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कुनै आमोजनत धनभताण गरय सॊचतरन वत व्मवस्थतऩन गना 
सतथै भभात सॊबतय गनुाऩने बए सो सभेत गना सम्वन्धी 
सेवतफतट प्रत्मऺ रतब ऩगु्ने गयी सोहह स्थतनभत आफ्नो घय 
बएको फतधसन्दतहरुरे आभ बेरतफतट गठन बइा सम्वन्धीत 
स्थतनीम तहभत दतता बएको सधभधत सम्झन ुऩदाछ । 



 आधथाक कतयोवतय देक्षखने गरय कतनून वभोक्षजभ यतक्षखएको 
खततत, हकततव, अधबरेख य सो कतयोवतयरतइा प्रभतक्षणत गने 
अन्म कतगजततरतइा जनतउदछ । (रेखतऩयीऺण ऐन 
२०४८, दपत २) 



 अक्षन्तभ रेखतऩयीऺण बन्नतरे धनमधभततत, धभतव्महमतत, 
कतमादऺतत, प्रबतवकतयीतत य औक्षचत्मतत सभेतको आधतयभत 
भहतरेखत ऩयीऺकको कतमतारमफतट हनेु रेखत ऩयीऺण 
सक्षम्झनऩुदाछ । 



 सतवाजधनक खरयद ऐन, २०६३ को दपत ४४ तथत 
धनमभतवरी, २०६४ को धनमभ ९७ 

 दक्षऺणकतरी नगयऩतधरकतको उऩबोक्तत सधभधत गठन, 
सॊचतरन तथत व्मवस्थतऩन कतमाहवधध  

 दक्षऺणकतरी नगयऩतधरकतको आधथाक ऐन 
 सतवाजधनक खरयद अनगुभन कतमतारमद्वतय जतयी उऩबोक्तत 
सधभधत वत रतबग्रतही सभदुतम भतपा त सतवाजधनक धनभताण 
कतमा गयतउने सम्वन्धी कतमाहवधध,२०७८ 



 नगद सहबागगता  
 श्रभ सहबागगता  
 वस्तुगत सहबागगता 



१.ननशतत अनदुान तपत  
 वडागत मोजना तथा कामतक्रभ 
 नगयस्तरयम मोजना तथा कामतक्रभ 

२. प्रदेश ऩूवातधाय ववकास मोजना 
३. स्थानीम ऩूवातधाय ववकास मोजना  

 



१. वावषतक वजेटभा उल्रेखित शशषतकभा वजेट ववननमोजन 
हुनऩुने, 

२. वडा कामातरमफाट उऩबोक्ता सशभनत गठन बर्त वडा 
प्राववगधकफाट रागत अनभुान तमाय गरय वडा 
कामातरमको शसपारयस साथ सम्झौताको रागी ऩेश 
हुनऩुने  

 वडागत मोजनाको हकभा वडाभा य  
 नगयस्तरयम मोजनाको हकभा नगयऩाशरकाभा सम्झौता 
हुने, 



३.कतमतादेश प्रतप्त गरय तोहकएको सभमतवधध धबत्र कतमा 
सम्ऩन्न गरय सक्नऩुने  

४. वडतको हकभत वडतस्तरयम अनगुभन सधभधतद्वतयत 
अनगुभन बएको य नगयस्तरयम मोजनतको हकभत उऩ 
प्रभखुको सॊमोजकत्वभत बएको अनगुभन टोधरद्वतयत 
अनगुभन हनुऩुने ।  

५. मोजनतको रतगत सतवाजधनकीकयण गरय सतवाजधनक 
ऩयीऺण पतयतभ ऩेश गनुाऩने  

६.मोजनत सम्ऩन्न बए ऩश्चतत उऩबोक्तत सधभधतरे धनणाम गरय 
बकू्ततनीको रतगी भतग गनुाऩने   



७.मोजनत सम्ऩन्न गयतइ बकू्ततनीको रतगी ऩेश गनुाबन्दत 
अगतधड रतगत अनभुतन, भूलमतॊकन, कतमा सम्ऩन्न प्रधतवेदन 
य नतऩी धनभताण बएको छ/छैन महकन गयेय मोजनत 
शतखतभत ऩेश गना, 

८.मोजनत शतखतफतट बकू्ततनीको रतगी हटप्ऩणी उठेऩधछ सो 
सतथ आधथाक प्रशतसनभत ऩेश हनेु । 



मोजनतको प्रतवधधक कतगजतत वतहेक तऩक्षशर वभोक्षजभरे थऩ 
कतगजतत ऩेश गनुाऩनेछ  

◦ हवर  
◦ डोय हतक्षजयी  
◦ पोटो 
◦ कोटेशन 
◦ छतऩ तथत वैंक खततत नॊ. 
◦ चेकको पोटोकहऩ

 



 धनभताणको हकभत हवर VAT हवर नै हनुऩुने ।  
 सम्झौतत धभधत य कतमा सम्ऩन्न धभधत हवचको हवर हनुऩुने 
। 

 हवरभत अधनवतमा रुऩभत हवक्री कतताको हस्ततऺय हनुऩुने ।  
 हवरको धभधत सच्मतइएको वत केयभेट बएको बए हवक्री 
कततारे छतऩ रगतइ हस्ततऺयद्वतयत प्रभतक्षणत गयेको हनुऩुने 
।  

 हवर ऩेश गदता उ.स.रे अधनवतमा हवरको ऩछतडी छतऩ 
रगतइा प्रभतक्षणत गनुाऩनेछ ।



 भतनहवम श्रभ रतग्ने बधनएको रतगत अनभुतनभत भतत्र डोय 
प्रमोग गना ऩतइने ।  

 डोयको भतन्मतत श्रभदतन हनुतरे उऩबोक्तत सधभधत तपा को 
रतगत सहबतधगतत वयतवय वत ३०% वत प्रतवधधकको रतगत 
अनभुतन वभोक्षजभ खने्न / ऩनेु कतमा बएभत डोयको प्रमोग 
गना सहकनेछ ।  

 सम्झौतत धभधत य कतमा सम्ऩन्न धभधत हवचको डोय हतक्षजयी 
हनुऩुनेछ ।  

 डोयभत अधनवतमा रुऩभत श्रधभकको स्ऩष्ट हववयण खरुतइा, 
हस्ततऺय गयतइ, प्रभतक्षणत गयतउन ुऩनेछ । 



 अधनवतमा रुऩभत यॊ धगन पोटो ऩेश गनुाऩनेछ ।  
 पोटो ऩेश गदता ३ प्रकतयको हनुऩुनेछ, 

 धनभताण कतमा सरुुको चयणभत 
 धनभताण कतमाको भध्मतवधी सभमभत  
 धनभताण कतमाको सभतऩनभत 

 पोटो त्मस धनभताण स्थर कहतॉ वनेको हो 
वरयऩयीको ऺेत्र सभेत स्ऩष्ट हनेुगरय क्षखक्षचएको 
हनुऩुनेछ । 

 पोटो छतऩ रगतइ प्रभतक्षणत हनुऩुनेछ ।  
 



 १ रतख बन्दत भतधथको खरयदभत न्मूनतभ ३ प्रधत कोटेशन 
ऩेश गनुाऩनेछ तय क्षशरवन्दी कोटेशन तथत वोरऩत्र आह्वतन 
गयी खरयद गना नसक्ने हनुतरे सो वभोक्षजभको हवशेषतत बएको 
सतभतग्री खरयदको रतगी न.ऩत.भत अनयुोध गनुाऩनेछ य भतग बए 
वभोक्षजभको सतभतग्री न.ऩत.रे खरयद गरय हस्ततन्तयण गनेछ ।  

 कोहटशन ऩेश गदता १. फतक्षणज्म दतता २. गत आ.व.को कय 
चकु्तत प्रभतण ऩत्र ३. PAN भत दतता ४. छतऩ य हस्ततऺय 
सहहतको दयबतउ ऩत्र अधनवतमा ऩेश गनुाऩदाछ ।  

 कोटेशनफतट खरयद गदता न्मूनतभत दय ऩेश गनेफतट खरयद 
गनुाऩदाछ तय फजतय भूलम बन्दत अधधक भूलम धनभताण बइा 
खरयद बइा आएभत त्मस्तो हवरको बकू्ततनी गरयने छैन ।



 उऩबोक्तत सधभधतरे सम्झौतत गने चयणभत अधनवतमा रुऩरे 
छतऩ धनभताण गयी सम्झौततभत छतऩ रगतएको तथत सोहह 
छतऩ नतभफतट वैंकभत खततत खोधरएको हनुऩुदाछ । 



 प्रदेश ऩूवताधतय तथत स्थतनीम ऩूवताधतय तपा कत मोजनतको 
बकू्ततनी कोष तथत रेखत धनमन्त्रक कतमतारम धत्रऩयेुश्वयफतट 
हनेु बएको तथत सो बकू्ततनी Electronic Fund
Transfer हनेु हुॉदत उऩबोक्तत सधभधतको चेकको 
पोटोकहऩ ऩेश गनुाऩने । 



१. ३% कक्षन्टजेन्सी कय  
२. १.५% अधग्रभ आमकय  
३. १% सतभतक्षजक सयुऺत कय  
४. मदद प्रतहवधधकद्वतयत ऩेश बएको VAT वभोक्षजभको हवर प्रतप्त 

नबएभत आवश्मक VAT कट्टत थऩ गरयनेछ ।  
५. मदद उऩबोक्तत सधभधत य नगयऩतधरकतको कुर रतगत 

सहबतधगतत बन्दत कभको हवर तथत डोय ऩेश हनु आएभत 
जधत यकभरे कभ आएको हो त्मधत नै यकभ ऩनु कट्टत 
गरयनेछ । 

६. मदद धनभताण कतमाभत न.ऩत.को डोजय प्रमोग गरयएको छ य 
त्मसको कय धतयीएको छैन बने प्रभतण सहहत पेरत ऩयेभत 
प्रतहवधक हवर य क्षजलरत दययेट वभोक्षजभ यतजश्व कट्टी गरयनेछ 
।























केहह जजज्ञासा ?


