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सावज नक ख रद (प हलो संशोधन) नयमावल ,, २०७८ 

सावज नक ख रद नयमावल ,, २०75 लाई संशोधन गन वा छनीय भएकाले, 

सावज नक ख रद ऐन, २०६३ को दफा  ७४ ले दएको अ धकार योग गर  गाउँपा लकाको बा  सभाले 

देहायका नयमह  बनाएको छ।  

१. संि  नाम र ार भः- (१) यी नयमह को नाम “सावज नक ख रद (प हलो संशोधन) नयमावल ,, 
२०७८” रहेको छ।  

(२) यो नयमावल  तु त ार भ हनुेछ ।  

2. सावज नक ख रद नयमावल , 2075 को नयम को नयम १5 मा संशोधन: सावज नक ख रद 

नयमावल , २०75 (यस प छ “मूल नयमावल ” भ नएको) को नयम १5 को उप नयम (१) र (२) को 
स ा देहायका उप नयम (१) र (२) रािखएका छन:्  

१) नयम १1,१2 र १3 बमोिजम तयार भएको लागत अनमुान देहायको अ धकार बाट वीकृत हनु ुपनछ:  

(क) पाँच करोड पैयाँस मको लागत अनमुान मखु शासक य अ धकृतबाट  

(ख) पाँच करोड पैयाँ भ दा बढ को लागत अनमुान गाउँपा लका अ य बाट,  

 (२) नयम १3 बमोिजम तयार भएको लागत अनमुान देहायको अ धकार बाट वीकृत हनु ुपनछ:  

(क) पि चस लाख पैयाँस मको लागत अनमुान मखु शासक य अ धकृतबाट,  

 (ख) पचास लाख पैयाभँ दा बढ को लागत अनमुान गाउँपा लका अ य बाट,    

3. "मूल नयमावलको नयम २7 मा संशोधन: मूल नयमावल को नयम २7 को-  

“(१) उप नयम (१) को ख ड (ग) को स ा देहायको ख ड (ग) रािखएको छः- 

“(ग) वगत पाँच बषमा एकलौट  पमा वा यव थापन स झौता गर  वा संयु  उप मको साझेदार 
वा सब-क या टरको पमा ता वत ख रद स झौतासँग मेल खाने कृ त, ज टलता र नमाण 
व धका देहाय बमोिजको ख रद स झौता गर  काय स प  गरेको र मखु नमाण ग त व धको लागत 

अनमुानमा उि लिखत प रमाणको क तीमा असी तशत बा षक उ पादन दर (पोड सन रेट) वा सं या 
वा प रमाणको आधारमा स प  गरेको वशेष अनभुवः- 

(१) एक अब पैयाँस मको ख रद काय भएमा लागत अनमुानको क तीमा असी तशत रकम 
बराबरको क तीमा एउटा,,  
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(२) एक अब पैयाँभ दा बढ को ख रद काय भएमा लागत अनमुानको क तीमा असी तशत रकम 

बराबरको क तीमा एउटा वा लागत अनमुानको क तीमा दईु तहाई रकम बराबरको क तीमा 
एउटा र लागत अनमुानको क तीमा प चीस तशत रकम बराबरको क तीमा एउटा गर  

क तीमा दईवटा ।   

(२) “उप नयम (२) प छ देहायका उप नयम (२क), (२ख) र (२ग) थ पएका छन;्- 

(२क) संयु  उप म भएको बोलप दाताले उप नयम (१) को ख ड (ग) को उपख ड 

(२) बमोिजम दईुवटा ख रद स झौताको अनभुव पेश गरेकोमा सो संयु  उप मका 
साझेदारह ले हा सल गरेको अलग अलग ख रद स झौताको अनभुवलाई गणना गन 

स कनेछ ।  

(२ख) उप नयम (१) को ख ड (ग) बमोिजम वशेष अनभुव नधारण गदा ज टल कृ तको 
नमाण कायको हकमा सो ख ड बमोिजमको अनभुवको अ त र  य तो कायमा संयु  

उप म भएको बोलप दाता भए येक साझेदारले एकलौट  पमा वा यव थापन 
स झौता गर  वा संयु  उप मको साझेदार वा सब-क या टरको पमा ता वत ख रद 

स झौतासँग मेल खाने कृ त, ज टलता र नमाण व धका यूनतम पमा कुल वशेष 

अनभुवको क तीमा दश तशत रकम बराबरको एउटा ख रद स झौता सफलतापूवक 

स प  गरेको वशेष अनभुव हनुपुन गर  नधारण गन स कनेछ। 

(2ग) सावज नक नकायले उप नयम (१) बमोिजम यो यताको आधार नधारण गदा 
गणु तर कायम गन आव यक आधारह  तय भएको, त पधा सी मत नहनुे सु नि तता 
ग रएको, बजारमा त पध को उपि थ तको लेखाजोखा भएको र कानूनले याभतू 

गरेको संर णको तकूल नभएको सु नि त गन ुपनछ ।”  

4. मूल नयमावल को नयम ३7  मा संशोधन: मूल नयमावल को नयम 37 को उप नयम (१) मा रहेका 
“एक अब पैया'ँ भ े श दह को स ा “तीन अब पैया'ँ भ े श दह  रािखएका छन ्।  

5. मूल नयमावल को नयम 37 पछ देहाय बमोिजम ३७क थप ग रएको छ :  

"३७क वदेशी बोलप दातालाई ाथ मकता दनःे  

(१) अ तरा य तरको बोलप मा एकल पमा वा वदेशी फम, सं था वा क पनीसगँ संयु  

उप म गर  सहभागी हनुे वदेशी फम, सं था वा क पनीलाई तथा वदेशी फम, सं था वा 
क पनीको ह सा क तीमा प चीस तशत हनुे गर  संयु  उप म गर  वदेशी फम, सं था वा 
क पनी सहभागी भएकोमा यसर  संयु  उप ममा सहभागी हनुे फम, सं था वा क पनीलाई 

ाथ मकता (डोमेि टक फरे स) दन ुपनछ।  
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(२) उप नयम (१) बमोिजम ाथ मकता दँदा सबैभ दा कम कबलु गन वदेशी फम, सं था वा 
क पनीले कबोल गरेको बोल अ  रकमको पाँच तशतस म बढ  बोल अ  भएको वदेशी फम, 

सं था वा क पनीको तावलाई वीकृत गन स कनेछ। 

(३) उप नयम (१) बमोिजम वदेशी फम, सं था वा क पनीसगँ संयु  उप ममा वदेशी फम, सं था 
वा क पनी सहभागी भएकोमा यसर  संयु  उप ममा सहभागी हनुे फम सं था वा क पनीलाई 

वदेशी फम, सं था वा क पनीको ह साको अनपुातमा उप नयम (२) बमोिजम ाथ मकता 
(डोमेि टक फरे स) दन स कनेछ। 

(४) उप नयम (१), (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न दश अब पैयाँस मको लागत 

अनमुान भएको नमाण काय स ब धी अ तरा य तरको बोलप मा सहभागी हनु चाहने वदेशी फम, 

सं था वा क पनीले वदेशी फम, सं था वा क पनीसगँ संयु  उप म गर  सहभागी हनु ुपनछ ।”  

6. मूल नयमावल को नयम 43 मा संशोधनः- मूल नयमावल को नयम 43 को उप नयम (१) प छ 

देहायको उप नयम (१क) थ पएको छः  

(१क) उप नयम (१) बमोिजम यो यताका सबै आधार परुा गन पूव यो यताका आवेदक छनौट गदा 
क तीमा तीनवटा यो य आवेदक छनौट हनु नसकेमा सावज नक नकायले पूव नधा रत पूव 

यो यताको आधार पनुरावलोकन गर  पनुः सूचना काशन गर  यो य आवेदक छनौट गन ुपनछ 

।”  

7. मूल नयमावल को नयम 55 मा संशोधन:- मूल नयमावल को नयम 55 मा रहेका “स बि धत 

सावज नक नकायका मखुले" भ े श दह को स ा “ नयम १४ बमोिजमको अ धकार ले” भ े श दह  

रािखएका छन ्।  

8. मूल नयमावल को नयम 74 मा देहाय बमोिजम उप नयमह  थप ग रएको छः-  

4क मू या न स म तले ऐनको दफा 25 बमोिजम बोलप  मू या न गदा बोलप  स ब धी 
कागजातमा उ लेख भए बमोिजम कुनै सावज नक नकाय वा आयोजनामा योग रहेको बोलप दाताको 
आ थक तथा ा व धक मता य तो नकाय वा आयोजनामा योगमा रहेको बोलप दाताको आ थक 
तथा ा व धक मता य तो नकाय वा आयोजनालाई आव यक पन हदस म य तो बोलप दाताको 
आ थक तथा ा व धक मता थप कायको ला ग गणना हनुे छैन । 

4ख उप नयम 4क को योजनको ला ग कुनै सावज नक नकाय वा आयोजनामा योगमा 
रहेको बोलप दाताको आ थक तथा ा व धक मता म ये य तो सावज नक नकाय वा आयोजनालाई 
आव यक पन हदस मको ववरण सो नकाय वा आयोजनाबाट लई बोलप दाताले बोलप  स ब धी 
कागजात साथ पेश गन ुपनछ । 

४ग बोलप दाताले आफूले गरेका अ धकतम कारोबार भएका कुनै तीन आ थक बषको नमाण 
कायको वा षक कारोबार रकमको औषत बा षक कारोबार (टन ओभर) रकमको बढ मा पाँच गणुाले 
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हनु आउने रकम स मको मा  बोलप  लन स ने कुरालाई बोलप दाताको यो यता र मू या नको 
आधारको पमा लन ुपनछ । यसर  तीन आ थक बषको बा षक कारोवार गणना गदा त काल 
अिघको दश आ थक बष भ बाट गणना गनपुनछ । 

4घ उप नयम 4ग बमोिजम बा षक कारोवार रकमको पाँच गणुाले हनु आउने रकम गणना 
गदा बोलप दाताको चाल ुठे ाको ला ग बा षक दा य व रकम घटाएर मा  य कन गनपुनछ । 

"(४घ१) यस नयमावल मा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न यो उप नयम ार भ भएप छ 

नमाण कायको ला ग आ ान हनुे खु ला बोलप  कृयामा नमाण यवसायीले एकल वा संयु  

उप मको पमा बढ मा पाँच वटा बोलप को कृयामा भाग लन स नेछ ।  

(४घ२) उप नयम (४घ१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न देहायको नमाण काय सो 
उप नयमको योजनको ला ग गणना ग रने छैन:-  
यो उप नयम ार भ हनु ुअिघ बोलप  आ ान भएको वा ख रद स झौता भएको, वा (ख) यो उप नयम 

ार भ भए प छ बोलप  आ ान भई ख रद स झौता भएकोमा नयम १26 बमोिजमको काय 

वीकार तवेदन पेश भई वीकृत भएको ।  

(४घ३) यो उप नयम ार भ भए प छ आ ान भएको बोलप  कृयामा भाग लँदा नमाण 

यवसायीले पाँच वटा भ दा बढ  बोलप  कृयामा भाग न लएको वघोषणा गन ुपनछ र यसर  

वघोषणा ग रएको वषयलाई सावज नक नकायले बोलप  मू या न गदा नयम १5९ को उप नयम 

(६क) बमोिजमको अ भलेखसँग भडाउन ुपनछ । 

(४घ४) उप नयम (४घ१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न अ तरा य तरको बोलप मा 
बढ मा प चीस तशत स मको साझेदार मा संयु  उप ममा सहभागी हनुे नमाण यवसायीले 

एकल वा संयु  उप मको पमा अ तरा य तरको पाँच वटा भ दा बढ  बोलप को कृयामा 
समेत भाग लन स नेछ ।  

तर य तो नमाण यवसायीले यो उप नयम ार भ भए प छ आ ान हनुे एकै कृ तको 
कामको ला ग अ तरा य तरको तीन वटा वा सो भ दा बढ  बोलप को कृयामा भाग लई 

ख रद स झौता गरेको भएमा सो समेत पाँच वटा भ दा बढ  बोलप को कृयामा भाग लन स ने 
छैन।"  

"(४ङ) यस नयमको योजनको ला ग बोलप दाताले आ थक तथा ा व धक मता, आफूसँग चाल ु
अव थामा रहेको ख रद स झौताको स या, बोलप  स ब धी अ य ववरण तथा कागजात 

स ब धमा वयं घोषणा गर  बोलप  स ब धी (४) कागजातसाथ ववरण पेश गन ुपनछ। यसर  

पेश भएको ववरण झु ा ठह रएमा नजले पेश गरेको बोलप लाई मू या न कृयाबाट हटाई ऐनको 
दफा ६३ बमोिजम कालोसूचीमा रा  लेखी पठाउन ुपनछ र च लत कानूनबमोिजम कुनै कारबाह  

हनुेमा य तो कारबाह  समेत ग रनेछ ।"  
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4ङ१ उप नयम 4ङ बमोिजम बोलप दाताले आ थक मता स ब धमा वयं घोषणा गर  
कागजात तथा ववरण पेश गदा नजको आ थक मतासगँ स बि धत नगद वाहको यव था 
गन स ने तरल स पि  र अ य व ीय ोत समेत खलुाउन ुपनछ । 

4च यस नयमको योजनको ला ग बोलप दाताको प छ लो आथक बषको वासलातमा खदुा 
दा य व भ दा स पि  वढ  भएको हनुपुनछ । 

4छ उप नयम 4क, 4ख, 4ग, 4घ, 4ङ, 4ङ1 र 4च मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप न यो नयम ार भ हनु ु अिघ मू या न कृयामा रहेका बोलप को हकमा यो नयम 
ार भ हनु ुअिघ कायम रहेको यव था बमोिजम हनुेछ  

9. मूल नयमावल को नयम ७6 मा संशोधन:- मूल नयमावल को नयम 76 को उप नयम (१) को स ा 
देहायको उप नयम (१) रािखएको छ:-  

“(१) देहायको रकमको बोलप  वीकृत गन अ धकार देहायको अ धकार लाई हनुछे :  

(क) दश करोड पैयाँस मका मखु शासक य अ धकृत, 

(ख)  दश करोड पैयाँ भ दा बढ  गाउँपा लका अ य ,  

१०. मूल नयमावल को नयम ७9 मा संशोधन: मूल नयमावल को नयम ७9 को,  
"(१) उप नयम (२) र (२क) मा रहेका "दश करोड" भ े श दह को स ा "प  करोड" भ  ेश दह  
रािखएका छन।  

(२) उप नयम (१३) को स ा देहायको उप नयम (१३) रािखएको छ:  

(१३) उप नयम (५) बमोिजम आशयप दाताको छनौट गदा आशयप  खोलेको म तले पतीस 

दन भ  काय स प  हनुे गर  छनौट गन ुपनछ ।”  

११. मूल नयमावल को नयम 91 मा संशोधनः-  

मूल नयमावल को नयम 91 को उप नयम (१) को स ा देहायको उप नयम (१) रािखएको छ:  

(१) देहायको परामश स ब धी ताव वीकृत गन अ धकार देहायको अ धकार लाई हनुेछः  

(क) बीस लाख पैयाँस मको मखु शासक य अ धकृतबाट 

(ख) बीस लाख पैयाँभ दा बढ को गाउँपा लका अ य बाट, 

१२. मूल नयमावल को नयम 9५ मा संशोधन:- मूल नयमावल को नयम 9५ को,  

(१) उप नयम (१) को स ा देहायको उप नयम (१) रािखएको छ:  

(१) ऐनको दफा 41 को उपदफा (१) ख ड (क) बमोिजम ख रद गदा उप नयम 
(11) को अ धनमा रह  मखु शासक य अ धकृतको नणयले दश लाख पैयासँ मको 
लागत अनमुान भएको नमाण काय वा मालसामान,  

(२) उप नयम १क थप ग रएको- 
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१(क) पाँच लाख पैयाँस मको लागत अनमुान भएको परामश सेवा सोझै ख रद गन 
स कनेछ ।  

(३) उप नयम (२) मा रहेका “बीस लाख पैयाँस मको" भ े श दह को स ा “प चीस लाख 

पैयाँस मको” भ  ेश दह  राखी सोह  उप नयममा रहेका “प  लाख पैयाँस मको” भ े श दह  

िझ कएका छन।्  

१३. मूल नयमावल को नयम 99 मा संशोधन:- मूल नयमावल को नयम 99 को,  

(१) उप नयम (३) प छ देहायको उप नयम (३क) थ पएको छः   

(३क) उप नयम (१) बमोिजम तयार भई वीकृत लागत अनमुानको आधारमा ख रद कृया 
अगा ड बढाउँदा प हलो पटक कुनै बोलप  सारभतू पमा भाव ाह  नभएमा र लागत 

अनमुान तयार गदाको अव धमा नेपाल रा  बै बाट कािशत हनुे मत अनमुानको कुनै 

बोलपान तयार स बि धत े को उपभो ा मू य सूची र कृ ष उपजको सा वक मू य 
सूचीमा दश तशतभ दा बढ  ब न गएको भएमा रासन यव था गनपुन सावज नक 

नकायको मखुले लागत अनमुान संशोधनको ला ग उप नयम (२) बमोिजमको स म त 

सम  पेश गन स नेछ र यसर  पेश भएमा सो स म तले लागत अनमुान संशोधन गन 

स नेछ।”  

१४. मूल नयमावल को नयम 10७ को ठाउँ ठाउँमा रहेका "वा लाभ ाह  समदुाय" भ े श दह  िझ कएका 
छन ्।  

१५. मूल नयमावल मा नयम 10७क.थप : मूल नयमावल को नयम 10७ प छ देहायको नयम 
107क. थ पएको छः  

"107क. लाभ ाह  समदायबाट काम गराउन स कने: 

(१) यस नयमावल मा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न पाँच करोड पैयाँस म लागत 

अनमुान भएको देहाय बमोिजमको नमाण काय लाभ ाह  समदुायबीच त पधा गराई गराउन 

स कनेछ:  

(क) ज टल ा व धक मता आव यक नपन,  

(ख) लाभ ाह  समदुायबाट गदा मत ययीता, गणु तर यता र दगोपना अ भवृ  हनुे,  

(ग) थानीय ोत, साधन र सीप उपयोग गर  थानीय तरमा कायस पादन हनुे,  

(घ) नमाण कायको मु य उ े य थानीय तहमा नै रोजगार को अवसर सजना गन र य तो 
नमाण कायबाट लाभ ा  गन समदुायलाई सहभागी गराउन स कने,  

(ङ) नमाण प ातको आयोजनाको ममत स भार तथा स ालन लाभ ाह  समदुायबाट 

हनु स ने ।  
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प ीकरण: यस नयमको योजनको ला ग "लाभ ाह  समदुाय" भ ाले नमाण कायबाट 

लाभाि वत हनुे क तीमा पचास जना सद य भएको थानीय समूह वा समदुाय स झन ुपछ र 

सो श दले स बि धत नमाण कायसँग स बि धत लाभ ाह  यि ह बाट च लत 

कानूनबमोिजम ग ठत म सहकार लाई समेत जनाउँछ ।  

(२) (२) उप नयम (१) मा उि लिखत रकमको लागत अनमुानमा मू य अ भवृ  कर, 

ओभरहेड, कि ट जे सी रकम र जनसहभा गताको अंश भए सोसमेतको रकम समावेश हनुेछ र 

सावज नक नकायले यस नयम बमोिजम लाभ ाह  समदुायलाई रकम भ ु ानी दँदा उि लिखत 
रकम क ा गरेर मा  दन ुपनछ ।  

(३) उप नयम (१) को योजनको ला ग स बि धत कामको कृ त, प रमाण, लागत अनमुान, काय 

स प  गनपुन अव ध र अ य आव यक कुराह  खलुाई सावज नक नकायले सावज नक सूचना 
काशन गर  ताव माग गन स नेछ ।  

(४) उप नयम (३) बमोिजमको सूचनाको आधारमा स बि धत लाभ ाह  समदुायले सावज नक 

नकाय सम  ताव पेश गन स नेछन ्।  

(५) उप नयम (४) बमोिजम लाभ ाह  समदुायले ताव पेश गरेमा सावज नक नकायले सबै भ दा 
कम कबोल गन लाभ ाह  समदुायसँग य तो काम स ब धमा ख रद स झौता गन ुपनछ ।  

(६) उप नयम (५) बमोिजमको स झौतामा देहायका कुराह  उ लेख गन ुपनछः 

(क) नमाण कायको कृ त, प रमाण, लागत अनमुान, येक काय इकाईमा लाभ ाह  

समदुायले यहोन ुपन रकम, काय स प  गन ुपन अव ध,आधका रकता मु ण वभागबाट 

मािणत ग रएप छ मा  लाग ुहनुेछ।  

(ख) सावज नक नकायले स बि धत कायको डजाइन, लागत अनमुान तयार गन, वीकृत 

गन, ा व धक स लाह दने, नापजाँच गन, जाँचपास गन र अ य आव यक ा व धक सहयोग 
उपल ध गराउने, सपुर वे ण र गणु तर नय ण गन,  

(ग) स प  नमाण कायको स ालन वा ममत स भार लाभ ाह  समदुायले गन ुपन,  

(घ) स प  नमाण कायको भ ु ानीको शत र त रका,  

(ङ) अ य आव यक कुरा ।  

(७) उप नयम (३) बमोिजम सूचना काशन गदा लाभ ाह  समदुायबीचमा त पधा हनुे अव था 
नभएमा वा य तो सूचना काशन गदा कुनै ताव पेश नभएमा सावज नक नकायले ऐन तथा यस 

नयमावल  बमोिजमको अ य कृयाबाट य तो नमाण काय गराउन स नेछ ।  

(८) लाभ ाह  समदुायले येक क ताको कामको ा व धक मू या न, बल, भरपाई र खच मािणत 
गन अ य कागजात य तो समदुायको स ालक स म तबाट अनमुोदन गराई स बि धत सावज नक 

नकायमा पेश गन ुपनछ ।  
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(९) यस नयममा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न देहायको नमाण काय लाभ ाह  

समदुायबाट गराउन स कने छैन:  

(क) एक आपसमा अ तरस बि धत भई एउटै याकेजमा काम गन ु पन कृ तको नमाण 

कायलाई ख डीकरण गर  अलग अलग याकेज बनाईएको,  

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

(ग) लागत अनमुान अनसुार मे सन औजारको लागत भार बीस तशत भ दा बढ  भएको । 
(१०) यस नयमबमोिजम लाभ ाह  समदुायबाट काम गराउँदा नयम 107 को उप नयम 

(७), (८), (९), (९क), (१०), (११), (१२), (१३), (१३क), (१४) र (१५) को यव था 
आव यक हेरफेर (मटुा टस मटुाि डस) स हत लागू हनुछे ।"  

16. मूल नयमावल को नयम १21 मा संशोधन : मूल नयमावल को नयम १21 को उप नयम (१) मा 
रहेका "दश लाख पैया ँभ े श दह को स ा “बीस लाख पैयाँभ े श दह  रािखएका छन।्  

१७. मल नयमावल को नयम 126 मा संशोधन : मूल नयमावल को नयम 126 को उप नयम (२) प छ 

देहायको उप नयम (२क) थ पएको छ:  

(२क) उप नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न नमाण कायको हकमा क तीमा न बे 

तशत भौ तक ग त भएको र आयोजनाको उ े य अनु प सो नमाण काय सामा य योग वा 
स ालनमा आएको अव था भएमा र स बि धत नमाण यवसायीले अनरुोध गरेमा सावज नक 

नकायले उप नयम (२) बमोिजम काय वीकार तवेदन तयार गन स नेछ।”  

१८. नयम १२9 को स ा देहायको नयम १२9 रािखएको छ: "१२9. ख रद स झौताको अव ध थप गन 

सकन े:  

(१) ऐनको बमोिजमको काम य तो स झौताको अव ध भ  पूरा गन नस कने भएमा स बि धत 

नमाण यवसायी आपू तकता, सेवा दायक वा परामशदाताले कारण खलुाई ख रद स झौताको याद 

स कन ुभ दा क तीमा ए ाईस दन अगावै नधा रत अव धको कायस पादन जमानत, बमा र पे क  

स ब धी जमानत तथा संशो धत कायता लका स हत आव यक माण कागजात संल न गर  

स बि धत सावज नक नकायमा अव ध थपको ला ग नवेदन दन ुपनछ ।  

(२) (२) उप नयम (१) बमोिजम नवेदन ा  भएप छ स बि धत अ धकार ा  अ धकार ले 

सो स ब धमा आव यक जाँचबझु गन वा गराउन स नेछ । यसर  जाँचबझु गदा वा गराउँदा 
देहायको अव था देिखएमा बोलप  वीकृत गन अ धकार ले अव ध र कारण खलुाई याद थप गन 

स नेछ:  

(क) स बि धत सावज नक नकायले नमाण यवसायी, आपू तकता, सेवा दायक वा 
परामशदातालाई स झौता बमोिजम उपल ध गराउन ुपन कुरा उपल ध नगराएको,  

(ख) ऐनको दफा ६७क. बमोिजम कागजात काएको कारणबाट काममा ढलाइ भएको, वा  
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(ग) वप  वा अ य काब ु बा हरको प रि थ तको कारण स झौताबमोिजमको काम हनु 

स ने अव था नभएको।  

(३) उप नयम (२) बमोिजम जाँचबझु गदा सो उप नयम बमोिजमको अव था नभएको तर ख रद 

स झौता बमोिजमको काम समयमा स प  नहनु ेभएमा नयम १30 बमोिजम पूव नधा रत तपू त 

लने गर  पूव नधा रत तपू त तनपुन अ धकतम अव धस म बोलप  वीकृत गन अ धकार ले 

याद थप गन स नेछ। 

(४) उप नयम (१) बमोिजम परेको नवेदनका स ब धमा बोलप  वीकृत गन अ धकार ले यस 
नयम बमोिजमको याद थप स ब धी कारबाह  या ख रद स झौताको अव ध भ  टु याउन ु

पनछ।  

(५) उप नयम (२) वा (३) बमोिजम याद थप ग रएकोमा याद थप गन अ धकार ले सोको व ततृ 

ववरण स हतको तवेदन एक तह मा थको अ धकार  सम  पेश गन पनछ।  

(६) उप नयम (४) बमोिजमको अव ध भ  बोलप  वीकृत गन अ धकार ले याद थप स ब धी 
कारबाह  या नटु याएमा स बि धत नमाण यवसायी, आपू तकता, सेवा दायक वा 
परामशदाताले आव यक नणयको ला ग ख रद स झौताको अव ध समा  भएको सात दन भ  एक 

तह मा थको अ धकार  सम  नवेदन दन स नेछ।  

(७) उप नयम (६) बमोिजम ा  भएको नवेदनका स ब धमा एक तह मा थको अ धकार ले छान बन 

गर  सो नवेदन ा  भएको प  दन भ  याद थप स ब धी कारबाह  या टु याउन ुपनछ।  

(८) यस नयममा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न यो नयम ार भ हनु ुअिघ ख रद स झौता 
अनसुारको काम स प  भइसके ताप न याद समा  भएका कारण फरफारक हनु नसकेका 
स झौताको हकमा सावज नक नकाय वा आयोजनालाई थप आथक ययभार नपन गर  एक पटकको 
ला ग यो नयम ार भ भएको तीस दन भ  बोलप  वीकृत गन अ धकार ले याद थप गर  

स झौता बमोिजमको भ ु ानी तथा फरफारक गन स नेछ।   

(९) उप नयम (८) बमोिजम याद थप गदा पूव नधा रत तपू त लइने छैन ।  

(१०) यस नयममा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न यो नयम ार भ हनु ुभ दा त काल 

अिघ कायम रहेको यव था तथा नेपाल सरकार मि प रष को म त २०७८।०५।०३ को 
नणय बमोिजम ख रद स झौताको याद थप गनको ला ग सावज नक नकाय सम  नवेदन परेका 
तर सो स ब धमा नणय भइनसकेका ख रद स झौताको हकमा यो नयम ार भ भएको म तले 

तीस दन भ  याद थप स ब धमा नणय ग रस न ुपनछ ।  

(११) यो नयम ार भ हुँदाका बखत स झौता बमोिजमको काम स प  नभएका र याद थप नभएका 
वा उप नयम (२) वा (३) बमोिजम याद थप हनु नस ने वा उप नयम (१०) बमोिजम याद थपको 
ला ग नवेदन नपरेका वा य तो नवेदन परेकोमा सो उपर याद थप नभएको ख रद स झौताको 
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हकमा ख रद स झौता अ य गन काय स पादन जमानत तथा अ य कुनै जमानत वा धरौट  राखेको 
भए सो समेत जफत गन र यसर  काम स प  नभएको कारणबाट हनु गएको हानी नो सानी असलु 

उपर गर  नजलाई च लत कानून बमोिजम कारबाह  गन समेतको नणय स बि धत अ धकार ले यो 
नयम ार भ भएको साठ  दन भ  ग रस न ुपनछ।  

(१२) उप नयम (११) बमोिजम कारबाह  स ब धी नणय गदा स झौता बमोिजमको काय जानाजानी 
बद नयतपूवक वा लापरवाह को कारण स प  नगरेको देिखएमा सावज नक नकायले य तो नमाण 

यवसायी, आपू तकता, सेवा दायक वा परामशदातालाई ऐनको दफा ६३ बमोिजम कालोसूचीमा 
रा  सावज नक ख रद अनगुमन कायालयमा लेखी पठाउन ुपनछ।  

(१३) यस नयम बमोिजम याद थपको कारबाह  या समयमा नटु याउने र याद थप भएका 
ख रद स झौताको काय ग तको अनगुमन, मू या न र कारबाह  समयमै नगन स बि धत 

पदा धकार  वा कमचार लाई कायपा लकाले च लत कानून बमोिजम वभागीय कारबाह  गन 
स नेछ ।”  

19. मूल नयमावल को नयम १30 मा संशोधन:- मूल नयमावल को नयम १30 को,  

(१) ख ड (क) मा रहेको "र" भ े श द िझ कएको छ ।  

(२) ख ड (ख) प छ देहायको ख ड (ग) थ पएको छ:  

“(ग) ख ड (क) बमोिजम पूव नधा रत तपू त तनपुन अ धकतम समय अव ध भ  प न 

काय स प  नभएमा ख रद स झौता अ य गन ुपन।”  

२०. मूल नयमावल को नयम १33 मा संशोधन: मूल नयमावल को नयम १33 को उप नयम (3) प छ 
देहायको उप नयम (3क) थ पएको छ:  

"(३क) उप नयम (3) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न नमाण कायको क तीमा असी तशत काम 

स प  गरेको, स झौता बमोिजमको काय स तोषजनक पमा भई चाल ुअव थामा रहेको र नधा रत समयमा 
काम स प  हनुे सु नि त भएको ख रद स झौताको हकमा नयम 132 बमोिजम रािखएको रटे सन मनी 
बापत बै  जमानत पेश गर  रटे सन मनी फताको माग गरेमा य तो रटे सन मनी फता दन सकनेछ । 

यसर  रटे सन मनी फताको ला ग पेश ग रने बै  जमानतको याद ु ट स चाउने अव धभ दा क तीमा एक 
म हना ब ढ अव धको हनु ुपनछ ।"  

२१. मूल नयमावल को नयम १5९ मा संशोधन: मूल नयमावल को नयम १5९ को उप नयम (६) प छ 

देहायको उप नयम (६क), (६ख) र (६ग) थ पएका छन:्  

"(६क) सावज नक ख रद अनगुमन कायालयले ख रद स झौताको अ भलेख रा  े योजनको ला ग 
व तुीय अ भलेख णाल  थापना गन ुपनछ।  

(६ख) सावज नक नकायले नमाणसँग स बि धत ख रद स झौता गरेप छ सोको संि  ववरण 

मािणत गर  उप नयम (६क) बमोिजम थापना भएको व तुीय णाल मा व  गन ुपनछ ।  
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(6ग) उप नयम (६क) बमोिजम व तुीय णाल  तयार नभएस मको ला ग सावज नक नकायले 

उप नयम (६ख) बमोिजमको ववरण आ नो कायालयमा अ भलेख राखी य तो ववरण 

सावज नक ख रद अनगुमन कायालयमा पठाउन ुपनछ ।" 

            

                                                         cf1fn], 
                                                      अमतृ सबेुद   

                                         k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 


