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(२) यो नियमार्ली तुरुन्त प्रािभि िुिेछ।
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२. परििाषााः हर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव िलागेमा यस नियमार्लीमा,–
(क)

“ऐि” िन्नाले सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ सभझिु पछव।

(ख)

“बिुर्षीय सभझौता” िन्नाले एक र्षव िन्दा बढी अर्नध िएको सभझौता
सभझिु पछव।

(ग)

“नसलबन्दी दििाउपत्र” िन्नाले सार्वजनिक निकायको सूचिा बमोशजम कुिै
निमावण कायव गिव र्ा मालसामाि र्ा अन्य सेर्ा उपलब्ध गिाउिको लानग
इच्छु क व्यशि, फमव, कभपिी र्ा सं स्थाले नसलबन्दी खामनित्र मूल्य समेत
उल्ले ख गिी पेि गिे को हर्र्िण सभझिु पछव।

(घ)

“सशचर्” िन्नाले मन्त्रालयको सशचर् सभझिु पछव ि सो िब्दले िेपाल
सिकािको मुख्य सशचर् ि सशचर् सििको कायवसभपादि गिे िेपाल
सिकािको हर्शिष्ट श्रे णीको अन्य अनधकृत समेतलाई जिाउाँछ।

(ङ)

“तालुक कायावलय” िन्नाले सभबशन्धत कायावलय िन्दा मानथल्लो तिको
कायावलय सभझिु पछव।

(च)

“कोष तथा ले खा नियन्त्रक कायावलय” िन्नाले मिाले खा नियन्त्रक कायावलय
अन्तगवतको कोष तथा ले खा नियन्त्रक कायावलय सभझिु पछव।

(छ)

“दििे ट निधाविण सनमनत” िन्नाले नियम १४८ बमोशजमको सनमनत सभझिु
पछव।

(ज)

“हर्िागीय प्रमुख” िन्नाले कुिै मन्त्रालय अन्तगवतको हर्िाग र्ा सो सििको
अन्य कायावलयको प्रमुखको रुपमा काम गिे पदानधकािी सभझिु पछव।

(झ)

“मन्त्रालय” िन्नाले िेपाल सिकािको मन्त्रालय सभझिु पछव ि सो िब्दले
प्रधािमन्त्री तथा मशन्त्रपरिषद्को कायावलय समेतलाई जिाउाँछ।

(ञ)

“मौजुदा सूची (स्टाशन्िङ्ग नलस्ट)” िन्नाले नियम १८ बमोशजमको सूची
सभझिु पछव।

(ट)

“उपिोिा

सनमनत” िन्नाले

निमावण

कायवबाट

प्रत्यि

लाि

पाउिे

व्यशििरुले कुिै निमावण कायवको निमावण, सञ्चालि, ममवत सभिाि गिवको
लानग आफूिरुमध्येबाट गठि गिे को सनमनत सभझिु पछव।
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(ठ)

“व्यर्स्थापि सभझौता” िन्नाले अिुसूची –४ को खण्ि (च) बमोशजमको
सभझौता सभझिु पछव।

(ि)

“मूल्याङ्कि सनमनत” िन्नाले नियम १४७ बमोशजमको सनमनत सभझिु पछव।

(ढ)

“कबोल अङ्क (नबि प्राइस)” िन्नाले कुिै बोलपत्रको पिीिणबाट कायम
िुि आएको िकम सभझिु पछव।

(ण)

“सर्–कन्रयाक्टि” िन्नाले कुिै खरिद सभझौता गिे निमावण व्यर्सायी,
आपूनतवकताव, पिामिवदाता र्ा सेर्ाप्रदायकसं ग छु ट्टै सभझौता गिी त्यस्तो
खरिद सभझौता अन्तगवतको कुिै कायव गिे निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव,
पिामिवदाता र्ा सेर्ाप्रदायक सभझिु पछव।

(त)

“प्रोप्राइटिी मालसामाि” िन्नाले कुिै मालसामाि, यन्त्र र्ा उपकिणको
निमावताले त्यस्तो मालसामाि, यन्त्र र्ा उपकिण सञ्चालि र्ा ममवत
सभिािको लानग बिाएको सिायक उपकिण तथा पाटवपूजाव सभझिु पछव।

(थ)

“सभझौता मूल्य (कन्रयाक्ट प्राईस)” िन्नाले खरिद सभझौतामा उशल्लशखत
खरिद मूल्य सभझिु पछव ि सो िब्दले त्यस्तो सभझौता अन्तगवत िेरिएिि
आदे ि जािी गरिएकोमा त्यस्तो आदे ि बमोशजम िएको काम िाप जााँच
गदाव

कायम

िएको

मूल्य

ि

मूल्य

समायोजि

िएकोमा

त्यस्तो

समायोजिबाट कायम िएको खरिद मूल्य समेतलाई जिाउाँछ।
(द)

“सं िचिात्मक र्ा एकाई दि सभझौता” िन्नाले अिुसूची–३ को खण्ि (ख)
बमोशजमको सभझौता सभझिु पछव।

(ध)

“अमाित” िन्नाले सार्वजनिक निकाय आफैले गिे कुिै निमावण कायव
सभझिु पछव।

(ि)

“पुििार्लोकि सनमनत” िन्नाले ऐिको दफा ४८ को उपदफा (१)
बमोशजम गदठत सनमनत सभझिु पछव।



प)

“औषनधजन्य मालसामाि” िन्नाले औषनध, खोप र्ा भ्याशक्सि, नसरिन्ज, िगत
िाख्ने झोला, प्रयोगिालामा



चौथो सं िोधिद्वािा थप।
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नियोजिका िमोिल उत्पादि र्ा िोगको निदाि तथा उपचािको लानग
प्रयोग िुिे स्र्ास््य सभबन्धी उपकिण सभझिु पछव ।


(फ) “हर्द्युतीय बोलपत्र” िन्नाले

हर्द्युतीय

खरिद प्रणालीको

उपयोग गिी

बोलपत्रदाताले पेि गिे को बोलपत्र सभझिु पछव।


(ब) “हर्द्युतीय खरिद प्रणाली” िन्नाले सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले
नियम १४६ बमोशजम हर्द्युतीय सञ्चाि माध्यमको प्रयोग गिी स्थापिा,
सञ्चालि ि व्यर्स्थापि गिे को खरिद प्रणाली सभझिु पछव।



(ि) “हर्द्युतीय सञ्चाि माध्यम” िन्नाले सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले
हर्द्युतीय खरिद प्रणाली स्थापिा, सञ्चालि ि व्यर्स्थापि गिव उपयोगमा
ल्याएको हर्द्युतीय सञ्चाि प्रहर्नध, पद्धनत र्ा माध्यम सभझिु पछव।



(म) “सिकािी कोष” िन्नाले सङ्घीय सशञ्चत कोष, प्रदे ि सशञ्चत कोष र्ा स्थािीय
सशञ्चत कोष सभझिु पछव ि सो िब्दले प्रचनलत कािूि बमोशजम स्थापिा
िएका अन्य सिकािी कोषलाई समेत जिाउाँछ।

परिच्छे द–२
खरिद कािबािीको तयािी, खरिद योजिा ि लागत अिुमाि
३.

खरिद कािबािीको तयािी गिुव पिेाः

सार्वजनिक निकायले कुिै खरिद कािबािीको तयािी

गदाव दे िाय बमोशजम गिुव पिेछ:—
(क)

खरिद आर्श्यकताको पहिचाि गिे,

(ख)

खरिद सभबन्धी हर्निन्न प्राहर्नधक कुिा समाधाि गिव ि आपूनतवकतावको
उपलब्धता यहकि गिव बजािमा प्रचनलत खरिद सभझौताको जािकािी
नलिे,

(ग)

अशघल्ला र्षविरुमा समाि प्रकृनतको मालसामाि, निमावण कायव र्ा पिामिव
सेर्ा र्ा अन्य से र्ा खरिद गरिएको िए त्यस्तो खरिद प्रहियाको अध्ययि
गिे,

(घ)


खरिदको हर्र्िण, परिमाण ि िेत्र एहकि गिे,

चौथो सं िोधिद्वािा थप।
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(ङ)

खरिदलाई बढी सुहर्धाजिक समूिमा हर्िाजि गिे र्ा प्याकेजमा समार्ेि
गिे,

(च)

खरिद योजिा तयाि गिव लगाउिे,

(छ)

खरिदको लागत अिुमाि तयाि गिे,

(ज)

खरिदको आनथवक स्रोत ि िकमको पहिचाि गिे,

(झ)

खरिद हर्नधको छिौट गिे , ि

(ञ)



दुई किोि रुपैयााँसभमको निमावण कायवको खरिद िन्दा बािे कको अन्य

खरिदमा बोलपत्र योग्यता र्ा पूर् व योग्यताको कािबािी गिुव पिे र्ा िपिे
कुिा यहकि गिे।


३क. प्याकेशजङ्ग तथा समूि हर्िाजि सभबन्धी व्यर्स्था: (१) सार्वजनिक निकायले खरिद
कायवको प्याकेशजङ्ग गदाव नियम ७ को उपनियम (२) को खण्ि (ग) बमोशजम खरिद
गुरुयोजिामा उशल्लशखत प्याकेज सङ्खख्याको प्रनतकूल ििुिे गिी गिुव पिेछ।
(२) सार्वजनिक निकायले खरिदलाई बढी सुहर्धाजिक समूिमा हर्िाजि गिे र्ा
प्याकेजमा समार्ेि गिे गिी तयािी गदाव अलग अलग रुपमा सभपन्न गिव सहकिे
प्रकृनतको निमावण कायवका लानग अनधकतम प्रनतस्पधाव िुिे िदसभम छु ट्टा छु ट्टै रुपमा
बोलपत्र आव्िाि गिुव पिेछ।
(३) एक आपसमा अन्ति सभबशन्धत िई एउटै प्याकेजमा सञ्चालि गिुव पिे
िएमा बािे क प्रनतस्पधावलाई सङ्कुशचत ि सीनमत गिे गिी ठू ला ठू ला प्याकेज बिाई
बोलपत्र आव्िाि गिुव िुाँदैि।

४.

अनधकाि प्राप्त अनधकािीको आदे ि नबिा खरिद गिव ििुि:े अनधकाि प्राप्त अनधकािीको
नलशखत आदे ि नबिा कसैले कुिै खरिद गिव, गिाउि िुाँदैि।

५.

खरिद माग प्राप्त गिुव पिे: (१) मालसामाि खरिद सभबन्धी कािबािी िुरु गिुव अशघ
सभबशन्धत सार्वजनिक निकायको खरिद एकाईले मिािाखा, िाखाबाट खरिद माग प्राप्त
गिी सो माग अनधकाि प्राप्त अनधकािीबाट स्र्ीकृत गिाउिु पिेछ।




चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
छै ठौं सं िोधिद्वािा थप।
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(२) उपनियम (१) बमोशजमको खरिद मागमा दे िायका कुिा उल्लेख िएको िुि ु
पिेछ:–



५क.

(क)

मालसामािको प्रकाि, गुणस्ति, परिमाण सभबन्धी हर्र्िण,

(ख)

मालसामाि आर्श्यक पिे समय,

(ग)

खरिदको अिुमानित मूल्य, ि

(घ)

मूल्य व्यिोरििे स्रोत।

मालसामाि, निमावण कायव ि सेर्ाको हर्र्िण स्र्ीकृत गिुव पिेाः (१) सार्वजनिक निकायको
प्रमुखले कुिै मालसामाि, निमावण कायव र्ा सेर्ा खरिद गिुव अशघ ऐिको दफा ४
बमोशजमको स्पेनसहफकेिि, योजिा, िक्िा, निजाइि, हर्िेष आर्श्यकता र्ा अन्य हर्र्िण
तयाि गिुव र्ा गिाउिु पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम तयाि िएको हर्र्िण नियम १४ बमोशजमको
अनधकािीबाट स्र्ीकृत िुि ु पिेछ।
(३) उपनियम (२) मा जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि सुरुङमागव, िे लमागव,
िज्जुमागव, केबलकािमागव ि हर्िेष प्रकृनतका सिकमागव जस्ता जहटल ि हर्िेष प्रकृनतका
सं िचिाको स्पेनसहफकेिि, योजिा, िक्िा, निजाइि, हर्िेष आर्श्यकता र्ा अन्य हर्र्िणिरू
हर्िागीय प्रमुखबाट स्र्ीकृत गिाउिु पिेछ।
(४) उपनियम (१) बमोशजम तयाि गरिएको हर्र्िण दे िायका कुिै अर्स्थामा
सं िोधि गिव सहकिेछ:
(क)

ु ाि गिव िसहकिे िौगनिवक
हर्र्िण तयाि गदावका बखत पूर्ाविम
रूपले जहटल प्रकृनतको निमावण कायव िएमा,

(ख)

हर्र्िण तयाि गरिसकेपनछ प्राकृनतक प्रकोपजन्य परिशस्थनत नसजविा
िएमा,

(ग)

हर्िागीय िभसव परिर्तवि िएमा,

(घ)

निमावण कायव सञ्चालि गिे पूर् व निधावरित प्रहर्नध र्ा पहद्धनत
परिर्तवि िएमा,

(ङ)

हर्िेष ि जहटल प्रकृनतको सं िचिा िई सो को कायावन्र्यिमा
कदठिाइ उत्पन्न िएमा।



चौथो सं िोधिद्वािा थप।
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(५) उपनियम (१) बमोशजम तयाि िएको हर्र्िण उपनियम (४) मा उशल्लशखत
अर्स्थामा सं िोधि गिुव पिे कोमा बािे क ऐिको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोशजम
कािूिी कािबािीको लानग ले खी पठाउिे कतवव्य सार्वजनिक निकायको प्रमुखको ि निज
स्र्यभले उपनियम (१) बमोशजमको हर्र्िण स्र्ीकृत गिे को ििे छ ििे एक ति मानथको
अनधकािीको िुिेछ।
६.

बजेट तथा निमावणस्थलको व्यर्स्था: (१) सार्वजनिक निकायले खरिदको लानग आर्श्यक
बजेट व्यर्स्था ििई खरिद कािबािी िुरु गिुव िुाँदैि।
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि दे िायको अर्स्थामा
बजेटको व्यर्स्था ििए पनि खरिद कािबािी िुरु गिव सहकिेछ:—
(क)

बिुर्िव षीय सभझौता बमोशजम गरििे खरिदको िकमा पहिलो र्षवको
लानग आर्श्यक बजेट व्यर्स्था िएपनछ अन्य र्षवको लानग खरिद
कािबािी गिव, ि

(ख)

खरिद सभबन्धी प्रािशभिक तयािी गिुव अत्यार्श्यक िई नसलबन्दी
दििाउपत्र र्ा बोलपत्र आह्वाि गिे, पूर् व योग्यताको दिखास्त
आह्वाि गिे, पिामिवदाताको सूची तयाि गिव सूचिा प्रकािि गिे,
पिामिवदाताबाट प्रस्तार् माग गिे र्ा नसलबन्दी दििाउपत्रको
फािाम, बोलपत्र र्ा पूर् व योग्यता सभबन्धी कागजात र्ा प्रस्तार्
सभबन्धी कागजात उपलब्ध गिाउिे जस्ता कायव गिव।



(३) सार्वजनिक निकायले निमावण स्थलको व्यर्स्था ििई, निमावण स्थलबाट

िटाउिु पिे रुख नबरुर्ा लगायतका सं िचिा िटाउिे सुनिशितता ििई, मुआब्जा र्ा
िनतपूनतव हर्तिण गिुव पिेमा सोको लानग बजेटको सुनिशितता िगिी तथा प्रचनलत कािूि
बमोशजम गिुप
व िे र्ातार्िणीय अध्ययिको प्रनतर्ेदि स्र्ीकृत िगिाई बोलपत्र आव्िाि गिुव
िुाँदैि।


(४) उपनियम (३) मा जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि दे िायको अर्स्थामा

र्ातार्िणीय अध्ययि प्रनतर्ेदि स्र्ीकृत िुि बााँकी ििे को अर्स्थामा बोलपत्र आह्वाि गिव
बाधा पिे छै िाः–



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



छै ठौं सं िोधिद्वािा थप।
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(क)

उपनियम

(३)

प्रािभि

िुाँदाका

स्र्ीकृत

िइसकेको

आयोजिा

कायावन्र्यि गिुव पदाव,
(ख) कुिै हर्िेष परियोजिा कायावन्र्यि गिे

गिी िेपाल सिकाि,

मशन्त्रपरिषदबाट निणवय िएमा।


(५) सार्वजनिक निकायले बिुर्षीय सभझौता बमोशजम गरििे खरिदको िकमा

उपनियम (२) को खण्ि (क) बमोशजम अन्य र्षवको लानग खरिद कािबािी गदाव
आर्श्यक पिे बजेटको सुनिशितता गिे ि मात्र खरिदको कािबािी िुरु गिुव पिेछ।
७.

खरिदको गुरु योजिा तयाि गिुव पिेाः (१) सार्वजनिक निकायले एक र्षविन्दा बढी
अर्नधसभम सञ्चालि िुिे योजिा र्ा आयोजिाको लानग खरिद गदाव र्ा र्ाहषवक दि किोि
रुपैंयााँिन्दा बढी िकमको खरिद गदाव खरिदको गुरु योजिा तयाि गिुव पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको खरिदको गुरु योजिामा अन्य कुिाको अनतरिि
दे िायका कुिािरु उल्ले ख गिुव पिेछ:–
(क)

खरिदको प्रकाि, परिमाण ि मोटामोटी अिुमानित मूल्य,

(ख)

खरिद हर्नध,

(ग)

अनधकतम प्रनतस्पधावको लानग खरिदलाई टु ियाईिे र्ा प्याकेज
बिाइिे िए सो सभबन्धी व्यर्स्था,

(घ)

समग्र खरिद कािबािी पूिा गिवको लानग गरििे सभझौतािरुको
मोटामोटी सं ख्या ि त्यस्तो खरिद कािबािीसाँग सभबशन्धत मुख्य
मुख्य काम,

(ङ)

खरिदको लानग पूर् व योग्यताको कािबािी गिुव पिे िए सो सभबन्धी
कुिा,

(च)

खरिद कािबािीको मोटामोटी समय तानलका,

(छ)

सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले खरिदको गुरु योजिामा
समार्ेि गिुव पिे ििी समय समयमा निधाविण गिे का कुिा।
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(३) यस नियम बमोशजम तयाि िएको खरिदको गुरु योजिा



ऐिको दफा २

को खण्ि (ख) को उपखण्ि (१) का सार्वजनिक निकायका िकमा सभबशन्धत निकायसाँग
सभबशन्धत सशचर्बाट ि अन्य सार्वजनिक निकायका िकमा सभबशन्धत सार्वजनिक
निकायको खरिद नियमार्ली र्ा हर्नियममा व्यर्स्था िएको अनधकािीबाट स्र्ीकृत िएको
िुि ु पिेछ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम स्र्ीकृत िएको खरिदको गुरु योजिा सभबशन्धत
सार्वजनिक निकायले प्रत्येक आनथवक र्षवमा अद्यार्नधक गिुव पिेछ।
८.

र्ाहषवक खरिद योजिा तयाि गिुव पिेाः (१) सार्वजनिक निकायले र्ाहषवक दि लाख
रुपैंयााँिन्दा बढी िकमको खरिद गिुव पिे िएमा आगामी आनथवक र्षवको अिुमानित
र्ाहषवक कायविम तथा बजेट तयाि गदाव आगामी आनथवक र्षवमा गिे र्ाहषवक खरिद योजिा
तयाि गिुव पिेछ। त्यसिी खरिद योजिा तयाि गदाव नियम ७ बमोशजम खरिदको गुरु
योजिा समेत तयाि िएको ििेछ ििे त्यस्तो गुरु योजिाको समेत आधाि नलिु पिेछ।
(२) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोशजमको र्ाहषवक खरिद योजिामा
दे िायका कुिािरु उल्ले ख गिुव पिेछाः—
(क)

खरिदको प्रकाि सभबन्धी हर्र्िण,

(ख)

खरिदको सभिाहर्त प्याकेज,

(ग)

खरिद कािबािीको समय तानलका,

(घ)

खरिद हर्नध,

(ङ)

खरिदको लानग गरििे सभझौताको हकनसम, ि

(च)

सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले र्ाहषवक खरिद योजिामा
समार्ेि गिुव पिे ििी समय समयमा निधाविण गिे का कुिा।

(३) उपनियम (२) को खण्ि (ग) बमोशजमको समय तानलकामा दे िायको काम
गिे समयार्नध उल्ले ख िुि ु पिेछाः–



(क)

मालसामाि खरिद गिे िए स्पेनसहफकेिि तयाि गिे,

(ख)

खरिदको लागत अिुमाि तयाि गिे,

तेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(ग)

नसलबन्दी दििाउपत्र फािाम, पूर् व योग्यताको प्रस्तार् र्ा बोलपत्र
आह्वाि गिे र्ा पिामिव सेर्ाको प्रस्तार् सभबन्धी कागजात तयाि
गिे,

(घ)

नसलबन्दी दििाउपत्र, पूर् व योग्यताको प्रस्तार्, बोलपत्र आह्वाि र्ा
पिामिव सेर्ाको प्रस्तार् माग गिव सूचिा प्रकािि गिे,

(ङ)

नसलबन्दी दििाउपत्र, पूर् व योग्यताको प्रस्तार्, बोलपत्र र्ा पिामिव
सेर्ाको प्रस्तार् मूल्याङ्कि गिे,

(च)

नसलबन्दी दििाउपत्र, पूर् व योग्यताको प्रस्तार्, बोलपत्र र्ा पिामिव
सेर्ाको प्रस्तार् स्र्ीकृनत गिे,

(छ)

सभझौता गिे ,

(ज)

कायव आिभि गिे, ि

(झ)

कायव पूिा गिे।

(४) सार्वजनिक निकायको प्रमुखले यस नियमार्ली बमोशजम तयाि िएको र्ाहषवक
खरिद योजिाको एक एक प्रनत आगामी आनथवक र्षवको अिुमानित र्ाहषवक कायविम तथा
बजेट साथ सं लग्ि गिी तालुक कायावलय ि अथव मन्त्रालयमा पठाउिु पिेछ।
(५) सार्वजनिक निकायको प्रमुखले चालू आनथवक र्षवको स्र्ीकृत कायविम तथा
बजेट प्राप्त िएपनछ सो अिुरुप यो नियम बमोशजम तयाि िएको र्ाहषवक खरिद योजिा
परिमाजवि गिी स्र्ीकृत गिुव पिेछ ि त्यस्तो योजिाको एक एक प्रनत तालुक कायावलय,
कोष तथा ले खा नियन्त्रक कायावलय ि सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयमा पठाउिु
पिेछ।
(६) तालुक कायावलयले खरिद कािबािी निधावरित समयमा सभपन्न िए ििएको
अिुगमि गिुव पिेछ।
९.

लागत अिुमाि तयाि गदाव हर्चाि गिुव पिे कुिााः (१) सार्वजनिक निकायले कुिै खरिदको
लागत अिुमाि तयाि गदाव दे िायको कुिा हर्चाि गिुव पिेछाः–
(क)

खरिद सभबन्धी सभपूण व काम एउटै खरिद सभझौताबाट िुि सक्िे
र्ा काम हपच्छे छु ट्टै खरिद सभझौता गिुव पिे,

(ख)

खरिद सभझौता िर्ीकिण गिव पिे र्ा िपिे,
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(ग)

खरिदको अन्य कुिै हर्कल्प िए त्यस्तो हर्कल्प,

(घ)

खरिद सभझौता बमोशजमको काम सभपन्न गिवको लानग लाग्ि
सक्िे अनधकतम िकम तथा समय, ि
सार्वजनिक निकायले लागत अिुमाि तयाि गदाव हर्चाि गिुव पिे

(ङ)

ििी सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले निधाविण गिे का अन्य
कुिा।
(२) सार्वजनिक निकायले लागत अिुमाि तयाि गदाव
कायवसभपादि

जमाित

लगायत

मोहर्लाईजेिि

ि



बोलपत्र जमाित र्ा

निमोहर्लाईजेिि

खचव, र्ीमा,

पिामिवदातालाई ददिु पिे सुहर्धा बापतका कायविरु, गुणस्ति परििण, व्यर्सायजन्य
स्र्ास््य ि सुििा, एज हर्ल्ट िक्िा, कायवसभपादि जमाितको कनमिि खचव आददको छु ट्टै
आइटम बिाई लागत अिुमािमा समार्ेि गिुव पिेछ।


(३) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोशजम लागत अिुमाि तयाि गदाव

नियम ५क. बमोशजमको हर्र्िण समेतको आधाि नलिु पिेछ।
१०.

निमावण कायवको लागत अिुमािाः (१) सार्वजनिक निकायले निमावण कायवको लागत अिुमाि
तयाि गदाव नियम ९ को अधीिमा ििी तयाि गिुव पिेछ।
(२) निमावण कायवको लागत अिुमाि तयाि गदाव निमावण सभबन्धी, पुिाताशत्र्क
उत्खिि सभबन्धी ि सुरुङ खन्ने, निप ट्युव्र्ेल, पेरोनलयम अिुसन्धाि आदद जस्ता जनमि
मुनि गरििे कायवको िभसव िए त्यस्तो िभसव बमोशजम ि त्यस्तो िभसव ििएको अर्स्थामा
आर्श्यक िभसव तयाि गिी त्यस्तो िभसव िेपाल सिकाि, मशन्त्रपरिषबाट स्र्ीकृत गिाई
स्र्ीकृत िभसव बमोशजम लागत अिुमाि तयाि गिुव पिेछ।
ति त्यस्तो िभसव बमोशजम काम गदै जााँदा खास कामको लानग खास प्रकािको
िभसव आर्श्यक पिे मा सभबशन्धत सार्वजनिक निकायको प्रमुखले त्यस्तो निकायको
प्राहर्नधकबाट

ि

त्यस्तो

प्राहर्नधक

ििए

अन्य

सार्वजनिक

निकायका

सभबशन्धत

प्राहर्नधकबाट आर्श्यक िभसव तयाि गिव लगाई त्यस्तो िभसव हर्िागीय प्रमुखबाट स्र्ीकृत
गिाउि सक्िेछ। यसिी स्र्ीकृत िएको िभसव निमावण व्यर्साय हर्कास परिषद्मा एक
र्षवनित्र पठाउिु पिेछ।



तेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



चौथो सं िोधिद्वािा थप।
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(३) यस नियम बमोशजम लागत अिुमाि तयाि गदाव सार्वजनिक निकायले
मालसामाि स्थलगत रुपमा उपलब्ध िुिे र्ा ििुिे अध्ययि गिी निमावण कायव सभपन्न गिव
लाग्िे समयार्नध हकटाि गिुव पिेछ।
(४) सार्वजनिक निकायले लागत अिुमाि तयाि गिे नसलनसलामा नसमेन्ट, फलामे
िण्िी, ईंटा, ढुं गा, माटो, ककवटपाता हर्टुनमि तथा इमल्सि, इन्धि, पोनलनथि पाईप, जी.आई.
पाईप, िी.आई पाईप, स्यानिटिीका सामाि, हर्जुलीका सामाि, शज. आई. र्ायि ि यस्तै
अन्य निमावण सामग्रीको दििाउ, मेशिि तथा उपकिणको िािा र्ा कामदािको ज्याला
निधाविण गदाव दििे ट निधाविण सनमनतले तोकेको दििे टको आधािमा निधाविण गिुव पिेछ।
ति

दििे ट

निधाविण

सनमनतको

दििे ट

उपलव्ध

ििएकोमा

निमावणस्थल

िशजकैको

सभबशन्धत सिकािी कायावलय र्ा सिकािी स्र्ानमत्र् िएको सं स्थाि, प्रानधकिण, निगम र्ा
यस्तै प्रकृनतका अन्य सं स्थाले तोकेको दििाउ र्ा उद्योग र्ाशणज्य सं घले ददएको दििाउ,
िािा र्ा ज्यालाका आधािमा निधाविण गिुव पिेछ।
(५) उपनियम (४) बमोशजमको दििाउ, िािा र्ा ज्याला समेत उपलब्ध िुि
िसकेको अर्स्थामा त्यस्तो दििे ट निधाविण गदाव हर्िागीय प्रमुखले तोहकददएको दििाउ,
िािा र्ा ज्यालाको आधािमा निधाविण गिुव पिेछ।
(६) सार्वजनिक निकायले यस नियम बमोशजम तयाि िएको निमावण कायवको
लागत अिुमाि त्यस्तो लागत अिुमाि तयाि गिे प्राहर्नधक िन्दा एक ति मानथको
प्राहर्नधक र्ा प्राहर्नधकिरुको समूिलाई निजाइि ड्रईङ समेत जााँच्ि लगाई कुिै त्रुटी
दे शखएमा त्यस्तो त्रुटी सच्याउि लगाउिु पिेछ। त्यस्तो निकायमा मानथल्लो तिको
प्राहर्नधक ििएमा हर्िागीय प्रमुखले त्यस्तो लागत अिुमाि जााँच्िे व्यर्स्था नमलाई ददिु
पिेछ।
(७) निमावण कायवको लागत अिुमाि अिुसूची–१ को ढााँचामा तयाि गिुव पिेछ।
११.

मालसामािको

लागत अिुमािाः (१) सार्वजनिक निकायले मालसामािको लागत अिुमाि

तयाि गदाव नियम ९ ि सभबशन्धत मालसामािको स्पेनसहफकेििको अधीिमा ििी तयाि
गिुव पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम मालसामािको लागत अिुमाि तयाि गदाव दे िायका
कुिालाई आधाि नलिु पिेछाः–
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(क)

सभबशन्धत सार्वजनिक निकाय र्ा त्यस्तो सार्वजनिक निकाय ििे को
शजल्लाको अन्य सार्वजनिक निकायले चालू र्ा अशघल्ला र्षविरुमा
सोिी प्रकृनतको खरिद गदाव लागेको र्ास्तहर्क लागत,

(ख)

स्थािीय बजािमा प्रचनलत दििाउ,

(ग)

अन्य

बजािको प्रचनलत दििाउ ि

मालसामाि

आपूनतव गिे

स्थािसभम लाग्िे अिुमानित ढु र्ािी खचव,
(घ)
१२.

उद्योग र्ाशणज्य सं घले जािी गिे को दििे ट।

पिामिव सेर्ाको लागत अिुमािाः (१) सार्वजनिक निकायले पिामिव सेर्ाको लागत
अिुमाि तयाि गदाव नियम ९ को अधीिमा ििी तयाि गिव पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम पिामिव सेर्ाको लागत अिुमाि तयाि गदाव दे िायका
कुिालाई आधाि नलिु पिेछाः–
(क)

सभबशन्धत मन्त्रालयले पिामिव सेर्ाको लागत अिुमाि सभबन्धी
िभसव तयाि गिे को िए त्यस्तो िभसव,

(ख)

सभबशन्धत पिामिव सेर्ाको कायव िेत्रगत ितव,

(ग)

सभबशन्धत सार्वजनिक निकाय र्ा अन्य सार्वजनिक निकायले चालू
र्ा अशघल्ला र्षविरुमा सोिी प्रकृनतको खरिद गदाव लागेको
र्ास्तहर्क लागत।

ति यस खण्िको आधािमा लागत अिुमाि तयाि गदाव अशघल्ला र्षविरुको दिमा
मूल्य समायोजि गिी लागत अिुमाि तयाि गिुव पिेछ।
(३) सार्वजनिक निकायले यस नियम बमोशजमको लागत अिुमाि तयाि गदाव
दे िायका खचविरु खुलाउिु पिेछाः–
(क)

मुख्य जििशि एर्ं अन्य जििशिको पारिश्रनमक,

(ख)

भ्रमण खचव, जििशिको बसोबास खचव, कायावलय खचव, आर्श्यक
मालसामाि उपकिण ि सेर्ा खचव, प्रनतर्ेदि ि अन्य कागजातको
अिुर्ाद, छपाई खचव,

(ग)

पिामिवदाताले तालीम, गोष्ठी र्ा भ्रमणको व्यर्स्था गिुव पिे िए
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त्यस्तो कामको लानग लाग्िे खचव ि अन्य खचव।


(४) पिामिव सेर्ा ि अन्य सेर्ाको लागत अिुमाि अिुसूची–१क. को ढााँचामा

तयाि गिुव पिेछ।
१३.

अन्य सेर्ाको लागत अिुमािाः (१) सार्वजनिक निकायले अन्य सेर्ाको लागत अिुमाि
नियम ९ को अधीिमा ििी तयाि गिुव पिेछ।
(२) िािामा नलइिे सर्ािी साधि, मेिीििी औजाि, उपकिण र्ा मालसामािको
िािाको लागत अिुमाि तयाि गिव सभबशन्धत सार्वजनिक निकायका प्रमुखले त्यस्ता
साधि, औजाि, उपकिण र्ा मालसामाि सभबन्धी ज्ञाि िएका बढीमा तीिजिा दि
प्राहर्नधकिरुको एक सनमनत गठि गिुव पिेछ। त्यस्तो निकायमा त्यस्ता प्राहर्नधक
जििशि ििए त्यस्तो निकायको तालुक कायावलयले त्यस्तो सनमनत गठि गिी ददिु
पिेछ।
(३) उपनियम (२) बमोशजमको सनमनतले िािाको लागत अिुमाि तयाि गदाव
दे िायका कुिालाई हर्चाि गिी मोटामोटी लागत अिुमाि तयाि गिुव पिेछाः–
(क)

िािामा नलि पिे सर्ािी साधि, मेशिििी औजाि, उपकिण र्ा
मालसामािको हर्र्िण, स्पेनसहफकेिि, अर्स्था ि आयु,

(ख)

प्रचनलत बजाि दि,

(ग)

िािामा नलिे अर्नध,

(घ)

इन्धिको मूल्य ि खपत, ि

(ङ)

सनमनतले उपयुि ठिि ्याएको अन्य कुिा।

(४) ढु र्ािीको लागत अिुमाि तयाि गदाव सभबशन्धत सार्वजनिक निकायले
शजल्लास्तिको सार्वजनिक निकायको िकमा दििे ट निधाविण सनमनतले निधाविण गिे को
दििे टको आधािमा, केन्रीयस्तिको सार्वजनिक निकायको िकमा हर्िागीय दििे टको
आधािमा ि त्यस्तो हर्िागीय दििे ट समेत ििएको अर्स्थामा प्रचनलत बजाि दििे टको
आधािमा मोटामोटी लागत अिुमाि तयाि गिुव पिेछ।
(५) सार्वजनिक निकायले कुिै मालसामाि ममवत सभिािको लागत अिुमाि तयाि
गदाव त्यस्तो निकायमा त्यस सभबन्धी हर्िेषज्ञ र्ा दि कमवचािी िए त्यस्तो कमवचािीबाट


चौथो सं िोधिद्वािा थप।
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ि त्यस्तो कमवचािी ििए त्यस्तो काम गिे व्यशि, फमव, कभपिी र्ा सं स्थाबाट लागत
अिुमाि तयाि गिाउिु पिेछ।
(६) घि िािा ि सेर्ा किाि सभबन्धी लागत अिुमाि तयाि गदाव प्रचनलत बजाि
दि ि सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले सो सभबन्धी िभसव जािी गिे को िए सो
िभसव अिुसाि मोटामोटी लागत अिुमाि तयाि गिुव पिेछ।
१४.

लागत अिुमािको स्र्ीकृनताः



)१ (नियम १० ,११ ि १३ बमोशजम तयाि िएको लागत

अिुमाि दे िायको अनधकािीबाट स्र्ीकृत िुि ु पिेछ-:
(क) पााँच

किोि

रुपैयााँसभमको

लागत

अिुमाि

िाजपत्राहङ्कत

तृतीय

लागत

अिुमाि

िाजपत्राहङ्कत

दद्वतीय

श्रे णीको कायावलय प्रमुखबाट,
(ख) दि

किोि

रुपैयााँसभमको

श्रे णीको कायावलय प्रमुखबाट,
(ग) बीस

किोि

रुपैयााँसभमको

लागत

अिुमाि

िाजपत्राहङ्कत

प्रथम

श्रे णीको कायावलय प्रमुखबाट ,ि
(घ) बीस किोि रुपैयााँिन्दा बढी िकमको लागत अिुमाि हर्िागीय
प्रमुखबाट।
)२ (नियम १२ बमोशजम तयाि िएको लागत अिुमाि दे िायको अनधकािीबाट



स्र्ीकृत िुि ु पिेछ -:
(क) बीस लाख रुपैयााँसभमको लागत अिुमाि िाजपत्राहङ्कत तृतीय श्रे णीको
कायावलय प्रमुखबाट,
(ख) पचास लाख रुपैयााँसभमको लागत अिुमाि िाजपत्राहङ्कत दद्वतीय
श्रे णीको कायावलय प्रमुखबाट,
(ग) एक किोि रुपैयााँसभमको लागत अिुमाि िाजपत्राहङ्कत प्रथम श्रे णीको
कायावलय प्रमुखबाट ,ि
(घ) एक किोि रुपैयााँिन्दा बढी िकमको लागत अिुमाि हर्िागीय
प्रमुखबाट।



एघािौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(३) सार्वजनिक निकायको प्रमुख आफैले यस नियम बमोशजम लागत अिुमाि

र्ा नियम ५क. बमोशजमको हर्र्िण स्र्ीकृत गिव िनमल्िे िएमा एक ति मानथको
अनधकािीबाट स्र्ीकृत गिाउिु पिेछ।
(४) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि सं र्ैधानिक अङ्ग र्ा
निकाय, मन्त्रालय, सशचर्ालय ि यस्तै प्रकृनतका अन्य कायावलयका सशचर् र्ा प्रिासकीय
प्रमुखले आफ्िो कायावलयको लानग गरििे खरिदको जनतसुकै िकमको लागत अिुमाि
स्र्ीकृत गिव सक्िेछ।
१५.

लागत अिुमाि अध्यार्नधक गिुव पिेाः (१) नियम १४ बमोशजम स्र्ीकृत िएको लागत
अिुमाि अिुसाि खरिद ििएमा सार्वजनिक निकायले यस नियमार्लीको प्रहिया अपिाई
प्रत्येक आनथवक र्षव यस्तो लागत अिुमाि अध्यार्नधक गिुव पिेछ।
(२) यस नियम बमोशजम लागत अिुमाि अद्यार्नद्यक िगिी सार्वजनिक निकायले
नसलबन्दी दििाउपत्र ि बोलपत्र आह्वाि गिव र्ा पिामिव सेर्ाको प्रस्तार् माग गिव पाउिे
छै ि।



१६. खरिद मिािाखा, िाखा र्ा इकाईको कामाः (१) सार्वजनिक निकायले खरिद सभबन्धी
कायवबोझ ि कायव प्रकृनतको आधािमा आर्श्यकता अिुसाि छु ट्टै खरिद मिािाखा, िाखा
र्ा इकाईको स्थापिा गिुव पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको खरिद मिािाखा, िाखा र्ा इकाईको स्थापिा
गदाव त्यस्ता मिािाखा, िाखा र्ा इकाईको प्रमुखको शजभमेर्ािी र्िि गिे गिी खरिद
अनधकािी तोक्िु पिेछ।
(३) उपनियम (२) बमोशजमको खरिद अनधकािीले ऐिको दफा ७ को उपदफा
(३) मा उशल्लशखत कामको अनतरिि दे िाय बमोशजमको कायवसभपादि गिुव पिेछाः
(क)

खरिद गुरुयोजिा ि र्ाहषवक खरिद योजिा तयाि गिी अद्यार्नधक
िाख्ने,

(ख)

खरिद कािबािीसाँग सभबशन्धत काममा समन्र्य गिे ,

(ग)

खरिद

माग

सङ्कलि

गिी

अनधकािी समि पेि गिे,



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(घ)

बोलपत्र र्ा प्रस्तार् खोल्िे सनमनतको सं योजक िई कायव गिे,

(ङ)

नियम १४९ बमोशजम खरिद कािबािीको अनिलेख िाख्ने, ि

(च)

भयाद थप, कायव सभपादि जमाित ि अिुसूची–२ बमोशजमको
प्रनततपत्रको अनिलेख िाख्ने।

परिच्छे द–३
खरिद ि खरिद सभझौताको छिौट
१७.

िेपालमा उत्पाददत मालसामाि खरिद गिुव पिेाः सार्वजनिक निकायले यस नियमार्लीमा
उशल्लशखत कुिै हर्नध छिौट गिी खरिद गदाव हर्दे िी मालसामाि िन्दा िेपालमा उत्पाददत
मालसामाि



पन्र प्रनतितसभम मिं गो िए तापनि िेपाली मालसामाि िै खरिद गिुव

पिेछ।



१८. मौजुदा सूची (स्टाशन्िङ्ग नलष्ट) तयाि गिे व्यर्स्थााः (१) ऐिको दफा ६क. बमोशजम
मौजुदा सूचीमा दताव िुि र्ा अद्यार्नधक िुि चाििे व्यशि, सं स्था, आपूनतवकताव, निमावण
व्यर्सायी, पिामिवदाता, गैि सिकािी सं स्था र्ा से र्ा प्रदायकले दे िायका कागजातको
प्रनतनलहप सं लग्ि गिी सभबशन्धत सार्वजनिक निकायमा अिुसूची–२क. बमोशजमको ढााँचामा
निर्ेदि ददिु

पिेछाः
(क)

सं स्था र्ा फमव दतावको प्रमाणपत्र,

(ख)

स्थायी लेखा िभबि र्ा मूल्य अनिर्ृहद्ध कि दतावको प्रमाणपत्र,

(ग)

कि च ुिा प्रमाणपत्र, ि

(घ)

आर्श्यकता अिुसािको व्यर्साहयक इजाजतपत्र।

(२) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त िएको निर्ेदिमा
आर्श्यक जााँचबुझ गिी दताव गिाई अिुसूची–२ख. बमोशजमको निस्सा निर्ेदकलाई ददिु
पिेछ।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(३) सार्वजनिक निकायले ऐिको दफा ६क. बमोशजमको छु ट्टाछु ट्टै मौजुदा सूचीको
हर्र्िण अिुसूची–२ग. बमोशजमको ढााँचामा अनिले ख िाखी प्रत्येक आनथवक र्षवमा
अद्यार्नधक गिुव पिेछ।
(४) उपनियम (३) बमोशजमको मौजुदा सूचीको हर्र्िण शजल्ला शस्थत कोष तथा
लेखा नियन्त्रक कायावलय ि शजल्ला प्रिासि कायावलयको सूचिापाटीमा टााँस गिी र्ा
सभबशन्धत सार्वजनिक निकायको र्ेबसाइटमा िाखी अधवर्ाहषवक रूपमा सार्वजनिक गिुव
पिेछ।
(५) यस नियममा जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि मौजुदा सूचीमा िििे का
बोलपत्रदाता

र्ा

प्रस्तार्दातालाई

सार्वजनिक

निकायबाट

आह्वाि

िएको

नसलबन्दी

्
दििाउपत्र, बोलपत्र र्ा प्रस्तार्मा िाग नलि र्शञ्चत गिव पाइिे छै ि।
१९.

स्थायी लेखा िभबि ि मूल्य अनिर्ृहद्ध कि दताव प्रमाणपत्र प्राप्त गिे कासंग खरिद गिुव पिेाः
(१) सार्वजनिक निकायले कुिै खरिद गदाव आन्तरिक िाजश्व कायावलयबाट स्थायी ले खा
िभबि ि मूल्य अनिर्ृहि कि दताव प्रमाणपत्र प्राप्त गिे का व्यशि, फमव, सं स्था र्ा
कभपिीबाट मात्र खरिद गिुव पिेछ।
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि दे िायको अर्स्थामा
मूल्य अनिर्ृहि कि दताव प्रमाणपत्र प्राप्त िगिे का व्यशि, फर्रमव, सं स्था र्ा कभपिीबाट
समेत खरिद गिव सहकिेछाः–
(क)



बीस िजाि रुपैयााँ िन्दा कम िकमको मालसामाि खरिद गदाव

र्ा निमावण कायव गिाउाँदा,


(ख) मूल्य अनिर्ृहि कि िलाग्िे मालसामाि पिामिव सेर्ा र्ा अन्य
सेर्ा खरिद गदाव,



(ग) ...................



(घ) .................



(ङ) ................





(च)

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

चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



तेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



तेस्रो सं िोधिद्वािा शझहकएको।
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(छ)

घि िािामा नलिु पदाव, ि

(ज)

उपिोिा सनमनत र्ा लािग्रािी समुदायलाई सििागी गिाई निमावण
कायव गिाउिु पदाव।

(३) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि िेपाल सिकािले
दुगम
व िेत्र ििी तोकेको शजल्लामा सभबशन्धत आन्तरिक िाजस्र् कायावलयबाट कुिै पनि
फमव र्ा नबिेताले मूल्य अनिर्ृहद्ध कि दताव प्रमाणपत्र नलएको ििे िछ ििे सो शजल्लाको
लानग दे िाय बमोशजमको सनमनतले तयाि पािे को शजल्लामा उपलब्ध आपूनतवकतावको सूचीमा
ििेका आपूनतवकतावबाट दि लाख रुपैंयााँ सभमको खरिद गिव सहकिेछाः–
(क)

प्रमुख, कोष तथा ले खा नियन्त्रक कायावलय

– अध्यि

(ख)

प्रनतनिनध (अनधकृतस्ति), शजल्ला प्रिासि कायावलय

– सदस्य

(ग)

अध्यिले तोकेको शजल्ला प्राहर्नधक कायावलयको प्राहर्नधक– सदस्य

(घ)

प्रनतनिनध, शजल्ला उद्योग र्ाशणज्य सं घ

(ङ)

अध्यिले तोकेको अनधकृतस्तिको कमवचािी

– सदस्य
– सदस्य–सशचर्

(४) उपनियम (३) बमोशजम गदठत सनमनतको सशचर्ालयको काम कोष तथा
लेखा नियन्त्रक कायावलयले गिेछ।
(५) उपनियम (३) बमोशजम तयाि िएको सूची कोष तथा ले खा नियन्त्रक
कायावलयले सभबशन्धत आन्तरिक िाजश्व कायावलयमा पठाउिु पिेछ।
२०.

खरिद सभझौताको छिौटाः (१) सार्वजनिक निकायले कुिै खरिद कािबािीको सभबन्धमा
खरिद हर्नध छिौट गिे पनछ मालसामाि र्ा अन्य सेर्ा खरिद गरििे िए नियम २१,
निमावण कायव खरिद गरििे िए नियम २२ ि पिामिव सेर्ा खरिद गरििे िए नियम २३
मा उशल्लशखत खरिद सभझौता मध्ये कुि प्रकािको सभझौता गिी खरिद गरििे िो सो
खरिद सभझौता छिौट गिुव पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम खरिद सभझौता छिौट गदाव दे िायका कुिा हर्चाि
गिी छिौट गिुव पिेछाः–
(क)

खरिदको प्रकाि ि परिमाण,

(ख)

समाि प्रकृनतको खरिद पुिाः गरििे सभिार्िा िए ििएको,
19

www.lawcommission.gov.np

(ग)

सार्वजनिक

निकाय

ि

आपूनतवकताव,

निमावण

व्यर्सायी

र्ा

पिामिवदाता ि अन्य पि बीच गरििे जोशखमको बााँिफााँि, ि
(घ)


सभझौता सुपरिर्ेिण गिे तरिका।

(३) उपनियम (१) बमोशजम खरिद सभझौता छिौट गदाव सार्वजनिक खरिद

अिुगमि कायावलयबाट जािी िएको िमुिा बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा ििे को खरिद
सभझौता अिुरूप छिौट गिुव पिेछ।
ति सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयबाट िमुिा बोलपत्र सभबन्धी कागजात
जािी ििई सकेको अर्स्थामा सार्वजनिक निकायले आफूलाई आर्श्यक पिे को खरिद
सभझौता सहितको बोलपत्र सभबन्धी कागजात तयाि गिी सार्वजनिक खरिद अिुगमि
कायावलयको सिमनतबाट उपयोगमा ल्याउि सक्िेछ।


(४) यस नियम बमोशजम एकपटक बोलपत्र सभबन्धी कागजात ि खरिद

सभझौता छिौट गिी बोलपत्र आह्वाि गरिसके पनछ यस नियमार्लीमा अन्यथा उल्ले ख
िएकोमा बािेक त्यसिी छिौट िएको िमुिा खरिद सभझौता परिर्तवि गिव सहकिे छै ि।
२१.

मालसामाि र्ा अन्य सेर्ाको खरिद सभझौतााः (१) सार्वजनिक निकायले मालसामाि र्ा
अन्य सेर्ा खरिद गदाव अिुसूची–३ बमोशजमको सभझौता मध्ये कुिै एक सभझौता गिी
खरिद गिव सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको सभझौता गदाव बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा
उशल्लशखत प्राहर्नधक स्पेनसहफकेिि ि अर्नधमा आधारित िई गिुव पिेछ।
(३) खरिद सभझौता सभबन्धमा यस नियमार्लीमा व्यर्स्था िएको कुिामा यस
नियमार्ली बमोशजम ि यस नियमार्लीमा व्यर्स्था ििएको कुिामा र्स्तु नबिी किाि
सभबन्धी प्रचनलत कािूि बमोशजम िुिेछ।
(४)

यस

नियम

बमोशजम

मालसामािको

खरिद

सभझौता

र्ा

मालसामाि

िस्तान्तिण (िे नलििी) सभबन्धी ितविरु अन्तिावहिय व्यापािमा प्रयुि िुिे िब्दार्ली
(इन्टििेििल कमनसवयल टमवस (इन्कोटमव) बमोशजम तयाि गिुव पिेछ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप।
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ु ािी गदाव सामान्यतया
(५) यस नियम बमोशजमको सभझौता अन्तगवत िि
आपूनतवकतावले मालसामाि उपलब्ध गिाएको कागजात पेि िएपनछ प्रनततपत्रको माध्यम
र्ा बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा उशल्लशखत माध्यम बमोशजम गिुव पिेछ।
२२.

निमावण कायवको लानग खरिद सभझौतााः सार्वजनिक निकायले कुिै निमावण कायव गिाउिको
लानग अिुसूची–४ बमोशजमको सभझौता मध्ये कुिै एक सभझौता गिव सक्िेछ।

२३.

पिामिव सेर्ाको खरिद सभझौतााः सार्वजनिक निकायले पिामिव सेर्ा खरिद गिवको लानग
अिुसूची–५ बमोशजमको सभझौता मध्ये कुिै एक सभझौता गिी खरिद गिव सक्िेछ।



२४. ितव िाख्न सहकिेाः कुिै खरिद सभझौताका सभबन्धमा यस परिच्छे दमा उशल्लशखत ितवका
अनतरिि बोलपत्र सभबन्धी कागजात र्ा प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा अन्य कुिै थप ितव
िाख्नु पिे मा सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले जािी गिे को िमुिा बोलपत्र सभबन्धी
कागजात र्ा प्रस्तार् सभबन्धी कागजातको खरिद सभझौताका ितविरूमा साििूत रूपमा
फिक िपिे गिी थप ितव िाख्न सहकिेछ।

परिच्छे द–४
योग्यताका आधाि, प्राहर्नधक िमता ि प्राहर्नधक स्पेनसहफकेिि
२५.

मालसामाि आपूनतव गिे बोलपत्रदाताको योग्यताका आधािाः (१) मालसामाि आपूनतव
सभबन्धी खरिद कािबािीमा िाग नलिे बोलपत्रदाताको र्ा पूर् व योग्यताको प्रस्तार्दाताको
योग्यताको

आधाि

निधाविण

गदाव

सार्वजनिक

निकायले

दे िायका

कुिािरु

मध्ये

आर्श्यकतािुसाि कुिै र्ा सबै कुिालाई हर्चाि गिी निधाविण गिव सक्िेछाः–
(क)

प्राहर्नधक िमता,

(ख)

मालसामाि उत्पादि सभबन्धी नलखत (भयािुफयाक्चरिङ िे किव),

(ग)

मालसामािको प्राहर्नधक स्पेनसहफकेिि

(घ)

आनथवक ि हर्त्तीय िमता,

(ङ)

मालसामाि जिाि गिुव पिे िएमा जिाि कायवमा सं लग्ि िुिे
प्राहर्नधकको दिता,



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(च)

आपूनतव िुिे मालसामाि खास अर्नधसभम सूचारुरुपले सञ्चालि
िुन्छ िन्ने कुिाको प्रत्यािूनत,

(छ)

मालसामाि ममवत सभिािको व्यर्स्था,

(ज)

सेर्ा ि जगेिा पाटपूजावको उपलब्धता,

(झ)

जिाि (इन्स्टले िि) समेत गिुव पिे गिी मालसामाि आपूनतव गिे
आपूनतवकतावको

िकमा

निजको

सीप,

निपूणत
व ा,

अिुिर्

ि

हर्श्वसनियता।
(२) यस नियम बमोशजम बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताको योग्यता ि प्राहर्नधक
िमता प्रमाशणत गिे कागजात माग गदाव सार्वजनिक निकायले मालसामािको प्रकृनत,
परिमाण, मित्र् र्ा प्रयोग अिुसाि दे िायका मध्ये कुिै र्ा सबै कागजात माग गिव
सक्िेछाः—
(क)

बोलपत्रदाताले हर्गत तीि र्षवको अर्नधमा सिकािी निकाय र्ा
निजी सं स्थालाई आपूनतव गिे को मालसामािको प्रकृनत, परिमाण,
सभझौता िकम, नमनत ि त्यस्तो सिकािी निकाय र्ा निजी सं स्थाको
िाम ि ठे गािा,

(ख)

खरिद गरििे मालसामाि जहटल र्ा असाधािण प्रकृनतको िएमा
सभबशन्धत

सार्वजनिक

निकाय

आफैले

र्ा

त्यस्तो निकायको

तफवबाट बोलपत्रदाता र्ा पूर् व योग्यताको प्रस्तार्दाता सं स्थाहपत
िएको दे िको आनधकारिक निकायले निजको उत्पादि िमता
जााँच गिे को कागजात,
(ग)

आनधकारिक गुणस्ति नियन्त्रण सं स्था र्ा मान्यता प्राप्त निकायले
खरिद गरििे मालसामािको नििीिण गिी त्यस्तो मालसामािको
स्पेनसहफकेिि ि गुणस्ति सभबन्धमा ददएको प्रमाणपत्र,

(घ)

आपूनतव

गरििे

मालसामािको

आनधकारिकता

प्रमाशणत

गिव

आर्श्यक पिे िमूिा, पूिक हर्र्िण र्ा फोटोिरु,
(ङ)

सर्–कन्रयाक्टिबाट गिाउि चािे को आपूनतव सभबन्धी कामको
अिुपात।
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(३) आपूनतव गरििे मालसामाि बोलपत्रदाता र्ा पूर् व योग्यताको प्रस्तार्दाता
आफैले िर्िाउिे र्ा उत्पादि िगिे िएमा त्यस्तो मालसामािको उत्पादकले बोलपत्र र्ा
पूर् व योग्यताको लानग प्रस्तार् पेि गिे, मालसामाि आपूनतव गिे ि जिाि गिे सभबन्धी
अनधकाि आफूलाई एकलौटी रुपमा िीतपूर्क
व प्रदाि गिे को कुिा प्रमाशणत गिे कागजात
बोलपत्रदाता र्ा पूर् व योग्यताको प्रस्तार्दाताले पेि गिुव पिेछ।
(४)

िेपालनित्र

व्यापाि

व्यर्साय

सञ्चालि

ििएको

बोलपत्रदाता

र्ा

पूर् व

योग्यताको प्रस्तार्दाताले निजले खरिद सभझौता प्राप्त गिे मा त्यस्तो सभझौता बमोशजम
आपूनतव गरिएको मालसामाि ममवत सभिाि गिे, नबिी पिातको सेर्ा प्रदाि गिे तथा
आर्श्यक जगेिा पाटवपूजाव मौज्दात िाखी आपूनतव गिे सभबन्धी दाहयत्र् निर्ावि गिव सक्िे
निजको एजेन्ट र्ा अनधकृत हर्िेता िेपालमा िििे कुिा प्रमाशणत गिे कागजात पेि गि ्िु
पिेछ।
२६.

निमावण व्यर्सायीको योग्यताका आधािाः (१) सार्वजनिक निकायले



दुई किोि रुपैंयााँिन्दा

मानथको निमावण कायव सभबन्धी खरिद कािबािीमा िाग नलिे बोलपत्रदाताको र्ा पूर् व
योग्यताको

प्रस्तार्दाताको

योग्यताको

आधाि

निधाविण

गदाव

दे िायका

कुिा

मध्ये

आर्श्यकतािुसाि कुिै र्ा सबै कुिालाई हर्चाि गिी निधाविण गिव सक्िेछाः–
(क)

मुख्य सभझौताकताव (प्राईम कन्रयाक्टि) िई एकलौटी रुपमा
ु
काम गिे को र्ा व्यर्स्थापि सभझौता गिी काम गिे को र्ा सं यि
उपिमको साझेदाि र्ा सर्–कन्रयाक्टिको रुपमा काम गिे को
सामान्य अिुिर्,

(ख)

ु
एकलौटी रुपमा काम सभपन्न गिे को र्ा सं यि
उपिमको
साझेदािको िै नसयतले काम गिे को समेत गिी बोलपत्र सभबन्धी
कागजात र्ा पूर् व योग्यता सभबन्धी कागजातमा उल्लेख िएको
सीमा र्ा सोिन्दा बढी िकमको निमावण कायवको न्यू ितम सिदि
र्ाहषवक कािोर्ाि,
ति
अर्स्थामा

िाहियस्तिमा
दि

र्षवको

खुला

बोलपत्र

कािोर्ाि

मध्येको

आह्वाि
कुिै

तीि

अनधकतम सिदि र्ाहषवक कािोर्ािलाई आधाि नलइिेछ।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(ग)



हर्गत दि र्षवमा एकलौटी रूपमा र्ा व्यर्स्थापि सभझौता गिी
ु
र्ा सं यि
उपिमको साझेदाि र्ा सब-कन्रयाक्टिको रूपमा
प्रस्ताहर्त खरिद सभझौतासाँग मेल खािे प्रकृनत ,जहटलता ि निमावण
प्रहर्नधका दे िाय बमोशजमको खरिद सभझौता गिी कायव सभपन्न
गिे को ि प्रमुख निमावण गनतहर्नधको लागत अिुमािमा उशल्लशखत
परिमाणको कभतीमा असी प्रनतित र्ाहषवक उत्पादि दि )प्रोिक्सि
िे ट (र्ा सङ्खख्या र्ा परिमाणको आधािमा सभपन्न गिे को हर्िेष
अिुिर्ाः(१)



दुई किोि रुपैयााँदेशख पााँच किोि रुपैयााँसभमको खरिद

कायव िएमा लागत अिुमािको कभतीमा चालीस प्रनतित
िकम बिाबिको कभतीमा एउटा,
(२)



पााँच किोि रुपैयााँिन्दा बढीको खरिद कायव िएमा लागत

अिुमािको कभतीमा साठी प्रनतित िकम बिाबिको एउटा।
(घ)

खरिद सभझौता बमोशजमको निमावण कायव िुरु गिवको लानग
ु ािी िपाउिे र्ा पाउि हढलाई िुिे अर्स्थामा
आर्श्यक िकम िि
प्रस्ताहर्त

निमावण

कायव

ि

सभबशन्धत

बोलपत्रदाता

र्ा

पूर् व

योग्यताको प्रस्तार्दाताले सञ्चालि गिी ििे को र्ा सञ्चालि गिव
प्रनतर्द्धता जािे ि गिे को अन्य निमावण कायव सभपन्न गिव आर्श्यक
पिे िगद प्रर्ािको व्यर्स्था गिव सक्िे तिल सभपनत, कजाव सुहर्धा
ि अन्य हर्त्तीय स्रोत (कुिै खरिद सभझौता अन्तगवतको पेश्की
िकम बािे क) उपलब्ध िएको र्ा त्यस्तो सभपशत्तको स्रोतमा पिुाँच
िएको आनथवक ि हर्त्तीय िमता,
(ङ)

बोलपत्र सभबन्धी कागजात र्ा पूर् व योग्यता सभबन्धी कागजातमा
उल्ले ख िए बमोशजमका दि जििशि,

(च)

बोलपत्रदाता

र्ा

पूर् व

योग्यताको

प्रस्तार्दाताको

आप्mिै

स्र्ानमत्र्मा ििे को र्ा खरिद सभझौतामा उशल्लशखत अर्नधिि
निर्ावध रुपमा उपयोग गिव सक्िे गिी िािा, नलज, सभझौता र्ा


एघािौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



बाह्रौ सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



बाह्रौ सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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अन्य

व्यर्साहयक

माध्यमबाट

उपलव्ध

िुिे

चालू

िालतका

बोलपत्र सभबन्धी कागजात र्ा पूर् व योग्यता सभबन्धी कागजातमा
उल्ले ख िए बमोशजमका मुख्य उपकिण।
(२) िाहिय निमावण व्यर्सायीको िकमा उपनियम (१) को खण्ि (ख) ि (ग) को
िकम गणिा गदाव मूल्य अनिर्ृहद्ध कि र्ापतको िकम कटाई िुि आउिे िकम मात्र
गणिा गरििेछ ि त्यस्तो िकमलाई िेपाल िाि बैङ्कको अद्यार्नधक मूल्य सूचकांक अिुसाि
समायोजि गरििेछ।


ु
(२क) सं यि
उपिम िएको बोलपत्रदाताले उपनियम (१) को खण्ि (ग)

ु
को उपखण्ि (२) बमोशजम दुईर्टा खरिद सभझौताको अिुिर् पेि गिे कोमा सो सं यि
उपिमका साझेदाििरुले िानसल गिे को अलग अलग खरिद सभझौताको अिुिर्लाई
गणिा गिव



सहकिेछ।

(२ख) उपनियम (१) को खण्ि (ग) बमोशजम हर्िेष अिुिर् निधाविण गदाव

पयावप्त सङ्खख्यामा अिुिर् प्राप्त स्र्दे िी बोलपत्रदाता उपलब्ध िुि िसक्िे सुरुङ्गमागव,

हर्मािस्थल जस्ता निमावण कायविरू बािे कका जहटल प्रकृनतको निमावण कायवको िकमा सो
ु उपिम िएको बोलपत्रदाता
खण्ि बमोशजमको अिुिर्को अनतरिि त्यस्तो कायवमा सं यि
ु
िए प्रत्येक साझेदािले एकलौटी रूपमा र्ा व्यर्स्थापि सभझौता गिी र्ा सं यि
उपिमको साझेदाि र्ा सब-कन््याक्टिको रूपमा प्रस्ताहर्त खरिद सभझौतासाँग मेल
खािे प्रकृनत, जहटलता ि निमावण प्रहर्नधका न्यूितम रूपमा कुल हर्िेष अिुिर्को
कभतीमा दि प्रनतित िकम बिाबिको एउटा खरिद सभझौता सफलतापूर्क
व
सभपन्न
गिे को हर्िेष अिुिर् िुिपु िे गिी निधाविण गिव सहकिेछ।


(२ग) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोशजम योग्यताको आधाि निधाविण

गदाव गुणस्ति कायम गिव आर्श्यक आधाििरू तय िएको, प्रनतस्पधाव सीनमत ििुिे
सुनिशितता गरिएको, बजािमा प्रनतस्पधीको उपशस्थनतको ले खाजोखा िएको ि कािूिले
प्रत्यािूत गिे को सं ििणको प्रनतकूल ििएको सुनिशित गिुव पिेछ।
(३) यस नियम बमोशजम निमावण व्यर्सायीको प्रराहर्नधक िमता प्रमाशणत गिे
कागजात माग गदाव सार्वजनिक निकायले बोलपत्रदाता र्ा पूर् व योग्यताको प्रस्तार्दाताबाट
निमावण कायवको प्रकृनत अिुसाि दे िायका कुिै र्ा सबै कागजात माग गिव सक्िेछाः–



एघािौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
बाह्रौ सं िोधिद्वािा थप।
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(क)

हर्गत दि र्षवको अर्नधमा निजले सभपन्न गिे को निमावण कायवको
मूल्य, नमनत ि कायवस्थलको हर्र्िण,

(ख)

निजले

सर्–कन्रयाक्टि

माि ्फत

गिाउि

चािे को

प्रस्ताहर्त

कामको अिुपात,
(ग)

ाँ िएका प्राहर्नधक
प्रस्ताहर्त काम सभपन्न गिवका लानग निजग


जििशि, उपनियम (१) को खण्ि (च) बमोशजमका उपकिण

ि प्लान्टको हर्र्िण,


(घ)

प्रस्ताहर्त निमावण कायव सभपन्न गिव बोलपत्रदाताको ऐिको दफा
१३ को उपदफा (२) को खण्ि (ढ४) बमोशजमको प्राहर्नधक
िमता प्रमाशणत गिव सोिी दफाको उपदफा (२) को खण्ि (ढ३)
बमोशजमको हर्र्िण।



(४) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि दुई किोि रूपैयााँ

सभमको लागत अिुमाि िएको हर्द्युत गृि, टर्ावइि, पुल, सुरुङमागव, िे लमागव, िज्जुमागव,
केर्लकािमागव, बिुतले िर्ि र्ा सिकमागव जस्ता जहटल र्ा हर्िेष प्रकृनतका सं िचिा
लगायत सभबशन्धत सार्वजनिक निकायबाट तोहकएको अन्य सं िचिाको निमावण कायवको
लानग ऐिको दफा १० को उपदफा (५) बमोशजम योग्यता निधाविण गिुव पिेछ।
२७.

पिामिव सेर्ाको प्रस्तार्दाताको योग्यताको आधािाः (१) सार्वजनिक निकायले पिामिव सेर्ा
सभबन्धी खरिद कािबािीमा िाग नलिे प्रस्तार्दाताको योग्यताको आधाि निधाविण गदाव
दे िायका कुिै र्ा सबै कुिा हर्चाि गिी निधाविण गिव सक्िेछाः–
(क)

प्रस्तार्दाता व्यशि िए निजको ि फमव र्ा सं स्था िए आर्श्यक
सं स्थागत कायव अिुिर्,

(ख)

प्रस्तार्दाताको मुख्य मुख्य कमवचािीको आर्श्यक िैशिक योग्यता
ि उस्तै प्रकृनतको कायवको आर्श्यक अिुिर्,

(ग)

कायवसभपादि गिे तरिका, कायवहर्नध, कायविेतगत ितव प्रनतको
प्रिार्ग्राहिता, प्रहर्नध िस्तान्तिण ि समय तानलका,

(घ)


चौथो सं िोधिद्वािा थप।



छै ठौं सं िोधिद्वािा थप।
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(ङ)

प्रस्तार्दाताको आनथवक िमता,

(च)

अन्तिावहियस्तिबाट

प्रस्तार्

माग

गरिएको

िएमा

स्र्दे िी

जििशिको सििानगता, ि
(छ)



प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा उल्लेख िए बमोशजमको अन्य

कुिा।
(२) यस नियम बमोशजम प्रस्तार्दाताको प्राहर्नधक िमता प्रमाशणत गिे कागजात
माग गदाव सार्वजनिक निकायले प्रस्ताहर्त पिामिव सेर्ाको प्रकृनत अिुसाि दे िायको कुिै
र्ा सबै कागजात माग गिव सक्िेछाः—
(क)

हर्गत



दि र्षवको अर्नधमा प्रस्ताहर्त पिामिव सेर्ासाँग नमल्िे

प्रकृनतको पिामिव सेर्ा प्रदाि गिे को सार्वजनिक र्ा निजी सं स्था,
िकम ि नमनत खुल्िे हर्र्िण,
(ख)

प्रस्ताहर्त काम सभपन्न गिवको लानग प्रस्तार् गरिएका मुख्य
कमवचािीको योग्यता सभबन्धी हर्र्िण,

(ग)

निजको हर्गत तीि र्षवका व्यर्स्थापकीय कमवचािी ि सिदि
र्ाहषवक जििशिको हर्र्िण, ि

(घ)

सर्–कन्रयाक्टि माि ्फत प्रदाि गिव चािे को प्रस्ताहर्त पिामिव
सेर्ाको अंि।

२८.

ु
सं यि
उपिमको योग्यताका आधािाः (१) कुिै खरिद कािबािीमा िाग नलिे प्रयोजिको
ु उपिम बिाई बोलपत्र पेि गिव सक्िेछि्।
लानग बोलपत्रदातािरुले एक सं यि
ु
ति एक बोलपत्रदाताले सं यि
उपिमको साझेदाि र्ा व्यशिगत मध्ये
कुिै एउटा मात्र बोलपत्र पेि गिव सक्िेछ।
ु
(२) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोशजमको सं यि
उपिममा िििे
साझेदािको न्यूितम हिस्सा ि मुख्य साझेदाि ि अन्य साझेदािको न्यू ितम योग्यता
बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा तोक्ि सक्िेछ।
(३) सार्वजनिक निकायले उपनियम (२) बमोशजम योग्यता निधाविण गदाव त्यस्तो
उपिममा िििे साझेदािको सभबन्धमा दे िायका कुिा हर्चाि गिी निधाविण गिुव पिेछाः–



तेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(क)

निजको सिदि र्ाहषवक कािोर्ाि,

(ख)

निजको हर्िेष अिुिर् ि निजले सभपादि गिे को प्रमुख कायव,

(ग)

निमावण कायव सञ्चालि गिव निजसं ग िएको िगद प्रर्ाि,

(घ)

निजको जििशि सभबन्धी िमता, ि

(ङ)

निजको औजाि र्ा उपकिण सभबन्धी िमता।

ु
(४) कुिै सं यि
उपिमले बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा उशल्लशखत न्यू ितम
योग्यताका आधाििरु पूिा गिे िगिे को एहकि गिवको लानग त्यस्तो उपिमको सबै
साझेदािको योग्यता गणिा गिुव पिेछ।
ु
(५) सार्वजनिक निकायले सं यि
उपिमको साझेदािको व्यशिगत योग्यताको
आधाि निधाविण गदाव दे िायका कुिा हर्चाि गिी निधाविण गिुव पिेछाः—
(क)

सभबशन्धत काममा निजको सामान्य अिुिर्,

(ख)

अन्य सभझौता बमोशजम निजले गिी ििे को र्ा गिे काम सभपन्न
गिव आर्श्यक पिे स्रोतको पयावप्तता,

(ग)

हर्त्तीय सिमता, ि

(घ)

हर्गतका खरिद सभबन्धी मुद्दा मानमला ि सोको िनतजा।

ु
(६) कुिै सं यि
उपिम खरिद सभझौताको लानग छिौट िएमा सभबशन्धत
ु
ु
सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सं यि
उपिमलाई त्यस्तो उपिमको सं यि
दाहयत्र् ि
ु
सं यि
उपिमका साझेदािको व्यशिगत दाहयत्र् समेत िििे गिी आन्तरिक िाजस्र्
कायावलयमा स्थायी ले खा िभबि ि मूल्य अनिर्ृहद्ध कि दताव गिव लगाउिु

पिेछ।

ु
(७) कुिै सं यि
उपिमले बोलपत्र पेि गदाव बोलपत्र जमाित समेत पेि गिुव
ु
पिे िएमा त्यस्तो बोलपत्र जमाित उपनियम (१) बमोशजमको सं यि
उपिमका सबै
साझेदािको िाममा ि सबै साझेदािको दाहयत्र् िुिे गिी जािी गरिएको िुि ु पिेछ।
ु
(७क) निमावण कायवमा सं यि
उपिम (ज्र्ाइन्ट िेन्चि) बाट कायव सभपन्न गिे



ु
गिी बोलपत्र प्रहियामा समार्ेि िई ठे क्का प्राप्त गिे को अर्स्थामा सं यि
उपिमका सबै
सदस्यले दाहयत्र् बिि गिी सभझौता अिुसाि निमावण कायव सभपन्न गिुव पिेछ। त्यस्तो
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ु
कायवको शजभमेर्ािी सं यि
उपिमका कुिै एक सदस्य र्ा सीनमत सदस्य र्ा अन्य
कसैलाई िस्तान्तिण गिव पाइिे छै ि।
ु
(८) सं यि
उपिम सभबन्धी अन्य ितव बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा उल्लेख
िए बमोशजम िुिेछ।
२९.

आनथवक ि हर्त्तीय िमता खुल्िे कागजात माग गिव सक्िेाः

(१) बोलपत्र सभबन्धी

कागजातमा बोलपत्रदाताको आनथवक ि हर्त्तीय िमता प्रमाशणत गिे कागजात माग गदाव
सार्वजनिक निकायले निमावण कायवको प्रकृनत अिुसाि दे िायका मध्ये कुिै र्ा सबै
कागजात माग गिव सक्िेछाः—
(क)

निजको बैङ्क स्टे टमेण्ट,

(ख)

निजको व्यर्साय सभबन्धी कािोर्ािको आनथवक हर्र्िण,

(ग)

निजको सभपशत्त, दाहयत्र् तथा िाफा िोक्सािको हर्र्िण खुल्िे
र्ासलात,

(घ)

निजको आनथवक ि हर्त्तीय िै नसयत खुल्िे अन्य कुिा, ि

(ङ)

बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा उशल्लशखत अन्य हर्र्िण।

(२) उपनियम (१) को खण्ि (ग) बमोशजमको र्ासलात माग गदाव कामको
प्रकृनत अिुसाि हर्गत दुईदे शख पााँच आनथवक र्षवको र्ासलात माग गिव सहकिेछ।
३०.

सब–कन्रयाक्टिबाट काम गिाउिे सभबन्धी व्यर्स्थााः (१) सब–कन्रयाक्टिबाट समेत
निमावण कायव गिाउि सक्िे गिी सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वाि गिे िएमा बोलपत्र
सभबन्धी कागजातमा दे िायका कुिा उल्लेख गिुव पिेछाः–
(क)


(ख)

निजले सब–कन्रयाक्टिबाट काम गिाउि सक्िे कुिा,
अनधकतम पच्चीस प्रनतितसभम सर्–कन्राक्टिबाट कायव गिाउि
सहकिे कुिा ि सो को कायव प्रकृनतको हर्र्िण,

(ग)



आर्श्यकतािुसाि सब–कन्रयाक्टिको योग्यताका आधाि।

चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(२)

उपनियम

(१)

बमोशजम

योग्यताको

आधाि

उल्लेख

गरिएकोमा

बोलपत्रदाताले खरिद सभझौता गिुव अशघ सब–कन्रयाक्टिको योग्यताको आधाि पुष्टयांई
गिे कागजात पेि गिुव पिेछ।
परिच्छे द–५
बोलपत्र सभबन्धी व्यर्स्था
३१.

बोलपत्रको माध्यमद्वािा खरिद गिुव पिेाः



(१) सार्वजनिक निकायले बीस लाख रुपैयााँ

िन्दा बढी लागत अिुमाि िएको निमावण कायव, मालसामाि र्ा जुिसुकै सेर्ा खरिद गिुव
पदाव खल्ला बोलपत्रको माध्यमद्वािा खरिद गिुव पिेछ।
(२) ऐिको दफा १५ को अर्स्थामा अन्तिावहियस्तिमा खुला बोलपत्र आह्वाि गिी
मालसामाि, निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको खरिद गिुव पिेछ।


३१क. एकमुष्ट दि हर्नधबाट गरििे खरिदको कायवहर्नधाः (१) सार्वजनिक निकायले कुिै योग्यता
िपिे प्रकृनतको दुई किोि रूपैयााँसभम लागत अिुमाि िएको निमावण कायव खरिद गिुव
पदाव लागत अिुमाि सार्वजनिक गिी िाहियस्तिको बोलपत्रको माध्यमद्वािा एकमुष्ट दि
हर्नधको आधािमा प्रनतस्पधाव गिाई खरिद गिव सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम बोलपत्रदाताले बोलपत्र दाशखला गदाव कूल लागत
अिुमािमा निशित प्रनतित घटी र्ा बढी प्रनतितमा काम गिे एकमुष्ट दि कबोल गिी
बोलपत्र पेि गिुव पिेछ।
(३) उपनियम (१) बमोशजमको हर्नध बिुर्षीय सभझौता गिुव पिे खरिद
कािबािीमा प्रयोग गिव सहकिे छै ि।



३१ख. उत्पादक र्ा अनधकृत हर्िेताद्वािा निधावरित दिमा (क्याटलग सहपङ्ग) हर्नधर्ाट गरििे
खरिदको कायवहर्नधाः (१) सार्वजनिक निकायले िेिी इशक्र्पमेन्ट, सर्ािी साधि, औजाि,
मेशिििी, उपकिण, एक्सिे र्ा एमआिआई जस्ता स्र्ास््य सेर्ाको लानग आर्श्यक पिे
उपचािजन्य यन्त्र र्ा यस्तै अन्य याशन्त्रक मालसामाििरू त्यस्तो समाि स्तिको
मालसामाि उत्पादि र्ा हर्तिण गिे उत्पादक कभपिी र्ा त्यसको आनधकारिक
नबिेतालाई कभतीमा सात ददिदे शख बढीमा पन्र ददिसभमको नलशखत सूचिा ददई
प्रनतस्पधाव गिाई खरिद गिव सक्िेछ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप।
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(२) उपनियम (१) बमोशजम सूचिा प्राप्त िएपनछ त्यस्तो मालसामाि नबिी गिव
चाििे उत्पादक कभपिी र्ा त्यसको आनधकारिक नबिेताले उत्पादिको आनधकारिक
स्पेशिहफकेिि, गुणस्ति, मूल्य ि सुहर्धा सहितको हर्र्िण (क्याटलग र्ा ब्रोसि) सं लग्ि
िाखी त्यस्तो सार्वजनिक निकायमा निर्ेदि दताव गिाउिु पिेछ।
ति यसिी निर्ेदि दताव गदाव बोलपत्र जमाित आर्श्यक पिे छै ि।
(३) उपनियम (२) बमोशजम दताव िएका उत्पादक कभपिी र्ा त्यसको
आनधकारिक नबिेताले पेि गिे को स्पेशिहफकेिि, गुणस्ति, मूल्य ि सुहर्धा सहितको
हर्र्िण

(क्याटलग

र्ा

ब्रोसि)

िेिी

समाि

स्पेशिहफकेिि

ि

गुणस्ति

िएका

उत्पादििरूको उत्पादक कभपिी र्ा त्यसको आनधकारिक नबिेताको सूची तयाि गिुव
पिेछ।
(४) उपनियम (३) बमोशजमको सूचीको आधािमा खरिद गरििे मालसामािको
परिमाण खोली उत्पादक र्ा अनधकृत नबिेताबाट तोहकएको मूल्य ि सुहर्धा मध्ये मूल्यमा
छु ट र्ा सुहर्धामा थप िुि सक्िे हर्र्िण सहितको आनथवक प्रस्तार् माग गिुव पिेछ।
(५) उपनियम (४) बमोशजमको प्रस्तार् प्राप्त िएपनछ मूल्यमा पाइिे छु ट ि
सुहर्धामा िुिे थप समेतको आधािमा यस नियमार्ली बमोशजम मूल्याङ्कि गिी न्यू ितम
मूल्याहङ्कत साििूत प्रिार्ग्रािी प्रस्तार्दाताको छिौट गिुव पिेछ।
(६) उपनियम (५) बमोशजम छिौट िएको प्रस्तार्दातासाँग नियम ११० बमोशजम
कायवसभपादि जमाित नलई खरिद सभझौता गिुव पिेछ।
(७) उपनियम (१) बमोशजमको हर्नध बिुर्षीय सभझौता गिुव पिे खरिद
कािबािीमा प्रयोग गिव सहकिे छै ि।


३१ग. सीनमत बोलपत्र (नलनमटे ि टे ण्िरिङ्ग) हर्नधर्ाट गरििे खरिदको कायवहर्नधाः (१) सार्वजनिक
सीनमत मात्रामा उपलव्ध िएको र्ा िुिे कुिै मालसामाि, निमावण कायव, पिामिव सेर्ा र्ा
अन्य सेर्ा खरिद गिुव पिे मा त्यस्तो प्रकृनतको आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, पिामिवदाता
र्ा सेर्ाप्रदायकिरू तीि र्ा सो िन्दा कम सं ख्यामा उपलब्ध िएको अर्स्था यहकि गिी
त्यस्ता आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, पिामिवदाता र्ा सेर्ाप्रदायकिरू बीच मात्र प्रनतष्पधाव
िुिे गिी पन्र ददिको बोलपत्र आह्वािको सूचिाको माध्यमद्वािा बोलपत्र र्ा प्रस्तार् माग
गिी खरिद गिव सक्िेछ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप।
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(२) उपनियम (१) बमोशजमको हर्नध बिुर्षीय सभझौता गिुव पिे खरिद
कािबािीमा प्रयोग गिव सहकिे छै ि।
(३) सार्वजनिक निकायले सीनमत बोलपत्र हर्नधको माध्यमबाट खरिद गिुव पदाव
एक ति मानथको अनधकािीको पूर्स्व र्ीकृनत नलिु पिेछ।


३१घ.ियााँ नलिे पुिािो ददिे (बाई व्याक मेथि) हर्नधबाट गरििे खरिदको कायवहर्नधाः (१)
सार्वजनिक निकायले आफिो स्र्ानमत्र्मा ििे को कुिै सर्ािी साधि, औजाि, मेशिििी
उपकिण, यन्त्र, िसायि, मल, हर्षादद र्ा यस्तै प्रकृनतका अन्य मालसामाििरूको उत्पादक
कभपिीले तोकेको र्ािे न्टी र्ा ग्यािे न्टीको समय सीमा अर्नध पूिा िएपनछ ममवतसभिाि
गिी सञ्चालिमा ल्याउाँदा लागत प्रिार्कािी ििुिे ि त्यस्तो उत्पादक कभपिीले तोकेको
मापदण्ि अिुरूपको परिणाम िददिे र्ा पुिाःप्रयोग गिव िनमल्िे र्ा औशचत्यिीि िुिे ि
त्यस्ता मालसामाि जिस्र्ास््य र्ा र्ातार्िणीय दृहष्टले िण्िािण गिी िाख्न र्ा नललाम गिव
समेत उपयुि ििुिे अर्स्था िएमा त्यस्तो अर्स्थाको यहकि गिी पुिािो मालसामाि
सभबशन्धत उत्पादक र्ा आनधकारिक नबिेता र्ा आपूनतवकतावलाई हफताव ददई सोिी
प्रकृनतको ियााँ मालसामाि सोिी उत्पादक र्ा आनधकारिक नबिेता र्ा आपूनतवकतावबाट
सट्टापट्टा गिी नलि सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम सट्टापट्टा गदाव त्यस्तो मालसामािको उत्पादक र्ा
आनधकारिक नबिेता र्ा आपूनतवकतावसाँग पुिािो मालसामािको मूल्याङ्कि प्रस्तार् नलई ियााँ
मालसामािको निधावरित नबिी मूल्यमा पुिािो मालसामािको मूल्याहङ्कत िकम कट्टा गिी
खरिद सभझौता गिी खरिद गिुव पिेछ।
(३) यस नियम बमोशजम खरिद गरििे ियााँ मालसामाि मान्यता प्राप्त सं स्थाबाट
गुणस्ति प्रमाशणत िएको िुि ु पिेछ।
(४) उपनियम (२) बमोशजम खरिद सभझौता गदाव खरिद िुिे ियााँ मालसामािको
जीर्ि चि पिात यस हर्नध प्रयोग गिी पुिाः सट्टा पट्टा गिव सहकिे र्ा िसहकिे कुिा
खुलाउिु पिेछ।
(५) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोशजम खरिद गदाव पुिािो मालसामाि
ि बजािमा उपलब्ध ियााँ मालसामािको सूची तयाि गिी हर्िागीय प्रमुखबाट स्र्ीकृनत
नलएि मात्र खरिद गिुव पिेछ।
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(६) उपनियम (१) बमोशजमको हर्नध बिुर्षीय सभझौता गिुव पिे खरिद
कािबािीमा प्रयोग गिव सहकिे छै ि।


३१ङ. स्र्दे िी बोलपत्रदातािरू बीच मात्र प्रनतस्पधाव गिाई खरिद गरििेाः (१) ऐिको दफा ११
को उपदफा (२) बमोशजम एक चिणको खुला बोलपत्र आह्वाि गदाव दुई किोि
रूपैयााँिन्दा बढी ि



पााँचौ अबव रुपैयााँसभमको लागत अिुमाि िएको निमावण कायवको

खरिदमा ऐिको दफा १५ को अर्स्थामा बािेक िाहियस्तिको खुला बोलपत्रको
माध्यमद्वािा स्र्दे िी बोलपत्रदातािरू बीच मात्र प्रनतस्पधाव गिाई खरिद गिुव पिेछ।


(२) ...........................



(३) ..........................



(४) ..........................



(५) ..........................





(६) ..........................

(७) ..........................

३१च .स्र्दे िी बोलपत्रदातालाई प्राथनमकता ददिेाः (१) अन्तिावहियस्तिको बोलपत्रमा एकल रूपमा



ु
र्ा स्र्दे िी फमव, सं स्था र्ा कभपिीसाँग सं यि
उपिम गिी सििागी िुिे स्र्दे िी फमव, सं स्था र्ा
कभपिीलाई तथा स्र्दे िी फमव, सं स्था र्ा कभपिीको हिस्सा कभतीमा पच्चीस प्रनतित िुिे गिी
ु
ु
सं यि
उपिम गिी हर्दे िी फमव, सं स्था र्ा कभपिी सििागी िएकोमा त्यसिी सं यि
उपिममा
सििागी िुिे फमव, सं स्था र्ा कभपिीलाई प्राथनमकता (िोमेशस्टक हप्रफिे न्स) ददिु पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम प्राथनमकता ददाँदा सबैिन्दा कम कबुल गिे हर्दे िी फमव,
सं स्था र्ा कभपिीले कबोल गिे को बोल अङ्क िकमको पााँच प्रनतितसभम बढी बोल अङ्क िएको
स्र्दे िी फमव, सं स्था र्ा कभपिीको प्रस्तार्लाई स्र्ीकृत गिव सहकिेछ।
ु
(३) उपनियम (१) बमोशजम स्र्दे िी फमव, सं स्था र्ा कभपिीसाँग सं यि
उपिममा
ु
हर्दे िी फमव, सं स्था र्ा कभपिी सििागी िएकोमा त्यसिी सं यि
उपिममा सििागी िुिे फमव
सं स्था र्ा कभपिीलाई स्र्दे िी फमव, सं स्था र्ा कभपिीको हिस्साको अिुपातमा उपनियम (२)
बमोशजम प्राथनमकता (िोमेशस्टक हप्रफिे न्स) ददि सहकिेछ।


चौथो सं िोधिद्वािा थप।



बाह्रौ सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



बाह्रौ सं िोधिद्वािा शझहकएको।



बाह्रौ सं िोधिद्वािा शझहकएको।



एघािौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(४) उपनियम (१), (२) ि (३) मा जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि दि अबव
रुपैयााँसभमको लागत अिुमाि िएको निमावण कायव सभबन्धी अन्तिावहियस्तिको बोलपत्रमा सििागी
ु
िुि चाििे हर्दे िी फमव, सं स्था र्ा कभपिीले स्र्दे िी फमव, सं स्था र्ा कभपिीसाँग सं यि
उपिम
गिी सििागी िुि ु पिेछ।


३१छ. निमावण कायवको आनथवक प्रस्तार् माग गिी खरिद गिे कायवहर्नधाः (१) ऐिको

दफा ५९ को उपदफा (७) बमोशजम खरिद सभझौता अन्त्य िई सोिी दफाको उपदफा
(९) बमोशजम त्यस्तो निमावण कायव खरिद गिुव पदाव ऐिको दफा २५ बमोशजम छिौट
िएका बोलपत्रदातािरूलाई पन्र ददिको भयाद ददई आनथवक प्रस्तार् माग गिी खरिद गिव
सहकिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको भयाद ददई खरिद गिुव पदाव नसलबन्दी आनथवक
प्रस्तार् मात्र पेि गिुव पिे व्यिोिा खुलाउिु पिेछ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम खरिद गिे प्रयोजिको लनग बोलपत्र सभबन्धी
कागजात तयाि गदाव खरिद सभझौता अन्त्य िुाँदाको समयसभम निजाइि र्ा लागत
अिुमाि अिुरूप सभपन्न िइसकेको कायविरू कट्टा गिी बााँकी कामको लानग आर्श्यकता
अिुसािको निजाइि र्ा लागत अिुमाि परिमाजवि गिाई नियम ५क. बमोशजम स्र्ीकृत
िएको िुि ु पिेछ।
(४)

उपनियम

(१)

बमोशजमको

आनथवक

प्रस्तार् नियम

७९

बमोशजमको

प्रहियाबाट खोली ऐिको दफा २५ ि नियम ६१, ६४ ि ६५ बमोशजम आनथवक तथा
हर्िेष मूल्याङ्कि गिी न्यूितम मूल्याहङ्कत साििूत रुपमा प्रिार्ग्रािी बोलपत्रको छिौट गिुव
पिेछ।


३१ज. दुई खाम हर्नधबाट गरििे खरिदको कायवहर्नधाः (1) बोलपत्रदाताको योग्यता

आर्श्यक पिे हकनसमको मालसामाि खरिद र्ा दुई किोि रुपैयााँिन्दा बढीको निमावण
कायव गिुव पदाव बोलपत्रदाताले प्राहर्नधक ि आनथवक प्रस्तार् दुई अलग अलग खाममा िाखी
पेि गिुव पिेछ।

(२) उपनियम (१) को प्रयोजिका लानग प्राहर्नधक ि आनथवक प्रस्तार् दुई अलग

अलग खाममा िाखी नसलबन्दी गिी प्रत्येक खामको बाहिि कुि प्रस्तार् िो स्पष्ट रूपले
उल्लेख गिी दुर्ै प्रस्तार्लाई अको छु ट्टै बाहििी खाममा नसलबन्दी गिी बोलपत्र पेि गिुव





चौथो सं िोधिद्वािा थप।
बाह्रौँ सं िोधिद्वािा थप ।
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पिे ब्यिोिा, बोलपत्र आह्वािको सूचिाको हर्र्िण ि बोलपत्रसाथ सं लग्ि कागजातको
हर्र्िण खुलाउिु पिेछ।
)३ (उपनियम) 1 (बमोशजम बोलपत्र सभबन्धी कागजात तयाि गदाव प्राहर्नधक

प्रस्तार्को लानग नियम २५, २६, २८ ि २९ बमोशजमको प्राहर्नधक तथा आनथवक ि
हर्त्तीय िमता प्रमाशणत गिे योग्यताको आधाि उल्लेख गिुव पिेछ।
)४ (उपनियम) ३ (बमोशजमको प्राहर्नधक प्रस्तार् ऐिको दफा ३२ बमोशजमको

प्रहियाबाट खोली ऐिको दफा २३ ि नियम ५९, ६०, ६२ ि ६३ बमोशजम पिीिण
गिी साििूत रूपमा प्रिार्ग्रािी बोलपत्र निधाविण गिुव पिेछ।
)५ (उपनियम) ४ (बमोशजमका योग्यताको सबै आधािमा सफल िुिे बोलपत्र

साििूत रूपमा प्रिार्ग्रािी बोलपत्र मानििेछ ि त्यस्तो सफल सबै बोलपत्रदातालाई

आनथवक प्रस्तार् खोल्िे स्थाि, नमनत ि समय उल्लेख गिी सो नमनत ि समयमा उपशस्थत
िुि िाहियस्तिको बोलपत्रको िकमा कभतीमा सात ददि ि अन्तिावहियस्तिको बोलपत्रको
िकमा कभतीमा पन्र ददिको अर्नध ददई सूचिा गिुव पिेछ।
)६ (उपनियम) ४ (बमोशजम प्राहर्नधक प्रस्तार्को मूल्याङ्कि गदाव योग्यताको आधािमा
असफल िुिे सबै बोलपत्रदाताको आनथवक प्रस्तार् सभबशन्धत बोलपत्रदातालाई हफताव गिुव
पिेछ।

ति हर्द्युतीय खरिद प्रणालीद्वािा बोलपत्र पेि गिे बोलपत्रदाताको आनथवक प्रस्तार्

हफताव िुिे छै ि।

)७ (उपनियम) ४ (बमोशजमको साििूत रुपमा प्रिार्ग्रािी बोलपत्रदाताको नियम

७९ बमोशजमको प्रहियाबाट आनथवक प्रस्तार् खोली ऐिको दफा २५ ि नियम ६१, ६४
ि ६५ बमोशजम आनथवक तथा हर्िेष मूल्याङ्कि गिी न्यू ितम मूल्याहङ्कत साििूत रूपमा
प्रिार्ग्रािी बोलपत्रको छिौट गिुव पिेछ।
३२.

पूर् व योग्यता सभबन्धी कागजातमा उल्लेख गिुव पिे कुिााः पूर् व योग्यता निधाविण गिी
बोलपत्र आह्वाि गिे िएमा त्यस्तो सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वाि गिुव अशघ पूर् व
योग्यता सभबन्धी कागजात तयाि गिुव पिेछ। त्यस्तो पूर् व योग्यता सभबन्धी कागजातमा
दे िायका कुिा उल्ले ख गिुव पिेछाः–
(क)

ु
प्रस्ताहर्त कामको लानग आर्श्यक पिे योग्यता ि सं यि
उपिमको
िकमा साझेदािको योग्यता,

(ख)

प्रस्तार्दाताले आफ्िो योग्यता ि ग्राह्यता पुहष्ट गिव पेि गिुव पिे कागजात
ि जािकािी,

(ग)

मालसामाि र्ा निमावण कायवको छु ट्टा छु ट्टै समूि र्ा प्याकेज बिाई खरिद
गिुव पिे िएमा त्यस्तो समूि र्ा प्याकेज,
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(घ)

प्रस्तार् तयाि गिे तरिका,

(ङ)

पूर् व योग्यताको प्रस्तार् मूल्याङ्कि गिे प्रहिया,

(च)

खरिद सभझौताका मुख्य मुख्य ितव,

(छ)

सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले पूर् व योग्यता सभबन्धी कागजातमा
उल्ले ख गिुव पिे ििी समय समयमा निधाविण गिे का अन्य हर्षय, ि

(ज)
३३.

पूर् व योग्यताको प्रस्तार् पेि गिे तरिका, स्थाि, अशन्तम नमनत ि समय।

पूर् व योग्यताको आधाि स्र्ीकृत गिाउिु पिेाः सार्वजनिक निकायले पूर् व योग्यताको प्रस्तार्
आह्वाि गिुव अशघ नियम २५ र्ा २६ बमोशजम निधावरित पूर् व योग्यताका आधाि हर्िायीय
प्रमुखबाट स्र्ीकृत गिाउिु पिेछ।

३४.

पूर् व योग्यताको कागजात उपलब्ध गिाउिु पिेाः



(१) सार्वजनिक निकायले पूर्य
व ोग्यता

सभबन्धी कागजात तयाि गिव लागेको खचवको आधािमा इच्छु क व्यशि, फमव, सं स्था र्ा
कभपिीबाट दे िाय बमोशजमको दस्तुि नलई पूर्य
व ोग्यता सभबन्धी कागजात उपलब्ध
गिाउिु पिेछाः
(क)

दुई किोि रूपैयााँिन्दा मानथ दि किोि रूपैयााँसभमको लानग पााँच
िजाि रूपैयााँ,

(ख)

दि किोि रूपैयााँिन्दा मानथ पच्चीस किोि रूपैयााँसभमको लानग
दि िजाि रूपैयााँ,

(ग)

पच्चीस किोि रूपैयााँिन्दा मानथ जनतसुकै िकमका लानग पन्र
िजाि

रूपैयााँ।

(२) उपनियम (१) बमोशजमको कागजातमा सार्वजनिक निकायको प्रमुख र्ा
निजले तोकेको कमवचािीको दस्तखत ि कायावलयको छाप लागेको िुि ु पिेछ। पूर् व
योग्यता सभबन्धी कागजात सभबशन्धत सार्वजनिक निकाय र्ा सो निकायले तोकेको दुई
र्ा दुई िन्दा बढी अन्य निकायबाट उपलब्ध गिाउि सहकिेछ।
३५.

योग्य आर्ेदकको छिौटाः (१) मूल्याङ्कि सनमनतले पूर् व योग्यताको आर्ेदकद्वािा पूर् व
योग्यता सभबन्धी कागजातमा उशल्लशखत योग्यताका प्रत्येक आधाि पूिा गिे िगिे को
हर्षयमा आर्श्यक पिीिण गिुव पिेछ। त्यसिी पिीिण गदाव योग्यताका सबै आधाि पूिा
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गिे आर्ेदक योग्यता पिीिणमा छिौट िएको मानििे ि सबै योग्यताका आधाि पूिा
िगिे आर्ेदक छिौट ििएको मानिन्छ।
)१क (उपनियम )१ (बमोशजम योग्यताका सबै आधाि पूिा गिे पूर् व योग्यताका



आर्ेदक छिौट गदाव कभतीमा तीिर्टा योग्य आर्ेदक छिौट िुि िसकेमा सार्वजनिक
निकायले पूर् व निधावरित पूर् व योग्यताको आधाि पुििार्लोकि गिी पुिाः सूचिा प्रकािि
गिी योग्य आर्ेदक छिौट गिुव पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको पिीिणमा छिौट िएका पूर् व योग्यताको आर्ेदक
सभबशन्धत खरिद कािबािीको लानग बोलपत्र पेि गिव योग्य िएको मानििेछ।
३६.

प्रनतर्ेदि पेि गिुव पिेाः (१) मूल्याङ्कि सनमनतले नियम ३५ बमोशजम गिे को पिीिणको
हर्स्तृत हर्श्लेषण सहितको प्रनतर्ेदि तयाि गिी



प्रस्तार् खोले को नमनतले पन्रर ददिनित्रमा

सार्वजनिक निकायमा पेि गिुव पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको प्रनतर्ेदिमा मूल्याङ्कि सनमनतले दे िायका कुिा
खुलाउिु पिेछाः–
(क)

आर्ेदकको िाम ि ठे गािा,

(ख)

आर्ेदकको योग्यताको प्रत्येक आधाि पुहष्ट गिे कागजात,

(ग)

तानलका आर्श्यक िए त्यस्तो तानलका,

(घ)

ु उपिमको रुपमा प्रस्तार् पेि गरिएको िए सं यि
ु उपिम
सं यि
सभबन्धी कागजात पूण व िए र्ा ििएको ि त्यस्तो उपिमको
प्रत्येक साझेदािको हिस्सा ि दाहयत्र्,

(ङ)

मालसामाि र्ा निमावण कायवको छु ट्टा छु ट्टै समूि र्ा प्याकेज बिाई
खरिद गिुव पिे िएमा त्यस्तो समूि ि प्याकेजको पिीिण गिव
अपिाइएको प्रहिया तथा त्यस्तो समूि ि प्याकेजको खरिद
कािबािीमा िाग नलिको लानग छिौट िएका आर्ेदक,

(च)



एघािौं सं िोधिद्वािा थप।
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३७.

बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा उल्लेख गिुव पिे कुिााः सार्वजनिक निकायले बोलपत्र
सभबन्धी कागजातमा ऐिको दफा १३ मा उशल्लशखत कुिाको अनतरिि आर्श्यकतािुसाि
दे िायका कुिा उल्ले ख गिव सक्िेछाः–
(क)

प्रस्ताहर्त कामको योजिा, िक्िा,

(ख)

हर्ल अफ क्र्ाशन्टटीज,

(ग)

मालसामािको परिमाण,

(घ)

बोलपत्रदाताले गिुव पिे िैपरि आउिे काम,

(ङ)

मालसामाि आपूनतव गिे, निमावण कायव सभपन्न गिे समय,

(च)

र्ािे ण्टी तथा ममवत सभिाि सभबन्धी व्यर्स्था,

(छ)

बोलपत्रदाताले प्रदाि गिुव पिे आर्श्यक तालीम ि सुपरिर्ेिणको हकनसम
ि परिमाण,

(ज)

आपूनतव गरििे मालसामाि र्ा जगेिा पाटवपूजाविरु ियााँ ि सक्कली िुि ु पिे
कुिा,

(झ प्रस्ताहर्त खरिदको लागी आर्श्यक पिे िकम प्राप्त िुिे स्रोत।


३८.

(ञ) सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले निधाविण गिे का अन्य कुिािरू।

िेदिार् गिव ििुिाःे (१) ऐिको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ि (ज)



ि दफा

१४ को उपदफा (८) को अर्स्थामा बािे क सार्वजनिक निकायले खरिद कािबािीमा
बोलपत्रदातालाई निजको िाहियताको आधािमा िेदिार् गिुव िुाँदैि।
(२)

बोलपत्र

सभबन्धी

कागजात

बमोशजम

आर्श्यक

पिे

कुिै

नलखत

बोलपत्रदाताले प्राप्त गिव िसकेको अर्स्थामा निजले पेि गिे को त्यस्तो नलखत सििको
अन्य नलखतलाई सभबशन्धत सार्वजनिक निकायले मान्यता ददिु पिेछ।
३९.

एजेन्टको हर्र्िण उल्लेख गिुव पिेाः (१) हर्दे िी बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेि गदाव
िेपालमा आफ्िो एजेण्ट नियुि गिे को ििे छ ििे निजले त्यस्तो एजेन्टको सभबन्धमा
दे िायका हर्र्िण उल्ले ख गिुव पिेछाः—
(क)



एजेण्टको िाम ि ठे गािा,
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(ख)

ु ािीको
एजेण्टले पाउिे कनमििको अङ्क, मुराको हकनसम ि िि
तरिका,

(ग)

एजेण्टसाँगको अन्य कुिै ितव,

(घ)

स्थािीय एजेण्ट िए निजको स्थायी ले खा िभबि दताव प्रमाणपत्रको
प्रमाशणत प्रनतनलहप ि निजले एजेण्ट िुि स्र्ीकाि गिे को पत्र।

(२) हर्दे िी बोलपत्रदाताको तफवबाट एजेण्टले बोलपत्र पेि गदाव उपनियम (१)
को खण्ि (ख) ि (ग) मा उशल्लशखत कुिा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गिुव पिेछ।
(३) हर्दे िी बोलपत्रदाताले उपनियम (१) मा उशल्लशखत कुिा स्पष्ट रुपमा
िखुलाएमा र्ा स्थािीय एजेण्ट ििएको ििी बोलपत्र पेि गिे कोमा पनछ एजेण्ट िएको
प्रमाशणत िएमा र्ा एजेण्टलाई ददिे कनमिि कम उल्लेख गिे कोमा पनछ एजेण्टले बढी
कनमिि नलएको प्रमाशणत िएमा त्यस्तो बोलपत्रदातालाई सार्वजनिक निकायले नियम
१४१ बमोशजम कालोसूचीमा िाख्ने कािबािी गिुव पिेछ।
४०.

बोलपत्रदाताको ग्राह्यता सभबन्धी आधाि ि कागजात उल्लेख गिुव पिेाः (१) सार्वजनिक
निकायले बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा बोलपत्रदाताको ग्राह्यता (इनलशजहर्नलटी) को
आधाि तथा त्यस्तो आधाि प्रमाशणत गिव बोलपत्रदाताले पेि गिुव पिे कागजातको
प्रनतनलहप समेत उल्ले ख गिुव पिेछ।
(२) उपनियम (१) मा उशल्लशखत कागजात दे िाय बमोशजम िुिेछि्–
(क)

फमव, सं स्था र्ा कभपिी दतावको प्रमाणपत्र,

(ख)

व्यर्साय दर्रतावको इजाजतपत्र,


स्पष्टीकिणाः यस खण्िको प्रयोजिको लानग “व्यर्साय दतावको

इजाजतपत्र“ िन्नाले कुिै व्यर्सायीले आफ्िो व्यर्साय सञ्चालि
गिे उद्देश्यले प्रचनलत कािूि बमोशजम प्रमाणपत्र र्ा इजाजतपत्र
नलिु पिे िए सो बमोशजम प्राप्त गिे को प्रमाणपत्र र्ा इजाजतपत्र
सभझिु पछव।
(ग)

मूल्य अनिर्ृहि कि दताव प्रमाणपत्र ि स्थायी ले खा दताव िभबि
(प्याि) प्रमाणपत्र,
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(घ)

सार्वजनिक निकायले तोकेको अर्नधसभमको सभबशन्धत निकायबाट
प्राप्त कि च ुिा गिे को प्रमाणपत्र र्ा आय हर्र्िण पेि गिे को
प्रमाशणत कागजात र्ा आय हर्र्िण पेि गिव भयाद थप िएको
निस्सा र्ा प्रमाण,

(ङ)

बोलपत्रदाताले खरिद कािबािीमा िाग नलि अयोग्य ििएको,
प्रस्ताहर्त

खरिद

कािबािीमा

आफ्िो

स्र्ाथव

िबाशझएको

ि

सभबशन्धत पेिा र्ा व्यर्साय सभबन्धी कसूिमा आफूले सजाय
िपाएको ििी नलशखत रुपमा गिे को घोषणा,


(च) ऐि, यस नियमार्ली ि स्ट्याण्ििव नबनिङ्ग िकुमेण्टको हर्पिीत ििुिे
गिी सार्वजनिक निकायले आर्श्यक ठािेका अन्य कागजात।

(२क) उपनियम (२) मा जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि गैि बानसन्दा



बोलपत्रदाताले सो उपनियमको खण्ि (ग) ि (घ) बमोशजमका कागजात पेि गिुव पिे
छै ि।
(३) बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा उपनियम (२) बमोशजमका कागजात उल्ले ख
गिव छु टे मा र्ा स्पष्ट रुपमा उल्ले ख ििएमा र्ा अन्य कुिै कुिा सं िोधि गिुव पिे मा
सार्वजनिक निकायले बोलपत्र पेि गिे अर्नधनित्रै िाहियस्तिको दै निक समाचािपत्रमा ि
अन्तिावहियस्तिको बोलपत्रको िकमा अन्तिावहिय सञ्चाि माध्यममा प्रकािि गिी त्यस्ता
कागजात उल्ले ख गिव, स्पष्ट गिव र्ा सं िोधि गिव सक्िेछ।
ति यसिी सूचिा प्रकािि गदाव बोलपत्रदातालाई बोलपत्र पेि गिव थप
समय आर्श्यक पिे िएमा बोलपत्र पेि गिे अशन्तम समय समेत बढाउिु पिेछ।
(४) उपनियम (१) ि (२) बमोशजमका कागजात पेि िगिे बोलपत्रदाताको
बोलपत्र उपि कािबािी िुिे छै ि।
४१.

बोलपत्रको िाषााः (१) ऐि ि यस नियमार्लीमा अन्यथा व्यर्स्था िएको बािेक पूर् व
योग्यता सभबन्धी कागजात, बोलपत्र सभबन्धी कागजात, प्रस्तार् आ≈र्ाि सभबन्धी
कागजात, पूर् व योग्यता, बोलपत्र र्ा प्रस्तार् आ≈र्ािको सूचिा ि खरिद सभझौता सभिर्
िएसभम िेपाली िाषामा ि सभिर् ििए अं ग्रज
े ी िाषामा तयाि गिुव पिेछ।



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(२) बोलपत्रदाताले सार्वजनिक निकायमा िेपाली र्ा अं ग्रज
े ी दुर्ै िाषामा ले शखएको
खरिद सभबन्धी कागजात र्ा मुदरत सामग्री पेि गिव सक्िेछि्।
ति त्यस्तो कागजात र्ा मुदरत सामग्रीको सभबशन्धत अंि सभबशन्धत
दे िको आनधकारिक सं स्थाबाट अग्रेजी िाषामा अिुर्ाद गरिएको िुि ु पिेछ ि त्यस्तो
कागजात र्ा मुदरत सामग्री ि त्यसिी अिुर्ाददत अंिमा ले शखएको कुिामा कुिै दद्वहर्धा
िएमा अिुर्ाददत अंि मान्य िुिेछ।
४२.

मालसामािको प्राहर्नधक हर्र्िणमा उल्लेख गिुव पिे कुिााः बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा
मालसामािको प्राहर्नधक हर्र्िण उल्लेख गदाव सार्वजनिक निकायले आर्श्यकता अिुसाि
दे िायका कुिा उल्ले ख गिुव पिेछाः–
(क)

प्रस्ताहर्त कामको योजिा, िक्िा ि निजाइि,

(ख)

हर्ल अफ क्र्ाशन्टटीज,

(ग)

मालसामािको

सान्दनिवक

िौनतक

तथा

िसायनिक

हर्िेषता, अपेशित

कायवसभपादि सभबन्धी हर्िेषता,
(घ)

प्राहर्नधक बिार्ट (कशन्फग्युिेिि),

(ङ)

मालसामािको आयु अर्नधििको लानग आर्श्यक पिे जगेिा पाटवपूजाव ि
उशल्लशखत सेर्ा उपलब्ध िुिे र्ा ििुिे,

(च)

बोलपत्रका साथ पेि गिुव पिे मालसामािको हर्र्िणात्मक पुशस्तका र्ा
िमूिा,

(छ)

अपेशित कायवसभपादि तथा गुणस्ति प्रत्यािूनतको हर्र्िण,

(ज)

र्ािे ण्टी तथा ममवत सभिाि सभबन्धी व्यर्स्था,

(झ)

मालसामािबाट र्ातार्िणमा कुिै प्रिार् पिे िए त्यस्तो प्रिार् ि त्यस्तो
प्रिार् कम गिव अपिाउिु पिे मापदण्ि,

(ञ)

आपूनतव िएको मालसामाि बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा उल्लेख िएको
स्पेनसहफकेिि बमोशजमको िए ििएको कुिा पिीिण गिव अपिाइिे
मापदण्ि ि तरिका, ि

(ट)

सार्वजनिक निकायले निधाविण गिे को अन्य आर्श्यक कुिािरु।
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४३.

निमावण कायवको प्राहर्नधक हर्र्िणमा उल्लेख गिुव पिे कुिााः बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा
निमावण कायवको प्राहर्नधक हर्र्िण उल्लेख गदाव सार्वजनिक निकायले आर्श्यकता अिुसाि
दे िायका कुिािरु उल्ले ख गिुव पिेछाः–
(क)

प्रस्ताहर्त निमावण कायवको कायविेत्र ि उद्देश्य,

(ख)

निमावण स्थलको िौनतक प्रकृनत ि अर्स्था,

(ग)

प्रस्ताहर्त

निमावण

कायवको

निजाइि,

निमावण,

उपकिण

जिाि

(इिे क्िि), उत्पादि, जिाि (इन्स्टले िि) जस्ता कायवको हर्र्िण,
(घ)

निमावण कायवको ििे क एकाई आईटमको अिुमानित परिमाण िएको नबल
अफ क्र्ाशन्टहटज,

(ङ)

निमावण कायवबाट र्ातार्िणमा प्रिार् पिे िए त्यस्तो प्रिार्को हर्र्िण ि
त्यस्तो प्रिार् कम गिव अपिाउिु पिे मापदण्ि,

(च)

मेकानिकल, स्यानिटिी तथा प्लशभबड्ड ि हर्द्युत जिाि सभबन्धी काम समेत
गिुव पिे िए सो काम सभबन्धी हर्िेष प्राहर्नधक स्पेनसहफकेिि,

(छ)

आपूनतव गिुव पिे उपकिण ि पाटपूजावको हर्स्तृत हर्र्िण,

(ज)

अपेशित कायवसभपादि र्ा गुणस्तिको प्रत्यािूनत सभबन्धी हर्र्िण,

(झ)

निमावण कायवको हर्निन्न चिणमा गरििे नििीिण तथा पिीिण,

(ञ)

कायव सभपन्न पिीिण (कभप्लीसि टे ष्ट),

(ट)

निमावण कायव सभपन्न िएपनछ निमावण व्यर्सायीले उपलब्ध गिाउिु पिे
प्राहर्नधक कागजात, निमावण िए बमोशजमको दुरुस्त (एज नबल्ट) िक्िा,
आर्श्यकता अिुसाि उपकिण सञ्चालि पुशस्तका (अपिे हटड्ड भयािुअल),

(ठ)

निमावण कायव स्र्ीकाि गिवको लानग सार्वजनिक निकायले गिुव पिे नििीिण
ि कायवसभपादि (पिफिमेन्स) पिीिण,

४४.

(ि)

निमावण कायव प्रािभि ि सभपन्न गिे समयको कायवतानलका, ि

(ढ)

सभबशन्धत सार्वजनिक निकायले निधाविण गिे को अन्य आर्श्यक कुिा।

अन्य सेर्ाको हर्र्िणमा उल्लेख गिुव पिे कुिााः बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा अन्य
सेर्ाको हर्र्िण उल्ले ख गदाव आर्श्यकता अिुसाि दे िायका कुिा खुलाउिु पिेछाः—
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(क)

सेर्ाको प्रयोजि ि कायविेत्र,

(ख)

अपेशित कायवसभपादि, सेर्ा प्रदायकले प्रदाि गिुव पिे काम ि सेर्ा,

(ग)

बोलपत्रदाताले बोलपत्र साथ उपलब्ध गिाउिु पिे हर्र्िणात्मक पुशस्तका
र्ा िमूिा,

(घ)

सेर्ा प्रदायकले पालिा गिुव पिे ितव,

(ङ)

सेर्ा प्रदायकले प्रदाि गिे को सेर्ा मूल्याङ्कि गिे आधाि ि तरिका,

(च)

काम र्ा सेर्ाको गुणस्ति पिीिण ि नििीिण,

(छ)

कायवसभपादि ि गुणस्ति प्रत्यािूनतको हर्र्िण,

(ज)

सेर्ा प्रदायकले प्रदाि गिुव पिे तालीम ि सुपरिर्ेिणको हकनसम ि
परिमाण, ि

(झ)
४५.

सार्वजनिक निकायले निधाविण गिे का अन्य आर्श्यक कुिा।

बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा समार्ेि गिुव पिे कागजाताः सार्वजनिक निकायले खरिद
गरििे मालसामाि, निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको प्रकृनतलाई हर्चाि गिी बोलपत्र सभबन्धी
कागजातमा आर्श्यकतािुसाि दे िायका कागजात समार्ेि गिुव पिेछाः–
(क)

बोलपत्र निदे शिका तथा बोलपत्र फािाम,

(ख)

बोलपत्र जमाितको ढााँचा,

(ग)

कायवसभपादि जमाितको ढााँचा,

(घ)

ु ािी जमाितको ढााँचा,
पेश्की िि

(ङ)

खरिद सभझौताको ितव ि िमूिा,

(च)

स्पेनसहफकेिि ि िक्सा,

(छ)

ु ािी गरििे मुरा,
कायव प्रािभि ि सभपन्न गिे समयको कायव तानलका, िि
सामग्री उपलव्ध िुि सक्िे स्रोत ि





(ज)



स्थाि,

ऐिको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ि (ढ३) बमोशजमको हर्र्िण,

चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(झ) बोलपत्रसाथ पेि गरिएका कागजातको र्ैधताको हर्षयमा सभबशन्धत
बोलपत्रदाता शजभमेर्ाि िुिे हर्षय, ि



(ञ)

ऐि, यस नियमार्ली ि स्ट्याण्ििव हर्निङ्ग िकुमेण्टको हर्पिीत ििुिे गिी
सार्वजनिक निकायले आर्श्यक ठािेका अन्य कागजात।

४६.

बोलपत्र तयाि गिे ि पेि गिे निदे ििाः



......... सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सभबन्धी

कागजातमा बोलपत्र तयाि गिे ि पेि गिे निदे िि दददा दे िायका हर्षयका सभबन्धमा
निदे िि ददि सक्िेछाः–
(क)

बोलपत्र तयाि गिे िाषा,

(ख)

अन्तिावहिय व्यापािमा प्रयुि िुिे िव्दार्ली इन्टििेििल कमनसवयल टमवस्
(इन्कोटभसव) अिुसाि मूल्य अनिव्यि गिे तरिका,

(ग)

ु उपिम बािे आर्श्यक जािकािी,
सं यि

(घ)

बोलपत्रदाताले बोलपत्र साथ पेि गिुव पिे कागजातको सूची,

(ङ)

बोलपत्रदाताले

सभबशन्धत

सार्वजनिक

निकाय

समि

पेि

गिुव पिे

मालसामािको िमूिा ि िमूिाको सं ख्या,
(च)

मालसामाि खरिदको िकमा मालसामािको निमावताले नसफारिस गिे को
त्यस्तो मालसामािको जगेिा पाटपूजाविरुको सूची तथा निजसाँग ििे को
प्रत्येक

पाटवपूजावको

मौज्दात

परिमाण, प्रनत

इकाई

मूल्य

ि

खरिद

सभझौताको अर्नध समाप्त िएपनछ त्यस्तो पाटवपूजावको मूल्य र्ढ्िे िर्ढ्िे
सभबन्धी कुिा उल्ले ख गिुव पिे िपिे,
(छ)

बोलपत्रदाताले आपूनतव गिे मालसामािको उत्पादक, उत्पादि िएको दे ि,
ब्राण्ि, मोिल ि क्याटलग िभर्ि बोलपत्रमा खुलाउिु पिे कुिा,

(ज)

खरिद कािबािीका सभबन्धमा बोलपत्रदाताले सार्वजनिक निकायसं ग कुिै
कुिा बुझ्ि पिे मा त्यस्तो कुिा स्पष्ट गिव सार्वजनिक निकायबाट तोहकएको
सभपकव कमवचािीको िाम, पद ि ठे गािा,



चौथो सं िोधिद्वािा थप।



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



दोस्रो सं िोधिद्वािा शझहकएको।
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(झ)

बोलपत्रदाताले

खरिद

सभझौता

बमोशजम

सार्वजनिक

निकायका

कमवचािीलाई तालीम प्रदाि गिुव पिे िए र्ा त्यस्तो निकायलाई प्रहर्नध
िस्तान्तिण गिुव पिे िए सो सभबन्धी कुिा,


(झ१) ऐिको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ि (ढ४) बमोशजम प्राहर्नधक
िमता गणिा ििुिे कुिा,

(ञ)

दाशखला िएका बोलपत्र स्र्ीकृत र्ा अस्र्ीकृत गिे अनधकाि सार्वजनिक
निकायमा सुिशित ििे को व्यिोिा, ि



(ट)

ऐि, यस नियमार्ली ि स्ट्याण्ििव हर्निङ्ग िकुमेण्टको हर्पिीत ििुिे गिी
सार्वजनिक निकायले आर्श्यक ठािेका अन्य कुिा।

४७.

बोलपत्र सभबन्धी कागजात स्र्ीकृत गिुव पिेाः

बोलपत्र सभबन्धी कागजात, प्रस्तार् आह्वाि

सभबन्धी कागजात तयाि िएपनछ त्यस्तो कागजात



बोलपत्र आह्वाि अगार्ै



नियम १४

बमोशजमको अनधकािीले स्र्ीकृत गिुव पिेछ।
४८.

बोलपत्र सभबन्धी कागजातको दस्तुिाः (१) बोलपत्र सभबन्धी कागजात खरिद गिव चाििे
इच्छु क व्यशि, फमव, सं स्था र्ा कभपिीले सभबशन्धत सार्वजनिक निकायको प्रमुख र्ा
निजले तोकेको कमवचािीको दस्तखत ि कायावलयको छाप लागेको बोलपत्र सभबन्धी
कागजात सो निकाय र्ा सो निकायले तोकेको दुई र्ा दुईिन्दा बढी अन्य निकायबाट
दे िाय बमोशजमको दस्तुि नतिी नलिु पिेछाः–


(क) बीस लाख रूपैयााँिन्दा मानथ दुई किोि रूपैयााँसभमको लानग तीि
िजाि रूपैयााँ,



(ख) दुई किोि रूपैयााँिन्दा मानथ दि किोि रूपैयााँसभमको लानग पााँच
िजाि रूपैयााँ,



(ग)

दि किोि रूपैयााँिन्दा मानथ पच्चीस किोि रूपैयााँसभमको लानग
दि िजाि रूपैयााँ,




चौथो सं िोधिद्वािा थप।
छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



चौथो सं िोधिद्वािा थप।



एघािौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(घ)

पच्चीस किोि रूपैयााँिन्दा मानथ जनतसुकै िकमका लानग बीस
िजाि रूपैयााँ।

(२) कुिै व्यशि, फमव, कभपिी र्ा सं स्थाले उपनियम (१) बमोशजमको दस्तुि ि
लाग्िे िुलाक र्ा कुरियि मिसुल नतिी बोलपत्र सभबन्धी कागजात र्ा प्रस्तार् आह्वाि
सभबन्धी कागजात पठाई ददि नलशखत अिुिोध गिे मा सभबशन्धत सार्वजनिक निकायले
त्यस्तो व्यशि, फमव, कभपिी र्ा सं स्थालाई िुलाक र्ा कुरियि माफवत बोलपत्र सभबन्धी
कागजात पठाई ददिु पिेछ।
ति त्यसिी पठाउाँदा त्यस्तो व्यशि, फमव, कभपिी र्ा सं स्थाले बोलपत्र सभबन्धी
कागजात समयमा िै प्राप्त गिव िसकेमा सोका लानग सार्वजनिक निकाय जर्ाफदे िी
िुिेछैि।
४९.

बोलपत्रको सूचिामा लागत अिुमाि खुलाउिु पिेाः



दुई किोि रुपैयााँसभमको लागत

अिुमाि िएको निमावण कायवको बोलपत्र आह्वािको सूचिामा लागत अिुमाि िकम
खुलाउिु पिेछ।


४९क. बोलपत्र आह्वािको सूचिामा खुलाउिु पिे कुिााः सार्वजनिक निकायले ऐिको दफा १४
मा उशल्लशखत कुिाका अनतरिि बोलपत्र आह्वािको सूचिामा दे िाय बमोशजमका थप कुिा
समेत खुलाउिु पिेछाः
(क)

िाहिय र्ा अन्तिा्वहियस्तिको बोलपत्रको जािकािी,

(ख)

पूर्य
व ोग्यता, योग्यतासहित र्ा योग्यतािहित बोलपत्रको जािकािी,

(ग)

बोलपत्र आह्वाि गरिएको खरिद हर्नधको जािकािी,

(घ)

हर्द्युतीय बोलपत्र दाशखला गिे तरिकाको जािकािी,

(ङ)

नियम ३१क. को उपनियम (१) बमोशजम लागत अिुमािको िकम,

(च)

नियम

३१ग.

बमोशजमको

सीनमत

बोलपत्र

िए

त्यस्तो

सीनमत

बोलपत्रदातालाई ददिुपिे सूचिा,
(छ)

ऐिको दफा १४ को उपदफा (८) बमोशजमको बोलपत्र िए स्र्दे िी
बोलपत्रदाताले मात्र िाग नलि पाउिे कुिा,
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(ज)

ऐिको दफा १४ को उपदफा (११) बमोशजमको बोलपत्र िए स्र्दे िी
ु उपिमले प्राथनमकता पाउिे कुिा,
निमावण व्यर्सायीसाँगको सं यि



(झ) ऐि बमोशजम कालोसूचीमा पिे को व्यशि, फमव, सं स्था र्ा कभपिीको
सञ्चालकले आफ्िो पूण व र्ा आंशिक स्र्ानमत्र् कायम िििे गिी खोले को
ियााँ फमव, कभपिी र्ा सं स्था र्ा निज आफैं र्ा निज समेतको िाममा
िै ििेको अको फमव, सं स्था र्ा कभपिीले बोलपत्र पेि गिव िसक्िे कुिा,

(ञ)


सार्वजनिक निकायले आर्श्यक ठािेका अन्य कुिा।

५०. ...................

५१.

निमावणस्थलको भ्रमणाः (१) बोलपत्र तयाि गिव ि खरिद सभझौता गिव आर्श्यक सूचिा
प्राप्त गिव बोलपत्रदाता आफै र्ा निजको कमवचािी र्ा एजेन्टलाई आफ्िै खचवमा सभिाहर्त
जोशखम प्रनत आफै उत्तिदायी िुिे गिी निमावण स्थलको भ्रमण गिव, गिाउि सक्िेछ।
(२) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोशजम निमावणस्थलको भ्रमण गिव
अिुमनत ददिु पिे िएमा त्यस्तो अिुमनत ददिु पिेछ।
(३) सार्वजनिक निकायले बोलपत्रदातालाई निमावणस्थलको यथाथव जािकािी ददि
नियम ५२ बमोशजम िुिे बैठक अशघ निमावणस्थलको भ्रमण गिाउि सक्िेछ।

५२.

बोलपत्र पेि गिुव पूर्क
व ो बैठकाः (१) सार्वजनिक निकायले बोलपत्रदातालाई बोलपत्र
सभबन्धी कागजात, प्राहर्नधक स्पेनसहफकेिि, निमावणस्थल र्ा अन्य यस्तै कुिा सभबन्धी
जािकािी गिाउि बोलपत्र पेि गिे अशन्तम ददििन्दा िाहियस्तिको बोलपत्र आह्वािको
सूचिाको िकमा कभतीमा दि ददि ि अन्तिावहियस्तिको बोलपत्र आह्वािको

सूचिाको

िकमा कभतीमा पन्र ददि अगार्ै बोलपत्रदातािरुको बैठकको आयोजिा गिव सक्िेछ।


ति ऐिको दफा १४ को उपदफा (४क) ि (४ख) बमोशजम पुिाःबोलपत्र

आह्वािको सूचिा गरिएको अर्स्थामा बोलपत्र पेि गिुव पूर्क
व ो बैठक सञ्चालि िई
िसकेको िए बोलपत्रदातालाई पुिाःबोलपत्र सभबन्धी कुिािरूको थप जािकािी ददि
िाहियस्तिको बोलपत्रको िकमा कभतीमा पााँच ददि ि अन्तिावहियस्तिको बोलपत्रको
िकमा कभतीमा सात ददि अगार्ै त्यस्तो बैठकको आयोजिा गिव सहकिेछ।



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



तेस्रो सं िोधिद्वािा झहकएको।
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(२) उपनियम (१) बमोशजमको बैठकमा बोलपत्रदाताले सार्वजनिक निकाय
समि खरिद कािबािी सभबन्धी कुिै प्रश्न र्ा शजज्ञासा िाख्न सक्िेछ ि त्यस्तो निकायले
प्रश्नकताविरुको श्रोत उल्ले ख िगिी सबै बोलपत्रदातालाई त्यस्तो प्रश्न र्ा शजज्ञासाको
जर्ाफ ि बैठकको माइन्यूट यथािीघ्र उपलब्ध गिाउिु पिेछ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम िएको बैठकबाट बोलपत्र सभबन्धी कागजातको
कुिै प्राहर्नधक र्ा व्यापारिक पिमा िेिफेि गिुव पिे दे शखएमा सार्वजनिक निकायले सो
कागजातमा सोिी बमोशजम सं िोधि गिी बोलपत्र सभबन्धी कागजात खरिद गिे सबै
बोलपत्रदातालाई त्यस्तो सं िोधि गरिएको व्यिोिा त्यस्तो बैठक िएको पााँच ददिनित्र
पठाउिु पिेछ।
५३.

बोलपत्र

जमािताः



(१)

सार्वजनिक

निकायले

खरिदको

प्रकृनत

अिुसाि

सबै

बोलपत्रदातालाई समािरुपले लागू िुिे गिी स्र्ीकृत लागत अिुमाि िकमको दुईदे शख
तीि प्रनतित िकमको सीमानित्र ििी निशित िकम तोकी बोलपत्र आव्िािको सूचिामा
बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ पेि गिे बोलपत्र जमाित िकम उल्लेख गिुव पिेछ। यस्तो
िकम िगदै र्ा



र्ाशणज्य बैङ्क र्ा हर्त्तीय सं स्थाले जािी गिे को सो िकम बिाबिको

बोलपत्र जमाित िुि ु पिेछ।


आह्वाि

ति लागत अिुमाि िकम िखुल्िे र्ा इकाई दि मात्र खुल्िे गिी बोलपत्र
गरिएको

अर्स्थामा

सार्वजनिक

निकायले

बोलपत्र

सभबन्धी

कागजात

र्ा

पूर्य
व ोग्यता सभबन्धी कागजात ि बोलपत्र आह्वािको सूचिामा बोलपत्र जमाितको लानग
एकमुष्ट िकम तोक्ि सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको बोलपत्र जमाितको मान्य अर्नध बोलपत्रको
मान्य अर्नधिन्दा कभतीमा तीस ददि बढीको िुि ु पिेछ।
(३) कुिै बोलपत्रदाताले बोलपत्र आह्वाि गिे सार्वजनिक निकायलाई कुिै खास
र्ाशणज्य बैङ्क र्ा हर्त्तीय सं स्थाले जािी गिे को बोलपत्र जमाित ग्राह्य िुिे ििुिे िन्ने कुिा
खुलाई ददि अिुिोध गिे मा त्यस्तो सार्वजनिक निकायले सो सभबन्धमा तत्कालै जर्ाफ
ददिु पिेछ।



तेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



चौथो सं िोधिद्वािा थप।

48

www.lawcommission.gov.np

(४) हर्दे िी बैङ्कले जािी गिे को बोलपत्र जमाित िेपालनित्रको र्ाशणज्य बैकले
प्रनत–प्रत्यािूनत (काउन्टि ग्यािे न्टी) गिे को िुि ु पिेछ।
(५) सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको मान्य िुिे अर्नधनित्र खरिद सभझौता गिी
सक्िु पिेछ। कुिै कािणर्ि सो भयादनित्र खरिद सभझौता गिव िसहकिे िएमा िीत
पुगेका सबै बोलपत्रदातािरूलाई बोलपत्रको मान्य िुिे अर्नध बढाउि पत्र पठाउिु
पिेछ।
(५क) सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको मान्य िुिे अर्नध बढाउिु पिे कािणको



हर्श्लेषण गिी पुष्ट्याईं िुिे पयावप्त आधाि िएमा मात्र उपनियम (५) बमोशजम बोलपत्रको
मान्य िुिे अर्नध बढाउि पत्र पठाउिु पिेछ। बोलपत्रको मान्य िुिे अर्नध बढाउिु पिे
त्यस्तो आधाि ि कािण नबिा समयमा िै बोलपत्र मूल्याङ्कि िगिे को र्ा पेि िएको
मूल्याङ्किको सभबन्धमा समयमा िै निणवय िगिे को कािणबाट बोलपत्रको मान्य िुिे अर्नध
बढाउाँदा त्यसबाट िानि िोक्सािी िुि गएमा सोको शजभमेर्ािी त्यस्तो काममा सं लग्ि
कमवचािी ि मूल्याङ्कि सनमनतका पदानधकािी समेतको िुिेछ।
(६) उपनियम (५) बमोशजमको पत्र अिुसाि बोलपत्रको मान्य िुिे अर्नध
बढाउिे र्ा िबढाउिे िन्ने सभबन्धमा बोलपत्रदाताले निणवय गिव सक्िे छि्। बोलपत्रको
मान्य िुिे अर्नध िबढाउिे बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमाित जफत गिव पाइिे छै ि।
बोलपत्रको मान्य िुिे अर्नध बढाउिे बोलपत्रदाताले सोिी अिुरुप सभबशन्धत बैङ्कबाट
मान्य अर्नध समेत थप गिी बोलपत्र जमाित पेि गिुव पिेछ। यसिी बोलपत्रदाताले
अर्नध थप गिी बोलपत्र जमाित पेि िगिे मा बोलपत्रको मान्य िुिे अर्नध बढाएको
मानििे छै ि।


(६क)

उपनियम

(६)

बमोशजम

बोलपत्रको

मान्य

िुिे

अर्नध

बढाउिे

बोलपत्रदाताले बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा उशल्लशखत प्रार्धािको प्रनतकूल िुिे गिी
कुिै पनि थप ितव उल्ले ख गिव सक्िे छै ि।
(७) कुिै बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमाित जफत िएको अर्स्थामा सभबशन्धत
सार्वजनिक निकायले निजले िाखेको जमाित िकम आफूलाई ि ुिािी गिव त्यस्तो जमाित
जािी गिे बैङ्क समि जमाित मान्य िििे अर्नध नित्रै दार्ी गिुव पिेछ।
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(८) सार्वजनिक निकायले ऐि र्ा यस नियमार्ली बमोशजम जफत गिुव पिे
बोलपत्र जमाित बािे क अन्य बोलपत्र जमाित खरिद सभझौता िएको तीि ददिनित्र
सभबशन्धत बोलपत्रदातालाई हफताव गिुव पिेछ।
५४.

बोलपत्र मान्य िुिे अर्नधाः सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सभबन्धी कागजात र्ा प्रस्तार्
आह्वाि

सभबन्धी कागजातमा बोलपत्र र्ा पिामिव सेर्ाको प्रस्तार्को मान्य िुिे अर्नध

उल्लेख गदाव दे िाय बमोशजमको अर्नध उल्लेख गिुव पिेछाः–
(क)

दि किोि रुपैंयााँसभम लागत अिुमाि िएको बोलपत्र र्ा
पिामिव सेर्ाको प्रस्तार्को लानग

(ख)

– िब्बे ददि

दि किोि रुपैंयााँ िन्दा जनत सुकै बढी लागत अिुमाि
िएको बोलपत्र र्ा पिामिव सेर्ाको प्रस्तार्को लानग



– एकसय बीस ददि

५४क. .....................

५५.

बोलपत्रको आर्श्यक प्रनत पेि गिुव पिेाः बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताले पूर् व योग्यताको
प्रस्तार्, बोलपत्र र्ा पिामिव सेर्ाको प्रस्तार् पेि गदाव पूर् व योग्यता सभबन्धी कागजात,
बोलपत्र सभबन्धी कागजात र्ा प्रस्तार् आह्वाि

सभबन्धी कागजातमा उल्लेख िए

बमोशजमको आर्श्यक प्रनत पेि गिुव पिेछ।


ति माग गरिए बमोशजमको बोलपत्र र्ा प्रस्तार्को प्रनत पेि िगिे को कािणबाट

कुिै बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातालाई प्रनतस्पधावबाट र्शञ्चत गिव पाइिे छै ि।
५६.

दताव हकतार् िाख्नु पिे ि ििपाईव ददिु पिेाः (१) सार्वजनिक निकायले पूर् व योग्यता सभबन्धी
कागजात, बोलपत्र सभबन्धी कागजात र्ा पिामिव सेर्ाको प्रस्तार्को नबिी ि दतावको
अनिलेख छु ट्टा छु ट्टै िाख्नु पिेछ।
(२) बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाता आफैंले र्ा निजको प्रनतनिनधले पूर् व योग्यताको
प्रस्तार्, बोलपत्र र्ा पिामिव सेर्ाको प्रस्तार् पेि गिव ल्याएमा सार्वजनिक निकायले बुशझ
नलई निजलाई नमनत ि समय खुलेको ििपाईव ददिु पिेछ।



छै ठौं सं िोधिद्वािा खािे ज।



चौथो सं िोधिद्वािा थप।

50

www.lawcommission.gov.np

(३) उपनियम (२) बमोशजम प्राप्त िएको बोलपत्रको बाहििी खाममा सार्वजनिक
निकायले उपनियम (१) बमोशजम दताव हकताबमा दताव िएको दताव िभबि उल्लेख गिुव
पिेछ।
(४) बोलपत्र नबिी ि दताव िुिे समय समाप्त िएपनछ सभबशन्धत सार्वजनिक
निकायको प्रमुख र्ा निजले तोकेको अनधकृत कमवचािीले उपनियम (१) बमोशजमको
हकताबमा दस्तखत गिी सो हकताब बन्द गिुव पिेछ।
५७.

बोलपत्रको सुििााः (१) सार्वजनिक निकायले यस नियमार्ली बमोशजम प्राप्त िएको
बोलपत्र र्ा पिामिव सेर्ाको प्रस्तार् सो बोलपत्र खोल्िे समय अशघ कसै ले खोल्ि िपाउिे
गिी सुिशित तर्िले िाख्नु पिेछ।
(२) सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको साथ पेि िएको िमूिाको हर्िेषता बोलपत्र
खोल्िु अशघ सार्वजनिक ििुिे गिी गोप्य ि सुिशित तरिकाले िाख्नु पिेछ।



५८. बोलपत्र हफताव र्ा संिोधिाः (१) हर्द्युतीय बोलपत्र र्ा प्रस्तार्को िकमा त्यस्तो बोलपत्र
र्ा प्रस्तार् पेि गिे अशन्तम समयार्नधसभम हर्द्युतीय सञ्चाि माध्यमबाट हफताव र्ा सं िोधि
गिव सहकिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको हर्द्युतीय बोलपत्र र्ा प्रस्तार् बािेक अन्य
तरिकाबाट बोलपत्र र्ा प्रस्तार् पेि गिे बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताले आफूले पेि
गिे को बोलपत्र र्ा प्रस्तार् हफताव नलि र्ा सं िोधि गिव चािे मा बोलपत्र र्ा प्रस्तार् पेि
गिव तोहकएको अशन्तम समय समाप्त िुि ु िन्दा चौबीस घण्टा अगार्ै नसलबन्दी निर्ेदिको
खामको बाहििी िागमा दे िाय बमोशजमका कुिा उल्लेख गिी बोलपत्र र्ा प्रस्तार् हफताव
र्ा सं िोधिको लानग निर्ेदि ददिु पिेछाः
(क)

बोलपत्र र्ा प्रस्तार्को हर्षय,

(ख)

बोलपत्र

र्ा

प्रस्तार्

आह्वाि

गिे

सार्वजनिक

निकाय

र्ा

अनधकािीको िाम ि ठे गािा,
(ग)

बोलपत्र र्ा प्रस्तार् सं िोधि गरिएको र्ा हफताव माग गरिएको
हर्षय, ि

(घ)



बोलपत्र र्ा प्रस्तार् खोल्िे ददि ि समयमा मात्र खोल्िु पिे।
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(३) सार्वजनिक निकायले िै सं िोधि गिे को कािणबाट दताव िइसकेको बोलपत्र

सं िोधि गिुप
व िे अर्स्थामा बािेक उपनियम (२) बमोशजमको निर्ेदि एक पटक िन्दा
बढी ददि पाइिे छै ि।
(४) उपनियम (२) बमोशजमको निर्ेदि तथा एक पटक सं िोधि िइसकेको
बोलपत्र र्ा प्रस्तार् हफताव नलि सहकिे छै ि।
(५) बोलपत्र र्ा प्रस्तार्दाताले आफूले पेि गिे को बोलपत्र र्ा प्रस्तार् हफताव नलि
र्ा सं िोधि गिुव पदाव बोलपत्र र्ा प्रस्तार् पेि गदाव जुि माध्यमबाट बोलपत्र र्ा प्रस्तार्
पेि गिे को िो सोिी माध्यमबाट मात्र हफताव र्ा सं िोधि गिव सक्िेछ ि फिक
माध्यमबाट पेि गिे को निर्ेदि उपि कािबािी िुिे छै ि।
(६) उपनियम (२) बमोशजमको नसलबन्दी निर्ेदि खाम प्राप्त िुि आएमा
सभबशन्धत सार्वजनिक निकायले त्यस्ता खाम नियम ५७ बमोशजम सुिशित िाख्नु पिेछ।
५९.

बोलपत्र खोल्िेाः



(१) सार्वजनिक निकायको प्रमुखले सार्वजनिक निकायमा दताव िएका

बोलपत्र र्ा प्रस्तार् नियम १६ बमोशजमको खरिद अनधकािीको सं योजकत्र्मा बोलपत्र र्ा
प्रस्तार् खोल्ि कभतीमा दुई जिा सदस्य िििे सनमनत गठि गिी बोलपत्रदाता र्ा निजको
प्रनतनिनधको िोिर्िमा पूर्नव िधावरित समयमा बोलपत्र र्ा प्रस्तार् खोल्ि लगाउिु पिेछ।
ति बोलपत्रदाता र्ा निजको प्रनतनिनध उपशस्थत ििएको कािणले मात्र बोलपत्र
र्ा प्रस्तार् खोल्ि बाधा पिे छै ि।
(२) उपनियम (१) बमोशजम बोलपत्र खोल्िु अशघ सार्वजनिक निकायले भयाद
िाघी प्राप्त िुि आएको बोलपत्रको खाम, बोलपत्र हफताव र्ा सं िोधि गिवको लानग ददइएको
निर्ेदिको खाम ि िीतपूर्क
व दताव िएका बोलपत्रको खामलाई छु ट्याई भयाद िाघी प्राप्त
िुि आएका बोलपत्र िखोली सभबशन्धत बोलपत्रदातालाई हफताव गिुव पिेछ। यसिी हफताव
गदाव सोको व्यिोिा, नमनत ि समय समेत खुलाई खरिद कािबािीको प्रनतर्ेदि तयाि गिुव
पिेछ।
(३) सार्वजनिक निकायले उपनियम (२) बमोशजम बोलपत्र हफताव गिे पनछ
बोलपत्रदाताले हफताव गिव माग गिे को बोलपत्रको खाम खोली त्यस्तो बोलपत्रदाताको िाम
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पढे ि सुिाउिु पिेछ ि त्यसपनछ बोलपत्र सं िोधि गिवको लानग ददइएका सबै खाम खोली
त्यस्ता खामनित्र ििेको व्यिोिा पढे ि सुिाउिु पिेछ।
(४) उपनियम (३) बमोशजमको व्यिोिा पढी सकेपनछ सार्वजनिक निकायले
दाशखला िएका बोलपत्र िमैसंग खोली त्यस्तो बोलपत्रको दे िायको कुिा पढे ि सुिाई
सोको मुच ुल्का तयाि गिुव पिेछ ि त्यस्तो मुच ुल्कामा उपशस्थत बोलपत्रदाता र्ा निजको
प्रनतनिनधको दस्तखत गिाउिु पिेछाः–
(क)


बोलपत्रदाताको िाम ि ठे गािा,

(ख) बोलपत्रको कबोल अङ्क,

(ग)

बोलपत्रमा कुिै छु ट ददि प्रस्तार् गरिएको िए सोको व्यिोिा,

(घ)

प्राहर्नधक स्पेनसहफकेििको हर्कल्प प्रस्तार् गरिएको िए सोको
कबोल अङ्क,

(ङ)

बोलपत्र जमाित िए र्ा ििएको,

(च)

अङ्क ि अििका बीच निन्नता िए सो निन्नताको हर्र्िण,



(छ) बोलपत्र फािाम (ले टि अफ नबि) ि मूल्य सूची (प्राइस सेड्युल)
मा बोलपत्रदाता र्ा निजको प्रनतनिनधको िस्तािि िए र्ा ििएको,

(ज)

बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा सच्याइएको र्ा केिमेट गिे कोमा
केिमेट गिी उल्लेख गिे को िकम ि व्यिोिा,



(झ) केिमेट िएको र्ा सच्याइएको स्थािमा बोलपत्रदाता र्ा निजको
प्रनतनिनधको िस्तािि िए र्ा ििएको,

(ञ)

बोलपत्र फािाममा बोलपत्रदाताले कुिै कैहफयत उल्लेख गिे को
िए सोको व्यिोिा ि दििे ट हर्र्िण माग गिे को िए सोको
हर्र्िण, ि

(ट)

सार्वजनिक निकायले उपयुि ठािेको अन्य आर्श्यक कुिा।

(५) यस नियम बमोशजम बोलपत्र खोल्दाको समयमा बोलपत्र स्र्ीकृत र्ा
अस्र्ीकृत गिे निणवय गिव सहकिे छै ि।
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(६) उपनियम (१) बमोशजम बोलपत्र र्ा प्रस्तार् खोल्दा नियम ३१ङ. ि ३१च.

बमोशजमको बोलपत्र र्ा प्रस्तार् िए ऐिको दफा ३२ बमोशजमको प्रहियाबाट बोलपत्र र्ा
प्रस्तार्को बाहििी खाम खोली आनथवक प्रस्तार्लाई िखोली छु ट्याई नियम ५७ बमोशजम
सुिशित िाख्नु पिेछ।
६०.

बोलपत्रको पूणत
व ाको पिीिणाः

बोलपत्रको पूणत
व ाको पिीिण गदाव मूल्याङ्कि सनमनतले

ऐिको दफा २३ को उपदफा (३) मा उल्लेख िएका कुिाको अनतरिि दे िायका
कुिाको पिीिण गिुव पिेछाः–
ु
बोलपत्रदाता व्यशिगत रुपमा र्ा सं यि
उपिमको साझेदािको रुपमा

(क)

एक िन्दा र्ढी बोलपत्रमा सं लग्ि िए र्ा ििएको,
बोलपत्रदाता ऐिको दफा ६३ को उपदफा (२) ि (३) बमोशजम खरिद

(ख)

कािबािीमा िाग नलि अयोग्य िए र्ा ििएको,
सभबशन्धत सार्वजनिक निकायबाट र्ा सार्वजनिक निकायले तोकेको अन्य

(ग)

निकायबाट नबिी िएको बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा बोलपत्र पेि िए
ििएको,
सभबशन्धत व्यशि, फमव, सं स्था र्ा कभपिी आफैले खरिद गिे को बोलपत्र

(घ)

सभबन्धी कागजात ििी पेि गिे र्ा िगिे को।
६१.

बोलपत्रको मूल्याङ्किाः (१) अन्तिावहियस्तिको बोलपत्रमा बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा
बोलपत्रको

मूल्य

हर्निन्न

मुरामा

उल्लेख

गिव

सहकिे

व्यर्स्था

िएमा

त्यस्तो

बोलपत्रिरुका मूल्यलाई सोिी कागजातमा उल्लेख िए बमोशजमको हर्निमयदि ि मुरा
अिुसाि एउटै मूल्यमा परिर्तवि गिी बोलपत्रको मूल्याङ्कि ि तुलिा गिुव पिेछ।
(२) बोलपत्रको मूल्याङ्कि ि तुलिा गदाव मूल्य अनिर्ृहद्ध कि बािे कको कबोल
अङ्क कायम गिी तुलिा गिुव पिेछ।
(३) प्रचनलत ऐि र्ा यस नियमार्लीमा व्यर्स्था गरिए बमोशजम बािेक कुिै
बोलपत्रदाता र्ा आनधकारिक रुपमा निणवय प्रहियामा सं लग्ि ििएका अन्य कुिै
व्यशिलाई बोलपत्रको पिीिण, त्यस्तो पिीिण गिे नसलनसलामा बोलपत्रदातासाँग माग
गरिएको जािकािी र्ा प्राप्त जािकािी, मूल्याङ्कि तथा तुलिासाँग सभबशन्धत जािकािीिरु
ददि पाइिे छै ि।
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(४) मूल्याङ्कि सनमनतले ऐिको दफा २५ को उपदफा (१) बमोशजम मूल्याङ्किको
लानग समार्ेि िएका बोलपत्रको मूल्याङ्कि गदाव त्यस्तो बोलपत्रको बोलपत्र सभबन्धी
कागजातमा उल्ले ख िएको आधाि ि तरिका अिुसाि गिुव पिेछ।
(५) उपनियम (४) बमोशजम बोलपत्रको मूल्याङ्कि गदाव बोलपत्रको प्राहर्नधक,
व्यापारिक ि आनथवक पिको मूल्याङ्कि गिुव पिेछ।
(६) बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा उल्लेशखत िेत्र, गुणस्ति, हर्िेषता, ितव,
कायवसभपादि र्ा अन्य कुिै आर्श्यकतामा ताशत्र्क फिक ि गभिीि असि िपिे
सार्वजनिक निकायलाई स्र्ीकायव सािानतिा फिक िएका बोलपत्रिरुलाई साििूतरुपमा
प्रिार्ग्रािी बोलपत्र मानििेछ ि त्यस्ता बोलपत्रको मूल्याङ्कि गदाव लागतमा कुिै प्रिार् पिे
िएमा त्यस्तो प्रिार्को मूल्य समाि आधािमा कायम गिी बोलपत्रको कबोल अङ्कमा
समायोजि गिी बोलपत्रको मूल्याहङ्कत िकम निकाल्िु पिेछ।
(७) उपनियम (६) ि नियम ६२, ६३ ि ६४ बमोशजम निकानलएको बोलपत्रको
मूल्याहङ्कत िकम बोलपत्रको तुलिा गिे प्रयोजिको लानग मात्र प्रयोग िुिेछ ि खरिद
सभझौताको मूल्यमा समार्ेि गिव पाइिे छै ि।
(८) बोलपत्रको मूल प्रनत ि प्रनतनलहप प्रनतमा मूल्य र्ा अन्य कुिै कुिामा निन्नता
पाइएमा मूल प्रनतमा उल्लेख िएको मूल्य र्ा कुिा मान्य िुिेछ।
(९) मूल्याङ्कि सनमनतले उपनियम (६) बमोशजमको सािानतिा फिकको मूल्य
कायम गदाव सभबशन्धत कामको लागत अिुमाि र्ा प्रचनलत बजाि मूल्य र्ा ब्याजदिको
आधािमा कायम गिुव पिेछ। त्यस्तो लागत अिुमाि, प्रचनलत बजाि मूल्य र्ा ब्याज दि
निशित ििएको अर्स्थामा सोिी आइटमको अन्य साििूत रुपमा प्रिार्ग्रािी बोलपत्रमा
उल्लेख िएको मूल्यको औसतका आधािमा कायम गिुव पिेछ।
(१०) यस नियम बमोशजम कायम गरििे मूल्यको औशचत्यताको सभबन्धमा
बोलपत्रदातासाँग पिामिव गिुव िुदैि।
६२.

बोलपत्रको प्राहर्नधक पिको मूल्याङ्किाः (१) मूल्याङ्कि सनमनतले नियम ६१ को उपनियम
(५) बमोशजम बोलपत्रको प्राहर्नधक पिको मूल्याङ्कि गदाव दे िायका कुिाको मूल्याङ्कि गिुव
पिेछाः–
(क)

मालसामाि आपूनतव, निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको िेत्र,
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(ख)

मुख्य मुख्य मालसामाि, निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको प्राहर्नधक
स्पेनसहफकेिि ि कायव सञ्चालि तथा कायवसभपादि (अपिे हटड्ड एण्ि
पफवमेन्स) हर्िेषतािरु, ि

(ग)

र्ािे शण्टको समयार्नध।

(२) उपनियम (१) बमोशजम मूल्याङ्कि गदाव बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा
उशल्लशखत कुिा ि बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा उल्लेख गिे को कुिामा कुिै निन्नता पाइएमा
मूल्याङ्कि सनमनतले सो निन्नता समेत उल्लेख गिुव पिेछ।
(३) उपनियम (२) बमोशजमको निन्नताको मूल्य बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा
उल्लेख िए बमोशजमको आधाि ि तरिका बमोशजम गणिा गिी कायम गिुव पिेछ।
६३.

बोलपत्रको व्यापारिक पिको मूल्याङ्किाः (१) नियम ६२ बमोशजम बोलपत्रको प्राहर्नधक
पिको मूल्याङ्कि िएपनछ मूल्याङ्कि सनमनतले त्यस्तो बोलपत्रको नियम ६१ को उपनियम
(५) बमोशजम व्यापारिक पिको मूल्याङ्कि गदाव दे िायका कुिाको मूल्याङ्कि गिुव पिेछाः—
(क)

मालसामाि, निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ा आपूनतव र्ा सभपन्न गिे
अर्नध,

(ख)

ु ािीको ितव,
िि

(ग)

बोलपत्रदाताले

समयमा

काम सभपन्न िगिे

र्ापत नतिुव पिे

पूर्नव िधावरित िनतपूनतव तथा समय अगार्ै कायव सभपन्न गिे र्ापत
पाउिे बोिस,
(घ)

प्रत्यािूनत सभबन्धी बोलपत्रदाताको दाहयत्र्,

(ङ)

बोलपत्रदाताले पूिा गिुव पिे दाहयत्र्,

(च)

बोलपत्रदाताले प्रस्ताहर्त खरिद सभझौतामा अन्य कुिै ितव थप
गिे को िए त्यस्तो ितव।

(२) उपनियम (१) बमोशजम मूल्याङ्कि गदाव बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा
उशल्लशखत कुिा ि बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा उल्ले ख गिे को कुिा जााँची कुिै निन्नता
पाइएमा मूल्याङ्कि सनमनतले सो निन्नता समेत उल्लेख गिुव पिेछ।
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(३) मूल्याङ्कि सनमनतले उपनियम (२) बमोशजमको निन्नताको मूल्य कायम गदाव
बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा उल्लेख िए बमोशजमको आधाि ि तरिका बमोशजम गणिा
गिी कायम गिुव पिेछ।
६४.

बोलपत्रको आनथवक पिको मूल्याङ्किाः (१) नियम ६२ ि ६३ बमोशजम बोलपत्रको
प्राहर्नधक ि व्यापारिक पिको मूल्याङ्कि िएपनछ त्यस्तो बोलपत्रको आनथवक पिको
मूल्याङ्कि गिुव पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम आनथवक पिको मूल्याङ्कि गदाव प्राहर्नधक ि
व्यापारिक पिका कुिािरु मध्ये आर्श्यक कुिािरुको ि आर्श्यकतािुसाि दे िायका कुिा
समेतको बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा उल्लेख िएको आधाि ि तरिका बमोशजम मूल्य
निधाविण गिी बोलपत्रको मूल्यांहकत िकम कायम गिुव पिेछाः–
(क)

आन्तरिक ढु र्ािी खचव,

(ख)

प्राहर्नधक हर्िेषता।

(३) उपनियम (२) को खण्ि (ख) बमोशजम प्राहर्नधक हर्िेषताको मूल्याङ्कि गदाव
बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा उशल्लशखत खरिद सभबन्धी न्यू ितम दि, िमता र्ा प्रनतफल
(आउटपूट) िन्दा र्ढी दि, िमता र्ा प्रनतफलको बोलपत्र पेि िएकोमा मूल्याङ्कि
सनमनतले न्यूितम दि, िमता र्ा प्रनतफलको मात्र मूल्याङ्कि गिुव पिेछ।
(४) बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा स्र्दे िी मालसामाि ि स्थािीय निमावण
व्यर्सायीलाई प्राथनमकता ददइिे कुिा उल्लेख िएकोमा बोलपत्रको आनथवक पि मूल्याङ्कि
गदाव

मूल्याङ्कि

सनमनतले

स्र्दे िी

मालसामाि

र्ा

निमावण

व्यर्सायीलाई

ददइिे

प्राथनमकताको िकम गणिा गिी त्यस्तो िकम हर्दे िी बोलपत्रदाताको कबोल अङ्कमा
जोिी मूल्यांहकत अङ्क कायम गिुव पिेछ।
(५) मूल्याङ्कि सनमनतले बोलपत्र मूल्याङ्कि गदाव बोलपत्रदाताले नसफारिस गिे को
जगेिा पाटवपूजावका सभबन्धमा हर्चाि गिुव िुाँदैि।
६५.

निमावण कायवको बोलपत्रको हर्िेष मूल्याङ्किाः (१) निमावण कायवको बोलपत्र मूल्याङ्कि गदाव
मूल्याङ्कि सनमनतले नियम ६२, ६३ ि ६४ मा उशल्लशखत कुिाको अनतरिि दे िायका
कुिाको मूल्याङ्कि गिुव पिेछाः–
(क)

निमावण कायवको कायव योजिा, कायवसभपादि तानलका ि परिचालि समय
बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा उल्लेख िए अिुसािको िए र्ा ििएको,
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(ख)

बोलपत्रदाताले नबल अफ क्र्ाशन्टटीमा सं लग्ि आइटमको लानग उल्ले ख
गिे को प्रनत एकाइ दि हर्श्वसिीय िए र्ा ििएको,

(ग)

कबोल अङ्क दे िायको कािणले असन्तुनलत िए र्ा ििएकोाः–
(१)

खरिद सभझौताको प्रािशभिक चिणमा गिुव पिे कामको आइटमको
लानग बोलपत्रदाताले अस्र्ािाहर्क उच्च दि उल्लेख गिे कोले , र्ा

(२)

बोलपत्रदाताले नबल अफ क्र्ाशन्टटीको कुिै आइटममा न्यू ि
अिुमाि िएको ििी हर्श्वास गिे को आइटमको लानग निजले
अस्र्ािाहर्क उच्च दि उल्ले ख गिे कोले।



(घ)

बोलपत्रदाताले पेि गिे को ऐिको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ि
(ढ३) बमोशजमको हर्र्िण अिुरूप सो निमावण कायव सभपन्न गिव सक्िे
निजको प्राहर्नधक िमता िए र्ा ििएको।

(२) उपनियम (१) को खण्ि (ग) बमोशजमको अर्स्थामा र्ा बोलपत्रदाताले
सन्तोषजिक रुपमा काम सभपन्न गिव िसक्िे गिी न्यू ि कबोल अङ्क उल्लेख गिे को र्ा
निमावण कायवको िेत्र र्ा प्राहर्नधक स्पेनसहफकेिि गलत रुपमा बुशझ र्ा िबुशझ
अस्र्ािाहर्क न्यूि कबोल अङ्क उल्लेख गिे को र्ा प्रािशभिक चिणमा गरििे निमावण
कायवको लानग बढी दिले उल्लेख गिे को

(फ्रन्ट लोनिङ्क) छ, छै ि िन्ने कुिा मूल्याङ्कि

सनमनतले जााँच गिुव पिेछ। त्यसिी न्यू ि कबोल अङ्क उल्लेख गिे को र्ा उपनियम (१)
को खण्ि (ग) बमोशजमको अर्स्थामा मूल्याङ्कि सनमनतले त्यस्तो बोलपत्रदातासाँग दि
हर्श्लेषण सहितको स्पष्टीकिण माग गिुव पिेछ।
(३) मूल्याङ्कि सनमनतले उपनियम (२) बमोशजम मागेको स्पष्टीकिण सन्तोषजिक
िएमा त्यस्तो बोलपत्रदातासाँग निजको कबोल अङ्कको आठ प्रनतितले िुिे िकम
बिाबिको थप कायवसभपादि जमाित नलई बोलपत्र स्र्ीकृत गिे नसफारिस गिव ि त्यस्तो
स्पष्टीकिण सन्तोषजिक ििएमा त्यस्तो बोलपत्र अस्र्ीकृत गिव सार्वजनिक निकायलाई
नसफारिस गिव सक्िेछ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम नलइएको थप कायवसभपादि जमाित अशन्तम नबल
ि ुिािी िएपनछ हफताव गिुव पिेछ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप।



छै ठौं सं िोधिद्वािा थप।
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(४क) मूल्याङ्कि सनमनतले ऐिको दफा २५ बमोशजम बोलपत्र मूल्याङ्ककि गदाव



बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा उल्लेख िए बमोशजम कुिै सार्वजनिक निकाय र्ा
आयोजिामा प्रयोगमा ििे को बोलपत्रदाताको आनथवक तथा प्राहर्नधक िमता त्यस्तो निकाय
र्ा आयोजिालाई आर्श्यक पिे िदसभम त्यस्तो बोलपत्रदाताको आनथवक तथा प्राहर्नधक
िमता थप कायवको लानग गणिा िुिे छै ि।
(४ख) उपनियम (४क) को प्रयोजिको लानग कुिै सार्वजनिक निकाय र्ा



आयोजिामा प्रयोगमा ििेको बोलपत्रदाताको आनथवक तथा प्राहर्नधक िमता मध्ये त्यस्तो
सार्वजनिक निकाय र्ा आयोजिालाई आर्श्यक पिे िदसभमको हर्र्िण सो निकाय र्ा
आयोजिाबाट नलई बोलपत्रदाताले बोलपत्र सभबन्धी कागजात साथ पेि गिुव पिेछ।
(४ग) बोलपत्रदाताले आफूले गिे को अनधकतम कािोबाि िएका कुिै तीि



आनथवक र्षवको निमावण कायवको र्ाहषवक कािोबाि िकमको औसत र्ाहषवक कािोबाि (टिव
ओिि) िकमको बढीमा



पााँच गुणाले िुि आउिे िकम सभमको मात्र बोलपत्र नलि

सक्िे कुिालाई बोलपत्रदाताको योग्यता ि मूल्याङ्ककिको आधािको रुपमा नलिु पिेछ।
यसिी तीि आनथवक र्षवको र्ाहषवक कािोबाि गणिा गदाव तत्काल अशघको दि आनथवक
र्षव नित्रबाट गणिा गिुव पिेछ।
(४घ) उपनियम (४ग) बमोशजम र्ाहषवक कािोबाि िकमको



पााँच गुणाले िुि



आउिे िकम गणिा गदाव बोलपत्रदाताको चालु ठे क्काको लानग र्ाहषवक दाहयत्र् िकम
घटाएि मात्र यहकि गिुव पिेछ।
(४घ१) " यस नियमार्लीमा अन्यत्र जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि यो
ु
उपनियम प्रािभि िएपनछ एकल र्ा सं यि
उपिमको रूपमा पााँच र्टा खरिद सभझौता
गिी सो सभझौता बमोशजमको कायव सभपन्न गिव बााँकी ििे का निमावण व्यर्सायीले यो
उपनियम प्रािभि िएपनछ निमावण कायवको लानग आह्वाि िुिे खुला बोलपत्र प्रहियामा
ु उपिमको रुपमा िाग नलि पाउिे छै ि।"
एकल र्ा सं यि



आठौं सं िोधिद्वािा थप।



एघािौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



एघािौं सं िोधिद्वािा थप।

 बाह्रौ सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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(४घ२) उपनियम )४घ१( मा जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि दे िायको

निमावण कायव सो उपनियमको प्रयोजिको लानग गणिा गरििे छै िाः(क)

यो उपनियम प्रािभि िुि ु अशघ बोलपत्र आह्वाि िएको र्ा खरिद
सभझौता िएको ,.......

(ख)

यो उपनियम प्रािभि िए पनछ बोलपत्र आह्वाि िई खरिद सभझौता
िएकोमा नियम ११७ बमोशजमको कायव स्र्ीकाि प्रनतर्ेदि पेि
िई स्र्ीकृत िएको,





र्ा

)ग (सबै प्रकािका र्ैदेशिक सिायतामा सञ्चालि िुिे गिी बोलपत्र आह्वाि
िएको र्ा खरिद सभझौता िएको ।

(४घ३) यो उपनियम प्रािभि िए पनछ आह्वाि िएको बोलपत्र प्रकृयामा िाग
नलाँदा निमावण व्यर्सायीले पााँच र्टा िन्दा बढी



खरिद सभझौता ििएको स्र्घोषणा गिुव

पिेछ ि त्यसिी स्र्घोषणा गरिएको हर्षयलाई सार्वजनिक निकायले बोलपत्र मूल्याङ्कि
गदाव नियम १४९ को उपनियम (६क) बमोशजमको अनिलेखसाँग नििाउिु पिेछ।
(४घ४)
अन्तिावहियस्तिको

उपनियम

(४घ१)

बोलपत्रमा बढीमा

मा

जुिसुकै

पच्चीस प्रनतित

कुिा

ले शखएको

िए

तापनि

ु
साझेदािीमा सं यि

सभमको

ु
उपिममा सििागी िुिे निमावण व्यर्सायीले एकल र्ा सं यि
उपिमको रुपमा
अन्तिावहिय स्तिको पााँच र्टा िन्दा बढी बोलपत्रको प्रकृयामा समेत



िाग नलई सभझौता

गिव सक्िेछ।ति त्यस्तो निमावण व्यर्सायीले यो उपनियम प्रािभि िए पनछ आह्वाि िुिे
एकै प्रकृनतको कामको लानग अन्तिावहिय स्तिको तीि र्टा र्ा सो िन्दा बढी बोलपत्रको
प्रकृयामा िाग नलई खरिद सभझौता गिे को िएमा सो समेत पााँच र्टा िन्दा बढी
बोलपत्रको प्रकृयामा िाग नलि सक्िे छै ि।
(४ङ) यस नियमको प्रयोजिको लानग बोलपत्रदाताले आनथवक तथा प्राहर्नधक
िमता, आफूसाँग चालु अर्स्थामा ििे को खरिद सभझौताको सङ्खख्या, बोलपत्र सभबन्धी
अन्य हर्र्िण तथा कागजात सभबन्धमा स्र्यं घोषणा गिी बोलपत्र सभबन्धी कागजातसाथ
हर्र्िण पेि गिुव पिेछ। यसिी पेि िएको हर्र्िण झुट्ठा ठिरिएमा निजले पेि गिे को
बोलपत्रलाई मूल्याङ्कि प्रकृयाबाट िटाई ऐिको दफा ६३ बमोशजम कालोसूचीमा िाख्न

 बाह्रौँ सं िओधिद्वािा शझहकएको ।


बाह्रौँ सं िओधिद्वािा थप ।
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लेखी पठाउिु पिेछ ि प्रचनलत कािूिबमोशजम कुिै कािबािी िुिेमा त्यस्तो कािबािी
समेत गरििेछ।
(४ङ१) उपनियम (४ङ) बमोशजम बोलपत्रदाताले आनथवक िमता सभबन्धमा



स्र्यं घोषणा गिी कागजात तथा हर्र्िण पेि गदाव निजको आनथवक िमतासाँग सभबशन्धत
िगद प्रर्ािको व्यर्स्था गिव सक्िे तिल सभपशत्त, …………. ि अन्य हर्त्तीय स्रोत समेत
खुलाउिु पिेछ।


)४ङ२ (उपनियम) ४घ१ (को अधीिमा ििी कुिै बोलपत्रदाताले बोलपत्र

पेि गदाव पााँच र्टा िन्दा बढी बोलपत्र पेि गिे मा त्यसिी पेि िएका
बोलपत्रिरूमध्ये न्यूितम मूल्याहङ्कत साििूत रूपमा प्रिार्ग्रािी ठिरिएका िुरूका
पााँच र्टा बोलपत्रमा सभझौता गिुव पिेछ ि सो िन्दा पनछका अन्य सबै बोलपत्र
स्र्ताः मूल्याङ्किको प्रहियाबाट िटे को मानििेछि्। यस उपनियमको प्रयोजिको

लानग बोलपत्रको िम निधाविण गदाव बोलपत्र स्र्ीकृत िएको नमनतको आधािमा
निधाविण गिुव पिेछ।
)४ङ३ (उपनियम) ४ङ२ (बमोशजम खरिद सभझौता गिे का निमावण
व्यर्सायीले अन्य सार्वजनिक निकायमा बोलपत्र दाशखला गिे को िए पााँचौं बोलपत्र
स्र्ीकृत िएको जािकािी प्राप्त गिे को नमनतले तीि ददिनित्र सभबशन्धत सार्वजनिक
निकायलाई नलशखत रूपमा जािकािी गिाउिु पिेछ।

(४ङ४ (उपनियम) ४ङ३ (बमोशजम जािकािी प्राप्त िएको अर्स्थामा

सभबशन्धत सार्वजनिक निकायले त्यस्तो बोलपत्रदातालाई बोलपत्रको मूल्याङ्कि
प्रहियाबाट िटाउिु पिेछ। यसिी मूल्याङ्कि प्रहियाबाट िटाइएका बोलपत्रदाताबाट
पेि िएको बोलपत्र जमाित जफत गरििे छै ि।
)४ङ५ (उपनियम) ४ङ३ (बमोशजम सार्वजनिक निकायलाई जािकािी

िगिाएमा र्ा जािकािी गिाउिु पिे अर्नध व्यतीत िएपनछ सार्वजनिक निकायले
अन्य कुिै माध्यमबाट जािकािी प्राप्त गिे मा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो

बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमाित जफत गिी निजलाई नियम १४१ बमोशजम
कालोसूचीमा िाख्ि सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयमा ले खी पठाउिु पिेछ।



िर्ौं सं िोधिद्वािा थप।



एघािौं सं िोधिद्वािा शझहकएको।

 बाह्रौँ सं िोधिद्वािा थप ।
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(४च) यस नियमको प्रयोजिको लानग बोलपत्रदाताको पनछल्लो आनथवक र्षवको

र्ासलातमा खुद दाहयत्र् िन्दा सभपशत्त बढी िएको िुि ु पिेछ।
(४छ) उपनियम (४क), (४ख), (४ग), (४घ), (४ङ), (४ङ१) ि (४च) मा



जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि यो नियम प्रािभि िुि ु अशघ मूल्याङ्कि प्रकृयामा ििे का
बोलपत्रको िकमा यो नियम प्रािभि िुि ु अशघ कायम ििे को व्यर्स्था बमोशजम िुिेछ।


(५) .............



(६) ...............



(७) ..................



(८) ..................

६५क. मूल्याङ्कि सभबन्धी हर्िेष व्यर्स्थााः (१) मूल्याङ्कि सनमनतले प्रस्तार् मूल्याङ्कि गदाव एकल



ु
र्ा सं यि
उपिममा प्रस्तार् पेि गिे कुिै बोलपत्रदाता, नसलबन्दी दििाउपत्रदाता,
प्रस्तार्दाता, पिामिवदाता, सेर्ा प्रदायक, आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यशि,
फमव, सं स्था र्ा कभपिीका सञ्चालक उपि भ्रष्टाचािको कसूिमा मुद्दा दायि िए ििएको
सभबन्धमा यहकि गिी त्यस्तो मुद्दा दायि िएको दे शखएमा सभबशन्धत निकाय माफवत
िेपाल सिकाि समि ले खी पठाउिु पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम ले खी आएमा िेपाल सिकािले त्यस्तो बोलपत्रदाता,
नसलबन्दी दििाउपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, पिामिवदाता, सेर्ा प्रदायक, आपूनतवकताव, निमावण
ु
व्यर्सायी र्ा अन्य व्यशि, फमव, सं स्था र्ा कभपिीका सञ्चालकले एकल र्ा सं यि
उपिमबाट पेि गिे को प्रस्तार्लाई मूल्याङ्कि गिी सक्िु पिे अर्नधनित्र मूल्याङ्कि
प्रहियामा समार्ेि िगिव निदे िि ददि सक्िेछ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम निदे िि िई आएमा मूल्याङ्कि सनमनतले त्यस्तो
प्रस्तार्लाई मूल्याङ्कि प्रहियाबाट िटाई बााँकी प्रस्तार् मूल्याङ्कि गिुव पिेछ।
६६.

प्रनतर्ेदि पेि गिुव पिेाः मूल्याङ्कि सनमनतले नियम ६०, ६१, ६२, ६३, ६४ ि ६५
बमोशजम गिे को पिीिण तथा मूल्याङ्किको हर्स्तृत हर्श्लेषण ि दे िायका कुिा खुलाई सोको





िर्ौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
आठौं सं िोधिद्वािा थप।
सातौ सं िोधिद्वािा शझहकएको।

 सातौ सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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प्रनतर्ेदि तयाि गिुव पिेछ ि सो प्रनतर्ेदि मूल्याङ्कि



सार्वजनिक निकायको प्रमुखले नियम

५४क. को अधीिमा ििी तोकेको अर्नधनित्र सार्वजनिक निकायमा पेि गिुव पिेछाः–
(क)

बोलपत्रदाताको िाम ि ठे गािा,

(ख)

बोलपत्रदातािरुको कुल कबोल िकम ि मुरा,

(ग)

ऐिको दफा २३ को उपदफा (८) ि (९) बमोशजम त्रुटी सच्याइएको
िए त्यस्तो त्रुटी सच्याई कायम िएको कुल कबोल िकम ि मुरा,

(घ)

बोलपत्रदाताले कुिै छु ट ददि प्रस्तार् गरिएको कुिा आनथवक प्रस्तार्
खोलेको मुच ुल्कामा उल्ले ख िएको िए मूल्याङ्कि सनमनतले त्यसिी छु ट
ददि प्रस्तार् गरिएको िकम समायोजि गिे को कुिा,

(ङ)

ऐिको दफा १३ उपदफा (२) को खण्ि (च) बमोशजम बोलपत्र तुलिा
गिव प्रयोग िएको मुरा ि उशल्लशखत नमनतको हर्निमय दिको आधािमा
कायम िएको िकम,

(च)

ऐिको दफा २३ को उपदफा (२), (३), (४) ि (६) बमोशजम पिीिण
गदाव पाइएका आधाििरु,

(छ)

ऐिको

दफा

२५

को उपदफा

(८)

बमोशजम

न्यू ितम

मूल्याहङ्कत

साििूतरुपमा प्रिार्ग्रािी बोलपत्रको मूल्याङ्किको आधाि ि तरिका।
६७.

बोलपत्र स्र्ीकृत गिे अनधकािीाः



)१ (दे िायको िकमको बोलपत्र स्र्ीकृत गिे अनधकाि

दे िायको अनधकािीलाई िुिेछ -:
(क)

दि किोि रुपैयााँसभमको िाजपत्राहङ्कत तृतीय श्रे णीको कायावलय
प्रमुख,

(ख)

बीस किोि रुपैयााँसभमको िाजपत्राहङ्कत दद्वतीय श्रे णीको कायावलय
प्रमुख,

(ग)

पचास किोि रुपैयााँसभमको िाजपत्राहङ्कत प्रथम श्रे णीको कायावलय
प्रमुख,

(घ)



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



एघािौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।

पचास किोि रुपैयााँिन्दा बढीको हर्िागीय प्रमुख।
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(१क) कुिै सार्वजनिक निकायको प्रमुखले उपनियम (१) बमोशजम



बोलपत्र आफैले स्र्ीकृत गिव िनमल्िे िएमा एक ति मानथको अनधकािीबाट
स्र्ीकृत गिाउिु पिेछ।

(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुिा लेशखएको िए तापनि सं र्ैधानिक अंग र्ा
निकाय, मन्त्रालय, सशचर्ालय ि यस्तै प्रकृनतका अन्य कायावलयका सशचर् र्ा प्रिासकीय
प्रमुखले आफ्िो कायावलयको लानग गरििे खरिदको जनतसुकै िकमको बोलपत्र स्र्ीकृत
गिव सक्िेछ।
६८.

मालसामािको िमूिााः (१) बोलपत्र मूल्याङ्कि िुाँदा असफल िएको बोलपत्रदाताले आफूले
पेि गिे को मालसामािको िमूिा हफताव नलि सभबशन्धत सार्वजनिक निकाय समि खरिद
सभझौता िएको सात ददिनित्र नलशखत रुपमा अिुिोध गिव सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम अिुिोध िएकोमा त्यस्तो मालसामािको िमूिा
पिीिणमा िष्ट ििएको िए ढु र्ािी गिे ि प्याकेशजङ गिे लगायतका सभपूण व खचव
बोलपत्रदाताले िै व्यिोिे गिी त्यस्तो िमूिा सार्वजनिक निकायले निजलाई हफताव गिुव
पिेछ।
(३) स्र्ीकृत बोलपत्रको बोलपत्रदाताले पेि गिे को मालसामािको िमूिाको
आपूनतव गरििे मालसामािसं ग तुलिा गिे प्रयोजिको लानग सार्वजनिक निकायले बोलपत्र
मूल्याङ्कि सनमनतबाट प्रमाशणत गिाई सुिशित िाख्नु पिेछ।
परिच्छे द–६
पिामिव सेर्ा सभबन्धी व्यर्स्था

६९.

कायव िेत्रगत ितव तयाि गिुव पिेाः

सार्वजनिक निकायले पिामिव सेर्ा खरिद गिवको लानग

दे िायका कुिा सहितको कायव िेत्रगत ितव तयाि गिुव पिेछाः–
(क)

पिामिवदाताले गिुव पिे कामको पृष्ठिूनम ि उद्देश्य,

(ख)

पिामिवदाताको कायविेत्र ि निजले सभपादि गिुव पिे काम,

(ग)

कामसाँग सभबशन्धत अध्ययि तथा आधाििूत त्यांक उपलब्ध िए सोको
हर्र्िण,

(घ)

पिामिवदाताले सार्वजनिक निकायलाई कुिै ज्ञाि र्ा िीप िस्तान्तिण गिुव
पिे िए सो सभबन्धी हर्र्िण,



तेस्रो सं िोधिद्वािा थप।
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(ङ)

तालीम प्रदाि गिुव पिे िए तालीम ददिु पिे कमवचािीको सं ख्या,

(च)

पिामिवदाताको मुख्य जििशिको काम तथा योग्यता ि निजले गिुव पिे
कामको लानग लाग्िे अिुमानित समय,

(च१) पिामिवदाताको मुख्य जििशिको रुपमा प्रस्ताहर्त पिामिवदाता



सभझौता पिात काम गिव िसक्िे गिी नबिामी िएको, दुघट
व िामा पिे को र्ा
मृत्यु िएको र्ा अन्य मिानसब कािणले त्यस्तो कायव गिव िसक्िे
िएकोमा बािे क अन्य

अर्स्थामा त्यस्तो मुख्य जििशिको रुपमा

प्रस्ताहर्त व्यशिलाई परिर्तवि गिव िसक्िे कुिा,


(च२)

कुिै

पिामिवदाता

मुख्य

जििशिको

िै नसयतले

सभझौता

बमोशजम

पूणक
व ालीि रुपमा सं लग्ि ििे को अर्स्थामा सभझौता बमोशजम कायव
सभपन्न ििएसभम सो सभझौता बमोशजमको कायवतानलकामा दोिोिो पिे
गिी सोिी व्यशिको व्यशिगत हर्र्िण अन्य पिामिव से र्ा खरिद
प्रहियामा प्रयोग गिव िनमल्िे कुिा,
(छ)

पिामिवदाताले काम िुरु गिे ि सभपादि गरिसक्िु पिे समय,

(ज)

सार्वजनिक निकायले पिामिवदातालाई उपलब्ध गिाउिे सूचिा, िौनतक
सुहर्धा, उपकिणको हर्र्िण, ि

(झ)

पिामिवदाताले पेि गिुव पिे प्रनतर्ेदि, त्यांक, िक्सा, सिे प्रनतर्ेदि
आददको हर्र्िण।

७०.

खुला रुपमा आियपत्र माग गिी सं शिप्त सूची तयाि गिुव पिेाः (१) सार्वजनिक निकायले


बीस लाख रुपैंयााँिन्दा बढी मूल्यको पिामिव सेर्ा खरिद गिव ऐिको दफा ३० बमोशजम

सूचिा प्रकािि गिी आियपत्र माग गिुव पिेछ।
(२) सामान्यतया



पन्र किोि रुपैंयााँिन्दा बढी िकमको पिामिव सेर्ा खरिद गिुव

पिे मा अन्तिावहियस्तिको आियपत्र माग गिुव पिेछ।



छै ठौं सं िोधिद्वािा थप।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



एघािौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत
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पन्र

(२क) ऐिको दफा १५ को अर्स्थामा बािे क बीस लाख रूपैयााँ िन्दा बढी

किोि

रूपैयााँसभम लागत अिुमाि िएको पिामिव सेर्ा खरिद गिुव पिे मा

िाहियस्तिको आियपत्रदाता बीच मात्र प्रनतस्पधाव गिाई आियपत्र माग गिुव पिेछ।
(३) उपनियम (१) ि (२) बमोशजम आियपत्र माग गिे सूचिामा दे िायका
कुिािरु खुलाउिु पिेछाः—
(क)

सार्वजनिक निकायको िाम ि ठे गािा,

(ख)

प्रस्ताहर्त काम र्ा आयोजिाको सामान्य हर्र्िण,

(ग)

प्रस्ताहर्त कामको खचव व्यिोिे स्रोत,

(घ)

आियपत्रदाताको योग्यता,

(ङ)

आियपत्रदाता फमव र्ा कभपिी िए,
(१)

फमव र्ा कभपिीको हर्र्िण, सं गठि ि कमवचािी,

(२)

दुई र्ा दुई िन्दा बढी फमव र्ा कभपिीले समूि, सं गठि
ु उपिमको रुपमा पिामिव सेर्ा ददिे िए त्यस्ता
र्ा सं यि
फमव र्ा कभपिीको िाम, ठे गािा, हर्र्िण तथा मुख्य िई
काम गिे फमव र्ा कभपिीको िाम,

(३)

हर्गत



सात र्षवमा सभपन्न गिे को समाि प्रकृनतको काम ि

स्थािको हर्र्िण, ि
(४)

प्रस्ताहर्त कायवमा सं लग्ि िुिे प्रमुख जििशिको र्ैयशिक
हर्र्िण।

(च)

व्यशिगत पिामिवदाताको िकमा हर्गत



चाि र्षवमा सभपन्न गिे को

समाि प्रकृनतको काम ि स्थािको हर्र्िण तथा निजको र्ैयशिक
हर्र्िण,
(छ)

प्रस्ताहर्त कायव सभपन्न गिव लाग्िे अिुमानित समय,

(ज)

सं शिप्त सूचीमा पिे का व्यशि, फमव, सं स्था र्ा कभपिीबाट मात्र
पिामिव सेर्ा खरिद सभबन्धी प्रस्तार् माग गरििे कुिा,



चौथो सं िोधिद्वािा थप।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(झ)

आियपत्रदाताले पेि गिुव पिे कागजातिरु,

(ञ)

आियपत्र तयाि गिे निदे िि ि आियपत्र पेि गिे अशन्तम नमनत
तथा स्थाि, ि

(ट)

सार्वजनिक निकायसं ग सभपकव गिे ठे गािा ि सभपकव व्यशि।

(४) अन्तिावहियस्तिको आियपत्र माग गदाव सार्वजनिक निकायले एक ति
मानथको अनधकािीको स्र्ीकृनत नलिु पिेछ।


ति सशचर् र्ा हर्शिष्ट श्रे णीको प्रिासकीय प्रमुखले आफ्िो कायावलयको लानग

गरििे खरिदको लानग आियपत्र माग गदाव एक ति मानथको अनधकािीको स्र्ीकृनत नलिु
पिे छै ि।



(५) यस नियम बमोशजम पिव आएका आसयपत्रदाताको योग्यता, अिुिर् ि

िमता समेत मूल्याङ्कि गिी सार्वजनिक निकायले आियपत्रदाताको योग्यता, अिुिर् ि
िमता मूल्याङ्कि गिे आधाि समेत यहकि गिी त्यस्तो पिामिव सेर्ा ददि सक्िे
आसयपत्रदाताको छिौट गिुव पिेछ।
ति स्र्ीकृत मूल्याङ्किका आधाििरू आियपत्र दाशखला िई सकेपनछ परिर्तवि
गिी मूल्याङ्कि गिव सहकिे छै ि।
(६) अन्तिावहियस्तिको आियपत्रदाताको छिौट गदाव सार्वजनिक निकायले हर्निन्न
ु , पृष्ठिूनम ि एक स्थािीय
मुलक

............ फमव र्ा कभपिीको छिौट गिुव पिेछ।



(७) उपनियम (१) बमोशजमको सूचिा बमोशजम आियपत्र पेि िगिे ख्यानत प्राप्त
पिामिवदातासं ग सभपकव गिी निजको िाम सं शिप्त सूचीमा समार्ेि गिव सहकिेछ।
(८) यस नियम बमोशजम आियपत्रदाताको छिौट गदाव र्ा उपनियम (७)
बमोशजम िाम समार्ेि गदाव कभतीमा तीिर्टा आियपत्रदाता छिौट िुि िसके
सार्वजनिक निकायले पुिाः सूचिा प्रकािि गिी आियपत्र माग गिुव पिेछ।

 बाह्रौँ सं िोधिद्वािा थप ।


चौथो सं िोधिद्वािा शझहकएको।
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(९) उपनियम (८) बमोशजम दोस्रो पटक सूचिा प्रकािि गदाव पनि कभतीमा
तीिर्टा आियपत्र छिौट िुि िसकेमा छिौट िएका जनत आियपत्रदाताको मात्र सूची
कायम गिव सहकिेछ।
(१०) यस नियम बमोशजम तयाि िएको सूचीको जािकािी सार्वजनिक निकायले
आियपत्र पेि गिे सबै आियपत्रदातालाई ददिु पिेछ।


(११) उपनियम (२) बमोशजम पिामिव सेर्ाको खरिदको िकमा हर्दे िी

ु
आियपत्रदाताले स्र्दे िी पिामिवदाता व्यशि, फमव र्ा कभपिीसाँग सं यि
उपिम गिे मा
त्यस्तो हर्दे िी आियपत्रदातालाई प्राथनमकता ददि सहकिेछ।
ु
ु
ति यसिी सं यि
उपिम कायम गदाव दोिोिो पिे गिी सं यि
उपिम गिव
सहकिे छै ि।


(१२) उपनियम (५) बमोशजम िमताको मूल्याङ्कि गदाव पिामिव सेर्ाको कूल

लागत अिुमािको एक सय पचास प्रनतितमा िबढ्िे गिी िुिे कािोबाि िकम (टिवओिि)
को आधाि नलिु पिेछ।
)१३ (उपनियम )५ (बमोशजम आियपत्रदाताको छिौट गदाव आियपत्र खोले को



नमनतले पैंतीस ददिनित्र कायव सभपन्न िुिे गिी छिौट गिुव पिेछ।


(१४) यस नियम बमोशजम आियपत्रदाता छिौट गदाव कुिै आियपत्रदाताले

आफूले प्राप्त गिे को अङ्क ि छिौटमा पिव िसकेको कािण सार्वजनिक निकायसाँग माग
गिे मा

पााँच

ददिनित्र

निजले

प्राप्त

गिे को

अङ्क

ि

छिौट

िुि

िसकेको

कािण

आियपत्रदातालाई ददिु पिेछ।
७१.

प्रस्तार् माग गिेाः (१) नियम ७० बमोशजम सं शिप्त सूची तयाि िएपनछ सार्वजनिक
निकायले सो सूचीमा पिे का आियपत्रदातािरुलाई प्रस्तार् सभबन्धी कागजात, िुलाक,
कुरियि र्ा व्यशि



र्ा हर्द्युतीय सञ्चाि माध्यम माफवत पठाई बीस लाख रूपैयााँसभम

लागत अिुमाि िएको खरिदका लानग कभतीमा पन्र ददि ि सो िन्दा बढी लागत
अिुमाि िएको खरिदका लानग कभतीमा तीस ददिको समय ददई निजिरुबाट प्रस्तार् माग
गिुव पिेछ। त्यसिी पठाइिे प्रस्तार् सभबन्धी कागजातको कुिै िुल्क लाग्िे छै ि।



चौथो सं िोधिद्वािा थप।



एघािौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(२) प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा ऐिको दफा ३१ मा उशल्लशखत कुिाका
अनतरिि सार्वजनिक निकायले दे िायका कुिािरु उल्लेख गिुव पिेछाः–
(क)

प्रस्तार् माग पत्र,

(ख)

प्रस्तार्दाताले

प्रस्तार्

गिे को

प्रमुख

जििशिले

आफ्िो

िालसालै को र्ैयशिक हर्र्िण सत्य ि पूण व ििे को कुिा प्रमाशणत
गिे को िुि ु पिे व्यिोिा,
(ग)

प्राहर्नधक प्रस्तार् मूल्याङ्कि गिे पनछ मात्र आनथवक प्रस्तार् खोनलिे
कुिा,

(घ)

प्राहर्नधक प्रस्तार्मा प्रस्तार्दाताले प्राप्त गिुव पिे उत्तीणावङ्क,

(ङ)

प्रस्तार्दाताले सभबशन्धत कामको लानग आफ्िो छु ट्टै कायवयोजिा
तथा जििशि प्रस्तार् गिव सक्िे र्ा िसक्िे,

(च)

प्रस्तार्दाताले कायविेत्रगत ितवमा हटप्पणी गिव सक्िे र्ा िसक्िे, ि

(छ)

प्रस्ताहर्त कायव गिव आर्श्यक पिे िकम व्यिोिे स्रोत।

(३) सार्वजनिक निकायले प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा प्रस्तार् मूल्याङ्किको
अङ्किाि उल्ले ख गिुव पिेछ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम अङ्क िाि उल्लेख गदाव दे िाय बमोशजम गिुव पिेछाः–
(क)

प्रस्तार्को छिौट गुणस्ति ि लागत हर्नध अपिाई गरििे िएमा
कामको प्रकृनत ि जहटलता अिुसाि प्राहर्नधक तथा आनथवक
प्रस्तार्को कुल अङ्क िाि एक सय िुिे गिी ि त्यस्तो कुल अङ्क
िाि मध्ये प्राहर्नधक प्रस्तार्को कुल अङ्किाि सत्तिीदे शख िब्बे ि
आनथवक प्रस्तार्को अङ्किाि तीस दे शख दिसभम िुिे गिी निधाविण
गिुव पिेछ।

(ख)

प्रस्तार्को छिौट गुणस्ति हर्नध, निशित बजेट हर्नध ि न्यू ि लागत
हर्नध अपिाई गरििे िएमा प्राहर्नधक प्रस्तार्को कुल अङ्किाि एक
सय िुिे गिी निधाविण गिुव पिेछ।

(५) निशित बजेट हर्नधबाट पिामिवदाताको छिौट गिव प्रस्तार् आह्वाि गदाव
उपलब्ध बजेट प्रस्तार्मा खुलाउिु पिेछ।
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(६) प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा पिामिवदाताको छिौट गिव अङ्क िाि उल्ले ख
गदाव सार्वजनिक निकायले दे िाय बमोशजमको अङ्कको सीमा ििाघ्िे गिी कामको प्रकृनत ि
जहटलता अिुसाि उपयुि अङ्क उल्लेख गिुव पिेछाः—
(क)

(ख)

(ग)

प्रस्तार्दाताको खास कामको

कुल अङ्कको

अिुिर्

प्रनतितसभम



पच्चीस



बीस दे शख

कायवसभपादि गिे तरिका ि कायव

कुल अङ्कको

िेत्रगत ितव प्रनतको प्रिार्ग्रािीता

पैंतीस प्रनतितसभम

मुख्य मुख्य जििशिको योग्यता ि

कुल अङ्कको तीस दे शख

अिुिर्

साठी प्रनतितसभम

(घ)

प्रहर्नध िस्तान्तिण र्ा तालीम

कुल अङ्कको दि प्रनतितसभम

(ङ)

स्र्दे िी जििशिको सििानगता

कुल अङ्कको दि प्रनतितसभम
कुल अङ्क १००।

जभमा

(७) उपनियम (६) को खण्ि (ङ) मा उशल्लशखत अङ्क िाि िाहियस्तिको
प्रस्तार्को िकमा लागू िुिे छै ि।
(८) उपनियम (६) मा उशल्लशखत सबै मूल्याङ्किका आधािलाई तीिर्टा उप–
आधािमा हर्िाजि गिी सो र्ापतको अङ्क समेत निधाविण गिुव पिेछ।
(९) उपनियम (३) बमोशजम अङ्क िाि उल्लेख गदाव उत्तीणावङ्क समेत उल्लेख गिुव
पिेछ।


(१०) पिामिव सेर्ाको खरिदको प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा पिामिवदाता

छिौट गिे अङ्किाि उल्ले ख गदाव कुिै पिामिवदाता व्यशि, फमव र्ा कभपिीसाँग िइििे का
काम (र्कव इि ह्याण्ि) को जििशि सोिी िदसभम पनछल्लो प्रस्तार्को मूल्याङ्किको
समयमा गणिा ििुिे कुिा उल्लेख गिुव पिेछ।


गरिएको

(११) यस नियम बमोशजम प्रस्तार् मूल्याङ्कि गदाव उपनियम (८) बमोशजम
हर्िाजि ि सो र्ापतको अङ्किािको आधािमा मात्र मूल्याङ्कि गिुव पिेछ।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



चौथो सं िोधिद्वािा थप।
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७२.

मौजुदा सूचीमा ििेका पिामिवदाताबाट प्रस्तार् माग गिी पिामिव सेर्ा नलि सहकिेाः (१)
सार्वजनिक निकायले



बीस लाख रुपैंयााँिन्दा कम िकमको पिामिव सेर्ा



ऐिको दफा

६क. बमोशजमको मौजुदा सूचीमा ििे का पिामिवदाताबाट नलशखत रुपमा प्राहर्नधक ि
आनथवक प्रस्तार् माग गिी खरिद गिव सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम प्रस्तार् माग गदाव सभिर् िएसभम छर्टा ि
कभतीमा तीिर्टा पिामिवदातालाई प्रस्तार् सभबन्धी कागजात पठाई प्राहर्नधक ि आनथवक
छु ट्टा छु ट्टै खाममा माग गिुव पिेछ।
(३) उपनियम (२) बमोशजमको प्रस्तार् मूल्याङ्कि हर्नध गुणस्ति ि लागत हर्नध
अिुसाि छिौट गिुव पिेछ।
७३.

प्रस्तार् तयाि गिव ददइिे निदे ििमा उल्लेख गिुव पिे कुिााः ऐिको दफा ३१ को उपदफा
(२) को खण्ि (ग) बमोशजमको प्रस्तार् तयाि गिव प्रस्तार्दातालाई ददइिे निदे ििमा
सार्वजनिक निकायले दे िायका कुिा उल्लेख गिुव पिेछाः–
(क)

प्राहर्नधक प्रस्तार् ि आनथवक प्रस्तार्को ढााँचा,

(ख)

प्राहर्नधक ि आनथवक प्रस्तार् तयाि गिे ि पेि गिे तरिका,

(ग)

काम कनत चिणमा पूिा िुिे िो ि थप काम ददि सहकिे िसहकिे कुिा,

(घ)

प्रस्तार् सभबन्धी कागजातका सभबन्धमा प्रस्तार्दाताले कुिै जािकािी नलिु
पिे िए त्यस्तो जािकािी नलि सहकिे तरिका,

(ङ)

प्रस्ताहर्त कामको कुिै अंि पिामिवदाताले सब–कन्रयाकमा ददि सक्िे
िसक्िे कुिा,

(च)

सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गिाउिे सूचिा, से र्ा, उपकिण सभबन्धी
जािकािी,

(छ)

प्रस्तार् पेि गिुव अशघ प्रस्तार्दाताको बैठक िुिे ििुिे कुिा,

(ज)

प्रस्तार् मान्य िुिे अर्नध,

(झ)

प्रस्ताहर्त खरिद कािबािी अन्तगवत सृजिा िुिे कुिै मालसामाि आपूनतव,
निमावण कायव, अन्य सेर्ा र्ा पिामिव सेर्ा सभबन्धी काम पिामिवदातृ फमव



पााँचौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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र्ा निजसं ग सभबद्ध व्यशि सं स्थालाई ददं दा प्रस्ताहर्त पिामिव सेर्ासं गको
स्र्ाथव

बाशझि

सक्छ

िन्ने

सार्वजनिक

निकायलाई

लागेमा

त्यस्तो

प्रस्तार्दाता र्ा व्यशिलाई त्यस्तो काम ददि िसहकिे कुिा,
(ञ)

प्रस्तार्दाता ि निजको जििशिले नतिुव पिे कि र्ािे को जािकािी ि
प्रस्तार्दाताले कि र्ा अन्य कुिै हर्षयमा थप जािकािी नलि चािे मा
निजले सभपकव गिुव पिे आनधकारिक अन्य निकाय,

७४.

(ट)

प्रस्तार्को िाषा,

(ठ)

सार्वजनिक निकायले प्रस्तार् सभबन्धी कागजात सं िोधि गिे कायवहर्नध,

(ि)

प्रस्तार् पेि गिे तरिका,

(ढ)

प्रस्तार् खोल्िे तरिका,

(ण)

गोपिीयता सभबन्धी ितव।

प्रस्तार् छिौट हर्नधाः (१) सार्वजनिक निकायले दे िायको कामको लानग पिामिव सेर्ा
खरिद गदाव गुणस्ति हर्नध छिौट गिी खरिद गिव सक्िेछाः—
(क)

दे िको

आनथवक

र्ा

िेत्रगत

अध्ययि, र्िुिेत्रीय

(मल्टी

सेक्टिल)

सभिाव्यता अध्ययि, घातक फोििमैला व्यर्शस्थत गिे एर्ं ति लगाउिे
सं यन्त्रको निजाइि, िििी गुरु योजिाको निजाइि, हर्त्तीय िेत्र सुधाि
जस्ता पिामिवदाताबाट अपेशित कायव स्पष्टरुपमा यहकि गिव िसहकिे
प्रकृनतको ि सार्वजनिक निकायले पिामिवदाताबाट खोजपूण व प्रस्तार्को
अपेिा गिे को काम,
(ख)

ठू ला

बााँध

सं िचिात्मक

र्ा

प्रमुख

पूर्ावधाि

इशन्जनियहङ

निमावणको

निजाइि, िाहिय

सभिाव्यता
मित्र्का

अध्ययि
िीनत

र्ा

सभबन्धी

अध्ययि, ठू ला सिकािी निकायको व्यर्स्थापि अध्ययि जस्ता उच्च
दिता आर्श्यक पिे ि िहर्ष्यमा गभिीि तथा दूिगामी प्रिार् पािे
हकनसमको काम,
(ग)

व्यर्स्थापि पिामिव, िेत्रगत (सेक्टिल) तथा िीनतगत अध्ययि जस्ता
सेर्ाको मूल्य कामको गुणस्तिमा नििवि िुिे र्ा व्यशि, सं स्था हपच्छे
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साििूत रुपमा अलग अलग तरिकाबाट सभपादि गिव सहकिे ि प्रनतस्पधी
प्रस्तार्को लागत तुलिा गिव िसहकिे हकनसमको काम।
(२) उपनियम (१) बमोशजम गुणस्ति हर्नध छिौट गिव हर्िागीय प्रमुखको
स्र्ीकृनत नलिु पिेछ।
(३) ले खापिीिण, सामान्य इशन्जनियरिड्ड निजाइि तथा खरिद एजेन्ट जस्ता िाम्रिी
अभ्यास िइसकेका, नियनमत प्रकृनतका ि कम लागत लाग्िे कामका लानग न्यू ि लागत
हर्नध छिौट गिव सहकिेछ।
७५.

प्रस्तार् खोल्िे तरिकााः (१) सार्वजनिक निकायले ऐिको दफा ३२ बमोशजम प्रस्तार्
खोल्दा प्रस्तार्दाता र्ा निजको प्रनतनिनधको िोिर्िमा खोल्िु पिेछ।
ति प्रस्तार्दाता र्ा निजको प्रनतनिनध उपशस्थत ििएको कािणले प्रस्तार् खोल्ि
बाधा पिे छै ि।
(२) उपनियम (१) बमोशजम प्रस्तार् खोल्िु अशघ सार्वजनिक निकायले भयाद
िाघी प्राप्त िुि आएको प्रस्तार्को खाम ि िीतपूर्क
व
दताव िएका प्रस्तार्को खामलाई
छु ट्याई भयाद िाघी प्राप्त िुि आएका प्रस्तार् िखोली सभबशन्धत प्रस्तार्दातालाई हफताव
गिुव पिेछ। त्यसिी हफताव गरिएको कुिा, नमनत ि समय सार्वजनिक निकायले खरिद
कािबािीको प्रनतर्ेदिमा खुलाउिु पिेछ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम प्रस्तार् हफताव गिे पनछ सार्वजनिक निकायले
िीतपूर्क
व
दताव िएका प्रस्तार्को बाहििी खाम िमैसंग खोली सो खामसाँग ििे को
प्राहर्नधक प्रस्तार्को खाम खोली दे िायका कुिा पढे ि सुिाई सोको मुच ुल्का तयाि गिुव
पिेछाः–
(क)

प्रस्तार्दाताको िाम ि ठे गािा,

(ख)

प्रस्तार्मा प्रस्तार्दाताको िस्तािि िए ििएको,

(ग)

प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा सच्याइएको र्ा केिमेट गिे कोमा
प्रस्तार्दाता र्ा निजको प्रनतनिनधले िस्तािि गिे िगिे को,

(घ)

सार्वजनिक निकायले उपयुि ठािेको अन्य आर्श्यक कुिािरु।

(४) उपनियम (३) बमोशजमको मुच ुल्कामा सार्वजनिक निकायले उपशस्थत
प्रस्तार्दाता र्ा निजको प्रनतनिनधको दस्तखत गिाउिु पिेछ।
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(५) उपनियम (३) बमोशजम खोनलएको प्राहर्नधक प्रस्तार् सार्वजनिक निकायले
यिाशिघ्र मूल्याङ्कि सनमनतमा पठाउिु पिेछ।
७६.

प्राहर्नधक प्रस्तार्को मूल्याङ्कि गिे तरिकााः (१)प्राहर्नधक प्रस्तार् मूल्याङ्कि गदाव मूल्याङ्कि
सनमनतका प्रत्येक सदस्यले छु ट्टा छु ट्टै रुपमा नियम ७१ को उपनियम (६) मा उशल्लशखत
आधाि बमोशजम मूल्याङ्कि गिी प्रस्तार्दाताले प्राप्त गिे को अङ्क यहकि गिुव पिेछ।


(१क) मूल्याङ्कि सनमनतले प्राहर्नधक प्रस्तार्को मूल्याङ्कि गिवको लानग सियोग

पुय
व ाउि सभबशन्धत हर्ज्ञिरू सहितको तीि सदस्यीय उपसनमनत गठि गिव सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम अङ्क यहकि िएपनछ सो सनमनतको प्रत्येक सदस्यले
प्रदाि गिे को अङ्क गणिा गिी सो सनमनतले त्यस्तो प्रस्तार्ले प्राप्त गिे को औषत अङ्क
निकाल्िु पिेछ।
(३) उपनियम (१) ि (२) बमोशजम मूल्याङ्कि पनछ मूल्याङ्कि सनमनतले नियम
७१ को उपनियम (९) बमोशजमको उत्तीणावङ्क प्राप्त गिे प्रस्तार्दातािरुको सूची तयाि गिुव
पिेछ।
(४) उपनियम (३) बमोशजमको सूची तयाि गदाव उच्चतम अङ्क प्राप्त गिे
प्रस्तार्दातादे शख िमैसंग तयाि गिुव पिेछ।
(५) मूल्याङ्कि सनमनतले प्राहर्नधक प्रस्तार्को मूल्याङ्किको कायव समाप्त ििुञ्जल
े
आनथवक प्रस्तार् खोल्ि िुाँदैि।
(६) उपनियम (३) बमोशजमको सूचीमा ििे का प्रस्तार्दाताको मात्र नियम ७९
बमोशजम आनथवक प्रस्तार् खोनलिेछ।
(७) उपनियम (३) बमोशजमको सूचीमा समार्ेि िुि िसकेका प्रस्तार्दाताको
प्रस्तार् िखोली सभबशन्धत प्रस्तार्दातालाई हफताव गिुव पिेछ।
७७.

मूल्याङ्कि प्रनतर्ेदि तयाि गिुव पिेाः (१) मूल्याङ्कि सनमनतले नियम ७६ बमोशजमको
मूल्याङ्कि सभबन्धी कािबािी पनछ प्रस्तार्को गुणस्ति सभबन्धमा प्रनतर्ेदि तयाि गिुव
पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको प्रनतर्ेदिमा दे िायका कुिािरु समेत उल्लेख गिुव
पिेछाः–



चौथो सं िोधिद्वािा थप।
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(क)

प्रस्तार्दाताको िाम ि ठे गािा,

(ख)

प्रस्तार्दाता र्ा निजको अनधकाि प्राप्त प्रनतनिनधको सिीछाप िए
र्ा ििएको,

(ग)

प्रस्तार्दाता प्रस्तार् पेि गिव कािूि बमोशजम योग्य िएको
पुष्ट्याई गिे कागजातिरु पेि िए र्ा ििएको,

(घ)

ु
सं यि
उपिम सभबन्धी सभझौता आर्श्यक िए सो पेि िए र्ा
ििएको,

(ङ)

प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा प्रस्तार्दातालाई ददइएको निदे िि
अिुरुप प्रस्तार् पूण व िए र्ा ििएको, ि

(च)

प्रत्येक प्रस्तार्को सापेशिक सबलता, दुबल
व ता ि मूल्याङ्किको
परिणाम।

७८.

प्राहर्नधक प्रस्तार् मूल्याङ्कि गदाव छिौट िएको प्रस्तार्दातालाई सूचिा ददिु पिेाः (१)
सार्वजनिक निकायले नियम ७६ को उपनियम (३) बमोशजमको सूचीमा समार्ेि िएका
प्रस्तार्दातालाई आनथवक प्रस्तार् खोल्िे स्थाि, नमनत ि समय उल्लेख गिी सो नमनत ि
समयमा उपशस्थत िुि सूचिा ददिु पिेछ।
(२)

उपनियम

(१)

बमोशजम

प्रस्तार्दातालाई

उपशस्थत

िुि

सूचिा

ददं दा

िाहियस्तिको प्रस्तार्को िकमा कभतीमा सात ददि ि अन्तिावहियस्तिको प्रस्तार्को िकमा
कभतीमा पन्र ददिको अर्नध ददिु पिेछ।
(३) उत्तीणावङ्क प्राप्त िगिे प्रस्तार्दातालाई निजको प्राहर्नधक प्रस्तार् छिौट िुि
िसकेको कािण खुलेको सूचिा सहित निजको आनथवक प्रस्तार् हफताव ददिु पिेछ।


(४) यस नियमार्ली बमोशजम प्रस्तार्दाता छिौट गदाव कुिै प्रस्तार्दाताले

आफूले प्राप्त गिे को अङ्क ि छिौटमा पिव िसकेको कािण सार्वजनिक निकायसाँग माग
गिे मा

पााँच

ददिनित्र

निजले

प्राप्त

गिे को

अङ्क

ि

छिौट

िुि

िसकेको

कािण

प्रस्तार्दातालाई ददिु पिेछ।
७९.

आनथवक प्रस्तार् खोल्िेाः (१) मूल्याङ्कि सनमनतले आनथवक प्रस्तार्को खाम खोल्दा
प्रस्तार्दाता र्ा निजको प्रनतनिनधको उपशस्थनतमा खोल्िु पिेछ।
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ति प्रस्तार्दाता र्ा निजको प्रनतनिनध उपशस्थत ििएको कािणले आनथवक प्रस्तार्
खोल्ि बाधा पिे छै ि।
(२) उपनियम (१) बमोशजम आनथवक प्रस्तार्को खाम खोले पनछ मूल्याङ्कि
सनमनतले प्रस्तार्दाताको िाम, निजले प्राहर्नधक प्रस्तार्मा प्राप्त गिे को अङ्क ि आनथवक
प्रस्तार्मा प्रस्तार् गिे को सेर्ा िुल्क पढे ि सुिाई दे िाय बमोशजमको मुच ुल्का तयाि गिुव
पिेछाः–
(क)

प्रस्तार्दाताको िाम ि ठे गािा,

(ख)

प्रस्ताहर्त सेर्ा िुल्क,

(ग)

प्रस्ताहर्त सेर्ा िुल्कमा कुिै छु ट ददि प्रस्तार् गरिएको िए सोको
व्यिोिा,

(घ)

अङ्क ि अििका बीच निन्नता िए सो निन्नताको हर्र्िण,

(ङ)

आनथवक प्रस्तार्मा प्रस्तार्दाता र्ा निजको प्रनतनिनधको िस्तािि
िए ििएको,

(च)

आनथवक प्रस्तार्मा कुिै कुिा र्ा व्यिोिा केिमेट गिे को िए सो
ठाउाँमा प्रस्तार्दाता र्ा निजको प्रनतनिनधले िस्तािि गिे िगिे को
तथा केिमेट गिे को िकम ि व्यिोिा,

(छ)
८०.

सार्वजनिक निकायले उपयुि ठािेको अन्य आर्श्यक कुिािरु।

आनथवक प्रस्तार्को मूल्याङ्किाः

(१)

प्रस्तार्

सभबन्धी

कागजातमा

अन्यथा

उल्ले ख

गरिएकोमा बािे क आनथवक प्रस्तार्को मूल्याङ्कि प्रयोजिको लानग सो प्रस्तार्मा मूल्य
अनिर्ृहद्ध कि बािेक प्रचनलत कािूि बमोशजम पिामिवदातालाई लाग्िे कि तथा
पिामिवदाताको भ्रमण, सभबशन्धत कागजातको अिुर्ाद, प्रनतर्ेदि छपाई र्ा शििोिाि खचव
जस्ता सोधििाव िुिे खचव समेत निजको सेर्ा िुल्कमा समार्ेि गरिएको मानििेछ।
(२) मूल्याङ्कि सनमनतले प्रत्येक प्रस्तार्दाताको आनथवक प्रस्तार्को मूल्याङ्कि गदाव
प्रस्तार्मा कुिै अङ्क गशणतीय त्रुटी पाइएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो त्रुटी सच्याउि
सक्िेछ ि त्यसिी त्रुटी सच्याउाँदा एकाई दि ि कुल िकममा निन्नता िएमा एकाइ दि
मान्य िुिेछ ि सोिी दि बमोशजम कुल िकम सच्याउिु पिेछ। त्यसिी त्रुटी सच्याइएको
िएमा सोको जािकािी सभबशन्धत प्रस्तार्दातालाई ददिु पिेछ।
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(३) प्रस्तार्दाताले आनथवक प्रस्तार्मा उल्लेख गिे को िकम, अङ्क ि अििमा फिक
पिे मा अििमा ले शखएको िकम मान्य िुिेछ।
(४) प्रस्ताहर्त कबोल अङ्कमा प्रस्तार्दाताले कुिै छु ट ददि प्रस्तार् गरिएको कुिा
आनथवक प्रस्तार् खोलेको मुच ुल्कामा उल्लेख िएको िए मूल्याङ्कि सनमनतले त्यसिी छु ट
ददि प्रस्तार् गरिएको िकम समायोजि गिुव पिेछ।
(५) उपनियम (२), (३) ि (४) बमोशजमको मूल्याङ्कि पनछ सबै प्रस्तार्दाताको
कायम िुि आएको कबोल अङ्कको सूची तयाि गिुव पिेछ।
८१.

प्रस्तार्दाताको छिौटाः (१) प्रस्तार्को छिौट गिव गुणस्ति ि लागत हर्नध अपिाइएको
िएमा मूल्याङ्कि सनमनतले दे िाय बमोशजम प्राहर्नधक ि आनथवक प्रस्तार्को मूल्याङ्कि गिी
सफल प्रस्तार्दाताको छिौट गिुव पिेछाः–
(क)

मूल्याङ्कि गरििे प्रस्तार्दाताको प्राहर्नधक प्रस्तार्को प्राप्तांकलाई प्राहर्नधक
प्रस्तार्को लानग छु ट्याइएको अङ्क िािले गुणि गिी प्राप्त गुणिफललाई
एक सयले िाग गदाव आउिे िागफलको अङ्क प्राहर्नधक प्रस्तार्को खुद
प्राप्तांक िुिेछ।

(ख)

प्राहर्नधक प्रस्तार्को मूल्याङ्किबाट सफल िएका प्रस्तार्िरुमध्ये सबैिन्दा
घटी कबोल अङ्कलाई आनथवक प्रस्तार्को लानग छु ट्याइएको अङ्किािले
गुणि गिी प्राप्त गुणिफललाई मूल्याङ्कि गरििे प्रस्तार्दाताको कबोल
अङ्कले िाग गदाव आउिे िागफलको अङ्क आनथवक प्रस्तार्को खुद प्राप्तांक
िुिेछ।

(ग)

ु मूल्याङ्कि
प्राहर्नधक प्रस्तार् ि आनथवक प्रस्तार्को खुद प्राप्तांक जोिी सं यि
गदाव सबै िन्दा बढी अङ्क पाउिे प्रस्तार्दाता सफल िुिे िुाँदा निजलाई
छिौट गिुव पिेछ।
उदाििणाः (१) प्राहर्नधक प्रस्तार्लाई छु ट्याइएको कुल अङ्क िाि  ८०
निधावरित उतीणावङ्क ल्याउिे क, ख ि ग प्रस्तार्दाताले प्राहर्नधक प्रस्तार्मा
पाएको अङ्काः–
क  ९०
ख  ८५
ग  ८०
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उपयुि
व
अङ्कको आधािमा प्राहर्नधक प्रस्तार्मा पाउिे अङ्क गणिा गिे
तरिकााः–
क  ९० − ८०  ७२
१००
ख  ८५ − ८० ६८
१००
ग  ८० − ८०  ६४
१००
(२)

आनथवक प्रस्तार्लाई छु ट्याइएको अङ्क िाि  २०
प्राहर्नधक प्रस्तार्मा उत्तीणव िएका क, ख ि ग प्रस्तार्दाताले
आनथवक प्रस्तार्मा कबोल गिे को िकमाः–
क  ४, ५०,०००।–
ख  ४, ३०,०००।–
ग  ४, २०,०००।–
तसथव सबैिन्दा घटी कबोल गिे को िकम  ४,२०,०००।–
उपयुि
व
अङ्कको आधािमा आनथवक प्रस्तार्मा पाउिे अङ्क गणिा
गिे

तरिकााः–

क  ४,२०,००० −२०  १८.६६
४,५०,०००
ख  ४,२०,००० − २०  १९.५३
४,३०,०००
ग  ४,२०,००० − २०  २०.००
४,२०,०००
(३)

ु
प्राहर्नधक प्रस्तार् ि आनथवक प्रस्तार्को सं यि
मूल्याङ्किबाट पाउिे
कुल अङ्क हर्र्िणाः–
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प्रस्तार्

प्राहर्नधक

आनथवक

दाता

प्रस्तार्को खुद

प्रस्तार्को खुद

प्राप्ताङ्क

प्राप्ताङ्क

क

७२

१८.६६

कुल अङ्क

९०.६६

कैहफयत

सबै िन्दा बढी कुल

अङ्क पाउिे प्रस्तार्दाता
“क” छिौट गिुव पिे।

ख

६८

१९.५३

८७.५३

ग

६४

२०.००

८४

(२) प्रस्तार्को छिौट गिव गुणस्ति हर्नध अपिाइएको िएमा मूल्याङ्कि सनमनतले
ऐिको दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ि (ख) बमोशजम प्राहर्नधक प्रस्तार्मा
उच्चतम अङ्क प्राप्त गिे प्रस्तार्दाताको मात्र छिौट गिुव पिेछ।
(३) प्रस्तार्को छिौट गिव निशित बजेट हर्नध अपिाइएको िएमा मूल्याङ्कि
सनमनतले ऐिको दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ि (ग) बमोशजम त्यस्तो बजेटको
सीमािन्दा बढी लागत िएको प्रस्तार् िद्द गिेछ ि त्यस्तो बजेटको सीमानित्र पिी
प्राहर्नधक प्रस्तार्मा उच्चतम अङ्क प्राप्त गिे प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् छिौट गिुव पिेछ।
(४) प्रस्तार्को छिौट गिव न्यू ि लागत हर्नध अपिाइएको िएमा मूल्याङ्कि
सनमनतले ऐिको दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ि (घ) बमोशजम प्राहर्नधक प्रस्तार्मा
सफल िुि निधावरित न्यूितम अङ्क प्राप्त गिे प्रस्तार्दातामध्ये सबैिन्दा कम लागत िएको
प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् छिौट गिुव पिेछ।
(५) यस नियम बमोशजम छिौट िएको प्रस्तार्दातासं ग र्ाताव गिुव पिे िएमा
सार्वजनिक निकायले



प्रस्तार् छिौट िएको सात ददिनित्र त्यस्तो प्रस्तार्दातालाई नमनत,

समय ि स्थाि खोली र्ाताव गिव आउि सूचिा ददिु पिेछ।


(६) उपनियम (५) बमोशजम प्रस्तार्दातालाई र्ातावको लानग बोलाउाँदा िाहिय

स्तिको प्रस्तार् िए सात ददि ि अन्तिा्वहिय स्तिको प्रस्तार् िए पन्र ददिको भयाद ददिु
पिेछ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप।

79

www.lawcommission.gov.np


(७) ऐिको दफा ३८ बमोशजम सभझौता गिे पिामिवदाताले सभझौता गिे को

ु ािी
तीस ददि नित्र सभझौताको कूल िकम समेट्िे गिी सार्वजनिक निकायलाई निितव िि
िुिे पेिागत दाहयत्र् बीमा (प्रोफेसिल लायनबनलटी इन्सोिे न्स) पेि गिुव पिेछ।


(८) यस नियमार्ली बमोशजम सभझौता गिे पिामिवदाताले उपनियम (७)

बमोशजमको भयादनित्र पेिागत दाहयत्र् बीमा दाशखला िगिे मा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो
खरिद सभझौताको अन्त्य गिी निजलाई कालो सूचीमा िाख्न सभबशन्धत निकायमा नसफारिस
गिुव पिेछ।


८१क. पिामिव सेर्ा सभबन्धी प्रस्तार् स्र्ीकृत गिे अनधकािीाः



)१ (दे िायको पिामिव सभबन्धी

प्रस्तार् स्र्ीकृत गिे अनधकाि दे िायको अनधकािीलाई िुिेछ-:
(क)

बीस लाख रुपैयााँसभमको िाजपत्राहङ्कत तृतीय श्रे णीको कायावलय
प्रमुख,

(ख)

एक किोि रुपैयााँसभमको िाजपत्राहङ्कत दद्वतीय श्रे णीको कायावलय
प्रमुख,

(ग)

पााँच किोि रुपैयााँसभमको िाजपत्राहङ्कत प्रथम श्रे णीको कायावलय
प्रमुख,

(घ)

पााँच किोि रुपैयााँिन्दा बढीको हर्िागीय प्रमुख।

(२) कुिै सार्वजनिक निकायको प्रमुखले उपनियम (१) बमोशजम पिामिव सेर्ा
सभबन्धी प्रस्तार् स्र्ीकृत गिव िनमल्िे िएमा एक ति मानथको अनधकािीबाट स्र्ीकृत
गिाउिु पिेछ।
(३) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुिा लेशखएको िए तापनि सं र्ैधानिक अंग र्ा
निकाय, मन्त्रालय, सशचर्ालय ि यस्तै प्रकृनतका अन्य कायावलयका सशचर् र्ा प्रिासहकय
प्रमुखले आफ्िो कायावलयको लानग गरििे खरिदको जनतसुकै िकमको प्रस्तार् स्र्ीकृत गिव
सक्िेछ।


८२. सोझै र्ातावबाट खरिद गिव सक्िेाः (१)

सार्वजनिक निकायलाई उपयोगी ि आर्श्यक पिे

तानलम, गोष्ठी ि सेनमिाि जस्ता हर्षयमा मात्र सेर्ा नलिु पिे मा पााँच लाख रुपैयााँसभमको



चौथो सं िोधिद्वािा थप।



तेस्रो सं िोधिद्वािा थप।



एघािौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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पिामिव सेर्ामा सार्वजनिक निकायको प्रमुख आफैंले ि सोिन्दा मानथ बीस लाख
रुपैयााँसभमको िकमा एक ति मानथको अनधकािीको स्र्ीकृनत नलई ऐिको दफा ३७ को
प्रनतकूल ििुिे गिी सोझै

र्ातावबाट खरिद गिव सहकिेछ।

(२) उपनियम (१) बमोशजमको कायवको लानग एक ति मानथको अनधकािीको
स्र्ीकृनत नलई बीस लाख रुपैयााँसभमको पिामिव सेर्ा खरिद गिुव पिे अर्स्थामा कभतीमा
तीि र्टा प्रस्तार् प्राप्त गिी सबैिन्दा उपयोगी ि कम मूल्य प्रस्तार् गिेसाँग गुणस्ति ि
मूल्यलाई समेत एकीि गिव सोझै र्ाताव गिी खरिद गिुव पिेछ।
८३.

अन्य हर्नधाः दे िायको अर्स्थामा कुिै पिामिवदातालाइ



हर्िेषज्ञता ि योग्यताको आधािमा

नियुि गिव सहकिेछाः–
(क)

कुिै काम गिव उच्चस्तिको हर्िेषज्ञता आर्श्यक पिे मा र्ा,

(ख)

पिामिव छोटो समयको लानग आर्श्यक पिे मा र्ा पिामिवदाता नियुि गिे
समय न्यूि िएमा र्ा,

(ग)

आर्श्यक कायव सभपन्न गिव केिी पिामिवदाता मात्र योग्य िएमा र्ा,

(घ)

पिामिवदाताको छिौट गिव धेिै समय लाग्िे िई समय अपयावप्त िएमा।
परिच्छे द–७
खरिद सभबन्धी अन्य व्यर्स्था

८४.

नसलबन्दी दििाउपत्र सभबन्धी व्यर्स्थााः



(१) सार्वजनिक निकायले स्र्ीकृत कायविम ि

खरिद योजिा अिुसाि बीस लाख रूपैयााँसभम लागत अिुमाि िएको मालसामाि, निमावण
कायव र्ा जुिसुकै सेर्ा ऐिको दफा ४० बमोशजम नसलबन्दी दििाउपत्र आह्वाि गिी
खरिद गिव सक्िेछ।


(१क) यस नियमार्लीमा अन्यत्र जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि पचास

लाख रूपैयााँसभमको एक्सिे , इनसजी, औषनधजन्य मालसामाि, िोगको निदाि तथा उपचािको
लानग प्रयोग िुिे स्र्ास््य सभबन्धी उपकिणिरू खरिद गदाव नसलबन्दी दििाउपत्र आह्वाि
गिी खरिद गिव सहकिेछ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(२) नसलबन्दी दििाउपत्रको फािाममा सार्वजनिक निकायले ऐिको दफा ४० को
उपदफा (२) मा उशल्लशखत कुिाको अनतरिि दे िायका कुिा उल्लेख गिुव पिेछाः–
(क)

आपूनतव गिुव पिे मालसामाि, सभपन्न गिुव पिे निमावण कायव र्ा
प्रदाि गिुव पिे सेर्ाको हर्र्िण,

(ख)

नसलबन्दी दििाउपत्रदाताको योग्यता (निमावण खरिद बािेक)

(ग)

कायवसभपादि जमाित आर्श्यक पिे िए सो कुिा,

(घ)

नसलबन्दी दििाउपत्र मान्य िििे अर्नध,

(ङ)

नसलबन्दी

दििाउपत्र

फािाममा

दििाउपत्रदाताले

िीतपूर्क
व

सिीछाप गिे को िुि ु पिे कुिा,
(च)

नसलबन्दी दििाउपत्र मूल्याङ्कि गिे तरिका,

(छ)

मालसामािको िकमा र्ािन्टी सभबन्धी दाहयत्र् ि निमावण कायवको
िकमा त्रुटी सच्याउिे अर्नधसभमको दाहयत्र्।

(३) उपनियम (२) बमोशजम फािाम तयाि िएपनछ सार्वजनिक निकायले
नसलबन्दी दििाउपत्र माग गिव ऐिको दफा ४० को उपदफा (३) बमोशजम सूचिा
प्रकािि गिुव पिेछ ि त्यस्तो सूचिामा दे िायका कुिा उल्लेख गिुव पिेछाः—
(क)

नसलबन्दी दििाउपत्र फािाम पाइिे स्थाि ि सो र्ापत लाग्िे
दस्तुि,

(ख)

जमाित आर्श्यक पिे िए सोको हकनसम, िकम ि समयार्नध,

(ग)

नसलबन्दी दििाउपत्र पठाउिे तरिका,

(घ)

नसलबन्दी दििाउपत्र पठाउिु पिे कायावलय र्ा अनधकािीको िाम
ि ठे गािा,

(ङ)

नसलबन्दी दििाउपत्र दाशखला गिुव पिे अशन्तम नमनत ि समय,

(च)

नसलबन्दी दििाउपत्र खोल्िे नमनत, समय ि स्थाि,

(छ)

अन्य आर्श्यक कुिािरु।
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(३क) उपनियम (३) बमोशजम सूचिा प्रकािि गदाव तीििन्दा कम नसलबन्दी



दििाउपत्र पेि िुि आएमा र्ा दििाउपत्र पेि िै ििएमा सो सभबन्धमा कुिै कुिा
उल्लेख िगिी सोिी उपनियम बमोशजम दोस्रो पटक सूचिा प्रकािि गिुव पिेछ।
(३ख) उपनियम (३क) बमोशजम दोस्रो पटक सूचिा प्रकािि गदाव पनि



आर्श्यक

सं ख्यामा

नसलबन्दी

दििाउपत्र

पेि

िुि

िआएमा

पेि

िुि

आएका

दििाउपत्रमध्येबाट दििाउपत्र स्र्ीकृत गिव बाधा पिे छै ि।
(४) नसलबन्दी दििाउपत्र पेि गिव इच्छु क व्यशि, फमव, सं स्था र्ा कभपिीले


एक िजाि रुपैंयााँ नतिी सभबशन्धत सार्वजनिक निकायबाट दििाउपत्रको फािाम खरिद

गिी सोिी फािाममा नसलबन्दी दििाउपत्र पेि गिुव पिेछ।
(५) उपनियम (४) बमोशजमको दििाउपत्रको फािाममा सभबशन्धत सार्वजनिक
निकायको प्रमुख र्ा निजले तोकेको कमवचािीको दस्तखत िई छाप लागेको िुि ु पिेछ।


(६) सार्वजनिक निकायले नसलबन्दी दििाउपत्रको जमाित माग गदाव स्र्ीकृत

लागत अिुमाि िकमको दुईदे शख तीि प्रनतित िकमको सीमानित्र ििी निशित िकम
तोकी नसलबन्दी दििाउपत्र मागको सूचिामा जमाित िकम उल्लेख गिुव पिेछ। यस्तो
जमाित िकम िगद र्ा र्ाशणज्य बैङ्कबाट पचित्ति ददिको मान्य अर्नध िििे गिी जािी
िएको बैङ्क जमाित (बैङ्क ग्यािे न्टी) नसलबन्दी दििाउपत्र ददिे व्यशि, फमव, कभपिी र्ा
सं स्थाले नसलबन्दी दििाउ पत्रसाथ पेि गिुव पिेछ।
(७) नसलबन्दी दििाउपत्रको मान्य अर्नध पैं तालीस ददिको िुिेछ।
(८) नसलबन्दी दििाउपत्र पेि गिे अशन्तम समय सहकएको लगतै सार्वजनिक
निकायले नसलबन्दी दििाउपत्र आह्वािको सूचिामा तोहकएको स्थािमा सभिर् िएसभम
नसलबन्दी दििाउपत्रदाता र्ा निजको प्रनतनिनधको िोिर्िमा नसलबन्दी दििाउपत्र फािाम
खोल्िु पिेछ।
(९) मूल्यांकि सनमनतले नसलबन्दी दििाउपत्रको पिीिण ि मूल्याङ्कि गर्रिेछ।



तेस्रो सं िोधिद्वािा थप।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



तेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(९क) पहिलो पटकको सूचिा बमोशजम पेि िएका दििाउपत्र मध्ये न्यू ितम



तीि र्टा दििाउपत्र साििूत रुपमा प्रिार्ग्रािी िुिे अर्स्थामा मात्र सबैिन्दा कम कबोल
अङ्क ििेको दििाउपत्र स्र्ीकृनतका लानग मूल्याङ्कि सनमनतले छिौट गिुव पिेछ।
(१०) उपनियम (८) बमोशजम नसलबन्दी दििाउपत्र खोलेको नमनतबाट पन्र
ददिनित्र सार्वजनिक निकायले ऐिको दफा ४० को उपदफा (५) बमोशजम नसलबन्दी
दििाउपत्र स्र्ीकृत गिुव पिेछ ि सोको जािकािी सबै नसलबन्दी दििाउपत्रदातालाई ददिु
पिेछ।
(११)



उपनियम (१०) बमोशजम नसलबन्दी दििाउपत्र स्र्ीकृत िएको सात

ददिनित्र सार्वजनिक निकायले सभबशन्धत दििाउपत्रदातालाई खरिद सभझौता गिव आउि
सूचिा ददिु पिेछ।


(१२) उपनियम (११) बमोशजमको सूचिा प्राप्त गिे नसलर्न्दी दििाउपत्रदाताले

सो सूचिा पाएको नमनतले सात ददिनित्र नियम ११० बमोशजमको कायव सभपादि जमाित
पेि गिी खरिद सभझौता गिुव पिेछ।
(१३) नसलबन्दी दििाउपत्रदाताले उपनियम (६) बमोशजम िाखेको जमाित
दे िायको अर्स्थामा जफत िुिेछाः–
(क)

छिौट िएको नसलबन्दी दििाउपत्रदाताले खरिद सभझौता िगिे मा,

(ख)

नसलबन्दी दििाउपत्र फािाममा उशल्लशखत कायवसभपादि जमाित
खरिद सभझौता गिे भयादनित्र ददि िसकेमा,

(ग)

ऐिको दफा ६२ बमोशजमको आचिण हर्परित काम गिे मा।

(१४) नसलबन्दी दििाउपत्र सभबन्धी अन्य कायवहर्नध
व्यर्स्था बमोशजम िुिेछि्।



छै ठौं सं िोधिद्वािा थप।



तेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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८५.

सोझै खरिद सभबन्धी व्यर्स्थााः



(१) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ि (क)

बमोशजम खरिद गदाव उपनियम (४) को अधीिमा ििी दे िायको सीमा िबढ्िे गिी सोझै
खरिद गिव सहकिे छाः–
) क (

दि लाख रुपैयााँसभमको लागत अिुमाि िएको निमावण



कायव र्ा मालसामाि,
(क१) पााँच लाख रुपैयााँसभमको लागत अिुमाि िएको पिामिव सेर्ा



र्ा अन्य सेर्ा

)क2) कभपिीको आनधकारिक ममवत र्ा सनिवस सेन्टिबाट गरििे सर्ािी

साधि, मेनसििी, औजाि, ईले शक्रक नििाइसको पााँच लाख रुपैयााँसभमको
ममवत सभिाि,

(ख)


लाख


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



(१क) यस नियमार्लीमा अन्यत्र जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि
रुपैयााँसभमको

औषनधजन्य

मालसामाि

र्ा

िेपालमा

पच्चीस



उत्पाददत

…………………मालसामाि त्यस्तो मालसामािको उत्पादकले िाहियस्तिको समाचािपत्रमा

सूचिा प्रकािि गिी तोकेको नबिी मूल्यमा सोझै खरिद गिव सहकिेछ। यसिी सौझै
खरिद गदाव उपलब्ध िएसभम िेपाल गुणस्ति शचन्ि प्राप्त मालसामाि खरिद गिुव पिेछ।
ति कुिै

औषनधजन्य मालसामाि उत्पादि गिे

हर्श्व स्र्ास््य सङ्गठिबाट

पूर्य
व ोग्यता प्राप्त एकमात्र औषनध उत्पादक कभपिी िएकोमा त्यस्तो उत्पादकबाट खरिद
गिुव पदाव सोझै र्ाताव गिी जनतसुकै रूपैयााँसभमको िए पनि त्यस्तो औषनधजन्य मालसामाि
खरिद गिव सहकिेछ।


(१ख) उपनियम (१) ि (१क) मा जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि एक

आनथवक र्षवमा एकै पटक र्ा पटक–पटक गिी सो उपनियमिरुमा उशल्लशखत सीमािन्दा
बढी िकमको एउटै व्यशि, फमव, कभपिी र्ा सं स्थाबाट सोझै खरिद गिव सहकिे छै ि।



तेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



एघािौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



बाह्रौँ सं िोधिद्वािा थप।



चौथो सं िोधिद्वािा शझहकएको।



एघािौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



एघािौं सं िोधिद्वािा शझहकएको।



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(१ग) यस नियमार्लीमा अन्यत्र जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि िेपाल

ु को सिकाि र्ा अन्तिा्हव िय
सिकािको निमन्त्रणामा िेपाल भ्रमणमा ििे का हर्दे िी मुलक
अन्ति सिकािी सं स्थाको अनत हर्शिष्ट र्ा हर्शिष्ट व्यशिलाई आनत्यता ि िोटलबास
सुहर्धाको लानग पचास लाख रूपैयााँसभम सोझै खरिद गिव सहकिेछ।


(१घ) यस नियमार्लीमा अन्यत्र जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि हर्दे ि

शस्थत िेपाली िाजदू तार्ास र्ा नियोग ििे को िर्ि र्ा अपाटवमेन्टको ममवत गिुव पदाव
पच्चीस िजाि अमेरिकी िलिसभम सोझै खरिद गिव सहकिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको खरिदको िकमा सं िचिात्मक र्ा एकाई दि
सभझौता गिी गिव सहकिेछ।
(३) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ि (ग) बमोशजम आपूनत गिे
अनधकाि एउटा मात्र आपूनतवकतावसाँग िएको अर्स्थामा त्यस्ता प्रोप्राइटिी मालसामाि



र्ा

औषनधजन्य मालसामाि सो आपूनतवकताव र्ा निजका आनधकारिक नबके्िता र्ा आनधकारिक
एजेन्ट माफवत खरिद गिव सहकिेछ।
(३क) उपनियम (३) मा जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि कुिै सार्वजनिक



निकायलाई आर्श्यक पिे मालसामािको उत्पादक िेपालमा एउटा मात्र िएको ि अन्य
उपयुि हर्कल्प ििएमा खरिद गिे सार्वजनिक निकायको प्रमुखले सोिी व्यिोिा अनिले ख
गिी उत्पादकसाँग सोझै खरिद गिव सहकिेछ।
(३ख) उपनियम (१क) ि (३क) बमोशजम उत्पादकबाट सोझै खरिद गदाव



दे िायका ितविरु पूिा गिे को उत्पादकबाट गिुव पिेछाः–
(क)

त्यस्तो उत्पादकले आफ्िो उत्पादिको खुरा तथा निलि नबिी
मूल्य सूची िाहियस्तिको समाचािपत्रमा प्रकािि गिे को,

(ख)

त्यस्तो उत्पादकले स्थािीय निलिलाई ददए सििको छु ट खरिद
गिे सार्वजनिक निकायलाई ददएको।



(३ग) सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले उपनियम (३क) बमोशजम खरिद

िएको अर्स्थामा त्यस्तो खरिदसाँग सभबशन्धत उद्योगको उत्पादि लागतको पिीिण गिव



चौथो सं िोधिद्वािा थप।



चौथो सं िोधिद्वािा थप।



तेस्रो सं िोधिद्वािा थप।
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र्ा गिाउि सक्िेछ। त्यसिी पिीिण गदाव लागत अस्र्ािाहर्क िएको पाइएमा त्यस्तो
उद्योगलाई कालोसूचीमा िाख्न सहकिेछ।


(३घ) यस नियमार्लीमा अन्यत्र जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि िेपाल

सिकािले िेपाल िाजपत्रमा सूचिा प्रकािि गिी स्र्दे िी घिे ल ु उद्योग ििी तोहकददएको
घिे ल ु उद्योगबाट उत्पाददत पच्चीस लाख रूपैयााँसभमको मालसामाि सार्वजनिक निकायले
त्यस्तो घिे ल ु उद्योगसाँग खरिद सभझौता गिी सोझै खरिद गिव सक्िेछ।


(४)सार्वजनिक निकायले



एक लाख रुपैयााँ िन्दा बढी िकमको सोझै खरिद

गदाव मौजुदा सूचीमा ििेका कभतीमा तीिर्टा आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, पिामिवदाता
र्ा सेर्ाप्रदायकबाट नलशखतरुपमा दििाउपत्र र्ा प्रस्तार् माग गिी खरिद गिुव पिेछ।


(५) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ि (घ) बमोशजमको प्रोपाइटिी

मालसामाि सोझै खरिद गदाव साहर्क सभझौता मूल्यको तीस प्रनतित मूल्यसभम खरिद गिव
सहकिेछ।
(५क) सार्वजनिक निकायले अको कुिै सार्वजनिक निकायबाट उत्पाददत र्ा
हर्तरित कुिै मालसामाि र्ा सेर्ा खरिद गिुव पिे मा त्यस्तो मालसामाि र्ा से र्ा उत्पादि
र्ा हर्तिण गिे सार्वजनिक निकायको अनधकाि प्राप्त अनधकािीबाट निधा्वरित नबिी
मूल्यमा सोझै खरिद गिव सक्िेछ।


(५ख) सार्वजनिक निकायले कुिै अन्तिा्वहिय अन्तिसिकािी सं स्था र्ा हर्दे िी

ु को सिकाि र्ा त्यस्तो मुलक
ु को सार्वजनिक निकायसाँग कुिै मालसामाि खरिद गिुव
मुलक
पदाव त्यस्तो सं स्था, सिकाि र्ा निकायबाट निधा्वरित नबिी मूल्यमा सोझै खरिद गिव
सक्िेछ।


(५ग) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेशखएको िए तापनि सार्वजनिक

निकायले उपनियम (५क) ि (५ख) बमोशजम खरिद गिुव पदाव कुिै जमाित माग गिुव पिे
छै ि।
(६) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ि (क) ि (ङ) को अर्स्थामा
बािेक अन्य खण्िको अर्स्थामा गरिएको सोझै खरिदको िकमा सार्वजनिक निकायले



तेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



चौथो सं िोधिद्वािा थप।
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त्यस्तो खरिदको प्रकृनत, कािण ि आधाि सहित निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, पिामिवदाता
र्ा सेर्ा प्रदायकको िाम खुलाई सार्वजनिक रुपमा सूचिा प्रकािि गिुव पिेछ।
(७) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ि (घ) को अर्स्थामा खरिद गिव
एक ति मानथको अनधकािीको स्र्ीकृनत नलिु पिेछ।
८६.

सोझै खरिद गिुव अशघ यहकि गिुव पिे कुिााः (१) सार्वजनिक निकायले सोझै खरिद गिुव
अशघ दे िायका कुिा यहकि गिुव पिेछाः–
(क)

खरिद गिुव पिे मालसामाि िण्िािमा मौज्दात िए र्ा ििएको,

(ख)

प्रस्ताहर्त निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, पिामिवदाता र्ा से र्ा
प्रदायकसाँग

खरिद

सभझौता

बमोशजमको

कायवसभपादि

गिव

आर्श्यक योग्यता िए र्ा ििएको,
(ग)

प्रस्ताहर्त निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, पिामिवदाता र्ा से र्ा
प्रदायकले सार्वजनिक निकायको माग बमोशजम पेि गिे को प्रस्तार्
त्यस्तो निकायले निधाविण गिे को स्पेनसहफकेिि तथा प्राहर्नधक
गुणस्ति बमोशजमको िए र्ा ििएको, ि

(घ)

प्रस्ताहर्त निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, पिामिवदाता र्ा अन्य सेर्ा
प्रदायकबाट प्रस्तार् गरिएको मूल्य उशचत िए र्ा ििएको।

(२) उपनियम (१) को खण्ि (घ) बमोशजमको मूल्य उशचत िए ििएको कुिा
यहकि गिव सार्वजनिक निकायले बजाि अध्ययि, पूर् व खरिद मूल्य, लागत अिुमािका
आधािमा दि हर्श्लेषण गिी प्रस्ताहर्त निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, पिामिवदाता र्ा अन्य
सेर्ा प्रदायकसाँग र्ाताव गिव सक्िेछ।
(३) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (३) बमोशजम खरिद सभझौता गदाव
पत्राचािको माध्यमबाट समेत गिव सहकिेछ।
८७.

प्रनतयोनगता गिाई निजाइि खरिद गिव सक्िेाः सार्वजनिक निकायले आहकवटे क्चिल र्ा िििी
योजिा जस्ता हर्षयको निजाइि खरिद गिुव पदाव त्यस्तो निजाइि सभबन्धी हर्स्तृत हर्र्िण
सहितको कागजात तयाि गिी त्यस्तो कागजात अिुरुप निजाइि प्रनतयोनगता गिाई
उपयुि निजाइि खरिद गिव सक्िेछ।
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८७क. खरिद सभबन्धी अन्य व्यर्स्थााः (१) ऐिको दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ि (ख)
अिुसाि खरिद गदाव िेपाल सिकाि ि दातृपि बीच िएको सभझौता बमोशजमको दातृ
पिको खरिद निदे वश् िका (प्रोक्योिमेन्ट गाइिलाइि) मा उल्लेख ििएका कुिािरूको
िकमा ऐि ि यस नियमार्ली बमोशजम िुिेछ।
(२) ऐिको दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ि (ग) को प्रयोजिका लानग
निजी िेत्रसाँग प्रनतस्पधाव गिी व्यापारिक कािोबाि गिे सार्वजनिक निकायिरूको हर्र्िण
अिुसूची–५क. बमोशजम िुिछ
े ।
(३) ऐिको दफा ६७ को उपदफा (३) बमोशजम कायवहर्नध बिाउाँदा सार्वजनिक
खरिद सभबन्धी मूलिूत नसद्धान्त हर्पिीत ििुिे गिी बिाउिु पिेछ।
परिच्छे द – ८
िािि खरिद सभबन्धी व्यर्स्था

८८.

लागत अिुमािको तयािी ि स्र्ीकृनताः (१) िािि व्यर्स्था गिुव पिे प्रत्येक सार्वजनिक
निकायको प्रमुखले आफ्िो निकायको निशभत स्र्ीकृत िािि दिर्न्दी अिुसाि प्रत्येक
र्षवको िार मसान्तनित्र िेपाल िाि बैङ्कबाट प्रकाशित िुिे सभबशन्धत िेत्रको उपिोिा
मूल्य सूची, कृहष उपजको मूल्य निधाविण गिे सिकािी निकायले प्रकाशित गिे को मूल्य
सूची, सिक सुहर्धा, स्थािीय बजाि दि तथा गत र्षवको खरिद सभझौता दििे ट तथा
सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयबाट कुिै निदे शिका जािी िएको िए त्यस्तो
निदे शिकाको आधािमा लागत अिुमाि तयाि गिुव पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम तयाि गरिएको लागत अिुमाि स्र्ीकृनतको लानग
दे िाय बमोशजमको सनमनत समि पेि गिुव पिेछाः–



(क)

प्रमुख शजल्ला अनधकािी

(ख)

प्रमुख, कोष तथा ले खा नियन्त्रक कायावलय र्ा

– अध्यि

सो कायावलयको अनधकृत प्रनतनिनध

– सदस्य

(ग)

प्रमुख, शजल्ला कृहष हर्कास कायावलय

– सदस्य

(घ)

प्रनतनिनध, शजल्ला उद्योग र्ाशणज्य सं घ

– सदस्य

(ङ)

िािि व्यर्स्था गिुव पिे सार्वजनिक

चौथो सं िोधिद्वािा थप।
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निकायको प्रमुख

–सदस्य–सशचर्

(१) उपनियम (२) बमोशजमको सनमनतले यस नियम बमोशजम लागत अिुमाि
स्र्ीकृत गदाव उपनियम (१) मा उशल्लशखत कुिालाई आधाि नलई अिुसूची–६
बमोशजमको ढााँचामा स्र्ीकृत गिुव पिेछ।
)३क( उपनियम )१( बमोशजम तयाि िई स्र्ीकृत लागत अिुमािको आधािमा



खरिद प्रकृया अगानि बढाउाँदा पहिलो पटक कुिै बोलपत्र साििूत रूपमा प्रिार्ग्रािी
ििएमा ि लागत अिुमाि तयाि गदावको अर्नधमा िेपाल िाि बैङ्कबाट प्रकाशित िुिे
सभबशन्धत िेत्रको उपिोिा मूल्य सूची ि कृहष उपजको साहर्क मूल्य सूचीमा दि
प्रनतितिन्दा बढी बढ्ि गएको िएमा िासि व्यर्स्था गिुप
व िे सार्वजनिक निकायको
प्रमुखले लागत अिुमाि सं िोधिको लानग उपनियम )२ (बमोशजमको सनमनत समि पेि
गिव सक्िेछ ि यसिी पेि िएमा सो सनमनतले लागत अिुमाि सं िोधि गिव सक्िेछ।
(४) सार्वजनिक निकायले
स्र्ीकृत र्ा सं िोधि



उपनियम )३ (र्ा )३क (बमोशजम लागत अिुमाि

िएको जािकािी

तालुक कायावलय ि सार्वजनिक खरिद अिुगमि



कायावलयमा सात ददिनित्र पठाउिु पिेछ।
८९.

िािि खरिद बन्दोबस्त गिेाः (१) िािि बन्दोबस्त गिुव पिे सार्वजनिक निकायले प्रत्येक
सालको माघ एक गते देशख ियााँ आपूनतवकतावले िािि नसदा आपूनतव गिुव पिे गिी ऐि ि
यस नियमार्ली बमोशजम नसलबन्दी दििाउपत्र र्ा बोलपत्र आह्वाि गिी िािि नसदाको
खरिद बन्दोबस्त गिव सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम आह्वाि गरििे नसलबन्दी दििाउपत्र र्ा बोलपत्र
माग गदाव सार्वजनिक निकायले दे िायका कुिा समेत उल्लेख गिुव पिेछाः–
(क)

िािि, नसदा, दािा, आिािाको हकनसम, गुणस्ति,

(ख)

दै निक आर्श्यक परिमाण,

(ग)

सभझौता अर्नध िि मूल्यर्ृहद्ध िददइिे, ि

(घ)

िेपाली िागरिकसाँग मात्र सभझौता गिव सहकिे।

(३) सुििा निकायको िािि बन्दोर्स्त गदाव दे िाय बमोशजम गिुव पिेछाः–



एघािौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(क) नसलबन्दी दििाउपत्र फािाम र्ा बोलपत्र सभबन्धी कागजातको नबिी
सभबशन्धत सुििा निकाय, शजल्ला प्रिासि कायावलय ि कोष तथा ले खा
नियन्त्रक

कायावलयबाट

समेत

गिव

सहकिेछ

ि

त्यस्तो

नसलबन्दी

दििाउपत्र र्ा बोलपत्र सभबशन्धत सुििा निकायमा पेि गिव सहकिे कुिा
नसलबन्दी दििाउपत्र र्ा बोलपत्र आ≈र्ािको सूचिामा उल्लेख गिुव
पिेछ। नसलबन्दी दििाउपत्र फािाम र्ा बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा सो
नसलबन्दी दििाउपत्र र्ा बोलपत्र खोल्िे समय ि स्थाि समेत उल्ले ख
गिुव पिेछ।
(ख) िािि बन्दोबस्त गिुव पिे सुििा निकायले िािि बन्दोर्स्त सभबन्धी
नसलबन्दी दििाउपत्र फािाम र्ा बोलपत्र सभबन्धी कागजात नबिीको
लानग दििाउपत्र ि बोलपत्र आव्िाि गिुव अशघ खण्ि (क) बमोशजमको
निकायमा कभतीमा



बीस प्रनतका दिले पठाउिु पिेछ ि िपुग िएमा

त्यस्तो निकायको माग बमोशजम त्यस्तो फािाम र्ा कागजात सभबशन्धत
सुििा निकायले पठाउिु पिेछ।
(ग) खण्ि (ख) बमोशजम प्राप्त िएको फािाम र्ा कागजात खण्ि (क)
बमोशजमको

निकायले

इच्छु क

नसलबन्दी

दििाउपत्रदाता

र्ा

बोलपत्रदातालाई नबिी गिी सोको अनिलेख सभबशन्धत सुििा निकायमा
पठाउिु पिेछ।
(घ) खण्ि

(ग)

बमोशजम

खरिद

गिे

नसलबन्दी

दििाउपत्रदाता

र्ा

बोलपत्रदाताले त्यस्तो फािाम र्ा कागजात िीतपूर्क
व ििी नसलबन्दी गिी
िािि बन्दोबस्त गिे सुििा निकायमा आफै र्ा आफ्िो प्रनतनिनध माफवत
र्ा िुलाक र्ा कुरियि माफवत त्यस्तो दििाउपत्र र्ा बोलपत्र आ≈र्ािको
सूचिामा तोहकएको अर्नधनित्र पुग्िे गिी पठाउि र्ा बुझाउि सक्िेछ।
(ङ) खण्ि (घ) बमोशजम प्राप्त िुि आएका नसलबन्दी दििाउपत्र र्ा बोलपत्र
सुििा निकायले बुझी नलई सोको अनिले ख िाख्नु पिेछ।
(च) सभबशन्धत

सुििा

निकायले

आफ्िो

कायावलयमा

प्राप्त

िुि

आएका

नसलबन्दी दििाउपत्र र्ा बोलपत्र त्यस्तो नसलबन्दी दििाउपत्र र्ा बोलपत्र
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पेि गिे अशन्तम नमनत ि समयको लगत्तै पनछ नसलबन्दी दििाउपत्र
फािाम र्ा बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा उशल्लशखत समयमा खोल्िु
पिेछ।
स्पष्टीकिणाः यस उपदफाको प्रयोजिको लानग “सुििा निकाय” िन्नाले िेपाली सेिा,
िेपाल प्रििी ि सिस्त्र प्रििी बल र्ा िेपाल सिकािले तोकेको निकाय सभझिु

पछव।

(४) यस नियम बमोशजम खोनलएका नसलबन्दी दििाउपत्र र्ा बोलपत्रको
तुलिात्मक तानलका सभबशन्धत सार्वजनिक निकायले अिुसूची–७ बमोशजमको ढा“चामा
बिाउिु पिेछ।
(५) सार्वजनिक निकायले उपनियम (४) बमोशजमका दििाउपत्र र्ा बोलपत्रको
पिीिण ि मूल्याङ्कि ऐि ि यस नियमार्ली बमोशजम गिी सबैिन्दा घटी दिर्ालाको
नसलबन्दी दििाउपत्र र्ा बोलपत्र स्र्ीकृत गिुव पिेछ ि त्यस्तो घहट दिर्ालास“ग
सभझौता गिुव पिेछ।
(६) यस नियम बमोशजम नसलबन्दी दििाउपत्र र्ा बोलपत्र पेि गिे नसलबन्दी
दििाउपत्रदाता र्ा बोलपत्रदाताले दुई र्ा दुई िन्दा बढी आइटमको मालसामािको
दििे ट प्रचनलत बजाि मूल्यको ित प्रनतित िन्दा बढी उल्लेख गिे को पाइएमा मूल्याङ्कि
सनमनतले त्यस्तो नसलबन्दी दििाउपत्र र्ा बोलपत्र िद्द गिव नसफारिस गिव सक्िेछ।
(७) यस नियम बमोशजम खरिद सभझौता िएको सात ददिनित्र सार्वजनिक
निकायको प्रमुखले उपनियम (४) बमोशजमको तुलिात्मक तानलका सहितको प्रनतर्ेदि
तयाि गिी तालुक कायावलय ि सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयमा जािकािी ददिु
पिेछ।
(८) खरिद सभझौता अिुसाि िािि व्यर्स्था गिव आपूनतवकतावले अन्न खरिद गदाव
स्थािीय बजािमा अन्नािार् िुिे िएमा अन्य शजल्लाबाट अन्न खरिद गिी िािि व्यर्स्था
गिवका लानग सभबशन्धत प्रमुख शजल्ला अनधकािीले खाद्यसाँग सभबशन्धत निकायिरुस“ग
सभपकव िाखी आर्श्यक इजाजत उपलब्ध गिाई ददिु पिेछ।
(९) कुिै हकनसमको हढलासुस्ती िई िािि नसदाको बन्दोबस्त िुि िसकेमा र्ा
सिकािी िानि िोक्सािी िुि गएमा त्यस्तो िानि िोक्सािी प्रनत सभबशन्धत सार्वजनिक
निकायको प्रमुख शजभमेर्ाि िुिेछ।
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(१०) िािि बन्दोबस्त गिे सार्वजनिक निकायले यस परिच्छे दमा उल्लेख िएको
कुिाको िकमा यसै बमोशजम ि अन्य कुिाको िकमा ऐि ि यस नियमार्लीको व्यर्स्था
पालिा गिी िािि बन्दोबस्त गिुव पिेछ।

९०.

निदे िि बमोशजम गिुव पिेाः िािि बन्दोबस्तको लानग खरिद सभझौता िुि िसकेमा र्ा
िएकोमा पनि त्यस्तो सभझौता उल्लं घि िएकोमा र्ा सार्वजनिक निकायले ऐि र्ा यस
नियमार्ली बमोशजम खरिद सभझौता िङ्ग गिे कोमा त्यस्तो निकायको प्रमुखले



पन्र ददि

नित्रै ियााँ खरिद प्रकृया प्रािभि गिुव पिेछ ि ियााँ प्रहिया टु ङ्गो िलागे सभम तालुक
कायावलयको निदे ििको लानग ले खी पठाई तालुक कायावलयबाट निदे िि िए बमोशजम
िािि खुर्ाउिु पिेछ।
९१.

नििीिण गिव सक्िेाः (१) आपूनतवकतावले सभझौता अिुसािको गुणस्तिको िािि उपलब्ध
गिाए िगिाएको सभबन्धमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखले आर्श्यकतािुसाि नििीिण गिव
सक्िेछ ि सभझौता अिुसािको गुणस्तिको िािि उपलब्ध िगिाएको पाइएमा खरिद
सभझौता िड्ड गिे कािबािी गिव सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम र्ा अन्य कुिै कािणले सभझौता िड्ड गिे कोमा
आपूनतवकतावले सार्वजनिक निकायलाई कुिै पेश्की िकम नतिव बााँकी िए त्यस्तो पेश्की
िकम ि सो िकममा पेश्की नलएको नमनतदे शख र्ाहषवक दि प्रनतितका दिले िुिे ब्याज
समेत नतिुव पिेछ। निजले त्यसिी सभझौता िड्ड गिे को तीस ददिनित्र िनतिे मा सो िकम
निजबाट सिकािी बााँकी सिि असुल उपि गरििेछ।

९२.

पेश्की ददं दा जमाित नलिु पिेाः (१) िािि बन्दोबस्त गिे सार्वजनिक निकायले
आपूनतवकतालाई खरिद सभझौता िएपनछ पेश्की ददिु पिे िएमा निजबाट त्यस्तो पेश्की
िकमलाई खाभिे गिी र्ाशणज्य बैङ्कबाट जािी िएको ि कभतीमा सात महििाको मान्य िुिे
अर्नध िएको बैङ्क जमाित नलई कबोल अङ्कको पच्चीस प्रनतितसभम पेश्की ददि
सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम पेश्की ददि बजेट निकासा िकम िपुग िएमा
सभबशन्धत सार्वजनिक निकायले थप िकम निकासाको लानग सभबशन्धत कोष तथा ले खा
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नियन्त्रक कायावलयलाई अिुिोध गिुव पिेछ ि त्यसिी अिुिोध िएकोमा सो कायावलयले
पनि स्र्ीकृत बजेटको परिनधनित्र ििी थप िकम निकासा ददिु पिेछ।
(३)

सार्वजनिक

निकायले

उपनियम

(१)

बमोशजम

ददएको

पेश्की

िकम

आपूनतवकतावको प्रत्येक महििाको नबलबाट पचास प्रनतितको हिसाबले कट्टी गिी चालू
आनथवक र्षवको अन्तसभममा सभपूण व पेश्की िकम असुल गिी सक्िु पिेछ।
(४) आपूनतवकतावलाई प्रथम पटक ददएको पेश्की िकम असुल िएपनछ सार्वजनिक
निकायले निजबाट कभतीमा सात महििाको मान्य िुिे अर्नध िएको जमाित नलई ियााँ
आनथवक र्षवको श्रार्ण महििामा कबोल अङ्कको पच्चीस प्रनतित पेश्की पुिाः ददि सक्िेछ
ि त्यसिी ददइएको पेश्की िकम उपनियम (३) बमोशजम कट्टी गिी सोिी आनथवक र्षवको
पौष मसान्तसभममा पेश्की िकम असुल गरिसक्िु पिेछ।
(५) आपूनतवकतावले उपनियम (१) ि (४) बमोशजम ददइएको पेश्की िकम
बिाबिको िािि निजको गोदाममा मौज्दात िाख्नु पिेछ।
९३.

िाििको निनमत्त अन्य व्यर्स्था गिव सहकिेाः सभबशन्धत केन्रीय कायावलयले िाििको सट्टा
िगद उपलब्ध गिाउि सभबशन्धत िाििको व्यर्स्था गिुव पिे सार्वजनिक निकायलाई
निदे िि ददएमा त्यस्तो निकायले नियम ८८ बमोशजम स्र्ीकृत लागत अिुमािको दि ि
स्र्ीकृत दिबन्दीको हिसार्ले िुि आउिे िकम िगदै उपलव्ध गिाउि सक्िेछ।
परिच्छे द–९
घि जग्गा िािामा नलिे तथा सेर्ा किािमा नलिे व्यर्स्था

९४.

घि जग्गा िािामा नलिे सभबन्धी व्यर्स्थााः (१) सार्वजनिक निकायले घि जग्गा िािामा
नलिु पदाव काठमािौ उपत्यकानित्रको केन्रीयस्तिको सार्वजनिक निकायको िकमा
कभतीमा पन्र ददिको अर्नधको सूचिा िाहियस्तिको समाचािपत्रमा प्रकािि गिी ि
िेत्रीय र्ा शजल्लास्तिको सार्वजनिक निकायको िकमा त्यस्तो निकाय ि दे िायका
कायावलयको सूचिा पाटीमा कभतीमा सात ददिको अर्नधको सूचिा टााँस गिी िािाको
प्रस्तार् माग गिुव पिेछाः–
(क)

शजल्ला प्रिासि कायावलय,

(ख)

शजल्ला हर्कास सनमनत, ि

(ग)

कोष तथा ले खा नियन्त्रक कायावलय।
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(२) उपनियम (१) बमोशजमको सूचिामा सार्वजनिक निकायले दे िायका कुिा
खुलाउिु पिेछाः–
(क)

सभबशन्धत सार्वजनिक निकायको िाम ि ठे गािा,

(ख)

घि जग्गा आर्श्यक िएको िेत्र र्ा स्थाि,

(ग)

िािामा नलि खोजेको घि जग्गाको प्रकृनत, िेत्रफल ि अन्य
आर्श्यक हर्र्िण,

(घ)

उपनियम (४) बमोशजमको सनमनतले निधाविण गिे को दििे टमा मात्र
घि जग्गा िािामा नलइिे कुिा,

(ङ)

घि जग्गाधिीले प्रस्तार् पेि गिे तरिका ि त्यस्तो प्रस्तार्का साथ
पेि गिुव पिे न्यू ितम हर्र्िण,

(च)

प्रस्तार् दाशखला गिे स्थाि ि अशन्तम नमनत,

(छ)

ु ािीका ितविरु ि कि कट्टीको हर्षय, ि
घि जग्गाको िािा िि

(ज)

सार्वजनिक निकायले उपयुि ठािेका अन्य कुिा।

(३) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोशजमको अर्नधनित्र दाशखला िएको
घि जग्गा िािामा ददिे प्रस्तार् खोली उपनियम (४) बमोशजमको सनमनतमा पेि गिुव
पिेछ।
(४) सार्वजनिक निकायले िािामा नलिे घि जग्गाको िािा निधाविण गिव प्रत्येक
शजल्लामा दे िाय बमोशजमको घििािा निधाविण सनमनत िििेछाः–
(क) प्रमुख शजल्ला अनधकािी,

– अध्यि

(ख) प्रमुख, कोष तथा ले खा नियन्त्रक कायावलय,

– सदस्य

(ग) शजल्ला समन्र्य सनमनतले तोकेको प्राहर्नधक,

– सदस्य

(घ) घि जग्गा िािामा नलिे सार्वजनिक निकायको प्रमुख

– सदस्य



(ङ) प्रमुख शजल्ला अनधकािीले तोकेको शजल्ला प्रिासि
कायावलयको कमवचािी (उपलब्ध िए सभम अनधकृतस्ति) – सदस्य–सशचर्
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(५) उपनियम (४) बमोशजमको सनमनतको बैठक सभबन्धी कायवहर्नध सो सनमनत
आफैंले निधाविण गिे बमोशजम िुिेछ।
(६) उपनियम (४) बमोशजमको सनमनतले उपनियम (३) बमोशजम पेि िएका
प्रस्तार्को मूल्याङ्कि दे िायका आधािमा गिी घि जग्गाको िािा निधाविण गिेछाः–
(क)

घि जग्गा ििे को स्थाि ि बाटोको सुहर्धा,

(ख)

घि जग्गाको बिार्ट ि िेत्रफल,

(ग)

िौनतक सुहर्धा,

(घ)

घि जग्गाको परिसि,

(ङ)

घि जग्गा धिीले प्रस्तार् गिे को िािा िकम, ि

(च)

घििािाको प्रचनलत दििे ट।

(७) उपनियम (६) बमोशजम घि जग्गा िािाको िकम निधाविण गिे पनछ घि
जग्गा िािा निधाविण सनमनतले सोको जािकािी सभबशन्धत सार्वजनिक निकायलाई नलशखत
रुपमा ददिु पिेछ।
(८) उपनियम (७) बमोशजमको जािकािी प्राप्त िएपनछ सभबशन्धत सार्वजनिक
निकायले सभबशन्धत घि जग्गाधिीसाँग सभझौता गिी घि जग्गा िािामा नलिु पिेछ।
(९) उपनियम (८) बमोशजमको सभझौता घि जग्गाधिी ि सार्वजनिक निकायको
मञ्जुिीमा िर्ीकिण गिव सहकिेछ।
(१०) घि जग्गा िािाको दििे टमा र्ृहद्ध गिुव पिे मा अथव मन्त्रालयको स्र्ीकृनत
नलई घि जग्गाको िािा निधाविणको लानग उपनियम (४) बमोशजमको सनमनत समि पेि
गिुव पिेछ।


(११) सार्वजनिक निकायले काठमाण्िौं उपत्यकानित्र र्ाहषवक पन्र लाख

रुपैयााँसभम ि काठमाण्िौं उपत्यकाबाहिि र्ाहषवक पााँच लाख रुपैयााँसभमको घिजग्गा िािा
नतिुव पिे गिी घिजग्गा िािामा नलिु पिे मा उपनियम (१) बमोशजमको सूचिा बमोशजम
प्राप्त प्रस्तार्मध्ये उपयुि प्रस्तार्मा सेर्ा, सुहर्धा तथा िािा िकम सभबन्धमा घि जग्गा
धिीसाँग सोझै र्ाताव गिी घिजग्गा िािामा नलि सक्िेछ।
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९५.

सेर्ा किािमा नलिे सभबन्धी कायवहर्नधाः (१) कायावलय सुििा, शचठ्ठीपत्र ओसाि पसाि,
सिसफाई, टे नलफोि, हर्द्युत ि धािाको सञ्चालि तथा िे खदे ख, पिुस्र्ास््य तथा कृहष प्रसाि
कायव, बगैंचाको सभिाि ि िे खदे ख, टाईहपङ र्ा कभप्युटि टाईप, ड्राईनिङ जस्ता सार्वजनिक
निकायको दै निक कायव सञ्चालि गिव आर्श्यक पिे सेर्ा किािमा नलिु पिे मा सार्वजनिक
निकायले कुिै व्यशि, फमव, सं स्था र्ा कभपिीसाँग किाि गिी त्यस्तो सेर्ा किािमा नलि
सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको सेर्ा किािमा नलं दा त्यस्तो सेर्ाको आर्श्यकता,
हकनसम, समयार्नध, गुणस्ति, सेर्ा सञ्चालि हर्नध, लाग्िे मोटामोटी खचव ि कायव िेत्रगत
ितव तयाि गिी सभबशन्धत सार्वजनिक निकायको प्रमुखबाट स्र्ीकृत गिाउिु पिेछ।
(३)



पााँच लाख रुपैंयााँसभम सेर्ा िुल्क लाग्िे से र्ा सार्वजनिक निकायले र्ाताव

गिी खरिद गिव सक्िेछ। सो िकम िन्दा बढी सेर्ा िुल्क लाग्िे सेर्ाको िकमा
काठमािौ उपत्यकामा ििे का सार्वजनिक निकाय तथा केन्रीयस्तिका सार्वजनिक निकायले
पन्र ददिको सूचिा िाहिय समाचािपत्रमा ि िेत्रीय र्ा शजल्लास्तिका सार्वजनिक
निकायले पन्र ददिको अर्नधको स्थािीय पत्रपनत्रकामा सूचिा प्रकािि गिी ि सो निकाय
ि दे िायका कायावलयको सूचिा पाटीमा सूचिा टााँस गिी प्रस्तार् माग गिव सक्िेछाः–
(क)


शजल्ला प्रिासि कायावलय,

(ख) शजल्ला समन्र्य सनमनत,

(ग)

कोष तथा ले खा नियन्त्रक कायावलय।

(४) उपनियम (३) बमोशजमको सूचिामा सार्वजनिक निकायले दे िायका कुिा
खुलाउिु पिेछाः–
(क)

सभबशन्धत सार्वजनिक निकायको िाम ि ठे गािा,

(ख)

सेर्ाको प्रकृनत, परिमाण, ितव ि अन्य आर्श्यक कुिा,

(ग)

सेर्ा प्रदाि गिुव पिे स्थाि ि अर्नध,

(घ)

प्रस्तार्दाताले प्रस्तार्साथ पेि गिुव पिे न्यूितम कागजात ि
हर्र्िण,



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(ङ)

प्रस्तार् दाशखला गिुव पिे अशन्तम नमनत ि स्थाि,

(च)

ु ािीका ितव ि कि कट्टीको हर्षय, ि
सेर्ा िुल्क िि

(छ)

अन्य आर्श्यक कुिा।

(५) सार्वजनिक निकायले भयादनित्र प्राप्त िएका प्रस्तार् नियम ५९ बमोशजम
खोली प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् मूल्याङ्कि गिुव पिेछ।
(६) सार्वजनिक निकायले उपनियम (५) बमोशजम प्रस्तार् मूल्याङ्कि गदाव
उपनियम (२) बमोशजमको कायव िेत्रगत ितव पूिा गिी सबैिन्दा घटी से र्ा िुल्क प्रस्तार्
गिे प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् स्र्ीकृत गिी सेर्ा किाि सभझौता गिुव पिेछ।
(७) उपनियम (६) बमोशजम स्र्ीकृत प्रस्तार्को प्रस्तार्दाता सेर्ा किाि गिव
िआएमा त्यसपनछको सबैिन्दा घटी सेर्ा िुल्क प्रस्तार् गिे प्रस्तार्दातासाँग सेर्ा किाि
गिव सहकिेछ।
(८) सेर्ा प्रदायकले प्रदाि गिे को सेर्ाको अिुगमि सार्वजनिक निकायले समय
समयमा गिुव पिेछ। त्यसिी अिुगमि गदाव सेर्ा सन्तोषजिक िएको िपाइएमा र्ा किाि
बमोशजमको ििएमा सो निकायले सेर्ा प्रदायकलाई सेर्ाको स्तिर्ृहद्ध गिव सूचिा ददिु
पिेछ ि त्यसिी सूचिा ददं दा पनि सेर्ाको स्तिर्ृहद्ध ििएमा सेर्ा किाि िद्द गिी अको
सेर्ा किािको व्यर्स्था गिुव पिेछ।


(९) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि निजामती सेर्ा ऐि,

२०४९ बमोशजम सिायक कायव गिे श्रे णी हर्िीि पदिरुबाट सभपादि गरििे कायव
न्यूितम पारिश्रनमक तोकी व्यशि र्ा सं स्थासाँग किाि गिी सेर्ा किािबाट सभपादि गिुव
पदाव सोिी ऐि बमोशजम िुिेछ।
९६.

मालसामाि ममवत सभिाि गिे, गिाउिे कायवहर्नधाः (१) सार्वजनिक निकायमा ििे को कुिै
मालसामाि ममवत सभिाि गिुव पिे िए सोको नलशखत जािकािी त्यस्तो मालसामािको
उपयोगकतावले सो निकायको प्रमुखलाई ददिु पिेछ। त्यसिी जािकािी प्राप्त िएपनछ
निजले नियम १३ को उपनियम (५) बमोशजम लागत अिुमाि तयाि गिाई स्र्ीकृत गिुव
पिेछ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजम लागत अिुमाि स्र्ीकृत िएपनछ मालसामािको
ममवत आफ्िै र्कविप र्ा ममवत केन्र िए सार्वजनिक निकायले त्यस्तो मालसामािको
ममवत त्यस्तो र्कविप र्ा ममवत केन्रबाट गिाउिु पिेछ। त्यसिी ममवत गिाउाँदा कुिै
मालसामाि, उपकिण र्ा पाटपूजाव फेिबदल गिुव पिे िएमा त्यस्तो मालसामाि, उपकिण
र्ा पाटपूजाव मौज्दातबाट नलई ि मौज्दातमा ििए ऐि ि यस नियमार्लीको प्रहिया
अर्लभर्ि गिी खरिद गिुव पिेछ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम उपकिण र्ा पाटपूजाव खरिद गिे कोमा सार्वजनिक
निकायले त्यस्तो मालसामाि र्ा उपकिण शजन्सी दाशखला गिाई प्रनत एकाई मूल्य पााँच
िजाि रुपैंयााँ िन्दा बढी पिे उपकिण र्ा पाटपूजावको अनिले ख िाख्नु पिेछ ि त्यस्ता
पाटपूजाव पुिािा उपकिण र्ा पाटवपूजावको लानग प्रनतस्थापि गरिएको कुिा सभबशन्धत
प्राहर्नधकबाट प्रमाशणत गिाई पुिािा सामाि शजन्सी दाशखला गिुव पिेछ।
(४) आफ्िो र्कविप र्ा ममवत केन्र ििएको सार्वजनिक निकायले ऐि ि यस
नियमार्लीको प्रहिया अर्लभर्ि गिी मालसामाि ममवत सभिाि गिाउिु पिेछ।
(५) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि आफ्िै र्कविप र्ा
ममवत केन्र िएको निकायले ममवत कायव अनिले ख फािाममा (जब कािव) िे किव िाखी
ममवत पिात् लागत स्र्ीकृत गिव सक्िेछ।
९७.

उपिोिा सनमनत

………………बाट काम गिाउिे कायवहर्नधाः





(१) यस नियमार्लीमा

अन्यत्र जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि एक किोि रुपैयााँसभम लागत अिुमाि िएको
निमावण कायव र्ा सो सभबन्धी सेर्ा सोिी स्थािमा बसोबास गिे बानसन्दा ि त्यस्तो सेर्ा
उपिोग गिे समुदाय मात्र ििेको उपिोिा सनमनत

…………………..बाट गिाउि र्ा प्राप्त



गिव सहकिेछ।
(१क) उपनियम (१) मा उशल्लशखत





किोि रुपैयााँसभमको लागत अिुमािमा

मूल्य अनिर्ृहद्ध कि, ओिििेि कशन्टजेशन्स िकम ि जिसििानगताको अंि समेतको िकम
समार्ेि िुिेछ।




एघािौं सं िोधिद्वािा शझहकएको।
छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



तेस्रो सं िोधिद्वािा थप।
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(२) उपनियम (१) को प्रयोजिको लानग सभबशन्धत काम र्ा सेर्ाको प्रकृनत,
परिमाण, लाग्िे िकम, उपिोिा सनमनत ……………..ले व्यिोिे र्ा व्यिोिुव पिे िकम ि
अन्य आर्श्यक कुिािरु खुलाई सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सूचिा प्रकािि गिी
प्रस्तार् माग गिव र्ा त्यस्तो सनमनत



......... आफैंले प्रस्तार् र्ा निर्ेदि पेि गिव

सक्िेछ।
(३) उपनियम (२) बमोशजमको प्रस्तार् र्ा निर्ेदि प्राप्त िएपनछ सभबशन्धत
सार्वजनिक निकाय ि त्यस्तो उपिोिा सनमनत

……………ले आर्श्यकतािुसाि छलफल,



र्ाताव र्ा निमावण स्थलको भ्रमण गिी त्यस्तो काम र्ा सेर्ाका सभबन्धमा खरिद सभझौता
गिुव पिेछ। त्यस्तो सभझौतामा दे िायको कुिािरु उल्लेख गिुव पिेछाः–
(क)

निमावण कायव र्ा सेर्ाको प्रकृनत, परिमाण, लागत अिुमाि, उपिोिा
सनमनत

…………..ले व्यिोिे र्ा व्यिोिुव पिे िकम, कायव र्ा सेर्ा



सभपन्न गिुव पिे अर्नध,


(क१) साठी लाख रुपैयााँिन्दा बढी लागत अिुमाि िएको कायवमा प्रत्येक
कायव इकाईमा उपिोिा सनमनत ………….ले गिुव पिे योगदाि,

(ख)

सार्वजनिक निकायले सभबशन्धत कायवको निजाइि, लागत अिुमाि
तयाि गिे, स्र्ीकृत गिे, प्राहर्नधक सल्लाि ददिे, िापजााँच गिे,
जााँचपास गिे ि अन्य आर्श्यक प्राहर्नधक सियोग उपलब्ध
गिाउिे, सुपरिर्ेिण, गुणस्ति नियन्त्रण गिे,

(ग)

निमावण कायव र्ा से र्ा सार्वजनिक निकाय ि उपिोिा सनमनत


(घ)

……………को सििानगतामा सभपन्न र्ा उपलब्ध िुि,े

सभपन्न निमावण कायवको सञ्चालि र्ा ममवत सभिाि उपिोिा
सनमनत

(ङ)



…………..ले गिुव पिे,

सार्वजनिक निकायले उपिोिा सनमनत …………..लाई उपलब्ध
गिाइिे पेश्की िकम,

(च)



बाह्रौँ सं िोधिद्वािा शझहकएको।



पााँचौं सं िोधिद्वािा थप।



एघािौं सं िोधिद्वािा शझहकएको।

ु ािीको ितव ि तरिका, ि
सभपन्न निमावण कायव र्ा सेर्ाको िि
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(छ)

अन्य आर्श्यक कुिािरु।

(४) उपिोिा सनमनत ……………लाई निमावण कायव र्ा सेर्ाको काम ददं दा
उपनियम (३) को खण्ि (ख) बमोशजमको लागत अिुमािमा ििे को मूल्य अनिर्ृहद्ध कि,
ु ािी ददिु
ओिििेि कशन्टन्जेन्सी िकम ि जिसििानगताको अंि कट्टा गिे ि मात्र िि
पिेछ।
(५) उपनियम (३) बमोशजम खरिद सभझौता िएपनछ सार्वजनिक निकायले त्यस्तो
सनमनत .........लाई सभझौता िकमको बढीमा एक नतिाई िकमसभमको अनग्रम रुपमा
पेश्की ददि सक्िेछ। सार्वजनिक निकायले त्यसिी ददएको पेश्कीको अशन्तम हकस्ता
ि ुिािी गिुव अशघ फछ्यौट गिी सक्िु पिेछ।
(६) उपिोिा सनमनत



…………..ले ििे क हकस्ताको कामको प्राहर्नधक मूल्याङ्कि,

नबल, ििपाई ि खचव प्रमाशणत गिे अन्य कागजात त्यस्तो सनमनत .........को बैठकबाट
अिुमोदि गिाई सभबशन्धत सार्वजनिक निकायमा पेि गिुव पिेछ।


(७) उपिोिा सनमनत



…………….ले आफूले प्रत्येक हकस्तामा गिे को खचवको

सूचिा सार्वजनिक स्थािमा टााँस गिुव पिेछ ि आफूले गिे का कामकािर्ािीको सभबन्धमा
सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले तोकेको प्रहिया बमोशजम तोकेको अर्नधनित्र
सामाशजक ले खापिीिण गिुप
व िेछ।
(८) सार्वजनिक निकायले उपिोिा सनमनत



……………….लाई सभबशन्धत कामको

लानग प्राहर्नधक सियोग उपलब्ध गिाउि िसक्िे िएमा सो कामको लानग आर्श्यक
प्राहर्नधक जििशि सो सनमनत



.........आफैले किािमा नियुि गिव सक्िेछ। त्यसिी

नियुि गरिएको प्राहर्नधकलाई ददिु पिे पारिश्रनमक सार्वजनिक निकायले कट्टा गिे को
ु ािी गिुव पिेछ। ति त्यस्तो पारिश्रनमक लागत अिुमािको तीि
कशन्टन्जेन्सीबाट िि
प्रनतित िन्दा बढी िुिे छै ि।
(९) उपिोिा सनमनत



…………बाट सञ्चानलत िुिे निमावण कायवमा लोिि,

एक्सािेटि, िोलि, िोजि, ग्रेिि हर्टुनमि निस्रीव्युटि, हर्टुनमि ब्र्ाइलि जस्ता िे िी
मेिीििरु प्रयोग गिव सहकिे छै ि।


बाह्रौँ सं िोधिद्वािा शझहकएको।



पााँचौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



एघािौं सं िोधिद्वािा शझहकएको।
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ति लागत अिुमाि तयाि गदावको समयमा िेिी मेिीि प्रयोग गिुव पिे जहटल

प्रकृनतको कायव ििी उल्ले ख िएको ििे छ ििे सभबशन्धत प्राहर्नधकको नसफारिसमा
सार्वजनिक निकायबाट सिमनत नलई त्यस्तो मेिीि प्रयोग गिव सहकिेछ।


(९क) उपनियम (९) को प्रनतबन्धात्मक र्ाक्यांि हर्पिीत िेिी मेिीि प्रयोग

गिे को पाइएमा त्यस्तो उपिोिा सनमनत
(१०) उपिोिा सनमनत





………….साँग िएको सभझौता िद्द गरििेछ।

……………ले पाएको काम आफैले सभपन्न गिुव पिे छ ि

कुिै निमावण व्यर्सायी र्ा सब–कन्रयाक्टिबाट गिाउि सहकिे छै ि। कुिै कािणर्ि सो
सनमनत .........आफैले समयमा सो काम सभपन्न गिव िसक्िे िएमा सो कुिाको सूचिा
सार्वजनिक निकायलाई ददिु पिेछ। त्यसिी सूचिा प्राप्त िए पनछ सार्वजनिक निकायले
ाँ िएको सभझौता तोिी बााँकी
सो सभबन्धमा आर्श्यक जााँच गिी सो सनमनत ...........सग
काम ऐि ि यस नियमार्ली बमोशजम गिाउिु पिेछ।


(११) उपिोिा सनमनत



…….ले निमावण कायव सभपन्न गरिसकेपनछ सभबशन्धत

सार्वजनिक निकायले खटाएको प्राहर्नधक कमवचािीबाट त्यस्तो कामको जााँचपास गिाई
त्यस्तो निकायबाट प्राप्त िकम ि जिसििानगताबाट व्यिोरिएको श्रम, िगद र्ा शजन्सी
समेत कूल खचवको हर्र्िण सो निकायमा पेि गिुव पिेछ। सभबशन्धत सार्वजनिक
निकायले त्यसिी प्राप्त िएको हर्र्िण तथा उि निमावण कायवको सिे, निजाइि, लागत
अिुमाि, सुपरिर्ेिण ि कायवसभपादि गिे व्यशि तथा पदानधकािीको िाम ि पद समेत
खुल्िे गिी कायव सभपन्न प्रनतर्ेदि तयाि गिी अनिलेख िाख्नु पिेछ।
(१२) उपनियम (११) बमोशजम निमावण कायव सभपन्न िएपनछ सार्वजनिक
निकायले सोको िे खदे ख, ममवत सभिाि गिे शजभमेर्ािी समेत तोकी आयोजिाको स्र्ानमत्र्
उपिोिा सनमनत ………..लाई िै िस्तान्तिण गिुव पिेछ।
(१३) उपिोिा सनमनत



………ले आफूले प्राप्त गिे को कुिै िकम दुरुपयोग

गिे को पाइएमा सभबशन्धत सार्वजनिक निकायले छािहर्ि गिी त्यस्तो िकम उपिोिा
सनमनतका पदानधकािीिरुबाट दामासािीले सिकािी बााँकी सिि असुल उपि गिुव पिेछ।



पााँचौं सं िोधिद्वािा थप।



बाह्रौँ सं िोधिद्वािा शझहकएको।



पााँचौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



एघािौं सं िोधिद्वािा शझहकएको।
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त्यस्तो िकम असुल उपि गिे कायवमा त्यस्तो निकायलाई सियोग पुि ्याउिु सभबशन्धत
प्रमुख शजल्ला अनधकािीको कतवव्य िुिेछ।


(१३क)

उपिोिा

सनमनत



………..ले

प्राप्त

गिे को

कुिै

काममा

निमावण

व्यर्सायीलाई सं लग्ि गिाइएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले उि उपिोिा सनमनत
……. साँग िएको सभझौता िद्द गिी त्यस्तो उपिोिा सनमनत



त्यस्तो हकनसमको

कुिै

काम गिव िददिे

अनिले ख



…………………..लाई िहर्ष्यमा

िाखी सो

काम

गिव निमावण

व्यर्सायीलाई कालो सूचीमा िाख्न सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयमा नसफारिस गिुव
पिेछ।
(१४) यस नियम बमोशजम उपिोिा सनमनत



………………बाट काम गिाउाँदा

सार्वजनिक निकायले दे िायका हर्षयका सभबन्धमा अपिाउिु पिे कायवहर्नध सार्वजनिक
खरिद अिुगमि कायावलयले निधाविण गिव सक्िेछाः–
(क)

श्रममूलक कामको निधाविण,

(ख)

उपिोिा सनमनत



………को गठि हर्नध ि काम, कतवव्य ि

अनधकाि,
(ग)

काम र्ा सेर्ामा नमतव्यहयता, गुणस्तिीयता, ददगोपिा अनिर्ृहद्ध गिे
तरिका,

(घ)

आभदािी खचवको अनिले ख िाख्ने,

(ङ)

काम र्ा सेर्ाको सुपरिर्ेिण ि अिुगमि,

(च)

निमावण कायवको फिफािक ि जााँचपास, ि

(छ)

अन्य आर्श्यक कुिािरु।

(१५) उपिोिा सनमनत



……………..ले उपनियम (१२) बमोशजम िस्तान्तरित

आयोजिाको सेर्ा उपयोग गिे र्ापत उपिोिाले नतिुव पिे सेर्ा िुल्क तोक्ि सक्िेछ ि
त्यस्तो िुल्क जभमा गिे कुिै कोष खिा गिी सोिी कोषबाट त्यस्तो निमावण कायव
सञ्चालि तथा ममवत सभिाि गिुव पिेछ।



पााँचौं सं िोधिद्वािा थप।



एघािौं सं िोधिद्वािा शझहकएको।
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९७क .लािग्रािी समुदायबाट काम गिाउि सहकिेाः (१) यस नियमार्लीमा अन्यत्र जुिसुकै कुिा



लेशखएको िए तापनि पााँच किोि रुपैयााँसभम लागत अिुमाि िएको दे िाय बमोशजमको
निमावण कायव लािग्रािी समुदायबीच प्रनतस्पधाव गिाई गिाउि सहकिेछाः(क)

जहटल प्राहर्नधक िमता आर्श्यक िपिे ,

(ख)

लािग्रािी समुदायबाट गदाव नमतव्ययीता, गुणस्तिीयता ि ददगोपिा
अनिर्ृहद्ध िुि,े

(ग)

स्थािीय स्रोत, साधि ि सीप उपयोग गिी स्थािीय स्तिमा
कायवसभपादि िुि,े

(घ)

निमावण कायवको मुख्य उद्देश्य स्थािीय तिमा िै िोजगािीको
अर्सि नसजविा गिे ि त्यस्तो निमावण कायवबाट लाि प्राप्त गिे
समुदायलाई सििागी गिाउि सहकिे,

(ङ)

निमावण

पिातको

आयोजिाको

ममवत

सभिाि

तथा

सञ्चालि

लािग्रािी समुदायबाट िुि सक्िे।
स्पष्टीकिण: यस नियमको प्रयोजिको लानग "लािग्रािी समुदाय" िन्नाले निमावण
कायवबाट लािाशन्र्त

िुिे कभतीमा पचास

जिा

सदस्य

िएको

स्थािीय

समूि



.......सभझिु पछव ि सो िब्दले सभबशन्धत निमावण कायवसाँग सभबशन्धत लािग्रािी
व्यशििरुबाट प्रचनलत कािूिबमोशजम गदठत श्रम सिकािीलाई समेत जिाउाँछ।
(२) उपनियम (१) मा उशल्लशखत िकमको लागत अिुमािमा मूल्य अनिर्ृहद्ध
कि, ओिििेि, कशन्टन्जेन्सी िकम ि जिसििानगताको अंि िए सोसमेतको िकम समार्ेि
ु ािी
िुिेछ ि सार्वजनिक निकायले यस नियम बमोशजम लािग्रािी समुदायलाई िकम िि
ददाँदा उशल्लशखत िकम कट्टा गिे ि मात्र ददिु पिेछ।
(३) उपनियम (१) को प्रयोजिको लानग सभबशन्धत कामको प्रकृनत, परिमाण,
लागत अिुमाि, कायव सभपन्न गिुप
व िे अर्नध ि अन्य आर्श्यक कुिािरु खुलाई सार्वजनिक
निकायले सार्वजनिक सूचिा प्रकािि गिी प्रस्तार् माग गिव सक्िेछ।
(४) उपनियम (३) बमोशजमको सूचिाको आधािमा सभबशन्धत लािग्रािी समुदायले
सार्वजनिक निकाय समि प्रस्तार् पेि गिव सक्िेछि्।


एघािौं सं िोधिद्वािा थप।



बाह्रौँ सं िोधिद्वािा शझहकएको।
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(५) उपनियम (४) बमोशजम लािग्रािी समुदायले प्रस्तार् पेि गिे मा सार्वजनिक
निकायले सबै िन्दा कम कबोल गिे लािग्रािी समुदायसाँग त्यस्तो काम सभबन्धमा खरिद
सभझौता गिुव पिेछ।
(६) उपनियम (५) बमोशजमको सभझौतामा दे िायका कुिािरु उल्लेख गिुव पिेछाः(क)

निमावण कायवको प्रकृनत, परिमाण, लागत अिुमाि, प्रत्येक कायव
इकाईमा लािग्रािी समुदायले व्यिोिुव पिे िकम, कायव सभपन्न गिुव
पिे अर्नध,

(ख)

सार्वजनिक निकायले सभबशन्धत कायवको निजाइि, लागत अिुमाि
तयाि गिे, स्र्ीकृत गिे, प्राहर्नधक सल्लाि ददिे, िापजााँच गिे,
जााँचपास गिे ि अन्य आर्श्यक प्राहर्नधक सियोग उपलब्ध
गिाउिे, सुपिीर्ेिण ि गुणस्ति नियन्त्रण गिे,

(ग)

सभपन्न निमावण कायवको सञ्चालि र्ा ममवत सभिाि लािग्रािी
समुदायले गिुव पिे,

)घ ( सभपन्न निमावण कायवको ि ुिािीको ितव ि तरिका,
(ङ)

अन्य आर्श्यक कुिा।

(७) उपनियम (३) बमोशजम सूचिा प्रकािि गदाव लािग्रािी समुदायबीचमा
प्रनतस्पधाव िुिे अर्स्था ििएमा र्ा त्यस्तो सूचिा प्रकािि गदाव कुिै प्रस्तार् पेि ििएमा
सार्वजनिक निकायले ऐि तथा यस नियमार्ली बमोशजमको अन्य प्रकृयाबाट त्यस्तो
निमावण कायव गिाउि सक्िेछ।
(८) लािग्रािी समुदायले प्रत्येक हकस्ताको कामको प्राहर्नधक मूल्याङ्कि, नबल,
ििपाई ि खचव प्रमाशणत गिे अन्य कागजात त्यस्तो समुदायको सञ्चालक सनमनतबाट
अिुमोदि गिाई सभबशन्धत सार्वजनिक निकायमा पेि गिुव पिेछ।
(९) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि दे िायको निमावण
कायव लािग्रािी समुदायबाट गिाउि सहकिे छै िाः)क ( एक आपसमा अन्तिसभबशन्धत िई एउटै प्याकेजमा काम गिुव पिे
प्रकृनतको निमावण कायवलाई खण्िीकिण गिी अलग अलग प्याकेज
बिाईएको,
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)ख ( लागत अिुमाि अिुसाि श्रनमकको लागत िाि पचास प्रनतित
िन्दा कम िएको,
)ग (

लागत अिुमाि अिुसाि मेनसि औजािको लागत िाि बीस प्रनतित
िन्दा बढी िएको।

(१०) यस नियमबमोशजम लािग्रािी समुदायबाट काम गिाउाँदा नियम ९७ को
उपनियम (७), (८), (९), (९क), (१०), (११), (१२), (१३), (१३क), (१४) ि
(१५) को व्यर्स्था आर्श्यक िे िफेि (मुटाहटस मुटाशण्िस) सहित लागू िुिेछ।
९८.

अमाितबाट निमावण कायव गिाउिेाः (१) सार्वजनिक निकायले अमाितबाट काम गिव एक
ति मानथको अनधकािीको पूर् व स्र्ीकृनत नलिु पिेछ।
(२) सार्वजनिक निकायले अमाितबाट काम गिुव पदाव सो कामको लानग
आर्श्यक पिे प्राहर्नधक सेर्ा ि निमावण सामग्री ऐि ि यस नियमार्लीको प्रहिया
बमोशजम खरिद गिी ज्यालामा काम गिाउिु पिेछ।
(३) यस नियमार्ली बमोशजम अमाितबाट निमावण कायव गिुव पिे मा त्यस्तो काम
एक लाख रुपैंयााँमा िबढाई खण्ि खण्ि गिी र्ातावबाट गिाउि र्ा निमावण सभबन्धी काम
आर्श्यक निमावण सामग्री उपलब्ध गिाई ज्यालामा ददि सहकिेछ।

९९.

गैि सिकािी संस्थाबाट काम गिाउिे सभबन्धी व्यर्स्थााः (१) ऐिको दफा ४६ बमोशजम
गैि सिकािी सं स्थाबाट काम गिाउिको लानग त्यस्तो कामको आर्श्यकता, हकनसम,
समयार्नध, कामको गुणस्ति, जििशि, कायव सञ्चालि हर्नध सहितको कायवित्र
े गत ितव ि
लाग्िे िकमको मोटामोटी अिुमाि तयाि गिुव पिेछ।
(२) सार्वजनिक निकायले



दि लाख रुपैयााँसभमको काम गिाउिको लानग त्यस्तो

काम गिे उद्देश्य िाखी प्रचनलत कािूि बमोशजम दताव िएको ि नियम १८ बमोशजमको
मौजुदा सूचीमा समार्ेि िएका गैि सिकािी सं स्थालाई कभतीमा पन्र ददिको अर्नध ददई


िाहियस्ति र्ा स्थािीयस्तिको दै निक समाचािपत्रमा सूचिा प्रकािि गिी सो सं स्थाबाट

प्रस्तार् माग गिुव पिेछ।
(३)





उपनियम (२) बमोशजमको सूचिामा दे िायका कुिािरु खुलाउिु पिेछाः–

छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



चौथो सं िोधिद्वािा थप।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(क)

प्रस्तार् माग गिे सार्वजनिक निकायको िाम ि ठे गािा,

(ख)

प्रस्ताहर्त कायवको प्रकृनत, परिमाण ि अन्य आर्श्यक हर्र्िण,

(ग)

प्रस्ताहर्त कायव गिुव पिे स्थाि ि सभपन्न गिुव पिे अर्नध,

(घ)

प्रस्तार् दाशखला गिुव पिे अशन्तम नमनत ि स्थाि,

(ङ)

प्रस्तार्को ढााँचा,

(च)

प्रस्तार्दाताले प्रस्तार्साथ पेि गिुव पिे कागजात,

(छ)

ु ािीका ितव ि कि कट्टी, ि
िि

(ज)

सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले आर्श्यक ठािेका अन्य
कुिा।

(४) सार्वजनिक निकायले



उपनियम (२) बमोशजमको माग अिुसाि पिव आएका

प्रस्तार्िरु प्रस्तार्दाताको िोिर्िमा खोली मुच ुल्का तयाि गिुव पिेछ।
(५) मूल्याङ्कि सनमनतले उपनियम (१) बमोशजमको कायविेत्रगत ितव पूिा गिी
न्यूितम िकम प्रस्तार् गिे प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् स्र्ीकृनतका लानग सार्वजनिक निकाय
समि नसफारिस गिुव पिेछ।
(६)

उपनियम

(५)

बमोशजम

नसफारिस

िएको

प्रस्तार् उपयुि दे शखएमा

सार्वजनिक निकायले त्यस्तो प्रस्तार् स्र्ीकृत गिी सभबशन्धत प्रस्तार्दातालाई सभझौता गिव
आउि नमनत खोली सूचिा ददिु पिेछ ि त्यस्तो नमनतमा निज उपशस्थत िएमा निजसाँग
सभझौता गिुव पिेछ।
(७) उपनियम (६) बमोशजम सूचिा ददइएको प्रस्तार्दाता सभझौता गिव िआएमा
निज पनछको उपनियम (१) बमोशजमको कायविेत्रगत ितव पूिा गिी सबैिन्दा कम िकम
प्रस्तार् गिे प्रस्तार्दातासाँग सभझौता गिव सहकिेछ।
(८) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि दि लाख



रुपैयााँिन्दा बढी लागत अिुमाि िएको काम गिाउिको लानग नियम ७० बमोशजम खुला
रुपमा आियपत्र माग गिी पिामिव सेर्ा खरिदको प्रहिया अर्लभबि गिुव पिेछ।
परिच्छे द–१०


चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



छै ठौं सं िोधिद्वािा थप।
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पुििार्लोकि सभबन्धी व्यर्स्था
१००. सार्वजनिक निकायको प्रमुख समि ददइिे निर्ेदिमा खुलाउिु पिे कुिााः

खरिद कािबािी

र्ा निणवयको पुििार्लोकिको लानग ऐिको दफा ४७ बमोशजम सार्वजनिक निकायको
प्रमुख समि निर्ेदि ददि चाििे

बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताले त्यस्तो निर्ेदिमा

दे िायका कुिािरु खुलाई िस्तािि गिे को िुि ु पिेछाः—
(क)

निर्ेदकको िाम, ठे गािा, टे नलफोि, फ्याक्स िभर्ि ि ईमेल ठे गािा,

(ख)

सङ्गदठत सं स्था िए त्यसिी निर्ेदि ददि सो सं स्थाले प्रदाि गिे को
अनधकािपत्र,



(ग)

बोलपत्र सं ख्या,

(घ)

निर्ेदि ददिु पिे त्यगत ि कािूिी आधाि,

(ङ)

सभबद्ध कागजातको प्रनतनलहप।

१०१.िकमको िदाः (१) ऐिको दफा ४७ को उपदफा (८) को प्रयोजिको लानग

दुई किोि



रुपैयााँ िन्दा कम िकमको खरिद कािबािीको सभबन्धमा पुििार्लोकि सनमनत समि
निर्ेदि ददि सहकिे छै ि।
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुिा लेशखएको िए तापनि पूर्य
व ोग्यता र्ा
प्राहर्नधक प्रस्तार् जस्ता मूल्य िखुल्िे प्रकृनतका बोलपत्र र्ा प्रस्तार्को मूल्याङ्कि उपि
पुििार्लोकि सनमनत समि निर्ेदि ददि सहकिेछ।


१०२.हर्र्िण पेि गिुव पिेाः

पुििार्लोकि सनमनतको अध्यि तथा सदस्यले पदमा बिाल िििु

अशघ खण्ि (क) ि (ख) बमोशजम ि पदमा बिाल िएपनछ खण्ि (ग) बमोशजमको
हर्र्िण सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलय माफवत प्रधािमन्त्री तथा मशन्त्रपरिषदको
कायावलयमा पेि गिुव पिेछाः
(क)

िैशिक योग्यता ि सभबशन्धत िेत्रको अिुिर् लगायतका व्यशिगत
हर्र्िण,

(ख)

कुिै व्यापाि व्यर्सायमा सं लग्ि िए सो को हर्र्िण,



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



आठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(ग)

आफ्िो ि आफ्िो परिर्ािको िाममा ििे को सभपशत्त हर्र्िण पहिलो पटक
पदमा बिाल िएको नमनतले पैंतीस ददिनित्र ि प्रत्येक आनथवक र्षव समाप्त
िएको नमनतले साठी ददिनित्र।

१०३.



........ पुििार्लोकिको लानग ददइिे निर्ेदिमा खुलाउिु पिे कुिााः (१)



........ ऐिको

दफा ४९ बमोशजम पुििार्लोकिको लानग निर्ेदि ददि चाििे बोलपत्रदाता र्ा
प्रस्तार्दाताले सो निर्ेदिमा दे िायका कुिा खुलाई िस्तािि गिे को िुि ु पिेछाः—
(क)

निर्ेदकको िाम, ठे गािा, टे नलफोि िभबि, फ्याक्स िभर्ि ि इमेल
ठे गािा,

(ख)

सङ्गगदठत सं स्थाको तफवबाट निर्ेदि ददइिे िए त्यसिी निर्ेदि
ददि अनधकाि प्रदाि गिे कागजात,

(ग)

खरिद कािबािीको सं शिप्त हर्र्िण,

(घ)

खरिद सभझौता िइसकेको िए त्यस्तो सभझौता िएको नमनत ि
प्राप्त गिे आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, पिामिवदाता र्ा से र्ा
प्रदायक,

(ङ)

निर्ेदकले खरिद सभझौता पाउिु पिे त्यगत तथा कािूिी
आधाि,

(च)

खरिद सभझौता प्राप्त गिे ले त्यस्तो सभझौता पाउि िपिे त्यगत
तथा कािूिी आधाि,

(छ)

निर्ेदकको साभपशत्तक (प्रोपिाईटिी), व्यापारिक ि अन्य गोप्य
जािकािी सुििा गिवको लानग पुििार्लोकि सनमनतले कुिै हर्िेष
उपाय गरिददिु पिे िए त्यस्तो हर्िेष उपाय, ि

(ज)

सभझौता प्राप्त िगिे का कािणले निर्ेदकलाई िएको र्ा पुग्ि सक्िे
र्ास्तहर्क िानि िोक्सािी।

(२) उपनियम (१) बमोशजमको निर्ेदिको साथ निर्ेदकले आफूले गिे को दार्ी पुहष्ट
गिे कागजातको प्रनतनलहप सं लग्ि गिुव पिेछ। त्यस्तो कागजात निजसाँग िुि िसक्िे



तेस्रो सं िोधिद्वािा शझहकएको।
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प्रकृनतको िएमा निजले त्यस्तो कागजात सभबशन्धत सार्वजनिक निकायबाट शझकाई पाउि
पुििार्लोकि सनमनत समि अिुिोध गिव सक्िेछ।
(३) उपनियम (१) बमोशजमको निर्ेदिमा उशल्लशखत हर्षयका सभबन्धमा
ु ाई गिाउि चािे मा सो सभबन्धी कािण ि
निर्ेदकले पुििार्लोकि सनमनत समि सुिर्
आधाि त्यस्तो निर्ेदिमा खुलाउिु पिेछ।
१०४. जमाित िाख्नु पिेाः (१) ऐिको दफा ५० बमोशजम निर्ेदि ददिे निर्ेदकले बोलपत्र र्ा
प्रस्तार्मा आफूले कबोल गिे को िकमको



एक प्रनतितले िुि आउिे िकम बिाबिको

िगद िकम र्ा कभतीमा िब्बे ददि मान्य अर्नध िएको बैङ्क जमाित पेि गिुव पिेछ।


(१क) पूर्य
व ोग्यता र्ा प्राहर्नधक प्रस्तार् जस्ता मूल्य िखुल्िे प्रकृनतका प्रस्तार्को

मूल्याङ्कि उपि पुििार्लोकि सनमनत समि निर्ेदि ददिु पदाव पूर्य
व ोग्यता प्रस्तार्को
िकमा नियम छघ को उपनियम (१) को प्रनतबन्धात्मक र्ाक्यांिको अधीिमा ििी
तोहकएको एकमुष्ट िकम ि प्राहर्नधक प्रस्तार्को िकमा बोलपत्र जमाितको दि
प्रनतितले िुिे िकम बिाबि जमाित िाख्नु पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको िगद िकम र्ा बैक जमाित पेि ििएमा
पुििार्लोकि सनमनतले आफू समि पिे को निर्ेदि उपि कािबािी गिे छै ि।
(३)

ऐि

ि

यस

नियमार्ली

बमोशजम

निणवय

गदाव

निर्ेदि

दाबी

पुगेमा

पुििार्लोकि सनमनतले त्यस्तो जमाित िकम निणवय िएको नमनतले सात ददिनित्र
निर्ेदकलाई हफताव गिुव पिेछ।
१०५. पुििार्लोकिको

निर्ेदि

पठाउिे

तरिकााः

(१)

सार्वजनिक

निकायको

प्रमुख

र्ा

पुििार्लोकि सनमनत समि पुििार्लोकिको लानग ददिे निर्ेदि बोलपत्रदाता र्ा
प्रस्तार्दाता आफैले बुझाउि र्ा िुलाक, कुरियि र्ा हर्द्युतीय माध्यमर्ाट पठाउि
सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम िुलाक, कुरियि र्ा हर्द्युतीय माध्यमर्ाट पठाइएको
निर्ेदि ऐि र्ा यस नियमार्लीमा तोहकएको समयार्नधनित्र पुििार्लोकि सनमनत समि
िपुगेमा त्यस्तो निर्ेदि उपि कुिै कािबािी िुिे छै ि।



आठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(३) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोशजम पुििार्लोकिको निर्ेदि

पिे को जािकािी प्राप्त गिे पनछ पुििार्लोकि सनमनतले निणवय िददए सभम खरिद सभझौता
िोक्का िाख्नु पिेछ।
१०६. जािकािी तथा प्रनतहियामा उल्लेख गिुव पिे कुिााः (१) ऐिको दफा ५० को उपदफा
(३) बमोशजम सार्वजनिक निकायले पुििार्लोकि सनमनतलाई ददिे जािकािी तथा
प्रनतहियामा पुििार्लोकिको निर्ेदिमा गरिएको दार्ी सभबन्धी त्यगत हर्र्िण, खरिद
कािबािीको कािूिी आधाि ि सभर्द्ध कागजातको प्रनतनलहप सं लग्ि गिुव पिेछ।
(२) पुििार्लोकि सनमनतले सार्वजनिक निकायलाई खरिदसाँग सभबशन्धत कागजात
मध्ये उपयुि कागजात र्ा त्यसको कुिै अंि पेि गिव आदे ि ददि सक्िेछ।
(३) पुििार्लोकि सनमनतले आर्श्यक ठािेमा पुििार्लोकिको निर्ेदि िददिे
बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातालाई समेत सभर्द्ध कागजात ि प्रमाण पेि गिव अिुमनत ददि
सक्िेछ।
१०७. पुििार्लोकि सभबन्धी सुिर्ाईाः (१) पुििार्लोकि सनमनतले निर्ेदक ि सभबशन्धत
सार्वजनिक निकाय दुर्ैलाई बुझ्ि आर्श्यक ठािेमा सार्वजनिक निकायले नियम १०६
बमोशजमको जािकािी, प्रनतहिया ि कागजात पेि गिे पनछ बुझ्ि सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम बुझ्िु पिे मा पुििार्लोकि सनमनतले सभबशन्धत
पिलाई अर्नध तोकी उपशस्थत िुि सूचिा गिुव पिेछ।
(३) पुििार्लोकि सनमनतले यस नियम बमोशजमको कािबािीको अनिलेख िाख्नु
पिेछ ि त्यस्तो अनिले खको प्रनतनलहप सभबशन्धत पिले प्रचनलत कािूि बमोशजम लाग्िे
दस्तुि नतिी नलि सक्िेछ।
१०८. उजूिी सभबन्धी निणवयको अनिलेखाः पुििार्लोकिको सभबन्धमा सार्वजनिक निकाय,
पुििार्लोकि सनमनत र्ा अन्य निकायबाट िएको निणवय ि त्यस्तो निणवयको सभबन्धमा
अपिाइएको उपचािात्मक कदमिरुको अनिले ख सभबशन्धत सार्वजनिक निकायले



त्यसको जािकािी प्रत्येक र्षव सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयलाई ददिु पिेछ।
परिच्छे द – ११
खरिद सभझौता सभबन्धी व्यर्स्था


चौथो सं िोधिद्वािा थप।
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१०९. बजेट संकेत उल्लेख गिुव पिेाः सार्वजनिक निकायले खरिद सभझौतामा बजेट सं केत
उल्लेख गिुव पिेछ।
११०. सभझौता गिव कायवसभपादि जमाित पेि गिुव पिेाः (१) स्र्ीकृत बोलपत्रको बोलपत्रदाताले
ऐिको दफा २७ को उपदफा (४) बमोशजम कायवसभपादि जमाित पेि गदाव बोलपत्र
सभबन्धी कागजातमा उल्ले ख िएको ढााँचामा ऐिको दफा २७ को उपदफा (३)
बमोशजमको भयादनित्र र्ाशणज्य बैङ्कबाट जािी िएको कायवसभपादि जमाित पेि गिुव
पिेछ।


(२) उपनियम (१) बमोशजमको कायव सभपादि जमाित पेि गदाव ऐिको दफा

२७ को उपदफा (४) मा उल्लेख गिे बमोशजमको िकम िुि ु पिेछ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम खरिद सभझौतामा िकम िखुल्िे सभझौताको िकमा
सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा तोकी ददएको कायवसभपादि जमाित
पेि गिुव पिेछ।
(४)
बमोशजमको

खरिद

सभझौतामा अन्यथा

कायवसभपादि

जमाितको

व्यर्स्था

मान्य

िएकोमा बािे क

अर्नध

त्यस्तो

उपनियम (१)

सभझौतामा

उशल्लशखत

मालसामाि आपूनतव र्ा िस्तान्तिण गिुव पिे अशन्तम अर्नध र्ा प्रत्यािूनत (र्ािे न्टी) को
अर्नध र्ा निमावण कायवको त्रुटी सच्चाउिे दाहयत्र् (निफेक्ट लायनबनलहटज) को अर्नध
िन्दा कभतीमा एक महििा बढी अर्नधको िुि ु पिेछ।
(५) हर्दे िी बैङ्कले जािी गिे को कायवसभपादि जमाित िेपालमा स्थापिा िएको
कुिै र्ाशणज्य बैङ्कले प्रनत प्रत्यािूनत (काउण्टि ग्यािे न्टी) गिे को िएमा मात्र मान्य
िुिेछ।
११०क........



१११. सभझौता कायावन्र्यि सभबन्धी व्यर्स्थााः (१) सार्वजनिक निकायले खरिद सभझौता
कायावन्र्यि गदाव आर्श्यकतािुसाि दे िायका काम गिुव पिेछाः–
(क)

खरिद सभझौता िएपनछ सभबशन्धत आपूनतवकताव, पिामिवदाता, सेर्ा
प्रदायक र्ा निमावण व्यर्सायीसाँग आर्श्यक िए बैठक (पोष्ट नबि
कन्फ्रेन्स) गिे,

 बाह्रौँ सं िओधिद्वािा शझहकएको ।
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(ख)

सभझौता कायावन्र्यि सभबन्धी कायवयोजिा ि कायवतानलका तयाि
गिे,

(ग)

सभझौताको ितव बमोशजम समयनित्रै प्रनततपत्र खोल्िे व्यर्स्था गिे,

(घ)

आर्श्यक िएमा सभझौता कायावन्र्यि टोली गठि गिे,

(ङ)

सभझौता

प्रिासि

कायवयोजिा

अिुसाि

खरिद

सभझौता

कायावन्र्यिको प्रगनत अिुगमि गिे ि गुणस्ति पिको नििीिण ि
पिीिण गिे,
(च)

निमावण व्यर्सायीलाई निमावण कायवस्थल सुभपिे ि सो स्थलसभम
पिुाँचको व्यर्स्था नमलाउिे, खरिद सभझौताको िेिफेि, िेरिएिि
आदे ि, मूल्य समायोजि, खरिद सभझौता निलभर्ि र्ा अन्त, कायव
ु ािी आददको व्यर्स्थापि गिे,
सभपन्न प्रमाणीकिण, िि

(छ)

सार्वजनिक निकाय ि आपूनतवकताव, पिामिवदाता, सेर्ा प्रदायक र्ा
निमावण व्यर्सायी बीच कुिै हर्र्ाद उत्पन्न िए त्यस्तो सभझौतामा
उशल्लशखत हर्र्ाद समाधािको उपाय अपिाउिे, सभझौता उल्लं घि
िएको अर्स्थामा सभझौतामा उशल्लशखत उपचाि सभबन्धी व्यर्स्था
अिुसाि कािबािी अशघ बढाउिे,

(ज)

बजेट ि लागत ले खा (कस्ट एकाउन्टीङ्ग) को पि लगायत
सभझौता कायावन्र्यिको हर्त्तीय पिको व्यर्स्थापि गिे,



(ज१) निमावण व्यर्सायीले निमावण कायवस्थलमा अिुसूची–८ बमोशजमको
हर्र्िण सूचिा पाटीमा अनिर्ायव रूपमा िाख्ने व्यर्स्था गिुव पिे,

(झ)

सभझौता कायावन्र्यिसाँग सभबशन्धत कागजात नसलनसलाबि ि
व्यर्शस्थत ढं गले िाख्ने,

(ञ)

सभपादि िएको काम स्र्ीकृत गिे, ि

(ट)

सभझौता कायावन्र्यिको आर्नधक प्रनतर्ेदि एक ति मानथको
अनधकािी समि पेि गिे।
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(२) यस नियमार्लीमा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेशखएको िए तापनि खरिद सभझौता
कायावन्र्यिको सुपरिर्ेिण गिे सार्वजनिक निकाय र्ा अन्य निकायले आपूनतवकताव,
पिामिवदाता, सेर्ा

प्रदायक

र्ा

निमावण

व्यर्सायीको

खरिद

सभझौतामा

उशल्लशखत

अनधकािमा प्रनतकुल असि िपिे गिी िक्िा, स्पेनसहफकेिि ि खरिद सभझौताको ितव
अिुसाि खरिद सभझौता कायावन्र्यि िए ििएको सुपरिर्ेिण गिव सक्िेछ।

११२. बीमा गिाउिु पिेाः (१) खरिद सभझौतामा अन्यथा व्यर्स्था िएकोमा बािे क



बीस लाख

रुपैयााँ िन्दा बढी मूल्यको निमावण कायव गिे निमावण व्यर्सायीले दे िायको कुिाको बीमा
गिाउिु पिेछाः–
(क)

निमावण सामग्री, प्रयोग गरििे मेशिि, औजाि र्ा प्लाण्ट लगायत निमावण
कायवको पूणव प्रनतस्थापि खचव,
स्पष्टीकिणाः यस खण्िको प्रयोजिको लानग “खचव” िन्नाले िाफा समेतलाई
जिाउाँछ।

(ख)

पेिागत िुल्क, निमावण कायवको कुिै िाग ित्काउि, िटाउि तथा कं ु िा
ककवट र्ा खेि गएको सामग्री िटाउिको लानग लाग्िे खचव लगायत िानि
र्ा िोक्सािी िए र्ापत िुिे खचव र्ा सो सभबन्धी आिुषानगक खचव
समेटिका लानग खण्ि (क) बमोशजमको प्रनतस्थापि खचवको पन्र प्रनतित
िकम र्ा खरिद सभझौतामा उशल्लशखत िए बमोशजमको अनतरिि िकम,

(ग)

निमावण व्यर्सायीले निमावणस्थलमा ल्याएको आफ्िो उपकिण ि अन्य
र्स्तुको निमावण स्थलमा प्रनतस्थापि गिव लाग्िे पयावप्त िकम,

(घ)

निमावण

व्यर्सायीलाई

निमावणस्थल

सुशभपएको

नमनतदे शख

िस्तान्तिण

प्रमाणपत्र जािी गरििे नमनतसभम निमावण कायवको कुिै खण्ि र्ा अंिमा
उपनियम (२) मा उल्लेख िएको कािण बािेक अन्य जुिसुकै कािणबाट
िुिे सबै िानि िोक्सािी,
(ङ)

निमावण व्यर्सायीको दे िायका दाहयत्र्िरुाः–
(१)

निमावण व्यर्सायीले त्रुटी सच्याउिे दाहयत्र्को अर्नधमा आफ्िो
दाहयत्र् पालि गिे िममा िएको िानि िोक्सािी, ि
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(२)

त्रुटी सच्याउिे दाहयत्र्को अर्नध प्रािभि िुि ु अशघ उत्पन्न िएको
कुिै कािणबाट त्रुटी सच्याउिे दाहयत्र्को अर्नधमा िएको िानि
िोक्सािी।

(२) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुिा ले शखएको िएपनि निमावण व्यर्सायीले
उपनियम (१) को खण्ि (घ) बमोशजमको बीमाबाट दे िायका कािणबाट िएको िानि
िोक्सािी र्ा िनतको लानग दाहयत्र् र्िि गिुव पिे छै िाः–
(क) युद्ध, ित्रुता र्ा आिमण,
(ख) हर्रोि, िाशन्त, नबप्लर् र्ा सै निक िासि र्ा गृि युद्ध,
(ग) हर्हकिणको फैलार्ट, आणहर्क इन्धिको हर्हकिण र्ा आणहर्क इन्धिको
ज्र्लिबाट उत्पन्न आणहर्क फोिि र्ा हर्हकिण युि हर्षादी हर्ष्फोट र्ा
अन्य िानिकािक तत्र्िरुको हर्ष्फोट र्ा आणहर्क सं योजि र्ा सोको
आणहर्क अंिको प्रदुषण, ि
(घ) ध्र्निक र्ा तीव्र ध्र्निक गनतमा उड्िे िर्ाईजिाज र्ा िर्ाई यन्त्रद्वािा
श्रृशजत र्ायुको चाप।
(३) खरिद सभझौतामा अन्यथा व्यर्स्था िएकोमा बािेक निमावण कायव गदाव र्ा
त्यसमा ििेको कुिै त्रुटी सुधाि गदाव िएको र्ा त्यस्ता कायवको परिणाम स्र्रुप िएको
दे िायको िानि िोक्सािी र्ापतको िनतपूनतवको दार्ी ि त्यस्तो दार्ी सभबन्धी कािबािी
गदाव लागेको खचव तथा दस्तुि निमावण व्यर्सायीले व्यिोिुव पिेछाः—
(क) कुिै व्यशिलाई चोटपटक लागेमा र्ा निजको मृत्यु िएमा, र्ा
(ख) निमावण कायवमा बािे क कायव सञ्चालि ि सभपन्नको नसलनसलामा कुिै
सभपशत्तमा िएको िानि िोक्सािी।
)३क (नियम ९७ र्ा नियम ९७क. बमोशजम उपिोिा सनमनत र्ा लािग्रािी
समुदायबाट बीस लाख रुपैयााँिन्दा बढी मूल्यको निमावण कायव गिाउाँदा
सभझौता िकममा बीमा र्ापतको खचव व्यिोिे िकम समार्ेि गिी सोिी
िकमबाट उपिोिा सनमनत तथा लािग्रािी समुदायले उपनियम )१ (



बाह्रौँ सं िोधिद्वािा थप।
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बमोशजम बीमा गिाउिु पिेछ । यसिी बीमा गिाउिे कायवको लानग
सभबशन्धत सार्वजनिक निकायले सिजीकिण गरिददिु पिेछ ।
(४) मालसामाि खरिदमा नस.आई.पी. (क्यारिज एण्ि इन्सोिे न्स पेि टु ) मूल्यको
कभतीमा ११० प्रनतित िकम बिाबिको गोदामदे शख गोदामसभम युद्ध, ििताल ि आगजिी
समेतको सबै जोखीम ब्यिोिे गिी बीमा गिाउिु पिेछ।


(४क) पिामिव सेर्ा खरिदमा पिामिवदाताले सभझौता गिे को तीस ददि नित्र

सभझौताको कुल िकमको सबै हकनसमको जोशखम व्यिोिे गिी सार्वजनिक निकायलाई
ु ािी िुिे पेिागत दाहयत्र् बीमा (प्रोफेसिल लायनबनलटी इन्सोिे न्स) गिाउिु
निितव िि
पिेछ।
(५) सभबशन्धत सार्वजनिक निकायका प्रमुखको नलशखत स्र्ीकृनत नबिा बीमाका
ितवमा कुिै परिर्तवि गिव सहकिे छै ि।
(६) यस नियममा उशल्लशखत प्रार्धािको प्रनतकूल िुिे गिी बीमाको ितवमा



परिर्तवि गिव स्र्ीकृनत ददएको कािणले िानि िोक्सािी िुि पुगेमा त्यसको शजभमेर्ािी
त्यस्तो स्र्ीकृनत ददिे कायवमा सं लग्ि कमवचािी ि सार्वजनिक निकायका प्रमुखको िुिेछ।

११३. पेश्की ि ुिािी ि फछ्र्यौट गिे व्यर्स्थााः



(१) आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा

सेर्ाप्रदायकलाई ऐिको दफा ५२क. को अधीिमा ििी खरिद सभझौतामा व्यर्स्था िए
बमोशजम पेश्की ददि सहकिेछ।


(२) उपनियम (१) बमोशजम ददइएको पेश्की िकम जभमा िएको बैंकको खाता

ि खचवको प्रयोजि खुल्िे मानसक हर्र्िण आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा से र्ा प्रदायकले
सार्वजनिक निकायलाई नियनमत रूपमा उपलब्ध गिाउिु पिेछ।


(३) उपनियम (१) बमोशजम पेश्की ददाँदा आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा

सेर्ाप्रदायकबाट त्यस्तो पेश्की िकम खाभिे गिी ि निजले सभझौता बमोशजम काम
ु ािी गिे गिी
िगिे मा सो निकायले अिुिोध गिे पनछ तत्काल त्यस्तो निकायलाई िि
र्ाशणज्य बैङ्कबाट जािी िएको बैङ्क जमाित एर्म् त्यस्तो बैङ्क जमाित हर्दे िी बैङ्कले जािी



चौथो सं िोधिद्वािा थप।



छै ठौं सं िोधिद्वािा थप।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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गिे को िए िेपाल नित्रको र्ाशणज्य बैङ्कले प्रनत प्रत्यािूनत (काउन्टि ग्यािे ण्टी) नलई पेश्की
ददिु पिेछ।
(४) उपनियम (३) बमोशजमको बैङ्क जमाितको मान्य अर्नध खरिद सभझौतामा
उल्लेख िएको पेश्की फछयौट गिुव पिे अर्नध िन्दा कभतीमा एक महििा िन्दा बढी
अर्नधको िुि ु पिेछ।
(५)

सार्वजनिक

निकायले

उपनियम

(१)

बमोशजम

ददएको

पेश्की

खरिद

सभझौतामा उल्ले ख िए बमोशजम प्रत्येक िनिङ्ग नबल र्ा अन्य नबल बीजकबाट कट्टा गिुव
पिेछ।
(६)



आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा सेर्ाप्रदायकले खरिद सभझौता बमोशजमको

काम त्यस्तो सभझौतामा उशल्लशखत समयार्नधनित्र सभपादि िगिे को कािणले यस नियम
बमोशजमको पेश्की फछ्यौट िुि िसकेमा सार्वजनिक निकायले उपनियम (३) बमोशजमको
बैङ्क जमाितको िकम सभबशन्धत बैङ्कबाट प्राप्त गिी पेश्की फछ्यौट गिुव पिेछ ि निजबाट
त्यस्तो पेश्की िकमको सयकिा दि प्रनतित ब्याज समेत असुल उपि गिुव पिेछ।
(७) कुिै सार्वजनिक निकायले प्रनततपत्रद्वािा मालसामाि शझकाउाँदा आफ्िो
कायावलयमा मालसामाि प्राप्त िएको नमनतले तीस ददिनित्र प्रनततपत्र खोलेको पेश्की िकम
फछ्र्यौट गिुव पिेछ।
(८) मालसामाि उपलब्ध गिाउिे सभबशन्धत आपूनतवकतावबाट मालसामाि उपलब्ध
िुि िसकेकोमा र्ा मालसामाि उपलब्ध गिाउि निधावरित समयनित्र मालसामाि प्राप्त िुि
िसकेमा साधािणतया प्रनततपत्र िद्द गिुव पिेछ ि सो र्ापत बैङ्कमा जभमा िएको िकम
हफताव नलई प्रनततपत्र खोलेको पेश्की िकम फछ्र्यौट गिुव पिेछ।
११४. हप्रनसपमेन्ट नििीिणाः (१) हर्दे िबाट खरिद गरििे मालसमािको हप्रनसपमेन्ट नििीिण गिुव
पिे िएमा सार्वजनिक निकायले सो दे िमा आफ्िो प्रनतनिनध नियुि गिी त्यस्तो नििीिण
गिाउि सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम प्रनतनिनध नियुि गदाव ऐि ि यस नियमार्ली
बमोशजमको कायवहर्नध अपिाई नियुि गिुव पिेछ।



तेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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११५. मालसामािको नििीिण ि स्र्ीकृनताः (१) सार्वजनिक निकायले आपूनतव गरिएका मालसामाि
सभझौतामा उशल्लशखत प्राहर्नधक स्पेनसहफकेिि ि गुणस्ति बमोशजमका िए ििएको
नििीिण र्ा पिीिण गिुव गिाउिु पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम नििीिण र्ा पिीिण गदाव गिाउाँदा मालसामाि
नििीिण र्ा पिीिण सभबन्धी प्रचनलत कािूि िए सोिी कािूि बमोशजम ि ििएमा खरिद
सभझौतामा उशल्लशखत कायवहर्नध बमोशजम गिुव पिेछ। त्यस्तो कायवहर्नध पनि ििए
सार्वजनिक निकायले उपयुि सभझेको कायवहर्नध बमोशजम गिुव पिेछ।
(३) उपनियम (१) को प्रयोजिको लानग सभबशन्धत सार्वजनिक निकायले त्यस्तो
नििीिण र्ा पिीिण गिे प्रयोजिका लानग एक र्ा एक िन्दा बढी निकाय र्ा अनधकािी
तोक्ि र्ा सभबशन्धत मालसामाि सभबन्धी बढीमा तीिजिा हर्ज्ञ ििे को एक सनमनत गठि
गिव सक्िेछ।
(४) उपनियम (३) बमोशजमको निकाय, अनधकािी र्ा सनमनतले आपूनतव गरिएका
मालसामाि नििीिण र्ा पिीिण गदाव त्यस्तो सार्वजनिक निकायले त्यस्तो मालसामािको
िमूिा ि हर्शिष्टता नसलबन्दी गिी िाखेको िए त्यस्तो िमूिा ि हर्शिष्टता बमोशजम जााँच
गिुव पिेछ। त्यसिी जााँच गदाव त्यस्तो िमूिा ि हर्शिष्टता अिुरुप िएको मालसामाि
स्र्ीकृत गिी ििएका मालसामाि आपूनतवकतावलाई िै हफताव गिुव पिेछ।
(५) उपनियम (४) बमोशजम नििीिण र्ा पिीिण गदाव आर्श्यकतािुसाि सबै
मालसामाि र्ा सोको िमूिा छिौट गिी नििीिण र्ा पिीिण गिव सहकिेछ।
(६) नििीिण र्ा पिीिण गिे निकाय, अनधकािी र्ा सनमनतले उपनियम (४) ि
(५) बमोशजम नििीिण र्ा पिीिण गिी सकेपनछ स्र्ीकृत ि अस्र्ीकृत मालसामािको
हर्र्िण उल्ले ख गिी नििीिण प्रनतर्ेदि तयाि गिुव पिेछ। त्यस्तो प्रनतर्ेदिमा जााँच
िएको मालसामािको िाम, प्रनतित, स्पेनसहफकेिि, नििीिण र्ा पिीिणको परिणाम
उल्लेख गिुव पिेछ ि त्यस्तो प्रनतर्ेदिलाई सार्वजनिक निकायले खरिद कािबािीको
अनिलेखको रुपमा िाख्नु पिेछ।
(७) यस नियम बमोशजम मालसामाि नििीिण र्ा पिीिण गदाव नििीिण र्ा
पिीिण गिे निकाय, अनधकािी र्ा सनमनत ि आपूनतवकताव बीच कुिै हर्र्ाद उत्पन्न िएमा
त्यस्तो हर्र्ाद खरिद सभझौतामा उल्लेख िएको हर्र्ाद समाधािको प्रहिया बमोशजम
समाधाि गिुव पिेछ।
118

www.lawcommission.gov.np

(८) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि पच्चीस िजाि
रुपैंयााँसभमको मालसामाि सार्वजनिक निकायको िण्िाि िाखाको प्रमुखले आर्श्यक
नििीिण र्ा पिीिण गिी बुशझनलि सक्िेछ।
११६. मालसामािको नललाम नबिी तथा िकम असुली गिेाः (१) नियम ११५ को उपनियम
(४) बमोशजम अस्र्ीकृत मालसामाि आपूनतवकतावले तत्काल हफताव िलगे खरिद सभझौतामा
तोहकएको समयार्नधनित्र त्यस्तो मालसामाि उठाई हफताव लै जाि ि सोको सट्टा
स्पेनसहफकेिि बमोशजमको सामाि आपूनतव गिव सार्वजनिक निकायले आपूनतवकतावलाई
नलशखत जािकािी ददिु पिेछ।
(२) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोशजमको जािकािी िुलाक र्ा कुरियि
सनिवस माफवत पठाउिे िए हफती िनसद सहितको पत्र पठाउिु पिेछ।
(३) उपनियम (१) बमोशजमको सूचिाको अर्नधनित्र आपूनतवकतावले मालसामाि
बुशझनलि अस्र्ीकाि गिे मा र्ा खरिद सभझौतामा तोहकएको समयार्नधनित्र उठाई िलगेमा
सभबशन्धत सार्वजनिक निकायले त्यस्तो मालसामाि सार्वजनिक नललाम नबिी गिी सो
मालसामाि िण्िािण गिव लागेको खचव ि त्यस सभबन्धी अन्य खचविरु, बााँकी ििे को
पेश्की िकम, पूर् व निधावरित िनतपूनतव ि निजले सार्वजनिक निकायलाई नतिुव पिे अन्य कुिै
िकम िए सो िकम समेत नललाम नबिी मूल्यबाट कट्टा गिी बााँकी ििेको िकम
आपूनतवकतावलाई हफताव गिुव पिेछ।
(४) उपनियम (३) बमोशजमको नललाम नबिीबाट प्राप्त िएको िकम समेतबाट
असुल िुि िसकेको िकम आपूनतवकतावबाट प्रचनलत कािूि बमोशजम सिकािी बााँकी सिि
असुल उपि गरििेछ।
११७. कायव स्र्ीकाि प्रनतर्ेदिाः (१)सार्वजनिक निकायले सभपन्न िएको निमावण कायव, आपूनतव
गरिएको मालसामाि र्ा प्रदाि गरिएको सेर्ा स्र्ीकादाव सोको प्रनतर्ेदि तयाि गिुव
पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको प्रनतर्ेदिमा दे िायका कुिा उल्लेख िुि ु पिेछ –
(क) खरिद सभझौता सं ख्या,
(ख) सभपन्न िएको निमावण कायव, प्राप्त िएको मालसामाि र्ा सेर्ाको हर्र्िण,
(ग) निमावण कायव सभपन्न िएको र्ा मालसामाि र्ा सेर्ा प्राप्त िएको नमनत,
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(घ) सभपन्न निमावण कायव, प्राप्त मालसामाि र्ा सेर्ा स्र्ीकृत िएको नमनत।
)२क( उपनियम )१( मा जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि निमावण कायवको



िकमा कभतीमा िब्बे प्रनतित िौनतक प्रगनत िएको ि आयोजिाको उद्देश्य अिुरुप सो
निमावण कायव सामान्य प्रयोग र्ा सञ्चालिमा आएको अर्स्था िएमा ि सभबशन्धत निमावण
व्यर्सायीले अिुिोध गिे मा सार्वजनिक निकायले उपनियम )२( बमोशजम कायव स्र्ीकाि
प्रनतर्ेदि तयाि गिुव पिेछ।
(३) उपनियम (२) बमोशजमको प्रनतर्ेदि तयाि िएपनछ सार्वजनिक निकायले
ु ािीको लानग सभबशन्धत आनथवक प्रिासि िाखा र्ा
आर्श्यक प्रहिया पूिा गिी िि
निकायमा अहर्लभर् ले खी पठाउिु पिेछ।
(४) यस नियममा जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि निमावण गरिएको



सं िचिाको उद्देश्य अिुरुप सञ्चालि गिव उपयुि छ िन्ने कुिा सं िचिाको उपयुिताको
पिीिण गिी प्रमाशणत ििएसभम त्यस्तो कुिै पनि कायव स्र्ीकाि गिुव िुाँदैि।


ु ाि गिव
११८.िेरिएसि सभबन्धी कायवहर्नधाः (१) खरिद सभझौता गदावको बखत पूर्ाविम
िसहकएको परिशस्थनत सो सभझौता कायावन्र्यिको िममा नसजविा िई ऐिको दफा ५४
बमोशजम सार्वजनिक निकायले िेरिएसि आदे ि जािी गिुव पिे िएमा यस नियमार्ली
बमोशजमको प्रहिया पूिा गिी जािी गिुव पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम निमावण कायवको िेरिएसि आदे ि जािी गिुव पदाव
दे िाय बमोशजमको हर्र्िण खुलाई ऐिको दफा ५४ बमोशजम त्यस्तो िेरिएसि स्र्ीकृत
गिे अनधकाि िएको सार्वजनिक निकायको प्रमुखले प्रमाशणत गिे को िुि ु पिेछाः
(क) निमावण कायवको ड्रईङ, निजाईि तथा स्पेनसहफकेिि आदद बदल्िु पिे र्ा
िपिे ि बदल्िु पिे िएमा निमावण कायवको आधाििूत प्रकृनत र्ा िेत्र
परिर्तवि िुिे र्ा ििुिे कुिा,
(ख) िेरिएिि परिमाणको प्राहर्नधक पुष्ट्याईं ि कािण,
(ग) ऐिको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोशजम लागत अिुमािमा प्रिार्
पिे िए सो को प्रनतित, ि



एघािौं सं िोधिद्वािा थप।



छै ठौं सं िोधिद्वािा थप।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(घ) स्र्ीकृत बजेट तथा कायविममा पिे र्ा िपिे को कुिा।
(३) उपनियम (१) बमोशजम मालसामाि र्ा अन्य सेर्ा कायवको िेरिएसि आदे ि
जािी गिुव पदाव दे िाय बमोशजमको हर्र्िण खुलाई ऐिको दफा ५४ बमोशजम त्यस्तो
िेरिएसि स्र्ीकृत गिे अनधकाि िएको सार्वजनिक निकायको प्रमुखले प्रमाशणत गिे को िुि ु
पिेछाः
(क) मालसामाि र्ा अन्य से र्ाको ड्रईङ, निजाईि तथा स्पेनसहफकेिि आदद
बदल्िु पिे र्ा िपिे ि बदल्िु पिे िएमा त्यस्तो मालसामाि र्ा सेर्ाको
आधाििूत प्रकृनत र्ा िेत्र परिर्तवि िुिे र्ा ििुिे कुिा,
(ख) िेरिएिि परिमाणको प्राहर्नधक पुष्ट्याईं ि कािण,
(ग) ऐिको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोशजम लागत अिुमािमा प्रिार्
पिे िए सो को प्रनतित,
(घ) स्र्ीकृत बजेट तथा कायविममा पिे र्ा िपिे को कुिा।
(४) उपनियम (१) बमोशजम पिामिव सेर्ाको िेरिएसि आदे ि जािी गिुव पदाव
दे िाय बमोशजमको हर्र्िण खुलाई ऐिको दफा ५४ बमोशजम त्यस्तो िेरिएसि स्र्ीकृत
गिे अनधकाि िएको सार्वजनिक निकायको प्रमुखले प्रमाशणत गिे को िुि ु पिेछाः
(क) पिामिव सेर्ाको कायविेत्र, आर्श्यकता, कायविेत्रगत ितव, योग्यता र्ा
हर्िेषज्ञता आदद बदल्िु पिे िपिे ि बदल्िु पिे िएमा त्यस्तो सेर्ाको
आधाििूत प्रकृनत र्ा िेत्र र्ा प्रस्ताहर्त दि र्ा हर्िेषज्ञ परिर्तवि िुिे र्ा
ििुिे कुिा,
(ख) िेरिएिि परिमाणको प्राहर्नधक पुष्ट्याईं ि कािण,
(ग) ऐिको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोशजम लागत अिुमािमा प्रिार्
पिे िए सो को प्रनतित, ि
(घ) स्र्ीकृत बजेट तथा कायविममा पिे र्ा िपिे को कुिा।
(५) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोशजम िेरिएसि आदे ि जािी गदाव
हर्िेषज्ञिरूको समूि माफवत आर्श्यक जााँचबुझ गिाई प्राप्त नसफारिसको आधािमा मात्र
जािी गिव सक्िेछ।
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११९. मूल्य समायोजिाः (१) सार्वजनिक निकायले मूल्य समायोजि गिव सहकिे कुिा खरिद
सभझौतामा उल्ले ख गिुव पिेछ।
(२) खरिद सभझौतामा मूल्य समायोजिको व्यर्स्था गदाव दे िायका कुिािरु समेत
उल्लेख गिुव पिेछाः–
(क)

मूल्य समायोजि गिे अर्स्था,

(ख)

निधाविण गिे सूत्र,

यस खण्ि बमोशजम सूत्र निधाविण गदाव सभपन्न िएको काममा लागेको श्रम, सामग्री
ि उपकिणिरुको मात्र मूल्य समायोजि िुिे गिी सू त्र निधाविण गिुव पिेछ।
(ग)

मूल्य समायोजिको अनधकतम िकम,

(घ)

खण्ि (ख) बमोशजमको सूत्रमा प्रयोग गरििे मूल्यको सं िचिा
(श्रम, उपकिण, सामग्री, इन्धिको मूल्य आदद),

(ङ)

प्रत्येक मूल्य सं िचिाको मूल्य समायोजि गिव प्रयोग गरििे सभर्द्ध
मूल्य सूची (इन्िीसेज)

(च)

ु ािी ददि प्रयोग
मूल्य सूची उल्लेख गिव प्रयोग गरििे मुरा ि िि
गरििे मुरा बीचको हर्निमय दिको घटर्ढ मापि गिे तरिका,

(छ)

मूल्य समायोजि सूत्र प्रयोग गिव नलइिे आधाि नमनत (बेसलाइि
िे ट),

(ज)

मूल्य समायोजि सूत्र लागू िुिे समयको अन्तिाल, ि

(झ)

मूल्य समायोजि सूत्रको प्रयोगबाट दे शखिु पिे न्यू ितम मूल्य र्ृहद्ध
ि मूल्य समायोजि सभबन्धी प्रार्धाि लागू िुि पूिा िुि ु पिे अन्य
ितव तथा बन्दे ज।

(३) यस नियम बमोशजम गरििे मूल्य समायोजिको अनधकतम िकम सामान्यतया
िुरु सभझौता मूल्यको पच्चीस प्रनतित िन्दा बढी िुिे छै ि। मूल्य समायोजिको िकम
सो मूल्य िन्दा बढी िुिे िएमा सार्वजनिक निकायले खरिद सभझौता अन्त्य गिव, सभझौता
मूल्यलाई स्र्ीकृत बजेटनित्र पािवको लानग निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा
पिामिवदातासाँग र्ाताव गिव र्ा खचव घटाउिे अन्य उपाय अर्लभर्ि गिव सक्िे र्ा थप
बजेट व्यर्स्था गरििे व्यर्स्था खरिद सभझौतामा गिव सहकिेछ।
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१२०. खरिद सभझौताको अर्नध थप गिव सहकिे: (१) ऐिको दफा ५६ बमोशजमको अर्स्था

पिी खरिद सभझौता बमोशजमको काम त्यस्तो सभझौताको अर्नधनित्र पूिा गिव िसहकिे
िएमा सभबशन्धत निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा पिामिवदाताले कािण
खुलाई खरिद सभझौताको भयाद सहकिु िन्दा कभतीमा एक्काईस ददि अगार्ै निधावरित
अर्नधको कायवसभपादि जमाित, नबमा ि पेश्की सभबन्धी जमाित तथा सं िोनधत
कायवतानलका सहित आर्श्यक प्रमाण कागजात सं लग्ि गिी सभबशन्धत सार्वजनिक
निकायमा अर्नध थपको लानग निर्ेदि ददिु पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम निर्ेदि प्राप्त िएपनछ सभबशन्धत अनधकाि प्राप्त
अनधकािीले सो सभबन्धमा आर्श्यक जााँचबुझ गिव र्ा गिाउि सक्िेछ। त्यसिी जााँचबुझ
गदाव र्ा गिाउाँदा दे िायको अर्स्था दे शखएमा बोलपत्र स्र्ीकृत गिे अनधकािीले अर्नध ि
कािण खुलाई भयाद थप गिव सक्िेछ:(क)

सभबशन्धत सार्वजनिक निकायले निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव,
सेर्ा प्रदायक र्ा पिामिवदातालाई सभझौता बमोशजम उपलब्ध
गिाउिु पिे कुिा उपलब्ध िगिाएको,

(ख)

ऐिको दफा ६७क. बमोशजम कागजात शझकाएको कािणबाट
काममा हढलाइ िएको, र्ा

(ग) हर्पद

र्ा

अन्य

काबु

बाहििको

परिशस्थनतको

कािण

सभझौताबमोशजमको काम िुि सक्िे अर्स्था ििएको।
(३) उपनियम (२) बमोशजम जााँचबुझ गदाव सो उपनियम बमोशजमको अर्स्था
ििएको ति खरिद सभझौता बमोशजमको काम समयमा सभपन्न ििुिे िएमा नियम १२१
बमोशजम पूर् व निधावरित िनतपूनतव नलिे गिी पूर् व निधावरित िनतपूनतव नतिुप
व िे अनधकतम
अर्नधसभम बोलपत्र स्र्ीकृत गिे अनधकािीले भयाद थप गिव सक्िेछ।
(४) उपनियम (१) बमोशजम पिे को निर्ेदिका सभबन्धमा बोलपत्र स्र्ीकृत गिे
अनधकािीले यस नियम बमोशजमको भयाद थप सभबन्धी कािबािी प्रहिया खरिद
सभझौताको अर्नधनित्र टुङ्खग्याउिु पिेछ।



एघािौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(५) उपनियम (२) र्ा (३) बमोशजम भयाद थप गरिएकोमा भयाद थप गिे
अनधकािीले सोको हर्स्तृत हर्र्िण सहितको प्रनतर्ेदि एक ति मानथको अनधकािी समि
पेि गिुव पिेछ।
(६) उपनियम (४) बमोशजमको अर्नधनित्र बोलपत्र स्र्ीकृत गिे अनधकािीले
भयाद

थप

सभबन्धी

कािबािी

प्रहिया

िटु ङ्खग्याएमा

सभबशन्धत

निमावण

व्यर्सायी,

आपूनतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा पिामिवदाताले आर्श्यक निणवयको लानग खरिद सभझौताको
अर्नध समाप्त िएको सात ददिनित्र एक ति मानथको अनधकािी समि निर्ेदि ददि
सक्िेछ।
(७) उपनियम (६) बमोशजम प्राप्त िएको निर्ेदिका सभबन्धमा एक ति मानथको
अनधकािीले छािनबि गिी सो निर्ेदि प्राप्त िएको पन्र ददिनित्र भयाद थप सभबन्धी
कािबािी प्रहिया टुङ्खग्याउिु पिेछ।
(८) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेशखएको िए तापनि यो नियम प्रािभि
िुि ु अशघ खरिद सभझौता अिुसािको काम सभपन्न िइसके तापनि भयाद समाप्त िएका
कािण फिफािक िुि िसकेका सभझौताको िकमा सार्वजनिक निकाय र्ा आयोजिालाई
थप आनथवक व्ययिाि िपिे गिी एक पटकको लानग यो नियम प्रािभि िएको तीस
ु ािी
ददिनित्र बोलपत्र स्र्ीकृत गिे अनधकािीले भयाद थप गिी सभझौता बमोशजमको िि
तथा फिफािक गिव सक्िेछ।
(९) उपनियम (८) बमोशजम भयाद थप गदाव पूर् व निधावरित िनतपूनतव नलइिे छै ि।

(१०) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि यो नियम प्रािभि

िुि ु िन्दा तत्काल अशघ कायम ििे को व्यर्स्था तथा िेपाल सिकाि मशन्त्रपरिषद्को नमनत

२०७८।०५।०३ को निणवय बमोशजम खरिद सभझौताको भयाद थप गिवको लानग
सार्वजनिक निकाय समि निर्ेदि पिे का ति सो सभबन्धमा निणवय िइिसकेका खरिद
सभझौताको िकमा यो नियम प्रािभि िएको नमनतले तीस ददिनित्र भयाद थप सभबन्धमा
निणवय गरिसक्िु पिेछ ।

(११) यो नियम प्रािभि िुाँदाका बखत सभझौता बमोशजमको काम सभपन्न ििएका

ि भयाद थप ििएका र्ा उपनियम (२) र्ा (३) बमोशजम भयाद थप िुि िसक्िे र्ा
उपनियम (१०) बमोशजम भयाद थपको लानग निर्ेदि िपिे का र्ा त्यस्तो निर्ेदि पिे कोमा

सो उपि भयाद थप ििएको खरिद सभझौताको िकमा खरिद सभझौता अन्त्य गिे, कायव
सभपादि जमाित तथा अन्य कुिै जमाित र्ा धिौटी िाखेको िए सो समेत जफत गिे ि
त्यसिी काम सभपन्न ििएको कािणबाट िुि गएको िािी िोक्सािी असुल उपि गिी
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निजलाई प्रचनलत कािूि बमोशजम कािबािी गिे समेतको निणवय सभबशन्धत अनधकािीले
यो नियम प्रािभि िएको साठी ददि नित्र गरिसक्िु पिेछ।
(१२) उपनियम (११) बमोशजम कािबािी सभबन्धी निणवय गदाव सभझौता
बमोशजमको कायव जािाजािी बदनियतपूर्क
व
र्ा लापिर्ािीको कािण सभपन्न िगिे को
दे शखएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा
पिामिवदातालाई ऐिको दफा ६3 बमोशजम कालोसू चीमा िाख्न सार्वजनिक खरिद अिुगमि
कायावलयमा ले खी पठाउिु पिेछ।
(१३) यस नियम बमोशजम भयाद थपको कािबािी प्रहिया समयमा िटु ङ्खग्याउिे
ि भयाद थप िएका खरिद सभझौताको कायव प्रगनतको अिुगमि, मूल्याङ्कि ि कािबािी
समयमै िगिे सभबशन्धत पदानधकािी र्ा कमवचािीलाई तालुक निकायले

छ महििानित्र

प्रचनलत कािूि बमोशजम हर्िागीय कािबािी गिुव पिेछ।


१२०क .खरिद सभझौताको अर्नध थप सभबन्धी हर्िेष व्यर्स्थााः) १ (नियम १२० मा जुिसुकै
कुिा ले शखएको िए तापनि यो नियम प्रािभि िुाँदाका बखत खरिद सभझौताको अर्नध
समाप्त िएको र्ा सं र्त् २०७९ साल असाि

मसान्तसभम खरिद सभझौताको अर्नध

समाप्त िुिे ति खरिद सभझौता बमोशजमको काम सभपन्न ििएको र्ा िुि िसक्िे

अर्स्थामा ििेको र्ा यो नियम प्रािभि िुि ु अशघ अर्नध थपको लानग सार्वजनिक निकाय

समि निर्ेदि पिी सो सभबन्धमा कुिै निणवय ििएको निमावण कायवको िकमा सभबशन्धत
निमावण व्यर्सायीले यो नियम प्रािभि िएको एक्काइस ददिनित्र सं िोनधत कायवतानलका
सहित सभझौताको अर्नध थपको लानग सभबशन्धत निकायमा निर्ेदि ददिु पिेछ ।
)२( उपनियम) १ (बमोशजम निर्ेदि प्राप्त िएमा सभबशन्धत अनधकाि प्राप्त
अनधकािीले उपनियम) १ (बमोशजम पेि िएको कायवतानलका जााँच गिी आर्श्यक
दे शखएमा परिमाजवि गिी पुिाः पेि गिव सभबशन्धत निमावण व्यर्सायीलाई निदे िि ददि
सक्िेछ ।
)३ (उपनियम (१) र्ा )२ (बमोशजम सं िोनधत कायवतानलका पेि िए पनछ

बोलपत्र स्र्ीकृत गिे अनधकािीले कभतीमा दुई र्टा प्रगनत िानसल गिुव पिे सीमा
)माइलस्टोि (तोकी थप आनथवक व्ययिाि िपिे गिी बढीमा सं र्त् २०८० साल असाि
मसान्तसभम भयाद थप गिव सक्िेछ। सभबशन्धत निमावण व्यर्सायीले त्यस्तो प्रगनत िानसल
िगिे मा नियम १२१ बमोशजम पूर् व निधावरित िनतपूनतव नतिुव पिेछ ।
)४ (उपनियम) ३ (बमोशजमको भयाद थप सभबन्धी निणवय उपनियम) १ (
बमोशजम निर्ेदि प्राप्त िएको तीस ददिनित्र गरिसक्िु पिेछ । यसिी समयमा िै भयाद
थप सभबन्धी निणवय िगिे पदानधकािी र्ा कमवचािीलाई तालुक निकायले प्रचनलत कािूि
बमोशजम हर्िागीय कािबािी गिुव पिेछ ।



बाह्रौँ सं िोधिद्वािा थप।
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)५ (उपनियम) ३ (बमोशजम थप गरिएको अर्नधसभम पनि निमावण कायव सभपन्न
ििएमा र्ा उपनियम) १ (मा तोहकएको अर्नधनित्र सभबशन्धत निमावण व्यर्सायीले
सभझौताको अर्नध थपको लानग निर्ेदि िददएमा नियम १२० को उपनियम) ११ (
बमोशजम खरिद सभझौताको अन्त्य गिुव पिेछ ।
)६ (उपनियम) ३ (बमोशजम थप गरिएको अर्नधमा पेि िएको कायवतानलका
बमोशजम निमावण कायवको प्रगनत िए ििएको सभबन्धमा सभबशन्धत मन्त्रालयले अिुगमि
गिुव पिेछ ।

(७) यस नियममा जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि यो नियम प्रािभि िुाँदाका

बखत नियम १२० बमोशजम खरिद सभझौताको अर्नध थपको लानग निर्ेदि िपिे का ि
कायवस्थलमा छ महििादे शख सभझौता बमोशजम कुिै पनि कायव िगिे का निमावण
व्यर्सायीको खरिद सभझौताको भयाद थप गरििे छै ि।
(८) उपनियम (७) बमोशजम भयाद थप िुि िसक्िे खरिद सभझौतालाई सार्वजनिक
निकायले नियम १२० को उपनियम (११) बमोशजम अन्त्य गिी सो नियमको उपनियम
(१२) बमोशजम कालोसूचीमा िाख्ि ले खी पठाउिु पिेछ।”
१२१. पूर् व निधावरित िनतपूनतवाः खरिद सभझौतामा पूर् व निधावरित िनतपूनतवका सभबन्धमा दे िायको
व्यर्स्था गिव सहकिेछाः–
(क)

आपूनतवकताव, पिामिवदाता, सेर्ा प्रदायक र्ा निमावण व्यर्सायीको हढलाईको
कािणले खरिद सभझौता बमोशजमको काम सो सभझौतामा तोहकएको
भयादमा सभपन्न िुि िसकेमा निजले सार्वजनिक निकायलाई सभझौता
िकमको दि प्रनतितमा िबढ्िे गिी साधािणतया प्रनत ददि सभझौता
िकमको िुन्ना दिमलब िुन्ना पााँच प्रनतित पूर् व निधावरित िनतपूनतव ददिु
पिे ति निजको काबु बाहििको परिशस्थनत पिी र्ा कुिै गशल्त र्ा
्
िे लचेिियाई
ििई कायवसभपादि र्ा आपूनतव गिव हढला िएमा त्यस्तो
िनतपूनतव नतिव िपिे, ……

(ख)

खण्ि

(क)

बमोशजमको

पूर् व

निधावरित

िनतपूनतव

नतदै मा

सभबशन्धत

आपूनतवकताव, पिामिवदाता, सेर्ा प्रदायक र्ा निमावण व्यर्सायी खरिद
सभझौता बमोशजमको कायवसभपादि गिे दाहयत्र्बाट मुि िुि िसक्िे।
)ग ( खण्ि )क (बमोशजम पूर् व निधावरित िनतपूनतव नतिुप
व िे अनधकतम समय



अर्नधनित्र पनि कायव सभपन्न ििएमा खरिद सभझौता अन्त्य गिुव पिे।


एघािौं सं िोधिद्वािा शझहकएको।



एघािौं सं िोधिद्वािा थप।
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१२२. नबल र्ा नबजकमा उल्लेख िुि ु पिे कुिााः (१) निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ा प्रदायक
ु ािीको लानग पेि गिे िनिङ नबल र्ा अन्य
र्ा पिामिवदाताले यस नियम बमोशजम िि
कुिै नबल नबजकमा कभतीमा दे िायका कुिा उल्लेख गिुव पिेछाः–
(क)

नबल र्ा नबजकको नमनत,

(ख)

आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा पिामिवदाताको िाम
ठे गािा,

(ग)

खरिद सभझौता,

(घ)

आपूनतव गरिएको मालसामाि र्ा से र्ाको हर्र्िण र्ा सभपन्न िएको
निमावण कायवको िाप, आकाि, परिमाण ि मूल्य,

(ङ)

ु ािीको ितव,
नसपमेन्ट तथा िि

(च)

खरिद सभझौता बमोशजम नबल र्ा नबजक साथ पेि गिुव पिे
आर्श्यक कागजात,

(छ)

मालसामािको खरिदको िकमा नबल र्ा नबजकसाथ खरिद आदे ि,
खरिद सभझौता र्ा बोलपत्र स्र्ीकृनत पत्रमा ददइएको निदे िि
बमोशजम सार्वजनिक निकायले तोकेको ढााँचाको नसहपङ्ग र्ा अन्य
आर्श्यक कागजात, ि

(ज)

आफ्िो सभपकव ठे गािा।

(२) उपनियम (१) बमोशजम नबल र्ा नबजक प्राप्त िएपनछ सार्वजनिक निकायले
त्यस्तो नबल र्ा नबजक खरिद सभझौतामा उशल्लशखत प्रार्धाि बमोशजमको िए ििएको
जााँच गिी सो अिुरुपको ििएमा सोको जािकािी सभबशन्धत आपूनतवकताव, निमावण
व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा पिामिवदातालाई तुरुन्त ददिु पिेछ।
१२३. नबल र्ा नबजकको ि ुिािीाः (१) खरिद सभझौता अिुसाि सार्वजनिक निकायले िनिङ नबल
ु ािी गदाव किािका ितव बमोशजम दे िायका कुिै र्ा सबै
र्ा अन्य कुिै नबल नबजकको िि
आधाि बमोशजम गिव सक्िे कुिा उल्लेख गिव सहकिेछाः–
(क)

मानसक आधािमा,

(ख)

प्राहर्नधक िापजााँच गिी िापी हकताब (मेजिमेन्ट र्ुक) मा उल्ले ख
िएको र्ास्तहर्क कायवसभपादिको आधािमा,
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(ग)

खरिद सभझौतामा सभपन्न कायव मापि गिे सूचकाङ्क तोहकएकोमा
त्यस्तो सूचकाङ्क प्राप्त िएपनछ ि त्यस्तो सूचकाङ्क ितोहकएकोमा
सभपन्न िएको कायवको आधािमा,

(घ)

िस्तान्तिण

गरिएको

र्ा

पूिा

गरिएको

कायवको

परिमाणको

आधािमा, ि
(ङ)

नियम १२२ को उपनियम (१) बमोशजम र्ा प्रनततपत्रको ितवको
आधािमा।

(२) िनिङ नबल र्ा अन्य कुिै नबल नबजकको ि ुिािी नलिको लानग आपूनतवकताव,
निमावण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा पिामिवदाताले खरिद सभझौता बमोशजम आर्श्यक पिे
कागजात पेि गिुव पिेछ।


(३) उपनियम (१) बमोशजमको पेि िएको िनिङ नबल र्ा अन्य कुिै नबल

नबजक ि कागजात सभबशन्धत अनधकािीले ३० (तीस) ददिनित्र स्र्ीकृत गिी खरिद
ु ािी
सभझौता अिुसाि सार्वजनिक निकायले त्यस्तो नबल र्ा नबजकको सोिी अर्नधनित्र िि
समेत गिुव पिेछ।
ु ािी गदाव रिटे न्सि मिी
(४) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोशजम िि
र्ापत िनिङ र्ा अन्य नबल र्ा नबजकमा उशल्लशखत िकमको पााँच प्रनतित िकम कट्टा
गिी िाख्नु पिेछ।
ति



निमावण कायव बािे क खरिदको कुिै खास प्रकृनतको कािणले



खरि

सभझौतामा रिटे न्सि मिी कट्टा गिुव िपिे व्यर्स्था िएमा त्यस्तो िकम कट्टा गरििे छै ि।
(५) खरिद सभझौतामा सार्वजनिक निकायले नबल र्ा नबजक बमोशजमको िकम
ु ािी गिे मा आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा पिामिवदाताले त्यस्तो
शिघ्र िि
ि ुिािीको निशित िकम र्ा प्रनतित छु ट ददिे कुिा उल्लेख गरिएको िएमा सार्वजनिक
ु ािी गदाव छु ट िकम कट्टा गिे ि मात्र िि
ु ािी ददिु पिेछ।
निकायले त्यसिी िि
(६) सार्वजनिक निकायले खरिद सभझौतामा दे िायका व्यर्स्था गिव सक्िेछाः–



तेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



तेस्रो सं िोधिद्वािा थप।



छै ठौं सं िोधिद्वािा थप।
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(क)

खरिद सभझौतामा अशघल्लो कुिै िनिङ नबल र्ा अन्य कुिै नबल
नबजकमा ले शखएका कुिा कुिै कािणर्ि र्ा िूलर्ि ले शखि गई
ु ािी िकम सच्याउिु पिे िएमा सार्वजनिक निकाय आफैंले र्ा
िि
सभबशन्धत

आपूनतवकताव,

निमावण

व्यर्सायी,

सेर्ाप्रदायक

र्ा

पिामिवदाताको अिुिोधमा त्यस पनछका िनिङ नबल र्ा अन्य कुिै
ु ािी िकम सच्याउि र्ा िेिफेि गिव
नबल नबजकमा त्यस्तो िि
सहकिे, ि
(ख)

आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा पिामिवदाताले खरिद
सभझौताको

ितव

बमोशजम

कायवसभपादि

िगिे मा

सार्वजनिक

निकायले िनिङ नबल र्ा अन्य कुिै नबल नबजक बमोशजमको
ु ािी िददि र्ा काट्ि सक्िे।
िि
ु ािी खरिद सभझौतामा
(७) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोशजमको िि
ु ािी िददएमा खरिद सभझौता
उशल्लशखत अर्नधनित्र ददिु पिेछ। सो अर्नधनित्र िि
ु ािी गिुव पिेछ।
बमोशजमको ब्याज िि
(८)



........... आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा पिामिवदातालाई

ु ािी गदाव एकाउन्ट पेयी चेकको माध्यमबाट
पच्चीस िजाि रुपैंयााँ िन्दा बढी िकम िि
ि ुिािी गिुव पिेछ।
१२४. अशन्तम ि ुिािीाः (१) खरिद सभझौता बमोशजम सभपन्न िएको कायव सार्वजनिक निकायले
स्र्ीकाि गिे पनछ आपूनतकताव, निमावण व्यर्सायी, सेर्ा प्रदायक र्ा पिामिवदातालाई किािका
ु ािी ददिु पिेछ।
ितव बमोशजम अशन्तम िि
ु ािी ददं दा निमावण कायवको िकमा त्रुटी
(२) उपनियम (१) बमोशजम अशन्तम िि
सच्चाउिे अर्नध समाप्त िएपनछ कायवसभपादि जमाित ि नियम १२३ को उपनियम (४)
बमोशजम कट्टा गरिएको रिटे न्सि मिी िकमको पचास प्रनतित िकम हफताव गिुव पिेछ।
रिटे न्सि मिीको बााँकी पचास प्रनतित िकम सभबशन्धत आपूनतकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा
सेर्ा प्रदायकले सभबशन्धत



अन्तरिक िाजस्र् कायावलयमा कि हर्र्िण पेि गिे को प्रमाण

ु ािी ददिु पिेछ।
कागजात पेि गिे पनछ िि



तेस्रो सं िोधिद्वािा शझहकएको।



तेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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ति त्रुटी सच्चाउिे अर्नधनित्र सभबशन्धत निमावण व्यर्सायीले त्रुटी िसच्याएमा
सार्वजनिक निकायले रिटे न्सि मिी र्ा जमाित र्ापतको िकम प्रयोग गिी त्रुटी सच्याउि
सक्िेछ।
ु
(२क) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि सं यि



ु ािी गदाव आन्तरिक िाजश्व कायावलयमा कि हर्र्िण
उपिमको िकमा रिटे न्सि मिी िि
ु ािी ददइिेछ।
पेि गिे को कागजात पेि िएपनछ िि
)२क१ (उपनियम )२ (मा जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि निमावण कायवको



कभतीमा असी प्रनतित काम सभपन्न गिे को, सभझौता बमोशजमको कायव सन्तोषजिक
रुपमा िई चालु अर्स्थामा ििेको ि निधावरित समयमा काम सभपन्न िुिे सुनिशित िएको
खरिद सभझौताको िकमा नियम १२३ बमोशजम िाशखएको रिटे न्सि मिी बापत बैङ्क
जमाित पेि गिी रिटे न्सि मिी हफतावको माग गिे मा त्यस्तो रिटे न्सि मिी हफताव ददि
सहकिेछ।यसिी रिटे न्सि मिी हफतावको लानग पेि गरििे बैङ्क जमाितको भयाद त्रुहट
सच्चाउिे अर्नधिन्दा कभतीमा एक महििा बहढ अर्नधको िुि ु पिेछ।
(३)

खरिद

सभझौतामा

निमावण

व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ा

प्रदायक

र्ा

ु ािी नलिको लानग सार्वजनिक
पिामिवदाताले उपनियम (१) बमोशजम अशन्तम िि
निकायसाँग दे िायका दार्ी बािे क अन्य दार्ी िगिे कुिा उल्लेख गिव सहकिेछाः–
(क)

हर्िेष दार्ी,

(ख)

खरिद कायवसभपादि गदाव उत्पन्न िएको र्ा िुिे ते स्रो पि प्रनतको
निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा पिामिवदाताको
दाहयत्र्, ि

(ग)

खरिद सभझौताको सभपादि गदाव ते स्रो पिका सभबन्धमा निमावण
व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा पिामिवदाताले व्यिोिे को
ाँ दार्ी िगिे को ि समयमा जािकािी
ति सार्वजनिक निकायसग
ििएको दाहयत्र् सभबन्धी सोधििावको दार्ी।



तेस्रो सं िोधिद्वािा थप।



एघािौं सं िोधिद्वािा थप।

130

www.lawcommission.gov.np

१२५. कायव सभपन्न प्रनतर्ेदि पेि गिुव पिेाः (१) खरिद सभझौता बमोशजम निमावण कायव सभपन्न
िएको तीस ददिनित्र सभबशन्धत निमावण व्यर्सायीले निमावण िए बमोशजमको (एज नबल्ट)
िक्िा सार्वजनिक निकायमा पेि गिुव पिेछ।
(१क) खरिद सभझौता बमोशजम निमावण कायव सभपन्न िइसकेपनछ सभझौता



बमोशजम निमावण कायवको त्रुहट सच्याउिे दाहयत्र्को अर्नध समाप्त ििुाँदै कुिै त्रुहट
दे शखएमा सार्वजनिक निकायले सोको एकीि गिी समयमा िै दाबी गिुव पिेछ। यस्तो
दाबी गदाव सभबशन्धत सार्वजनिक निकायले प्रत्येक महििाको कायव प्रगनत दे शखिे गिी
अनिलेख तयाि गिी सभबशन्धत अनधकािीबाट प्रमाशणत गिाई िाख्नु पिेछ।
(१ख) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१क) बमोशजमको अनिलेखको जािकािी



सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयलाई गिाउिु पिेछ ि त्यस्तो अनिलेख सार्वजनिक
खरिद अिुगमि कायावलयको हर्द्युतीय खरिद प्रणाली, र्ेबसाइट र्ा अन्य उपयुि
माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गिुव पिेछ।
(२) कुिै निमावण कायव सभपन्न िई त्रुटी सच्याउिे दाहयत्र्को अर्नध समाप्त
िएपनछ सार्वजनिक निकायका प्रमुखले त्यस्तो निमावण कायव स्र्ीकृत ड्रइङ्ग, निजाइि र्ा
स्पेनसहफकेिि बमोशजम िए ििएको कुिा प्राहर्नधक कमवचािीबाट जााँचबुझ गिाई कायव
सभपन्न प्रनतर्ेदि तयाि गिाउिु पिेछ।
(२क) उपनियम (२) बमोशजम कायव सभपन्न प्रनतर्ेदि तयाि गदाव उपनियम



(१क) बमोशजमको अनिलेख समेत सं लग्ि गिुव पिेछ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम जााँचबुझ गिे प्राहर्नधकले सभपन्न निमावण कायव
स्र्ीकृत ड्रइङ्ग, निजाइि र्ा स्पेनसहफकेिि बमोशजम िए ििएको जााँच गिी सार्वजनिक
निकाय समि प्रनतर्ेदि पेि गिुव पिेछ।
(४) उपनियम (१) बमोशजमको निमावण िए बमोशजमको िक्िा ि उपनियम (३)
बमोशजम पेि िएको कायव सभपन्न प्रनतर्ेदि सभबशन्धत सार्वजनिक निकायले बोलपत्र
स्र्ीकृत गिे अनधकािी समि पेि गिुव पिेछ ि सार्वजनिक निकायको प्रमुख ि बोलपत्र
स्र्ीकृत गिे अनधकािी एउटै व्यशि िएमा निज िन्दा एक ति मानथको अनधकािी समि
पेि गिुव पिेछ।



छै ठौं सं िोधिद्वािा थप।



छै ठौं सं िोधिद्वािा थप।
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(५) उपनियम (४) बमोशजमको अनधकािीले आर्श्यक दे खेमा कायव सभपन्न
प्रनतर्ेदिमा उशल्लशखत हर्षयका सभबन्धमा आफैंले जााँचबुझ गिव र्ा कुिै प्राहर्नधक
कमवचािी र्ा प्राहर्नधक कमवचािीिरुको टोली माफवत जााँचबुझ गिाउि सक्िेछ।
(६) उपनियम (५) बमोशजम जााँचबुझ गदाव सभपन्न निमावण कायव स्र्ीकृत ड्रइङ्ग,
निजाइि र्ा स्पेनसहफकेिि बमोशजम िएको पाइएमा त्यस्तो अनधकािीले त्यस्तो निमावण
कायव स्र्ीकृत गिुव पिेछ।
(७) उपनियम (६) मा जुिसुकै कुिा लेशखएको िए तापनि उपनियम (४)
बमोशजम कायव सभपन्न प्रनतर्ेदि पेि िएको नमनतले पैंतालीस ददिनित्र उपनियम (५)
बमोशजम जााँचबुझ गिे कायव सभपन्न ििएमा त्यस्तो निमावण कायव स्र्ताः स्र्ीकृत िएको
मानििेछ।
(८) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि उपनियम (३)
बमोशजम पेि िएको कायव सभपन्न प्रनतर्ेदि दि लाख रुपैंयााँसभमको निमावण कायवको
िकमा िए सभबशन्धत सार्वजनिक निकायको प्रमुख प्राहर्नधक िए निज आफैंले जााँच गिी
ि प्राहर्नधक ििए अन्य प्राहर्नधक कमवचािीबाट जचाउाँि सक्िेछ। त्यसिी जााँच गदाव र्ा
गिाउाँदा त्यस्तो निमावण कायव स्र्ीकृत ड्रइङ्ग, निजाइि र्ा स्पेनसहफकेिि बमोशजम िएको
पाइएमा निजले कायव सभपन्न प्रनतर्ेदि स्र्ीकृत गिुव पिेछ ि कायव सभपन्न िएको कुिाको
जािकािी एक ति मानथको अनधकािीलाई ददिु पिेछ।
(९) यस नियम बमोशजम कायव सभपन्न प्रनतर्ेदि स्र्ीकृत िएपनछ सार्वजनिक
निकायले सभबशन्धत निमावण व्यर्सायीलाई कायव सभपन्न प्रमाणपत्र (र्कव कभप्लीसि
सहटवहफकेट) ददिु पिेछ।
१२६. समय िन्दा अशघ काम सभपन्न गिेलाई पुिस्काि ददि सहकिेाः (१) खरिद सभझौतामा
तोहकएको अर्नध िन्दा अशघ काम सभपन्न गिे निमावण व्यर्सायीलाई सार्वजनिक निकायले
पुिस्काि ददि सक्िे व्यर्स्था गिव सहकिेछ।
(२)

उपनियम

(१)

बमोशजमको

पुिस्कािको

िकम

निधाविण

गदाव

खरिद

सभझौतामा तोहकएको समय िन्दा जनत ददि अशघ कायव सभपन्न िएको िो त्यनत ददिका
लानग उपनियम (३) बमोशजमको आधािमा निधाविण गिुव पिेछ।
(३) उपनियम (२) बमोशजमको दि निधाविण गदाव निमावण व्यर्सायीले खिीद
सभझौतामा तोहकएको अर्नधनित्र काम सभपन्न गिव िसके र्ापत दै निक रुपमा जनत िकम
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सार्वजनिक निकायलाई पूर् व निधावरित िनतपूनतव नतिुव पिे िो त्यनत िै िकम बिाबिको दि
निधाविण गिुव पिेछ।
(४) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि पुिस्कािको कुल
िकम सभझौता िकमको दि प्रनतित िन्दा बढी िुिे छै ि।
१२७. सुहर्स्ताको आधािमा खरिद सभझौताको अन्त्य गदाव ददिु पिे ि ुिािीाः (१) सार्वजनिक
निकायले ऐिको दफा ५९ को उपदफा (४) बमोशजम सार्वजनिक हितको लानग
सुहर्स्ताको

आधािमा

सभझौताको

अन्त्य

गिे कोमा

सभबशन्धत

आपूनतवकताव, निमावण

ु ािी ददिु
व्यर्सायी, पिामिवदाता र्ा सेर्ा प्रदायकलाई दे िाय बमोशजमको िकम िि
ु ािी ददं दा निजले कुिै पेश्की िकम नलएको ििे छ ििे त्यस्तो पेश्की
पिेछ। त्यसिी िि
ु ािी ददिु पिेछाः–
कटाएि मात्र िि
(क)

स्र्ीकायव रुपमा सभपन्न िई सकेको कायव, आपूनतव र्ा सेर्ा र्ापत
ु ािी बााँकी िए सो िि
ु ािी,
गिुव पिे िि

(ख)

खरिद सभझौता बमोशजम सार्वजनिक निकायको प्रयोजिको लानग
उत्पाददत मालसामािको मूल्य, निमावणस्थलमा ल्याइएका निमावण
सामग्री,

(ग)

निमावणस्थलबाट उपकिण िटाउि लाग्िे मिानसर् खचव,

(घ)

निमावणकायवमा मात्र लगाइएका हर्दे िी कमवचािीको स्र्दे ि हफती
खचव, ि

(ङ)

आर्श्यक िए निमावण कायवको सं ििण ि सुििा खचव।

(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि सार्वजनिक निकायले
सार्वजनिक हितको लानग सुहर्स्ताको आधािमा खरिद सभझौता अन्त्य गिव ददएको सूचिा
आपूनतवकतावले प्राप्त गिे को नमनतले सात ददिनित्र नसपमेन्टको लानग तयाि िुिे ि तयाि
िएका मालसामाि त्यस्तो सभझौताका ितव ि मूल्यमा स्र्ीकाि गिुव पिेछ।
(३) उपनियम (२) मा उशल्लशखत मालसामाि बािेक अन्य सामािको सभबन्धमा
सार्वजनिक निकायले दे िाय बमोशजम गिव सक्िेछाः—
(क)

मालसामािको कुिै अंि पूिा गिाई सभझौतामा उशल्लशखत ितव ि
मूल्यमा प्राप्त गिे, र्ा
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(ख)

बााँकी

ििे का

मालसामािको

आपूनतव

आदे ि

िद्ध

गिे

ि

आपूनतवकतावले आंशिक रुपमा तयाि गिे को मालसामाि र्ा सेर्ा ि
सभझौता अन्त्य िुि ु अगार्ै आपूनतवकतावले खरिद गिे को सामग्री र्ा
पाटवपूजाव र्ापत आपसी सिमनतबाट मञ्जुि गरिएको िकम निजलाई
ु ािी गिे।
िि
१२८. खरिद सभझौता उल्लंघि िए प्राप्त िुिे उपचािाः (१) खरिद सभझौतामा आपूनतवकताव, निमावण
व्यर्सायी, पिामिवदाता र्ा सेर्ा प्रदायकले खरिद सभझौताको उल्लं घि गिे मा सार्वजनिक
निकायलाई प्राप्त िुिे उपचाि उल्ले ख गिुव पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको उपचाि ऐिको दफा ५९ मा ले शखएको
अनतरिि दे िाय बमोशजम िुि सक्िेछाः–
(क)

त्रुटीपूण व कायव अस्र्ीकाि गिे,

(ख)

त्रुटीपूण व मालसामाि तत्काल िटाउिे ि सभबशन्धत आपूनतवकताव,
निमावण व्यर्सायी, पिामिवदाता र्ा सेर्ा प्रदायकबाट प्रनतस्थापि
गिव लगाउिे,

(ग)

समयमा कायवसभपादि िुि िसके र्ापतको पूर् व निधावरित िनतपूनतव
प्राप्त गिे,

(घ)

सभझौताको अन्त्य गिे ि सभझौता बमोशजमको काम िगिे
आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, सेर्ा प्रदायक र्ा पिामिवदाताको
खचवमा त्यस्तो कायव सभपन्न गिाउिे,

(ङ)

आिुषाहङ्गक िनतपूनतव ििाउिे, ि

(च)

प्रचनलत कािूि र्ा खरिद सभझौता बमोशजम उपलब्ध िुिे अन्य
उपचाि।
परिच्छे द–१२
हर्र्ाद समाधाि सभबन्धी व्यर्स्था



१२९. हर्र्ाद समाधािाः ऐिको दफा ५८ बमोशजम आपसी सिमनतबाट हर्र्ाद समाधाि गिुव पिे
हर्षय, हर्र्ाद समाधािको लानग निर्ेदि ददिे प्रहिया, आपसी सिमनतको लानग िुिे बैठक
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तथा निणवयिरूको प्रहिया समेत खरिद सभझौतामा उल्लेख गिी त्यस्तो हर्र्ाद समाधाि
गिुव पिेछ।


१३०.

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



१३१.

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



१३२.

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



१३३.

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



१३४.

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



१३५.मध्यस्थको माध्यमद्वािा हर्र्ाद समाधािाः नियम १२९ बमोशजमको प्रहियाद्वािा खरिद
सभझौता कायावन्र्यिको हर्षयमा सार्वजनिक निकाय ि निमावण व्यर्सायी, पिामिवदाता र्ा
सेर्ाप्रदायक बीच उत्पन्न िएको हर्र्ाद आपसी सिमनतर्ाट समाधाि िुि िसकेमा
प्रचनलत कािूि बमोशजम मध्यस्थको माध्यमबाट त्यस्तो हर्र्ाद समाधाि गिे कािबािी
िुरु गिुव पिेछ।

परिच्छे द–१३
पािदशिवता ि आचिण सभबन्धी व्यर्स्था
१३६. खरिद कािबािी सभबन्धी कागजात उपलब्ध गिाउिु पिेाः प्रचनलत कािूि बमोशजम
लेखापिीिण, अिुगमि, अिुसन्धाि र्ा नििीिण गिव अनधकाि प्राप्त निकायले खरिद
कािबािी सभबन्धी कुिै कागजात माग गिे मा सभबशन्धत सार्वजनिक निकायले त्यस्तो
कागजात मिानसर् समयमा उपलव्ध गिाउिु पिेछ।
१३७. खरिद सभझौताको सार्वजनिक सूचिााः



(१) सभबशन्धत सार्वजनिक निकायले खरिद

सभझौता गिे को तीि ददिनित्र दे िायको लागत अिुमाि िएको खरिदको सभबन्धमा
सभझौताकतावको िाम, ठे गािा, सभझौता बमोशजमको कायव, उद्देश्य, िकम, अर्नध लगायत
अन्य आर्श्यक हर्र्िण सहितको सूचिा सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयको हर्द्युतीय
खरिद प्रणालीमा िाख्नु पिेछाः–


चौथो सं िोधिद्वािा खािे ज।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(क)

बीस लाख रुपैयााँ िन्दा बढीको अन्य सेर्ा ि मालसामाि,

(ख)

बीस लाख रुपैयााँ िन्दा बढीको पिामिव सेर्ा,

(ग)

दुई किोि रुपैयााँ िन्दा बढीको सार्वजनिक निमावण।

(२) उपनियम (१) बमोशजमको हर्र्िण सभबशन्धत सार्वजनिक निकायको

र्ेबसाइट िए सो र्ेबसाइटमा समेत िाखी शजल्ला समन्र्य सनमनत, शजल्ला प्रिासि
कायावलय, प्रदे ि ले खा नियन्त्रक कायावलय, शजल्ला कोष तथा ले खा नियन्त्रक कायावलय
तथा सभबशन्धत स्थािीय तिको सूचिा पाटीमा समेत टााँस गिे व्यर्स्था नमलाउिु
पिेछ।
(२क) उपनियम (२) बमोशजमको सूचिा सभबशन्धत सार्वजनिक निकायले



सार्वजनिक निमावणको िकमा निमावणस्थलमा समेत सबैले िेि व ि दे ख्न सहकिे गिी सूचिा
पाटी बिाई िाख्नु पिेछ।
(३) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोशजमको सूचिामा बोलपत्र र्ा
पिामिव सेर्ा मूल्याङ्कि परिणामको अनतरिि बोलपत्र, प्रस्तार् र्ा नसलबन्दी दििाउपत्र
सभबन्धी सूचिा प्रकािि िएको नमनत, समाचािपत्रको िाम, सूचिा सं ख्या, खरिदको हर्षय,
सभझौता गिे बोलपत्रदाता, प्रस्तार्दाता र्ा नसलबन्दी दििाउपत्रदाताको िाम ि ठे गािा ि
सभझौताको मूल्य खुलाउिु पिेछ।
१३८. पिामिवदाताले स्र्ाथव बझाउि ििुिाःे (१) पिामिवदाताले

पिामिव नलिे सार्वजनिक

निकायको सर्ोपरि हित िुिे गिी व्यार्साहयक, र्स्तुगत ि निष्पि पिामिव से र्ा प्रदाि गिुव
पिेछ।
(२) पिामिवदाताले पिामिव सेर्ा प्रदाि गदाव आफ्िो र्तवमाि र्ा िहर्ष्यको अन्य
कामसाँग स्र्ाथव बाशझिे गिी काम गिुव िुाँदैि।
(३) पिामिव सेर्ा सभबन्धी कामको प्रकृनत पिामिवदाताको अन्य कुिै सेर्ाग्रािी
प्रनतको हर्गत र्ा र्तवमाि दाहयत्र्साँग बाशझिे खालको र्ा निजले सभबशन्धत सार्वजनिक
निकायको सर्ोत्तम हित िुिे गिी कायव सभपन्न गिव िसक्िे खालको िएमा निजलाई
पिामिवदाताको रुपमा नियुशि गिव सहकिे छै ि।
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उदाििणाः कुिै आयोजिाको इशन्जनियरिड्ड निजाइि तयाि गिवको लानग नियुि गरिएको
पिामिवदातालाई सोिी आयोजिाको र्ातार्िणीय मूल्याङ्कि गिे पिामिवदाता नियुि गिव र्ा
सिकािी स्र्ानमत्र्को कुिै सं स्थाको निजीकिण सभबन्धी पिामिवदातालाई त्यस्तो सभपशत्त
खरिद गिे खरिदकतावको पिामिवदाता नियुि गिव र्ा निजलाई र्ा निजको िशजकको
िातेदाि र्ा निजको सं स्थाको साझेदािको िाममा त्यस्तो सभपशत्त खरिद गिव अिुमनत ददि
सहकिे

छै ि।
ति टिव की सभझौता र्ा निजाइि ि निमावण सभझौताको िकमा यो व्यर्स्था लागू

िुिे छै ि।
(४) कुिै आयोजिाको लानग मालसामाि उपलब्ध गिाउिे र्ा निमावण कायव गिे
फमव ि त्यससाँग सभबशन्धत अन्य सं स्था र्ा व्यशिले सोिी आयोजिाको लानग पिामिव
सेर्ा प्रदाि गिव ि कुिै योजिा तयाि र्ा कायावन्र्यि गिे कामको लानग नियुि िएको
पिामिवदातृ फमव र्ा सोसाँग सभबशन्धत अन्य सं स्था र्ा व्यशिले त्यस्तो आयोजिाको लानग
मालसामाि आपूनतव गिव सक्िे छै ि।
१३९. प्रलोिि, भ्रष्टाचाि र्ा जालसाजीजन्य व्यर्िािको सूचिााः सार्वजनिक निकायका कुिै
पदानधकािीले निजलाई कुिै बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताले प्रलोिि ददि प्रस्तार् गिे मा र्ा
अन्य कुिै भ्रष्टाचाि र्ा जालसाजीजन्य काम गिे को थािा पाएमा सोको सूचिा त्यस्तो
निकायको प्रमुख र्ा सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयलाई ददिु पिेछ।
१४०. सुपरिर्ेिण ि जााँचबुझ गिव सक्िेाः खरिद कािबािीमा सं लग्ि पदानधकािीले ऐि ि यस
नियमार्लीमा उशल्लशखत कायवहर्नध पालि गिे िगिे को सभबन्धमा तालुक कायावलयले
समय समयमा सुपरिर्ेिण ि जााँचबुझ गिव सक्िेछ।
१४१. कालोसूचीमा

िाख्नेाः

(१)

सार्वजनिक

निकायले

ऐिको

दफा

६३

बमोशजम

कुिै

बोलपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, पिामिवदाता, सेर्ाप्रदायक, आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य
व्यशि, फमव, सं स्था र्ा कभपिीलाई कालोसूचीमा िाख्नु पिे मा त्यस सभबन्धी हर्स्तृत हर्र्िण
ि कािण खुलाई सभबद्ध कागजात सहित सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयलाई ले खी
पठाउिु पिेछ।


(२) उपनियम (१) बमोशजम ले खी आएपनछ सार्वजनिक खरिद अिुगमि

कायावलयले त्यस्तो हर्र्िण, कािण ि कागजातलाई जााँचबुझ गदाव त्यस्तो बोलपत्रदाता,
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प्रस्तार्दाता, पिामिवदाता, सेर्ा प्रदायक, आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यशि, फमव,
सं स्था र्ा कभपिीलाई तत्काल सार्वजनिक खरिदमा िाग नलिबाट िोक लगाउिु पिे
दे शखएमा यस नियम बमोशजमको कालोसूचीमा िाख्ने सभबन्धी प्रहिया पूिा ििएसभमका
लानग ियााँ खरिद कािबािीमा सििागी िुिबाट िोक लगाउि सक्िेछ।
(३) सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले उपनियम (२) बमोशजम िोक
लगाउिे निणवय गिे मा त्यस्तो निणवय िएको सात ददिनित्र सोको सूचिा सभबशन्धत
बोलपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, पिामिवदाता, सेर्ाप्रदायक, आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य
व्यशि, फमव, सं स्था र्ा कभपिीलाई ददईव सार्वजनिक रुपमा सूचिा प्रकािि गिुव पिेछ।
(४) उपनियम (१) बमोशजम ले खी आएपनछ



उपनियम (२) बमोशजम खरिद

कािबािीमा तत्काल िोक लगाउिु पिे अर्स्थामा बािे क सार्वजनिक खरिद अिुगमि
कायावलयले सभबशन्धत बोलपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, पिामिवदाता, सेर्ाप्रदायक, आपूनतवकताव,
निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यशि, फमव, सं स्था र्ा कभपिीलाई त्यसिी प्राप्त हर्र्िण, कािण
ि कागजातको प्रनतनलहप सं लग्ि गिी कालोसूचीमा िाख्नु िपिे आधाििरु िए त्यस्ता
आधाि ि स्पष्टीकिण पेि गिव तीस ददिको अर्नधको नलशखत सूचिा निजको कायावलय र्ा
घिमा पठाउिु पिेछ।


(४क) उपनियम (४) बमोशजमको नलशखत सूचिा निजको कायावलय र्ा घिमा

पठाउाँदा निज फेला िपिे मा सो सभबन्धमा िाहियस्तिको समाचािपत्रमा



...........

सार्वजनिक सूचिा प्रकािि गिुव पिेछ ि त्यसिी सूचिा प्रकािि िएकोमा त्यस्तो सूचिा
िीत पूर्क
व ददएको मानििेछ।
(५) उपनियम (४) बमोशजम सूचिा प्राप्त गिे पनछ सभबशन्धत बोलपत्रदाता,
प्रस्तार्दाता, पिामिवदाता, सेर्ाप्रदायक, आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यशि, फमव,
सं स्था र्ा कभपिीले आफूलाई कालोसूचीमा िाख्नु िपिे कुिै कािण ि आधाि िए सो
खुलाई सभबद्ध कागजात सहित आफ्िो स्पष्टीकिण सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलय
समि पेि गिुव पिेछ।
(६) उपनियम (५) बमोशजम स्पष्टीकिण पेि गदाव सभबशन्धत बोलपत्रदाता,
प्रस्तार्दाता, पिामिवदाता, सेर्ाप्रदायक, आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यशि, फमव,



चौथो सं िोधिद्वािा थप।



छै ठौं सं िोधिद्वािा शझहकएको।
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ु
ु ाई
सं स्था र्ा कभपिीले निज ि सभबशन्धत सार्वजनिक निकायलाई साँगै िाखी सं यि
सुिर्
गिी ददि सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलय समि अिुिोध गिव सक्िेछ।
(७)

ु ाईको लानग अिुिोध िएकोमा ि सार्वजनिक
उपनियम (६) बमोशजम सुिर्

ु ाई गिव उशचत ठािेमा सभबशन्धत सार्वजनिक
खरिद अिुगमि कायावलयले त्यसिी सुिर्
निकाय

ि

बोलपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, पिामिवदाता, सेर्ाप्रदायक, आपूनतवकताव,

निमावण

ु ाई िुिे समय ि स्थाि
व्यर्सायी ि अन्य व्यशि, फमव, सं स्था र्ा कभपिीलाई त्यस्तो सुिर्
बािे नलशखत सूचिा पठाउिु पिेछ।
(८)

उपनियम

(७)

बमोशजमको

सूचिा

प्राप्त

गिे

सार्वजनिक

निकाय

ि

बोलपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, नसलबन्दी दििाउपत्रदाता, पिामिवदाता, सेर्ाप्रदायक, आपूनतवकताव,
निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यशि, फमव, सं स्था र्ा कभपिी सोिी उपनियममा तोहकएको
अर्नधनित्र सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयमा उपशस्थत िुि ु पिेछ।
(९) उपनियम (८) बमोशजमको अर्नधमा दुर्ै पि उपशस्थत िएमा सार्वजनिक
खरिद अिुगमि कायावलयले दुबै पिलाई आ–आफ्िा नलशखत र्ा मौशखक स्पष्टीकिण ि
ििाई िाख्ने मौका ददिु पिेछ।
ु ाई िोहकिे छै ि।
ति कुिै पि उपशस्थत ििएको कािणबाट मात्र सुिर्
ु ाई िएकोमा सो सुिर्
ु ाई उपि समेत हर्चाि
(१०) उपनियम (९) बमोशजम सुिर्
ु ाई ििएकोमा सार्वजनिक निकाय ि सभबशन्धत बोलपत्रदाता, प्रस्तार्दाता,
गिी ि सुिर्
पिामिवदाता, सेर्ाप्रदायक, आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यशि, फमव, सं स्था र्ा
कभपिीले पेि गिे को कागजातको आधािमा सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले
निजलाई कालोसूचीमा िाख्ने र्ा ििाख्ने निणवय गिुव पिेछ।
(११) सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले उपनियम (१०) बमोशजम निणवय
गदाव कालोसूचीमा िाख्ने निणवय गिे मा सोको जािकािी सभबशन्धत सार्वजनिक निकाय ि
बोलपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, पिामिवदाता, सेर्ाप्रदायक, आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य
व्यशि, फमव, सं स्था र्ा कभपिीलाई नलशखत रुपमा ददईव िाहियस्तिको समाचािपत्रमा
प्रकािि गिुव पिेछ।
(१२) उपनियम (११) बमोशजम निणवय गदाव सार्वजनिक खरिद अिुगमि
कायावलयले कालोसूचीमा ििाख्ने निणवय गिे मा उपनियम (२) बमोशजम िोक लगाइएको
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ििेछ ििे त्यस्तो िोक स्र्ताः िट्िेछ ि सोको व्यिोिा सो कायावलयले सार्वजनिक रुपमा
प्रकािि गिुव पिेछ।
(१३) उपनियम (१०) बमोशजम निणवय गदाव उपनियम (२) बमोशजम िोक
लगाइएको

बोलपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, पिामिवदाता, सेर्ाप्रदायक, आपूनतवकताव, निमावण

व्यर्सायी र्ा अन्य व्यशि, फमव, सं स्था र्ा कभपिीलाई कालोसूचीमा िाख्ने निणवय िएमा
निजलाई कालोसूचीमा िाख्ने समय गणिा गदाव त्यसिी िोक लगाइएको समयदे शख गणिा
गिुव पिेछ।
(१४)

सार्वजनिक

खरिद

अिुगमि

कायावलयले

यस

नियमार्ली

बमोशजम

कालोसूचीमा िाख्ने कािबािी सो सभबन्धी अिुिोध प्राप्त िएको नमनतले छ महििानित्र गिी
सक्िु पिेछ।
(१५)

यो

नियमार्ली

प्रािभि

िुि ु अशघ

कुिै

सार्वजनिक

निकायले

कुिै

बोलपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, नसलबन्दी दििाउपत्रदाता, पिामिवदाता, सेर्ाप्रदायक, आपूनतवकताव,
निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यशि, फमव, सं स्था र्ा कभपिीलाई कालोसूचीमा िाखेको र्ा
िाख्ने निणवय गिे को िएमा त्यस्तो निकायले सो कुिाको जािकािी यो नियमार्ली प्रािभि
िएको तीस ददिनित्र सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयलाई पठाउिु पिेछ।
१४१क .कालोसूचीको निणवय कायावन्र्यि सभबन्धी हर्िेष व्यर्स्थााः सार्वजनिक खरिद



अिुगमि कायावलयले नियम १४१ बमोशजम कालोसूचीमा िाखेको निणवय उपि कुिै
बोलपत्रदाताले दायि गिे को निर्ेदिको आधािमा कुिै अदालतबाट आदे ि जािी िई
कालोसूचीमा

िाख्िे

निणवय

स्थगि

िएकोमा

त्यसिी

कालोसूचीमा

िाख्िे

निणवय

अदालतबाट बदि िएको अर्स्थामा बािेक त्यस्तो आदे ि खािे ज िएमा सोको जािकािी
प्राप्त िएपनछ सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले आफूले पहिले कालोसूचीमा िाख्िे
निणवय गिे को नमनतदे शख सो आदे ि अिुसाि कालोसूचीमा िाख्िे निणवय स्थगि िुि ु
अशघसभम निज बोलपत्रदातालाई बोलपत्रको कािबािीमा िाग नलि निषेध गरिएको अर्नध
कटाई बााँकी िििे अर्नधको हिसाब गिी बााँकी अर्नधको लानग पूर् व निणवय बमोशजम
कालोसूचीको निणवय कायावन्र्यि गिुव पिेछ।
१४२. कालोसूचीबाट फुकुर्ा गिेाः (१) सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले ऐिको दफा ६३
बमोशजम



कालोसूचीमा

ििेका

बोलपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, पिामिवदाता, सेर्ा

बाह्रौँ सं िोधिद्वािा थप ।
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आपूनतवकताव निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यशि, फमव, सं स्था र्ा कभपिीलाई कालोसूचीबाट
फुकुर्ा गिे सभबन्धमा मापदण्ि तयाि गिुव पिेछ।
(२)

उपनियम

(१)

बमोशजम

मापदण्ि

अिुसाि

कालोसूचीमा

ििे का

कुिै

बोलपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, पिामिवदाता, सेर्ा प्रदायक, आपूनतवकताव निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य
व्यशि, फमव, सं स्था र्ा कभपिीलाई कालोसूचीबाट फुकुर्ा गिुव पिे िएमा सोिी मापदण्ि
अिुसाि सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले फुकुर्ा गिुव पिेछ।
१४३. अनिलेख िाख्नु पिेाः सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले यस नियमार्ली बमोशजम
बोलपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, पिामिवदाता, सेर्ाप्रदायक, आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य
व्यशि, फमव, सं स्था र्ा कभपिीलाई खरिद कािबािीमा िाग नलि िोक लगाएको, त्यस्तो
िोक स्र्ताः िटे को, कालोसूचीमा िाखेको ि कालोसूचीबाट फुकुर्ा गिे को कुिाको
अद्यार्नधक अनिलेख आफ्िो कायावलय ि र्ेि साईटमा िाख्नु पिेछ।
परिच्छे द–१४
खरिद कायवको अिुगमि सभबन्धी व्यर्स्था
१४४. सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयको काम, कतवव्य ि अनधकािाः ऐिको दफा ६५ मा
उशल्लशखत काम, कतवव्य ि अनधकािको अनतरिि सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयको
काम, कतवव्य ि अनधकाि दे िाय बमोशजम िुिेछाः–
(क)

सभबशन्धत सार्वजनिक निकायको खरिद कािबािीको अर्लोकि भ्रमण गिी
र्ा सार्वजनिक निकायबाट खरिद हियाकलाप सभबन्धी प्रनतर्ेदि ि
जािकािीिरु माग गिी सार्वजनिक खरिद कायवको अिुगमि गिे,

(ख)

खरिद हियाकलाप सभबन्धी प्रनतर्ेदिमा समार्ेि गिुव पिे जािकािी,
त्याङ्क ि त्यस्तो प्रनतर्ेदि पेि गिुव पिे

समयार्नधका सभबन्धमा

सार्वजनिक निकायलाई निदे िि ददिे,
(ग)

सार्वजनिक निकायलाई खरिद कािबािी सञ्चालि गिव ि बोलपत्रदाता,
प्रस्तार्दाता, नसलबन्दी दििाउपत्रदाता आपूनतवकतावलाई खरिद कािबािीमा
सििागी िुि सियोग िुिे हकनसमका कायविमिरु सञ्चालि गिे,

(घ)

खरिद कािबािीलाई सिल ि सिज बिाउिे,
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(ङ)

केन्रीय िाटा बैङ्कको स्थापिा गिी खरिद सभझौता कायावन्र्यि सभबन्धी
कायवसभपादिको अनिलेख िाख्ने,

(च)

सार्वजनिक खरिद सभबन्धी जािकािी प्रर्ाि गिे तरिकाको हर्कास गिे,

(छ)

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधाि गिवको लानग अन्य दे िको खरिद
कािबािी सभबन्धी िीनत, कािूि, अिुिर् ि अभ्यासको बािे मा अध्ययि
अिुसन्धाि गिे,

(ज)

सार्वजनिक निकायमा खरिद सभबन्धी िमता र्ा दिता ि व्यर्साहयक
कायवकुिलता िएका कमवचािीको व्यर्स्थाको लानग योजिा तयाि गिे,

(झ)

खण्ि (ज) बमोशजमको योजिा अिुसाि सार्वजनिक निकायका खरिद
एकाई, मूल्याङ्कि सनमनत ि सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयमा नियुि
िुिे व्यशिले आर्श्यक दिता ि व्यार्साहयक कायवकुिलता पूिा गिे
िगिे को यहकि गिे,

(ञ)

सार्वजनिक निकायको प्रमुख, त्यस्तो निकायको खरिद एकाईका कमवचािी,
बोलपत्र मूल्याङ्कि सनमनतका सदस्यको काम, कतवव्य ि अनधकाि तथा
उत्तिदाहयत्र्को हर्र्िण तयाि गिे,



(ञ१) पुििार्लोकि सनमनतको निणवय कायावन्र्यिको अिुगमि गिी प्रधािमन्त्री
तथा मशन्त्रपरिषद्को कायावलय समि प्रनतर्ेदि पेि गिे,

(ट)

सार्वजनिक निकायको खरिद कायवमा सं लग्ि कमवचािीको पेिागत दिता
अनिर्ृहद्ध गिव आर्श्यक पिे तालीम कायविमिरु सञ्चालि गिव सियोग
पुि ्याउिे, ि

(ठ)

कमवचािीको पेिागत दिता अनिर्ृहद्ध गिव आर्श्यक पिे तालीम कायविम
सञ्चालि गिे।
परिच्छे द–१५
हर्हर्ध

१४५. हर्िेष परिशस्थनतमा खरिद गिे सभबन्धी व्यर्स्थााः (१) ऐिको दफा ६६ बमोशजम खरिद
गदाव सार्वजनिक निकायले खरिदको आर्श्यकताको नलशखत हर्र्िण, गुणस्ति, परिमाण, ितव


चौथो सं िोधिद्वािा थप।
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ि कायव सभपन्न गिे अर्नध जस्ता हर्र्िण तयाि गिी आकशस्मक परिशस्थनतको सामिा गिव
आर्श्यक परिमाण ि समयार्नधका लानग मात्र यथासभिर् प्रनतस्पधाव गिाई र्ा एउटा मात्र
निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, पिामिवदाता र्ा से र्ा प्रदायकसाँग नलशखत दििाउ र्ा प्रस्तार्
नलई स्र्च्छ ि उशचत मूल्यको लानग र्ाताव गिी खरिद गिुव पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम खरिद गरिएको िएमा दे िायका कुिा खुल्िे
कागजात नियम १४९ बमोशजमको अनिलेखमा िाख्नु पिेछाः–
(क)

हर्िेष परिशस्थनत सभबन्धी हर्र्िण,

(ख)

तत्काल खरिद िगदाव सार्वजनिक सुििा, हित तथा सामुदाहयक
स्र्ास््यमा पिे सं कट,

(ग)

खरिदका अन्य हर्नध अपिाउि िसहकिे कािण ि आधाि।

(३) उपनियम (१) बमोशजम सार्वजनिक निकायले दि लाख रुपैंयााँ िन्दा बढी
िकमको खरिद गिे को िएमा त्यस्तो निकायले त्यसिी खरिद िएको हर्र्िणको सार्वजनिक
सूचिा प्रकािि गिुव पिेछ ि सोको जािकािी सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयलाई
पठाउिु पिेछ।


(३क) उपनियम (१) बमोशजमको कायावलय स्थापिा िई िसकेको अर्स्थामा

ऐिको दफा २ को खण्ि (ख) को उपखण्ि (१) बमोशजमको केन्रीय स्तिका
सार्वजनिक

निकायले

खुला

बोलपत्रको

माध्यमद्वािा

सं िचिात्मक

सभझौता

गिी

अत्यार्श्यक औषधीजन्य मालसामाि तथा कायावलय सं चालिको लागी आर्श्यक पिे
मसलन्द र्ा स्टे िििी खरिद गिव सक्िेछ। यस्तो खरिद कािर्ािीको बोलपत्र सभबशन्ध
कागजात तथा सं िचिात्मक खरिद सभझौताको िमुिा सार्वजनिक खरिद अिुगमि
कायावलयबाट स्र्ीकृत िए बमोशजम िुिेछ।


१४५क. सिकािी खरिद सेर्ा कायावलयको स्थापिााः (१) यस नियमार्लीमा अन्यत्र जुिसुकै
कुिा ले शखएको िए तापनि ऐिको दफा २ को खण्ि (ख) को उपखण्ि (१) बमोशजमका
सार्वजनिक निकायलाई आपूनतवकताव छिौट तथा मालसामाि खरिदमा सियोग गिव िेपाल
सिकािले केशन्रयस्तिमा एक सिकािी खरिद सेर्ा कायावलयको स्थापिा गिव सक्िेछ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप।



तेस्रो सं िोधिद्वािा थप।
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(२) िेपाल सिकािले िेपाल िाजपत्रमा सूचिा प्रकािि गिी तोकेको मालसामाि
ऐिको दफा २ को खण्ि (ख) को उपखण्ि (१) बमोशजमका सार्वजनिक निकायिरुले
उपनियम (१) बमोशजम स्थापिा िएको सिकािी खरिद सेर्ा कायावलयसाँग समझदािी गिी
सो कायावलयले छिौट गिे को आपूनतवकतावबाट खरिद गिुव पिेछ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम स्थापिा िएको कायावलयको काम दे िाय बमोशजम
िुिेछाः–
(क)

ऐिको दफा २ को खण्ि (ख) को उपखण्ि (१) बमोशजमका
सार्वजनिक निकायिरुबाट मालसामािको प्रकाि, गुणस्ति, परिमाण
सभबन्धी हर्र्िण, मालसामाि आर्श्यक पिे समय तथा बजेट
व्यर्स्था सभबन्धी हर्र्िण सहितको खरिद माग सं कलि गिे ि
समझदािी गिे,

(ख)

खरिद मागको हर्श्लेषण गिी मालसामािको खरिदको हर्र्िण
(स्पेनसहफकेिि), लागत अिुमाि तयाि तथा बोलपत्र सभबन्धी
कागजात तयाि गिे,

(ग)

बोलपत्र आव्िाि गिी आपूनतवकताव छिौट गिे,

(घ)

आपूनतवकतावसाँग िएको खरिद ितव बमोशजम खरिद गिव सभबशन्धत
सार्वजनिक निकायलाई सूचिा ददिे।

(४)

सिकािी

खरिद

सेर्ा

सञ्चालिका

लानग

सार्वजनिक

खरिद

अिुगमि

कायावलयले छु ट्टै खरिद निदे शिका जािी गिुव पिेछ।
(५) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुिा ले शखएको िए तापनि उपनियम (१)
बमोशजम स्थापिा िएको कायावलयले निधाविण गिे को मूल्यिन्दा बजाि मूल्य सस्तो िएमा
बजािबाट खरिद गिव यस नियममा ले शखएको कुिै कुिाले बाधा पािे छै ि।
¥

१४५ख. ..................



१४६. हर्द्युतीय संचाि माध्यमको प्रयोगाः (१) सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले ऐिको
दफा ६९ को प्रयोजिको लानग एउटा मात्र पोटवल िििे गिी हर्द्युतीय खरिद प्रणालीको
स्थापिा, सञ्चालि ि व्यर्स्थापि गिेछ।

¥

सातौ सं िोधिद्वािा खािे ज।
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(२) ....................

(३) सार्वजनिक निकायले खरिद कायव गदाव उपनियम (१) बमोशजम स्थापिा
िएको हर्द्युतीय खरिद प्रणालीको पोटवलमा दताव िई खरिद कािबािी सञ्चालि गिुव
पिेछ।
(४) सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले हर्द्युतीय खरिद प्रणालीबाट िुिे
खरिदको कायवहर्नध, प्रणाली ि यसका अन्तिनिहित नसद्धान्त समय समयमा जािी गिेछ।
१४७. मूल्याङ्कि सनमनताः (१) ऐिको दफा ७१ बमोशजमको मूल्याङ्कि सनमनतको गठि दे िाय
बमोशजम िुिेछाः–
(क) सार्वजनिक निकायका प्रमुख र्ा निजले तोकेको र्रिष्ठ अनधकृत
(सभिर् िएसभम प्राहर्नधक कमवचािी)

– अध्यि

(ख) सभबशन्धत सार्वजनिक निकायको आनथवक प्रिासि िाखा प्रमुख – सदस्य
(ग) हर्षयसाँग सभबशन्धत प्राहर्नधक हर्िेषज्ञ
(सभिर् िएसभम अनधकृतस्ति)

– सदस्य

(घ) सार्वजनिक निकायमा कािूि अनधकृतको दिबन्दी ििे को िए
सो सार्वजनिक निकायको कािूि अनधकृत

– सदस्य

(२) खरिद एकाईको प्रमुखले उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतको सशचर्को
रुपमा काम गिेछ।
(३)

उपनियम

(१)

बमोशजमको

मूल्याङ्कि

सनमनतले

सार्वजनिक

निकायका

प्रमुखको स्र्ीकृनत नलई सिकािी र्ा गैि सिकािी िेत्रका हर्षय हर्िेषज्ञलाई आफ्िो
बैठकमा आमन्त्रण गिव सक्िेछ।
(४) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतलाई पिामिवदाताको सियोग आर्श्यक
िएमा स्र्ीकृत कायविम ि बजेटको अधीिमा ििी सार्वजनिक निकायले ऐि ि यस
नियमार्लीको कायवहर्नध अपिाई पिामिवदाता नियुि गिी ददि सक्िेछ।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



छै ठौं सं िोधिद्वािा शझहकएको।
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(५) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतले दििाउपत्र, बोलपत्र र्ा प्रस्तार् मूल्याङ्कि
गिे काममा आफूलाई सियोग गिव उपसनमनत गठि गिव सक्िेछ।
(६) मूल्याङ्कि सनमनतको सशचर्ले सनमनतको बैठकको माइन्यू ट तयाि गिी िाख्नु
पिेछ ि सनमनतमा छलफल िएका सभपूण व हर्षयको फाईल खिा गिी िाख्नु पिेछ।
(७) मूल्याङ्कि सनमनतले आफ्िो कायवहर्नध आफै निधाविण गिव सक्िेछ।
(८) मूल्याङ्कि सनमनतले यस नियममा उल्लेख िए बमोशजम सार्वजनिक निकायको
प्रमुख समि मूल्याङ्कि प्रनतर्ेदि पेि गिुव पिेछ।
१४८. दििे ट निधाविण सनमनताः



(१) प्रत्येक शजल्लामा पूिै शजल्लाििी र्ा शजल्लाको कुिै िागमा

छु ट्टै लागू िुिे गिी निमावण सामग्री ि ढु र्ािीको दििे ट, मेशिि तथा उपकिणको िािा ि
कामदािको ज्याला निशित गिव दे िायका सदस्यिरु ििे को दििे ट निधाविण सनमनत
िििेछाः–
(क) प्रमुख शजल्ला अनधकािी

– अध्यि

(ख) शजल्ला समन्र्य सनमनतले तोकेको शजल्ला समन्र्य सनमनतको
सदस्य एक जिा

– सदस्य

(ग) शजल्ला समन्र्य अनधकािी

– सदस्य

(घ) प्रमुख, कोष तथा ले खा नियन्त्रक कायावलय

– सदस्य

(ङ) प्रनतनिनध, िेपाल निमावण व्यर्सायी मिासं घ

– सदस्य

(च) प्रनतनिनध, उद्योग र्ाशणज्य सं घ

– सदस्य

(छ) प्रमुख शजल्ला अनधकािीले तोकेको प्राहर्नधक कमवचािी

– सदस्य–सशचर्

(२) दििे ट निधाविण सनमनतले निमावण सामग्री र्ा ढु र्ािीको दििे ट निधाविण गदाव
प्रचनलत बजाि दिको आधािमा निधाविण गिुव पिेछ। यसिी निधाविण गरििे दििे ट



असाि

मसान्तनित्र निधाविण गिी सक्िु पिेछ।
ति कुिै आनथवक र्षवमा निमावण सामग्री र्ा ढु र्ािीको दििे ट साहर्क मूल्यमा दि
प्रनतित िन्दा बढी बढ्ि गएमा सनमनतले सोिी बमोशजम निधाविण गिव सक्िेछ।



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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(२क) यस नियम बमोशजम दििे ट निधाविण गदाव सो शजल्लासं ग नसमािा जोनिएका



शजल्लाको दििे ट निधाविण सनमनतले निधाविण गिे को दििे ट समेतलाई आधाि नलिु पिेछ।
(३) दििे ट निधाविण सनमनतले प्रत्येक र्षव शजल्लामा चलि चल्तीमा ििे का ढु र्ािी
साधिको ढु र्ािी दि समेत तोहकददिु पिेछ।
(४) यस नियम बमोशजम निधावरित दििे टको सूचिा सभबशन्धत प्रमुख शजल्ला
अनधकािीले आफ्िो शजल्लानित्रका सबै कायावलयिरुमा पठाई सोको जिाउ सार्वजनिक
खरिद अिुगमि कायावलय, मिाले खा पिीिकको कायावलय ि सभबशन्धत कोष तथा ले खा
नियन्त्रक कायावलयलाई ददिु पिेछ।
(५) दििे ट निधाविण सनमनतको बैठक सभबन्धी कायवहर्नध सनमनत आफैले निधाविण
गिे बमोशजम िुिेछ।
१४९. खरिद कािबािीको अनिलेखाः (१) सार्वजनिक निकायले ििे क खरिद कािबािीको निशभत
छु ट्टै फाइल खिा गिी िाख्नु पिेछ।
(२) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोशजमको फाइलमा अन्य कागजातका
अनतरिि दे िायका कागजातिरु िाख्नु पिेछाः–
(क)

सभझौता फाइलको पं शजका,

(ख)

बोलपत्र र्ा पूर् व योग्यताको लानग गरिएको आह्वािको सूचिा,

(ग)

बोलपत्र, पूर् व योग्यता र्ा प्रस्तार् आह्वाि सभबन्धी कागजातिरु,

(घ)

बोलपत्र सभबन्धी कागजात, पूर् व योग्यता सभबन्धी कागजात र्ा
प्रस्तार् सभबन्धी कागजात सभबन्धमा बोलपत्रदाताले स्पष्टीकिणको
लानग गिे को अिुिोध ि सो सभबन्धमा सार्वजनिक निकायले सबै
सििागी बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातािरुलाई पठाएको जर्ाफ,

(ङ)

बोलपत्रदाता र्ा पिामिवदातासाँग गरिएको बोलपत्र पेि गिुव पूर्क
व ो
बैठकको

माइन्यू ट

प्रनतनलहप

सबै

ि

सार्वजनिक

सििागी

पठाएको प्रमाण,
(च)


बोलपत्र खोल्दाको माइन्यू ट,

छै ठौं सं िोधिद्वािा थप।
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(छ)

बोलपत्रको मूल प्रनत,

(ज)

बोलपत्र मूल्याङ्कि सनमनतले बोलपत्र मूल्याङ्किको नसलनसलामा
बोलपत्रदाता

र्ा

प्रस्तार्दातालाई

सोधेको

प्रश्न

ि

सभबशन्धत

बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताबाट सार्वजनिक निकायलाई पठाएको
जर्ाफ,
(झ)

पूर् व योग्य िएका बोलपत्रदाताको योग्यता मूल्याङ्किको प्रनतर्ेदि,

(ञ)

पूर् व योग्य बोलपत्रदाताको सूची,

(ट)

र्ाताव गरिएको िए सोको माइन्यू ट,

(ठ)

सफल बोलपत्रदातालाई पठाइएको स्र्ीकृनतको प्रािशभिक सूचिाको
प्रनतनलहप,

(ि)

असफल बोलपत्रदातािरुलाई पठाइएको सूचिाको प्रनतनलहप,

(ढ)

खरिद सभबन्धमा प्रकाशित सबै सूचिा,

(ण)

सार्वजनिक निकायका प्रमुख समि ि पुििार्लोकि सनमनत समि
ददएको

निर्ेदि

ि

सोका

सभबन्धमा

सभबशन्धत

सार्वजनिक

निकायले पेि गिे को िाय प्रनतहिया, जािकािी तथा सो सभबन्धमा
िएको निणवय,
(त)

खरिद सभझौता,

(थ)

प्रगनत प्रनतर्ेदि, इन्भ्र्ाइस ि नििीिण प्रनतर्ेदि जस्ता खरिद
सभझौताको कायावन्र्यिसाँग सभबशन्धत कागजात,

(द)

खरिद सभझौतामा सं िोधि गरिएको िए सो सभबन्धी कागजात,

(ध)

मालसामाि प्रानप्त, नििीिण ि स्र्ीकृनत लगायतका कागजात,

(ि)

निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, पिामिवदाता र्ा से र्ा प्रदायकसाँग
िएका सभपूण व पत्राचाि,

(प)

सब–कन्रयाक्टिको अिुिोध ि सो सभबन्धमा सार्वजनिक निकायले
ददएको जर्ाफ,

(फ)

मूल्याङ्कि प्रनतर्ेदि ि सोसाँग सभबशन्धत सभपूण व कागजात, ि
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(ब)

खरिद सभझौता सभबन्धी हर्र्ाद समाधाि गिव िएको कािबािीसाँग
सभबशन्धत कागजात।

(३) उपनियम (१) बमोशजमको अनिलेख खरिद कािबािी टुं गो लागेको कभतीमा
सात र्षवसभम सुिशित िाख्नु पिेछ।
(४) यस नियम बमोशजम अनिले ख िाख्दा यस नियमार्लीमा त्यस्तो अनिले खको
ढााँचा निधाविण गरिएकोमा सोिी बमोशजम ि ढााँचा निधाविण ििएकोमा सार्वजनिक खरिद
अिुगमि कायावलयले निधाविण गिे को ढााँचा बमोशजम िाख्नु पिेछ।
(५) यस नियम बमोशजम अनिले ख िाख्दा सार्वजनिक निकायले प्रत्येक िौनतक
सभपनतको अनिले ख िाख्नु पिेछ।
(६) उपनियम (५) बमोशजम अनिलेख िाख्दा त्यस्तो सभपनतको मूल्य पचास लाख
रुपैंयााँिन्दा बढी ििेछ ििे सो सभपनतको लागत मूल्य, ह्रासकट्टी ि ममवत सभिाि खचव
सहितको हर्र्िण खुलाउिु पिेछ।
)६क (सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले खरिद सभझौताको अनिले ख िाख्ने



प्रयोजिको लानग हर्द्युतीय अनिले ख प्रणाली स्थापिा गिुव पिेछ।
)६ख (सार्वजनिक निकायले निमावणसाँग सभबशन्धत खरिद सभझौता गिे पनछ सोको



सं शिप्त हर्र्िण प्रमाशणत गिी उपनियम )६क (बमोशजम स्थापिा िएको हर्द्युतीय
प्रणालीमा प्रहर्हष्ट गिुव

पिेछ ।

)६ग (उपनियम )६क (बमोशजम हर्द्युतीय प्रणाली तयाि ििएसभमको लानग



सार्वजनिक निकायले उपनियम )६ख (बमोशजमको हर्र्िण आफ्िो कायावलयमा अनिले ख
िाखी त्यस्तो हर्र्िण सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयमा पठाउिु पिेछ।


(७) सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको माध्यमबाट गरििे खरिद कायवको सभझौता

कायावन्र्यि िई सकेपनछ सो कायव सभपन्न िएको सं शिप्त हर्र्िण प्रमाशणत गिी सभबशन्धत
सार्वजनिक निकाय र्ा सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयको र्ेबसाइटमा िाखी
सार्वजनिक गिुव पिेछ।



एघािौं सं िोधिद्वािा थप।



चौथो सं िोधिद्वािा थप।
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१४९क. सूचीकृत व्यशिलाई प्राथनमकता ददिेाः सभबशन्धत निमावण व्यर्सायीले निमावण कायवको



लानग प्रचनलत कािूि बमोशजम िोजगाि सेर्ा केन्रमा सूचीकृत िएका व्यशिलाई
प्राथनमकता ददिु पिेछ।

१५०. अनधकाि प्रत्यायोजिाः (१) ऐि ि यस नियमार्लीमा व्यर्स्था िएका लागत अिुमाि
सं िोधि गिे , खरिद सभझौता सं िोधि गिे , खरिद सभझौताको भयाद थप गिे ि िेरिएिि
आदे ि गिे अनधकाि प्रत्यायोजि गिव सहकिे छै ि।
(२) उपनियम (१) मा उशल्लशखत अनधकाििरु बािे क यस नियमार्ली बमोशजम
व्यर्स्था िएका अरु अनधकाििरु सो अनधकाि प्रयोग गिे अनधकाि प्राप्त अनधकािीले
आफू मुनिको कुिै अनधकृतलाई प्रत्यायोजि गिव सक्िेछ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम प्रत्यायोजि िएको अनधकािका सभबन्धमा त्यसिी
अनधकाि प्रत्यायोजि गिे अनधकािीको उत्तिदाहयत्र् िहििििेछ।
(४) उपनियम (२) बमोशजम अनधकाि प्रत्यायोजि गिे अनधकािीले आफूले
प्रत्यायोजि

गिे को

अनधकाि

बमोशजम

िए

गिे का

कामको

सभबन्धमा

सभबशन्धत

अनधकािीबाट समय समयमा आर्श्यक जािकािी नलई िाख्नु पिेछ।
१५१. ढााँचा तोक्ि सक्िेाः सार्वजनिक अिुगमि कायावलयको नसफारिसमा िेपाल सिकािले िेपाल
िाजपत्रमा सूचिा प्रकािि गिी मालसामािको लागत अिुमाि, पिामिव सेर्ाको लागत
अिुमाि, अन्य सेर्ाको लागत अिुमाि लगायत यस नियमार्ली बमोशजमको कुिै हर्षयको
ढााँचा तोक्ि सक्िेछ।
१५२. अिुसूचीमा

िेिफेि र्ा थपघट

िेपाल सिकािले िेपाल िाजपत्रमा सूचिा प्रकािि गिी

अिुसूचीमा आर्श्यक थपघट र्ा िेिफेि गिव सक्िेछ।
१५३. खािे जी तथा बचाउाः (१) आनथवक प्रिासि सभबन्धी नियमार्ली, २०५६ को परिच्छे द–७,
८, १३ ि १७ खािे ज गरिएका छि्।
(२) उपनियम (१) बमोशजम खािे ज गरिएका व्यर्स्था बमोशजम िए गिे का काम
कािबािी यसै नियमार्ली बमोशजम िए गिे को मानििेछ।



िर्ौं सं िोधिद्वािा थप।
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अिुसूची–१

(नियम १० को उपनियम (७) संग सभबशन्धत)
निमावण कायवको लागत अिुमािको ढााँचा

(क)

आइटमको दििे ट निकाल्िे तरिकााः
श्रनमकिरुको खचव ..................................................................... (क)
निमावण सामाग्रीको खचव .............................................................. (ख)
याशन्त्रक उपकिणको िािा (तै ल्य पदाथव सहित)................................... (ग)
आइटमको दििे ट (क + ख + ग) = (घ)
बोलपत्रदाताको ओिििेि (घ को १५ प्रनतित) = ०.१५ × (घ)
जभमा दििे ट (ङ) = १.१५ × (घ)

(ख)
ि.सं .

लागत अिुमाि निकाल्िे तरिकााः
आइटम

एकाइ

आइटमको

आइटमको

आइटमको

जभमा दििे ट

जभमा परिमाण

जभमा खचव

१

आइटम (१)

(च)

(ट)

(च) × (ट)

२

आइटम (२)

(छ)

(ठ)

(छ) × (ठ)

३

आइटम (३)

(ज)

(ि)

(ज) × (ि)

...

इत्यादद

जोि (र्) = (च × ट + छ × ठ + ज × ि + .....)
र्कव चाजव स्टाफ खचव – (र्) को २ प्रनतित = ०.०२० × (र्)


छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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सािानतिा अन्य खचव – (र्) को २ प्रनतित = ०.०२० × (र्)
जभमा लागत अिुमाि अङ्क (त) = १.०४ × (र्)
रष्टव्याः
(क)

बोलपत्रको अङ्कलाई तुलिा गदाव लागत अिुमाि अङ्क (र्) लाई मानििु पिेछ।

(ख)

उपयुि
व अिुसाि लागत अिुमाि तयाि गरिसकेपनछ आयोजिा ⁄ कायविमको बजेट
ब्यर्स्थापिको लानग आर्श्यकता अिुसाि लागत अिुमािमा मूल्य समायोजि
कशन्टन्जेन्सी बापत दि प्रनतितले ि हफशजकल कशन्टन्जेन्सी बापत दि प्रनतितले
आयोजिा ⁄ कायविमको जभमा लागतमा थप गिुव पिेछ।

(ग)

र्कव चाजव, स्टाफ खचव, सािानतिा अन्य खचव ि हफशजकल कशन्टन्जेन्सी खचव गिे
सन्दिवमा सभबशन्धत मन्त्रालय र्ा केन्रीय निकायबाट कायवहर्नध स्र्ीकृत गिाई
गिुव पिेछ।

(घ)

आयोजिा ⁄ कायविमको लागत अिुमाि स्र्ीकृनत ि खरिद हर्नध छिौट गिे
प्रयोजिका लानग जोि (र्) मा मूल्य अनिर्ृहद्ध कि ि हर्निन्न कशन्टन्जेन्सीिरु
जोिी िुि आउिे कुल लागत अिुमािलाई मानििेछ।
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अिुसूची–१क.

ाँ सभबशन्धत)
(नियम १२ को उपनियम (४) सग
पिामिव सेर्ाको लागत अिुमािको ढााँचा
सेर्ा खचव िीषवक (क)

एकाइ

िीषवकको प्रनत

िीषवकको जभमा

िीषवकको जभमा

(ख)

इकाइ दि (ग)

परिमाण (घ)

लागत (ङ)

िीषवक (१)

(ङ१) =(ग×घ)

जििशिको पारिश्रनमक(ङ१)
िीषवक (२)

(ङ२) =(ग×घ)

भ्रमण, बसोबास, मालसामाि र्ा
उपकिण र्ा सेर्ा लगायतका
सोधििाव िुिे खचव (ङ२)
िीषवक (३)

(ङ३) =(ग×घ)

तानलम, गोष्ठी, कागजात छपाई
र्ा अिुर्ाद लगायतका अन्य
फुटकि खचव (ङ३)

जभमा लागत अिुमाि (च)

(च) =
(ङ१)+(ङ२)+(ङ
३)

कायावलयको व्यर्स्थापि खचव

(छ)

(चाि प्रनतित) (छ)

=(च×०.०४)

कूल लागत अिुमाि अङ्क (ज)

(ज) =(च+छ)



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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रष्टव्याः
(क)

बोलपत्रको तुलिाको लानग जभमा लागत अिुमाि अङ्क (च) िुिेछ।

(ख)

पारिश्रनमक खचव (ङ१), सोधििाव िुिे खचव (ङ२) ि अन्य फुटकि खचव (ङ३) को
हर्स्तृत हर्र्िण तयाि गिी यस लागत अिुमाि फािामको साथमा िाखी प्रस्तुत
गिुव पिेछ।

(ग)

उपयुि
व
अिुसाि लागत अिुमाि तयाि गरिसकेपनछ बजेट व्यर्स्थापिको लानग
आर्श्यकता अिुसाि जभमा लागत अिुमािमा मूल्य समायोजि कशन्टन्जेन्सी बापत
दि प्रनतितले, हर्निन्न कि बापत दि प्रनतितले ि मूल्य अनिर्ृहद्ध कि िकम
समेत थप गिी कूल लागत अिुमाि अङ्क कायम गिुव पिेछ।

(घ)

पिामिव सेर्ाको लागत अिुमाि स्र्ीकृती ि खरिद हर्नध छिौट गिे प्रयोजिका
लानग जोि (च) मा मूल्य अनिर्ृहद्ध कि ि हर्निन्न कशन्टजेन्सीिरु तथा
कायावलयको व्यर्स्थापि खचव जोिी िुि आउिे कुल लागत अिुमािलाई
मानििेछ।

(ङ)

कायावलय व्यर्स्थापि खचव गिे सन्दिवमा सभबशन्धत मन्त्रालय र्ा केन्रीय
निकायबाट कायवहर्धी स्र्ीकृत गिाई सो अिुसाि खचव गिुव पिेछ।
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अिुसूची–२
ाँ सभबशन्धत)
(नियम १६ को उपनियम ३ को खण्ि (च) सग
िेपाल सिकाि
........................ मन्त्रालय
................................ कायावलय
प्रनततपत्र अनिलेख खाता
खाता पािा िं.
नस.िं. प्रनततपत्र प्रनततपत्र िकम हर्षय
खोनलिे

िं. ि

खोलेको

फमवको

नमनत

बैङ्कको िाम

िाम



अर्नध प्रनततपत्र

बन्द

भयाद थप

बन्द

पेश्की

सामाि उत्पशत्त िएको

िुिे

गिे को नमनत

िएको

खाता

नमनत

पािा िं.

दे ि

नमनत

ि ठे गािा

चढाउिेको िाम थिाः –

प्रमाशणत गिेको िाम थिाः–

सिीाः–

सिीाः–

नमनताः –

नमनताः

चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत।
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अिुसूची–२क.

ाँ सभबशन्धत)
(नियम १८ को उपनियम (१) सग

मौजुदा सूचीमा दताव िुिका लानग ददइिे निर्ेदिको ढााँचा

श्री कायावलय प्रमुखज्यू

नमनत......................

....................................कायावलय
..................................।

हर्षयाः मौजुदा सूचीमा दताव गिी पाउाँ।

सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, २०६४ को नियम १८ को उपनियम (१) बमोशजम
तपशिलमा उशल्लशखत हर्र्िण अिुसािको पुष्ट्याई गिे कागजात सं लग्ि गिी मौजुदा सूचीमा दताव
िुि यो निर्ेदि पेि गिे को छु ।
तपशिलाः
१. मौजुदा सूचीको लानग निर्ेदि ददिे व्यशि, सं स्था, आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, पिामिवदाता
र्ा सेर्ा प्रदायकको हर्र्िणाः
(क) िामाः

(ख) ठे गािााः

(ग) पत्राचाि गिे ठे गािााः

(घ) मुख्य व्यशिको िामाः

(ङ) टे नलफोि िं.

च) मोर्ाईल िं.

२. मौजुदा सूचीमा दताव िुिको लानग निभि बमोशजमको प्रमाणपत्र सं लग्ि गिुि
व ोला।
(क) सं स्था र्ा फमव दतावको प्रमाणपत्र छ
(ख) िहर्किण गरिएको छ

छै ि

छै ि

(ग) मूल्य अनिर्ृहद्ध कि र्ा स्थायी ले खा िभर्ि दतावको प्रमाणपत्र छ
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(घ) कि च ुिाको प्रमाणपत्र छ

छै ि

(ङ) कुि खरिदको लानग मौजुदा सूचीमा दाताव िुि निर्ेदि ददिे िो, सो कामको लानग इजाजत
पत्र आर्श्यक पिे िएमा सो को प्रनतनलहप छ

छै ि

३. सार्वजनिक निकायबाट िुिे खरिदको लानग दताव िुि चािे को खरिदको प्रकृनतको हर्र्िण ःाः
(क)मालसामाि आपूनतवाः

(ख) िीमावण कायवाः

(मालसामािको प्रकृनत
समेत उल्लेख गिे)
(ग) पिामिव सेर्ााः

(घ) अन्य सेर्ााः

(पिामिव सेर्ाको प्रकृनत

(अन्य सेर्ाको प्रकृनत

समेत उल्लेख गिे)

उल्लेख गिे)

निर्ेदि ददएको नमनताः

फमवको छापाः

निर्ेदकको िामाः

आ. र्.

िस्ताििाः
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अिुसूची–२ख.

ाँ सभबशन्धत)
(नियम १८ को उपनियम (२) सग
मौजुदा सूचीमा दताव िएको निस्साको ढााँचा

िेपाल सिकाि
....... मन्त्रालय
........................ हर्िाग
श्री ...................................... कायावलय
.......................................।
मौजुदा सूचीमा दताव िएको प्रमाण
प्र.प.िं.
सूची दताव िं.
श्री...........................................................बाट

यस

शजल्ला

शस्थत

सिकािी

कायावलयिरूमा आनथवक र्षव ..............का लानग.........................निमाणव कायव ⁄ सेर्ा ⁄
मालसामाि

उपलब्ध

गिाउिे

प्रयोजिाथव मौजुदा

सूचीमा

सूचीकृत

िुि

पाउाँ

ििी

नमनत

........................... मा यस कायावलयमा निर्ेदि प्राप्त िुि आएको मौजुदा सूचीमा दताव गिी यो
निस्सा ⁄ प्रमाण उपलब्ध गिाइएको छ।
दताव गिे अनधकािीको,–
िामाः
पदाः
नमनताः
दस्तखताः
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अिुसूची –२ग.

(नियम १८ को उपनियम (३) साँग सभबशन्धत)
मौजुदा सूचीको अनिलेख दताव पुशस्तकाको ढााँचा
िेपाल सिकाि
....... मन्त्रालय
........................हर्िाग
श्री ......................................कायावलय
.......................................।
मौजुदा सूचीको अनिलेख दताव पुशस्तका
(आनथवक र्षव ...........)
नस.िं.

दताव िं.

दताव नमनत

व्यशि ⁄ फमवको हर्र्िण
िाम

ठे गािा

सभपकव

कामको हर्र्िण (निमावण,
सभपकव िं.

व्यशि
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अिुसूची – ३
ाँ सभबशन्धत)
(नियम २१ को उपनियम (१) सग
मालसामाि र्ा अन्य सेर्ाको खरिद सभझौता

मालसामाि र्ा अन्य सेर्ा खरिद गदाव

दे िाय बमोशजमको सभझौता मध्ये कुिै एक

सभझौता गिी खरिद गिव सहकिेछाः–
(क)

खास मालसामाि र्ा अन्य सेर्ा आपूनतव सभझौतााः कुिै खास कामको लानग आर्श्यक पिे
कच्चा पदाथव, उपकिण, फमावस्युहटकल्स, औषनध, औजाि र्ा अन्य यस्तै हर्िेष प्रकृनतका
मालसामाि खरिद गिवको लानग खास मालसामाि र्ा अन्य सेर्ा आपूनतव सभझौता गिव
सहकिेछ।

(ख)

सं िचिात्मक र्ा एकाई दि सभझौतााः खरिद सभझौतामा उशल्लशखत मालसामाि र्ा अन्य
सेर्ा सार्वजनिक निकायले माग गिे को समयमा खरिद सभझौतामा उशल्लशखत दि ि ितव
बमोशजम एक र्ा एक िन्दा बढी आपूनतवकतावबाट प्राप्त गिे व्यर्स्था गिवको लानग
सं िचिात्मक र्ा एकाई दि सभझौता गिव सहकिेछ।
यो सभझौतामा सार्वजनिक निकायले खरिद गिे मालसामाि र्ा अन्य सेर्ाको
न्यूितम ि अनधकतम परिमाण खुलाउिु पिेछ।
यो सभझौता सामान्यतया एक र्षव िन्दा र्ढी अर्नधको िुिे छै ि।

(ग)

बिुर्षीय सभझौतााः दे िायको अर्स्थामा बिुर्षीय सभझौता गिव सहकिेछाः–
(क)

र्ाहषवक खरिद सभझौता गिी खरिद गिुव िन्दा बिुर्षीय सभझौता गिी

खरिद गदाव सार्वजनिक निकायलाई साििूत रुपमा लाि िुिे िएमा,
(ख)

खरिद सभझौताको अर्नधमा खरिदको परिमाण साििूत रुपमा थपघट ििुिे
िएमा,

(ग)

खरिद सभझौता अर्नधिि खरिद गरििे मालसामािको निजाइि परिर्तवि
ििुिे िएमा, ि

(घ)

मालसामाि आपूनतवसाँग सभबशन्धत प्राहर्नधक जोशखम बढी ििएमा।
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निजाइि, आपूनतव ि जिाि सभझौतााः ठू ला पार्ि प्लान्ट र्ा पभपीङ स्टे िि जस्ता उच्च र्ा

(घ)

जहटल प्रहर्नध युि मालसामािको निजाइि गिे , निमावणस्थलमा आपूनतव गिी जिाि गिे,
पिीिण सञ्चालि गिे ि त्यस्तो मालसामािको सञ्चालि गिव सभबशन्धत सार्वजनिक
निकायका कमवचािीलाई आर्श्यकतािुसाि तालीम ददिे व्यर्स्था गिव निजाइि, आपूनतव ि
जिाि सभझौता गिव सहकिेछ। यस्तो सभझौता निजाइि, आपूनतव ि जिाि कायव मध्ये कुिै
दुई कायव गिवको लानग समेत गिव सहकिेछ।
टिव की सभझौतााः मलखाद उत्पादि गिे , दुग्ध प्रिोधि गिे जस्ता उच्च प्रहर्नधयुि

(ङ)

औद्योनगक प्लान्टको कायवसभपादि िमता उल्लेख गिी त्यस्तो प्लान्टको निजाइि, आपूनतव,
निमावण ि जिाि कायव खरिद सभझौतामा उल्लेख िए बमोशजम सभपन्न गिी सार्वजनिक
निकायलाई िस्तान्तिण गिे व्यर्स्था गिवको लानग टिव की सभझौता गिव सहकिेछ।
िोटाः खण्ि (क), (ख), (घ) ि (ङ) बमोशजमका सभझौता र्िुर्षीय सभझौता समेत िुि
सक्िेछ।


(च)

निजाईि, आपूनतव, जिाि ि ममवत सभिाि सभझौतााः ठू ला बोइलि, ठू ला पार्ि प्लान्ट, पशभपङ
स्टे िि, टबावइि, िज्जुमागव, िे लमागव, केबलकाि, एसेभबलीलाइि, औद्योनगक प्लान्ट जस्ता
उच्च र्ा जहटल प्रहर्नध युि मालसामािको निजाइि गिे, निमावण स्थलमा आपूनतव गिी
जिाि गिे, पिीिण सञ्चालि गिे, त्यस्तो मालसामािको सञ्चालि गिव सभबशन्धत
सार्वजनिक निकायका कमवचािीलाई आर्श्यकता अिुसाि तालीम ददिे ि त्यस्तो सं िचिाको
ममवत सभिाि समेत गिे व्यर्स्था गिव निजाइि, आपूनतव, जिाि ि ममवत सभिाि सभझौता
गिव सहकिेछ।
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अिुसूची – ४
ाँ सभबशन्धत)
(नियम २२ सग
निमावण कायवको खरिद सभझौता

सार्वजनिक निकायले कुिै निमावण कायव गिाउिको लानग दे िायको सभझौता मध्ये कुिै
एक सभझौता गिव सक्िेछाः–
(क)

एकाई दि सभझौतााः निमावण कायवको परिमाण सभझौता िुाँदाका बखत यहकि ििएको र्ा
निमावण कायव प्रनत एकाई कायव नबल अफ क्र्ाशन्टटीमा उशल्लशखत दिमा गिाउिे व्यर्स्था
गिव एकाई दि सभझौता गिव सहकिेछ। यस्तो एकाई दिमा बोलपत्रदाताले प्रस्ताहर्त
निमावण कायव सभपन्न गिव आर्श्यक पिे सामग्री, श्रम ि अन्य कुिा समार्ेि गिुव पिेछ।
ु ािी गदाव
सार्वजनिक निकायले यस सभझौता बमोशजम िएको काम र्ापत िि
निमावणस्थलको िाप जााँचबाट यहकि िएको निमावण कायवको परिमाणलाई प्रनत एकाई
ु ािी गिुव पिेछ।
दिले गणिा गिी िुि आउिे िकम िि

(ख)

एकमुष्ट िकम सभझौतााः िूनमगत पािीको पाइपलाइि जिाि जस्ता िाप जााँच गिव कदठि
िुिे निमावण कार्रयव र्ा पुलको सं िचिा जस्ता िाप जााँच गिव सहकिे निमावण कायव गिाउि
एकमुष्ट िकम सभझौता गिव सहकिेछ। यो सभझौता गदाव निमावण कायव सभबन्धी सबै
प्रकािका जोशखम ि दाहयत्र् निमावण व्यर्सायीमा िििे गिी गिुव पिेछ।
ति सभझौता िई निमावण कायव सुरु िएपनछ सार्वजनिक निकायले निमावणमा कुिै
हकनसमको परिर्तवि गिव आदे ि ददएको कािणले निमावण व्यर्सायीको आनथवक दाहयत्र्
र्ृहद्ध िएमा त्यस्तो दाहयत्र् सार्वजनिक निकायले व्यिोिुव पिेछ।

(ग)

लागत सोधििाव सभझौतााः निमावण व्यर्सायीले एकाई दि सभझौता बमोशजम काम गिव
ु ाि गिव
मञ्जुि िगिे र्ा गिव िसक्िे ठू लो जोशखमयुि ि काम गिे परिशस्थनत पूर्ाविम
िसहकिे प्रकृनतको निमावण

कायव गिाउिका

लानग लागत

सोधििाव

सभझौता

गिव

ु ािी
सहकिेछ। यो सभझौता गिी गरििे निमावण कायव र्ापत निमावण व्यर्सायीलाई िि
ददं दा निजले त्यस्तो निमावण कायव गदाव गिे को र्ास्तहर्क खचव, सो कायवको शििोिाि खचव ि
ु ािी ददि
स्र्ीकृत लागत अिुमािमा उल्लेख िएको मुिाफा थपी िुि आएको िकम िि
सहकिेछ। यो सभझौता गिी निमावण कायव गिाउाँदा सार्वजनिक निकायको प्रमुखले लागत
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सोधििावको अनधकतम िकमको सीमा निधाविण गिुव पिेछ ि सो सीमा िन्दा बढी लागत
सोधििाव ददिु पिे िएमा हर्िागीय प्रमुखको पूर् व स्र्ीकृनत नलिु पिेछ।
(घ)

समय ि सामग्री दि सभझौतााः खरिद सभझौता गिे समयमा कुिै निमावण कायवको ममवत
ु ाि गिव िसहकिे िई श्रमलाई समयको
सभिाि गिव लाग्िे श्रम ि सामग्रीको पूर्ाविम
आधािमा ि सामग्रीलाई एकाई दिको आधािमा गणिा गिी काम गिाउिको लानग समय
ि सामग्री दि सभझौता गिव सहकिेछ। यो सभझौता गदाव निमावण व्यर्सायीलाई दे िाय
ु ािी िुिे कुिा स्पष्टरुपमा उल्लेख गिुव पिेछाः–
बमोशजम िि
(क)

निमावण व्यर्सायीको श्रमलाई प्रनतघण्टा र्ा प्रनत ददि र्ा प्रनत महििाको
आधािमा हर्िाजि गिी िुि आएको िकममा शििोिाि खचव ि स्र्ीकृत
लागत अिुमािमा उल्लेख िएको मुिाफा जोड्दा िुि आउिे िकम, ि

(ख)

खरिद सभझौतामा उशल्लशखत िकमको सीमानित्र ििी ममवत सभिाि गिव
ु ािी िकम।
लागेको सामग्रीको मूल्यको िि

(ङ)

निजाइि ि निमावण सभझौतााः कुिै निमावण कायवको निजाइि ि निमावण एउटै निमावण
व्यर्सायीबाट गिाउिको लानग निजाइि ि निमावण सभझौता गिव सहकिेछ। सार्वजनिक
निकायले यस सभझौता बमोशजमको काम सुरु गदाव प्राहर्नधक र्ा प्राहर्नधकिरुको
समूिलाई निमावण कायवको निजाइि जााँच्ि लगाई स्र्ीकृत गिे पनछ मात्र सुरु गिुव पिेछ।
त्यसिी निजाइि जााँच गिे

प्राहर्नधक र्ा प्राहर्नधकिरुको समूिले त्यस्तो निजाइि, ड्रईङ

तथा लागत अिुमाि जााँच ि स्र्ीकृत गदाव यस नियमार्ली बमोशजम जााँच तथा स्र्ीकृत
गिे कायवहर्नध अपिाई जााँच तथा स्र्ीकृत गिुव पिेछ।
(च)

व्यर्स्थापि सभझौतााः निमावण कायवको गुणस्ति ि सभपन्न गिे अर्नध सभबन्धी कािूिी एर्ं
सभझौताजन्य दाहयत्र् सार्वजनिक निकायसाँग खरिद सभझौता गिे निमावण व्यर्सायीले िै
र्िि गिे गिी त्यस्तो कायव निजको सुपरिर्ेिण र्ा व्यर्स्थापिमा हर्निन्न सर्–
कन्रयाक्टिद्वािा गिाउिका लानग व्यर्स्थापि सभझौता गिव सहकिेछ।
ु ािी सार्वजनिक निकायसाँग सभझौता गिे
यो सभझौता बमोशजमको कामको िि
निमावण व्यर्सायीलाई मात्र ददइिेछ।

(छ)

कायवसभपादिमा आधारित ममवत सभिाि र्ा व्यर्स्थापि सभझौतााः कुिै निमावण कायवको
ममवत सभिाि र्ा व्यर्स्थापि गर्रिव आर्श्यक पिे उपकिण ि हर्निन्न एकाई जन्य
(आइटमर्ाइज) कायव उल्लेख िगिी अशन्तम कायवसभपादि मात्र उल्लेख गिी त्यस्तो
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निमावण कायव गिाउिको लानग कायवसभपादिमा आधारित सभिाि र्ा व्यर्स्थापि सभझौता
गिव सहकिेछ।
हपसर्कव सभझौतााः पटके रुपमा गिाई िििु पिे सािानतिा सभिाि ि ममवत सभबन्धी

(ज)

निमावण कायव आर्श्यक पिे का बखत गिाउिको लानग त्यस्तो निमावण कायवको मूल्य सूची
कायम गिी हपस र्कव सभझौता गिव सहकिेछ।
यस सभझौताको अर्नध सामान्यतया एक र्षव िन्दा बढीको िुिे छै ि।


(झ) निमावण ि ममवत सभिाि सभझौतााः ठू ला रतमागव
, ठू ला जलािय सहितको पार्ि प्लान्ट र्ा
ु
पशभपङ स्टे िि र्ा टबावइि, िज्जुमागव, िे लमागव, केबलकाि र्ा यस्तै अन्य उच्च र्ा जहटल
प्रहर्नधयुि िौनतक सं िचिाको निमावण गिव, पिीिण सञ्चालि गिे, त्यस्तो सं िचिाको
सञ्चालि गिव सभबशन्धत सार्वजनिक निकायका कमवचािीलाई आर्श्यकता अिुसाि तालीम
ददिे ि त्यस्तो सं िचिाको ममवत सभिाि समेत गिे व्यर्स्था गिव निमावण ि ममवत सभिाि
सभझौता गिव सहकिेछ।



(ञ)

टिवकी सभझौता स् ठू ला रतमागव
, ठू ला जलािय सहितको पार्ि प्लान्ट र्ा पशभपङ स्टे िि
ु
र्ा टबावइि, िज्जुमागव, िे लमागव, केबलकाि, उच्च प्रहर्नधयुि पुल र्ा सिकमागव र्ा यस्तै
अन्य उच्च र्ा जहटल प्रहर्नधयुि िौनतक सं िचिाको निमावण गिव, पिीिण सञ्चालि गिे,
त्यस्तो सं िचिाको सञ्चालि गिे कायव सभपन्न गिी सार्वजनिक निकायलाई िस्तान्तिण गिे
व्यर्स्था गिवको लानग टिवकी सभझौता गिव सहकिेछ।
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अिुसूची – ५
ाँ सभबशन्धत)
(नियम २३ सग
पिामिव सेर्ाको खरिद सभझौता

सार्वजनिक निकायले पिामिव सेर्ा खरिद गिवको लानग दे िायका सभझौता मध्ये कुिै एक सभझौता
गिी खरिद गिव सक्िेछाः
(क).

एकमुष्ट िकम सभझौतााः सभिाव्यता अध्ययि, आयोजिाको निजाइि, बोलपत्र सभबन्धी
कागजातको तयािी जस्ता स्पष्टरुपमा पहिचाि िएको, पिामिवदातामा न्यू ि जोशखम िििे ि
गुणस्ति मापि सशजलै साँग गिव सहकिे कामको लानग पिामिव सेर्ा नलि एकमुष्ट सभझौता
गिव सहकिेछ। यो सभझौतामा पिामिवदाताले निधावरित समयार्नधनित्र कायविेत्रगत ितवमा
उशल्लशखत प्राहर्नधक हर्िेषता िएको काम गिी सार्वजनिक निकाय समि प्रनतर्ेदि पेि
गिुव पिे ि सो र्ापत निजले सेर्ा िुल्क पाउिे कुिा उल्लेख गिुव पिेछ।

(ख)

समयर्ि सभझौतााः

निमावण

कायवको

सुपरिर्ेिण

गर्रिे, ठू ला

व्यर्साहयक

सं स्थाको

व्यर्स्थापि गिे र्ा र्ााँध, सुरुङ्ग जस्ता जटील सं िचिाको निजाइि गिे जस्ता पिामिव
सेर्ाको अर्नध अिुमाि गिव िसहकिे िएमा त्यस्तो कामको लानग समयर्ि सभझौता गिव
सहकिेछ। यो सभझौतामा पिामिवदाताको से र्ा िुल्क दे िाय बमोशजम तय िुिे कुिा
उल्लेख गिुव पिेछाः–
(क)

पिामिवदातालाई खरिद सभझौता बमोशजमको काम गर्रिव र्ास्तहर्क रुपमा
लागेको समयले सभझौतामा उशल्लशखत पारिश्रनमकको दिलाई गुणि गिी
आउिे िकम,

(ख)
(ग)

नबल ििपाई अिुसािको र्ास्तहर्क फुटकि खचवको सोधििाव िकम।

कायव सभपन्नताको आधािमा िुल्क ददइिे सभझौतााः खरिद सभझौतामा उल्लेख िएको
कायव गिव पिामिवदातालाई आर्श्यक पिे को समयमा बोलाउिे गिी र्ा निजले सभपन्न
गिे को कायवको आधािमा सेर्ा िुल्क ददिे गिी पिामिव सेर्ा नलिु पदाव कायव सभपन्नताको
आधािमा िुल्क ददइिे सभझौता गिव सहकिेछ। यो पिामिवदाताको सेर्ा िुल्क त्यस्तो
सभझौतामा उल्ले ख िए बमोशजम िुिेछ।
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(घ)

प्रनतितमा आधारित सभझौतााः मालसामाि नििीिण गिे सेर्ा, आहकवटे क्टको से र्ा,
सुपरिर्ेिण र्ा अिुगमि सेर्ा र्ा अन्य यस्तै प्रकृनतका सेर्ा खरिद गिव प्रनतितमा
आधारित सभझौता गिव सहकिेछ। यो सभझौतामा पिामिवदातालाई सेर्ा िुल्क ददं दा
सभबशन्धत निमावण कायव र्ा आयोजिाको अिुमानित र्ा र्ास्तहर्क लागत र्ा खरिद
गरिएको र्ा नििीिण गरिएको मालसामािको लागतको प्रनतित अिुसाि ददइिे कुिा
उल्लेख गिुव पिेछ।

(ङ)

सेर्ा समय निशित ििएको सभझौतााः निमावण कायव सञ्चालिमा ल्याउिका लानग समय
समयमा आर्श्यक पिे सल्लािकाि, खरिद सभझौता सभबन्धी हर्र्ाद निरुपणकताव र्ा
मध्यस्थकताव, सं स्थागत

सुधाि

र्ा

खरिद

सभबन्धी

पिामिवदाता, प्राहर्नधक

समस्या

समाधािकताव जस्ता खास कामको सभबन्धमा आर्श्यक पिे को समयमा पिामिव सेर्ा
नलिको लानग सेर्ा समय निशित ििएको सभझौता गिव सहकिेछ।
यो सभझौतामा दे िायका कुिा उल्लेख गिुव पिेछाः–
(क)

पिामिवदाताले

सभझौतामा

उशल्लशखत

काम

सार्वजनिक

निकायलाई

आर्श्यक पिे को समयमा खरिद सभझौतामा उशल्लशखत दिमा गिुव पिे,
(ख)

पिामिवदातालाई काम गिव र्ास्तहर्क रुपमा लागेको समयको आधािमा
ु ािी गरििे।
पारिश्रनमक िि
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अिुसूची–५क.

ाँ सभबशन्धत)
(नियम ८७क.को उपनियम (२) सग

ाँ प्रनतस्पधाव गिी व्यापारिक कािोर्ाि गिे सार्वजनिक निकायिरू
निजी िेत्रसग

१.

िेपाल दू ि सञ्चाि कभपिी नलनमटे ि

२.

िेपाल खाद्य सं स्थाि

३.

िेििल रे निङ्ग नलनमटे ि

४.

िेपाल र्ायुसेर्ा निगम

५.

जिक शििा सामग्री केन्र नलनमटे ि

६.

िेपाल औषनध नलनमटे ि

७.

नसं िदिबाि र्ैद्यखािा हर्कास सनमनत

८.

जिीबुटी उत्पादि तथा प्रिोधि कभपिी नलनमटे ि

९.

िेपाल सिकािले िेपाल िाजपत्रमा सूचिा प्रकािि गिी तोकेको अन्य सार्वजनिक निकाय
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अिुसूची – ६
ाँ सभबशन्धत)
(नियम ८८ को उपनियम (३) सग
िेपाल सिकाि
............................... मन्त्रालय
.................................... हर्िाग ⁄ कायावलय
िाििको लागत अिुमाि हर्र्िण
िािि आर्श्यक पिे कायावलयाः
कायावलय ििेको स्थािाः
नस.िं खाद्यान्न

िाििको

को हर्र्िण हकनसम ⁄
गुणस्ति

एकाई

परिमाण

गत आ.र्.को
स्र्ीकृनत दि

िे.िा.बैङ्कको

स्थािीय सभबशन्धत

मूल्य सूची

बजाि

कृहष उपजको

दि

दि

मूल्य निधाविण
गिे सिकािी

स्र्ीकृत लागत अिुमाि
प्रनत एकाई

कुल

दि

लागत

निकायको दि

अिुमाि

दस्तखताः
प्रमुख शजल्ला अनधकािीाः
शजल्ला प्रिासि कायावलयाः
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अिुसूची –७
ाँ सभबशन्धत)
(नियम ८९ को उपनियम (४) सग
िेपाल सिकाि
............................... मन्त्रालय
.................................... हर्िाग ⁄ कायावलय
िािि खरिद सभबन्धी तुलिात्मक तानलका

नस.िं

शजल्ला

स्थाि

खाद्यान्नको एकाई आर्श्यक गत र्षवको

स्र्ीकृत लागत

हर्र्िण

अिुमाि दि

परिमाण

ठे क्का दि

यस र्षवको ठे क्का

१
दि

कुल
िकम

169

२
दि

कुल
िकम

कैहफयत

३
दि कुल
िकम

दि

कुल
िकम

www.lawcommission.gov.np


अिुसूची–८

ाँ सभबशन्धत)
(नियम १११ को उपनियम (१) को खण्ि (ज१) सग
निमावण कायवस्थल सूचिा पाटी

आयोजिाको िाम .............................................
सभबशन्धत सार्वजनिक निकायको िामाः................................................
निमावण कभपिी⁄फमव⁄सं स्थाको िामाः..........................................ठे गािााः........................
पिामिवदाता कभपिी⁄फमव सं स्थाको िामाः ..........................ठे गािााः.................................
आयोजिा सभझौता नमनताः.......................... कायव प्रािभि िएको नमनताः.............................
सभपन्न गिुव पिे नमनताः............................... लागत अिुमाि िकमाः.................................
सभझौता िकमाः......................................
बजेटको स्रोताः िेपाल सिकाि रू..............., बैदेशिक ऋण⁄अिुदाि रू.......................
मुख्य मुख्य कामको समय तानलकााः
नस. िं

मुख्य मुख्य
कामको
हर्र्िण

सभपन्न िुिे
समयार्नध

निधावरित समयमा

सभपन्न ििएको िए
सो को कािण

१
२
३
४
५
६
७
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