
६०. खररद कारवाहीको अगिलेख राख्न ुपने : इकाई र स्थानीय तहले सावयजगनक खररद गनयमावली २०६४ 
को गनयम १४९ मा उल्लेख िए बमोजजम खररदका आवश्यक कागजात सवहतको खररद कारवाहीको 
अगिलेख सरुजक्षत राख्न ुपनेछ। 

६१. सीप ववकास तागलम प्रदायकको सेवा खररद सम्बन्िी व्यवस्था : (१) इकाईले सीप ववकास तागलम 
सञ् चालन हनु े स्थानीय तहहरुलाई िौगोगलक सागमप्यताको आिारमा अगिकतम ्आठ वटा स्थानीय 
तहको क्ल् टर बनाई सो को सूची सवहतको वववरण तथा प्रदान गने तागलमको ववषय सिंलग्न गरी 
तागलम सञ् चालनको लागग सूचना प्रकाशन गनुय पनेछ। 

(२) इकाईले काययक्षेरगत शतय तोक्दा योग्यता, ग्राह्याता सम्बन्िी वववरण, आशयपरमा सिंलग्न 
गनुयपने कागजात र शतयहरु गनिायरण गदाय सावयजगनक खररदको आिारितू गसिान्त प्रगतकूल नहनुेगरी 
गनुय पनेछ । 

 (३) योग्यता र ग्राह्याताका आिार गनिायरण गदाय कजम्तमा देहाय बमोजजम हनु े गरी गनुय 
पनेछ:- 

(क) कम्पनी रजजिारको कायायलय वा घरेल ुकायायलय वा स्थानीय तहमा दताय िएको,  

(ख) मूल्य अगिवदृद्द करमा दताय िएको, 
(ख)  अजघल्लो आगथयक बषयसम्मको कर चिुा िएको (खररद गनयमावली अनसुार कर 
चिुा प्रमाणपर गलन वा कर वववरण पेश गरेको प्रमाण गलन समय प्रदान गररएको 
िएमा सोही अनसुारको अवगि), 
(ग) तागलम सेवा प्रदायक प्राववगिक जशक्षा तथा व्यवसावयक तालीम पररषदमा आवि 
िएको हनु ुपने, 

 (घ) दफा ३३ को उपदफा (१) मा उल्लेख िएका तागलमका गबषयहरु मध्ये कम्तीमा 
तीन गबषयमा तालीम प्रदान गरेको अनिुव िएको, 
(ङ) प्रस्ताववत प्रजशक्षक सम्बजन्ित गबषयको न्यूनतम तह २ को सीप पररक्षण (जस्कल 
टेस्ट) पररक्षामा उजत्तणय िएको र सम्बजन्ित गबषयमा तागलम प्रजशक्षण प्रगतष्ठान बाट 

प्रजशक्षक प्रजशक्षण प्राि गरेको,  
(च) काययक्षेरगत शतयमा तोवकए बमोजजमको आगथयक कारोबार र अन्य गबषयहरु । 

(४) प्रस्तावदाताले आशयपर पेश गदाय अगिकतम ् दइु सेवा प्रदायकहरुले सिंयिुरुपमा 
आशयपर पेश गनय पाउने गरी व्यवस्था गमलाउन ु पनेछ । तर, सबकन्ियाक्टमा रहने गरी सेवा 
प्रदायकहरु सहिागी हनु नपाउने गरी व्यवस्था गमलाउन ुपनेछ । 

 (५) प्रस्तावदाताले एक वा सो िन्दा बढी क्लस्टरमा तागलम प्रदान गने गरी आशयपर पेश 
गने व्यवस्था गमलाउन ुपनेछ । 

(६) आशयपर मलु्याङ्कनमा कम्तीमा ६० प्रगतशत अिंक प्राप् त गने तथा न्यूनतम योग्यता र 
ग्राह्यता परुा िएका सेवाप्रदायकलाई मौजदुा सूचीमा राख् न ुपनेछ । 

(७) अको आगथयक वषयका लागग थप सेवा आवश्यक पने िएमा साववकको शतयमा कुनै फरक 
नगरी आशयपर आह्वान गनय सक्नेछ। यसरी आह्वान गदाय उपदफा (६) मा रहेका मौजदुा सूचीमा 
रहेका सेवा प्रदायक स्वत: थप एक आगथयक बषय सम्मका लागग मौजदुा सूचीमा समावेश िएका 
हनुेछन।्  

(८) मौजदुा सूचीमा छनौट िएका आशयपर दाताहरुबाट प्रस्ताव माग गदाय प्राववगिक र 
आगथयक प्रस्तावको िार क्रमशः असी प्रगतशत र वीस प्रगतशत कायम गरी योग्यताक्रम गनिायरण हनु े
गरी उपयिु ढाुँचामा प्रस्ताव माग गने व्यवस्था गमलाउन ुपनेछ । 

(९) सेवा प्रदायकले इकाइले तोकेको क्ल् टर अनसुार प्रत्येकको लागग अलग-अलग प्रस्ताव 
तयार गरी अगिकतम पाुँचवटा क्लस्टरको लागग मार आगथयक र प्राववगिक प्रस्ताव पेश गने व्यवस्था 
गमलाउन ुपनेछ । तर एउटा सेवा प्रदायकलाई अगिकतम ्दईुवटा क्ल् टरमा तागलम सञ् चालन गनय 
पाउने गरी छनौट गने व्यवस्था गमलाउन ुपनेछ । दईुवटा िन्दा बढी क्लस्टरमा एउटै सेवा प्रदायक 
प्रथम योग्यता क्रममा रहन गएमा उि सेवा प्रदायकलाई दईुवटा छनौट गनय लगाउन ु पनेछ र 
छागडएको क्लटरमा क्रमश: दोश्रो योग्यता क्रममा रहेका सेवा प्रदायकबाट छनौट गनुयपनेछ ।  

 (१०) उपदफा (८) बमोजजम माग गररएको प्रस्तावको मूल्याङ्कन गणुस्तर तथा लागत ववगि 
बमोजजम हनुछे। मूल्याङ्कनमा प्राववगिक र आगथयक प्रस्तावको िार क्रमशः असी प्रगतशत र वीस 
प्रगतशत कायम गरी योग्यताक्रम गनिायरण गनुयपनेछ।  

(११) उपदफा (१०) बमोजजमको योग्यता क्रममा पवहलो प्रस्तावदातालाई तागलम 
सञ् चालनको लागग वाताय गरी सम्झौता गनुय पनेछ। योग्यताक्रम अनसुार सम्झौताका लागग आमन्रण 
गररएका सेवा प्रदायदाताले प्रस्ताव गरेको क्ल् टरमा काम गनय नचाहेमा वा वाताय ववफल िएको 
अवस्थामा गनज प्रस्तावदातालाई सूचीबाट हटाई क्रमश: पगछल्लो योग्यताक्रममा रहेका प्रस्तावदातासिंग 
वाताय गरी सम्झौता गनुय पनेछ।   

(१२) कुनै क्ल् टरमा सेवा प्रदायकबाट प्रस्ताव निएमा वा न्यूनतम अङ्क प्राप् त गनय नसकेको 
अवस्थामा अन्य क्ल् टरका लागग योग्य क्रमश: दोश्रो स्थानमा रहेका सबै सेवा प्रदायक उपदफा (८) 
बमोजजमको आगथयक प्रस्ताव माग गरी साववककको प्रववगिक प्रस्तावको प्रािाङ्क र नयाुँ आगथयक 
प्रस्तावको अिंक िारको आिारमा तागलम सेवा प्रदायक छनौट गनुयपनेछ । 

६२. सीप ववकास कायायन्वयनको अनगुमन : (१) स्थानीय तहमा सम्झौता बमोजजम तागलम सञ् चालन तथा 
सो को गणुस्तरका सम्बन्िमा इकाईले प्रत्येक क्ल् टरमा देहाय बमोजजमको अनगुमन सगमगत बनाई 
पररचालन गनेछ :- 



(क) इकाईले तोकेको कजम्तमा अगिकृतस्तरको कमयचारी -सिंयोजक 

(ख) तागलम सञ् चालन हनुे स्थानीय तहको अगिकृत प्रगतगनगि -सदस्य 

(ग) इकाईले तोकेको कमयचारी/ववज्ञ    -सदस्य 

(२) इकाईले सगमगतलाई एक िन्दा अगिकको क्ल् टरको अनगुमनको जजम्मेवारी ददन 
सक्नेछ।   

(३) इकाईले अनगुमन गनुय पने ववषयको चेकगलस्ट सवहत सगमगतको काययशतय तोक्न ुपनेछ।   

(४) इकाईले सीप ववकास सञ् चालनको अनगुमन प्रगतवेदनको आिारमा मार सेवा 
प्रदायकलाई ििुानी ददने गनणयय गनुय पनेछ।   

६३. सम्झौता िङ्ग गनय सवकन े: (१) कुनै क्ल् टरमा कुनै सेवा प्रदायकले तोके अनसुारको काययसम्पादन 
नगरी तागलम अिरुो वा अपरुो हनु गएमा त्यस्तो सेवा प्रदायकसुँगको सम्झौता प्रचगलत कानून अनसुार 
रद्द गनय सवकनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम सिंझौता रद्द गनुय पदाय दफा ६२ बमोजजमको अनगुमन सगमगतको 
गसफाररश गलई आवश्यक गनणयय गनय सवकनेछ। 

(३) दफा ६२ बमोजजमको अनगुमन सगमगतले सेवा प्रदायकको काययसम्पादन सन्तोषजनक 
निएमा वा तोवकएको आचरण पालना नगरेको गसफाररस गरेमा इकाईले सम्झौता रद्द गनय सक्नेछ।  

(४) उपदफा (१) र (३) बमोजजम सम्झौता रद्द िएमा उि सेवा प्रदायकलाई योग्यता 
सूचीबाट हटाउन सवकनेछ। 

(५) सम्झौता रद्द िएको अवस्थामा कायम हनु आउने योग्यता क्रममा रहेको सेवा 
प्रदायकलाई आमन्रण गरी सेवा खररद गनय सवकनछे।   

 

 

पररच्छेद-९ 

व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सञ् चालन  

 

६४.  रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रववष्ट गनुयपने : (१) मन्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले बेरोजगार 
व्यजि, रोजगार आयोजना, सीप ववकास, ववत्तीय वववरण सम्बन्िी सूचनाहरु अगनवायय रुपमा रोजगार 
व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अध्यावगिक गनुयपनेछ। 

(२) रोजगारी गसजयना र सीप तथा क्षमता ववकास अन्य सावयजगनक गनकायहरुमा प्रणालीको 
सञ् चालनका लागग मन्रालयले आवश्यक व्यवस्था गमलाउन ुपनेछ।  

६५.  राज् िय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको ववकास तथा सञ् चालन : (१) सूचीकृत बेरोजगार 
ब्यजिलाई न्यूनतम रोजगार, रोजगारसिंग सम्बजन्ित सूचना प्रवाह गनय, रोजगार ववगनमय प्रणाली 


