ेक आ.ि. को िालग

किोि

गरे को रकम बुझाएपलछ मात्र कार्ाादेश ददइनेछ ।
६.

सम्झौतामा उजल्िजित वकस्पता रकम समर्मानै दाजििा नगरे मा बाँकी रकममा …(…) प्रलतशत
थप क्षलतपूलता समेत िोिी सरकारी बाँकी सरह असुिउपर गररनेछ ।

७.

ठे क्का कार्ासँग सम्बजधित कार्ाको सहिीकरि गने जिम्मेिारी स्पिर्ं बोिपत्रदाताको नै जिम्मेिारी
हुनेछ ।

अधर् कुनै शता रािी पेश गरे को, हुिाक माफात पठाएको र रीत नपुगक
े ो बोिपत्र

मालथ कुनै कारबाही गररने छै न ।
८.

………..पालिकािे तोकेको लनर्ेलित स्पथान, विद्युत पोि, प्रलतक्षािर्, ट्रावफक आइल्र्ाधि
बाहेकका स्पथानहरुमा, लिजिटि लिस्प्िे बोिा, विज्ञापन बोिा तथा विद्युतीर् प्रचार-प्रसार सामाग्री
लनर्मन सम्बधिी मापदण्ि,……(सं शोलित समेत) बमोजिम तोकजीएका क्षेत्र, घरका सटर, लित्ता,
उद्यम व्र्िसार् स्पथिमा राजिएका बोिा एिं पेजधटङर्ुक्त विज्ञापन सामाग्रीमा विज्ञापन कर लिनुपने
छ । तर गाउँपालिका/नगरपालिका िस्पता स्पथानीर् सरकार, प्रदे श सरकार एिं सं घीर् सरकारिे
राख्ने उपरोक्त सूचनामूिक एिं विज्ञापनिधर् सामाग्रीमा िने कर लिन पाइने छै न ् ।

९.

ठे केदारिे िन, प्राकृलतक िातािरि, िू-सं रक्षि तथा िातािरिीर् सधतुिनिाई हानी नोक्सानी
नहुने गरी ……. जिल्िामा रहेको नददनािा तथा िोिाहरुमा प्रलतकूि असर पने िािका
विज्ञापन सामाग्री राख्न पाइने छै न ।

१०.

ठे क्कासँग सम्बजधित कार्ा गदाा बािश्रम प्रर्ोग गना पाइने छै न र िातािरिमा प्रलतकूि असर पने
प्रविलि अपनाउन पाउने छै न ।

११.

बोिपत्र फारम िररद गने र पेश गने ददनहरुमा लबदा परे मा सोको िोलिपल्टिाई िा िगत्तै
कार्ाािर् िुिेको दीन र समर् कार्म हुनछ
े ।

१२.

ठे क्का स्पिीकृत िएपछी सम्झौता नगने प्रस्पतािदातािाई अको १ आलथाक िर्ाको िालग नकारात्मक
सूजचमा राजिने एिं अको आ.ि. मा …….पालिकाको कुनै पलन ठे क्कामा लनिको प्रस्पताि जस्पिकृत
गररने छै न ।

१३.

ठे क्का जस्पिकृत िा अजस्पिकृत गने अलिकार …..पालिका ……कार्ापालिकाको कार्ाािर्िाई हुनछ
े
। साथै सता सवहतको ठे क्का जस्पिकार गररने छै न ।
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१४.

बोिपत्रको हरे क पानामा बोिपत्रदातािे दस्पतित गरीी, छाप िागाई, ठे क्का अंक उल्िेि गदाा
ु ने छ । अंक र अक्षर फरक परे मा अक्षरमा
कबोि अंक िे ख्दा अक्षर र अंक दुिैमा िे ख्नप
िे िेको रकमिाई माधर्ता ददइनेछ ।

१५.

ठे क्का जस्पिकृत िइ सम्झौता िए पलछ बोिपत्रदाता आफैंिे

विज्ञापन कर असुिी/आम्दानी बीि

छापी, ………पालिकाबाट प्रमाजित गराई एिं छाप िगाएर मात्र लबि िारी गना पाइनेछ ।
लबना भ्र्ाट लबि कर सं किन गना पाइने छै न ।
१६.

……….पालिकाको काबुिधदा बावहरको कारििे ठे क्का सं चािन हुन नसके िा अधर् कुनै कारि
दे िाई ठे क्का बापतको रकम लमनाहा माग िा छु ट दाबी गना पाइने छै न । तर कुनै प्रकारको
विसम पररजस्पथती दे िा परे को कारि नेपाि सरकारको नीीलत बमोजिम िगातार १ मवहना िधदा
बढीी समर् उद्योग व्र्िसार्हरु सञ्चािनमा आउन नसकेमा ………पालिकाको लनिार्ानुसार
हुनेछ ।

१७.

कािो सूजचमा परे को िा र्स …….पालिकाको बक्र्ौता नलतरे का बोिपत्रदाताको बोिपत्र जस्पिकार
गना र्स कार्ाािर् बाध्र् हुनछ
े ैन ।

१८.

जस्पिकृत मापदण्ि बमोजिम तोवकएका

िाहेकका स्पथानहरुमा थप लिजिटि बोिा, िाइट बोिा

तथा होलिाङ्ग बोिा राख्नुपने िएमा रािस्पि परामशा सलमलतको लसफाररसमा गदठत कार्ादििे स्पथिगत
अनुगमन गरी पेश गने प्रलतिेदनको आिारमा नगर प्रमुि / अध्र्क्षबाट लनिार् िएबमोजिम थप
अनुमलत ददन सवकनेछ ।
१९.

र्समा उल्िे ि निएका अधर् कुराहरू प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ । सं घीर् सरकार, प्रदे श
सरकार र ……..पालिकािे समर् समर्मा ददएका लनदे शनहरू पािन गनुा पनेछ ।

२०.

ठे क्काको समर्ािलि सम्झौता िएको लमलतदे जि तीन(३) िर्ा( ….. -

………..) सम्म रहने

छ ।
२१.

कबोि अंकमा थप 13% मु.अ.कर तथा 1.5% अलग्रम आर्कर आधतररक रािस्पि कार्ाािर्को
सम्बजधित रािश्व जशर्ाकमा दाजििा गरी, दाजििाको प्रमाि समर्मा नै र्स कार्ाािर्मा पेश
गनुप
ा नेछ ।

२२.

नेपाि सरकारिाई प्रचलित ऐन, कानुन बमोजिम बुझाउनुपने कर, दस्पतुर, दोश्रो पक्षिे
बुझाउनुपनेछ ।

२३.

दोश्रो पक्षिे स्पिीकृत िएका स्पथानमा राजिएका िोिाहरुबाट अधर् ब्र्जक्त िा सं स्पथािाई असर
पना सक्ने दे जिएमा अधर् स्पथानमा ब्र्िस्पथापन गनुप
ा नेछ ।

२४.

नेपाि सरकार र …….पालिकाको नीलत लनदे शनमा रही ठे क्का सं चािन गनुप
ा नेछ । सो विपररत
कार्ा

गरीी हानी नोक्सानी िएमा हानी नोक्सानीको विगो िरािरको रकम दोश्रो पक्षबाट

…….पालिकािे असुिउपर गना सक्नेछ । साथै सोही कार्ा बारम्िार दोहोर्र्ाएमा ठे क्का समेत
तोड्न सवकनेछ ।
२५.

नेपाि सरकार िा ......................पालिकाको नीलत,लनर्ममा शंसोिन िई ठे क्का सञ्चािनमा
अिरोि हुन िाने अिस्पथा आएमा ........पालिकािे ठे क्का रद्ध गरी सञ्चािन िएको अिलि सम्मको
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दामासाहीिे हुने रकमिाई ठे क्का अंक कार्म गरी सोही बमोजिम हरवहसाि फरफारक गररनेछ
। तर दोश्रो पक्षको कारि ठे क्का रद्ध गनुप
ा ने अिस्पथा आएमा र्ो दफा आकवर्ात हुनछ
े ै न् ।
२६.

बोिपत्रदातािे बोिपत्र पेस गदाा आफुिे कबोि गरे को रकमको १० प्रलतशतिे हुनआउनेिरौटी
रकम र्स कार्ाािर्को ……….बैंक, ………शािामा रहेको ग-३ िरौटी िाता वह.नं.

……….. मा िम्मा गरे को सक्किै बैंक िौचर िा कजम्तमा १२० म्र्ाद िएको ..........पालिकाको
नाममा िारी िएको बैंक िमानत (लबिबण्ि) सं िग्न गरीी लसिबधदी गरीी बोिपत्रपेश गनुप
ा नेछ
।
२७.

ईिाित-प्राप्त कम्पनी/फमा र ......................पालिका बीच ठे क्का सता सम्बधिमा कुनै वििाद
उठे मा ......................पालिकाको लनिार् अजधतम हुनछ
े ।

२८.

आ.ब …/….. को कर च ुक्ताको प्रमाि-पत्र पेश गनुप
ा नेछ ।

२९.

बोिपत्रकोसम्बधिमा थप केवह बुझ्नु परे मा कार्ाािर्को िेबसाइट http://www.........gov.np
मा हेन ा सवकनेछ ।

......................पालिका ,स्पथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन रतपुरेि ,नगर कार्ापालिकाको कार्ाािर् ,
-अधतर एिं म २०७४सरकारी वित्त व्र्िस्पथापन ऐनमा (घ) को5 को दफा (सं शोलित समेत) 4702 ,
विज्ञापनको दर गाउँपालिका िानगरपालिकािे िगाउने र उठाँउने अलिकार ददएको छ । ........ प्रदे श आलथाक
ऐन702

,8को दफा िे समेत विज्ञापन करको दर तोक्ने तथा उठाउने अलिकार स्पथानीर् तहिाई ददएको छ (5)

।उक्त कार्ाका िालग ......................पालिकाको आलथाक ऐन470,8 को दफा 8 को अनुसूजच 7 मा उल्िे ि
िएको दर/रे टका आिारमा ......................पालिकाको मुख्र् व्र्ापाररक क्षेत्रहरु, राविर् रािमागा तथा सहार्क
रािमागा िगार्तका क्षेत्रमा रहे का घरका सटर¸लित्ता¸सिारी सािन¸व्र्िसार् स्पथिमा राजिएका फुटकर विज्ञापनहरु
एिं लिजिटि लिस्िे बोिा ,विज्ञापन होिीङ्गबोिा तथा लबद्युतीर् प्रचार सामाग्री सम्बधिी मापदण्िसं शोलित ) ,......,
(समेततथा कार्ाािर्बाट तोकीएका अधर् शताहरु बमोजिम विज्ञापन कर सं किनको कार्ा ,E-Bidding तथा
ठे क्का बढाबढको माध्र्मबाट गनुप
ा ने िएकािे इच्छु क र्ोग्र्फमा िा कम्पनीिे दे हार् बमोजिमको लमलत र समर्लित्र
बोिपत्र फारम िररद गरी फमा दतााको प्रमाजित प्रलतलिवप ,मूल्र् अलििृजध्द करको प्रमािपत्रको प्रमाजित प्रलतलिवप ,
२०७8 आलथाक िर्ा को करच ुक्ताको प्रमािपत्रको प्रमाजित प्रलतलिवप सवहतको लनिेदन सवहत िररद गना सवकनेछ
।
बोिपत्रदातािे बोिपत्र पेस गदाा आफुिे कबोि गरे को रकमको १० प्रलतशतिे हुनआउने िरौटी रकम र्स कार्ाािर्को
……. बैंक.िरौटी िाता वह ३-शािामा रहेको ग ... ,नं सक्किै

मा िम्मा गरे को...........

.बैंक िौचर िा कजम्तमा

१२० म्र्ाद िएको ......................पालिकाको नाममा िारी िएको बैंक िमानत लबिबि्)िसं िग्न गररलसिबधदी (
गरर बोिपत्र फारमपेशगनुह
ा न
ु र्ो सूचना प्रकाजशत गररएको छ ।
आर् ठे क्का नं

धर्ूनतम किोि रकम (भ्र्ाट बाहे क)
आ.ि……/…..

आ.ि……/…..

आ.ि……/…..

………………..।-

………………..।-

………………..।-

शताहरु :
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बोिपत्र फाराम
दस्पतुर
िम्मा रु
…..………..

रु 5000।-

1.

ठे क्काको िालग बोिपत्र फाराम सूचना प्रकाजशत (प्रथम पटक) लमलतिे 30औं दजन कार्र्ािर्
समर्लित्र ईच्छु क व्र्जक्त,फमा िा कम्पनीहरुिे र्स कार्ाािर्को

www………..gov.np िाट

Download तथा upload गना सवकनेछ ।
2.

इच्छु क व्र्जक्त, फमा िा कम्पनीिे नविकरि िएको प्रमाि-पत्र, मूल्र् अलििृवद्ध कर दताा
प्रमािपत्र, आ.ब …….को करच ुक्ता प्रमाि-पत्र र नेपािी नागररकताको प्रमाि-पत्रका

समेत सं िग्न गरी बोिपत्र पेश गनुा पनेछ। तोवकएको बोिपत्र फाराम िररद
कार्ाािर्को रािस्पि शािामा िम्मा गरे को नगदी रलसद िा र्स कार्ाािर्को
……….मा िम्मा गरे को िौचर
3.

दस्पतुर

प्रलतलिवप
र्स

…….बैक, ……जस्पथत वह.नं

बोिपत्र कागिात साथ Upload गनुप
ा नेछ ।

बोिपत्रदातािे आफूिे कबोि गरे को अकको 10 प्रलतशत िरौटी रकम र्स कार्ाािर्को
…….बैक, ……जस्पथत वह.नं ……….िरौटी िातामा िम्मा

राि बैकबाट इिाित प्राप्त “क” श्रे िीको कुनै िाजिज्र्

बैकको कम्तीमा 120(एक सर् बीस ) ददन

िारी बैंक ग्र्ारे ण्टी सं किन गरी िाम बावहर कुन

माधर् अिलि िएको र्स कार्ाािर्को नाममा
ठे क्काको िालग पेश गरे को हो, सो स्पपष्ट

गरे को सक्कि बैंक िौचर िा नेपाि

िुिाई बोिपत्र 31 औ ददनको 12 बिेलित्र दताा गररसक्नु

पनेछ ।
5.

ररतपूिक
ा पेश िएका प्रस्पतािहरु 31औं ददनको 2:00बिे बोिपत्रदाता िा लनिको रोहिरमा िोलिने
छ । बोिपत्रदाता िा लनिको प्रलतलनलि उपजस्पथत निए पलन बोिपत्र िोल्ने कार्ामा बािा पने छै न ्
। उक्त ददन सािािलनक लबदा पना गएमा सो पलछ कार्ाािर् िुल्ने ददन उजल्िजित कार्ा हुनेछ ।

6.

......................पालिकाको आलथाक ऐन,20…. र मापदण्िमा उल्िे िीत दर/रे ट अनुसार
बढाबढको माध्मर्बाट ठे क्का बधदोबस्पत गररनेछ ।

7.

कबोि गरे को ठे क्का रकम अं कमा कुनै प्रकारको पररजस्पथलत दे िाई छु ट, लमनाहा िा क्षलतपूलता
ददइने छै न ।

8.

म्र्ाद नाघी आएको िा रीत नपुगेको िा कुनै शता रािी पेश िएको बोिपत्रिाई माधर्ता
ददइनेछैन ् । साथै गत विगतमा ठे केदार कम्पनीिे ......................पालिकािाई बुझाउनु पने
वकस्पता रकम नबुझाँई बाँकी रहे कोमा िा अधर् कुनै दावर्त्ि बाँकी रहे मा लनिको बोिपत्र
स्पिीकृत गना ......................पालिका बाध्र् हुने छै न ् ।

9.

ठे क्का बधदोबस्पतका िालग उल्िे जित विज्ञापनको अिस्पथाको ( मापदण्ि तथा कार्ाािर्को सेिा
शता सम्बजधि सम्पूिा व्र्िस्पथा) सधदिामा बोिपत्रदातािे स्पथिगत भ्रमि गरी िाँची बुझी पेश
गरे को मालननेछ ।

10.

कबोि रकम एकमुष्ट बुझाँएमा 5(पाँच) प्रलतशत सम्म छु ट ददन सवकनेछ, तर त्र्स्पतो छु ट
कार्ाािर्बाट कार्म गररएको धर्ूनतम अंकको आिारमा ददन सवकनेछ र

अंकिधदा घटी

हुनेगरी ददन सवकने छै न ् ।
11.

कुनै कारि िनाई िा निनाई ठे क्का स्पिीकृत गने िा नगने सम्पूिा अलिकार कार्ाािर्मा सुरजक्षत
रहनेछ । बोिपत्र पेश हुदा कुनै वकलसमका शतानामा माधर् हुनेछैन ।
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12.

र्स

सम्बजधि

अधर्

लनदे जशका,मापदण्िहरु

व्र्िस्पथा

बमोजिम

सं घीर्,

हुनेछ।थप

प्रदे श
िानकारीका

र

........पालिकाको
िालग

ऐन,नीलतएिं

......................पालिकाको

िेि साइट www…………..gov.np हे न ा सवकनेछ ।
…………………………..
प्रमुि प्रशासकीर् अलिकृत
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श्रीमान् प्रमुि प्रशासकीर् अलिकृत ज्र्ू
....................पालिका

…………… कार्यपालिकाको कार्ायिर्।
लबर्र् बोिपत्र पेश गरे को बारे । :
र्स ......................पालिकाको क्षेत्रलित्र रहेको ........पालिकािे तोवकददएको स्पथानमा लिजिटि लिस्प्िे बोिा,
िाइट बोिा, विज्ञापन होलिाङ्गबोिा तथा विद्युतीर् प्रचारप्रसार सामाग्री- िगार्तका विज्ञापनहरुको

विज्ञापन कर

सं किन सम्बजधि ठे क्का आलथाक िर्ा …. ,.../आ ब.आलथाक िर्ा …..../ आलथाक िर्ा …..../को िालग ठे क्का
बधदोबस्पत गने सम्बजधि जशिबधदी बोिपत्र आह्वान गरी र्स ......................पालिका ……. कार्ापालिकाको
लमलतगतेको

प्रकाजशत

सूचना

बमोजिम

तपलसि

अनुसार

िम्मा ........................................

मा ठे क्का लिने मोुरी िएकोिे िरौटी बापत (...................................अक्षेरुपी)...........................रु
कोबैक (.................................................................अक्षेरुपी)............................रु
छु । नत र्सैसाथ सं िग्न रािी बोिपत्र दाजििा गरे कोको बक क िमा......................................िौचर

तपलसि
वििरि

........पालिकािे तोकेको

आ.ि……/…..

आ.ि……/…..

………………..।- ………………..।-

आ.ि……/…..

िम्मा रु

………………..।-

………………../-

धर्ूनतम मूल्र् भ्र्ाट
बाहेक रु.

बोिपत्रदाताको कबोि

गरे को रकम अंकमा रु.
बोिपत्रदातािे कबोि

गरे को रकम अक्षरमा रु.
लनिेदक :
नाम :
बािुको नाम:
बािेको नाम :
फमाको नाम :

छाप :

ठे गाना :

लमलत :

दस्पतित :
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लिजिटि बोिा, होलिाङ्ग बोिा राख्ने स्पथान, लबज्ञापन बोिाको साइि, बोिा राख्ने स्पथान र
र्स सम्बधिी अधर् मापदण्ि अनुसूजच- १
लस.नं

1

लिजिटि लिस्प्िे बोिा राजिने स्पथान तथा क्षेत्रको
वििरि

सं ख्र्ा

……….. बिार क्षेत्र लित्र व्र्जक्तको घरको छतमा …..

िम्मा क्षेत्रफि

प्रलत स्पक्िार्र वफट दर

…..*……

…………..

……………..

…..*……

…………..

……………..

…..*……

…………..

……………..

…..*……

…………..

……………..

…..*……

…………..

……………..

साईि

लिजिटि िाईट िोिा राख्न ििन लनमााि मापदण्ि
बमोजिम

सं रचना

प्रालबलिकसँगको
समधिर् गरर

रार्

िए

निएको

……….को

र

सम्बजधित

व्र्जक्तसँग

बोिा राख्नको िालग स्पथान उपिव्ि

गराइनेछ ।
2

………… बसपाका क्षेत्रलित्र िढीमा 3 िटा सम्म …..
लिजिटि लिस्प्िे बोिा राख्नको िालग स्पथान उपिव्ि
गराईनेछ ।

3

……….. दे खि टिकौिीसम्मको ……….. क्षेत्र लित्र …..
१ ,१

विा

डी।डी

बोडय

राख्न

स्थान

उपिव्ध

गराईनेछ ।
4

………………. क्षेत्रलित्र दुई िटा िी िी बोिा राख्न …..
स्पथान उपिव्ि गराईनेछ ।

५

………. दे खि ……………. िाने बािोका सावयिननक …..
क्षेत्रमा कजम्तमा २ ठाउँ मा

६

……………….बसपाकाको हातालित्र

…..

…..*……

…………..

……………..

७

…………….. नदीको वकनारमा

…..

…..*……

…………..

……………..

८

………….. नदीको वकनारमा

…..

…..*……

…………..

……………..

९

……………. नदीको वकनारमा रहेका शोिार पोिहरुमा …..

…..*……

…………..

……………..

5*6 को लिजिटि िाइट बोिा प्रत्र्ेक पोििाई ग्र्ाप
रािी ििान गना अनुमलत ददन सवकनेछ ।
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१०

........पालिकाको तरकारी मण्िीहरु -२

१1

........पालिका
फनपाकाहरुमा

लित्र

सञ्चािनमा

…..

…..*……

…………..

……………..

रहे का …..

…..*……

…………..

……………..

…..*……

…………..

……………..

…..*……

…………..

……………..

…..*……

…………..

……………..

……………..

रु ………………।-

........पालिकाबाट अनुमलत लिए

िमोजिम।
१2

Airport Area Inner side मा तोवकए िमोजिम …..
लिजिटि लिस्प्िे बोिा राख्न सवकनेछ।

13

ननजि

िग्गा

हातालित्र

माथथ

उल्िेखित

क्षेत्रमा …..

डडजििि िाइि वोडय राख्नुपने िएमा उक्त क्षेत्रबाि
समेत अनम
ु नत लिएर राख्न सककने छ ।

14

……….पालिका

बाहे कका

…………..िगार्तका

अन्र्

क्षेत्रहरु)

स्थानहरुमा
तोककए

( …..

वमोजिम

होडीङ्ग बोडयहरु राख्न सककनेछ ।
लिजिटि लिस्प्िे बोिा
लिजिटि िाइट बोिा
िम्मा क्षेत्रफि
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के स ३

.....................पालिका

स्थानीर् तहको
िोगो

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
स्थान, जिल्िाको नाम

आई.एफ.बब न.(IF B N o.): स्थानीर् तहको संक्षक्षप्त/ठे क्का
ठे क्का नं.: स्थानीर् तहको संक्षक्षप्त/R/NCB/ठे क्का

क्रमसंख्र्ा/ आव

क्रमसंख्र्ा/ आव

र्ोिनाको नामः .....................पालिकाको फोहरमैिा व्र्वस्थापन तथा सेवाशल्
ु क
सङ्किन

If]q g= !M -j8f g+ ====,====,====,===/ #@_

बोलपत्र पुितिका
मटहना २०========
मुल्र्ः रू .५।०००,_
(कफताय नहुनेगरी)
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मूल्र्ाङ्कन र र्ोग्र्ताका आधारहरु

GCC:

General Conditions of Contract

करारका सामान्र् शतयहरु

GoN:

Government of Nepal

नेपाि सरकार

ICC:

International Chamber of Commerce

अन्तरायजरिर् चेम्बर अफ कमशय

IFB:

Invitation for Bids

बोिपत्र आव्हानको सच
ू ना

Incoterms:

International Commercial Terms

इन्कोिमयस

ITB:

Instructions to Bidders

बोिपत्रदातािाई ननदे शन

LGRS:

List of Solid Waste Management and
Related Services

फोहरमैिा

NCB:

National Competitive Bidding

राजरिर् स्तरको प्रनतरपधी बोिपत्र

PAN:

Permanent Account Number

स्थार्ी िेिा नम्बर

PPMO:

Public Procurement Monitoring Office

साबयिननक िरीद अनुगमन कार्ायिर्

SBD:

Standard Bidding Document

नमूना बोिपत्र सम्बन्धी कागिात

SBQ:

Schedule of Bidder Qualifications

बोिपत्रदाताको र्ोग्र्ता सम्बन्धी वववरण
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TS:

Technical Specifications
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UNCITRAL

United
Nations
Commission
International Trade Law

VAT

on

व्र्वस्थापन
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Name of Local Level
Office of the ………. Executives
Local Level Logo

Place ,District
Name of Provience

Invitation for Bids
First Date of Online Publication: Month , Date ,Year in AD(Year,month date in BS)
Local level Name office, Place, District invites only electronic bids for the following works under
National Competitive Bidding(NCB), Single Stage Double Envelope System.
S.
N
o.

Contract No./IFB No.

Name of the Project

Price of
bid
Document

Last Date of
Bid
Submission

1.

METRO/BHR/O/NCB
/08/077/078
(BHR/07/ 077/78)

{Local level} Waste Management
and Service Charge Collection
works at Bharatpur Metropolitan
City- Sector 1 (Ward 1,2,3,4,5)

NRS5000

Month ,
Date
,Year in
AD(Year,
month
date
in
BS)Before

Bid
Validit
y
Period
90 days

Bid
Security

NRs
…………
….

12:00 hr

1) Date and time for Pre Bid Meeting for this contract : Friday,October
09,2020(2077/06/23),13:00 hr
2) Date and time for Bid opening for this contract :Tuesday,October 20,2020( 2077/07/04),
13:00 hr
3) Information for depositing the cost of bidding document and Bid Security
Name of Bank: Rastriya Banijya Bank Ltd, Bharatpur Branch
Office Name: Bharatpur Metropolitan City
Aantari Rajaswo khata No: 1310100301010002 (For Bid Document Fee)
Account No. : 1310100303000002 (for Bid Security)
Eligible bidders may obtain further information from Bharatpur Metropolitan City office during
office hour or may visit PPMO web portal www.bolpatra.gov.np/egp
Tel: 056-521080, 056-521013
E-mail: yojanabmc@gmail.com
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भाग – १
बोलपत्र सम्बन्धी काययववधध

BIDDING PROCEDURE
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िण्ड १: बोिपत्रदातािाई ननदे शन
1. (कसामान्र् (
1.1 १ बोलपत्रको लेत्र .
१ १ . “बोिपत्र सम्बन्धी वववरण” मा उल्िेि गररएका महानगरपालिकािे िण्ड–५मा उल्िेि िए बमोजिम
तोककएको क्षेत्रको फोहरमैिा र सोसंग सम्बजन्धत सेवाहरुको व्र्वस्थापनको िाथग सााेदारको सेवा िरीद
गनय र्ो बोिपत्र सम्बन्धी कागिात िारी गरे को हो।
१ २. बोिपत्र सम्बन्धी र्ो कागिातमाः
(क (‘लिखित’ िन्ने शब्दिे सप्रमाण लिखितरूपमा संचार िएको िन्ने िनाउने छ । (आदान प्रदान)
(िववषर् वा प्रसंगिे अकय अर (ीजथ निागेमा एक वचनिे बहुवचन र बहुवचनिे एकवचनिाई पनन

िनाउनेछ ।

(ग (‘टदन’ िन्ने शब्दिे क्र्ािेण्डरमा उल्िेि िएको टदनिाई िनाउने छ ।
1.2 २रकमको

मोि .

२१ .महानगरपालिकाको कोतःनगरसिाद्वारा स्वीकृत र्ोिना, वावषयक कार्यक्रम र बिेि अनस
ु ार महानगरपालिकािे
उपर्ुक्त तवरिे िुक्तानी टदने गरी, बोिपत्र सम्बन्धी वववरणमा उल्िेि गररएको करार अन्तगयत कार्यगनय
चाहे कोिे र्ो बोिपत्र सम्बन्धी कागिात िारी गररएको हो ।
२अन्र् पक्षको कोतःर्स बोिपत्रमा उल्िेखित कार्य गनयका िाथग महानगरपालिकािे उपिब्ध िएसम्म

२.

नेपाि सरकार, दात ृ ननकार् वा अन्र् पक्षको कोतसमेत पररचािन गनय सक्नेछ।
1.3 ३जालसाजी र ीजटाचार .
३ महानगरपालिकाबािसम्बजन्धत सााेदारबाि उिचनैनतक आचरणको अपेक्षा

गदय छ र र्सको िाथगः १ .

(क (महानगरपालिकातिउल्िेिगररएकाशब्दहरुिाईननम्नअनुसारपररिावषतगदय छ;
(१ )ीजटाचारजन्यव्यवहार(Currupt Practice)
िन्नािेअकयपक्षकोकक्रर्ाकिापिाईअनुथचतप्रिावपनेगरीप्रिर्क्षवापरोक्षतवरबािकुनैमूल्र्वानवस्तुटदनप्रस्ताबग
नुव
य ाटदनुवालिनुवाप्राप्तगनेइिछाव्र्क्तगनि
ुय न्नेबुझ्नुपदय छ;
(२)जालसाजीपूणव्य यवहार(Fraudulent Practice)
िन्नािेआथथयकवाअन्र्कुनैफाईदाकोिाथगवाआफ्नोदानर्िवबािपजन्छनेउद्दे श्र्िेिानािानवािापरबाहीों गिेकुनै
कामगनुव
य ानगनुय, वााुठोवववरणटदनुवाटदनप्रर्ासगनेकार्यिन्नेबुझ्नुपदय छ;
(३)करकापजन्यव्यवहार(Coercive Practice)
िन्नािेकुनैपक्षकोकामिाईअनथु चतप्रिावपानेउद्दे श्र्िेप्रिर्क्षवापरोक्षककलसमबािकुनैअकयपक्षवाननिकोसम्पवि
माथथक्षनतवाहानीपुर्ाउनधम्कीटदनेकार्यिन्नेबुझ्नुपदय छ-र्ाउनेवाक्षनतवाहानीप-ु ;
(४ ोमलेमिो )(Collusive Practice)िन्नािे दई
ु वा दई
ु िन्दा बोी पक्षहरू बीच कुनै अकयपक्षको कामिाई
अनुथचत तवरबाि प्रिाववत गने उद्दे श्र्िे गररने वा गररएको प्रबन्ध िन्ने बुझ्नुपदय छ ।
(५बाधाववरोधजन्य गतिाबधध ) (Obstructive Practice) भन्नालेेः

(कलरिाचार (, िािसािी, करकाप वा लमिेमतो सम्बन्धी व्र्वहारमाथथ महानगरपालिका वा नेपाि
सरकारको सम्बजन्धत ननकार्द्वारा गनय िगाइएको वा गररएको छानबबनिाई बाधा पु-र्ाउने टहसाबिे
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ननर्तबस सारिूत तथ्र् प्रमाण नाश गने, ाुिो वववरण तर्ार पाने, तथ्र् बंग्र्ाउने वा िुकाउने; वा
छानववनसंग सम्बजन्धत िानकारी टदनबाि कसैिाई रोक्ने वा छानववनको प्रकक्रर्ा अबरुद्ध पाने
ननर्तिे धम्काउने, हतोिसाही पाने, वा तसायउने कार्य, र
(ि(बोिपत्रदातािाईननदे शनकोदफा३.५िेमहानगरपालिकावासम्बजन्धतअन्र्पक्षिाईप्रदानगरे कोननरीक्षणरप
रीक्षणहरुगनयपाउनेअथधकारिाईकुजण्ठतपानेकक्रर्ाकिापिन्नेबुझ्नुपदय छ।
(ग(र्ससााेदारिरीदकार्यकोप्रनतस्पधायमाकुनैबोिपत्रदाताप्रिर्क्षरूपमाआफैंवाआफ्नोएिेन्िमाफयतलरिाचार
िन्र्,िािसािीिन्र्,लमिेमतो,करकापिन्र्कार्यवाबाधाववरोधिन्र्गनतववथधमासंिग्निएकोमहानगरपाि
जीकािाईिागेमािर्स्तोबोिपत्रमहानगरपालिकािेलसधैअजस्वकारगनेछ।
(घ(र्टदकुनैफमयर्सिरीदकार्यकोप्रनतस्पधायवाकरारकार्ायन्वर्नकोक्रममाप्रिर्क्षरुपमाआफैंवाआफ्नोएिेन्िम
ीाफयतलरिाचारिन्र्

,िािसािीिन्र्,

लमिेमतो,करकापिन्र्कार्यवाबाधाववरोधिन्र्गनतववथधमासंिग्निएकोमहानगरपालिकािाईिागेमािर्स्तो
फमयवाव्र्जक्तिाईमहानगरपालिकाकोठे क्कावाकुनैकार्यहरुमासहिागीहुनबािबन्दे ििगाइनेवाननजश्चतसमर्
सम्मकोिाथगअर्ोग्र्घोवषतगररनेछ।

३२. िरीद प्रकक्रर्ा वासम्ाौता कार्ायन्वर्नको प्रकक्रर्ािाई प्रिाववत पाने उद्दे श्र्िे बोिपत्रदातािे ननम्न कार्यहरु
गनय वा गराउनु हुँदैनः
(किर्स्तो प्रस्ताव गनय प्रिर्क्ष वा अप्रिर्क्ष तवरबाि अनुथचत प्रिोिन टदन वा (,
(ि तथ्र् बंग्र्ाउन वा (गित व्र्ाख्र्ा गनय,
(गलरिाचारवा िािसािीिन्र् कार्य गनय वा िर्स्तो गनत (ववथधमा संिग्न हुन,
(घअन्र् प्रनतस्पधी बोिपत्रदाताहरुिाई बोिपत्र सम्बन्धी काम कारवाहीमा सहिागी हुन बाधा अबरोध

(

पु जर्ाउन,

(त्रप्रकक्रर्ामा संिग्न हुने कुनै पनन व्र्जक्त िरीद (/कम्पनी/ फमय वा ननिको सम्पवि माथथ हानी नोक्सानी
पु र्ाउन प्रिर्क्ष वा अप्रिर्क्ष-धम्की टदन वा करकाप गनय,

(चिुल्िा प्रनतरपधी बोि (–मूल्र्बाि प्राप्त हुने फाईदाबाि महानगरपालिकािाई बजञ्चत गराउने मनसार्िे

बोिपत्र दाखििा गनुय अनघ वा पनछ बोिपत्रदाताहरूिे आपसमा लमिोमतो गरी कामको बाँडफाँड गनुय वा
कृबत्रम/अप्रनतरपधी बोि–मूल्र् तर् गनय,
(छबोिपत्र िोिेपनछ बोिपत्रस्वीकृनतको सूचना नटदंदासम्मको अवथधिर बोिपत्र सम्बन्धी कारवाहीमा

(

गनय वा बोिपत्रको परीक्षण र मूल्र्ांकनमा बाधा अप्रिाव पाने मनसार्िे महानगरपालिकािाई सम्पकयबरोध
पुग्ने कुनै पनन िािको कक्रर्ाकिाप गनय।
३बोिपत्रदातािे

गरे को

कसुरको

गाम्िीर्यता

र

ननम्नलिखित

अवस्थाको

आधारमा

ननर्मानुसार

३.

) बोिपत्रदातािाई एक१ वषयसम्म कािो सच
ू ीमा राख्न सक्नेछः (३) दे खि तीन (
(कबोिपत्रदातािाईअदाितिे फौिदारी कसूरमा दोषी ठपर्ाएको कार (णिे बोिपत्रदातािरीद सम्ाौता गनय
अर्ोग्र् हुने िएमा,
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(ि३.बोिपत्रदातािे बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा (२ र १ ९को प्रनतकुि हुने गनतबबथध गरे को व्र्होरा ५.
प्रमाखणत िएमा ।

३) वयिननक िरीद अनुगमन कार्ायिर्िे वा दात ृ पक्षिेकािो सूचीमा परी नेपाि सरकार वासा ४.दात ृ पक्षको
कोतमा संचालित आर्ोिनाको हकमाअर्ोग्र् ठहराएको बोिपत्रदाता (,नेपाि सरकार, सावयिननक िरीद
अनुगमन कार्ायिर् वा दात ृ पक्षिे तोकेको समर्ावथधको िाथग बोिपत्र प्रकक्रर्ामा िाग लिन अर्ोग्र्
हुनेछन ज ।
३ दार्क सााेदारिे आफ्नो कार्यसम्पादनसंग सम्बजन्धत टहसाब सेवा प्र ५.ककताब/िेिा तथा अलििेिहरू
महानगरपालिका, महानगरपालिकािे अनुमनत टदएको ननकार् वा ब्र्जक्त वा नेपाि सरकारको सम्बजन्धत
ननकार्िाई ननरीक्षण र अनुसन्धान गनय टदनु पनेछ र महानगरपालिकािे आवश्र्क ठानी, िेिापरीक्षक
ननर्ुि गरी िेिा परीक्षण गनय पठाएमा िेिा परीक्षण गनय टदनु पनेछ ।
1.4 ४बोलपत्रग्रािाको दापयिा.
४ नेपाििररका र्ोग्र् बोिपत्रदाताहरुको ननलमि र्ो बोिपत्र िुिा गररएको छ ।
४बोिपत्रदाता कुनै प्राकृनतक व्र्जक्त

१.

२., ननिी संस्था, सरकारी स्वालमिवमा रहे को संस्था बोिपत्र दातािाई )

४.ननदे शनको दफा ४ को अथधनमा रहीवा आप(समा सहकार्य गने औपचाररक आशर्पत्र सटहतको माथथ
उजल्िखित व्र्जक्त तथा संस्थाहरु बीचको कुनै समूह वा कुनै सम्ाौता अन्तगयत कार्म रहे को संर्क्
ु त
उपक्रम हुन सक्दछ । संर्ुक्त उपक्रमको सन्दियमाः
(कका सम्पण
ू य पक्षहरु संर्क्
ु त वा छुपिाछुपिै रुपमा उिसंर्क्
ु त उपक्रम (रदार्ी हुनेछन ज; र
(िसंर्ुक्त उपक्रममा रहे का पक्षहरुिे िरीद प्रकक्रर्ामा र ठे क्का प्रदान िएको अबस्थामा िर्स्तो करार
रुपमा

(

कार्ायन्वर्नको अवथधिर संर्ुक्त उपक्रममा रहे का सबै पक्षहरुको सामटू हक एवं छुपिाछुपिै

िवाफदे टहता बहन गनय सक्ने अथधकार सटहतको एक िना प्रनतननथध ननर्ुक्त गनुय पनेछ ।
४सम्बजन्धत िरीद प्रकक्रर्ामा बोिपत्रदाताको कुनै पनन ककलसमिे स्वाथय बाखाएको हुनु हुँदैन । कुनै

३.

िाथग अर्ोग्र् ठहररनेछ ।अन्र् बोिपत्रदाताकोस्वाथय बाखाएको पाइएमा िर्स्तो बोिपत्रदातािरीद प्रकक्रर्ाको
अवस्थाहरुका अिावा सामान्र्तर्ाति उजल्िखित अबस्थामा र्ो िरीद प्रकक्रर्ामा रहे का एक वा एकिन्दा
बोी पक्षहरुसंग बोिपत्रदाताकोस्वाथय बाखाएको माननने छः
(कर्टद नतनीहरुिाई ननर्न्त्रण गने सााा ननर्न्त्रक शेर्रधनी िएमा (;
(ििर्क्ष वा अप्रिर्क्ष तवरमा कुनै अनुदान पाउने वा पाएको िएएकिे अकयसंग प्र (मा;
(गर्ो बोिपत्रको प्रर्ोिनका िाथग दव
ु ैको तफयबाि काम गने एउिै कानूनी प्रनतननथध िएमा (,
(घएक अकय बीचको सूचना अकयमा आदान प्रदान हुन सक्ने वा एक अकयको बोिपत्रिाई प्रिाव पानय

(

लिकाको बोिपत्रसंग सम्बजन्धत ननणयर् प्रकक्रर्ािाई सोाै वासक्ने वा महानगरपाकुनै तेको पक्ष माफयत

प्रिाव पानय सक्ने ककलसमको आपसी सम्बन्ध िएमा;
(त्र कुनै बोिपत्रदाता वा ननििे र्स िरीद प्रकक्रर्ामा (एउिै प्र्ाकेिका िाथग एकिन्दा बोी बोिपत्रमा
सहिागी िएको पाइएमा, िर्स्तो बोिपत्रदाताको संिग्नता रहे को सबै बोिपत्रहरु अर्ोग्र् ठहराइनेछ। तर
फरक प्र्ाकेिका िाथग छुपिै बोिपत्र पेश गनय वा बोिपत्रदाताको रुपमा सहिागी निएको कुनै व्र्जक्त
सव–कन्िाक्िरको रुपमा एकिन्दा बोी बोिपत्रमा सहिागी हुन र्ो ब्र्बस्थािे बन्दे ि िगाउने छै न,
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(चवा ननिको कुनै सम्बद्ध व्र्जक्त वा फमय र्ो बोिपत्रसँगसम ज कुनै बोिपत्रदाता (बजन्धत वस्तु वा सेवाको
डडिाइन वा प्राबबथधक स्पेलशकफकेशन बनाउने काममा संिग्न िएमा ।
४बमोजिम महानगरपालिका ३.४बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा

४., नेपाि सरकार वा दात ृ पक्षबाि बोिपत्र

दाखििा गने अजन्तम लमनत वा िर्सपनछ अर्ोग्र् घोवषत िएको बोिपत्रदाता र्ो बोिपत्र प्रकक्रर्ाको िाथग
अर्ोग्र् ठाननने छ ।
४५. कानूनी र आथथयक रूपमास्वार्ि िई व्र्वसानर्क कानून अन्तरगत संचािनमा रहे को र महानगरपालिका
छन ज ।माथथ आथहत नरहे का सरकारी स्वालमिवका संस्थाहरु र्स बोिपत्रमा सहिागी हुन सक्ने
४महानगरपालिकािे मनालसव तररकािे अनुरोध गर ६.ीेमा बोिपत्रदातािे सो बोिपत्रको िाथग आफ्नो दापर्ता
ननरन्तर कार्म रहे को प्रमाण सन्तोषिनक रुपमा महानगरपालिका समक्ष पेश गनुय पनेछ ।
४ति उजल्िखित अवस्थामा ७., बोिपत्रप्रकक्रर्ाबाि फमय/कम्पनीिाई अिग गररने छः
(कको(चािय र) संर्ुक्त रारि संघ प्रनतक्ा पत्र ( अध्र्ार् सात अनुसार संघको सुरक्षा पररषदको ननणयर् पािना
गने लसिलसिामा र्टद संर्ुक्त रारि संघिे कुनै दे शको व्र्जक्त वा ननकार्बाि माि सामान आर्ात गनय
वा ननमायणकार्यवा सेवाको िाथग करार गनय वा

िुक्तानी टदन ननषेध गरे को िए,

(िप्रचलित कानुन अनुसारकािो सूचीमा ( परे मा वा अन्र् कुनै कारणिे अर्ोग्र् ठहररएमा,
(गबोिपत्रमा उल्िेि िएका कार्यहरु गनयका िाथग महानगरपालिका वा नेपाि सरकारद्वारा तर्ार

(

कुनै फमय पाररएको ननदे लशका वा ब्र्वस्थामा िएको व्र्वस्थाको कारण/कम्पनी अर्ोग्र् ठहररएमा ।
४स्थार्ी िेिा नम्बर ८.(PAN Number) र मल्
ू र् अलिवद्
ृ थध कर(VAT) दतायको प्रमाण पत्र िएका र आन्तररक
रािस्व कार्ायिर्बाि करचुक्ता प्रमाण पत्र वा कर वववरण दाखििा गरे को प्रमाण पत्र प्राप्त गरे का स्वदे शी
फमय/कम्पनी मात्र र्ो बोिपत्रमा सहिागी हुन र्ोग्र् हुनेछन ज ।
1.5 ५ फोहरमहला .व्यवतथापन र सोसंगसम्बिन्धिसेवाहरुको दापयिा

५ बोिपत्र सम्बन्धी वववरणमा तोककएका फोहरमैिा १ .व्र्वस्थापन र सोसंगसम्बजन्धत सेवाहरु दापर् हुनेछन ज
।

1.6 ६साईट ीमण .

६ बोिपत्रमा उल्िेि िए बमोजिमको फोहरमैिा १ .व्र्वस्थापन र सोसंगसम्बजन्धत कार्यहरु गनयका िाथग
बोिपत्रदातािाई साईिमा गई साईिको ननरीक्षण गरी फोहरमैिा व्र्वस्थापन र सम्बद्ध सेवा प्रदान गने
बोिपत्र तर्ार गनय र करार सम्ाौता गनय आवश्र्क िानकारी हालसि गनय सल्िाह टदईन्छ । र्स्तो साईि
लमण तथा ननरीक्षणको लसिलसिामा आइपने सम्पूणय जिम्मेवारी र िोखिम बोिपत्रदाता स्वर्ंिे बहन गनुय
पनेछ ।
६ २.बोिपत्रदाताको साईिको लमण तथा ननरीक्षणको िाथग साईिमा आवश्र्क तर्ारी गनय महानगरपालिकािाई
पर्ायप्त समर् पग्ु ने गरी बोिपत्रदातािे आफूिे गने साईि लमण तथा ननरीक्षण सम्बन्धी िानकारी
महानगरपालिकािाई गराउनु पनेछ ।
६ बोिपत्रदातािे आफ्नै िचयमा साईि लमण तथा ननरीक्षणको ब्र्बस्था लमिाउनु पनेछ । ३.

2. (िबोिपत्र सम्बन्धी कागिातहरु (
1.7 ७बोलपत्र सम्बन्धी कागजािका अंगहरु .
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७ बोिपत्र सम्बन्धी कागिातमा तीन िाग १ .– िाग १ , २, र ३ रहे का छन ज िस अन्तगयत ति टदइए अनुसारका
िण्डहरू छन ज । नर्नीहरुिाई बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ९ अनस
ु ार िारी गररएका परू क अंश
(Addenda)सटहत पढ्नु तथा अथय िगाउनु पने हुन्छ ।
िाग – १ बोिपत्र सम्बन्धी प्रकक्रर्ा :
िण्ड–१ बोिपत्रदातािाई ननदे शन :
िण्ड–२बोिपत्र सम्बन्धी वववरण :
िण्ड–३मूल्र्ांकन तथा र्ोग :ीजर्ताका आधारहरु
िण्ड–४बोिपत्र सम्बन्धी फारमहरू :
िाग – २आवश्र्कता सम्बन्धी वववरण :
िण्ड–५आव :श्र्क क्षमता तथा सम्बध्द सेवाको वववरण
िाग – ३सम्ाौताका शतयहरू तथा सम्ाौता सम्बन्धी फारमहरू :
िण्ड–६सामान्र् शतयहरु करारका :
िण्ड–७करारका बबशेष शतयहरु :
िण्ड–८ :करार सम्ाौता सम्बन्धी फारमहरू
७महानगरपालिका वा बोिपत्र सम्बन्धी वववरणमा तोककएको कार्ायिर्बाि सोाै नककनी अन्र् कुनै तवरबाि २.
गनेछ । प्राप्त गरे को बोिपत्र कसैिे पेश गरे मा िर्स्तो बोिपत्रिाई महानगरपालिकािे अस्वीकार
७बोिपत्रदातािे बोिपत्र सम्बन्धी कागिातक ३.ीा साथै सोको परू क अंश मा
समावेश गररएका सम्पूणय

(र्टद कुनै िारी गररएको िए)

ननदे शन, फारम, शतय र स्पेलसकफकेसनहरू राम्ररी पररक्षण गरून ज (अध्र्र्न)

गिातमा उल्िेि िए अनस
ु ारको िानकारी िन्ने अपेक्षा महानगरपालिकािे गरे को छ । बोिपत्रसम्बन्धी का
वा प्रमाण/कागिातहरु बोिपत्रमा समावेश निएमा िर्स्तो बोिपत्रअस्वीकृत हुन सक्ने छ ।
७महानगरपालिकािे िारी गरे को बोिपत्रआपवानको सूचना बोिपत्र सम्बन्धी कागिातको अंग माननने छै न ४.
।
1.8 ८बोलपत्र सम्बन्धी कागजािबारे तपिजटकरण .र/बोलपत्र पेश गनुय अतिको बहठक पूव(य –बोलपत्र बहठक)
८ब १ .ीोिपत्र सम्बन्धी कागिातमा रहे का कुनै कुरा माथथ स्परि हुन चाहने, बोिपत्र पेश गनय इिछुक
बोिपत्रदातािे

महानगरपालिकासंग

लिखित

रूपमा

बोिपत्र

सम्बन्धी

वववरणमा

तोककएका

महानगरपालिकाको ठे गानामा सम्पकय गनुय पनेछ । कुनै बोिपत्रदातािे बोिपत्र सम्बन्धी कागिातमा रहे को
कुनै कुरा माथथ स्परि हुन बोिपत्र सम्बन्धी वववरणमा उल्िेि गररएको म्र्ाद बोिपत्र पेश गने अजन्तम )

लित्र गरे को अनरु ोधिाई महानगरपालिकािे लिखित रुपमा िवाफ टदनु पने छ र र्सरी (लमनतिन्दा अगावै

िवाफ महानगरपालिकािे बोिपत्रसम्बन्धी कागिात ककनेका अन्र् टदइएकोबोिपत्रदाताहरुिाई पनन टदनु
पनेछ । र्स्तो िवाफ टदंदा, प्रश्न/जिक्ासा राख्ने पक्षको पररचर् निि
ु ाई प्रश्न/जिक्ासाको वववरण िने
समावेश गररएको हुनु पनेछ । र्स क्रममा बोिपत्रसम्बन्धी कागिातमा कुनै शंशोधनको आवश्र्कता छ
िन्ने महानगरपालिकािाई िागेमा बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ९ र २४मा उल्िेि िए बमोजिम
महानगरपालिकािे बोिपत्रसम्बन्धी कागिातमा आवश्र्क संशोधन गनेछ ।
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२.

८टदन अगावै (दश) १ ०बोिपत्र पेश गने अजन्तम लमनतिन्दा कजम्तमा

२., बोिपत्रदातािाई ननदे शनमा उल्िेि

िएको स्थान, लमनत, र समर्मा बोिपत्रदातािाई बोिपत्रसम्बन्धी कागिात, प्राबबथधक स्पेलशकफकेशनका साथै
अन्र् आवश्र्क कुराहरुबारे

बोिपत्रदातािाई िानकारी टदन महानगरपालिकािे पूवय–बोिपत्र बैठक राख्न

सक्नेछ । र्स बैठक पनछ बोिपत्रसम्बन्धी कागिातमा कुनै संशोधनको आवश्र्कता छ िन्ने
महानगरपालिकािाई िागेमा, बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ९ र २४मा उल्िेि िए बमोजिम
महानगरपालिकािे बोिपत्रसम्बन्धी कागिातमा आवश्र्क

२.

संशोधन गनेछ ।

1.9 ९बोलपत्र सम्बन्धी कागजािमा संशोधन .
९समर् महानगरपालिकािे पूरक बोिपत्र पेश गने अजन्तम लमनतिन्दा अगाडड कुनैपनन १ .–अंश (Addenda) िारी
गरी बोिपत्र सम्बन्धी कागिातमा संशोधन गनय सक्ने छ

।

९महानगरपालिकािे िारी गरे को कुनैपनन पूरक २.–अंश (Addenda) बोिपत्र सम्बन्धी कागिातको अंग माननने
छ र महानगरपालिकािे आफुसंग बोिपत्र ककनेका सबै बोिपत्रदातािाई आफूिे िारी गरे कोपूरक–अंशको
लिखित प्रनत उपिब्ध गराउनेछ।
९परू क ३.–अंश (Addenda) माफयत िारी गररएको थप बबषर्हरुिाई समेत ध्र्ान टदई बोिपत्र पेश गनय, बोिपत्र
पेश गनय इिछुक बोिपत्रदाताहरुिाई, मनालसव समर् टदनको िाथग महानगरपालिकािे आफ्नो स्वेिछामा,
बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा २४मा िएको ब्र्बस्था बमोजिम २., बोिपत्र पेश गने अजन्तम समर्
बोाउन सक्ने छ ।

3. (गबोिपत्रको तर्ारी (
1.10१ ०बोलपत्र ियारीको लचय .
१ ०बोिपत्र तर्ारी र पेश गने लसिलसिामा हुने सबै िचय बोिपत्रदाता स्वर्मिे व्र्होनुय पनेछ १ ., र बोिपत्रको

प्रकक्रर्ाको ननतिा िेसुकै िएता पनन वा िसरी िएता पनन बोिपत्रको लसिलसिामा हुने बोिपत्रदाताको
कुनै प्रकारको िचय प्रनत महानगरपालिकाको कुनै िवाफदे टहता वा दानर्िव रहने छै न ।

1.11१ १ बोलपत्रको भाोा .
१ १ सम्पूणय

बोिपत्र िगार्तबोिपत्रसंग सम्बजन्धत बोिपत्रदाता र महानगरपालिकाबीच आदान प्रदान हुने १ .

पत्राचार र कागिातहरु

बोिपत्र सम्बन्धी वववरणमा तोककएको िाषामा हुनेछ । अन्र् िाषामा िेखिएका

थप कागिात र मुटोत सामादीहरु पनन, नतनीहरुका सान्दलियक अंशहरु बोिपत्र सम्बन्धी वववरणमा तोककएको

िाषामा गररएको दरु
ु स्त अनव
ु ाद गरी बोिपत्रको अंगको रूपमा रहन सक्नेछन ज र र्स्तो अबस्थामा,
बोिपत्रको व्र्ाख्र्ाको प्रर्ोिनको ननलमि अनुवाटदत अंशिाई मान्र्ता टदईनेछ ।
1.12 १ २बोलपत्रमा समाववजट कागजािहरु .

१ २बोिपत्रमा ननम्न कागिातहरु समावेश हुनेछन जः१ .
(क१ ३बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा (, १ ५, र १ ६ बमोजिमको बोिपत्र पेश गने ननवेदन र सम्बद्ध मल्
ू र्
वववरण;
(ि (बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा २१ बमोजिमको बोिपत्र िमानत;
(गबैकजल्पक बोिपत्र पेश गने अनुमनत टदईएको िए (, बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा १ ४ बमोजिमको
बैकजल्पक बोिपत्र;
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(घबोिपत्रमा हस्ताक्षर गने व्र्जक्तिाई (, बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा २२ बमोजिम, बोिपत्रदाताको
तफयबाि आवश्र्क प्रनतबद्धता व्र्क्त गनय सक्ने लिखित अथधकार पत्र ।
(त्रबोिपत्र पेश गनय (, बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा १ ७ बमोजिम, बोिपत्रदाताको र्ोग्र्ता प्रमाखणत गने
कागिातहरू ।
(च फोहरमैिा र (सोसँग सम्बद्ध सेवाहरुको व्र्वस्थापन, बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा १ ८ र ३१
बमोजिम, बोिपत्र सम्बन्धी कागिातमा उल्िेि िए अनुसारका छन ज िनन प्रमाखणत गने आवश्र्क
कागिातहरु,
(छबमोजिम बोिपत्र स्वीकृत िएको अवस्थामा ३१ र

१ ८बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा

(, बोिपत्रदाता

करार पूरा गनय सक्षम छ िन्ने र्ोग्र्ता प्रमाखणत गने कागिातहरु; र
(िबोिपत्र सम्बन्धी वववरणमा उल्िेि गररएका अन्र् कागिातहरु । (
1.13१ ३बोलपत्र पेश गन तनवेग्रन र मल्
ू य वववरण .
१ ३४बोिपत्रदातािे िण्ड १ ., बोिपत्र सम्बन्धी फारमहरुमा राखिएको फारम िरी आफ्नो बोिपत्र पेश गनुय पनेछ
। ती फारमहरुमा बबना कुनै

हे रफेर, नतनमा रहे का िालि ठाँउहरु सबैमा माथगएका वववरणहरु पण
ू य रुपिे

िनुय पनेछ । ती फारमहरुिाई प्रनतस्थापन गने अन्र् कुनै फारम वा कागिात स्वीकार गररने छै न ।
१ ३४बोिपत्रदातािे िण्ड २., बोिपत्र सम्बन्धी फारमहरुमा राखिएको फारम िरी, फोहरमैिा र सम्बद्ध सेवाहरुको
व्र्वस्थापनको मूल्र् वववरण पेश गनुय पनेछ ।
1.14१ ४वहकिल्पक बोलपत्र.
१ ४बोिपत्र सम्बन्धी वववरणमा स्परि तोककएको अवस्थामा बाहे क वैकजल्पक बोिपत्र उपर कुनै कारवाही

१.

गररने छै न।
1.15१ ५कबोल मूल्य र ोुट.
१ ५ उल्िेखित फोहरमैिा र्स बोिपत्रमा १ .व्र्वस्थापन र सोसंग सम्बजन्धत अन्र् सेवाहरुको िाथग उपर्ुक्त
हुनेगरी मूल्र् वववरण र सोको कोत सम्बन्धी िानकारी बोिपत्रदातािे िनुय पनेछ । साथैएकाई मूल्र्,
प्रिर्ेक आइिमको िम्मा मूल्र्, िम्मा कबोि मूल्र्समेत बोिपत्रदातािे उल्िेि गनुय पनेछ ।
१ ५मूल्र् वववरणमा कबोि मू २.ल्र् िदाय छुपिाछुपिै रुपमा ननम्न अनुसार िनुय पनेछः
(१ फोहरमैिा (व्र्वस्थापन र सोसंग सम्बजन्धत अन्र् सेवाहरुको कबोि मूल्र् उल्िेि गदाय िण्ड ५ मा
उल्िेि िए अनुसारको आवश्र्कता सम्बन्धी वववरणमा उल्िेि िएअनुसार छुपिाछुपिै उल्िेि गनुय पनेछ।
(२मुल्र् उि ज (िेि गदाय संिग्न िनशजक्त, र्न्त्रउपकरण, दव
ु ानी िचय चोिपिक ,(Work Safety) िचय ,
,कमयचारी कल्र्ाण िचयआवश्र्क अन्र् िचयहरु र प्रचलित कानुन अनुसार नतनप
ुय ने करहरु समावेश िएको
हुनुपनेछ।
(३सेवाहरुको िचय (अनष
ु ाङ्थगक) अन्र् बोिपत्र सम्बन्धी वववरणमा तोककएका ( ।
१ ५बोिपत्र सम्बन्धी वववरणमा अन्र्था उल्िेि िएकोमा बाहे क ३., बोिपत्रदातािे कबोि गरे को मूल्र्,
बोिपत्रदातािे करार बमोजिमको कार्य सम्पादन गदायको अवथधिर पररवतयन हुने छै न र कुनै पनन अवस्थामा

घिबो हुने छै न । कबोि मूल्र्मा समार्ोिन हुने गरी पेश गरे को बोिपत्र अप्रिावदाही माननने छ र
िर्स्तो बोिपत्र, बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ३१ बमोजिम, रद्द गररनेछ । तर र्टद, बोिपत्र सम्बन्धी
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वववरणमा, करार बमोजिमको कार्य सम्पादन गदायको अवथधमा बोिपत्रदातािे कबोि गरे को मूल्र्मा मूल्र्
समार्ोिन गररने व्र्बस्था िएकोमा िने ननजश्चत कबोि मूल्र् पेश गने बोिपत्रदातािे पेश गरे को बोिपत्र
रद्द हुने छै न । िर्ो मूल्र्मा मूल्र् समार्ोिन निएको
१ ५बमोजिम

बोिपत्रदातािे

छुपर्ाएर

पेश

गरे का

माननने छ । (शून्र् िएको)

मल्
ू र्हरु

१ ५.१ बोिपत्रदातािाई

ननदे शनको

दफा

४.,

महानगरपालिकािाई बोिपत्रहरुको तुिना गनय सघाउ प-ु र्ाउने उद्दे श्र्िे मात्र छुपर्ाईएका हुन ज रर्सबाि

प्रस्ताव गररएका कुनै पनन शतयहरुमा करार गनय महानगरपालिकाको अथधकारिाई कुनै तवरबाि सीलमत
पाने छै न ।
१ ५स्तो प्रस्तावबोिपत्रदातािे ननःशतय कुनै छुि प्रस्ताव गनय चाहे मा िर् ५., ननजश्चत प्रनतशतमा िुिाई उल्िेि
गनुय पनेछ । िर्स्तो प्रस्ताववत छुि, फोहरमैिा व्र्वस्थापनको पररमाण घिबो िएतापनन फरक हुने छै न

र प्रिर्ेक एकाई दर रे िमा सो प्रस्ताववत छुि िागू हुनेछ। र्स्तो छुि बोिपत्र पेश गने ननवेदनमा उल्िेि
गररए अनुसार िागू गररनेछ ।
1.16१ ६बोलपत्रमा प्रयोग हुने मुोा .

१ ६ सम्पूणय मूल्र्हरु नेपािी रुपैर्ाँमा उल्िेि गनुय पनेछ ।१ .

1.17 १ ७बोलपत्रग्रािाको योियिा प्रमायणि गन कागजािहरु .

१ ७बमोजिम आफ्नो र्ोग्र्ता प्रमाखणत गनय बोिपत्रदातािेः४बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा
(क को बोिपत्र सम्बन्धी फारममा रहे को बोिपत्रपेश ४िण्ड

१.

(गने ननवेदनमा, आफूबोिपत्र पेश गनय र्ोग्र्

रहे को घोषणा गरे को हुनु पनेछ; र
(िर्टद बोिपत्रदाता संर्ुक्त उपक्रममा रहे को (, वा बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ४बमोजिम संर्ुक्त २.
अलिप्रार् िएमा उपक्रम माफयत कार्य सम्पन्न गने, संर्क्
ु त उपक्रम सम्बन्धी सम्ाौताको प्रनतलिवप वा
संर्ुक्त उपक्रम बनाउने अलिप्रार् सम्बन्धी पत्र पेश गनुय पनेछ । संर्ुक्त उपक्रम सम्बन्धी सम्ाौता वा
संर्ुक्त उपक्रम बनाउने अलिप्रार् सम्बन्धी पत्रमा सम्बजन्धत सबै पक्षका कानूनी रुपमा अथधकार प्राप्त
प्रनतननथधहरुिे हस्ताक्षर गरे को हुनु पनेछ ।
(ग( बोिपत्र सम्बन्धी वववरणमा उल्िेि गररएका अन्र् कागिातका प्रनतलिवपहरु ।
1.18१ ८ बोलपत्र सम्बन्धी कागजािसंग फोहरमहला

र सम्बधध सेवाहरुको .व्यवतथापनको

समानिा पुजटी गन

र सम्बद्ध सेवाहरुको १ .व्र्वस्थापनको

समानता पुरिी गनय,

कागजािहरु
१ ८ बोिपत्र सम्बन्धी कागिातसंग फोहरमैिा

बोिपत्रदातािे आफ्नो बोिपत्रको अंगको रुपमा, फोहरमैिा व्र्वस्थापन र सम्बद्ध सेवाको वववरणमा िण्ड )
(५मा उल्िेि गररएको आवश्र्कतासंग आफूिे आपूनतय गने ब्र्वस्थापकीर् र सम्बद्ध सेवाहरु समान हुन ज

िन्ने कुरा पुरिी हुने प्रमाखणक कागिातहरु समावेश गनुय पनेछ ।

१ ८प्रमाखणक कागिातहरु िन्नािे प्रकालशत सामादीहरु २., ड्रईङ्ग, वा तथ्र्ांक िगार्त आपनू तय गररने
ब्र्वस्थापकीर् र सम्बद्ध सेवाहरु, माग गररए बमोजिम सारिूत रुपमा प्रिावदाही छन ज िनन प्रमाखणत गनय
सहार्क हुने, प्राबबथधक र कार्य–सम्पादनसंग सम्बजन्धत अनि
ु व र मख्
ु र् ववशेषताहरुको क्रमागत वववरणहरु
हुन

सक्नेछन ज । साथै, सान्दलियक िए, आवश्र्क ब्र्वस्थापकीर् र सम्बद्ध सेवाको वववरण

(५िण्ड )

बमोजिम माग गररएको आवश्र्कतासंग आपनू तय गररने ब्र्वस्थापकीर् र सम्बद्ध सेवाहरुमा रहे को अनि
ु व,
लिन्नता र अपवादहरुको वणयन समेत हुन सक्नेछन ज ।
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१ ८) ब्र्वस्थापकीर् र सम्बद्ध सेवाको वववरण ३.िण्ड ५मा महानगरपालिकािे उल्िेि गरे को कार्यकुशिताको (
स्तर(Standard of Workmanship), बबथध (Process), सामादी (Materials) र र्न्त्र तथा उपकरण (Equipments)
को साथै महानगरपालिकािे उल्िेि गरे को वववरण सम्बजन्धत वववरणिाई थप प्ररपर्ाउने मनसार्िे मात्र
उल्िेि गररएको हुँदा, नतनीहरुिे ब्र्वस्थापकीर् र सम्बद्ध सेवाको वववरणिाई कुनै पनन प्रकारिे सीलमत
पाने छै न । बोिपत्रदातािे महानगरपालिकाको थचि बुझ्ने गरी, ब्र्वस्थापकीर् र सम्बद्ध सेवाको वववरण

(५िण्ड )मा उल्िेि गरे को वववरणसंग सारिूत रुपमा समान वा ती िन्दा उन्नत स्तरका प्रस्ताव गनय
सक्नेछ ।

1.19१ ९बोलपत्रग्रािाको योियिा प्रमायणि गन कागजािहरु .
१ ९बोिपत्रदाताको बोिपत्र जस्वकृत िएको िण्डमा १ ., करार अनुसारको दानर्िव पूरा गनय, महानगरपालिकािे
मूल्र्ांकन तथा र्ोग्र्ताका आधारहरुिण्ड) –३मा उल्िेि गरे को र्ोग्र्ता (, बोिपत्रदातािे पूरा गरे को छ
िनन महानगरपालिकािाई आश्वश्त पानय आवश्र्क हुने प्रमाखणक कागिातहरु ।
१ ९िेनेपािमा आफ्नो व्र्वसार् निएको बोिपत्रदाता २., बोिपत्र सम्बन्धी वववरणमा उल्िेि िई आवश्र्क
िएको अवस्थामा, नेपािमा आफ्नो प्रनतननथधिव गने एिेन्ि रहे को र सो एिेन्ि करारका शतयहरु र/वा
बोिपत्रमा उल्िेि िए बमोजिमको दानर्िव ननवायह गनय सक्षम रहे को प्रमाण पेश गनुय पनेछ ।
१ ९िेन्ि िएको वा राख्न चाहने ववदे शी बोिपत्रदातािे ननम्न िानकारी उपिब्ध नेपािमा आफ्नो स्थानीर् ए ४.
गराउन पनेछः
(कएिेन्ि (/प्रनतननथधको नाम र ठे गाना,
(िएिेन्ि (/प्रनतननथधिे प्रदान गने सेवाको ककलसम,
(गएिेन्ि (/प्रनतननथधिे पाउने कलमशन रकम र एिेन्ि/प्रनतननथध िक्
ु तानी प्राप्त गने प्रकक्रर्ामा सहिागी
हुने वा नहुने िानकारी,
(घएिेन्ि (/प्रनतननथधसंग िएको अन्र् सम्ाौता के)ही िए(,
(त्रबोिपत्रदातािे आथधकाररकता प्रदान गरे को पत्र ननम्न अनुसार प्रमाखणत िएको हुनु पनेछः (
“माथथ टदइएका वववरण र तथ्र्हरु हामीिे िाने बुास
े म्म पूणय र सिर् छन ज िनन प्रमाखणत गदय छु ।”
नेपािमा आफ्नो स्थानीर् एिेन्ि निएको ववदे शी बोिपत्रदातािे ननम्न िानकारी उपिब्ध गराउन पनेछः
(चबोिपत्र आव्हानबारे आफूिे िानकारी प्राप्त गरे को कोत (,
(छबोिपत्र पेश गनय (, बोिपत्र िोल्न, र बोिपत्र सम्बन्धी अन्र् कार्य गनय आफ्नो तफयबाि प्रनतननथधिव
गने व्र्जक्त फमय/कम्पनी वा संस्थािाई नीििे गरे को कामको िाथग टदइने पाररहलमक,
(िबोिपत्रसाथ संिग्न गनुय पने ववदे शी मुोा स्थनान्तरण वा हस्तान्तरण गरे को प्रमाण (,
(ाववदे शी मुोा सिही गनय कुनै नेपािी नागररकको बैंक िाता प्रर्ोग गरे को िए (, िर्स्तो व्र्जक्तको नाम
र ठे गाना र र्टद आफैिे ववदे शी मुोा सिही गरे को िए, मुोा सिही गरे को प्रमाण पत्र।
१ ९५.

र्टद ववदे शी बोिपत्रदातािे, बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा १ ९बमोजिमको िानकारी नटदएको वा ४.

र् एिेन्ि िएको वा बोिपत्रमा आफ्नो स्थानीर् एिेन्ि छै न िनन बोिपत्र पेश गरे कोमा पनछ नीिको स्थानी
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उल्िेि गररएको कलमशन, स्थानीर् एिेन्ििे पाउने कलमशनिन्दा कम िएको प्रमाखणत िएमा
बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ३बमोजिम महानगरपालिकािे िर्स्तो बोिपत्रदातािाई कािो सच
ू ीमा

३.

राख्नेतफय कारवाही चिाउनेछ ।
1.20२०बोलपत्र मान्य हुने अवधध .

२० महानगरपालिकािे बोिपत्र पेश गने अजन्तम लमनतदे खि ननजश्चत समर्सम्मको िाथग िनन बोिपत्र १ .
सम्बन्धी वववरणमा उल्िेि गरे को अवथधसम्मको िाथग बोिपत्र मान्र् हुनेछ । तोककएको अवथधिन्दा कम

अवथधको िाथग मान्र् हुने गरी पेश गररएको बोिपत्र अप्रिावदाही मानन महानगरपालिकािे अस्वीकार
गनेछ ।
२०ववशेष

पररजस्थनतमा२., महानगरपालिकािे

बोिपत्रदातािाई

आफ्नो

बोिपत्रकोमान्र्

अवथध

बोाउन,

बोिपत्रकोमान्र् अवथधसमाप्त हुनु अगावै अनुरोध गनय सक्नेछ ।र्स्तो अनुरोध महानगरपालिकािे लिखित

रूपमा गनेछ र बोिपत्रदातािे पनन र्सको िवाफ लिखित रूपमा नै टदनु पनेछ । साथै, बोिपत्रदातािाई
ननदे शनको दफा २१ बमोजिम बोिपत्र िमानत माथगएको िए, िर्स्तो बोिपत्र िमानतको मान्र् अवथध
समेत बोिपत्रको मान्र् अवथध बोाइए सरह बोाउनु पनेछ । बोिपत्रदातािे महानगरपालिकाको र्स्तो
अनुरोधिाई अस्वीकार गनय पाउने छ र महानगरपालिकाको र्ो अनुरोध नमानेको कारणिे बोिपत्रदातािे
रािेको बोिपत्र िमानत िफत हुने छै न । महानगरपालिकाको अनरु ोध बमोजिम, बोिपत्रको मान्र् अवथध
बोाउने बोिपत्रदातािाई बोिपत्रमा कुनै हे रफेर गनय आवश्र्क हुने छै न र कुनै हे रफेर गनय अनुमनत पनन
टदइने छै न ।

1.21 २१ बोलपत्र जमानि .

२१ बोिपत्रदातािे बोिपत्रको अंगको रुपमा बोिपत्र सम्बन्धी वववरणमा तोककए बमोजिम बोिपत्र िमानत १ .को
सक्कि प्रनत नै पेश गनुय पनेछ ।
२१ बमोजिम बोिपत्र िमानत पेश गनुय पने िएमा २१ .१ बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा

२., बोिपत्रदातािे

आफ्नो सुबबधा अनुसार ननम्न मध्र्े कुनै ककलसमिेबोिपत्र िमानत पेश गनय सक्नेछः
(क (‘क’ वगयको इिाित प्राप्त बाखणज्र् बैंकबाि िारी गररएको ननशतय बैंक िमानतको सक्कि प्रनत; वा
(ि बोिपत्र सम्बन्धी वववरणमा उल्िेि गररएको (महानगरपालिकाको बैंक िातामा रकम िम्मा गरे को
िौचरको सक्कि प्रनत ।
बैंक िमानत पेश गरे को िण्डमा, बोिपत्र सम्बन्धी फारमहरू (४िण्ड )मा राखिएको बोिपत्र िमानत फारमको
ोाँचामा पेश गनुय पनेछ । बोिपत्र िमानतफारममा बोिपत्रदाताको पूरा नाम उल्िेि गनप
ुय नेछ । बोिपत्र
िमानतको मान्र् अवथध, बोिपत्रको मान्र् अवथधिन्दा कजम्तमा पनन तीस को हुनु पनेछ र टदन बोी (३०)
बोिपत्रको मान्र् हुने अवथध बोाइएको वा थवपएको अवस्थामा बोिपत्र िमानतको मान जर् अवथध पनन र्स
व्र्वस्था अनस
ु ार नै हुने गरी बोाउनु पनेछ ।बोिपत्र िमानत नेपािी मो
ु ा वा िल्
ु िा रुपमा सिही गनय सककने
र महानगरपालिकािाई मान्र् हुने अन्र् कुनै मुोामा हुनु पनेछ ।

नेपाि बाटहरको बबदे शी बैंकबाि िारी गररएको बोिपत्र िमानत िए, नेपािमा रहे को ‘क’ वगयको इिाित प्राप्त
बाखणज्र् बैंकबाि प्रनत–प्रिर्ािूनत (Counter Guarantee) गररएको हुनु पनेछ ।
२१ पने िएमा बमोजिम बोिपत्र िमानत पेश गनुय २१ .१ बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ३., बोिपत्रदातािाई
ननदे शनको दफा २१ बमोजिम कार्ायन्वर्न गनय सककने र स्वीकार गरज २.न सककने बोिपत्र िमानत संिग्न
निएको बोिपत्रिाई महानगरपालिकािे अप्रिावदाही मानी अस्वीकार गनेछ ।
146

२१ ने व्र्वस्था गरे कोमािे बोिपत्र िमानत पेश गनुय प २१ .१ बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ४., बोिपत्र
प्रकक्रर्ामा असफि िएका बोिपत्रदाताहरुको बोिपत्र िमानत, बोिपत्र प्रकक्रर्ामा सफि ठहररएको
बोिपत्रदातािे बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ४१ बमोजिम कार्य–सम्पादन िमानत पेश गरी करार
सम्ाौतामा हस्ताक्षर गरे को तीन नेछ ।टदनलित्र कफताय गरर (३)
२१ िे बोिपत्र िमानत पेश गनुय पने व्र्वस्था २१ .१ बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ५.गरे कोमा, बोिपत्र
प्रकक्रर्ामा सफि ठहररएको बोिपत्रदातािे आवश्र्क कार्य–सम्पादन िमानत पेश गरी करार सम्ाौतामा
हस्ताक्षर गरे पनछ र्थासक्र् नछिो ननििे रािेको बोिपत्रिमानत कफताय गररनेछ।
२१ ६.

ननम्न अबस्थामा बोिपत्र िमानत िफत हुन सक्नेछः

(कबोिपत्रदातािाई ननदे शनको ( दफा २०को अवस्थामा बाहे क २., बोिपत्रदातािे बोिपत्र पेश गने ननवेदनमा
उल्िेि गरे को बोिपत्र मान्र् अवथधलित्र आफूिे पेश गरे को बोिपत्र कफताय लिएमा;
(िप्रकक्रर्ामा सफि ठहररएको बोिपत्रदाता ननम्न अनुसार गनय असफि िएमाः बोिपत्र (
(१ बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ( ४२ बमोजिम करार सम्ाौतामा हस्ताक्षर गनय; वा
(२बमोजिम कार्य ४१ बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा

(–सम्पादन िमानत पेश गनय ।

२१ संर्ुक्त उपक्रमबाि बोिपत्र पेश गदाय ७., बोिपत्र िमानत पनन संर्ुक्त उपक्रमको नामबािै पेश गनुय पनेछ ।
बोिपत्र पेश गने समर्मा, कानन
ू ी रुपमा संर्क्
ु त उपक्रम नबननसकेको िए, संर्क्
ु त उपक्रममा सहिागी हुन
चाहने सबै पक्षहरुको नाममा, िसको नाम बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा १ ७बमोजिमको संर्ुक्त

१.

बनाउने अलिप्रार् सम्बन्धी पत्रमा परे का छन ज उपक्रम, बोिपत्र िमानत बनाइएको हुनु पनेछ ।
1.22२२बोलपत्रको ढालचा . र हतिालर
२२.१ बोिपत्रमा हस्ताक्षर गनय अथधकार प्राप्त व्र्जक्तिे हस्ताक्षर गरे को हुनु पनेछ । बोिपत्रमा हस्ताक्षर गनय
पाएको अथधकाररकता बोिपत्रसंगै समावेश िएको हुनु पनेछ ।

२२.२हरफहरुको बीचमा िेख्ने, िेिेकोिाई मेपने, वा दोहोराएर िेख्ने िस्ता कार्यद्वारा बोिपत्रमा कुनै संशोधन
गरे को अबस्थामा िर्स्तो संशोधन गररएको ठाँउमा समेत, बोिपत्रमा हस्ताक्षर गनय अथधकार प्राप्त व्र्जक्तिे
हस्ताक्षर गरे को िएमात्र मान्र् हुनेछ ।

4. (घबोिपत्र पेश गने र िोल्ने (
1.23२३बोलपत्र ोशलबन्ग्री र माफकयत्र गन .
1.24
२३ बोिपत्रदातािे १ .आफ्नो बोिपत्र ववद्र्ुतीर् संचारको माध्र्मबाि बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा २४ मा
उल्िेि गररएको म्र्ादलित्र बोिपत्र पेश गनुय पनेछ ।

ववद्र्ुतीर् संचारको माध्र्मबाि बोिपत्र पेश गने

बोिपत्रदातािे, बोिपत्र सम्बन्धी वववरणमा ववद्र्ुतीर् संचारको माध्र्मबाि बोिपत्र पेश गनय तोकेको प्रकक्रर्ा
अनुसरण गरी बोिपत्र पेश गनप
ुय नेछ ।
२३.२बोिपत्र दातािे बोिपत्र पेश गदाय प्राववथधक र आथथयक प्रस्ताव छुपिाछुपिै िाममा रािी गोप्र् रूपमा

लशिवन्दी गरी पेश गनुय पनेछ । प्राववथधक प्रस्तावको िाम बाटहर "प्राववथधक प्रस्ताव" र आथथयक प्रस्तावको

िाम बाटहर "आथथयक प्रस्ताव" उल्िेि गरे को हुनु पनेछ। । प्राववथधक प्रस्तावमा सफि िएका बोिपत्र
दाताहरूको मात्र आथथयक प्रस्ताव िोलिनेछ ।
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२३.३ववद्र्ुतीर् संचारको माध्र्मबाि सहिागी बोिपत्रदातािे आवस्र्क परे मा बोिपत्र िोिेको लमनतिे ५ (पांच)
टदन लित्रमा मि
य नेछ ।
ु कपी पेश गनुप

1.25२४बोलपत्र पेश गन अिन्िम समय .
२४महानगरपालिकािे बोिपत्रसम्बन्धी वववरणमा तोकेको स्थानमा र तोकेको लमनत र समर् लित्रै बोिपत्र १ .
प्राप्त गररसक्नु पनेछ ।
२४महानगरपालिकािे २., आफ्नो स्वेिछामा, बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ९ बमोजिम बोिपत्रसम्बन्धी
कागिातमा संशोधन गरी बोिपत्र पेश गने म्र्ाद बोाउन सक्नेछ र र्सरी म्र्ाद थप गरे को अवस्थामा,
महानगरपालिका र बोिपत्रदाता दब
ु ैका साववकका अथधकार र दानर्िवहरु थप गररएको समर्सम्म नै कार्म
रहनेछ ।
1.26२५त्रढलो गरी प्राीि बोलपत्र .
२५बोिपत्रदातािाई१ . ननदे शनको दफा २४ मा उल्िेि गरे अनस
ु ारको म्र्ाद नानघ प्राप्त िएको बोिपत्र उपर
महानगरपालिकािे कुनै कारवाही गने छै न । म्र्ाद नानघ प्राप्त िएको बोिपत्रिाई महानगरपालिकािे टोिो
गरी प्राप्त बोिपत्र घोषणा गरी अस्वीकार गनेछ, र िर्स्तो बोिपत्रिाई निोलिकन बोिपत्रदातािाई नै
कफताय गनेछ ।
1.27 २६बोलपत्र फफिाय वा संशोधन .

२६बोिपत्रदातािे आफूिे पेश गरे को बोिपत्र कफताय लिन वा संशोधन गनय चाहे मा१ ., आथधकाररक प्रनतननथधिे
हस्ताक्षर गरे का, सो सम्बन्धी लिखित सूचना लशिबन्दी गरी पेश गनुय पनेछ । र्स्तो सूचनाको साथमा,
बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा २२ बोिपत्र कफतायको सूचनाको प्रनतलिवप) बमोजिम २.(COPY) पेश गनय
आवश्र्क नहुने कुरा बाहे कको आथधकाररकता पाएको पत्र पनन समावेश गनुय पनेछ । बोिपत्र कफताय

(

लिन वा संशोधन गनय सोही अनस
ु ारको लिखित सूचना समावेश िएको हुनु पनेछ । र्स्तोसच
ू ना अननवार्य

रुपमाः

(क बोिपत्रदातािाई ननदे शनको (दफा २२ र २३ बोिपत्र) कफतायको सच
ू नाको प्रनतलिवप (COPY) पेश गनय
आवश्र्क नहुने कुरा बाहे कबमोजिम पेश गररएको हुनु पनेछ । र्सको अनतररक्त (, सम्बजन्धत िाममा
“बोिपत्र कफताय“, “बोिपत्र संशोधन” िनन िेखिएको हुनु पनेछ; र
(िबमोजिम २४बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा

(, बोिपत्र पेश गनय तोककएको अजन्तम म्र्ादलित्र

महानगरपालिका समक्ष पेश गररएको हुनु पनेछ ।
२६२.

बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा २६बमोजिम कफताय गनय माग गरे को बोिपत्र निोलिकनै सम्बजन्धत १ .
बोिपत्रदातािाईकफताय गनुय पनेछ ।

२६) बोिपत्र पेश गने अजन्तम समर्दे खि बोिपत्र मान्र् हुने अवथध३.बोिपत्र पेश गने ननवेदनमा

बोिपत्रदातािेउल्िेि गरे को वा थवपएको अवथधसककनु अगा (डडको समर्लित्र कुनै पनन बोिपत्र कफताय लिन
वा संशोधन गनय पाइने छै न ।

1.28२७बोलपत्र लोल्ने .
२७बोिपत्र सम्बन्धी वववरणमा तोककएको स्थान१ ., लमनत र समर्मा बोिपत्रदाता वा ननिको आथधकाररक
प्रनतननथधहरुको, िो बोिपत्र िोल्दा उपजस्थत हुन चाहन्छन ज, रोहवरमा बोिपत्र िोलिने छ ।
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२७बोिपत्रिोि ज २.नु अगाडी महानगरपालिकािे म्र्ाद नानघ आएका

बोिपत्र, कफतायको िाथग वा संशोधनको

िाथग प्राप्त िएका ननवेदन र ररतपव
य दताय िएका िामहरु छुपर्ाउने छ । म्र्ाद नानघ आएका बोिपत्रहरु
ू क
निोलिकै सम्बजन्धत बोिपत्रदातािाई कफताय गररनेछ । र्सपनछ, “बोिपत्र कफताय“ िेखिएको िाम िोलिनेछ,
िर्समा िेखिएको व्र्होरा पटोनेछ, सोको टिपोि गररनेछ, र बोिपत्रको िाम निोलिकनै सम्बजन्धत
बोिपत्रदातािाई कफताय गररनेछ । र्टद बोिपत्र कफताय लिन

पेश गरे को सूचनाको साथमा, बोिपत्रदातािाई

ननदे शनको दफा २२अनुसारको बोिपत्रमा हस्ताक्षर गनय पाएको आथधकाररक पत्रको प्रनतलिवप संिग्न

२.

नरहे को िण्डमा, बोिपत्र कफताय लिन पेश गरे को ननवेदन स्वीकार गररने छै न र िर्स्तो बोिपत्र िोलिनेछ
। र्सपनछ, “बोिपत्र संशोधन“ िेखिएको िाम िोलिनेछ, िर्समा िेखिएको व्र्होरा पटोनेछ र सोसंग
सम्बजन्धत बोिपत्रकोसाथमा िर्सको टिपोि गररनेछ । र्टद बोिपत्र संशोधनको सच
ू नाको साथमा,
बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा २२ २.अनुसारको बोिपत्रमा हस्ताक्षर गनय पाएको आथधकाररक पत्रको
प्रनतलिवप संिग्न नरहे को, र बोिपत्र िोल्दा नपटोएको र व्र्होरा टिपोि नगररएको िए िर्स्तो बोिपत्र
संशोधन हुने छै न । बोिपत्र िोल्न तोककएको समर्मा िोलिएको, पटोएको र व्र्होरा टिपोि गररएको
बोिपत्र मात्र अगाडडको थप कावायहीको िाथग र्ोग्र् मानननेछ ।

२७दाखििा िएका अन्र् सबै बोिपत्रहरू क्रमैसंग िोिी दे हार्को कुराहरु पोे र सुनाई सोको मुचुल्का तर्ार ३.
गनुय पनेछ– बोिपत्रदाताको नाम र ठे गाना र िर्समा रहे नरहे को व्र्होरा; कबोि मल्
ू र् िि अनस
ु ार )
छुपिाछुपिै ; र्टद ििमा बबिािन गररएको िए(; कुनै छूि टदन र बैकजल्पक प्रस्ताव गरे को िए सोको
वववरण; बोिपत्र िमानत िए निएको (र्टदपेश गनय आवश्र्क िए); अङ्क र अक्षरबीच लिन्नता िए सो
लिन्नताको वववरण; बोिपत्र फारममा बोिपत्रदाता वा ननिको प्रनतननथधको हस्ताक्षर िए निएको; र
महानगरपालिकािे आवश्र्क ठानेका अन्र् वववरणहरु । बोिपत्र िोल्दा पटोएको र टिपोि गररएको छुिको
प्रस्ताव र वैकजल्पक प्रस्ताविाई मात्र मूल्र्ांकनमा समावेश गररनेछ ।बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा
२५मा उल्िेि िए अनुसार टोिो गरी प्राप्त िएको बोिपत्र बाहे क अन्र् बोिपत्रहरु १ ., बोिपत्र िोल्दा रद्द
गररने छै न ।
२७ महानगरपालिकािे बोिपत्र िोल्दा कजम्तमा पनन दे हार्का कुराहरु उल्िेि गरी मुचुल्का तर्ार गनेछ४.–
बोिपत्रदाताको नाम र ठे गाना र िर्समा बोिपत्र कफताय वा संशोधन िए निएको; कबोि मूल्र् िि )
अनुसार छुपिाछुपिै ; र्टद ििमा बबिािन गररएको िए(; कुनै छूि टदन प्रस्ताव र बैकजल्पक प्रस्ताव
गरे को िए सोको वववरण (र्टदपेश गनय अनुमनत टदईएको िए); र बोिपत्र िमानतिए निएको । बोिपत्र
िोल्दा उपजस्थत िएका बोिपत्रदाताका प्रनतननथधहरुिाई मुचुल्कामा हस्ताक्षर गनय अनुरोध गररनेछ तर,
बोिपत्रदाताका प्रनतननथधहरुिे मुचुल्कामा हस्ताक्षर नगरे को कारणिे मुचुल्काको सार र उपर्ोथगतामा कुनै
असर पने छै न । तोककएको समर्लित्र, ननर्मानुसार बोिपत्र पेश गरे का सबै बोिपत्रदातािाई बोिपत्र
िोल्दाको मच
ु ल्
ु का उपिब्ध गराईने छ । बोिपत्र िोल्दा उपजस्थत िएका बोिपत्रदाताका प्रनतननथधहरुिाई
उपजस्थनत पुजस्तकामा हस्ताक्षर गनय पनन अनुरोध गररनेछ ।

5. (त्रबोिपत्र मल्
ू र्ांकन तथा ति
ु ना (
1.29२८गोपतनयिा .

२८बोिपत्रदाता वा आथधकाररक रूपमा मूल्र्ांकन प्रकक्रर्ामा संिग्न निएका अन्र् कुनै व्र्जक्तिाई ठे क्का
प्रदान

गररएको

िानकारी

प्रकालशत

निएसम्म, बोिपत्रको

र्ोग्र्तापरीक्षण र ठे क्का प्रदान गनय गररएको

परीक्षण, मल्
ू र्ांकन, ति
ु ना, र

पश्चात ज–

लसफाररश सम्बन्धी िानकारी टदइने छै न । र्स सम्बन्धी

िानकारी बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ४२ बमोजिम टदईने छ । २.
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१.

२८बोिपत्र२.दातािे कुनै पनन ककलसमिे महानगरपालिकािाई बोिपत्रको परीक्षण, मूल्र्ांकन, तुिना, र पश्चात ज–
र्ोग्र्ता परीक्षण र ठे क्का प्रदान गने ननणयर् प्रकक्रर्ामा प्रिाव पाने कोलसस गरे मा िर्स्तो बोिपत्रदाताको
बोिपत्र अस्वीकार हुन सक्नेछ ।
२८मा िेसक
ु ै िेखिएको िएतापनन २८.२बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ३., बोिपत्र िोलिए दे खि ठे क्का प्रदान
निएसम्मको अवथधलित्र कुनै बोिपत्रदातािे बोिपत्रको प्रकक्रर्ासंग सम्बजन्धत ववषर्मा महानगरपालिकासंग
सम्पकय गनय चाहे मा लिखित रूपमासम्पकय गनुय पनेछ ।
1.30२९बोलपत्रबारे तपिजटकरण .
२९बोिपत्रको परीक्षण १ ., मूल्र्ांकन, तुिना र पश्चात ज–र्ोग्र्ता परीक्षणमा सघाउ पु-र्ाउन, महानगरपालिकािे
आफ्नो स्वेिछामा, कुनै पनन बोिपत्रदातासंगबोिपत्र सम्बन्धी वववरणमा थप प्ररि पानय अनुरोध गनय सक्नेछ
। बोिपत्रदातािे पेश गरे को तर महानगरपालिकािे माग नगरे को वववरण वा स्परिीकरणमाथथ कुनै कारवाही
गररने छै न । बोिपत्र सम्बन्धी वववरणप्ररि पानय महानगरपालिकािे गने अनुरोध र बोिपत्रदातािे पेश गने
वववरण वा स्परिीकरण दब
ु ै लिखित रुपमा हुनु पनेछ । र्स क्रममा, बोिपत्रको कबोि मूल्र् वा सारतिवमा

कुनै पनन प्रकारको पररवतयनको अपेक्षा गनय, वा बोिपत्रको कबोि मल्
ू र् वा सारतिवमा कुनै पनन प्रकारको
पररवतयनको प्रस्ताव स्वीकार गनय पाईने छै न । तर, बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ३३ बमोजिम,
महानगरपालिकािे बोिपत्र मल्
ू र्ांकनको क्रममापिा िगाएको अङ्कगखणतीर् त्रि
ु ी सिर्ाईएको कुरा स्वीकार
गनय िने र्ो व्र्वस्थािे बाधा पु जर्ाउने छै न ।
1.31 ३०ोभन्निा ., अधधकार सर
ु क्षलि गररएको र ोुटपट
ु कुराहरु

३० बोिपत्रको मूल्र्ांकनको प्रकक्रर्ामा ननम्न शब्दहरूको ननम्न अनुसार व्र्ाख्र्ा गररनेछः १ .
(क (“लिन्नता”(Deviation) िन्नािे बोिपत्र सम्बन्धी कागिातमा उल्िेि गररएका वववरण िन्दा फरक
वववरण िन्ने बुझ्नु पनेछ;
(ि(“आरक्षक्षत”(Reservation)िन्नािेबोिपत्रसम्बन्धीकागिातमारहे काशतयहरुिाईसीलमतपाने,
वािर्सिाईपूणरु
य पमास्वीकारगनयइन्कारगनेकार्यिन्नेबुझ्नुपनेछ; र
(ग(“छुिपुिकुराहरु”(Omission)िन्नािेबोिपत्रसम्बन्धीकागिातमाउल्िेिगरीमागगररएकोिानकारीवाकागिा
तहरुकोकेहीअंशवापुरैअंशपेशगनयअसफििएकोिन्नेबुझ्नुपनेछ।

1.32३१ बोलपत्रको प्रभावदात्रहिा.
३१ महानगरपालिकािे बोिपत्रको प्रिावदाटहता ननधायरण गदाय १ ., बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा १ २ मा उल्िेि
िए बमोजिम, बोिपत्रदातािे पेश गरे को बोिपत्रको सारिूततािाई आधार मानन गनेछ ।
३१ िे बोिपत्र सम्बन्धीमहानगरपालिका२.कागिातमा उल्िेि गरी माग गरे को वववरण र कागिातहरुमा सारिूत
रुपमा लिन्नता निएको, कुनै आरक्षण निएको वा छुिपुि कुराहरु निएको बोिपत्रसारिूतरूपमा प्रिावदाही
बोिपत्र मानननेछ । सारित
ू रुपमा लिन्नता निएको, आरक्षक्षत नगररएको वा छुिपि
ु कुराहरु िन्नािेः
(कबोिपत्र स्व (जीकृत िएको अबस्थामाः
(१ फोहरमैिा (व्र्वस्थापन तथा सम्बद्ध सेवाहरुको, आवश्र्कता सम्बन्धी वववरण

(५िण्ड )तोककएको,

क्षेत्र, गुण वा कार्य–सम्पादनिाई सारिूतरूपमा प्रिाव पाने, वा
(२ प्रस्ताववत करार अन्तगयतकामहानगरपालिकाको अथधकार र बोिपत्रदाताको दानर्िविाई (सारित
ू रूपमा
सीमीत पाने र बोििपत्र सम्बन्धी कागिातसंग मेि निाने; वा
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(िकुनै बोिपत्र सिर्ाईएको अवस्थामा (, िर्सिे सारिूतरूपमा प्रिावदाही अन्र् बोिपत्रको प्रनतस्पधी
स्थानिाई अनथु चत तवरिे प्रिाव पाने अवस्था िन्ने बझ्
ु नु पनेछ ।
३१ आवश्र्कता सम्बन्धी ३.वववरण (५िण्ड )मा उल्िेि गररएको कुराहरु, कुनै ताजिवक लिन्नता ववना, वा कुनै
अथधकार सरु क्षक्षत नगरी बोिपत्रदातािे पण
ू य रुपमा परू ा गरे को छ िनन ननजश्चत हुन, महानगरपालिकािे पेश
गररएका बोिपत्रहरुको प्राववथधक पक्षको ववशेष परीक्षण गनेछ ।
1.33 ३२सानातिना फरक र त्रुट . ीहरु

३२सानानतना फरकहरु िसिे बोिपत्र सम्बन्धी कागिातमा उल्िेि गररएका ववशेषताहरु१ ., सेवा तथा शतयहरुका
साथै अन्र् वववरणहरुिाई ताजिवक फरक र गम्िीर असर नपाने, वा
नपने गरी सिर्ाउन सककने

बोिपत्रको सारतिवमा िास असर

िािका त्रुिी वा िूिहरु रहे का बोिपत्रिाई पनन महानगरपालिकािे

प्रिावदाहीबोिपत्र मान्न सक्नेछ ।
३२बोिपत्र सारिूतरूपमा प्रिावदाही िएको अवस्थामा२., बोिपत्रमा रहे को सानानतनाफरक वा त्रुिीहरुसिर्ाउन
वा छुिपुि कुराहरु पूरा गनय आवस्र्क वववरण वा कागिात ननजश्चत समर्लित्र पेश गनय महानगरपालिकािे
बोिपत्रदातािाई अनरु ोध गनय सक्नेछ । महानगरपालिकािे माग गरे को वववरण वा कागिातहरु कबोि
मूल्र्को कुनै पनन पक्षसंग सम्बजन्धत हुनु हुँदैन । र्ो व्र्वस्था अनुरुप हुनेगरी माग गररएको वववरण वा
कागिातहरु पेश गनय असफि िएमा िर्स्तो बोिपत्रदाताको बोिपत्र रद्द हुन सक्नेछ ।

३२ ३.बोिपत्र सारिूतरूपमा प्रिावदाही िएको अवस्थामा, महानगरपालिकािे सानानतनात्रुिीहरु वा छुिपुि कुराहरु
सिर्ाउन सक्नेछ । र्स प्रर्ोिनको िाथग, छुिे का वा मेि निाएका आइिम वा कार्यहरुको मल्
ू र् पनन
समावेश गरी बोिपत्रहरुको तुिना गने उद्दे श्र्िे महानगरपालिकािे कबोि मूल्र् समार्ोिन गनेछ ।
र्स्तो समार्ोिन गदाय मल्
ू र्ाङ्कन र र्ोग्र्ता सम्बन्धी वववरण

(३िण्ड )मा उल्िेि गररएको पद्दती

अपनाई गररनेछ ।
३२प्राबबथधक स्पेलसकफकेशन४., वववरण वा ववशेषताहरुमा सामान्र् लिन्नता रहे को अवस्थामा, बोिपत्र नै रद्द
नगरी संिव िएसम्म िर्स्तो फरकको मूल्र् ननकािी बोिपत्रिाई मूल्र्ांकनमा समावेश गररनेछ ।
३२बमोजिमको

सानानतना फरक वा त्रुिीको मूल्र् ३२.४बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ५., बोिपत्रदातािे पेश

गरे को बोिपत्रको कबोि मूल्र् को १ ५ प्रनतशतिन्दा बोी िएमा र्स्तो बोिपत्रिाई सारिूतरूपमा
अप्रिावदाही मानी मूल्र्ांकन प्रकक्रर्ामा समावेश गररने छै न ।
1.34३३अनकगयणिीय त्रुटी सियाउने .
३३बोिपत्र सारिूतरूपमा प्रिावदाही िएको अवस्थामा१ ., महानगरपालिकािे ननम्न अनुसार अङ्कगखणतीर् त्रुिी
सिर्ाउनेछः
(कर्टद एकाईमूल्र् र एकाईमूल्र्िे पररमाणिाई गुनेर प ज (राप्त िएको िम्मा मूल्र्मा फरक पाईएमा
एकाईमल्
ू र्िाई मान्र्ता टदईनेछ र सो एकाईमल्
ू र्को आधारमा िम्मा मल्
ू र् सिर्ाइने छ, तर एकाईमल्
ू र्मा
दशमिव िनाउने थोप्िा िूिबस अकय ठाँउमा परे को हो िन्ने महानगरपालिकािाई स्परि रुपमा िागेमा,
बोिपत्रदातािे कबोि गरे को िम्मा मल्
ू र्िाई मान्र्ता टदइनेछ र र्सको आधारमा एकाईमल्
ू र्िाई सिर्ाइने
छ;
(िप्रिर्ेक उप (–समह
ू का िम्मा मल्
ू र् (Sub Total) हरु िोड्दा वा घिाँउदा कूि िम्मा मल्
ू र् (Grand Total)
मा गल्ती िएको पाईएमा, उप–समूहका िम्माहरुको िोडिाई मान्र्ता टदइनेछ र र्सको आधारमा कूि
िम्मा मल्
ू र् Grand Total िाई सिर्ाइने छ; र
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(गर्टद अंङ्क र अक्षरमा िेखिएकोमा फरक पाईएमा (, अक्षरमा िेखिएको अङ्किाई मान्र्ता टदइनेछ , तर
अक्षरमा िेखिएको अंङ्क – अङ्कगखणतीर् त्रि
ु ीसंग सम्बजन्धत िएको अवस्थामा िने माथथको (ि) र (क)
बमोजिम हुने गरी अङ्कमा िेखिएको मूल्र्िे मान्र्ता पाउनेछ ।
३३२.न्र्ुनतम मल्
ू र्ांककत मल्
ू र् िएकोबोिपत्रदातािे र्स्तो त्रि
ु ी सध
ु ारिाई स्वीकार नगरे मा उसको बोिपत्र रद्द
गररनेछ र बोिपत्र िमानत िफत हुनेछ ।
1.35३४िरे लु प्राथोमकिा .
३४ र्टद नेपािमा उिपाटदत १ .बस्तु वा सेवाको मूल्र्िन्दा दश प्रनतशतसम्म बोी िएमा (१ ०), नेपािमा उिपाटदत
वस्तु वा सेवाको मूल्र्िाई बोिपत्र मूल्र्ांकनमा दश

प्रनतशतसम्मको घरे िु प्राथलमकता टदईनेछ । (१ ०)

(र्ो व्र्वस्था नेपाि सरकारको होतबाि गररने िरीदमा मात्र िागु हुनेछ । (
1.36३५लनाबोलपत्रको मूल्यांकन र िु .
३५र्ो चरणसम्म आईपुग्दा१ ., महानगरपालिकािे सारिूतरूपमा प्रिावदाही ठहररएका प्रिर्ेक बोिपत्रको मूल्र्ांकन
र नतनीहरुबीच तुिना गनेछ ।
३५) महानगरपालिकािे र्ो दफाको साथै मूल्र्ाङ्कन र र्ोग्र्ता सम्बन्धी वववरण२.िण्ड ३मा उल्िेि गरे को (
म बोिपत्रको मूल्र्ांकन गनेछ र सो बाहे क अन्र् कुनै आधारसम्पूणय आधार र पद्दती बमोजिवा
पद्दतीबोिपत्रको मल्
ू र्ांकनको िाथग अपनाउने छै न ।
1.37३६बोलपत्रग्रािाको पपचाि .–योियिा पररलण
३६न्र्ूनतम ज मल्
ू र्ांककत र सारित
ू रूपमा प्रिावदाही बोिपत्र पेश गरी छनौिमा परे को बोिपत्रदाता१ ., करार
बमोजिमको काम सम्पन्न गनय र्ोग्र् छ िन्ने कुरामा आफूसन्तुरि हुन महानगरपालिकािे िर्स्तो
बोिपत्रको पश्चात–र्ोग्र्ता पररक्षण गनेछ ।

३६पश्चात २.–र्ोग्र्ता पररक्षणगदाय, बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा १ ९ बमोजिम बोिपत्रदातािे पेश गरे को
उसको र्ोग्र्ता प्रमाखणत गने तथ्र् कागिातहरुको पररक्षण गररनेछ ।
३६बोिपत्रदातािाई ठे क्का प्रदा३.न गने ननणयर् गनुय अगाडी पश्चात–र्ोग्र्ता पररक्षणको ननतिा सकारािमक हुनु
िरुरी छ र र्ो ननतिा नकारािमक रहे मा िर्स्तो बोिपत्र अर्ोग्र् ठहररनेछ । र्स्तो अवस्थामा,
महानगरपालिकािे दोहो न्र्ून मूल्र्ांककत बोिपत्रको अगाडडकै पश्चात–र्ोग्र्ता पररक्षणको प्रकक्रर्ा अनुसरण
गरी, सम्बजन्धत बोिपत्रदातािे सन्तोषिनक रुपमा करार बमोजिमको काम सम्पादन गनय सक्षम छ िन्ने
कुराको ननक्र्र्ोि गनेछ ।
1.38३७कुनह बोलपत्र तवीकार गन ., र

कुनह वा सबह

बोलपत्र अतवीकार गन महानगरपाोलकाको अधधकार

३७ ठे क्का प्रदान गने ननणयर् गनुय अनघ १ .कुनै बोिपत्र स्वीकार गने वा अस्वीकार गने र कुनै पनन समर्
बोिपत्रको प्रकक्रर्ािाई अन्त गने र सबै बोिपत्रहरु अस्वीकार गने अथधकार महानगरपालिकामा ननटहत
रहनेछ, र र्सबाि बोिपत्रदाताप्रनत महानगरपालिकाको कुनै

दानर्िव रहने छै न ।

6. (चठे क्का प्रदान (
1.39३८ ठे तका .प्रग्रान गन आधार
३८) सारिूतरूपमा प्रिावदाही ठहररएको न्र्ूनतम ज मूल्र्ांककत बोिपत्रदाताको प्रस्ताव १ .बोिपत्र(, िुन पश्चात ज–
र्ोग्र्ता पररक्षणमा सफि पनन िएको छ,िाई महानगरपालिकािे ठे क्का प्रदान गनय छनौि गनेछ ।
1.40 ३९ठे तका प्रग्रान गग्राय पररमाणमा हे रफेर गनय पा .उने महानगरपाोलकाको अधधकार )सतने(
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३९) ब्र्वस्थापकीर् र सम्बद्ध सेवाको आवश्र्कता सम्बन्धी वववरण१ .िण्ड ५मा तोककएको ब्र्वस्थापकीर्

(

र सम्बद्ध सेवाको पररमाणठे क्का प्रदान गदाय हे रफेर गनय पाउने अथधकार महानगरपालिकामा ननटहत रहनेछ ,
तर िर्स्तो हे रफेर बोिपत्र सम्बन्धी वववरणमा तोककएको प्रनतशतिन्दा धेरै हुनु हुँदैन र र्ो हे रफेरबाि
एकाई मल्
ू र् वा बोिपत्र र बोिपत्र सम्बन्धी कागिातमा रहे को सेवा तथा शतयहरुमा समेत कुनै पररवतयन
आउनु हुँदैन ।
1.41४०ठे तका प्रग्रान गन आशयको सूचना .
४०३बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा

१ .८ बमोजिम १ .ठे क्का प्रदान गनय छनौि िएको बोिपत्रदातािाई, नीि

िर्सरी छनौि िएको सात टदनलित्र (७), ठे क्का सम्बन्धी फारममा रहे को स्वीकृनतको आशर्को पत्र अनुरुप
नीिको बोिपत्रस्वीकृत गने आशर्को लिखित सूचना टदनु पनेछ । बोिपत्र पेश गने अन्र् सबै
बोिपत्रदाताहरुिाई ठे क्का प्रदान गनय छनौि िएका बोिपत्रदाताको नाम, ठे गाना, र कबोि मूल्र् सम्बन्धी
िानकारी टदनु पनेछ ।
४०४त्रदातािाई ननदे शनको दफा बोिप२.०टदनलित्र बोिपत्रदातािाई

(सात) ७बमोजिम सूचना टदएको

१.

ननदे शनको दफा४३१ . बमोजिमकुनै बोिपत्रदातािे कुनै ननवेदन नटदएमा बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा
३८बमोजिमठे क्का प्रदान गनय छनौि िएको बोिपत्रिाई १ ., बोिपत्रको मान्र् हुने अवथध समाप्त हुनु अगावै,
महानगरपालिकािे स्वीकार गनेछ र सम्बजन्धत बोिपत्रदातािाई आवश्र्क कार्य–सम्पादन िमानत सटहत
१ ५ टदनलित्र करार सम्ाौता गनय उपजस्थत हुन सूचना टदनेछ ।
1.42४१ कायय .–सम्पाग्रन जमानि
४१ टदनलित्र (पन्प)१ ५महानगरपालिकाबाि ठे क्का प्रदान गनयस्वीकृतीको सूचना पाएको

१ ., सफि बोिपत्रदातािे

करारका सामान्र् शतयहरुमा उल्िेि िए बमोजिम कार्य–सम्पादन िमानत राख्नु पनेछ र र्सको िाथग
करार सम्बन्धी फारमहरु (८िण्ड )मा राखिएको कार्य–सम्पादन िमानतको फारम, वा महानगरपालिकािाई
मान्र् हुने अन्र् कुनै फारम प्रर्ोग गनुय पनेछ। नेपाि बाटहरको बबदे शी बैंकबाि िारी गररएको कार्य–

सम्पादन िमानत िए, नेपािमा रहे को ‘क’ वगयको इिाित प्राप्त बाखणज्र् बैंकबाि प्रनत–प्रिर्ािूनत (Counter
Guarantee) गररएको हुनु पनेछ।
४१ सफि बोिपत्रदातािे माथथ उजल्िखित कार्य २.–सम्पादन िमानत पेश गनय नसकेमा वा करार सम्ाौता गनय
नसकेमा नीििाई ठे क्का प्रदान गनय गररएको ननणयर् रद्द गनय र नीििे पेश गरे को बोिपत्रिमानत िफत
गनय महानगरपालिकािाई पर्ायप्त आधार हुनेछ । र्स्तो अवस्थामा, महानगरपालिकािे िर्सपनछको न्र्ूनतम ज
मूल्र्ांककत िएको र सारिूतरूपमा प्रिावदाही ठहररएको बोिपत्रदातािाई, नीिको पश्चात ज–र्ोग्र्ता पररक्षण
गरी ठे क्का प्रदान गनय सक्नेछ ।
४१ ३.स्वीकृत बोिपत्रदातािे कार्य सम्पादन िमानत वापत (परफरमेन्स वण्ड) सम्बजन्धत आको.व. स्वीकृत
अंकको ५%चर िे हुन आउने रकम माथथ उल्िेखित िातामा िम्मा गरे को सक्कि बैंक िौ (पांच प्रनतशत)
वा र्स कार्ायिर्को पक्षमा िारी गररएको”क“ हेणीको वाखणज्र् बैंकको िमानी पत्र पेश गनुय पनेछ ।

र्सरी नै प्रिर्ेक आ को िाथग कार्य.व.सम्पादन िमानत परफरमेन्स) वण्ड(को नवीकरण गनुय पनेछ।
1.43४२करार सम्ामिामा हतिालर .
४२सफि बोिपत्रदातािे १ ., बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ४१ बमोजिम कार्य–सम्पादन िमानत पेश गरे पनछ,
िण्ड ८ मा राखिएको फारममा हस्ताक्षर गरी करार सम्ाौता गनेछ ।
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४२ र्सको िगिै महानगरपालिकािे २.ठे क्का प्रदान गरे को सावयिननक सूचना आफ्नो सूचना पािीमा िाँस्नु
पनेछ । र्सैगरी, महानगरपालिकािे र्ो सच
ू ना आफ्नो वेबसाइिमा र सावयिननक िरीद अनग
ु मन कार्ायिर्को
वेबसाइिमा, बोिपत्र वा िि नम्बर सटहत ननम्न व्र्होरा िुिाई राख्ने व्र्वस्था गनुय पनेछः
(१ बोिपत्र पे (श गने सम्पण
ू य बोिपत्रदाताहरुको नाम; (२बोिपत्र िोल्दा पटोएको कबोि मल्
ू र् (; (३प्रिर्ेक (
नाम र नतनीहरुको मूल्र्ाङ्ककत मूल्र् बोिपत्रदाताको; (४अस्वीकृत ठहररएका बोिपत्रदाताहरुको नाम र

(

बोिपत्र अस्वीकृत हुनाको कारण; र सफि बोिपत्रदाताको नाम (५), र नीििे प्रस्ताव गरे को कबोि मूल्र्को
साथसाथै प्रदान गररएको ठे क्काको संक्षक्षप्त कार्य–वववरण र अवथध सम्बन्धी िानकारी ।

४२) ठे क्का प्रदान गने आसर्को सूचना िारी गरे को तीस ३.३०टदनलित्र बोिपत्र प्रकक्रर्ामा असफि ठहररएको (
४कुनै बोिपत्रदातािेबोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ० २.बमोजिम, आफ्नो बोिपत्र छनौि हुन नसक्नाको
कारण थाहा पाउन लिखित रुपमा अनुरोध गरे मा महानगरपालिकािे र्थासक्र् नछिो लिखित रुपमा सोको
िवाफ टदनु पनेछ।
1.44 ४३उजुरी र पुनरावलोकन .

४३िरीद प्रकक्रर्ा वा महानगरपालिकािे ठे क्का प्रदान गनय गरे को ननणयर् कुनै बोिपत्रदातािाई१ . थचि नबा
े ा,
ु म
िर्स्तो

बोिपत्रदातािे आफूिे िर्स्तो सूचना पाएको वा ननणयर् थाहा पाएको सात टदनलित्र तथ्र् र

(७)

कानन
ू ी आधार िोिी सम्बजन्धत सावयिननक ननकार्को प्रमि
ु समक्ष पन
ु राविोकनको िाथग उिरु ी टदन
सक्नेछ ।
४३४बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा २.३मा उजल्िखि १ .त म्र्ाद नानघ प्राप्त उिरु ी माथथ कुनै कारवाही हुने
छै न ।

४३४बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ३.३) बमोजिम लिखित उिरु ी प्राप्त िएको पाँच १ .५टदनलित्र सम्बजन्धत (
सावयिननक ननकार्को प्रमुििे, लिखित रुपमा कारण सटहतको ननणयर् टदनु पनेछ र सो ननणयर्मा ननम्न
कुराहरु िि
ु ाउनु पनेछः
(किरीद प्रकक्रर्ास्थगन गनुय पने वा नपने (, र िरीद कारवाही अगाडी बोाउने प्रकृर्ाबारे ; वा
(ि प्राप्त उिुरी अस्वीकार गने वा नगनेबारे । (
बोिपत्र सम्बन्धी वववरणमा तोककएको कबोि मल्
ू र्सम्मको ठे क्कामा सम्बजन्धत सावयिननक ननकार्को
प्रमुििे टदएको ननणयर् बबरुद्घ पुनराविोकन सलमनत समक्ष उिुरीहाल्न पाईने छै न।
४३४बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा

सावयिननक ननकार्िे ४.३बमोजिम टदएको ननणयर् सम्बजन्धत

३.

बोिपतीजरदातािाई थचि नबुाेमा, वा सावयिननक ननकार्िे बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ४३बमोजिम १ .
) उिरु ी प्राप्त गरे को पाँच५टदनलित्र आफ्नो ननणयर् नटदएमा सम्बजन्धत बोिपत्रदातािे (, सावयिननक
ननकार्िे टदएको ननणयर् आफुिाई थचि नबुझ्नाको कारण उल्िेि गरी र सोसंग सम्बजन्धत कागिपत्रहरु
सटहत पन
ु राविोकन सलमनत समक्ष ननवेदन टदन सक्नेछ । र्सरी पन
ु राविोकन सलमनत समक्ष ननवेदन
टदने बोिपत्रदाताको कबोि मल्
ू र् बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ४३ल्र्िन्दा मा उल्िेि गररएको मू ३.
बोी हुनु पनेछ । पन
ु राविोकन सलमनत समक्ष टदईने ननवेदन सलमनतको कारीजर्ािर्मा लसधै, वा हुिाक, वा

कुररर्र, वा बबद्र्ुतीर् संचारको माध्र्मद्वारा पठाउन सककनेछ । र्सरी पठाएको ननवेदन समर्लित्र पुगे
नपग
ु ेको र्ककन बोिपत्रदाता स्वर्ंिे गनुय पनेछ ।
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४३४िाई ननदे शनको दफा बोिपत्रदाता५.३ मा उजल्िखित म्र्ादिन्दा टोिो गरी प्राप्त ननवेदन उपर ४.कुनै
कारवाही गररने छै न ।
४३४बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ६.३) बमोजिमको बोिपत्रदाताको ननवेदन प्राप्त गरे को तीन ४.३टदनलित्र (
४बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ३नतिे सम्बजन्धत सावयिननक ननकार्िाईबमोजिम पन
ु राविोकन सलम ३.,
िरीद कार्यबबथध र उिुरीसंग सम्बजन्धत, िानकारी पुनराविोकन सलमनतिाई उपिब्ध गराउन सूथचत गनेछ
।
४३४बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ७.३) बमोजिम सूचना पाएको तीन ६.३टदनलित्र सावयिननक ननकार्िे

(

कक्रर्ा सटहत सोसंग सम्बजन्धत कागिातहरु पुनराविोकन सलमनत सम्बजन्धत उिुरीमाथथको आफ्नो प्रनत
समक्ष पेश गनुय पनयीेछ ।
४३बोिपत्रदाता र सावयिननक ननकार्संग आवश्र्क िानकारी प्राप्त गरे पनछ८., पुनराविोकन सलमनतिे आवश्र्क
ठानेमा, बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ४३) बमोजिम बोिपत्रदातािे ननवेदन टदएको
मटहनालित्र आफ्नो ननणयर्

एक ४.१ (

टदनेछ ।

४३४बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ९.३.४ बमोजिम ननवेदन टदने बोिपत्रदातािे बोिपत्र सम्बन्धी वववरणमा
तोककए बमोजिमको रकम–िमानत वा बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ४३बमोजिम ननवेदन दताय

४.

) गरे को लमनतिे कजम्तमा पनन नब्वे९०नको मान्र् अवथध िएको बैंकटद (–िमानत पेश गनुय पनेछ र
िमानत ववनाको ननवेदन उपर कुनै कारवाही गररने छै न ।
४३४बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा १ ०.३बमोजिम बोिपत्रदातािे गरे को दावीिाई पन
ु राविोकन सलमनतिे

४.

उथचत ठहराएमा, ननवेदकिे बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ४३म पेश गरे को िमानतबमोजि ९.,
पन
ु राविोकन सलमनतिे आफूिे ननणयर् गरे को सात
४३४र्टद बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा

टदनलित्र ननवेदकिाई कफताय गनुय पनेछ । (७)

१ १ .३बमोजिम बोिपत्रदातािे गरे को दावीिाई पुनराविोकन

४.

सलमनतिे अस्वीकार गरे मा, बोिपत्रदातािे बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ४३बमोि ९.जीम पेश गरे को
िमानत िफत हुनेछ ।
1.45४४सावयजतनक लरीग्र मन र सावयजतनक लरीग्र तनयमावली लागू हुने .
४४र सावयिननक

२०६३र्ो बोिपत्र सम्बन्धी कागिातमा उजल्िखित कुनै प्राबधान सावयिननक िरीद मन १ .

मा रहे का प्राबधानसंग बाखाएमा बाखाएको हदसम्म र्ो बोिपत्र २०६४िरीद ननर्माविी सम्बन्धी
कागिातमा रहे का प्राबधानहरु स्वतः ननजरक्रर् हुनेछन ज र उजल्िखित मन र ननर्माविीमा रहे का प्राबधानहरु
मान्र् हुनेछन ज ।
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लण्ड २: बोलपत्र सम्बन्धी वववरण
7. (कपररचर् (
बोिपत्रदातािाई ननदे शन १ १ .

िरीदकतायको नामः .....................पालिका कार्ायिर्

बोिपत्रदातािाई ननदे शन २१ .

नम्बरः (करार) ठे क्काMETRO/BHR/O/NCB/08/077/078

बोिपत्रदातािाई ननदे शन २१ .

..................... रकमको होतःपालिकाको आन्तरीक कोत

आर्ोिनाको नामः .....................पालिकाको फोहोरमैिा व्र्वस्थापन तथा सेवाशुल्क संकिन
आर्ोिना कार्ायन्वर्न गने ननकार्ः .....................पालिका कार्ायिर्
बोिपत्रदातािाई ननदे शन ४१ .
छः

ननम्न लिखित दे शका बोिपत्रदाताहरु र्ो बोिपत्र प्रकक्रर्ाको िाथग अर्ोग्र् माननने
नेपाल बाहे क अन्य ग्रे शका बोलपत्रग्रािाहरु ।

बोिपत्रदातािाई ननदे शन ४९.

ववदे शी बोिपत्रदातािे बोिपत्रसंगैः

स्थाननर् एिेन्िको नाम, ननििे पाउने कलमशन अंक, िक्
ु ताननको तरीका, मो
ु ाको



ककलसम समेत िि
ु ेको कागिातहरु पेश गनुय पनेछः लागू नहुने
ननम्न कागिातहरु करार सम्ाौता गदाय पेश गनेछु िनन उल्िेि गरे को घोषणापत्र



पेश गनुय पनेछ पेश गनप
ुय रज)ने आवश्र्क कागिातहरू उल्िेि गने ।):लागू नहुने
बोिपत्रदातािाई ननदे शन ५१ .

ननम्न दे शहरुबाि आपूनतय गररने ब्र्वस्थापकीर् र सम्बद्ध सेवाहरु स्वीकार गररने

छै नःनेपाल बाहे कका अन्य ग्रे शहरु।

8. (िबोिपत्र सम्बन्धी कागिातहरु (
बोिपत्रदातािाई ननदे शन ८१ .

बोिपत्र स्परि पानेप्रर्ोिनको िाथग मात्र,

महानगरपालिकाको नामः .....................पालिका कार्ायिर्
महानगरपालिकाको ठे गानाः िरतपुर, थचतवन
फोन नंः ०५६५२१ ०८०,०५६५२१ ०१३
इमेिः
बोिपत्रदातािाई ननदे शन ८१ .

vojanabmc@gmail.com
बोिपत्र दाखििा गने अजन्तम लमनत िन्दा कजम्तमा दश टदन अगावै बोिपत्र (१ ०)

सम्बन्धी कुनै कुरामा स्परि पानयका िाथग गररएको अनुरोध महानगरपालिकािे लिखित रुपमा
िवाफ टदनेछ ।
बोिपत्रदातािाई ननदे शन ८२.

पूव–य बोिपत्र बैठक आर्ोिना:गररनेो

पव
ू –य बोिपत्र बैठक आर्ोिना गररने िए ननम्न लमनत, स्थान, र समर्मा आर्ोिना गररनेछः
लमनतः२०७७।०६।२३
समर्ः टदनको १ :०० विे
स्थानः .....................पालिका कार्ायिर्

9. (गबोिपत्रको तर्ारी (
बोिपत्रदातािाई ननदे शन १ १ १ .

बोिपत्रको िाषाः नेपािी िाषा हुनेछ ।

बोिपत्रदातािाई ननदे शन १ २(ि) १ . बोिपत्रदातािे ननम्न अनुसारका थप कागिातहरु बोिपत्रसंग पेश गनुय पनेछः पेश )
(गनप
ुय ने अन्र् आवश्र्क कागिातहरू केही िए उल्िेि गने ।:आवपयक नभएको
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बोिपत्रदातािाई ननदे शन १ ४ १ .

बैकजल्पकबोिपत्र स्वीकार गररनेछैन ।

बोिपत्रदातािाई ननदे शन १ ५(२) र (१ ) २.

बोिपत्रदातािे मल्
ू र् वववरण पेश गदाय ननम्न िचयहरूिाई ध्र्ानमा रािेर

िनुय पनेछः
१ घरदै िोको फोहरमैिा .व्र्वस्थापनको िाथग िाग्ने िनशजक्तर ममयत
,सम्िार िचयहरू

,ोुवानी ,

२ सडक सरसफाई र िर्सबाि ननस्केको फोहरमैिा .व्र्वस्थापनको िाथग िाग्ने
िनशजक्त ,ोुवानी ,र ममयत सम्िारिचयहरू,
३ सावयिननक स्थि सफाई र िर्सबाि ननस्केको फोहर .व्र्वस्थापनको िाथग िाग्ने
िनशजक्त ,ोुवानी र ममयत सम्िार िचयहरू,
४ .सेवा शुल्क संकिन गनय िाग्नेिनशजक्त र र्ातार्ातिचयहरू,
५. व्र्वस्थापन

र

अन्र्

िचयहरूिस्तै

प्रमुि

ब्र्वस्थापक,ब्र्वस्थापकवरररठ

सुपरिाईिरसु ,परिाईिर,िेिापाि र ,कार्ायिर् सहर्ोगीको पाररहलमक ,ईन्धन ,
कार्ायिर् ,संचार र प्रनतवेदनव्र्वस्थापनक्षमता ,समन्वर् र सम्बन्ध ववकास ,

) चोिपिक उपचार ,ववकासWork Safety) ,कमयचारी कल्र्ाणिेिापरीक्षण शुल्क ,
र ववववध िचयहरू।
बोिपत्रदातािाई ननदे शन १ ५(३)२.

अन्र् अनुषाङ्थगक सेवाको मूल्र्ः िागू नहुने

बोिपत्रदातािाई ननदे शन १ ५३.

बोिपत्रदातािे कबोि गरे को मल्
ू र्मा मल्
ू र् समार्ोिन:गररने ोह न

बोिपत्रदातािाई ननदे शन १ ७(ग) १ . बोिपत्रदातािे ननम्न कागिातहरु पेश गनुय पनेछः


फमय/कम्पनी दताय प्रमाणपत्रको प्रनतलिवप



व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्रको प्रनतलिवप



मल्
ू र् अलिवद्
ृ थध कर (VAT) र स्थार्ी िेिा नम्बर (PAN) दताय
प्रमाणपत्रको प्रनतलिवप



आ०७ .ब.६/०७७ को कर चक्
ु ता प्रमाणपत्रकोप्रनतलिवप।



बोिपत्रदातािे, आफु र्ो िरीद कारवाहीमा सहिागी हुन अर्ोग्र् घोवषत
निएको; प्रस्ताववत िरीद कारवाहीमा आफ्नो कुनै स्वाथय नबाखाएको, र
आफूिेपेशागत वा व्र्वसानर्क कसरू सम्बन्धी कुनै सिार् नपाएको िनन
गररएको लिखित घोषणापत्र ।

बोिपत्रदातािाई ननदे शन १ ९२.

फोहरमैिा ब्र्वस्थापकीर् र सम्बद्ध सेवाको वववरण

(५िण्ड )मा उल्िेि िएको

सम्पण
ू य आइिमको िाथग ननमायताको–आथधकाररकता (Manufacturers' Authorization)
आवश्र्क हुने । िागू नहुने
बोिपत्रदातािाई ननदे शन १ ९३.

बोिपत्रदातािे आफ्नो बोिपत्रको साथ, नेपािमा आफ्नो प्रनतननधिव गने एिेन्ि
रहे को प्रमाण पेश गनुय )“पनेछ” वा “पदै न” उल्िेि गनह
ुय ोस।ज िाग (ीू नहुने
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बोिपत्रदातािाई ननदे शन २०१ .

) ९०बोिपत्र सावयिननक िरीद ननर्माविीमा व्र्वस्था िए बमोजिमटदनसम्मको

(

िाथग मान्र् हुनेछ।
बोिपत्रदातािाई ननदे शन २१ १ .

बोिपत्रदातािेबोिपत्रको

साथमा

बोिपत्र

िमानत

बापत

रु

१ ०,९७,५००।००

बराबरको‘क’ वगयको इिाित प्राप्त बाखणज्र् बैंकबाि िारी गररएकोबोिपत्र िमानत
पेश गनुय पनेछ र िर्स्तो बोिपत्र िमानत, बोिपत्र मान्र् हुने अवथधिन्दा कजम्तमा
पनन ३० टदन बोी अवथधको िाथग मान्र् िएको हुनु पनेछ ।
बोिपत्रदातािाई ननदे शन २१ २.

ताबोिपत्र िमानत वापत रकम नै िम्मा गनय चाहने बोिपत्रदािे रु १ ०,९७,५००।००
.....................पालिकाकार्ायिर्को नाममा रहे को ही राजरिर् वाखणज्र् बैक, िाता
नं .१ ३१ ०३०३००७१ ०२ मा िम्मा गरी सोको िौचरको सक्कि प्रनत नै बोिपत्रसाथ
पेश गनुय पनेछ ।

बोिपत्रदातािाई ननदे शन २२१ .

बोिपत्रदातािे, बोिपत्रको मूि–प्रनतको अनतररक्त थप एक सेि बोिपत्रको प्रनतलिवप
बुााउनु पनेछ:िागु नहुने ।

10. घबोिपत्र पेश गने र िोल्ने .
बोिपत्रदातािाई ननदे शन २३१ .

ई–ववडडङ्ग

माफयत

फारम

दाखििा

गनय

वपवपएमओ

को

वेवसाइि

www.bolpatra.gov.np/egpअनुरोध गरी ववद्र्त
ु ीर् फारम माग गरी ननर्मानस
ु ार सो
फारम

िरी

पठाउनु

पनेछ

र

ई–बोिपत्र

फारम

िरे

बापत

िाग्ने

दस्तुर

.....................पालिकाको िातामा प्रतक्ष वा िे िी–िान्सफर लसस्िम माफयत दािीिा
गनुय पने छ । आवश्र्क कागिातहरुको साथमा बैक िौचर वा िे िी–िान्सफरको प्रनत
Scan) PDF Formatगरी साथै दा (खििा गनुप
य ने छ।
बोिपत्रदातािाई ननदे शन २४१ .

बोिपत्र पेश गने प्रर्ोिनको िाथग मात्र, िरीदकतायको ठे गानाः .....................पालिका
कार्ायिर्, िरतपुर, थचतवन

बोिपत्रदातािाई ननदे शन २४१ .

बोिपत्र पेश गने अजन्तम लमनत र समर्ः
लमनतः २०७७।०७।०४गते
समर्ः १ २००. बिे

बोिपत्रदातािाई ननदे शन २४१ .

र्टद बोिपत्र िरीद गने, पेश गने, र बोिपत्र िोल्ने अजन्तम टदन सरकारी ववदा परे ,
सोको िोलिपल्ििाई अजन्तम टदन माननने छ र स्थान र समर् िने पटहिे तोककए
मुताववक नै हुनेछ ।

बोिपत्रदातािाई ननदे शन २७१ .

बोिपत्र ननम्न लमनत, समर्, र स्थानमा िोलिनेछः
लमनतः २०७७।०७।०४ गते

समर्ः टदनको १ :०० विे
स्थानः .....................पालिका कार्ायिर्

11. (त्रबोिपत्र मल्
ू र्ांकन तथा ति
ु ना (
12. (चठे क्का प्रदान (
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बोिपत्रदातािाई ननदे शन ३९१ .

पररमाणमा थप हुन सक्ने अथधकतम प्रनतशतःलागु नहुने ।
पररमाणिाई घिाउन सककने अथधकतम प्रनतशतः लागु नहुने ।

बोिपत्रदातािाई ननदे शन ४३३.

दई
ु करोडसम्मको कबोि मूल्र् िएको ठे क्कामा .रु .ने, सावयिननक ननकार्को प्रमुििे
टदएको ननणयर् बबरुद्धपुनराविोकन सलमनत समक्ष उिरु ी हाल्न पाईने छै न।

बोिपत्रदातािाई ननदे शन ४३९.

बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा ४३बमोजिम ननवेदन टदने बोिपत्रदातािे ४., आफ्नो
कबोि मल्
ू र्को ५ प्रनतशत बराबरको रकम वा बैंक–िमानत पेश गनुय पनेछ ।
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िण्ड ३:मल्
ू र्ांङ्कन र र्ोग्र्ता आधारहरू
(क) मल्
ू र्ाङ्कन र र्ोग्र्ताका आधारहरू

ननम्न आधारहरूिाई बोिपत्र मूल्र्ाङ्कनको आधार मानननेछ। तसथयबोिपत्रदातािे ननम्न आधारहरूमा केजन्ोत रही

,

आफ्नो वववरण िनप
ुय नेछ। वववरणिदाय अनस
ु च
ु ी १ मा टदइएका न्र्न
ू तम आधारहरूिाई ध्र्ान टदनु पनेछ।

१ . फोहर व्यवतथापन रणनीति
१ १ . घरदै िोबाि ननश्कासन हुने फोहरमैिीािाई कोतमै न्र्ुननकरणका िाथग फोहरको वगीकरणववक्री

,पुन प्रर्ोग ,

र कोतमै ववसियनका सम्बन्धमा बोिपत्रदातािे अविम्बन गनय चाहे को रणनीनत र नतनिे पाने प्रिावहरूसंक्षक्षप्तमा
उल्िेि गनुह
य ोस ज।

१ २. सडक र सावयिननक स्थिबाि संकलित फोहरमैिािाई,घरदै िोसुरक्षक्षत ववसियन गनुय अनघ िर्सको न्र्ुनीकरणको
िाथग संकिन केन्ोपुन प्रर्ोग र ववक्रीका सम्बन्धमा ,स्थानान्तरण केन्ो वा उपर्ुक्त अन्र् स्थिमा वगीकरण ,
बोिपत्रदातािे अविम्बन गनय चाहे को रणनीनत र नतनका संिाववत प्रिावहरू संक्षक्षप्तमा उल्िेि गनुह
य ोस ज।

१ ३. फोहर ववसियनका सम्बन्धमा बोिपत्रदातािे अविम्बन गनय चाहे का
रणनीनत र नतनका संिाववत प्रिावहरू संक्षक्षप्तमा उल्िेि गनुह
य ोस ज।
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फोहर ववसियन स्थिमा सरु क्षक्षत रूपमा

२. समन्वय र सहकायय रणनीतिहरू
२१ . फोहरमैिाव्र्वस्थापनको िाथग िोि ववकास संस्थाउद्र्ोग वाखणि ,ीजर् संघसामाजिक संस्था ,उद्र्ोग संघ ,
ननकार्हरूसँग समन्वर् र सहकार्यका िाथग बोिपत्रदातािे अविम्बन गनय चाहे का रणनननत र तीनका र अन्र्
संिाववत प्रिावहरू संक्षक्षप्तमा उल्िेि गनह
ुय ोस ज।

२२. फोहरमैिाव्र्वस्थापनको ववषर्मा वववाद हुन नटदने र कुनै कारणिे वववाद उिपन्न िएमा िर्सको समाधानको

िाथग बोिपत्रदातािे सरोकारवािाहरूसँग समन्वर् र सहकार्य गनय चाहे का रणनीनत र नतनका प्रिावहरू संक्षक्षप्तमा
उल्िेि गनुह
य ोस ज।

३. सेवा शल्
ु क संकलन रणनीतिहरू
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३१ .

फोहरमैिाव्र्वस्थापनको सेवाशुल्क प्रिावकारी रूपमा संकिन गनयको िाथग बोिपत्रदातािे अविम्बन गनय
चाहे का रणनीनत र तीनका संिाववत प्रिावहरूका ववषर्मा संक्षक्षप्तमा उल्िेि गनह
ुय ोस ज।

३२. संकलित सेवा शुल्कबािै नगरको फोहरमैिाव्र्वस्थापन गनय सककने वातावरण बनाउनका िाथग बोिपत्रदातािे
अविम्बन गनय चाहे का रणनीनत र तीनका संिाववत प्रिावहरूववषर्मा संक्षक्षप्तमा उल्िेि गनुह
य ोस ज।

४. प्रतिाववि जनशितिको प्रकारसंख्या र अनभ
ु व ,
४१ . सडक सफाई र िर्सबाि ननस्केको फोहरमैिा र सावयिननक स्थि सफाई तथा िर्सबाि ,घरदै िोको फोहरमैिा
ननस्केको फोहरकोव्र्वस्थापन र सेवाशल्
ु क संकिनको िाथग प्रस्ताववतिनशजक्तको प्रकारसंख्र्ा र अनि
ु वका ,
संक्षक्षप्तमा उल्िेि गनुह
य ोस ज। ववषर्मा
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५. प्रतिाववि ढुवानी ब्यवतथा
५१ . घरदै िोको फोहरमैिासडक सफाई र िर्सबाि ननस्केको फोहरमैिा र सावयिननक स्थि सफाई तथा िर्सबाि ,
ननस्केको फोहरकोव्र्वस्थापनको िाथग प्रस्ताववत ोुवानीका साधनहरूको प्रकार र संख्र्ाको ववषर्मा संक्षक्षप्तमा
उल्िेि गनह
ुय ोस ज।

६. ल्यान्डफफल साईट व्यवतथापन योजना
६१ . बोिपत्रदाता आफैिे ल्र्ान्डकफि साईि उपिब्ध गराइ सोको व्र्वस्थापन गने कार्यर्ोिनाका ववषर्मा संक्षक्षप्तमा
उल्िेि गनुह
य ोस ज।

७. चोटपटक उपचार(Work Safety) योजना
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७१ . कमयचारीहरूिाई कार्यस्थिमा चोिपिक िाग्न नटदन र कुनै कारणिे चोिपिक िागेमा िर्सको उपचारको
िाथगप्रस्ताववत कक्रर्ाकिापसमर्सीमा र िगानीसटहतको कार्यर्ोिनाका ववषर्मा संक्षक्षप्तमा उल्िेि गनह
ुय ोस ज। ,

८. ट्रान्सफर तटे सन संन्चालन योजना
८१ . बोिपत्रदातािे फोहरको अजन्तम व्र्वस्थापन गनय अगावै ववलिन्न स्थानहरुमा िान्सफर स्िे सन आफ्नै िागतमा
ननमायण गरी फोहरहरु छुपिर्ाउने र आवस्र्क फोहर मात्र ल्र्ान्डकफि साईि िाने कार्यर्ोिनाका ववषर्मा
संक्षक्षप्तमा उल्िेि गनुह
य ोस ज।

९. कमयचारी कल्याण योजना
८१ . संिग्न िनशजक्त/कमयचारीहरूको कल्र्ाणका िाथग प्रस्ताववत कक्रर्ाकिापसमर्सीमा र िगानीसटहतको
कार्यर्ोिनाका ववषर्मा संक्षक्षप्तमा उल्िेि गनुह
य ोस ज।
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,

(ि) मल्
ू र्ाङ्कन आधारहरू र अङ्किार

बोिपत्रदातािे प्रस्तुत गरे को बोिपत्रको प्राववथधक प्रस्तावको मूल्र्ाङ्कन आधार र अंकिार ननम्नानुसार हुनेछ। प्राववथधक

प्रस्तावको मूल्र्ाङ्कनको िाथग पूणायङ्क १ ०० र उतीणायङ्क ५० हुनेछ। ५० अंक िन्दा कम अंक प्राप्त गने बोिपत्रदाताको
आथथयक प्रस्ताव िोलिने छै न।

१ . संतथागि वा सञ्चालकहरूको अनभ
ु व (अंकभार १०)
क) बोलपत्रग्रािा कम्पनी/फमयको अनभ
ु व (१ ० अंक)
१ १ . कुनैमहानगरपालिकाकोफोहरमैिाव्र्वस्थापनकोकामगरे कोअनुिवः


अनि
ु व निए ०,



एक बषयलित्रको अनि
ु व िए २,



एकिन्दा माथथ र तीन वषयिन्दा मनु नको अनि
ु व िए ३ र



तीन वषयिन्दा माथथको अनि
ु व िए ४ अंक

१ २. अन्र्नगरपालिकाकोफोहरमैिाव्र्वस्थापनकोकामगरे कोअनुिवः


अनि
ु व निए ०,



एकिन्दा माथथ र तीन वषयिन्दा मनु नको अनि
ु व िए १ र



तीन वषयिन्दा माथथको अनि
ु व िए ३ अंक

१ ३. फोहरमैिाबाहे का क्षेत्रमा स्थाननर् ननकार्हरुसँग सााेदारीमा काम गरे को अनुिवः


अनि
ु व निए ० र



अनि
ु व िए ३ अंक

२. प्रतिाववि जनशिति संख्या र अनभ
ु व(अंकभार १ ५)
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२१ . वातावरण ववद ∕ ईजन्िननर्र


अनि
ु व निए ०,



एक बषयलित्रको अनि
ु व िए १ ,



एकिन्दा माथथ र तीन वषयिन्दा मनु नको अनि
ु व िए २ र



तीन वषयिन्दा माथथको अनि
ु व िए ४ अंक

२२. सरसफाई मिदरु हरूको संख्र्ा


तोककएको संख्र्ािन्दा कम िए ०,



तोककएको संख्र्ा पग
ु े १ र



तोककएको संख्र्ािन्दा बोीिए २ अंक

२.३ सेवा शुल्क संकिकहरूको संख्र्ा


तोककएको संख्र्ािन्दा कम िए ०,



तोककएको संख्र्ा पग
ु े १ र



तोककएको संख्र्ािन्दा बोीिए २ अंक

२.४ सुपरिाइिरहरूको संख्र्ा


तोककएको संख्र्ािन्दा कम िए ०,



तोककएको संख्र्ा पग
ु े १ र



तोककएको संख्र्ािन्दा बोीिए २ अंक

२.५ फोहरमैिाव्र्वस्थापनसम्बन्धी ब्र्वस्थापकको अनुिव


अनि
ु व निए ०,



दईु वषयसम्मको अनि
ु व िए २ र



सोिन्दा माथथको अनि
ु व िए ३ अंक

२.६ िेिापािनसम्बन्धीिेिापािको अनुिव र सङ्ख्र्ा


अनि
ु व निए ०,



दईु वषयसम्मको अनि
ु व िए १ र



सोिन्दा माथथको अनि
ु व िए २ अंक

३. ढुवानी ब्यवतथा(अंकभार २०)
३१ . फोहरोुवानी गनै टिपरिर्ाक्िर कम्प्र्ाक्िर आटदको संख्र्ा


तोककएको संख्र्ािन्दा कम िए १ ,



तोककएको संख्र्ा पग
ु े ६ र
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तोककएको संख्र्ािन्दा बोीिए ८ अंक

३२. फोहर ोुवानी गनय प्रर्ोग हुने उपकरणहरू


िर्ाक्िर मात्र प्रर्ोग हुने िए २,



टिपर र िर्ाक्िर प्रर्ोग हुने िए४ र



कम्प्र्ाक्िर समेत प्रर्ोग हुनेिए ६ अंक

३३. फोहर संकिनको पिक(Frequency)सटहतको कार्यतालिका


तोककएको पिकिन्दा कम पिक समेटिएको कार्यर्ोिना पेश िए १ ,



तोककएको पिक समेटिएको कार्यर्ोिना पेश िए ४ र



तोककएको पिकिन्दा बोीपिक समेटिएको कार्यर्ोिना पेश िए ६

४. समन्वय र सहकायय रणनीति(अंकभार ५)


महानगरपालिकािे ननधायरण गरे को िन्दा कमसि रणनीनत पेश गरे मा ०,



महानगरपालिकािे ननधायरण गरे को रणनीनतअनस
ु ार कार्यगने प्रस्ताव पेश गरे मा ४,



महानगरपालिकािे ननधायरण गरे को िन्दा उिम रणनीनत पेश गरे मा बोीमा ५ अंक

५. सेवाशल्
ु क संकलन रणनीति(अंकभार ८)


महानगरपालिकािे ननधायरण गरे को िन्दा कमसि रणनीनत पेश गरे मा ०,



महानगरपालिकािे ननधायरण गरे को रणनीनतअनस
ु ार कार्यगने प्रस्ताव पेश गरे मा ६,



महानगरपालिकािे ननधायरण गरे को िन्दा उिम रणनीनत पेश गरे मा बोीमा ८ अंक

६. फोहर व्यवतथापन रणनीति(अंकभार ८)


महानगरपालिकािे ननधायरण गरे को िन्दा कमसि रणनीनत पेश गरे मा ०,



महानगरपालिकािे ननधायरण गरे को रणनीनतअनस
ु ार कार्यगने प्रस्ताव पेश गरे मा ४,



महानगरपालिकािे ननधायरण गरे को िन्दा उिम रणनीनत पेश गरे मा बोीमा८ अंक

७. ल्यान्डफफल साईटको व्यवतथा(अंकभार १ ३)


महानगरपालिकािे िोिेको स्थानमा मात्र फोहर फाल्ने िएमा ०,



ननिी सााेदारिे नै ल्र्ान्डकफि साईिको व्र्वस्थालमिाउने प्रस्ताब पेश िएमा १ ३अंक

८. चोटपटक उपचार(Work Safety) योजना(अंकभार ६)


कार्यस्थि सरु क्षाको िाथग वावषयक रु .१ ० हिारिन्दा कम िचयको कार्यर्ोिना पेश िएमा ०,



वावषयक रु .१० हिारदे खि २० हिारसम्मको िचयसटहतको कार्यर्ोिना पेश िएमा ३,



सोिन्दा माथथको िचयसटहतको कार्यर्ोिना पेश िएमा ६ अंक,

९. ट्रान्सफर तटे सन सन्चालन योजना(अंकभार १ ०)


िान्सफर स्िे सन सन्चािनर्ोिना पेश निएमा ०,



िान्सफर स्िे सन सन्चािनर्ोिना पेश िएमा १ ०,

१ ०. कमयचारी कल्याण योजना(अंकभार ५)
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प्रनत कमयचारी मालसक रु .१ सर् िन्दा कम िचयको कार्यर्ोिना पेश िएमा ०,



प्रनत कमयचारी मालसक रु .१ सर्का दरिे वावषयक रूसर् २हिार

१ .िचयको कार्यर्ोिना पेश

िएमा ३,


प्रनत कमयचारी मालसक रु .१ सर् िन्दा बोी दरिे वावषयक रू सर् िन्दा बोी २हिार
िचयको कार्यर्ोिना पेश िएमा ५,
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१ .

िण्ड ४: बोिपत्र सम्बन्धी फारमहरु
१.

बोिपत्र

)प्राववधधक प्रतिाव( पेश गने ननवेदन

13. (बोिपत्रदातािे स्परिरूपमा आफ्नो नाम र ठे गाना उल्िेि िएको िेिर प्र्ाडमा र्ो बोिपत्रको ननवेदन तर्ार
गनुय पदय छ । (

लमनतः ...

ठे क्का नं.... .
बोिपत्र आपवान नं ...
ही ...................
ति हस्ताक्षर गने हामी र्ो घोषणा गदय छौं ककः
(क) हामीिे बोिपत्र सम्बन्धी कागिात, पर
ू क–अंश नं सटहत परीक्षण गदाय िर्सका शतयमा हाम्रो कुनै

.....

आरक्षण रहे को छै न;
(ि) हामी, बोिपत्र सम्बन्धी कागिात र आवश्र्कता सम्बन्धी वववरणमा रहे को फोहरमैिा व्र्वस्थापन सम्बद्ध

सेवाहरु आपनू तयगनय प्रस्ताव गदय छौंः
(ग) हाम्रो बोिपत्र, बोिपत्र सम्बन्धी कागिात बमोजिम, बोिपत्र पेश गने अजन्तम लमनतदे खि .......टदनको

.

िाथग मान्र् हुनेछ । र्ो अवथधसम्म हाम्रो र्ो प्रस्ताव हामीिाई बन्धनकारी हुनेछ र र्ीो अवथध समाप्त
हुनु अगाडी िुनसक
ु ै बेिा पनन हाम्रो र्ो प्रस्ताविाई स्वीकृत गनय सककने छ;
(घ) र्ो बोिपत्र प्रकक्रर्ामा, बोिपत्रदाताको रुपमा हामी बोिपत्र सम्बन्धी कागिातमा उल्िेि िए बमोजिमको )

एकिन्दा बोी बोिपत्रमा सहिागी िएका छै नौं (बैकजल्पक प्रस्ताव पेश गने बाहे क;
(त्र) हाम्रो फमय र र्सको सव–कन्िाक्िर वा आपत
ू ीकताय िगार्त र्सका सम्बद्ध वा सहार्क फमयहरु, करार

अन्तगयतको कुनै पनन अंशको िाथग (काम गनय), नेपाि सरकारबाि अर्ोग्र् घोवषत िएका छै नन;
(च) तपाईंको ठे क्का प्रदान गने आशर्को सच
ू ना अनस
ु ारको लिखित जस्वकृनत सटहत र्ो बोिपत्र, औपचाररक

करार निएसम्म र सो करार कार्ायन्वर्न निएसम्मको िाथग, हामीबीचको बन्धनकारी करार हुनेछ िन्ने
हामीिाई थाहा छ ।
(छ) हामी र्ो पनन घोषणा गदयछौं, र्ो बोिपत्र प्रकक्रर्ामा सहिागी हुन हामी अर्ोग्र् छै नौं, प्रस्ताववत बोिपत्र

प्रकक्रर्ामा हाम्रो कुनै स्वाथय बाखाएको पनन छै न र पेशागत वा व्र्वसानर्क कसरू मा हामीिे कुनै सिार्
पाएका पनन छै नौं;
(ि) हाम्रो िेिा, अलििेि, तथा बोिपत्र पेश गने सम्बन्धी अन्र् कागिातहरुमहानगरपालिका, नेपाि

सरकार,दात ृ पक्ष वा उसको प्रनतननथधिाई ननरीक्षण गनय टदन, र नेपाि सरकार,दातप
ु त िेिा
ृ क्षद्वारा ननर्क्
परीक्षकबाि िेिापरीक्षण गराउन मञ्िुर छौं ।
नामः
पदः
हस्ताक्षरः
बोिपत्रमा

को तफयबाि हस्ताक्षर गनय अथधकार प्राप्त...............................................................................
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लमनतः...........................
२.

बोिपत्र

)आधथयक प्रतिाव( पेश गने ननवेदन

14. (बोिपत्रदातािे स्परिरूपमा आफ्नो नाम र ठे गाना उल्िेि िएको िेिर प्र्ाडमा र्ो बोिपत्रको ननवेदन तर्ार
गनुय पदय छ । (

लमनतः ...

ठे क्का नं.... .
बोिपत्र आपवान नं ...
ही ...................
ति हस्ताक्षर गने हामी र्ो घोषणा गदय छौं ककः
(ा) हामीिे बोिपत्र सम्बन्धी कागिात, पर
ू क–अंश नं सटहत परीक्षण गदाय िर्सका शतयमा हाम्रो कुनै

.....

आरक्षण रहे को छै न;
(ञ) हामी, बोिपत्र सम्बन्धी कागिात र आवश्र्कता सम्बन्धी वववरणमा रहे को फोहरमैिा व्र्वस्थापन सम्बद्ध

सेवाहरु आपनू तयगनय प्रस्ताव गदय छौंः
(ि) ति

मा हामीिे (घ)प्रस्ताव गरे को छुि बाहे क, हाम्रो िम्मा कबोि मल्
ू र्ः .........................

....................................................................................................... हुनेछ;
(ठ) हामीिे

प्रस्ताव

गरे को

छुि

र

सोको

टहसाब

गने

तररका

ति

टदईए

अनस
ु ार

हुनेछः

.............................................................................
.....................................................................................................................;
(ड) हाम्रो बोिपत्र, बोिपत्र सम्बन्धी कागिात बमोजिम, बोिपत्र पेश गने अजन्तम लमनतदे खि .......टदनको

.

िाथग मान्र् हुनेछ । र्ो अवथधसम्म हाम्रो र्ो प्रस्ताव हामीिाई बन्धनकारी हुनेछ र र्ो अवथध समाप्त
हुनु अगाडी िुनसक
ु ै बेिा पनन हाम्रो र्ो प्रस्ताविाई स्वीकृत गनय सककने छ;
(ो) हाम्रो बोिपत्र स्वीकृत िएको अवस्थामा, करार बमोजिमको कार्य–सम्पादन गनय, करार–मल्
ू र्को .............

प्रनतशत कार्य–सम्पादन िमानत पेश गनय हामी आफ्नो प्रनतबद्धता िाहे र गदय छौं;
(ण) र्ो बोिपत्र प्रकक्रर्ामा वा करार कार्ायन्वर्नको िाथग, ननम्न अनस
ु ारको कलमसन, सेवा शल्
ु क, वा शल्
ु क

िक्
ु तानी गररएको वा गनुय पने छः
िुक्तानी पाउनेको नाम

ठे गाना

..................................

......................................

वापत(कामको वववरण(

रकम

....................................

.............................................
..................................

......................................

....................................

.............................................
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(त) तपाईंको ठे क्का प्रदान गने आशर्को सच
ू ना अनस
ु ारको लिखित जस्वकृनत सटहत र्ो बोिपत्र, औपचाररक

करार निएसम्म र सो करार कार्ायन्वर्न निएसम्मको िाथग, हामीबीचको बन्धनकारी करार हुनेछ िन्ने
हामीिाई थाहा छ ।
(थ) तपाईं न्र्न
ू तम ज मल्
ू र्ाङ्ककत बोिपत्र वा तपाँई समक्ष पेश िएको अन्र् कुनै पनन बोिपत्र स्वीकार गनय

बाध्र् हुनह
ु ु न्न िन्ने हामीिाई थाहा छ।
(द) हामी र्ो पनन घोषणा गदयछौं, र्ो बोिपत्र प्रकक्रर्ामा सहिागी हुन हामी अर्ोग्र् छै नौं, प्रस्ताववत बोिपत्र

प्रकक्रर्ामा हाम्रो कुनै स्वाथय बाखाएको पनन छै न र पेशागत वा व्र्वसानर्क कसरू मा हामीिे कुनै सिार्
पाएका पनन छै नौं;
(ध) हाम्रो िेिा, अलििेि, तथा बोिपत्र पेश गने सम्बन्धी अन्र् कागिातहरुमहानगरपालिका, नेपाि

सरकार,दात ृ पक्ष वा उसको प्रनतननथधिाई ननरीक्षण गनय टदन, र नेपाि सरकार,दातप
ु त िेिा
ृ क्षद्वारा ननर्क्
परीक्षकबाि िेिापरीक्षण गराउन मञ्िरु छौं ।
नामः
पदः
हस्ताक्षरः
बोिपत्रमा को तफयबाि हस्ताक्षर गनय अथध...............................................................................कार प्राप्त
लमनतः...........................

३. बोिपत्रदाताको वववरण सम्बन्धी फारम
(बोिपत्रदातािे र्ो फारम िनुय पनेछ । र्ो फारममा कुनै पनन पररवतयन गनय पाईने छै न र र्ो फारमको सपिा आकय कुनै
पनन फारम स्वीकार गररने छै न । संर्ुक्त उपक्रम िएको िण्डमा, संर्ुक्त उपक्रमका प्रिर्ेक सदस्र्िे र्ो फारम छुपिाछुपिै
िरी, आ–आफ्नो वववरण पेश गनुय पनेछ ।(
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लमनतः गते) .................................., मटहना, र वषयको क्रममा, बोिपत्र पेश गरे को लमनत िेख्नुहोस ज । (
पेि नं(.............. िम्मा पेि संख्र्ाः)................ .

बोिपत्रदाताको नामः
बोिपत्रदाताको ठे गानाः
बोिपत्रदातािे फमयकम्पनी दताय गरे को दे शः/
बोिपत्रदातािे फमयकम्पनी दताय गरे को सािः/
बोिपत्रदातािे फमयकम्पनी दताय गरे को दे शको ठे गानाः/
बोिपत्रदाताको आथधकाररक प्रनतननथधको वववरणः
नामः
ठे गानाः
िे लिफोन/फ्र्ाक्सः
इमेिः
बोिपत्रदाताकोिे लिफोन/फ्र्ाक्सः
बोिपत्रदाताको इमेिः
ननम्न कागिातहरुको सक्कि बमोजिमको प्रनतलिवप संिग्न गररएकोछः
१ फमय ./कम्पनी दताय प्रमाणपत्र
२फमय ./कम्पनीिाई प्रनतननथधिव गने आथधकाररकताको प्रमाणपत्र
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४. संर्क्
ु त उपक्रमको वववरण सम्बन्धी फारम
मूख्र् सााेदार

संर्ुक्त उपक्रमको मूख्र् सााेदारको नामः
मूख्र् सााेदारको शेर्रको टहस्साः
फमय/कम्पनी दताय गरे को स्थानः
व्र्वसार् दताय गरे को स्थानः
सााेदारीमा टहस्साको प्रनतशतः

सदस्र्

संर्क्
ु त उपक्रमको सदस्र्को नामः
सााेदार सदस्र्को शेर्रको टहस्साः
फमय/कम्पनी दताय गरे को स्थानः
व्र्वसार् दताय गरे को स्थानः
सााेदारीमा टहस्साको प्रनतशतः
बोिपत्रमा हस्ताक्षर गनय आथधकाररकता पाएको सााेदार
सदस्र्को नामः

सदस्र्

संर्ुक्त उपक्रमको सदस्र्को नामः
सााेदार सदस्र्को शेर्रको टहस्साः
फमय/कम्पनी दताय गरे को स्थानः
व्र्वसार् दताय गरे को स्थानः
सााेदारीमा टहस्साको प्रनतशतः
बोिपत्रमा हस्ताक्षर गनय आथधकाररकता पाएको सााेदार
सदस्र्को नामः
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५. ववविर् वववरण सम्बन्धी फारम
ववगत(पनछल्िो)३वषयकोववविर्वववरण) ने .रु .मा( पेश गनुयहोस ज। मान्र्ता प्राप्त िेिापरीक्षकबाि िेिापरीक्षण
गररएको ववविर् वववरण अनुसार नकारािमक िुद सम्पवि (Negative Networth) दे खिएको फमय/कम्पनीको बोिपत्र
स्वीकार गररने छै न।
वववरण

पटहिो बषय

दोको बषय

तेको बषय

वासिात अनुसारको वववरण(Information from Balance Sheet)
िम्मा सम्पनत
(Total Assets)
िम्मा दानर्िव
(Total Liabilities)
िुद सम्पनत
(Net Worth)
चािू सम्पनत
(Current Assets)
चािू दानर्िव
(Current Liabilitis)
आम्दानी–वववरण अनुसार (Information from Income Statement)
िम्मा आम्दानी
(Total Revenue)
कर अनघको नाफाः
(Profit Before Taxes)
कर पनछको नाफाः
(Profit After Taxes)
दे हार्अनुसारको, ववगत ३ बषय वा माथथ तोककए बमोजिम बषयको, ववविर् वववरणको वासिात), सम्बजन्धत सम्पूणय
टिप्पणीहरु, र आम्दानी–वववरण सटहत(, प्रनतलिवप संिग्न गररएको छः


ववविर् वववरण प्रमाणपत्र प्राप्त िेिापरीक्षकद्वारा िेिा परीक्षण गररएको हुनु पदयछ



ववविर् वववरणसंग सम्बजन्धत सम्पण
ू य िेिा टिप्पणीहरु सटहतको पण
ू य ववविर् वववरण हुनु पदय छ



ववविर् वववरणहरु समाप्त िएका आथथयक बषयहरुको र िेिा परीक्षण गररएको हुनु पदय छ (र्हाँ
आंलशक अवथधको ववविर् वववरण माग गररएको होइन र िर्स्ता आंलशक अवथधका वविीर्
वववरण स्वीकार पनन गररने छै न । (
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६. औसत बावषयक कारोबार सम्बन्धी फारम
र्स अन्तगयत टदईने िानकारी सम्बजन्धत बषय सेवादाहीका चािु कार्य वा सम्पन्न िएका कार्यका िाथग िारी िएकाबीि
अनुसारको रकमको वावषयका कारोवार नेपािी रुपैंर्ाँमा हुनु पनेछ ।
ववगत (पनछल्िो)३ वषयको बावषयक कारोबार

(Annual Turnover Data for the Last 3 Years)
बषय

रकम (.रु .ने)

तीन वषयको िम्मा कारोबार
औसत बावषयक कारोबार

(Average Annual Turnover)
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७. ववविर् कोत सम्बन्धी फारम
र्ो ठे क्काको िाथग आवश्र्क सम्पण
ू य नगद–प्रवाह धान्नको िाथग प्रस्ताववत ववविर् कोतहरु िस्तै – तरि पँि
ू ी, दानर्िव
रटहत वास्तववक सम्पिी (Unencombered Real Asset), किाय–सीमा (Line of Credit) िगार्त अन्र् ववविर् कोतहरु
उल्िेि गनुय पनेछ । (

ववविर् कोतहरु
रकम उपिब्ध हुने कोतहरु

रकम (.रु .ने)

१
२
३

नोिः बैंकको पत्र शतय रटहतको हुनु पनेछ ।
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८. ककनारा िाग्न बाँकी वववाद/मद्
ु दा सम्बन्धी फारम
(बोिपत्रदाता वा संर्क्
ु त उपक्रममा रहे का प्रिर्ेक सााेदार सदस्र्हरुिे िनुय पनेछ ।(

बषय

वववादको ववषर्

ककनारा

िाग्न

बाँकी

ककनारा

िाग्न

वववाद/मुद्दाको रकम (ने .

वववाद/मुद्दाको रकम

(.रु

नेि–वथयको प्रनतशतमा
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बाँकी

९. ववशेष अनि
ु व सम्बन्धी फारम
बोिपत्रदाताको नामः ............................

................ लमनतः

बोिपत्र आपवान नं.....
पेि नं(... िम्मा पेिसंख्र्ाः)... .

समान प्रकृनतको ठे क्का

वववरण

ठे क्का नं
सम्ाौता लमनत
सम्पन्न लमनत
सहिाथगताको ककलसम

ठे केदार(Contractor)

िम्मा करार सम्ाौता मल्
ू र्

व्र्वस्थापन–ठे केदार

सव–कन्िक्िर

(Management Contractor)

(Sub Contractor)

मो
ु ा ====================

बोिपत्रदातािे सम्पादन गरे को
कामको वववरण
संर्ुक्त
सदस्र्को

उपक्रमको
रुपमा

सााेदार
वा

सव–

कन्िक्िर िई काम गरे को िए,

===============================

================================ %

करार सम्ाौता मूल्र्मा आफ्नो
सहिाथगताको

मात्रा

मुोा========================

उल्िेि

गनह
ुय ोस ज
िरीदकतायको नामः
िरीदकतायको ठे गानाः
िरीदकतायको िे लिफोन/फ्र्ाक्स
नंः
िरीदकतायको इमेिः

(बोिपत्रदातािे र्ो फारम, काम सम्पन्न गरे को वा काम प्रगनतमा रहे को प्रिर्ेक ठे क्काको िाथग छुपिाछुपिै िनुय पनेछ
। (
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१ ०. फोहरमैिा व्र्वस्थापन, सेवाशल्
ु क संकिन र संकलित मालसकशल्
ु ककफताय गने कार्यको ववस्तत
ू र् वववरण
ृ मल्
बोिपत्रदाताको नामः .............................................

ठे क्का नं.METRO/BHR/O/NCB/08/077/78

बोिपत्रदातािे फोहरमैिा व्र्वस्थापनगने र सेवाशुल्क संकिन गरी महानगरपालिकामा संकलित सम्पण
ु य रकम िम्मा गनुय पनेछ। सो संकलित मालसक सेवाशुल्क बाि महानगरपालिकािाई
मालसक के कनत प्रनतशत कफताय गने हो आफूिे कबोि गरे को सोको प्रनतशत मुल्र् वववरणमा स्परि उल्िेि गनुय पनेछ।बोिपत्र दातािेमुल्र् वववरण पेश गदाय ननम्न बँद
ु ाहरूमा ध्र्ान टदनु
पनेछ ।
ध्यान त्रग्रनुपन बलग्र
ु ाहरू

१ . महानगरपालिकािे तोकेको मालसक सेवाशल्
े बाि संकिन गरी संकलित सबै रकममहानगरपालिकाको
ु कको दर (अनस
ु च
ू ी २) बमोजिम ननिी सााेदारिे आफ्नो कार्यक्षत्र
िातामा दाखििा

गनप
ुय नेछ

।

बोिपत्रदातािे

कवोि

गरे को

मल्
ू र्

वववरण

पेश

गदाय

दाखििा

हुने

मालसकसेवाशल्
ु कको

रकम

बािमालसकके कनत

प्रनतशतमहानगरपालिकािाई कफताय गने होसोको प्रनतशतमल्
ू र्वववरणमा पेश गनुय पनेछ।
२. बोिपत्रदाताहरूबीच मल्
ँु ा नं. १ मा उल्िेि िएको मल्
ू र्को प्रनतस्पधाय हुँदा बद
ू र्को आधारमा हुनेछ।अथधकतम अंक ननधायरण गदाय नतनविै आ.व.को कूि र्ोगिाई
आधार मानननेछ।
३. महानगरपालिकािे छनौि िएको ननिी सााेदारिाई रकम उपिब्ध गराउँ दा बँद
ु ा नं. १ मा उल्िेखित रकम कपिा गरर बाकी रकम मालसक रूपमा उपिब्ध
गराउनेछ।

अ) आ.व. २०७७।७८ को लाधग कवोल गरे को मल्
ू य वववरण
मालसक
वववरण

क्र.सं.

ईकाई

कफताय गने
रकमकोप्रनत

कवोि गरे को मालसक प्रनतशत मूल्र् अक्षरमा

शत(अंकमा)

संकलित मालसक

सेवाशल्
ु कको रकम बाि
१

महानगरपालिकािाई

कफताय गनय कबोि गरे को

प्रनतशत

प्रनतशत

जम्मा

नामः ............................................
पदः ............................................
हस्ताक्षर/छाप ...........................................
बोिपत्रमा ..................................................................................... को.....तफयबाि हस्ताक्षर गनय अथधकार प्राप्त
लमनतः..........................................

आ) आ.व. २०७८।७९ को लाधग कवोल गरे को मल्
ू य वववरण
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कैकफर्त

मालसक
वववरण

क्र.सं.

ईकाई

कफताय गने
रकमकोप्रनत

कवोि गरे को मालसक प्रनतशत मल्
ू र् अक्षरमा

कैकफर्त

शत(अंकमा)

संकलित मालसक

सेवाशल्
ु कको रकम बाि
१

महानगरपालिकािाई

कफताय गनय कबोि गरे को

प्रनतशत

प्रनतशत

जम्मा

नामः ............................................
पदः ............................................
हस्ताक्षर/छाप ...........................................
बोिपत्रमा .....................................................................................को तफयबाि हस्ताक्षर गनय अथधकार प्राप्त.....
लमनतः..........................................

इ) आ.व. २०७९।८० को लाधग कवोल गरे को मल्
ू य वववरण
क्र.सं.

९वववरण

ईकाई

मालसक
कफताय गने

कवोि गरे को मालसक प्रनतशत मूल्र् अक्षरमा
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कैकफर्त

रकमकोप्रनत
शत(अंकमा)

संकलित मालसक

सेवाशल्
ु कको रकम बाि
१

महानगरपालिकािाई

कफताय गनय कबोि गरे को

प्रनतशत

प्रनतशत

जम्मा

नामः ............................................
पदः ............................................
हस्ताक्षर/छाप ...........................................
बोिपत्रमा .....................................................................................को तफयबाि हस्ताक्षर गनय अथधकार प्राप्त.....
लमनतः..........................................
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१ १ . बोिपत्र िमानत
(नेपाि रार् बैंकबाि ‘क’हेणीको इिाित प्राप्त वाखणज्र् बैंकिे आफ्नो िेिरप्र्ाडमा र्ो नमन
ू ा अनस
ु ारको बोिपत्र िमानत
िारी गनुय पनेछ ।(
(बोिपत्र िमानत िारी गने बैंकको, कार्ायिर् वा शािाको, नाम र ठे गाना उल्िेि गनह
ुय ोस ज। (
लमनतः

(लमनत िेख्नुहोस)ज

िािदाहीः (महानगरपालिकाको नाम र

ठे गाना िेख्नह
ु ोस)ज

बोिपत्र िमानत नंः .....................(नम्बर िेख्नुहोस)ज
ही

िसिाई र्सपनछ) (बोिपत्रदाताको नाम िेख्नह
ु ोस)ज .................“बोिपत्रदाता” िननने छ िे िर्स कार्ायिर् (

िसिाई र्सपनछ) (महानगरपालिकाको नाम िेख्नुहोस).................
“महानगरपालिका” िननने छबाि प्रकालशत बोिपत्र
ज

(

िसिाई र्सपनछ) (िेख्नुहोस.ज बोिपत्र आपवानको सूचना नं)....... .आपवानको सूचना नं“सूचना” िननने छबमोजिम बोिपत्र (
पेश गनय इिछुक रहे को हामीिे िानकारी पार्ौं ।
बोिपत्र सम्बन्धी शतय बमोजिम बोिपत्रदातािे पेश गने बोिपत्रसाथ बोिपत्र िमानत पनन पेश गनय अननवार्य रहे को व्र्होरा
हामीिे थाहा पार्ौं ।
बोिपत्रदातािे

हामीिाई

अनरु ोध

गरे कोिे, हामी

बैंकको

नाम

िेि)...............
नह
ज
ु ोस ज(,तपाँईसमक्ष

िम्मा

रकम

मा नबढ्ने गरी (रकम अक्षरमा िेख्नुहोस)(
, बोिपत्रदातािे बोिपत्रको
ज रकम अङ्कमा िेख्नुहोस)........................................
ज
शतय अनुसारको ननम्न दानर्िव उल्िङ्घन गरे को व्र्होरा िुिाई र्स बैंक समक्ष तपाईंिे उक्त बोिपत्र िमानत वापतको
रकम आपूतीकतायिाई िुक्तानी टदन लिखित रुपमा माग गनुय िएमा, तपाईंको पटहिो लिखितमाग बमोजिम ननःशतय िुक्तानी
टदनेछौंः
(क(

बोिपत्रदातािे, बोिपत्र पेश गने ननवेदनमा उल्िेि गरे को बोिपत्र मान्र् हुने अवथधलित्र आफुिे पेश गरे को बोिपत्र
कफताय लिएको िन्ने, वा

(ि(

बोिपत्र मान्र् हुने अवथध लित्रै बोिपत्रदाताको बोिपत्र स्वीकृत गरे को सच
ू ना टदएपनछः ठे क्का कार्ायन्वर्न

(१ )

गनय असफि िएको वा अस्वीकार गरे को िन्ने, वा बोिपत्रदातािाई ननदे शनमा उल्िेि िए बमोजिम कार्य (२)–सम्पादन
िमानत पेश गनय असफि वा अस्वीकार गरे को िन्ने ।
ननम्न अवस्थामा र्ो बैंक िमानतको म्र्ाद समाप्त हुनेछः
(कर्टद बोिपत्रदाता सफि बोिपत्रदाता िई ननििे करार सम्ाौता गरे को सम्ाौताको प्रनतलिवप हामीिे प्राप्त गरे को र

(

बोिपत्रदाताको ननदे शन बमोजिम तपाईंको नाममा कार्य–सम्पादन िमानत िारी गरे पनछ; वा
(िर्टद बोि (पत्रदाता सफि बोिपत्रदाता निए ननम्न लमनतमध्र्े पटहिो लमनतमाः तपाईंिे सफि बोिपत्रदाताको नाम (१ ),
बोिपत्रदातािाई िानकारी गराएको पत्र।सूचनाको प्रनतलिवप हामीिे पाएपनछ; वा बोिपत्रदाताको बोिपत्रको मान्र् हुने
लमनत िेख्नुहोस) ... टदन अथायत ज (३०) अवथध सककएको तीसीज गते पछे । (

(२)

र्सथय, र्ो िमानत वापतको रकम िुक्तानीकोिाथग हामीिे हाम्रो कार्ायिर्मा माथथ उल्िेि गररएको लमनतलित्र तपाईंको
माग–पत्र प्राप्त गररसकेको हुनु पनेछ ।
नामः ..........................................................................
पदः .............................................................................
हस्ताक्षरः ......................................................................
....................................................................... को तफयबाि र्ो बोिपत्र िमानतमा हस्ताक्षर गनय अथधकार प्राप्त व्र्जक्त
लमनतः

...................................
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िाग – २
आवश्र्कता सम्बन्धी वववरण

(Schedules of Requirements)
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15.लण्ड ५: आवपयकिासम्बन्धी वववरण
१ . फोहरमैिा व्र्वस्थापन तथा सम्बद्ध सेवाहरु सथू च
(List of Solid Waste Management and Related Services)
फोहरमैिा व्र्वस्थापन तथा सम्बद्ध सेवाहरु र्ो सथ
ू चको उद्दे श्र्, बोिपत्रदातािे, महानगरपालिकाको माग बमोजिम आफ्नो
बोिपत्रमा समावेश गनुप
य ने प्रिर्ेक फोहरमैिा व्र्वस्थापन तथा सम्बद्ध सेवाहरुको बारे मा संक्षक्षप्त िानकारी गराउनु र
पररमाणहरुको बारे मा िानकारी टदनु हो । आवश्र्कता सम्बन्धी वववरणको अंगको रुपमा, फोहरमैिा व्र्वस्थापन तथा
सम्बद्ध सेवाहरु र्ो सूची करार सम्बन्धी कागिात हुने िएकोिे, र्ो पनन करारको एक अंग हुनेछ । महानगरपालिकािे

फोहरमैिा व्र्वस्थापन तथा सम्बद्ध सेवाहरु र्ो सथ
ू च तर्ार पारी आवश्र्कता सम्बन्धी वववरणको अंगको रुपमा राख्नु
पनेछ ।
फोहरमैिा व्र्वस्थापन तथा सम्बद्ध सेवाहरु सूची एकीकृत प्र्ाकेि िएको हुनािे बोिपत्रदातािे कुनै एक कार्यको िाथग
मात्रै बोिपत्र पेश गनय पाउने छै न र िर्सरी पेश िएको बोिपत्र स्वीकार गररने छै न।
आइिम
नं

फोहरमैिा

वडा/वस्ती/सडकहरु

व्र्वस्थापन

पिक(Freqeucey)

पररमाण

तथा
सम्बद्ध
सेवाहरुको
नाम
१

लेत्र १ (Zone 1 ): वडा नम्बर १ ,२,३,४ र ५

घरदै िोको
फोहरमैिा
व्र्वस्थापन

 वडा नं.१ को

टठमरू ा बाहे कका सम्पण
ू य

 मख्
ु र् बिार क्षेत्रमा

घरदै िोबाि

हप्तामा ६ टदन र ननस्केको िनत

क्षेत्रहरु

अन्र्

 वडा नं. २,३,४ र ५ का सम्पण
ू य क्षेत्रहरु

सम्बजन्धत

क्षेत्रमा

सबै फोहरमैिा

िोि

ववकास संस्थाहरूको
समन्वर्मा

तोककए

बमोजिम हुने
२

सडक

सफाइ

लेत्र १ (Zone 1 ): वडा नम्बर १ ,२,३,४ र ५
र

िर्सबाि

 िार्न्सचोकबाि पल्
ू चोकसम्म
 महानगरपालिकाको

ननस्केको



हप्तामा ६(छ) टदन

सडक सफाइ र
िर्सबाि

ननदे शन

ननस्केकासबै

बमोजिमका अन्र् सडकहरू

फोहरको

तोककएका सबै

फोहरको

व्र्वस्थापन

व्र्वस्थापन
 महानगरपालिकािे

तोकेका

अन्र्



हप्तामा १ (एक) टदन

सडकहरू
३

सावयिननक
स्थि
सफाई
िर्सबाि

र

लेत्र १ (Zone 1 ): वडा नम्बर १ ,२,३,४ र ५
 क्र्ाम्पाचौर

 १ ५ टदनमा १ पिक

तोककएका सबै
सावयिननक
स्थि सफाइ र

 पव
ू -य पजश्चम रािमागय
 नहरमा फालिएका फोहरहरू
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िर्सबाि

ननस्केको
फोहरको
व्र्वस्थापन
४

फोहरमैिा
को
वगीकरण र
पुन प्रर्ोग

 महानगरपालिकािे

तोकेका

अन्र्

ननस्केका
फोहरको

सावयिननक स्थिहरू

व्र्वस्थापन

लेत्र १ (Zone 1 ): वडा नम्बर १ ,२,३,४ र ५
 फोहर न्र्नु नकरणका िाथग घरदै िोमा

फोहर वगीकरण र पन
ु प्रर्ोगको िाथग
घरधुरीिाई उिप्रेररत गने
 संकिन

वा

सबै

स्थानान्तरण

केन्ोमा

फोहरको वगीकरण र पन
ु प्रर्ोग गने।

 चौमालसक

रुपमा

अन्तरकृर्ा गनप
ुय ने।
 दै ननक

प्रर्ोग

रुपमा
गनय

फोहरहरु

पन
ु ः
सककने

छुपर्ाई

 सबै

वडामा
कजम्तमा
एउिा
अन्तरकृ

िर्सको व्र्वस्थापन

र्ा

गने।

गनप
ुय ने।
 पन
ु ः

प्रर्ोग
गनय
सककने
सबै
फोहरहरु।
५

सेवाशुल्क
संकिन

लेत्र १ (Zone 1 ): वडा नम्बर १ ,२,३,४ र ५
 फोहरमैिा व्र्वस्थापनको सेवा पग
ु ेका

सबै घरधुरी, पसि, कार्ायिर् आटदबाि
मालसक

सेवा

शल्
ु क

महानगरपालिकाको

संकिन

िातामा

गरी
िम्मा

गने।
६

समन्वर् र
सहकार्य

लेत्र १ (Zone 1 ): वडा नम्बर १ ,२,३,४ र ५
 आइिम

नं१

., २, ३, ४ र ५ मा

उजल्िखित कार्य गनय िोि ववकास
संस्था, उद्र्ोग वाखणज्र् संघ, उद्र्ोग
संघ, महानगरपालिका र सम्बजन्धत
अन्र्

ननकार्हरुसंग

समन्वर्

सहकार्य गनप
ुय ने।

र

 मालसक

रूपमा संकिन िएको

सेवाशुल्क सबै।

संकिन गने
 संकिन िएको रकम

एक हप्तालित्र िम्मा
गनप
ुय ने।
 चौमालसक

रुपमा

अन्तरकृर्ा गनप
ुय ने।

 सबै

वडामा
कजम्तमा
एउिा
अन्तरकृ
र्ा
गनप
ुय ने।
 सहमनत

कार्म
िएका
सबै
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कार्यहरू
गने

फोहरमहला व्यवतथापनको लेत्र र आवपयकिा
(Zonning of Waste Management Services)
र्ो क्षेत्र वविािनको उद्दे श्र्फोहरमैिा व्र्वस्थापनिाई सेवा प्रदार्क ननिी ननकार्हरूवीच प्रनतस्पधायको माध्र्मबाि प्रिावकारी
बनाउनु हो। आवश्र्कता सम्बन्धी वववरणको अंगको रुपमार्ोक्षेत्र वविािन करार सम्बन्धी कागिात हुने िएकोिे, र्ो पनन
करारको एक अंग हो ।

लेत्र नम्बर १ (Zone 1)
(१ ) समेत्रटएका वडाहरू

अ) वडा नम्बर १ दे खि ५ सम्म
(२) आवपयक जनशिति

अ) प्रमि
ु ब्र्वस्थापक
 संख्र्ा १ िना
 लशक्षाः कजम्तमा स्नातक तह उतीणय
 अनि
ु वः कजम्तमा ३ वषय

आ) सहार्क ब्र्वस्थापक
 संख्र्ा १ िना
 लशक्षाः

१ ०+२ उतीणय

 अनि
ु वः कजम्तमा २ वषय

इ) वातावरण ववद ∕ईजन्िननर्र


संख्र्ा १ िना



लशक्षाः कजम्तमा सम्बजन्धत ववषर्मा न्स्नातक तह उतीणय



अनि
ु वः कजम्तमा ३ वषय

ई) सप
ु रिाईिरहरू
 संख्र्ा ३ िना(एक िना वरररठ सप
ु रिाइिर सटहत)
 लशक्षाः

SLC उतीणय

 अनि
ु वः कजम्तमा २ वषय

उ) सरसफाई मिदरु हरू
 हे ल्पर २४ िना
 सडक सफाइ मिदरु ६ िना
 लशक्षाः सामान्र् साक्षर
 अनि
ु वः अनि
ु वीिाई ववशेष दापर्ता

ऊ) िेिापाि
188

 संख्र्ा १ िना
 लशक्षाः कजम्तमा १ ०+२ उतीणय
 अनि
ु वः कजम्तमा १ वषय

ऋ) कम्प्र्ि
ु र अपरे िर
 संख्र्ा १ िना
 लशक्षाः कजम्तमा १ ०+२ उतीणय
 अनि
ु वः कजम्तमा १ वषय

ऌ) सेवा शल्
ु क संकिकहरू
 संख्र्ा १ ० िना
 लशक्षाः कजम्तमा एसएिसी उतीणय
 अनि
ु वः अनि
ु वीिाई ववशेष दापर्ता

ऍ) कार्ायिर् सहर्ोगी र सरु छागाडय
 संख्र्ा २ िना
 लशक्षाः सामान्र् साक्षर
 अनि
ु वः अनि
ु वीिाई ववशेष दापर्ता

ऎ) चािकहरू
 संख्र्ा १ २ िना
 लशक्षाः ड्राइलिगं िाइसेन्स,सामान्र् साक्षर
 अनि
ु वः कजम्तमा १ वषय
(३) ढुवानीका साधनहरू

अ) ठुिो िर्ाक्िर
 संख्र्ा१ ०विा

वा
अ) कम्प्र्ाक्िर- ५ विा

आ) सानो िर्ाक्िर
 संख्र्ा२ विा
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वा
अ) टिपर- ६ विा

२.

डेलििरी र काम–सम्पन्न गने तालिका

(Delivery and Completion Schedule)
ति उजल्िखित लमनत, अवथध, र स्थानमा डेलििरी गररनेछः
िाईन

फोहरमैिा

पररमाण

एकाई

बोिपत्र सम्बजन्ध

आइिम

व्र्वस्थापनको

वववरणमा

नं

वववरण

तोककएको

सम्पन्न हुने समर्
चाँडोमा

स्वीकार्य

अजन्तम गन्तव्र्

बोिपत्रदाता
िे

प्रस्ताव

गरे को
डेलििरी
टदने समर्
बोिपत्रदा)
तािे
(पने

!

@

#

$

%

^

&

१

घरदै िोको

घरदै िोबाि

िन

महानगरपालिका

हप्तामा ६

टदनको

फोहरमैिा

ननस्केको िनत सबै

िे

टदनववहान

व्र्वस्थापन

फोहरमैिा

स्थिमा संकलित

७

फोहरमैिा

दे खि

तोकेको

बिे

४

*
बिे

सम्म

ववसियन गने।
२

सडक सफाइ र

तोककएको

सबै

िन

िर्सबाि

सडकको

ननस्केको

िर्सबाि ननस्केको

स्थिमा संकलित

ववहान

फोहरको

सबै फोहरहरु

फोहरमैिा

बिे दे खि

सफाइ र

व्र्वस्थापन
३

हप्तामा ६

िे

टदन

तोकेको

टदनको
४

बिे

७ सम्म

ववसियन गने।

सावयिननक

तोककएको

स्थिको सफाई

सावयिननक

र

स्थिको

िर्सबाि

महानगरपालिका

सबै

िन

सफाइ र

महानगरपालिका

हप्तामा ६

टदनको

िे

टदन

५

तोकेको

स्थिमा संकलित

ववहान
बिे दे खि

ननस्केको

िर्सबाि ननस्केको

फोहर

फोहरको

सबै फोहरहरु

गने।

ववसियन

बिे

७ सम्म

व्र्वस्थापन
४

फोहरमैिाको

घरधरु ी,

वगीकरण र पुन
प्रर्ोग

पसि,

अन्तर

घरदै िो

सेवा

चार

चार

कार्ायिर् आटदिाई

कक्रर्ा

पुगेको

सबै

मटहनामा

मटहनाम

फोहर वगीकरण र

संख्र्ा

घरधुरी,

एक पिक

ीा

पुन प्रर्ोगको िाथग

पसि,

कार्ायिर् आटद।

उिप्रेररत गने

190

पिक

एक

िनुय

स्थानान्तरण

वा

टदन

वा

टदनटदनै

टदनटदनै

वगीकरण स्थि

वगीकरण स्थिमा
संकलित

स्थानान्तरण

फोहरको

वगीकरण गने
५

सेवा

शुल्क

संकिन

फोहरमैिा

रूपैर्ा

व्र्वस्थापन

सेवा

पुगेको

घरधुरी,

पसि,

कार्ायिर्

आटदबाि

 सेवा

सबै

घरधुरी, रूपमा

दै ननक
रूपमा

पसि,
कार्ायिर्

सेवा

आटद

शुल्क संकिन गरी

 तोककएको

महानगरपालिकाको
िातामा

पग
ु ेको दै ननक

िम्मा

दररे ि अनस
ु ार

गने।

 संकलित

सबै

रकम

बाि

सेवा
संकिन

शल्
ु क
गरी

महानगरपालि
का
६

समन्वर्
सहकार्य

र

िोि

ववकास

संस्था,उद्र्ोग
वाखणज्र्

संख्र्ा

समन्वर्,अन्तरकज

चार

चार

ररर्ा बैठक

मटहनामा

मटहनाम

एक पिक

ीा

संघ,

पिक

महानगरपालिका र
सम्बजन्धत

एक

अन्र्

ननकार्हरुसंग
समन्वर्

र

सहकार्य गने
(स्तम्ि (column) १ दे खि ७ सम्म िरी आवस्र्क िानकारी टदनुहोस ज । (

(डेलििरी टदने अवथध ) .........................................“ठे क्का प्रदान गने सूचना टदएको लमनतबाि”, वा करार सम्ाौतामा
हस्ताक्षर गरे को लमनतबाि”) शुरु हुनेछ । (
(प्रिर्ेक प्र्ाकेिको िाथग डेलििरी र काम–सम्पन्न गने तालिका तर्ार पानुह
य ोस ज ।(
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३. प्राबबथधक स्पेलशकफकेशन
(Technical Specification)
र्ो प्राबबथधक स्पेलशकफकेशनको उद्दे श्र्, महानगरपालिकािाई आवस्र्क िएको फोहरमैिा व्र्वस्थापन तथा सम्बद्ध
सेवाहरुको प्राबबथधक ववशेषताहरुको वववरण टदनु हो । आवश्र्कता सम्बन्धी वववरणको अंगको रुपमा, र्ो प्राबबथधक
स्पेलशकफकेशन करार सम्बन्धी कागिात हुने िएकोिे, र्ो पनन करारको एक अंग हो । महानगरपालिकािे प्रिर्ेक ठे क्काको
िाथग प्राबबथधक स्पेलशकफकेशन तर्ार पारी आवश्र्कता सम्बन्धी वववरणको अंगको रुपमा राख्नु पनेछ ।
आइिम

फोहरमैिा

व्र्वस्थापन

नं.

र सम्बद्ध सेवाको नाम

प्राबबथधक वववरण, स्पेलशकफकेशन, र स्िाण्डडय
वववरण

बोिपत्रदातािे
उल्िेि गने (सबै पूरा

आवश्र्कता

िएको/आंलशक

पूरा

िएको/परू ा िएको)
!

@

१

घरदै िोको

फोहरमैिा

व्र्वस्थापन

#

$

%

लमथहत फोहर ननस्कने र

कार्यतालिका

कुटहने फोहरको मात्रा कम

कुटहने नकुटहने फोहर

िएको

छुपिा छुपिै संकिन

बनाई

गनप
ुय ने।
२

सडक सफाइ र िर्सबाि

सडक

ननस्केको

िएपनन

फोहरको

व्र्वस्थापन

फोहर

सफाई

ननर्लमत

टदउँ सो

सडकमा

सडक

र्दाकदा

दे खिने

फोहर

गरे को।
३

स्थिको

सावयिननक

सफाई

िर्सबाि

पर्ायप्त सफाई निएको।

ननस्केको

स्थिहरूमा

फोहरमैिाको

सफाई

गरी

संकिन

कार्यतालिका

बनाई

सावयिननकस्थिहरू

फोहरको

सफाई

व्र्वस्थापन
४

बनाई

गनुप
य ने।

सावयिननक
र

कार्यतालिका

गरी

फोहर

संकिन गनुप
य ने।
वगीकरण

र पुन प्रर्ोग

 घरदै िोस्तरमा वगीकरण

र पन
प्रर्ोगको िाथग
ु
पर्ायप्त

उिप्रेरणा

 घरदै िोस्तरमा

वगीकरण र पन
ु
प्रर्ोगको

िाथग

उिप्रेररत गनप
ुय ने।

निएको

फोहरको  संकलित फोहरको

 संकलित

वगीकरण र पन
ु प्रर्ोग
ननर्लमत निएको

वगीकरण र पन
ु
प्रर्ोग

ननर्लमत

गनुय पने।
५

सेवा शुल्क संकिन

तोककएको
सेवाशुल्क

दरिन्दा
उठ्ने

कम

गरे को

र

सोको दार्रालित्र कररब ७०
प्रनतशत घरधरु ी, पसि र
कार्ायिर्

आटदमात्र

समेटिएको।

न्र्ुनतम दर अनुसार
सेवाशुल्क
हुनु

पने,

९०

प्रनतशत वा सोिन्दा
बोी घरधुरी, पसि र
कार्ायिर्
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उठाएको

आटद

सेवाशुल्कको
दार्रामा ल्र्ाउनप
ु ने।
६

समन्वर् र सहकार्य

िोि ववकास संस्था, उद्र्ोग

समन्वर्

वाखणज्र्

सहकार्यमा बद्
ृ थध हुनु

संघ,

महानगरपालिका

र

सम्बजन्धत
ननकार्हरुसंग

र

पने।

अन्र्
समन्वर्

र

सहकार्य कम िएको।
(स्तम्ि (Column) १ दे खि ४ सम्म िरी आवश्र्क िानकारी टदनुहोस ज । (

४.

सञ्चािकहरूको ब्र्जक्तगत वववरण

र्ो वववरण हरे क संचािकको छुपिाछुपिै िरी पेश गनुय पनेछ।
सञ्चािकहरूको ब्र्जक्तगत वववरणको उद्दे श्र् फोहरमैिा व्र्वस्थापन तथा सम्बद्ध सेवाहरु प्रवाह गनय सञ्चािकहरू कविको
अनि
ु वी र र्ोग्र् छन ज िनेर पिा िगाउनु हो। आवश्र्कता सम्बन्धी वववरणको अंगको रुपमा, र्ी वववरणहरु करार सम्बन्धी
कागिात हुने िएकोिे, र्ो पनन करारको एक अंग हो । तसथय, सञ्चािकहरूिे ननम्न ोाँचामा आफ्नो सही ब्र्जक्तगत वववरण
तर्ार गरी बोिपत्र सम्बन्धी कागिातको अंगको रुपमा समावेश गनुय पनेछ ।
क) सञ्चािकको नामः
ि) उमेर (वषयमा):
ग) ठे गानाः
घ) राजरिर्ता:
त्र) लशक्षाः
च) सञ्चािकको रूपमा कार्य गरे को अवथध (वषयमा):
छ) सञ्चािकको है लसर्तमा सम्पादन गरे का प्रमुि कार्यहरू:
ि) आवद्ध िएका अन्र् संस्था र फमय/कम्पनीहरू(र्टद कुनै छन ज िने):
ा) सञ्चािक बाहे क अन्र् िूलमकामा ववगतमा गररएका सम्बजन्धत प्रमुि कार्यहरू:
प्रमाणीकरण (Certification)
आफ्नो क्ान र ववश्वासका आधारमा र्स्मा उल्िेि गररएका वववरणिे मेरो र्ोग्र्ता र अनुिवको सही थचत्रण गदय छ िन्ने
ब्र्होरा प्रमाखणत गदय छु।

सञ्चािकको दस्तितः .................................................
लमनतः....................................................
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५.

प्रस्ताववत कमयचारीहरूको ब्र्जक्तगत वववरण

र्ो वववरण प्रमि
ु ब्र्वस्थापक, सहार्क ब्र्वस्थापक,सप
ु रिाइिर, िेिापाि, कम्प्र्ि
ु र अपरे िर, सेवाशुल्क संकिकहरूको
छुपिाछुपिै वववरण िरी पेश गनुय पनेछ। अन्र् कमयचारीको एउिा फारम (EXEL SPREAD SHEET) मा िरी उपिब्ध गराउन
सककनेछ।
प्रस्ताववत कमयचारीहरूको ब्र्जक्तगत वववरणको उद्दे श्र् फोहरमैिा व्र्वस्थापन तथा सम्बद्ध सेवाहरु प्रवाह गनय प्रस्ताववत
कमयचारीहरू कविको अनि
ु वी र र्ोग्र् छन ज िनेर पिा िगाउनु हो। आवश्र्कता सम्बन्धी वववरणको अंगको रुपमा, र्ी
वववरणहरु करार सम्बन्धी कागिात हुने िएकोिे, र्ो पनन करारको एक अंग हो । तसथय, बोिपत्रदातािे ननम्न ोाँचामा

प्रस्ताववत कमयचारीहरूको ब्र्जक्तगत वववरण तर्ार गरी बोिपत्र सम्बन्धी कागिातको अंगको रुपमा समावेश गनुय पनेछ ।
क) प्रस्ताववत पदः
ि) कमयचारीको नामः
ग) उमेर (वषयमा):
घ) ठे गानाः
त्र) राजरिर्ता:
च) लशक्षाः
छ) सम्ब्नथधत तालिमः
ि) कार्य अनि
ु व(कुन कुन संस्था/ फमय/कम्पनीहरूमा कनत कनत वषय कार्य गरको?):
ा) सम्पादन गरे का प्रमुि कार्यहरू:
ञ) आवद्ध िएका अन्र् संस्था र फमय/कम्पनीहरू(र्टद कुनै छन ज िने):
प्रमाणीकरण (Certification)
आफ्नो क्ान र ववश्वासका आधारमा र्स्मा उल्िेि गररएका वववरणिे मेरो र्ोग्र्ता र अनुिवको सही थचत्रण गदय छ िन्ने
ब्र्होरा प्रमाखणत गदय छु।

प्रस्ताववत कमयचारीको दस्तितः .................................................
लमनतः....................................................
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िाग – ३
करारका शतयहरु, र
करार सम्बन्धी फारामहरु

(Conditions of Contract and Contract Forms)
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16.लण्ड – ६
(क)

सामान्य शियहरू (General Condition of Contract/GCC)
1.47 १ .पररभाोा

१ ननम्नलिखित शव्द र कथनको अथय ति उल्िेि गररए अनुसार हुनेछः १ .

(क (“करार” िन्नािे महानगरपालिका र ननिी सााेदारबीच िएको, र्सपनछ सम्बोधन गररने करार सम्बन्धी
कागिात िगार्त सम्पण
ू य संिग्न वववरण, अनस
ू च
ू ी, र र्सअनस
ु ार समाबबरि अन्र् सबै कागिातहरु सटहतको
सम्ाौता िन्ने बुझ्नु पदय छ ।
(ि (“करार सम्बन्धी कागिात” िन्नािे सम्ाौतामा उल्िेि गररएका कागिातहरु नतनीहरुमा हुने संशोधन )
िन्नेबुझ्नु पदय छ । (सटहत

(ग (“करार मल्
ू र्” िन्नािे सम्ाौतामा तोककए बमोजिम ननिी सााेदारिाई िक्
ु तानी टदनु पने रकम र करार
अनुसार सो मूल्र्मा थवपने रकम र करार अनुसार गररने समार्ोिन, वा करार अनुसार सो मूल्र्बाि घिाईने
रकम समेत िन्ने बझ्
ु नु पदय छ ।
(घ (“टदन” िन्नािे क्र्ािेण्डरमा उल्िेि िएको टदन िन्ने बुझ्नु पदय छ ।
(त्र (“व्र्वस्थापन" िन्नािे करारमा उल्िेि िएका शतयहरु बमोजिम ननिी सााेदारिे महानगरपालिकािाई
फोहरमैिा र सम्बद्ध सेवाहरूको व्र्वस्थापन गनुय िन्ने बुझ्नु पदय छ ।
(च (“सम्पन्न” िन्नािे करारमा उल्िेि िएका शतयहरु बमोजिम ननिी सााेदारद्वारा फोहरमैिा र सम्बद्ध
सेवाहरुको व्र्वस्थापन सम्बन्धी दानर्िव पूरा गनुय िन्ने बुझ्नु पदय छ ।
(छ (“सामान्र् शतयहरु” िन्नािे करारका आधारिूत शतयहरुिन्ने बुझ्नु पदय छ ।
(ि (“फोहरमैिा व्र्वस्थापन” िन्नािे
१ ) घरदै िोबाि फोहरको संकिन, वगीकरण, पुनः प्रर्ोग, ोुवानी र सुरक्षक्षत ववसियन,
२) सडक सफाई र िर्सबाि ननस्केको फोरको संकिन, वगीकरण, पुनः प्रर्ोग, ोुवानी र सुरक्षक्षत ववसियन,
३) सावयिननक स्थिहरूको सफाई र िर्सबाि ननस्केको फोहरको संकिन, वगीकरण, पुनः प्रर्ोग, ोुवानी
र सरु क्षक्षत ववसियन, तथा
४) महानगरपालिका र ननिी सााेदारवीच सहमनत िएका सम्बजन्धत अन्र् कार्यहरूको गने गराउने कार्य
िन्ने बझ्
ु नु पदय छ ।
(ा (“महानगरपालिकाको दे श” िन्नािे करारका ववशेष शतयहरु मा तोककएको दे श िन्ने बुझ्नु

(एसलसलस)

पदय छ ।
(ञ (“महानगरपालिका” िन्नािे ववशेष शतयहरूमा तोककएका फोहरमैिा र सम्बद्ध सेवाहरुको व्र्वस्थापनिरीद
गने ननकार् .....................पालिकाकार्ायिर् िन्ने बुझ्नु पदय छ ।
(ि (“सम्बद्ध सेवाहरु” िन्नािे फोहरमैिा व्र्वस्थापनसँग िोडडएका
१ )फोहरमैिा व्र्वस्थापन सेवाशुल्क संकिन गरी महानगरपालिकाको िातामा िम्मा गने कार्य, २)
फोहरमैिा

व्र्वस्थापनका

सम्बन्धमा

सरोकारवािाहरूसँग

गररने

समन्वर्

र

सहकार्य

तथा

३)

महानगरपालिका र ननिी सााेदारवीच सहमनत िएका सम्बजन्धत अन्र् सेवाहरू प्रवाह गने गराउने
कार्यहरू िन्ने बुझ्नु पदय छ ।
(ठ (“ववशेष शतयहरू” िन्नािे करारका ववशेष शतयहरु िन्ने बुझ्नु पदय छ ।
(ड (“सव–कन्िर्ाक्िर” िन्नािे ननिी सााेदारिे आफूिे गनुय पने फोहरमैिा व्र्वस्थापनको केही अंश कार्य
गनय वा सम्बद्ध सेवाहरुको कुनै अंश कार्ायन्वर्न गनय सव–कन्िर्ाक्िरमा टदएको कुनै प्राकृनतक व्र्जक्त,
प्राइिेि वा सरकारी ननकार्, वा माथथ उल्िेखित व्र्जक्त वा ननकार्हरुको समह
ू र नतनीहरुको कानन
ू ी
उिराथधकारी वा, स्वीकार्य अलिहस्तान्तरण(Permitted Assigns) िन्ने बुझ्नु पदय छ ।
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(ो (“ननिी सााेदार“िन्नािे करार अनुसारको कार्य सम्पादन गनयमहानगरपालिकािे बोिपत्र स्वीकार गरी
सम्ाौतामा नाम उल्िेि गरे को कुनै प्राइिेि फमय वा कम्पनी वा नतनीहरूको समूह वा सरकारी ननकार्, वा
माथथ

उल्िेखित

व्र्जक्त

वा

ननकार्हरुको

समूह

र

नतनीहरुको

कानूनी

उिराथधकारी

वा, स्वीकार्य

अलिहस्तान्तरण(Permitted Assigns) ।
(ण (“सरकार” िन्नािे नेपाि सरकार िन्ने बुझ्नु पदय छ ।
(त (“साईि” िन्नािे करारको ववशेष शतयमा नाम उल्िेि गररएको स्थान िन्ने
बुझ्नु पदय छ ।

(िहाँ र्ो शव्द िागू हुन्छ)

(थ)"सेवा शुल्क संकिन" िन्नािे महानगरपालिकािे तोकेको दर बमोजिम सेवादाहीहरूबाि संकिन गररने सेवा
शुल्क र संकलित सेवा शुल्क महानगरपालिकाको िातामा िम्मा गने कार्य िन्ने बुझ्नु पदय छ।
1.48 २.करार सम्बन्धी कागजाि

सम्ाौतामा टदईएको प्राथलमकता अनुसार हुने गरी, करार सि
ृ ना गने सम्पूणय कागिातहरु

(र िर्सका अंशहरु)

एकअकयसंग सम्बजन्धत, एक अकयको पूरक, र सामुटहक रुपमा व्र्ाख्र्ा गनय सककने आशर्िे राखिएका छन ज ।

1.49 ३.जालसाजी र ीजटाचार

३१ . ठे क्काको

िाथग

प्रनतरपधायमा

सामेि

हुने

वा

करार

कार्ायन्वर्नको

लसिलसिामा

ननिी

सााेदार

लरिाचारिन्र्(Currupt), िािसािीिन्र् (Fraudulent), लमिेमतो (Collusive), करकापिन्र् (Coercive)कार्य वा
बाधाववरोधिन्र् (Obstructive) गनतववथधमा संिग्न िएको महानगरपालिकािाई िागेमा, १ ४ टदनको सूचना टदई
महानगरपालिकािे ननिी सााेदारसंगको ठे क्का अन्त गनय सक्नेछ र र्सरी ठे क्का अन्त िएको अवस्थामा
दफा ३४बमोजिम हुनेछ १ . ।

३रपालिकाको अन्र् कुनै अथधकारहरु कुण्ठेत नहुने गरीर्स करार अन्तगयतका महानग २., नेपाि सरकारिे वा

महानगरपालिकािेबोिपत्रदाता/ननिी सााेदारिाई उसिे गरे को ननम्न कार्यहरु र िर्सको गाजम्िर्यता अनुरुप
तीन बषयसम्म कािोसथू चमा राख्न सक्नेछः (३)
(कर्टद ननिी सााेदार (िे करार कार्ायन्वर्नको लसिलसिामा गम्िीर त्रुिी गरे को वा करार अन्तगयतको आफ्नो
दानर्िव परू ा नगरे को प्रमाखणत िएमा; र्ो उपदफाको प्रर्ोिनको ननलमि ननम्न शव्दहरुिाई ननम्न अनस
ु ार
पररिावषत गररनेछः
(१ लरिाचारिन्र् व्र्वहार िन्नािे अकय पक्षको कक्रर्ाकिापिाई अनथ
ु चत ( प्रिाव पने गरी प्रिर्क्ष वा
परोक्ष तवरबाि केही टदन प्रस्ताव गनुय वा टदनु वा लिनु वा प्राप्त गने इिछा व्र्क्त गनुय िन्ने बुझ्नु
पदय छ;
(२िािसािीपूणव्य र्वहार िन्नािे आथथयक वा अन्र् कुनै फाईदाको िाथग वा आफ्नो दानर्िवबाि पजन्छने (
उद्दे श्र्िे िानािान वािापरबाही ों गिे कुनै काम गनुय वा नगनु,य वा ाुठो वववरण टदनु वा टदन प्रर्ास
गनुय कार्य िन्ने बुझ्नु पदय छ;
(३लमिेमतो िन्नािे दई
ु वा दई
ु िन्दा बोी पक्षहरू बीच कुनै अकय पक्षको कामिाई अनुथचत तवरबाि (
प्रिाववत गने उद्दे श्र्िे गररने वा गररएको प्रबन्ध िन्ने बुझ्नु पदय छ ।
(४र िन्नािे कुनै पक्षको कामिाई अनुथचत प्रिाव पाने उद्दे श्र्िे प्रिर्क्ष वा परोक्ष करकापिन्र् व्र्वहा (
र्ाउन -र्ाउने वा क्षनत वा हानी पु-ककलसमबाि कुनै अकय पक्ष वा ननिको सम्पविमाथथ क्षनत वा हानी पु
धम्की टदने कार्य िन्ने बुझ्नु पदय छ;
(५बाधावव (रोधिन्र् गनतबबथध िन्नािेः
(ककलरिाचार (, िािसािी, करकाप वा लमिेमतो सम्बन्धी व्र्वहारमाथथ नेपाि सरकार वा दात ृ
पक्षद्वारा गनय िगाइएको वा गररएको छानबबनिाई बाधा पर्
ु ायउने टहसाबिे ननर्तबस सारित
ू तथ्र्
सामादी नाश गने (प्रमाण), ाुिो वववरण तर्ार पाने, तथ्र् बंग्र्ाउने वा िुकाउने; वा छानववनसंग
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सम्बजन्धत िानकारी टदनबाि कसैिाई रोक्ने वा छानववनको प्रकक्रर्ा अबरुद्ध पाने ननर्तिे धम्काउने,
हतोिसाही पाने, वा तसायउने कार्य, र
(ि बोिपत्रदातािाई ननदे शनको दफा (३२५र जिलसलसको दफा

५. िे महानगरपालिका वा नेपाि

सरकार/दात ृ पक्षिाई प्रदान गरे को ननरीक्षण र िेिापरीक्षण गनय पाउने अथधकारिाई कुजण्ठत पाने
कक्रर्ाकिाप िन्ने बुझ्नु पदय छ ।
३र्स करार अन्तगयतका महानगरपालिकाको अन्र् कुनै अथधकारहरु कुण्ठेत नहुने गरी

३., नेपाि सरकारिेवा

महानगरपालिकािे बोिपत्रदाता/ननिी सााेदारिाई उसिे गरे को आचरणको ननलमि ननम्न कार्यहरु र िर्सको
गाजम्िर्यता अनरु
ु प एक बषयसम्म कािोसथ
ू चमा राख्न सक्नेछः (३) दे खि तीन (१ )
(क बोिपत्रदातािाई (ननदे शनको दफा ३२. मा उल्िेि गररएको कुनै काम बोिपत्रदातािे गरे को प्रमाखणत
िएमा,
(ििे करार कार्ायन्वर्नकोर्टद बोिपत्रदाता ( लसिलसिामा गम्िीर त्रुिी गरे को वा करार अन्तगयतको आफ्नो
दानर्िव पूरा नगरे को वा सम्पन्न गरे को काम करारमा उल्िेि गररए बमोजिमको गुणस्तरको निएको प्रमाखणत
िएमा ।

1.50 ४.व्याख्या

४ववषर् वा प्रसंगिे अकय अथय निागेमा१ ., एकवचनिे बहुवचन र बहुवचनिे एकवचन िन्ने बुााउनेछ ।
४सम्ाौता समदमा २.

महानगरपालिका र ननिी सााेदारबीच िएको सम्ाौता नै समदमा करार िएको हुँदा र्सिे करार िएको
लमनतिन्दा अगाडी पक्षहरुबीच िएको

सबै संचारहरु, वाताय र समादारीहरु िाई र्ो

(लिखित र मौखिक दब
ु ै)

करार सम्ाौतािे प्रनतस्थापन गनेछ ।
४.३ संशोधन
लिखित रुपमा िएको, लमनत िि
ु ेको, करारसंग प्रिर्क्ष सम्बन्ध िएको र प्रिर्ेक पक्षको आथधकाररक प्रनतननथधिे
हस्ताक्षर गरे को संशोधन वा िेररएसन मात्र सदर हुनेछ ।
४.४ अथधकार सुरक्षक्षत गररएको
(क(सामान्र् शतयहरुको दफा ४.४(ि)

अनुसार हुनेगरी, करारका कुनै पनन सेवा र शतयहरु िागू गनय कुनै

लशथथिता दे िाउने, छुि टदने, वा तीव्रता दे िाउने वा एक पक्षिे अकय पक्षिाई समर् टदंदा, करार अन्तगयतको

अकय पक्षको अथधकारिाई संकुथचत पाने, असर गने वा ननषेध गने काम हुने छै न र र्सैगरी कुनै एक पक्षिे
कुनै अथधकार िर्ाग गरे मा वा करार उल्िङ्घन गरे मा, िर्सपनछको सबैमा अथधकार िर्ाग गरे को वा करार
ननरन्तर रुपमा उल्िङ्घन िएको माननने छै न ।
(िकुनै पक्षिे करार अन्तगयतको आफ्नो कुनै अथधकार (, शजक्त, वा उपचार सम्बन्धी हकिर्ाग गनय चाहे मा
लिखित रुपमा गनुय पनेछ । िर्स्तो िर्ाग पत्रमा लमनत िि
ु ेको हुनु पनेछ र सम्बजन्धत पक्षको आथधकाररक
प्रनतननथधिे हस्ताक्षर गरे को हुनु पदय छ । साथै आफ्नो अथधकार र कुन हदसम्म िर्ो अथधकार आफूिे िर्ागेको
हो सो स्परि िुिाउनु पदय छ ।
४.५बचाउ
र्टद र्ो करारको कुनै व्र्वस्था वा शतय िागू गनय ननषेध िएमा वा बदर िएमा वा कार्ायन्वर्न गनय नसककने
िएमा; िर्स्तो ननषेध, बदर, वा कार्ायन्वर्न हुन नसक्ने िएको कारणिे करारमा रहे का अरु व्र्वस्था वा
शतयहरुको बैधता, र कार्ायन्वर्नमा कुनै असर पने छै न ।
1.51 ५.भाोा

५१ . करार िगार्त करारसंग सम्बजन्धत ननिी सााेदार र महानगरपालिकाबीच आदान प्रदान हुने सम्पूणय पत्राचार
र कागिातहरु ववशेष शतयहरूमा तोककएको िाषामा हुनेछ । अन्र् िाषामा िेखिएका सहार्क कागिात र

मुटोत सामादीहरु पनन, नतनीहरुका सान्दलियक अंशहरु ववशेष शतयहरूमा तोककएको िाषामा गररएको हुबहु
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अनुवाद सटहत, करारको अंगको रूपमा रहन सक्नेछन ज र र्स्तो अबस्थामा, करारको व्र्ाख्र्ाको प्रर्ोिनको
ननलमि अनुवाटदत अंशिाई मान्र्ता टदईनेछ ।
५तोककएको िाषामा अनुवाद गनय िाग्ने सम्पूणय िचय र अनुवादमा रहे को अरपस्िताको कारण उिपन्न हुने

२.

हन गनुय पनेछ ।िोखिम ननिी सााेदारिे ब

1.52६.संयुति उपक्रम, कन्सोत्रटय यम वा एशोोशएसन
६१ . र्टद ननिी सााेदार संर्क्
ु त उपक्रम, कन्सोटिय र्म, वा एशोलशएसन िए, करारमा िएका व्र्वस्थाहरु परू ा गनय
महानगरपालिकाप्रनत सबै पक्षहरु सामूटहक रुपमा र छुपिाछुपिै रुपमा पनन उिरदार्ी हुनेछन ज; र आफ्नो संर्ुक्त
उपक्रम, कन्सोटिय र्म, वा एशोलशएसनिाई प्रनतननथधिव गनय आफूमध्र्ेबाि एउिा पक्षिाई आवश्र्क अथधकार

सटहतको प्रनतननथध तोक्नु पदय छ, एक्िै वा संर्ुक्त उपक्रमको सदस्र्को रुपमा एक बोिपत्रदातािे र्ौिा मात्र
बोिपत्र पेश गनय पाउँ नेछ । संर्ुक्त उपक्रम, कन्सोटिय र्म, वा एशोलशएसनको बनावि वा सो सम्बन्धी
व्र्बस्थाहरुमा महानगरपालिकाको पूव–य स्वीकृती ववना कुनै पररवतयन गनय पाईनेछैन ।
1.53७.सूचना
७करार अनुसार एक पक्षिे अकय पक्षिाई टदने कुनै पनन सूचनाहरु ववशेष शतयहरूमा तोककएको ठे गानामा

१.

लिखित रुपमा टदनुपछय ।“लिखित रुपमा” िन्नािे सम्बजन्धत पक्षिे बुाक
े ो प्रमाण सटहतको लिखित रुपमा
संचार िएको िन्ने बुझ्नु पदय छ ।
७ सूचना बुाक
े ो लमनत वा सूचनामा तोककएको लमनत मध्र्े पनछल्िो लमनतदे खि सो सूचना प्रिावकारी हुनेछ ।

1.54 ८.लागह
ू ु ने कानून

८िागू हुनेछ र सोही अनुसार व्र्ाख्र्ा गररनेछ । र्ो करार नेपािको कानून अनुसार

२.

१.

1.55९. वववाग्र समाधान

९महान १ .गरपालिका र ननिी सााेदारिे र्ो करार अन्तगयत आफूबीच उिपन्न कुनै असमादारी वा वववादिाई
अनौपचाररक प्रिर्क्ष वातायद्वारा आपसी सहमनतमा समाधान गनय र्थासंिव कोलशश गनुय पदय छ ।
९) मादारी वा वववाद आपसी सहमनतमा समाधान गनय शुरु गरे को तीसर्टद िर्स्तो अस २.३०टदन लित (ीजर पनन
आपसी सहमनतमा समाधान गनय सफि निए, ववशेष शतयहरूमा उल्िेि गररएको औपचाररक संर्न्त्रद्वारा
समाधानको िाथग पेश गनुय पदय छ ।
1.56 १ ०.व्यवतथापनको लेत्र

१ ० ववशेष शतयहरूमा उल्िेि िएअनुसार हुनेगरीफोहरमैिा र सम्बद्ध सेवाहरुको १ .व्र्वस्थापन, िण्ड–५
मा उल्िेि िए अनुसार हुनेछ । (आवश्र्कता सम्बन्धी वववरण)

१ ०करारमा अन्र्था व्र्वस्था िएकोमा बाहे क २., करारमा स्परि नतोककएको िएतापनन करार अन्तगयतको फोहरमैिा
व्र्वस्थापन र सम्बद्ध सेवा डेलििरी वा सम्पन्न गनय आवश्र्क पने िनन स्परि रुपमा अन्दाि गनय सककने
आईिमहरु समेत व्र्वस्थापन क्षेत्र लित्र पदय छन ज ।
1.57 १ १ .डेोलभरी

१ १ मा

उल्िेि

िए

अनुसार

हुनेगरी

३१ .१ सामान्र्

शतयहरुको

उपदफा

सेवाहरूकोव्र्वस्थापनसम्पन्न गने कार्य, िण्ड–५ मा राखिएको डेलििरी र

१ ., फोहरमैिा

र

सम्बद्ध

(आवश्र्कता सम्बन्धी वववरण)

काम सम्पन्न गने तालिकीा मा तोककए अनस
ु ार हुनेछ ।

1.58१ २.तनजी सााेग्रारको ग्रातयत्व

१ २ननिी सााेदारिे १ ., सामान्र् शतयहरुकोदफा १ ० बमोजिम व्र्वस्थापन क्षेत्र लित्र पने, र सामान्र् शतयहरुको दफा
१ १ बमोजिम डेलििरी र काम सम्पन्न गनुय पने तालिका बमोजिम, सम्पूणय फोहरमैिा
व्र्वस्थापन गनुय पदय छ ।
1.59१ ३.महानगरपाोलकाको ग्रातयत्व
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र सम्बद्ध सेवाहरुको

१ ३ फोहरमैिा र सम्बद्ध सेवाहरुको १ .व्र्वस्थापनको आपूनतय गने सम्बन्धमा, ननिी सााेदारिे नेपािको सावयिननक
ननकार्बाि अनुमनत (परलमि), स्वीकृनत, र आर्ात अनुमनत िगार्त अन्र् िाईसेन्सहरु लिनु पने िएमा,
महानगरपालिकािे ननिी सााेदारिाई िर्स्तो अनुमनत वा स्वीकृती र्थासक्र् नछिो र उथचत समर्लित्र प्राप्त
गनयआफ्नो तफयबाि सक्दो प्रर्ास गनुय पदय छ ।
१ ३ बमोजिमको आफ्नो दानर्िव पूरा गने सन्दियमा िाग्ने १ ३.१ सामान्र् शतयहरुकोउपदफा २.सम्पूणय िचयहरु ननिी
सााेदारिे व्र्होनुय पनेछ ।
1.60 १ ४.करार मूल्य

१ ४सम्ाौतामा उल्िेि िएको मल्
ू र् र करार बमोजिम सो मल्
ू र्मा थवपने रकम र करार अनस
ु ार गररने

१.

समार्ोिन, वा करार अनुसार सो मूल्र्बाि घिाईने रकम समेत गरे र हुन आउने मूल्र् करार मूल्र् हो ।

१ ४करार अन २.ीुसार ननिी सााेदारिे डेलििरी गरे को फोहरमैिा व्र्वस्थापन र सम्पादन गरे को सम्बद्ध सेवाहरुको
िाथग िगाउने मूल्र् आफूिे कबोि गरे को मूल्र्िन्दा लिन्न हुनु हुँदैन तर, ववशेष शतयहरूमा उल्िेि िए
अनुसारको कुनै मूल्र् समार्ोिनिाई िने अपवादको रुपमा लिईनेछ ।
1.61 १ ५.भुतिानीका शियहरु

१ ५करार मूल्र् नेपािी मुोामा िुक्तानी गररनेछ । १ .
१ ५ननिी सााेदारिे िुक्तानीको िाथग लिखित रुपमा अनुरोध गनुय पदय छ र िर्स्तो अनुरोधको साथमा आफूिे
सम्पादन गरे को गरे को फोहरमैिाव्र्वस्थापन र सम्बद्ध सेवाहरुको वववरण

२.

सटहतको (उपर्ुक्त िएसम्म)

मालसक वविक (इन्ावाईस), र सामान्र् शतयहरुको दफा १ १ बमोजिम पेश िएका कागिातहरु समावेश गनुय
पनेछ । िुक्तानीको िाथग ननिी सााेदारिे करार बमोजिमको आफ्नो सम्पूणय दानर्िवहरु पूरा गरे को हुनुपदय छ
।

१ ५ननिी सााेदारिे वविक पेश गरे को वा िुक्तानीको िाथग अनुरोध गरे को र महान ३.गरपालिकािे िर्सिाई
संाौता बमोजिम स्वीकृत गरी बोीमा तीस टदनलित्र िक्
ु तानी टदनु पदय छ । (३०)
1.62१ ६.कर र भन्सार महशूल
१ ६ करार अनस
ु ार १ .कार्य गनयका िाथग ननिी सााेदारिे प्रचलित कानन
ु अनस
ु ार नतनुय पने सम्पण
ू य कर, िन्सार
महशूि शुल्क, िाइसेन्स आटद िस ज (अनुमनत)ता सम्पूणय शुल्कहरु प्रनत ननिी सााेदार पण
ू य रुपिे उिरदार्ी
हुनेछ ।

1.63१ ७कायय सम्पाग्रन जमानि .
१ ७) ननिी सााेदारिे ठे क्का स्वीकृनतको सूचना पाएको पन्प १ .१ ५टदनलित्र (, करार अनुसारको कार्य सम्पादन गने
प्रिर्ािूनतको िाथग, ववशेष शतयहरूमा तोककए अनुसारको रकम कार्य सम्पादन िमानत राख्नु पनेछ।
१ ७िमानत बापत राखिएको रकम कार्य सम्पादन २., करार अनुसारको कार्य सम्पादन गनय ननिी सााेदार असफि
िएको कारण महानगरपालिकािाई कुनै हानी िएमा िर्स्तो हानीको क्षनतपूनतय स्वरुप महानगरपालिकािाई
िुक्तानी टदनु पदय छ ।
१ ७कार्य स ३.म्पादन िमानत नेपािी रुपैर्ाँमा वा महानगरपालिकािाई मान्र् हुने र िुल्िा रुपमा सिही गनय
सककने अन्र् कुनै मुोामा, महानगरपालिकािे ववशेष शतयहरूमा तोककटदए अनुसारको फारम प्रर्ोग गरी िारी
गररएको हुनु पनेछ ।

१ ७कार्य सम्पादन िमानत ४., ननिी सााेदारिेकरार अनुसारको आफ्नो दानर्िव, वारे ण्िी सम्बन्धी दानर्िव समेत
टदनलित्र महानगरपालिकािे कार्य

(३०) परू ा गरे को लमनतिे तीस (था उल्िेि िएकोमा बाहे ककरारमा अन्र्)

सम्पादन िमानत फुकुवा गरी ननिी सााेदारिाई कफताय गनेछ ।
1.64 १ ८प्रतिोलवप सम्बन्धी अधधकार .

१ ८१ .ननिी सााेदारिे महानगरपालिका समक्ष पेश गरे को तथ्र्ाङ्क र िानकारीहरु िएका कागिात िगार्त अन्र्
सामादीहरुमाथथको प्रनतलिवप अथधकार ननिी सााेदारमा नै ननटहत रहनेछ , वा र्टद िर्स्तो सामादी, लसधै वा
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कुनै ननिी सााेदार माफयत कुनै तेको पक्ष

फोहरमैिा)व्र्वस्थापनको ननिी सााेदार िगार्तिे (

महानगरपालिका समक्ष पेश गरे को िए प्रनतलिवप अथधकार िर्स्तो तेको पक्षमा नै ननटहत रहनेछ ।
1.65१ ९गोीय सूचनाहरु .
१ ९महानगरपालिका र ननिी सााेदारिे गोप्र्ता कार्म राख्नु पदय छ र प्रिर्क्ष वा अप्रिर्क्ष तवरबाि अकय पक्षिे १ .
पेश गरे को करारसंग सम्बजन्धत कागिातहरु(Documents), तथ्र्ाङ्क (Data), वा अन्र् सूचनाहरु; िर्स्तो सूचना
करार हुनु अगावै, करार हुँदाको बित वा करार समाप्त िएपनछ वा करार तोडडएपनछ पेश गररएको िएतापनन;
सम्बजन्धत पक्षको लिखित सहमनत ववना कुनै तेको पक्षिाई उपिब्ध गराउनु हुँदैन । तर, ननिी सााेदारिे
महानगरपालिकाबाि पाएको कागिात, तथ्र्ाङ्क, वा अन्र् सच
ू नाहरु, सब–कन्िर्ाक्िरिाई करार अन्तगयतको
काम पूरा गनय आवश्र्क हुने िनत उपिब्ध गराउन सक्नेछ र र्स्तो अबस्थामा ननिी सााेदारिे

सब–

कन्िर्ाक्िरबाि, सामान्र् शतयहरुको दफा १ ९ अन्तगयत ननिी सााेदारिे पािना गनुय पने सरहको गोप्र्ता
कार्म राख्ने प्रनतबद्धता लिनु पदय छ ।
१ ९रसंग असम्बजन्धत अन्र् कुनै पनन प्रर्ोिनका िाथग महानगरपालिकािे ननिी सााेदारबाि प्राप्त गरे को करा २.
कागिात, तथ्र्ाङ्क, वा अन्र् सूचनाहरु उपर्ोग गनुय हुँदैन । र्सैगरी, ननिी सााेदारिे पनन महानगरपालिकाबाि

प्राप्त गरे को कागिात, तथ्र्ाङ्क, वा अन्र् सूचनाहरु करार अन्तगयतको काम पूरा गनय आवश्र्क पने डडिाईन,
िरीद, वा अन्र् कार्य वा सेवाको िाथग बाहे क अन्र् प्रर्ोिनका िाथग उपर्ोग गनुय हुँदैन।

१ ९अन्तगयतका दानर्िवहरु ननम्न अबस्था १ ९.२र

१ ९.१ सामान्र् शतयहरुको उपदफा

(कसंस्था वा दात ृ पक्षको सहर्ोगमा संचालित आर्ोिनाको

३.मा िागू हुने छै नः

करारको ववविर् व्र्बस्थापनमा सहिाथग कुनै (

हकमा दात ृ पक्षिाई उपिव्ध गराउनु परे मा;
(िर्स उप्रान्त (, पक्षहरुको त्रि
ु ी ववनै, सावयिननक अथधकार क्षेत्रलित्र प्रवेश गरे मा;
(ग िानकारी हुँदाको बित (नै कुनै पक्षिे प्राप्त गररसकेको िनन प्रमाखणत गनय सककने िएमा र अकय पक्षबाि
प्रिर्क्ष वा अप्रिर्क्ष तवरबाि पटहिे नै प्राप्त नगरे को िएमा, वा

(घगोप्र्ता कार्म गनुय पने दानर्िव निएको कुनै तेको पक्षबाि उक्त पक्षिे कानूनी रुपमा प्राप्त गरे कोमा

(

।
१ ९सामा ४.न्र् शतयहरुको दफा१ ९ िे फोहरमैिा व्र्वस्थापन वा र्सको केही िागसंग सम्बजन्धत करार हुनु अनघ
नै पक्षहरुिाई प्रदान गररएको गोप्र्ता सम्बन्धी व्र्वस्थामा कुनै पनन प्रकारिे पररमाियन गने छै न।

१ ९ करारको समाजप्त वा करार तोडडएको अबस्थामा पनन १ ९सामान्र् शतयहरुको दफा

५. कार्म रहने छ ।

1.66 २०सव .–कन्ट्रयातटमा त्रग्रनेबारे

२० र्टद ननिी सााेदारिे बोिपत्रमा उल्िेि निएको करार अन्तगयतका कुनै फोहरमैिा १ .व्र्वस्थापन वा सम्बद्ध
सेवाहरु सव–कन्िर्ाक्िमा टदएमा, सोको लिखित सूचना महानगरपालिकािाई टदनुपनेछ । सव–कन्िर्ाक्िमा
टदंदैमा, ननिी सााेदारिे करार अन्तगयतको आफ्नो दानर्िव, कतयव्र्, िवाफदे टहता, वा जिम्मेवारीबाि छुिकारा
पाउने छै न ।
२०सव २.–कन्िर्ाक्ि सामान्र् शतयहरुको दफा ३ को व्र्वस्था अनुरुप हुनु पदय छ ।

1.67२१ )तिर( तपेोशफफकेशन र तटाण्डडय .
२१ प्राबबथधक स्पेलशकफकेशन १ .

(कननिी सााे (दारिे फोहरमैिा र सम्बद्ध सेवाहरुको व्र्वस्थापन प्राबबथधक स्पेलशकफकेशन र करारका अन्र्
व्र्वस्था अनरु
ु प िएको सनु नजश्चत गनुय पनेछ ।
(िमहानगरपालिकािे आफैं वा अन्र् कसैद्वारा तर्ार पाररएको कुनै ( र्ोिना, डडिाईन, तथ्र्ाङ्क,
स्पेलशकफकेशन वा अन्र् कागिात, वा िर्सपनछका अन्र् कुनै संशोधनका सम्बन्धमामहानगरपालिकािाई
िानकारी टदएर िर्सप्रनत आफ्नो जिम्मेवारी निएको घोषणा गनयसक्तछ ।
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(ग र्स करार अन्तगयत आपूनतय गररने फोहरमैिा र सम्बद्ध सेवाहरुको (व्र्वस्थापन िण्ड–५ आवश्र्कता )
अनुरुप हु (स्तर) मा िोजिएको स्िाण्डडय (सम्बन्धी वववरणनु पदय छ

२१ तोकेर करार सोही अनुरुप कार्ायन्वर्न हुनु पने व्र्वस्था गररएको रहे छ र्टद करारमा कुनै कोड र स्िाण्डडय २.

िने, िर्स्तो कोड र स्िाण्डडयको संस्करण वा पररमाजियत संस्करण, िण्ड–५ (आवश्र्कता सम्बन्धी वववरणमा (
तोककए अनुसार हुनेछ । करार कार्ायन्वर्नकोक्रममा, िर्स्तो कोड र स्िाण्डडयमा र्टद कुनै पररवतयन िएमा

िर्स्तो पररवतयन महानगरपालिकाबाि स्वीकृनत लिएर मात्र िागू गनुय पदय छ र सामान्र् शतयहरुको दफा ३२
बमोजिम गनुय पदय छ ।
1.68२२ .ढुवानीब्यवतथाहरु
२२ करारमा तोककएको अजन्तम गन्तव्र्सम्म फोहरमैिा १ .सुरक्षक्षत तररकािेपु जर्ाउन आवश्र्क हुने गरी ननिी
सााेदारिे फोहरमैिा ोुवानी गनुय पनेछ । फोहरमैिा व्र्वस्थापन ओसारपसारको क्रममा, फोहरमैिा
व्र्वस्थापनिाई िथािावी तवरिे र्ताउता सादाय वा कुनै ठाउँ मा राख्दा समेत फोहरमैिा ब्र्वजस्थत तररकािे
रािेको हुनु पनेछ ।

1.69२३ाबमा .

२३शतयहरूमा अन्र्था व्र्वस्था िएकोमा बाहे क ववशेष १ ., करार अन्तगयत फोहरमैिा व्र्वस्थापन गदायहुन सक्ने

हानी नोक्सानीको िाथग पूणय रुपमा, िुल्िा रुपमा सिही गनय सककने मुोामा, ववशेष शतयहरूमा तोककए बमोजिम,
ननिी सााेदारिे बबमा गनय सक्नेछ ।

1.70२४ढुवानी .
२४ १ .ववशेष शतयहरूमा अन्र्था व्र्वस्था िएकोमा बाहे क, फोहरमैिा व्र्वस्थापन ोुवानी गने दानर्िव ननिी
सााेदारको हुनेछ।

1.71 २५)जालच( तनररलण र पररलण.

२५ महानगरपालिकािाई कुनै व्र्र्िार नपने गरी फोहरमैिा र सम्बद्ध सेवाहरुको १ .व्र्वस्थापनको, िण्ड–५
आवश्र्कता सम्बन्धी वव)वरणवा ननररक्षण आफ्नै िचयमा /मा उल्िेि िए अनुसारको सम्पूणय पररक्षण र (
गनय गराउनु पदय छ ।
२५ फोहरमैिा २.व्र्वस्थापनको ननररक्षण र पररक्षण, ववशेष शतयहरूमा तोककए बमोजिम, ननिी सााेदार वा उसको
सव–कन्िाक्िरको हाता, डेलििरी टदने ठाँउ र वा फोहरमैिा/व्र्वस्थापनको अजन्तम गन्तव्र्, वा नेपािलित्रको
अन्र् कुनै ठाँउमा हुन सक्नेछ । सामान्र् शतयहरुको उपदफा २५बमोजिम ३., फोहरमैिा व्र्वस्थापनको ननररक्षण

र पररक्षण ननिी सााेदार वा उसको सव–कन्िाक्िरको हातामा गररएको िण्डमा, आवश्र्क सम्पूणय सुबबधा र
सहर्ोग िगार्त ड्रईङ्ग, र उिपादनसंग सम्बजन्धत तथ्र्ाङ्कहरु महानगरपालिकािाई कुनै व्र्र्िार नपने गरी
सम्बजन्धत ननररक्षकिाई उपिब्ध गराउनु पदय छ ।
२५/मा उल्िेि िएको ननररक्षण र २५.२सामान्र् शतयहरुको उपदफा

३.वा पररक्षणमामहानगरपालिका वा उसद्वारा

ननर्ुक्त प्रनतननथधिाई उपजस्थत हुने अथधकार रहनेछ र र्सरी महानगरपालिका वा उसद्वारा ननर्ुक्त प्रनतननथध
उपजस्थत हूँदा सो वापतको उसको सम्पूणय िचय िस्तैः लमण िचय (िागत र), दै ननक िचय आटद महानगरपालिका
आँफैंिे व्र्होनुय पदय छ ।

२५ननररक्षण र पररक्षणको िाथग ननिी सााेदार तर्ार िएपनछ ४., िर्स्तो ननररक्षण र पररक्षण गररने स्थान र
समर् िोलि ननिी सााेदारिे महानगरपालिकािाई उथचत तवरिे अथदम सूचना टदनु पदय छ । महानगरपालिका
वा उसद्वारा ननर्क्
ु त प्रनतननथधिाई ननररक्षण र पररक्षणको िाथग उपजस्थत हुन सम्बजन्धत कुनै तेको पक्ष वा

उिपादकको कुनै अनुमनत वा सहमनत आवश्र्क पने िए, िर्स्तो अनुमनत वा सहमनत ननिी सााेदारिे लिईटदनु
पनेछ ।
२५ करारमा उल्िेि निएको तर फोहरमैिा ५.व्र्वस्थापनको ववशेषता र कार्य सम्पादन, करार अन्तगयतको प्राबबथधक
स्पेलशकफकेशन, कोड र स्िाण्डडयहरु अनरु
ु प छन ज िनन सनु नजश्चत गनय आवश्र्क िएमा, महानगरपालिकािे ननिी
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सााेदारिाई कुनै पनन प्रकारको ननररक्षण र पररक्षण गनय िगाउन सक्नेछ । र्स्तो पररक्षण रवा ननररक्षण /
गदाय िागेको उथचत िचय िने करार मूल्र्मा थप्नु पदय छ । र्सको अनतररक्त, र्टद िर्स्तो पररक्षण रवा /
अततग वाननिी सााेदारको करार/ननररक्षणिे उिपादनको प्रगनतको दरमा रतका अन्र् दानर्िवहरु पूरा गने
काममा बाधा पु जर्ाई उिपादन रवा करार अन्तगयतका अन्र् दानर्िवहरु परू ा गनय थप समर् िाग्ने िएमा/,
िर्स्तो समर् डेलििरी टदने समर् र काम पूरा गने समर्मा समार्ोिन गनुय पदय छ र र्सैगरी अन्र्
दानर्िवहरुमा पनन असर गने िए नतनीहरुिाई पनन समार्ोिन गनुय पदय छ ।
२५/पररक्षण र ६.वा ननररक्षण को प्रनतवेदन ननिी सााेदारिे महानगरपालिकािाई टदनु पदय छ।
२५/पररक्षण र७.वा ननररक्षणमा पास निएको वा स्पेलशकफकेशन अनरु
ु प निएको कुनै पनन फोहरमैिा व्र्वस्थापन
वा नतनका अंशहरु महानगरपालिकािे अस्वीकार गनय सक्नेछ । अस्वीकृत गररएको िर्स्तो कार्य वा नतनका
अंशहरुिाई स्पेलशकफकेशन अनुरुपको बनाउन, ननिी सााेदारिे आफ्नै िचयमा, सिर्ाउन, फेनय, वा पररवतयन गनय
सक्नेछ र ननिी सााेदारिे आफ्नै िचयमा पूनः पररक्षण रवा ननररक्षण दोहोराउनु पनेछ । र्सरी गररने पूनः /
वा नन/र पररक्षणररक्षणको सूचना सामान्र् शतयहरुको उपदफा २५ अनुसार टदनु पनेछ । ४.
२५ननिी सााेदार र्ो कुरामा आफ्नो सहमनत प्रदान गदय छ कक ८., फोहरमैिा व्र्वस्थापन वा नतनका अंशहरुको
पररक्षण रवा ननररक्षण/, वा उप–महानगरपालिका वा उसद्वारा ननर्ुक्त प्रनतननथधको उपजस्थनत, वा सामान्र्
शतयहरुको उपदफा २५अनुसार टदईएको प्रनतवेदनिे ननिी सााेदारिाई करार अन्तगयतको वारे ण्िी वा अन्र् ६.
दानर्िवहरु पूरा गनयबाि मुक्त गदै न।
1.72 २६पव
ू य तनधायररि लतिपतू िय.

२६बमोजिमको अवस्थामा बाहे क ३१ सामान्र् शतयहरुको दफा

१ ., करारमा तोककएको समर्लित्र सम्पूणय वा केही

फोहरमैिा व्र्वस्थापन र सम्बद्ध सेवाहरुको सम्पादन गनय असफि िएमा, उप–महानगरपालिकािे करार
मूल्र्बाि, प्रिर्ेक हप्ता वा टदनको िाथग ववशेष शतयहरूमा तोककएको प्रनतशत बराबरको रकम सम्पादन गनय )
कपिा गनय (टोिो िएको अवथधसम्म सक्नेछ र र्सरी कपिा गररने िम्मा रकम ववशेष शतयहरूमा तोककएको
प्रनतशतिन्दा बोी हुने छै न । र्स्तो रकम तोककएको सीमािन्दा नाध्ने अवस्था आएमा, सामान्र् शतयहरुको
दफा ३४ बमोजिम महानगरपालिकािे करार अन्त गनय सक्नेछ । र्स व्र्वस्थािे करार अन्तगयत
महानगरपालिकाको अन्र् उपचार पाउने हकिाई कुनै पनन प्रकारिे संकुथचत पाने छै न ।
1.73२७वारे ण्टी .
२७ननिी सााेदार र्ो प्रिर्ािूनत गदय छ कक करारमा अन्र्था व्र्वस्था िएकोमा बाहे क १ ., सबै फोहरमैिा
व्र्वस्थापनहरु नर्ाँ, प्रर्ोग नगररएका, र सबिन्दा पनछल्िो वा चािू मोडेिको हुनुका साथै प्रर्ोग िएका
सामादी र

डडिाईनमा नर्ाँ सुधारहरु समावेश िएका छन ज ।

२७बमोजिम हुने गरी २१ .१ सामान्र् शतयहरुको उपदफा

२., ननिी सााेदार र्ो पनन प्रिर्ािूनत गदय छ कक फोहरमैिा

व्र्वस्थापनहरु, ननिी सााेदारिे कुनै काम गरे को वा नगरे को कारणिे

वा डडिाईन, प्रर्ोग िएका सामादी, र

कार्य–कुशिताको कारण उिपन्न हुन सक्ने िराबीबाि मुक्त छन ज र नेपािको चािू अवस्थामा सामान्र् प्रर्ोगको
िाथग उपर्ुक्त छन ज ।

२७ववशेष शतयहरूमा अन्र्था व्र्वस्था िएकोमा बाहे क ३., फोहरमैिा व्र्वस्थापन वा िर्सको केही िाग तोककएको )
तोककएको स्थानमा डेलििरी गरी स (अवस्थामाीजवीकार गरे को ववशेष शतयहरूमा अन्र्था व्र्वस्था िएकोमा
बाहे क बाह्र

मटहनासम्म

वारे ण्िीको अवथध कार्म रहनेछ । (१ २)

२७कुनै िराबी पिा िाग्ने बबविकै ४., िर्स्तो िराबीको प्रकृनत र िर्स्को िेटिएसम्मका प्रमाणहरु सटहत,
महानगरपालिकािे ननिी सााेदारिाई तुरुन्तै सूथचत गनुय पदय छ । महानगरपालिकािे ननिी सााेदारिाई िर्स्तो
िराबीको ननररक्षण गनय संिविएसम्मको उथचत अवसर प्रदान गनुय पदय छ ।
२७िराबीको सूचना पाएपनछ ननिी सााेदारिे ववशेष शतयहरूमा तोककएको समर्लित्र ५., िराबी दे खिएको फोहरमैिा
व्र्वस्थापन वा िर्स्को िाग, महानगरपालिकािाई कुनै आथथयक िार नपने गरी, र्थासक्र् नछिो गनुय पदय छ ।
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२७िराबीको सूचना पाएपनछ ६., र्टद ननिी सााेदार ववशेष शतयहरूमा तोककएको समर्लित्र िर्स्तो िराबी सिर्ाउन
असफि िएमा, महानगरपालिकािे ननिी सााेदारकै िोखिम र िचयमा, िर्स्तो िराबी सिर्ाउन उथचत
अवथधलित्र उथचत प्रकक्रर्ा अपनाउन सक्नेछ । र्स व्र्वस्थािे करार अन्तगयत महानगरपालिकाको ननिी
सााेदारमाथथ रहे को अन्र् अथधकारहरुिाई कुनै पनन प्रकारिे संकुथचत पाने छै न ।
1.74२८)हजायना( को लतिपूतिय )प्रतिोलपी अधधकार( पेटेण्ट .
२८१ .

२८.महानगरपालिकािे उपदफा २ मा िएको व्र्वस्था बमोजिम गरे कोमा, कुनै पेिेण्ि, र्टु िलििी मोडेि,

रजिरिडय डडिाईन, िे डडमाकय, कवपराईि (प्रनतलिवप अथधकार), वा दताय गररएको अन्र् कुनै प्रकारको वा अन्र्
कुनै प्रकारिे सम्ाौता गदायको बित अजस्तिवमा रहे को बौद्थधक सम्पविमाथथको अथधकार ति उजल्िखित
कारणिे उल्िङ्घन गरे को वा उल्िङ्घन गरे को दावी गररएको कारणिे महानगरपालिकािे व्र्होनय पनय सक्ने ,
कुनै वा सबै मुद्दा, कावायही वा प्रशाशननक प्रकक्रर्ा, दावी, माग, क्षनत, हानी नोक्सानी र वारे स।प्रनतननथधको शुल्क
िगार्त अन्र् कुनै पनन प्रकृनतको िचयबाि ननिी सााेदारिे महानगरपालिका, उसको कमयचारी र अथधकृतहरुिाई
सुरक्षक्षत पानुय पदय छ र कुनै हानी नोक्सानीबाि समेत मुक्त राख्नु पदय छः
(क ननिी सााेदारिे फोहरमैिा (व्र्वस्थापन िडान गरे को वा साईि रहे को दे शमा फोहरमैिा व्र्वस्थापन
प्रर्ोग गररएकोमा,
(ि िर्स्तो फोहरमैिा (व्र्वस्थापनद्वारा उिपादन गररएका उिपादनहरु कुनै पनन दे शमा बबक्री गररएकोमा ।
तर, करारमा इङ्थगत गररएको वा करारको प्रकृनत अनुसार अनुमान गनय सककने उद्दे श्र्मा बाहे क अन्र् उद्दे श्र्
प्राप्त गनय प्रर्ोग गररएमा, र िर्स्तो फोहरमैिा व्र्वस्थापन वा सोको कुनै िाग (अवर्व), वा ननिी सााेदारिे
करार अततगत आपूनतय नगरे को कुनै उपकरण, प्िाण्ि, वा सामादीहरुसंग संर्ुक्त रुपमा वा संगसंगै कुनै
उिपादनहरु उिपादन गररएको कारणिे पेिेण्ि उल्िङ्घन हुन गएमा र्ो दफा अततगतको

(प्रनतलिपी अथधकार)

िायना वा क्षनतपहीूनतय ननिी सााेदारिे व्र्होनुय पने छै न ।

२८मा उल्िेि गररएको बबषर् अन्तगयत महानगरपालिका बबरुद्ध कुनै

२८.१ र्टद सामान्र् शतयहरुको दफा

२.

कावायही अगाडी बोाईएमा वा दावी गररएमा, िर्स्को सूचना महानगरपालिकािे ननिी सााेदारिाई तुरुन्तै टदनु
पनेछ, र ननिी सााेदारिे, आफ्नै िचयमा, महानगरपालिकाको तफयबाि िर्स्तो कावायही वा दावीको जिम्मेवारी
लिन र िर्स्तो कावायही वा दावी समाधान गनय कुराकानीगनय सक्नेछ । (नेगोलसएसन)
२८) र्टद ननिी सााेदारिे महानगरपालिकाबाि िर्स्तो सच
ू ना पाएको तीस ३.३० टदनलित्र िर्स्तो (कावायही वा
दावीको जिम्मेवारी लिई सो सम्बन्धी कावायही आफुिे अगाडी बोाउन चाहे को सूचना महानगरपालिकािाई
नटदएमा, महानगरपालिकािे, ननिी सााेदारको तफयबाि, िर्स्तो कावायही वा दावीिाई समाधानको िाथग अगाडी
बोाउन सक्नेछ ।
२८धमाननिी सााेदारको अनुरो ४., िर्स्तो कावायही वा दावी समाधानको िाथग अगाडी बोाउन महानगरपालिकािे
उपिव्ध िएसम्म सहर्ोग िुिाईटदनु पदय छ, र र्स लसिलसिामा कुनै िचय िए, िर्स्तो उथचत िचयको ननिी
सााेदारिे महानगरपालिकािाई

सोधिनाय टदनु पनेछ ।

२८कुनै पेिेण्ि ५., र्ुटिलििी मोडेि, रजिरिडय डडिाईन, िे «डमाकय, कवपराईि (प्रनतलिवप अथधकार), वा दताय गररएको
अन्र् कुनै प्रकारको वा अन्र् कुनै प्रकारिे सम्ाौता गदायको बित अजस्तिवमा रहे को बौद्थधक सम्पविमाथथको
अथधकार उल्िङ्घन गरे को वा उल्िङ्घन गरे को दावी गररएको कारणिे ननिी सााेदारिे व्र्होनय पनय सक्ने,
कुनै वा सबै मुद्दा, कावायही वा प्रशाशननक प्रकक्रर्ा, दावी, माग, क्षनत, हानी नोक्सानी र वारे स÷प्रनतननथधको शुल्क
िगार्त कुनै डडिाईन, तथ्र्ाङ्क, ड्रईङ्ग, स्पेलशकफकेशन, वा महानगरपालिका वा नीिको तफयबाि टदईएको कुनै
कागिात वा सामादीहरु वा डडिाईन वा अन्र् कुनै पनन प्रकृनतको िचयबाि महानगरपालिकािे आपूनतयकरजयता,
उसको कमयचारी र अथधकृतहरुिाई सरु क्षक्षत पानुय पदय छ र कुनै हानी नोक्सानीबाि समेत मक्
ु त राख्नु पदय छ ।
1.75२९ग्रातयत्वको

सीमा .

२९पूणय िापरवाही वा िराब ननर्तपव
य गररएको आचरण बाहे कको अवस्थामाः १ .
ू क
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(ककुनै पनन पक्ष अकय पक (ीजषप्रनत, अप्रिर्क्ष तवरको वा अनुषाङ्थगक प्रकृनतको हानी वा क्षनत, उपर्ोग गदाय
हुने क्षनत, उिपादनमा हुने क्षनत, वा नाफामा वा नाफाको मूल्र्मा हुने क्षनतप्रनत जिम्मेवार हुने छै न । तर, र्ो
व्र्वस्था ननिी सााेदारिे महानगरपालिकािाई बुााउनु पने पूवय ननधायररत क्षनतपूनतयको हकमा िने िागू हुने
छै न ।

(ि (िोिय ) करार अन्तगयत वा हानी नोक्सानी) ननिी सााेदारको महानगरपालिकाप्रनतको समद दानर्िव (
(सम्बन्धी वा अन्र् कुनै, करार मल्
ू र्िन्दा बोी हुने छै न । तर र्ो सीमा, बबथदएको उपकरणिाई ममयत गने

वा बदल्ने मूल्र् वा पेिेण्ि उल्िङ्घनको कारणबाि उिपन्न हुने क्षनतपूनतयबाि महानगरपालिकािाई िोगाउने
ननिी सााेदारको दानर्िवमा िने िागू हुने छै न ।

1.76३०कानून पररवियनको असर .

३०करारमा अन्र्था उल्िेि िएकोमा बाहे क १ ., बोिपत्र आव्हान गररसकेपनछ, नेपाि कुनै मा (साईि िएको दे श)
कानून, ननर्म, अध्र्ादे श, आदे श वा कार्यबबथध िागू िएमा, घोषणा िएमा, िारे ि िएमा, वा संशोधन िएमा
अथधकारप्राप्त ननकार्िे र्स्तो पररवतनयिाई कसरी व्र्ाख्र्ा गने र प्रर्ोग गने िन्ने कुरा समावेश गरे को )
असर पने िएमा वा सम्ाौता मल्
ू र्मा/र िर्सबाि डेलििरी गने समर् र (हुनुपदय छ, करार अन्तगयतको

ननिी

सााेदारको दानर्िव पूरा गनय ननिी सााेदारिाई असर नगने हदसम्म, असरको प्रकृनत अनुसार डेलििरी गने
समर् रवा सम्ाौता मूल्र्िाई सोही अनुपातमा घिाउनु वा बोाउनु पदय छ । र्टद/, िर्स्तो घिबोिाई सामान्र्
शतयहरुको दफा १ ४ अनुसार, मूल्र् समार्ोिनमा समावेश गररसकेको िए, थप घिे को वा बोे को रकम छुपिै
िुक्तानी टदन वा लिन सककने छै न ।
1.77३१ .काबु बाटहरको पररजस्थनत
३१ काबु बाटहरको पररजस्थनतको कारण १ ., ननिी सााेदार करार अन्तगयतको आफ्नो कार्य सम्पादन गनय टोिो िएमा
वा करार अन्तगयतको आफ्नो दानर्िव पूरा गनय असफि िएमा, ननिी सााेदारको बोिपत्र िमानत वा पूवय
ननधायररत क्षनतपूनतय वापतको रकम िफत गनय वा दोषको कारण करारको अन्त गनय पाईने छै न ।
३१ र्ो दफाको प्रर्ोिनको ननलमि २., “काबु बाटहरको पररजस्थनत” िन्नािे ननिी सााेदारको आफ्नो काबुिन्दा
बाटहरको िर्स्तो – िुन अन्दाि गनय नसककने, पन्छाउन नसककने, वा ननिी सााेदारको आफ्नो हे िचेक्राई वा
असावधानीको कारण सजृ ित निएको – पररजस्थनतिाई िनाउनेछ । िर्स्तो काबु बाटहरको पररजस्थनत िन्नािे
महानगरपालिकाको आफ्नो प्रिाव क्षेत्रलित्र िएको र्ुद्ध वा क्राजन्त, आगिागी, बाोी, महामारी, (क्वारे न्िाईनसंग
सम्बजन्धतननषेध (, र पररबहन हडताि िस्ता पररजस्थनतहरु पदय छन ज ।
३१ र्टद काबु बाटहरको पररजस्थनत सि
ृ ना िएमा ३., ननिी सााेदारिे िर्स्तो अवस्था र सोको कारण िोिी तुरुन्तै
महानगरपालिकािाई लिखित रुपमा िानकारी गराउनु पनेछ । महानगरपालिकािे लिखित रुपमा अन्र्था
ननदे शन गरे कोमा बाहे क, ननिी सााेदारिे करार अन्तगयतको आफ्नो दानर्िव, व्र्वहाररक रुपमा उपर्ुक्त
िएसम्म ननरन्तर रुपमा ननबायह गदै रहनु पदय छ, र संिव िएसम्म िर्स्तो जस्थनतको असर नपरे को कार्यहरु
सम्पादन गनय बैकजल्पक माध्र्महरुको िोजि समेत गनुय

पनेछ ।

1.78३२पररवियनको आग्रे श र करार संशोधन.
३२१ .महानगरपालिकािे कुनै पनन समर्, सामान्र् शतयहरुको दफा ७ बमोजिमको सूचना टदएर, करारको सामान्र्
क्षेत्रलित्र ननम्न अनुसारका सबै वा कुनै कुरामा पररवतयन गनय सक्नेछः
(क र्टद करार अन्तगयतका फोहरमैिा (व्र्वस्थापन महानगरपालिकाको िाथग ववशेष ककलसमिे उिपादन गनुय
पने िएमा, ड्रईङ्ग, डडिाईन, वा स्पेलशकफकेशन;
(ि फोहरमैिा (व्र्वस्थापन गने तररका;
(गडेलििरी टदने स्थान (; र
(घननिी सााेदारिे टदनुपने सम्बद्ध सेवाहरु । (
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३२ल्र्मार्टद र्स्तो पररवतयनको कारण करार मू २., वा करार अन्तगयतको कुनै कार्य सम्पादन गनय िाग्ने समर्मा
कुनै घि वा बो हुने िएमा, सोही अनुसार करार मूल्र्मा वा डेलििरी टदने वा कार्य सम्पन्न गने समर्मा वा
दब
ु ैमा आवश्र्क समार्ोिन गनुय पनेछ र सोही अनुसार करार संशोधन गनुय पनेछ । र्ो दफा अन्तगयत
समार्ोिनको िाथग ननिी सााेदारको कुनै दावी िए, ननिी सााेदारिे महानगरपालिकाबाि पररवतयनको आदे श
पाएको, तीस

टदनलित्र पेश गनुय पनेछ । (३०)

३२आवश्र्क हुन सक्ने ३., तर करारमा समावेश निएको, कुनै सम्बद्ध सेवाहरुको िाथग ननिी सााेदारिे तोक्नु

पने मूल्र्, अथदम रुपमा पक्षहरुबीच सहमनत िए अनुसार हुनु पनेछ र समान प्रकृनतको सेवाको िाथग ननिी
सााेदारिे अन्र् पक्षिाई तोकेको

1.79३३समय .–थप

मल्
ू र्िन्दा बोी हुनह
ु ु ँदैन । (िगाएको)

३३करार बमोजिमको कार्य सम्पादनको क्रममा १ ., सामान्र् शतयहरुको दफा १ १ बमोजिम समर्मै फोहरमैिा
व्र्वस्थापन डेलििरी गनय वा सम्बद्ध सेवाहरु सम्पन्न गनयमा ननिी सााेदार वा सव–कन्िाक्िरिाई कुनै
बाधाव्र्वधान आईपरे मा, ननिी सााेदारिे तुरुन्तै, र िरीद करारको म्र्ाद समाप्त हुनु कजम्तमा पनन सात
टदन अगावै (७), ोीिो िएको व्र्होरा, ोीिो हुन सक्ने अवथध र ोीिो हुनाको कारणको लिखित सूचना

महानगरपालिकािाई टदनु पनेछ । र्सरी ननिी सााेदारको सूचना पाएपनछ, व्र्बहाररक रुपिे संिविएसम्म
नछिो महानगरपालिकािे अवस्था को मूल्र्ाङ्कन गनुय पनेछ र आफ्नो स्वेिछामा ननिी सााेदारको (पररजस्थनत)
कार्य सम्पादन गने समर् थप गनुय पदय छ । र्सरीी समर् थवपएकोमा करार संशोधन गरी दब
ु ै पक्षिे र्सिाई
अनुमोदन गनुय पदय छ ।
३३अनुसारको काबु बाटहरको पजस्थनतमा बाहे क ३१ सामान्र् शतयहरुको दफा

२., ननिी सााेदारिे फोहरमैिा

र

सम्बद्ध सेवाहरुको व्र्वस्थापन डेलििरी गनय वा सम्पन्न गने आफ्नो दानर्िव परू ा गनय ोीिो गरे मा, सामान्र्
शतयहरुको उपदफा ३४बमोजिम समर् थप गररएको कुरामा सहमनत िनाएको अवस्थामा बाहे क १ .,
महानगरपालिकािे सामान्र् शतयहरुको दफा २६ अनस
ु ार पव
ू य ननधायररत क्षनतपनू तय िगाउन सक्नेछ ।
1.80३४सम्ामिा .को अन्त्य
३४िरीद सम्ाौता बमोजिम कार्य सम्पादन नगरे मा १ .
(कलिकािेमहानगरपा (, करार उल्िङ्घन गरे वापतको उपचारको अन्र् हकिाई र्थावत ज रािी, ननिी सााेदारिाई
ननििे करार उल्िङ्घन गरे को सच
ू ना टदई सम्ाौता परू ै वा आंलशक रुपमा अन्िर् गनय सक्नेछः
(१ ननिी

सााेदारिे

करा

(रमा

तोककएको

समर्लित्र, वा

सामान्र्

शतयहरुको

दफा

३३ बमोजिम

महानगरपालिकािे टदएको समर्थपको अवथधलित्र, सबै वा केही फोहरमैिा र सम्बद्ध सेवाहरूको व्र्वस्थापन
गनय नसकेमा;
वा
(२ ननिी सााेदार करार अन्तगयतका अन्र् दानर्िवहरु पूरा गनय असफि िएमा । (
(िसामान्र् शतयहरु (को दफा ३४पमा अन्िर् गरे माबमोजिम महानगरपालिकािे सम्ाौता पूरै वा आंलशक रु १ .,
महानगरपालिकािे उथचत शतय र तररका अपनाई ननिी सााेदारिे नगरे को फोहरमैिा व्र्वस्थापन वा सम्पादन
नगरे को सम्बद्ध सेवा िरीद गनय सक्नेछ र र्सरी फोहरमैिा व्र्वस्थापन वा सम्बद्ध सेवा िरीद गदाय िाग्ने
थप िचयप्रनत ननिी सााेदार जिम्मेवार हुनेछ । तर, अन्िर् नगररएको हदसम्मको बाँकी करारको सम्पादन
िने ननिी सााेदारिे ववना रोकावि िारी राख्नु पनेछ ।

(गर्टद ननिी सााेदार (, करारको िाथग प्रनतरपधाय गने वा करार कार्ायन्वर्न गने लसिलसिामा, सामान्र्
शतयहरुको दफा ३ मा पररिावषत गररएको लरिाचारिन्र्, िािसािीिन्र्, लमिेमतो, करकापिन्र् कार्य वा
बाधाववरोधिन्र् गनतबथधमा संिग्न िएकोमहानगरपालिकािे ठहर गरे मा ।
३४ िाि उजल्िएमा २.
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र्टद ननिी सााेदार िाि उल्िे मा वा ऋण नतनय नसक्ने िएमा, ननिी सााेदारिाई सूचना टदई कुनै पनन समर्
महानगरपालिकािे सम्ाौता अन्िर् गनय सक्नेछ । र्स्तो अवस्थामा, सम्ाौताको अन्िर्बाि ननिी सााेदारिे
कुनै क्षनतपूनतय पाउने छै न र सम्ाौताको अन्िर् िएपनछ सोको कारण थवपने वा थवपंदै िान सक्ने कुराहरुको
िाथग कावायही अगाडी बोाउने वा उपचार िोज्नमहानगरपालिकाको अथधकारिाई संकुथचत पाने वा असर गने
छै न ।
३४ को आधारमासवु वस्ता ३.
(कमहानगरपालिकािे (, ननिी सााेदारिाई सूचना टदई सुववस्ताको आधारमासम्ाौता पूरै वा आंलशक रुपमा
अन्िर् गनय सक्नेछ । सम्ाौता अन्िर् गरे को सूचनामा महानगरपालिकािेआफ्नो सव
ु वस्ताको िाथग सम्ाौताको
अन्िर् गरे को कुरा उल्िेि गनुय पनेछ र करार कार्ायन्वर्नको गररएको

कुन हदसम्म अन्िर् (सम्पादनको)

हो र िर्स्तो अन्िर् कटहिेदेखि िागू हुने हो िुिाउनु पनेछ ।

(ि टदन लित्र फोहरमैिा (७) सम्ाौताको अन्िर् िएको सूचना ननिी सााेदारिे पाएको सात (व्र्वस्थापन
महानगरपालिकािे, करारको शतय र मूल्र् अनुसार नै स्वीकानेछ र बाँकी फोहरमैिा व्र्वस्थापनको हकमा िनेः
(१ केही िाग तर्ार गरी करारको शतय र मूल्र् अनुसार नै डेलििरी गने (; रवा/
(२ बाँकी रहे को िनत रद्द गने र आंलशक रुपमा पूरा गरे को फोहरमैिा (व्र्वस्थापन र सम्बद्ध सेवाको िाथग
र ननिी सााेदारिे पटहिे नै सम्पादन गररसकेको कार्यको िाथग सहमनत िए अनुसारको मूल्र् ननिी
सााेदारिाई िुक्तानी टदनेछ।
३४.४ननिी सााेदारिे र्ो करार संाौताको अन्िर् गनय चाहे मा कारण िोिी ४ (चार)मटहनाको अदीम सूचना टदई
करार संाौताकोअन्िर् गनय सक्नेछ। र्सरी करार संाौताको अन्िर् गदाय महानगरपालिकािाई बुााउनु पने
कुनै पनन दानर्िव वा जिम्मेवारीहरू बाँकी हुनुहुँदैन।

३४.५दफा ३४अनुसार र्ो करा संाौताको अन्िर् गनयका िाथग ननिी सााेदारिे र्ो करार संाौताका कारण

४.

लसियना िएका नेपाि सरकार र अन्र् पक्षहरूिाई नतनुय बा
ु ाउनु पने दानर्िव वा जिम्मेवारीहरूका िाथग ननिी
सााेदार आफै सम्पूणय रूपमा जिम्मेवार रहने घोषणा गरे को हुनुपने।

३५ बमोजिमको दानर्िव वा जिम्मेवारी परू ा निएमा वा दफा ३४.४दफा

६.३४ बमोजिमको घोषणा नगरे मा वा ५.

महानगरपालिकािाई हानी नोक्सानी हुनेगरी अन्िर् गनय चाहे को पाइएमा ननिी सााेदारिे र्ो करार संाौताको
अन्िर् गनय पाउने छै न।
1.81३५समपयण . (Assignment)
३५महानगरपालिका र ननिी सााेदार दब
ु ैिे १ ., अकय पक्षको लिखित पूवय–स्वीकृनत ववना, र्स करार अन्तगयतको
आफ्ना दानर्िवहरु, पूरै वा आंलशक, अरु कसैिाई समपयण गनय पाउने छै न ।
1.82३६सेवा अवरूधध गनय नहुने .

३६ १ .र्ो करारिाई कार्ायन्वर्न गने क्रममा महानगरपालिका र ननिी सााेदारबीच कुनै वववाद उिपन्न िएमा
सोको ननहुँमा ननिी सााेदारिे सेवादाहीिे पाउने सेवामा अवरूद्ध गनय पाउने छै न। तर सेवाशुल्क ननतने
सेवादाहीिाई सेवा अवरुद्ध गनय र्सिे कुनै बाधा उिपन्न गरे को माननने छै न।

1.83३७चोटपटक उपचार लचय र त्यसको भुतिानी .
३७ १ .र्ो संाौता बमोजिमको कार्य गनयको िाथग ननिी सााेदारिे ििाएको िनशजक्तको कार्यस्थिमा हुने चोिपिक

िाग्न नटदन र कुनै कारणिे िागेमा िर्सको उपचारको िाथग ननिी सााेदार रमहानगरपालिवीच सहमनत िए
अनस
ु ारको चोिपिक उपचारको ब्र्वस्था गनुय पनेछ ।

1.84३८कमयचारी कल्याण लचय र त्यसको भुतिानी .
३८ १ .र्ो संाौता बमोजिमको कार्य गनयको िाथग ननिी सााेदारिे ििाएको िनशजक्तको कल्र्ाणको िाथग ननिी
सााेदार र

महानगरपालिकासँग सहमनत िए अनुसारको कमयचारी कल्र्ाणको िाथग िचय गनुय पनेछ ।

1.85३९जररवानार हानी नोतसानी भराउने ,सचेि गराउने .
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३९ १ .र्ो करार अनुसार गनप
ुय ने कार्यहरू सन्तोषिनक रूपमा सम्पन्न नगरे करार बमोजिम ,महानगरपालिकािे
टदएका ननदे शनहरू पािना नगरे ,महानगरपालिकािाई हानी नोक्सानी हुने काम गरे करारको प्रनतकुि कार्य ,

गरे वा करारमा निएको कार्य आफूिुशी गरे मामहानगरपालिकािे ननिी सााेदारिाई स्परिीकर लिने र सचेत
गराउन सक्नेछ।

३९.२दफा ३९ बमोजिम सचेत गराउँ दा १ .पनन िर्सको उिंघन िएमा महानगरपालिकािे तोके बमोजिमको िररवाना
नतराउन सक्नेछ।
३९.३ननिी सााेदारिे महानगरपालिकािाई हानी नोक्सानी हुने कार्य गरे मा महानगरपालिकािे िर्स्तो हानी
नोक्सानीको क्षनतपनू तय असि
ु उपर गनय सक्नेछ।

1.86४०संामिाको अवधध र अवधध थप .
४० १ .र्ो करार संाौताको अवथध लमनत २०दे खि

..............................८० को असार मसान्तसम्म हुनेछ।

४०.२दफा ४०बमोजिमको र्ो करार संाौताको अवथध समाप्त िएपनछआवश्र्कता र औथचिर्का आधारमा

१.

१ महानगरपालिकािे र्ो करार संाौताको अवथध (एक) वषयका िाथग थप गनय सक्नेछ।
1.87 ४१ संामिामा समायोजन .

४१ १ .र्ो करार संाौताको कार्ायन्वर्न गने क्रममा कुनै कारणिे गम्िीर अड्चन उिपन्न िएमा वा पररजस्थनतमा
ताजिवक पररवतयन िएमा सोको समाधानको िाथग र्ो संाौतामा आवश्र्क समार्ोिन वा हे रफेर गनय सककनेछ।
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17.लण्ड – ७
18.करारका ववशेोशियहरू
ति उजल्िखित करारका ववशेष शतयहरू को परू कको रूपमा

(सामान्र् शतयहरु) करारका सामान्र् शतयहरु (ववशेष शतयहरू)

रहने छन ज । ववशेष शतयहरु र सामान्र् शतयहरुमा रहे का कुराहरु बाखाएमा, र्समा रहे का कुराहरुिे मान्र्ता पाउनेछ ।
जिलसलस १ (ा) १ . महानगरपालिकाको दे शः नेपाि
जिलसलस १ (ञ) १ . महानगरपालिकाः .....................पालिका कार्ायिर्
जिलसलस १ (त) १ . साईिः
क्षेत्र १ (Zone 1 ):.....................पालिकाको वडा नम्बर १ ,२,३,४ र ५

तथा महानगरपालिकािे तोकेको

फोहर ववसियन स्थि
जिलसलस ५१ .

(नेपािीमा िेख्नुहोस)...
ज िाषाः

जिलसलस ७१ .

सूचना टदने प्रर्ोिनको िाथग
महानगरपालिकाको नामः .....................पालिकाको कार्ायिर्
ठे गानाः
फोन नः

िरतपुर, थचतवन
०५६५-५२१ ०८०,०५६-५२१ ०१ ३

इमेिः

vojanabmc@gmail.com

सूचना टदने प्रर्ोिनको िाथग, ननिी सााेदारको ठे गानाः ननिी सााेदारको फोन), फ्र्ाक्स, इमेि िगार्त
पूरा नाम र ठे गाना िेख्नुहोस ज ।(
ननिी सााेदारको नामः ....
ठे गानाः ...
फोन नंः ....
फ्र्ाक्स नंः ...
इमेिः ...
जिलसलस ९२.

वववाद समाधानको ककलसम ) ति टदइए बमोजिम हुनेछः (संर्न्त्र) वववाद समाधानको औपचाररक माध्र्म
(र वववरण िेख्नुहोस ज

रु १ ० करोडसम्म सम्ाौता मूल्र् िएको िरीद सम्ाौतामा िएको वववाद एड्िुडडकेिरद्वारा र सोिन्दा
बोी सम्ाौता मूल्र् िएको िरीद सम्ाौतामा िएको वववाद तीन–सदस्र्ीर् वववाद समाधान सलमनतद्वारा
समाधान गनुय पदय छ ।
एड्िुडडकेिर वा वववाद समाधान सलमनतिे आफूसमक्ष वववाद पेश िएको लमनतिे तीस त्र टदनलि (३०)
सम्बजन्धत पक्षको दावीपुग्ने वा नपुग्ने कारण र आधार िोिी, आफ्नो ननणयर् टदनु पनेछ ।
एड्िुडडकेिरवा वववाद समाधान सलमनतिे टदएको ननणयर् कुनै पक्षिाई थचि नबुाम
े ा, िर्स्तो ननणयर् प्राप्त
गरे को तीस प्रकक्रर्ा शुरु गनुय पनेछ टदनलित्र मध्र्स्थद्वारा िर्स्तो वववाद समाधान गने (३०) ।
महानगरपालिका र ननिी सााेदारबीचको कुनै वववाद “नेपाि मध्र्स्थता पररषद्” को वववाद समाधान
प्रकक्रर्ा अनुरुप समाधान गने गरी मध्र्स्थ समक्ष पेश गनुय पनेछ ।
जिलसलस १ ४२.

सम्पादन गनुय पने फोहरमैिा

र सम्बद्ध सेवाहरुकोव्र्वस्थापनको िाथग कबोि गररएको मल्
ू र्, करार

सम्ाौताको अवथधिर पररवतयन हुनेछैन

। (जस्थर रहनेछ)
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जिलसलस १ ५१ .

करार अन्तगयत ननिी सााेदारिाई गररने िुक्तानीका शतयहरु ननम्न अनुसार

हुनेछः

१ िुक्तानी ननम्न अनुसार गररनेछः .
(किेिा शािा(।महानगरपालिकाको ईकाइ माफयत
जिलसलस १ ५१ .

िुक्तानी नेपािी र .१ ीुपैर्ाँमा दे हार् अनुसार हुनेछः
क (हरे क मटहनाको पटहिो हप्तालित्र अनघल्िो मटहनाको ककस्ताको िाथग आवश्र्क बीि, िपायई, प्रनतवेदन
र आवश्र्क कागिात सटहत ननिी सााेदारिे महानगरपालिका समक्ष ककस्ता मागको ननवेदन टदनु पनेछ
।
ि (ककस्ता मागको ननवेदन प्राप्त िएपनछ सेवाशुल्क वापत महानगरपालिकाको िातामा िम्मा गरे को
रकमबाि महानगरपालिकािाई ननिी सााेदारिे बा
ु ाउन कवोि गरे को रकम कपिा गरर बाककं रकमको
र्ोगमा ननर्मानुसार मुल्र् अलिबद्
ृ थधकर िोडी ककस्ता उपिब्ध गराउनु पनेछ।

जिलसलस १ ७१ .

ननिी सााेदारिे सम्बजन्धत आ.व.मा सकंिन गने सेवाशुल्को पाँच प्रनतशत रकम कार्य (५)–सम्पादन
िमानत राख्नु पनेछ । कार्य–सम्पादन िमानत वापतको रकम नेपािी रुपैर्ाँमा हुनु पनेछ र सो को अवथध
१ एक बषय सम्मको िाथग मान्र् हुने हुनु पदय छ । सम्बजन्धत आ.व.मा सकंिन गने सेवाशुल्क अनुसार
हरे क आ.व.का िाथग कार्य–सम्पादन िमानतको नववकरण वा नर्ाँ कार्य–सम्पादन िमानतको ब्र्वस्था
गनुय पनेछ।

जिलसलस १ ७३.

दे हार् बमोजिमको कार्य–सम्पादन िमानत स्वीकार्य हुनेछः

नेपािमा रहे को “क”हेणीको बाखणज्र् बैंकबाि िारी िएको बैंक ग्र्ारे ण्िी वा ववदे शमा रहे को र
महानगरपालिकािाई मान्र् हुने प्रनतजरठत बैंकद्वारा, िण्ड ८, करार सम्बन्धी फारमहरुमा टदईएको ोाँचामा

िारी गररएको हुनु पनेछ । ववदे शी बैंकबाि िारी िएको कार्य–सम्पादन िमानत नेपािमा रहे को “क”
जिलसलस १ ७४.

हेणीको बाखणज्र् बैंकबाि प्रनतप्रिर्ािूनत (Counter Guaranttee) गररएको हुनु पनेछ ।
कार्य–सम्पादन िमानत दे हार्को अवस्थामा फुकुवा गररनेछः
(क१ ७.सामान्र् शतयहरुको उपदफा

जिलसलस २३१ .

(४ मा उल्िेि िए बमोजिम हुनेछ।

फोहरमैिाव्र्वस्थापन गदाय सोमा संिग्न िनशजक्त, मािसामान, दव
ु ानीका साधन, र्न्त्रउपकरण र अन्र्
वस्तुहरूको ननिी सााेदारिे आफ्नै िचयमा ववमा गनय सक्नेछ। सो कार्य गरे वापत महानगरपालिकामाथथ

जिलसलस २६१ .
जिलसलस २६१ .

कुनै दानर्िव हि
ु ु ँदैन। ववमाको गरे को िए सोको िानकारी महानगरपालिकािाई टदनु पनेछ ।
ृ ना हुनह
पूवय ननधायररत क्षनतपूनतय ननम्न अनुसार िगाईनेछः

पव
ू य ननधायररत क्षनतपनू तय दर – सम्ाौता मल्
ू र्को ०प्रनतशत प्रनतटदन ०५. हुनेछ।

हुनेछ । (प्रनतशत (१ ०) पूवय ननधायररत क्षनतपूनतय अथधकतम ज सम्ाौता मूल्र्को दश
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19.लण्ड – ८
20.करारसंग सम्बिन्धि फारमहरू
1.88

आशयपत्र(Letter of Intent)

(महानगरपालिकाको िेिर प्र्ाडमा(
लमनत ................
ही

(ठे केदारको नाम र ठे गाना िेख्नह
ु ोस)ज ....

ववषर्: ठे क्का प्रदान गने आशर्पत्र िारी गररएका बारे ।
हाम्रो लमनत को बोिपत्र (लमनत िेख्नुहोस)ज ......आव्हानको सूचना अनुसार करार सम्बन्धी ) ...........................................
वववरण।एसलसलस अनुसार ठे क्काको नाम र न िेख्नुहोसकार्ाय
न्वर्न गनय तपाँईिे पेश गनुय िएको (, रु
ज

........................

कबोि मूल्र् िएको(कबोि मूल्र् अङ्क र अक्षरमा िेख्नुहोस)ज , र बोिपत्रदातािाई ननदे शनमा उल्िेि िए बमोजिम सिर्ाइ
र संशोधन गरर रु कार्म िएको(अङ्क र अक्षरमा िेख्नुहोस)ज ........................................., बोिपत्र सारिूत रुपमा प्रिावदाही
न्र्ूनतम मूल्र्ाङ्ककत िई ठे क्का प्रदान गनय छाननएको हुँदा, तपाईंिाई ठे क्का प्रदान गने हाम्रो आशर् रहे को र्ो सूचनाद्वारा
िानकारी गराउँ दछौं ।
हस्ताक्षरः
नामः
पदः
बोधाथयः
(बोिपत्र पेश गने सम्पूणय बोिपत्रदाताहरुको नाम र ठे गाना िेख्नुहोस ज(
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(आशर्पत्रको सम्बन्धमा नोिः
र्ो आशर्पत्र िारी गनुक
य ो उदे श्र्महानगरपालिकािे बोिपत्र प्रकक्रर्ामा सफि िएको बोिपत्र र बोिपत्रदाताको बारे मा
िानकारी टदनुका साथै बोिपत्रमा सहिागी अरू असफि बोिपत्रदाताहरुिाई िरीद प्रकक्रर्ाको पररणामको बारे को सूचना टदनु
पनन हो ।सारिूत रूपमा प्रिावदाही न्र्ूनतम मूल्र्ांककत बोिपत्र छनौि गरे पनछ मात्र, आशर्पत्रकोर्ो नमूनािरे र सफि
बोिपत्रदातािाई पठाउनु पदय छ । (
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1.89

तवीकृति पत्र (Letter of Acceptance)

(महानगरपालिकाको िेिर प्र्ाडमा(
लमनत ................
ही

(ठे केदारको नाम र ठे गाना िेख्नुहोस)ज ....

ववषर्: स्वीकृनतको सूचना
हाम्रो लमनत को बोिपत्र आव्हानको (लमनत िेख्नुहोस)ज ...... सूचना अनुसार करार सम्बन्धी ) ...........................................
वववरण।एसलसलस अनुसार ठे क्काको नाम र न िेख्नुहोसकार्ाय
न्वर्न गनय तपाँईिे पेश गनुय िएको र बोिपत्रदातािाई
ज

(

कबोि मूल्र् अङ्क र अक्षरमा ) ........................ ननदे शनमा उल्िेि िए बमोजिम सिर्ाइएको र संशोधन गररएको रु
कबोि मूल्र् िएको बोिपत्र स्वीकृत गररएको व्र्होरा र्ो सूचनाद्वारा िानकारी गराउँ दछौं ।(िेख्नुहोस ज
औपचाररक रुपमा करार सम्ाौतामा हस्ताक्षर गनय र्ो पत्रको लमनतिे पन्प टदनलित्र र्स कार्ायिर्मा उपजस्थत हुन

(१ ५)

तपाईिाई सूथचत गररन्छ । बोिपत्र सम्बन्धी कागिातको िण्ड ८, करारका शतयहरु बमोजिम, करार सम्बन्धी फारमहरुमा
राखिएको ोाँचा अनरु
ु पको बैंक ग्र्ारे ण्िी सटहतको करारका ववषेश शतयहरुमा तोककए अनस
ु ारको कार्य–सम्पादन िमानत पेश
गनुय पने व्र्होरा पनन तपाँईिाई िानकारी गराईन्छ ।
माथथ तोककएको म्र्ादलित्र कार्य–सम्पादन िमानत पेश गनय र करार सम्ाौतामा हस्ताक्षर गनय तपाँई सफि निएमा
तपाईिे पेश गनुय िएको बोिपत्र िमानत महानगरपालिकािे िफत गने

हस्ताक्षरः
नामः
पदः
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व्र्होरा पनन तपाँईिाई िानकारी गराईन्छ ।

1.90

सम्ामिा फारम(Agreement Form)

सावयिननक ननिी सााेदारीको अवधारणा अनुसार .....................पालिकाको वडा नं. १ , २, ३, ४ र ५को फोहरमैिा
व्र्वस्थापन र सेवाशुल्क सत्रकिन सम्बन्धमा .....................पालिका कार्ायिर् र ही ............ वीच िएको

संाौता पत्र(नमन
ु ा)

.....................पालिका कार्ायिर् र्सपनछ) "महानगरपालिका" िननने( र र ही

...............................................

र्सपनछ) (ननिी सााेदारको नाम र ठे गाना िेख्नुहोस)ज "ननिी सााेदार"िननने(वीच सावयिननक ननिी सााेदारीको अवधारणा
अनुसार .....................पालिकाको वडा नं. १ , २, ३, ४ र ५को फोहरमैिा व्र्वस्थापन र सेवाशुल्क सत्रकिनको िाथग
बोिपत्र आव्हान गरे को र ननिी सााेदारिे फोहरमैिा व्र्वस्थापन र सेवा शुल्क सत्रकिन गरीरु सम्ाौता ) ..................
(र्सपनछ सम्ाौता मूल्र्िननने)(मूल्र् अङ्क र अक्षरमा िेख्नुहोसबज ुााउने गरी पेश गरे को बोिपत्र महानगरपालिकािे स्वीकृत
गरे को हुँदा, महानगरपालिका र ननिी सााेदार ननम्न शतय बन्दे िहरूको अथधनमा रही कार्य गनय रािी िएकोिे लमनत

...

का टदन र्ो सम्ाौता (साि) ... (मटहना) ... (टदन) गरी एक/एक प्रनत लिर्ौंटदर्ौं।
शिय िथा बन्ग्रे जहरू

१ . र्स सम्ाौतामा प्रर्ोग िएका शब्द र कथनको अथय, र्ो सम्ाौतासंग सम्बजन्धत करारका शतयहरुिे ननटदय रि
गरे बमोजिम हुनेछ।
२. ननम्न लिखित कागिातहरू र्ो सम्ाौताको अंगको रुपमा रहे का छन ज र नतनीहरुिाई र्ो सम्ाौतासंगै पटोने
र अथय िगाईनेछः
(क( महानगरपालिकािे ननिी सााेदारिाई टदएको ठे क्का स्वीकृनतको सूचना;
(ि (बोिपत्रदाताको बोिपत्र पेश गरे को ननवेदन र फोहरमैिा व्र्वस्थापनको मूल्र् वववरण;
(ग( करारका ववशेष शतयहरु;
(घ( करारका सामान्र् शतयहरु;
(त्र( आवश्र्कता सम्बन्धी वववरण; र
(च( (अन्र् आवश्र्क कागिातहरु िेख्नुहोस)ज
प्राथलमकताक्रममा र्ो करार सम्ाौता, करार सम्बन्धी अन्र् कागिातहरुिन्दा माथथ हुनेछ र करार सम्बन्धी अन्र्

कागिातहरुमाथथ र्ो प्रिावी हुनेछ । करार सम्बन्धीकागिातहरुमा कुनै लिन्नता िएमा वा परस्परमा बाखाएमा, माथथ
टदईए अनुसार कै प्राथलमकताक्रममा नतनीहरु प्रिावी वा मान्र् हुनेछन ज ।

३. र्ो सम्ाौतामा उल्िेि िए बमोजिम महानगरपालिकािे ननिी सााेदारिाई िक्
ु तानी गरे कोमा, ननिी सााेदार
करारमा िएको व्र्वस्था बमोजिम फोहरमैिा र सम्बद्ध सेवाहरुको व्र्वस्थापन र नतनीहरुमा रहे का त्रि
ु ीहरु
सिर्ाउने आफ्नो सहमनत व्र्क्त गदय छ ।
४. ननिी सााेदारिे फोहरमैिा र सम्बद्ध सेवाहरुको व्र्वस्थापन र नतनीहरुमा रहे का त्रि
ु ीहरु सिर्ाईटदएकोमा,
सम्ाौता मल्
ू र् वा करारका अन्र् प्रावधान बमोजिम तोककए अनस
ु ारको समर् र प्रकक्रर्ा अनरु
ु प ननिी
सााेदारिाई िक्
ु तानी टदन महानगरपालिकाआफ्नो सहमनत व्र्क्त गदय छ ।

महानगरपालिकाको तफयबाि

ननिी सााेदारको तफयबाि

हस्ताक्षरकतायको नामः.........................................

हस्ताक्षरकतायको नामः.........................................

पद .........................................

पदः .........................................

हस्ताक्षर .........................................

हस्ताक्षर .........................................
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महानगरपालिकाको तफयबाि साक्षी

ननिी सााेदारको तफयबाि साक्षी

नामः.........................................

नामः.........................................

पद .........................................

पदः .........................................

हस्ताक्षर .........................................

हस्ताक्षर .........................................

लमनत (साि) ... (मटहना) ... (टदन) ...
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1.91

कायय–सम्पाग्रन जमानि (Performance Security)

(ठे क्काको नाम र नम्बर िेख्नुहोस ज(
ही (महानगरपालिकाको पूरा नाम िेख्नह
ज
ु ोस)...............................

ही िसिाई र्सपनछ) (ननिी सााेदारको नाम िेख्नुहोस)ज .................“ननिी सााेदार” िनननेछठे कज ) ................ िे (काको
नाम र नम्बर िेख्नुहोस ज िसिाई र्सपनछ)(“ठे क्का” िनननेछकार्ायन्वर्नको िाथग ठे क्का स्वीकृनतको सूचना प्राप्त गरे को

(

र सो सूचना बमोजिम ननिी सााेदारिे करार अन्तगयत आफूिे पूरा गनुय पने दानर्िवको प्रिर्ािूनतको िाथग, तपाई समक्ष
प्रनतजरठत बैंकद्वारा िारी गररएको तोककए अनुसारको रकमको िमानत

(िमानतको ककलसम िेख्नुहोस)ज ....., पेश गनुय पने

हुँदा, ............... (िमानी टदनेको पूरा ठे गाना िेख्नुहोसमा
आथधकाररक ठे गाना िएको(, ......(िमानी टदने बैंकको पूरा नाम
ज
िेख्नह
ु ोस ज िाई र्सपनछिस)(“बैंक” िनननेछननिी सााेदारको त (फयबाि िमानत टदन मञ्िरु िएकोछ ।

उजल्िखित सन्दियमा, हामी तपाई समक्ष घोषणा गदय छौं कक हामी िमानी बसेकोिे , अब उप्रान्त ननिी सााेदारको तफयबाि
िम्मा

ई िक्
ु तानी टदने जिम्मेवारी हामीिे तपाईिा (िमानतको मुोा र अङ्क र अक्षरमा िमानत रकम िेख्नुहोस)ज ......

लिएकाछौं र करार अन्तगयत ननिी सााेदारिे आफ्नो कतयव्र् पूरा नगरे को िनन तपाईिे लिखित रुपमा माग गरे को पटहिो
पत्र प्राप्त हुने बबविकै, ववना अबरोध वा वादवववाद, ......... (िमानतको मुोा र अङ्क र अक्षरमा िमानत रकम िेख्नुहोस ज (
सम्मको रकम पुरै वा सोको केही अंश, माथथ उल्िेि गररए अनुसार, तपाईबाि कुनै प्रमाण नमाथगकन वा कारण नसोथधकन
तपाईिाई िुक्तानी टदने छौं ।
र्ो िमानत लमनतः गते) ...., मटहना, साि िेख्नुहोससम्मको
िाथग मान्र् हुनेछ । (
ज
नामः

(र गने व्र्जक्तको पूरा नाम िेख्नुहोसिमानत
पत्रमा हस्ताक्ष) ....................
ज

दिायः

(िमानत पत्रमा हस्ताक्षर गने व्र्जक्तको दिाय िेख्नुहोस)ज ....................

हस्ताक्षरः
ही

(माथथ नाम र दिाय िि
ु ाईएको व्र्जक्तिे हस्ताक्षर गने) ....................

को (बैंकको नाम िेख्नुहोस ज छाप िगाउनुहोस)ज ..............................तफयबाि र्ो िमानत पत्रमा हस्ताक्षर गनय अथधकार

प्राप्त ।
लमनतः लमनतः गते), मटहना, साि िेख्नुहोस ज(
ध्यान त्रग्रनुपन कुराेः
ननिी सााेदारिे सम्बजन्धत आ.व.मा सकंिन गने सेवाशुल्को पाँच प्रनतशत रकम कार्य (५)–सम्पादन िमानत राख्नु
पनेछ । कार्य–सम्पादन िमानत वापतको रकम नेपािी रुपैर्ाँमा हुनु पनेछ र सो को अवथध १ एक बषय सम्मको िाग
मान्र् हुने हुनु पदय छ । सम्बजन्धत आ.व.मा सकंिन गने सेवाशुल्क अनुसार हरे क आ.व.का िाथग कार्य–सम्पादन
िमानतको नववकरण वा नर्ाँ कार्य–सम्पादन िमानतको ब्र्वस्था गनुय पनेछ।

1.92

अधदम पेपकी भत
ु िानी जमानि (Advance Payament Security)

(ठे क्काको नाम र नम्बर िेख्नुहोस ज(
ही (महानगरपालिकाको परू ा नाम िेख्नह
ज
ु ोस)...............................
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करारमा रहे को िुक्तानी सम्बन्धी व्र्वस्था बमोजिम, अथदम पेश्की िुक्तानीको लसिलसिामा,

ही ननिी ) .................

िसिाई र्सपनछ) (सााेदारको पूरा नाम िेख्नुहोस“ननिी
सााेदार” िनननेछिे महानगरपालिका समक्ष(, उथचत र ईमानदारी
ज
पूवक
य करारको सम्बजन्धत दफामा उल्िेि िए अनुसारको आफ्नो दानर्िव पूरा गनय िम्मा िमानतको मुोा र अङ्क ) ......
र अक्षरमा िमानत रकम िेख्नह
पेश गनुय पने हुँदा(िमानतको ककलसम िेख्नह
ज
ु ोसिमानत
ु ोस)ज ................. (, ............... (िमानी

टदनेको पूरा ठे गाना िेख्नुहोसमा
ज आथधकाररक ठे गाना िएको(, ......(िमानी टदने बैंकको पूरा नाम िेख्नुहोस ज िसिाई र्सपनछ)(
“बैंक” िनननेछिे (, ननिी सााेदारिे अनरु ोध गरे अनस
ु ार ननःशतय र अपररवतयनीर् रहने गरी मख्
ु र् िमानीकतायको है लसर्तमा,
तपाईिे लिखित रुपमा माग गरे को पटहिो पत्र प्राप्त हुने बबविकै, ववना अबरोध वा वादवववाद, ......... (िमानतको मुोा र
अङ्क र अक्षरमा िमानत रकम िेख्नह
रकम परु ै वा स (ीोको केही अंश तपाईिाई िक्
ज
ु ोससम्मको
ु तानी टदने छौं ।

र्ो िमानत, करार अन्तगयत ननिी सााेदारिे अथदम पेश्की िक्
ु तानी पाएको लमनतदे खि लमनतः गते) ........................,
मटहना, साि िेख्नुहोस ज, करार सम्पन्न हुने लमनत र्ो लमनतको िाथग आधार हुनसक्छ सम्मकोिाथग मान्र् र पूणय (प्रिावी
रहनेछ ।
नामः

(िमानत पत्रमा हस्ताक्षर गने व्र्जक्तको पूरा नाम िेख्नुहोस)ज ....................

दिायः

(िमानत पत्रमा हस्ताक्षर गने व्र्जक्तको दिाय िेख्नुहोस)ज ....................

हस्ताक्षरः

(माथथ नाम र दिाय िुिाईएको व्र्जक्तिे हस्ताक्षर गने) ....................

ही को तफयबाि र्ो िमानत पत्रमा हस्ताक्षर गनय अथधकार (बैंकको नाम िेख्नुहोस ज छाप िगाउनुहोस)ज ..............................
प्राप्त ।
लमनतः लमनतः गते), मटहना, साि िेख्नह
ु ोस ज(
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21.करारसंग सम्बिन्धि अनस
ु च
ू ीहरू
1.93

अनस
ु च
ू ी १:मल्
ू यानकन र योियिाका आधारहरू

क. फोहरमहला न्युतनकरण र ववसजयन रणतनतिहरू
फोहरमैिा न्र्ुननकरण र ववसियनका िाथग कजम्तमा पनन ननम्न रणनननतहरू अविम्बन गनुय पनेछ।

१ . फोहरमहलालाई मोिमह न्यतु नकरण गन।
र्स रणनीनतिाई कार्ायन्वर्न गनयका िाथग ननम्न कार्यहरू गनय सककनेछः


कोतमै फोहरको वगीकरण गने,



पन
ु ः प्रर्ोग हुन सक्ने फोहरको पन
ु ः प्रर्ोगका िाथग समद
ु ार्िाई उिप्रेररत गने,



कोतमै ववसियन हुनसक्ने फोहरहरूको कोतमै ववसियन गनय समद
ु ार्िाई उिप्रेररत गने



फोहरको वगीकरण अनस
ु ार तालिका बनाई छुपिाछुपिै संकिन गने ।

२. तथानान्िरण तथलमा न्यतु नकरण गन।
र्स रणनीनतिाई कार्ायन्वर्न गनयका िाथग ननम्न कार्यहरू गनय सककनेछः


संकलित फोहरिाई स्थानान्तरण स्थि (Transfer Station) वा वगीकरण स्थि (Segregation Plant)
मा पन
ु ः वगीकरण गने,



पन
ु ः प्रर्ोग हुन सक्ने फोहरको पन
ु ः प्रर्ोगका िाथग ववक्री गने,



ववक्री गनय सककने फोहरहरूको सरसफाई र प्र्ाकेजित्र गरी ववकी गने,



वगीकृत फोहरबाि बनाउन सककने वस्तह
ु रूको उिपादन गरी ववक्री गने।

३. फोहरमहलाको सरु क्षलि ववसजयन गन।
र्स रणनीनतिाई कार्ायन्वर्न गनयका िाथग ननम्न कार्यहरू गनय सककनेछः


कुटहने र नकुटहने फोहरहरूको छुपिाछुपिै ववसियन गने,



ववसियनस्थि आसपास दग
ु न्य ध फैलिन नटदने,



ववसियनस्थिमा वािवालिकाहरूिाई िेल्न नटदने,



फोहरिाई पन
ु े र सो ठाउँ मा हररर्ािीको ववकास गने,



ववसियनस्थिको आसपासका ब्र्जक्त र समद
ु ार्िाई प्रनतकुि प्रिाव नपनेगरी फोहर ववसियन
गने।

ल. समन्वय र सहकायय रणतनतिहरू
फोहरमैिा व्र्वस्थापन र सोसँग सम्बजन्धत कार्यहरुिाई प्रिावकारी बनाउनका िाथग कजम्तमा पनन समन्वर् र
सहकार्यसम्बन्धी ननम्न रणनीनतहरू अविम्बन गनयपनेछ:

१ . टोल ववकास संतथाहरूसलगको समन्वय र सहकाययलाई उिच प्राथोमकिा त्रग्रने,
र्स रणनीनतिाई कार्ायन्वर्न गनयका िाथग ननम्न कार्यहरू गनय सककनेछः


िोि ववकास संस्थाहरूसँग आवथधक रूपमा अन्तरकक्रर्ा गने,



कोतमै फोहर न्र्नू नकरणसँग सम्बजन्धत कार्यहरूमा िोि ववकास संस्थाहरूसँग सहकार्य गने,



सेवा शल्
ु क संकिनमा िोि ववकास संस्थाहरूको सहर्ोग प्राप्त गने,
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उिपन्न वववादहरू समाधान गनय िोि ववकास संस्थाहरूको सहर्ोग प्राप्त गने,



िोि ववकास संस्थाहरूिे पािना गनप
ुय ने फोहमैिा व्र्वस्थापनसम्बन्धी आचार संटहता ननमायण
गनय सहर्ोग गने,

२. उधयोग वायणज्य संि र उधयोग संिसलग समन्वय र सहकायय गन,
र्स रणनीनतिाई कार्ायन्वर्न गनयका िाथग ननम्न कार्यहरू गनय सककनेछः


उद्र्ोग वाखणज्र् संघसँग आवथधक रूपमा अन्तरकक्रर्ा गने,



सेवा शल्
ु क संकिनमा उद्र्ोग वाखणज्र् संघको सहर्ोग प्राप्त गने,



उिपन्न वववादहरू समाधान गनय उद्र्ोग वाखणज्र् संघको सहर्ोग प्राप्त गने,



वडास्तरीर् समस्र्ा र चुनौनतहरूको सामाना गनय वडा नागररक मञ्चको सहर्ोग प्राप्त गने,

३. सामािजक संि संतथाहरूको सहयोग प्राीि गन।
र्स रणनीनतिाई कार्ायन्वर्न गनयका िाथग ननम्न कार्यहरू गनय सककनेछः


वातावरण संरक्षण र िनस्वास्थ्र्सँग सम्बजन्धत सामाजिक संस्थाहरूसँग आवथधक रूपमा
अन्तरकक्रर्ा गने,



वातावरण मैत्री फोहर व्र्वस्थापन र फोहरमैिाबाि िनस्वास्थ्र् प्रनतकुि प्रिाव पनय नटदने
उपार्हरू पटहचान गनय सामाजिक संघ संस्थाको सहर्ोग प्राप्त गने,

४. तथानीय सामािजक सञ्जाल र सम्पकयको प्रयोग गन।
र्स रणनीनतिाई कार्ायन्वर्न गनयका िाथग ननम्न कार्यहरू गनय सककनेछः


ननिी सााेदारिे आफ्नो ब्र्ापाररक, सामाजिक र ब्र्जक्तगत सम्पकयिाई उथचत ठाउँ मा प्रर्ोग
गने,



सामाजिक सञ्िािका माध्र्मिाई संिव िएसम्म उपर्ोग गने

ग. सेवाशुल्क संकलन रणतनतिहरू
फोहरमैिा व्र्वस्थापन र सोसँग सम्बजन्धत कार्यहरुिाई प्रिावकारी बनाउनका िाथग कजम्तमा पनन समन्वर् र
सहकार्यसम्बन्धी ननम्न रणनीनतहरू अविम्बन गनयपनेछ:

१ . सेवाशल्
ु कको ग्रायरा (Coverage) बढाउने,
र्स रणनीनतिाई कार्ायन्वर्न गनयका िाथग ननम्न कार्यहरू गनय सककनेछः


फोहरमैिा सेवा पग
ु ेको क्षेत्रका सबै घरधरु ी, पसि, होिि, रे रिुरे न्ि, कार्ायिर् आटदबाि सेवा
शल्
ु क संकिन गने,



सेवाशल्
ु क टदन अस्वीकार गने घरधुरी, पसि, होिि, रे रिुरे न्ि, कार्ायिर् आटदमा आवश्र्कता
अनस
ु ार ननिी सोाेदार, महानगरपालिका, िोि ववकास संस्था, उद्र्ोग वाखणज्र् संघ सामाजिक
संस्थाहरूको संर्क्
ु त िोिी पररचािन गरी सेवा शल्
ु क नतने वातावरण लमिाउने,



सेवाशल्
ु क नतनय अिे र गने घरधुरी, पसि, होिि, रे रिुरे न्ि, कार्ायिर् आटदको नकारािमक सच
ू ी
(Negative List) तर्ार गने

२. फोहरमहला र सेवा शल्
ु कको िथ्यानक (Database) ियार गन,
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र्स रणनीनतिाई कार्ायन्वर्न गनयका िाथग ननम्न कार्यहरू गनय सककनेछः


संकलित फोहर र सेवाशल्
ु कको वगीकृत तथ्र्ाङ्क राख्नको िाथग ननिी सााेदारिेसफ्िवेर्रको
ववकास गने,



सफ्िवेर्रमा ननिी सााेदारिे दै ननक रूपमा संकिन िएको फोहर र सेवाशल्
ु कको अलििेि राख्ने
र प्रनतवेदनहरू तर्ार गने,



तर्ार िएको Database को आधारमा फोहरमैिा व्र्वस्थापन र सेवाशल्
ु क संकिनको र्ोिना
तिम
ुय ा गरी िागू गने।

३. सेवाशल्
ु क सम्बन्धी अोभमल
ु ीकरण गन,
र्स रणनीनतिाई कार्ायन्वर्न गनयका िाथग ननम्न कार्यहरू गनय सककनेछः


चािु वषयको सेवाशल्
ु कका सम्बन्धमा िोि ववकास संस्थाहरूिाई अलिमि
ु ीकरण गने,



िोि ववकास संस्थाहरूिे आफ्ना सदस्र्हरूिाई सोसम्बन्धी अलिमि
ु ीकरण गने,



सेवाशल्
ु क संकिकिे महानगरपालिकािे तोकेको सेवाशल्
ु क दरको सच
ू ी र ननणयर् संधै आफ्नो
साथमा राख्ने र सोबारे हरे क घरधरु ी, पसि, होिि, रे रिुरे न्ि, कार्ायिर् आटदिाईिानकारी गराउने,

४. फोहरमहला व्यवतथापन काडय वविरण गन,
र्स रणनीनतिाई कार्ायन्वर्न गनयका िाथग ननम्न कार्यहरू गनय सककनेछः


सेवाशल्
ु क बा
ु ाउने हरे क सेवादाहीिाई फोहरमैिा व्र्वस्थापन काडय ववतरण गने,



सेवादाहीको घर नम्बर, स्थार्ी िेिा नम्बर, ब्र्वसार् दताय नम्बर, एकीकृत सम्पविकर र
ब्र्वसार् करको नम्बर आटद उक्त काडयमा उल्िेि गने



फोहरमैिा व्र्वस्थापन काडयिाई नगरको नागररकहरूको गौरवको प्रनतकको (A Symbol of Pride of
Urban Citizens) रूपमा स्थावपत गने,



फोहरमैिा व्र्वस्थापन काडयिाई महानगरपालिकाको सेवा र कर प्रणािीसँग िोड्ने (सेवा र
लसफाररस लिन र कर नतनय आउँ दा फोहरमैिा व्र्वस्थापन काडय अननवार्य दे िाउनु पने र सेवाशल्
ु क
ननतरे को दे खिएमा सो समेत असि
ु गने)।

५. संकोलि सेवाशल्
ु कबाट फोहरमहला व्यवतथापनको लचय धान्ने अवतथा ोसजयना गन,
र्स रणनीनतिाई कार्ायन्वर्न गनयका िाथग ननम्न कार्यहरू गनय सककनेछः


सेवा शल्
ु क संकिनिाई ननिी सााेदार र महानगरपालिकािे उिच प्राथथकता टदने,



हरे क मटहना र वषय सेवाशल्
ु क संकिनको िक्ष्र् तोकी पररमाण बोाउँ दै िाने,



सेवा शल्
ु क संकिनमा दे खिएका समस्र्ाहरूिाई तिकाि समाधान गनय ननिी सााेदार र
महानगरपालिकािे पहि गने,सेवा शल्
ु क संकिकहरूको क्षमता ववकास गने,



ननिी सााेदारिे महानगरपालिकाबाि पाउने एकमरु ि िक्
ु तानी संकलित सेवाशल्
ु कको पररमाणमा
आधाररत हुने ब्र्वस्था गने।
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ि. ववकासयोजना
ननिी सााेदारिे क्षमता ववकास र्ोिनामा कजम्तमा ननम्न ववषर्हरू समावेश गनुय पनेछ:

१ . संतथागि लमिा ववकास गन
संस्थागत क्षमता ववकासको िाथग ननम्न कार्यहरू गनय सककनेछः


फमय।कम्पनीको नीनतगत सध
ु ारका कार्यहरू िस्तै कमयचारी नीनत, सहिाथगतामि
ु क व्र्वस्थापनको

अार्ास गने आटद,सञ्चािकहरूको क्ान, सीप र धारणाको ववकासको िाथग तालिम र
अलिमि
ु ीकरणहरूको आर्ोिना गने,



अरू नगरपालिकाहरूको अध्र्र्न लमण गने

समस्र्ा, चुनौनत, अनि
ु व, उपिजब्ध र लसकाईहरूको अलििेि तर्ार गने सबैिाई िानकारी गने
गराउने।

२. कमयचारीहरुको लमिा ववकास गन
कमयचारीहरूको क्षमता ववकासको िाथग ननम्न कार्यहरू गनय सककनेछः


कमयचारीहरूको क्ान, सीप र धारणाको ववकासको िाथग तालिम र अलिमि
ु ीकरणहरूको आर्ोिना
गने,



कमिोरीहरू हिाउनको िाथग आवथधक रूपमा सहिाथगता मि
ू क ों गबाि समीक्षाहरू गने
कार्यक्रमहरू आर्ोिना गने




ब्र्जक्तगत र सामाजिक सम्बन्ध ववकासका सीपहरू तररकाहरू लसकाउने,
सेवादाही र कमयचारीहरूवीच आवथधक रूपमा अन्तरकक्रर्ा गराउने आटद।

त्र. सुरला र उपचार लचय योजना
ननिी सााेदारिे आफ्नो कमयचारीहरूिाई िाग्न सक्ने चोिपिकबाि बचाउन र चोिपिक िागेमा िर्सको उपचारको िाथग
कजम्तमा ननम्न कार्यहरू गनुय पनेछ:

१ . सरु लाका उपायहरू अवलम्बन गन
र्सका िाथग ननम्न कार्यहरू गनय सककनेछः


चोिपिकबाि बिने उपार्हरू लसकाउने,मास्क, एप्रोन, पञ्िा आटदको प्रर्ोग गने,

२. चोटपटकको उपचार गन
र्सका िाथग ननम्न कार्यहरू गनय सककनेछः
कार्यस्थिमाप्राथलमकस्वास्थ्र्ककिकोब्र्वस्थागने,गजम्िरचोिपिकिागेमानजिककोस्वास्थ्र्संस्थासम्मपु-र्ाउने।


टििानसको सई
ु िगाउने,



आवश्र्क अन्र् ार्ाक्सीन िगाउने, चोिपिक िाग्दा कुन औषथधको कसरी प्रर्ोग गने िन्ने
तररका लसकाउने,

1.94
1.95

अनस
ु च
ू ी २:फोहरमहला व्यवतथापन सेवा शल्
ु कको ग्रर
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फोहरमैिा व्र्वस्थापन सेवा शुल्कको मालसकदर ननम्नानस
ु ार हुनेछ।
क्र.सं.

फोहर उत्पाग्रकको प्रकार

प्रतिावविग्रर)सेवाका आधारमा(
हीिामा

हीिामा

हीिामा

हीिामा

६ त्रग्रन

३त्रग्रन

२ त्रग्रन

१ त्रग्रन

(सेवा टदए बापत)
१

घरधुरी (प्रनत फ्िाि)

२

सामान्र्फोहर उिपादन गने पसिहरु (

१ ६०

१ ३०

८०

५०

१ ६०

१ ३०

८०

५०

फेन्सी,कपडा,हाडयवेर्र,मेलशनरी,हङ्
ृ गार,िुिा—
चप्पि,एदोिेि,घडी,रे डडर्ोटि.लि., मोबाईि,

औषथध,स्िे सनरी,पुस्तक, िांडा—बतयन,गल्िा पसि ,फोिो
स्िुडडर्ो, एबं सोही प्रकृनतका अन्र् पसिहरु),

ववद्र्ाि÷किेि, बैंक, सहकारी, सरकारी÷ गैरसरकारी संघ
संस्था तथा अन्र् कार्ायिर्हरु
३

ककरानापसि
३.१

होिसेिककराना पसि

४००

३००

२००

३.२

िुोाककराना पसि

३००

२००

१ ५०

माछामासुपसि ठुिो

२७००

१ ७००

१ ०००

१ ७००

१ ०००

६००

माछामासप
ु सि सानो

५००

३००

२००

४
४.१
४.२
४.३
५

माछामासप
ु सि

माछामासुपसि मध्र्म
डडपािय मेण्ििस्िोर

५.१
५.२
५.३
५.४
६

लस. िी. मि (एक मुरि)

२५०००

िािििे नी (एक मरु ि)

१ ५०००

डडपािय मेण्ििस्िोर मध्र्म

१ ५००

डडपािय मेण्ििस्िोर सानो

१ ०००

तरकारीतथा फिफुि पसि

७

९००

सब्िीमण्डी तथा हाि बिार (प्रनत िर्ाक्िर)

८

सैिुन, व्र्ुिीपाियर

९

होिि, रे रिुरे ण्ि

३५००
५००

९.१

स्तरीर्होिि, ठूिा

९.१ .१

रोर्ि सेन्चुरी

७०००

९.१ .२

िरतपरु गाडेन

७०००

९.१ .३

ग्िोवि होिे ि

५०००

९.१ .४

होिे ि सेन्िर पाल्म

५०००

९.२

स्तरीर्होिि, माौिा

३५००

१०

६००
४००

सामान्र्होिि तथा िि, छात्राबास
१ ०.१

१ ०कोठा सम्म

६००

४००

१ ०.२

१ ०दे खि २० कोठा

७५०

५००
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२००

१ ०.३
११

२०कोठा िन्दा माथी

९००

७५०

रे रिुरे न्ि, बार तथा थचर्ा नास्ता पसि
१ १ .१

१ दे खि १ ० लसि सम्म

४००

३००

१ १ .२

१ १ दे खि २० लसि सम्म

५००

४००

१ १ .३

२०लसि िन्दा माथी

७५०

५००

१ ५००

९००

१२

पािीप्र्ािेस

१३

वकयसप
१ ३.१

हे ववगाडी

२७००

१ ८००

१ ३.२

सानागाडी, एलसड केलमकि

१ ५००

१ ०००

१ ३.३

मोिरसाईकि, साईकि,िार्र

९००

५००

५००

४००

१४

घरे िुउद्र्ोगहरु
१ ४.१

फननयचर, प्िाजरिक,फुड प्र्ाकेजित्र, गामेण्ि, िि
ु ा,ब्र्ाग,
होजिर्ारी, प्रेस, स्िे सनरी, धान÷ चामि÷ तेिलमि,मेिि
फेबिकेसन

१५

१ ४.२

बेकरी

२७००

१ ८००

१ ४.३

पर्ाचरी

१ ८००

१ ५००

लसनेमाहि
ििमा

४०००

केएिमि

२२००

इन्ोदे व

१ ५००

अन्र्

१ २००

१६

हािबिार (प्रनत िर्ाक्िर)

३०००

१७

मैिामहोिसव (प्रनत िर्ाक्िर)

३५००

१८

चाडपवय (प्रनत स्िि/पसि प्रनतहप्ता)

१९

सब्िीमण्डी वडा नं. २

३००
प्रनत िर्ाक्िर ३०००.००
(नतन हिार)

२०

ववद्र्ाि÷किेि, बैंक, सहकारी, सरकारी÷ गैरसरकारी संघ

३००

संस्था तथा अन्र् कार्ायिर्हरु
२१

कारागार

२२

तालिम केन्द्, प्रहरी कार्ायिर्

२३

४०००
प्रनत िर्ाक्िर २५००.००

माथी उल्िेि गरीएको वाहे क अन्र् (महानगरपालिकािे
तोके बमोजिमहुने)

1.96
क.

लेत्र १ को लाधग सेवाशुल्क रकमकोअनुमान

क्र.सं.

१

अनस
ु च
ू ी ३: सेवाशल्
ु क सत्रकलनअनम
ु ान

आ.ब.

सरसफाइ शल्
ु क बाि उठे को रकम

०७३०७४/

६९१ ८२९०।००
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(दइ
ु हिार पांच सर्)

२

०७४०७५/

१ १ ०४६२२७।००

३

०७५०७६/

८८८७९७०।००

४

०७६०७७/

९७३०६१ ४।००

िम्मा

३६५८३१ ०१ ।००

बावषयक औसत

९१ ४५७७५।२५

नोटेः
प्रस्तुत तालिकामा ववगत बषयहरुमा संकलित सेवाशुल्कको थचत्रण गररएको छ। चार आथथयक बषयमा ननिी सााेदारबािसंकलित
सेवाशुल्कको बावषयक औसत रू ९१ ४५७७५।२५ दे खिन्छ । सरसफाइ सेवाशुल्कमा पररमािीत गरी र्स अनघ उठाउदै आएको
सेवाशुल्कको दरमा कररब ६० (साठे) प्रनतसत बद्
ृ थध गररएको हुदां सो बमोजिम र्स आ. ब. २०७७|७८ मा रु १ ४६३३२४०।००
सेवाशुल्क संकिन हुने अनुमान गररएको छ ।

224

Local level logo

...............पाोलका
………….. कार्ापालिकाको कार्ाािर्
तथानीय िहको केन्ोको नाम, िजल्लाको नाम
………. प्रदे शनेपाि ,

बोिपत्र फारम

सूचना न-:. Local level name of Short form ………/no /FY/Dahattarbahattar

ठे क्काको नामः ढु ङ्गा उत्िनन् तथा लबती वितरि ,बािुिा सं किन ,लगटी ,
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आधतररक आर्/नदीिधर् पदाथाको जशिबधदी बोिपत्र आह्वान सम्बधिी सूचना
प्रथम पटक प्रकाजशत लमलत):02 …./……/…..(
स्पथानीर् सरकार सं चािन ऐन 7022 ,को दफा ,(२) को उपदफा 11घ मा िएको व्र्िस्पथा तथा दफा (६)

)27क............... र (पालिकाको आलथाक ऐन70 ,….. को दफा)…..)उपदफा (…..11-सँग सम्बजधित अनुसूची (मा
उल्िेिीत दरलबक,बािुिा उत्िनन ,लगिी,रे टमा नेपाि सरकारद्वरा िारी ढु ङ्गा/््री तथा व्र्िस्पथापन सम्बजधि

मापदण्ि70 ,….. तथा ...............पालिकाको िानी तथा नदीिधर् पदाथा सङ्किनउपर्ोग र लबत ,्ी वितरि
सम्बधिी कार्ावििी70 ,…… प्रारजम्िक िातािरि पररक्षि ,(IEE70-प्रलतिेदन (….. ,…….. प्रदे श सरकारको प्रदे श
आलथाक ऐन70 ,…..,तथा ...............पालिकाको आलथाक ऐन70 ,……. िमोजिम दे हार् बमोजिमका नदी तथा

िोिाबाट तोवकएको शतामा नदीिधर् पदाथा उपर्ोग र लबती वित ,सङ्किन (माटो आदद ,बािुिा ,लगिी ,ढु ङ्गा)रि

गने सम्बधिी कार्ा आ70 .ि.…../……का िालग प्रथम पटक जशिबधदी बोिपत्र माफात ठे क्का बधदोबस्पत गराउन र्ो
सूचना प्रकाजशत गररएको छ।

१. र्ो सूचना प्रकाजशत िएको लमलतिे औ क ददन ददनको 3१ १२००: बिे लित्र ईच्छु क फमा िा कम्पनीहरुिे

फमा नविकरि िएको प्रमािपत्र 022/7022 .ि.आ ,मूल्र् अलििृवद्ध कर दताा प्रमािपत्र ,को करच ुक्ता
प्रमािपत्रका

प्रमाजित प्रलतलिपीहरु सं िग्न गरी प्रत्र्ेक ठे क्काको रुनगदै

(पांच हिार)–।५००० .

(पलछ वफताा नहुने गरी) लतरीE-Bidding माफात र्स कार्ाािर्को पोटाि www…….gov.np बाट बोिपत्र

Download गरर आवश्र्क वववरण िरी Upload गनासक्ने ब्र्िस्पथा गररएको छ।

२. तोवकएको बोिपत्र फाराम िररद दस्पतुर र्स कार्ाािर्को रािस्पि शािामा िम्मा गरे को नगदी रलसद

िा र्स कार्ाािर्को ……..बैंक,……… जस्पथत वह नं.……………मा िम्मा गरे को िौचर बोिपत्र कागिात साथ
upload गनुप
ा नेछ।

३. बोिपत्रदातािे Downloadगरे को बोिपत्र फारममा िरर

र्स कार्ाािर्मा ) ददन औ क 31लमलत

70…/…./…..बिे 17 को (सम्म E-Bidding माफात दताा गनुप
ा नेछ। E-Bidding माफात पेश िएको बोिपत्र
सोही ददनको १:०० बिे बोिपत्रदाता िा लनिको

प्रलतलनिी रोहिरमा िोलिने छ। बोिपत्रदाता िा

लनिको प्रलतलनिी उपजस्पथत निए पलन बोिपत्र िोल्ने कार्ामा बािा पनेछैन।

४. तोवकए बमोजिमको िरौटी रकम र्स कार्ाािर्को …. ,बैक.……………..जस्पथत …… बैं क शािा वह नं.…………………
िरौटी

िातामा िम्मा गरे को सक्कि बैंक िौचर नगदै िा नेपाि राि बैकबाट इिाित प्राप्त , "क"

श्रे िीको कुनै िाजिज्र् बैकको कजम्तमा ) 170एक सर् लबसिएको र्स कार्ाािर्को ददन माधर् अिलि (
५.

नाममा िारी विि बण्ि सं िग्न गरी बोिपत्र साथ पेश गनुप
ा नेछ।
ढु ङ्गाबािुिा िगार्तका नदीिधर् पदाथाको

सम्बजधित प्राविलिक सलमलतबाट तोवकएको

,लगिी ,

चौहमीबाट प्रलत घन मी रु……….)अक्षेरेपी………………………………. रुपैर्ाँ ……… पैसा मात्र विती का दरिे (

गनुप
ा ने गरी सं किन तथा

लबती शुल्क तोवकएको छ। साथै तोकेको दर िधदा बढी दरमा कर

उठाउन र र्स सूचनामा उल्िे ि निएका मािबस्पतुमा कर उठाउन पाउने छै न।

६.

अलग्रम रुपमा एकमुष्ट कबोि अंक दाजििा गरे मा कबोि अंकको )10दशधर्ूनतम ) प्रलतशतसम्म (

रकम छु ट ददन सवकनेछ। साथै ठे क्का कबोि गने फमािे आफूिे कबोि

(रीठे क्का अंकमा नघ ने ग

13 सेिा शुल्क बापत हुन आउने िम्मा रकमको लनर्मानुसार थप ,गरे को अंक% भ्र्ाट रकम आर्
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कर समेत थप गरी र्स कार्ाािर्मा बुझाउनु पनेछ। र्स बाहेक लनर्मानुसार नेपाि सरकारिाई

बुझाउनु पने कर िएमा ठे केदारिे छु िै बुझाउनु पनेछ।तोवकएको म्र्ादलित्र पिा उठाउन नआएमा
७.

८.

९.

राजिएको िरौटी रकम िफत गरी लनर्मानुसार ठे क्का बधदोबस्पत गररनेछ।

ठे क्का बधदोबस्पतका िालग उल्िे ि िएका िोिानािाको अिस्पथाको सधदिामा बोिपत्रदातािे स्पथिगत
भ्रमि गरी िाँची बुझी पेश गरे को मालननेछ।

कारि िनाई िा निनाई ठे क्का स्पिीकृत गने िा नगने सम्पूिा अलिकार कार्ाािर्मा सुरजक्षत रहनेछ।
बोिपत्र दददा कुनै वकलसमको शतानामा माधर् हुनेछैन साथै ररत नपुगी आएको बोिपत्र उपर कुनै
कारिाही हुनेछैन।
अधर्

विस्पतृत

िानकारीका

िालग

र्स

कार्ाािर्मा

सम्पका

website:www………gov.np मा समेत हेन ा सवकनेछ।

गना

िा

र्स

कार्ाािर्को

१०. अधर् शता सम्बधिमा विस्पतृतरुपमा बोिपत्र सम्बजधि कागिात )Bid document) उल्िेि गररएको छ।
११. प्रचलित कानुन र महानगरिे तोकेका शताहरु पूित
ा ः पािना गरे को हुनपु नेछ ।

आधतररक आर् ठे क्का वििरि

सूचना न :.…../…../0…../0…../Dahattarbahattar
त.स.

१

२

३

ठे क्का न.

नदी तथा िोिाउत्िनन हुने )

IEE मा

चािू आबमा .

िम्मा रकमप्रलत घन )

प्रारजम्िक िातािरिीर् परीक्षि(क्षेत्र

तोकीएको

र्स अिलिमा

(।का दरिे९.वफट रु

प्रलतिेदनमा उल्िेि िएको

िावर्ाक पररमाि

उत्िनन् हुने

रु.

िरौटी रकम

पररिाम

:.…../…../0…../0…..
/Dahattarbahattar

….,

……घमी.

...............पालिका वडा.नं

………….-/

रु…

…………./

रु…

…………./

रु…

रु…

………/

्ी

…..नदीको बगर क्षेत्र अन्तगयत
………क्षेत्र,तथा ….. नदीको
तटिर् क्षेत्र)

………घम.

IEEमा तोककए

बमोजिम (बाि ोुङ्गा ,थगपिी ,
बािुवा ,गेदान िगार्तको बबक्री
कर संकिन कार्य ।

:.…../…../0…../0…..
/Dahattarbahattar

…. जस्थत

……घमी.

……घमी.

रु…

…… अधतागत ……घमी.

……घमी.

रु…

...............पालिका-

…/

………….को तिीर्
क्षेत्र/…….. नदीको वगर
क्षेत्रबाि
ोुङ्गा,थगपिी,बािुवा,गेदान

िगार्त संकिन तथा बबक्री कार्य
।)आ.ई.ई प्रनतवेदनमा तोककए
बमोजिम(

:.…../…../0…../0…..
/Dahattarbahattar

...............पालिका

………. नदीको बगर क्षेत्रबाट
ढु ङ्गाबािुिा तथा गेग्रान ,लगिी ,
ई .ई.आ)सं किन तथा लबती कार्ा ।
(प्रलतिेदनमा तोवकए बमोजिम
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…/

४

:.…../…../0…../0…..
/Dahattarbahattar

…..

……घमी.

...............पालिका ििा नं.
अधतागत

…………./

रु…

………. नदी तवटर् क्षेत्र

)IEEमा तोवकए बमोजिमबाट
गेग्रान

…घमी.

(

,बािुिा ,लगिी ,ढु ङ्गा

िगार्तको लबती कर सं किन कार्ा
।
)…………………………(
प्रमुि प्रशासकीर् अलिकृत
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…-/

रु…

लमलतः 70……......../....../
श्रीमान् प्रमुि प्रशासवकर् अलिकृतज्र्ू,
...............पालिकाको कार्ाािर् ,स्थानीर् तहको केन्ोको नाम, जिल्िाको नाम ।

विर्र्ः बोिपत्र पेश गरे को बारे ।
महोदर्,

र्स ...............पालिका ,कार्ाािर् नगर कार्ापालिकाको ,स्थानीर् तहको केन्ोको नाम, जिल्िाको नामको
क्षेत्रलित्र रहेको ढु ङ्गा माटो आददको लबती तथा ,ग्रािेि ,बािुिा ,लगिी ,लनकासीमा कर सं किन गना
आ70.ब..….0/…. को िालग ठे क्का बधदोबस्पत गने सम्बधिी जशिबधदी बोिपत्र आव्हान गरी र्स
...............पालिकाको कार्ाािको लमलत 02…/../……

गते प्रकाजशत िएको सूचना बमोजिम

तवपसिमा िे जिए अनुसार रुअक ............................््र्रे वपमा ठे क्का लिने मधिुरी ...........................

को बैंक ....................................... /को बैंक िौचर ...............................िएकोिे िरौटी बापत रु
िमानत र्सै साथ सं िग्न रािी बोिपत्र दाजििा गरे को छु ।
तपलसि
ठे क्का नं

.

िोिानदीको ना/मः

लस.नं.

कबोि अंक
अंकमा

िरौटी

कैवफर्त

अक्षरमा

लनिेदक
नामः
फमाः

लमलतः

ठे गानाः

छापः
दस्पतितः

नोटः प्रत्र्ेक िोिाको ठे क्काको िालग अिग अिग लनिेदन र बोिपपत्र फाराम िरी पेश गनुा पनेछ।
नदीिधर् पदाथाहरु उत्िनन् र लबती वितरि गने शताहरु
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१. फमाको हकमा नविकरि िएको दताा प्रमािपत्र 022/022.ि.आ ,मुल्र् अलिबृवद्ध कर दताा प्रमािपत्र ,को
करच ुक्ता प्रमािपत्रको प्रमाजित प्रलतलिपी

र बोिपत्र फारम दस्पतुर बापत र्स कार्ाािर्मा नगदै लतरे को

नगदी रलसद िा र्स कार्ाािर्को ……….. बैक, ………शािा जस्पथत वह नं.………………….मा िम्मा गरे को िौचर

बोिपत्र कागिात साथ अपिोि गनुप
ा नेछ । तोवकए बमोजिम को िरौटी रकम र्स कार्ाािर्को ………..
बैक, ………शािा जस्पथत वह नं.………………….िरौटी िातामा िम्मा गरे को सक्कि बैंक िौचर िा नेपाि राि

बैकबाट ईिाित प्राप्त क श्रे िीको कुनै िाजिज्र् बैकको कम्तीमा )170एक सर् बीसददनको माधर् अिलि (
सं िग्न गरी लमलतिएको र्स कार्ाािर्को नाममा िारी बैंक ग्र्ारे ण्टी२०….।….।….. गते ददनको 17

बिेलित्र बोिपत्रदातािे र्स कार्ाािर्को www…………...gov.np∕egp बाट upload गने ब्र्िस्पथा गररएको
छ।

२. तोवकए

बमोजिम

को

िरौटी

रकम

र्स

कार्ाािर्को

……….. बैक, ………शािा

जस्पथत

वह नं.

………………….िरौटीमा िम्मा गरे को सक्कि बैंक िौचर नगदै िा नेपाि राि बैंकबाट माधर्ता प्राप्त ,"क"
श्रे िीको कुनै िाजिज्र् बैंकको कजम्तमा ) 170एक सर् लबसददन माधर् अिलि िएको र्स कार्ाािर्को
नाममा िारी बैंक ग्र्ारे ण्टी सं िग्न गरी बोिपत्र साथupload गनुा पनेछ।

(

३. एक फमा िा सं स्पथाको नाममा िररद गररएको बोिपत्र अको फमा िा सं स्पथाका नामबाट दाजििा गना पाइने
छै न।

४. रीतपूिक
ा पना आएका बोिपत्रहरु बोिपत्र पेश गने अजधतम ददनको १ 00:बिे दे िी विलिन्न कार्ाािर्का
प्रलतलनिी व्र्िसार्ी िा लनिको प्रलतलनिीहरुको रोहबरमा र्स कार्ाािर्मा िोलिनेछ। ,

५. साथै ब्र्िसार्ी िा लनिको प्रलतलनिी बोिपत्र िोल्ने समर्मा उपजस्पथत निएमा बोिपत्र िोल्न बािा पने
छै न।

६. नदीिधर् पदाथाहरु नदीिाई नै घाटगमी स्पथि तोवक लनिााररत स्पथानबाटमात्र उत्िनन् तथा लबती वितरि
गनुप
ा नेछ। मौज्दात राख्न पाइने छै न।

ँ ा सोबाट अिगत गना का/
७. ठे क्का सम्बधिी विस्पतृत िानकारी बोिपत्र फारामर्ार्ोिनामा उल्िेि गररएको हुद
िा र्स कार्ाािर्कोWebsite: www……………….gov.np बाट अबगत गना सवकनेछ।

८. म्र्ाद नाघीररत नपुगी िा शतासवहत पेश हुन आएका बोिपत्रहरु स्पिीकार गना र्स कार्ाािर् बाध्र् हुने ,
९.

न।छै

बोिपत्र स्पिीकृत िएमा सो को सूचना िारी गररनेछ। र्सरी सूचना प्राप्त िएको लमलतिे ७ ददनलित्र मु .अ.

50 कर दताा प्रमािपत्र समेत लिई ठे क्का अंकको प्रथम वकस्पताबापत% िे हुने रकम अलनिार्ा बुझाउनुपनेछ।

दोस्रो र तेस्रो 5० वकस्पता बापत बाँकी रहने (अजधतम)% िे हुने रकम नेपाि राि बैंकबाट ईिाित प्राप्त
'क' श्रे िीको िाजिज्र् बैंकबाट र्स कार्ाािर्को नाममा 70……. श्रािि मसाधतसम्म म्र्ाद सवहत िारी
गररएको बैंक ग्र्ारे धटी समेत पेश गरी पिा उठाउनु सवकनेछ। (परफरमेधस बधि)

१०. अलग्रम रुपमा एकमुष्ट कबोि अंक दाजििा गरे मा कबोि अंकको )10दशधर्ूनतम ठे क्का ) प्रलतशतसम्म (
,रकम छु ट ददन सवकनेछ। साथै ठे क्का कबोि गने फमािे आफूिे कबोि गरे को अंक (अंकमा नघ ने गरी

13 सेिा शुल्क बापत हुन आउने िम्मा रकमको लनर्मानुसार थप% भ्र्ाट रकम आर् कर समेत थप

गरी र्स कार्ाािर्मा बुझाउनु पनेछ। र्स बाहेक लनर्मानुसार नेपाि सरकारिाई बुझाउनुपने कर िएमा
ठे केदारिे छु िै बुझाउनु पनेछ । तोवकएको म्र्ादलित्र पिा उठाउन नआएमा राजिएको िरौटी रकम िफत

गरी लनर्मानुसार ठे क्का बधदोबस्पत गररनेछ। र्स ...............पालिका अधतगातका िोिा तथा नदीहरुको
उत्िनन् क्षेत्र र उत्िनन पररमािका सधदिामा नददिधर् लनमााि समाग्रीहरुको उपर्ोग सम्बधिमा िएका
अध्र्र्न प्रलतिेदन एिं नेपाि सरकारबाट िएका लनदे शनहरु............... ,पालिकाको िानी तथा नदीिधर्
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पदाथा सङ्किनसाथै प्रारजम्िक िातािरिीर् पररक्षि ,7025 , कार्ावििीउपर्ोग र लबती वितरि सम्बधिी ,
प््रलतिेदन र्स ठे क्का सम्झौताको अलिन्न अंग रहनेछन्।

११. नदीिधर् पदाथाको उत्िनन्राविर् लनकुो र

,मध्र्िलता क्षेत्र ,सं किन तथा लबती लबतरि कार्ा च ुरे ,

न।नेपाि सरकारिे लनर्ेि गरे को स्पथानहरुबाट गना पाईने छै

् सम्झौता नगरी ठे क्का चिान गना पाईने छै न। समर्मा सम्झौता
१२. अस्पथार्ी ठे क्का चिानपूिी ददईने छै न।
नगरी ठे क्का चिनपूिी नलिएको कारिबाट कुनै वकलसमको छु ट र लमनाहा हुने छै न।

१३. करसहार्क

शुल्क आदद तोवकएको सं किन केधठमा मात्र उठाउनु पनेछ। राविर् रािमागा र ,दस्पतुर ,

रािमागामा ढाट राख्न पाईने छै न।

१४. करशुि् ,दस्पतुर ,कको दर िगार्त अधर् शताहरु बोिपत्र फारममा उल्िे ि गररएको छ। नेपाि सरकार
िा स्पथानीर् तहिाई प्रचलित कानून बमोजिम बुझाउनुपने अधर् कर दस्पतुरशुल्क आदद सबै ठे केदार

,

सो बापत बुझाएको रकमिाई कबोि गरे को ठे क्का रकमबाट स्पिर्ंिे सम्बजधित लनकार्मा बुझाउनु पनेछ।
किा गना पाईने छै न।

१५. शुल्क उठाउने रलसदहरु ठे केदारिे आफ्नै तफाबाट छपाई उक्त रलसदहरुमा र्स कार्ाािर्को छाप िगाई
प्रमाजित गराएर र रलसद लनर्धत्रि िातामा दाजििा गरी अलििेि रािी सकेपछी मात्र कर दस्पतुर उठाउन
र प्रर्ोगमा ल्र्ाउनु पनेछ।

१६. ठे क्का सम्झौता िएपलछ कर कार्ाािर्को कर जक्िर्रे धस फुकुिा पत्र प्राप्त िएपलछ मात्र िरौटी रकम वफताा
गररनेछ। सम्मालनत अदाित............... ,प्रदे श सरकार ,नेपाि सरकार ,पालिकाको लनदे शन तथा आदे शको
पािना गनुा गराउनु ठे केदारको कताब्र् हुनेछ। लनदे शन िा आदे शको पािनाको कारिबाट कुनै क्षलत हानी
नोक्सानी हुन गएमा क्षलतपूलता स्पिरुप कुनै पलन रकम ...............पालिकासँग दािी गना पाईने छै न।

१७. र्समा उल्िेि िएका कुराहरुमा र्सै बमोजिम र र्समा उल्िेि हुन छु ट िएका कुराहरुको हकमा नेपाि
सरकारद्वरा िारी ढु ङ्गालबती तथा व्र्िस्पथापन सम्बजधि ,िािुिा उत्िनन्,लगिी , मापदण्ि ,7022,
...............पालिकाको िानी तथा नदीिधर् पदाथा सङ्किन ,उपर्ोग र लबती वितरि सम्बधिी कार्ावििी ,
नगर कार्ापालिकाको लनिार्हरु र नेपाि सरकारका अधर् प्रचलित कानुन अनुसार हुनेछ। ,7025

१८. ठे क्काको कर असुि गनुप
ा ने दर रे टतालिका र श ,पररमािको सूची ,ताहरु सवहतको होलिाङ्ग बोिा कर सं किन
केधठमा अलनिार्ा रुपिे ठे केदारिे सिासािरििे दे ख्ने गरी राख्नु पनेछ।

१९. ठे क्का सम्बधिमा कुनै लबिाद परे मा ...............पालिकािे गरे को लनिार् अजधतम हुनेछ।
२०. गत विगतमा ठे केदारिे ...............पालिकािाई बुझाउनु पने वकस्पता रकम नबुझाई बाँकी रहेकोमा िा
अधर् कुनै दावर्त्ि बाँकी रहेमा लनिको बोिपत्र

स्पिीकृत गना ...............पालिका बाध्र् हुनेछैन।कुनै

पलन स्पथानीर् तहमा कािोसूचीमा परे को व्र्जक्त िा फमाको बोिपत्र स्पिीकृती गररनेछैन ् ।

२१. तोवकएको म्र्ादलित्र ठे केदारिे ...............पालिकािाई बुझाउनु पने

वकस्पता रकम नबुझाएमा

...............पालिकािे ठे क्का तोड्न सक्नेछ र हानी नोक्सानी क्षलतपूलताको रकमको साथै बाँकी वकस्पता
रकमको 1%............... हिाना समेत ठे केदारबाट/का दरिे ब्र्ाि (एक)पालिकािे असुि गनेछ।

२२. एउटा स्पथानीर् तहिे कर असुि गररसकेको लनमााि समाग्रीमा पुनः अको र्स महानगरपालिकाबाट कर
िगाइने छै न।

२३. नेपाि सरकारको लनिार् र ठे क्काको शता तथा दररे टमा कुनै सं शोिन िए सोवह बमोजिम ठे केदारिे कार्ााधिर्
गनुा पनेछ।

२४. सूचना िा र्स बोिपत्र फाराममा कुनै त्रुटी िएमा सो सम्बधिमा ...............पालिकाको लनिार्ानुसार
हुनेछ।
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२५. आ70.ि.…/……… को िालग नदीिधर् सामाग्रीमा प्रलत घन लमटर ……) ……… रुपैर्ा ……….. पैसार

(

प्रलतशत थप गरी लबती शुल्क सं किन गना पाइनेछ। साथै तोवकएको अििीिधदा 13 कर बापत.अ.मु
पवहिे तोवकएको पररमाि उत्िनन् िएको िण्िमा थपपररमाि उत्िनन् िा लनकासी गना रोक िगाइने

छ। पररमाि पलछ थपघट िएमा िा सो सम्बधिी अधर् कुनै ब्र्िस्पथा िएमा सोही अनुसार हुनेछ। साथै

तोवकएको समर् लित्र लनिााररत पररमाि ठे केदारिे लनकाल्न नसकेमा अको आलथाक िर्ामा म्र्ाद थप हुने
छै न।

ु ा 5:०० बिेसम्म
२६. ठे केदारिे नदीबाट लनमााि सामग्रीहरु उत्िनन् र सं किन लबहान 2:०० बिेदेिी बेिक
मात्र गना सक्नेछ।

२७. लनमााि सामाग्रीहरु उत्िनन् र सं किन तथा लबती वितरि गदाा राविर् प्राथलमकता प्राप्त आर्ोिनाहरु तथा
विलिन्न सरकारी कार्ाािर्हरुबाट सं चालित आर्ोिनाहरुिाई लबशेर् प्राथलमकता ददनु पनेछ।

२८. नदीबाट उत्िनन गरे को पररमािको िगत प्रत्र्ेक मवहनाको पवहिो सातालित्र अलनिार्ा रुपिे प्रमाजित गरी
...............पालिकामा बुझाउनु पनेछ।

२९. नदीबाट लनमााि सामाग्रीहरु उत्िनन गदाा िातािरिमा प्रलतकूि प्रिाि पने गरी कुनैपलन कार्ा गना पाईने
छै न अधर्था लनर्मानुसार कािााही हुनेछ।

३०. ठे केदारिे र्समा िएका सम्पूिा शताहरु पूिरु
ा पिे पािना गनुप
ा नेछ र सोको अनुगमन ...............पालिकाको
कार्ाािर् तथा जिल्िा अनुगमन सलमलतिे आिश्र्कतानुसार गनेछ। र्स्पतो अनुगमनबाट शता उल्िङघन
िएको पाईएमा कार्ाािर्िे ठे क्का तोड्न सक्नेछ र सोबाट ठे केदारिाई हानी नोक्सानी हुन गएमा कार्ाािर्
जिम्मेिार हुनछ
े ै न र त्र्सको क्षलतपूलता ददन बाध्र् हुनेछैन।

३१. नदीबाट लनमााि सामग्रीहरु उत्िनन् र सं किन गदाा िौलतकआलथाक र साँस्पकृलतक

,सामाजिक ,िैविक ,

त्रमा पने असरहरुिाई कम गने प्रवतर्ाहरु अििमक्षे््बन गरी ढु ङ्गाबािुिा आदद सङ्किन तथा
ढु िानी गनुप
ा नेछ।

,लगिी ,

३२. लनमााि सामग्रीहरु उत्िनन् गना नदीसम्म िाने बाटो ममात गने अबस्पथा आएमा ठे केदार आफकिे ममात
गनुप
ा ने छ। सो बापत िागेको िचा ...............पालिकामा दािी गना पाईने छै न।

३३. लनमााि सामग्रीहरु उत्िनन् गदाा नजिक रहेको सिकघाटिाई कुनै हानी ,बन तथा नदीनािाको वकनारा ,
बाँिमा क्षलत नहुने गरी उत्िनन् गनुप
ा नेछ। ,कुिो ,नोक्सानी नहुने र अकााको िग्गा

३४. पुिलित्र लनमााि

.मी 500 ि स्पथिबाट दुबै तफाबाटो तथा सािािलनक लनमाा ,सिक ,कििे ,कल्िटा ,

सामग्रीहरु उत्िनन् गना पाइने छै न।

३५. मुख्र् मागाबाट िोल्िरग्रािेि बािुिा उत्िनन गने स्पथिसम्म िाने आउने बाटो लनमाािको कार्ा गदाा

,

र िाने िए िन लनिी िग्गामा पने िए सम्बजधित िग्गािनीको मोुरीनामा लिनु पनेछ र बन क्षेत्र िए
कार्ाािर्सँग सम्पका र समधिर् रािी ठे केदारिे लनमााि गनुप
ा नेछ।

३६. ...............पालिकाबाट लनिाारि िएको दर बमोजिम बाहेक अधर् कुनै वकलसमको करसेिा शुल्क िा ,

............... दस्पतुर लिन पाइने छै न रपालिकाको कार्ाािर्बाट प्रमाजित गररए बाहेकको रलसदहरु प्रर्ोग
गरी आर् सं किन गना पाइने छै न। र्दी कुनै त्र्स्पतो अनालिकृत रकम असुि गरे को िा अनलिकृत रलसद
प्रर्ोग गरे को

तथ्र्

कार्ाािर्बाट अनुगमन हुँदा िा अधर् कतै बाट िएको उिुरी उपर छानलबन गदाा

दे जिएमा लनर्मानुसार कारिाही र सिार् हुनछ
े ।

३७. र्स सूचना बमोजिम सम्झौता िई ठे क्का चिनपुिी िारी गररएपलछ कुनै वकलसमको लमधहा माफी हुने छै न

तर नेपाि सरकार िा सो मातहतको कुनै लनकार्बाट ठे क्का रोक्का िा बदर गने लनिार् िएमा बाँकी अबलिको
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दामासावहिे हुने रकम नेपाि सरकार िा रोक्का गने लनकार्बाट सोििनाा िएमा रािश्व परामशा सलमलतको
लसफाररसमा ...............पालिकाको बोिा बैठकको लनिार्ानुसार माफी ददन सवकनेछ।

ु ा 5:००
३८. ठे क्का सम्झौता िएको लमलतको िोलिपल्टदे िी 70…… …… मसाधतसम्म लबहान 2:०० बिेदेिी बेिक

बिेसम्म मात्र उत्िनन एिं सं किन समर् अिलि हुनेछ। दै लनक उत्िननको पररमाि IEE Reportबमोजिम
सूचनामा उल्िेि िए अनुसार हुनेछ।

३९. ठे केदारिे लनर्मानुसार मुल्र् अलििृवद्ध कर रकम उठाउन पाउनेछ।
४०. ढु ङ्गा सं किन
पनेछ।

गदाा /बािुिाको उत्िनन ,लगिी ,IEEमा ब्र्िस्पथा िए बमोजिम औिारको प्रर्ोग गनुा

४१. चािु आलथाक िर्ाको तोवकएको अििीलित्र उत्िनन गरे को लनमााि सामाग्रीहरु सामाधर्तर्ा 70……
……..मसाधतसम्म लबती गरी सक्नुपने छमौज्दात गना पाईने छै न। ,

४२. उत्िनन् पश्चात काम निाग्ने िनी छोलिएको लनमााि सामाग्रीहरु िुन स्पथिबाट लनकालिएको होसोही

,

४३. लनमााि सामाग्री उत्िनन् गने कार्ामा सं िग्न हुने कमाचारीकामदारहरुिे प्रर्ोग गने सुरक्षा सामाग्री

/

स्पथिमा िगी पूि ा अिस्पथामा छोड्नु पनेछ। नदीको िार बदलिने गरीउत्िनन् गना पाइने छै न।

तथा औिारहरु ठे केदार स्पिर्ं िे उपिब्ि गराई सम्पूिा सुरक्षा सतकाताकासाथ उत्िनन् तथा लबती प्रबधि
लमिाउनु पनेछ।

४४. ठे केदारका कमाचारी तथा कामदारहरुको कारि िातािरिमा कुनै प्रलतकुि प्रिाि नपने गरी कार्ा गने

ब्र्िस्पथा ठे केदारिे नै लमिाउनु पनेछ। साथै कामदार तथा कमाचारीहरुको सुरक्षाको िालग लबमा गने गराउने
दावर्त्ि ठे केदार स्पिर्ंको हुनछ
े ।

४५. र्स सूचना बमोजिम हुने ठे क्का सम्झौताको अििी सम्झौताको शताहरुमा तोवकए बमोजिम हुनेछ।

४६. र्समा उल्िे ि िएका कुराहरुमा सोही बमोजिम र र्समा उल्िेि निएका कुराहरुको हकमा स्पथानीर्
सरकार सं चािन ऐन 0202 ,मा िएको व्र्िस्पथा............... ,पाोलकाको िानी तथा नदीिधर् पदाथा सङ्किन ,
प्रारजम्िक िातािरि

पररक्षि ,0202 ,उपर्ोग र लबती वितरि सम्बधिी कार्ावििी(IEEप्रदे श ,प्रलतिेदन (

0200,लबती तथा व्र्िस्पथापन सम्बजधि मापदण्ि,बािुिा,लगिी,ढु ङ्गा, 0200,सरकारको प्रदे श आलथाक ऐनबमोजिम
हुनेछ ।

४७. लमलत 70…./…/…… िगार्तका ………… कार्ापालिकाको
अधर् प्रचलित कानुन अनुसार हुनेछ।

बोिा बैठकको

लनिार्हरु र नेपाि सरकारका

४८. स्पिीकृत प्रारजम्िक िातािरिीर् परीक्षि प्रलतिेदनमा उल्िेि िएका िातािरिीर् प्रिाि धर्ूलनकरिका
उपार्हरुको पूिा पािना गरी नदीिधर् पदाथा उत्िनन् तथा लबती वितरि गनुप
ा नेछ।

नोटः लबस्पतृत िानकारीको िालग र्स कार्ाािर् िा कार्ाािर्को Website: www……………..gov.np मा समेत हेन ा सवकनेछ।
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के स १

...........kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
......., ....... ।

cf=j= M @).....
af]nkq kmf/d

...÷ ..../R/@).....
af]nkq g+= .......

;"rgf g+=

9'+uf, lu§L, afn'jf, bxQ/, axQ/ cflbsf] laqmL z'Ns ;+sng;DaGwL af]nkq
Kofs]h g+= -

......._
kmf/d b:t'/ M ?=
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.....))

ljifo ;"rL
ljifo

k]h g+=

!_ af]nkq ;DaGwL ;"rgf ================================================================

$

@_ k|:tfjbftfn] k]z ug'{ kg]{ Go"gtd\ sfuhft ====================================

^

#_ af]nkqsf zt{x? =======================================================================

&

$_ af]nkq d"NofÍgsf cfwf/ ==========================================================

!!

%_ k|:tfjbftfsf] ljj/0f kmf/d =======================================================

!@

^_ n]6/ ckm lj8sf] gd"gf =============================================================

!#

&_ lj8 8f6f l;6 ========================================================================

!$

*_ ljn ckm SjflG66L (BOQ) ======================================================

!%

(_ ;+emf}tfsf] df]6fdf]6L vfsf =======================================================

!^
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....... kflnsf
....... sfo{kflnsfsf] sfof{no
=======================, ===============
af]nkq cfJxfg

...÷ ..../R/@).....
k|yd k6s k|sflzt ldlt M @...÷..÷..
af]nkq g+=

.......kflnsf, .......sfo{kflnsfsf] sfof{no ....... sf] tklzn adf]lhdsf ljleGg :yfgx?af6

gbLhGo
;fdfu|L -3f6u4L_ 9'+uf, lu§L, afn'jf, bxQ/, axQ/ cflbsf] laqmL z'Ns ;+sng k|of]hgfy{ cfo 7]Ssf ;DaGwL af]nkq
cfJxfg ul/Psf]n] O{R5's kmd{x?n] lgj]bg ;fy kmd{ btf{sf] k|df0fkq, d'=c=s/ btf{ k|df0f kq, cf=j=....... sf] s/
r'Qmf k|df0fx?sf] k|dfl0ft k|ltlnkL ;+nUGf u/L af]nkq v/Lb u/L o;} ;"rgf adf]lhd k]z ug{ ;lsg]5 .
af]nkq g+=

......

Kofs]h
3f6sf] ljj/0f
g+=

pTvgg x'g]
clwstd kl/df0f
-3g ld6/_

Go"gtd
/sd s/
afx]s ?=

af]nkq
w/f}6L kmf/d
/sd ?= b:t'/

...... vf]nf...... 3f6 ......
......
......3f6

......

...... ......

......

...... ......

......3f6

......

......

...... ......

...... ......3f6
..... vf]nf.... 3f6

......

......

...... ......

......

......

...... ......

......3f6

......

......

...... ......

...... 3f6

......

......

...... ......

...... ...... 3f6
.....vf]nf.... 3f6

......

......

...... ......

......

......

...... ......

...... ......3f6

......

......

...... ......
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...... 3f6

......

......

...... ......

.....gbL.... 3f6

......

......

...... ......

......3f6

......

......

...... ......

......3f6

......

......

...... ......

...... ...... 3f6
.....gbL.... 3f6

......

......

...... ......

......

......

...... ......

......3f6

......

......

...... ......

...... 3f6

......

......

...... ......

...... 3f6

......

......

...... ......

...... ......3f6
.....gbL.... 3f6

......

......

...... ......

......

......

...... ......

......3f6

......

......

...... ......

...... 3f6

......

......

...... ......

...... 3f6

......

......

...... ......

......3f6

......

......

...... ......

...... ......3f6

......

......

...... ......
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af]nkq vl/b, bflvnf / vf]Ng] ldlt ;do / :yfgM
af]nkq g+=
af]nkq vl/b ug]{ clGtd ldlt af]nkq bflvnf ug]{ clGtd ldlt af]nkq vf]Ng] ;do
/ ;do
/ ;do
ldlt

...÷@) ..÷..
w/f}6L /sd hDdf
ug]{ a}+ssf] gfd

......a}+s ......

@)..÷..÷..

;do
% ah]

ldlt
@)..÷..÷..

;do
!@ ah]

ldlt
@)..÷..÷..

sfof{nosf] gfd

w/f}6L vftf g+=

......kflnsf,.... sfo{kflnsfsf] sfof{no

......

zfvf
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;do
! ah]

k|:tfjbftfn] k]z ug'{kg]{ Go"gtd\ sfuhft
s_ k|:tfjbftf sDkgL;Fu ;DalGwt sfuhft





sDkgL btf{ k|df0f kq
Joj;fo ug{ Ohfht k|fKt k|df0f kq
gljs/0f cfjZos kg]{ kmd{sf] gljs/0f kq
d"No clej[l4 s/df btf{ ePsf] k|df0f kq

 cfly{s aif{

...... sf] s/ r'Qmf k|df0f kq

 k|:tfj k]z ug]{ ;DaGwdf ;+:yfsf] sfo{sf/L lgsfosf] lg0f{o tyf lg0f{osf] cfwf/df hf/L
ul/Psf] clwsf/ kq (Power of Attorney)


......kflnsfsf] cfo 7]Ssf Joj:yfkg sfo{df efu lng sfnf] ;"rLdf gk/]sf] tyf ......
......kflnsfdf s'g} klg k|sf/sf] /sd bflvnf ug{ afFsL 5}g eGg] :j3f]if0ff kq

 ;"rgfdf pNn]v eP jdf]lhd jf]nkq hdfgt
 ;"rgfdf pNn]v eP jdf]lhd k|:tfjbftfsf] gfddf jf]nkq vl/b u/]sf] /l;b
v_ n]6/ ckm lj8sf ;fy af]nkq k|:tfjsf] x/]s k]hdf ;xL5fk u/L k]z u/]sf] k|:tfj
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af]nkqsf zt{x?
s= af]nkqbftfn] saf]n u/]sf] c+s / a}+s hdfgt ;DaGwL zt{x?
!_
af]nkqbftfn] saf]n u/]sf] /sd k|To]s ls:tf @% Ü sf b/n] $ ls:tfdf ltg'{kg]{5 .
klxnf] ls:tf afkt saf]n u/]sf] /sdsf] @% k|ltzt ;Demf}tfsf] ;dodf bflvnf
ug'{kg{]5 eg] bf];|f], t];|f] / clGtd ls:tf qmdzM d+l;/ d;fGt, kmfNu'0f d;fGt / Ho]i7
!% ut] ;Dddf r'Qmf ul/;Sg' kg]{5 .af]nkqbftfn]saf]n u/]sf] /sdsf] &% k|ltzt
....ciff9 d;fGt ;Dd dfGo cjlw /x]sf] g]kfn /fi6« a}+s af6 dfGotf k|fKt …sÚ au{sf]
lalQo ;+:yfaf6 hf/L u/]sf] a}+s Uof/]G6L k]z ug'{kg{]5 .
@_

tf]lsPsf] ls:tf Dofbleq gj'emfPdf ......kflnsfsf] tkm{af6 7]Ssf tf]l8 afFsL /x]sf]
ls:Tff a}+s Uof/]06Laf6 c;'n pk/ ug{] u/L sfg"gL k|s[of ckgfO{g]5 . c;''n ug{ afFsL
/sddf jflif{s !) k|ltzt yk hl/jfgf ;d]t hf]8L ;/sf/L afFsL ;/x c;'n pk/
ul/g]5 / To:tf] kmd{nfO{ @ jif{sf] nflu sfnf] ;"rLdf /flvg]5 .

#_

;Demf}tf ug{ cfpFbf saf]n u/]sf] c+ssf] !# k|ltzt Eof6 /sd hDdf u/L ;f] sf]
;Ssn ef}r/ ......kflnsfdf k]z ug'{kg{] 5 .

$_

7]Ssf :jLs[t ePkl5 af]nkqbftfn] saf]n u/]sf] /sd Psd'i7 ?kdf sfof{nodf
a'emfPdf % k|ltzt 5'6 lbO{g]5 .

%_

;'rgfdf pNn]v ePadf]lhdsf] af]nkq hdfgt o; sfof{nosf] gfddf /x]sf]

......

a}s ......zfvfdf w/f}6L vftf g+=.................. df hDdf u/L ;f] sf] ;Ssn
ef}r/ jf -s_ au{sf] afl0fHo a}saf6 o; sfof{nosf] gfpdf hf/L ePsf] !@) lbg
Dofb ePsf] a}+s hdfgt kqsf] ;Ssn kq 6]G8/ kmf/d ;fy ;+nUg x'g'kg{]5 .
v=cGo zt{x?
!_

af]nkqsf] ;dofjlw ;Demf}tfsf] ldltaf6 ...... d;fGt;Dd sfod ul/Psf] 5 .
af]nkq :jLs[t jf c:jLs[t ug{] ;DaGwL clGtd lg0f{o ug{] clwsf/ ......kflnsfdf
;'/lIft /xg]5 .

@_

af]nkqx?df jf]nkqbftfn] k|To]s kfgfdf ;xL5fk u/]sf] x'g'kg]{ 5 gePdf af]nkq
l/tk'j{s ePsf] dflgg] 5}g .

#_

Joj;foL /

......kflnsf

jLr 7]Ssf zt{x?sf ;DaGwdf s'g} ljjfb p7]df

......kflnsfsf] lg0f{o clGtd x'g]5 o;df 7]s]bf/sf] s'g} ph'/ nfUg] 5}g .
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$_

x'nfs dfkm{t jf]nkq k]z ug{]n] jf]nkq bflvnf ug{] clGtd ldlt / ;do leq sfof{nodf
btf{ e};Sg' kg{]5 . ;f] Dofb gf3L cfPsf] jf]nkqnfO{ d"NofFsgdf ;dfj]z ul/g] 5}g .
s'g} zt{ /flv k]z u/]sf] l/t gk'u]sf] af]nkq dfly s'g} sf/jfxL ul/g] 5}g . cf=a

...... df 6]G8/ l:js[t e} ;Demf}tf ug{ kqfrf/ ubf{ klg ;+em}ftf gu/]sf / aSof}tf
/sd af+sL /x]sf kmd{x?nfO{ cf=a ...... sf] d'Nof+sgdf cof]Uo dflgg]5 .
%_

dfly pNn]lvt ;'rgf adf]lhd btf{ x'g cfPsf af]nkqx? ldlt

...... ...... ut]

lbp;f] ! ah] ......kflnsfdf vf]lng]5 . af]nkq vf]Nbf lghsf] k|ltlglw pkl:yt eP
jf geP kgL vf]Ng ;lsg]5 .
^_

af]nkq kmf/d v/Lb ug{] / k]z ug{] lbgx?df labf k/]df ;f] sf] ef]lnkN6 jf nuQ}
sfof{no v'n]sf] lbg / ;do sfod x'g]5 .

&_

......kflnsfsf] sfa'eGbf aflx/sf] sf/0fn] 7]Ssf ;Grfng x'g g;s]df afx]s cGo
s'g} sf/0f b]vfO{ 7]Ssf afktsf] /sd ldgfxf jf 5'6 bflj ug{ kfO{g] 5}g .

......kflnsfsf] aSof}tf glt/]sf]

*_

sfnf] ;'lrdf k/]sf lgdf{0f Joj;foL sDkgL jf o;
af]nkqbftfsf] af]nkq :jt /4 x'g]5 .

(_

o;df pNn]v gePsf cGo s'/fx? s/f/ ;DaGwL k|rlnt sfg'g adf]lhd x'g]5 .

!)_

6]G8/ kmd{ ebf{ c+s / cIf/df /sd eg'{kg{]5 . c+s / cIf/df /sd 36a9 ePdf cIf/
/sdnfO{ dfGotf lbO{g]5 . s]/d]6 ePsf] 7fFpdf ;lx5fk ug'{kg{]5 .

!!_

af]nkq 5gf]6 ePkl5 ;fj{hlgs ;'rgf dfkm{t cfzo kq hf/L ul/g]5 cfzokqsf]
Dofb ;lsPkl5 ;Demf}tf ug{ cfpg !% lbgsf] Dofb lbOg]5 . o:tf] ldltn] !% lbg
leq klxnf] ls:tf / hdfgt bflvnf u/]kl5 dfq ;Demf}tf k|lqmof cufl8 a9fO{g]5 .
Dofb leq ;Demf}tf gu/]df /fv]sf] af]nkq hdfgt÷w/f}6L hkmt u/L l/tk"j{s k]z
ePsf] bf];|f] a9L saf]n ug{] kIf;+u ;Demf}tf ug{ k|lqmof cuf8L a9fO{g]5 .

!@_

af]nkqbftfn] 7]Ssf k6\6f ;DaGwL Ohfht k|fKt u/]sf] x'g'kg]{5 .

!#_

gbL lsgf/ tyf cf;kf;sf jg:klt / lhjhGt'nfO{ c;/ gkg]{ u/L /fli6«o nf]sdfu{,
;xfos nf]sdfu{sf bfofFafofF lgif]lwt :yfg afx]s tf]lsPsf] :yfgaf6 dfq gbLsf]
axfj kl/jt{g gx'g] u/L ;'of{bo b]lb ;'of{:t ;Dddf glbhGo ;fdfu|L lemSg kfO{g]5 .
xfjf rn]sf] a]nfdf ;fdfu|L ;+sng ug{ tyf kfgL r'lxg] u/L jf w'nf] p8\g] u/L 9'jfgL
ug{ kfO{g] 5}g .
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!$_

3f6;Dd hfg] cfpg] af6f]sf] Joj:yfkg, dd{t ;+ef/ tyf :yfgLo :t/df ljjfb pTkGg
ePdf ljjfbsf] Joj:yfkg af]nkqbftf cfkm}n] ug'{kg]{ 5 .

!%_

glbhGo ;fdfu|L lgsf;L ubf{ /fli6«o / ;xfos /fhdfu{nfO{ c;/ kg]{ u/L ;8s lgdf{0f
ug{ kfO{g] 5}g / c;/ gkg]{ u/L lgdf{0f ug'{ k/]df lgdf{0f ubf{ nfUg] vr{ af]nkqbftfn]
:jo+n] Joxf]g'{ kg]{5 .

!^_

9'+uf, lu§L, afn'jf, cflbsf] sf/f]jf/ ubf{ afn>d k|of]u lgif]w ul/Psf] 5 . jftfj/0fdf
k|lts'n c;/ kg]{ k|ljlw ckgfpg kfO{g] 5}g . dhb'/sf] Hofnfsf] xsdf k|rlnt sfg"gdf
pNn]v u/] eGbf sd gx'g] u/L Hofnf lbg'kg]{5 . sfd ug]{ dhb'/sf] ;'/Iffdf k¥of{Kt
Wofg lbg' kg]{5 , dhb'/x?nfO{ x]nd]6, k~hf, a'6 h:tf ;fdfu|Lsf] nufot c:yfoL
zf}rfn Pj+ First Aid sf] ;fdfu|L pknJw u/fpg'kg]{ 5 .

!&_

:jLs[t 3f6 If]qdf 9'+uf, lu§L, afn'jf, cflbsf] pTvgg tyf ;+sng sfo{df d]lzg
k|of]u ug{ kfO{g] 5}g .

!*_

glb, vf]nf au/ P+j ;fj{hlgs cfjfudgdf afwf x'g] u/L ;+sng ul/Psf] ;fdfu|L

...... h]7 d;fGt

hDdf ug{ kfO{g] 5}g . gbL lsgf/df jf cf;kf;df hDdf ePsf] /

;Dd lgsf;L ug{ afFsL kl/df0fsf] nflu ......kflnsf sfof{noaf6 Quantity verify
u/L Ps xKtf leqdf pQm ;fdfu|L lgsf;L u/L ;Sg'kg{] 5 . pQm cjlw leq ;fdfu|L
lgsf;L ug{ g;s]df lgsf;L ug{ afFsL /x]sf] ;fdfu|L
;Sg]5 .

......

kflnsfn] hkmt ug{

!(_

cf=j= ...... sf s]xL dlxgf jf lbg g]kfn ;/sf/sf] lg0f{on] -h:t} M sf]le8 ns8fpg_
3f6 aGb ePdf sfo{ ;dofjlw ;f]xL adf]lhd ;dfof]hg x'g]5 / pNn]lvt kl/df0f
;f]xL ;dofjlwdf ljqmL ug'{ kg]{5 . To;sf nflu af]nkqbftfn] s'g} Ifltk"lt{, xh{gf jf
;do yksf] dfu ug{ kfpg] 5}g .

@)_

af]nkqsf ;DaGwdf yk s]xL a'em\g' k/]df
a'em\g ;lsg]5 . zfvfsf] ;Dks{ kmf]g

......kflnsfsf] /fh:j zfvfdf ;Dks{ u/L
g+= ...... ...... tyf sfof{nosf] Od]n

......@.......gov.np dfkm{t klg hfgsf/L dfu ug{ ;lsg]5

.

@!_

af]nkq ;DaGwL ;Dk"0f{ lg0f{o ug]{ clwsf/ ......kflnsfdf ;'/lIft /xg] 5 .

@@_

IEE k|ltj]bgdf ;DalGwt 3f6sf] af/]df u/]sf] ;LdfÍg / kl/df0fsf] kfngf
jf]nkqbftfn] ug'{ kg]{5 . IEE k|ltj]bgdf pNn]lvt cfkm'n] k|:tfj ug{ vf]h]sf] 3f6sf]
rf/lsNnf, lgsf;L of]Uo kl/df0f tyf lgsf;Lsf] qmddf k|:tfjbftfn] kfngf ug'{ kg]{
u/L l;kmfl/z ul/Psf zt{x? sfof{nosf] /fh:j zfvfdf cfO{ a'em\g jf ;DalGwt
sfuhftsf] k|ltlnkL dfu u/L cWoog ug{ ;lsg]5 . ;Demf}tf ubf{ ;DalGwt 3f6sf]
rf/ lsNnf tf]lsg]5 . ;fy} lo zt{x? ;+emf}tfsf] c+u dflgg]5g\ .
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@#_

af]nkqbftfn] :jLs[t IEE k|ltj]bgdf tf]lsPsf], o;} sfuhftdf plNn]lvt ;"rgfdf
v'nfO{Psf] kl/df0fsf] cfwf/df sjf]n c+s sfod u/L k|:tfj k]z ug'{ kg]{5 . saf]n
u/]sf] c+s / ;+emf}tfsf] ;dofjlw ;+u k|ToIf ;DaGw /x]sf] 5}g / ;+emf}tf cjlwdf
tf]lsPsf] ;dofjlw ;Dd sfd ug{ kfPsf] jf gkfPsf] eGg] cfwf/df ldgfxf jf 5'6
dfUg kfO{g] 5}g . :yfgLo :t/df ;d:of e} ......kflnsfn] g} 3f6 :ylut /fVg kqfrf/
u/]df, tTsfn} k|fljlws dfu u/L :yfgLo cjl:yltsf] k|ltj]bg t}of/ ug{ kxn ug]{
bfloTj k|:tfjbftf kIfsf] klg x'g]5 .

......kflnsfn] ;do ;dodf lbPsf lgb]{zgsf] kfngf ug'{kg]{ 5 .

@$_

k|:tfjbftfn]

@%_

;fdfu|L ;+sng ug{ ;+emf}tf ePsf 3f6x?df gbL lgoGq0f, ;'Gb/tf clej[l4 tyf
cfufdL cfly{s aif{x?sf] nflu cfo 7]Ssf Joj:yfkgsf] nflu k|rlnt sfg'g jdf]lhd
s'g} k|s[of cf/De ug{ / ;f]xL ;+emf}tf jdf]lhd cfjZos ;+/rgfx?sf] lgdf{0f ug{ k|:t't
7]Ssfsf] ;+emf}tfn] /f]s]sf] dflgg] 5}g .

@^_

af]nkq ;DaGwL k|:tfj zt{ /xLt x'g' kg]{5 . zt{ ;lxtsf] k|:tfj l:js[t ul/g] 5}g .
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jf]nkq k|:tfj d"Nofs+gsf] cfwf/
s_

af]kkqsf] k"0f{tfsf] k/LIf0f M o; r/0fdf ljifo ;"rLsf] aF'bf g+= @ df plNnlvt ;Dk"0f{
sfuhftx? af]nkq bftfn] k]z u/]sf] jf gu/]sf] ljifodf cWoog ul/g]5 . o;sf]
cnfjf, k|:tfj hdfgt /sd, To;sf] Dofb, n]6/ ckm lj8df ;lx5fk eP gePsf],
ljcf]So"df x:tfIf/ tyf 5fk nfu] jf gnfu]sf] h:tf ljifox?sf] kl/If0f ul/g]5 .

v_

sfnf] ;"rLdf k/]–gk/]sf] cWoog M dfly a'Fbf …sÚ df plNnlvt k|s[of kf/ u/L d"NofÍg
k|lqmofdf /x]sf af]nkqbftfx? k|rlnt sfg'g jdf]lhd sfnf] ;"rLdf k/]sf] jf gk/]sf]
eGg] ljifodf ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{nosf] tYofÍ le8fO{ x]l/g] 5 . o;} u/L,
o:tf] af]nkqbftfx?n] ......kflnsfnfO{ ltg'{ jf j'emfpg' kg]{ gubL jf lhG;L s]xL
jSof}tf eP gePsf] PsLg ul/g]5 . of] k|s[ofdf c;kmn x'g] af]nkqbftfsf] af]nkq
d"NofÍgsf] csf]{ r/0fdf hfg] 5}g .

u_

af]nkqsf] d"NofÍg M dfly a'Fbf …sÚ / …vÚ df plNnlvt k|s[of k'/f u/L cfPsf
af]nkqx?sf] k|To]s Kofs]hsf] xsdf clwstd\ /sd sjf]n ug]{ af]nkqsf] k|:tfj 5gf}6
u/L pQm ;+:yfsf] gfddf cfzokq hf/L ul/g]5 . o:tf] k|:tfj zt{ /xLt x'g' kg]{5 .
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Bidder’s Information

Form ELI - 1: Bidder’s Information Sheet
Bidder's Information

Bidder's legal name

Bidder's country of constitution

Bidder's legal address in country of constitution

Bidder's authorized representative (name,
address, telephone numbers, fax numbers, email address)
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af]nsaf]n kq
(Bid Form)

ldlt M ========================
Joj;foLsf] gfd 7]ufgf M=======
;'rgf g+= M====÷======/R/@)==.==
======= sfo{kflnsfsf] sfof{no
===== k|b]z, g]kfn
txFFf sfof{noaf6 ldlt @)==÷==÷== ut] k|sflzt ;'rgf cg';f/ af]nkq g+= ================kflnsfsf]
ljleGg :Yffgx?af6 9'+uf, lu§L, afn'jf, bxQ/, axQ/ cflbsf] laqmL z'Ns ;+sng ;DaGwL af]nkq cfJxfg ePsf]
af]nsaf]nsf] ;'rgf adf]lhd jf]nkqsf] zt{x?df d~h'/ e} af]nsjf]n ug{ lgj]bg k]z u/]sf 5f}+ .
!= d]/f] kmd{ sfg"gL lx;fjn] o; =======kflnsf;Fu 7]Ssf k6\6f af]nsaf]n ug{ a}w /x]sf] 5 / s'g} :jfy{ aflemPsf]
5}g .
@= xfld s'Gf} klg sfg"gL lx;fjn] sfnf] ;"rLdf k/]sf] 5}gf} ;fy} s'g} u}/sfg"gL sfo{df ;+nUg geO{ jf cGo
s'g} sf/0fn] d cof]Uo g/x]s]f e;g :j3f]if0ff ub{5' .
#= /fh:j ;+sngsf nflu hf/L ePsf] af]nkq;DaGwL ;a} sfuhftx?sf] cWoog ul/of] / o;df xfd|f] k'0f{
;xdlt /x]sf] 5 .
$= /fh:j ;+sngsf nflu hf/L ePsf] af]nkqsf] zt{x? kfngf ul/ sfof{noaf6 hfl/ x'g] lgb]{zg cg';f/ sfo{
ug{ d~h'/ /x]sf] 5f} .
%= s'n saf]n /sd ?= ====================================================================== sf] k|:tfj k]z u/]sf] 5 .
^= d'=c=s= ;d]t sfof{nosf] zt{ adf]lhd /fh:j e'QmfgL cnUu} ug]{ ul/ saf]n c+s /x]s]f 5 .
&= saf]n c+s d'=c=s= ;d]tn] x'g cfpg] /sd ?=========================================== hdfgt afkt /sd hDdf
u/]sf] 5f} jf =================================== a}+ssf] a}+s hdfgt kq k]z u/]s]f 5f} .
*= olb xfd|f] af]nkq :jLs[t ePdf af]nsaf]n sfuhftdf pNn]v ePsf adf]lhdsf] ;dodf /fh:j /sd
e'QmfgL ug{ d~h'/ 5f} . xfdLn] k]z u/]sf] k|:tfjsf] pQ/bfloTj axg ub{5f} .
(= o; af]nkqdf xfd|f] s'g} lsl;dsf] ;asG6«ofS6/ /x]s]f 5}g / af]nkq :jLs[t ePsf] cj:yfdf klg s'g}
lsl;dsf] ;asG6«ofS6/ dfkm{t sfo{ u/fOg] 5}g .
!)= af]nkq ;Demf}tf ePsf] v08df o; kmd{sf] k|ltlglwsf] ?kdf tn pNn]lvt JolQmn] sfo{ ug]{5 .
..................................................................



..............................................



..............................................
..............................................
..............................................
......................................

.........................................

;+:yfsf] 5fk......................................
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Bid Data Sheet
A. General
The Employer is:
…………………………………………..,
Office of …………. Executive, ……………………
For clarification purposes only, the Employer’s address is:
Attention: ……………………../ ……………………..
Address: …………………., Office of ………………… Executive, ……….. , …………….
Telephone: …………………………
Facsimile number: ……………………
Electronic mail address: ………………@gov.np
B. Preparation of Bids
The language of the bid is: English /Nepali
The bid validity period shall be: …….. (………..) days
Deposit Amount shall be: Rs..………..00
Cash Deposit Account
Name of Office: ………………
Bank Name: ………………Bank,
Bank Address: ………………
Account Number: ………………………………………………
Bid fee Payment Account
Name of Office: ………………
Tax Section
D. Submission and Opening of Bids
For bid submission purposes only, the Employer’s address is :
Attention: Chief Administrative Officer
Address: ………………, Office of ……………… Executive, ……………… , ………………
The deadline for bid submission is :
Date : 20../../.. Time :12 o'clock
The bid opening shall take place at :
Address: ……………, Office of …………… Executive,……………, ……………
Date : 20../../.., Time 01:00
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……………kflnsf
……………sfo{kflnsfsf]

sfof{no

……………, ……………

saf]n kq
9'+uf, lu§L,afn'jf, bxQ/, axQ/ cflbsf] laqmL z'Ns ;+sng ;DaGwL af]nkq Kofs]h g+=
……………- ……………3f6_

;"rgf g+=

÷
af]nkq g+= ……………. …………….……………

…………… ……………/R/@)….……

cf=j=M……………

Go'gtd 7]Ssf /sd s/ afx]s ?= …………………………

ljj/0f

saf]n /sd s/ afx]s ?=
c+sdf

Kofs]h g+=

-

!=% %

cu|Ld cfos/
d"=c=s/

3f6_

…………… ……………

!# %

s'n hDdf
sDklg jf kmd{sf] gfd M
7]ufgf M
sDklgsf] ;xL%fk M
;Dks{ kmf]g g+= M

ldlt:
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cIf/df

;+emf}tfsf] :j?k
!_ o;} sfuhftsf pNn]lvt zt{x? Pj+ ;DalGwt 3f6sf] ljifodf :jLs[t IEE k|ltj]bgn]
tf]s]sf] rf/lsNnf, lgsf;L of]Uo kl/df0f tyf jftfj/0f ;+/If0fsf] nflu k|:tfjbftfsf]
tkm{af6 rfNg' kg]{ sbd h:tf ljifox? ;d]6L tyf af]nkqbftfn] sjf]n u/]sf] c+ssf]
cfwf/df ;+emf}tfsf] d:of}bf t}of/ ul/g]5 .
@_ ;+emf}tfsf] d:of}bf k|:tfjbftfnfO{ klg cWoog ug{ lbOg] 5 . lghn] To;df pNn]lvt s'g}
a'Fbfdf yk :ki6 kfg{ cg'/f]w u/]df To;nfO{ yk :ki6 kfg{ ;lsg] 5 t/ sfof{non] pQm
cg'/f]w c:jLsf/ ;d]t ug{ ;Sg]5 . o; cj:yfdf, sfof{non] tof/ u/]sf] ;+emf}tfsf]
d:of}bfdf g} clGtd x'g]5 .
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......................पालिका

..............कार्यपालिकाको कार्ाािर्
स्थानीर् तह रहे को स्थान, जिल्िाको नाम
………… प्रदे श, नेपाि
स- शुल्क पावकाङ्ग सं चािन गने सम्बधिी बोिपत्र फारम
आ. ि. २०…../……

बोिपत्र नं.+....../........./NCB/OS/ Write no./Write FY
......(स्थानीर् तहको नाम)
...... कार्ापालिकाको कार्ाािर्को सूचना
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पटक सूचना प्रकाजशत लमलत: 20...../.../....
बोिपत्र सूचना नं. …./20../…..
विर्र् - स–शुल्क पावकाङ्ग सञ्चािन गने सम्बधिी बोिपत्र पेश गने सम्बधिमा ।
......(स्थानीर् तहको नाम), ......कार्ापालिकाको कार्ाािर्िे ........ क्षेत्रको ……..दे जि
……..सम्म रािमागा क्षेत्रमा सिारीसािनहरुको चापिाई धर्ू नीकरि गना र अव्र्बजस्पथत पावकाङ्ग
गररएका सिारी सािनहरुिाई व्र्बजस्पथत पावकाङ्ग गनाको िालग …….. ……… क्षेत्र (अनुमालनत
……. कठ्ठा / रोपनी), …… पुि(ा अनुमालनत ….. कठ्ठा/ रोपनी), ……… पजश्चम (अनुमालनत …….
कठ्ठा / रोपनी) दुई पाङ्ग्ग्रे र चार पाङ्ग्ग्रे साना सिारी सािनको िालग) …….मा रहे को ट्रक पावकाङ्ग
िग्गामा (ट्रक, वट्पर तथा हे लि सिारी सािन) पावकाङ्ग व्र्िस्पथापन गना आिश्र्क दे जिएको छ
। उक्त स्पथानहरुमा आ.ि. २०…/….. र २०…/…… को िालग स–शुल्क पावकाङ्ग सञ्चािन
गनाको िालग माधर्ता प्राप्त ईच्छु क फमा/कम्पलनहरुिाट लनम्न शताहरुको अलिनमा रही
रीतपूिक
ा को बोिपत्रआह्वान गररधछ ।
त.सं

बोिपत्र नं.

.

आर्ोिनाको
नाम

आलथाक िर्ा

धर्ुनतम कबोि

िरौटी

बोिपत्र

गनुा पने रकम

रकम

दस्पतुर

(मु.अ.क. बाहेक)
१.

....../........./NCB/
OS/ Write
no./Write FY

स–शुल्क

20.../.....

पावकाङ्ग

20.../.....

…………../- किोि
………………/- रकमको

सञ्चािन

रु.
५०००।-

५
…………..।- प्रलतशत

िम्मा

प्रमुि प्रशासकीर् अलिकृत

शताहरु:
१. बोिपत्रदातािे चािु आ. ि. का िालग निीकरि गरे को इिाितपत्र, भ्र्ाट/PAN, दताा
प्रमािपत्र, आ.ि. २०..../......को करच ुक्ता प्रमािपत्रको प्रलतलिवप र लिजित लनिेदन

सवहत ….. बैक ……..शािाको िाता नं. ……… मा रु ५००० (पाँच हिार) वफताा नहुने
गरी िम्मा गरे को सक्कि िौचर सवहत सूचना प्रकाजशत िएको लमलतिे ३०औ ं (लतसौ)
ददनको कार्ाािर् समर्लित्र बोिपत्र फाराम िररद गना सवकने छ ।

२. बोिपत्र फारम र्स कार्ाािर्को Website: www……….gov.np/ मा गई Download गरी
आवश्र्क वववरण िरी Upload गना सवकने छ ।
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३. बोिपत्र प्रस्पताि पेश गदाा िरौटी िापतको रकम र्स कार्ाािर्का नाममा रहे को ….. बैक
……..शािाको िाता नं. ……… मा नगदै िम्मा गरे को सक्किै िैंक िौचर िा र्स
कार्ाािर्को नाममा नेपाि रारि बैकबाट माधर्ता प्राप्त क वगयको िैंकहरुिे िारी गरे को विि
िधि सं िग्न गनुप
ा ने छ ।
४. सूचना प्रकाजशत लमलतिे ५१ औ ं (एजक्तसऔ) ददनको १२:०० बिेलित्र र्स कार्ाािर्को

िररद ईकाईमा बोिपत्र पेश गररसक्नुपनेछ । समर्सीमा नाघेर पेशहुन आएका बोिपत्र
उपर कुनै कािााही हुनेछैन । र बोिपत्र सोवह ददन ददनको २:०० बिे बोिपत्र पेश गने

फमाको प्रलतलनलिको रोहबरमा र्सै कार्ाािर्मा िोलिने छ तर लनिहरूको उपजस्पथलत निएमा
बोिपत्रिोल्न कुनै बािा पनेछैन । बोिपत्र फाराम िररद गने र पेश गने ददन सािािलनक
लबदा परे मा सो विदा पलछ कार्ाािर् िुिेको ददन सोही समर्िाई मालननेछ ।

५. बोिपत्र सतारवहतकेरमेट निएको हुनपु नेछ । र्दद केरमेट िएमा केरमेट िएको ठाउँमा
बोिपत्रदाताको दस्पतित र छाप िएको हुनपु नेछ । कबोि अं कको दररे ट अं क र अक्षरमा
फरक पना गएमा अक्षरमा िे जिएको दररे टिाई माधर्ता ददइनेछ ।
६. बोिपत्रदातािे कबोि अं कमा ५% िरौटी रकम ......पालिकाको नाममा रहे को बैक
……..शािाको िाता नं. ……… मा िरौटी िाता नं ……………नगदै िम्मा गरे को
सक्किै िैंक िौचर िा र्स कार्ाािर्को नाममा नेपाि रारि बैकबाट माधर्ता प्राप्त क वगयको
िैंकहरुिे िारी गरे को विि िधि सं िग्न गनुप
ा नेछ ।

७. िमानत रकम (विि िधि) को समर् अििी ९० ददनमा ३० ददन थप गरी धर्ू नतम १२०
ददनको हुनपु नेछ ।

८. सूचनामा उल्िे ि िएकोमा सोही बमोजिम र अधर् कुराहरुको प्रचलित कानून र बोिपत्र
फारममा उल्िे ि िए बमोजिम हुनेछ ।

९. मूल्र्ांकनमा सारिूत रूपमा प्रिािग्राही ठहररएको सबै िधदा बढी कबोि गने बोिपत्रदातािे
सम्झौता गदााको समर्मा कबोि रकम बराबरको बैंक िमानत पेश गनुप
ा नेछ साथै बैं क

िमानत र्सै साथ ढाँचा अनुसार हुनपु नेछ । बैक िमानतको समर्ािलि २०…. ।……
ु नेछ।
।……सम्मको हुनप
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......पालिकािे लनिाारि गरे को शताहरु :
१. र्ो ठे क्का सं चािन अिलिकार्ाादेश लमलतबाट २०…. असार मसाधत सम्म रहनेछ ।

२. बोिपत्रदातािे ......पालिकाबाट राजिएको धर्ू नतम किोिअं क िधदा कम रकम किोि
गना पाईने छै न ।
३. पावकाङ्ग स्पथिमा दै लनक सरसफाइ, सिारी चािकिाई बस्पने व्र्िस्पथा, शौचािर्, िानेपानी,
वििुिी बत्तीको व्र्िस्पथापन बोिपत्रदातािे नै व्र्िस्पथा गनुप
ा नेछ ।

ँ सम्बजधित पक्षहरूको व्र्िस्पथापन
४. पावकाङ्ग स्पथिमा हुने चोरी, िकैती, तथा सुरक्षा सग
बोिपत्रदातािे नै आफ्नो कताव्र् सजम्झ गनुप
ा नेछ ।

५. िोि, अनिोि गना रोवकरहे को िा पावकाङ्ग स्पथि िधदा बावहर रहे का सिारी सािनबाट
शुल्क उठाउन पाईने छै न ।
६. नेपाि सरकार तथा ......पालिकाको नीलत लनदे शनमा रही ठे क्का सं चािन गनुप
ा नेछ । सो
विपररत कार्ा गरी हानी नोक्सानी िएमा पना गएको क्षलत बराबरको विगो असुि गरी ठे क्का
रद्ध गना सक्ने अलिकार महा......पालिकासँग रहनेछ ।

७. किोि रकम आलथाक िर्ा २०…/… को … (……) र आलथाक िर्ा २०…./…. को ….
(….)गरी ….(….) वकस्पता गरी बुझाउनुपनेछ।
7.1. आलथाक िर्ा २०…/.. सोही आलथाक िर्ामा कबोि गरे को रकमको
7.1.1. प्रथम वकस्पता बापत ४० प्रलतशत हुने रकम सम्झौताको समर्मा बुझाउनु
पनेछ।

7.1.2. दोस्रो वकस्पता बापत ३० प्रलतशत २०…. …. मसाधतसम्म बुझाउनु पनेछ।
7.1.3. ते स्रो वकस्पता बापत ३० प्रलतशत २०…… सम्म बुझाउनुपने छ।
7.2. आलथाक िर्ा २०…./….. को िालग सोही आ.ि. को िालग कबोि गरे को रकमको
7.2.1. प्रथम वकस्पता िापत ४० प्रलतशत हुने रकम २०….. श्रािि मसाधतसम्म
बुझाउनु पनेछ।

7.2.2. दोस्रो वकस्पता िापत ३० प्रलतशत २०…. पौर् मसाधतसम्म बुझाउनु पनेछ।
7.2.3. ते स्रो वकस्पता बापत बाँकी ३० प्रलतशत २….. िैशाि मसाधतसम्म बुझाउनु
पनेछ।

८. आलथाक िर्ा २०…./……. को कबोि रकम सम्झौताकै समर्मा र २०…./….. को रकम

प्रथम वकस्पताकै समर्मा एकमुष्ठ बुझाएमा धर्ू नतम अं कमा नघ ने गरी 10 प्रलतशतसम्म
छु ट ददइनेछ ।

९. आ.ि.२०…./…….. को ठे क्का निाग्ने अिलि सम्म ठे क्का लनरधतरता ददनुपनेछ। उक्त
अिस्पथामा ठे कदार कम्पनीिे सालबककै सताहरूको अिीनमा रही कबोि गरे को रकमको प्रलत
मवहना हुन आउने रकममा १०% रकम थप गरी ठे क्का सम्झौता िधदा बढी समर्को रािस्पि
दाजििा गरी पावकाङ्ग सञ्चािन गनुा पनेछ। साथै वकस्पता रकम उजल्िजित समर्मािलिमा
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लित्र नबुझाएमा प्रत्र्ेक वकस्पता िापत वकस्पता रकमको 1 प्रलतशत िररिाना िगाउन सवकनेछ
।

१०. बोिपत्र स्पिीकृत िई सम्झौताका िालग पत्राचार िएको लमलतिे सात ददन लित्र प्रथम

वकस्पताको रकम बुझाई सम्झौताको िालग उपजस्पथत हुनपु नेछ । सम्झौताको ४५ ददन लित्र
बाँकी 60 प्रलतशत रकम बराबरको नेपाि राि बैं कबाट माधर्ता प्राप्त बैंकको 20….
श्रािि मसाधतसम्म म्र्ाद िएको परपरमेधस िधि पेश गनुप
ा नेछ । र आलथाक िर्ा
20…./…… को िालग सोही िर्ाको िालग कबोि अंक बराबरको 20…… श्रािि
मसाधतसम्म म्र्ाद िएको परफरमेधस िधि 20…. श्रािि मसाधतलित्र पेश गनुप
ा नेछ ।

११. आलथाक िर्ा 20.../..... को िालग प्रत्र्ेक सिारी सािनको १ पटकमा तपलसिमा उल्िे ि
िएको पावकाङ्ग शुल्क रकम िधदा बढी रकम असुि गना पाइनेछैन । तर आलथाक िर्ा
20…/… र 20…./….. को िालग सिारी सािनबाट असुि गररने पावकाङ शुल्क सोही
िर्ाको आलथाक ऐनमा उल्िे ि गरे बमोजिम हुनेछ ।
तपलसि
त.

वििरि

स.

पवहिो २

४ घण्टा सम्मको

४ घण्टा दे जि

घण्टाको िालग

िालग शुल्क

ददनिरको िालग

रु. 20।-

रु. 30।-

रु. 50।-

रु. 30।-

रु. 50।-

रु. 100।- रातिरको

शुल्क
1.

मोटरसाईकि, स्पकुटर

2.

प्राईिेट कार, जिप,

िधर् सिारी सािन
भ्र्ान, िधर् सिारी

िालग रु. 200।-

सािन

३

ट्रकतथा हेवि सिारी

रु. 40।-

रु. 60।-

सािन

रु. 120।- रातिरको
िालग रु. 250।-

१२. नेपाि सरकारिाई बुझाउनुपने सम्पूि ा कर, दस्पतुर ठे केदारिे नै बुझाउनुपनेछ ।

१३. कुनै वििाद उत्पन्न िएमा आपसी छिफिद्वारा दुिै पक्षको सहमलतमा टु ङ्ग्ग्र्ाइनेछ । कुनै

विर्र्मा सहमलत हुन नसकेमा ......(स्थानीर् तहको नाम)को लनिार् नै अजधतम हुनेछ ।
फमा/ कम्पनीको तफाबाट सवहछाप,
...........................................

श्री ......(स्थानीर् तहको नाम), ......कार्ापालिकाको कार्ाािर्,
………, ………….. ।
लबर्र् : स–शुल्क पावकाङ्ग सञ्चािन सम्बधिी बोिपत्र पेश गररएको ।
उपरोक्त सम्बधिमा त्र्स ......(स्थानीर् तहको नाम) ...... कार्ापालिकाको कार्ाािर् बाट
लमलत २०….।….।…… मा ठे क्का नं......./........./NCB/OS/ Write no./Write FY, स–शुल्क पावकाङ्ग
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सञ्चािन सम्बधिी बोिपत्र सुचना अनुसार महा......पालिकािे तोकेको उजल्िजित स्पथानमा र
लनिाारि गरे को शता अनुसार सिारी सािनहरुको पावकाङ्ग ब्र्बस्पथापन गना तपजशिमा आफ्नो
कबोि रकम पेश गरे को छु ।
त.सं

बोिपत्र नं.

.

आर्ोिनाक
्ो नाम

आलथाक िर्ा

धर्ुनतम कबोि

कबोि गरे को रकम

गनुा पने रकम

अंकमा

अक्षरमा

(मु.अ.क.
बाहेक)
१.

…./…./NC
B/OS/…..
/20………
..

स–शुल्क

20.../.....

………..-

पावकाङ्ग

20.../.....

……………

सञ्चािन

िम्मा

…………..।-

नाम...........................
हस्पताक्षर......................
छाप.....................
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भए थानीय तहमा यसको
व थापन गन स म नेछ ।

MoFAGA

िनिद% उ#े$यह'

िनिद% उ#े$यह'

 राज वको अवधारणागत िवकास र यसको तीनतहको सरकारमा केकसरी
अवल वन ग रएको छ सवल प र आधारभतु सधु ारका प ह िनमा!ण गन!
स"ने
छन् ।
 एिककृ त आिथ!क संके
त बिग!करणका र )या*याबाट राज व संके
तह को
िव तृत )या*या गरी सोिह आधारमा आयका ,ोतको विग!करण र िव-ले
शण
गन/ मता बढ्ने
छ।
 सि1चत कोषको अवधारणा सिहत थानीय तहमा 4योगमा आएका राज व
खाताह र ले
खाङकन िविधको स व7धमा 8ान र सीपको िवकास भएको ह9नछ
े
।

 थानीय तहमा राज व सधु ार योजनाका :ेके
केह9न, कसरी तयार गन/ र
काय!7वयनमा लैजाने
भ7ने
स व7धमा )यवहारीक 8ान हािसल गरी राज व
सधु ार योजना तयारीमा मह=वपणु ! योगदान गन! स"नेमता िवकास ह9नछ
े।
 थानीय राज व परामश! सिमितको र यसको काम कत!)य अिधकारका
स ब7धमा 8ान 4ा? गन! स"ने
छन् ।
 थानीय तहमा राज@को ठे
"का )यव थापन िविभ7न िविधह बाट गन! स"ने
छ।
 थानीय तहमा िव8ापन कर तथा मनोर1जन, )यवसाय कर र बहाल करको
)यव थापन गन! स"ने
छन् ।
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अपे ा संकलन

िनिद% उ#े$यह'
 सहभागीह थानीय तहमा गैर कर राज व र यसका ,ोतह बारे
मा 8ानको
अिभवृिB भएको ह9नछ
े।
 थानीय कर 4शासन स व7धमा थप पCता ह9नछ
े।
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िश णका िवषयव तु








िश णका िवषयव तु

राज वको प रचय र थानीय तहमा राज व प रचालन
एिककृ त आिथ!क संके
त विग!करण र )या*या ( थानीय तहका राज व िवशे
ष)
थानीय सरकार आिथ!क ऐन र राज व खाता )यव थापन
राज व सधु ार योजना
थानीय राज व परामश! सिमित र यसको काम कत!)य
थानीय तहमा राज वको ठे
"का )यव थापन
थानीय तहमा राज वको ठे
"का )यव थापन: खHु ला बोलकबोल िविध

LDTA>>>
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थानीय तहमा राज वको ठे
"का )यव थापन: िसलब7दी दरभाउ प: िविध
थानीय तहमा राज वको ठे
"का )यव थापन: बोल प: िविध
थानीय तहमा राज वको ठे
"का )यव थापन: Build Operate Transfer िविध
िव8ापन कर तथा मनोर1जन, )यवसाय कर र बहाल करको प रचय तथा थानीय
तहमा यसको )यव थापन दर
 गैर कर राज व र थानीय तहमा यसमा ,ोतह
 कर 4शासन
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समय तािलका

िश ण िविध
 मि-त क म7थन, समहु अYयास, लघ4ु वचन, 4[ो\र आिद । हरे
क िदनको
अ7तमा िदनभर छलफल भएका िवषयव तुको सं पेीकरण गन/ ।
 दो^ो िदन पिहलो िदन संचालन भएका गितिविधको पनु रावलोकनबाट स:
शु वात गन/ ।
 )यवहा रक अYयासको लािग आव_यक फाराम अYयास िसटह तयार गन/ ।
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०७३० – ०८३०
०८३० – ०९००
०९०० – १०३०
१०३० – १०४५
१०४५ – १२१५
१२१५ – १३१५
१३१५ – १४४५
१४४५ – १५००
१५०० – १६३०
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१ घfटा
३० िम
१ घfटा ३० िम
१५ िमने
ट
१ घfटा ३० िम
१ घfटा
१ घfटा ३० िम
१५ िम
१ घfटा ३० िम

िचया र ना ता
अिधHलो िदनको पनु रावलोकन
पिहलो स:
िचया िव,ाम
दो,ो स:
िदवा भोजन िव,ाम
ते
,ो स:
िचया िव,ाम
चौथो स:
MoFAGA

समूह मा-यता

पूव जानकारी

 समय तािलकाको पालना ........
 मोबाईल साईले
7ट मोडमा ...............
 ...................
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"An Autonomous, Professional, Client
:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg Centered,
Gender Responsive National

ध-यवाद

-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

Institute of Excellence in the area of
Local-Self Governance."

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

LDTA >>>

नेपाल सरकार
स घीय मा मला तथा सामा य शासन म

ालय

राज वको प रचय र थानीय तहमा राज व
प रचालन
P >>>
F >>>
E >>>
W>>>
LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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+977 (1) -5522004, -5521051
+977(1) - 5521521
ldta.org.np@gmail.com
www.ldta.org.np
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lglb{i6 p2]Zox?

;qsf] d'Vo ljifoj:t'







 यस स:को अ7=यमा सहभागीह ले
राज वको अवधारणागत
िवकास र यसको तीनतहको सरकारमा केकसरी अवल वन
ग रएको छ सवल प र आधारभतु सधु ारका प ह िनमा!ण
गन! स"ने
छन् ।
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/fh:jsf] kl/ro
s/sf] kl/ro
u}/s/sf] kl/ro
g]kfn ;/sf/sf /fh:jx?
k|b]z ;/sf/sf /fh:jx?
:yfgLo ;/sf/sf /fh:jx?
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/fh:jsf] kl/ro

s/sf] kl/ro

 s'g} klg /fHo ;~rfngsf] nflu hgtfaf6 a'emfO{g] /sd g}
/fh:j xf] .
 /fHon] hgtfnfO{ ;fdflhs, cfly{s k'j{fwf/ ljsf; / cGo
;]jfx? pknAw u/fP jfkt hgtfaf6 k|ToIf tyf ck|ToIf
?kdf k|fKt ug]{ z'Ns, b:t'/ jf s/ ;d]t /fh:j xf] .
 /fh:jsf k|sf/sf x'G5g\ .
 s/ /fh:j
 u}/s/ /fh:j

 hgtfn] /fHonfO{ clgjfo{ ?kdf a'emfpFg'kg]{ /sdnfO{ s/ elgG5
.
 s/ bfg bftJo h:tf] P]lR5s, k|zf;lgs b:t'/ h:tf] sfd
ul/lbP jfkt kfOg] / Joj;flos cfo h:tf] j:t' jf ;]jfsf]
lalqmaf6 kfOg] /sd geO{ clgjfo{ x'G5 .
 s/ / u}/s/ /fh:jsf ?kdf ljeQm ul/P klg s/ /fh:j s/sf]
/fh:jsf] k|d'v ;|f]t xf] . ;/sf/n] s/ nufpg'sf] k|d'v p2]Zo g}
;fj{hlgs vr{ h'6fpg' xf] .
 h;sf nflu leGg lsl;dsf s/x? nufpg] ul/G5 . h:t} M
;DklQ s/, cfos/, d'No clej[4Ls/ OToflb .
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s/ /fh:jsf >f]tx?

u}/s/sf] kl/ro
 hgtfn] /fHonfO{ ;]jf ;'ljwf lnP jfkt jf ;hfo k/L b08
hl/jfg k/] jf bfg bftJo jfkt a'emfpFg'kg]{ /sdnfO{ u}/ s/
elgG5 .
 cGt/fli6«o d'b|f sf]ifsf zAbfjnLdf o;nfO{ cGo /fh:j elgG5 .
 bfg bftJo h:tf] P]lR5s /sd, ;/sf/L k|zf;lgs b:t'/ h:tf]
sfd ul/lbP jfkt kfOg] / Joj;flos cfo h:tf] j:t' jf ;]jfsf]
lalqmaf6 kfOg] /sd o;df kb{5g\ .
 u}/s/ /fh:jsf ?kdf ljeQm ul/P klg u}/ s/ /fh:j klg
/fh:jsf] Ps dxTjk"0f ;|f]t xf] .

 k|ToIf s/
 cfos/
 ;Dklt s/

 ck|ToIf s/






eG;f/ s/
d"No clej[l4 s/
cGtMz'Ns
:jf:Yo ;]jf s/, lzIff ;]jf s/
xjfO p8fg s/
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g]kfn ;/sf/sf /fh:jx?

o; cGt/ut # vfnsf /fh:j kb{5g\ .
 ;/sf/L k|zf;lgs b:t'/ h:tf] sfd ul/lbP jfkt kfOg]
h:t} M af]nkq b:t'/, k/LIff b:t'/, lgj]bg b:t'/ OToflb .
 Joj;flos cfo h:tf] j:t' jf ;]jfsf] lalqmaf6 kfOg] /sd
h:t} M ;/sf/L ;Dkltsf] laqmL, gS;f laqmL, laplahg laqmL,
/f]oN6Lx?, OToflb .
 bfg bftJo h:tf] P]lR5s h:t} M ljleGg lsl;dsf cg'bfgx?
OToflb .
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 eG;f/,
 cGtMz'Ns,
 d"No clej[l4 s/,
 ;+:yfut cfos/,
 JolQmut cfos/,
 kfl/>lds s/
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g]kfn ;/sf/sf /fh:jx?=======

k|b]z ;/sf/sf /fh:jx?

 /fxbfgL z'Ns,
 le;f z'Ns,
 ko{6g b:t'/,
 ;8s dd{t ;Def/ b:t'/
 ;]jf z'Ns / b:t'/,
 b08 hl/afgf OToflb .
LDTA>>>
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राज वका संकेतह मा मु य शीषक

:yfgLo ;/sf/sf /fh:jx?
 :yfgLo s/x? -;DklQ s/, 3/ axfn s/, 3/ hUuf /lhi6]«zg
z'Ns, ;jf/L ;fwg s/_,
 ;]jf z'Ns b:t'/,
 ko{6g z'Ns,
 lj1fkg s/,
 Joj;fo s/,
 e"lds/ -dfnkf]t_, dfnkf]t ;+sng
 b08 hl/jfgf,
 dgf]/~hg s/,
LDTA>>>
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3/ hUuf /lhi6«]zg z'Ns,
;jf/L ;fwg s/,
dgf]/~hg s/,
lj1fkg s/,
ko{6g, s[lif cfodf s/,
;]jf z'Ns b:t'/,
b08 hl/jfgf
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११००० कर राज व
१३००० अनुदान
१४००० अ य राज व गैर कर
१५००० बे जू, िनकासा फता र अनुदान फता
३३००० बाँडफाँट ने राज व सरकारका तहह बीच
बाँडफाँट गन गरी संकलन हने राज व
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राज वका संकेतह मा मु य शीषक
मु य शीषक
११०००

थानीय तहमा राज व प रचालन

या या
स प ी करमा प रमाजन, थपः ११११४ कृ िष आयमा कर, ११३०० स प ी करमा प रमाजन र
एक&कृ त स प ी कर, भूमीकर / मालपोत, घर बहाल, बहाल िवटैरी कर, ११४०० मनोर0जन कर
(मनोर0जन, िसनेमा/डकु मे03ी, िव4ापन कर), ११६०० कृ िष तथा पशुज0य कारोवारमा ला7ने कर,
अखेटोपहार, :यवसाय दता द तुर, रेिडयो र टेिलिभजन स<चालन द तुर थप

राज व परामश सिमितको

गाउँ /नगरपािलकाको उपा य / उप मुख - संयोजक

गाउँ /नगरपािलकाको मुख कायकारी अिधकृ त - सद य

गाउँ /नगरपािलकाले तोके को एक मिहला सिहत २ जना
सद य - सद य

थानीय उ ोग वािण य संघका मखु वा ितिनधी - सद य

थानीय नेपाल चे वर अफ कमशका मखु वा ितिनधी सद य

गाउँ /नगरपािलकाको राज व िवभाग / शाखा मुख - सद य
सिचव

मू>य अिभबृि? कर र अ0त शु>क बाँडफाँड हBने राज वमा CाD गनF र बाँडफाँड भएपिछ माHै आ दानी जनाउने

१४०००

१४१५९ अ0य Lोतह बाट CाD हBने बाडफाँड नहBने रोय>टी, १४१६० का सािवकका शीषकह
यथावत राखी राजM बाँडफाँडबाट CाD हBने राज वका शीषकह ( १४१६१ -१४१६९) थप,
१४२२० Cशासिनक सेवा शु>कमा सामा0य प रमाजन र अ0य सेवा शु>क थप, १४२३० Cशासिनक
शु>कमा प रवतन र थप, १४२४० थानीय सरकारले िलने द तुरह थप, १४५२०, १४५३० मा
प रमाजन, पूज
ँ ीगत ह ता0तरण थप

१५०००

बेQजू, िनकासा िफता र अनुदान िफतालाइ चालु वषको राज व आ दानीमा गणना नहBने ग रएको यस
िशषक अ0तगत रािख0छ ।

३३३००

बाँडफाँट हBने राज व सरकारका तहह बीच बाँडफाँट गनF गरी संकलन हने राज व यस शीषक
अ0तगत रािख0छ ।
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ध-यवाद

थानीय तहमा राज व प रचालनको काम कत र अिधकार
 राज व स ब धी नीित तथा काननु तजुमा, संशोधन, प रमाजन र
सोको प रपालनाका स ब धमा आव यक परामश दान गन
 राज वका ोत, दायरा र दर समेतको िव षेण गरी आगामी आ थक
वषमा ा नस े राज वको अनमुान गन
 राज वका दर र े लगायतका आधारमा आ त रक आयको िव ेषण
र अनमुान गन
 थानीय उ ोग तथा वसाय वधन र रोजगारी िसजनामा योगदान
दने किसमको कर नीित अवल वन गन परामश दने
 कर राज व, गैरकर राज व, सेवा शु क, द तुर आ दको दर िनधारण
गरी िसफा रस गन र
 राज व शासन सुधारका लािग अ य आव यक सुझावह पेश गन ।
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"An Autonomous, Professional, Client
:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg Centered,
Gender Responsive National

-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

lglb{i6 p2]Zox?

Institute of Excellence in the area of
Local-Self Governance."

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

LDTA >>>

नेपाल सरकार
स घीय मा मला तथा सामा य शासन म

ालय

 यस स:को अ7=यमा सहभागीह ले
एिककृ त आिथ!क संके
त
बिग!करणका र )या*याबाट राज व संके
तह को िव तृत
)या*या गरी सोिह आधारमा आयका ,ोतको विग!करण र
िव-ले
शण गन/ मता बढ्ने
छ।

एिककृत आिथक संकेत विगकरण र
3या4या ( थानीय तहका राज व िवशेष)
P >>>
F >>>
E >>>
W>>>

+977 (1) -5522004, -5521051
+977(1) - 5521521
ldta.org.np@gmail.com
www.ldta.org.np
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आधार शीषक, मूल शीषक, शीषक र उपिशषक

;qsf] d'Vo ljifoj:t'
आ थक संकेत व गकरण र ा यामा व था ग रएका
राज व संकेतह
आधार शीषक, मूल शीषक, शीषक र उपिशषक
राज व संकेत तथा वग कण र ा या
राज व संकेत तथा वग कण र ा या : कर
राज व संकेत तथा वग कण र ा या : गैरकर
 थानीय तहले लगाउने करह

 ए ककृ त आ थक संकेत वग करणमा १ बाट शु भएका अंकले राज व, २ बाट शु भएका
संकेतले चालु खच, ३ बाट शु भएका संकेतले स पि तथा दािय व (पूँजीगत खच -३१,
स पि -३२ र दािय व -३३) र ६ बाट शु भएको संकेतले स पती तथा दािय वको
मौ दात लाइ जनाउँ दछ,
 १ राज

उप-शीषकमा मा रकम ज मा गन िम छ। ज तै १११११, ११४१५ आ द,

 २ खच उप-शीषकमा मा खच ले िम छ ।ज तै २११११, २२६१३ आ द,
 ३ आधार शीषक, मूल शीषक र शीषकमा राज व ज मा गन तथा खच ले िम दैन,
बाँडफाँड ने राज वलाइ िव ीय दािय वको पमा संकेत ३३३११ देिख ३३३९१ मा
संकलन गरी िवभा य कोषमा ज मा गनु पदछ । िवभा य कोषमा ज मा भएको रकम
बाँडफाँड प ात स बि धत तहका सरकारलाइ ा भएपिछ स वि धत िनकायले बाडफाड
भइ ा ने राज िशषकमा आ दानी बा ु पदछ ।
 ६ आधार शीषक, मूल शीषक र शीषकमा शु भएको संकेतले स पती तथा दािय वको
मौ दात रा ु पदछ ।
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आधार शीषक, मूल शीषक, शीषक र उपिशषक

राज व संकेत तथा वग कण र

ए ककृ त आ थक संकेत वग करण अनुसार

 तीनै तहका सरकारका लािग ा
तथा अ य ाि को व गकरण र

 १ बाट शु भएका पिहलो अंकले राज व तथा अनुदान आधार
शीषक,
 ११ बाट शु भएका पिहलो दुइ अंकले कर राज व मुल िशषक,
 ११३ बाट शु भएका पिहलो तीन अंकले स पित कर िशषक,
 ११३१ बाट शु भएका पिहलो चार अंकले अचल स पितमा
ला े कर िशषक,
 ११३१३ बाट शु भएका पिहलो पाँच अंकले ए ककृ त
स पितमा कर उपिशषक
LDTA>>>
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राज व संकेत तथा वग कण र
 तीनै तहका सरकारका लािग ा
तथा अ य ाि को व गकरण र
१००००
११०००
१३०००
१४०००
१५०००
३३३००
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ा या

ने कर, अनुदान
ा या

ने कर, अनुदान
ा या

राज व तथा अनुदान
कर
अनुदान
अ य राज व (गैर कर)
िविवध ाि
दािय व बाँडफाँड ने राज व
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ा या : कर

१११०० आय, मुनाफा तथा पूँजीगत लाभमा
ला े कर
११२०० पा र िमकमा आधा रत कर
११३०० स पि कर
११४०० व तु तथा सेवामा आधा रत कर
११५०० वैदेिशक ापारमा आधा रत कर
११६०० अ यकर

राज व तथा अनुदान
कर
अनुदान
अ य राज व (गैर कर)
िविवध ाि
दािय व बाँडफाँड ने राज व
39
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थानीय तहले लगाउने करह

थानीय तहले लगाउने करह
१११३१ स पि , बहाल तथा प ा वापतको
आयमा ला े कर
सवारी साधन तथा अ य अचल स पि
बहाल वा प ा वा दीघकालीन
करारमा दए वापतको आयमा ला े कर
यसमा पदछ ।

१११३०लगानीकोआय तथा अ य आयमा
ला े कर
मािथ उ लेिखत शीषक १११११ देिख
१११२५ िभ परे का बाहेक अ य आयमा
ला े कर यसमापदछ ।
यो शीषकमा रकम ज मा गन िम दैन।
LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

41

MoFAGA

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

थानीय तहले लगाउने करह =============

43

MoFAGA

थानीय तहले लगाउने करह =============
११३१३ एक कृ त स पती कर
कु नै ि वा सं थाको एक कृ त पमा
मू या कन ग रएको स पि (ज गा, घर तथा
अ य) मा ला े कर यसमा पदछन् ।
११३१४ भुिमकर/मालपोत
भूिमको वािम व बापत िनयिमत पमा
ितनुपन कर यसमा पदछ ।

११३०० स पि कर
सबै कारको स पि मा ला े कर यसमा
पदछ । यो मूल शीषकमा रकम ज मा गन
िम दैन ।
११३१० अचल स पि मा ला े कर
सबै कारको अचल स पि मा ला े कर यसमा
पदछ ।यो शीषकमा रकम ज मा गन िम दैन ।
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थानीय तहले लगाउने करह =============

थानीय तहले लगाउने करह =============

११३२१ घरवहाल कर
थानीय तहको े िभ रहेका थायी संरचनाह (ज तै घर,
गोदाम, क लेस आ द) भाडामा लगाउदा ा आयमा ला े
कर यसमा पदछ ।
११३२२ वहाल िवटौरी कर
थानीय तहको े िभ का घर, पसल, यारे ज, गोदाम,
टहरा, सेड ) छ पर (, कारखाना, ज गा वा पोखरीको
बहालमा लगाउदा संकलन ग रने बहाल करको रकम, तथा
थानीय तहले िनमाण, रे खदेख वा संचालनगरे को हाट बजार,
सावजिनक थल, ऐलानी ज गा वा बाटोको छेउमा था
दएकाअ थायी पसलह बाट संकलन ग रने बहाल िवटौरी
कर रकम यसमा पदछ ।

११३१५ घरज गा रिज श
े न द तुर
बाँडफाँड भइ आउने घरज गा रिज श
े न
द तुर यसमा पदछ ।
११३२० खुद स पि मा ला े कर
यसमा सरकारी वामी वका संरचनाह
भाडामा लगाउँ दा िलइने कर (शु क)
समावेश छ ।यो शीषकमा रकम ज मा
गन िम दैन ।
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थानीय तहले लगाउने करह =============

११४०० व तु तथा सेवामा आधा रत कर
व तु तथा सेवाको उ पादन, आयात, िब ,
िवतरण तथा ह ता तरण एवं अ य कारोवारमा
ला े कर यसमा पदछ । यो मूल शीषकमा रकम
ज मा गन िम दैन ।
११४१० मू य अिभवृि कर (मू.अ .क.)
मू य अिभवृि कर यसमा पदछ । यो शीषकमा
रकम ज मा गन िम दैन ।
LDTA>>>
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११४११ बाँडफाँडभइ ा ने मू य अिभबृि कर
राि य ाकृ ितक ोत तथा िव आयोगबाट बाँडफाँड
भइ ा भएको मू य अिभबृि करको रकम यसमा
पदछ ।
११४१९ बाँडफाँड ने बाहेक अ य ोतबाट ा मू य
अिभबृि कर
सरकारका तहह बीच बाँडफाँड ने गरी तो कएका
शीषक बाहेक बाँडफाँड न ने गरी अ य कु नै
शीषकमा कानुन बमोिजम लगाइने मू.अ.कर वापतको
रकम यसमा पदछ ।
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थानीय तहले लगाउने करह =============

थानीय तहले लगाउने करह =============

११४२० अ त:शु क
िविभ
कारका मालव तु उ पादन गदा ला े
अ तःशु क यसमा पदछ । यो शीषकमा रकम
ज मा गन िम दैन ।
११४२१ बाँडफाँडभइ ा ने अ त:शु क
राि य ाकृ ितक ोत तथा िव आयोगबाट
बाँडफाँड भइ ा भएको अ त:शु कको रकम
यसमा पदछ ।
LDTA>>>
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११४२९ बाँडफाँड ने बाहेक अ य ोतबाट ा अ त:शु क
आयातमा ला े अ त:शु क र आ त रक उ पादनमा ला े
अ त:शु क बाहेकको अ त:शु क बापतको रकम यसमा
समावेश ग र छ ।
११४५० पुवाधार सेवाको उपयोग तथा सवारी साधनमा ला े
कर
पूवाधार सेवाको उपयोग तथा सवारीसाधनमा ला े कर तथा
तो कएका मालसामान उपयोग तथा उपयोगको अनुमितमा
ला े कर यसमा पदछ ।यो शीषकमा रकम ज मा गन
िम दैन ।
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थानीय तहले लगाउने करह =============

११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी)
टा गा, र सा, अटो र सा र ई र सा ज ता
सवारी साधनमा ला े कर यसमा पदछ ।
११४५२ पुवाधार सेवाको उपयोगमा ला े कर
लोकमाग तथा शहरी सडक एवं तो कएका अ य
पूवाधार सेवाको उपयोग गरे वापत
तो कएबमोिजमला े कर यसमा पदछ ।यसमा
पूवाधार ममत तथा स भार योजनका लािग उठाइने
शु क समेत समावेश छ ।
LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

51

MoFAGA

50

११४५६ बाँडफाँटबाट ा
कर।

ने सवारी साधन

देश सरकार र थानीय तह बीच
बाँडफाँट भई स बि धत सि त कोषमा
दािखला ने सवारी साधन करको रकम
यसमा समावेश ग र छ ।
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थानीय तहले लगाउने करह =============

थानीय तहले लगाउने करह =============
११४७१ बाँडफाँडबाट ा ने मनोर न कर
देश सरकार र थानीय तह बीच
बाँडफाँड भई स बि धत सि त कोषमा
दािखला ने मनोर न करको रकम यसमा
समावेश ग र छ ।

११४६० व तु तथा सेवामा ला े अ य कर
पे ोल यास तथा अ य खिनज उ खनन
ग रसके पिछ प रमाणको आधारमा ला े कर
यसमा समावेश छ ।
११४७० मनोर न तथा िव ापन कर
मनोर जनसँग स बि धत ावसायमा ला े
कर यसमा पदछ । यो शीषकमा रकम ज मा
गन िम दैन ।
LDTA>>>
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ध-यवाद

११४७२ बाँडफाँडबाट ा ने िव ापनकर
देश सरकार र थानीय तह बीच बाँडफाँड भई
स बि धत सि त कोषमा दािखला ने
िव ापन करको रकम यसमा समावेश ग र छ ।
११४७९ अ य मनोर न कर
बाँडफाँड न ने मनोर न कर यसमा समावेश
ग र छ।
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"An Autonomous, Professional, Client
:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg Centered,
Gender Responsive National

-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

lglb{i6 p2]Zox?

Institute of Excellence in the area of
Local-Self Governance."

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

LDTA >>>

नेपाल सरकार
स घीय मा मला तथा सामा य शासन म

ालय

 यस स:को अ7=यमा सहभागीह ले
संघीय सि1चत कोष तथा
थानीय सि1चत कोष अवधारणागत यसको तीनतहको
सरकारमा केकसरी अवल वन ग रएको छ सवल प र
आधारभतु सधु ारका प ह िनमा!ण गन! स"ने
छन्।

थानीय सरकार आिथक ऐन र राज व
खाता 3यव थापन
P >>>
F >>>
E >>>
W>>>

+977 (1) -5522004, -5521051
+977(1) - 5521521
ldta.org.np@gmail.com
www.ldta.org.np
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तीनै तहको सरकारको आ थक काय णाली स ब धी
कानुनी व था
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नेपालको संिवधान भाग १० संघीय आ थक काय णाली

 नेपालको संिवधान भाग १६ देश आ थक काय णाली
 नेपालको संिवधान भाग १९ थानीय आ थक काय णाली
 नेपालको संिवधान भाग ०५ रा यको सरचना र रा यशि को बाँडफाँट
 अ तर सरकारी िव

थानीय राज व खाताह
ग-१.१आ त रक राज व खाता, ग-१.२ बाँडफाँटबाट ा राज व
खाता, ग-१.३ आ त रक अनुदान खाता, ग-१.४ वैदिे शक
सहायता अनुदान खाता, ग-१.५ िव ीय व था तथा ऋण
खाता, ग-१.५.१ सेयर िब
ाि , ग-१.५.२ साँवा फता
ाि ,ग-१.५.३ आ त रक ऋण ाि र ग-१.५.४ वैदिे शक ऋण
ाि
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व थापन ऐन, २०७४

 िव ीय उ रदािय व तथा आ थक कायिविध ऐन,, २०७७
 सातै देशका आ थक कायिविध ऐन,, २०७७

;/sf/L sf/f]af/ lgb]{lzsf,@)&^
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थानीय आ थक काय णाली

थानीय आ थक काय णाली

@@*= s/ nufpg jf C0f lng gkfOg] M -!_ sfg"g
adf]lhd afx]s :yfgLo txdf s'g} s/ nufpg, p7fpg
/ C0f lng kfOg] 5}g . -@_ :yfgLo txn] cfˆgf]
clwsf/ If]qleqsf] ljifodf /fli6«o cfly{s gLlt, j:t'
tyf ;]jfsf] cf];f/ k;f/, k"FhL tyf >d ahf/, l5d]sL
k|b]z jf :yfgLo txnfO{ k|lts"n gx'g] u/L sfg"g agfO{
s/ nufpg ;Sg]5 .

@@(= :yfgLo ;l~rt sf]if M
-!_ :yfgLo tx cGtu{tsf k|To]s ufpFkflnsf / gu/kflnsfdf
Ps :yfgLo ;l~rt sf]if /xg]5 . To:tf] sf]ifdf ufpFkflnsf jf
gu/kflnsfnfO{ k|fKt x'g] ;a} k|sf/sf] /fh:j, g]kfn ;/sf/ /
k|b]z ;/sf/af6 k|fKt x'g] cg'bfg tyf ufpFkflnsf jf
gu/kflnsfn] lnPsf] C0f /sd / cGo ;|f]taf6 k|fKt x'g] /sd
hDdf x'g]5 . -@_ pkwf/f -!_ adf]lhdsf] :yfgLo ;l~rt
sf]ifaf6 ug{ ;lsg] vr{ ;DaGwL Joj:yf :yfgLo sfg"g adf]lhd
x'g]5 .
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;+3Lo, k|b]lzs / :yfgLo ;/sf/sf] ;l~rtsf]if ;~rfng

@#)= ufpFkflnsf / gu/kflnsfsf] /fh:j / Joosf] cg'dfg M
-!_ o; ;+ljwfgsf] cwLgdf /xL ufpF sfo{kflnsf / gu/
sfo{kflnsfn] k|To]s cfly{s jif{sf] /fh:j / Joosf] cg'dfg
:yfgLo sfg"g adf]lhd ufpF ;ef jf gu/ ;efdf k]z u/L
kfl/t u/fpg'kg]{5 .
-@_ pkwf/f -!_ adf]lhd ufpF sfo{kflnsf jf gu/ sfo{kflnsfn]
/fh:j / Joosf] cg'dfg k]z ubf{ 3f6f ah]6 lgdf{0f ug'{ kg]{
ePdf ;+3Lo sfg"g / k|b]z sfg"g adf]lhd 3f6f k"lt{ ug]{ ;|f]t
;d]tsf] k|:tfj ug'{ kg]{5 .
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;+3Lo cfly{s P]g
;+3Lo ljlgof]hg P]g
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:yfgLo ;l~rt sf]if

k|b]z cfly{s P]g
k|b]z ljlgof]hg P]g

 :yfgLo cfly{s P]g
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;+3Lo, k|b]lzs / :yfgLo ;/sf/sf /fh:j tyf cg'bfg
vftfdf hDdf x'g] /fh:jx?
;+3Lo ;l~rtsf]if
!! lzif{s cGt/utsf
s/x?

k|b]z ;l~rtsf]if
!! lzif{s cGt/utsf
s/x?

:yfgLo ;l~rtsf]if
!! lzif{s cGt/utsf
s/x?

!# lzif{s cGt/utsf
cg'bfgx?

!# lzif{s cGt/utsf
cg'bfgx?

!# lzif{s cGt/utsf
cg'bfgx?

!$ lzif{s cGt/utsf
u}/s/x?
!% lzif{s cGt/utsf
a]?h" tyf cGo k|flKtx?

!$ lzif{s cGt/utsf
u}/s/x?
!% lzif{s cGt/utsf
a]?h" tyf cGo k|flKtx?

!$ lzif{s cGt/utsf
u}/s/x?
!% lzif{s cGt/utsf
a]?h" tyf cGo k|flKtx?

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

:yfgLo ;/sf/sf] /fh:j vftfx?
ग-१

ग-१.१
ग-१.२
ग-१.३
ग-१.४
ग-१.५
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:yfgLo ;/sf/sf] /fh:j vftfx?========

ग-१.१आ त रक राज व खाता

ग-१.१

थानीय तहले ा गन चिलत राज व संकेत अनुसार स पुण कर (राज व
संकेत ११ बाट सु ने राज व शीषकह )
अ य राज (राज व संकेत १४ बाट सु ने राज वशीषकह )
बे जू िनकासा फता तथा अनुदान फता लगायतका अ य ाि वापत ा ने
(राज व संकेत १५बाट शु ने राज व शीषकह ) यस खातामा ज मा
गनुपदछ ।
 चिलत कानून बमोिजम थानीय तहको े ािधकारिभ रहेका राज वका
ोतह बाट ा ने राज व रकम यस खातामा ज मा गनु पदछ ।यस
खाताअ तगत रकम संकलन ने राज व शीषकह यस कार रहेका छन् ।
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आ त रक राज व खाता
बाँडफाँटबाट ा राज व खाता
आ त रक अनुदान खाता
वैदिे शक सहायता अनुदान खाता
िव ीय व था तथा ऋण खाता
ग-१.५.१ सेयर िब
ाि
ग-१.५.२ साँवा फता ाि
ग-१.५.३ आ त रक ऋण ाि
ग-१.५.४ वैदिे शक ऋण ाि

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

:yfgLo ;/sf/sf] /fh:j vftfx?========
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थानीय राज व खाताह

राज

आ त रक राज व खातामा ज मा ने राज व शीषकह यस कार रहेका छन् ।

संकेत
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११६२१
११६३१
११६३२
११६९१
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राज

शीषक

एक कृ तस पि कर
भूिमकर/मालपोत
घरवहाल कर
वहालिवटौरी कर
पुवाधारसेवाको उपयोगमा ला े कर
अ य मनोर जन कर
वसायले भु ानी गन
वसाय वाहेक अ यले भु ानी गन कर
कृ िष तथा पशुज य वसायको कारोबारमा ला े कर
अखेटोपहारमा ला े कर
अ य कर
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:yfgLo ;/sf/sf] /fh:j vftfx?========

:yfgLo ;/sf/sf] /fh:j vftfx?========
ग-१.१

राज

आ त रक राज व खातामा ज मा ने राज व शीषकह यस कार रहेका छन् ।

संकेत
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शीषक
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:yfgLo ;/sf/sf] /fh:j vftfx?==========
ग-१.२ बाँडफाँटबाट ा राज व खाता
 अ तर सरकारी िव

व थापन ऐन,२०७४ को दफा ५, ६ र ७ को व था बमोिजम
थानीय तहलाई राज व बाँडफाँड प ात ा ने रकम यस खातामा ज मा गनु पदछ ।
 नेपाल सरकारबाट ा ने मू यअिभवृि कर तथा आ त रक उ पादनमा स कलन
भएको अ तशु क बाँडफाँड गरी थानीय तहमा पठाइएको रकम,
 ाकृ ितक ोतको उपयोगमा स कलन ने रोय टी बाँडफाँड गरी थानीय तहमा
पठाइएको रकम,
 देश तहबाट यातायात े मा संकलन ने राज व बाँडफाँड गरी थानीय तहमा
पठाएको रकम,
 घरज गा रिज स
े न द तुर बाँडफाँड गरी थानीय तहलाई ा रकम तथा
 थानीय तह आफै ले स कलन गरी बाँडफाँड प ात ा गन राज व रकमलाई यस
खातामा बाँडफाँड भई ा नेस बि धत राज व शीषकमा लेखा कन गरी ज मा गनु पदछ ।
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आ त रक राज व खातामा ज मा ने राज व शीषकह यस कार रहेका छन् ।

संकेत
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ग-१.१

संकेत

'? ?1 + -*0 $

*
"#

% &'

-
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राज

शीषक

,

आ त रक राज व खातामा ज मा ने राज व शीषकह यस कार रहेका छन् ।
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:yfgLo ;/sf/sf] /fh:j vftfx?========

ग-१.२ बाँडफाँटबाट ा राज व खातामा बाँडफाड भई आउने राज व
शीषकह यस कार रहेका छन् ।
राज

संकेत
)

राज
D

N

>P'

LGB LG%Q

R/

,

LGB LG%Q

,

)8

LGB LG

,

;

LGB LG

,
,

);

"#:'/
9

)=

+ #

)!
!

;

LGB LG
LGB LG%Q

+ /

)

LGB LG%Q
+ /

U $ :< U

LGB LG%V

T

J+:

संकेत
)8

"% 2S
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))

राज

शीषक
0>:
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+ /
LGB LG%V
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+ /
"# J+:
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ग-१.३ आ त रक अनुदान खाता
 थानीय तहले नेपाल सरकार, देश सरकार तथा अ य थानीय तह तथा अ य
वदेशी सं था वा ि बाट ा गन स पुण अनुदान यस खातामा ज मा गनु पदछ .
 नेपाल सरकारबाट ा ने िव ीय समानीकरण अनुदान, ससत अनुदान,
समपुरक अनुदान, तथा िवशेष अनुदान, देश सरकारबाट ा ने िव ीय
समानीकरण अनुदान, ससत अनुदान, समपुरक अनुदान, तथा िवशेष अनुदान र
 अ य थानीय तहबाट ा ने ससत अनुदान, समपुरक अनुदान तथा िवशेष
अनुदान वापतको
 मुल शीषक १३००० अ तगतका राज व शीषकह को रकम यो खातामा ज मा
गनु पदछ । बक भौचर भरे र मा यस खातामा रकम ज मा गनु पदछ ।
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संकेत

राज

शीषक

E " 0

)
8

' :. " 0

I

' :. " 0

L

'3 " 0

I

'3 " 0

L

" 0

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

राज

I

राज

संकेत
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ग-१.४ वैदेिशक सहायता अनुदान खाता

 नेपाल सरकारको वीकृ ितमा ब प ीय तथा ि प ीय पमा सोझै
थानीय तहलाई ा वैदिे शक सहायता बापतको रकम यस खातामा
ज मा गनु पदछ ।
 तर नेपाल सरकारले ा गरी थानीय तहलाई उपल ध गराएको
अनुदानको रकम भने यसमा ज मा गनु द
ँ न
ै ।
 यस खातामा संकलन ने वैदिे शक सहायता अनुदान अ तगतका
राज व शीषकह यस कार रहेका छन् ।

शीषक
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:yfgLo ;/sf/sf] /fh:j vftfx?=====

ग-१.३आ त रक अनुदान खातामा रहने शीषकह यस कार रहेका
छन् ।
राज
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:yfgLo ;/sf/sf] /fh:j vftfx?==========

 नेपाल सरकारको वीकृ ितमा थानीय तहले िविभ आयोजनमा
लगानी गरे को शेयर िब वापत ा ने रकम तथा अ य आ त रक
तथा बा ऋणको फता भु ानी वापतको रकम यस समुहको
स बि धत खातामा ज मा गनु पदछ ।
 यी खाताह मा आ थक वषको अ यमा रहेको मौ दात रकम नयाँ
आ.व.को ावण १ गते ग-४.१ थानीय तह सि त कोष खातामा
ा सफर गनु पदछ ।

ग-१.४ वैदिे शक सहायता अनुदान खाता रहने शीषकह यस कार
रहेका छन् ।
राज
संकेत

राज

शीषक
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व था तथा ऋण खाता

& ><
& ><
" 0
: " 0
MoFAGA

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

78

व था तथा ऋण खाता

ग-१.५ िव ीय

यस खाता अ तगत आव यकता अनुसार िन ानुसारका
खाताह खो न स क छ ।

ग-१.५.१ सेयर िब

ाि
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व था तथा ऋण खाता

 यो खाता येक थानीय तहको नाममा उ
थानीय
तहको सि त कोष खाता रहेको वािण य बकमा खोिल छ
।
 यस खातामा थानीय तहले िविभ िनकाय, सं थान
तथा सँगठनमा आ नो े ािधकार िभ रही ग रएको
शेयर लगानी वापतको रकम फता भु ानी ा द
ँ ा
ज मा गनु पदछ ।

ग-१.५.१ सेयर िब
ाि
ग-१.५.२ साँवा फता ाि
ग-१.५.३ आ त रक ऋण ाि
ग-१.५.४ वैदिे शक ऋण ाि
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ग-१.५ िव ीय

व था तथा ऋण खाता…….

ग-१.५ िव ीय

ग-१.५.३ आ त रक ऋण ाि

ग-१.५.२ साँवा फता ाि

यो खाता येक थानीय तहको नाममा उ
थानीय
तहको सि त कोष खाता रहेको वािण य बकमा खोिल छ
।
यस खातामा थानीय तहले िविभ िनकाय, सं थान तथा
संगठन तथा योजनाह मा आ नो े ािधकार िभ रही
ग रएको ऋण लगानी वापतको रकमको साँवा फता
भु ानी ा द
ँ ा ज मा गनु पदछ ।
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ग-१.५ िव ीय
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व था तथा ऋण खाता…..

 यो खाता येक थानीय तहको नाममा उ
थानीय
तहको सि त कोष खाता रहेको वािण य बकमा
खोिल छ ।
अ तर सरकारी िव
व थापन ऐन, २०७४ बमोिजम
नेपाल सरकारको सहमितमा थानीय तहले आ नो
े ािधकार िभ रही िविभ उपकरण माफत उठाएको
आ त रक ऋणको रकम यो खातामा ज मा गनु पदछ ।
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भौचरको नमुना

व था तथा ऋण खाता……

ग-१.५.४ वैदिे शक ऋण ाि
यो खाता येक थानीय तहको नाममा उ
थानीय तहको
सि त कोष खाता रहेको वािण य बकमा खोिल छ ।
तर नेपाल सरकारले ा गरी थानीय तहलाई उपल ध गराएको
वैदिे शक ऋणको रकम भने यसमा ज मा गनु द
ँ न
ै ।
अ तर सरकारी िव
व थापन ऐन, २०७४ बमोिजम नेपाल
सरकारको वीकृ ितमा सोझै ा ने वैदिे शक ऋण वापतको रकम
यो खातामा ज मा गनु पदछ ।
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 राज

व सुधार योजनाको प रचय
 राज व सुधार योजनाले समे ने े ह
 थानीय तहको राज वको दायरास व धमा संवैधािनक व था
 राज व सुधार काययोजना तजुमाका लािग ग रने कायह
 राज व सुधार योजनाका लािग सूचना संकलनका े ह
 राज व
ेपण िविध
 भावकारी राज व शासनका लािग पदीय भुिमका

 यस स:को अ7=यमा सहभागीह लेथानीय तहमा राज व
सधु ार योजनाका :ेके
केह9न, कसरी तयार गन/ र
काय!7वयनमा लैजाने
भ7ने
स व7धमा )यवहारीक 8ान
हािसल गरी राज व सधु ार योजना तयारीमा मह=वपणु !
योगदान गन! स"नेमता िवकास ह9ने
छ।
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राज व सुधार योजनाको प रचय

राज व सुधार योजनाको े

 गाउँ पािलका तथा नगरपािलकाले कर वा गैर करको दर र दायरा
वृि गरी आफू ले उठाउने राज वको अिभबृि का लािग बनाइने
योजनालाई राज व सुधार योजना भिन छ ।

 /fh:j gLlt

 गाउँ पािलका तथा नगरपािलकाको राज वस ब धी नीित,
कायिविध, सं थागत संरचना र मता िवकाससँग स बि धत
िबषयह मा सुधारका लािग तयार ग रने योजना नै राज व
सुधार योजना हो ।



& a 5



& >< : ? :

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking



MoFAGA

>

* #9$

.

9

& I

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

गाँउपािलका तथा नगरपािलकाको राज व
सुधार काय योजना तजुमा द दशन, २०७६
का मु य व थाह
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राज व सुधार काय योजना तजुमा द दशन,
२०७६ का मु य व थाह ……….
राज व सुधार योजनाका लािग सूचना संकलनका े ह
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राज व सुधार काय योजना तजुमा द दशन,
२०७६ का मु य व थाह ……….

राज व सुधार काय योजना
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राज व सुधार काय योजना तजुमा द दशन,
२०७६ का मु य व थाह ……….
राज व
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राज व सुधार काय योजना तजुमा द दशन,
२०७६ का मु य व थाह ……….

ेपण िविध
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ेपण िविध

राज व सुधार काययोजनाको ितवेदन
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राज व सुधार काय योजना तजुमा द दशन,
२०७६ का मु य व थाह ……….

राज व सुधार काय योजना तजुमा द दशन,
२०७६ का मु य व थाह ……….
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 थानीय राज व परामश सिमितको प रचय
 थानीय राज व परामश सिमितका
पदािधकारीह
 थानीय राज व परामश सिमितको काम कत
अिधकार
 थानीय राज व परामश सिमितले परामश
ददाँ हेनुपन कानुनी व था

 यस स:को अ7=यमा सहभागीह लेथानीय राज व परामश!
सिमितको र यसको काम कत!)य अिधकारका स ब7धमा 8ान
4ा? गन! स"ने
छन् ।
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थानीय राज व परामश सिमितका
पदािधकारीह

थानीय राज व परामश सिमितको प रचय
 उपा य वा उप मखु -संयोजक

 उपा य वा उप मखु -संयोजक

 मखु शासक य अिधकृ त - सद य
 कायपािलकाले तोके को कायपािलकाका सद यम येबाट एक
मिहला सिहत दुई जना - सद य
 िनजी े को उ ोग वा वािण य स ब धी मा यता ा
सं थाको
गाउँ वा नगर तहको अ य वा िनजले तोके को ितिनधी -सद य
 घरे लु तथा साना उ ोग स ब धी मा यता ा सं थाको नगर वा
गाउँ तहको अ य वा िनजले तोके को ितिनधी

 मखु शासक य अिधकृ त - सद य
 कायपािलकाले तोके को कायपािलकाका सद यम येबाट एक
मिहला सिहत दुई जना - सद य
 िनजी े को उ ोग वा वािण य स ब धी मा यता ा
सं थाको
गाउँ वा नगर तहको अ य वा िनजले तोके को ितिनधी -सद य
 घरे लु तथा साना उ ोग स ब धी मा यता ा सं थाको नगर वा
गाउँ तहको अ य वा िनजले तोके को ितिनधी

 कायपािलकाको राज व महाशाखा,िवभाग वा शाखा मखु - सद य
सिचव

 कायपािलकाको राज व महाशाखा,िवभाग वा शाखा मखु - सद य
सिचव
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थानीय राज व परामश सिमितको काम
कत अिधकार
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कत अिधकार……
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थानीय राज व परामश सिमितले परामश
ददाँ हेनुपन कानुनी व था
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 यस स:को अ7=यमा सहभागीह ले
] थानीय तहमा
राज वको ठे
"का )यव थापनका लािग आव_यक सैBाि7तक
8ान 4ा? गन! स म ह9ने
छन् ।
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राज वको ठे ा

व थापनको प रचय

राज व उठाउनका लािग लगाईने ठे ाका
लािग िसलब दी दर भाउप वा बोलप
कागजात तयारी र वीकृ ती, सूचना काशन,
सो खो ने, मु याकं न गन, स झौता गन, याद
थप, िववाद समाधान, ठे ा तोडने ज ता
िवषयह लाई ग रने व थापक य काय नै
राज वको ठे ा व थापन हो ।
LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

राज वको ठे ा व थापनको प रचय
राज वको ठे ा व थापनस ब धी कानुनी व था
सरकारी ाि स ब धमा गनुपन कानुनी व थाह
सरकारी ाि स ब धी कानुनी व थाह मा
समे टनुपन िवषयव तुह
ठे ाका िविधह
ठे ाका कायिविधह
बोलप कागजातमा उ लेख गनुपन िवषयव तुह
बोलप कागजातमा उ लेख गनुपन अ य िवषयव तुह
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व थापनको प रचय ………

 राज

वको ठे ा व थापनमा िविभ किसमका
राज वह ठे ा गरी कस र राज व वा सरकारी ाि ह
सहज र सरल त रकाले गन स क छ भनी ितनका त रका,
कृ या र िविधह स ब धी काय ग र छ ।
 राज व उठाउने, सरकारी स पित वा सेवा िब
स ब धी काय ज ता कायह ठे ाको कृ या र िविधबाट
गदा ग रने व थापक य काय नै राज वको ठे ा
व थापन हो ।
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राज वको ठे ा

व थापनस ब धी कानुनी

राज वको ठे ा

व था

 राज वको ठे

ा व थापन स ब धी कानुनी व थाको
अभाव
 नेपाल सरकार र देश सरकारले आ ना आ थक कायिवधी तथा
िव ीय उ रदािय व ऐन तथा िनयमावलीमा यस िवषयलाइ
समेटनुपन ।
 थानीय तहका हकमा थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४
मा संसोधन गरी सो व था थप गनुपन र यस व थाका
आधारमा सबै थानीय तहले आ थक कायिवधी तथा िव ीय
उ रदािय व कानुनमा सो व था समेत समेटनुपन ।
LDTA>>>
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सरकारी ाि स ब धमा गनुपन कानुनी

व था……..

 आ थक कायिविध ऐन, २०५५ तथा िनयमावली, २०५६ मा

राज व तथा सरकारी व तु र सेवा िब को ठे ा व थापन स ब धी
कानुनी व थाह ख रदका व थाका िवप रत ने भनी व था
भएकामा सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ तथा िनयमावली, २०६४ ती
व थाह रा े ममा आ थक कायिविध ऐन र िनयमावलीबाट ित
व थाह हटन पुगे ।
 थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ र सो अ तरगतको थानीय
आ थक कायिविध िनयमावली, २०५६ पिन नेपालको संिवधानको
काया वयनसँगै थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ ले ित थापन
गरे को तर यस ऐनमा यस स ब धी व था नभएको र थानीय
सभाबाट जारी ने कानुनमा पिन सो व था गन नस कएको ।

MoFAGA
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सरकारी ाि स ब धमा गनुपन कानुनी

व थाह

 संघीय आ थक कायिविध

MoFAGA

व थाह …….

 राज व ठे

तथा िव ीय उ रदािय व ऐन, २०७६
मा राज व ठे ा व था, सरकारी व तु तथा सेवा िब
व था र
य तै सरकारी ाि मा गनपन ित पधा मक व थाह स ब धी
व थाह समेटनुपन ।

ा व था, सरकारी व तु तथा सेवा िब
व था र
य तै सरकारी ाि मा गनपन ित पधा मक व थाह का लािग
नमुना बोलप कागजातह को व थाह तीनै तहका सरकारका
लािग गनुपन ।
 तीनै तहका सरकारका राज व ठे ा व था, सरकारी व तु तथा सेवा
िब
व था र य तै सरकारी ाि मा गनपन ित पधा मक
व थाह मा एक पता कायम गनुपन ।
 राज व, सरकारी व तु तथा सेवा िब
व था र य तै सरकारी
ाि मा गनपन ित पधा मक व था ठे ा व थालाइ भावकारी
बनाउन सावजिनक ख रदमा झै यसमा पिन िव ु ीय बोलप (ebiding system ) तयार गर लागु गनपन ।

 यस र नै देश आ थक कायिविध तथा िव ीय उ रदािय व ऐनमा
पिन राज व ठे ा व था, सरकारी व तु तथा सेवा िब
व था र
य तै सरकारी ाि मा गनपन ित पधा मक व थाह स ब धी
व थाह समेटनुपन ।
 थानीय आ थक कायिविध तथा िव ीय उ रदािय व ऐन तथा
िनयमावलीमा यी व थाह समेटनुपन ।
LDTA>>>
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व थापनस ब धी कानुनी
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सरकारी ाि स ब धी कानुनी व थाह मा समे टनुपन
िवषयव तुह

ठे ाका िविधह
 अमानतमा संकलन िविध
खु ला बोलकबोल िविध
 िसलब दी दरभाउ प िविध

 राज व ठे ा व था, सरकारी व तु तथा सेवा िब
व था र य तै
सरकारी ाि मा गनपन ित पधा मक व थाह का लािग तयार गनुपन
योजनास ब धी व थाह
 राज व ठे ा व था, सरकारी व तु तथा सेवा िब
व थाबाट ा
अनुमािनत रकम िनका ने िविध र सोको वीकृ ित स ब धी व थाह
 ती काय गन िज मेबार िनकाय वा पदािधकारीको

ने

बोल प िविध
Built Operate Transfer िविध

व था

 ठे ाका िविधह र ती िविधका कायिवधीह
 ठे ा

व थापन

 िववाद समाधान
 ठे ा तोडने तथा कालोसूचीमा रा े

व था

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

MoFAGA

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

ठे ाका कायिवधीह
 थानीय राज व परामश सिमित र राज व नीितस ब धी
 राज वको ोतह को य र प रभािषत

बोलप कागजातमा उ लेख गनुपन िवषयव तुह
 ठे ा ने राज वका दर र राज व संकलन िविध

व था

व था

 राज वको अनुमान

 राज वको अनुमान

 नमूना िसलब दी दरभाउ प / बोल प कागजात तथा सोका आधारमा
तयार गनुपन सोस ब धी कागजातह

 कागजात तयारी
 सूचना कासन

 सूचनामा उ लेख गनुपन िवषयव तुह

 खु ला बोलकबोल

 Instruction to Bidder, ITB उ लेख गनुपन िवषयव तुह

 िसलब दी दरभाउ प / बोल प खो ने

 General Condition of Contract उ लेख गनुपन िवषयव तुह

 मु याकं न अ यास
 ठे ा स झौता

 Special Condition of Contract उ लेख गनुपन िवषयव तुह

 ठे ा स झौताको काया वयन

 बोलप कागजातमा उ लेख गनुपन अ य िवषयव तुह

 िववाद समाधान
LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

MoFAGA

MoFAGA

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

289

MoFAGA

ध-यवाद

बोलप कागजातमा उ लेख गनुपन अ य िवषयव तुह
 बोलप जमानतको ढाँचा
 कायस पादन जमानतको ढाँचा
 स झौताको ढाँचा
 समयाव द थप गरी राज व उठाउन दन स े
 ब व षय ठे ा

व था

व था

 िववाद समाधानको संरचना
 स झौता अनु प काय नगरे मा ने कारबाहीको

व था

 जमानत तथा धरौटी जफत
 कालोसूचीमा रा े कारबाही स ब धी
 पुर कार स ब धी

व था

व था
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MoFAGA

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

"An Autonomous, Professional, Client
:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg Centered,
Gender Responsive National

-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

LDTA >>>

नेपाल सरकार
स घीय मा मला तथा सामा य शासन म

ालय

 यस स:को अ7=यमा सहभागीह लेथानीय तहमा खHु ला
बोलकबोल िविधबाट राज व ठे
"का )यव थापन गरी राज व
4ाि?का लािग आव_यक 8ान 4ा? गन! स"ने
छन्।

थानीय तहमा राज वको ठे 9का 3यव थापन:
खु;ला बोलकबोल िविध अ=यास
P >>>
F >>>
E >>>
W>>>
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थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: खु ला बोलकबोल
िविध अ यास
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 थानीय तहमा राज वको ठे ा

थानीय तहमा राज वको ठे ा
व थापन: खु ला बोलकबोल िविध
अ यासका लािग तयार गरे को अ यास
मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास
उपल ध गराउने ।

व थापन:

खु ला बोलकबोल िविधको प रचय
 खु ला बोलकबोल िविध अनुसारको कागजात
तयारी
खु ला बोलकबोल िविध अनुसारको सूचना
काशन
खु ला बोलकबोल िविध अनुसारको बोलकबोल गरी
गराई ठे ा व था
खु ला बोलकबोल िविध अनुसारको ठे ा व थापन र
राज व असूली
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थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: खु ला
बोलकबोल िविध अ यास

थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: खु ला बोलकबोल
िविध अ यास

थानीय तहमा राज वको ठे ा
व थापन: खु ला बोलकबोल िविध
अ यासका लािग तयार गरे को अ यास
मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास
वाचन तथा आव यक अ ययन गराउने ।
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थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
खु ला बोलकबोल िविध अ यासका लािग
तयार गरे को अ यास मािमलाबाट
सहभागीलाइ अ यास गराउने ।
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LDTA >>>

नेपाल सरकार
स घीय मा मला तथा सामा य शासन म

ालय

थानीय तहमा राज वको ठे 9का 3यव थापन:
िसलब-दी दरभाउ प> िविध (कागजात तयारी
अ=यास)
P >>>
F >>>
E >>>
W>>>
LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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 यस स:को अ7=यमा सहभागीह लेथानीय तहमा राज वको
ठे
"का )यव थापन: िसलब7दी दरभाउ प: िविध कागजात
तयार गन/ 8ान 4ा? गन! स"ने
छन्।
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थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
िसलब दी दरभाउ प िविधका कागजात
तयारी

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: िसलब दी दरभाउ प
िविध ( कागजात तयारी अ यास) वहा रक अ यास

थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: िसलब दी दरभाउ प
िविध ( कागजात तयारी अ यास) वहा रक अ यास

 थानीय तहमा राज वको ठे ा
व थापन: िसलब दी दरभाउ प िविध
(कागजात तयारी अ यास) वहा रक
अ यासका लािग तयार गरे को अ यास
मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास
उपल ध गराउने ।

 थानीय तहमा राज वको ठे ा
व थापन: िसलब दी दरभाउ प िविध
(कागजात तयारी अ यास) वहा रक
अ यासका लािग तयार गरे को अ यास
मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास
वाचन तथा आव यक अ ययन गराउने ।
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थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा बजेट काया वयन
खच ( खच कारोबारस ब धी) : वहा रक अ यास
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थानीय तहमा राज वको ठे ा
व थापन: िसलब दी दरभाउ प िविध (
कागजात तयारी अ यास) वहा रक
अ यासका लािग तयार गरे को अ यास
मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास गराउने
।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

151

MoFAGA

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

293

152

MoFAGA

"An Autonomous, Professional, Client
:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg Centered,
Gender Responsive National

-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

lglb{i6 p2]Zox?

Institute of Excellence in the area of
Local-Self Governance."

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

LDTA >>>

नेपाल सरकार
स घीय मा मला तथा सामा य शासन म

ालय

 यस स:को अ7=यमा सहभागीह लेथानीय तहमा राज वको
ठे
"का )यव थापन: िसलब7दी दरभाउ प: िविध अनुसारको
काय! िविध र सचू ना 4काशन स ब7धी )यवहा रक 8ान 4ा?
गन! स"ने
छन्।

थानीय तहमा राज वको ठे 9का 3यव थापन:
िसलब-दी दरभाउ प> िविध (काय िविध र
सच
ू ना काशन अ=यास)
P >>>
F >>>
E >>>
W>>>
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थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
िसलब दी दरभाउ प िविध( काय िविध र
सूचना काशन अ यास)
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थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: िसलब दी दरभाउ प
िविध( काय िविध र सूचना काशन अ यास) अ यास
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 थानीय तहमा राज वको ठे ा
व थापन: िसलब दी दरभाउ प
िविध( काय िविध र सूचना काशन
अ यास) वहा रक अ यासका लािग
तयार गरे को अ यास मािमलाबाट
सहभागीलाइ अ यास उपल ध गराउने ।
MoFAGA
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थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: िसलब दी दरभाउ प
िविध( काय िविध र सूचना काशन अ यास) अ यास

थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: िसलब दी दरभाउ प
िविध( काय िविध र सूचना काशन अ यास)

 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
िसलब दी दरभाउ प िविध( काय िविध र
सूचना
काशन अ यास)
वहा रक
अ यासका लािग तयार गरे को अ यास
मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास वाचन
तथा आव यक अ ययन गराउने ।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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थानीय तहमा राज वको ठे ा
व थापन: िसलब दी दरभाउ प िविध(
काय िविध र सूचना काशन अ यास)
वहा रक अ यासका लािग तयार गरे को
अ यास मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास
गराउने ।
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LDTA >>>

नेपाल सरकार
स घीय मा मला तथा सामा य शासन म

ालय

थानीय तहमा राज वको ठे 9का 3यव थापन:
िसलब-दी दरभाउ प> िविध (दरभाउ प> खो;ने
तथा मु;याकंन अ=यास)
P >>>
F >>>
E >>>
W>>>
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 एक िसलब दी दरभाउ प िविधको राज वको
ठे ा व थास ब धी मािमला तयार गन
 सहभागीलाइ िसलब दी दरभाउ प िविधको
राज वको ठे ा व थास ब धी मािमला
उपल ध गराउने
 मािमला वहा रक अ यास गन गराउने ।

 यस स:को अ7=यमा सहभागीह लेथानीय तहमा राज वको
ठे
"का )यव थापन: िसलब7दी दरभाउ प: िविध अनसु ार
दरभाउ प: खोHने
तथा मHु याकंन स म ह9ने
छन् ।
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>>> Learning-Researching-Networking

थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: िसलब दी दरभाउ प
िविध( काय िविध र सूचना कास अ यास) अ यास

MoFAGA

थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: िसलब दी दरभाउ प
िविध( काय िविध र सूचना कास अ यास) अ यास

 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
िसलब दी दरभाउ प िविध( काय िविध र
सूचना कास अ यास) वहा रक
अ यासका लािग तयार गरे को अ यास
मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास उपल ध
गराउने ।
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 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
िसलब दी दरभाउ प िविध( काय िविध र
सूचना
कास
अ यास)
वहा रक
अ यासका लािग तयार गरे को अ यास
मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास वाचन
तथा आव यक अ ययन गराउने ।

MoFAGA

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: िसलब दी दरभाउ प
िविध( काय िविध र सूचना कास अ यास)



ध-यवाद

थानीय तहमा राज वको ठे ा
व थापन: िसलब दी दरभाउ प िविध(
काय िविध र सूचना कास अ यास)
वहा रक अ यासका लािग तयार गरे को
अ यास मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास
गराउने ।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

LDTA >>>

नेपाल सरकार
स घीय मा मला तथा सामा य शासन म

ालय

 यस स:को अ7=यमा सहभागीह लेथानीय तहमा राज वको
ठे
"का )यव थापन: िसलब7दी दरभाउ प: िविध अनसु ारबाट
ठे
"का स झौता गन! र सोको काया!7वयन िववाद समाधान
सिहत मHु याकंन स म ह9ने
छन् ।

थानीय तहमा राज वको ठे 9का 3यव थापन: िसलब-दी दरभाउ
प> िविध (िसलब-दी दरभाउ प>बाट ठे 9का स झौता र सोको
काया-वयन िववाद समाधान सिहत मु;याकंन अ=यास)
P >>>
F >>>
E >>>
W>>>

MoFAGA
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थानीय तहमा राज वको ठे ा
व थापन:
िसलब दी दरभाउ प िविध (िसलब दी दरभाउ
प बाट ठे ा स झौता र सोको काया वयन
िववाद समाधान सिहत मु याकं न वहा रक
अ यास

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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 एक िसलब दी दरभाउ प िविधको राज वको
ठे ा व थास ब धी मािमला तयार गन
 सहभागीलाइ िसलब दी दरभाउ प िविधको
राज वको ठे ा व थास ब धी मािमला
उपल ध गराउने
 मािमला वहा रक अ यास गन गराउने ।

MoFAGA

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: िसलब दी दरभाउ प
िविध( काय िविध र सूचना कास अ यास) अ यास

MoFAGA

थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: िसलब दी दरभाउ प
िविध( काय िविध र सूचना कास अ यास) अ यास

 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
िसलब दी दरभाउ प िविध( काय िविध र
सूचना कास अ यास) वहा रक
अ यासका लािग तयार गरे को अ यास
मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास उपल ध
गराउने ।

LDTA>>>
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 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
िसलब दी दरभाउ प िविध( काय िविध र
सूचना
कास
अ यास)
वहा रक
अ यासका लािग तयार गरे को अ यास
मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास वाचन
तथा आव यक अ ययन गराउने ।
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थानीय तहमा राज वको ठे ा

िसलब दी दरभाउ प िविध (िसलब दी दरभाउ प बाट
ठे ा स झौता र सोको काया वयन िववाद समाधान सिहत
मु याकं न अ यास )

थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: िसलब दी दरभाउ प
िविध( काय िविध र सूचना कास अ यास)



थानीय तहमा राज वको ठे ा
व थापन: िसलब दी दरभाउ प िविध(
काय िविध र सूचना कास अ यास)
वहा रक अ यासका लािग तयार गरे को
अ यास मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास
गराउने ।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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व थापन:

 सहभािगता रहने थानीय तहका लािग एक
िसलब दी दरभाउ प िविधको राज वको ठे ा
व थास ब धी मािमला तयार गरी वहा रक
अ यास

MoFAGA

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

MoFAGA

"An Autonomous, Professional, Client
:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg Centered,
Gender Responsive National

ध-यवाद

-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

Institute of Excellence in the area of
Local-Self Governance."

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

LDTA >>>

नेपाल सरकार
स घीय मा मला तथा सामा य शासन म

ालय

थानीय तहमा राज वको ठे 9का 3यव थापन:
बोल प> िविध (बोल प>को कागजात तयारी
अ=यास)
P >>>
F >>>
E >>>
W>>>
LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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 यस स:को अ7=यमा सहभागीह लेथानीय तहमा राज वको
ठे
"का )यव थापन: बोल प: िविधस ब7धी बोलप:को
कागजात तयार गन! स म ह9ने
छन् ।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

177
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थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
बोल प िविध स ब धी मािमला तयार गरी
वहा रक अ यास गराउने ।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: बोल प िविध( बोल
प को कागजात तयारी अ यास)

थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: बोल प िविध( बोल
प को कागजात तयारी अ यास)

 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
बोल प िविध (बोल प को कागजात तयारी)
वहा रक अ यासका लािग तयार गरे को
अ यास मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास
उपल ध गराउने ।

 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
बोल प िविध( बोल प को कागजात
तयारी) वहा रक अ यासका लािग तयार
गरे को अ यास मािमलाबाट सहभागीलाइ
अ यास वाचन तथा आव यक अ ययन
गराउने ।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: : बोल प
िविध( बोल प को कागजात तयारी अ यास)



ध-यवाद

थानीय तहमा राज वको ठे ा
व थापन: बोल प िविध( बोल प को
कागजात तयारी) वहा रक अ यासका
लािग तयार गरे को अ यास मािमलाबाट
सहभागीलाइ अ यास गराउने ।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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>>> Learning-Researching-Networking

"An Autonomous, Professional, Client
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Gender Responsive National

-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

LDTA >>>

नेपाल सरकार
स घीय मा मला तथा सामा य शासन म

ालय

 यस स:को अ7=यमा सहभागीह लेथानीय तहमा राज वको
ठे
"का )यव थापन: बोल प: िविध स ब7धी कागजात तयारी
र सचू ना 4काशन गन! स म ह9ने
छन् ।

थानीय तहमा राज वको ठे 9का 3यव थापन:
बोल प> िविध (काय िविध र सूचना काशन
अ=यास)
P >>>
F >>>
E >>>
W>>>

MoFAGA
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थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: बोल प िविध (काय
िविध र सूचना काशन अ यास)
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 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
बोल प िविध (काय िविध र सूचना
काशन) वहा रक अ यासका लािग तयार
गरे को अ यास मािमलाबाट सहभागीलाइ
अ यास उपल ध गराउने ।

 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: बोल प िविध (काय िविध र
सूचना काशन)
वहा रक अ यासका लािग तयार गरे को अ यास
मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास उपल ध गराउने ।

थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: बोल प िविध (काय
िविध र सूचना काशन) वहा रक अ यासका लािग तयार गरे को
अ यास मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास वाचन तथा आव यक
अ ययन गराउने ।
 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: बोल प िविध (काय िविध र
सूचना काशन) वहा रक अ यासका लािग तयार गरे को अ यास
मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास गराउने ।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: बोल
प िविध (काय िविध र सूचना काशन अ यास)

थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: बोल प िविध (काय
िविध र सूचना काशन अ यास)

 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
बोल प िविध (काय िविध र सूचना
काशन) वहा रक अ यासका लािग तयार
गरे को अ यास मािमलाबाट सहभागीलाइ
अ यास वाचन तथा आव यक अ ययन
गराउने ।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

MoFAGA



MoFAGA

थानीय तहमा राज वको ठे ा
व थापन: बोल प िविध (काय िविध र
सूचना काशन) वहा रक अ यासका
लािग तयार गरे को अ यास मािमलाबाट
सहभागीलाइ अ यास गराउने ।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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"An Autonomous, Professional, Client
:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg Centered,
Gender Responsive National

ध-यवाद
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Institute of Excellence in the area of
Local-Self Governance."

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

LDTA >>>

नेपाल सरकार
स घीय मा मला तथा सामा य शासन म

ालय

थानीय तहमा राज वको ठे 9का 3यव थापन:
बोल प> िविध (बोल प> खो;ने तथा
मु;याकंन अ=यास)
P >>>
F >>>
E >>>
W>>>
LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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>>> Learning-Researching-Networking
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 यस स:को अ7=यमा सहभागीह लेथानीय तहमा राज वको
ठे
"का )यव थापन: बोल प: िविध अनसु ार बोल प: खोHने
तथा मHु याकंन गन! स म ह9ने
छन् ।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
बोल प िविध अनुसार बोल प खो ने तथा
मु याकं न मािमला तयार गरी वहा रक
अ यास

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: बोल प िविध
( बोल प खो ने तथा मु याकं न अ यास )
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थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
बोल प िविध अनुसार बोल प खो ने तथा
मु याकं न मािमला तयार गन
 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
बोल प िविध अनुसार बोल प खो ने तथा
मु याकं न स ब धी मािमला उपल ध गराउने
 सो मािमला वहा रक अ यास गन गराउने ।

 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
बोल प िविध ( बोल प खो ने तथा
मु याकं न अ यास ) वहा रक अ यासका
लािग तयार गरे को अ यास मािमलाबाट
सहभागीलाइ अ यास उपल ध गराउने ।
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थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: बोल
प िविध( बोल प खो ने तथा मु याकं न अ यास )

थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: बोल प िविध
( बोल प खो ने तथा मु याकं न अ यास )

 थानीय तहमा राज वको ठे ा



व थापन:
बोल प िविध ( बोल प खो ने तथा
मु याकं न अ यास ) वहा रक अ यासका
लािग तयार गरे को अ यास मािमलाबाट
सहभागीलाइ अ यास वाचन तथा आव यक
अ ययन गराउने ।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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थानीय तहमा राज वको ठे ा
व थापन: बोल प िविध ( बोल प
खो ने तथा मु याकं न अ यास ) वहा रक
अ यासका लािग तयार गरे को अ यास
मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास गराउने
।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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Institute of Excellence in the area of
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Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

LDTA >>>

नेपाल सरकार
स घीय मा मला तथा सामा य शासन म

ालय

थानीय तहमा राज वको ठे 9का 3यव थापन: बोल प>
िविध (बोल प>बाट ठे 9का स झौता र सोको काया-वयन
िववाद समाधान सिहत मु;याकंन अ=यास)
P >>>
F >>>
E >>>
W>>>
LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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 यस स:को अ7=यमा सहभागीह लेथानीय तहमा राज वको
ठे
"का )यव थापन: बोल प: िविध अनसु ार बोल प:बाट
ठे
"का स झौता र सोको काया!7वयन िववाद समाधान
सिहतका काय! गन! स म ह9ने
छन् ।

थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
बोल प िविध ( बोल प बाट ठे ा स झौता र
सोको काया वयन िववाद समाधान सिहत
मु याकं न अ यास ) वहा रक अ यासका
लािग तयार गरे को अ यास मािमलाबाट
सहभागीलाइ अ यास उपल ध गराउने
 मािमला बाचन र अ ययन गराउने
 मािमला अ यास गराउने

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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थानीय
राजठे वको
ा बोल
व थापन:
थानीय
तहमातहमा
राज वको
ा व ठेथापन:
प िविधबोल
( बोल
ठे ा सबोल
झौतापर सोको
वयनमुिववाद
सिहत)
पप बाट
िविध(
खो काया
ने तथा
याकंसमाधान
न अ यास
मु याकं न अ यास )

थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: बोल प िविध ( बोल
प बाट ठे ा स झौता र सोको काया वयन िववाद समाधान सिहत
मु याकं न अ यास )

 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: बोल
प िविध ( बोल प बाट ठे ा स झौता र सोको
काया वयन िववाद समाधान सिहत मु याकं न
अ यास )
वहा रक अ यासका लािग तयार
गरे को अ यास मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास
उपल ध गराउने ।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: बोल
प िविध ( बोल प बाट ठे ा स झौता र सोको
काया वयन िववाद समाधान सिहत मु याकं न
अ यास ) लािग तयार गरे को अ यास मािमलाबाट
सहभागीलाइ अ यास वाचन तथा आव यक
अ ययन गराउने ।

MoFAGA

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

थानीय तहमा
तहमा राज
राज वको
वको ठेठे ाा व
व थापन:
थापन: बोल
थानीय
बोल प
प िविध
िविध ( बोल
प
बाट
ठे
ा
स
झौता
र
सोको
काया
वयन
िववाद
समाधान
सिहत
( बोल प खो ने तथा मु याकं न अ यास )
मु याकं न अ यास )
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ध-यवाद

थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: बोल प
िविध (बोल प बाट ठे ा स झौता र सोको
काया वयन िववाद समाधान सिहत मु याकं न
अ यास) वहा रक अ यासका लािग तयार गरे को
अ यास मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास गराउने ।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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Institute of Excellence in the area of
Local-Self Governance."

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

LDTA >>>

नेपाल सरकार
स घीय मा मला तथा सामा य शासन म

ालय

 यस स:को अ7=यमा सहभागीह लेथानीय तहमा राज वको
ठे
"का )यव थापन: Build Operate Transfer िविध
अनुसारको काय! िविध र सचू ना 4काशन गन! स म ह9ने
छन् ।

थानीय तहमा राज वको ठे 9का 3यव थापन:
Build Operate Transfer िविध (काय िविध
र सूचना काशन अ=यास)
P >>>
F >>>
E >>>
W>>>

+977 (1) -5522004, -5521051
+977(1) - 5521521
ldta.org.np@gmail.com
www.ldta.org.np

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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LDTA>>>
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 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
Build Operate Transfer िविध ( काय िविध
र सूचना काशन स ब धी)तयार गरे को
अ यास मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास
उपल ध गराउने ।

थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: Build
Operate Transfer िविध ( काय िविध र सूचना
काशन स ब धी) वहा रक अ यास उपल ध
गराउने ।
 सो वाचन तथा आव यक अ ययन गराउने ।
 सो मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास गराउने ।
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MoFAGA

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) बजेट काया वयन खच
(अि तयारी दान) : वहा रक अ यास
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थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा बजेट
काया वयन खच (िनकासा): वहा रक अ यास

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा बजेट काया वयन
खच ( खच कारोबारस ब धी) : वहा रक अ यास

 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
Build Operate Transfer िविध ( काय िविध
र सूचना काशन स ब धी) तयार गरे को
अ यास मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास
वाचन तथा आव यक अ ययन गराउने ।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking



MoFAGA

थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
Build Operate Transfer िविध ( काय िविध
र सूचना काशन स ब धी)तयार गरे को
अ यास मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास
गराउने ।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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Institute of Excellence in the area of
Local-Self Governance."

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

LDTA >>>

नेपाल सरकार
स घीय मा मला तथा सामा य शासन म

ालय

थानीय तहमा राज वको ठे 9का 3यव थापन: Build
Operate Transfer िविध (Build Operate
Transfer को कागजात तयारी अ=यास)
P >>>
F >>>
E >>>
W>>>
LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
Build Operate Transfer िविध अनुसारको
कागजात तयारी स ब धी मािमला तयार गन
 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
Build Operate Transfer िविध अनुसारको
मािमला उपल ध गराउने
 सो मािमला वहा रक अ यास गन गराउने ।


 यस स:को अ7=यमा सहभागीह लेथानीय तहमा राज वको
ठे
"का )यव थापन: Build Operate Transfer िविध
अनुसारको Build Operate Transfer को कागजात तयारी
गन! स म ह9ने
छन् ।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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थानीय तहमा राज वको ठे ा

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

व थापन: अ यास

थानीय तहमा राज वको ठे ा

 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: Build
Operate Transfer िविध अनुसारको कागजात
तयारी वहा रक अ यासका लािग तयार गरे को
अ यास मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास
उपल ध गराउने ।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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214

व थापन: अ यास

 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: Build
Operate Transfer िविध अनुसारको कागजात
तयारी लािग तयार गरे को अ यास मािमलाबाट
सहभागीलाइ अ यास वाचन तथा आव यक
अ ययन गराउने ।

MoFAGA

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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थानीय तहमा राज वको ठे ा



ध-यवाद

व थापन: अ यास)

थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
Build Operate Transfer िविध अनुसारको
कागजात तयारी लािग तयार गरे को अ यास
मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास गराउने ।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

LDTA >>>

नेपाल सरकार
स घीय मा मला तथा सामा य शासन म

ालय

 यस स:को अ7=यमा सहभागीह लेथानीय तहमा राज वको
ठे
"का )यव थापन: Build Operate Transfer िविध
अनसु ार खोHने
तथा मHु याकंन गन! स म ह9ने
छन् ।

थानीय तहमा राज वको ठे 9का 3यव थापन: Build
Operate Transfer िविध (Build Operate
Transfer खो;ने तथा मु;याकंन अ=यास)
P >>>
F >>>
E >>>
W>>>

MoFAGA
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Local Development Training Academy
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थानीय तहमा राज वको ठे ा
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थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
Build Operate Transfer िविध अनुसारको
खो ने तथा मु याकं न स ब धी मािमला तयार
गन ।
 सो मािमला बाचन र अ ययन गन ।
 सो मािमला अ यास गन ।

MoFAGA

221

थानीय तहमा राज वको ठे ा

व थापन:

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

वहा रक अ यास

MoFAGA

थानीय तहमा राज वको ठे ा

 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
Build Operate Transfer िविध अनुसार
खो ने तथा मु याकं न लािग तयार गरे को
अ यास मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास
वाचन तथा आव यक अ ययन गराउने ।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

वहा रक अ यास

 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
Build Operate Transfer िविध (Build
Operate Transfer खो ने तथा मु याकं न
लािग तयार गरे को अ यास मािमलाबाट
सहभागीलाइ अ यास उपल ध गराउने ।



LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

व थापन:
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वहा रक अ यास

थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
िसलब दी दरभाउ प िविध (कागजात तयारी
अ यास) वहा रक अ यासका लािग तयार
गरे को अ यास मािमलाबाट सहभागीलाइ
अ यास गराउने ।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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व थापन:
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थानीय तहमा राज वको ठे ा

व थापन:

ध-यवाद

 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
Build Operate Transfer िविध अनुसार
खो ने तथा मु याकं न स ब धी मािमला तयार
गरी वहा रक अ यास गराउने ।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

MoFAGA
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(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

LDTA >>>

नेपाल सरकार
स घीय मा मला तथा सामा य शासन म

ालय

 यस स:को अ7=यमा सहभागीह लेथानीय तहमा राज वको
ठे
"का )यव थापन: Build Operate Transfer िविध
अनसु ारको ठे
"का स झौता र सोको काया!7वयन िववाद
समाधान सिहत मHु याकंन गन! स म ह9ने
छन् ।

थानीय तहमा राज वको ठे 9का 3यव थापन: Build
Operate Transfer िविध (Build Operate Transfer
बाट ठे 9का स झौता र सोको काया-वयन िववाद समाधान
सिहत मु;याकंन अ=यास)
P >>>
F >>>
E >>>
W>>>
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थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: Build Operate
Transfer िविध वहा रक अ यास
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थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
Build Operate Transfer िविध अनुसारको
ठे ा स झौता र सोको काया वयन िववाद
समाधान सिहत मु याकं न अ यास उपल ध
गराउने ।
 सो मािमला बाचन र अ ययन गराउने
 सो मािमला अ यास गराउने ।

 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: Build
Operate Transfer िविध अनुसारको ठे ा
स झौता र सोको काया वयन िववाद समाधान
सिहत मु याकं नका लािग तयार गरे को अ यास
मािमला सहभागीलाइ अ यास उपल ध गराउने ।



LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

229

MoFAGA

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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Operate Transfer िविध वहा रक अ यास

थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन: Build Operate
Transfer िविध वहा रक अ यास

 थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
Build Operate Transfer िविध अनुसारको
ठे ा स झौता र सोको काया वयन िववाद
समाधान सिहत मु याकं नका लािग तयार
गरे को अ यास मािमला सहभागीलाइ वाचन
तथा आव यक अ ययन गराउने ।
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थानीय तहमा राज वको ठे ा व थापन:
Build Operate Transfer िविध अनुसारको
ठे ा स झौता र सोको काया वयन िववाद
समाधान सिहत मु याकं नका लािग तयार गरे को
अ यास मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास
गराउने ।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

313

232

MoFAGA

"An Autonomous, Professional, Client
:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg Centered,
Gender Responsive National

ध-यवाद

-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

Institute of Excellence in the area of
Local-Self Governance."

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

LDTA >>>

नेपाल सरकार
स घीय मा मला तथा सामा य शासन म

ालय

िवQापन कर, 3यवसाय कर र बहाल कर
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;qsf] d'Vo ljifoj:t'







 यस स:को अ7=यमा सहभागीह ले थानीय तहमा कर
राज वको पमा रहे
को िव8ापन कर सक
ं लन 4िtया लगायत
िव8ापन तथा मनोर1जन कर )यव थापनका िविवध
प ह मा )यवहा रक 8ान 4ा? गन! स"ने
छन्।

िव ापन करको प रचय
िव ापन कर लगाउन स कने े
कर संकलन
या र ठे ा
या
िव ापन करसँग स बि धत श दावलीह
िव ापन कर लगाउने समा ीको आकार
िव ापन कर लगाउन स कने े र दर

 lj1fkg ug]{ :yfgx? Tff]Sg'kg]{
 lj1fkg /fVg k|bfg ug]{ k|s[of

 स झौताको अ य र द ठ तथा पुनरावलोकन
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िव ापन करको प रचय

िव ापनको प रचय
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ælj1fkgÆ eGgfn] :yfgLo txsf If]qdf /flvg] xf]l8{Ë jf]8{, ;fOg
jf]8{, 6«fO{ lehg jf8{, Unf] jf]8{, :6n, l8lh6n af]8{, wft'sf] k|m]d
jf s'g} :yfgdf nufpg], n]Vg] jf ljB'tLo t/+u k|of]u ul/Psf]
k|rf/sf] nflu /flvg] j:t' jf ;fdu|LnfO{ ;Demg'kb{5 .
;f] zJbn] :yfgLo txsfsf] tf]lsPsf] 7fpFdf /fVg, 6fF:g jf k|bz{g
ug{ ;lsg] Jofg/, l:6s/ tyf df]jfOn k|rf/ ;fdu|L ;d]tnfO{
a'emfpF5 .
;f] zJbn] :yfgLo txsfsf] tf]lsPsf] ;jf/L ;fwgsf ljleGg
efudf :yfoL jf c:yfoL ?kdf 5flkPsf jf 6fFl;Psf jf
k|bz{gdf /flvPsf Aofg/, l:6s/ tyf df]jfOn k|rf/ ;fdu|L
;d]tnfO{ a'emfpF5 .
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िव ापन कर लगाउन स कने े

æjf]8{Æ Pp6f lj1fkg s/ nufpg] dxTjk"[0f{ If]q xf] . Jff]8{n] lj1fkg ug{]
p2]Zon] lgdf{0f ul/Psf] wft'sf] kftf jf lj1fkg ug]{ p2]Zon] lgdf{0f ul/g]
cGo s'g} lsl;dsf] jf]8{nfO{ a'emfpF5 . ;f] zJbn] lj1fkg ;fdfu|L /fVg],
k|bz{g ug{] p2]Zon] tof/ ul/Psf] wft'sf] k|m]d tyf :qmLg jf]8{ ;d]tnfO{
;Demg'kb{5 .

æUnf] jf]8{Æ Pp6f lj1fkg s/ nufpg] dxTjk"[0f{ If]q xf] . o;n] ;+3
;+:yf jf Joj;foLs kmd{sf] kl/ro u/fpg] jf pQm Joj;flos kmd{sf]
pTkfbgsf] k|rf/ ug{] p2]Zon] tof/ kfl/Psf] jf]8{nfO{ a'emfpF5 .
æ:6nÆ Pp6f lj1fkg s/ nufpg] dxTjk"[0f{ If]q xf] . o;n] pTkfbg jf
lghsf] Joj;flos k|ltlglwn] k|rf/sf] nflu lglZrt ;do tf]ls ;8s,
rf]s jf ;fj{hlgs v'nf :yfgdf 6]a'n jf uf8L jf d+r -:6]h_ df
j:t'x? tyf k|rf/ ;fdu|Lx? ;hfP/ /flvPsf] ;fgf] gd'gf k;nnfO{
hgfpF5 . of] zAbn] ljleGg d]nf jf k|bz{lgdf /flvPsf] :6nx?nfO{
;d]t hgfp+5 .

 æ;fOg jf]8{Æ Pp6f lj1fkg s/ nufpg] dxTjk"[0f{ If]q xf] . ;fOg Jff]8{n]
;+3, ;+:yf, JolQm jf kmd{df kl/ro u/fpg] p2]Zon] pQm ;+3, ;+:yf,
kmd{sf] sfof{no cl3lNt/ /flvPsf] gfd jf ;+s]t pNn]v ul/Psf] jf]8{nfO{
a'emfpF5 .
 ælgof]g jf]8{Æ Pp6f lj1fkg s/ nufpg] dxTjk"[0f{ If]q xf] . o;n] ljB'tLo
t/ªsf] dfWodaf6 ;+rflnt lj1fkg jf]8{nfO{ a'emfpF5 .
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िव ापन कर लगाउन स कने े

æxf]l8{Ë af]8{Æ Pp6f lj1fkg s/ nufpg] dxTjk"[0f{ If]q xf] . o;n] lj1fkg
jf k|rf/ ;fdu|L] n]Vg], 6fF:g], c8\ofpg], /fVg], nufpg] p2]Zon] ;8s jf
rf]saf6 ;lhn} cjnf]sg ug{] ;lsg] u/L wft'sf] k|m]ddf h8fg ul/Psf]
af]8{nfO{ ;Demg'k5{ . ;f] zJbn] k|rf/ ;fdu|L nufpg] p2]Zon] agfO{Psf]
wft'sf] k|m]d tyf s'g} cUnf] ;+/rgfdf em'08ofO{Psf] xf]l8{u jf]8{ ;d]tnfO{
a'emfpF5 .



æ6«fO{ lehg jf]8{Æ Pp6f lj1fkg s/ nufpg] dxTjk"[0f{ If]q xf] . o;n] j:t'
jf ;]jfsf] k|rf/ ug{] p2]Zon] Pp6} ;+/rgfaf6 tLg leGg leGg lsl;d /
tl/sfn] lj1fkg j:t' cjnf]sg ug{ ;lsg] ul/ cUnf] wft'sf] k|m]ddf
c8\ofP/ /flvPsf] ljB'lto lj1fkg jf]8{nfO{ hgfpF5 .

æAofg/Æ Pp6f lj1fkg s/ nufpg] dxTjk"[0f{ If]q xf] . o;n] sk8fdf
n]lvPsf] jf lk|06 ul/Psf] s'g} klg lsl;dsf] ;Gb]z ;lxtsf] lj1fkg
;fdu|LnfO{ ;Demg'k5{ . ;f] zJbn] sk8fdf s'g} j:t' 6fF;L
e'm08ofOPsf] ;fdfu|L ;d]tnfO{ ;Demg'k5{ .

LDTA>>>
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ærnlrq jf]8{Æ Pp6f lj1fkg s/ nufpg] dxTjk"[0f{ If]q xf] . o;n]
pTkfbgsf] k|rf/, k|;f/ ug{] p2]Zon] lglh ejg jf hUufdf k|bz{gLsf]
nflu/flvg] rnlrq l:qmg jf]8{nfO{ a'emfpF5 .
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िव ापन कर लगाउन स कने े

ælj1fkg j:t'sf] :jfldTj ePsf] JolQmÆ eGgfn] j:t' jf ;]jfsf]
pTkfbs jf lj1fkg Ph]G6 jf xf]l8Ë jf]8{sf] lgdf{0f stf{ jf dfly
pNn]lvt Ps jf PseGbf j9L jf ;a}nfO{ hgfpF5 . ;f] zJbn] dfly
pNn]lvt JolQm ;Dks{ x'g g;s]sf] cj:yfdf lj1fkg ;fdfu|L jf jf]8{
/flvPsf] ;DjlGwt 3/hUuf wgL ;d]tnfO{ ;Demg'k5{ .



æ:qmf]n/ jf]8{Æ Pp6f lj1fkg s/ nufpg] dxTjk"[0f{ If]q xf] . o;n]
pTkfbgsf] k|rf/, k|;f/ ug{]

ærnlrq jf]8{Æ Pp6f lj1fkg s/ nufpg] dxTjk"[0f{ If]q xf] . o;n]
pTkfbgsf] k|rf/, k|;f/ ug{] p2]Zon] lglh ejg jf hUufdf k|bz{gLsf]
nflu/flvg] rnlrq l:qmg jf]8{nfO{ a'emfpF5 .

æu}/ d'gfkmfd"ns ;+:yfÆ eGgfn] gfkmf sdfpg] p2]Zo geO{ ;fdflhs
tyf ;]jfd"vL lqmofsnfkx? ;+rfng ug]{ / cfGtl/s /fh:j sfof{non]
s/ gnfUg] egL tf]lslbPsf] ;+3, ;+:yfnfO{ dfq ;Demg' kb{5 .
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æ:qmf]n/ jf]8{Æ Pp6f lj1fkg s/ nufpg] dxTjk"[0f{ If]q xf] . o;n]
pTkfbgsf] k|rf/, k|;f/ ug{]

æAofg/Æ Pp6f lj1fkg s/ nufpg] dxTjk"[0f{ If]q xf] . o;n] sk8fdf
n]lvPsf] jf lk|06 ul/Psf] s'g} klg lsl;dsf] ;Gb]z ;lxtsf] lj1fkg
;fdu|LnfO{ ;Demg'k5{ . ;f] zJbn] sk8fdf s'g} j:t' 6fF;L
e'm08ofOPsf] ;fdfu|L ;d]tnfO{ ;Demg'k5{ .
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िव ापन कर लगाउने समा ीको आकार
l; g+

lj1fkg
lj1fkg ;fdfu|Lsf] Go"gtd
;fdfu|Lsf] k|sf/
cfsf/ ju{ km'6

िव ापन कर लगाउन स कने े र दर

lj1fkg ;fdfu|Lsf] clwstd
cfsf/ ju{ km'6

l; g+

lj1fkg
lj1fkg ;fdfu|Lsf] cfsf/
;fdfu|Lsf] k|sf/ ju{ km'6

lj1fkg s/sf] b/
?

!

;fOg af]8{

nDafO ^X rf}8fO % = #)

%) b]lv !)) ;Dd -k|lt ju{km'6_

@

xf]l8{Ë jf]8{

nDafO $)X rf}8fO #) = !@))

*) b]lv !%) ;Dd -k|lt ju{km'6_

!

;fOg af]8{

nDafO %X rf}8fO @ = !)

nDafO ^X rf}8fO % = #)

@

xf]l8{Ë jf]8{

nDafO @)X rf}8fO !) = @))

nDafO $)X rf}8fO #) = !@))

#

lgof]g jf]8{

nDafO @)X rf}8fO !) = @))

nDafO %)X rf}8fO @) = !)))

#

lgof]g jf]8{

nDafO %)X rf}8fO @) = !)))

!)) b]lv @)) ;Dd -k|lt ju{km'6_

Unf] jf]8{

nDafO $)X rf}8fO 3) = !@))

*) b]lv !)) ;Dd -k|lt ju{km'6_

$

Unf] jf]8{

nDafO @)X rf}8fO !) = @))

nDafO $)X rf}8fO 3) = !@))

$

%

6«fO{ lehg jf]8{

nDafO !%X rf}8fO !) = !%)

nDafO @%X rf}8fO @) = %))

%

6«fO{ lehg jf]8{

nDafO @%X rf}8fO @) = %))

!)) b]lv !%)) ;Dd -k|lt ju{km'6_

:s|f]n/] jf]8{

nDafO ^)X rf}8fO 2) = !@))

%)) b]lv *)) ;Dd -k|lt ju{km'6_

kf]n Jofg/

nDafO %)X rf}8fO !) = %))

@)) b]lv %)) ;Dd -k|lt ju{km'6_

^

:s|f]n/] jf]8{

nDafO #)X rf}8fO !) = #))

nDafO ^)X rf}8fO 2) = !@))

^

&

kf]n Jofg/

nDafO @)X rf}8fO % = !))

nDafO %)X rf}8fO !) = %))

&

*

wft'sf] cIf/ jf]8{

nDafO !)X rf}8fO % = %)

nDafO @)X rf}8fO !) = @))

*

wft'sf] cIf/ jf]8{

nDafO @)X rf}8fO !) = @))

!))) b]lv !%)) ;Dd -k|lt ju{km'6_

nDafO #)X rf}8fO @) = ^))

(

rnlrq jf]8

nDafO #)X rf}8fO @) = ^))

!)0) b]lv @)0) ;Dd -k|lt ju{km'6_

cfjZostf cg';f/ yKg]

!)

cGo

cfjZostf cg';f/ yKg]

!)) b]lv @)) ;Dd -k|lt ju{km'6_

(
!)

rnlrq jf]8
cGo
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lj1fkg ug]{ :yfgx? Tff]Sg'kg]{

lj1fkg /fVg lgj]bg lbg'kg]{
 s'g}klg j:t', ;]jf jf cGo s'g} s'/fsf] k|rf/ k|;f/sf] nflu :yfgLo tx If]qdf lj1fkg
jf]8{ /fVg'k"j{ lj1fkgsf] :jfldTj ePsf] JolQmn] cfjZos s'/fx? v'nfO{ /fh:j dxfzfvf
jf zfvfdf lgj]bg lbg'kg{]5 .

 :yfgLo txn] If]qleqsf :yfgx?df lj1fkg jf]8{ tyf k|rf/ ;fdfu|L /fVg

:yfgLo txn] tf]lsPsf lgDg :yfgdf lbg;Sg] 5 .
 cfˆgf] kl/ro u/fpg] p2]Zon] ;+3, ;+:yf, kmd{, sDkgL, pBf]usf]
sfof{nosf] cl3lNt/ .
 JolQmsf] lghL :jfldTj ePsf] 3/, sDkfp08, vfnL hUufdf .
 ;/sf/L lgsfox?, ;+:yfgx? Pj+ u}/ gfkmfd'ns ;+3 ;+:yfx?sf] lghL
:jfldTj ePsf] 3/ tyf hUufdf .
 sf7df8f}+ dxfgu/kflnsfsf] :jfldTj / ef]uflwsf/ ePsf] 3/ hUUffdf .
 ;8ssf] bfof jfof lsgf/f, kf]n, ;fj{hlgs :yn / kfs{x? . t/
pNn]lvt :yfgx?df :yfgLo txn] ;fj{hlgs lghL ;fem]bf/L gLlt cg'?k
dfq zx/L ;'Gb/Ls/0f / 6«flkms Joj:yfkgnfO{ gs/fTds c;/ gkg{] u/L
lj1fkg jf]8{;fdfu|L /fVg cg'dlt lbg ;Sg]5 .
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 dxfzfvf jf zfvfdf lbg] lgj]bgdf lgDg s'/fx? v'nfOPsf] x'g'kg{]5 .
 lj1fkg jf]8{ /xg] :yfg M j8f, dfu{, ky, 3/ g+= -glhssf] 3/ g+=_ -ljleGg :yfgx?df eP
;f]sf] ljj/0f v'nfpg]_ .
 lj1fkg jf]8{ /xg] 3/ hUuf wgLsf] ltgk':t] v'n]sf gfd y/ / 7]ufgf .
 lj1fkg jf]8{ ;Dj4 JolQm, pTkfbs, ;+3, ;+:yf kmd{ Ph]G;L sDkgLsf] gfd 7]ufgf .
 lj1fkg jf]8{ cfsf/, k|sf/, jgf}6 / k|s[lt .
 af]8{÷lj1fkg ;fdfu|L /fVg] cjlw .
 tTsfn lj1fkg ug]{ j:t'sf] k|s[lt -;'lt{hGo÷dlb/fhGo÷cGo j:t' tyf ;]jf_ .
 lj1fkg jf]8{sf] ;+Vof
 cGo cfjZos s'/fx? .
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lj1fkg /fVg lgj]bg lbg'kg]{

lj1fkg /fVg k|bfg ug]{ k|s[of

 k|fKt lj1fkg jf]8{sf] btf{sf] lgj]bg ug]{
 ;Demf}tf ug]{
 btf{ z'Ns / lj1fkg s/ c;"n ug]{
 lj1fkg jf]8{sf] btf{sf] k|df0f kq k|bfg ug]{
 gljs/0f ug]{ u/L ;Demf}tf ePsf] eP ;f] ;d]t ug]{
 lgoldt cg'udg ug]{
 clgoldt eP jf ;Demf}tf ljkl/t eP lgodfg';f/ sf/afxL ug]{
/ ;f]sf] k'g/fjnf]sg
LDTA>>>
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 k|fKt lj1fkg jf]8{sf] btf{sf] ;fdfGo lgj]bgaf6

 af]n saf]naf6
;fj{hlgs lghL ;fem]bf/L ;DjGwL Joj:yf cg';f/
 af]nkqaf6
 ljleGg ;/sf/ / ;/sf/L lgsfosf ;fem]bf/Ldf
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lglb{i6 p2]Zox?
 यस स:को अ7=यमा सहभागीह ले
] थानीय तहको म*ु य
,ोतको पमा रहे
को बहाल कर सक
ं लन लाई 4भावकारी
वनाउन ग रनपु न/ काय!tम र सम7वयको िसप िवकास ह9नक
ु ो
साथै राज वको ले
खाङकन र प रचालनमा समे
त सधु ार गन!
स"ने
छन्।

बहाल करको प रचय तथा
थानीय तहमा यसको गणना
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बहाल करको प रचय
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 बहाल करको प रचय
 बहाल कर लगाउने कायिविध
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बहाल कर लगाउने कायिविध
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E & (Coefficient) नधारण गदा
0:
,
H + % ,D ,
, +0 , ,
G, N
. , +U ,
,:
N
+
VI >: & I
, + >< (Location), सडकको पहुँच, अ य %वकासका
भौ तक पुवाधारह) (ज+तै टे लफोन खानेपानी %व0युत सु%वधा
इ टरनेट सु%वधा), 2यवसायी मह3व, भवन वा भौ तक
संरचनाको वनाबट तथा सोका ला6ग ग7रएको लगानी, भवन वा
भौ तक संरचनाको ल थ ए7रया, भवन वा भौ तक संरचनामा
रहे का सेवा सु%वधाह) लगायतका प9ह) %वचार गर नधारण
गनु पदछ । य+तो E & (Coefficient) ०.१ दे =ख २.० भ दा
बढ हुनुहुदैन ।
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E & (Coefficient) नधारण %व भ न वगमा %वभाजन गरे र
फरक फरक आधारह)मा %वभAत गर छुBटा छुBटै दरमा र
कारका E & B
:
.
#Z [
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 यस स:को अ7=यमा सहभागीह ले
)यवसाय कर संकलनका
लािग थानीय तहलेगन!पु न/ नीितगत )यव था र समे
ट्नुपन/
िवषयव तु बारे
मा 8ान 4ा? गन! स"ने
छन्।

वसाय करको प रचय तथा
थानीय तहमा यसको गणना
LDTA>>>
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ध-यवाद
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वसाय करको प रचय
वसाय कर संकलन त रका
वसाय कर मु याङकन कृ या
वसायको व गकरण
वसाय कर िमनाहा/ छु ट द ड र ज रवाना
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"An Autonomous, Professional, Client
:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg Centered,
Gender Responsive National

-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

lglb{i6 p2]Zox?

Institute of Excellence in the area of
Local-Self Governance."

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

LDTA >>>

नेपाल सरकार
स घीय मा मला तथा सामा य शासन म

ालय

 यस स:को अ7=यमा सहभागीह ले
सहभागीहरले
यस स:को
अ7=यमा गैu कर राज व तथा थानीय तहमा यसका
,ोतह को िवकास र यो सरकारमा केकसरी अवल वन
ग रएको छ सवल प र आधारभतु सधु ारका प ह िनमा!ण
गन! स"ने
छन्।

गैर कर राज व र थानीय तहमा यसका
Sोतह'
P >>>
F >>>
E >>>
W>>>

+977 (1) -5522004, -5521051
+977(1) - 5521521
ldta.org.np@gmail.com
www.ldta.org.np
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 hgtfn] /fHonfO{ ;]jf ;'ljwf lnP jfkt z'Ns,dx;"n / b:t'/ jf
;hfo k/L b08 hl/jfg k/] jf bfg bftJo jfkt a'emfpFg'kg]{
/sdnfO{ u}/ s/ elgG5 .
 cGt/fli6«o d'b|f sf]ifsf zAbfjnLdf o;nfO{ cGo /fh:j elgG5 .
 bfg bftJo h:tf] P]lR5s /sd, ;/sf/L k|zf;lgs b:t'/ h:tf]
sfd ul/lbP jfkt kfOg] / Joj;flos cfo h:tf] j:t' jf ;]jfsf]
lalqmaf6 kfOg] /sd o;df kb{5g\ .
 u}/s/ /fh:jsf ?kdf ljeQm ul/P klg u}/ s/ /fh:j klg
/fh:jsf] Ps dxTjk"0f ;|f]t xf] .

गैर कर राज वको प रचय
गैर कर राज वको मु य ोत

 ;/sf/L k|zf;lgs b:t'/ h:tf] sfd ul/lbP jfkt kfOg]
 Joj;flos cfo h:tf] j:t' jf ;]jfsf] lalqmaf6 kfOg] /sd




b08 hl/jfgf / hkmt
bfg bftJo h:tf] P]lR5s
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गैर कर राज वको प रचय
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गैर कर राज वको मु य ोत

:yfgLo txsf ;/sf/L k|zf;lgs b:t'/x?

;/sf/L k|zf;lgs b:t'/ h:tf] sfd ul/lbP jfkt kfOg]
h:t} M af]nkq b:t'/, k/LIff b:t'/, lgj]bg b:t'/ OToflb .
Joj;flos cfo h:tf] j:t' jf ;]jfsf] lalqmaf6 kfOg] /sd
h:t} M ;/sf/L ;Dkltsf] laqmL, gS;f laqmL, laplahg laqmL, Aofh tyf
nfefz+, ef8f tyf /f]oN6Lx? OToflb .
 b08 hl/jfgf / hkmt
h:t} M k|zf;lgs b08, hl/jfgf / hkmt, Goflos b08 hl/jfgf / hkmt
OToflb .
 bfg bftJo h:tf] P]lR5s
h:t} M ljleGg lsl;dsf cg'bfgx? OToflb .
LDTA>>>
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:yfgLo txsf b08, hl/jfgf / hkmtaf6 cfo
िन अनुसारका िवषयमा थानीय तहले याियक अिधकार
योगबाट याियक द ड,ज रवाना र जफत गन स दछ ।

 n]6, 9'+uf, lu6\6L, afn'jf Pj\d df6f]hGo a:t' laqmL
 ;fd'bflos jgaf6 cfo
 Kfflnsfaf6 ;~rflnt Joj;flos sfo{af6 cfo

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

kfs{ tyf lkslgs :yn ;]jf z'Ns
;jf/L ;fwg kfls{Ë z'Ns
;]jf z'Ns tyf b:t'/
k"jf{wf/ -;8s_ pkof]u ;]jf z'Ns
ko{6g tyf pBfg kfs{ z'Ns
axfn la6f}/L z'Ns
s]jnsf/, lhknfO{g, Kof/fUnfO{l8ªª cflb z'Ns
h8La'6L z'Ns
sjf8L / hLjhGt' z'Ns

आली धुर, बाँध पैनी, कु लो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा
उपयोग स ब धी िववाद,
 अकाको बाली नो सानी गरे को स ब धी िववाद,
 चरन, घाँस, दाउराको उपयोग स ब धी िववाद,
 याला मजुरी न दएको स ब धी िववाद,
 घरपालुवा पशुपं ी हराएको वा पाएको स ब धी िववाद,
 जे नाग रकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरे को िववाद

MoFAGA
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:yfgLo txsf b08, hl/jfgf / hkmtaf6 cfo

:yfgLo txsf Goflos b:t'/af6 cfo

िन अनुसारका िवषयमा थानीय तहले याियक अिधकार योगबाट
याियक द ड,ज रवाना र जफत गन स दछ ।
 नाबालक छोरा छोरी वा पित प ीलाई इ त आमद अनुसार खान लाउन
वा िश ा दी ा न दएको स ब धी िववाद,
 वा षक प ीस लाख पैयाँस मको िवगो भएको घर बहाल र घर बहाल
सुिवधा स ब धी िववाद, ( अ य ि को घर, ज गा वा स पि लाई असर
पन गरी ख िब वा लगाएको स ब धी िववाद,
 आ नो घर वा बलेसीबाट अकाको घर, ज गा वा सावजिनक बाटोमा पानी
झारे को स ब धी िववाद,
 संिधयारको ज गातफ याल राखी घर बनाउनु पदा कानून बमोिजम
छो नु पन प रमाणको ज गा नछोडी बनाएको स ब धी िववाद,

िन अनुसारका याियक सिमितलाई देहायका िववादह मा मेलिमलापको
मा यमबाट मा िववादको िन पण गन अिधकार रहेकोले याियक द तुर
संकलन गन स क छ ।
 सरकारी, सावजिनक वा सामुदाियक बाहेक एकाको हकको ज गा अक ले
चापी, िमची वा घुसाई खाएको स ब धी िववाद,
 सरकारी, सावजिनक वा सामुदाियक बाहेक आ नो हक नपु े अ को
ज गामा घर वा कु नै संरचना बनाएको स ब धी िववाद,
 पित प ी बीचको स ब ध िव छेद स ब धी िववाद,
 अ गभ ग बाहेकको बढीमा एक वषस म कै द न स े कु टिपटस ब धी
िववाद,
 गाली बेइ ती स ब धी िववाद,
 लुटिपट स ब धी िववाद,
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 िविभ
ि तथा सं थाह बाट दान
दात का पमा ा ने रकम

िन अनुसारका याियक सिमितलाई देहायका िववादह मा मेलिमलापको
मा यमबाट मा िववादको िन पण गन अिधकार रहेकोले याियक द तुर
संकलन गन स क छ ।
 पशुपं ी छाडा छाडेको वा पशुपं ी रा दा वा पा दा लापरबाही गरी
अ लाई असर पारे को स ब धी िववाद,
 अ को आवासमा अनिधकृ त वेश गरे को स ब धी िववाद,
 अकाको हक भोगमा रहेको ज गा आवाद वा भोग चलन गरे को स ब धी
िववाद,
 विन दुषण गरी वा फोहोरमैला याँक िछमेक लाई असर पुयाएको
स ब धी िववाद,
 चिलत कानून बमोिजम मेलिमलाप न स े ि बादी भई दायर ने
अ य देवानी र एक वषस म कै द न स े फौजदारी िववाद ।
275
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:yfgLo txsf bfg bftJoaf6 cfo

:yfgLo txsf Goflos b:t'/af6 cfo
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"An Autonomous, Professional, Client
:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg Centered,
Gender Responsive National

ध-यवाद

-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

Institute of Excellence in the area of
Local-Self Governance."

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

LDTA >>>

नेपाल सरकार
स घीय मा मला तथा सामा य शासन म

ालय

कर शासन र राजT शासनमा सच
ू ना
िविधको योग
P >>>
F >>>
E >>>
W>>>
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;qsf] d'Vo ljifoj:t'
 s/ k|zf;gsf] kl/ro
 s/ clws[tsf] sfd, st{Jo / clwsf/

 यस स:को अ7=यमा सहभागीह लेकर 4शासन तथा
थानीय तहको राज व ािUमा िवVतु ीय भW
ु ानीका
स ब7धमा बताउन स"ने
छन्।

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

+977 (1) -5522004, -5521051
+977(1) - 5521521
ldta.org.np@gmail.com
www.ldta.org.np

नेपाल सरकार र सात देश सरकारको राज व व थापनमा
सूचना िविधको योग र RMIS
 राज व ा मा िव ुतीय भु ानीका लािग RMIS मा
िव ुतीय भु ानी स ब धी सेवा दायक सं थालाई आब गन
िनदिशका, २०७७
 थानीय तहको राज व ाि मा िव ुतीय भु ानीका लािग
SuTRA मा राज वको तािवत मो ुल
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s/ k|zf;gsf] kl/ro

s/ k|zf;gsf] kl/ro======

 s/;DaGwL gLlt tyf sfg'g lgdf{0f, ;f]sf] sfof{Gjogsf] Joj:yfkg /
;f];DaGwL ;oGq lgdf{0f / ;~rfng g} s/ k|zf;g xf] .

 s/ PsfO{df sfd ug{sf nflu pkdxfgu/kflnsfn] cfjZostf
cg';f/ s/ clws[t / cGo sd{rf/L v6fpg'kb{5 .
 s/ clws[t / s/ k|zf;gdf sfo{/t cGo sd{rf/Lsf sfo{ /
lhDd]af/L :ki6 / kl/eflift x'g' kb{5 .
 /fh:j dxfzfvf, /fh:j zfvf tyf s/ PsfO{df s/ clws[t /
s/ k|zf;gdf sfo{/t cGo sd{rf/Ln] tf]lsPsf sfo{ /
lhDd]af/L cg'zfl;t / hjfb]oLk"[0f{ 9+un] k'/f ug{ kb{5 .

 cfˆgf] clwsf/ If]qleqsf] s/ tyf u}/s/sf] k|zf;g :yfgLo txn]
ug{'kb{5 . o; ;DaGwdf /fh:j x]g]{ dxfzfvf jf zfvfsf] d'Vo lhDd]jf/L
x'G5 .
 s/ k|zf;g ;~rfngsf nflu k|zf;g :yfgLo txn] cfjZostf cg';f/
s/ PsfO{ tf]Sg kb{5 . s/ clws[tn] s/ PsfO{sf] cfjZos cg'udg /
lgodg ug]{5 . s/ clws[tnfO{ cg'udg / lgodgsf] nflu cfjZos
;oxf]u ug'{ hgk|ltlglwx?sf] st{Jo x'G5 .

LDTA>>>
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s/ clws[tsf] sfd, st{Jo / clwsf/








s/ clws[tsf] sfd, st{Jo / clwsf/=======

s/bftf btf{ ug{] .
s/bftfaf6 ljj/0f k|fKt ug{] .
s/ k/LIf0f tyf cg';Gwfg ug{] .
s/ ;+sng ug{] .
s/ tyf u}/s/ /fh:j r'xfj6 /f]Sg cfjZos sfo{ ug{]
s/bftf d}qL jftfj/0f jgfpg cfjZos sfo{ ug{] .
s/;DaGwL hgr]tgf clej[l4 ug{ sfo{qmd ;~rfng
ug{]

LDTA>>>
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 s/ sfg"g / s/ k|zf;gsf If]qdf ;'wf/ ug{'kg{]
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ljifodf :yfgLo txnfO{ ;'emfj lbg] .
/fh:jsf] k|If]k0f ug{ cfjZos ;"rgf pknJw u/fpg] .
s/bftfsf s/ bflvnf ljj/0f b'?:t /fVg]
s/ PsfO{df /fh:j ;+sngsf] nflu v6fO{Psf
sd{rf/Lsf] /]vb]v / v6gk6g ;DaGwL cfjZos sfo{
ug]{ .
s/ ;DaGwL clen]v b'?:t /fVg] tyf /fVg nufpg] .
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s/ clws[tsf] sfd, st{Jo / clwsf/=======
 s/;DaGwL cGo sfd ug{] .
 /fh:j k/fdz{ ;ldltsf] ;b:o ;lrj e} sfo{ ug]{ .
 /fh:j ;+sngsf] nflu cGo lgsfox?;+u ;Dks{,
;dGjo / k/fdz{ ug]{ .
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िनदिशकाको आव यकता
 राज वको कारोबारमा िव ुतीय भु ानी णाली

राज व ाUमा िवVुतीय भुWानीका लािग RMIS मा

अिभवृि गन,
 राज व ज माकता राज व भु ानीका लािग सहजता दान
गन,
 दुरदराज रहेका राज व ज माकता तथा थानीय तह
लगायतले बुझाउने राज व भु ानीका लािग सहजता
दान गन र
 िव ुतीय भु ानी स ब धी सेवा दायक सं थालाई राज व
भु ानी कायमा सहयोगीका पमा वि थत गन ।

िवVुतीय भुWानी स ब-धी सेवा दायक सं थालाई
आब] गन^ िनद^िशका, २०७७
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िव ुतीय भु ानीस ब धी सेवा दायक सं थालाई आब
गन संल प र ितनको भुिमका

िव त
ु ीय भु ानीका मा यम

 अथ म ालयको भूिमका

 मोबाइल बैि कङ,

 देश आ थक मािमला तथा योजना म ालयको भूिमका
 महालेखा िनय क कायालयको भूिमका

 ई टरनेट बैि कङ,

 नेपाल रा बै कको भूिमका
 म ालय, िवभाग वा िनदशनालय, आयोजना वा कायालय तथा
भूिमका

 राि य तथा अ तराि य डेिवट वा े िडट काड,

अ य संघ सं थाको

 राज व स कलन गन वािण य बै कको भूिमका

 िडिजटल वाले स र

 िव ुतीय भु ानी स ब धी सेवा दायक िव ीय सं थाको भूिमका
 राज व ज माकता

ि

 पेमे ट गेटवेज।

तथा िनकायको भूिमका

 कोष तथा लेखा िनय क कायालय, देश लेखा िनय क कायालय
एकाइ कायालयको भूिमका
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िव ुतीय मा यमबाट राज व भु ानी र ाि गन
काय
या

िव ुतीय मा यमबाट राज व भु ानी र ाि गन
काय
या …………

 राज व आजन गन कायालयको राज व व थापन सूचना णालीसँग आब
भएको छु टै सूचना णाली भए सो वा राज व भु ानी गन िव ुतीय पोटल
(rajaswa.fcgo.gov.np) मा राज व ज माकता ि वा िनकाय वा राज व
आजन गन कायालयले राज व भौचर िसजना गनुपन,
 राज व भौचरको जानकारी णालीमाफत राज व व थापन सूचना
णालीबाट छनौट गरे को िव ुतीय भु ानी सेवा दायकलाई उपल ध
गराउनुपन,
 राज व भौचरको जानकारीमा िव ुतीय भु ानी सेवा दायकलाई राज व
आजन गन कायालयको नाम, कायालय कोड, EBP न बर, राज व भु ानी गन
ि वा िनकायको नाम, रकम, राज व ज मा ने बै क र खाता न बर वा
महालेखा िनय क कायालयले उपयु ठानेको अ य कु रा ा ने ।

 राज व ज माकता ि तथा िनकायले जुन णालीबाट राज व
भु ानी गरे को भौचरको िन सा ा गन,
 राज व भु ानी गन िव ुतीय पोटलबाट राज व भु ानीको लािग ा
सूचनाको आधारमा भु ानी सेवा दायक वा भु ानी सेवा स ालक सं थाले
भु ानीको लािग राज व स कलन गन बै कमा िव ुतीय मा यमबाट
भु ानी स ब धी सूचना पठाउनुपन तर मािथको
या पूरा नगरी सोझै
रकम राज व खातामा पठाउन पाइने छैन । र
 िव ुतीय भु ानी सेवा दायकले पठाएको भु ानीस ब धी सूचनाको
आधारमा स बि धत राज व स कलन गन बै कले राज व व थापन सूचना
णालीमा राज व स कलन भएको अिभलेख गनुपन ।
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िव ुतीय मा यमबाट राज व भु ानी र ाि गन
काय
या …………

िव ुतीय मा यमबाट राज व भु ानी र ाि गन
काय
या …………

 भु ानी सेवा दायक वा भु ानी सेवा स ालक सं था र राज व स कलन

 राज व स कलन गन बै कको सूचनाको आधारमा राज व आजन गन
कायालयको राज व व थापन सूचना णालीमा आब भएको छु टै सूचना
णाली भए सोही णालीबाट र सो नभए राज व व थापन सूचना
णालीबाट राज व ा भएको सूचना राज व आजन गन कायालयले
वचािलत पमा णालीबाट ा गन,
 राज व स कलन गन कायालयले राज व ज मा भएको सूचना ा गरे पिछ
णालीबाटै राज वको लेखा कन गनुपन,
 भु ानी सेवा दायक वा भु ानी सेवा स ालक सं था र राज व स कलन
गन बै क बीच ने कारोबारको समायोजन स बि धत बै क र य तो
सं थाबीच भएको स झौता बमोिजम ने,
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गन बै क बीच ने कारोबारको समायोजन स बि धत बै क र य तो सं थाबीच
भएको स झौता बमोिजम ने, तर यसरी स झौता भएको बै कले अनुमित
पाएको राज व आजन गन कायालयको राज व बाहेक अ य कायालयको राज व
िव ुतीय णालीबाट बुझाउन पाउने छैन ।
 भु ानी सेवा दायक वा भु ानी सेवा स ालक सं था र राज व स कलन गन
बै कबीच भएको स झौताको ितिलिप महालेखा िनय क कायालय र नेपाल
रा बै कलाई अिनवाय पमा उपल ध गराउनुपन,
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िवVुतीय भुWानी स ब-धी काय िbयाको ढाँचा

थानीय तहको राज व ाि मा िव ुतीय भु ानीका
लािग SUTRA मा राज वको तािवत मो ुल
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 यसमा लगती तथा हसवली दुवै कारको राज व लेखा
रहनेछ ।
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ध-यवाद

यस णालीमा िन अनुसारका िव ुतीय भु ानी
उपकरणको योग गरी घरै बसी राज व भु ानी गन स कने छ ।
मोबाइल बैि कङ,
 ई टरनेट बैि कङ,
 राि य तथा अ तराि य डेिवट वा े िडट काड,
 िडिजटल वाले स
 यु आर कोड र
 पेमे ट गेटवेज।
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नमुना काय योजना

"An Autonomous, Professional, Client
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Gender Responsive National
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Institute of Excellence in the area of
Local-Self Governance."

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

LDTA >>>

नेपाल सरकार
स घीय मा मला तथा सामा य शासन म

ालय

b स िbयाकलापह' किहले गन^

िज मेवारी सहयोगी
कसको
िनकाय

कसरी गन^

१

काय योजना मू;याङ्कन तथा समापन

२

P >>>
F >>>
E >>>
W>>>

+977 (1) -5522004, -5521051
+977(1) - 5521521
ldta.org.np@gmail.com
www.ldta.org.np

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

३

MoFAGA

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

पgात जानकारी

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

MoFAGA

मू;याङ्कन

MoFAGA

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

335

MoFAGA

ध7यवाद

समापन

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

MoFAGA

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

336

322

MoFAGA

सहभागीका लागग अध्ययन सामग्री
(प्रगिक्षण प्रयोजनका लागग)

खण्ड - एक
बजेट तथा कार्ाालर् संकेत व्र्वस्थापन

१ आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्याको आधार तथा कायािन्वयन व्यवस्था
नेपालको संविधानमा सरकारका तीनै तहमा (संघ प्रदेश र स्थानीय) अलग अलग सवचित कोष रहने र आवथि क कारोबरको लेखा
ढााँिा महालेखा परीक्षकबाट स्िीकृत भए बमोविम हुने ब्यिस्था छ । त्यसैगरी अन्तर सरकारी वित्त ब्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा
३२ ले तीनै तहका सरकारको एकीकृत आवथि क वििरण तयार गने विम्मेिारी महालेखा वनयन्रक कायाि लयमा रहेको छ । स्थानीय
सरकार सचिालन ऐन, २०७४, को दफा ७६ (२) ले स्थानीय तहले आफ्नो कारोिारको लेखा महालेखा वनयन्रक कायाि लयको
वसफाररसमा महालेखापरीक्षक बाट स्िीकृत भए बमोविमको ढााँिामा राख्नपु ने ब्यिस्था, नेपाल सरकारबाट स्िीकृत कायि
विस्ततृ ीकरण प्रवतिेदन र तीनै तहका सरकारका कायि क्षेर र विम्मेिारीलाइ आधार मानी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा लागु हने
गरी यो आवथि क संकेत तथा िवगि करण र व्याख्या तयार गररएको छ । यो आवथि क संकेत तथा िगीकरण र व्याख्या अन्तराष्टीय मद्रु ा
कोष (IMF) को Government Finance Statistics Manual, २०१४ (GFSM,2014) लाई मूल आधार मानी सरकारको
कायि हरूको कायाि त्मक िगीकरण (Classification of Function of Government -COFOG) साँग समेत तादाम्यता कायम हुने
गरर सरकारका तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) को सवचित कोषको संिालनका लावग तयार गरीएको छ । यस आवथि क संकेत तथा
िगीकरण र व्याख्यामा समेवटएका आवथि क संकेतहरूको समग्र स्िरूप देहायबमोविम रहेको छः-

यो आवथि क संकेत तथा िगीकरण र व्याख्यामा मल
ु तः देहायका कुराहरूलाइि व्यिवस्थत गररएको छः
क) आवथि क संकेत बगीकरण तथा व्याख्यालाइि योिना, बिेट तथा लेखांकन र प्रवतिेदनको मूल आधारका रूपमा स्थावपत गदै
समवष्टगत आवथि क विश्लेषणका लावग उपयोग गनि सक्ने गरी आवथि क संकेतहरूको साथै प्रशासवनक, उद्देश्यात्मक तथा
आम्दानी खिि को स्रोत समेतलाइि आिश्यक संकेतहरूमा व्यिवस्थत गररएको,
ख) नगदमा आधाररत (Cash Basis) रहेको िति मान सरकारी लेखा तथा प्रवतिेदन प्रणालीलाइि क्रमशः प्रोदभािी (Accrual
Basis) लेखाप्रणाली तफि उन्मख
ु गने सोि अनरू
ु प सम्पवत्त तथा दावयत्ि सम्बन्धी प्रािधानहरू समािेश गररएको,
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ग) संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका बिेट उपशीषि क तथा कायाि लय संकेतहरूमा समेत एकरूपता कायम गनि ु पने
आिश्यकतालाइि दृवष्टगत गरी सम्पूणि तहका सरकारका वनकायहरू समेटी वनकायगत बिेट संकेत तथा कायाि लय संकेतको
वनधाि रण गररएको,
घ) साविकमा प्रिलनमा रहेको नेपाल सरकारको बिेट संकेत (बिेट उपशीषि क) मा नेपालको संगठनात्मक संरिना अनरू
ु पका
विभागीय संकेत नभएको तर सो अनरू
ु प लेखा र प्रवतिेदनको आिश्यकता महशस
ु भएकोले त्यस प्रयोिनलाइि समेत दृवष्टगत
गरी विभागीय संकेत समािेश गररएको,
ङ) संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका बिेट संकेतहरू समान रूपमा कायम गनि सवकने गरी सम्बवन्धत प्रदेश, विल्ला तथा
स्थानीय तह र ती तहका कायाि लयहरूको लावग वनवित मापदण्डमा आधाररत भइि अलग अलग संकेतहरूवनधाि रण गररएको,
ि) सरकारका प्रत्येक तहमा एकरूपता (एक वनकाय र अको वनकायबीि पथृ कता नहुने गरी) कायम हुने तथा विवभन्न
तहहरूबीिको वित्तीय प्रवतिेदन समायोिन गनि सहि हुने गरी रािस्ि तथा खिि का संकेतहरू वनधाि रण गररएको,
छ) प्रत्येक बिेट संकेत तथा आवथि क संकेतको अथि र प्रयोिन खल्ु ने गरी विद्यमान संिैधावनक व्यिस्था, GFSM, 2014 तथा
साविकको िगीकरण र व्याख्यामा आधाररत भइ आवथि क संकेतको बगीकरण तथा व्याख्या गररएको,
ि) हाल नखल
े ा/पवहिान नभएका तर भविष्यमा आिश्यक पने कुनै आम्दानी तथा खिि शीषि कका संकेतहरूको व्यिस्था
ु क
गनि पु ने सम्भािनालाई दृवष्टगत गरी त्यस्तो अिस्थाका लावग सम्भाव्य संकेतहरूको व्यिस्था गनि आिश्यक खाली ठाउाँ
समािेश गररएको ।
एकीकृत आवथि क संकेत तथा िगीकरण र व्याख्या, २०७४ माननीय महालेखा परीक्षकज्यूबाट वमवत २०७४/०७/०१ को वनणि यबाट
स्िीकृत भएकोवथयो। वितीय संघीयता कायाि न्ियन गने सन्दभि मा रावष्टय प्राकृवतक श्रोत तथा वित्त आयोगको सझ
ु ािहरू,अन्तरावष्िय
मद्रु ा कोषको फे व्रअ
ु री,२०१९ मा भएको वमशनले वदएको सझ
ु ािहरू, सम्पती तथा दावयत्िको मौज्दात अिस्थाको नया संकेत थप
गनि पु ने र अन्य सरोकारिाला वनकायहरूका सझ
ु ािहरू समेतका आधारमा पररमािि नका लावग पेश भएकोमा माननीय महालेखा
परीक्षकज्यूबाट वमवत २०७६/०२/१५ मा स्िीकृत भएको छ ।
यस एवककृत आवथि क संकेत िगीकरण र व्याख्यामा प्रयोग भएका रािस्ि तथा खिि का संकेतहरू लेखांकनमा प्रयोग गदाि संकेत नं.
को अन्तमा ३ िटा शन्ु य भएका शीषि कलाई आधार शीषि क, संकेत नं. को अन्तमा २ िटा शन्ु य भएका शीषि कलाई मूल शीषि क, संकेत
नं. को अन्त्यमा १ िटा शन्ु य भएका शीषि कलाई शीषि क र बााँकी अन्य शीषि कलाई उप-शीषि क भवनएको छ। साथै, सामान्य रुपमा
शीषि क भन्नाले आधार शीषि क, मूल शीषि क र उप-शीषि क समेतलाई बवु झन्छ। यस्ता शीषि कहरूमा देहायबमोविम रािस्ि प्रावि तथा
खिि लेख्नु पदि छ:१. यस िगीकरणमा १ बाट शरू
ु भएका अंकले रािस्ि, २ बाट शरू
ु भएका संकेतले िालु खिि , ३ बाट शरू
ु भएका संकेतले
सम्पवत्त तथा दावयत्ि (पि
ूाँ ीगत खिि -३१, सम्पवत्त -३२ र दावयत्ि -३३) र ६ बाट शरुु भएको संकेतले सम्पती तथा
दावयत्िको मौज्दात लाइि िनाउाँदछ,
१. रािश्व उप-शीषि कमा मार रकम िम्मा गनि वमल्छ। िस्तै १११११, ११४१५ आवद,
२. खिि उप-शीषि कमा मार खिि लेख्न वमल्छ ।िस्तै २११११, २२६१३ आवद,
३. आधार शीषि क, मूल शीषि क र शीषि कमा रािस्ि िम्मा गनि तथा खिि लेख्न वमल्दैन,
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खण्ड –दर्ु ा

२.१ राजस्व संकेत तथा वर्गीकण र व्र्ाख्र्ा
तीनै तहका सरकारका लागर्ग प्राप्त हुने कर, अनुदान तथा अन्र् प्राप्ती र्स खण्डमा रहे का
छन ्।

राजस्व
संकेत

१००००

राजस्व आधार शीर्ाक, मूल
शीर्ाक, शीर्ाक तथा
उपशीर्ाक

पुरानो

ब्र्ाख्र्ा

संकेत

राजस्व तथा अनुदान १००००

प्रर्ोर्ग हुने तह

सञ्चित कोर्मा जम्मा हुने र्गरी

संघ

प्रदे श

स्थानीर्

√

√

√

√

√

√

प्राप्त राजस्व तथा अनुदानको सबै
रकम र्समा पदा छ ।

११०००

कर

११०००

फमा एवं व्र्क्तिको आर्मा लाग्ने
कर

र्समा

शीर्ाकमा

गमल्दै न ।
१११३१

सम्पत्ति, बहाल तथा पट्टा

१११३१

वापतको आयमा लाग्ने
ब्याजमा लाग्ने कर

रकम

जम्मा

आधार

र्गना

सवारी साधन तथा अन्य अचल सम्पत्ति

√

बहाल वा पट्टा वा दीर्घकालीन करारमाददए

कर
१११३२

पदाछ ।र्ो

वापतको आयमा लाग्ने कर यसमा पदघ छ ।
१११३२

बैंक, त्तवि कम्पनी वा अन्य ननकाय वा

√

व्यत्तिबाट भुिानी गररने वा प्राप्त हुने
ब्याजमा लाग्ने कर यसमा पदघ छ।
१११३३

लाभाांशमा लाग्ने कर

१११३३

कुनैपनन कम्पनी वा ननकायमा लगानी गरे

√

वापत प्राप्त हुने लाभाांशमा लाग्ने कर
यसमापदघ छ ।
१११३४

लगानी सम्बन्धी अन्य

१११३४

आयमा लाग्ने कर
१११३५

आकस्ममक लाभ कर

लगानी सम्बन्धी अन्य आयमा लाग्ने कर

√

यसमा पदघ छ ।
१११३५

जुवा, नचठ्ठा, बाजी, उपहार, दान, अपुताली,
सुराकी, पुरमकार

लगायतका

√

आकस्ममक

लाभका स्रोतबाट प्राप्त आयमा लाग्ने कर
यसमा पदघ छ।
१११३९

अन्य आयमा लाग्ने कर

१११३९

मानथ उल्लेस्ित शीर्घक नां. हरूमा नपरे का

√

अन्य आयमा लाग्ने कर यसमा पदघ छ।

११२००

११२१०

पाररश्रगमकमा आधाररत ११२००

पाररश्रगमकमा आधाररत भएर लर्गार्ा ने

कर

करहरू

पाररश्रगमकमा आधाररत ११२१०

पाररश्रगमकमा

सामाञ्जक सुरक्षा कर

सुरक्षा कर र्समा पदा छ । र्ो शीर्ाकमा

र्समा

पदछा न।

र्ो

√

मूल

शीर्ाकमा रकम जम्मा र्गनागमल्दै न ।
आधाररत

सामाञ्जक

√

रकम जम्मा र्गना गमल्दै न ।
११२११

पाररश्रनमकमा आधाररत
सामास्जक सुरक्षा कर

११२११

कुनैप्राकृ नतक व्यत्तिले रोजगारीबाट प्राप्त
गरे को तलव, ज्याला, मजदरु ी, पाररश्रनमक,
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√

√

राजस्व
संकेत

राजस्व आधार शीर्ाक, मूल
शीर्ाक, शीर्ाक तथा
उपशीर्ाक

पुरानो

प्रर्ोर्ग हुने तह

ब्र्ाख्र्ा

संकेत
भिा

एवां

रोजगारीका

संघ

सुत्तवधा, अवकाश
सम्बन्धमा

प्रदे श

स्थानीर्

भुिानी,

गररएका

अन्य

भुिानी, अध्ययन, अध्यापन आदद त्तवनभन्न
स्रोतबाट हुने समर आ आयमा एकमुट रूपमा
तोदकएबमोस्जम नलईने सामास्जक सुरक्षा
कर यसमा पदघ छ।

११३००

सम्पक्ति कर

११३००

सबै प्रकारको सम्पक्तिमा लाग्ने कर

√

√

√

√

र्समा पदा छ ।र्ो मूल शीर्ाकमा रकम
जम्मा र्गना गमल्दै न ।
११३१०

अिल सम्पक्तिमा लाग्ने ११३१०

सबै प्रकारको अिल सम्पक्तिमा लाग्ने

कर

कर र्समा पदा छ ।र्ो शीर्ाकमा रकम
जम्मा र्गना गमल्दै न ।

११३१३

एकीकृ त सम्पती कर

११३१३

कुनै व्यत्ति वा सांमथाको एकीकृ त रूपमा

√

मूल्याङ्कन गररएको सम्पत्ति (जग्गा, र्र
तथा अन्य) मा लाग्ने कर यसमा पदघ छन ् ।

११३१४

भुनमकर/मालपोत

११३१४

भूनमको मवानमत्व बापत ननयनमत रूपमा

√

नतनुप
घ ने कर यसमा पदघ छ ।
११३१५

र्रजग्गा रस्जटेशन दमतुर १४१७७

बााँडफााँड भइ आउने र्रजग्गा रस्जटेशन

√

√

दमतुर यसमा पदघ छ।
११३१६

बौत्तिक सम्पत्ति तथा

कुनै व्यत्ति वा सांमथाको शेयर, बौत्तिक

शेयर र अभौनतकसम्पत्ति

सम्पत्ति, गुडत्तवल, पेटेन्ट, राइट, कपी राइट

कर

लगायतका सम्पूर्घ अभौनतक सम्पत्तिहरू
बजार

मूल्यमा

मूल्याङ्कन

गरी

√

कूल

मूल्याङ्कनमा वात्तर्क
घ रूपमा लगाइने कर
यसमा पदघ छन ् ।

११३२०

खुद सम्पक्तिमा लाग्ने

११३२०

कर

र्समा

सरकारी

स्वामीत्वका

√

संरिनाहरू भाडामा लर्गाउँ दा गलर्ने कर
(शुल्क) समावेश हुन्छ ।र्ो शीर्ाकमा
रकम जम्मा र्गना गमल्दै न ।

११३२१

र्रवहाल कर

११३२१

मथानीय तहको क्षेत्रनभत्र रहे का मथायी
सांरचनाहरू(जमतै

√

र्र, गोदाम, कम््लेस

आदद) भाडामा लगाउदा प्राप्त आयमा लाग्ने
कर यसमा पदघ छ ।
११३२२

वहालत्तवटौरी कर

११३२२

मथानीय तहको क्षेत्र नभत्रका र्र, पसल,
ग्यारे ज,

गोदाम,

टहरा,

सेड

(छ्पर),

कारिाना, जग्गा वा पोिरीको बहालमा
लगाउदा सांकलन गररने बहाल करको रकम,
तथा मथानीय तहले ननमाघर्, रे िदे ि वा
सांचालनगरे को हाट बजार, सावघजननक मथल,
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√

राजस्व
संकेत

राजस्व आधार शीर्ाक, मूल
शीर्ाक, शीर्ाक तथा
उपशीर्ाक

पुरानो

प्रर्ोर्ग हुने तह

ब्र्ाख्र्ा

संकेत

संघ

प्रदे श

स्थानीर्

ऐलानी जग्गा वा बाटोको छे उमा था्न
ददएकाअमथायी पसलहरूबाट सांकलन गररने
बहाल त्तवटौरी कर रकम यसमा पदघ छ ।

११३५०

क्तविीर् र पूँजीर्गत

११३५०

कारोबारमा लाग्ने कर

क्तविीर् र पुँजीर्गत कारोबारमा लाग्ने

√

कर र्समा पदा छ ।र्ो शीर्ाकमा रकम
जम्मा र्गना गमल्दै न ।

११३५१

त्तविीय तथा पूाँजीगत

११३५१

कारोवारमा लाग्ने कर

११४००

वस्तु तथा सेवामा

त्तविीय

पुाँजीगत

कारोबारमा

कानुन

√

वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, आर्ात,

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

बमोस्जम लाग्ने कर यसमा पदघ छ ।

११४००

आधाररत कर

क्तबक्री, क्तवतरण तथा हस्तान्तरण एवं
अन्र्

कारोवारमालाग्ने

कर

र्समा

पदा छ । र्ो मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा
र्गना गमल्दै न ।
११४१०

मूल्र् अगभवृक्ति कर

११४१०

(मू.अ .क.)
११४११

बााँडफााँडभइघ प्राप्त हुने

मूल्र् अगभवृक्ति कर र्समा पदा छ । र्ो
शीर्ाकमा रकम जम्मा र्गना गमल्दै न ।

११४११

मूल्य अनभबृत्ति कर

रात्तिय प्राकृ नतक स्रोत तथा त्तवि आयोगबाट
बााँडफााँड भइघ प्राप्त भएको मूल्य अनभबृत्ति
करको रकम यसमा पदघ छ ।

११४१९

बााँडफााँडहुने बाहे क अन्य

११४१२

स्रोतबाट प्राप्त मूल्य

सरकारका तहहरूबीच बााँडफााँड हुने गरी

√

तोदकएका शीर्घक बाहे क बााँडफााँड नहुने गरी
अन्य

अनभबृत्ति कर

कुनै शीर्घकमा कानुन बमोस्जम

लगाइघ ने मू.अ.कर वापतको रकम यसमा
पदघ छ ।

११४२०

अन्त:शुल्क

११४२०

क्तवगभन्न प्रकारका मालवस्तु उत्पादन
र्गदाा लाग्ने अन्तःशुल्क र्समा पदा छ ।
र्ो

शीर्ाकमा

रकम

जम्मा

र्गना

गमल्दै न ।
११४२१

बााँडफााँडभइघ प्राप्त हुने

११४२१

अन्त:शुल्क

रात्तिय प्राकृ नतक स्रोत तथा त्तवि आयोगबाट
बााँडफााँड भइघ प्राप्त भएको अन्त:शुल्कको
रकम यसमा पदघछ ।

११४२२

अन्त:शुल्क आयात

११४२२

नेपालनभत्र पैठारी हुने सामानमा भन्सार
त्तवन्दम
ु ै

तोदकए

बमोस्जम

अन्तःशुल्क यसमा पदघछ ।
११४२९

बााँडफााँडहुने बाहे क अन्य

लाग्ने

आयातमा लाग्ने अन्त:शुल्क र आन्तररक

स्रोतबाट प्राप्त अन्त:शुल्क

√

√

उत्पादनमा लाग्ने अन्त:शुल्क बाहे कको
अन्त:शुल्क बापतको रकम यसमा समावेश
गररन्छ ।

११४५०

पुवााधार सेवाको

११४५०

पूवााधार

सेवाको

उपर्ोर्ग

उपर्ोर्ग तथा सवारी

सवारीसाधनमा

साधनमा लाग्ने कर

तोककएका मालसामान उपर्ोर्ग तथा
उपर्ोर्गको
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लाग्ने

अनुमगतमा

कर

तथा

लाग्ने

तथा
कर

√

राजस्व
संकेत

राजस्व आधार शीर्ाक, मूल
शीर्ाक, शीर्ाक तथा
उपशीर्ाक

पुरानो

प्रर्ोर्ग हुने तह

ब्र्ाख्र्ा

संकेत

र्समा

पदा छ ।र्ो

संघ

शीर्ाकमा

प्रदे श

स्थानीर्

रकम

जम्मा र्गना गमल्दै न ।
११४५१

सवारी साधन कर (साना

११४५१

सवारी)

टाङ्गा, ररक्सा, अटो ररक्सा र ई ररक्सा

√

जमता सवारी साधनमा लाग्ने कर यसमा
पदघ छ ।

११४५२

पुवाघधार सेवाको

११४५२

उपयोगमा लाग्ने कर

लोकमागघ तथा शहरी सडक एवां तोदकएका

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

अन्य पूवाघधार सेवाको उपयोग गरे वापत
तोदकएबमोस्जमलाग्ने

कर

यसमा

पदघ छ ।यसमा पूवाघधार ममघत तथा सम्भार
प्रयोजनका लानग उठाइने शुल्क समेत
११४५६

समावेश हुन्छ ।

बााँडफााँटबाट प्राप्त हुने

प्रदे श सरकार र मथानीय तह बीच बााँडफााँट

सवारी साधन कर

भई सम्बस्न्धत सस्चचत कोर्मा दास्िला
हुने सवारी साधन करको रकम यसमा
समावेश गररन्छ।

११४७०

मनोरचजन तथा

११४७०

क्तवज्ञापन कर

मनोरन्जनसँर्ग सम्बञ्न्धत व्र्ावसार्मा
लाग्ने कर र्समा पदा छ । र्ो शीर्ाकमा
रकम जम्मा र्गना गमल्दै न ।

११४७१

बााँडफााँडबाट प्राप्त हुने

११४७१

मनोरचजन कर

प्रदे श सरकार र मथानीय तह बीच बााँडफााँड
भई सम्बस्न्धत सस्चचत कोर्मा दास्िला
हुने

मनोरचजन

करको

रकम

यसमा

समावेश गररन्छ।
११४७२

बााँडफााँडबाट प्राप्त हुने

११४७२

त्तवज्ञापनकर

प्रदे श सरकार र मथानीय तह बीच बााँडफााँड
भई सम्बस्न्धत सस्चचत कोर्मा दास्िला
हुने त्तवज्ञापन करको रकम यसमा समावेश
गररन्छ।

११४७९

अन्यमनोरचजन कर

११४७३

बााँडफााँड नहुने

मनोरचजन

कर यसमा

समावेश गररन्छ।

११६००

अन्र्कर

११६००

मागथ
बाहे क

उल्लेञ्खत
अन्र्

करका
आधारहरू

आधारहरू
अनुसार

लर्गार्ने कर राजस्व र्समा पदा छ ।र्ो
मूल

शीर्ाकमा

रकम

जम्मा

र्गनागमल्दै न ।
११६१०

व्र्वसार्ले भुिानी र्गने ११६१०

मागथ

उञ्ल्लञ्खत

करका

आधारहरू

बाहे क अन्र् आधारहरूमा व्र्वसार्मा
लर्गार्ने करराजस्व र्समा पदा छ । र्ो
शीर्ाकमा रकम जम्मा र्गना गमल्दै न ।
११६११

व्यवसायले भुिानी गने

मानथ उल्लेस्ित करका आधारहरू बाहे क
अन्य आधारहरूमा व्यवसायमा लगाइने
करराजमव यसमा पदघ छ ।

११६२०

व्र्वसार् बाहे क

मागथ

अन्र्ले भुिानी र्गने

बाहे क अन्र् आधारहरूमा व्र्वसार्ी
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उल्लेञ्खत

करका

आधारहरू

राजस्व
संकेत

राजस्व आधार शीर्ाक, मूल
शीर्ाक, शीर्ाक तथा
उपशीर्ाक

पुरानो

प्रर्ोर्ग हुने तह

ब्र्ाख्र्ा

संकेत

संघ

प्रदे श

स्थानीर्

√

√

√

बाहे कलाई लर्गार्ने कर राजस्व र्समा
पदा छ । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा र्गना
गमल्दै न ।
११६२१

व्यवसाय बाहे क अन्यले

मानथ उल्लेस्ित करका आधारहरू बाहे क

भुिानी गने

अन्य आधारहरूमा व्यवसायी बाहे कलाई
लगाइने करराजमव यसमा पदघ छ ।

११६३०

कृ क्तर् तथा पशुजन्र्

११६३०

कारोवारमा लाग्ने कर

कृ क्तर्

तथा

पशुजन्र्

वस्तुको

√

कारोवारमा लाग्ने कर र्समा समावेश
हुन्छ । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा र्गना
गमल्दै न ।

११६३१

कृ त्तर् तथा पशुजन्य

११६३१

कृ त्तर्

तथा

पशुपांक्षीमा
कारोवारको

आधाररत

वमतुको व्यावसानयक

व्यावसानयक

अनुमती

कारोवारमा लाग्ने कर

त्यमतो व्यावसानयक कारोवारमा लाग्ने कर

√

तथा

यसमा पदघ छ ।
११६३२

अिेटोपहारमा लाग्ने कर

११६३२

कानुनले ननर्ेध गरे का बाहे क मृत वा

√

माररएका जीव जन्तुको हाड, नसांग, ्वााँि,
छाला आददकोकारोवारमा लाग्ने कर यसमा
पदघ छ ।

११६९०

अन्र्कर

११६९०

मागथ

उल्लेख

नभएका

अन्र्

कर

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

र्समा समावेश र्गररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा
रकम जम्मा र्गना गमल्दै न ।
११६९१

१४०००

अन्यकर

अन्र् राजस्व

११६९१

१४०००

मानथ अरू शीर्घकमा नपरे का करहरू यसमा
समावेश हुन्छन ् ।

मागथ उल्लेख भए बाहे कका अन्र्
प्रकारका स्रोतबाट प्राप्त राजस्व र्समा
पदा छ । र्ो आधार शीर्ाकमा रकम
जम्मा र्गना गमल्दै न ।

१४१००

सम्पक्तिबाट प्राप्त आर्

१४१००

सरकारी स्वागमत्वमा रहे को सम्पक्तिबाट
श्रृञ्जत आर् र्समा पदा छ ।र्ो मूल
शीर्ाकमा रकम जम्मा र्गनागमल्दै न ।

१४११०

ब्र्ाज

१४११०

ऋण लर्गानीको ब्र्ाज वापतको
आर्
्
र्समा

पदा छ ।र्ो

शीर्ाकमा

रकम

जम्मा र्गना गमल्दै न ।
१४१११

त्तविीय ननकायबाट प्राप्त

१४१११

ब्याज
१४११२

व्यापाररक ननकायबाट

लगानीबाट प्राप्त ब्याज रकम यसमा पदघछ ।
१४११२

प्राप्त ब्याज
१४११३

औद्यौनगक ननकायबाट
सेवामुलक ननकायबाट
प्राप्त ब्याज

ब्यापाररक

प्रनतष्ठानमा

गररएको

ऋर्

लगानीबाट प्राप्त ब्याज रकम यसमा पदघछ ।
१४११३

प्राप्त ब्याज
१४११४

बैंकतथा त्तविीय प्रनतष्ठानमा गररएको ऋर्

औद्योनगक

प्रनतष्ठानमा

गररएको

ऋर्

लगानीबाट प्राप्त ब्याज रकम यसमा पदघछ ।
१४११४

सेवामूलक

प्रनतष्ठानमा

गररएको

ऋर्

लगानीबाट प्राप्त ब्याज रकम यसमा पदघछ ।
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राजस्व
संकेत
१४११९

राजस्व आधार शीर्ाक, मूल
शीर्ाक, शीर्ाक तथा
उपशीर्ाक
अन्य ननकायबाट प्राप्त

पुरानो

ब्र्ाख्र्ा

संकेत
१४११५

ब्याज

प्रर्ोर्ग हुने तह

मानथ नपरे का अन्य प्रनतष्ठानमा गररएको

संघ

प्रदे श

स्थानीर्

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ऋर् लगानीबाट प्राप्त ब्याज रकम यसमा
पदघ छ ।

१४१२०

लाभांश

१४१२०

शेर्र लर्गानीबाट प्राप्त लाभांश वापतको
्

रकम र्समा पदा छ । र्ो शीर्ाकमा
रकम जम्मा र्गना गमल्दै न ।
१४१२१

त्तविीय ननकायबाट प्राप्त

१४१२१

लाभाांश
१४१२२

व्यापाररक ननकायबाट

यसमा पदघ छ ।
१४१२२

प्राप्त लाभाांश
१४१२३

औद्यौनगक ननकायबाट
सेवामुलक ननकायबाट
अन्य ननकायबाट प्राप्त

१४१२४

भाडा तथा रोर्ल्टी

सेवामूलक प्रनतष्ठानबाट प्राप्त लाभाांश रकम
यसमा पदघ छ ।

१४१२९

लाभाांश

१४१५०

औद्योनगक प्रनतष्ठानबाट प्राप्त लाभाांश रकम
यसमा पदघ छ ।

प्राप्त लाभाांश
१४१२९

व्यापाररक प्रनतष्ठानबाट प्राप्त लाभाांश रकम
यसमा पदघ छ ।

१४१२३

प्राप्त लाभाांश
१४१२४

बैंक तथा त्तविीय प्रनतष्ठानबाट प्राप्त लाभाांश

मानथ नपरे का अन्य प्रनतष्ठानबाट प्राप्त
लाभाांश रकम यसमा पदघ छ ।

१४१५०

सरकारी कार्ाालर्ले सङ्कलन र्गरे को भाडा
र रोर्ल्टी वापतको
् रकम र्समा पदा छ ।र्ो
शीर्ाकमा रकम जम्मा र्गना गमल्दै न ।

१४१५१

सरकारी सम्पत्तिको
वहालबाट प्राप्त आय

१४१५१

सरकारी सम्पत्ति बहालमा ददएबापत प्राप्त
हुने आय यसमा पदघ छ। जमतै : सरकारी
जग्गा, भवन तथा अन्य सम्पत्ति वहाल,

कोठा तथा भोजनालय (रे टुरााँ) वहाल, मेच,
पाल, त्तत्रपाल, हवाईजहाज, वग्गी, वैण्डवाजा,
इस्न्जन, रोलर, वुलडोजर, ट्याक्टर समेतका
सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरे वापत प्राप्त हुने
भाडा तथा सेवा शुल्क यसमा पदघ छ ।
१४१५३

बााँडफााँड भई प्राप्त वन

बााँडफााँड भई प्राप्त वन क्षेत्रको

रोयल्टी

यसमा पदघ छ।

बााँडफााँड भई प्राप्त िानी
१४१५४

तथा िननज सम्बन्धी
रोयल्टी

१४१५५

बााँडफााँड भई प्राप्त

जलस्रोत सम्बन्धी
रोयल्टी

१४१५६

सम्बन्धी रोयल्टी यसमा पदघ छ।
बााँडफााँड

भई

प्राप्त

जलस्रोत

सम्बन्धी

रोयल्टी यसमा पदघ छ ।
बााँडफााँड भई प्राप्त त्तवद्युत सम्बन्धी रोयल्टी

सम्बन्धी रोयल्टी

यसमा पदघ छ ।

बहिरको त्तवदिबाट प्राप्त
हुने आय

बााँडफााँड भई प्राप्त
१४१५८

बााँडफााँड भई प्राप्त िानी तथा िननज

बााँडफााँड भई प्राप्त त्तवद्युत
बााँडफााँड भई प्राप्त दहिर

१४१५७

रोयल्टी

पवघतारोहर् वापतको
रोयल्टी

बााँडफााँड भई प्राप्त दहिर बहिर शुल्क
यसमा पदघ छ।
बााँडफााँड भई प्राप्त पवघतारोहर् बापतको
रोयल्टी यसमा पदघ छ ।

344

√

राजस्व
संकेत
१४१५९

राजस्व आधार शीर्ाक, मूल
शीर्ाक, शीर्ाक तथा
उपशीर्ाक
अन्यस्रोतबाट प्राप्त

पुरानो

ब्र्ाख्र्ा

संकेत
१४१५९

रोयल्टी

प्रर्ोर्ग हुने तह
संघ

प्रदे श

स्थानीर्

√

√

√

√

√

√

√

√

√

शुल्क रकम यसमा समावेश गनुघ पदघ छ।

√

√

√

वस्तु तथा सेवाको क्तबक्रीबाट प्राप्त रकम

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

मानथ उल्लेस्ित बाहे कका अन्य स्रोतबाट
प्राप्त बााँडफााँड नहुने रोयल्टी आय यसमा
पदघ छ ।

१४१९०

अन्र् शुल्क

मागथ उल्लेञ्खत बाहे कका अन्र् शुल्क
र्समा पदा छन ् ।

१४१९१

पयघटन शुल्क

वन्यजन्तु आरक्ष र ननकुचज सांरक्षर् क्षेत्रको
प्रवेश शुल्क यसमा पदघछ ।

१४१९२

१४२००

पदयात्रा (ट्रे दकङ्ग) इजाजत वापत प्राप्त हुने

पदयात्रा शुल्क

वस्तु तथा सेवा

१४२००

क्तवकक्रबाट प्राप्त रकम

र्समा पदा छ ।र्ो मूल शीर्ाकमा रकम
जम्मा र्गनागमल्दै न ।

१४२१०

वस्तु तथा सेवा

१४२१०

क्तवकक्रबाट प्राप्त रकम

वस्तु तथा सेवाको क्तबक्रीबाट प्राप्त रकम
र्समा पदा छ । र्ो शीर्ाकमा रकम
जम्मा र्गना गमल्दै न ।

१४२११

कृ त्तर् उत्पादनको

१४२११

त्तबिीबाट प्राप्त रकम

११६३१ र ११६३२ मा समावेश हुने बाहे क

अन्य (आाँफैले उत्पादन गरे का माछा (भूरा
तथा िाने) त्तबिी तथा नललाम, पोिरी र
िोलामा माछा माने जाल हाल्ने दमतुर,
िोला–पोिरीमा माछा माने ठे क्का, र्ााँस
त्तबिी, कुिुराको फुल तथा चल्ला त्तबिी,
सुांगुर तथा सुांगुरको वच्चा त्तबिी, दध
ू , घ्यू
तथा

अन्य

दग्ु धजन्य

पदाथघको

त्तबिी,

फलफूल त्तबिी, एण्टीरे त्तवज भ्यास्क्सन त्तबिी,
टोकरी ्यादकङ्ग दमतुर, ऊन तथा हाडिुर
त्तबिी, फलफूल तथा फलफूलको वोट त्तबरूवा
त्तबिी, वीउ त्तवजन तथा बेनाघ त्तबिी, तरकारी
तथा सागपात त्तबिी, धान, मकै, गहुां तथा
अन्य िाद्यान्न त्तबिी, जाम–जेली, अचार,
नततौरा जमता) आाँफैले उत्पादन गरे का
सामान त्तबिी गरी प्राप्त हुने रकम यसमा
पदघ छ ।
१४२१२

सरकारी सम्पत्तिको

१४२१२

त्तबिीबाट प्राप्त रकम

टु टे फुटे का मेनशनरी सामान त्तबिी, सवारी
साधन नललाम त्तबिी, पूराना मालसामान
त्तबिी

तथा

अन्य

सरकारी

सम्पत्तिको

त्तबिीबाट प्राप्त रकम यसमा पदघ छ ।
१४२१३

अन्य त्तबिीबाट प्राप्त
रकम

१४२१३

सरकारको

छापािानाको

छपाई

दमतुर,

नेपाल राजपत्र एवां सरकारद्वारा प्रकानशत
पुमतक पुस्मतकाको त्तबिी तथा नललामबाट
प्राप्त रकम, अनभलेि (रे कडघ ) त्तबिीका साथै
मुद्रा तथा नापतौलको सामानः ढक, तराजु
समेतको प्रमास्र्त दमतुर, नवीकरर् दमतुर
र टक्सारको अन्य आय, नक्सा त्तप्रन्ट त्तबिी,
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राजस्व
संकेत

राजस्व आधार शीर्ाक, मूल
शीर्ाक, शीर्ाक तथा
उपशीर्ाक

पुरानो

प्रर्ोर्ग हुने तह

ब्र्ाख्र्ा

संकेत
और्नध

त्तबिी

तथा

अन्य

संघ

प्रदे श

स्थानीर्

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

मालसामान

त्तबिीबाट प्राप्त रकम समेत यसैमा पदघ छ।
१४२१६

ननजीधारा वापतको शुल्क

१४२१६

ननजीधारा रािे वापत लाग्ने शुल्क तथा
महसुल, कालीगढ दमतुर र सो सम्बन्धी
दण्ड, जररवाना

समेतको

रकम

यसमा

पदघ छ ।
१४२१७

नहर तथा कुलो उपयोग

14217

वापतको शुल्क

जग्गाजमीनको नसाँचाइको लानग नहर तथा
कुलोको उपयोग गरे वापत तोदकएबमोस्जम
प्राप्त शुल्क यसमा पदघ छ ।

१४२१८

त्तवद्युतसेवा शुल्क

14218

त्तवद्युतसेवा उपभोग वापतको
महसुल, थप
्

दमतुर, नमटर जााँच समेतको सेवा दमतुर,
कलेक्सनचाजघ, नामसारी

एवां

ठाउाँ सारी

१४२१८

सम्मका

शीर्घकमा

सरकारले

उपलब्ध

गराउने

दमतुर यसमा पदघ छ ।
१४२१९

अन्य सेवा शुल्क तथा

१४२१९

त्तबिी

१४२११दे स्ि
नपरे का

सरसफाइ तथा ढल ननकासको सुत्तवधा,
पयघटकीयक्षेत्र, र

बनभोज

मथल, पाकघ,

भ्यूटावरजमता क्षेत्रको उपयोग तथा सो मा
लाग्ने प्रवेशशुल्क जमता क्षेत्रमा लगाइने
शुल्क

तथा

सम्बस्न्धत

दमतुरको

रकमका

सरकारले

साथै
आफ्नो

क्षेत्रनभत्रकामथानीय प्राकृ नतकस्रोतको त्तवदि
गदाघप्राप्त रकम समेत यसमा पदघ छ ।

१४२२०

प्रशासगनक सेवा शुल्क

१४२२०

प्रशासगनक सेवा वापतको
् शुल्क र्समा

पदा छ । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा र्गना
गमल्दै न ।
१४२२१

न्यानयक दमतूर

१४२२१

कोटघ फी, बक्सौनी, दशौंद, त्तवशौंद

नक्कल

दमतुर, समाव्हान ् एवां इतलायनामा दमतुर,

सूद, नलफा दमतुर, दटकट दमतुर, पुनरावेदन
एवां प्रनतउिर पत्र दमतुर, वकालत सम्बन्धी
इजाजतपत्र दमतुर र न्यायसम्बन्धी अन्य
राजमव आम्दानी यसमा पदघछ ।
१४२२३

नशक्षा क्षेत्रको आम्दानी

१४२२३

११४४३ र ११४४४ ले समेटेका त्तवर्यहरू
बाहे क नशक्षर् शुल्क (ट्यूशन फी), प्रवेश
शुल्क, प्रवेनशका परीक्षा दमतुर, लव्धाङ्क पत्र
(माकघनसट)

तथा

प्रमार्पत्र

सांर आहालय

(म्यूस्जयम)

पाठ्यिम,

पुमतक,

प्रवेश

पत्तत्रका

दमतुर,
दमतुर,
समेतको

त्तबिीबाट प्राप्त रकम र नशक्षा क्षेत्रको अन्य
आम्दानी यसमा पदघछ ।
१४२२४

परीक्षा शुल्क

१४२२४

लोकसेवा आयोग लगायत त्तवनभन्न सरकारी
ननकायले नलने परीक्षा दमतुर, अन्तवाघताघ
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राजस्व
संकेत

राजस्व आधार शीर्ाक, मूल
शीर्ाक, शीर्ाक तथा
उपशीर्ाक

पुरानो

प्रर्ोर्ग हुने तह

ब्र्ाख्र्ा

संकेत
दमतुर, दरिामत

दमतुर

र

संघ

प्रदे श

स्थानीर्

√

√

√

√

√

√

पाठ्यिम

त्तबिीबाट प्राप्त रकम यसमा पदघ छ ।
१४२२५

यातायात क्षेत्रको आम्दानी १४२२५

१४२५६, ११४५१ दे स्ि ११४५४ सम्म परे का
त्तवर्यहरू

बाहे क

हवाइजहाज

अवतरर्

दमतुर, आश्रयदमतुर, कुनै सडक राजमागघमा
आवत जावतको लानग इजाजत ददए वापत
प्राप्त

रोड

परनमट,जल

तथा

अन्य

यातायातसाँग सम्बस्न्धत आय र शूल्क
यसमा पदघ छ ।
१४२२९

अन्य प्रशासननक सेवा

१४२२९

शुल्क

त्तवनभन्न मन्त्रालय, त्तवभाग तथा कायाघलयले
नलने

दटकट

वापतको
्

रकम, बोलपत्र

फारामत्तबिीको रकम, ननवेदन दमतुर, नो
अवजेक्शन सदटघ दफकेट दमतुर, व्यवसानयक
प्रमार्पत्र जारी तथा नवीकरर् दमतुर
वापत प्राप्त रकम यसमा पदघ छ ।

१४२४०

दस्तुर

१४२४०

र्समा क्तवगभन्न सेवा प्रदान र्गरे वापत

√

गलर्ने दस्तुर पदा छ । र्ो शीर्ाकमा
रकम जम्मा र्गना गमल्दै न ।
१४२४१

पादकघङ्ग शुल्क

१४२४२

नक्सापास दमतुर

१४२४१

मथानीय तहद्वारा मथानीय रूपमा उठाइने

√

पादकघङ्ग शुल्क यसमा पदघ छ ।
१४२४२

मथानीयतहद्वारा नक्सापास बापत उठाएको

√

दमतुर यसमा पदघ छ ।
१४२४३

नसफाररश दमतुर

१४२४३

मथानीय तहद्वारा नसफाररश गरे

बापत

√

मथानीय तहद्वारा व्यत्तिगत र्टना दताघ गरे

√

उठाएको दमतुर यसमा पदघ छ ।
१४२४४

व्यत्तिगत र्टना दताघ

१४२४४

दमतुर
१४२४५

नाताप्रमास्र्त दमतुर

बापत उठाएको दमतुर यसमा पदघछ ।
१४२४५

मथानीय तहद्वारा नाता प्रमास्र्त गरे बापत

√

उठाएको दमतुर यसमा पदघ छ ।
१४२४९

अन्य दमतुर

१४२४९

मानथ उल्लेस्ित बाहे कका अन्य दमतुर

√

यसमा पदघ छन ् ।

१४२५०

अन्र् प्रशासगनक
दस्तुरहरु

१४२५०

कुनै काम र्गनाका लागर्ग र्जाजत कदने

√

√

√

√

√

√

√

प्रर्ोजनको कदने प्रर्ोजन बापत गलर्ने
दस्तुरहरु

र्समा

रकमजम्मा र्गना गमल्दै न।
१४२५४

√

/

एफ.एम

पदा छ।र्समा

रे दडयो/

रे दडयो

सचचालनका

लानग

एफ.एम.सचचालन दमतुर

अनुमनत पत्र तथा सो को नवीकरर् दमतुर
र सो साँग सम्बस्न्धत अन्य दमतुरहरू
यसमा पदघ छन ।

१४२५५

टे नलनभजन सचचालन

टे नलनभजन सचचालनका लानग अनुमनत पत्र

दमतुर

तथा

सो

को

नवीकरर्

र

सो

साँग

सम्बस्न्धत अन्य दमतुरहरू यसमा पदघ छन ।
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राजस्व
संकेत

१४२६०

राजस्व आधार शीर्ाक, मूल
शीर्ाक, शीर्ाक तथा
उपशीर्ाक

पुरानो

प्रर्ोर्ग हुने तह

ब्र्ाख्र्ा

संकेत

अन्र् प्रशासगनकसेवा

शीर्ाक

नं

१४२२०

र

१४२५०

मा

शुल्क

नपरे का थप प्रशासगनकसेवा वापतको
्

संघ

प्रदे श

स्थानीर्

√

√

√

√

√

√

शुल्क र्समा पदा छ । र्ो शीर्ाकमा
रकम जम्मा र्गना गमल्दै न ।
१४२६२

त्तवद्युत

१४२६५

बाहे क

त्तवद्युत ् उत्पादन

शुल्क, त्तवद्युत उत्पादन इजाजत–पत्र दमतुर

त्तवद्युत सम्बन्धी दमतुर

१४२६३

रोयल्टी

र नवीकरर् दमतुर जमता त्तवद्युत उत्पादन
हुनु अगाडी नलइने दमतुरहरु यसमा पदघ छ।

जलस्रोत सम्बन्धी अन्य

जलस्रोतरोयल्टी बाहे क जलश्रोत सम्बन्धी

दमतुर

अन्य शुल्क तथा दमतुरहरु यसमा पदघ छ।

√

√

√

अन्य क्षेत्रको आय

प्राकृ नतक श्रोत मध्ये रोयल्टी र मानथ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

उल्लेस्ित श्रोतमा लाग्ने शुल्क तथा दमतुर
बाहे क अन्य आम्दानी यसमा पदघछ ।

१४३००

दण्ड, जररवाना र जफत १४३००

क्तवलम्बदस्तुर,

जररवाना

र

जफत

र्समा पदा छ ।र्ो मूल शीर्ाकमा रकम
जम्मा र्गनागमल्दै न ।
१४३१०

दण्ड,जररवाना र जफत

१४३१०

क्तवलम्ब दस्तुर, जररवाना र जफत
र्समा

पदा छ ।र्ो

शीर्ाकमा

रकम

जम्मा र्गना गमल्दै न ।
१४३११

न्यानयक दण्ड,जररवाना र

१४३११

जफत

अदालतको

ननर्घयबाट

नलइएका

दण्ड,

जररवाना र जफत वापतको
रकम यसमा
्
जम्मा गनुघ पदघ छ ।

१४३१२

प्रशासननक दण्ड,जररवाना

१४३१२

र जफत

सबै प्रकारको ठे क्काको धरौटी (अनेट मनी)
जफत, ननमाघर् र अन्य कामको ठे क्का
पट्टामा

ठे केदारहरूलाई

गररएको

दण्ड,

बााँकी

रहे को

जररवाना, ठे केदारहरूसाँग

रकमको ब्याज र सम्बस्न्धत शीर्घकमा
लेस्िए

बाहे क

अन्य

प्रशासननक

दण्ड

जररवाना र जफतबाट प्राप्त रकम यसमा
पदघ छ ।
१४३१३

धरौटी सदरमयाहा

त्तवनभन्न ननकायमा धरौटी वापत जम्मा

√

√

√

भएको रकम धरौटीको प्रयोजन समाप्त
भएपनछ

कानूनले

तोकेको

अवधीसम्म

दफताघ

ननलएमा

कानुन

बमोस्जम

सदरमयाहा भएको रकम यसमा जम्मा गनुघ
पदघ छ । तर कारवाही मवरुप जफत वा
सदरमयाहा गररएको वा राजश्व असुली
बापत

सदरमयाहा

सम्वस्न्धत

१४४००

अनुदान बाहे कको
हस्तान्तरण

१४४००

गररएको

रकम

नशर्घकमानै जम्मा गनुप
घ दघ छ।

सरकार तथा अन्तरााक्तिर् सँर्गठनहरू बाहे क
अन्र्

श्रोतहरूबाट

स्वैञ्छछक
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प्राप्त

उपहार

अनुदान(Donation) को

तथा
रकम

√

√

√

राजस्व
संकेत

राजस्व आधार शीर्ाक, मूल
शीर्ाक, शीर्ाक तथा
उपशीर्ाक

पुरानो

प्रर्ोर्ग हुने तह

ब्र्ाख्र्ा

संकेत

संघ

प्रदे श

स्थानीर्

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

प्रदर्
ु र् ननयन्त्रर् प्रयोजनका लानग सांकलन

√

√

√

मानथका

√

√

√

र्समा पदा छ । र्ो मूल शीर्ाकमा रकम
जम्मा र्गनागमल्दै न ।

१४४१०

िालु हस्तान्तरण

१४४१०

अनुदानबाहे क अन्र् िालु हस्तान्तरण
रकम र्समा पदा छ । र्ो शीर्ाकमा
रकम जम्मा र्गना गमल्दै न ।

१४४११

चालु हमतान्तरर्

१४४११

यसमा सरकारलाई राहत प्रयोजनका लानग
प्राप्त

हुने

िाद्यान, लिा

जमताचालु

१४४२०

पूँजीर्गत हस्तान्तरण

१४४२०

प्रकृ नतका

हुन्छन ् ।

अनुदानबाहे क

कपडा, और्नध

सहयोग

अन्र्

समावेश

पूँजीर्गत

हस्तान्तरण रकम र्समा पदा छ । र्ो
शीर्ाकमा रकम जम्मा र्गना गमल्दै न ।
१४४२१

पूाँजीगत हमतान्तरर्

१४४२१

अमपताल, त्तवद्यालय, सांर आहालय, नाचर्र तथा
साांमकृ नतक केन्द्रहरू ननमाघर् वा िरीदको
लानगप्राप्त

भएको

हमतान्तरर्का

साथै

उपहार मवरूप प्राप्त र्र वा जग्गा तथा
अदृश्य सम्पत्तिहरू, जमतैः एकानधकार पत्र
वा प्रनतनलपी अनधकारको रकम यसमा
पदघ छ ।यददकुनै

हमतान्तरर्

चालु

वा

पुाँजीगत के हो भन्ने कुरा मपट नभएमा
त्यमतोहमतान्तरर्लाई

चालु

प्रकृ नतमा

वगीकरर् गनुघ पदघ छ ।

१४५००

क्तवक्तवधराजस्व

१४५००

क्तवक्तवध राजस्व र्समा पदा छ । र्ो मूल
शीर्ाकमा रकम जम्मा र्गना गमल्दै न ।

१४५१०

िालुदावी तथा अन्र्

१४५१०

शुल्कहरू

र्समा आकञ्स्मक रूपमा सरकारलार्ा
प्राप्त

हुने

दाबीहरू

तथा

बीमाको

क्तप्रगमर्म वापतप्राप्त हुने रकम तथा

अन्र् िालु दावीहरू समावेश हुन्छ । र्ो
शीर्ाकमा रकम जम्मा र्गना गमल्दै न ।
१४५११

बीमादावी प्रानप्त

१४५११

यसमा सरकारी कोर्मा जम्मा हुने गरी
सरकारले

गरे का

बीमालेिको

१४५२०

अन्र् राजस्व

१४५२०

त्तवनभन्न

दफताघभि
ु ानी

प्रकारका

तथा

बीमा

दाबीबाट प्राप्त हुने रकम समावेश गनुप
घ दघ छ ।

र्समाअन्र्

पूँजीर्गत

प्रकृ गतका

राजस्वहरू पदा छन ् ।र्ो शीर्ाकमा रकम
जम्मा र्गना गमल्दै न ।
१४५२१
१४५२९

प्रदर्
ु र् ननयन्त्रर् शुल्क

१४५२१

अन्य राजमव

१४५२९

गररने शुल्क यसमा समावेश गररनेछ ।
सम्पूर्घ

उपशीर्घकहरूमा
यसमा पदघ छ ।
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नपरे का

शीर्घक

तथा

अन्य

रकमहरू

राजस्व
संकेत

१४५३०

राजस्व आधार शीर्ाक, मूल
शीर्ाक, शीर्ाक तथा
उपशीर्ाक

पूँजीर्गत राजस्व

पुरानो

ब्र्ाख्र्ा

संकेत

१४५३०

प्रर्ोर्ग हुने तह

क्तवगभन्न

प्रर्ोजनमा

र्गररने

राजस्व

संघ

प्रदे श

स्थानीर्

√

√

√

√

√

√

कफताा र्समा पदा छ ।र्ो शीर्ाकमा रकम
जम्मा र्गना गमल्दै न ।
१४५३१

सरकारी र्र, जग्गा,

गुडवील त्तबिीबाट प्राप्त

१४५३१

सरकारी र्र, जग्गा, गुडबील र सरकारी
प्रनतष्ठान त्तवदिबाट प्राप्त आय यसमा पदघछ ।

रकम

१४६१०

व्र्वसार् कर

व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूँञ्जर्गत
लर्गानी

र

आधारमा

आगथाक
स्थानीर्

√

कारोवारको
तहले

दताा

नवीकरण र खारे जी र्गदाा लर्गाउने
व्र्वसार्ीक कर र्समा पदा छ। र्समा
रकम जम्मा र्गना गमल्दै न।
१४६११

व्यवसाय कर

व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूाँस्जगत

√

लगानी र आनथघक कारोवारको आधारमा
मथानीय तहले दताघ नवीकरर् र िारे जी
गदाघ

लगाउने

व्यवसायीक

कर

यसमा

पदघ छ।

१५०००

क्तवक्तवध प्रागप्त

प्रत्र्क्ष रुपमा कर तथा र्गैर कर रुपमा

√

√

√

√

√

√

√

√

√

प्राप्त नहुने तर सञ्चितकोर्मा जम्मा
हुने

बेरूजू असुली तथा र्गत आगथाक

वर्ाको गनकासा कफतााको रकम र्समा
समावेश र्गररन्छ।र्समा रकम जम्मा
र्गना गमल्दै न।
१५१००

क्तवक्तवध प्रागप्त

प्रत्र्क्ष रुपमा कर तथा र्गैर कर रुपमा
प्राप्त नहुने तर सञ्चितकोर्मा जम्मा
हुने

बेरूजू असुली तथा र्गत आगथाक

वर्ाको गनकासा कफतााको रकम र्समा
समावेश र्गररन्छ। र्समा रकम जम्मा
र्गना गमल्दै न।
१५११०

क्तवक्तवध प्रागप्त

प्रत्र्क्ष रुपमा कर तथा र्गैर कर रुपमा
प्राप्त नहुने तर सञ्चितकोर्मा जम्मा
हुने बेरूजू असुली तथा र्गत आगथाक
वर्ाको गनकासा कफतााको रकम र्समा

समावेश र्गररन्छ। र्समा रकम जम्मा
र्गना गमल्दै न।
१५१११

बेरूजू

१५१११

लेिा परीक्षर्बाट कायम भएको बेरूजू
(राजश्व बाहे कको) रकम असुल हुाँदा प्राप्त
रकम यसमा पदघछ। तर राजश्व बापतको
बेरूजू

सम्बस्न्धत

जम्मा गनुघ पदघ छ।
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राजश्व

नशर्घकमा

नै

√

√

√

राजस्व

राजस्व आधार शीर्ाक, मूल
शीर्ाक, शीर्ाक तथा

संकेत
१५११२

उपशीर्ाक

पुरानो

ब्र्ाख्र्ा

संकेत

ननकासा दफताघ

प्रर्ोर्ग हुने तह
संघ

गत आनथघक वर्घमा ननकासा भएको रकम

प्रदे श

स्थानीर्

√

√

√

√

√

√

िचघ हुन नसकी दफताघ भएको रकम यसमा
समावेश

गररन्छ।जमतै

पेश्की

दफताघ,

ननयोगको ननकासा दफताघ, नगदी कोर् बाट
दफताघ भएको रकम आदद।
१५११३

अनुदान दफताघ

गत आनथघक वर्घमा ननकासा भएको अनुदान
रकम िचघ हुन नसकी वा अन्य कारर्ले
दफताघ भएको रकम यसमा समावेश गररन्छ
।

२.४

त्तविीय सम्पत्ति तथा दानयत्व (त्तविीय व्यवमथा)संकेत तथा वर्गीकरण र

व्र्ाख्र्ा
राजस्व
संकेत

३३३००

राजस्व आधार शीर्ाक, मूल
शीर्ाक, शीर्ाक तथा
उपशीर्ाक

पुरानो
संकेत

बाँडफाँड हुने राजश्व

प्रर्ोर्ग हुने तह

ब्र्ाख्र्ा

सरकारका तहहरू बीि बाँडफाँड र्गने र्गरी

संघ

प्रदे श

स्थानीर्

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

संकलन हुने राजश्व र्स गशर्ाक अन्तर्गात
पदा छ । र्समा रकम समावेश र्गना
गमल्दै न।

३३३४०

बाँडफाँडहुने कर,

55133

रञ्जिेशन शुल्क तथा

र्समासकारका

क्तवगभन्न

तहहरूबीि

बाँडफाँड हुने कर, रञ्जिेशन तथा अन्र्

अन्र् प्रशासगनक सेवा

प्रशासगनक

शुल्क

सेवा

शुल्करकम

र्समा

समावेश हुन्छ ।र्समा रकम जम्मा र्गना
गमल्दै न।

३३३४१

सवारी साधन कर

33158

सवारी साधनमा लाग्ने कर यसमा समावेश
हुन्छ ।

चलनचत्र र्र, नभदडयो र्र, साांमकृ नतक प्रदशनघ
मथल, कन्सटघ , नाट्यशाला, फन पाकघ, मेला,
३३३४२

मनोरचजन कर

उद्यान,

िेलकूद, वनभोज

मथल

जमता

मनोरचजन मथलमा लाग्ने मनोरचजन कर
बापतको रकम यसमा समावेश हुन्छ।

होदडघ ङ्ग बोडघ , साईन बोडघ, ट्राई नभजन बोडघ ,
ग्लो बोडघ, मटल, त्तवद्युतीय माध्यमबाट प्रकाशन
३३३४३

त्तवज्ञापन कर

र प्रशारर् गररने त्तवज्ञापन, दडस्जटल बोडघ
जमता त्तवज्ञापन सामार आीमा लाग्ने त्तवज्ञापन
कर बापतको रकम यसमा समावेश हुन्छ ।

र्र, जग्गा वा र्रजग्गा रस्जिेसन पास गदाघ
३३३४४

र्रजग्गा रस्जिेशन शुल्क

३३१५७

लाग्ने र्रजग्गा रस्जिेशन शुल्क यसमा
समावेश हुन्छ ।

351

राजस्व
संकेत

राजस्व आधार शीर्ाक, मूल
शीर्ाक, शीर्ाक तथा
उपशीर्ाक

पुरानो

प्रर्ोर्ग हुने तह

ब्र्ाख्र्ा

संकेत
पयघटकले

नलएर

अमथायी

अनुमनत

संघ

आएको

प्रदे श

स्थानीर्

√

√

√

√

हातहनतयारको

(लाइसेन्स)

दमतुर,

वृिनचत्र स्िच्ने दमतुर,चलनचत्र ननमाघर् र
३३३४५

पयघटन शुल्क

३३१५६

स्िच्ने शुल्क, नचदडयािाना प्रवेश शुल्क र
पवघतारोहर् तथा पदयात्रा शुल्क बाहे कका
अन्य पयघटन सम्बन्धी सेवा शूल्कबाट प्राप्त
हुने रकम यसमा समावेश गनुघ पदघ छ ।

र्समा सकारका क्तवगभन्न तहहरूबीि
३३३६०

बाँडफाड हुने प्राकृ गतक
स्रोतको रोर्ल्टी

३३१६०

बाँडफाँड हुने प्राकृ गतक स्रोतको रोर्ल्टी

√

रकम र्समा समावेश हुन्छ ।र्समा
रकम जम्मा र्गना गमल्दै न।

वन तथा वन पैदावार त्तबिी वापत प्राप्त
३३३६१

वन क्षेत्रको रोयल्टी

३३१६१

रकम, चरी चराई, िरिडाइ तथा वन

√

सम्बन्धी अन्य रोयल्टी रकम यसमा

√

√

पदघ छ ।
िानी उत्िनन अनुमनतपत्र दमतुर, सवेक्षर्
३३३६२

िानी तथा िननज
सम्बन्धी रोयल्टी

दमतुर, िानीको रोयल्टी बापत
३३१६२

प्राप्त हुने

रकम यसमा पदघ छ । साथै यसमा िानीबाट

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ननमकने ढु ङ्गा, नगट्टी, बालुवा, माटो र मलेट
सांकलनको रकम समेत पदघ छ।

३३३६३

जलस्रोत सम्बन्धी रोयल्टी

३३३६४

त्तवद्युत सम्बन्धी रोयल्टी

३३३६५

पवघतारोहर् रोयल्टी

३३१६३

जल त्तवद्युत बाहे क जलस्रोत क्षेत्रबाट प्राप्त
रोयल्टी रकम यसमा पदघ छ।
त्तवद्युत उत्पादन वापतको रोयल्टी रकम
यसमा पदघ छ।

३३१६४
/३३१६५

पवघतारोहर्

इजाजत

वापत

प्राप्त

हुने

शुल्क/सलामी रकम यसमा समावेश गनुघ
पदघ छ ।
ढु ङ्गा, नगट्टी, बालुवा, दहिर र बहिरको

३३३६६

दहिर बहिर शुल्क

सांकलन

त्तबिीमा लाग्ने शुल्क बापतको

रकम यसमा पदघछ।
३३३६९

अन्य प्राकृ नतक स्रोतको
आय तथा रोयल्टी

३३१६९

मानथ नपरे का प्राकृ नतक स्रोतको आय तथा
रोयल्टी यसमा समावेश गररन्छ ।
मागथ

३३३९०

अन्र् बाँडफाँड हुने
राजश्व

उल्लेख

भएका

शीर्ाकहरू

बाहे क

सरकारका तहहरूबीि बाँडफाँड हुने र्गरी प्राप्त

हुने अन्र् प्रकारका कर, दस्तुर, शुल्क आकद

र्समा समावेश हुन्छन ।् र्समा रकम जम्मा
र्गना गमल्दै न ।
मानथ

३३३९१

अन्य बााँडफााँड हुने राजश्व
सांकलन

उल्लेि

भएका

शीर्घकहरू

बाहे क

सरकारका तहहरूबीच बााँडफााँड हुने गरी प्रा्प्त

हुने अन्य प्रकारका दमतुर, शुल्क, राजश्व आदद
यसमा समावेश हुन्छन ्।
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गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्य तथा अलिकार क्षेत्र
नेपालको सवं िधानको अनसु चू ी ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा विस्तृत रुपमा
उल्लेख गररए बमोविम गाउपावलका र नगरपावलकाको एकल तथा साझा अवधकार क्षेत्रको व्यिस्था रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोविम गाउँपावलका तथा नगरपावलकाको मख्ु य मख्ु य काम, कततव्य र
अवधकारहरू वनम्न अनसु ार छन्ः































सामाविक क्षेत्र वक्षक्षा(, स्िास्थ, वपउने पानी र सरसफाई, सामाविक सरु क्षा, खेलकूदसम्बबधी वबम्य ),
आवथतक क्षेत्र कृ वम्(, गैरकृ वम् उद्योग र सेिा एिम पयतटन
व्यिसाय, सहकारी संस्था, हाट, बिार सञ्चालन, व्यिस्थापनसम्बबधी वबम्य ),
भौवतक पिू ातधार वनमातण, सडक तथा यातायत सञ्िाल, वसँचाइ, उिात र िलश्रोतको प्रयोग र उपयोग,
सामाविक पिू ातधार वबद्यालय(, स्िास््य सेिा, साितिवनक भिन,सभागृह, ल्याबडवफल साइट वनमातण,
आवदस्थानीय यली बस ), यामिस्ता मध्यम क्षमताका मास यावबिट प्रणालीको नीवत, मापदण्ड, योिना,
कायातबियन र वनयमन, रावरयय रे ल पिू ातधारको उपयोग तथा महानगरीय क्षेत्रवभत्र क्षहरी रे ल सेिाको
सञ्चालन, व्यिस्थापन आवद,
क्षहरी विकास, िस्ती विकास, भवू म व्यिस्थापन, भउू पयोग नक्सा, गरुु योिनालगायत रावरयय भिन
संवहताको अधीनमा रही स्थानीय मापदण्ड वनधातरण तथा पररपालना,
ऐवतहावसक तथा साँस्कृ वतक पिू ातधारको विकास, सरं क्षण र सम्िद्रधन,
सबैका सरोकारका वबम्यहरू बालबावलका(, लैङवगक, अपाङगता भएका व्यवि, िेष्ठ नागररक,
अल्पसङख्यक, विपबन िगत, िातािरण मैत्री स्थानीय क्षासन),
स्थानीय आवथतक, प्राविवधक र स्रोतसाधन व्यिस्था एिम क्षमता विकास सम्बबधी,
स्थानीय कर र गैरकरको श्रोत पवहचान, आधार र दर वनधातरण, श्रोत पररचालन र व्यिस्थापन,
मालपोत, भवू मकर, िग्गा धनी पिू ात वितरण, स्थानीय सवञ्चत कोम् व्यिस्थापनलगायत आवथतक
प्रक्षासन सम्बबधी कायत,
स्थानीय तहमा प्राकृ वतक, भौवतक पिू ातधार, ऐवतहावसक एिम साँस्कृ वतकलगायतका अचल, चल
सम्पविको अवभलेख, सरं क्षण तथा व्यिस्थापनलगायतका कायत,
िन, िातािरण, भसू ंरक्षण, िलाधार क्षेत्र, िलउत्पबन प्रकोप तथा विपद व्यिस्थापन,
सक्ष
ु ासन तथा समािेक्षी विकास प्रिर्द्तन तथा विकास,
स्थानीय त्याङक, सचू ना, पार्श्तवचत्र, श्रोत नक्सा आवदको व्यिस्थापनका साथै व्यविगत घटना, िबम,
मृत्यु, वििाह आवदको दतात, त्याङक र प्रवतिेदन,
सचू ना, सञ्चार तथा प्रविवधको विकास र कागि रवहत सेिाको प्रिर्द्तन, स्थानीय १०० िाट सम्मको
एफसञ्चालन तथा पत्रपवत्रका प्रकाक्षन स्िीकृ वत .एम.,
स्थानीय सेिाको सञ्चालन, सेिा समहू गठन, संगठन विकास, समबिय, कायातलय स्थापना र
व्यिस्थापन,
स्थानीय नीवत, काननू , मापदण्ड, योिना, वनयमनका साथै समबिय, वसफाररक्ष िस्ता वबम्यहरू,
विकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बबधी नीवत, काननू , मापदण्ड, योिना र वनयमन,
स्थानीय ज्यालाको दररे ट वनधातरण,
आवथतक, सामाविक, साँस्कृ वतक, िातािरणीय, प्रविवध र पिू ातधारिबय विकासका लावग आिश्यक
आयोिना तथा पररयोिनाहरूको कायतक्रम तथा बिेट तिमतु ा, कायातबियन, अनगु मन तथा मल्ू याङकन,
बयावयक सवमवतको गठन, मेलवमलाप एिम मध्यस्थता तथा स्थानीय तहमा फै सला र कायातबियन,
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आफ्नो क्षेत्रमा नगर प्रहरी सम्बबधी नीवत, काननू र मापदण्डको वनमातण तथा वनणय कायातबियन, सञ्चालन,
व्यिस्थापन तथा वनयमन,
संविधानले स्पष्ट उल्लेख नगरे को वबम्यहरू िा अिवक्षष्ट अवधकार सङघको अवधकार क्षेत्र अबतगतत रहने
व्यिस्था छ । सङघले आफूमा वनवहत अवधकार र कायत मध्ये कायत प्रकृ वत अनसु ार स्थानीय तहलाई के ही
अवधकार र कायत वनक्षेपण गनत सक्छ । त्यसरी प्राप्त कायतहरू पवन स्थानीय तहको क्षेत्रावधकारवभत्र पदतछन ।
ती कायतहरूले स्थानीय तहको कायत विम्मेिारी थवपबछ । प्रदेक्षले पवन आफ्नै क्षेत्रावधकारवभत्रका वबम्य
स्थानीय तहलाई वनक्षेपण गनत सक्छन । यी कायतहरूबाट पवन स्थानीय तहको विम्मेिारी र कायतबोझ
बढनसक्छ ।

सङघीयताको अिधारण अबतगतत सङघ, प्रदेक्ष र स्थानीय तहहरूको समबिय तथा सहकायतमा विवभबन कायतहरू
सम्पादन गनत सक्छन । त्यसैगरी एकभबदा बढी स्थानीय तह वमलेर पवन साझा तथा थप सेिा प्रदान गनत सक्ने हुनाले
ती कायतहरूले पवन स्थानीय तहको कायतक्षेत्रलाई प्रभाि पादतछ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यकाररणी अलिकारको प्रर्ोग लिषर्हरु
सवं िधान तथा काननू बमोविम गाउ तथा नगर कायतपावलकाले देहायका वबम्यमा कायतकारी अवधकारको प्रयोग तथा
सम्पादन गनत सक्छन्ः



सवं िधान र काननू बमोविम क्षासन व्यिस्थाको सामाबय वनदेक्षन, वनयबत्रण र सञ्चालन,
संविधानको अनसु चू ीिटा कायत अवधकारक्षेत्र २२बमोविमको एकल अवधकार क्षेत्रवभत्रका ८(
अबतरगत स्थानीय
 सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यिस्था गरे बमोविमका कायतहरू,


सवं िधानको अनसु चू ीिटा कायत अवधकारक्षेत्र र ११बमोविमको साझा अवधकार क्षेत्रवभत्रका ९(
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यिस्था गरे बमोविमका कायतहरू,
 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यिस्था गरे बमोविमका अबय कायतहरू सम्पादन गने तथा
सङघ िा प्रदेक्षले आफ्नो अवधकारक्षेत्र वभत्रको कुनै वबम्य गाउपावलका िा नगरपावलकालाई काननू बनाई
वनक्षेपण गरे को अिस्थामा त्यस्तो कायतहरू ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाको एकि अलिकार क्षेत्र
गाउँपावलका र नगरपावलकाको एकल अवधकारक्षेत्र भनेको संविधानको अनसु चू ी ८ बमोविमको अवधकारक्षेत्र
सम्झनपु छत । यस्तो अवधकारक्षेत्रको प्रयोग गाउपावलका र नगरपावलकाल काननू बनाई गनत सक्छन र सो वबम्यमा
कायतकारी अवधकार समेत प्रयोग गनत पाउँछन ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाको साझा अलिकार क्षेत्र
गाउँपावलका र नगरपावलकाको साझा अवधकारक्षेत्र भनेको संविधानको अनसु चू ीबम ९(ोोविमको अवधकार
सम्झनपु छत । यस्तो अवधकारक्षेत्रको प्रयोग गाउपावलका र नगरपावलकाले काननू बमोविम गनत पाउँछन । साझा
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अवधकारक्षेत्रका वबम्यमा बबने स्थानीय काननू सङघीय तथा प्रदेक्ष काननू सँग बावझनु हुदँ नै । बावझएको खण्डमा
स्थानीय काननू बावझएको हदसम्म बदर र अमाबय हुबछ ।
स्थानीर् सरकारसम्िन्िी कानुनी व्र्वस्थाहरु













स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
अबतर सरकारी विि व्यिस्थापन ऐन, २०७४
कमतचारी समायोिन ऐन, २०७४
रावरयय प्राकृ वतक श्रोत तथा विि आयोग ऐन, २०७४
स्थानीय तह वनिातचन ऐन, २०७४,
स्थानीय तह वनिातचन वनयमािली, २०७४,
स्थानीय तह वनिातचन वनदेवक्षका, २०७४
गाउकायतपावलका तथा नगरकायतपावलका वनिातचन वनदेवक्षका, २०७४
विल्ला समबिय सवमवत वनिातचन वनदेवक्षका, २०७४
स्थानीय तह वनिातचन वििाद वनरुपण वनदेवक्षका, २०७४
स्थानीय तह वनिातचन वनदेवक्षका )कसर तथा सिाय(,
साितिवनक खररद ऐन, २०६३
स्थानीर् तहिे िनाउनपु ने काननू हरू

गाउसभा तथा नगरसभाले अनसु चू ी ८ को गाउपावलका तथा नगरपावलकाको २२ िटा एकल अवधकारक्षेत्रका
वबम्यमा स्थानीय काननू बनाउन पाउँछन । गाउसभा तथा नगरसभाले अनसु वू च ९ सँग सम्बवबधत सङघ, प्रदेक्ष र
स्थानीय तहको साझा अवधकारक्षेत्रका वबम्यमा सङघीय र प्रदेक्ष काननू सँग नबावझने गरी स्थानीय काननू बनाउन
पाउँछन । यसका साथै नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसु ार गाउँपावलका तथा
नगरपावलकाले बनाउनु पने मख्ु य मख्ु य काननू हरू वनम्न बमोविम रहेका छन्ः







कायतविभािन तथा कायतसम्पादन वनयमािली, (धारा २१८)
वनणतय तथा आदेक्ष प्रमाणीकरण सम्बबधी काननू , धारा २१४ )१(
स्थानीय तहमा कर लगाउने सम्बबधी काननू , धारा २२८
स्थानीय तहको आवथतक कायतविवध काननू , धारा २२९
स्थानीय तहको रािस्ि तथा व्ययको अनमु ान सम्बबधी काननू , धारा २३०
कायतपावलकाको बैठक तथा वनणतयसम्बबधी व्यिस्था कायतविभािन तथा कायतसम्पादन वनयमािली
बमोविम हुने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन(, दफा १७ों)
 बयावयक सवमवतसँग सम्बवबधत म्याद तामेली, पक्षहरू उपवस्थत गराउने तथा वमलापत्र गराउने प्रवक्रया,
लगत कट्टा गनेलगायतका कायतविवध, (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा ४९)
 सङघीय काननू ले वनधातरण गरे को आधारभतू वसर्द्ाबत र मापदण्डको अवधनमा रही स्थानीय सेिाको
गठन,
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 सञ्चालन, व्यिस्थापन, सेिाको क्षतत तथा सवु िधा सम्बबधी अबय व्यिस्था सम्बबधमा स्थानीय तहले काननू
बनाउने,
 सम्पवि करमा छुट वदन सक्ने )मापदण्ड(, (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा ११)
 गैरसरकारी सङघ संस्था, उपभोिा सवमवत, सहकारी
 संस्थालगायतका सामाविक तथा सामदु ावयक सङघ संस्थासँगको समबिय सम्बबधी काननू स्थानीय (
सरकार सञ्चालन ऐन, दफा २१)
 गाउपावलका तथा नगरपावलकामा आकवस्मक कोम्
 स्थापना र सञ्चालन सम्बबधी स्थानीय सरकार(
 सञ्चालन ऐन, दफा ७०)
 पदावधकारीको आचारसंवहता बनाई लागू गनत सक्ने, (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा ११२)
 स्थानीय तहको साितिवनक खररद वनयमािली स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन(, दफा ७४)
 संविधान र काननू बमोविम गाउँपावलका र नगरपावलकाको अवधकारक्षेत्र वभत्रका अबय वबम्यहरू ।
स्थानीर् तहको लवत्तीर् अलिकार क्षेत्र र आलथयक कार्यप्रणािी











नेपालको संविधान
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
रावरयय प्राकृ वतक श्रोत तथा विि आयोग ऐन, २०७४
अबतर–सरकारी विि व्यिस्थापन ऐन, २०७४
आवथतक कायतविवध तथा वििीय उिदावयत्ि ऐन, २०७६
विकास सहायता नीवत २०७१
साितिवनक खररद ऐन २०६३
साितिवनक खररद वनयमािली, २०६४
भ्रमण खचत वनयमािली, २०६४
कायत सञ्चालन वनदेवक्षका २०७३, (अथत मबत्रालयले कायातलय प्रयोिनका लावग िारी गरे को)

स्थानीर् तहको लवत्तीर् स्रोत
संविधानमा अनसु चू ीकृ त कायतहरूको सम्पादनका लावग स्थानीय तहको वििीय स्रोतका रुपमा आबतररक आय,
अबतरसरकारी वििीय हस्ताबतरणबाट प्राप्त आय र रािस्ि बाँडफाँडबाट प्राप्त आय हुन । गाउपावलका तथा
नगरपावलकाले काननू बमोविम स्थानीय तहमा तोवकएका कर तथा गैर कर रािस्ि उठाउन सक्छन । कर रािस्ि
भबनाले गाँउपावलका तथा नगरपावलकाले तोवकएको प्रयोिनका लावग लगाइने अवनिायत कर हो । गाउपावलका
तथा नगरपावलकाद्वारा प्रदान गररने विवभबन प्रकारका नागररक सेिा तथा प्रक्षासकीय सेिािापत वलइने सेिा क्षल्ु क,
कुनै िस्तु प्रयोगका लावग अवधकार वदइए िापत वलइने ईिाित दस्तरु , कुनै कागिातको प्रवतवलवपका लावग वलइने
प्रवतवलवप दस्तरु , कुनै कसरु िापत असल्ु ने िररिाना आवदलाई गैरकर रािस्ि भवनबछ । स्थानीय तहको खचतको
आिश्यकता र रािस्िको क्षमताको आधारमा नेपाल सरकार र प्रदेक्ष सरकारबाट गाउपावलका तथा
नगरपावलकाले वििीय समानीकरण अनदु ान, सक्षतत अनदु ान, समपरु क अनदु ान तथा वबक्षेम् अनदु ान प्राप्त गनत
सक्छन ।
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राजस्व सुिार र्ोजना
गाउँपावलका तथा नगरपावलकाले आफूले उठाउने कर र गैर कर रािस्िको अवभबृवर्द्का लावग बनाइने योिनालाई
रािस्ि सधु ार योिना भवनबछ । यसले कर र गैर करको दर र दायरालाई बढाउन मद्दत पग्ु दछ । यस अबतगतत रािस्ि
सम्बबधी नीवत, कायतविवध, सस्ं थागत सरं चना र क्षमता विकाससँग सम्बवबधत सधु ारका वबम्यहरू समेवटएको हुबछ
।
स्थानीर् कर
संविधान बमोविम तोवकएका अवधकारक्षेत्रमा स्थानीय तहले लगाउन पाउने करलाई स्थानीय कर भवनबछ ।
स्थानीय तहको अवधकारक्षेत्रको वबम्यमा स्थानीय काननू र अबय प्रचवलत काननू अनसु ार कर लगाउन पाइबछ ।
स्थानीय तहको अवधकारक्षेत्र बाहेकका क्षेत्रमा कर लगाउन पाइदैन । यसरी स्थानीय तहले लगाउन सक्ने करहरू
वनम्नानसु ार छन्ः
गाउँपावलका तथा नगरपावलकाले लगाउनसक्ने करहरू









सम्पवि कर,
घर िहाल कर,
घर–िग्गा रविरयेक्षन क्षल्ु क,
सिारी साधन कर,
भवू म कर )मालपोत(
मनोरञ्िन कर,
विज्ञापन कर,
व्यिसाय कर

गैर कर
सवं िधान बमोविम तोवकएका अवधकारक्षेत्रमा स्थानीय तहले कर बाहेकका अबय रािस्िका स्रोतहरूलाई गैर कर
भवनबछ । यसरी स्थानीय तहले लगाउन सक्ने गैर करहरू वनम्नानसु ार छन्ः गाउँपावलका तथा नगरपावलकाले
लगाउन सक्ने गैर कर




सेिा क्षल्ु क दस्तरु हरू
पयतटन क्षल्ु क,
दण्ड िररबाना, आवद ।

सम्पत्ती कर
सम्पिी कर भबनाले गाउँपावलका िा नगरपावलकाको क्षेत्रवभत्र कुनै व्यविको स्िावमत्िमा रहेको सम्पणू त घर र
िग्गाको एकीकृ त रुपमा वहसाि गरी लगाइने सम्पिी करलाई िनाउँछ ।
आन्तररक आर् प्रक्षेपण
गाउँपावलका तथा नगरपावलकाले आगामी आको लावग आफूले उठाउने कर र गैर कर क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आयको .ि.
अनमु ानलाई आबतररक आय प्रक्षेपण भवनबछ ।
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स्थानीर् तहिे प्राकृलतक श्रोतको रोर्ल्टी र के न्रीर् राजस्व अन्तगयत मूल्र् अलििलृ ि कर र अन्तःशुल्कको
राजस्विाट
अबतर सरकारी विि व्यिस्थापन ऐन, २०७४ मा रहेको व्यिस्था अनसु ार प्राकृ वतक श्रोतको रोयल्टी र के बद्रीय
रािस्ि अबतगतत मल्ू य अवभबृवर्द् कर तथा अबत्ःक्षल्ु कको रािस्िबाट स्थानीय तहले देहाय बमोविमको अक्ष
ं प्राप्त
गछत न ।
स्थानीर् सलचित कोष
संविधानको धारा २२९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ बमोविम प्रत्येक गाउपावलका र
नगरपावलकामा मल
ू कोम्का रुपमा एक स्थानीय सवञ्चत कोम् रहबछ । स्थानीय सवञ्चत कोम्मा प्राप्त हुन आउने
सबै रकम बैङकमा खाता खोली िम्मा गने र स्थानीय काननू बनाएर रकम खचत गनत वमल्छ ।
स्थानीय सवञ्चत कोम्मा देहाय बमोविमका रकम िम्मा गनतपु छत ्ः











आफूले उठाएको रािस्ि तथा आयबाट प्राप्त रकम,
रािस्ि बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम,
नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदु ान तथा अबय रकम,
प्रदेक्ष सरकारबाट प्राप्त अनदु ान तथा अबय रकम,
कुनै व्यवि, सङघ िा संस्थाबाट प्राप्त रकम,
रावरयय प्राथवमकताको आधारमा गाउपावलका तथा नगरपावलकाको लावग नेपाल सरकारले विदेक्षी
सरकार, वनकाय, सङघसस्ं था िा व्यविबाट वलएको िैदवे क्षक सहायताबाट उपलब्ध गराएको रकम,
अबय गाउपावलका तथा नगरपावलकाबाट प्राप्त अनदु ान तथा अबय रकम,
आबतररक ऋणबाट प्राप्त रकम,
अबय कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम ।

स्थानीर् तहको िैंक खाता सचिािन
सवञ्चत कोम् खाताको हकमा प्रमख
ु प्रक्षासकीय अवधकृ त र लेखा प्रमख
ु तथा खचत खाताको हकमा प्रमख
ु
प्रक्षासकीय अवधकृ त िा वनिले तोके को अवधकृ तस्तरको कमतचारी र लेखा प्रमख
ु िा वनिले तोके को लेखा
समहू को कमतचारीको नामबाट सञ्चालन हुबछ । विल्ला समबिय सवमवतको खाता विल्ला समबिय अवधकारी िा
वनिले तोके को अवधकृ तस्तरको कमतचारी र लेखा प्रमख
ु िा वनिले तोके को लेखाको कमतचारीले गने व्यिस्था
रहेको छ । ज्ञण्ढ। स्थानीय तहको लेखा उिरदायी अवधकृ त को हुबछ ? आवथतक अवधकार प्राप्त अवधकारीले
साितिवनक खचत गदात वनयवमतता, वमतव्ययीता, कायतदक्षता, प्रभािकाररता र औवचत्यता सवु नवित भए नभएको
सम्बबधमा उिर वदनपु ने विम्मेिारी िहन गने अवधकारी नै लेखा उिरदायी अवधकृ त हो । गाउँपावलका तथा
नगरपावलकाको हकमा प्रमख
ु प्रक्षासकीय अवधकृ त र विल्लासभाका हकमा विल्ला समबिय अवधकारी लेखा
उिरदायी अवधकृ त हुबछ । स्थानीय तहको आय व्ययको लेखा राख्ने विम्मेिारी पाएको कमतचारीले ठीक दरुु स्त
तिरले लेखा नराखेको कारणबाट नेपाल सरकार, प्रदेक्ष सरकार िा स्थानीय तहलाई कुनै वकवसमको हानी
नोक्सानी िा क्षवत हुन गएमा त्यसरी पनत गएको हानी नोक्सानी त्यस्तो हानी नोक्सानी गने कमतचारीबाट असल
ु उपर
गनतु पनेछ ।
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स्थानीर् तहिे िौलतक तथा लवत्तीर् प्रलतवेदन
स्थानीय तह, प्रदेक्ष र सङघमा एकै प्रकारको आवथतक प्रणाली हुने हुदँ ा गाउपावलका तथा नगरपावलकाले आफ्नो
कारोबारको लेखा महालेखा वनयबत्रक कायातलयको वसफाररसमा महालेखा परीक्षकबाट स्िीकृ त भए बमोविमको
ढाँचामा नै राख्नु पछत । प्रमख
ु प्रक्षासकीय अवधकृ तले गाउपावलका तथा नगरपावलकाको कोम्बाट खचत भएको
रकमको चौमावसक प्रगवत त्यस्तो अिवध समाप्त भएको पबर वदनवभत्र कायतपावलकाको बैठकमा पेक्ष गनतु पदतछ ।




गाउपावलका, नगरपावलका तथा िडा कायातलयले आफ्नो आय र व्ययको वििरण प्रत्येक मवहनाको सात
गतेवभत्र साितिवनक गनतु पनेछ ।
गाउपावलका तथा नगरपावलकाले स्थानीय सवञ्चत कोम्मा भएको आय व्ययको चौमावसक क्षीम्तकगत
वििरण तयार गरी सङघीय अथत मबत्रालय, प्रदेक्ष अथत मबत्रालय, सङघीय मावमला तथा सामाबय प्रक्षासन
मबत्रालय तथा रावरयय प्राकृ वतक स्रोत तथा विि आयोगमा पठाउनु पछत ।

स्थानीर् तहको आर्, व्र्र्, र्ोजना तथा कार्यक्रमको खियको सावयजलनकरण
प्रमख
ु प्रक्षासकीय अवधकृ तले गाँउपावलका तथा नगरपावलकाको कोम्बाट खचत भएको रकमको चौमावसक प्रगवत
त्यस्तो अिवध समाप्त भएको पबर वदनवभत्र कायतपावलकाको बैठकमा पेक्ष गनतपु छत । गाँउपावलका, नगरपावलका
तथा िडा कायातलयले आफ्नो आय र व्ययको वििरण प्रत्येक मवहनाको सात गतेवभत्र साितिवनक गनतु पनेछ
। गाँउपावलका तथा नगरपावलकाले स्थानीय सवञ्चत कोम्मा भएको आय व्ययको चौमावसक क्षीम्तकगत वििरण
तयार गरी सङघीय अथत मबत्रालय, प्रदेक्ष अथत मबत्रालय, सङघीय मावमला तथा सामाबय प्रक्षासन मबत्रालय तथा
रावरयय प्राकृ वतक श्रोत तथा विि आयोगमा पठाउनु पनेछ ।
महािेखा परीक्षकिाट िएको िेखापरीक्षणिाट िेरूजू सोको प्रलतकृर्ा
लेखापरीक्षणबाट औल्ं याइको बेरूिल
ु ाई वनयवमत गनत आिश्यक पष्टु याईका लावग महालेखा परीक्षकको
कायातलयलाई प्रवतवक्रया वदनपु छत । लेखापरीक्षणको प्रारवम्भक प्रवतिेदन प्राप्त भएको वमवतले ३१ वदनवभत्र
लेखापरीक्षण गने वनकाय समक्ष बेरूिु वनयवमत गने सम्बबधमा स्पष्ट प्रवतकृ या पेक्ष गनतपु छत ।
काननू बमोविमको प्रकृ या परू ा नगरी, प्रमाण नप¥ु याई, अवधकार प्राप्त अवधकारीको स्िीकृ ती िेगर खचत भएको भनी
लेखापरीक्षणबाट औल्ं याइएको रकमलाई बेरूिु भवनबछ । म्याद नाघेको पेश्की बेरूि,ु बढी रकम भि
ु ानी भए असल
ू
उपर गनतु पने बेरूि,ु वनयम बमोविमको प्रवक्रया नपु¥याई खचत गरे कोमा वनयवमत गनतपु ने बेरूिु र लेखाको वसर्द्ाबत
विपरीत खचत गरे कोमा सैर्द्ावबतक बेरूिु हुबछ । बेरूिक
ु ो अवभलेख सम्बवबधत स्थानीय तहको आावथतक प्रक्षासन
क्षाखा प्रमख
ु को विम्मेिारीमा सरु वक्षत साथ राख्नु पनेछ । स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्ययको अवबतम
लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गराउनु पछत । साथै स्थानीय तहले काननू बमोविम आफ्नो आय र व्ययको
आबतररक लेखापरीक्षण समेत गराउनु पछत । आबतररक लेखापरीक्षणले औँल्याएका कै वफयत सम्बवबधत अवधकारीले
अवबतम लेखापरीक्षण हुनभु बदा अगािै सम्परीक्षण गराउनु पने र आबतररक लेखापरीक्षणको एक प्रवत अवबतम
लेखापरीक्षणका लावग खवटने डोर िा महालेखा परीक्षकले तोके को व्यवि िा वनकायलाई उपलब्ध गराउनु पछत ।

स्थानीर् तहको राजस्व परामशय सलमलत
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ६१ बमोविम देहाय बमोविमका पदावधकारी रहेको स्थानीय तहको
रािस्ि परामक्षत सवमवत गठन गनतपु ने हुबछ्ः
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१ उपाध्यक्ष िा उपप्रमख
– संयोिक
ु .
२ प्रमख
–सदस्य
ु प्रक्षासकीय अवधकृ त .
३कायतपावलकाले तोके को कायतपावलकाका . सदस्य मध्येबाट १ िना मवहलासवहत
दईु िना सदस्य –सदस्य
४वनिी क्षेत्रको उद्योग िावणज्य सम्बबधी . माबयताप्राप्त सस्ं थाको गाउँों िा नगर
तहको अध्यक्ष िा वनिले तोके को प्रवतवनवध –सदस्य
१घरे लु तथा साना उद्योग सम्बबधी . माबयताप्राप्त सस्ं थाको नगर िा गाउँों तहको –
सदस्य अध्यक्ष वनिले तोके को प्रवतवनवध
६कायतपावलकाको रािस्ि महाक्षाखा ., विभाग िा क्षाखा प्रमख
–सदस्यसवचि
ु
श्रोत अनुमान तथा िजेट सीमा लनिायरण सलमलत
स्थानीय तहको श्रोत साधनको अनमु ान तथा बिेट सीमा वनधातरण गनत एक श्रोत अनमु ान तथा बिेट सीमा वनधातरण
सवमवतको गठन गनतपु छत । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ६६ बमोविम स्थानीय तहको श्रोत अनमु ान
तथा बिेट सीमा वनधातरण सवमवतमा वनम्नानसु ार सदस्यहरू रहबछन ।
क अध्यक्ष िा प्रमख
– संयोिक
ु .
ख उपाध्यक्ष िा उपप्रमख
ु . – सदस्य
गअध्यक्ष िा प्रमख
ु ले कायतपावलकाका सदस्यहरू मध्येबाट तोके को मवहला ., दवलत िा अल्पसङख्यकबाट
प्रवतवनवधत्ि हुने गरी िवढमा चार िना – सदस्य
घ गाउपावलका िा नगरपावलकाको प्रमख
ु प्रक्षासकीय अवधकृ त . – सदस्य सवचि
उवल्लवखत सवमवतले श्रोतको अनमु ान गदात रािस्ि परामक्षत सवमवतको प्रवतिेदन समेतलाई आधार वलई आगामी
आवथतक बम्तमा प्राप्त हुने आबतररक आम्दानीको अनमु ान गनतपु छत । साथै नेपाल सरकार तथा प्रदेक्ष सरकारबाट
वििीय हस्ताबतरण, अनदु ान तथा रािस्ि बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकमको पवन अनमु ान गनतपु छत । यवद सोको खाका
र मागतदक्षतन प्राप्त भई नसके को भएमा गत आतथा रािस्ि बाँ मा भएको वििीय हस्ताबतरण.ि.डफाँडको आधारमा
आगामी आवथतक िम्तको श्रोतको अनमु ान गनतपु छत । स्रोत अनमु ानको आधारमा बिेटको सीमा वनधातरण हुने
भएकोले प्राप्त गनत सवकने श्रोत मात्र अनमु ान गनत उपयि
ु हुबछ ।
सिामा िालषयक िजेट प्रस्तुत गदाय पेश हुने दस्तावेज
सभामा बाावोम्तक बिेट पेक्ष गदात देहायका दस्तािेि तथा वििरणहरू तयार गरी पेक्ष गनतपु छत ्ः
 आवथतक विधेयक )प्रस्तावित रािस्ि तथा करका दरहरूको प्रस्ताि सवहत(
 विवनयोिन विधेयक
 बावम्तक नीवत तथा कायतक्रम
 गत आ.ि.को यथाथत, चालू आ.ि.को संक्षोवधत आय व्यय वििरण तथा आगामी आ.ि.को अनमु ावनत आय
व्ययको वििरण
 बावम्तक विकास कायतक्रम )आयोिना तथा कायतक्रमको वििरण समेत(
 आगामी तीन आ.ि.को मध्यमकालीन खचत संरचना अनमु ान ) MTEF )
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स्थानीर् तहको िजेट सिािाट स्वीकृत
बिेट तथा कायतक्रम तिमतु ा सवमवतले प्रस्ताि तयार गरी सके पिात कायतपावलकामा पेक्ष गनतपु छत । बिेट प्रस्तािलाई
कायतपावलकाबाट स्िीकृ त गरी उपाध्यक्ष िा उपप्रमख
ु िा कायतपावलकाको कुनै सदस्यले असार १० गते वभत्रै सभामा
पेक्ष गनतपु छत । सभामा बिेट पेक्ष भएको ११ वदनवभत्रै सम्पणू त छलफलको काम सम्पबन गने गरी सभाले कायततावलका
बनाएर पेक्ष भएको िावम्तक नीवत तथा कायतक्रम र आय व्ययको वििरण मावथ छलफल सम्पबन गरी बिेट पाररत
गनतपु छत िा पाररत हुन नसके मा सझु ािसवहत कायतपावलकामा वफतात पठाउनपु छत । त्यसरी सझु ािसवहत कायतपावलकामा
बिेट वफतात भएमा सो उपर कायतपावलकाले पररमाितन सवहत िा त्यस्तो गनतपु ने नदेवखएमा कारण सवहत १ वदनवभत्र
पनु ्ः सभामा पेक्ष गनतपु छत । यसरी पनु ्ः पेक्ष भएको बिेट प्रत्येक बम्तको असार मसाबतवभत्र सभाले पाररत गररसक्नु
पछत ।
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"सरकारी कारोबार निर्दे शिका, २०७६" बमोशि स्थािीय तहको सरकारी कारोबार
सञ्चालि तथा व्यवसस्थानि सम्बन्धी मुख्र् व्र्वस्थाहरु
िेनालको िासकीय स्वसरुनमा आएको नररवसततिसँगै सं घ, प्रर्दे ि र स्थािीय गरी तीिैं तहका
लानग अिुकुल हुिे गरी सरकारी कारोबारको बैंङ्किङ क्षेत्रमार्तत सम्नार्दि गिुन
त िे कायत बैज्ञानिक र
आधुनिक ढं गबाट व्यवसस्थानि गिे उद्देश्यले िेनाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार निर्दे शिका, २०७१
खारे ि गरी महाले खा नियन्त्त्रक कायातलयको सहमनतमा "सरकारीकारोबार निर्दे शिका, २०७६" नमनत
२०७६ असोि १७ बाट लागु गरे को छ । उक्त सन्त्र्दर्तमा िेनाल राष्ट्र बैं क, बैंङ्ककङ कायातलय,
सरकारी ले खा र्ाँटको नत्र सं ख्या स३.ले ./मका.नि.ले ../२५/०७६७७/, नमनत २०७६ ०१/०७/
कोो नत्रबाट "सरकारी कारोबार निर्दे शिका, २०७६" ले प्रर्ावस नािे सरकारी निकायहरुको सरकारी
कारोबार सम्बन्त्धी महाले खा नियन्त्त्रक कायातलयबाट यसअशघ र्एका नररनत्र, निर्दे िि र कायतङ्कवसनध
आदर्द समेतमा वसततमाि सरकारी कारोबार निर्दे शिका, २०७६ अिुरुन मेल खािे गरी व्यवसस्थानिको
लानग अिुरोध र्ई आएकोर नमनत २०७६/०८/०६को िेनाल सरकार अथत मन्त्त्रीस्तरीय निर्तयािुसार
सरकारी कारोबार निर्दे शिका, २०७६ अिुसार स्थािीय तहको सरकारी कारोबार व्यवसशस्थत गित
तननसल बमोशिम गिुत गराउिु हुि अिुरोध छ ।
१.

सरकारी कारोबारमा प्रयोग हुिे खाताहरु : िेनाल सरकारको निर्दे िि अिुसार बैंकहरुमा खोनलिे तीिै तह (िेनाल सरकार, प्रर्दे ि

सरकार र स्थािीय तह) का खाताहरुलाई मूलतः सािेनतक रुनमा क्रमिः "क", "ख" र "ग" गरी
तीि समूहमा ङ्कवसर्ािि गररएको छ । सािेनतक अक्षरको आधारबाट िै िेनाल सरकार, प्रर्दे ि सरकार
र स्थािीय तहका खाताहरु छु ङ्कििे गरी खाताको िीर्तक अगाडी उनरोक्त सािेनतक अक्षरहरु अनिवसायत
रुनमा प्रयोग गिुन
त िे व्यवसस्थासरकारी कारोबार निर्दे शिका, २०७६ ले गरे को छ। स्थािीय तहको
सरकारी कारोबारमा प्रयोग हुिे "ग" समुहका खाताहरुको ङ्कवसवसरर् यस प्रकार रहे को छ ।
२.

स्थािीय तह खाताहरु तथा सञ्चालि ङ्कवसनध :“ग” खाता सम्बन्त्धी सरकारी कारोबार गित स्वसीकृनत प्राप्त बैंक िाखाहरुले स्थािीय तह

अन्त्तगतत महािगरनानलका, उनमहािगरनानलका-, िगरनानलका र गाँउनानलकाको आनथतककारोबार
सञ्चालि गित निम्ि बमोशिमको स्थािीय तह “ग” समुहको खाताहरु सम्बशन्त्धत कोर् तथा ले खा
नियन्त्त्रक कायातलयबाट नसर्ाररस तथा र्दस्तखत प्रमाशर्तर्ई आएननछ खोली दर्दिु नर्दतछ ।
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स्थािीय तहमा निम्िािुसार खाताहरु रहिे छि्:
ग 1-स्थािीयतह रािस्वस खाता
ग 1.1-आन्त्तररक रािश्व खाता
ग 1.1-बाँडर्ाँडबाट प्राप्त रािश्व खाता
ग 1.1-आन्त्तररक अिुर्दाि खाता
ग 1.1-वसैर्देशिक सहायता अिुर्दाि खाता
ग 1.1-ङ्कवसत्तीय व्यवसस्था तथा ऋर्

खाता

ग 1.1.1-सेयर नबक्री प्रानप्त
ग 1.1.1-ऋर् (साँवसा) ङ्कर्तात प्रानप्त
ग 1.1.1-आन्त्तररक ऋर् प्रानप्त
ग 1.1.1-वसैर्देशिक ऋर् प्रानप्त
ग स्थािीय तह कोर् खाता ४ग ४.1-स्थािीय तह सं शित कोर् खाता
ग-1 स्थािीय तह रािस्वस खाताहरु :स्थािीय तहले प्राप्त गिे सबै प्रकारका रािस्वस, अिुर्दाि तथा ङ्कवसत्तीय व्यवसस्था बानतको
रकमहरु िुरुमा यस समुह अन्त्तगततकासम्बशन्त्धत खातामा िम्मा गिुत नर्दतछ । यी खाताहरु रकम
िम्मा गित मात्र नमल्िे तर खित ले ख्न िनमल्िे खाता (Nonoperative Accounts ) हुि ् । यी
खाताहरुको लानग िेकबुक िारी गिुत हुँर्दैि ।यस अन्त्तगततका खाताहरुबाट सम्बशन्त्धत स्थािीय
तहको

अनधकारप्राप्त

खाता

सञ्चालकहरुको

ु
सं यक्त

र्दस्तखत

रहे कोबैंक

आर्दे ि

बमोशिम

आवसश्यकतािुसारस्थािीय सशञ्चत कोर् खातामा रकमट्रान्त्सर्र गिुत नर्दतछ ।आनथतक वसर्तको अन्त््यमा
गस्थािीय 1.1-अन्त्तगततका खाताहरुमा रहे का मुहर्दात िुन्त्य हुिे गरी यी खाताहरुबाट रकम ग १तह सशञ्चत कोर् खातामा ट्रान्त्सर्र गरी ङ्कहसाब नमलाि गिुत नर्दतछ । योी खाताहरुको सञ्चालकको
रुनमा सम्बशन्त्धत स्थािीय तहका कायतकारी प्रमुख र आनथतक प्रिासि िाखाको प्रमुख रहिेछि् ।
२.1. ग-1.1 आन्त्तररक रािस्वस खाता :स्थािीय तहले प्राप्त गिे प्रिनलत रािस्वस सं केत अिुसार सम्नुर् त कर (रािस्वस सं केत ११
बाट सुरु हुिे रािस्वस िीर्तकहरु) तथा अन्त्य रािश्व(रािस्वस सं केत १४ बाट सुरु हुिे
रािस्वसिीर्तकहरु) यस खातामा िम्मा गिुत नर्दतछ । साथै, स्थािीय तहलाई बेरुिू तथा गत वसर्तको
िगर्द मुहर्दात तथा अन्त्य प्रानप्त वसानत प्राप्त हुिे (रािस्वस सं केत १५ बाट िुरु हुिे रािस्वस िीर्तकहरु)
सम्नुर्त रकम समेत यसै खातामा िम्मा गिुत नर्दतछ ।प्रिनलत कािूि बमोशिम स्थािीय
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तहकोक्षेत्रानधकारनर्त्र रहे का रािस्वसका स्रोतहरुबाट प्राप्त हुिे रािस्वस रकम यस खातामा िम्मा गिुत
नर्दतछ ।यस खाताअन्त्तगतत रकम सं कलि हुिे रािस्वस िीर्तकहरु यस प्रकार रहे का छि् ।
रािस्वस िीर्तकहरु:
रािश्व संकेत रािश्व िीर्तक
११३१३

एकीकृतसम्नशत्त कर

११३१४

र्ूनमकरमालनोत/

११३२१

घरवसहाल कर

११३२२

वसहालङ्कवसटुरी कर

११४५२

१४२१२

कर

अन्त्यमिोरन्त्िि कर

११६११

व्यवससायले र्ुक्तािी गिे

११६३१

१४२११

नुवसातधारसेवसाको उनयोगमा लाग्िे

११४७९

११६२१

रािश्व संकेत रािश्व िीर्तक
कृङ्कर्उ्नार्दिको नबक्रीबाट प्राप्त
रकम

सरकारीसम्नशत्तको नबक्रीबाट प्राप्त
रकम

१४२१३

अन्त्यनबक्रीबाट प्राप्त रकम

१४२१६

नििी धारावसानतको िुल्क

१४२१७

िहर तथाकुलो उनयोग वसानतको
िुल्क

१४२१८

ङ्कवसद्युतसेवसा िुल्क

कर

१४२१९

अन्त्य सेवसािुल्क तथा नबक्री

कृङ्कर् तथानिुिन्त्य व्यवससायको

१४२२१

न्त्याङ्कयकर्दस्तुर

१४२२३

शिक्षाक्षेत्रको आम्र्दािी

१४२२४

नररक्षािुल्क

१४२२५

यातायातक्षेत्रको आम्र्दािी

१४२२९

अन्त्यप्रिासनिक सेवसा िुल्क

१४२४१

नाङ्ककतङिुल्क

१४२४२

िक्सानासर्दस्तुर

व्यवससायवसाहेकअन्त्यले र्ुक्तािी गिे

कारोबारमा लाग्िे कर

११६३२

अखेटोनहारमालाग्िे कर

११६९१

अन्त्य कर

१४१११

ङ्कवसशत्तयनिकायबाट प्राप्त व्याि

१४११२

व्यानारीकनिकायबाट प्राप्त व्याि

१४११३

औद्युनगकनिकायबाट प्राप्त व्याि

१४११४

सेवसामुलकनिकायबाट प्राप्त व्याि

१४११९

अन्त्यनिकायबाट प्राप्त व्याि

१४२४३

नसर्ारीसर्दस्तुर

१४१२१

ङ्कवसत्तीयनिकायबाट प्राप्त लार्ांि

१४२४४

व्यशक्तगतघटिा र्दतात र्दस्तुर

१४१२२

व्यानाररकनिकायबाट प्राप्त लार्ांि

१४२४५

िाताप्रमाशर्त र्दस्तुर

१४१२३

औद्युनगकनिकायबाट प्राप्त लार्ांि

१४२४९

अन्त्यर्दस्तुर

१४१२४

सेवसामुलकनिकायबाट प्राप्त लार्ांि

१४२५३

व्यावससायरशिष्ट्रेिि र्दस्तुर

१४१२९

अन्त्यनिकायबाट प्राप्त लार्ांि

१४२५४

रे नडयो एर्एम सं िालि र्दस्तुर

सरकारीसम्नत्तीको बहालबाट प्राप्त

१४२६२

ङ्कवसद्युतसम्वसन्त्धी र्दस्तुर

१४२६३

िलश्रोतसम्वसन्त्धीअन्त्य र्दस्तुर

१४२६५

अन्त्यक्षेत्रको आय

१४१५१

आय

१४१९१

नयतटििुल्क

१४१९२

नर्दयात्रािुल्क
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रािश्व संकेत रािश्व िीर्तक
१४३११

न्त्याय र्दण्डिररवसािा र िर्त

१४३१२

प्रिासनिकर्दण्ड िररवसािा र िर्त

१४३१३

धरुटीसर्दरस्याहा

१४४११

िालुहस्तान्त्तरर्

१४४२१

नुशँ िगतहस्तान्त्तरर्

१४५११

बीमा र्दावसीप्राप्ती

१४५२१

प्रर्दुर्र्नियन्त्त्रर् िुल्क

१४५२९

अन्त्यरािश्व

१४५३१

सरकारी घरिग्गा गुडङ्कवसल
नबक्रीबाट प्राप्त रकम

१४६११

व्यवससायकर

१५१११

बेरुिु

१५११२

निकासाङ्कर्तात

१५११३

अिुर्दािङ्कर्तात
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मानथ उल्ले शखत रािस्वस िीर्तकहरुको वसगीकरर् र व्याख्या तथा अन्त्य व्यवसस्था िेनाल सरकारले
स्वसीकृनत गरे कोप्रिनलत एकीकृत आनथतक सं केत तथा वसगीकरर् र व्याख्याबमोशिम हुिेछ।
(हाल सशञ्चत कोर्को सम्नूर् त आम्र्दािी मध्ये आन्त्तररक रािश्व वसानतको रकम एकीि गरी यस
खाताको कारोबारमा समावसेि गिुत नर्दतछ ।)
२.2. ग-1.2 बाँडर्ाँडबाट प्राप्त रािस्वस खाता :अन्त्तर सरकारी ङ्कवसत्त व्यवसस्थानि ऐि,1 को र्दर्ा 1412, ७र 6 को व्यवसस्था बमोशिम
स्थािीय

तहलाई

रािस्वस

बाँडर्ाँड

नश्चात

प्राप्त

हुिे

रकम

यस

खातामा

िम्मा

गिुत

नर्दतछ । िेनाल सरकारबाट प्राप्त हुिे मूल्यअनर्वसृङ्कि कर तथा आन्त्तररक उ्नार्दिमा सिलि र्एको
अन्त्तिुल्क बाँडर्ाँड गरी स्थािीय तहमा नठाइएको रकम, प्राकृनतक स्रोतको उनयोगमा सिलि
हुिे रोयल्टी बाँडर्ाँड गरी स्थािीय तहमा नठाइएको रकम, प्रर्दे ि तहबाट यातायात क्षेत्रमा सं कलि
हुिे रािस्वस बाँडर्ाँड गरी स्थािीय तहमा नठाएको रकम, घरिग्गा रशिष्ट्रेसि र्दस्तुर बाँडर्ाँड गरी
स्थािीय तहलाई प्राप्त रकम तथा स्थािीय तह आर्ैले सिलि गरी बाँडर्ाँड नश्चात प्राप्त गिे
रािस्वस रकमलाई यस खातामा बाँडर्ाँड र्ईप्राप्त हुिेसम्बशन्त्धत रािस्वस िीर्तकमा ले खािि गरी
िम्मा गिुत नर्दतछ ।यस खातामाअन्त्तगतत सं कलि हुिेबाँडर्ाड र्ई आउिे रािस्वस िीर्तकहरु यस
प्रकार रहे का छि् ।
रािस्वस िीर्तकहरु :-
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रािस्वस

सं केत
११३१५
११४११
११४२१
११४५६
११४७१

रािश्व िीर्तक
घर िग्गारशिस्ट्रेिि र्दस्तुर
बाँडर्ाँडर्ई प्राप्त हुिे मूल्य
अनर्वसृङ्कि कर

बाँडर्ाँडर्ई प्राप्त हुिे अन्त्तिुल्क
बाँडर्ाँडबाटप्राप्त हुिे सवसारी साधि
कर

बाँडर्ाँडबाटप्राप्त हुिे मिोरन्त्िि

११४७२

कर
बाँडर्ाँडबाटप्राप्त हुिे ङ्कवसज्ञानि कर

१४१५३

बाँडर्ाँडर्ई प्राप्त वसि रोयल्टी

१४१५४
१४१५५
१४१५६
१४१५७
१४१५८
१४१५९
१४१९१

बाँडर्ाँडर्ई प्राप्त खािी तथा खनिि
सम्बन्त्धी रोयल्टी

बाँडर्ाँडर्ै प्राप्त िलश्रोत सम्बन्त्धी
रोयल्टी

बाँडर्ाँडर्ै प्राप्त ङ्कवसद्युत सम्बन्त्धी
रोयल्टी
बाँडर्ाँडर्ै प्राप्त र्दहत्तर वसहत्तर
ङ्कवसक्रीबाट प्राप्त हुिे आय

बाँडर्ाँडर्ै प्राप्त नवसततारोहर्
वसानतको रोयल्टी

अन्त्यश्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी
नयतटििुल्क

मानथ उल्लेशखत रािस्वस िीर्तकहरुको वसगीकरर् र व्याख्या तथा अन्त्य व्यवसस्था िेनाल सरकारले स्वसीकृत
गरे कोप्रिनलत एकीकृत आनथतक सं केत तथा वसगीकरर् र व्याख्या बमोशिम हुिेछ ।
(हाल सशञ्चत कोर्को सम्नूर् त आम्र्दािी मध्ये बाँडर्ाँडबाट प्राप्त रािस्वसवसानतको रकम एकीि गरी यस खाताको
कारोबारमा समावसेि गिुत नर्दतछ ।)
ग-४ स्थािीय तह कोर् खाता :ग ४1.-स्थािीय तह सशञ्चत कोर् खाता :यो खाता सम्बशन्त्धत स्थािीय तहको सम्नूर्त आम्र्दािी / खितको शस्थनत र्दे शखिे केन्त्रीय मुल खाता हो
। स्थािीय तहलाई िेनाल सरकार र प्रर्दे ि सरकारबाट प्राप्त हुिे अिुर्दाि तथा अन्त्य िुिसुकै स्रोतबाट प्राप्त
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हुिे आम्र्दािी रकम यस खातामा िम्मा गिुत नर्दत छ ।यस खातमा ग.१ समुहकासम्बशन्त्धत खाताहरु(ग 1.1आन्त्तररक रािश्व खाता, ग 1.1-बाँडर्ाँडबाट प्राप्त रािश्व खाता, ग 1.1-आन्त्तररक अिुर्दाि खाता, ग 1.1वसैर्देशिक सहायता अिुर्दाि खातार ग 1.1-ङ्कवसत्तीय व्यवसस्था तथा ऋर् खाताहरु)बाट रकम ट्रान्त्सर्र र्ई आएमा
िम्मा गिुत नर्दतछ । तरअवस उप्रान्त्तग.१ समुहकायस्ता ङ्कवसनर्न्न खाताहरुमा िम्मा हुि ु निे रकम सोझै यस ग४.1स्थािीय तह सशञ्चत कोर् खातामा िम्मा गिुत हुँर्दैि । स्थािीय सशञ्चत कोर्मासर्ाले स्वसीकृत गरे को बिेट
बाङ्कहरका आम्र्दािी प्राप्त र्एमा ङ्कवसङ्कवसध खाताहरु (ग.२.७ ङ्कवसङ्कवसध खित खाता वसा ग.५.१ ङ्कवसङ्कवसध कोर्
समूहकाखाता)मा आम्र्दािी गरी सोही खाताबाट खित ले ख्न ु नर्दतछ ।
यसस्थािीय तह सशञ्चत कोर् खाताबाट स्थािीय तहलाई बिेटबाँडर्ाँडतथा स्वसीकृत कायतक्रम अिुसार
कायत सञ्चालिको लानग आवसश्यक निे रकम ग1.-वसा ग 1.१-२, ग1.-वसा ग 1.३-४ र ग1.-वसा ग 1.५-६
खातामा निकासा दर्दिु वसा ट्रान्त्सर्र गिुत नर्दतछ ।यस खाताको सञ्चालि िेक मार्तत गिुत हुँर्दैि ।
स्थािीय सशञ्चत कोर् खाताबाटरकम ट्रान्त्सर्र गर्दातखाता सञ्चालकको रुनमा रहे का सम्बशन्त्धत स्थािीय
ु र्दस्तखतको बैंक आर्दे ि बमोशिम रकम ट्रान्त्सर्र
तहका कायतकारी प्रमुख र आनथतक प्रिासि िाखाको सं यक्त
गररदर्दिु नर्दतछ ।
मथानीय

तह

सस्चचत

कोर्

िाता

एक

मथानीय

तहको

लानग

एउटा

मात्रहुनु

पदघ छ । त्तवगतमा त्तवत्तवध कारर्ले फरक-फरक बैंक वा एउटै बैंकमा पनन एकभन्दा बढी मथानीय सस्चचत कोर्
िाता रहे को भएमा महालेिा ननयन्त्रक कायाघलयको सहमनतमा नेपाल राि बैंकबाट मवीकृ त प्राप्त बैंकमा एउटा
मात्र मथानीय सस्चचत कोर् िाता रािी तत्काल अन्य मथानीय सस्चचत कोर् िातामा रहे को मौज्दात ट्रान्सफर
गरी बन्द गनुघ पदघ छ ।
र्ग 6-स्थानीर् तह क्तवभाज्र् कोर् खाता :ग 6.1-स्थािीय तह ङ्कवसर्ाहय कोर् खाता :स्थािीय तहमा सिलि हुिे बाँडर्ाँड गिुन
त िे रािस्वसबाँडर्ाँड हुि ु अगावसै यस खातामा िम्मा गिुत नर्दतछ
।स्थािीय तहले

बाँडर्ाँड हुिनु िे

रािश्वनियमािुसार स्थािीय तह तथा सम्बशन्त्धत प्रर्दे िका लानग

बाँडर्ाँडर्एननछ(गरी)सम्बशन्त्धत तहकोसम्बशन्त्धत खातामा रकम िम्मा गिे प्रयोििको लानगमात्र यस खाताबाट
खित गररिेछ। यसङ्कवसर्ाहय कोर्खातामा सं कलि हुिेरािस्वस िीर्तकहरु यस प्रकार रहे का छि् । यस खाताबाट
िेकमार्तत रकम ट्रान्त्सर्र गिुत नर्दतछ । यस खाताको सञ्चालि प्रमुख प्रिासकीय अनधकृत र आनथतक प्रिासि
ु र्दस्तखतबाट हुन्त्छ ।
िाखा प्रमुखको सं यक्त
रािस्वस िीर्तकहरु :-
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रािश्व संकेत

रािश्व िीर्तक

३३३४२

मिोरन्त्िि कर

३३३४३

ङ्कवसज्ञानि कर

३३३४४

घर िग्गा रशिष्ट्रेिि िुल्क

३३३६६

र्दहत्तर बहत्तर िुल्क

33333

अन्त्य बाँडर्ाँड हुिे रािश्व सं कलि

मानथ उल्लेशखत रािस्वस िीर्तकहरुको वसगीकरर् र व्याख्या तथा अन्त्य व्यवसस्था िेनाल सरकारले स्वसीकृनत
गरे कोप्रिनलत एकीकृत आनथतक सं केत तथा वसगीकरर् र व्याख्या बमोशिम हुिेछ ।
(हालसम्म स्थािीय तहको ङ्कवसर्ाहय कोर् ग.४.२ समूहमा रहे को रकम यस (ग 6.1-स्थािीय तह ङ्कवसर्ाहय कोर्
खाता) खातामा ट्रान्त्सर्र गिुत नर्दतछ ।)
३. रािस्वस तथा सरकारी खाता सञ्चालि सम्बन्त्धी व्यवसस्था :३.1. रािस्वस िीर्तक वसनगतकरर् :सामान्त्य रुनमा रािस्वस िीर्तक र्न्नाले आधार िीर्तक, मुल िीर्तक र उन िीर्तक समेत बुशझन्त्छ।
रािस्वस सं केत िम्वसरको अन्त््यमा ३ वसटा िुन्त्य र्एका रािस्वस िीर्तकलाई आधार िीर्तक , सं केत िम्वसरको
अन्त््यमा २ वसटा िुन्त्य र्एका रािस्वस िीर्तकलाई मुल िीर्तक, सं केत िम्वसरको अन्त््यमा एउटा मात्र िुन्त्य
र्एका रािस्वस िीर्तकलाई िीर्तक र अन्त््यमा १ र्दे शख ९ सम्म अंक र्एका रािस्वस िीर्तकलाई उनिीर्तक
र्निन्त्छ

।

रािस्वस

रकम

उन

िीर्तकमा

मात्र

िम्मा

गित

नमल्छ

।

िस्तै

१११११,

११११२,११४४१,१३१११, १४१११, ३३३१५, १५१११ आदर्द।
११ बाट सुरु र्एका रािस्वस मुल िीर्तक र उनिीर्तकहरु कर रािस्वसका उनिीर्तकहरु हुि ् । १३
बाट सुरु र्एका रािस्वस मुल िीर्तक र उनिीर्तकहरु अिुर्दाि रािस्वसका उनिीर्तकहरु हुि ् ।१४ बाट सुरु
र्एका रािस्वस मुल िीर्तक र उनिीर्तकहरु अन्त्य रािस्वसका उनिीर्तकहरु हुि ् ।१५ बाट सुरु र्एका रािस्वस
उनिीर्तकहरु बेरुिु(11111),निकासा ङ्कर्तात(11111),अिुर्दाि ङ्कर्तात(11111) उनिीर्तकहरु हुि ् ।यी िीर्तकमा
िम्मा र्एको रािस्वस सम्बशन्त्धत तहको सरकारको रािस्वस तथा अिुर्दाि खातामा िम्मा गिुत नर्दतछ । ३३
बाट िुरु र्एका रािस्वस मुल िीर्तक, िीर्तक र उन िीर्तकहरु बाँडर्ाँड हुि रािस्वसका उनिीर्तकहरु रहे का
छि्। यस उनिीर्तकमा िम्मा र्एका रािस्वस रकम सम्बशन्त्धत तहको ङ्कवसर्ाहय कोर्मा िम्मा गिुत नर्दतछ।
रािस्वस िीर्तकको वसगीकरर् र व्याख्या तथा अन्त्य व्यवसस्था िेनाल सरकारले स्वसीकृनत गरे को एकीकृत आनथतक
सं केत तथा वसगीकरर् र व्याख्या बमोशिम हुिेछ ।
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३.2. रािस्वस र्ुिर :स्थािीय तहको रािस्वस खातामा िम्मा हुिे रािस्वस र्ुिर अिुसूिी २४ मा उल्ले शखत िमुिा बमोशिम
२ प्रनत हुिेछ । यसलाई र्दाशखला र्ारम (Deposit Slip) र्नििेछ । र्दाशखला र्ारम छनाई गर्दात ८ अंकको
र्ारम िम्वसर रहिे गरी छनाई गिुत निेछ । रािस्वस रकम िम्मा गिे व्यशक्त वसा सं स्थाले सो र्ुिरमा उल्ले ख
र्एका सबै ङ्कवसवसरर् र्री तोकीएको बैंकमा िम्मा गिुत निेछ । बैंकले रकम बुझीनलई सहीछान गरे नछी मात्र
सो छनाई प्रनत र्ुिर प्रमाशर्त हुिेछ ।
रािस्वस र्ुिरमा उल्ले शखत ङ्कवसवसरर् र्िे तररका
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क्र.सं .
१
२
३

ङ्कवसवसरर्
रािस्वस खाता रहे को बैं कको
िाम
खाता िं
र्दाशखला र्ारम (Deposit Slip)
िं

व्याख्या
ु िे ।
र्ुिर छनाएको बैं कको िाम प्रष्टसँग छाङ्कनएको हुिन
बैं कमा रहे को रािस्वस खाता िम्बर प्रस्टसँग छाङ्कनएको हुिनु िे ।
र्दाशखला र्ारम र्र्दात र्ुिर िम्बर छाङ्कनएको र्ुिर मात्र प्रयोग गिे।

४

नमनत

५

रािस्वस सिलि र्एको प्रर्दे ि

६

शिल्ला

७

स्थािीय तह

८

प्रयोिि

९

कायातलय कोड

रािस्वस र्दाशखला हुिे स्थािीय तहको कोड िम्बर लेख्न ु नर्दतछ ।

१०

कायातलयको िाम

रािस्वस र्दाशखला हुिे स्थािीय तहको िाम र ठे गािा लेख्न ु नर्दतछ

११

रािस्वस िीर्तक िं

१२

र्दाशखला र्एको रकम रु बिमा
र अक्षरमा

१३

आय वसर्त

१४

स्रोतमा कर किी

१५

र् ुक्तािीको प्रकार

१६

िेक / ड्राफ्ट िं

१७

िारी गिे बैं क र िाखा

१८

र्दाशखला गिे र्मत / व्यशक्तको
िाम

१९

ठे गािा / र्ोि िं समेत

२०

भ्याट / प्याि िं

बैं कमा रकम िम्मा गरे को दर्दिको नमनत लेख्ने ।
प्राकृनतक स्रोतको उययोगमा लाग्िे रोयल्टी वसानतको रािस्वसको हकमा
यो महल अनिवसायत खुलाउिु निेछ ।
प्राकृनतक स्रोतको उययोगमा लाग्िे रोयल्टी वसानतको रािस्वसको हकमा
यो महल अनिवसायत खुलाउिु निेछ ।
प्राकृनतक स्रोतको उययोगमा लाग्िे रोयल्टी वसानतको रािस्वसको हकमा
यो महल अनिवसायत खुलाउिु निेछ ।
के प्रयोििको लानग रािस्वस र्दाशखला गररएको हो, सो उल्लेख गिुत
निेछ ।

िेनाल सरकार एकीकृत आनथतक सिेत तथा वसगीकरर् र व्याख्याले
वसगीकरर् गरे अिुसार िम्मा गिे रािस्वस उनिीर्तक ले ख्न ु नर्दतछ ।

नछानडबाट क्रम नमलाई अि लेख्ने कोठाहरुमा अिबाट र अक्षरमा
ु िे कोठामा अक्षरमा लेख्न ु नर्दतछ ।
लेख्नन

यसमा िुि आनथतक वसर्तको रािस्वस बुझाउिु निे हो सोही आनथतक वसर्त
लख्नुत नर्दतछ ।
यसमा करर्दाताको आयकर वसानत िम्मा गित लागेको रकम स्रोतमा
अनिम किी (TDS) हो होईि सो कोठामा शिन्त्ह लगाउिु नर्दतछ ।

यसमा रािस्वस र्दाशखला िगर्द,िेक,ङ्कवसद्युतीय ट्रान्त्र्रवसा अन्त्य कुि
माध्यामबाट हो सोमा शिन्त्ह लगाउिु नर्दतछ ।
यसमा रािस्वस र्दाशखला िेकबाट र्एमा िेक िं लेख्न ु नर्दतछ ।
यसमा रािस्वस र्दाशखला िेकबाट र्एमा िेक िारी गिे बैकको िाम र
िाखा समेत उल्ले ख गिुत नर्दतछ ।
यसमा रािस्वस र्दाशखला गिे र्मत वसा व्यशक्तको िाम लेख्न ु नर्दत छ
यसमा रािस्वस र्दाशखला गिे र्मत वसा व्यशक्तको ठे गाि र र्ोि िं लेख्न ु
नर्दतछ ।
यसमा रािस्वस र्दाशखला गिे र्मत वसा व्यशक्तको भ्याटमा समेत र्दतात
र्एकोमा भ्याट िं र सो िर्एमा प्याि िम्बर लेख्न ु नर्दतछ ।
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३.3. रािस्वस रकम िम्मा गर्दात ध्याि दर्दिुनिे कुरा :

ु ी २४ अिुसारको सक्कलै र्दुई प्रनत र्ुिर र्िुत नर्दतछ । यस्तो र्ुिरलाई
रािस्वस रकम िम्मा गर्दात अिुसि
र्दाशखला र्ारम (Deposit Slip) र्निन्त्छ । रािस्वस रकम िम्मा गिे व्यशक्त वसा सं स्थाले सो र्ुिरमा
उल्लेख र्एका सबै ङ्कवसवसरर् र्री तोङ्ककएको बैंकमा रकम िम्मा गिुत नर्दतछ । र्दुवसै प्रनत र्ुिरमा ८
अंकको एउटै िम्वसर छाङ्कनएको हुि ु नर्दतछ । एउटै र्ुिरको ङ्कवसनर्न्न प्रनतहरुमा िम्वसर िछाङ्कनएको वसा
िम्बर र्रक नरे को र्ुिरबाट रािस्वस रकम बुशझनलिु हुर्दैि ।



करर्दाता / सेवसािाही / िम्मा कतातले रािस्वस रकम र्दाशखला गर्दात िुि स्थािीय तहबाट से वसा नलिुनिे
वसा र्रर्ारक गराउिुनिे हो सोही स्थािीय तहमा तोङ्ककए बमोशिम िगर्दै वसा सोही स्थािीय तहको
िाममा ले खाङकि हुिे गरी सरकारी कारोबार गिे बैंकमा खोनलएको रािस्वस खातामा रकम िम्मा
गिुत नर्दतछ ।



िम्मा तातले रािस्वस खातामा रकम िम्मा गरे को नमनतले एक बर्त नर्त्र सम्बशन्त्धत स्थािीय तहबाट
सेवसा नलई सक्िुनिेछ । यदर्द सेवसा नलि ििाहे मा ्यस्तो रकम िम्मा गरे को र सेवसा िनलएको प्रमार्
सङ्कहत एक वसर्त नर्त्रै िम्मा र्एको स्थािीय तहमा रकम ङ्कर्तातको लानग निवसेर्दि दर्दिुनिेछ । एक वसर्त
िाघी नेि हुि आएको र्ुिर सेवसा नलिे वसा रकम ङ्कर्तातको प्रयोििको लानग मान्त्य हुिे छै ि ।



करर्दाता वसा सेवसािाहीले कुिै स्थािीय तहको िाममा रािस्वस खातामा िम्मा गरे को रकमको र्ुिर
हराएमा, िष्ट र्एमा वसा िोरी र्एमा िुि स्थािीय तहको िाममा रकम िम्मा र्एको हो सोही स्थािीय
तहमा निवसेर्दि दर्दिु निेछ । सो निवसेर्दिको आधारमा स्थािीय तहले उक्त र्ुिर स्थािीय तहमा
अगानड िै नेि र्ै सकेको छ / छै ि अनर्ले खबाट िाँि गरी एकल रािस्वस खातामा उक्त
निवसेर्दककतातबाट रकम िम्मा र्ए / िर्एको यङ्ककि गरी रािस्वस व्यवसस्थानि सुििा प्रर्ालीमा र्एको
अनर्लेखको आधारमा प्रनतनलनी र्ुिर तयार गररदर्दिु निेछ ।

३.4. रािस्वस र्ुिर प्रमाशर्त गररदर्दिे :रािस्वस सं कलि गिे बैंकले रािस्वस र्ुिरमा उल्ले शखत सबै ङ्कवसवसरर् र्ित लगाई रकम वसुशझनलिु नर्दतछ
। यसरी रकम वसुशझनलए ननछ िम्मा हुि आएको रािश्व रकम िाँि गरी एक प्रनत र्ुिर िम्माकतातलाई
उनलब्ध गराउिु निेछ र अको प्रनत र्ुिर बैंकले आर्ै राख्नुनिेछ ।
३.5. र्ुिर हराएमा वसा िष्ट र्एमा प्रनतनलङ्कन दर्दिे :करर्दाता वसा सेवसािाहीले रािस्वस खातामा िम्मा गरे को रकमको र्ुिर हराएमा, िष्ट र्एमा वसा िोरी
र्एमा स्थािीय तहमानिवसेर्दि दर्दिु निेछ । सो निवसेर्दिका आधारमा स्थािीय तहले उक्त र्ुिर कायातलयमा
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अगानड िै नेि र्ईसकेको छ / छै ि अनर्ले खबाट िाँि गरी बैंक स्टे टमेन्त्टको अनर्ले खको आधारमा प्रनतनलङ्कन
र्ुिर तयार गरर दर्दिु निेछ ।
३.6. र्ुिरमा उल्लेशखत ङ्कवसवसरर् संिोधि गिे :बैंकले र्ुिरमा र्एको ङ्कवसवसरर् सं िोधि गिुन
त रे को खण्डमा रकम र नमनत बाहे कका अन्त्य
ङ्कवसवसरर्हरुस्थािीय निकाय स्वसयं ले सं िोधि गित सक्िेछ ।
३.7. र्दै निक बैंक स्टे टमेण्ट उनलब्ध गराउिे :ु ी १८ अिुसारको र्दै निक रािस्वसको स्टे टमेण्ट रकम िम्मा र्एको स्थािीय
रािस्वस कारोबारको अिुसि
तहको िाम र कोड िम्बर अिुसारका प्र्येक स्थािीय तहहरुलाई बैंकले उनलब्ध गराउिु नर्दतछ।
३.8. रािस्वस खातामा िम्मा र्एको रकम ङ्कर्तात िहुिे :रािस्वस खाता िम्मा खाता र्एकोले यो खातामा कुिै व्यशक्त कम्निी, सं घ सं स्था, कायातलयबाट िम्मा
ु ािी दर्दि नमल्र्दै ि । तर, सोही दर्दि सेवसा िनलईकिै ङ्कर्तात गिुत निे र्एमा बैंकले
र्एको रकम ङ्कर्तात र्क्त
कारोबार बन्त्र्द गिुत अगावसै सेवसा नलए / िनलएको यङ्ककि गरी सेवसा िनलएको निशश्चत र्एमा र्दोश्रो प्रनत र्ुिर
शखिी

सम्बशन्त्धत

वसाशर्हय

बैंक

आर्ैले

ङ्कर्तात

गिुत

निेछ । कारोबार बन्त्र्द र्ै सकेको अवसस्थामा र्िे सम्बशन्त्धत रािस्वस आिति गिे स्थािीय तहले रािस्वस
खाताबाट ङ्कर्तात गिे िर्ई रािस्वस ङ्कर्तातको कारवसाही अशघ बढाई सो को आधारमा खित खाताबाट ङ्कर्तात गिुत
निेछ ।
३.9. खाता सञ्चालक तथा र्दस्तखत िमुिा प्रमाशर्त गिे :स्थािीय तहको सम्नूर् त खाताहरु सञ्चालिको लानग कम्तीमा र्दुई ििा आनधकाररक सञ्चालक हुि
िरुरी हुन्त्छ । खाता सञ्चालकको र्दस्तखत िमुिा काडत सम्बशन्त्धतस्थािीय तहको सरकारी कारोबार गिे
बैंकले माग गिुत नर्दतछ । माग गररएको र्दस्तखत िमुिा काडत सोही शिल्लाको कोर् तथा ले खा नियन्त्त्रक
कायातलयका प्रमुखबाट प्रमाशर्त गररएको हुि ु नर्दतछ । खाता सञ्चालक नररवसतति गिुत नरे मा मानथ लेशखएका
अनधकारीहरुबाट प्रमाशर्त गररएको र्दस्तखत िमुिा काडत नुि: प्राप्त गिुत निेछ ।
३.10. िेक ङ्कवसतरर् गिे र िेकको अवसनध :खाता सञ्चालकहरुको अिुरोधमा प्र्येक खाताको लानग बैंकले छ्ट्िाछु िै िेक बुक ङ्कवसतरर् गिुत नर्दतछ
। बैंकबाट ङ्कवसतरर् गररएको िेकबुकको िम्बर सम्बशन्त्धत खातामा स्नष्ट बुशझिे गरी िढाउिु नर्दत छ ।
ु ािीको लानग शखशिएको िेकको र्क्त
ु ािी अवसनध सम्बशन्त्धत स्थािीय तहले िेक िारी
सरकारी कोर्बाट र्क्त
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ु ािी दर्दि नमल्र्दै ि । िस्तै :
गरे को नमनतले ३० दर्दि सम्म मात्र हुिेछ । उक्त म्यार्द िाघी आएको िेकको र्क्त
ु ािी दर्दि
कुिै िेक आनथतक वसर्तको असार मसान्त्तको दर्दि काङ्कटएको िेक साउि २९ गते सम्म मात्र र्क्त
सङ्ककन्त्छ ।
३.11. स्थािीय तहको खाताबाट रकम र् ुक्तािी सम्बन्त्धी व्यवसस्था :िेकबाट रकम र् ुक्िािी सम्बन्त्धी व्यवसस्था :ु ािी गर्दात A/C Payee िेक मार्तत र्क्त
ु ािी दर्दिुनिेछ
स्थािीय तहको सरकारी खाताहरुबाट रकम र्क्त
। तर, ङ्कवसर्ेि नररशस्थतीमा सम्बशन्त्धत स्थािीय तहले ङ्कवसर्ेि कारर् उल्ले ख गरी Bearerसमेत िारी गित
सक्िेछ ।
३.12. स्थािीय तहको सरकारी कारोबार गिे बैंकहरुले गिुन
त िे कायत :िेनाल राष्ट्र बैंक लगायत सरकारी कारोबारको स्वसीकृनत नलई कारोबार गिे सम्नुर् त "क" वसगतका वसाशर्हय
बैंकहरुले आ-आफ्िो बैंकमा खाता रहे का स्थािीय तहका सबै प्रकारका खाताहरुको स्टे टमेण्ट हे ि त मात्र
सङ्ककिे गरी इन्त्टरिेट बैंङङ्कक्गममा View only Access को व्यवसस्था नमलाउिु निेछ ।
३.13. खाता हेि त दर्दिे :मानथ ले शखए बमोशिमका स्थािीय तहका सबै ङ्ककनसमका सरकारी खाताहरु महाले खा नियन्त्त्रक
कायातलय र कोर् तथा ले खा नियन्त्त्रक कायातलयका प्रमुख, प्रर्दे ि ले खा नियन्त्त्रक कायातलयका अनधकृत
कमतिारी वसा अन्त्य अशख्तयार प्राप्त अनधकारीले हे ि त िाहे मा वसा नििको आर्दे िमा उक्त कायातलयबाट प्रमाशर्त
गररएको

नररियनत्र

नलई

अनधकृत

आउिे

कमतिारीलाई

हे ि त

दर्दिु

निेछ ।
४. नियनमत ङ्कवसवसरर् नेि गिे :बैंकहरुले नछटो छररतो र र्रनर्दो साधि द्वारा तोङ्ककएको निकायमा निदर्दतष्ट ढाँिा अिुसारको सरकारी
खाता कारोबारको ङ्कवसवसरर् तोङ्ककएको समयनर्त्र अनिवसायत रुनमा नठाउिु नर्दतछ ।
४.1. र्दै निक ङ्कवसवसरर् :सरकारी कारोबार गिे वसाशर्हय बैंकहरुले र्देहायबमोशिमको र्दै निककारोबार ङ्कवसवसरर् नठाउिु निेछ ।
सरकारी कारोबार गिे वसाशर्हय बैंकका केन्त्रीय कायातलयहरुले आफ्िो िाखाहरुले ग समुहमको खातामा
ु ी १ बमोशिमको एकीकृत र्दै निक ङ्कवसवसरर् तयार गरी िेनाल राष्ट्र बैंक,
गरे को सरकारी कारोबारको अिुसि
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बैंङ्कक्गम कायातलय, सरकारी ले खा र्ाँटको इमेल ठे गािा centacc@nrb.org.np मा कारोबार र्एको र्ोनलनल्ट
मध्यान्त्ह १२ बिे नर्त्र नठाउिु निेछ।
४.2. मानसक ङ्कवसवसरर् :सरकारी कारोबार गिे बैं कहरले र्दे हाय बमोशिमका मानसक कारोबारको ङ्कवसवसरर् नठाउिु निेछ ।


सरकारी कारोबार गिे वसाशर्हय बैंकका केन्त्रीय कायातलयले आफ्िो सरकारी कारोबार गिे िाखाहरुले
ु ी ३ अिुसारको
गरे को सरकारी कारोबारको अिुसि

स.का.र्ा.िं. २ तयार गरी मङ्कहिा नबते को ३

कायतदर्दि नर्त्र िेनाल राष्ट्र बैंक, सरकारी ले खा र्ाँटको इमेल ठे गािा centacc@nrb.org.np मा नठाउिु
निेछ ।


ु ी १३ बमोशिमको स.का.र्ा.िं. ६ स्थािीय
सरकारी कारोबार गिे वसाशर्हय बैंकका िाखाले अिुसि
तहको खाताको ङ्कवसवसरर् िेनाल राष्ट्र बैंक, बैंङ्कक्गम कायातलय, सरकारी ले खा र्ाँट, सम्बशन्त्धत शिल्लाको
कोर् तथा ले खा नियन्त्त्रक कायातलय, महाले खा नियन्त्त्रक कायातलय र आफ्िो केन्त्रीय कायातलयमा
मङ्कहिा ङ्कवसते को ३ दर्दि नर्त्र नठाउिु निेछ । साथै, नछटोछररतो लानग उनरोक्त ङ्कवसवसरर्हरु इमेल
मार्तत समेत नठउिु निेछ ।

४.3. स.का.र्ा.िं. ६ स्थािीय तह ग समुह खाताको मुहर्दात ङ्कवसवसरर् :ु ी १३ अिुसारको ६.५.३ स्थािीय तहको ग-१ र्दे शख ग-७ समुह सम्मका खाताको कारोबारको
अिुसि
ङ्कवसवसरर् र्ारम हो । यो र्ारमको अशघल्लो मङ्कहिासम्मको मुहर्दात महलमा अशघल्लो मङ्कहिा सम्मको बाँकी
रकम राख्नु नर्दतछ । मङ्कहिा र्ररको खित महलमा ्यस मङ्कहिको कुल खित र िम्मा तर्त सोङ्कह मङ्कहिाको
कुल िम्मा रकम सम्बशन्त्धत िीर्तकको हरर्मा तल मानथ िनिे गरी एउटै हरर्मा उल्ले ख गिुत नर्दत छ ।
यस मङ्कहिाको बाँकी मुहर्दात महलमा अशघल्लो मङ्कहिासम्मको बाँकी रकममा िालु मङ्कहिको खित रकमलाई
घटाउिे र िम्मा रकमलाई िोड गरी उल्ले ख गिुत नर्दतछ । आन्त्तररक ङ्कहसाब नमलाि वसानत यस मङ्कहिमा
र्एको खित / िम्मालाई सोङ्कह महलमा र्दे खाउिु नर्दतछ । र्ारमको अशन्त्तम तल्लो हरर् कुल िम्मामा सबै
महलको िोड रकम उल्लेख गिे र ्यसरी ले शखएका िोड रकम ठाडो र ते स्रो र्दुवसै तर्तबाट नमल्िु निेछ ।
४.4. वसाङ्कर्क
त ङ्कवसवसरर् :सरकारी कारोबार गिे बैं क िाखाहरुले र्दे हायका खाताको वसाङ्कर्क
त ङ्कवसवसरर् तयर गरी िेनाल राष्ट्र बैंक,
बैंङ्कक्गम कायातलयको सरकारी ले खा र्ाँट, सम्बशन्त्धत कोर् तथा ले खा नियन्त्त्रक कायातलय, प्रर्दे ि ले खा नियन्त्त्रक
कायातलय वसा अन्त्तगतत इकाईहरुमा र महालेखा नियन्त्त्रक कायातलयमा नठाउिु निे छ ।
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४.5. साप्ताङ्कहक तथा मानसक मुहर्दात ङ्कवसवसरर् :िेनाल सरकारको केन्त्रीय कोर्को शस्थनत सम्बन्त्धी िािकारी यथा समयमा प्राप्त गिे प्रयोिको लानग
प्र्येक िुक्रवसारसम्मको साप्ताङ्कहक मुहर्दात ङ्कवसवसरर् आउँर्दो आईतवसार तथा प्र्येक मङ्कहिाको मसान्त्तको
ु ी १४ मा दर्दइएको िमुिा अिुसार सरकारी
मुहर्दात ङ्कवसवसरर् अको मङ्कहिाको १ गते स.का.र्ा.िं. ७ अिुसि
कारोबार गिे वसाशर्हय बैं कको केन्त्रीय कायातलयले एकीकृत रुनमा तयार गरी िेनाल राष्ट्र बैंक, बैंङ्कक्गम
कायातलयको सरकारी ले खा र्ाँटमा इमेल मार्तत नठाउिु निेछ । ्यस्तै महाले खा नियन्त्त्रक कायातलयले
समेत प्र्येक िुक्रवसारसम्मको साप्ताङ्कहक तथा प्र्येक मङ्कहिाको अशन्त्तम दर्दि सम्मको मानसक श्रोतगत खितको
ङ्कवसवसरर् एकीकृत रुनमा िेनाल राष्ट्र बैंक, बैंङ्कक्गम कायातलयको सरकारी ले खा र्ाँटलाई साप्ताङ्कहक ङ्कवसवसरर्
आउँर्दो आईतवसार सम्ममा तथा मानसक ङ्कवसवसरर् अको मङ्कहिको १ गते सम्ममा नठाउिु निेछ ।
५. वसाशर्हय बैंकका िाखाहरुमार्तत र्एका सरकारी कारोबारको लेखांकि र ङ्कहसाब नमलाि ङ्कवसनध
५.1.

वसाशर्हय बैंकले र्दै निक र मानसक ङ्कहसाब नमलािका लानग प्रनतवसेर्दि नठाउिु निे व्यवसस्था

स.का.र्ा.िं. १ को व्यवसस्था :सरकारी कारोबार गिे वसाशर्हय बैंकका िाखाहरुले प्र्येक दर्दि गरे को सरकारी कारोबारको ले िर्दे िको
ङ्कहसाब नमलाि र्दै निक रुनमा केन्त्रीय स्तरमा गिुत नर्दतछ । ्यसको लानग सरकारी कारोबारमा सं लग्ि वसाशर्हय
बैंकका केन्त्रीय कायातलयका िाखाहरुबाट प्र्येक दर्दिको कारोबारको ङ्कवसवसरर् प्राप्त गरी वसा आफ्िो कोर
ु ी १ को ढाँिामा Excel Format मा एकीकृत स.का.र्ा.िं. १तयार गरी कारोबार
बैंङ्कक्गम प्रर्ाली मार्तत अिुसि
र्एको र्ोनलनल्ट मध्यान्त्ह १२ बिेनर्त्रमा िेनाल राष्ट्र बैंक, बैङ्कक्गम कायातलय, सरकारी ले खा र्ाँटको इमेल
ठे गािा centacc@nrb.org.np मा नठाउिु निेछ ।
मानसक वसा वसाङ्कर्क
त ङ्कहसाब नमलािको नसलनसलामा र्एका आन्त्तररक कारोबार ङ्कहसाब नमलािको लानग
मात्र र्एको हुँर्दा ती रकम स.का.र्ा.िं. १मा उल्ले ख गित नमल्र्दै ि । िस्तै : कुिै मङ्कहिाको अन्त््य ननछ
मानसक ङ्कहसाब अको मङ्कहिाको १ गते वसा वसाङ्कर्क
त ङ्कहसाब नमलाको हकमा श्रावसर् १ गते का दर्दि अशघल्लो
मङ्कहिा वसा आनथतक वसर्तको रािस्वस एवसं बेरुिु खाताको मुहर्दात प्रधाि कायातलय / केन्त्रीय कायातलयमा ट्रान्त्सर्र
गर्दातको रकम, श्रावसर् २९ गते नश्चात सम्वसशन्त्धत खित खाताहरुमा रहे को खुर्द खित रकम प्रधाि कायातलय /
केन्त्रीय कायातलयमा ट्रान्त्सर्र गर्दातको कारोबार स.का.र्ा.िं. १मा उल्ले ख गित नमल्र्दै ि ।यसै गरी

कायातलय

र स्थािीय निकायका खाताहरुङ्कवसि गल्तीको कारर्ले रकमान्त्तर गर्दात गररएको खित / िम्मा कारोबारलाई
ननि स.का.र्ा.िं. १मा उल्ले ख गित नमल्र्दै ि ।
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यस बैंकको Supervisory Information System-SIS लागु र्ए नश्चात सरकारी कारोबारको स.का.र्ा.िं.
१प्रनतवसेर्दि SIS मा तानलका १ बमोशिम प्रनतवसेर्दि गिुत नर्दतछ । तानलका १ मा र्रे र नठाएको ङ्कवसवसरर्मा कुिै
गल्ती र्एमा तालीका २ मा वसास्तङ्कवसक हुिनु िे खित र िम्मा र्दुवसै खण्डमा र्री नुि: नठाउिु नर्दतछ । यसरी
तानलका १ र तानलका २ बाट प्रनतवसेर्दि गरे ननछ मात्र सरकारी कारोबार गिे बैंक सँग र्दै निक खुर्द ले िर्दे िको
कारोबार हुिेछ ।
५.2.

स.का.र्ा.िं. २ को व्यवसस्था :स.का.र्ा.िं. १ को आधारमा गरे को ले िर्दे ि कारोबार रकम दठक र्ए/िर्एमा, कुिै गल्ती वसा ङ्कवसवसरर्

छु ट र्एमा ङ्कहसाब नमलाि गित अिसुिी ३ अिुसारको स.का.र्ा.िं. २ को व्यवसस्था र्एको हो । सम्बशन्त्धत
ु ी ३ बमोशिमको
बैंकको केन्त्रीय कायातलयले आफ्िो सबै सराकारी कारोबार गिे बैंक िाखाहरुको अिुसि
एकीकृत स.का.र्ा.िं. २ Excel Format तयार गरी िेनाल राष्ट्र बैंक, बैङ्कक्गम कायातलय, सरकारी ले खा र्ाँटको
इमेल ठे गािा centacc@nrb.org.np मा नठाउिु निेछ ।यसरी स.का.र्ा.िं. २ तयार गर्दात कुल खित र िम्मा
रािस्वस खाताका लानग स.का.र्ा.िं.३, सरकारी कायातलयका खाताको लानग स.का.र्ा.िं.५ र स्थािीय तह
खाताको लानग स.का.र्ा.िं.६ सँग नर्डाि हुिे गरी नठाउिु निेछ ।
५.3.

र्दै निक सोधर्िात लेिर्दे ि ङ्कहसाब सम्बन्त्धी व्यवसस्था :सरकारी कारोबार गिे वसाशर्हय बैंकका केन्त्रीय कायातलयले सरकारी कारोबार गिे आफ्िो सबै

िाखाहरुबाट बाँडर्ाँड हुिे र िहुिे रािस्वस खाता, स्थािीय तह "ग" समुहखाताको र्दै निक कारोबारको रकम
ु ी १ बमोशिमको र्दै निक कारोबारको ङ्कवसवसरर् स.का.र्ा.िं.१िेनाल राष्ट्र बैंक, बैङ्कक्गम
समावसेि गरी अिुसि
कायातलय, सरकारी ले खा र्ाँटको इमेल ठे गािा centacc@nrb.org.np मा कारोबार र्एको र्ोनलनल्ट मध्यान्त्ह
ु ी १ बमोशिमको स.का.र्ा.िं.१ को ङ्कवसवसरर् प्राप्त गरे नश्चात सरकारी
१२ बिेनर्त्र नठाउिु निेछ ।उक्त अिुसि
लेखा र्ाँटले उक्त ङ्कवसवसरर्को आधारमा र्ेहररस्ता बिाई कुल िोड अिुसार र्ुिर नास गिुत नर्दतछ । र्ुिरमा
खित /िम्मा र्दुवसै नं शक्तको खुर्द कारोबार निकाल्र्दा खित बढी र्एमा बढी र्एिनत रकम सम्बशन्त्धत बैंकको
केन्त्रीय कायातलयको खातामा िम्मा गररदर्दिे र खुर्द कारोबार िम्मा बढी र्एमा बढी र्ए िनत रकम बैंक
खातामा खित ले खी वसाशर्हय बैंक सँग र्दै निक ङ्कहसाब नमलाि गिुत नर्दतछ । र्दै निक ङ्कवसवसरर् स.का.र्ा.िं.१
समयमा प्राप्त िर्एमा वसा गल्ती र्एमा स.का.र्ा.िं.२ प्राप्त र्ए ननछ छु ट वसा र्रक रकमको ङ्कहसाब नमलाि
गिुत नर्दतछ ।
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५.4.

ङ्कहसाब नमलाि खाता सम्बन्त्धी व्यवसस्था :िेनाल राष्ट्र बैंक र वसाशर्हय बैंकहरु वसीि सरकारी कारोबारको र्दै निक तथा मानसक ङ्कहसाब नमलािका

लानग र्दे हाय अिुसार िेनाल राष्ट्र बैंकमा सरकारी कारोबार गिे बैंकहरुको बैंकगत ङ्कहसाब नमलाि खाताहरु
रहिेछि् । ्यसै गरी वसाशर्हय बैंकहरुमा ननि िेनाल राष्ट्र बैंक ङ्कहसाब नमलाि खाताहरु रहिेछि् ।


केन्त्रीय सरकार (रािस्वस) खाता ।



सरकारी कायातलय खाता



स्थािीय तह खाताहरु

वसाशर्हय बैंकहरुमा रहे का उनयुक्त
त
खाताहरुको कारोबार इन्त्टरिेट बैंङ्कक्गम मार्तत अिुगमि गिे अनधकार
िेनाल राष्ट्र बैंकलाई हुिछ
े । वसाशर्हय बैंकहरुले सम्नुर् त सरकारी खाताहरुको कारोबार ङ्कवसवसरर् मात्र हे ि त
सक्िे गरी इन्त्टरिेट बैंङ्कक्गम सेवसा उनलब्ध गराउिु निेछ ।
५.5.

कारोबार नरीक्षर् गरी िािकारी दर्दिुनिे :ँ ा िं ५.३मा उल्ले शखत कारोबार
सरकारी कारोबार गिे वसाशर्हय बैंकका केन्त्रीय कायातलयहरुले बुर्द

रकम आ-आफ्िो अनर्ले खसँग रुिु गरी एक मङ्कहिा नर्त्र िेनाल राष्ट्र बैंक, बैङ्कक्गम कायातलय, सरकारी ले खा
र्ाँटलाई िािकारी गराउिु नर्दतछ ।
६. ङ्कवसङ्कवसध :६.1.

खाता खोल्ि िनाइिे :सरकारी कारोबार निर्दे शिका, २०७६ मा उल्ले ख र्एबमोशिम खोल्िुनिे स्थािीय तह खाता अन्त्तगततका

खाता वसाहेक स्थािीय तहले िल्ती खाता लगायतका अन्त्य कुिैननि खाता खोल्ि नाईिे छै ि । साथै, िेनाल
राष्ट्र बैंकको स्वसीकृनत िनलइकि कुिै ननि खाता खोल्ि नाईिे छै ि ।यस्तो स्वसीकृनत नलँर्दा िेनाल राष्ट्र बैंकले
महालेखा नियन्त्त्रक कायातलयको समहनत अनिवसायत नलिुनिेछ ।
६.2.

र्ुिरको प्रनतनलङ्कन दर्दिे :सरकारी खातामा रकम िम्मा गरे को र्ुिर हराएको अवसस्थामा र्ुिरको प्रनतनलङ्कनको लानग सम्बशन्त्धत

स्थािीय तहबाट अिुरोध र्ई आएमा बैंकले सो र्ुिरको प्रनतनलङ्कन बिाई

"प्रनतनलङ्कन" र्न्ने िब्र्द ले खी वसा

र्ुिर बमोशिम िम्मा गरे को रकम सङ्कहतको नलशखत िािकारी उनलब्ध गराउिु नर्दतछ ।सम्बशन्त्धत स्थािीय
तह बाहेक अन्त्य व्यशक्त, कम्निी सं घ /सं स्थाले माग गरे मा प्रनतनलङ्कन दर्दईिे छै ि ।

378

६.3.

सरकारी कारोबार गित स्वसीकृनत नलिे / दर्दिे कारोबार बन्त्र्द गिे तथा स्वसीकृनत रद्द गिे व्यवसस्था :स्थािीय तहका गाउँनानलका र िगरनानलकाबाट सरकारी कारोबार सञ्चािको लानग वसाशर्हय बैंकहरुको

िाखा माग र्ई आएमा "क" वसगतको वसाशर्हय बैंकहरुले सरकारी कारोबार गित िेनाल राष्ट्र बैंकको स्वसीकृनत
नलिु निेछ । यस्तो स्वसीकृनत प्रर्दाि गर्दात र्दे हायको प्रङ्कक्रया र ितत नुरा गरी महाले खा नियन्त्त्रक कायातलयको
सहमनतमा िेनाल राष्ट्र बैंकको बैंङ्कक्गम कायातलय मार्तत क" वसगतको वसाशर्हय बैंकलाई मात्र प्रर्दाि गररिे छ ।
सरकारी कारोबार गित स्वसीकृनत प्राप्त वसाशर्हय बैंकका िाखाले स्वसीकृनत नत्रमा ले शखए बमोशिमको मात्र खाता
खोली सरकारी कारोबार गिुत नर्दतछ । साथै , सरकारी कारोबार गिे वसाशर्हय बैंककाउक्त िाखाहरुलाई
आवसश्यक नरे मा सरकारी कारोबार बन्त्र्द गित स्वसीकृनत प्रर्दाि गित सङ्ककिेछ ।
६.4.



सरकारी कारोबार गित स्वसीकृनत प्रर्दाि गिे आधारहरु :सरकारी कारोबारको लानग बैंक सेवसा नलि िाहिे सम्बशन्त्धत स्थािीय तहले हाल कायम र्एको केन्त्रमा
वसा केन्त्रको िशिक रहे को बैंक िाखालाई नसर्ाररि गरी िेनाल राष्ट्र बैंकलाई अिुरोध गिुत निेछ ।



सरकारी कारोबारको लानग बैंङ्कक्गम सेवसा दर्दि ईच्छु क बैंकले िेनाल राष्ट्र बैंकबाट तोङ्ककएको मानर्दण्डको
अनधिमा रही तोङ्ककएको अवसनधनर्त्र ि ुस्ता र्दुरुस्त रुनमा सेवसा प्रर्दाि गिे प्रनतवसिता सङ्कहत िेनाल राष्ट्र
बैंक समक्ष अिुरोध गिुत निेछ ।



सरकारी कारोबारको लानग बैंङ्कक्गम सेवसा दर्दिे बैंकको िाखा वसा एक्सटे न्त्सि काउन्त्टर सम्बशन्त्धत
स्थािीय तहले नसर्ाररस गरे को स्थािीय तहमा स्थानिा र्एको हुि ु निेछ ।

६.5.

सरकारी कारोबार गित स्वसीकृनत प्राप्त बैंकहरुको स्वसीकृनत रद्द गिे आधारहरु :र्दे हायको

अवसस्थामा

सरकारी

कारोबार

गित

स्वसीकृनत

प्राप्त

बैंकको

स्वसीकृनत

रद्द

गित

सङ्ककिेछ ।


सरकारी कारोबारको लानग स्वसीकृनत प्राप्त गरे का बैंकहरुले स्वसीकृनत प्राप्त र्एको नमनतले ३० दर्दि
नर्त्र कारोबार सञ्चालि गिुत निेछ । उक्त अवसनधनर्त्र कारोबार सञ्चालि गित िसकेमा कारर् सङ्कहत

िेनाल राष्ट्र बैंक समक्ष निवसेर्दि दर्दिु निेछ । यसरी निवसेर्दि प्राप्त र्एनश्चात मिानसब कारर्को
आधारमा बढीमा ३० दर्दिको म्यार्द थन गित सङ्ककिेछ । म्यार्द थन र्एको नमनतले ३० दर्दि नर्त्र
कारोबार सञ्चालि िगरे को अवसस्थामा ७ दर्दिको म्यार्द दर्दई सम्बशन्त्धत बैंकलाई स्नङ्कष्टकरर् सोनधिेछ
। बैंकबाट प्राप्त स्नङ्कष्टकरर् सन्त्तोर्ििक िर्दे शखएमा स्वसीकृनत रद्दको प्रङ्कक्रया अगानड बढाईिेछ ।


सरकारी कायातलय वसा स्थािीय तहले मिानसब कारर् सङ्कहत कारोबार बन्त्र्द गित अिुरोध गरे मा वसा
सम्बशन्त्धत बैंक िाखाले एकनटक कारोबार सञ्चालि गरी लगातार एक वसर्तसम्म कारोबार िगरी
निशरक्रय रहे मा ।
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बैंकबाट प्रर्दाि गररएको से वसा प्रर्ावसकारी िर्एमा वसा िेनाल राष्ट्र बैंकबाट िारी निर्दे िि अिुरुन र्एको
िनाईएमा ।



ँ ु ले कारोबार सञ्चालि गित िसकेको अवसस्थामा आनसी
स्वसीकृनतप्राप्त गरे को बैंकले ङ्कवसङ्कवसध कारर्ले आर्
सहमती गरी अको वसाशर्हय बैंकलाई स्वसीकृनत प्रर्दाि गित यस बैंक समक्ष अिुरोध गित सक्िेछ ।

र्दुई बैंक बीि सहमनत गरी एउटा वसाशर्हय बैंकले गर्दै आएको सरकारी कारोबार अको वसाशर्हय
बैंकले गित िाहे को अवसस्थामा सम्बशन्त्धत सरकारी कायातलय वसा स्थािीय तहको समेत सहमनत नलिु
निेछ । र्दुई बैंकबीिको सहमनत र सम्बशन्त्धत सरकारी कायातलय वसा स्थािीय तहको नसर्ाररिको
आधारमा प्रस्ताङ्कवसत वसाशर्हय बैंकलाई स्वसीकृनत प्रर्दाि गररिेछ ।


सरकारी कारोबार गित प्रर्दाि गररएको स्वसीकृनत नत्र रद्द गरी अको वसाशर्हय बैं कलाई स्वसीकृनत प्रर्दाि
गिे अवसस्थामा आवसश्यकता अिुसार वसाशर्हय बैंक िाखाको स्थलगत निरीक्षर् समेत गित सङ्ककिेछ ।



सरकारी कारोबर गिे स्वसीकृनत रद्द गर्दात बैंकशल्नक व्यवसस्था समेत गरी सरकारी कारोबार नुिरावसलोकि
सनमनतको नसर्ाररस र महाले खा नियन्त्त्रक कायातलयको सहमनतमा गर्ितरको स्वसीकृनत नलिुनिेछ ।

वाञ्णज्र् बैंकहरुलाई कगमशन तथा अन्र् खिाको व्र्वस्था :वसाशर्हय बैंकहरुलाई िेनाल राष्ट्र बैंकको प्रनतनिनध र्ई सरकारी कारोबार गरे वसानत प्रर्दाि गररिे
कनमिि तथा अन्त्य खितको व्यवसस्था सम्बशन्त्धत निकायबीि समन्त्वसय कायम गरी िेनाल राष्ट्र बैंकले निर्तय
गरे बमोशिम हुिेछ ।
६.6.

सरकारी रकम स्थािान्त्तरर् गर्दात कुिै ननि िुल्क नलि िनाउिे :सरकारी कायातलय वसा स्थािीय तहहरुको अिुरोधमा सरकारी कारोबार गिे बैं कका िुिसुकै िाखाबाट

सरकारी कारोबार गिे अको बैंकका िुिसुकै िाखामा सरकारी कारोबार सम्बन्त्धी रकम हस्तान्त्तरर् गर्दात
सरकारी कारोबार गिे बैं कका कुिै ननि िाखाहरुले िुल्क नलि नाईिे छै ि ।
६.7.

कारोबारको िािकारी दर्दिे तथा रकम िम्मा गिे :अर्दालत वसा अन्त्य कुिै निकायको आर्दे िबाट खाता खित गिुत निे अवसस्थामा सम्बशन्त्धत कायातलय वसा

स्थािीय तहलाई िािकारी गराउिु निेछ । साथै , कोर् तथा ले खा नियन्त्त्रक कायातलय वसा प्रर्दे ि ले खा
नियन्त्त्रक कायातलय वसा अन्त्तगतत इकाईबाट िारी गररएको िेक खित गरी रािस्वस खातामा वसा कमतिारी सञ्चय
कोर्, िागररक लगािी कोर्को खातामा रकम िम्मा गिुत निे अवसस्थामा सम्बशन्त्धत नक्षले िेकको नछाडी
र्दरनीठ िगरे को र्एता ननि रकम िम्मा गित बाधा नुगेको मानििे छै ि ।
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६.8.

दद्वङ्कवसधा नरे मा नत्रािार गिे :सरकारी कारोबार निर्दे शिका तथा कायतङ्कवसनध सम्बन्त्धी कुिै प्रकारको दद्वङ्कवसधा र्एमा वसा थन व्याख्याको

आवसश्यकता नरे मा महाले खा नियन्त्त्रक कायातलय मा तुरुन्त्त ले खी नठाउिु निेछ । तर बैंकहरुका हकमा
र्िे िेनाल राष्ट्र बैंक, बैंङ्कक्गम कायातलयको सरकारी ले खा र्ाँटमा ले खी नठाउिु निेछ ।
६.9.

वसाङ्कर्क
त ङ्कहसाब तयारी गिे व्यवसस्था :िेनाल राष्ट्र बैंक, बैंङ्कक्गम कायातलयको सरकारी ले खा र्ाँटले िेनाल सरकारको हरे क आनथतक वसर्तको

सरकारी कारोबार सम्बन्त्धी वसाङ्कर्क
त कारोबारको ङ्कहसाब (िेनाल सरकारको कोर्को शस्थनत) नमलाि तथा नर्डाि
गरी अशन्त्तम ङ्कहसाब तयार गरी सम्बशन्त्धत निकायमा नेि गरी सो को मान्त्यता नत्र (Confirmation Letter)
नलिे व्यवसस्था गिुत निेछ ।
स्थािीय तहको सशञ्चत कोर् रहिे सम्बशन्त्धत वसाशर्हय बैंकले सम्बशन्त्धत स्थािीय तहको हरे क आनथतक
बर्तको सरकारी कारोबार सम्बन्त्धी बाङ्कर्क
त कारोबारको ङ्कहसावस (स्थािीयतहको कोर्को शस्थनत नमलाि तथा
नर्डाि गरी अशन्त्तम ङ्कहसावस तयार गरी सम्बशन्त्धत स्थािीय तहमा नेि गरी सो को मान्त्यतानत्र Confirmfation
letter) नलिे व्यवसस्थागिुत निेछ । सम्बशन्त्धत बैंकले ्यस्तो ङ्कवसवसरर् सम्बशन्त्धत प्रर्दे ि ले खा नियन्त्त्रक कायातलय,
महालेखा नियन्त्त्रक कायातलयतथा िेनाल राष्ट्र बैंकमा समेत नेि गिुत निेछ ।
६.10.

कारबाही गित सङ्ककिे :सरकारी कारोबार गिे बैं क िाखाहरुले सरकारी कारोबारका ङ्कवसवसरर्हरु नियनमत रुनमा िनठाएमा

तथा सरकारी कारोबार सम्बन्त्धमा ङ्कवसद्यमाि ऐि, कािुि, नियम, निर्दे शिका, नररनत्र आदर्दले गरे को व्यवसस्था
बमोशिम कायत गरे को िनाईएमा ती बैंक िाखाहरुलाई िेनाल राष्ट्र बैंक ऐि, २०५८ को र्दर्ा ९९ र १००
तथा बैंक तथा ङ्कवसत्तीय सं स्था सम्बन्त्धी ऐि २०७३ को र्दर्ा १०० बमोशिम कारबाही गित सङ्ककिे व्यवसस्था
रहेकोले सो अिुसारको अवसस्था नसितिा र्एमा महाले खा नियन्त्त्रक कायातलय र िेनाल राष्ट्र बैंक ले खी नठाउिु
निेछ ।
६.11.

अिुसूिी प्रयोग गिुन
त िे:सरकारी कारोबारसँग सम्बशन्त्धत ङ्कवसवसरर् तथा प्रनतवसेर्दिहरुका सम्बन्त्धमा स्थािीय तह र सम्बशन्त्धतबैंक

िाखाहरुले सरकारी कारोबार निर्दे शिका, २०७६ का सम्बशन्त्धत अिुसूिीहरुको प्रयोग गिुत नर्दतछ ।
***
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मूल्याङ्कनका औजारहरू

"An Autonomous, Professional, Client
:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg Centered,
Gender Responsive National

-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

Institute of Excellence in the area of
Local-Self Governance."

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

LDTA >>>

नेपाल सरकार
सङ् घीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

स्थानीय कर प्रशिक्षण
प्रशिक्षण पुर्व र पश्चात जानकारी
सहभागी शर्र्रण
नामः
पदः
अन्य शर्र्रण
क. श्ङ्गः
ग. जाती

संस्थाः
शजल्ाः
ख. उमेरः
घ. शिक्षाः

(क) त्का शर्षयहरुमा तपाईको ज्ञान र सीपको स्तरीकरण शनम्न तररका्े गनवहु ोस् ।
 विषयमा पटक्कै ज्ञान र सीप छै न भने १मा विन्ह लगाउनहु ोस् ।
 विषयमा अश्अश् ज्ञान र सीप छ भने २मा विन्ह लगाउनुहोस् ।
 विषयमा सन्तोषजनक मात्रामा ज्ञान र सीप छ र ठीकै मात्रामा काययमा प्रयोगमा ल्याउन सक्नहु ुन्छ भने ३ मा
विन्ह लगाउनुहोस् ।
 विषयमा राम्रो ज्ञान र सीप छ र आफ्नो काययमा प्रयोगमा ल्याउन सक्नहु ुन्छ भने ४मा विन्ह लगाउनहु ोस् ।
 विषयमा धेरै राम्रो ज्ञान र सीप छ र आफ्नो काययमा आत्मविश्वासका साथ प्रयोगमा ल्याउन सक्नहु ुन्छ भने ५ मा
विन्ह लगाउनुहोस् ।
शर्र्रण


राजस्िको पररिय र स्थानीय तहमा राजस्ि पररिालन

१

२

३

४

५



एवककृ त आवथयक संकेत िवगयकरण र व्याख्या (स्थानीय तहका
राजस्ि विशेष)

१

२

३

४

५



स्थानीय सरकार आवथयक ऐन र राजस्ि खाता व्यिस्थापन

१

२

३

४

५



राजस्ि सधु ार योजना

१

२

३

४

५



स्थानीय तहमा राजस्िको ठे क्का व्यिस्थापन

१

२

३

४

५

१

२

३

४

५

 स्थानीय तहमा राजस्िको ठे क्का व्यिस्थापन: खल्ु ला
बोलकबोल विवध
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 स्थानीय तहमा राजस्िको ठे क्का व्यिस्थापन: वसलबन्दी
दरभाउ पत्र विवध

१

२

३

४

५



स्थानीय तहमा राजस्िको ठे क्का व्यिस्थापन: बोल पत्र विवध

१

२

३

४

५



स्थानीय तहमा राजस्िको ठे क्का व्यिस्थापन: Build
Operate Transfer विवध

१

२

३

४

५



विज्ञापन कर, व्यिसाय कर र बहाल कर

१

२

३

४

५



गैर कर राजस्ि र स्थानीय तहमा यसमा श्रोतहरु

१

२

३

४

५



कर प्रशासन तथा राजस्ि व्यिस्थापनमा विद्यतु ीय सिू ना
प्रविवधको प्रयोग

१

२

३

४

५
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स्थानीय कर प्रशिक्षण
दैशनक पृष्ठपोषण फाराम (..........................शदन)
नामः

ममम ः

१. आजका प्रमिक्षण सत्रहरूबाट के के मसकाइहरू भए ?






२. पाई ँ ी मसकाइहरूलाई व्यवहारमा कसरी प्रयोग गनहुन ुन्छ ?






३. प्रमिक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गनपुन लाु ?
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स्थानीय कर प्रशिक्षण
प्रशिक्षण अशतिम मूल्याङ्कन ााराम
प्रशिक्षणको नामः ........................................

प्रशिक्षण शमशिः .......................................

कृपया िलका प्रश्नहरूमा आाूलाई उपयक्त
ु लागेको शिकल्पमा शिह्न लगाउनहु ोस् ।
१. यस प्रशिक्षणलाई िपा्इं  कसरी मल्ू याङ्कन गनहहु नतछ ?
(क) उत्कृष्ट
(ख) ज्यादै राम्रो
(ग) राम्रो

(घ) शिकै

(ङ) सध
ु ार गनहपु ने

शिप्पणी/सझ
ु ाि .........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
२. सहजकिाहहरूलाई िपाई ं कसरी मूल्याङ्कन गनहहु नतछ ? (शिषयिस्िुको ज्ञान, सञ्िार क्षमिा, प्रस्िुिीकरण िैली आशद)
(क) उत्कृष्ट
(ख) ज्यादै राम्रो
(ग) राम्रो
(घ) शिकै
(ङ) सध
ु ार गनहपु ने
शिप्पणी/सझ
ु ाि...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
३. प्रशिक्षणको शिषयिस्िु िपा्इं लाई कस्िो लाग्यो ? (कामसँग सम्बतधी र उपयोगी, ज्ञानमा िृशि, शसप र दक्षिाको शिकासमा
सहयोगी आशद)
(क) उत्कृष्ट
(ख) ज्यादै राम्रो
(ग) राम्रो
(घ) शिकै
(ङ) सध
ु ार गनहपु ने
शिप्पणी/सझ
ु ाि...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
४. प्रशिक्षणमा प्रयोग भएको प्रशिक्षण शिशध िपाईलाई
ं कस्िो लाग्यो ? (शिषयिस्िु बझ्ु नका लाशग सहयोगी आशद)
(क) उत्कृष्ट
(ख) ज्यादै राम्रो
(ग) राम्रो
(घ) शिकै
(ङ) सध
ु ार गनहपु ने
शिप्पणी/सझ
ु ाि...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
५. प्रशिक्षणमा उपल्ध गरा्एका पाि्यसामग्री िथा सतदभहसामग्रीहरू िपा्इं लाई कस्िा लागे ? (शिषयिस्िु बुझ्नका लाशग
सहयोगी, भािी प्रयोजनका लाशग उपयुक्त आशद)
(क) उत्कृष्ट
(ख) ज्यादै राम्रो
(ग) राम्रो
(घ) शिकै
(ङ) सध
ु ार गनहपु ने
शिप्पणी/सझ
ु ाि...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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