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दुई शब्द
स्थानीय तहहरुमा क्षमता विकासका लावि आिश्यकता पवहचान िरिएका क्षेत्रहरुमध्ये विद्यतु ीय खरिद प्रणाली
(Electronic Government Procurement System) सम्िन्धी एक हो । िाउँपावलका तथा नििपावलकाका
Engineer, Sub-Engineer, Accountant & Procurement Officers का लावि यो विषय क्षेत्रमा क्षमता
अवििृविको आिश्यकता िहेको छ ।
नेपाल सिकाि सघं ीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतत्ृ िमा स्थानीय विकास प्रवशक्षण प्रवतष्ठानले
प्रादेवशक तथा स्थानीय शासन सहयोि काययक्रम (Provincial and Local Governance Support Program
(PLGSP)को सहयोिमा स्थानीय तहहरुको लावि धर्द्युतीय खररद प्रणाली (Electronic Government
Procurement System) प्रवशक्षण मोड्यल
ु तयाि ििे को छ । यस मोड्यल
ु मा प्रवशक्षण माियदशयन, प्रवशक्षण योजना,
सत्र योजना, प्रस्तवु त सामग्री, अभ्यासपत्र, सहिािीका लावि अध्ययन सामग्री तथा प्रवशक्षण मलु याक
ं न औजािहरु
समािेश िरिएका छन् ।
यस प्रवशक्षण मोड्युलको कायायन्ियनबाट स्थानीय तहका सहिािी कमयचािीहरुमा धर्द्युतीय खररद प्रणालीको
E-Gp System प्रिािकािी रुपमा प्रयोि िनय सक्ने ििी E-Gp System पिु ा तरिकाले Works
1S2E/1S1E)/Goods/uploadable चलाउन, E-Gp system मा E-Gp Registration Process ि
Procurement Planning (APP & MPP) िनय, E-Gp system मा Bid Document Preparation (Works1S2E & 1S1E, Goods) िनय, E-Gp system मा Bidder Registration, Bidder Profile Management ि
Bid Response Preparation िनय, E-Gp system मा Bid Addendum/Supplement, Bid Opening ि Bid
Evaluation Process िनय सक्ने साथै E-Gp system मा Contract Awarding Process & Complain
Management Procedure िनय सक्ने व्यिहारिक ज्ञान ि सीपको अवििृवि हुने ििी यस पाठ्यक्रम तयाि िरिएको छ
।
यस प्रवशक्षण मोड्यल
े वदने अपेक्षा वलइएको छ । अन्त्यमा,
ु बाट हुने प्रवशक्षणले ७५३ िटै स्थानीय तहमा एउटै संदश
यस प्रि् वशक्षण मोड्यल
ु तयािी लावि सहयोि उपलब्ध ििाई यो महत्िपणू य कायय सम्पन्न ििाउन माियदशयन ििी
आिश्यक सहयोि िनयिु एकोमा संघीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका श्रीमान सवचिज्यल
ू िायतका
वटमलाई हावदयक कृ तज्ञता व्यक्त िदयछु । साथै यस काययमा संलग्न विज्ञ श्री वनशेष शाक्य, प्रवतष्ठानका वनदेशक श्री
जयकृ ष्ण श्रेष्ठ ि व्यिस्थापन अवधकृ त श्री योि माया सापकोटा लिायतका कमयचािीको वटम सबैमा धन्यिाद ज्ञापन
िदयछु ।
पीतकुमाि श्रेष्ठ
काययकािी वनदेशक
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प्रशिक्षण मार्गदिगन

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

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

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

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

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

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

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

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

७. प्रशिक्षण मूल्याङ्कनका औजारहरू
प्रवशक्षणको प्रिािकाररता मापनका लावग वनम्नवलवखत औजारहरू समािेश गररएका छन् ।
(क) प्रशिक्षणपूिव र प्रशिक्षणपश्चात् जानकारी
यसअधतगयत प्रवशक्षणका विययिस्तहु रूमा सहिागीहरूको बझु ाइको अिस्था थाहा पाउन प्रवशक्षणका
विययिस्तहु रूसँग सम्बधिी प्रश्नहरू वनिायरण गरी प्रवशक्षणको सरुु मा पिू य जानकारी र अधतमा पश्चात् जानकारी वलइधछ।
यसले प्रवशक्षणका कारण सहिागीहरूको ज्ञान र वसपमा आएको पररितयन मापन गनय सहयोग गदयछ ।
(ख) िैशनक पृष्ठपोषण फाराम
हरे क वदनको अधतमा वदनिरर िएका छलफलहरूमा सहिागीहरूको वसकाइ थाहा पाउन दैवनक पृ्पोयण फारामको
प्रयोग गररधछ । यसबाट सहिागीहरूले वसके का र वसके का कुरालाई कहाँ र कसरी प्रयोग गने िधने बारे मा र
प्रवशक्षणलाई अझ प्रिािकारी सिु ार गनयपु ने सझु ाि पाउन सवकधछ ।
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(ग) प्रशिक्षण सध
ु ारका लाशग प्रश्नािली
यो प्रश्नािली प्रवशक्षणको अधत्यमा सहिागीलाई वितरण गरी उनीहरूको प्रवतवरया वलन प्रयोग गररधछ । यसबाट (१)
प्रवशक्षणको समग्र मल्ू याग्कन, (२) सहजकतायप्रवतको दृवष्टकोण, (३) प्रवशक्षणमा उपल्ि गराइएका पा ् यसामग्रीको
प्रिािकाररता, (४) प्रवशक्षणका विययिस्तक
ु ो उपयि
ु ता र (५) प्रवशक्षणमा प्रयोग िएका प्रवशक्षण विविहरूको
साधदवियकता जाँच गररधछ ।

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

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

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

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

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





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

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

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

 खेलका लावग सबैलाई िधयिाद वदने ।

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

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

सञ्चालन प्रशक्रया






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

 सहिागीको प्रस्तवु तपश्चात् सहजतायले विययिस्तक
ु ो सधदिय र तात्पयय वमलाई वनष्कयय वनकाल्ने ।

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

सञ्चालन प्रशक्रया
 छलफलको वियय / प्रश्न प्रस्ट रूपमा राख्ने ।
 सोच्नका लावग समय वदने ।
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 सहिागीहरूका विचारलाई सग्गव त गददै  वटपोट गने, छलफल चलाउने ।
 िनाइलाई वनष्कययमा पर्ु याउने ।

च) अभ्यास
सहिागीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा वसकाइ आजयन गनय यो विवि महत्त्िपणू य हुधछ । यो विवि जीिन र जगतसँग सम्बवधित
घटनामा आिाररत कुराहरू प्रस्ट पानय प्रयोग गररधछ ।

सञ्चालन प्रशक्रया





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

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

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

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

प्रशिक्षण योजना
मोड्युल/शिषय

शिद्युतीय खरिद प्रणाली (Electronic Government Procurement System
Phase-II)

शमशत
स्थान
सहजकताा
लशक्षत सहभागीहरु ?
 Engineer, Sub-Engineer, Accountant & Procurement Officers
साधािण उद्देश्य
 To make participant able to use E-Gp system effectively
शनशदाष्ट उद्देश्यहरू यस प्रशिक्षणको अन्तमा सहभागीहरूले
 E-Gp system परु ा तररकाले Works 1S2E/1S1E)/Goods/uploadable चलाउन सक्ने
 E-Gp system मा e-GP Registration Process र
Procurement
(APP & MPP) गनन सक्ने




E-Gp system मा Bid Document Preparation (Works-1S2E & 1S1E, Goods) गनन

Planning

सक्ने

E-Gp system मा Bidder Registration, Bidder Profile Management र Bid Response Preparation गनन

सक्ने




E-Gp system मा Bid Addendum/Supplement, Bid Opening र Bid Evaluation Process गनन

सक्ने

E-Gp system मा Contract Awarding Process & Complain Management Procedure गनन

सक्ने

शिशधिः
 व्यावहाहाररक अययास गने ।
आिश्यक सामग्री, उपकिण ि स्रोतसाधनिः
ल्यापटप, प्रोजेक्टर, शरिन, प्वहााइन्टर, , क्यामरा, हाशजरी रशजरटर आशि ।
सहभागीहरूका लाशग आिश्यक सामग्रीिः
 ल्यापटप, कशप, पेन
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सहभागीहरूको प्रशिक्षण हलमा बसाइ व्यवहारथा:

Screen

Projector

शिशिधिः
१. प्रशिक्षण कोठाको उपलब्धता र सहभागी सङ्ख्याका आधारमा सहभागीहरूको बसाइ व्यवहारथा शमलाउने ।
२. व्यावहारिक अभ्यासका लागि आवश्यक तयारि िर्ने ।
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"An Autonomous, Professional, Client
:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg Centered,
Gender Responsive National
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Institute of Excellence in the area of
Local-Self Governance."

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

LDTA >>>

शिद्युतीय खरिद प्रणाली प्रशिक्षण (Electronic Government Procurement System Phase-II)

कायाताशलका
समय
शमशत

पशहलो सत्र
०९.०० – १०.३०

१०.३०
–
१०.४५

१२.१५
–
१३..१५

िोश्रो सत्र
१०.४५ – १२.१५

तेश्रो सत्र
१३.१५ – १४.४५

१४.४५
–
१५.००

नेपाल सरकार
सङ्ख घीय माशमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालय

चौथो सत्र
१५.०० – १६.३०

पशहलो शिन

 Opening

 Overview of National
e-GP system
 e-GP System Features &
Functionalities

 e-GP Registration Process
(System Demo with
Practical)

 Procurement Planning
(APP & MPP)
(System Demo with Practical

िोस्रो शिन

 Bid Document Preparation
 (Works-1S2E & 1S1E,
Goods) (System Demo )

 Bid Document Preparation
(Works-1S2E) (System
Practical)

 Bid Document Preparation
(Works-1S1E) (System
Practical)

 Bid Document Preparation
(Goods) (System Practical)

तेस्रो शिन

 Bid Document Preparation(Uploadable) (System
Practical)

 Bidder Registration & Bidder
Profile Management
 Bid Response Preparation
(System Demo)

 Bidder Registration &
Bidder Profile
Management
(System Practical)

 Bid Response Preparation
 EOI Preparation
(System Practical)

चौथो शिन

 Bid Addendum/Supplement
 Bid Opening
 Bid Evaluation Process
(System Demo)

 Bid Addendum/Supplement
 Bid Opening (System
Practical)

 Contract Awarding Process
& Complain Management
Procedure (System Demo)

 Contract Awarding, Process
& Complain Management
Procedure (System
Practical)

पााँचौ शिन

शचया
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खाना

शचया

 Bid Evaluation Process
(Works 1S2E/1S1E)
(System Practical)

 Bid Evaluation Process
(Goods/uploadable)
(System Practical)

 Contract Management
(System Demo with
Practical)

 Project Management,
Payment Management,
Dispute Management
 Contemporary Issues &
interaction on e-GP
 Closing Remarks

सत्र योजना

सत्र योजना
मोडुलः विद्यतु ीय खरिद प्रणाली (Electronic Government Procurement System Phase-II)

सत्रः १

समय ९० वमनेट

विषयः शभु ािम्भ, परिचय, उद्देश्य, अपेक्षा सङ्कलन, समहू मान्यता, प्रवशक्षण पिू व जानकािी
साधारण उद्देश्यः यस सत्रको अन्तमा सहभागीहरू प्रवशक्षणको उद्देश्यबािे प्रष्टहुनेछन् ।
वनवदिष्ट उद्देश्यः सत्रको अन्तमा सहभागीहरू
 एक आपसमा परिवचत हुनेछन् ।
 प्रवशक्षण अिविमा छलफल गरिने मख्ु य विषयिस्तक
ु ो िािे मा जानकािी पाउनेछन् ।
 विषयिस्तु िािे मा पिू व जानकािीको अिस्था उपलब्ि हुनेछ ।
सत्रका मुख्य विषयिस्ुः







प्रवशक्षणको शभु ािम्भ
प्रवशक्षणको उद्देश्य
परिचय
अपेक्षा सङ्कलन
प्रवशक्षणका विषयिस्तु, आिािभतू वनयम, वजम्मेिािी आवद
प्रवशक्षण पिू व जानकािी
प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप

अिवध

प्रविक्षण –
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

क्रियाकलाप १ शुभारम्भ


सहभागीहरु र अतितिहरुको उपस्थितिसं गै
राक्रियगानका लातग अनुरोध गनुह
ु ोो्स ।



थवागिसक्रहि कायुिमको उद्देश्यबारे प्रकाश
पानुह
ु ोसो् ।



प्रमुख अतितिबाट ब्यानर पढी कायुिमको

अतितिहरू र
२५तमनेट

औपचाररक शुभारम्भ गनुह
ु ोसो् ।


अतितिहरूको मन्िव्य
व्यवथिापन अवश्यकिा
अनुसार गनुह
ु ोसो् ।

अतितिहरुबाट कायुिमको सफलिाको शुभकामना
मन्िव्यका लातग अनुरोध गनुहोसो् ।



मेटाकार्व, व्यानि,

कायुिमको अध्यक्षबाट शुभारम्भ मन्िव्यसक्रहि सत्र
क्रवसर्ुनका लातग अनुरोध गनुह
ु ोसो् ।
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप

अिवध

प्रविक्षण –
वसकाई
सामाग्री

कै विय्

क्रियाकलाप २ पररचय


सबै सहभागी, सहर्किाु (प्रस्शक्षक) र अन्य
उपस्थिि व्यस्िहरुलाई आफ्नो नाम, ठे गाना, पद,

१५ तमनेट

सं स्क्षप्त कायु अनुभवसक्रहि आफ्नो पररचय ददन
लगाउनुहोसो् ।
क्रियाकलाप ३ अपेक्षा सङ्कलन


सहभागीहरूलाई प्रस्शक्षणबाट गररएको अपेक्षालाई
मेटाकार्ुमा लेख्न लगाउनुहोसो् ।



मेटाकार्ुहरुलाई एक एक गरी पढ्दै ब्राउन पेपर

यदद सहभागीबाट

वा बोर्ुमा टााँथनुहोसो् ।


आएका अपेक्षालाई एकै क्रकतसमका आसय भएका
कार्ुलाई एकै ठााँउमा राख्नुहोसो् ।



१५ तमनेट

प्रस्शक्षणको क्रवषयवथिु र सहभागीको अपेक्षा तमलान

मेटाकार्व, माकव ि,
पसु वपन, ग्लु स्टीक,
मावस्कङ टेप, ब्राउन
पेपि

गनुह
ु ोसो् ।


सहभागीहरुबाट आएका अपेक्षाहरु के कति हदसम्म
यस प्रस्शक्षणले सम्बोधन गनु सक्छ भन्ने प्रष्ट
पानुह
ु ोस ।

क्रियाकलाप ४ क्रवषयवथिुको र्ानकारी


सहभागीहरुले ल्याएका अपेक्षाहरुलाई तमलान गदै
प्रस्शक्षणमा छलफल गररने क्रवषयवथिुहरु र्ानकारी

५ तमनेट

ब्राउन पेपि, माकव ि,
न्यजू वप्रन्ट पेपि

५ तमनेट

ब्राउन पेपि, माकव ि,
न्यजू वप्रन्ट पेपि,
पाििप्िाइन्ट स्लाइर्

गराउनुहोस ।
क्रियाकलाप ५ समुह मान्यिा, स्र्म्मेवारी आदद


प्रस्शक्षण प्रभावकारीिाको लातग हरे क ददनको
प्रस्शक्षण अवतधमा समूह मान्यिालाई सहभागीहरुसं ग
छलफल गरी न्यूर् क्रप्रन्टमा लेखो् स् पालना गनु
लगाउनुहोस ।



आवश्यकिा परे मा क्रवतभन्न स्र्म्मेवारी बााँर्फााँर्
(ररपोक्रटङ, समय व्यवथिापक, मनोरञ्जनकिाु आदद)
गराउनुहोसो् ।
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क्रवषयवथिु भन्दा तभन्न
अपेक्षाकार्ु आएमा
अलग राख्नुहोसो् ।

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप

अिवध

प्रविक्षण –
वसकाई
सामाग्री

क्रियाकलाप ६ प्रस्शक्षण पूव ु र्ानकारी


सहभागीहरुलाई प्रस्शक्षण पूव ु र्ानकारी फाराम
क्रविरण गनुह
ु ोसो् ।



उि फाराम कसरी भने सबैलाई थपष्ट पानुह
ु ोसो् ।



सबै सहभागीहरुबाट फाराम सं कलन गरी सकेपतछ

१० तमनेट

प्रवशक्षण पिू व
पिीक्षण फािाम

१० तमनेट

ब्राउन पेपि, फ्लीप
चाटव, प्रवशक्षण
तावलका

यसबाट आएको नतिर्ालाई हामी प्रस्शक्षणको

अन्िमा गररने पश्चाि र्ानकारीको नतिर्ासाँग िुलना
गनेछौं भन्नुहोस ।
क्रियाकलाप ७ प्रस्शक्षणको साधारण उद्देश्य, तनददुष्ट
उद्देश्यहरु, प्रस्शक्षण क्रवतध र प्रस्शक्षण िातलका


प्रस्शक्षकले प्रस्शक्षणको बारे मा फ्लीप चाटुमा ियार
पारे को प्रस्शक्षणको

साधारण उद्देश्य, तनददुष्ट

उद्देश्यबारे बिाउनुहोसो् ।


प्रस्शक्षणका क्रवतधहरु र्ानकारी गराउनुहोसो् ।



प्रस्शक्षण िातलकाको र्ानकारी ििा िातलका क्रविरण
गनुह
ु ोसो् ।

क्रियाकलाप ८ सत्र सं क्षप
े ीकरण र अग्रसम्वन्ध


समग्र प्रस्शक्षण

सहभातगिामूलक ढं गबाट अगातर्

बढ्ने कुराको अवगि गराउनुहोसो् ।



५ तमनेट

दोश्रो सत्र सम्वन्धी र्ानकारी गराउनुहोसो् ।
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कै विय्

सत्र योजना
मोडुलः विद्यतु ीय खरिद प्रणाली (Electronic Government Procurement System Phase-II)
Overview of National e-GP system & E-GP System Features &
Functionalities

सत्र २
अिवध

९० वमनेट

सत्र उद्देश्यहरू

प्रमुख विषयहरु



तररका र विशेषता बारे थाहा दिने

 नेपाल को साबवजवनक खरिदको बािे मा जानकािी
 National e-GP system को लावग काननु ी प्राबिान ि वनदेवशका को बािे मा
जानकािी
 National e-GP system को सिोकाििाला, फाइदा ि module को बािे मा
functional coverage को बािे मा जानकािी
 National e-GP system को सवु बिा को बािे मा जानकािी

सत्र सामग्री

नेपाल को साबवजवनक
खरिद
काननु ी प्राबिान ि
वनदेवशका

National e-GP system को बारे मा जानकारी दिने र यो सिस्टम को उपयोग गने

अपेवक्ष् वसकाइ पररणाम (ELO)
EOS:



EOS:



समय
Pr Th

Importance of Public Procurement
Issues of Public Procurement
History of Development of Public Procurement in
Nepal

!%
ldg]6

Legal Provision for Electronic Procurement in
Procurement
Electronic Procurement Regulation 2074 Acts and
Regulations

#)
ldg]6

Stakeholders of National e-GP system
Benefits of National e-GP
Functional Coverage of National e-GP

!%
ldg]6

Introduction to National e-Gp Modules
Functional Coverage description of various Modules
Coverage

!%
ldg]6

EOS:

को
सिोकाििाला, फाइदा
e-GP system

module र functional
coverage

e-GP system को िुवबधा




EOS:


EOS:


Features of National e-Gp system in terms of
Procurement category, method, bidding types,
Document type, Public Entity Management, Bidder
Registration, Bank
13

!%
ldg]6

सत्र योजना
मोडुलः विद्यतु ीय खरिद प्रणाली (Electronic Government Procurement System Phase-II)
सत्र ३
अिवध

e-GP Registration Process (प्रणाली र्ेमो ि अभ्यास)

९० वमनेट

सत्र उद्देश्यहरू
प्रमुख विषयहरु







सत्र सामग्री
PE and Admin User
Details (प्रणाली र्ेमो)

PE and Admin User
Details (अभ्यास)

PE and Admin User registration in the e-GP system (Demo)
PE and Admin User registration in the e-GP system (Practical)
Public Entity Registration
Step wise demonstration of the Process
Step wise practice of the Process of Public Entity Registration in
the system for Creator, Reviewer and Approver

अपेवक्ष् वसकाइ पररणाम (ELO)
EOS:


EOS:


समय
Pr Th
#)
ldg]6

Public Entity Registration
Step wise demonstration of the Process
Step wise practice of the Process of Public Entity
Registration in the system for Creator, Reviewer
and Approver
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^)
ldg]6

सत्र योजना
मोडुलः विद्यतु ीय खरिद प्रणाली (Electronic Government Procurement System Phase-II)
सत्र ४
अिवध

Procurement Planning (APP & MPP) (प्रणाली र्ेमो ि अभ्यास)

९० वमनेट

सत्र उद्देश्यहरू
प्रमुख विषयहरु








सत्र सामग्री
Importance of
Procurement Planning
and Regulations

अपेवक्ष् वसकाइ पररणाम (ELO)
EOS:




Annual and Master
Procurement Plan
Procurement Planning
(APP & MPP) (प्रणाली
डे मो)

Importance of Procurement Planning
Preparation of Master and Annual Procurement Plan
MPP and APP creation and upload in the system
Annual and Master Procurement Planning
MPP and APP registration and Demonstration
Practical Session

EOS:


EOS:


Procurement Planning EOS:

(APP & MPP) (अभ्याि)

समय
Pr

Clauses related to Annual and Master
Procurement Plan in Public Procurement
Regulation 2064
Annual and Master Procurement Plan Standard
Template

Th
#)
ldg]6

MPP Business Flow Diagram including MPP
Creation and Registration Process

!%
ldg]6

Demonstration of the preparation of APP and
MPP in the e-GP system

!%
ldg]6

Preparation of APP and MPP in the e-GP system
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#)
ldg]6

सत्र योजना
मोडुलः विद्यतु ीय खरिद प्रणाली (Electronic Government Procurement System Phase-II)
सत्र ५
अिवध

Bid Document Preparation (Works-1S2E & 1S1E, Goods)

(प्रणाली र्ेमो)

९० वमनेट


सत्र उद्देश्यहरू





प्रमुख विषयहरु






सत्र सामग्री
Procedure & workflow
for the preparation of
Bid Document (Step by
Step)

Procedure and workflow for the preparation of Bid Document
(Step by Step)
Upload the bid document for various types of procurement in
the e-GP system
Preparation of Bid Document for Works - 1S2E & 1S1E, Goods
Prepare Bidding Data Sheet (BDS), Evaluation Criteria,
Qualification Criteria,
Qualification Criteria – Eligibility Criteria, Pending Litigation,
Financial Situation, Experience, Personnel, Equipment, BoQ
preparation, SCC
Formation of Bid Opening Committee
Bid Document Amendment

अपेवक्ष् वसकाइ पररणाम (ELO)
EOS:


EOS:


Bid Document
Preparation Step wise

(प्रणाली डेमो)

समय
Pr Th

Step by step procedure & work flow for Bid
Document Preparation
Various requirements in Technical and Price Bid

@)
ldg]6

Prepare in the system follows:
o Evaluation Criteria, Qualification Criteria,
o Qualification Criteria – Eligibility Criteria,
Pending Litigation, Financial Situation,
Experience, Personnel, Equipment, BoQ
preparation, SCC

$%
ldg]6


Formation of Opening
Committee (प्रणाली

डेमो)

EOS:


Step by step procedure & work flow for Bid
Opening Committee Creation
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!%
ldg]6

सत्र योजना
मोडुलः विद्यतु ीय खरिद प्रणाली (Electronic Government Procurement System Phase-II)
सत्र ६ ७ ८ र ९
अिवध
सत्र उद्देश्यहरू

Bid Document Preparation (Works-1S2E, Goods and Uploadable)

(प्रणाली अभ्यास)
३६० वमनेट





प्रमुख विषयहरु






सत्र सामग्री

अपेवक्ष् वसकाइ पररणाम (ELO)
EOS:


Preparation of Bid
Document for Works 1S2E & 1S1E, Goods in
the system (Practical
works)







EOS:

Preparation of Bid
Document for Works 1S2E & 1S1E, Goods in
the system –
Uploadable (Practical
works)

Practical for Procedure and workflow for the preparation of Bid
Document (Step by Step) and Upload the bid document for
various types of procurement in the e-GP system
Preparation of Bid Document for Works - 1S2E & 1S1E, Goods
Prepare Bidding Data Sheet (BDS), Evaluation Criteria,
Qualification Criteria,
Qualification Criteria – Eligibility Criteria, Pending Litigation,
Financial Situation, Experience, Personnel, Equipment, BoQ
preparation, SCC
Formation of Bid Opening Committee
Bid Document Amendment





Procedure to create bid response document for
single stage two envelope procedure for works
Fill in the required data for prepare Bidding
Data Sheet (BDS), Evaluation Criteria,
Qualification Criteria,
Qualification Criteria – Eligibility Criteria,
Pending Litigation, Financial Situation,
Experience, Personnel, Equipment, BoQ
preparation, SCC
Formation of Bid Opening Committee
Bid Document Amendment
Procedure to create bid response document for
single stage two envelope procedure for works
in uploadable method
Fill in the required data for prepare Bidding
Data Sheet (BDS), Evaluation Criteria,
Qualification Criteria,
Qualification Criteria – Eligibility Criteria,
Pending Litigation, Financial Situation,
Experience, Personnel, Equipment, BoQ
preparation, SCC
17

समय
Pr
Th

@&)
ldg]6

()
ldg]6

सत्र योजना
मोडुलः विद्यतु ीय खरिद प्रणाली (Electronic Government Procurement System Phase-II)
Bidder Registration & Bidder Profile Management ; Bid Response
Preparation (प्रणाली र्ेमो)

सत्र १०
अिवध

९० वमनेट

सत्र उद्देश्यहरू
प्रमुख विषयहरु








सत्र सामग्री

अपेवक्ष् वसकाइ पररणाम (ELO)
EOS:


Bidder Registration



EOS:


Profile Management


EOS:

Bid Submission Process

Understand of how the Bid Response is made by a bidder
Bidder Registration on the E Gp system and updating the
bidders profile for use
Process on how the bidder submits its bid for any bid
Bidder Registration
Bidder Profile Management
Bid Submission Process



Demonstration of the Registration Process in the
EGp system
Fill in the Organizational, Personal and Document
details related to the bidders
Submission in the system and approval by the
PPMO Admin
Maintain Profile data in terms of personnel,
financial, contract, Litigation and Documents
(Legal documents, Balance sheet, Income sheet
etc)
Step wise demonstration of the profile
management for each heading in the profile

Demonstration of the step wise process to bid
for any bid in the EGp system
The process includes – Search Opportunities,
Create Bid, JV process, Bid Letter, Technical
Details, Financial Situation, BOQ, Bid Fees and
Security, Required Additional Documents etc.

18

समय
Pr Th
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सत्र योजना
मोडुलः विद्यतु ीय खरिद प्रणाली (Electronic Government Procurement System Phase-II)
सत्र ११
अिवध

Bidder Registration & Bidder Profile Management

(प्रणाली अभ्यास)

९० वमनेट

सत्र उद्देश्यहरू




प्रमुख विषयहरु




सत्र सामग्री

Practice of Registration Process in the EGp system
Fill in the Organizational, Personal and Document details related
to the bidders
Registration Process in the EGp system by bidder
Fill in the Organizational, Personal and Document details related
to the bidders as part of the Profile Management

अपेवक्ष् वसकाइ पररणाम (ELO)
EOS:


Bidder Registration

EOS:

Bidder Profile
Management



Register in the EGp system
o Organization Details
o Personnel Details
o Document Details including Board
Resolution
o Register in the system, Receive Email for
bidder activation
o After activation, PPMO will verify and
approve the registration
o Login via username & password
Manage bidder’s profile before bidding
o Organization Details Update
o Personnel update
o Financial Details
o Contract Details
o Litigation
o Equipment
Document

19

समय
Pr Th

$%
ldg]6
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ldg]6

सत्र योजना
मोडुलः विद्यतु ीय खरिद प्रणाली (Electronic Government Procurement System Phase-II)
सत्र १२
अिवध
सत्र उद्देश्यहरू
प्रमुख विषयहरु

Bid Response Preparation, Expression of Interest (EoI) (प्रणाली अभ्यास)

९० वमनेट







सत्र सामग्री

Login Process

अपेवक्ष् वसकाइ पररणाम (ELO)
EOS:




EOS:





Uploadable
Template







Expression of Interest
(EoI)

Create Bid Response Document
Upload documents required by the bid
Submit Bid
Bidding Procedure for 1S2E works
Documents required for the bid, upload or add from the profile
Bid submission



EOS:


Login using the approved Username and Password
Search Opportunities
Create Bid
JV process if applicable
Practice in real EGp training platform to submit for
any published Bid ‘
General Tab / Bid Letters / Technical Details/
Financial Situations / BoQ/ Fee & Securities/
Employer's Requirement/ Additional Document
Summary
Upload Technical and Price Bid Letter
Select Similar size experience and specific contract
as required
In financial Tab, select required information for
balance sheet, income statement, turn over. For
Similarly in this section you will add line of credit,
financial resources and any other supporting
document
Fill in the price offer
Upload Document fee and Bid Security
Upload or Select Equipment and Personnel as per
the Bid requirement
Upload any additional documents as required
Submit through OTP
Practice in real EGp training platform to prepare
for publication of EOI (Consulting Assignment)
20

समय
Pr Th
!)
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ldg]6

#)
ldg]6




Choose Procurement Category
Document Creation - Create APP and Choose
project , EOI Template, EoI information, Eligibility
Criteria, Evaluation Criteria, Additional Documents
if required, Summary and submit after adding
opening committee
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सत्र योजना
मोडुलः विद्यतु ीय खरिद प्रणाली (Electronic Government Procurement System Phase-II)
सत्र १३
अिवध

Bid Addendum/Supplement; Bid Opening; Bid Evaluation Process (प्रणाली

र्ेमो)
९० वमनेट


सत्र उद्देश्यहरू
प्रमुख विषयहरु







सत्र सामग्री

Bid Addendum

Process of Bid Addendum (making necessary changes in bid
document) before last date and time of submission
Bid Opening Procedure
Bid Evaluation Process
Bid Addendum
Bid Opening
Bid Evaluation

अपेवक्ष् वसकाइ पररणाम (ELO)
EOS:


EOS:


Bid Opening

EOS:

Bid Evaluation


Bid Addendum Process
Login and Create addendum, modify as per
requirement and prepare Addendum Document,

समय
Pr Th
@)
ldg]6

Bid Opening Procedure – Login, Download all bid
response, check for discount, generate muchulka,
sign and upload in the system
Demonstration of each process in the system

#)
ldg]6

Bid evaluation Procedure – Login, Legality Test,
Completeness Test, Technical and Commercial Test,
Qualification Test,
Demonstration of each process in the system

$)
ldg]6
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सत्र योजना
मोडुलः विद्यतु ीय खरिद प्रणाली (Electronic Government Procurement System Phase-II)
सत्र १४
अिवध
सत्र उद्देश्यहरू
प्रमुख विषयहरु

Bid Addendum/Supplement; Bid Opening (प्रणाली अभ्यास)

९० वमनेट





सत्र सामग्री

अपेवक्ष् वसकाइ पररणाम (ELO)
EOS:


Bid Addendum





Bid Opening

Practice Process of Bid Addendum
Practice Bid Opening Procedure
Bid Addendum
Bid Opening

EOS:



समय
Pr Th

Practice Process of Bid Addendum (Online method
and Uploadable Method)
Online Method- Login and Create addendum,
#)
modify as per requirement and prepare Addendum
ldg]6
Document, send for review
Uploadable Method – Login via approver, upload
additional bid document, Select Bid Addendum,
upload bid addendum and submit
Practice Bid Opening through opening committee
Login, See Opening record, Download all bid
response, check for discount, generate muchulka,
sign and upload in the system
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सत्र योजना
मोडुलः विद्यतु ीय खरिद प्रणाली (Electronic Government Procurement System Phase-II)
सत्र १५
अिवध
सत्र उद्देश्यहरू
प्रमुख विषयहरु

Bid Evaluation Process (Works 1S2E/1S1E) (प्रणाली अभ्यास)

९० वमनेट







सत्र सामग्री
Initial Process of Bid
Evaluation

अपेवक्ष् वसकाइ पररणाम (ELO)
EOS:




EOS:


Online Template of Bid
Evaluation

Online Template of Bid
Evaluation – 1S2E

Practice Bid Evaluation Process for Works in Online Template
Conduct Series of Test and generate Evaluation Report Online
Bid Evaluation
Verify Banking Instruments
Practice evaluation of bid in series of testing
Generate Report online

EOS:




Login via Evaluation Committee Chairman
Opening Bid for Evaluation
Check Banking Instruments
After Evaluation Button is active, sign in and start
evaluation
Practice evaluation of bid in series of testing
1. Completeness Test
2. Legal Test
3. Technical Test
4. Commercial Test
5. Evaluated Price
6. Qualification Test
7. Special Test
For Two Envelop Procedure, evaluation done for
technical and financial proposal separately
Clarification if required
Generate Evaluation Report

24

समय
Pr Th
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ldg]6
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सत्र योजना
मोडुलः विद्यतु ीय खरिद प्रणाली (Electronic Government Procurement System Phase-II)
सत्र १६
अिवध
सत्र उद्देश्यहरू
प्रमुख विषयहरु

Bid Evaluation Process (Goods/Uploadable) (प्रणाली अभ्यास(

९० वमनेट







सत्र सामग्री

अपेवक्ष् वसकाइ पररणाम (ELO)
EOS:


Check and verify
various documents

Preparation of Bid
Evaluation Report for
Uploadable

Practice Bid Evaluation Process for Works in Uploadble Template
Conduct Series of Test and prepare Evaluation Report
Bid Evaluation
Verify Banking Instruments
Practice evaluation of bid in series of testing
Generate Report online

EOS:



Practice evaluation of bid in series of testing
1. Completeness Test
2. Legal Test
3. Technical Test
4. Commercial Test
5. Evaluated Price
6. Qualification Test
7. Special Test
Prepare bid evaluation report including all the
steps of testing as per the bid document
Upload the document in the E Gp System

25

समय
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सत्र योजना
मोडुलः विद्यतु ीय खरिद प्रणाली (Electronic Government Procurement System Phase-II)
सत्र १७
अिवध
सत्र उद्देश्यहरू
प्रमुख विषयहरु

Contract Awarding Process & Complain Management Procedure (प्रणाली

र्ेमो)
९० वमनेट






सत्र सामग्री
Basic Principles and
Legal Provisions

अपेवक्ष् वसकाइ पररणाम (ELO)
EOS:


EOS:


Contract Awarding
Process

Complaint
Management (Bid
Protest)

Basic Principles and legal Provisions of contract management
Process of Contract Management in EGp System
Letter of Intent (LoI)/Letter of Acceptance
Contract Document
Understanding Contract awarding process in EGp system

EOS:







Time line for contract management viz. LOI notice,
complain lodging, public entity Decision, Appeal to
PPRC
Contract Awarding Process
o Initiation
o Issuing LOI notice
o Uploaded LOI notice
o L1 Bidder Dashboard
o Receiving LOI notice
o LOA to L1 bidder
o Issuing LOA with PG Detail
o Bidder / Supplier Processing PG
o Issuing Contract Document
o PG Verification
o Bank Processing PG
o Contract Document Issued by PE
Lodging Complaint by Aggrieved Bidder
Choosing Contract to Lodge the Complaint
Complaint against Evaluation Decision
Processing the bid protest detail
Decision to suspend the awarding process
Detail view of decision made by PE

26

समय
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सत्र योजना
मोडुलः विद्यतु ीय खरिद प्रणाली (Electronic Government Procurement System Phase-II)
सत्र १८
अिवध
सत्र उद्देश्यहरू
प्रमुख विषयहरु

Contract Awarding, Process & Complain Management Procedure

(प्रणाली अभ्यास(
९० वमनेट





सत्र सामग्री
Steps for Contract
Awarding

Practice the Process of Contract Management in EGp System
Practice in EGp system for Letter of Intent (LoI)/Letter of
Acceptance
Contract Document
Understanding Contract awarding and Compliant Management
process in EGp system

अपेवक्ष् वसकाइ पररणाम (ELO)
EOS:


EOS:

Complain Management



Practice Contract Awarding in EGp system
o Letter of Intent
o Letter of Acceptance
o Contract Sign
Checking of Complain Lodged by Bidder
Understand the legal issues
Step by Step process of complain management

27

समय
Pr
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सत्र योजना
मोडुलः विद्यतु ीय खरिद प्रणाली (Electronic Government Procurement System Phase-II)
सत्र १९
अिवध

Contract Management

९० वमनेट


सत्र उद्देश्यहरू

प्रमुख विषयहरु









सत्र सामग्री
Functional Coverage of
National EGp system

EOS:






EOS:


Process of Contract
Management (Practice)

Contract Management - Project, Payment and Dispute
Management
Variation Order (for works)
Suspense and Terminate Contract
Contract Amendment
Payment Mobilization
Monthly Payment
Final Payment
Understand the process of managing Contract in the EGp system

अपेवक्ष् वसकाइ पररणाम (ELO)


EOS:


Process of Contract
Management
(Demonstration)

(प्रणाली र्ेमो अभ्यास)

समय
Pr

Understand the Contract Management as a part
of the function of the EGp System

!)
ldg]6

Process of Project Management
o Creating a contract
o Variation
o Price Adjustmetn
o Contract Suspension/ Termination
o Contract Amendment
o Contract Extension
Payment Management – Mobilization Payment
Contract Management – Payment Management
Monthly Bill (IPC)
Final Bill
Dispute Management

#)
ldg]6

Practice the Process of Project Management in
EGp system
o Creating a contract
o Variation
o Price Adjustment
o Contract Suspension/ Termination
28
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ldg]6

Th






o Contract Amendment
o Contract Extension
Payment Management – Mobilization Payment
Contract Management – Payment Management
Monthly Bill (IPC)
Final Bill
Dispute Management
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सत्र योजना
मोडुलः विद्यतु ीय खरिद प्रणाली (Electronic Government Procurement System Phase-II)
सत्र २०
अिवध

Project Management, Payment Management, Dispute Management /
Contemporary Issues & Interaction on e-GP (प्रणाली अभ्यास(

९० वमनेट

सत्र उद्देश्यहरू



प्रमुख विषयहरु



सत्र सामग्री
EOS:





Contract Management :
Project Management





EOS:
Practices 3 modules of

Contract Management

Practice of Contract Management - Project Management,
Payment Management, Dispute Management in EGp System
Project Management, Payment Management, Dispute
Management in EGp System

अपेवक्ष् वसकाइ पररणाम (ELO)

समय
Pr Th

Contract Management and Payment Methods
Contract Management Process
Awarded Contract Info
Contract Details and Appointing PM Offered BQ
Program Schedule
Physical Progress
Bidder Claiming the Bill
Bill of Quantity
Bill Processing
VO
Practice the three modules of contract
management in EGp System
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सत्र योजना
मोडुलः विद्यतु ीय खरिद प्रणाली (Electronic Government Procurement System Phase-II)
सत्रः २० ख
समय ३० वमनेट
विषयः कायव योजना, प्रवशक्षण मल्ू याङ्कन तथा समापन
साधारण उद्देश्यः यस सत्रको अन्तमा सहभागीहरुले वसके का कुिालाई आफ्नो कायवक्षेत्रमा कसिी कायावन्ियन गने बािे
कायवयोजना तयाि भएको हुनेछ ।
वनवदिष्ट उद्देश्यः सत्रको अन्तमा सहभागीहरुले
 वसकाई कायावन्ियन गने बािे कायवयोजना तय गनव सक्नेछन् ।
 समग्र प्रवशक्षणको वसकाई उपलव्िी मल्ू याकङ्न गनव सक्नेछन् ।
 प्रवशक्षण कायवक्रमको औपचारिक रुपमा समापन हुनेछ ।
सत्रका मुख्य विषयिस्ुः
 कायव योजना तयाि
 प्रवशक्षण अपेक्षा पनु िािलोकन
 प्रवशक्षणको संक्षेपीकिण
 प्रवशक्षण पश्चात जानकािी
 प्रवशक्षण मल्ू याङ्कन
 प्रवशक्षण समापन
प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप

अिवध
५तमनेट

क्रियाकलाप १ सत्रको नाम, उद्देश्य र क्रवषयवथिु


सत्रको नाम, उद्देश्य, क्रवषयवथिु र समय अवतध

प्रविक्षण –
वसकाई
सामाग्री
थलाइर्
प्रथिुति

विाउनुहोसो् ।
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कै विय्
पावर प्वाइन्ट थलाइर्

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप

अिवध

क्रियाकलाप २ प्रस्क्षणको पश्चाि र्ानकारी र मूल्याङ्कन


सहभागीहरुलाई प्रस्शक्षण पश्चात्को फाराम क्रविरण

१0 तमनेट

गरी भनु अनुरोध गनुह
ु ोसो् ।


सहभागीहरुलाई प्रस्शक्षणको मूल्याङ्कनको लातग ियार
गररएको प्रस्शक्षण मुल्याङ्कन फाराम क्रविरण गरी भनु
लगाउनुहोसो् ।



सहभागीहरुलाई आवश्यकिा परे मा फारामहरु भनु
सहर्ीकरण गनुह
ु ोसो् ।

प्रस्क्षणको सं क्षप
े ीकरण र अग्रसम्वन्ध


प्रस्शक्षकले प्रस्शक्षण अवतधभर छलफल भएका
क्रवषयवथिुहरुलाई सं स्क्षप्त रुपमा थमरण गराउनुहोसो् ।



सहभागीहरुबाट आएको अपेक्षाहरुको पुनरावलोकन
गदै प्रस्शक्षणमा समेक्रटएका र नसमेक्रटएका
क्रवषयवथिुहरुको र्ानकारी गराउनुहोसो् ।



सहभागीहरुलाई सक्रिय सहभातगिाको लातग धन्यवाद
दददै प्राक्रवतधक सत्रहरु समाप्त भएको भन्दै अव यस
पतछ समापन कायुिम हुनेछ भनी सत्र अन्त्य
गनुह
ु ोसो् .

१५तमनेट

क्रियाकलाप ३ समापन कायुिम


अतितिहरुलाई आसन ग्रहण गराई प्रस्शक्षणको
प्रभावकारीिाको बारे मा बढीमा दुई र्ना (एक र्ना
मक्रहला, एक र्ना पुरुष) सहभागीहरुलाई आफ्नो
क्रवचार राख्न लगाउनुहोसो् ।



अतितिहरुबाट प्रस्शक्षणको समापन मन्िव्य व्यि गदै
प्रस्शक्षण कायुिम समापन भएको घोषणा गनु
लगाउनुहोसो् ।
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प्रविक्षण –
वसकाई
सामाग्री

कै विय्
फारामहरु

प्रस्तुतत सामग्री (पावरप्वाइन्ट स्लाइड)

नेपाल सरकार
स घीय मा मला तथा सामा य शासन म

नेपाल सरकार
स घीय मा मला तथा सामा य शासन म

ालय

िव ुतीय ख रद णाली

िश ण शुभार भ

(Electronic Government Procurement
System Phase-II)
P >>>
F >>>
E >>>
W>>>

P >>>
F >>>
E >>>
W>>>

+977 (1) -5522004, -5521051
+977(1) - 5521521
ldta.org.np@gmail.com
www.ldta.org.np

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

MoFAGA

+977 (1) -5522004, -5521051
+977(1) - 5521521
ldta.org.np@gmail.com
www.ldta.org.np

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

प रचय
नामः
ठे गानाः
पदः
काय अनुभवः

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

MoFAGA

साधारण उ$े%य

िश ण औपचा रकता






ालय

 To make participants able to
use E-Gp system effectively

MoFAGA

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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MoFAGA

िनिद& उ$े%यह(

िनिद& उ$े%यह(

 E-Gp system पुरा त रकाले Works
1S2E/1S1E)/Goods/uploadable चलाउन स े
 E-Gp system मा e-GP Registration Process र
Procurement Planning
(APP & MPP) गन स े
 E-Gp system मा Bid Document Preparation
(Works-1S2E & 1S1E, Goods) गन स े

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

 E-Gp system मा Bidder Registration, Bidder
Profile Management र Bid Response
Preparation गन स े
 E-Gp system मा Bid Addendum/Supplement,
Bid Opening र Bid Evaluation Process गन स े
 E-Gp system मा Contract Awarding Process &
Complain Management Procedure गन स े

MoFAGA

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

अपे ा संकलन

MoFAGA

िश णका िवषयव+तु
 Overview of National e-GP system
 e-GP System Features & Functionalities
 e-GP Registration Process (System Demo with
Practical)
 Procurement Planning (APP & MPP) (System
Demo with Practical
 Bid Document Preparation (Works-1S2E & 1S1E,
Goods) (System Demo )

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

MoFAGA

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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MoFAGA

िश णका िवषयव+तु

िश णका िवषयव+तु

 Bid Document Preparation (Works-1S2E) (System
Practical)
 Bid Document Preparation (Works-1S1E) (System
Practical)
 Bid Document Preparation (Goods) (System Practical)
 Bid Document Preparation- (Uploadable) (System
Practical)

 Bidder Registration & Bidder Profile Management
(System Practical)
 Bid Response Preparation
 EOI Preparation (System Practical)
 Bid Addendum/Supplement
 Bid Opening
 Bid Evaluation Process (System Demo)

 Bidder Registration & Bidder Profile Management
 Bid Response Preparation (System Demo)
LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

 Bid Addendum/Supplement
 Bid Opening (System Practical)
MoFAGA

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

िश णका िवषयव+तु

MoFAGA

िश ण िविध

 Bid Evaluation Process (Works 1S2E/1S1E) (System
Practical)
 Bid Evaluation Process (Goods/uploadable) (System
Practical)
 Contract Awarding Process & Complain Management
Procedure (System Demo with Practical)
 Contract Management (System Demo with Practical)

 मि त क म थन, समुह अ यास, लघु वचन, ो र आिद । हरे
क िदनको
अ तमा िदनभर छलफल भएका िवषयव तुको सं%पेीकरण गन* ।
 दो+ो िदन पिहलो िदन संचालन भएका गितिविधको पनु रावलोकनबाट स/
श1ु वात गन* ।
 2यावहा3रक अ यास गन* ।

 Project Management, Payment Management, Dispute
Management
 Contemporary Issues & interaction on e-GP
LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking

MoFAGA

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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िचया र ना ता
अिध;लो िदनको पनु रावलोकन
पिहलो स/
िचया िव<ाम
दो<ो स/
िदवा भोजन िव<ाम

 समय तािलकाको पालना ........
 मोबाईल साईले
ट मोडमा ...............
 ...................


ते
<ो स/
िचया िव<ाम
चौथो स/
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MoFAGA

LDTA>>>
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ध.यवाद

पूव जानकारी

LDTA>>>
>>> Learning-Researching-Networking
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Importance of Public Procurement in Nepal
• Around 60 to 70 % of the annual national budget has been allocated for public
procurement, out of which:
Other
Services
5%

Electronic Government Procurement (e-GP)
in Nepal

Consulting
15%
Civil Works
50%

Public Procurement Monitoring Office (PPMO)
Kathmandu, Nepal

Goods
30%

Issues of Public Procurement in Nepal

Streamlining of Public Procurement in Nepal

Efficiency, Transparency, Competition and Value for Money information are not
available due to lack of consolidated database resulting:

Reform Imitative taken care to minimize the procurement issues:

1

2

• Enactment of Public Procurement Act, 2007 and Public Procurement
Regulation 2007

• Quality deterioration

• Establishment of PPMO and Public Procurement Review Committee, 2007
• Government Policy to use e-GP system

• Time and cost overrun

• Amendment in PPA and PPR based on uses and international practices
• Development and implementation of e-GP systems (Phase I & Phase II)

• Inadequate capital expenditure

3
4

• Poor monitoring of procurement and contract
management
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Legal Provisions for Electronic Procurement

Legal Provisions for Electronic Procurement

Public Procurement Act- Clause 69 and 18

ख! (६६) सं %ा ४८ ने पाल राजप/ भाग ५ िमित २०७३.१०.३


;धानम=ीतथाम@=पAरषद् कोकायाHलयकोसूचना


ने पाल सरकारले सावHजिनक खAरद िनयमावलीʰ २०६४ को उपिनयम ʹ१ʺ बमोिजम सावHजिनक
खAरद अनु गमनकायाHलयले Pथापना गरे को िवद् यु तीय ;णाली संवत् २०७४ साल साउन १ गते
दे @खसंचालनमाRाउने िनयH णगरे कोलेसS@Tतसबै कोजानकारीकोलािगयोसूचना;काशन
गAरएकोछ।

िवद् युतीय खAरद ;णाली िनदZ िशका, २०७४ – दफा ३५


Public Procurement Regulation- Rule 146

v िवद् यु तीयखAरद;णालीकोसमे त;योगगनुHपनZ

˚६०लाखभ\ाबढीकोसबै खAरदमा

v िवद् यु तीयखAरद;णालीकोमा/;योगगनुHपनZ

˚ २करोडभ\ाबढीकोिनमाH णकायH कोखAरदमा

˚ ६०लाखभ\ाबढीकोमालसामानखAरदमा

˚ २०लाखभ\ाबढीकोपरामशH से वाखAरदमा


Benefits of National e-GP System

Stakeholders of National e-GP System
Publish Procurement
Opportunities, Evaluate &
Execute Contract
`
Bidding Community
View Opportunities
and Participate in
Bidding Procedure

Public Entity

Bank
National
e-GP System

General Public
Citizen
Monitoring

Oversight Agencies

Issue & Verify
Instruments

Keep on Monitoring
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Minimized collusion and
intimidation and
improved transparency

Reduced turn around time
of procurement cycle &
improved process
efficiency

Easy access of national
and international bidders
in procurement

Procurement information
(PPMIS) – easy
monitoring & analysis and
effective decision making

Improved regulatory
compliance

Consolidated database of
Contractors/Suppliers/
Consultants profile helps
in future to monitor bid
capacity

Current Benefits of National e-GP System

Functional Coverage of National e-GP System

- Follow Regulatory Act and Compliance
-

Public Entity
& User
Registration

Internet Based Centralized System

- Integration with other system

Procurement
Plan
Management

Contract
Management

- Document Encryption and Access Control Mechanism
- Transparency

Common
Procurement
Vocabulary

- Increase Competition
Public
Procurement
Management
Information
System
(PPMIS)

- Single portal Procurement practice

- Running Full fledge interactive module based system
- Online document preparation & Publish

- Online Addendum

Contract
Awarding

Complaint
Management

Preparation,
& invitation
of Bid

Notification

- Unloadable Features

Bid Response
Preparation &
Submission

Bid
Evaluation

- Online bid submission
- Banking interface Module

Banking
Interface for
Securities/
Guarantee
Verification
Integration
with Other
Systems
(Tax Registration System,
Central Bank)

Bid Opening

- Profile Management
- Document Management
- Public Procurement Information Management System

System Functionality
National e-GP Modules

Interactive
Modules

• Public Entity’s Module
• Bidder’s Module
• Banker’s Module

• PPMO/Public Entity's Module
PPMIS User’s • Oversight Module

Modules
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Modules
Coverage

Functionality Coverage

PE Registration

PPMO (Super User), Ministries, Departments, Regional Offices,
Division Offices

PE User
Registration

Admin, Creator, Reviewer, Approver, Account Officer

APP Creation

Estimate Creation, Revision, Lock/ Unlock

MPP Creation

Approve by Secretary of Ministry

Bid Document
Preparation

Works NCB/ICB, Goods NCB/ICB, Consultancy (EOI/RFP), PQWORKS ICB, SQ, System Generated Bid Document

Bid Addendum

Similar process of approval cycle as bid document preparation

Bidder
Registration

Organization Detail, Account Details, Documents Details

Bidder Profile
Management

Personnel (Staffs and Officers), Financial Details (Balance
Sheet, Annual Turnover, Income Statement), Contract Details
(Bolpatra/ Non-Bolpatra), Litigations, Documents, etc.

Modules Coverage Functionality Coverage

Features of National e-GP System

Bid Response
Submission

JV, Letter of Bid, Technical Details, Financial Situation, BoQ, Price
Adjustment, Fees and Security, etc.

Bid Opening

System Generated Bid Opening Records (Muchulka)

Bid Evaluation

Legality Test, Completeness Test, Technical Test, Commercial Test,
Evaluated Price, Qualification Test, Special Test

Contract Awarding

LOI, LOA, Contract/ Agreement Document

1.

Works

1.

NCB

Complaint
Management

After LOI before LOA

2.

Goods

2.

ICB

3.

Consulting

3.

Sealed Quotation

Contract
Management

Assign Project Coordinator, Update Work Schedule, Update
Physical Progress, Certify IPC, Forward to PE chief, VO, Price
Adjustment

4.

Others

Payment
Management

Bill Claim by Contractor

Dispute
Management

Capture Final Value of Dispute

Banking Interface

Bank Registration, Branch Registration, Maker/ Checker
Registration, Verifying Bid Document Fee, Bid Security,
Performance Security, Advance Payment Security

Security Features

User Credential, SSL, Data Encryption, Time stamping, OTP

Procurement Category

Bidding Type
1.
2.

Features of National e-GP System

Single Stage Single
Envelope

Document Type
1.

GoN Online

2.

Gon Uploadable

Single Stage Double
Envelope

Features of National e-GP System

Public Entity Management

Procurement Preparation

1.

Maintain PE Hierarchy

1.

Annual Procurement Planning

2.

User Management

2.

Document draft , review and approval system.

3.

Procurement Method

Email Notification System
1.

Task Notification

2.

JV confirmation

3.

OTP confirmation

Role Management

3.

Online Bid Document Generation

4.

Access Control

4.

Copy bid functionalities

5.

Task Delegation

5.

Online tender publish

4.

LOI, LOA, Contract Award

6.

Uploadble module

5.

etc

7.

Online BoQ / SOR

Bidder Registration

8.

Addendum Publication

1.
2.

9.

Bid Query

Register New Bidder
Block Bidder

Procurement Execution
1. Banking instrument verification
2. Opening and evaluation
3. Online Evaluation report generation
4. Complain lodge
5. Contract Awarding
6. Contract Management

Bank
1.

Register Bank and Branches

2.

Bank User management
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Report Generation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

APP/MPP report
Bid Document
Evaluation Report
Muchulka
Comparative Chart
Contract Document
Billing

Overview of Registration

User Category

P
U
B
L
I
C

Register

Public Entity

Super User
(PPMO)
Intiate

PE Admin

E
N
T
I
T
Y

U
S
E
R
S

Creator

PE Users Role
• Procurement
Preparation
• Opening &
Evaluation
• Contract
Management

PE Users
• Admin
• Creator
• Reviewer
• Approver
untant
• Accountant

>> PPMO register Public Entity and its admin
>> PE Admin registers procurement related users

Creator

Reviewer

Bidding Organization Users
• Officers
• Staff

Approver

•

Bank Users
•
Admin
•
Branch Maker
•
Branch Checker
•
Central Users

Super User

Bank Users Role
• Bank Instrument
verification

Bidder Users Role
Participate in bidding

Accountant

Public Procurement Monitoring Information System (PPMIS)

Privilege for Public Entity Users

Planning

Bid Document
Preparation

Contract
Management

Contract
Awarding

Public Procurement Management
Information System
(PPMIS)

Bid
Evaluation
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BidSubmission

Bid Opening

Benefits for Oversight Agencies

Public Procurement Monitoring Information System

Consolidated public procurement information from planning
to contract execution for transparency

Key Performance Indicator based Reporting Types

Continuous monitoring of compliance with PPA and PPR
hence prompt intervention wherever necessary,
Statistical information on public procurement is analyzed for
making important decisions

Static
Reporting

Performance based on compliance indicators are analyzed
periodically and improvement measures can be suggested

Dynamic
Reporting

Monitoring and
Evaluation

Provides room for auditors to monitor procurement
activities
Enhancing controls on the expenditure of public funds.

Public Procurement Transparency Initiative in Nepal (PPTIN)

PPMIS- Reports

- Initiative to open up public procurement data in collaboration with Open
Contracting Partnership
- Information on all stages of Public Procurement

Public
Entity 1

Public
Entity 2

Procurement
data in
centralized
e-GP
System

Public
Entity n

Open
Contracting
Portal using
OCDS
(Open
Procurement
Data)

Public
Agency
Decision
Makers

Media

Civil
Society

Private
Sector

Supply side
42

Demand Side

PPTIN Portal (www.ppip.gov.np)

PPTIN Portal (www.ppip.gov.np)

26

PPTIN Portal (www.ppip.gov.np)

PPTIN Portal (www.ppip.gov.np)

27
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Thank You
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PE Creation

E-GP Registration Process

Home Page, PE registration and other user registration

PE Creation

Types of Users
• Super Admin
• PE Admin (Ministries/ Departments/ Offices)
•
•
•
•

Creator
Reviewer
Approver
Accountant

• Bidder Organization
• Bidder Staff/ Other officers

• Bank Admin
• Maker
• Checker
• Central User
Home Page, PE registration and other user registration

Home Page, PE registration and other user registration
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Workflow Customization Functionality

Roles and Responsibilities Matrix

Home Page, PE registration and other user registration

Home Page, PE registration and other user registration

Parent PE Admin Inherit Functionality

PPMO

Super Admin

Ministry Admin

Ministry Admin

MOFALD Admin

MOPIT Admin
Department

Department
DOR Admin (1-n)

DOLIDAR (Inherit Parent Admin)

Creator

(1-n)

Creator

PPMO

Creator
(1-n)

Reviewer
(1-n)

Reviewer
(1-n)

Reviewer
(1-n)

Approver

PPMO

MOI PE
Admin

(1-n)

DOI PE
Admin

DOI
Approver

Accountant
Approver

Creator (n)

Reviewer (n)

Approver

Accountant

Creator (n)

Reviewer (n)

Accountant

Accountant

Home Page, PE registration and other user registration

Home Page, PE registration and other user registration
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Approver

Accountant

PE Admin User Invitation

PE Admin User Initiation

2. PUBLIC ENTITY ADMIN

Super
user invites
Super
a PE
User
user to
register

An invitation
email is sent
to PE user
successfully

PE admin fills in the details and
Super User approves
PE Admin
sends for
the PE user
registered
approval
with
admin role

Home Page, PE registration and other user registration

Home Page, PE registration and other user registration

Notification to Admin user over email

PE and Admin user details

Home Page, PE registration and other user registration

Home Page, PE registration and other user registration
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Email Notification to Admin User and verify request

PE Admin fills the Account Details

Home Page, PE registration and other user registration

Home Page, PE registration and other user registration

Approval Request to Super Admin

Super Admin approves the admin user

Home Page, PE registration and other user registration

Home Page, PE registration and other user registration
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Block/ unblock user

• Thank You.
• Let’s Proceed with the practical session.
• Each PE needs to create following users:
• Creator
• Reviewer (at least 2)
• Approver
• Accountant

• www.bolpatra.gov.np/sit
Home Page, PE registration and other user registration

Home Page, PE registration and other user registration
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Public Procurement Monitoring Office, e-GP Training Material

Public Procurement Monitoring Office, e-GP Training Material
12. Check mark in creator / Reviewer/ Approver

Public Entity Registration & User Creation

13. Update User.

1. Fill up Registration Form and send to PPMO
2. PPMO Superuser will initiate admin user registration link to corressponding users' email
3. Open email and Please fill up neccessary details in account tab
4. Onnce approved by PPMO's superuser , you can login

Creating Procurment Users
You need to create creator , reviewer and approver for procurement preparation
Process
1. Login via admin
2. Goto Admin>>Public Entity>>Invite User
3. Fill form
a. select public entity name
b. type email id of user
c. type first name, mname and last name
d. select report user : no
4. Click on Initiate User
5. Check email and click bolpatra user registration
6. Create new account and fill up necessary details
Approval of User
7. Login via admin
8. Check pending task : Bolpatra Registration (1)
9. Open Registration Request
10. Click on action button
11. Click Claim task button
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Public Procurement Monitoring Office, e-GP Training Material

Set Public Entity Chief

For each public entity, admin need to set public entiy chief. Public Entity chief is responsible aApproval
of plan, bid opening record, evaluation report and any other decisions
Process
1.Login via admin
2. Goto Admin>>Public Entity>>Update
3. Select PE and Search
4. Select Public Entity to edit
5. Scroll down
6. Select Public Entity chief and update
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Public Procurement Monitoring Office, e-GP Training Material

Public Procurement Monitoring Office, e-GP Training Material

Annual Procurement Plan

12. Open Project

Public Entity must enter annual procuremnet plan before any procurement activities. Annual
Procurement plan consists of list of approved projects or procuring activities for current fiscal year. Once
annual procurement plan is approved, PE can create document for bid invitation. PE can revise APP if
needed . PE can also create MPP( Master Procurement Plan) if project is multi year project or its budget
exceeds 100 million. And PE need to link new project with MPP.

13. See all details and send for aggregation
(If only one reviewer then same reviewer will act as Aggregator)
Aggregate Annuak Procurement Plan

Creating New APP and adding new Project
Aggregation is process of final review to all the projects submitted by different users.
1 Login via creator
14. Check pending task in aggregator and open project
2. Goto Procurement Prearation>>Annual Procurement Plan >>Create
15. Click on send for bulk approval
3. Select Fiscal Year : 2075/76
4. Select Procurement Category : Works
Approval of Annual Procurement Plan
5. Fill necessary details
16. Login via approver
a Procurement Details : Reconstruction of Mahendra Pool
17. Open pending task
b. Enter Budget Subhead : 2075-76/01
18. click on Bulk Approve
c. Cost Estimate : 18000000
19. Goto Annual Procurement Plan>>View
d. Approval Date : 2018-12-10
20. Unlock APP
e. Procurement Category : NCB
f. Contract type : Unit Rate
Unlock APP
e. etc
Once APP is approved by PE chief, PE chief need to unlock APP before starting document preparation
6. Select Action : Review and write some comment to send for review
Process
7. Select Reviewer : select name
1. Login via approver (PE Chief)
8. Click on Submit button to send for review
2. Open Procurement Preparation >> Annual Procurement Plan >> View
3. Download APP or Unlock to proceed document creation.
Review Annual Procurement Plan
9. Login via reviewer
10. Check pending task : Annual Procurement Plan(1)
11. Click on pending task
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Master Procurement Plan
&
Annual Procurement Plan

Master Procurement Plan
• Master Procurement Plan
• PPA- Clause 7(3)- A Public Entity shall establish a
procurement unit or assign the responsibilities
thereof in order to carry out the following acts:
(a) Preparing a procurement plan

• PPR- Clause 7: Master Procurement Plan to be
Prepared:
- in procuring for a plan or project
operated for a period more than one year
or
- in making a procurement annually of an
amount exceeding 100 million Rupees
2

PPR- Clause 7 (2) The master plan of procurement under Sub-rule (1) shall contain,
inter alia the following matters:-

(a) Type, quantity and tentative estimated cost of procurement,

(e) If pre-qualification proceedings requires to be carried out for
procurement, matters relating thereto,

(b) Procurement method,

(f) Tentative time-table of procurement proceedings,

(c) If , for maximizing competition, procurement is to be made by the use of
slice or package, provision relating thereto,

(g) The matters specified by the Public Procurement Monitoring Office
from time to time as required to be included in a master procurement plan.

(d) Tentative numbers of contracts to be concluded in order to complete the
whole procurement proceedings and major functions relating to such
procurement proceedings,
3

4
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Annual Procurement Plan
• PPR- Clause (8). Annual Procurement Plan to be Prepared:

• PPR- Clause 7 (3) The master plan of procurement prepared under
this Rule shall have to be approved by the secretary of the Public
Entity.

(1) Where a Public Entity requires to make a procurement annually of an
amount exceeding one million Rupees,
• While preparing estimated annual program and budget of the next fiscal year,
an annual procurement plan for the procurement to be made in the next
fiscal year.

• PPR- Clause 7 (4) The concerned Public Entity shall have to up date in
each fiscal year the master plan of procurement approved pursuant
to Sub-rule (3).

• While so preparing procurement plan, such a procurement plan shall be
based upon the master plan of procurement under Rule 7, where such plan is
prepared.
5

6

APP Activities

• PPR Clause 8(2)- The Public Entity shall have to state the following
matters in the annual procurement plan under Sub-rule (1):-

Milestone

Tentative Schedule

Demand Acquisition from various sections

Poush

Demand Consolidation by procurement unit

Poush-end

Slicing/Packaging and Grouping

Magh

Cost Estimates with technical/ engineers

Falgun

Annual Plan

Falgun End

Tieing with Budget

Falgun End

Budget Discussion

Chaitra- Jestha

Budget Announcement

Asadh End

Budget Approval

After Asadh

Plan Revision

Shrawan onwards

a) Description relating to the types of procurement,
b) Possible package of procurement,
c) Time table of procurement proceedings,

d) Procurement method,
e) Types of contracts to be concluded for procurement, and
f) The matters specified by the Public Procurement Monitoring Office, from
time to time ,as required to be included in the annual procurement plan
e-GP Training Day-2: APP/MPP

7
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8

Master Procurement Plan standard template
• PPR- Clause 8(3) The timetable under clause 8(c) of Sub-rule (2) shall contain the
time period for carrying out the following works:(a) To prepare specifications, if goods are to be procured,
(b) To prepare cost estimate of procurement,
(c) To prepare sealed quotation form, documents relating to
prequalification proposal or to invite a bid or proposal for consultancy
service,

(d) To publish a notice for invitation to sealed quotation, prequalification
proposal, bid or request for the proposal of consultancy services,
e-GP Training Day-2: APP/MPP

12

9

• PPR Clause 8(4) The PE chief shall have to send a copy of the annual
procurement plan with the estimated annual program and budget of
the next fiscal year to the superior office and the Ministry of Finance.

(e) To evaluate sealed quotation, pre-qualification proposal, bid or
proposal for consultancy service,
(f) To accept sealed quotation, pre-qualification proposal, bid or
request for proposal for consultancy service,

• PPR Clause 8(5) The PE chief shall, after receiving the approved
program and budget of the current fiscal year from MOF, have to
revise accordingly and send one copy each of such plan to its Parent
office, FCGO and Public Procurement Monitoring Office.

(g) To conclude a contract,

(h) To commence a work, and

• PPR Clause 8(6) The Parent office shall have to monitor whether
procurement proceedings are completed on time or not.

(i) To complete a work.
10

11
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Annual Procurement Plan

MPP Business Flow Diagram
MPP PREPARATION

(WORKS, GOODS, CONSULTANCY SERVICES & OTHER SERVICES)

PE Creator

PE approver approves
the
created MPP
Secretary

PE Creator visits the e-GP
system

PE Approver views
the created MPP

13

e-GP Training Day-2: APP/MPP

MPP Creation

PE Creator fills the MPP form
and sends to reviewer

PE Reviewer reviews
the MPP and sends
to PE approver
14

MPP Project Creation

e-GP Training Day-2: APP/MPP

15

16
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List of MPP Projects

MPP Projects send for Review

17

18

MPP Project send for Approval

MPP Review Request

e-GP Training Day-2: APP/MPP

19

e-GP Training Day-2: APP/MPP
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20

MPP Approval Request

e-GP Training Day-2: APP/MPP

Approving MPP

21

e-GP Training Day-2: APP/MPP

System generated MPP Document

22

1. APP CREATION (FOR WORKS, GOODS, CONSULTANCY SERVICES & OTHER SERVICES)

PE Creator

PE Creator fills the APP Estimate
Reviewer receives
form for multiple procurement
the estimated APP
items and sends to reviewer

PE Creator visits the e-GP
system

2. APP ESTIMATE REVIEW (FOR WORKS, GOODS, CONSULTANCY SERVICES & OTHER SERVICES)

PE Reviewer

23

PE Reviewer visits the e-GP
system

PE Reviewer reviews the APP and
sends for aggregation

e-GP Training Day-2: APP/MPP
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Aggregator
receives the APP
24

APP Functional Flow

3. APP ESTIMATE AGGREGATE (FOR WORKS, GOODS, CONSULTANCY SERVICES & OTHER SERVICES)

PE Aggregator

PE Aggregator visits the e-GP
system

PE Aggregator aggregates the APP
and sends to approver

Creator of APP
Project for
Goods
Procurement

Creator of
APP Project
for Works
Procurement

Creator of
APP Project for
Consultancy
Service

Reviewer 1

Reviewer 2

Reviewer 3

PE approver
receives the APP

4. APP ESTIMATE APPROVAL (FOR WORKS, GOODS, CONSULTANCY SERVICES & OTHER SERVICES)

Reviewer 3 as
Aggregator
PE Approver

PE Approver visits the e-GP
system

PE Approver approves
estimated APP

Estimated APP is
approved

e-GP Training Day-2: APP/MPP

Resemblance of Procurement Unit

Approver
25

e-GP Training Day-2: APP/MPP

26

APP Revision Cycle
• Thank You.
• Let’s proceed with MPP and APP Demonstration.
• Please carry on with practical session.

APP ESTIMATE REVISION

PE Approver unlocks
APP

PE Approver approves
the revised APP

PE Creator

PE Creator visits the
e-GP system

PE Creator revises
estimated APP
and sends for review

PE Aggregator aggregates the
APP and sends to approver
e-GP Training Day-2: APP/MPP

PE Reviewer reviews
the revised APP and
sends to Ag2g7regator

28
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Bid Document Preparation
(Single Stage Two
Envelope, 1S2E)

Technical Bid 11.2

Price Bid 11.3

a) Letter of Technical Bid;
b) Bid Security,

(a) Letter of Price Bid;

c) Alternative Technical Bids

(b) Bill of Quantities,

d) Authorizing the signatory
(c) alternative price Bids,

e) Bidder’s qualifications

(d) Any other as specified in BDS

f) Technical Proposal
g) JV agreement

PPMO

n BDS
S
h) Other as specified in

Work Flow of Bid Document Preparation

1S2E Procedure
Bid
Submission
Technical Bid
Price Bid

Price Bid
Evaluation

Technical Bid
Opening

Price Bid
Opening

Technical Bid
Evaluation

Inform, Price Bid
Opening Date

Selection
Substantially
Responsive
Bid

APP

Selection of Lowest
Evaluated
Substantially
Responsive Bid

APP Unlock (
PE Chief)
Bid Document
Prepare
(Creator)

Approved Bid

Send For
Review
(Reviewer)

Letter of Intent
(LOI)
Send For
Revised

Approved
Technical Bid

Letter of
Acceptance (LOA)

Send For
Approve
(Opening Committee
Assign)

Bid Published
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Bid Document Preparation – Steps 1

Bid Document Preparation – Step 2

Step 1 : Creator Login -> Select Procurement Preparation-> Create

Step 2: Select approved estimate APP item to create bid document -> Select
‘PPMO’ to use PPMO’s standard bidding document template >> GoN 1S2E

5

6

Bid Document Preparation – Step 3

Bid Document Preparation – Step 3

3.2 Bidding Data Sheet (BDS) – Only those clauses where user inputs
required will be online. Additional clauses may be added if required. Information
of clause 11.1 I will be one of the criteria in evaluation module- completeness test

Step 3.1 : Fill the general information to proceed other sections, based on the information
provided in General Info. System will auto generate the IFB and procurement notice will
be published

7
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Bid Document Preparation – Step 3

Bid Document Preparation – Step 3

3.2 Bidding Data Sheet (BDS)

3.2 Bidding Data Sheet (BDS)

9
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Bid Document Preparation – Step 3

Bid Document Preparation – Step 3

3.2 Bidding Data Sheet (BDS)

3.2 Bidding Data Sheet (BDS)
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Bid Document Preparation – Step 3

Bid Document Preparation – Step 3

3.2 Bidding Data Sheet (BDS)

3.2 Bidding Data Sheet (BDS)

13

14

Bid Document Preparation – Step 3

Bid Document Preparation - EQC

3.2 Bidding Data Sheet (BDS)
3.3 Evaluation Criteria (EC) :

15
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Bid Document Preparation – Qualification Criteria

Bid Document Preparation – Qualification Criteria

2.1. Eligibility Criteria

3.3 Qualification Criteria (QC) - Qualification Criteria
Contains the following Criteria sections :
2.1 Eligibility
2.2 Pending Litigation
2.3 Financial Situation
2.4 Experience
2.5 Personnel
2.6 Equipment
• Default criteria as per SBD will be populated by the system in editable
mode.
• User can ‘add’ additional criteria if required by clicking ‘Add Item’ button
• Criteria defined in this section will be auto populated in ‘Evaluation
Module and will be the factor for evaluation.

17
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Bid Document Preparation – Qualification Criteria

Bid Document Preparation – Qualification Criteria

2.1 Eligibility Criteria

2.2 Pending Litigation

19
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Bid Document Preparation – Qualification Criteria

Bid Document Preparation – Qualification Criteria

2.3Financial Situation

2.4 Experience

21
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Bid Document Preparation – Qualification Criteria

Bid Document Preparation – Qualification Criteria

2.5 Personnel

2.6 Equipment

23
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Bid Document Preparation – Step 5

Bid Document Preparation – Step 5
5.1 BOQ-> Add the CPV category to add BoQ items.

3.5 BOQ: CPV category has been implemented to standardized category
• Standardized BoQ upto 3 Level category through CPV and more 4 level
category can be added by PE as per their requirement
• PS Item in BoQ is maintained as separate category and all the PS item should
be kept at the same place
• Official Rates should be entered in BoQ which will be the part of comparative
chart and to check minor deviation percentage during evaluation
• Instead of filling online form, export & import functionality in standard
template provided to handle large BoQ items
• For works, categories maintained in CPV are sample only. Based on the
practices, categories will be finalized with major department and added
• For new category, PE may request PPMO to add in the CPV list

25
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Bid Document Preparation – Step 5

Bid Document Preparation – Step 6
In case of NCB

5.1 BOQ-> CPV category has been implemented to standardized category

3.6 SCC-> Only those clauses where user inputs required will be online.
Procurement officer may add additional clause if required.

27
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Bid Document Preparation – Step 7

Bid Document Preparation – Summary

3.7 Summary includes :
• General Details
• Contact Details
• Bid Schedule Details
• Bid Opening Committee : BoC should be assign
• Bid Documents : Consolidated system generated Bid document can be
download for hardcopy sell and office purpose

• Status

30
29

Bid Opening Committee Creation
Committee Formation -> Create-> Select Committee Type ->Add User
-> Select Chairman -> Create Committee

Bid Opening Committee

3
32
31
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Bid Opening Committee Creation

Bid Opening Committee Creation

Committee Formation -> Create-> Select Committee Type ->Add User
-> Select Chairman -> Create Committee

Committee Formation -> Create-> Select Committee Type ->Add User
-> Select Chairman -> Create Committee

33

34

Bid Opening Committee Creation
Committee Formation -> Create-> Select Committee Type ->Add User
-> Select Chairman -> Create Committee

Bid Document Addenda

4
35
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36

Bid Addenda

Bid Addenda- Business Flow

• Can be done only after bid gets published
• Based on the changes in Bidding Document, system will prepared
the addenda report.
• Same business process flow as applied for bid document
preparation i.e C->R->A, will be published on scheduled
date/time once get approved
• Can be made as many times as required before submission
deadline
• System generated auto notification functionality of amendment to
the bidders

• Can be viewed from general and/or bidder’s dashboard

37
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Lets Proceed for practical

5
39
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APP creation
Create APP for Goods

Bid document preparation
Goods

1

2

Document Creation

APP creation …

• Procurement Preparation >> Procurement Document >>Create
• Select APP
• Choose Template
• GoN uploadable

3

4
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General Information

Document Creation

Bid Information

• Different Section are shown in interface
•
•
•
•

General Information
SOR
Evaluation And Requirement
Summary

5

6

General Information

General Information

Cover Page

Cover Page…

7

8
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Schedule Of Requirement

Evaluation and Qualification Criteria

9

10

Summary Section

Summary Section

• Upload Bid Document in summary section

11

12
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THANK YOU!

13

73

Public Procurement Monitoring Office, e-GP Training Material

Public Procurement Monitoring Office, e-GP Training Material

In Technical Details

Bidding procedure in GoN 1s2E works
Here we will describe procedure to create bid response document for single stage two envelope
procedure for works .

Here select similar size experience and specific contract experiences from the profile.

Process

In Financial Tab

1. Login via bidder account

Here you will select required informationn for balance sheet, income statement, turnoever. For
this click on respective button and search financial record in

2. Search oppournities
3. Click on action button to create bid response document

profile. Then select best 3 year record from last 7 years

4. You will find different tab to response according to nature of procurement category and template
type
Similary in this section you will add line of credit, financial resoucres and any other supporting
documnent
Uploadable Template
Price Information

For uploadable template works you will see General Tab / Bid Letters/Technical
Details/Financial Situations/BoQ/Fee & Securities/Employer's Requirement/Additional Document
/Summary

In Price information you need to offer your working price for each BoQ items.Here you will see
BoQ with item description and quantity required for PE
Then bidder need to offer his price. Bidder can export BoQ details in excel template. Fill up rate
and import.

In general Tab ,
You will provide following information
1. Bid sumbission process in single or JV

Fee/Security Processing

2. If JV then you need to add BolpatraOrganization ID of JV parties and JV name
3 Email for JV confirmation will be sent to JV parties. If JV parties donot recieve email then you
can resend email

For this goto procurement execution >> Fee/Security >> Process
Search tender you are going to bid and click on action

4. Upload JV aggreeemet document if JV is made
Then you will see form where you will upload bid document fee and security document
5. Assign user for representative (if any) with power of attorney
First select document type : bid document fee
In Bid Letter Tab
Then Upload bid document fee voucher you got from bank for document fee
Upload Technical Bid letter and Price Bid letter in different section.

And add transaction id . It is ID number in voucher to recognize by bank
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Second select document type : bid security
Then select a bank and branch from where you have prepared a bid security.

When you click on generate OTP , you will recieve an email with OTP numbers in your email

Upload pdf file of bid security

Then Type OTP number and validate. If validated successfully you will see a submit button

Add transaction ID and security number as mentioned in bid security document

Before submission system will ask for confirmation. And if confirmed then your bid response will be
submitted.

Add bid security effective date and expiray date as mentioned in document

Note : It will take some time to generate preview of bid response document in GoN online template

Submit

In Employer's Requirment Tab
Here you will add equipment information and personnel information.
While adding equipment you need to select euqipment from profile for own equipment and if
you are going to hire or lease equipment then it will be entered in hired/leased equipment section
For adding personnel click on action button at right side of personnel listed . Here you will get a
form . In a form you need to add bolpatra ID of staff
If bolpatra ID is correct it will display name. Now add experience years and upload resume. You
can include previous resume if no need to change.
Also you need to upload other necessary document

In additional Document
Here you need to upload some mandatory documents. Also you can check to include some
document from profile

Summary Tab
In summary tab , if all the tabs are green marked then you can click on generate preview to
check bid response prepared from the system
If report is properly generated then, you can generate OTP number

For submission , you will see generate OTP (one time password) button
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i) Set Bank Name : e-GP training Bank

Single Envelope Works GoN Online Template
Here we show the steps of creating bid document online using GoN online template for single envelope
work procurement .

ii) Set Branch Name : Kathmandu
iii) Set Account Name

Process
iv) Set Account Number
1. Login via Creator
v) Set Office Code no
2. Goto Procurement Document>>Create
vi) Set Revenue Code no
3. Select Project and click on action button
k) Set Procurment Description
4. Select required information in document creation template

l) Select source of Financial Resource: Government Budget

a. PQ not needed by default

m) Set Project Title : Reconstruction of Mahendra Pool

b. Procurement method : Single Envelope

n) Set Project Description: Reconstruction of MahendraPool in Kaski District

c. Select Template : GoN Online

o) Select Date of Approval of Estimated Cost

d. Type : Open

p) Uplad Abbrevaiation Page ( less thann 1MB pdf )

e. Copy from existing bid : No

7. Save and click next

5.You will see different tab : General /BDS/EQC/Technical Requirement/BoQ/SCC/Aditional
Document/Summary
8. BDS Tab

6. Set necessary information in General Tab
a. Set Bid Publication Date : 2018-12-17

ITB 4.1(a) Maximum number of partner in a joint venture shall be : 3

b. Set Pre-Bid Meeting Required : Yes

ITB 71.1 : Select public entity user for bid query response

c. Set Pre-Bid Meetinng Date : 2018-12-17

ITB 7.4 : A site visit shall/shall not be organized by the employer
ITB 7.5 Time for request: Requests for clarification should be received by the Employer no later than 10
days prior to the deadline for submission of bids.

d. Set Address
e. Set Bid submission date : 2018-12-18 12:00:00

ITB 11.1(b) Work schedule

f. Set Bid opening date : 2018-12-18 13:00:00

ITB 11.1(i) The Bidder shall submit with its bid the following additional document

g. Set IFB Number : NCB/Works/Kaski/2074/75/0X

a) Tax clearance of fisal year 2074/75

h. Set Contract Number :

b) Finanicial Audit Report

i. Set Bid document fee : 3000
c) Company Registration Certificates
j. Set Account Information
d) etc.
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ITB 13.1 : Alternative bids shall not be permitted

1. Evaluation Criteria

ITB 13.2 : Alternative times for completion shall not be permitted

1.1 Technical Test

ITB 13.4 : Alternative technical solutions shall not be permitted for the following parts of the Works.

1) Project Specific clauses : Project specific clauses should be meet as specified in Bid Document

ITB 14.6: The prices quoted by the Bidder shall be shall be subject to adjustment during the
performance of the Contract.

2) Technical Specification Compliances : Technical Specification compliances specified in Bid
Document must meet.

ITB 19.1 : Set Bid Security Fee (NRs) 2-3% of estimated cost

1.2 Commerical Test

ITB 19.2(b): Set Bank Information to deposit bid security cash

1) Terms of Payement : Payment Terms will be as defined in Bid Document

ITB 20.2 : The written confirmation of authorization to sign on behalf of the Bidder shall indicate:

2) Obligations to be performed by the bidder : Obligations to be performed by the bidder should
be meet as defined in document

a) The name and description of the documentation required to demonstrate the authority of the
signatory to sign the Bid such as a Power of Attorney; and

3) Quantifiable Non-Conformity, errors and omissions :Quantifiable Non-Conformity, errors and
omissions (For omissions e.g: if Bidder does not put any value in BoQ item nor even Zero).

(b) In the case of Bids submitted by an existing or intended JV, an undertaking signed by all
parties

(For omissions e.g: if Bidder does not put any value in BoQ item nor even Zero)
(i) stating that all parties shall be jointly and severally liable, and

4) Other terms & conditions proposed by bidder : Other terms & conditions proposed by bidder
will not be accepted.

(ii) nominating a Representative who shall have the authority to conduct all business for
and on behalf

5) Other Project specific clauses : other project specific clauses as defined in document should
be meet by bidder

of any and all the parties of the JV during the bidding process and, in the event the JV is
awarded the Contract,

2. Qualification Criteria
2.1 Eligibility

during contract execution.

1. Conflict of Interest :
ITB 22.1 : Set Bid submission address, deadline for bid submission

2. Government-owned Entity:

ITB 25.1 : Bid opening address

3. UN Eligibility
4.Other Eligibility: Firm Registration Certificate

ITB 32.5 : The amount of the performance security be increased by 8% of the quoted bid price.
[Performance Security is 8 %]

5. Other Eligibility: Business Registration Certificate
6. Other Eligibility: Business Licence Renewal Certificate
7. Other Eligibility: VAT and PAN Registration certificate
9. Save & Next

8. Other Eligibility: Tax Clearance certificate: Mention Fiscal year here..

10.Evaluation & Qualification Criteria (EQC)
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2.2 Pending Litigation

GCC 1.1(u) The Intended Completion Date for the whole of the Works shall be 1 years

1. Base Pending Litigation Criteria : Pending litigataion worth should not be more than 50

Section Completion applicable : No

percent

GCCs 1.1 (aa) & 4.1 : The Project Manager is : Name of Manager

2.3 Financial Situtation
GCC 1.1(cc) The site is located at : kaski
1.Base Financial Situation Criteria
GCC 1.1(ff) : The start date shall be : 1 week after contrat signing
2.4 Experience
GCC 1.1(jj): The works consist of : details of bridge construction work
1. Base Experience Criteria
GCC 2.2 : Sectional Completions are : NA
2.5 Personnel

GCC 2.3(i) The following documents also form part of contract :

1. Base Personnel Criteria

GCC 8.1 : schedule of other contractors: mentioned if any other contractor working in same site

2.6 Equipement

GCC 13.1 : The minimum insurance amounts and deductibles shall be :

1. Base Equipment Criteria

1. The minimum cover for loss of or damage to the Works, Plant and Materials is: 115% of the
Contract Amount.

Balance Sheet required for 3 years.

2. The maximum deductible for insurance of the Works and of Plant and Materials is: NRs.
1,00,000.00
3. The minimum cover for loss or damage to Equipment is : NRs. 20,00,000.00

11. Save & Next
4. The maximum deductible for insurance of Equipment is: NRs. 25,000.00
5. The minimum for insurance of other property is: NRs. 10,00,000.00 with unlimited number of
occurrences

12. Technical Requirement
upload technical specification

6. The maximum deductible for insurance of other property is: NRs. 25,000.00

13. BoQ

7. The minimum cover for personal injury or death insurance

Add Categories

i. for the Contractor's employees is that specified in the Labor act of Nepal and

Export Template

ii. for other people is : NRs. 5,00,000.00 with an unlimited number of occurrences

Fill up BoQ details and Import Excel Sheet

GCC 14.1 : Site Investigation Reports are: mentioned reports required after site investigation

14. Save & Next

GCC 17.1 : The following shall be designed by the Contractor: mentioned design document need to be
submit by contactor

15. SCC Tab

GCC 201. The site possession Date(s) shall be : mentioned date here..
GCC 25.4 : The place of arbitration shall be : kathmandu or defined by NEPCA
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GCC 26.1 :The Contractor shall submit for approval a Program for the Works within 15 days from the
date of the Letter of Acceptance.

will be at the rate of 5% of the respective Monthly Interim Payment Certificate until
such time as the advance payment has been repaid ;provided that the advance payment

GCC 26.3 : The period between Program updates is 60 days.

shall be completely repair prior to the end of 80% of the approved contract period.

The amount to be withheld for late submission of an updated Program is NPR 100000
GCC 56.1 The date by which operating and maintenance manuals are required is 30 days
GCC 34.1 : The Defects Liability Period is 365 days
The date by which "as built" drawings are required is 30 days
GCC 41.1 : Prevailing Interest Rate 8%
GCC 56.2 The amount to be withheld for failing to produce "as built" drawings and/or Operating and
maintenance manuals is:500000 NRs

GCC 45.1 : Adjust Price adjust coefficients
1. Not Adjustable (a)
2. labor (b)
3. Materials(c)

NRB 200
NRB 300

0.15
2018-12-01
2018-12-01

d. Equpment usage (d) NRB 150

GCC 57.2 (g) The maximum number of days is: 200 days
0.25 0.3

GCC 61.1

0.3 0.4

2018-12-01

The percentage to apply to the value of the work not completed,

0.15 0.3

representing the Employers additional cost for completing the Works, is:15%

GCC 45.7 Base Price of Construction Materials applicable for price adjustment : No

GCC 64 : he Project Manager has to obtain the specific approval of the Employer for taking any of the
following actions :

GCC 45.8 The Price Adjustment amount shall be limited to a maximum 25% of initial Contract Amount.
GCC 46.1 The proportion of payments retained is: 5%
a.Approving subcontracting of any part of the works under General Conditions of Contract
Clause 7;

GCC 471. The liquidated damages for the whole of the Works are 0.05% [Generally it is 0.05 %] of the
final Contract Price per day.

b. Certifying additional costs determined under General Conditions of Contract

The maximum amount of liquidated damages for the whole of the Works is 10% [Generally it is 10
%] of the final Contract Price.

Clause 42;
c. Determining start date under General Conditions of Contract Clause 1;

GCC 48.1 The Bonus for the whole of the works is 0.05% per day.

d. Determining the extension of the intended Completion Date under General
The maximum amount of Bonus for the whole of the works is 10% of the Contract Price.
Conditions of Contract Clause 27;
GCC 49.1 The Advance Payments shall be 20%
e. Issuing a Variation under General Conditions of Contract Clause 1 and 38, except in an
emergency situation, as reasonably determined by the Project Manager; emergency situation may be
defined as the situation when protective measures must be taken for the safety of life or of the works
or of adjoining property.

First : After signing contact and submitting perfomannce secruity
Secnd : 10% fully mobilization of contractor to site
GCC 49.3 Deductions from Payment Certificates will commence in the first certificate in

f. Adjustment of rates under General Conditions of Contract Clause 37;
which the value of works executed exceeds 30% of the Contract Price.Deduction
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Approve and Publish Document
29. Login via approver

16. Save & Next

30. Click pending tasks : Procurment Document(1)
31. Open document

17 Additional Tab
32. Approve document or send for modification
Upload additional document (less than 1MB)
33. Once approved, document will be published on scheduled date and time
You can upload technical specification, drawing etc

18. Save and Next
19 Summary Tab
20.Add Bid opening Committee
1. Login via admin
2. Goto Committteee Formation >>Create
3. Type committee Name, Committee Type
4. Click on Add User and select user to add
5. Save Committee
21. See Preivew of document
22. Write a comment to send for review
23. Select action and person
24. click on Submit button

Review Document
25. Login via reviewer
26. Click Pending task : Procurment Document(1)
27. Open Document
28. Review document and send for approval from summary tab
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j. Set Account Information

Single envelope works GoN Uploadable
This is steps for creating bid document for works project using single envelope procedure. Here GoN
uploadable template will be used to upload signed bid document created by public entity.

i) Set Bank Name : e-GP training Bank
ii) Set Branch Name : Kathmandu
iii) Set Account Name

Process

iv) Set Account Number

1. Login via Creator

v) Set Office Code no

2. Goto Procurement Document>>Create

vi) Set Revenue Code no

3. Select Project and click on action button

k) Set Procurment Description

4. Select required information in document creation template

l) Select Balancesheet required : 3 years

a. PQ not needed by default

7. Save and click next

b. Procurement method : Single Envelope

8. Goto Experience tab and select ncesscessary experience criteriea

c. Select Template : GoN Uploadable
9. Goto Price tab
d. Type : Open
i) Add new category from CPV list
e. Copy from existing bid : No
ii) Add new items with desciption, unit,quantity,rate
5.You will see different tab : General / BoQ/ Evaluation & Qualification / Price / Summary
iii) Use Export/Import feature if there are lots of BoQ items
6. Set necessary information in General Tab

10. Goto Summary Tab

a. Set Bid Publication Date : 2018-12-17

11. Upload your Bid document from Upload Section ( Up to 20 M pdf file)

b. Set Pre-Bid Meeting Required : Yes

11. Add Bid opening Committee

c. Set Pre-Bid Meetinng Date : 2018-12-17

1. Login via admin

d. Set Address

2. Goto Committteee Formation >>Create

e. Set Bid submission date : 2018-12-18 12:00:00

3. Type committee Name, Committee Type

f. Set Bid opening date : 2018-12-18 13:00:00

4. Click on Add User and select user to add

g. Set IFB Number : NCB/Works/Kaski/2074/75/0X

5. Save Committee

h. Set Contract Number :
12. See Preivew of document
i. Set Bid document fee : 3000
13. Write a comment to send for review
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14. Select action and person
15. click on Submit button
Review Document
16. Login via reviewer
17. Click Pending task : Procurment Document(1)
18. Open Document
19. Review document and send for approval from summary tab
Approve and Publish Document
20. Login via approver
21. Click pending tasks : Procurment Document(1)
22. Open document
23. Approve document or send for modification
24. Once approved, document will be published on scheduled date and time
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How to Search Opportunities

Bidder Registration and Profile
Management

1. Browse: https://www.bolpatra.gov.np/egp/

12

How to Search Opportunities
How to Search Opportunities
1. Browse: https://www.bolpatra.gov.np/egp/
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Registration Process

Email Activation

1. Start Registration through homepage and fill the necessary information
(organization, personal and Documents details
2. Activate Email Registration link
3. Once Registration Link is activated, your organization registration request
forwarded to PPMO for Approval
4. Based on the information and documents provided your registration
request will be approved by PPMO.

Registration Process
Registration Process
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Profile Management

Profile Management – Financial Details
Every organization need to maintain their profile data i.e Personnel, financial, contract, litigations and
other documents for Bid submission.

Every organization need to maintain their profile data:
1. Personnel (Official and Staffs)
2. Financial (Balance Sheet, Income Statement, Annual Turnover)
3. Contract ( Bolpatra and Non Bolpatra Contract)
4. Litigations (National eGP System Litigations, External Litigations)
5. Documents
(Legal Documents, Audited Balance sheet, Income Statement, Historical
Financial Statement)

Profile Management – Contract Details

Profile Management – Financial Details
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Profile Management – Litigations

Profile Management – Documents

Thank You
QA

15
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How to Search Opportunities

Bid ResponseDocument
Preparation

1. Browse: https://www.bolpatra.gov.np/egp/
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How to Search Opportunities
How to Search Opportunities
1. Browse: https://www.bolpatra.gov.np/egp/
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Bid Submission Process

Bid Submission Process
Do You want to submit Bid on JV. If so, your JV should be registered in the system
and you should have the Bolpatra Registration ID of Your JV partner.

Bid Submission Process

Bid Submission Process
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Bid Submission Process

Bid Submission Process

Bid Submission Process

Bid Submission Process
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Bid Submission Process

Bid Submission Process

Bid Submission Process

Bid Submission Process
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Bid Submission Process

Bid Submission Process- JV Confirmation
In case of JV bid Submission, JV partner should confirm the JV Agreement before
submitting the Bid

Bid Submission Process – OTP

Useful to Know

1
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Useful to Know

Useful to Know

• Do I need to register firm in national e-GP system to see opportunities
(Notice, Bid Document, Amendment etc.)?

• Is it required to register each JV partner, in case of JV Bid Submission?
Yes, each JV partner should get registration and maintain the profile to
submit the bid.

No, you can view opportunities published in e-GP system directly
through Published Bids menu of www.bolpatra.gov.np/egp

• Do I need to maintain profile before submitting the bid?

• Do I need registration to submit the bid?

Yes, You have to maintain the profile to submit the bid.

Yes, your organization need to be registered to submit the bid.
• How can I process for registration?
-> process registration by filling web firm through home page
www.bolpatra.gov.np/egp. Your company registration no. will be
validated with Office of Company Registrar's office and PAN/VAT will
be validated with IRD’s system.
•

Do I need Approval for registration?
Yes, based on your data and documents provided during registration,
PPMO will approve/reject your registration request.

Thank You
QA

23
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8. Country/District

Bidder Registration
All bidders should register in this system if want to take part in e -bidding. All national and international
bidders can register in this system

9. Fax No1
10. Organization Email/ID

Process

11. Contract No1

1. Open Bolpatra.gov.np/sit

12. Contact No2 2

2. Click on Register New User in Login Section
3.Fill up Organization Details

5. Save & Next

1. Country of Registration
2. Company Registration No.

6. Fill Personal Details

3. Registration Date

1. Salutation Title : Mr/Mrs

4. Organization Name

2. First Name : Ram

5. Orgnization Type

3. Middle Name : Hari

6. Acronym
4. Last Name : Shrestha
7 Description
5. Designation : Manging Director
8. No of Employees
6. Contact No1 : 989425454
9. Category of Interest
7. Contact No 2 :
10. Website

8. Email1 : egptrain1@gmail.com
9. Email2 :

4. Fill up Office Address

10. username : testbidder

1. Country

11. Password :

2. Address Line1

12 confirm password :

3. Address Line2

13. Secret Question :

4. Addess Line 3

14: Secret Answer

5. District
6. Municipality

7. Captach Verification

7. VDC
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8. Save Next

9.Document Details
1. Registration Certificate : company registration certificate
2. Tax Registration Certificate (PAN,VAT) : PAN or VAT certificate
3. Boad Resolution or similar Authorization : Board resolution letter to use e-GP

10. accept the terms and condition of e-bidding
11. Finally click on Register.

Once you have register in the system, you will get a email for bidder activation
12. Click on Activate Bolpatra Registration Link
After activation PPMO will verify your application and approve it.

Then only you can login via username and password.
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Bidder Profile Mangement

4. Contract Details

Manage Your Profile before bidding

Here bidder need to update contract details for past contract and ongoing contract. Here you
can see two section.

In profile management bidder should manage following information

a) Bolpatra Contract
1. Organization Details
System will automatically list contract details owned by your company if contract awarding is done via
eGP System

Udate organization details,address, contact Number
You can see a Bolpatra ORganization Id for your company. It will be unique for all and is required
when

b) Non Bolpatra Contract
Here you will add contact details for the contracts done via any other medium except e -GP system

you are particiapating as JV in bidding process
2. Personnel
Following information need to be filled for contract details
Add officer and staff in your company
a) Procurement Category
a) Officer : Officer are responsible for using your account for bidding process
b) Contract name

b) Staff : Staff are personnel required for your company to particiapate in bid

c) Contract Number
d) Contract Award date

You need to invide officer and staff individually via email. For this click on invite officer/staff shown
below

e) Contract Completion Date
f) Current Project Status : In-progress / completed

For invitation you have to add email ID of users and name details

g) Total Contract Amount
Once staff/officer recieves an email he/she need to fill up form and create account online.

h) Total percentage

After registration he/she will get unique Bolpatra User ID

i) Amount Recieved
j) Client Name : Name of PE
k) Tel No

Bolpatra ID of each user will be different or unique.

l) Fax No
m) Email

3. Financial Details

n) Project Description

Here you will add your finanical summary details including balance sheet, income statement ,
turnover

o) key Activities Performed

Also you need to add conversion rate if currency of finanicial record is other than NPR

p) Total Person Month
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q) JV Subcontact if any
r) JV Subcontract person month
s) Contract Start Date
t) Country
u) Location of country
v) Duration of assignment (months)
w) Upload supporting document

5. Litigation
Here bidder need to provide any pending litigation information. System will auto generate litigation
details if PE enter dispute information in the system
Or bidder need to add litigation for selected fiscal year with dispute matter and value of pending claim
in NPR
6. Equipment Details
Add name of equipment you owned. Also add type and characteristics of equipment. State no of
equipment you owned. No need to add equipment which you are going to hire in future.
5. Document
Here you need to upload supporting documents for financial information. It includes balance sheet,
income statement, turnover document.
Here you can also update registration document, tax registration certificate and historical financial
document.
Each document should be less than 1MB
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In Technical Details

Bidding procedure in GoN 1s2E works
Here we will describe procedure to create bid response document for single stage two envelope
procedure for works .

Here select similar size experience and specific contract experiences from the profile.

Process

In Financial Tab

1. Login via bidder account

Here you will select required informationn for balance sheet, income statement, turnoever. For
this click on respective button and search financial record in

2. Search oppournities
3. Click on action button to create bid response document

profile. Then select best 3 year record from last 7 years

4. You will find different tab to response according to nature of procurement category and template
type
Similary in this section you will add line of credit, financial resoucres and any other supporting
documnent
Uploadable Template
Price Information

For uploadable template works you will see General Tab / Bid Letters/Technical
Details/Financial Situations/BoQ/Fee & Securities/Employer's Requirement/Additional Document
/Summary

In Price information you need to offer your working price for each BoQ items.Here you will see
BoQ with item description and quantity required for PE
Then bidder need to offer his price. Bidder can export BoQ details in excel template. Fill up rate
and import.

In general Tab ,
You will provide following information
1. Bid sumbission process in single or JV

Fee/Security Processing

2. If JV then you need to add BolpatraOrganization ID of JV parties and JV name
3 Email for JV confirmation will be sent to JV parties. If JV parties donot recieve email then you
can resend email

For this goto procurement execution >> Fee/Security >> Process
Search tender you are going to bid and click on action

4. Upload JV aggreeemet document if JV is made
Then you will see form where you will upload bid document fee and security document
5. Assign user for representative (if any) with power of attorney
First select document type : bid document fee
In Bid Letter Tab
Then Upload bid document fee voucher you got from bank for document fee
Upload Technical Bid letter and Price Bid letter in different section.

And add transaction id . It is ID number in voucher to recognize by bank
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Second select document type : bid security
Then select a bank and branch from where you have prepared a bid security.

When you click on generate OTP , you will recieve an email with OTP numbers in your email

Upload pdf file of bid security

Then Type OTP number and validate. If validated successfully you will see a submit button

Add transaction ID and security number as mentioned in bid security document

Before submission system will ask for confirmation. And if confirmed then your bid response will be
submitted.

Add bid security effective date and expiray date as mentioned in document

Note : It will take some time to generate preview of bid response document in GoN online template

Submit

In Employer's Requirment Tab
Here you will add equipment information and personnel information.
While adding equipment you need to select euqipment from profile for own equipment and if
you are going to hire or lease equipment then it will be entered in hired/leased equipment section
For adding personnel click on action button at right side of personnel listed . Here you will get a
form . In a form you need to add bolpatra ID of staff
If bolpatra ID is correct it will display name. Now add experience years and upload resume. You
can include previous resume if no need to change.
Also you need to upload other necessary document

In additional Document
Here you need to upload some mandatory documents. Also you can check to include some
document from profile

Summary Tab
In summary tab , if all the tabs are green marked then you can click on generate preview to
check bid response prepared from the system
If report is properly generated then, you can generate OTP number

For submission , you will see generate OTP (one time password) button
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Overview
• EOI ( Expression of Interest) is called for shortlisting the interested
consultants based upon technical qualification , experience and
capacity.
• Actual competition or selection for project is done among technically
sound consultants
• EOI is open bidding
• Evaluation of EOI proposal is done based upon criteria and scores
setup by public entity.
• Minimum scored consultant can only see and submit RFP

Expression of Interest

Annual Procurement Plan

EOI Document Creation
Create APP and Choose Project

Choose Procurements Category consulting and
Fill up necessary details
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Choose EOI Template

EOI Document

• EOI is open type bidding

• General Info Tab
Fill up EOI information and Save & next

Eligibility Criteria

Evaluation Criteria
• Criteria's and score
distribution
• Qualification ( 30 to 50)
• Experience (40 to 50)
• Capacity (10 to 20)

• Add sub criteria and score as
per requirements
• System will auto calculate
score
• Set Minimum score to pass
EOI
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Additional Document

Summary

• Upload necessary technical
Documents of the project

• Add Opening Committee
• If All status is green marked
Then
Submit document for review
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Opening Procedure

Contract
Awarding
I.
II
.
III
.

•
•
•
•
•

Bid Opening Process

•
•
•
•
•
•
•
•

Login via user with opening privilege
Open menu Procurement Execution Menu >> Opening
Tenders to be opened are listed
Click on action menu for opening
System will ask to sign in from 2 members of opening
committee assigned for this tender
After successful sign in all participating bids are shown
Download all the bid response
Check for required document
Mention discount and any remarks if required in the opening
screen
Generate Muchulka from system
Sign and stamped in Muchulka
Upload muchulka in the system
Complete bid opening proceeding

Step 2
The user selects Procurement Execution -> Bid Opening as follows:
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Step 4
Thereafter, the members of the Bid Opening committee enter their credentials:

Step 3
User then searches and selects a desired procurement:

Step 5
The committee member enters Discount and Methodology and Remarks of each bidder and fills up offline bid
(if any).

The members sees the online bids, download the submitted and modified bid responses of each bidder.
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Step 7

Step 8

A Bid Opening Record (MUCHULKA) is downloaded by the committee members, which contains withdrawn
bids, modified bids, online bids and offline bids. It is then printed and signed by all the committee members
and bidders present in Bid Opening.

A signed copy of Bid Opening Record (MUCHULKA) is uploaded into the system.

Step 9
After the signed Bid Opening Record (MUCHULKA) is uploaded into the system, the Bid Opening Proceeding is
completed.
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Step 1
A member of Bid Evaluation Committee logs into the e-GP system and clicks on my pending task -> Bid
Evaluation.

Bid Evaluation Process
Contract
Awarding
I.
II
.
III
.

Step 3

Step 2

Any three Evaluation Committee members including the chairman type their credentials and logs into the
system.

The user clicks the Evaluate Button of the selected bid title.
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Completeness Test

Legality Test
Sno

Criteria

1

Conflict of Interest

2

Government-owned Entity

3

UN Eligibility

4

5

6

Complied

Not Complied

Not Applicable

Remark
Sno

Other Eligibility: Firm Registration
Certificate

Other Eligibility: Business
Registration Certificate

Other Eligibility: Business License
Renewal Certificate

7

Other Eligibility: VAT and PAN
Registration certificate

8

Other Eligibility: Tax Clearance
certificate

Technical Test

Criteria

Complied

1

BDS_DOCUMENTS_1

2

Additional document specified in ITB 11.1 (i)

3

Bid Validity

4

Bid Security

5

Bidder's authorization

6

Self-Declaration

7

Bidder's eligibility documents

8

Bidder's qualification documents

9

Letter of Bid

Not Complied

Not Applicable

Remark

Qualification Test

Provide details of criteria meet by bidders for technical Test
Sno
1

Commercial Test
Provide details of criteria meet by bidders for Commercial Test

106

Criteria
Base Equipment Criteria

2

Base Personnel Criteria

3

Base Experience Criteria

4

Base Financial Situation
Criteria

5

Base Pending Litigation Criteria

Satisfied

Not Satisfied

Not Applicable

Remark

Step 4

Special Test
Description

The Committee downloads and views bid responses submitted by the bidders.

Amount

Performance Guarantee
Additional performance
security due to Front
Loading/Excessive Low
Bidding/Seriously
Unbalance Amount :
Total Performance Guarantee :

Add 5% for 15% below and extra 8% performance security for excessive Low .
Extra 50% of total quoted price is required if quoted price is below 15% of your
estimate.

Step 4

Step 5

The Committee downloads and views bid responses submitted by the bidders.

The Committee evaluates the test of Legality of each bidder by clicking on respective bidder and clicks on save
and next button.
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Step 6
Step 7

The Committee evaluates the Test of Completeness of the bidders.

The Committee evaluates the Technical Test of each bidder and generates a comparative charts of the bidders
by clicking on “Generate Comparative Chart”. An excel sheet is generated which user can download and view.

Step 9

The Committee adds percentage discount (if any) given by the bidders, clicks on Evaluation Ranking button and
eventually clicks on Save and Next button.

Step 8
The Committee evaluates the Commercial of each bidder and clicks on Save and Next button.
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The Committee adds the criteria and comments (if any), clicks on Generate Final Report and downloads the
Evaluation Report under Special test.

Step 10
The top most Bidders get qualified and it is seen in Qualification test and the user then clicks on Save and Next
button to proceed.

Step 12
The Committee uploads the signed Evaluation Report and send it to PE Chief.
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Bid Addendum

7. Submit

Bid addendum is process of making necessary changes in bid document
1. Can be done a minute before last date and time of submission
2. Should provide enough time to bidder for bid preparation
3. System will notify bidder via email if they have already submitted bid.
4. Bidders should be alert at any time for any new addendum issued by Public entity.

Process of Bid Addendum ( Online Method )
1. login via creator
2. Goto Procurement Preparation >> Bid Addendum >> Create
3. Modify as per requirement
4. Prepare Addendum Document
Send for review, and then to approver.

Alternate Method ( Uploadable Method)
Goto procurement execution >> Upload Additional Bid Document
a) This feature can be used to upload any additional files as addendum.
b) However you cannot change any date and BoQ via this method
Process
1. Login via approver
2. Goto procurement execution >> Upload Additional Bid Document
3. Select Document Type : Bid addendum
4. Select IFB number
5.Click on search button
6. Now upload a bid addendum ( a pdf file)
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Bid opening
You can open your bid at the time of bid opening only . Bid opening is done by opening committee
member. Any of two members should simultaneoulsy login via single computer for bid opening.
Process
1. Login via opening committee member
2. Goto Procurement Execution >> Bid Opening
3. You will see a list of tender to openn
4. Click on action button
Now you need to sign in by any of 2 members of opening committee simultanesouly via single
computer
If sign in is successfull then you will see opening record
In Opening Record , you will see list of bidders who applied bid for this tender
Now download bid response of all bidders. Write any remarks and discount if any
For two envelope procedure, you have to open technical bid first and after evalation of technical
response, you will open financial bid.
But for single envelope , there is only one bid opening.
You can generate Bid opening Muchulka from the system
Also there is a button to notify bidders about bid opening
Now sign and stamped in Bid opening muchulka with necessary remarks and upload it via upload Bid
opening Muchulka Button
Now click on complete bid opening proceeding
Once Opening is completd, Muchulka will be sent to PE chief
And then login via PE chief and check pending task. Here PE chief will see Muchulka(1) record.
Open muchulka and send bid response or proposal from bidders to evaluation committee. Before this
you need to create evaluation committeee via committee formation
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3. Technical Test

Bid evaluation
Bid evaluation is the process of evaluating bidders proposal. For two envelope procedure, there will be
technical evaluation and financial evaluation. Financial evaluation is done for those bid which are
substantially responsive in technical evaluation.

4. Commercial Test
5. Evaluated PRice
6. Qualification Test

In e-GP System , evaluation should be done mannually for uplodable template and upload signed
evaluation . However for online template, you can evaluate bid via series of testing and generate
evaluation report online.

7. Special Test

Process
For two envelope procedure evaluation is done for technical and financial proposal separately.
For bid evaluation first login via evaluation committee chairman
In technical evaluation following tests are carried.
1. Check Bid Evaluation(1) in pending task
1. Legality Test
2. Open Bid for evaluation
2. Test of Completeness
3. Here you will see tender for evaluation
7. Technical Test
But if evaluation button is not activated ( not verified) then you need to first verify banking
instrument

8. Commercial Test
For financial evaluation following tests are carried

Banking instruments are bid document fee, bid security, advance payment,performance security
So first goto verify bank instrument.

1. Legality Test

And login via 3 members of evaluation committee

2. Completeness Test

You will see list of instruments there. Then click on claim button and then action button

3. Evaluated Price
4. Special Test

You can see details of bank instrumnet. Compare document with bid response document and
then verified them
4. when evaluationn button is active, you can sign in via evaluation committee member and start
evaluation

During evaluation if evaluation committee need any clearificationn then they can ask individual bidder
for clearification. And evaluation committee need to wait for bidder's response up to time period given
for clearificaiton submision.

5. For online template, there is online option to start evaluation .

From the system you can generate comparative chart also. Also evaluation report can be generated
from the system. Then you need to sign a report and upload in the system for approval from the PE
chief.

PE need to evaluate bid in series of testing
For example
1. Completeness Test
2. Legal Test

For Uploadble template
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Evaluation will be done completely via manual process and generate a report. You need to mark
whether bidder is responsive or not.
Similarly you can add discount information. Then rank bidder automatically . You can generate
comparative chart in case of works
Then upload evaluation report you have prepared . Then submit to PE chief for approval
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Basic Principles and legal provisions

Contract Awarding Process
Complain Lodge and Complain Management Procedure

• LOI Notification to L1 bidder and CC to
participating bidder
• Aggrieved bidder can Lodge
Complaint/ application within 7 days
to PE Chief.
•
PE chief will make decision within 5
days.
•
If contract value exceeds 20 million,
bidder can lodge complaint in PPRC
•
Deposit Security amount of 0.5% of
contract price.
•
Decision made by review committee
will be final.

Contract Awarding
I. Letter of Intent
II. Letter of
Acceptance
III. Contract
Document

Duration

After LOI Notice

7 days

Complaint Lodging period

7 days

Public Entity Decision

5 days

Appeal to PPRC

7 days

Notice to entity from PPRC

3 days

Response by Public Entity to PPRC

3 days

Committee decision

30 days
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2
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4

Initiating Process

Contract Awarding Initiation
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Activities

3
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Issuing LOI Notice
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Uploaded LOI Notice

5

6

Receiving LOI Notice

L1 Bidder Dashboard
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7
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8

LOI Detail Received
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Issuance of LOA Notice to L1 bidder

9

10
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13

Receiving LOA

Issuing LOA with PG Detail
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Issuing Contract Document

Bidder/ Supplier Processing PG
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14

Issuing Contract Document
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15

Contract Document Issued

16
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17

PG Verification Pending from Bank

Instrument Type
processed by Bidder
Bid Doc Fee
Bid Security
Performance
Guarantee

Verification by:

Verification by:

Level 1 Bank user

Level 2 Bank user

(Maker)

(Checker)

Verified Transaction
Email Notification to
PE as well as Bidder

Advance Payment
Guarantee
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Bank User Processing PG- Maker user
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Bank User Processing PG

20
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21

Verifying PG

Second Level Verification from Bank- Checker user
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22

Transaction Verified
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23

Notification for PE Verified by Bank

24
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Contract Document Issued by PE

Contract Document Issued
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Lodging Complaint by Aggrieved Bidder

Complaint Management (Bid Protest)

lot
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Choosing contract to Lodge the complaint

Lodging complaint to PE
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Complaint against Evaluation Decision
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Application Letter and Complaint Detail

32
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33

Uploading Supporting Documents
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Confirmation Message

34

35

Processing the bid protest detail

Email Notification to PE for bid protest by bidder
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37

Processing the application and taking required action

Processing lodged complaint
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39

Confirmation message to suspend the contract

Decision to suspend the awarding process
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Bid Protest status from Supplier Dashboard

Notification for Decision made by PE to Supplier
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Detail view on decision made by PE against bid protest application
Bid Summary
Notice
No:

N
A
!Supply, Delivery, lnstala!Jonand

Lot
Name:
Title:

C..111.....

Procurement

•1!1 of °"""1er

Method:

I

Address:

City:

Bhattrai

Fax
:

Email
:

lsandeep.dhungana@cscpl.com!
1)

Authorization Letter:

Application Letter:

IN
Ce

PE
Name:
BidderDetails

IRam

Name
:

!Go
ods

Procurement Category:

Contacrno:

Com olallt
Letter.Qdf

Thank You.

leoudh
a###
[323232
34

Let’s Proceed with demo.

Application

I want to logde
again•t Evaluation
supposed
to be Substantially
Deei•ion.Responsive
I was
co:!!plaint
Supplier.
Please do necessary
Lowest Quoted
correction.
SI
tlo.

Supporting docs:

T1U
e

Type
Supporting
Dooum tnt

LOt!l!Odf

Decision

@ Suspend

the contract
aw arding process

Reas
on:

Som discrepancy was observed in evaluation
wil
be
reevaluated
so bid and contract awarding
e
process
•u•pended
decl•ion
l
proce••till
willanother
be
will be made.
.::

Supporting docs:

EvalUationReoort(3l.o
df
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Generate contract aggreement document from system. And take Sign from bidder and PE
representatives.

Contract Awarding
Once evaluation is completed, now next step is contract awarding.

Now upload contract aggreement

Generally this includes 3 steps

Then Submit

1. LOI (Leter of Intent)
Goto Prcourment Execution >> Contract Award >>Process

Once contract award successflly, you can check contract awarded status under e-contract menu in
bolpatra.gov.np/sit

Select tender to award from the system
Initially the status of tender will be not initiated.
Now click on action buttonn
It will show an option to generate LOI doucment from the system.
Now sign and stamped LOI document and upload in the system
Then Submit
All bidder will receive LOI notice via email. And they can also see LOI notice in published bid section.
Once LOI is issued from the system, Bidder will get at least 7 days for complain lodge if not satisfied from
Public Enity

2. LOA (Letter of Acceptance )
After 7 days of LOI issue, goto procurement execution >> contract award >> process
Now generate LOA document , sign and stamped and upload again
Then submit

3. Contract Sign
Bidder should sign contract within 15 days of LOA issue. For this he need to bring confirmation
of verification for performance security from bank

Then again goto procurement execution >> contract award >> process
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Complain Management
Bidder can lodge complain if not satisfied with evaluation result. Bidder will submit their complain once
LOI is issued.
Bidder can lodge complain against evaluation decision or they can only ask for debriefing letter
To check complain lodge
Login via approver and go to procurement execution >> complain management >> process
If there is any complain pending for response then process to reply
If complain is genuine and need to be discuss more , then suspend contract awarding process
Or public entity can reply bidder with clearification letter for complain.
However if bidder is not satisfied with reply of public entity, they can lodge complain in Public
Procurment Review Comitteee.
For this the estimate of procurement should be greater than 20 Million
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Functional Coverage of National e-GP System
Public Entity
& User
Registration

Electronic Government Procurement (e-GP)
in Nepal

Procurement
Plan
Management

Contract
Management

Public
Procurement
Management
Information
System
(PPMIS)

Common
Procurement
Vocabulary
Contract
Awarding

Complaint
Management

Preparation,
& invitation
of Bid

Notification

Public Procurement Monitoring Office (PPMO)

Bid Response
Preparation &
Submission

Bid
Evaluation

Kathmandu, Nepal

Bid Opening

Modules Coverage Functionality Coverage

Contract Management

Bid Response
Submission

JV, Letter of Bid, Technical Details, Financial Situation, BoQ, Price
Adjustment, Fees and Security, etc.

Bid Opening

System Generated Bid Opening Records (Muchulka)

Bid Evaluation

Legality Test, Completeness Test, Technical Test, Commercial Test,
Evaluated Price, Qualification Test, Special Test

• Project Management

Contract Awarding

LOI, LOA, Contract/ Agreement Document

• Payment Management

Complaint
Management

After LOI before LOA

Contract
Management

Assign Project Coordinator, Update Work Schedule, Update
Physical Progress, Certify IPC, Forward to PE chief, VO, Price
Adjustment

Payment
Management

Bill Claim by Contractor

Dispute
Management

Capture Final Value of Dispute

Banking Interface

Bank Registration, Branch Registration, Maker/ Checker
Registration, Verifying Bid Document Fee, Bid Security,
Performance Security, Advance Payment Security

Security Features

User Credential, SSL, Data Encryption, Time stamping, OTP

• Dispute Management
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Banking
Interface for
Securities/
Guarantee
Verification
Integration
with Other
Systems
(Tax Registration System,
Central Bank)

Project Management

Setup of Contract

• Include the processes of:

• Creator/Reviewer initiate the contract, select Project and Project manager->
Sent

• Creating a contract

• Project manager -> View the assigned project -> sent for PE chief for Approval

• Updating a contract and viewing a already created
contract,

• PE chief -> Approve the contract-> system generate auto contract No.

• Manage Program Scheduled
• Variation order,
• Price adjustment
Sele the Project to
Select
setup contract

• Contract suspension/ termination/

Sent to
Project manager

Sent to
PE chief

• Contract Amendment
• Contract Extension

Procurement Officer
(Creator) Login

Select Contract & project manager
(Basic Contract Info.
Will be loaded auto)

Project manager
View the Project Details

PE chief
Approved the Project Manger

• Only authorized project manager/coordinator can proceed the contract related
activities.
• VO, Price Adjustment, Contract amendment related approval should be sent to
PE’s chief

5

6

Setup of Contract

Program Schedule

Contract Management-> Project Management-> Create

• Once Project Manager/Coordinator is assigned by PE’s Chief, Project Manager
mange the program schedule

7
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8

Program Schedule

Program Schedule

• Once Project Manager/Coordinator is assigned by PE’s Chief, Project Manager
mange the program schedule

9

10

Variation Order (Only for Works)

Suspense and Terminate Contract

• PE’s and Contractor agree on whether VO is required or not, quantity to be
changed, new item to be added manually

• Public Entity Chief can suspend or contract termination

• Project manager can proceed VO for the following as agreed upon
• Add New VO Item , Edit Existing Item, Value Engineering

11
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12

Contract Amendment

Contract Extension

• Project Manager Proceed Contract Amendment and sent to PE’s chief for
approval

• Project manager check the validity of performance security (Project Execution->
Bank Transaction-> View).

• System checks whether performance security is valid up to extended period
• In case performance security is required to extended then process for extension
of PG (Project Execution-> Bank Transaction-> Process).
• Contractors gets notification for the extension of PG.

13

14

Payment Management – Works
• Contractor raise different type of bills

Contract Management

a) Mobilization Bill
b) Monthly statement,

• Payment Management

c) Final Bill (Completion Certificate, DLP Certificate, Take Over
Certificate, Tax Return Certificate
d) Additionally contractor can raise the bill for compensation.
• Contractor will raise the bill through eGP system however original Tax invoice
should be provided to PE
• Standard process flow for payment is managed as:
Bidder raise bill->Project Coordinator verify -> PE Chief -> Account
• PE’s Account deduct necessary deductible parameters in each Monthly bill (3080)

15
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16

Payment Management - Works

Contract Management –Payment
Management
• Mobilization Payment

17

18

Payment Management – Mobilization Payment
(Project Manager)

Payment Management – Mobilization Payment
• APG should be submitted and Verified by Bank for Mobilization Payment
(Contractor upload APG -> Bank maker verify and sent Bank Checker for Approval> Bank

• Project Manager Review -> Sent to PE chief for Certify-> PE chief Certify for
Payment or Reject -> Once Certify By PE chief task will be move to account

• Contractor Raised Tax Invoice for Mobilization Advance -> Project Manager
Review -> Sent to PE chief for Certify-> PE chief Certify for Payment or Reject > Once Certify By PE chief task will be move to account

19
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20

Payment Management – Mobilization Payment
(PE Chief)

Payment Management – Mobilization Payment
(Account)

• PE chief Certify for Payment or Reject -> Once Certify By PE chief task will be
move to account

• Once Certify By PE chief task will be move to account

21

22

Payment Management – Monthly Payment

Contract Management –Payment
Management

• Contractor select the BoQ items for Monthly Invoice -> Project Manager Review
the Monthly Bill raise -> PE Chief Certify the Bill -> Contractor Process for
Payment through system -> Accountant View the Invoice and deduct APG and

• Monthly Bill (IPC)

Retention Money

23
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24

Payment Management – Monthly Payment
(Contractor)

Payment Management – Monthly Payment
(Project Manager)

• Contractor select the BoQ items for Monthly Invoice

• Project Manager Review the Monthly Bill raise and sent to PE chief

25

26

Payment Management – Monthly Payment
(PE Chief)

Payment Management – Monthly Payment
(Contractor)

• PE Chief Review the Monthly Bill raise and Contractor proceed for the Monthly
Invoice through system

27
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• PE Chief Review the Monthly Bill raise and Contractor proceed for the Monthly
Invoice through system

28

Payment Management – Final Payment

Contract Management –Payment
Management

• Contractor raises the final bill including
• All the BoQ items will be selected automatically by system
• Compensation amount (if any)

• Final Bill

• Add Certificates i.e Tax Return, Completion, DLP, Take Over and As-built
drawing

29

30

Payment Management – Final Payment

Contract Management

• Contractor raises the final bill

• Dispute Management

31
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32

Contract Management – Dispute Management
• In case of Dispute, dispute can be managed manually and dispute information
will maintain the dispute information in the system including matter of dispute
and value of dispute

Thank You

33
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Contract Management & Payment Management

Initiating Contract Management Process

Contract
Management

I. Project
Management
II. Payment
Management
III. Dispute
Management

e-GP Training to Public Entity Representatives

Awarded Contract Info

e-GP Training to Public Entity Representatives

2

Contract Details and Appointing Project Manager

3

e-GP Training to Public Entity Representatives
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4

Offered BoQ

e-GP Training to Public Entity Representatives

Program Schedule

5

e-GP Training to Public Entity Representatives

Adding Program Schedule (with Physical Progress)

6

Added Program Schedule

Program Schedule

e-GP Training to Public Entity Representatives

7

e-GP Training to Public Entity Representatives
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8

Bidder Claiming the Bill

e-GP Training to Public Entity Representatives

Choosing the contract for claiming bill

9

e-GP Training to Public Entity Representatives

Adding Item/ Quantity completed in Bill claim

Raising the Monthly Bill Statement

e-GP Training to Public Entity Representatives

10

11

e-GP Training to Public Entity Representatives
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12

Selecting Items and Bill Quantity

e-GP Training to Public Entity Representatives

Payment Details and Bill Amount

13

e-GP Training to Public Entity Representatives

Bill Approval request to Project Manager

Considering Compensation Type

e-GP Training to Public Entity Representatives

14

15

e-GP Training to Public Entity Representatives
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16

Processing Monthly Statement

e-GP Training to Public Entity Representatives

Processing IPC

17

e-GP Training to Public Entity Representatives

Monthly Statement Processed

e-GP Training to Public Entity Representatives

18

Bill Approval Request to PE Chief

19

e-GP Training to Public Entity Representatives
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20

Selecting approved IPC for processing invoice

Processing Bill by PE Chief

e-GP Training to Public Entity Representatives

21

e-GP Training to Public Entity Representatives

Including Invoice Document

e-GP Training to Public Entity Representatives

22

Processing Original Invoice

23

e-GP Training to Public Entity Representatives
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24

Claiming the Bill Raised by Contractor

Bill processing by Accountant

e-GP Training to Public Entity Representatives

25

e-GP Training to Public Entity Representatives

Processing the Bill

e-GP Training to Public Entity Representatives

26

Bill Processing

27

e-GP Training to Public Entity Representatives
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28

Invoice Successfully Processed

e-GP Training to Public Entity Representatives

Processing VO by Project Manager

29

e-GP Training to Public Entity Representatives

Adding VO by adding item

e-GP Training to Public Entity Representatives

30

Adding Item from CPV Category

31

e-GP Training to Public Entity Representatives
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32

VO Approval Request to PE Chief

VO Item details processed with supporting document

e-GP Training to Public Entity Representatives

33

e-GP Training to Public Entity Representatives

Processing VO Approval Request

Contract Variation Order Request to PE Chief

e-GP Training to Public Entity Representatives

34

35

e-GP Training to Public Entity Representatives
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36

Approving VO
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e-GP Training to Public Entity Representatives

37

e-GP Training to Public Entity Representatives

Viewing VO Status by Project Manager

e-GP Training to Public Entity Representatives

Show History

38

Contract Amendment

39

e-GP Training to Public Entity Representatives
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40

Contract Suspension/ Termination by PE Chief

Entering and Approving Amendment Date

e-GP Training to Public Entity Representatives

41

e-GP Training to Public Entity Representatives

Entering Suspended Date and Reason for suspension

Confirming the Suspension of Contract

e-GP Training to Public Entity Representatives

e-GP Training to Public Entity Representatives

43
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42

44

Contract Extension by Project Manager

e-GP Training to Public Entity Representatives

Contract Extension Request to PE Chief

45

e-GP Training to Public Entity Representatives

Approval of Contract Extension

Contract Extension Request to PE Chief

e-GP Training to Public Entity Representatives

46

47

e-GP Training to Public Entity Representatives
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48

Public Procurement Monitoring Office, e-GP Training Material

Public Procurement Monitoring Office, e-GP Training Material

Contract Management
In e-GP System , there is separate modules for contract managment. Contract Management is
divided into 3 different sub modules
Now project manager is response for manging project management activities
1. Project Management
For this login via project manager .
2. Payment Mangement
Project manager can manage program schedule, create VO, make amendment and so on.
3. Dispute Management
Payment Management
Project Management
This modules automate payment procuedure for selected tender. For this bidder will prepare a online
bill and forward it to project manager

Project Management includes following activities
1. Project Formation

Project manager can check bill forwarded by bidder via procurement execution >> contract
mangaement>>payment management >>bill

2. Manager Appointment
If there is any pending bill then verify and forward it to pe chief for approval. Or manager can reject bill
if not valid.

3. Program Schedule
4. Variation Order

Once bill is certified from PE chief bidder will forward bill to accountant for payement with necessary
document. And Accountant will process bill. Accountant is responsibel for payment to bidder for
certified bill.

5. Contract Amendment
6. Contract Extension

Following types of bill can be generated from the system
7. Contract Termination
1. Mobilization Bill
For project management first you need to login via approver.
2. Interim Payment Bill
Then goto procurement execution >> contract management >> project management >> create
3. Termination Bill
Now you will find a forms to add details of contract information. Select required tender. Now
select a project manager for this project

4. Final Bill

After filling necessary details submit this letter to project manager
Dispute Management
If tender faces any dispute during operation , then manager can add dispute information

Once project manager give a confirmation for project accpetance, it will forward to Public entity chief

For this goto procurement execution >> contract managemnt >> dispute management >> create
And public entity will give approval for project starting.
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Public Procurement Monitoring Office, e-GP Training Material

Add matter of dispute, value of pending in NPR.
Also add supporting document
Unless dispute is settled, dispute will be displayed to all the bid response generated by bidder in next
project. After settlement , public entity must clear or remove dispute information.
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नमुना काय योजना
नेपाल सरकार
स घीय मा मला तथा सामा य शासन म

ालय

स ि याकलापह

किहले
गन

िज मे
वारी सहयोगी
कसको
िनकाय

१

काय योजना मू याङ्कन तथा समापन
२

P >>>
F >>>
E >>>
W>>>

+977 (1) -5522004, -5521051
+977(1) - 5521521
ldta.org.np@gmail.com
www.ldta.org.np

३

प ात जानकारी

मू याङ्कन

150

कसरी गन

ध यवाद

समापन
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सहभागीका लागग अध्ययन सामग्री
(प्रगिक्षण प्रयोजनका लागग)

विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन ननदे शिका, २०७४

जािी गरिएको निनत : २०७४/०५/०८

नेपाल सिकाि
प्रधानिन्त्री तथा िशन्त्रपरिषद्को कायाालय
सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालय

२०७४

152
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प्राक्कथन
सािाजननक खरिद प्रवियालाई अझ बढी खुला, पािदिी, िस्तुननष्ठ ि विश्वसनीय बनाउन सािाजननक खरिद
प्रवियािा विद्युतीय सञ्चाि िाध्यिको प्रयोग गिी प्रनतस्पधाा, स्िच्छता, ईिान्त्दािीता, जिाफदे विता ि
विश्वसनीयता िानसल गने उद्देश्यका साथ सािाजननक खरिद ऐन, २०६३ ि सािाजननक खरिद ननयिािली,
ु ि दातृ ननकायिरुले खरिदको क्षेरिा
२०६४ जािी भएका छन् । ऐन तथा ननयिािली विनभन्न िुलक
ु
िानसल गिे का अनुभि ि असल अभ्यासिरु सिेतका नसद्धान्त्तिरु स्िीकाि गिी सं यक्त
िाष्ट्र सं कको
अन्त्तििावष्ट्रय ब्यापाि कानून आयोग (UNCITRAL) को निूना ढााँचािा छ ।
ऐन तथा ननयििािलीको सफल कायाान्त्ियनबाट सुिासनको प्रत्याभूनत ददने सिोपिी उद्देश्य
प्राप्तीका लानग ऐनले परिकल्पना गिे को सािाजननक खरिदिा विद्युतीय सञ्चािको प्रयोग गना अनलाईन
विद्युतीय खरिद प्रणालीको विकासिििा िाल विद्यिान ििेका विनभन्न पोटालिरु विस्थापन गिी एकल
पोटालको

स्थापना,

सञ्चालन

ि

व्यिस्थापन

गना

सािाजननक

खरिद

अनुगिनका

कायाालयले

www.bolpatra.gov.np/egp नािक सफ्टिेयि विकास गिे को छ ।
सािाजननक खरिद ऐनको दफा ६९ तथा सािाजननक खरिद ननयिािली, २०६४ को ननयि
१४६(२) को कायाान्त्ियनका लानग यो विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन ननदे शिका, २०७४, ऐनको दफा
६५(१) (क३) ले सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालयलाई ददएको ननदे शिका जािी गने अनधकाि प्रयोग
गिी यो ननदे शिका जािी गरिएको छ ।
प्रस्तुत ननदे शिकाले विद्युतीय पोटाल सञ्चालनिा सािाजननक ननकायिरु, बोलपरदाता, आपूनताकताा ि
प्रस्तािदातािरु ि सिोकाि ननकायिरुलाई प्रणाली सञ्चालनिा सियोग पुयााउनेछ ि प्रकृयागत रुटीिा सुधाि
गना सियिै ननणाय नलन सकाउ पुयााउने विश्वास नलइएको छ ।

विनोद के.सी.
सशचि

सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालय,
२०७४
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विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन ननदे शिका, २०७४
प्रस्तािना : सािाजननक खरिद प्रवियालाई अझ बढी खुला, पािदिी, िस्तुननष्ठ ि विश्वसनीय बनाउन

सािाजननक खरिद प्रवियािा विद्युतीय सञ्चाि िाध्यिको प्रयोग गिी प्रनतस्पधाा, स्िच्छता, ईिान्त्दािीता,
जिाफदे िीता ि विश्वसनीयता िानसल गने उद्देश्यले सािाजननक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६९ ि
सािाजननक खरिद ननयििाली, २०६४ को ननयि १४६ उपननयि (२) को विद्युतीय खरिद प्रणालीको

स्थापना, सञ्चालन ि व्यिस्थापनको लानग ऐनको दफा ६५ (१) (क३) को अनधकाि प्रयोग गिी यो
विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन ननदे शिका, २०७४ तयाि गिी जािी गरिएको छ।

परिच्छे द - १
प्रािशभभक
१.

सं शक्षप्त नाि ि प्रािभभ : (१) यस ननदे शिकाको नाि “विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन ननदे शिका,
२०७४” ििेको छ।

(२) यो ननदे शिका स्िीकृत भै जािी भएको निनत दे शख प्रािभभ िुनेछ।
२.

परिभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस ननदे शिकािा,-

(क) “ऐन” भन्नाले सािाजननक खरिद ऐन, २०६३ सभझनु पदाछ।

(ख) “ननयिािली” भन्नाले सािाजननक खरिद ननयिािली, २०६४ सभझनु पदाछ।
(ग)

“विद्युतीय खरिद प्रणाली” (Electronic Government Procurement– (e-GP)
System) भन्नाले सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालयले सािाजननक खरिद
ननयिािली, २०६४ को ननयि १४६ को उपननयि (२) बिोशजि स्थापना,

सञ्चालन ि व्यिस्थापन गिे को प्रणाली सभझनु पदाछ। यस ननदे शिकािा प्रयोग
भएको प्रणाली िब्दले अनलाईन विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP System:
(क)

www.bolpatra.gov.np/egp) लाई जनाउाँदछ।

“प्रणाली व्यिस्थापक” भन्नाले विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन ि
व्यिस्थापन गने दावयत्ि भएको सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालयले तोकेको
Super Admin, Database Administrator, System Administrator तथा

(ङ)
(च)

Network Administrator सिेत सभझनु पदाछ।

“प्रणाली सञ्चालक” (Admin User) भन्नाले प्रणाली व्यिस्थापकबाट प्रणाली
सञ्चालनको लानग अनुिनत पाएको सञ्चालक सभझनु पदाछ।

“प्रणाली प्रयोगकताा” (Users) भन्नाले प्रणाली सञ्चालक िा प्रणाली सञ्चालन
प्रयोगकताा बाट प्रणाली उपयोग गने अनुिनत पाएको प्रयोगकताा सभझनु पदाछ।
यस्ता

प्रयोगकताािरू

सिीक्षाकताा

सािाजननक

(Reviewer),

ननकायको

एकीकृतकताा

िकिा

तयािकताा

(Aggregator),

(Creator),

स्िीकृनतकताा

(Approver), ले खाकताा (Accountant) तथा रिपोटा प्रयोगकताा (Report user)
4
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ििनेछन्। बोलपरदाताको िकिा अनधकृत (Officer) तथा किाचािी (Staff) साथै
बैंकको िकिा िेकि (Maker) ि चेकि (Checker) ििनेछन्।

(छ) “बैंक”

भन्नाले

सािाजननक

खरिद

अनुगिन

कायाालयसं ग

सिझदािीपर

(Memorandom of Understanding) िा िस्ताक्षि गिी प्रणालीको बैंवकङ्ग

सभिुख िोड्युल (Banking Interface Module) सञ्चालन गने गिी प्रणाली
सञ्चालक (Admin User) पाएको बैंकको
(ज)

अन्त्तिगतका िाखािरू सभझनु पदाछ ।

केन्त्रीय कायाालय

ि सो बैँ क

"प्रणाली प्रयोगकताा सं केत (Bolpatra ID)" भन्नाले प्रणालीिा दताा भएपश्चात सबै
प्रकािका ननकाय तथा प्रयोगकताािरूको छु ट्टाछु ट्टै पविचानको लानग प्रणालीबाट प्राप्त
गने सं केत सभझनु पदाछ।

परिच्छे द - २
प्रणाली प्रयोग तथा सञ्चालन
३.

विद्युतीय सञ्चाि िाध्यिको प्रयोग : (१) सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालयले ऐनको दफा ६९ ि
ननयिािली को ननयि १४६ को उपननयि (२) बिोशजि www.bolpatra.gov.np/egp नािक
एकल पोटालको स्थापना, सञ्चालन ि व्यिस्थापन गिे को छ।

(२) सािाजननक ननकायले अनलाईन विद्युतीय सञ्चाि िाध्यिको प्रयोग गिी खरिद गनुा पदाा

दफा १ बिोशजिको प्रणालीको प्रयोग गनुा पनेछ।

(३) सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालयले ननयिािलीको ननयि १४६ को उपननयि (१)

बिोशजि स्थापना भएको www.ppmo.gov.np िाफात सञ्चाि (Link) गिी दफा (१) बिोशजिको
पोटालिा प्रिेि पाउने व्यिस्था सिेत गना सक्नेछ।
४.

प्रणाली सञ्चालनको लानग प्रविनध तथा संयन्त्रिरूको व्यिस्था : (१) यस प्रणाली सञ्चालनको लानग
आिश्यक पने दे िायका प्रविनध तथा सं यन्त्रिरूको स्थापना, सञ्चालन ि व्यिस्थापन गनुा पनेछ :-

(क) प्रणाली अिलोकन तथा अन्त्तिविया (Interface) गना कशभतिा Pentium IV
क्षिता भएको कभ्युटि तथा १०२४ x ७६८ वपक्सेल क्षिता भएको शस्िन

(ख) कशभतिा ५१२ केविवपएस (kbps) क्षिता भएको ईन्त्टिनेट सं यन्त्र,

(ग) विन्त्डोज एक्सवप (Windows XP) िा सो भन्त्दा िानथको विन्त्डोज, नलनक्स
(Linux) िा भयाक (Mac) सञ्चालन प्रणाली (Operating System),

(क) ईन्त्टिनेट एक्स्लोि ८+ (IE 8+), फायिफक्स २८+ (Firefox 28+), गुगल

िोि ३+ (Google Chrome 3+), सफािी ५.०+ (Safari 5.0+), जस्ता
ईन्त्टिनेट ब्राउजि,

(ङ) प्रणाली व्यिस्थापकले प्रणाली सञ्चालनका लानग आिश्यक पने भनी तोकेका अन्त्य
प्रविनध तथा सं यन्त्रिरू ि
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(च) विद्युतीय खरिद प्रणाली (Electronic Government Procurement– e-GP
System) सभबन्त्धी तानलि प्राप्त जनिशक्त।

(२) दफा १ बिोशजि जडान भएका प्रविनध तथा सं यन्त्रिरूको प्रभािकािी सञ्चालन ि
सुिक्षाको जिाफदे िीता सभबशन्त्धत प्रणाली सञ्चालक ि प्रणाली प्रयोगकतााको िुनेछ।
५.

प्रणाली सञ्चालनका लानग सूचना विननियको व्यिस्था : (१) यस प्रणालीिा सूचना आदान प्रदान गने
कायाको आिश्यक व्यिस्था सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालयले गनेछ।

(२) यस प्रणालीको प्रभािकािी सञ्चालनको लानग आिश्यक पने सूचना तथा तथयांकिा सिज

पिुाँचका

लानग

सािाजननक

खरिद

अनुगिन

कायाालयले

सिोकाििालािरू साँग सिन्त्िय ि सियोग नलन सक्नेछ।

सािाजननक

ननकाय

तथा

अन्त्य

(३) प्रणाली व्यिस्थापकले यस प्रणालीबाट सािाजननक खरिद सभबन्त्धी विस्तृत सूचना एिं

विििण आिश्यकता अनुसाि सबैको पिुाँचका लानग छु ट्टै पोटाल, नलं क िा अन्त्तिसभबन्त्धको स्थापना,
सञ्चालन ि व्यिस्थापन गना सक्नेछ।

परिच्छे द - ३
दताा सभबन्त्धी व्यिस्था
६.

प्रणाली प्रयोगको लानग दताा िुन ु पने : (१) विद्युतीय खरिद प्रणाली (Electronic Government

Procurement– e-GP System) को प्रणाली व्यिस्थापकको रूपिा सािाजननक खरिद अनुगिन
कायाालय ििेको छ।

(२) िन्त्रालय िा विभाग िा यस्तै केन्त्रीयस्तििा ििेका सािाजननक ननकायले आफ्नो

ननकायको नाि प्रणालीिा दतााको लानग दफा ४ को उपदफा (१) िा भएको प्रणाली सञ्चालनको

लानग प्रविनध तथा सं यन्त्रिरूको व्यिस्था यवकन गिी अनुसूची-१ बिोशजिको विििण सवित प्रणाली
व्यिस्थापक सिक्ष पराचाि गिी अनुिोध गनुा पनेछ।

(३) उपदफा (२) बिोशजि अनुिोध प्राप्त भए पनछ प्रणाली व्यिस्थापकले प्रणालीिा नाि दताा

गिी प्रणाली सञ्चालकको लानग सािाजननक ननकायले कायाालय प्रयोजनको लानग स्थापना गिे को
ईिेल ठे गाना (e-mail address) िा अनलाईन आिन्त्रण गनेछ।

(४) प्रणाली व्यिस्थापकबाट आिन्त्रण प्राप्त भए पनछ उपदफा (२) बिोशजिका सािाजननक

ननकायले प्रणालीबाट िाग भएको विििणिरू सवित प्रणाली सञ्चालकको स्िीकृनतका लानग प्रणाली
व्यिस्थापक सिक्ष अनुिोध पठाउनु पनेछ।

(५) प्रणाली व्यिस्थापकले उपदफा (४) बिोशजि अनुिोध प्राप्त भए पनछ प्रणाली सञ्चालक

(Admin User) दतााको स्िीकृती गनुा पने छ।

(६) प्रचनलत कानून बिोशजि स्थावपत ननयिनकािी ननकाय (Oversight Agencies) िरूको

प्रयोगको लानग आिश्यक पने प्रयोगकताा दताा तथा सो सभबन्त्धी व्यिस्थापनको काया प्रणाली
व्यिस्थापकले यस दफाको व्यिस्था बिोशजि नै गनुा पनेछ ।
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७.

प्रणाली सञ्चालक (Admin User) ले प्रयोगकतााको दताा गनुा पने : (१) दफा ६ को उपदफा (५)
बिोशजिका प्रणाली सञ्चालकले आफू अन्त्तिगतका सािाजननक ननकायिरूको नाि दताा तथा आफू ि

अन्त्तगातका प्रणाली प्रयोगकताािरूलाई प्रणालीिा भएको व्यिस्था बिोशजि प्रयोगकताा दतााको लानग
आिन्त्रण गनुा पनेछ।

(२) यसिी आिन्त्रण प्राप्त भए पनछ सभबशन्त्धत प्रयोगकतााले प्रणालीबाट िाग भएको

विििणिरू सवित दतााको स्िीकृनतका लानग प्रणाली सञ्चालक सिक्ष अनुिोध पठाउनु पनेछ।

(३) प्रणाली सञ्चालकले उपदफा (२) बिोशजि अनुिोध प्राप्त भए पनछ प्रणाली प्रयोगकताा

दतााको स्िीकृनत गनुा पनेछ।

(४) प्रणाली प्रयोग गिी अनलाईन सािाजननक खरिद कािोबाि गना ईच्छु क प्रदे ि, शजल्ला

तथा स्थानीय स्तिका सािाजननक ननकायिरूले आफ्नो तालुक कायाालयको प्रणाली सञ्चालकसं ग
सभपका गिी प्राप्त दफा बिोशजि दताा िुन ु पनेछ।

(५) तालुक कायाालय नभएको अिस्थािा उपिोक्त काया दफा ६ बिोशजिको प्रविया अपनाई

प्रणाली व्यिस्थापकले सिेत गना सक्नेछ।
८.

बैंकले प्रणाली सञ्चालक दताा गनुा पने : (१) आफू िा आफू अन्त्तिगत िाखा प्रिाखािरूबाट
बोलपर सभबन्त्धी बैंवकङ् कागजात (Banking Instrument) जािी गने बैंकले दफा ४ को उपदफा
(१) िा भएको प्रणाली सञ्चालनको लानग प्रविनध तथा सं यन्त्रिरूको व्यिस्था यवकन गिी अनुसूची-२
बिोशजिको फािि भिी दतााको लानग प्रणाली व्यिस्थापक सिक्ष आिेदन ददनु पनेछ।

(२) दफा १ बिोशजि प्राप्त आिेदन उपि प्रणाली व्यिस्थापकले बैंकलाई प्रणालीिा दताा गिी

प्रणाली सञ्चालकको स्िीकृती प्रदान गनेछ।
(३)

दफा २ बिोशजि दताा भएपनछ बैंकले आफू अन्त्तिगतका िाखा प्रिाखािरूको दताा ि

आिश्यकता अनुसाि प्रयोगकताा आिन्त्रण ि प्रयोगकताा दताा गनुा पनेछ।
९.

बोलपरदाताले प्रणालीिा दताा िुन ु पने : (१) कुनै बोलपरदाताले विद्युतीय खरिद प्रणालीिा आिद्ध
भै खरिद कािोबाििा भाग नलन चािेिा यस प्रणालीिा प्रिेि गिी प्रणालीको दताा प्रकृया बिोशजि
आफ्नो आिेदन गनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बिोशजि आिेदन दददा दे िाय बिोशजिका कागजातिरू वपनडएफ फिे टिा

(Portable Ddocument Format-PDF) अपलोड गनुा पनेछ।
(क) फिा, सं स्था िा कभपनी दतााको प्रिाणपर,

(ख) स्थायी लेखा नभिि (PAN), िूल्य अनभिृवद्धकि (VAT) दताा प्रिाण पर,

(ग) प्रणाली प्रयोग गनाको लानग सभबशन्त्धत फिा, सं स्था िा कभपनीको बोडा िा सिोच्च
अनधकािीले अनुसूची-३ बिोशजि जािी गिे को अशततयािी पर।

(३) दफा २ बिोशजि कागजात पेि गिे पनछ बोलपरदाताले प्रणालीबाट प्रणाली प्रयोगकताा

सं केत (Bolpatra ID) प्राप्त गनेछन्।

(४) प्रणाली व्यिस्थापकबाट प्रणाली सञ्चालक सं केत (Bolpatra ID) प्राप्त भए पनछ

प्रणालीिा भएको व्यिस्था बिोशजिको प्रयोगकताािरूको आिन्त्रण ि दताा गनुा पनेछ।
7
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१०. बोलपरदाताले प्रणालीिा प्रोफाईल अद्यािनधक गनुा पने : (१) दफा ९ बिोशजि दताा भएका
बोलपरदाताले सािाजननक खरिद प्रकृयािा भाग नलनका लानग प्रणालीिा भएको व्यिस्था बिोशजिको
विििणिरू अननिाया रूपिा अद्यािनधक गनुा पनेछ।

(२) दफा ९ तथा दफा १० को उपदफा १ बिोशजि यस प्रणालीिा बोलपरदातािरूले

प्रणालीिा दताा गदााको बखतिा पेि गिे का ि अद्यािानधक गिे का प्रोफाइलका विििणिरू प्रणाली

व्यिस्थापक ि ननजले तोकेका प्रयोगकताािरूले आिश्यकता अनुसाि कुनै पनन सियिा िेन ा
सक्नेछन्। सो सियिा कुनै विििण गलत िा दोिोरिएको पाइएिा प्रणाली व्यिस्थापकले ननजलाई

उक्त विििणिरू सं िोधन गना िा िटाउन लगाउन सक्नेछ। प्रणालीको दुरूपयोग गिे को पाइएिा
प्रणाली व्यिस्थापकले ननजलाई प्रणाली प्रयोग गना िोक लगाउन सिेत सक्नेछ।

परिच्छे द - ४
खरिद योजना
११. अनलाईन खरिद योजना बनाई स्िीकृत गनुप
ा ने : (१) ऐनको दफा ६ को कायाान्त्ियनको लानग
सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालयबाट जािी गरिएको खरिदको गुरू योजना ि िावषाक खिीद
योजनाको निूना प्रणालीिा नै सिािेि गरिएको छ।

(२) सािाजननक ननकायले एक िषा भन्त्दा बढी अिनधसभि सञ्चालन िुने योजना/आयोजना िा

िावषाक १० किोड रूपैयााँ भन्त्दा बढी िकिको खरिद गदाा खरिद गुरू योजनाको तयािी, स्िीकृनत
तथा सोको अद्यािनधक गने काया यो प्रणालीको प्रयोग गिी गनुप
ा नेछ।

(३) सािाजननक ननकायिरूले अनुिाननत ि िास्तविक िावषाक खरिद योजना तयािीकताा,

सिीक्षाकताा ि स्िीकृतीकतााबाट प्रणालीिा भएको कायाप्रिािको प्रयोग गिी तयाि ि परििाजान गना
सक्नेछन्।

(४) स्िीकृत कायािि/विननयोजन गरिएको बजेट िाग गरिए भन्त्दा फिक भएिा िा अन्त्य

कािणले परििाजान गनुा पिे िा परििाजान गिी सािाजननक ननकायको प्रिुखले पुनः स्िीकृत
गनुप
ा नेछ।

(५) विद्युतीय िाध्यिबाट गरिने खरिद कायाको लानग जनतसुकै अनुिाननत लागत भएता पनन

िावषाक खरिद योजना तयाि गनुप
ा नेछ।

(६) प्रणालीले प्रिोधन गने सूचना ि तथयका आधाििा िास्तविक खरिद योजना प्रणाली िै

तयाि िुनेछ।

(७) सािाजननक ननकायको प्रणाली सञ्चालन प्रयोगकतााले आफ्नो कायाालयको खरिद योजनाको

कायाप्रिाि (Workflow) आिश्यकता अनुसाि निलाउन सक्नेछन्। सािाजननक ननकायिरूले

कायाालयको खरिदको प्रकाि ि िारा बिोशजि यस प्रणालीिा एक भन्त्दा बढी तयािकताा ि
सिीक्षाकताा बनाउन सक्नेछन्।
(८)

खरिद

योजनािरूको

पूिना नधाारित

कायाप्रिाि

(Configuration) यो प्रणालीिा दे िाय बिोशजि गरिएको छ :
8
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(Workflow),

कशन्त्फगिे सन

खरिद गुरू योजना

तयािकताा (Creator) -> सिीक्षाकताा (Reviewer) -> स्िीकृनतकताा (Approver)
िावषाक खरिद योजना

तयािकताा (Creator) -> सिीक्षाकताा (Reviewer) -> एकीकृतकताा (Aggregrator) ->
स्िीकृनतकताा (Reviewer)

१२. अनलाईन खरिद योजना तयाि गने प्रविया : (१) खरिद गुरू योजना ि िावषाक खरिद योजना
प्रणालीिा दताा भएका तयािकताा(िरू) ले प्रणालीिा व्यिस्था भए बिोशजिको विििण भिी तयाि
गनुा पनेछ।

(२) यसिी तयाि गरिएको खरिद योजना सिीक्षाको लानग सभबशन्त्धत सिीक्षाकताा सिक्ष पेि

गनुा पनेछ।

(३) सिीक्षाकतााले खरिद योजनाको सिीक्षा गिी आिश्यक परििाजान गनुप
ा ने भएिा

तयािकताालाई सुझाि सवित पठाउने िा स्िीकृनतको प्रवियाका लानग एकीकृतकताा सिक्ष पठाउनु
पनेछ। गुरू योजनाको िकिा एकीकृत गने व्यिस्था नििेकोले स्िीकृनतका लानग स्िीकृतकताा
सिक्ष पेि गनुप
ा नेछ।

(४) एकीकृतकतााले एकीकृत खरिद योजनािरूलाई स्िीकृनतको लानग स्िीकृतकताा सिक्ष पेि

गनुा पनेछ।

(५) सािाजननक ननकायको प्रिुखले एकीकृत गिी पेि भएका खरिद योजनािरू आंशिक िा

पूणरू
ा पिा स्िीकृत िा अस्िीकृत गना सक्नेछन् ।

(६) स्िीकृत योजना कािणिि सं िोधन गनुप
ा िे िा तयािकतााले सं िोधन गिी खरिद योजना

तयाि गने प्रकृया आिलभिन गिी पुनः स्िीकृत गनुप
ा नेछ।

(७) यस प्रणालीिा तथयांक प्रविष्टीको आधाििा खरिद प्रवियाको अन्त्त्य साँगै प्रणालीबाट

िास्तविक खरिद योजना स्ितः तयाि िुनेछ।

परिच्छे द - ५
बोलपरको तयािी ि सूचना प्रकािन
१३. अनलाईन बोलपर सभबन्त्धी कागजात तयािी ि सूचना प्रकािन गने :

(१) सािाजननक खरिद

अनुगिन कायाालयले िालसािान, ननिााण तथा पिाििा सेिा खरिद कायाका लानग जािी गरिएका

निूना बोलपर सभबन्त्धी कागजातिरू यस प्रणालीिा आिद्ध (Integrate) गरिएको छ। बोलपर
सभबन्त्धी तयािीकतााले सोिी अनलाइन निूना कागजातिरूको प्रयोग गिी बोलपर सभबन्त्धी कागजात

तयाि गनुा पनेछ। तथावप यस प्रणालीिा आिद्ध नभैसकेका निूना बोलपर सभबन्त्धी कागजातिरूको
िकिा बोलपर सभबन्त्धी कागजात तयाि गिी अपलोडे बल प्रविया प्रयोग गिी सूचना तथा बोलपर
कागजात प्रकािन गनुा पनेछ।
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(२) उपदफा (१) बिोशजि बोलपर सभबन्त्धी कागजात तयाि गदाा निूना बोलपर सभबन्त्धी
कागजातिा उल्ले शखत प्रािधानिरूिा ताशत्िक फिक नपने गिी दे िाय बिोशजिका खण्डिरूिा
आफ्ना आिश्यकता अनुसाि िेिफेि गिी तयाि गनुा पनेछ :-

(क) बोलपर सभबन्त्धी विििण खण्ड (Bid Data Sheet aata /Sheet),

(ख) बोलपर िूल्यांकन आधाििरू (Evaluation and Qualification Critera),

(ग) प्राविनधक आिश्यकता सभबन्त्धी विििण (Technical Requirement/ Schedule
of Requirement/ Terms of Reference),

(क) काया परििाण सूची (Bill of Quantity) ,

(ङ) किािका वििेष ितािरू (Specific Conditions of Contract)।

(३) उपदफा (२) बिोशजि तयािीकतााले बोलपर सभबन्त्धी कागजात तयाि गिी दफा १९
बिोशजि तयाि गरिएको बोलपर खोल्ने सनिनत सिेत आिद्ध गिी सिीक्षाकताा सिक्ष पठाउनु
पनेछ।

(४) उपदफा (३) बिोशजि प्रयोगकतााबाट प्राप्त िुन आएको बोलपर कागजात चेकजााँच गिी

सिीक्षाकतााले स्िीकृनतको लानग स्िीकृतकताा सिक्ष पेि गनुप
ा नेछ। ति सिीक्षाकतााले कागजातको
चेकजााँच गिी आिश्यक पिे िा सुझाि सवित परििाजानका लानग तयािीकताालाई वफताा पठाई
परििाजान गिाउन सक्नेछ।

(५) सािान्त्यतया सािाजननक ननकायको प्रिुख बोलपर सभबन्त्धी कागजातको स्िीकृतकताा

िुनेछन् । स्िीकृतकतााले बोलपर कागजातिा परििाजान गनुा पने आिश्यक ठानेिा पुनः

तयािकताालाई परििाजान गना पठाउनु पनेछ। स्िीकृतकतााबाट बोलपर सभबन्त्धी कागजात स्िीकृत
भए पनछ सोको सूचना ि कागजात बोलपर प्रकािन गने निनत ि सिय बिोशजि प्रणालीको गृिपृष्ठ
(Homepage) िा स्ित: प्रकािन िुनेछ।

(६) सािाजननक ननकायले आफ्नो कायाालयको बोलपर स्िीकृनतको कायाप्रिाि आिश्यकता

अनुसाि निलाउन (Configure) सक्नेछन्। यस प्रणालीिा पूिना नधाारित कायाप्रिाि (Workflow)
दे िाय बिोशजि ििेको छ :

बोलपर कागजात तयािी ि स्िीकृनत

तयािकताा (Creator) -> सिीक्षाकताा (Reviewer) -> स्िीकृनतकताा (Approver)
१४. प्रकाशित बोलपर सभबन्त्धी कागजातिा संिोधन : (१) बोलपर सभबन्त्धी कागजातिा तथा बोलपर
खरिद गने, बोलपर पेि गने तथा बोलपर खोल्ने निनतिरू सं िोधन गनुा पने भएिा बोलपर पेि

गने अशन्त्ति सिय अगािै यस ननदे शिकाको प्रकृया अिलभिन गिी दफा १३ को उपदफा (६)
बिोशजि ननधाारित कायाप्रिाि (Workflow) अनुसाि सं िोधन िा परििाजान गनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बिोशजि बोलपर सभबन्त्धी कागजातिा भएको सं िोधन िा परििाजान

सािाजननक ननकाय प्रिुख िा स्िीकृतकतााबाट स्िीकृत भए पनछ लागू िुनछ
े ।

(३) उपदफा (२) बिोशजि बोलपर सभबन्त्धी कागजात सं िोधन िा परििाजानको स्िीकृती

भए पनछ सो सं िोनधत िा परििाशजात बोलपर सभबन्त्धी कागजात यस प्रणालीबाट स्ित: तयाि भई
स्ित: प्रकािन िुनेछ।
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(४) बोलपर पेि गरिसकेका बोलपरदातािरूले सो सं िोधन िा परििाजानको सूचना

प्रणालीबाट स्ित: (Automatic रूपिा) बोलपर िा प्रस्तािदाता दताा भएको ईिेलिा प्राप्त गना
सक्नेछन्।
१५. बोलपर कागजात सभबन्त्धी जानकािी : (१) सािाजननक ननकायिरूले यस प्रणालीको प्रयोग गिी
प्रकािन गिे का बोलपर आह्वानको सूचना ि बोलपर सभबन्त्धी कागजातिरू यस प्रणालीको गृिपृष्ठ

(Homepage) िा प्रकाशित बोलपर (Published Bids) खण्ड बाट िेन ा तथा डाउनलोड गना
सवकनेछ।

(२) यस प्रणालीिा दताा भएका बोलपरदाताले यस प्रणालीको गृिपृष्टबाट प्रविवष्ट (Login)

गिी बोलपर सूचना िा बोलपर सभबन्त्धी कागजात िेन ा ि डाउनलोड गना सक्नेछन् ।
(३) बोलपरदाताले

बोलपर सभबन्त्धी कागजात िा प्रस्ताि िा पूिय
ा ोग्यता सभबन्त्धी

कागजातिरूिा कुनै दिविधा भएिा बोलपर सभबन्त्धी कागजातिा तोवकएको सियािनध नभर

सािाजननक ननकायले तोकेको प्रणाली प्रयोगकतााको िाध्यिबाट अनलाइन जानकािी िाग गना
सवकनेछ।

(४) उपदफा (३) बिोशजि िाग गरिएको जानकािी सभबन्त्धिा सभबशन्त्धत सािाजननक

ननकायको प्रयोगकतााले यस प्रणालीको िाध्यिबाट जिाफ ददनुपनेछ।

परिच्छे द - ६

बोलपर पेि गने प्रकृया
१६. बोलपरको तयािी ि दताा : (१) बोलपरदाताले यस प्रणालीको गृिपृष्ठबाट आफ्नो दताा अनुरूप
प्रविष्टी (Login) गिे पनछ अनलाईन रूपिा बोलपर िा प्रस्ताि तयाि गना पाउनेछन्।

(२) बोलपर िा प्रस्ताि तयाि गदाा बोलपरदाताले दफा १० बिोशजिको ननजको प्रोफाइलिा

सिािेि गरिएका विििणिरूका साथै अन्त्य थप विििणिरू आिश्यक भएिा सो सिेत िाखी

बोलपर कागजातिा प्राविनधक ि आनथाक विििणिरू भनुा पनेछ। प्रोफाइलिा सिािेि भएका
विििणिरूिध्ये बोलपरदाताले छनौट गिे का विििणिरू िार बोलपर साथ सिािेि िुनेछन्।

(३) बोलपरदाताले बोलपर साथ बोलपर कागजात दस्तुिको बैंक भौचि ि बोलपर जिानत

वपनडएफ फिे टिा (PDF Format) अपलोड गनुा पनेछ। साथै प्रणालीिा व्यिस्था भए बिोशजि
अन्त्य विििण सिेत भनुा पनेछ।

ु
ु
(४) बोलपरदाताले एकल िा सं यक्त
उपिििा बोलपर पेि गने सक्नेछन् । सं यक्त

उपिििा बोलपर पेि गने बोलपरदाताले साझेदाि(िरू)को बोलपर सं केत (Bolpatra ID) िाखी
ु उपििको सभझौता कागजात (Joint Venture Agreement) अपलोड गनुप
सं यक्त
ा नेछ।

ु
ु
(५) सं यक्त
उपिििा बोलपर पेि गदाा सं यक्त
उपिििा साझेदाििरूको प्रोफाइलिा

सिािेि गरिएका आिश्यक विििणिरू ि अन्त्य कागजात अनलाइन नै सं लग्न गनुप
ा नेछ।
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ु
(६) सं यक्त
उपिििा बोलपर पेि गनेको िकिा साझेदािको सििनतको लानग प्रणालीबाट

िशजस्रड ईिेलिा कन्त्फिेिन नलं क (Confirmation Link) जानेछ, सो नलं किा शक्लक गिी
साझेदािले बोलपर पेि गना सििनत ददनु पनेछ। अन्त्यथा उक्त साझेदाििरू सं ग उपिि गिी
बोलपर पेि गना सवकने छै न।

(७) उपिोक्त उपदफािरू बिोशजि बोलपरदाताले सभपूणा विििण ि कागजातिरू प्रविवष्ट

गरिसकेपनछ प्रणालीबाट बोलपर तयाि िुनेछ। यस्तो बोलपर एक खाि प्रणालीको िकिा आनथाक

ि प्राविनधक कागजात दुिै सिािेि भएको एक िटा तथा दुई खाि प्रणालीको िकिा आनथाक ि
प्राविनधक

कागजात

भएको दुईिटा

नभन्ना

नभन्नै

बोलपर तयाि

िुनेछ।

उपिोक्त

बोलपर

प्रनतिेदन(िरू) डाउनलोड गिी िेन ा ि आिश्यक पिे िा प्रणालीिा बोलपर पेि गने अशन्त्ति
सियनभर परििाजान सिेत गना सवकनेछ।

(८) बोलपरदाताले बोलपर पेि गना पटके पासिडा (One Time Password- OTP) को

प्रयोग गनुप
ा नेछ। अनधकारिक प्रयोगकताा प्रिाशणत गने कायाको लानग बोलपरदाताको दताा भएको
ईिेलिा प्रणालीले पटके पासिडा पठाउनेछ। सो पटके पासिडा (OTP) प्रयोग गिे ि िार
बोलपरदाताले बोलपर पेि गना सक्नेछन् ।

(९) बोलपरदातािरूको प्राविनधक ज्ञान, प्रणालीिा बोलपर तयाि गना लाग्ने सिय तथा

ननजको गल्ती लगायत अन्त्य कािणबाट बोलपर पेि गना कुनै सिस्या पिे िा िा बोलपर पेि गना
नसवकएिा ननजिरू स्ियं शजभिेिाि िुनेछन् ।

(१०) बोलपरदाताले पेि गिे का बोलपरिरू प्रणालीले इं वि्ट (Encript) गिी सुिशक्षत

गनेछ ि यी विििणिरू बोलपर खोल्ने सिय पश्चात् सभबशन्त्धत सािाजननक ननकायका बोलपर
खोल्ने सनिनतका प्रयोगकताािरूले िार खोल्न सक्नेछन्।

१७. बोलपर अनलाईन वफताा िा संिोधन गने प्रविया : (१) बोलपरदाताले पेि गिे को अनलाईन

बोलपर सो बोलपर पेि गने अशन्त्ति सिय नभर प्रणालीिा प्रविष्टी (Login) गिी अनलाईन वफताा
नलन िा सं िोधन गना सक्नेछन्।

१८. बोलपर पेि गने, वफताा गने िा संिोधन गने अनधकाि : (१) बोलपरदाताले बोलपर पेि गदाा,
सं िोधन गदाा िा वफताा नलदा अनधकृत प्रयोगकताािरूले प्रणालीिा दताा िुाँदाका बखतिा प्राप्त भएको
प्रयोगकताा नाि/पासिडा (Username/Password) प्रयोग गिी गनुा पनेछ। उपिोक्त कायािरू

गनाको लानग ननजिरूको प्रयोगकताा नाि/पासिडा नै आनधकारिक िानननेछ। बोलपरदाताका
आनधकारिक प्रयोगकताािरूले आ-आफ्नो प्रयोगकताा नाि/पासिडा सुिशक्षत िाख्नु पनेछ। उपिोक्त

प्रयोगकताा नाि/पासिडाको प्रयोग गिी प्रणालीिा गरिएका कायािरूको शजभिेिािी सभबशन्त्धत
बोलपरदाता ि प्रयोगकताा नै िुनेछन् ।
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परिच्छे द - ७

बोलपर खोल्ने प्रकृया
१९. बोलपर खोल्ने : (१) सािाजननक ननकायले बोलपर सभबन्त्धी कागजात तयाि गदााका बखत यस
प्रणालीिा कशभतिा तीन सदस्य ििेको बोलपर खोल्ने सनिनत गठन गनुप
ा नेछ। आिश्यकता अनुसाि
यस्तो सनिनत फिक फिक खरिद कायाको लानग एक भन्त्दा बढी गठन गना सवकनेछ।

(२) बोलपर सभबन्त्धी कागजात तयाि गदााका बखत दफा १३ को उपदफा (३) बिोशजि

आिद्ध गरिएको बोलपर खोल्ने सनिनतका दुई सदस्यिरूले बोलपर खोल्ने सिय पश्चात् एकै
कभ्युटििा आ-आफ्नो प्रयोगकताा नाि/पासिडा प्रयोग गिी बोलपर खोल्नु पनेछ ।
२०. बोलपर खोल्ने प्रविया :

(१) पूिना नधाारित सिय तानलका पश्चात् िार बोलपर सभबन्त्धी कागजात

तयाि गदााका बखत दफा १३ को उपदफा (३) बिोशजि आिद्ध गरिएको बोलपर खोल्ने

सनिनतका दुई सदस्यिरूले एकै सियिा एकै स्थानबाट प्रणालीिा प्रविष्टी (Login) गिी अनलाईन
िाध्यिबाट पेि गिे का बोलपरिरू खोल्नु तथा डाउनलोड गनुा पनेछ।
स्पवष्टकिण: उपदफा (१) बिोशजि बोलपर खोल्दा एक खाि प्रणालीको िकिा आनथाक ि प्राविनधक
कागजात दुिै सिािेि भएको बोलपर तथा दुई खाि प्रणालीको िकिा प्राविनधक कागजात िार भएको
बोलपर दे शखनेछ। दुई खाि प्रणालीको िकिा दफा २२ बिोशजि प्राविनधक िूल्याङ्कनिा सािभूतरूपिा
प्रभािग्रािी बोलपरदातािरूको िार आनथाक प्रस्ताि दे शखनेछ।

(२) प्राविनधक िूल्याङ्कन सभपन्न भैसके पश्चात् आनथाक प्रस्ताि खोल्नको लानग सािाजननक

ननकायको प्रिुखले प्रणालीिा तोकेको आनथाक प्रस्ताि खोल्ने निनत ि सिय पश्चात् दफा १३ को
उपदफा (३) बिोशजि आिद्ध गरिएको बोलपर खोल्ने सनिनतका दुई सदस्यिरूले आ-आफ्नो
प्रयोगकताा नाि/पासिडा प्रयोग गिी आनथाक प्रस्ताि खोल्नु पनेछ।

(३) पेि भएका बोलपरिरूको विििण िाखी बोलपर खोल्ने सनिनतका सदस्यिरूले

प्रणालीबाट बोलपर िुच ुल्का डाउनलोड गिी उपशस्थत सदस्य ि प्रनतनननधिरूको िस्ताक्षि गिाउनु
पनेछ। दुई खाि प्रणालीको िकिा यस्तो िुच ुल्कािा प्राविनधक प्रस्तािसं ग सभबशन्त्धत विििणिरू
िार ििनेछन्।

(४) सनिनतका सदस्यिरूले बोलपर पेि गने ननिेदनिा कुनै छु ट उल्ले ख गिे को भएिा सो

व्यिोिा िुच ुल्का तयाि गदाा उल्लेख गनुा पनेछ। दुई खाि प्रणालीको िकिा यस्तो छु ट आनथाक
प्रस्तािको िुच ुल्का तयाि गदााका बखत उल्ले ख गनुा पनेछ।

(५) िस्ताक्षि गरिएको िुच ुल्कालाई स्क्यान गिी पुनः यो प्रणालीिा वपनडएफ फिे टिा (PDF

Format) अपलोड गनुा पनेछ।

(६) िुच ुल्का सवितको बोलपरदाताको सूची सभबशन्त्धत सािाजननक ननकायको प्रिुखको

ड्यासबोडािा दे शखने छ।
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परिच्छे द - ८
बोलपर िूल्याङ्कन
२१. िूल्याङ्कन सनिनतलाई अनलाईन प्रविष्टी (Login) गिाउने : (१) सािाजननक ननकायको प्रिुखले
सािाजननक खरिद ननयिािलीको ननयि १४७ को उपननयि (१) बिोशजि गदठत िूल्याङ्कन
सनिनतलाई प्रणालीिा भएको व्यिस्था बिोशजि प्रणालीको िूल्याङ्कन सनिनतिा आिद्ध गनुा पनेछ।

यसिी आिद्ध गदाा िूल्याङ्कन सनिनतको अध्यक्ष सवित कशभतिा तीन जना प्रणाली प्रयोगकताा ििनु
पनेछ ।

(२) िूल्याङ्कन सनिनतले यो प्रणालीको प्रयोग गिी बोलपरको कानूनी ग्राह्यता, पूणत
ा ाको

पिीक्षण, बोलपरको प्राविनधक पक्ष, व्यापारिक पक्ष ि आनथाक पक्षको अनलाईन िूल्याङ्कन गनुा
पनेछ। ननिााण कायाको िकिा आिश्यकता अनुसाि वििेष िूल्याङ्कन सिेत गना सवकनेछ।

(३) पिाििा सेिाको प्राविनधक ि आनथाक प्रस्तािको िूल्याङ्कन गदाा सो सनिनतका प्रत्येक

सदस्यले छु ट्टा छु ट्टै िूल्याङ्कन अनलाईनिा नै गनुप
ा नेछ। िूल्याङ्कनका सबै खण्ड ि पक्षिरूको
िूल्याङ्कन भएपनछ बोलपर िूल्याङ्कन प्रनतिेदन प्रणालीबाट स्ित: तयाि िुनेछ।

(४) िूल्याङ्कन प्रनतिेदन सनिनतका सभपूणा सदस्यिरूले िस्ताक्षि गिे पश्चात प्रणालीिा वपनडएफ

फिे टिा (PDF Format) अपलोड गिी कायाालय प्रिुख सिक्ष पेि गनुा पनेछ।
२२. बोलपर िा प्रस्तािको अनलाईन िूल्याङ्कन प्रविया :

(१)

िूल्याङ्कन

सनिनतको

अध्यक्षको

ड्यासबोडाबाट अनलाईन बोलपर िूल्याङ्कन प्रािभभ गनुप
ा नेछ। सो कायाको लानग िूल्याङ्कन सनिनतको
अध्यक्ष ि दुई (२) सदस्यिरूले एकैसाथ प्रणालीिा लगइन गनुप
ा नेछ।

(२) बोलपर िूल्याङ्कनका पक्षिरू ि नतनका आधाििरू प्रणालीिा सिािेि गरिएको छ ।

बोलपरका प्रत्येक पक्षिरूको पिीक्षणका िापदण्डिरू प्रत्येक बोलपरदातािरूको लानग गनुप
ा नेछ।
(३)

उपदफा

(२)

अनुसािको

पिीक्षणिा

सफल

भएपनछ

सािभूतरूपिा

प्रभािग्रािी

बोलपरदातािरूको सूची तयाि िुनेछ ि प्रणालीले स्ितः सािभूतरूपिा प्रभािग्रािी बोलपरदाताको
छनौट गनेछ।

(४) बोलपरदाताको छनौट पनछ िूल्याङ्कन सनिनतका सदस्यले यो प्रणालीबाट िूल्याङ्कन

प्रनतिेदन प्राप्त गना सक्छन्। सो िूल्याङ्कन प्रनतिेदनिा िूल्याङ्कन सनिनतका पदानधकािीिरूले

िस्ताक्षि गिी वपनडएफ फिेटिा (PDF Format) अपलोड गिी सािाजननक ननकायको प्रिुख िा
तोवकएको अनधकृतलाई पेि गनुप
ा नेछ।

(५) सािाजननक ननकायको प्रिुखले अनलाईन िूल्याङ्कन प्रनतिेदन प्राप्त गिी आिश्यक ननणाय

गनुा पनेछ।

(६) ननिााण काया तथा पिाििा सेिा खरिदिा िुने दुई खािबन्त्दी प्रस्तािको प्राविनधक

िूल्याङ्कन ि आनथाक िूल्याङ्कन प्रणालीिा भएको व्यिस्था बिोशजि छु ट्टा छु ट्टै गनुप
ा नेछ।

(७) प्राविनधक िूल्याङ्कनिा उत्तीणा भएका बोलपरदातािरूको िार आनथाक प्रस्ताि खोल्ने ि

अनलाईन िूल्याङ्कन गना सवकने व्यिस्था यो प्रणालीिा गरिएकोले सोिी बिोशजि गनुा पनेछ।
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(८) पिाििा सेिा खरिदिा िूल्याङ्कन सनिनतले कायाालय प्रिुखको स्िीकृती नलई सािाजननक
खरिद ऐनको दफा ३७ को उपदफा (१) बिोशजिका क्षेरिा िाताा गिी सो सभबन्त्धिा भएका
छलफल ि िातााको ननष्कषा सवितको व्यिोिा वपनडएफ फिे टिा (PDF Format) अपलोड गिी
प्रणालीिा िाख्नु पनेछ।

परिच्छे द - ९

बोलपरको स्िीकृनत ि खरिद सभझौता
२३. बोलपरको आिय पर जािी गने, बोलपर ननणाय उपि पुनिािलोकन, बोलपर स्िीकृती सभबन्त्धी
व्यिस्था : (१) सािाजननक ननकायको प्रिुखले बोलपर िूल्याङ्कन प्रनतिेदनका आधाििा बोलपर
स्िीकृनतको आियको सूचना सभबन्त्धी काया यो प्रणालीबाट गनुप
ा नेछ। यसका साथै बोलपर प्रदान
गने सभबन्त्धी अन्त्य दे िायका कायािरू गने व्यिस्था यो प्रणालीिा गरिएको छ।
(क) बोलपर स्िीकृतीको आियको सूचना,

(ख) खरिद कािबािी िा ननणायको पुनिािलोकन सभबन्त्धिा खरिद पुनिािलोकन सभबन्त्धी
व्यिस्था,

(ग) बोलपर स्िीकृतको पर।
२४. बोलपर स्िीकृतको आिय पर जािी गने प्रविया : (१) सािाजननक ननकायको प्रिुखले बोलपर
िूल्याङ्कन प्रनतिेदन स्िीकृनत गिे पश्चात बोलपर स्िीकृतको आियको सूचना तयाि गिी वपनडएफ
फिे ट (PDF Format) िा प्रणालीिा अपलोड गनुप
ा नेछ।

(२) दफा (१) बिोशजि अपलोड गरिएको आियको सूचना ि परको जानकािी खरिदिा

भाग नलएका सबै बोलपरदातालाई यस प्रणालीबाट स्ितः िशजस्टडा ईिेल िाफात जानकािीको लानग
पठाईनेछ साथै बोलपरदाताले प्रणालीिा सिेत सो आिय पर िेन ा सक्नेछन्।

२५. खरिद कािबािी िा ननणायको पुनिािलोकन सभबन्त्धी व्यिस्था : (१) बोलपर स्िीकृतीको आियको
सूचना प्राप्त भएको सात (७) ददन नभर बोलपरिा भाग नलएका अन्त्य बोलपरदाताले खरिद

कािबािी/ननणायिा पुनिािलोकन गना िा बोलपर अस्िीकृत िुनको कािण िाग गना चािेिा
सभबशन्त्धत सािाजननक ननकाय सिक्ष अनलाईन ननिेदन ददन सक्नेछन्।

(२)बोलपरदाताले अनलाईन दताा गिे को बोलपर पुनिािलोकनको ननिेदन सभबन्त्धी

जानकािी सािाजननक ननकायको प्रिुखको ईिेलिा प्रणालीबाट जानेछ ि सो सभबन्त्धी काया अगनड

बढाउन सािाजननक ननकायको प्रिुखले प्रणालीिा प्रविष्टी (Login) गिी बोलपर स्िीकृनत ि सो सं ग
सभबशन्त्धत सभझौताका कायािरू तत्काल स्थगन गनुा पनेछ।

(३) सािाजननक ननकायको प्रिुखले प्राप्त ननिेदन उपि छाननबन गदाा खरिद कािबािीिा कुनै

रुवट दे शखए खरिद कायालाई ननशश्चत सियको लानग ननलभबन गना िा ननिेदन खािे ज गिी बोलपर

स्िीकृतीको काया अगानड बढाउनु पनेछ। सो सभबन्त्धी जानकािी सािाजननक ननकायको प्रिुखले यो
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प्रणालीबाट तोवकएको सियािनध नभर कािण खुलाई सभबशन्त्धत ननिेदकलाई प्रणाली िाफात
जानकािी गिाउनु पनेछ।

(४) सािाजननक ननकायबाट जािी भएको ननणाय बोलपरदाताले यस प्रणालीिा प्रविष्टी

(Login) गिी िेन ा सक्नेछन्।

२६. बोलपर स्िीकृतीको पर सभबन्त्धी व्यिस्था : (१) बोलपर पुनिािलोकनको लानग तोवकएको भयाद
ि पुनिािलोकन ननिेदनिरू उपि सभबशन्त्धत बोलपरदातािरूलाई जानकािी गिाए पश्चात सािाजननक
ननकायको प्रिुखले बोलपर स्िीकृतीको पर अनलाईनबाट सभबशन्त्धत बोलपरदातालाई ददनु पनेछ।
(२)

प्रणालीबाट बोलपर स्िीकृनतको पर प्राप्त भएपनछ सो अनुसाि बोलपरदाताले काया

सभपादन जिानत दाशखला गदाा प्रणालीिा व्यिस्था भए अनुसाि पेि गनुा पनेछ। सो जिानत
सभबशन्त्धत िाशणज्य बैंकले िा प्रणालीिा भएको व्यिस्था बिोशजि सािाजननक ननकायका
प्रयोगकताा(िरू)ले प्रिाशणत गिे पनछ िार स्िीकाया िुनछ
े ।
(३)

सािाजननक ननकायले काया सभपादन जिानत प्रिाशणत भएपनछ किाि सभझौता गिी

सभझौताको प्रनत वपनडएफ फिे ट (PDF Format) िा प्रणालीिा अपलोड गिी िाख्नु पनेछ।

२७. किाि सभझौता व्यिस्थापन : (१) किाि सभझौता व्यिस्थापन कायाका लानग सािाजननक ननकायको
प्रिुखले एक परियोजना व्यिस्थापक (Project Manager) तोक्नु पनेछ।

(२) यो प्रणालीको प्रयोग गिी किाि सभझौता व्यिस्थापन सभबन्त्धी ननभन िुतय कायािरू

गना सवकने प्रािधानिरू िाशखएको छ।

(क) अनग्रि पेश्की भुक्तानीको नसफारिि गने,
(ख) कायािि तानलका अद्यािनधक गने,
(ग)

भेरिएसन आदे िको नसफारिि गने,

(ङ)

किाि सभझौताको अिनध थप गने,

(क)
(च)

किाि सभझौताको ननलभबन ि अन्त्त्यको नसफारिि गने,
िूल्य सिायोजनको नसफारिि गने,

(छ) वििाद व्यिस्थापनको प्रविवष्ट गने,
(ज)

नबल िा विजकको स्िीकृनतको नसफारिि गने।

२८. भुक्तानी सभबन्त्धी व्यिस्था : (१)

ननिााण व्यिसायी/आपूनताकताा/पिाििादातािरूले यस प्रणालीको

प्रयोग गिी अनलाईन अनग्रि पेश्की भुक्तानी, िननङ नबल, अशन्त्ति तथा क्षनतपूनता भुक्तानी लगायतका
नबलिरू अनलाईन िाफात पेि गना सक्नेछन्।
(२)

दे शखएिा

उपदफा (१) अनुसाि पेि भएका भुक्तानी नबलिरू चेकजााँच गदाा सं िोधन गनुप
ा ने

परियोजना

व्यिस्थापक

(Project

Manager)

ले

ननिााण

व्यिसायी/आपूनताकताा/

पिाििादातालाई परििाजानको लानग वफताा पठाउन िा सं िोधन आिश्यक नििेिा प्रणाली िाफात
सािाजननक ननकायको प्रिुख सिक्ष स्िीकृनतको लानग पेि गनुप
ा नेछ ।

(३) सािाजननक ननकायको प्रिुखले पेि भएका नबल स्िीकृत गिी भुक्तानीको लानग पठाउनु

पनेछ।
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(४)

स्िीकृत नबलिा आिश्यक कट्टी (रिटे न्त्सन, पेश्की, श्रोतिा कि कट्टी आदद) गिी िार

भुक्तानी गनुप
ा नेछ।

परिच्छे द - १०
बैवङ्कङ कागजात प्रिाशणकिण
२९. बोलपरदाताबाट पेि भएका कागजात बैंकबाट प्रिाशणत गने : )१( िाशणज्य बैंकिरूले खरिद कायािा

प्रयोग गरिने कागजातिरूको अनलाईन प्रिाशणकिण ि उक्त कागजातिरूको अिनध थप, जफत ि
फुकुिा कायाको लानग यो प्रणालीिा बैंवकङ अन्त्तिविया िोड्युल (Banking Interface Module)
को विकास गरिएको छ।
(२)

िाशणज्य

बैंकिरू

प्रणालीिा

दताा

भई

बोलपरदातािरूलाई

जािी

गरिएका

कागजातिरूको अनलाईन प्रिाशणकिण गनुा पनेछ। यस्तो प्रिाशणकिण काया दुई (िेकि ि चेकि)

प्रयोगकताा तिबाट गनुा पनेछ ि यसिी प्रिाशणत गिे को जानकािीको सूचना यो प्रणालीले सभबशन्त्धत
सबैलाई ईिेलबाट उपलब्ध गिाउनेछ।

३०. बोलपरदाताबाट पेि भएका कागजातको बैंकबाट प्रिाशणत गने प्रविया : (१) बोलपरदाताले

बैंकबाट जािी बोलपरसं ग सभबशन्त्धत कागजातिरू (बोलपर सभबन्त्धी कागजातको दस्तुि भौचि,

बोलपर जिानत, काया सभपादन जिानत, अनग्रि पेस्की भुक्तानी जिानत, जिानतको प्रनत प्रत्याभूनत
जस्ता कागजात) वपनडएफ फिे टिा (PDF Format) प्रणालीिा अपलोड गनुा पनेछ।

(२) बोलपरदाताबाट पेि गरिएका कागजातिरू बोलपर खोले पनछ सभबशन्त्धत बैंकका िेकि

प्रयोगकतााको ड्यासबोडािा दे शखनेछ। यसिी प्राप्त कागजातिरू िेकि प्रयोगकतााले प्रिाशणत गिी
चेकि प्रयोगकताा सिक्ष पठाउनु पनेछ।

(३) चेकि प्रयोगकतााले प्रिाशणत गिे पश्चात सभबशन्त्धत सिोकाििालािरूलाई प्रणालीले स्ितः

ईिेल िाफात जानकािी गिाउनेछ।

(४) उपदफा (२) ि (३) बिोशजिको काया दुई कायाददन नभर सभपन्न गरिसक्नु पनेछ।
(५) िाशणज्य बैंकका सभबशन्त्धत प्रयोगकताािरूबाट दफा ३० को उपदफा (४) अनुसािको

अिनधनभर

प्रिाशणकिण

नगिे को

अिस्थािा

प्रणालीिा

भएको

व्यिस्था

बिोशजि

सािाजननक

ननकायको बोलपर िूल्याङ्कन सनिनतका प्रिुख सवित अन्त्य दुई जना सदस्यले सिेत सभबशन्त्धत
बैंकसाँग यवकन गिी प्रिाशणकिण गना सक्नेछन्।

(६) बैंक सभबन्त्धी अन्त्य काया बैंकसं ग भएको सिझदािी परिा उल्ले ख भए बिोशजि

िुनेछ।
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परिच्छे द - ११
प्रणाली व्यिस्थापन
३१. प्रणाली व्यिस्थापकले गनासक्ने कायािरू : (१) यो प्रणाली सञ्चालनका लानग प्रणाली व्यिस्थापकले
आिश्यकता अनुसाि ननभनानुसािका काया गनेछ :

(क) प्रणालीका विनभन्न सं यन्त्रिरू (िाडािेयि, सफ्टिेयि तथा डाटाबेस) को आिश्यकता
अनुसाि व्यिस्थापन, ििात सभभाि तथा अद्यािनधक गने।

(ख) प्रणालीका विनभन्न प्रयोगकताािरूको दताा स्िीकृनत, अद्यािनधक गने, सभबशन्त्धत
विििण ि कागजातिरूको व्यिस्थापन तथा सुिक्षा गने।

(ग) प्रणालीिा उत्पन्न भएको प्राविनधक सिस्याको कािणले प्रयोगकताािरूको पिुाँच निुने
अिस्थािा आिश्यकता अनुसाि सियािनध परिितान गने।

(क) प्रणालीिा सुिशक्षत

विििण तथा कागजातिरू सभबशन्त्धत सिोकाििालािरूलाई

आिश्यकता अनुसाि ऐन तथा ननयिािलीको अनधनिा ििी उपलव्ध गिाउने।

(ङ) यो ननदे शिका तथा यस ननदे शिकािा उल्ले ख भए बिोशजिको प्रणालीिा भएका
ितािरू (Terms and Conditions) विपरित कसैले काि काििािी गिे िा िा यस

प्रणालीको प्रयोग गिी ऐनको दफा ६१, ६१क, ६२ बिोशजिको आचिण विपरित
काया

गिे को

पाइएिा

प्रणाली

व्यिस्थापकले

जुनसुकै

सियिा

त्यस्ता

प्रयोगकताािरूलाई प्रणालीको पिुाँचिा िोक लगाउन सक्नेछ साथै सािाजननक खरिद
ऐन तथा ननयिािली बिोशजि सिेत िुन सक्नेछ।

परिच्छे द - १२
विविध
३२. प्रणाली सञ्चालनका लानग सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालयले सभझौता गना सक्ने : (१) “क”
िगाका िाशणज्य बैंकिरूसं ग प्रणाली सञ्चालनका लानग सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालय ि

बैँ कबीच भएको सिझदािी पर (Memorandom of Understanding) यस ननदे शिकाको अनभन्न
अंग िुनेछ।

(२) यो ननदे शिका लागू भएपनछ गरिने सिझदािी यसै ननदे शिका बिोशजि भएको िानननेछ।

३३. सक्कल कागजात उपलब्ध गिाउनु पने : (१) सािाजननक ननकायले बोलपरदाताबाट बोलपरसाथ पेि
गिे को कागजातिा िूल्याङ्कनका चिणिा थप जानकािी आबश्यक दे खेिा कुनै िा सबैको सक्कल

कागजात िाग गना सक्नेछ। यसिी िाग गिे का कागजातिरू बोलपरदाताले उपलब्ध गिाउनु
पनेछ ।

३४. प्रणालीका ितािरू (Terms and Conditions) लागू िुने : (१) यो प्रणाली अपनाएि सािाजननक

खरिद कािाािीिा भाग नलने सािाजननक ननकाय, वित्तीय सं स्था तथा ननजी क्षेर लगायतका प्रणाली
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सञ्चालक िा प्रयोगकताािरूले प्रणालीले िाग गिे को ितािरू स्िीकाि गिे ि िार प्रणालीको प्रयोग
गना सक्नेछन्। यसिी प्रणाली प्रयोग गदाा गरिएका कायािरूको सभपूणा शजभिेिािी सभबशन्त्धत
प्रयोगकताािरूिा नै ननवित ििनेछ।

३५. विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग : (१) सािाजननक ननकायले विद्युतीय प्रणालीबाट खरिद गदाा
अननिाया रूपिा यस कायाालयले सञ्चालनिा ल्याएको विद्युतीय खरिद प्रणालीको िार प्रयोग गनुा
पनेछ।

(२) सािाजननक ननकायले आिश्यक ठानेिा जनतसुकै िकिको खरिद काया यो प्रणाली िार

प्रयोग गिे ि गना सक्नेछ।

(३) सािाजननक ननकायले साठी लाख रूपैयााँ भन्त्दा बढी िकिको ननिााण काया खरिद गदाा

विद्युतीय खरिद प्रणालीको सिेत प्रयोग गनुा पनेछ।

ति दुई किोड रूपैयााँ भन्त्दा बढीको ननिााण काया तथा साठी लाख रूपैयााँ भन्त्दा बढीको

िालसािान खरिद गदाा अननिाया रूपिा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगबाट िार गनुा पनेछ।

(४) सािाजननक ननकायले बीस लाख रूपैयााँ िा सो भन्त्दा बढीको पिाििा सेिा खरिद गदाा

अननिाया रूपिा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगबाट िार गनुा पनेछ।

(५) यो प्रणालीको एकल पोटालिा ििेको बोलपर सभबन्त्धी कागजातको खरिद सूचनािा ि

बोलपर सभबन्त्धी विििण खण्ड (Data Sheet) िा सभपूणा खरिद प्रविया यस दफा बिोशजि िार
िुनेछ भनी उल्ले ख गनुा पनेछ।
३६. प्रणाली प्रयोगकताा युजि भयानुअल (User Manual) को प्रयोग : (१) यो प्रणाली सञ्चालनका लानग

विस्तृत कायाप्रिाि सवितको युजि भयानुअल (User Manual) जािी गिी प्रणालीिा सिेत आिद्ध
गरिएको छ ि यस ननदे शिकािा उल्लेख गना छु ट भएका विषय ि प्रणाली काया सञ्चालनका अन्त्य

विषयिरू सोिी युजि भयानुअल (User Manual) बिोशजि िुनेछ। उक्त युजि भयानुअलिरू
www.bolpatra.gov.np/egp प्रणाली नभरको 'Download' खण्डबाट प्राप्त गना सवकनेछ।

(२) उपदफा (१) बिोशजिको युजि भयानुअलिा सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालयले

परििाजान गिे का नबषययिरू सिेत यस ननदे शिकाको अङ्गका रूपिा ििनेछन्।
३७. सं िोधन, खािे जी ि बचाउ : (१) सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालयले ऐन तथा ननयिािलीको
उद्देश्य प्रानप्तका लानग प्रयोग ि प्रविनधको परिितान सं गै ननदे शिकाको कुनै परिच्छे द िा दफा िा
उपदफािा सं िोधन िा खािे ज गना सक्नेछ।

(२) विद्युतीय सञ्चािको प्रयोग गिी सािाजननक खरिद गने विषयिा सािाजननक खरिद अनुगिन

कायाालयले प्रयोगिा ल्याएको बोलपर अनलाईन दाशखला गने www.bolpatra.gov.np पोटालका
सूचना एिं विििणिरू यस प्रणालीिा आिद्ध गना सवकनेछ।

(३) उपदफा (२) बिोशजिका सूचना एिं विििणिरू प्रणाली व्यिस्थापकले आिश्यकता

अनुसाि प्रयोग गना सक्नेछ।

(४) विद्युतीय खरिद िागाननदे शिका, २०७३ खािे ज गरिएको छ। उक्त िागाननदे शिका

बिोशजि भएका कायािरू यसै ननदे शिका बिोशजि भएको िानननेछ।
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अनुसूची-१ (दफा ६ को उपदफा (२) सं ग सभबशन्त्धत)

Public Entity Registration Form
Name of Public Entity (PE) *
Parent PE (If applicable)
Acronym
Description
Office Category *

Constitutional Bodies/Commission
Corporations and Bank/ Authority
Development Committee
Education Institution
Government Organizations/ Boards
Local Institutions
Other Institutions

Office Email *
Website
Address Details
City
District *
Municipality
VDC
Fax No. 1
Contact No.1

Admin User Detail
Salutation Title (Mr/ Mrs/ Ms) *
First Name *
Middle Name
Last Name *
Official Email Address *
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अनुसूची-२ (दफा ८ सं ग सभबशन्त्धत)

Bank Registration Form
Bank Code *
Bank Name *
SWIFT Code
Acronym
Email Domain Id *
[Please enter bank's email domain Id. e.g. if
your bank's email id is abc@nrb.org.np,
enter www.nrb.org.np
Can Collect Government Revenue? *

Yes

No
Address Details *
City
District *
Municipality
VDC
Fax No. 1
Contact No.1

Bank Admin User Detail
Salutation Title (Mr/ Mrs/ Ms) *
First Name *
Middle Name
Last Name *
Official Email Address *
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अनुसूची-३ (क) (दफा ९ को उपदफा (२) (ग) सं ग सभबशन्त्धत)

ू ी ३(ख) िध्ये कुनै एकिार प्रयोग गनुपा नेछ।)
(अनुसूची ३(क) िा अनुसच

POWER OF ATTORNEY TO USE E-GP SYSTEM
(Bidder shall submit this application in the letterhead of the firm showing the complete name and
address of the company)
Date:...................
To: Public Procurement Monitoring Office,
Tahachal, Kathmandu, Nepal
Dear Sir,
We certify that Mr/Mrs.………...............................................................................................is authorized
to use the e-Government Procurement (e-GP) system www.bolpatra.gov.np/egp operated by PPMO
as authorized Officer user. We further certify that on behalf of our firm the information provided by
him/her is true and complete.
We hereby permit and authorize him/her for following activities in e-GP system:
 Accomplishing firm registration process
 Entry and updating of firm's data and information
 Submitting Clarification Queries
 Preparing bid and submitting Bid Response
 Making modification and withdrawal of submitted bids
 Lodging complain against procurement decision
 Payment related activities
 Add and block other Officer and Staff users
 Any other activities in system that is necessary to be done by him/her
We further certify that other Officer users added by him/her in the system are also authorized to
perform the above mentioned activities.
All the information and documents made/submitted in the system are true and we accept that any
misinterpretation or misrepresentation contained in this e-GP system may lead to block our access
and registration by the PPMO.
Thank you,

From the Firm

Representative to use e-GP System

Authorized Signature: ...........................................

Signature: ...........................................

Full Name of Signatory: ........................................

Full Name: ........................................

Designation: ..................................................

Designation: ..................................................

Contact information

Contact information

(phone and e-mail):

(phone and e-mail):

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

...................................................................
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अनुसूची-३ (ख) (दफा ९ को उपदफा (२) (ग) सं ग सभबशन्त्धत)

ू ी ३(ख) िध्ये कुनै एकिार प्रयोग गनुपा नेछ।)
(अनुसूची ३(क) िा अनुसच

विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग गना अशततयािनािा
(बोलपरदाताले स्पष्टरूपिा आफ्नो कभपनीको नाि ि ठे गाना उल्लेख भएको लेटि्याडिा यो ननिेदन तयाि गिी पेि
गनुा पनेछ।)

निनत:..................

श्री सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालय
तािाचल, काठिाडौँ, नेपाल।
ििोदय,

सािाजननक

खरिद

अनुगिन

कायाालयबाट

सं चानलत

विद्युतीय

खरिद

प्रणाली

(e-GP

System)

www.bolpatra.gov.np/egp को प्रयोग अनधकृत प्रयोगकतााको रूपिा गना श्री ................................................
................................................ लाई यो अशततयािनािा प्रदान गरिएको छ। साथै ननजले िाम्रो फिाका तफाबाट
उपलब्ध गिाउने विििणिरू सत्य ि पूणा िुने व्यिोिा सिेत जानकािी गिाउं दछौं।

ननजलाई विद्युतीय खरिद प्रणालीिा ननभनानुसािका कायािरू गना अनुिनत ददएको व्यिोिा प्रिाशणत गदाछौं:



फिा दताा प्रविया सभपन्न गने



फिासंग सभबशन्त्धत तथयांक तथा विििणिरू दताा तथा अद्यािनधक गने



बोलपरबािे स्पवष्टकिण अनुिोध गने



बोलपर तयािी ि पेि गने



बोलपर सं िोधन िा वफताा गने



खरिद प्रवियाको ननणाय उपि उजुिी ददने



भ ुक्तानी सभबन्त्धी कायािरू



अन्त्य अनधकािी ि किाचािी प्रयोगकताािरू थ्ने िा िोक्ने



प्रणालीिा ननजले गना आिश्यक पने कुनै अन्त्य वियाकलापिरू

साथै यस प्रणालीिा ननजले दताा गिे का अन्त्य अनधकृत प्रयोगकताािरूलाई सिेत िानथ उल्लेशखत कायािरू
गनाको लानग यो अशततयािनािा ददएको िािी प्रिाशणत गदाछौं।

ननजले प्रणालीिा पेि गिे का सबै विििण ि कागजातिरू सत्य भएको व्यिोिा जानकािी गिाउाँदछौं। साथै

प्रणालीिा भएको व्यिस्थाको कुनै पनन गलत व्यातया िा प्रस्तुनतको कािणले सािाजननक खरिद अनुगिन
कायाालयबाट प्रणाली िाम्रो पिुाँच तथा दताा िोक्का िुन सक्ने कुिा िािी स्िीकाि गदाछौं।
धन्त्यिाद,
फिाको तफाबाट

विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग गने प्रनतनननधको

पूिा नाि: ..............................................................

पूिा नाि: ..............................................................

पद: ................................................

पद: ................................................

सभपका जानकािी

सभपका जानकािी

आनधकारिक िस्ताक्षि:..............................................

(फोन ि इिेल): ....................................................

िस्ताक्षि: ................................................

(फोन ि इिेल): ....................................................
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सार्वजनिक खरिद ऐि,२०६३
प्रमाणीकिण ि प्रकाशि नमनि
२०६३।९।३०
सं शोधि गिे ऐि
१. केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०७२

२०७२।११।१३

२. सार्वजनिक खरिद (पहहलो सं शोधि) ऐि, २०७३

२०७३।३।३०

३. िेपालको सं हर्धाि अिुकूल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई सं शोधि
गिे ऐि, २०७५

२०७५।११।१९
२०६३ सालको ऐि ि.३६

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा व्यर्स्था गिव बिेको ऐि
प्रस्िार्िा : सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कायवहर्नध, प्रहिया िथा निणवयलाई अझ बढी खुला,
पािदशी, र्स्िुनिष्ठ ि हर्श्वसिीय बिाउि,
सार्वजनिक खरिद प्रहियामा प्रनिस्पधाव, स्र्च्छिा, ईमान्दािीिा, जर्ाफदे हीिा ि हर्श्वशिीयिा
प्रर्द्र्घि गिी नमिव्ययी िथा हर्र्ेकपूणव ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्वको अनधकिम प्रनिफल हानसल
गिव ि सार्वजनिक निकायले निमावण कायव गदाव गिाउँदा, मालसामाि, पिामशव सेर्ा िथा अन्य सेर्ा
खरिद गदाव त्यस्िो खरिदको व्यर्स्थापि क्षमिा अनिर्ृहि गिी उत्पादक, नबिेिा, आपूनिवकिाव,
निमावण व्यर्सायी र्ा से र्ाप्रदायकलाई हर्िा िेदिार् सार्वजनिक खरिद प्रहियामा सहिागी हुिे
समाि अर्सि सुनिश्चिि गिी सुशासिको प्रत्यािूनि गिे सम्बन्धमा कािूिी व्यर्स्था गिव र्ाञ्छिीय
िएकोले,
प्रनिनिनधसिाको घोषणा, २०६३ जािी िएको पहहलो र्षवमा प्रनिनिनधसिाले यो ऐि
बिाएको छ ।
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परिच्छे द–१
प्रािश्चम्िक
१.

सं श्चक्षप्त िाम ि प्रािम्ि : (१) यस ऐिको िाम “सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३” िहेको
छ ।
(२) यो ऐि िुरुन्ि प्रािम्ि हुिेछ ।

२.

परििाषा : हर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव िलागेमा यस ऐिमा,–
(क)

“खरिद” िन्नाले सार्वजनिक निकायले यस ऐि बमोश्चजम कुिै मालसामाि,
पिामशव सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा प्राप्त गिे र्ा कुिै निमावण कायव गिे र्ा
गिाउिे कायव सम्झिु पछव ।

(ख)

“सार्वजनिक निकाय” िन्नाले दे हायका निकाय सम्झिु पछव :–
(१)

सं र्ैधानिक अङ्ग र्ा निकाय, अदालि,  िेपाल सिकाि र्ा प्रदे श
सिकािका मन्रालय, सश्चर्र्ालय, आयोग, हर्िाग र्ा सो अन्िगविका
अन्य जुिसुकै सिकािी निकाय र्ा कायावलय,

(२)

 िेपाल सिकाि र्ा प्रदे श सिकािको पूण व र्ा अनधकांश स्र्ानमत्र्
र्ा नियन्रणमा िहेको सं स्थाि, कम्पिी, बैंक र्ा सनमनि र्ा प्रर्नलि
कािूि बमोश्चजम सार्वजनिक स्ििमा स्थाहपि र्ा  िेपाल सिकाि
र्ा प्रदे श सिकािद्वािा गठिि आयोग, सं स्थाि, प्रानधकिण, निगम,
प्रनिष्ठाि, बोर्व, केन्र, परिषद् ि यस्िै प्रकृनिका अन्य सं गठिि सं स्था,

(३)

 िेपाल सिकाि र्ा प्रदे श सिकािद्वािा सञ्चानलि र्ा  िेपाल
सिकाि र्ा प्रदे श सिकािको पूण व र्ा अनधकांश अिुदाि प्राप्त
हर्श्वहर्द्यालय, महाहर्द्यालय, अिुसन्धाि केन्र ि यस्िै प्रकृनिका
अन्य प्राश्चिक र्ा शैश्चक्षक सं स्था,



िेपालको सं हर्धाि अिुकूल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई सं शोधि गिे ऐि २०७५ द्धािा सं शोनधि ।
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(४) स्थािीय िह,
(५)

हर्कास सनमनि ऐि, २०१३ बमोश्चजम गठिि हर्कास सनमनि,

(६)



िेपाल सिकाि र्ा प्रदे श सिकािको ऋण र्ा अिुदािमा

सञ्चानलि सं स्था, ि
(७)

 िेपाल सिकाि र्ा प्रदे श सिकािले िेपाल िाजपरमा सूर्िा
प्रकाशि गिी सार्वजनिक निकाय ििी िोकेको अन्य सं स्था ।

(ग)

“मालसामाि” िन्नाले र्ल र्ा अर्ल,

सजीर् र्ा निजीर् जुिसुकै

हकनसमको र्स्िु सम्झिु पछव ि सो शब्दले त्यस्िो र्स्िु आपूनिव गिे
कायवको आिुषहङ्गक सेर्ा समेिलाई जिाउिेछ ।
(घ)

“निमावण कायव” िन्नाले कुिै सं िर्िा र्ा कुिै कुिाको निमावण गिे, पुिः
निमावण गिे, ित्काउिे, ममवि सम्िाि गिे र्ा श्चजणोद्धाि गिे कायवसँग
सम्बश्चन्धि निमावण स्थल ियाि गिे, खन्ने, िड्याउिे, बिाउिे, उपकिण र्ा
मालसामाि जर्ाि गिे, सजाउिे, आठद जस्िा कायव सम्झिु पछव ि सोेे
शब्दले िक्शा बिाउिे, प्रयोगशाला पिीक्षण गिे , िूउपग्रहीय फोटो श्चखच्िे,
िूकम्पीय पिीक्षण गिे जस्िा निमावण कायवको आिुषहङ्गक सेर्ा समेिलाई
जिाउिेछ ।

(ङ)

“पिामशव सेर्ा” िन्नाले कुिै अध्ययि, अिुसन्धाि, सिे क्षण, नर्जाइि, ड्रईङ,
सुपरिर्ेक्षण, िानलम, पिीक्षण गिे काम, सफ्टर्ेयिको हर्कास र्ा यस्िै
प्रकृनिका अन्य बौहद्धक र्ा पेशागि सेर्ा सम्झिु पछव ।

(र्)

“अन्य सेर्ा” िन्नाले सर्ािी साधि, उपकिण र्ा मालसामाि िार्ामा नलिे,
ढु र्ािी गिे र्ा मालसामाि ममवि सम्िाि गिे कायव सम्झिु पछव ।





केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०७२ द्वािा सं शोनधि िई नमनि २०७४।२।८ दे श्चख प्रािम्ि िएको ।

िेपालको सं हर्धाि अिुकूल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई सं शोधि गिे ऐि २०७५ द्धािा सं शोनधि ।
पहहलो सं शोधिद्वािा थप।
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(छ)

“बोलपर” िन्नाले सार्रर्वजनिक निकायले खरिदका लानग प्रकाशि गिे को
सूर्िा अिुरुप सो निकायले िोकेको ढाँर्ामा बोलपरदािाले पेश गिे को
मूल्य खुल्िे कागजाि, प्रस्िार् र्ा दििे ट सम्झिु पछव ।

(ज)

“बोलपरदािा” िन्नाले खरिद कािबाहीमा िाग नलि बोलपर पेश गिे र्ा
गिव सक्िे कुिै व्यश्चि, फमव, सं स्था र्ा कम्पिी सम्झिु पछव ।

(झ)

“बोलपर सम्बन्धी कागजाि” िन्नाले बोलपरदािाले मूल्य र्ा प्रस्िार् र्ा
दििे ट ििी र्ा ियाि गिी पेश गिवका लानग बोलपर आह्वाि गिे
सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायले ियाि गिे कोेे नलखि सम्झिु पछव ि सो
शब्दले बोलपरदािालाई ठदइएको निदे शि, स्पेनसहफकेशि, िक्सा, नर्जाइि,
कायवक्षेरगि शिवहरु (टमवस अफ िे फिे न्स), कायविानलका, मूल्याङ्किका
आधाि, परिमाण सूर्ी, सम्झौिाका शिवहरु ि यस्िै

अन्य कागजाि

समेिलाई जिाउिेछ ।
(ञ)

“खरिद सम्झौिा” िन्नाले सार्वजनिक निकाय ि आपूनिवकिाव र्ा निमावण
व्यर्सायी र्ा पिामशवदािा र्ा सेर्ाप्रदायकबीर् दफा ५२ बमोश्चजम िएको
खरिद सम्बन्धीेे सम्झौिा सम्झिु पछव ।

(ट)

“सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलय” िन्नाले दफा ६४ बमोश्चजम
स्थाहपि सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलय सम्झिु पछव ।

(ि)

“अनधकाि प्राप्त अनधकािी” िन्नाले यो ऐि र्ा यस ऐि अन्िगवि बिेको
नियम बमोश्चजम खरिद सम्बन्धी कायव स्र्ीकृि गिव अनधकाि प्राप्त
अनधकािी सम्झिु पछव ।

(र्)

“जमािि” िन्नाले कुिै काम टुङ्गो िलागेसम्म सुिक्षण बापि िाश्चखएको
सुिक्षण जमािि िकम (रिटे न्सि मिी र्ा अिेष्ट मिी) सम्झिु पछव ि सो
शब्दले बोलपर जमािि र्ा कायवसम्पादि जमािि र्ा अन्य कुिै कािणले
सुिक्षण िाख्नु पिेमा सो बापि िाश्चखएको िकम समेिलाई जिाउिेछ ।
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(ढ)

“हर्शेष परिश्चस्थनि” िन्नाले सुक्खा, अिार्ृहष्ट, अनिर्ृहष्ट, िूकम्प, बाढी, पहहिो,
आगलानग

जस्िा

प्राकृनिक

र्ा

दै र्ी

प्रकोप

िथा

महामािी

र्ा

आकश्चस्मक र्ा अप्रत्याश्चशि हर्शेष कािणबाट सृश्चजि परिश्चस्थनि सम्झिु पछव
ि सो शब्दले युद्ध र्ा आन्िरिक द्वन्द्व जस्िा परिश्चस्थनि समेि लाई
जिाउिेछ ।
(ण) “स्थािीय िह” िन्नाले प्रर्नलि कािूि बमोश्चजम गठिि गाउँपानलका,
िगिपानलका र्ा श्चजल्लासिा सम्झिु पछव ।
(ि)

ु
“सं यि
उपिम (ज्र्ाइण्ट िेञ्चि)” िन्नाले दुई र्ा दुईिन्दा बढी कम्पिी
ु
र्ा फमवहरु नमली सं यि
र्ा छु ट्टाछु ट्टै दाहयत्र् सहहि कुिै काम गिे
कायवलाई जिाउिेछ ।

(थ)

“एजेण्ट” िन्नाले कुिै स्र्दे शी र्ा हर्दे शी व्यश्चि, फमव र्ा कम्पिीको
एजेन्सी नलिे व्यश्चि, फमव र्ा कम्पिी सम्झिु पछव ।

(द)

“एक िह मानथको अनधकािी” िन्नाले सिकािी निकाय िपवm कायावलय
प्रमुखको हकमा क्षेरीय कायावलय िएकोमा सो कायावलयको प्रमुख ि
क्षेरीय कायावलय ििएकोमा सम्बश्चन्धि हर्िागको हर्िागीय प्रमुख, क्षेरीय
प्रमुखको हकमा सम्बश्चन्धि हर्िागको हर्िागीय प्रमुख, हर्िागीय प्रमुखको
हकमा सम्बश्चन्धि मन्रालय, सश्चर्र्ालय र्ा आयोगको सश्चर्र्, सश्चर्र्को
हकमा सम्बश्चन्धि हर्िागीय मन्री र्ा िाज्यमन्री ि सं र्ैधानिक अङ्ग र्ा
निकायको सश्चर्र् र्ा प्रशासकीय प्रमुखको हकमा सम्बश्चन्धि सं र्ैधानिक
अङ्ग र्ा निकायको प्रमुख ि अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा खरिद गिे
निकायिन्दा एक िह मानथको निकायको प्रमुख ि त्यस्िो निकाय ििएको





पहहलो सं शोधिद्वािा थप।
केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०७२ द्वािा सं शोनधि िई नमनि २०७४।२।८ दे श्चख प्रािम्ि िएको
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अर्स्थामा त्यस्िो सार्वजनिक निकायको सञ्चालक सनमनि र्ा यस्िै अन्य
निकाय सम्झिु पछव ।
(ध)

“दािृ पक्ष” िन्नाले ठद्वपक्षीय र्ा बहुपक्षीय सम्झौिाद्वािा िेपाल सिकािलाई
ऋण र्ा अिुदािको रुपमा र्ैदेश्चशक सहायिा उपलब्ध गिाउिे कुिै
ु र्ा अन्ििावहिय र्ा हर्दे शी सं स्था सम्झिु पछव ।
हर्दे शी मुलक

(ि)

“िाशि” िन्नाले िेपाली सेिा, िेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी बल र्ा िेपाल
सिकािले िोहकठदएका सिकािी कमवर्ािी, अस्पिालका हर्िामी, कािागािका
ु ा
थुिर्

ि

पशुपंक्षी

आठदको

खािाका

सम्बन्धमा

िेपाल

सिकािले

िोहकठदएको श्चजन्सी सम्झिु पछव ।
(प)

“िोहकएको” र्ा “िोहकए बमोश्चजम” िन्नाले यस ऐि अन्िगवि बिेको
नियममा िोहकएको र्ा िोहकए बमोश्चजम सम्झिु पछव ।

३.

यस ऐि बमोश्चजम खरिद गिुव पिे : (१) सार्वजनिक निकायले खरिद गदाव यस ऐि
बमोश्चजमको कायवहर्नध पूिा गिी खरिद गिुव पिेछ ।

(१क)

प्रर्नलि कािूि बमोश्चजम दिाव िएको सं स्थाको सिकािी कोष प्रयोग

गिी खरिद गदाव सो हदसम्म यस ऐि बमोश्चजमको कायवहर्नध पूिा गिी खरिद गिुव
पिेछ ।
(२)



उपदफा (१) ि (१क) को प्रनिकूल हुिे गिी गरिएको खरिद बदि िथा

अमान्य हुिेछ ।



पहहलो सं शोधिद्वािा थप।



पहहलो सं शोधिद्वािा सं शोनधि ।
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परिच्छे द–२
खरिद कायवको श्चजम्मेर्ािी ि खरिद हर्नध सम्बन्धी व्यर्स्था
४.

मालसामाि, निमावण कायव ि सेर्ाको हर्र्िण ियाि गिुव पिे : (१) सार्वजनिक निकायले
मालसामाि, निमावण कायव र्ा सेर्ा खरिद गिुव अश्चघ त्यस सम्बन्धी स्पेनसहफकेशि, योजिा,
िक्शा, नर्जाइि, हर्शेष आर्श्यकिा र्ा अन्य हर्र्िणहरु ियाि गिुव पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको हर्र्िण ियाि गदाव त्यस्िा मालसामाि, निमावण
कायव र्ा सेर्ाको सम्बि र्स्िुगि प्राहर्नधक िथा गुणस्ििजन्य हर्शेषिा ि कामको
आधािमा ियाि गिुव पिेछ ।
(३) उपदफा (१) ि (२) बमोश्चजम हर्र्िण ियाि गदाव मालसामाि, निमावण कायव
र्ा सेर्ाको हर्शेषिाहरु स्पष्टरुपमा बुश्चझिे गिी उल्लेख गिे अको कुिै उपाय ििएको
अर्स्थामा बाहे क कुिै खास ब्राण्र्, टे «र्माकव, िाम, पेटेण्ट, नर्जाइि, प्रकाि, उत्पश्चि र्ा
उत्पादकको िाम उल्ले ख गिव सहकिे छै ि ।
िि त्यसिी उल्ले ख िगिी िहुिे अर्स्थामा कुिै खास ब्राण्र्, टे «र्माकव, िाम, पेटेण्ट,
नर्जाइि, प्रकाि, उत्पश्चि र्ा उत्पादकको िाम उल्लेख गिी “सो सिह” िन्ने शब्दहरु
उल्ले ख गिव सहकिेछ ।
(४) बोलपर र्ा पूर् व योग्यिा सम्बन्धी कागजािमा मालसामाि र्ा निमावण कायव
र्ा अन्य सेर्ाको प्राहर्नधक र्ा गुणस्ििजन्य हर्शेषिाहरुको हर्र्िण ि पिीक्षण (टे श्चस्टङ),
माहकवङ्ग, प्याकेश्चजङ्ग, ले बनलङ्ग

र्ा

पुष्टीकिणको प्रमाणपर

(किफिनमटी

सहटवहफकेट)

सम्बन्धी आधाि र्ा सङ्केि र्ा शब्दार्ली उल्लेख गदाव त्यस्िो मालसामाि र्ा निमावण कायव
र्ा अन्य सेर्ाको कामसँग असम्बद्ध हुिे योग्य बोलपरदािालाई खरिद प्रहियामा सहिागी
हुि कुिै हकनसमले बाधा पु¥याउिे र्ा औश्चर्त्य हर्िा प्रनिस्पधावलाई सीनमि गिे गिी
हर्र्िण, आधाि, सङ्केि र्ा शब्दार्ली उल्लेख गिव सहकिे छै ि ।
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५.

लागि अिुमाि ियाि गिुव पिे : (१) सार्वजनिक निकायले कुिै पनि खरिदको लानग
िोहकए बमोश्चजम लागि अिुमाि ियाि गिुव पिेछ ।
िि

निमावण

कायवको हकमा बाहेक एक लाख रुपैयाँसम्मको खरिद गिव लागि

अिुमाि गिुव पिे छै ि ।
(२) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोश्चजम ियाि िएको लागि अिुमाि
िोहकए बमोश्चजम अद्यार्नधक गिी िाख्नु पिेछ ।

५क.स्र्ीकृि

गिुव पिे : (१) सार्वजनिक निकायले दफा ४ बमोश्चजमको हर्र्िण ि दफा ५

बमोश्चजमको लागि अिुमाि िोहकए बमोश्चजम स्र्ीकृि गिुव पिेछ ।
(२) दफा ४ बमोश्चजमको हर्र्िण ि दफा ५ बमोश्चजमको लागि अिुमाि िोहकए
बमोश्चजमको हर्शेष कािण पिी सं शोधि गिुव पिे मा बाहेक एकपटक स्र्ीकृि िएको
नर्जाइि र्ा लागि अिुमािमा सं शोधि गिुव पदाव त्यस्िो सं शोधि शुरुको लागि अङ्कमा
पच्र्ीस प्रनिशि िन्दा बढी फिक पिे मा र्ा रुहटपूण व नर्जाइि गिे को र्ा अस्र्ािाहर्क
लागि अुिमाि ियाि गिे को कािणले खरिद कायव प्रिाहर्ि िएमा त्यस्िो नर्जाइि र्ा
लागि अिुमाि ियाि, जाँर् र्ा स्र्ीकृि गिे पदानधकािी ि सो कायवमा सं लगि
पिामशवदािा प्रर्नलि कािूि बमोश्चजम कािबाहीको िानगदाि हुिेछ ।
६.

खरिद योजिा ियाि गिुव पिे : सार्वजनिक निकायले िोहकएको सीमािन्दा बढी िकमको
खरिद गदाव िोहकए बमोश्चजम खरिदको गुरु योजिा (मास्टि प्रोक्युिमेण्ट प्लाि) ि र्ाहषवक
खरिद योजिा ियाि गिुव पिेछ ।

 पहहलो सं शोधिद्वािा सं शोनधि ।


पहहलो सं शोधिद्वािा थप।
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६क.

मौजुदा सूर्ी ियाि गिुव पिे : (१) प्रत्येक सार्वजनिक निकायले दफा ३० को उपदफा

(६), दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्र् (क) ि दफा ४६ बमोश्चजम गरििे खरिदको
लानग खरिदको प्रकृनि अिुसाि आपूनिवकिाव, निमावण व्यर्सायी, पिामशवदािा, गैि सिकािी
सं स्था र्ा सेर्ा प्रदायकको दफा १० को उपदफा (२) बमोश्चजमको योग्यिाको आधािमा
छु ट्टाछु ट्टै सूर्ी ियाि गिुव पिेछ ।
(२) कुिै आपूनिवकिाव, निमावण व्यर्सायी, पिामशवदािा, गैिसिकािी सं स्था र्ा सेर्ा
प्रदायकले उपदफा (१) बमोश्चजमको सूर्ीमा समार्ेश हुि र्ाहेमा िोहकएको कागजाि
सहहि सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायमा निर्ेदि ठदिु पिेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको मौजुदा सूर्ी अद्यार्नधक गिे श्चजम्मेर्ािी सम्बश्चन्धि
सार्वजनिक निकायको हुिछ
े ।
(४) उपदफा (३) को प्रयोजिको लानग सम्बश्चन्धि आपूनिवकिाव, निमावण व्यर्सायी,
पिामशवदािा, गैिसिकािी सं स्था र्ा सेर्ाप्रदायकले सूर्ी अद्यार्नधक गिव प्रत्येक र्षव
सम्बश्चन्धि निकायमा निर्ेदि ठदिु पिेछ ।
(५) मौजुदा सूर्ी सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोहकए बमोश्चजम हुिेछ ।
७.

खरिद कायवको श्चजम्मेर्ािी :

(१)

यस ऐि बमोश्चजमको कायवहर्नध पूिा गिी खरिद

सम्बन्धी कायव गिे, गिाउिे श्चजम्मेर्ािी सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायको प्रमुखको हुिेछ ।
(२) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोश्चजम खरिद सम्बन्धी कायव गदाव
सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले निधाविण गिे को योग्यिा िएको ि खरिद कायव
सम्बन्धी िाि िएको र्ा िानलम प्राप्त गिे को कमवर्ािीबाट गिाउिु पिेछ ।



पहहलो सं शोधिद्वािा थप।

 पहहलो सं शोधिद्वािा सं शोनधि ।
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(३) सार्वजनिक निकायले दे हायको काम गिवको लानग

खरिद

सम्बन्धी कायवबोझ

ि कायव प्रकृनिको आधािमा छु ट्टै महाशाखा, शाखा र्ा इकाइको स्थापिा गिी खरिद
अनधकािी िोक्िु पिेछ :–
(क)

खरिद योजिा ियाि गिे,

(ख)

सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले ियाि गिे को िमूिा बोलपर
सम्बन्धी कागजाि (स्याण्र्र्व हर्नर्ङ्ग र्कुमेण्ट), िमूिा पूर् व योग्यिा

सम्बन्धी कागजाि (स्याण्र्र्व हप्रक्र्ानलहफकेशि र्कुमेण्ट), िमूिा खरिद
सम्झौिा

सम्बन्धी

सामान्यिया

कागजाि

(स्याण्र्र्व

कन््याक्ट

र्कुमेण्ट)

मा

साििूिरुपमा फिक िपिे गिी आर्श्यकिा अिुसाि पूर् व

योग्यिा सम्बन्धी कागजाि, बोलपर सम्बन्धी कागजाि ि खरिद सम्झौिा
(ग)

सम्बन्धी कागजाि ियाि गिे,

सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले ियाि गिे को िमूिा प्रस्िार् माग
सम्बन्धी कागजाि (स्याण्र्र्व िे क्र्ेस्ट फि प्रपोजल) मा

सामान्यिया

साििूिरुपमा फिक िपिे गिी आर्श्यकिा अिुसाि पिामशव सेर्ाको
(घ)
(ङ)
(र्)
(छ)

प्रस्िार् सम्बन्धी कागजाि ियाि गिे,

खरिद सम्बन्धी सूर्िा सार्वजनिक रुपमा प्रकाशि गिे,
पूर् व योग्यिा सम्बन्धी कागजाि, बोलपर सम्बन्धी कागजाि हर्ििण गिे
र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्िार् सम्बन्धी कागजाि पिाउिे,

पूर् व योग्यिाको प्रस्िार्, बोलपर र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्िार् प्राप्त गिे ि
त्यसलाई सुिश्चक्षि िरिकाले िाख्ने,

पिव आएका पूर् व योग्यिाको प्रस्िार्, बोलपर र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्िार्
मूल्याङ्किको लानग मूल्याङ्कि सनमनिमा पेश गिे ि मूल्याहङ्कि बोलपर

(ज)
(झ)
(ञ)

स्र्ीकृनिको लानग पेश गिे,

पूर् व योग्यिाको प्रस्िार्, बोलपर र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्िार् स्र्ीकृनिको
सूर्िा ठदिे,

कायव सम्पादि जमािि नलिे ि त्यसको पिीक्षण गिी सुिश्चक्षि िरिकाले
िाख्ने,

खरिद गिे को मालसामाि, निमावण कायव र्ा सेर्ाको गुणस्िि पिीक्षण गिे
गिाउिे,

 पहहलो सं शोधिद्वािा सं शोनधि ।
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(ट)

सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले माग गिे को जािकािी ि कागजाि
उपलब्ध गिाउिे, ि

(ि)

िोहकएको अन्य कायव गिे ।

(४) उपदफा (३) बमोश्चजमको काम गदाव र्ा गिाउँदा

खरिद

महाशाखा, शाखा

र्ा इकाईको श्चजम्मेर्ािी िोहकएको अनधकािीले सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायको प्रमुखको
स्र्ीकृनि नलई गिुव पिेछ ।

(५)

उपदफा (३) बमोश्चजम स्थापिा िएको खरिद महाशाखा, शाखा र्ा

इकाईको प्रमुखको काम, किवव्य िथा अनधकाि िोहकए बमोश्चजम हुिेछ ।

(६)

यस ऐि बमोश्चजम गरिएको खरिद सम्झौिाको कायावन्र्यि गिव गिाउि

नियनमि रुपमा सुपिीर्ेक्षण, अिुगमि िथा गुणस्िि नियन्रण गिी र्ा गिाई निधावरिि
समयमा कायव सम्पन्न हुिे सुनिश्चिििा गिुव सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायको प्रमुखको
किवव्य हुिेछ ।
८.

खरिद हर्नध छिौट गिुव पिे : (१) सार्वजनिक निकायले खरिद गदाव िोहकए बमोश्चजमको
अर्स्था ि खरिद मूल्यको आधािमा दे हायको कुिै एक हर्नध अपिाई खरिद गिुव पिेछ ।
(क)

मालसामाि, निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ा खरिद गिुव पदाव :–
(१)

अन्ििावहिय स्ििमा खुल्ला बोलपर आह्वाि गिी,

(२)

िाहिय स्ििमा खुल्ला बोलपर आह्वाि गिी,

(३)

नसलबन्दी दििाउपर आह्वाि गिी,

(४)

सोिै m खरिद गिी,

(५)

उपिोिा सनमनि र्ा लािग्राही समुदायलाई सहिागी गिाई,

(६)

अमाििबाट ।

 पहहलो सं शोधिद्वािा सं शोनधि ।
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(७)

एकमुष्ट ि हर्नधबाट,
स्पष्टीकिण : यस उपखण्र्को प्रयोजिको लानग “एकमुष्ट दि
हर्नधबाट” िन्नाले प्रत्येक इकाईको परिमाण ि लागि अिुमािको
कुल अङ्क िन्दा के कनि घटी र्ा बढी प्रनिशिमा काम गिे हो
सो कबोल गिी बोलपर पेश गिे हर्नध सम्झिु पछव ।



(८) उत्पादक र्ा अनधकृि नबिेिाद्वािा निधावरिि दिमा (क्याटलग
सहपङ्ग) खरिद गिे हर्नधबाट,
स्पष्टीकिणः यस उपखण्र्को प्रयोजिको लानग “उत्पादक र्ा
अनधकृि नबिेिाद्वािा निधावरिि दिमा (क्याटलग सहपङ्ग) खरिद गिे
हर्नधबाट”

िन्नाले

कुिै

मालसामाि

निमावण

गिे

कम्पिीले

उत्पादिको हर्शेषिा, गुणस्िि सुहर्धाका आधािमा िय गिे को
नबिी मूल्य सम्बश्चन्धि आधािमा
िय गिे का नबिी मूल्य सम्बश्चन्धि कम्पिीको र्ेिसाइट र्ा
कागजाि

(ब्रोसि)

मा

सार्वजनिक

गिे पनछ

समाि

स्ििको

मालसामाि उत्पादि गिे कम्पिीले िोकेको मूल्यमा प्रनिस्पधाव
गिाई खरिद हर्नध सम्झिु पछव ।



(९)

सीनमि बोलपरदािाले िाग नलिे (नलनमटे र् टे ण्र्रिङ्ग) खरिद
नबनधबाट,
स्पष्टीकिणः

यस

उपखण्र्को

प्रयोजिको

लानग

“सीनमि

बोलपरदािाले िाग नलिे (नलनमटे र् टे ण्र्रिङ्ग) खरिद नबनधबाट”
िन्नाले कुिै मालसामाि, निमावण कायव र्ा सेर्ा खरिदमा सीनमि
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उत्पादक, आपूनिवकिाव र्ा सेर्ा प्रदायक मार िएमा त्यस्िो
उत्पादक, आपूनिवकिाव र्ा सेर्ा प्रदायकबीर् मार प्रनिस्पधाव गिाई
गरििे खरिद हर्नध सम्झिु पछव ।



(१०) ियाँ नलिे पुिािो ठदिे (बाई ब्याक मेथर्) खरिद हर्नधबाट,
स्पष्टीकिणः यस उपखण्र्को प्रयोजिको लानग “ियाँ नलिे पुिािो
ठदिे

(बाई ब्याक मेथर्) खरिद हर्नधबाट” िन्नाले निश्चिि समय

पनछ औश्चर्त्यहीि हुिे र्ा जिस्र्ास््य र्ा र्ािार्िणको दृहष्टले
नललाम गिव र्ा िण्र्ािण गिी िाख्न िनमल्िे र्ा प्रयोग गिव िहुिे
अर्स्थाका मालसामाि र्ा मेनसििी औजाि िोहकए बमोश्चजम
मूल्याङ्कि गिी सम्बश्चन्धि उत्पादक र्ा आपूनिवकिावलाई हफिाव ठदई
ियाँ नलिे हर्नध सम्झिु पछव ।
ख)

पिामशव सेर्ा खरिद गिुव पदाव :–
(१) प्रनिस्पधावत्मक प्रस्िार् माग गिी,
(२) सोिै m र्ािावबाट ।

(२) यो ऐि ि यस ऐि अन्िगवि बिेको नियम बमोश्चजम खरिद गदाव प्रनिस्पधाव
सीनमि हुिे गिी टु िा टु िा पािी खरिद गिुव हुँदैि ।



(३) उपदफा (१) को खण्र् (क) को उपखण्र् (७), (८), (९) ि (१०)

बमोश्चजमका खरिद हर्नध सम्बन्धी व्यर्स्था िोहकए बमोश्चजम हुिेछ ।
९.

खुल्ला रुपमा बोलपर आह्वाि गिी खरिद गिुव पिे : यस ऐिमा अन्यथा व्यर्स्था
गरिएकोमा बाहे क सार्वजनिक निकायले कुिै खरिद गिुव पदाव सम्िर् िएसम्म खुल्ला
रुपमा बोलपर आह्वाि गिी गिुव पिेछ ि योग्य बोलपरदािालाई त्यस्िो खरिद प्रहियामा
सहिागी हुि हर्िा िेदिार् समाि अर्सि प्रदाि गिुव पिेछ ।



पहहलो सं शोधिद्वािा थप।
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१०.

बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाको योग्यिा : (१) बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाले खरिद
सम्झौिा प्राप्त गिव दे हाय बमोश्चजमको योग्यिा पूिा गिे को हुि ु पिेछ :–
(क) बोलपरदािाले बोलपर सम्बन्धी कागजािमा उश्चल्लश्चखि योग्यिाका
आधाि

र्ा

खरिदको

लानग

पूर् व

योग्यिा

निधाविणको

कािबाही

र्लाइएकोमा पूर् व योग्यिा सम्बन्धी कागजािमा उश्चल्लश्चखि योग्यिाका
आधाि, ि
(ख) प्रस्िार्दािाले

प्रस्िार्

सम्बन्धी

कागजािमा

उश्चल्लश्चखि

योग्यिाका

आधाि ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम बोलपर सम्बन्धी कागजाि र्ा प्रस्िार् सम्बन्धी
कागजािमा योग्यिाका आधाि उल्लेख गदाव पेशागि ि प्राहर्नधक योग्यिा, उपकिणको
उपलब्धिा, हर्गिको कायव सम्पादि, नबिीपनछको सेर्ाको व्यर्स्था, जगेर्ा पाटवपूजावको
उपलब्धिा, कािूिी सक्षमिा, हर्िीय स्रोि ि अर्स्था, पेशागि कसूि गिे बापिको सजाय ि
यस्िै अन्य आधािहरु उल्ले ख गिव सहकिेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोश्चजम आधाि उल्लेख गदाव कुिै खास र्गवका निमावण
व्यर्सायी, आपूनिवकिाव, पिामशवदािा र्ा सेर्ाप्रदायकले मार िाग नलि पाउिे र्ा कुिै खास
र्गवका निमावण व्यर्सायी, आपूनिवकिाव, पिामशवदािा र्ा सेर्ाप्रदायकले िाग नलि िपाउिे
व्यर्स्था गिव सहकिे छै ि ।
(४) बोलपर, पूर् व योग्यिाको प्रस्िार् ि पिामशव सेर्ाको प्रस्िार् मुल्याङ्कि गदाव
िमशः बोलपर सम्बन्धी कागजाि, पूर् व योग्यिा सम्बन्धी कागजाि ि प्रस्िार् माग
सम्बन्धी कागजािमा उश्चल्लश्चखि आधाि बमोश्चजम मार मूल्याङ्कि गिुव पिेछ ि त्यस्िा
आधािहरु कुिै िेदिार् हर्िा सबै बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािालाई समाि रुपले लागू हुिे
छि् ।
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(५)

यस दफामा अन्यर जुिसुकै कुिा लेश्चखएको िए िापनि योग्यिा आर्श्यक

पिे ििी सार्वजनिक निकायबाट निश्चिि गरिएका निमावण कायवमा बाहेक दुई किोर्
रुपैयाँसम्मको लागि अिुमाि िन्दा कम लागि अिुमाि िएको निमावण कायव खरिदमा
योग्यिा निधाविण गरििे छै ि ।
(६) बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाले पेश गिे को योग्यिा सम्बन्धी हर्र्िण ि्यगि
रुपमा झुट्टा र्ा साििूिरुपमा अपूिो िएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले कुिै पनि
समयमा त्यस्िो बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािालाई अयोग्य िहिाउि सक्िेछ ।
िि सािानििा रुहट िएको अर्स्थामा सम्बश्चन्धि बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाबाट
सो सम्बन्धी जािकािी माग गिी सच्याउि सहकिेछ ।
परिच्छे द–३
बोलपर सम्बन्धी व्यर्स्था
११.

बोलपरका प्रहिया ि र्िण : (१) बोलपरद्वािा खरिद गिुव पदाव दे हाय बमोश्चजमको प्रहिया
अपिाई बोलपर आह्वाि गिव सहकिेछ :–
(क)

पूर् व योग्यिा निधाविण गिी खुल्ला रुपमा बोलपर आह्वाि गिे,

(ख)

पूर् व योग्यिा निधाविण िगिी खुल्ला रुपमा बोलपर आह्वाि गिे ।

(२) खुल्ला रुपमा आह्वाि गरििे बोलपर एक र्ा दुई र्िणमा आह्वाि गिव
सहकिेछ ।
(३) दफा २८ को उपदफा (१) मा उश्चल्लश्चखि अर्स्थामा बोलपर आह्वाि गिुव
पदाव दुई र्िणमा आह्वाि गिव सहकिेछ ।
१२

पूर् व योग्यिा निधाविण गिुव पिे : (१) सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले समय
समयमा िू ला ि जहटल ििी निधाविण गिे को निमावण कायव गिव र्ा औद्योनगक प्लाण्ट
जस्िा उच्र् मूल्यका मालसामाि खरिद गिव र्ा योग्य बोलपरदािाको पहहर्ाि गिव

 पहहलो सं शोधिद्वािा सं शोनधि ।
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सार्वजनिक निकायले बोलपर आह्वाि गिुव अश्चघ पूर् व योग्यिा सम्बन्धी कागजाि ियाि गिी
पूर् व योग्यिा निधाविणको लानग प्रस्िार् पेश गिव सार्वजनिक रुपमा आह्वाि गिुव पिेछ ।
(२) सार्वजनिक निकायले उश्चर्ि िािेमा अन्य खरिदको लानग समेि पूर् व योग्यिा
निधाविण गिव सक्िेछ ।
(३) उपदफा (१) र्ा (२) बमोश्चजमको पूर् व योग्यिा सम्बन्धी कागजािमा पूर् व
योग्यिाको लानग आर्श्यक पिे योग्यिाका आधाि, प्रस्िार् ियाि गिे ि पेश गिे िरिका
उल्ले ख गिुव पिेछ ।
(४) उपदफा (१) र्ा (२) बमोश्चजमको प्रस्िार् पेश गिव आर्श्यक पूर् व योग्यिा
सम्बन्धी कागजाि माग गिे सबै व्यश्चि, फमव, कम्पिी, सं स्थालाई सार्वजनिक निकायले
त्यस्िो कागजाि िोहकए बमोश्चजम ठदिु पिेछ ।
(५) योग्य आर्ेदकको छिौट उपदफा (३) मा उश्चल्लश्चखि योग्यिाको आधािमा
गिुव पिेछ । यसिी छिौट िएका आर्ेदककोेे सूर्ी सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक
रुपमा प्रकाशि गिी सबै आर्ेदकलाई पिाउिु पिेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोश्चजमको सूर्िा ठदएको िीस ठदिनिर पूर् व योग्यिाको
प्रस्िार् अस्र्ीकृि िएको कुिै आर्ेदकले निजको प्रस्िार् अस्र्ीकृि िएकोेे कािणको
जािकािी माग गिे मा निजलाई सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायले त्यस्िो जािकािी ठदिु
पिेछ ।
(७) पूर् व योग्यिाका शिव िथा सोको निधाविण सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोहकए
बमोश्चजम हुिेछ ।
१३.

बोलपर सम्बन्धी कागजाि ियाि गिुव पिे : (१) सार्वजनिक निकायले बोलपर आह्वाि
गिुव अश्चघ बोलपर सम्बन्धी कागजाि ियाि गिुव पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको बोलपर सम्बन्धी कागजािमा दे हायका कुिाहरु
उल्ले ख गिुव पिेछ :–
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(क)

खरिदको प्रकृनि, खरिद गिव लाग्िे समयार्नध िथा सोको प्राहर्नधक
स्पेनसहफकेशि,

(ख)

पूर् व योग्यिा निधाविण िगिी बोलपर आह्वाि िएको िए बोलपरदािाको
दफा १० बमोश्चजमको योग्यिाका आधािहरु,

(ग)

स्थलगि नििीक्षण गिुव पिे व्यर्स्था िए सो सम्बन्धी जािकािी,

(घ)

बोलपर पेश गिुव अश्चघ कुिै बैिक गिुव पिे िए त्यस्िो बैिक सम्बन्धी
जािकािी,

(ङ)

बोलपर ियाि गिे ि पेश गिे निदे शि, बोलपर पेश गिे स्थाि, बोलपर
पेश गिे अश्चन्िम नमनि ि समय िथा बोलपर खोल्िे नमनि, समय ि
स्थाि,

(र्)

मूल्यको सं िर्िा (कम्पोिेण्ट अफ प्राइस), बोलअङ्कको लानग उल्लेख गिव
सहकिे मुरा र्ा मुराहरु, बोलपर िुलिा गिव प्रयोग गरििे मुरा ि सम्बद्ध
हर्निमय दिको आधाि ि सोको नमनि,

(छ)

बोलपर मूल्याङ्कि ि बोलपरदािाको छिौट गिे आधाि ि िरिका,

(ज)

स्र्दे शी मालसामाि ि स्थािीय निमावण व्यर्सायीलाई प्राथनमकिा ठदइिे
िए सो सम्बन्धी व्यर्स्था,

(झ)

मालसामाि र्ा निमावण कायवको छु ट्टाछु ट्टै समूह ि प्याकेज बिाई खरिद
गिुव पिे िएमा त्यस्िो समूह ि प्याकेज ि सोको मूल्याङ्कि गिे िरिका,

(ञ)

प्राहर्नधक स्पेनसहफकेशिको हर्कल्पको प्रस्िार् समेि माग गरिएकोेे
अर्स्थामा त्यस्िो हर्कल्प मूल्याङ्कि गिे िरिका,

(ट)

खरिद गरििे मालसामाि, निमावण कायव र्ा सेर्ाको कुिै अंशको लानग
मार पनि बोलपर पेश गिव पाईिे िए त्यस्िो अंश र्ा अंशहरुको
हर्र्िण,

(ि)

बोलपर मान्य हुिे अर्नध,
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बोलपर, कायवसम्पादि र्ा अन्य आर्श्यक कुिाको लानग ठदिु पिे

(र्)

जमाििको िकम, हकनसम, मान्य ढाँर्ा ि मान्य अर्नध (िेनलनर्टी
हपरियर्),
(ढ)

बोलपर जमािि माग िएकोमा सो जमाििको अर्नध बोलपर मान्य
हुिे अर्नधिन्दा िीस ठदि बढी अर्नधको हुि ु पिे व्यहोिा,

(ढ१)

बोलपरदािाको लागि अिुमाििन्दा पन्र प्रनिशिसम्म कम अङ्क

कबुल गिे मा कबुल अङ्कको पाँर् प्रनिशि ि लागि अिुमािको पन्र
प्रनिशििन्दा बढी घटे ि कबुल गिे को अर्स्थामा पन्र प्रनिशि िन्दा
जनि िकमले घन्टी कबुल गिे को छ सोको पर्ास प्रनिशिले हुि आउिे
िकम कबुल अङ्कको पाँर् प्रनिशिमा थप गिी कायवसम्पादि जमािि
िाख्नु पिे कुिा,

(ढ२)

बोलपरदािाले

कुिै

सार्वजनिक

निकायमा

बोलपर

ठदँदा

र्ा

सम्झौिा गदाव पेश गिे को आनथवक ि प्राहर्नधक हर्र्िण,



(ढ३)

बोलपरदािाले कुिै सार्वजनिक निकायसँग सम्झौिा गिी कुिै कायव

प्रािम्ि गिे को िए त्यस्िो निकाय, कामको हर्र्िण, सम्झौिाको िकम ि
कायव प्रगनिको हर्र्िण,

(ढ४)

खण्र् (ढ३) बमोश्चजम कायव प्रािम्ि गिे को अर्स्थामा दफा ७ को

उपदफा (३) को खण्र् (ख) मा उश्चल्लश्चखि कागजािमा उल्लेख िए
बमोश्चजम कुिै सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा िहेको बोलपरदािाको
प्राहर्नधक क्षमिा त्यस्िो निकायलाई आर्श्यक पिे हदसम्म त्यस्िो
बोलपरदािाको प्राहर्नधक क्षमिा थप कायवको लानग गणिा िहुिे कुिा,



पहहलो सं शोधिद्वािा थप।
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(ण)

दफा ५२ बमोश्चजमको खरिद सम्झौिाका शिवहरु ि सो सम्झौिा लागू
हुिे िरिका,

(ि)

स्र्ाथव बाश्चझिे (कन्फ्लीक्ट अफ ईन्रे ष्ट) िएमा बोलपर उपि कािबाही
िहुिे र्ा जालसाजी र्ा भ्रष्टार्ाि गिे मा हुिे कािूिी कािबाही सम्बन्धी
जािकािी,

(थ)

सार्वजनिक निकायले बोलपर सम्बन्धी कािबाही गदाव गिे को रुहट र्ा
निणवय हर्रुद्ध पुििार्लोकिका लानग बोलपरदािाले निर्ेदि ठदि सक्िे
व्यर्स्था,

(द)

प्राहर्नधक क्षमिालाई प्रमाश्चणि गिे कागजाि िथा आनथवक प्रस्िार् (बोल
अङ्क) एउटै खाममा पेश गिुव पिे व्यहोिा, ि

(ध)

सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले

पूर् व योग्यिा र्ा बोलपर

सम्बन्धी कागजािमा उल्लेख गिुव पिे ििी निधाविण गिे का हर्षयहरु ।
(३) बोलपर आह्वािको सूर्िा बमोश्चजम बोलपर सम्बन्धी कागजाि माग गिे
व्यश्चि, फमव, सं स्था र्ा कम्पिीलाई ि खरिद कािबाहीमा िाग नलि पूर् व योग्यिा आर्श्यक
पिे िएमा पूर् व योग्यिा हानसल गिी त्यस्िो कागजाि माग गिे व्यश्चि, फमव, सं स्था र्ा
कम्पिीलाई सार्वजनिक निकायले िोहकए बमोश्चजमको दस्िुि नलई बोलपर सम्बन्धी
कागजाि उपलब्ध गिाउिु पिेछ ।
१४.

बोलपर आह्वाि : (१) बोलपर र्ा पूर् व योग्यिा निधाविणको प्रस्िार् आह्वािको सूर्िा
िाहिय स्ििको दै निक समार्ािपरमा प्रकाशि गिुव पिेछ ि अन्ििावहिय स्ििको बोलपरको
हकमा अन्ििावहिय सञ्चाि माध्यममा समेि प्रकाशि गिव सहकिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको सूर्िा केन्रीय स्ििको सार्वजनिक निकायको
हकमा सो निकाय र्ा सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयको र्ेि साईटमा िाख्नु पिेछ ि
श्चजल्ला स्ििीय सार्वजनिक निकायको हकमा त्यस्िो सूर्िा सो निकाय र्ा सार्वजनिक
खरिद अिुगमि कायावलयको र्ेि साईटमा िाख्न सहकिेछ ।
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(३) बोलपर र्ा पूर् व योग्यिाको प्रस्िार् आह्वािको सूर्िामा दे हायका कुिाहरु
खुलाउिु पिेछ :–
(क) बोलपर आह्वाि गिे सार्वजनिक निकायको िाम ि िे गािा,
(ख) खरिद कायवको प्रकृनि ि समय सीमा, मालसामाि आपूनिव गिुव पिे, सेर्ा
प्रदाि गिुव पिे र्ा निमावण कायव गिुव पिे स्थाि,
(ग) बोलपर जमािि आर्श्यक पिे िए सोको िकम ि मान्य अर्नध,
(घ) बोलपर जमािि आर्श्यक पिे िए बोलपरको मान्य हुिे अर्नध,
(ङ) बोलपर सम्बन्धी कागजाि र्ा पूर् व योग्यिा सम्बन्धी कागजाि पाईिे
स्थाि, प्राप्त गिे िरिका ि सो बापि लाग्िे दस्िुि,
(र्) बोलपर र्ा पूर् व योग्यिा सम्बन्धी प्रस्िार् पेश गिे र्ा पिाउिे स्थाि,
िरिका, अश्चन्िम नमनि ि समय,
(छ) बोलपर र्ा पूर् व योग्यिा सम्बन्धी प्रस्िार् खोल्िे नमनि, समय, स्थाि ि
बोलपर

खोल्िे

समयमा

बोलपरदािा

र्ा

निजको

अनधकाि

प्राप्त

प्रनिनिनधलाई आमन्रण गिे कुिा, ि
(ज) िोहकए बमोश्चजमका अन्य कुिाहरु ।
(४) उपदफा (१) बमोश्चजमको सूर्िा प्रकाशि गदाव िाहिय स्ििको बोलपर र्ा
पूर् व योग्यिा निधाविणको प्रस्िार् आह्वािको सूर्िाको हकमा कम्िीमा िीस ठदि ि
अन्ििावहिय स्ििको बोलपर र्ा पूर् व योग्यिा निधाविणको प्रस्िार् आह्वािको सूर्िाको
हकमा कम्िीमा पैंिालीस ठदिको अर्नध ठदिु पिेछ ।

(४क)

दफा २६ को उपदफा (५) बमोश्चजमको अर्स्थामा बाहेक उपदफा

(४) बमोश्चजम बोलपर र्ा पूर् व योग्यिा सम्बन्धी प्रस्िार् पेश गिव ठदइएको अर्नधनिर
कुिै बोलपर र्ा पूर् व योग्यिा सम्बन्धी प्रस्िार् िपिे मा र्ा पिे पनि साििूि रुपमा



पहहलो सं शोधिद्वािा थप।
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प्रिार्ग्राही ििई पुिःबोलपर र्ा पूर् व योग्यिा सम्बन्धी प्रस्िार् आह्वाि गिुव पिे मा
सार्वजनिक निकायले आर्श्यकिा अिुसाि िाहियस्ििको बोलपर र्ा पूर् व योग्यिा सम्बन्धी
प्रस्िार्को हकमा कम्िीमा पन्र ठदि ि अन्ििावहिय स्ििको बोलपर र्ा पूर् व योग्यिा
सम्बन्धी प्रस्िार्को हकमा कम्िीमा एककाइस ठदिको समयार्नध ठदई पुिः बोलपर र्ा
पूर् व योग्यगिा निधाविण प्रस्िार् आह्वाि गिव सक्िेछ ।

(४ख)

उपदफा (४क) बमोश्चजम ठदइउको अर्नधनिर पनि कुिै बोलपर र्ा पूर् व

योग्यिा सम्बन्धी प्रस्िार् िपिे मा र्ा पिे पनि साििूि रुपमा प्रिार्शाली ििएमा ि
ित्काल खरिद िगिे सार्वजनिक निकायलाई हािी िोक्सािी हुिे र्ा सो निकायको कुिै
काम िोहकिे िएमा सार्वजनिक निकायले त्यसको औश्चर्त्य खुलाई िाहियस्ििको बोलपर
र्ा पूर् व योग्यिा सम्बन्धी प्रस्िार्को हकमा एक िह मानथको अनधकािीको स्र्ीकृनि नलई
साि ठदिसम्मको अर्नध ठदई पुिः बोलपर आह्वाि गिी र्ा दफा ८ बमोश्चजम कुिै खरिद
हर्नध छिौट गिी सोही प्रकृया अिुरुप खरिद गिव सक्िेछ ।
(५) उपदफा (३) को खण्र् (ङ) बमोश्चजम बोलपर सम्बन्धी कागजाि र्ा पूर् व
योग्यिा सम्बन्धी कागजाि पाईिे स्थाि खुलाउँदा दुई र्ा दुईिन्दा बढी सार्वजनिक
निकायमा त्यस्िो कागजाि पाईिे व्यर्स्था गिुव पिेछ ।
(६) उपदफा (३) को खण्र् (र्) बमोश्चजम बोलपर र्ा पूर् व योग्यिा सम्बन्धी
प्रस्िार् पेश गिे र्ा पिाउिे स्थाि खुलाउँदा एउटै सार्वजनिक निकायमा मार पेश गिे
र्ा पिाउिे व्यर्स्था गिुव पिेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोश्चजम बोलपर र्ा पूर् व योग्यिा सम्बन्धी प्रस्िार् पेश गिव
र्ा पिाउिको लानग कुिै सार्वजनिक निकाय, बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाले सुिक्षा माग
गिे मा सम्बश्चन्धि श्चजल्ला प्रशासि कायावलयले अनिर्ायवरुपमा सुिक्षाको व्यर्स्था िुरुन्ि
नमलाई ठदिु पिेछ ।
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(८) सार्वजनिक निकायले अन्ििावहिय स्ििको बोलपर मापवmि गिे खरिदमा िेपाली
उद्यमी िथा व्यर्सायीलाई िोहकए बमोश्चजम घिे ल ु प्राथनमकिा (र्ोमेश्चस्टक प्रेफिे न्स) ठदि
सक्िेछ ि यसिी घिे ल ु प्राथनमकिा ठदिे िएमा सो कुिा बोलपर आह्वािको सूर्िा ि
बोेेलपर सम्बन्धी कागजािमा उल्लेख गिुव पिेछ ।

िि

िाहियस्ििको

बोलपरको

माध्यमबाट

हुिे

निमावण

कायवको

खरिदमा

िोहकएको लागि अिुमािसम्म स्र्दे शी बोलपरदािा बीर् मार प्रनिस्पधाव गिाई खरिद गिव
सहकिेछ ।
(९) हर्दे शी बोलपरदािाले बोलपर पेश गदाव िेपाल िाज्यमा आफ्िो कुिै एजेण्ट
नियुि गिे र्ा िगिे को कुिा खुलाउिु पिेछ ।
(१०) उपदफा (९) बमोश्चजम एजेण्ट नियुि गिे को िए बोलपर पेश गदाव
एजेण्टको सम्बन्धमा िोहकए बमोश्चजमको हर्र्िण समेि उल्लेख गिुव पिेछ ।
(११) यस दफामा अन्यर जुिसुकै कुिा लेश्चखएको िए िापनि सार्वजनिक निमावण
ु उपिम
कायव खरिदको हकमा हर्दे शी बोलपरदािाले स्र्दे शी निमावण व्यर्सायीसँग सं यि
गिे मा त्यस्िो हर्दे शी बोलपरदािालाई प्राथनमकिा ठदि सहकिेछ ।
१५. अन्ििावहिय स्ििको बोलपर : (१) यस ऐि बमोश्चजम बोलपर आह्वाि गदाव दे हायका
अर्स्थामा अन्ििावहिय स्ििको बोलपर आह्वाि गिुव पिेछ :–
(क)

सार्वजनिक निकायको माग अिुरुपको मालसामाि र्ा निमावण कायव
प्रनिस्पधावत्मक

मूल्यमा

िेपाल

िाज्यनिरका

एकिन्दा

बढी

निमावण

व्यर्सायी र्ा आपूनिवकिावबाट प्राप्त िहुिे िएमा,
(ख)

मालसामाि, निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ा खरिदका लानग िाहियस्ििमा
बोलपर आह्वाि गदाव कुिै बोलपर िपिी नबदे शबाट प्राप्त गिुव पिे िएमा,
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(ग)

दािृपक्षसँग िएको सम्झौिा बमोश्चजम र्ैदेश्चशक सहायिा स्रोिबाट हर्दे शी
मालसामाि र्ा निमावण कायव खरिद गिुव पिे िएमा,

(घ)

हर्शेष िथा जहटल हकनसमको मालसामाि र्ा निमावण कायव िएकोले
अन्ििावहिय स्ििको बोलपरबाट खरिद गिुव पिे ििी सार्वजनिक निकायले
प्रमाश्चणि गिे कोमा ।

(२) यस दफा बमोश्चजमको अन्ििावहिय स्ििको बोलपर आह्वािको सूर्िा अंग्रज
े ी
िाषामा प्रकाशि गिुव पिेछ ि बोलपर र्ा पूर् व योग्यिा सम्बन्धी सबै कागजाि अंग्रज
े ी
िाषामा उपलब्ध गिाउिु पिेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको सूर्िा दफा १४ को उपदफा (२) बमोश्चजमको
र्ेि साईटमा िाख्नु पिेछ ।
१६.

बोलपर र्ा पूर् व योग्यिा सम्बन्धी कागजािमा िएको ठद्वहर्धा बािे को जािकािी : (१)
बोलपर सम्बन्धी कागजाि र्ा पूर् व योग्यिा सम्बन्धी कागजािमा उश्चल्लश्चखि कुिै कुिामा
ठद्वहर्धा िई सो सम्बन्धमा स्पष्ट गिव त्यस्िा कागजािमा उल्लेख िएको समयार्नधनिर
कुिै बोलपरदािाले अिुिोध गिे मा सार्वजनिक निकायले बोलपर पेश गिे र्ा पूर् व
योग्यिाको प्रस्िार् पेश गिे अश्चन्िम म्याद समाप्त हुि ु अगार्ै त्यस्िो कुिाको जािकािी
सबै बोलपरदािालाई ठदिु पिेछ ।
(२) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोश्चजमको जािकािी ि बोलपर
सम्बन्धी कागजाि र्ा पूर् व योग्यिा सम्बन्धी कागजािमा कुिै हेिफेि गिे को िए त्यस्िो
हे िफेि सम्बन्धी जािकािी खरिद कािबाहीमा सहिागी िएका सबै बोलपरदािालाई
निजले बोलपर पेश गदाव र्ा पूर् व योग्यिाको प्रस्िार् ियाि गदाव त्यस्िो हेिफेि उपि
समेि हर्र्ाि गिव समय पाउिे गिी ठदिु पिेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको कायवको लानग बोलपरदािालाई थप समय ठदि
आर्श्यक िएमा सार्वजनिक निकायले बोलपर र्ा पूर् व योग्यिा निधाविणको प्रस्िार् पेश
गिे अश्चन्िम अर्नध बढाउि सक्िेछ ।
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१७.

बोलपर र्ा पूर् व योग्यिा सम्बन्धी प्रस्िार् पेश गिे अश्चन्िम अर्नध : सार्वजनिक निकायले
बोलपर र्ा पूर् व योग्यिा सम्बन्धी प्रस्िार् पेश गिे अश्चन्िम नमनि ि समय निधाविण गदाव
दफा १४ को

उपदफा

(४), (४क) र्ा (४ख) बमोश्चजमको अर्नधमा िघट्िे गिी ि

त्यस्िो बोलपर र्ा प्रस्िार् ियाि गिव र्ा पेश गिव बोलपरदािाले पयावप्त समय पाउिे गिी
निधाविण गिुव पिेछ ।
१८.

बोलपर पेश गिे िरिका : (१) बोलपर निधावरिि ढाँर्ामा, बोलपरदािा र्ा निजको
अनधकृि प्रनिनिनधले िीिपूर्क
व
सहीछाप िथा नसलबन्दी गिी बोलपरदािा आपैmले र्ा
आफ्िो प्रनिनिनध मापवmि र्ा हुलाक र्ा कुरियि मापवmि बोलपर पेश गिुव पिे स्थािमा
बोलपर पेश गिे अश्चन्िम नमनि ि समयनिरै पेश गिुव पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको अर्नध िाघी प्राप्त िएका बोलपरहरु उपि कुिै
कािबाही हुिे छै ि ि त्यस्िा बोलपरहरु िखोली सम्बश्चन्धि बोलपरदािालाई हफिाव
गरििेछ ।

(३)

उपदफा (१) ि (२) मा जुिसुकै कुिा लेश्चखएको िए िापनि हर्द्युिीय

सञ्चािको माध्यम प्रयोग गिी गरििे खरिदको लानग बोलपर पेश गिे िरिका सार्वजनिक
खरिद अिुगमि कायावलयबाट स्र्ीकृि हर्द्युिीय खरिद प्रणाली बमोश्चजम हुिेछ ।
१९. बोलपर हफिाव िथा सं शोधि :
बाहे क कुिै

(१)

हर्द्युिीय सञ्चािको माध्यमबाट बोलपर पेश गरििे

बोलपरदािाले आफूले पेश गिे को हफिाव नलि र्ा सं शोधि गिव र्ाहेमा

ु न्दा र्ौबीस घण्टा अगार्ै नसलबन्दी
बोलपर पेश गिव िोहकएको अश्चन्िम समय समाप्त हुिि
निर्ेदि ठदिु पिेछ ।
(२) बोलपर हफिाव नलिे र्ा सं शोधि गिे सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोहकए
बमोश्चजम हुिेछ ।

 पहहलो सं शोधिद्वािा सं शोनधि ।
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२०.

बोलपर मान्य हुिे अर्नध : (१) बोलपर मान्य हुिे अर्नध बोलपर सम्बन्धी कागजािमा
उल्ले ख िए बमोश्चजम हुिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको अर्नधको गणिा बोलपर पेश गिे अश्चन्िम
नमनिबाट प्रािम्ि हुिेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुिा लेश्चखएको िए िापनि सार्वजनिक निकायले
बोलपर खोले पनछ बोलपर मान्य हुिे अर्नध बढाउिु पिे िएमा सोको कािण खुलाई
आर्श्यकिािुसाि बोलपर मान्य हुिे अर्नध बढाउि सक्िेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोश्चजम बोलपर मान्य हुिे अर्नध बढाउँदा सम्बश्चन्धि
बोलपरदािाको मञ्जुिी नलिु पिेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोश्चजमको बोलपर मान्य हुिे अर्नध बढाउि मञ्जुि गिे
बोलपरदािाले बोलपर जमाििको अर्नध बोलपर मान्य हुिे अर्नध बढाए जश्चिकै अर्नध
बढाउिु पिेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोश्चजम मञ्जुिी िठदिे बोलपरदािाको जमािि हफिाव गिुव
पिेछ ।

२१.

बोलपर जमािि : (१) बोलपरदािाले बोलपरसाथ िोहकए बमोश्चजम जमािि पेश गिुव
पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम पेश गिे को जमािि दे हायको अर्स्थामा जफि
हुिेछ :–

(क)

दफा १९ को उपदफा (१) मा उश्चल्लश्चखि अर्नध पनछ बोलपरदािाले
बोलपर सं शोधि गिव र्ा हफिाव गिव माग गिे मा,

(ख)

बोलपरमा दे श्चखएको अङ्कगश्चणिीय रुहट सच्याइएको कुिा बोलपरदािाले
स्र्ीकाि िगिे मा,
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(ग)

छिौट िएको बोलपरदािाले बोलपर सम्बन्धी कागजािमा उश्चल्लश्चखि
शिव बमोश्चजम खरिद सम्झौिा िगिे मा,

(घ)

बोलपर

सम्बन्धी

कागजािमा

उश्चल्लश्चखि

कायवसम्पादि

जमािि

बोलपरदािाले खरिद सम्झौिा गिे म्यादनिर ठदि िसकेमा,
(ङ)

सार्वजनिक निकायले बोलपर पिीक्षणको नसलनसलामा दफा २३ को
उपदफा (४) बमोश्चजम माग गिे को कुिै जािकािी ठदँदा बोलपरदािाले
बोलपरको मूल्य र्ा साििूि कुिा परिर्िवि गिे मा,

(र्)

दफा ६२ बमोश्चजमको आर्िण हर्पिीि काम गिे मा ।

(३) दफा ५२ बमोश्चजमको खरिद सम्झौिा सम्पन्न िएपनछ त्यस्िो खरिद
सम्झौिा गिे बोलपरदािा िथा उपदफा (२) बमोश्चजम जमािि जफि गिुव िपिे
बोलपरदािाको बोलपर जमािि सार्वजनिक निकायले हफिाव गिुव पिेछ ।
२२.

बोलपर खोल्िे : बोलपर पेश गिे अश्चन्िम नमनि ि समय समाप्त िएको लगिै सोही ठदि
बोलपर सम्बन्धी कागजािमा उश्चल्लश्चखि समय ि स्थािमा सार्वजनिक निकायले िोहकए
बमोश्चजम बोलपर खोल्िु पिेछ ।

२३.

बोलपर पिीक्षण : (१) सार्वजनिक निकायले दफा २२ बमोश्चजम खोलेको बोलपर
मूल्याङ्कि सनमनिमा पेश गिुव पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम पेश िएको बोलपर मूल्याङ्कि गिुव अश्चघ सो सनमनिले
दे हायका कुिाहरु निक्र्यौल गिव बोलपरको पिीक्षण गिुप
व िेछ :–
(क) बोलपरदािा बोलपर पेश गिव कािूि बमोश्चजम योग्य िएको पुष्ट्याई गिे
कागजािहरु पेश िए र्ा ििएको,
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(ख) बोलपर सम्बन्धी कागजािमा बोलपरदािालाई ठदइएको निदे शि अिुरुप
बोलपर पूणव िए र्ा ििएको ि बोलपरदािा र्ा निजको अनधकाि प्राप्त
प्रनिनिनधको सहीछाप िए र्ा ििएको,
(ग) बोलपर साथ जमािि पेश गिुव पिे िए बोलपर सम्बन्धी कागजािमा
उल्ले ख िए बमोश्चजमको हकनसम, अर्नध ि िकमको जमािि सं लग्ि िए
र्ा ििएको,
(घ) बोलपर सम्बन्धी कागजािमा उश्चल्लश्चखि प्राहर्नधक स्पेनसहफकेशि ि सोही
कागजािमा सं लग्ि खरिद सम्झौिाका शिव अिुरुप बोलपर साििूिरुपमा
प्रिार्ग्राही िए र्ा ििएको ।
(३) उपदफा (२) को खण्र् (ख) बमोश्चजम बोलपरको पूणि
व ाको पिीक्षण गदाव
दे हायका कुिाहरु पिीक्षण गिुव पिेछ :–
(क)

बोलपरदािाको अनधकाि प्राप्त प्रनिनिनध र्ा स्थािीय एजेण्टलाई ठदएको
अश्चतियाििामाको कागजाि पेश िए र्ा ििएको,

(ख)

ु उपिम सम्बन्धी सम्झौिा आर्श्यक िए सो पेश िए र्ा ििएको,
सं यि

(ग)

बोलपरदािाको

ि

निजले

उल्लेख

गिे को

मालसामािको

ग्राह्यिा

(ईनलश्चजहर्नलहट) प्रमाश्चणि गिे कागजाि पेश िए र्ा ििएको,
(घ)

बोलपरदािाको योग्यिा सम्बन्धी आर्श्यक कागजाि पेश िए र्ा ििएको,

(ङ)

बोलपर सम्बन्धी कागजाि बमोश्चजम दि हर्श्लेषण पेश गिुव पिे िए त्यस्िो
दि हर्श्लेषण पेश िए र्ा ििएको,

(र्)

िोहकए बमोश्चजमका अन्य कुिा ।

(४)

सार्वजनिक

निकायले

यस

दफा

बमोश्चजम

बोलपरको

ँ आर्श्यक जािकािी माग गिव सक्िेछ ।
नसलनसलामा बोलपरदािासग
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(५)

सार्वजनिक

निकायले

उपदफा

(४)

बमोश्चजम

माग

गिे को

जािकािी

सम्बश्चन्धि बोलपरदािाले सार्वजनिक निकायलाई ठदिु पिेछ ि त्यसिी जािकािी ठदँदा
बोलपरको मूल्य र्ा अन्य साििूि कुिा परिर्िवि र्ा हेिफेि गिव सहकिे छै ि ।
(६)

पूर् व

योग्यिा

निधाविण

िई

आह्वाि

िएको

बोलपर

पिीक्षण

गदाव

बोलपरदािाको योग्यिा पूर् व योग्यिा अिुरुपको छ र्ा छै ि सो पिीक्षण गिुव पिेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोश्चजम योग्यिा पिीक्षण गदाव पूर् व योग्यिा अिुरुपको योग्यिा
साििूिरुपमा घटी िएको पाइएमा त्यस्िो बोलपरदािाको बोलपर िद्द गिुव पिेछ ।
(८) यस दफा बमोश्चजम बोलपर पिीक्षण गदाव बोलपरमा कुिै अङ्कगश्चणिीय रुहट
पाइएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्िो रुहट सच्याउि सक्िेछ ि त्यसिी रुहट सच्याउँदा
एकाइ दि ि कुल िकममा निन्निा िएमा एकाइ दि मान्य हुिेछ ि सोही दि बमोश्चजम
कुल िकम सच्याउिु पिेछ ।
(९) बोलपरदािाले बोलपरमा उल्लेख गिे को िकम अङ्क ि अक्षिमा फिक पिे मा
अक्षिमा ले श्चखएको िकम मान्य हुिेछ ।
(१०) उपदफा (८) र्ा (९) बमोश्चजम रुहट सच्याइएकोमा त्यसिी रुहट
सच्याइएको जािकािी सम्बश्चन्धि बोलपरदािालाई ठदिु पिेछ ।
२४.

बोलपर उपि कािबाही िहुिे : दे हायको िीि िपुगेको बोलपर उपि कािबाही गरििे
छै ि :–
(क)

नसलबन्दी िई िआएको,

(ख)

म्यादनिर पेश हुि िआएको,

(ग)

दफा १९ बमोश्चजम हफिाव नलएको बोलपर,

(घ)

दफा २३ को उपदफा (२) बमोश्चजम ििएको,

(ङ)

दफा २६ उपदफा (६) बमोश्चजम आपसमा नमलेमिो गिी दाश्चखला िएका
बोलपर,

(र्)

दफा २३ को उपदफा (७) बमोश्चजम िद्द िएको बोलपर ।
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२५.

बोलपर मूल्याङ्कि : (१) दफा २४ बमोश्चजम कािबाही िहुिे ििी छु याइएका बोलपर
बाहे क दाश्चखला िएका अन्य बोलपर मूल्याङ्किको लानग समार्ेश गिुव पिेछ ।
(२) बोलपर अस्र्ीकाि गिुव िपिे गिी प्राहर्नधक स्पेनसहफकेशि, हर्र्िण, हर्शेषिा
आठद जस्िा कुिाहरुमा सािानििा फिक पाइएमा सम्िर् िएसम्म सोको मूल्य निकाली
त्यस्िो मूल्य समेि उपदफा (१) बमोश्चजम बोलपर मूल्याङ्कि गदाव समार्ेश गिुव पिेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको सािानििा फिकको मूल्य बोलपरदािाको बोल
अङ्कको पन्र प्रनिशििन्दा बढी िएमा त्यस्िो बोलपर साििूिरुपमा अप्रिार्ग्राही िएको
मानििेछ ि त्यस्िो बोलपरलाई मूल्याङ्किमा समार्ेश गरििे छै ि ।
स्पष्टीकिण : यस दफाको प्रयोजिको लानग “सािानििा फिक” िन्नाले बोलपर
सम्बन्धी कागजािमा उश्चल्लश्चखि प्राहर्नधक स्पेनसहफकेशि, हर्र्िण आठद जस्िा कुिासँग
िाश्चत्र्क रुपमा निन्न िहुिे फिक सम्झिु पछव ।
(४) पूर् व योग्यिा निधाविण गिी बोलपर आह्वाि गरिएको अर्स्थामा पूर् व योग्य
िएका बोलपरदािा बाहे क अन्य बोलपरदािाबाट प्राप्त बोलपरलाई उपदफा (१)
बमोश्चजम हुिे मूल्याङ्किमा समार्ेश गरििे छै ि ।
(५) बोलपरको मूल्याङ्कि बोलपर सम्बन्धी कागजािमा उल्लेख िएको आधाि ि
िरिका अिुसाि गिुव पिेछ ि त्यसिी मूल्याङ्कि गदाव प्रत्येक बोलपरको मूल्याहङ्कि िकम
अको बोलपरको मूल्याहङ्कि िकमसँग िुलिा गिी न्यूििम बोल अङ्क कबुल गिे बोलपर
निधाविण गिुव पिेछ ।
(६)

उपदफा

(४)

बमोश्चजम

न्यूििम

बोल

अङ्क

कबुल

गिे

बोलपरको

बोलपरदािाको योग्यिा बोलपर सम्बन्धी कागजािमा उश्चल्लश्चखि योग्यिा मूल्याङ्किका
आधाि अिुरुप िए ििएको जाँर् गिुव पिेछ ।
(७)

उपदफा

(४)

बमोश्चजम

न्यूििम

बोल

अङ्क

कबुल

गिे

बोलपरको

बोलपरदािाको योग्यिा उपदफा (५) बमोश्चजम जाँर् गदाव बोलपर सम्बन्धी कागजािमा
उश्चल्लश्चखि योग्यिा मूल्याङ्किका आधाि अिुरुप िएको पाइएमा त्यस्िो बोलपर न्यूििम
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मूल्याहङ्कि साििूिरुपमा प्रिार्ग्राही बोलपर मानििेछ । यसिी जाँर् गदाव त्यस्िो
बोलपरदािाको योग्यिा बोलपर सम्बन्धी कागजािमा उश्चल्लश्चखि मूल्याङ्किका आधाि
अिुरुप िएको िपाइएमा निजको बोलपर मूल्याङ्किबाट हटाइ िमशः अको न्यूििम
बोल अङ्क कबुल गिे बोलपरदािाको योग्यिाको जाँर् सोही आधािमा गिुव पिेछ ।
(८) मूल्याङ्कि सनमनिले उपदफा (६) बमोश्चजम न्यूििम मूल्याहङ्कि साििूिरुपमा
प्रिार्ग्राही बोलपरको मूल्याङ्किको आधाि ि िरिका समेि खुल्िे गिी मूल्याङ्कि प्रनिर्ेदि
ियाि गिी सार्वजनिक निकाय समक्ष पेश गिुव पिेछ ।
२६.

बोलपर अस्र्ीकृि गिे र्ा खरिद कािबाही िद्द गिे : (१) सार्वजनिक निकायले दे हायको
अर्स्थामा सम्पूणव बोलपर अस्र्ीकृि गिव र्ा खरिद कािबाही िद्द गिव सक्िेछ :–
(क)

कुिै पनि बोलपर दफा २३ को उपदफा (२) को खण्र् (घ) बमोश्चजम
साििूिरुपमा प्रिार्ग्राही ििएमा,

(क१)

दफा २७ को उपदफा (६) बमोश्चजमको प्रहिया अपिाउँदा पनि

बोलपरदािासँग सम्झौिा हुि िसकेमा,
(ख)

न्यू ििम मूल्याहङ्कि साििूिरुपमा प्रिार्ग्राही बोलपरको बोल अङ्क लागि
अिुमाििन्दा साििूिरुपमा बढी िएमा, र्ा

(ग)

माग गरिएको मालसामाि, निमावण कायव, पिामशव सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा
आर्श्यक ििएमा ।

(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुिा लेश्चखएको िए िापनि केही बोलपरहरु र्ा
एउटा मार बोलपर साििूिरुपमा प्रिार्ग्राही िएको कािणले मार बोलपर अस्र्ीकृि
गिव र्ा पुिः बोलपर आह्वाि गिव सहकिे छै ि ।
(३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोश्चजम बोलपर अस्र्ीकृि िएको र्ा
खरिद कािबाही िद्द िएको कािण सहहिको सूर्िा सबै बोलपरदािालाई ठदिु पिेछ ।



पहहलो सं शोधिद्वािा थप।

30
204

www.lawcommission.gov.np
(४) उपदफा (३) बमोश्चजम सूर्िा ठदएको िीस ठदिनिर कुिै बोलपरदािाले सबै
बोलपर अस्र्ीकृि िएको र्ा खरिद कािबाही िद्द िएको आधािको जािकािी माग गिे मा
निजलाई सार्वजनिक निकायले त्यस्िो जािकािी ठदिु पिेछ ।
(५) बोलपर आह्वाि गदाव कुिै बोलपर िपिी र्ा उपदफा (१) बमोश्चजम सम्पूण व
बोलपर अस्र्ीकृि र्ा खरिद कािबाही िद्द िई पुिः बोलपर आह्वाि गदाव त्यसिी बोलपर
अस्र्ीकृि र्ा खरिद कािबाही िद्द हुिाको कािणको समीक्षा गिी आर्श्यकिािुसाि
बोलपर

सम्बन्धी

कागजाि, प्राहर्नधक

स्पेनसहफकेशि, लागि

अिुमाि

िथा

खरिद

सम्झौिाका शिवहरुमा हे िफेि समेि गिुव पिेछ ।
(६) यस दफामा अन्यर जुिसुकै कुिा लेश्चखएको िए िापनि कुिै बोलपरदािाले
आपसमा नमले मिो गिी बोलपर दाश्चखला गिे को प्रमाश्चणि िएमा त्यस्िा बोलपरहरु िद्द
हुिेछि् ।
२७.

बोलपरको स्र्ीकृनि ि खरिद सम्झौिा : (१) सार्वजनिक निकायले दफा २५ बमोश्चजम
न्यू ििम मूल्याहङ्कि साििूिरुपमा प्रिार्ग्राही बोलपर मार स्र्ीकृनिको लानग छिौट गिुव
पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम बोलपर छिौट िएको साि ठदिनिर सार्वजनिक
निकायले सम्बश्चन्धि बोलपरदािालाई निजको बोलपर स्र्ीकृि गिे आशयको सूर्िा ठदिु
पिेछ । त्यसिी छिौट िएको बोलपरको बोलपरदािाको िाम, िे गािा ि िकमको
जािकािी अन्य बोलपरदािालाई समेि ठदिु पिेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको सूर्िा ठदएको साि ठदिको अर्नधनिर कुिै
बोलपरदािाले दफा ४७ बमोश्चजम निर्ेदि िगिे मा उपदफा (१) बमोश्चजम छिौट िएको
बोलपरदािाको बोलपर स्र्ीकृि गिी निजलाई पन्र ठदिनिर खरिद सम्झौिा गिवको
लानग कायव सम्पादि जमािि दाश्चखला गिव सूर्िा ठदिुेु पिेछ ।
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(४) उपदफा (३) को अर्नधनिर सम्बश्चन्धि बोलपरदािाले कायव सम्पादि
जमािि दाश्चखला गिी दफा ५२ बमोश्चजमको खरिद सम्झौिा गिुव पिेछ ।



यसिी

जमािि दाश्चखला गदाव बोलपरदािाले लागि अिुमाि िन्दा पन्र प्रनिशिसम्म कम अङ्क
कबुल गिे मा कबुल अङ्कको पाँर् प्रनिशि ि लागि अिुमािको पन्र प्रनिशििन्दा बढी
घटे ि कबुल गिे को अर्स्थामा पन्र प्रनिशि िन्दा जनि िकमले घटी कबुल गिे को छ
सोको पर्ास प्रनिशिले हुि आउिे िकम कबुल अङ्कको पाँर् प्रनिशिमा थप गिी
कायवसम्पादि जमािि बापि दाश्चखला गिुव पिेछ ।
(५) उपदफा (३) को अर्नधनिर कायव सम्पादि जमािि दाश्चखला गिी
बोलपरदािा सम्झौिा गिव िआएमा निजको बोलपरको जमािि िकम जफि गिी
सोिन्दा लगिै पनछको अको न्यूििम मूल्याहङ्कि साििूिरुपमा प्रिार्ग्राही बोलपरदािाको
बोलपर स्र्ीकृि गिी खरिद सम्झौिा गिुव पिेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोश्चजमको बोलपरदािा पनि कायव सम्पादि जमािि दाश्चखला
गिी

खरिद

सम्झौिा

गिव िआएमा

त्यसपनछको

न्यूििम

मूल्याहङ्कि

साििूिरुपमा

प्रिार्ग्राही बोलपरदािाको बोलपर िमशः स्र्ीकृि गिी निजलाई यस दफा बमोश्चजम
खरिद सम्झौिा गिव सूर्िा ठदिु पिेछ ।

(६क)

सार्वजनिक निकायले बोलपर स्र्ीकृनि ि खरिद सम्झौिा सम्बन्धी काम

सामान्यिया दफा २० बमोश्चजमको बोलपरको मान्य अर्नधनिर सम्पन्न गिी सक्िु
पिेछ ।
(७) उपदफा (२) बमोश्चजमको सूर्िा ठदएको िीस ठदिनिर बोलपर अस्र्ीकृि
िएको कुिै बोलपरदािाले निजको बोलपर अस्र्ीकृि िएको कािणको जािकािी माग
गिे मा निजलाई सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायले त्यस्िो जािकािी ठदिु पिेछ ।



पहहलो सं शोधिद्वािा थप।
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२८.

दुई र्िणको बोलपर : (१) दे हायको अर्स्थामा दुई र्िणमा बोलपर आह्वाि गिव
सहकिेछ :–
(क) खरिद गरििे मालसामाि र्ा निमावण कायव र्ा सेर्ाको प्राहर्नधक पक्ष र्ा
खरिद सम्झौिाका शिवहरु बोलपर आह्वाि गदावका बखि पूण व रुपमा
यहकि गिव सम्िर् ििएमा, र्ा
(ख) खरिद गरििे मालसामाि, निमावण कायव र्ा सेर्ाको प्रकृनि जहटल िई
सार्वजनिक निकायले सोका हर्निन्न प्राहर्नधक पक्ष र्ा खरिद सम्झौिा
सम्बन्धी समस्या के कसिी समाधाि गिव सहकन्छ िन्ने हर्षयमा ि त्यस्िा
प्राहर्नधक

पक्ष

ि

सम्झौिाको

शिव

िथा

त्यसबाट

हुिे

फाईदाका

सम्बन्धमा बोलपरदािासँग छलफल गिुव पिे मा ।
(२) यस दफा बमोश्चजम प्रथम र्िणको बोलपर आह्वाि गदाव बोलपर सम्बन्धी
कागजािमा खरिदको उद्देश्य, अपेश्चक्षि कायव सम्पादि, मोटामोटी स्पेनसहफकेशि, अन्य
मोटामोटी हर्शेषिा, बोलपरदािाको योग्यिा उल्लेख गिुव पिेछ ि बोलपरदािाले
बोलपरमा मूल्य खोल्िु िपिे, प्राहर्नधक प्रस्िार् ि प्रस्िाहर्ि खरिद सम्झौिाको शिवका
सम्बन्धमा हटप्पणी मार पेश गिुव पिे कुिा उल्लेख गिुव पिेछ ।
(३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) बमोश्चजम गिे को बोलपर आह्वाि बमोश्चजम
प्राप्त बोलपरका सम्बन्धमा कुिै र्ा सबै बोलपरदािासँग छलफल गिव सक्िेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोश्चजम प्राप्त िएको बोलपरका सम्बन्धमा उपदफा (३)
बमोश्चजम िएको छलफल समेिलाई हर्र्ाि गिी सार्वजनिक निकायले दे हाय बमोश्चजम गिव
सक्िेछ :–
(क)

खरिद सम्बन्धमा पूिा गिुव पिे आधाििूि शिवहरु (बेनसक रिक्र्ायिमेण्ट)
पूिा गिव र्ा न्यूििम कायवसम्पादि गिव र्ा निधावरिि अर्नधनिर कार्रयव
सम्पन्न गिव िसक्िे र्ा त्यस्िा शिवहरु पूिा गिव र्ा कायव सम्पन्न गिव र्ा
निधावरिि अर्नधनिरै कायव सम्पन्न गिवको लानग संशोधि गिव िसक्िे र्ा
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अन्य कुिै कमजोिी िई प्रिार्ग्राही ििएको बोलपर सम्बन्धी प्रस्िार् िद्द
गिे,
(ख)

प्रनिस्पधाव अनिर्ृहद्ध गिव प्राहर्नधक स्पेनसहफकेशि, मूल्याङ्किको आधाि ि
खरिद सम्झौिाको शिवमा हेिफेि र्ा सुधाि गिे,

(ग)

बोलपरदािाबाट पेश िएका हर्निन्न हर्कल्पहरुको उपयुििा निधाविण गिव
मूल्याङ्कि पद्धनि निधाविण गिे ।

(५) उपदफा (४) बमोश्चजमको कायव समाप्त िएपनछ सार्वजनिक निकायले दोश्रो
र्िणमा बोलपर आह्वाि गिुव पिेछ । त्यस्िो बोलपर आह्वाि गदाव सोही उपदफा
बमोश्चजम बोलपर िद्द ििएका बोलपरदािालाई परिमाश्चजि
व बोलपर सम्बन्धी कागजाि
अिुरुप मूल्य सहहिको बोलपर पेश गिव आह्वाि गिुव पिेछ ।
(६) यस दफामा ले श्चखए बाहेक उपदफा (५) बमोश्चजम गरििे दोस्रो र्िणको
बोलपर सम्बन्धी कािबाही यसै परिच्छे दमा उश्चल्लश्चखि व्यर्स्था अिुरुप गिुव पिेछ ।
परिच्छे द–४
पिामशव सेर्ा सम्बन्धी व्यर्स्था
२९.

पिामशव सेर्ा खरिद गिव सहकिे : (१) सार्वजनिक निकायले दे हायको अर्स्थामा कुिै
व्यश्चि, फमव, सं स्था र्ा कम्पिीबाट पिामशव सेर्ा खरिद गिव सक्िेछ :–
(क)

सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जिशश्चिबाट कुिै काम हुि
िसक्िे िएमा, र्ा

(ख)

दािृपक्षसँगको सम्झौिा बमोश्चजम र्ैदेश्चशक सहायिा स्रोिबाट व्यहोरििे गिी
पिामशवदािाबाट सेर्ा प्राप्त गिुव पिे िएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको पिामशव सेर्ा खरिद गिुव पदाव यस ऐि बमोश्चजमको
कायवहर्नध पूिा गिी खरिद गिुव पिेछ ।
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३०.

खुल्लारुपमा आशयपर माग गिी संश्चक्षप्त सूर्ी ियाि गिुव पिे : (१) िोहकएको िकमिन्दा
बढी िकमको पिामशव से र्ा खरिद गिुव पिे िएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्िो पिामशव
सेर्ा ठदि इच्छु क व्यश्चि, फमव, सं स्था र्ा कम्पिीबाट सो सम्बन्धी आशयपर सं कलि गिव
कम्िीमा पन्र ठदिको अर्नध ठदई िाहिय स्ििको समार्ािपरमा िोहकए बमोश्चजमका
कुिाहरु खुलाई सूर्िा प्रकाशि गिुव पिेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोश्चजमको

सूर्िा

सार्वजनिक

निकायको

सम्बश्चन्धि

मन्रालयको र्ा सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयको र्ेि साईटमा िाख्न सहकिेछ ।
(३) दे हायका अर्स्थामा अन्ििावहिय स्ििको आशयपर माग गिुव पिेछ :–
(क)

िोहकएको िकमिन्दा बढी िकमको पिामशव सेर्ा खरिद गिुव पिे मा,

(ख)

सार्वजनिक निकायको माग अिुरुपको पिामशव सेर्ा प्रनिस्पधावत्मक मूल्यमा
िेपाल िाज्यनिरका एकिन्दा बढी पिामशवदािाबाट प्राप्त हुि िसक्िे
िएमा,

(ग)

पिामशव सेर्ाका लानग िाहियस्ििमा प्रस्िार् माग गदाव कुिै प्रस्िार् िपिी
हर्दे शी पिामशवदािाबाट सेर्ा नलिु पिे िएमा, र्ा

(घ)

दािृपक्षसँगको सम्झौिा बमोश्चजम र्ैदेश्चशक सहायिा स्रोिबाट व्यहोरििे गिी
अन्ििावहिय स्ििको आशयपर माग गिी पिामशवदािाबाट सेर्ा प्राप्त गिुव
पिे िएमा ।

(४) उपदफा (३) बमोश्चजमको आशयपर माग गदाव अंग्रज
े ी िाषामा सूर्िा
प्रकाशि गिुव पिेछ ।
(५) उपदफा (१) र्ा (३) बमोश्चजम पिव आएका आशयपर दािाकोेे योग्यिा,
अिुिर् ि क्षमिा समेि मूल्याङ्कि गिी सार्वजनिक निकायले त्यस्िो पिामशव सेर्ा ठदि
सक्िे साधािणिया िीिदे श्चख छ आशयपरदािाको िोहकए बमोश्चजम छिौट गिी सं श्चक्षप्त
सूर्ी ियाि गिुव पिेछ ।
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(६) िोहकएको िकमिन्दा कम िकमको पिामशव सेर्ा खरिद गिुव पदाव सार्वजनिक
निकायले िोहकए बमोश्चजमको प्रहिया पूिा गिी त्यस्िो पिामशव सेर्ा ठदि सक्िे व्यश्चि,
फमव, सं स्था र्ा कम्पिीको सूर्ी ियाि गिव सक्िेछ ि सोही सूर्ीमा समार्ेश िएका
व्यश्चि, फमव, सं स्था र्ा कम्पिीहरुमध्येबाट िोहकए बमोश्चजमको प्रहिया पूिा गिी दफा
३१ बमोश्चजम प्रस्िार् माग गिुव पिेछ ।
३१.

प्रस्िार् माग गिे : (१) दफा ३० बमोश्चजम सं श्चक्षप्त सूर्ी ियाि िएपनछ सार्वजनिक
निकायले सो सं श्चक्षप्त सूर्ीमा पिे का आशयपरदािाहरुलाई प्रस्िार् सम्बन्धी कागजाि
िोहकए बमोश्चजम पिाई कम्िीमा िीस ठदिको समय ठदई निजहरुबाट प्रस्िार् माग गिुव
पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको प्रस्िार् सम्बन्धी कागजािमा दे हायका कुिाहरु
उल्ले ख गिुव पिेछ :–
(क) सार्वजनिक निकायको िाम ि िे गािा,
(ख) खरिद गिुव पिे सेर्ाको प्रकृनि, सेर्ा प्रदाि गिुव पिे अर्नध, स्थाि, सेर्ाको
कायवक्षेरगि शिवहरु, सम्पन्न गिुव पिे कायव ि अपेश्चक्षि परिणाम,
(ग) प्रस्िार् ियाि गिव प्रस्िार्दािाहरुलाई निदे शि,
(घ) प्राहर्नधक ि आनथवक प्रस्िार् अलग अलग खाममा िाखी नसलबन्दी गिी
प्रत्येक खामको बाहीि कुि प्रकािको प्रस्िार् हो सो स्पष्टरुपले उल्लेख
गिी दुर्ै प्रस्िार्लाई अको छु ट्टै खाम बन्दी गिी माग गरिएको सेर्ाको
हर्षय उल्ले ख गिुव पिे कुिा,
(ङ) प्राहर्नधक िथा आनथवक मूल्याङ्कि िाि,
(र्) प्रस्िार् मूल्याङ्कि ि िुलिा गिे आधाि ि अङ्क िाि,
(छ) खरिद सम्झौिाका शिवहरु,
(ज) प्रस्िार् पेश गिुव पर्रिेेे स्थाि, नमनि ि समय,
(झ) प्रस्िार् छिौट गिे हर्नध,
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(ञ) स्र्ाथव बाश्चझिे िएमा प्रस्िार् उपि कािबाही िहुिे कुिा ि भ्रष्टार्ाि र्ा
जालसाजी गिे मा हुिे कािूिी कािबाही सम्बन्धी जािकािी,
(ट) सार्वजनिक निकायले प्रस्िार् सम्बन्धी कािबाही गदाव गिे को रुहट र्ा
निणवय हर्रुद्ध पुििार्लोकिका लानग प्रस्िार्दािाले निर्ेदि ठदि सक्िे
व्यर्स्था, ि
(ि) िोहकए बमोश्चजमका अन्य कुिा ।
(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको प्रस्िार् सम्बन्धी कागजािमा उपदफा (२) को
खण्र् (र्) बमोश्चजम प्रस्िार् मूल्याङ्कि गिे आधािहरु उल्लेख गदाव प्राहर्नधक प्रस्िार्
मूल्याङ्कि गिे दे हाय बमोश्चजमका कुिै र्ा सबै आधाि आर्श्यकिा अिुसाि खुलाउिु
पिेछ :–
(क)

पिामशवदािाले गिुव पिे काम सम्बन्धी पिामशवदािाको अिुिर्,

(ख)

पिामशवदािाले कायव सम्पादि गिे प्रस्िाहर्ि िरिका (मेथोर्ोलोजी) को
गुणस्िि,

(ग)

प्रस्िाहर्ि मुतय जिशश्चिको योग्यिा,

(घ)

िाि िथा प्रहर्नध हस्िान्ििणको व्यर्स्था,

(ङ)

अन्ििावहिय स्ििको प्रस्िार्को हकमा काम सम्पादि गिव प्रस्िाहर्ि मुतय
िेपाली जिशश्चिको हर्र्िण ।

(४) उपदफा (१) बमोश्चजमको प्रस्िार् सम्बन्धी कागजािमा उपदफा (२) को
खण्र् (झ) बमोश्चजम प्रस्िार् छिौट गिे हर्नध उल्लेख गदाव प्रस्िार्को छिौट दे हाय
बमोश्चजमका हर्नधहरुमध्ये कुि हर्नधको आधािमा हुिे हो सो व्यहोिा उल्लेख गिुव
पिेछ :–
(क) गुणस्िि ि लागि हर्नध,
(ख) गुणस्िि हर्नध,
(ग) निश्चिि बजेट हर्नध, र्ा
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(घ) न्यू ि लागि हर्नध ।
(५) उपदफा (४) मा जुिसुकै कुिा लेश्चखएको िए िापनि खरिद गिुव पिे पिामशव
सेर्ाको प्रकृनि असामान्य रुपले जहटल िएको र्ा त्यस्िो सेर्ाले िाहिय अथविन्र र्ा िार्ी
परियोजिामा उल्ले खिीय प्रिार् पािव सक्िे अर्स्थामा प्रस्िार्को छिौट पूणि
व ः गुणस्िि
हर्नधको आधािमा िोहकए बमोश्चजम गिव सहकिेछ ।
३२.

प्रस्िार् खोल्िे : (१) प्रस्िार् दाश्चखला गिे अश्चन्िम म्याद समाप्त िएपनछ प्रस्िार्दािाबाट
प्राप्त प्रस्िार्को बाहहिी खाम खोली प्राहर्नधक ि आनथवक प्रस्िार्का नसलबन्दी खाम
छु याउिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम छु याइएका खामहरुमध्ये पहहले प्राहर्नधक प्रस्िार्
खोल्िु पिेछ ि आनथवक प्रस्िार्को खाम िखोली सुिश्चक्षिसाथ छु ट्टै िाख्नु पिेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोश्चजम छु याइएको आनथवक प्रस्िार्को खाम दफा ३३
बमोश्चजम प्राहर्नधक प्रस्िार् मूल्याङ्कि गिे पनछ मार खोल्िु पिेछ ।
(४) प्राहर्नधक प्रस्िार् खोल्िे सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोहकए बमोश्चजम हुिेछ ।

३३.

प्राहर्नधक

प्रस्िार्को

मूल्याङ्कि

:

प्राहर्नधक

प्रस्िार्को

मूल्याङ्कि

प्रस्िार्

सम्बन्धी

कागजािमा उल्ले ख िएको मूल्याङ्किको आधाि बमोश्चजम गिुव पिेछ ।
३४.

आनथवक प्रस्िार् खोल्िे : प्राहर्नधक प्रस्िार्को मूल्याङ्किबाट योग्य िएका प्रस्िार्दािाको
मार आनथवक प्रस्िार् िोहकए बमोश्चजम खोल्िु पिेछ ।

३५.

आनथवक प्रस्िार्को मूल्याङ्कि : (१) दफा ३४ बमोश्चजम खोनलएको आनथवक प्रस्िार्को
मूल्याङ्कि दे हाय बमोश्चजम गिुव पिेछ :–
(क)

प्रस्िार्को छिौट गिव गुणस्िि ि लागि हर्नध अपिाइएकोमा प्राहर्नधक
ु
प्रस्िार् ि आनथवक प्रस्िार्को सं यि
मूल्याङ्कि गिी सबैिन्दा बढी अङ्क
प्राप्त गिे प्रस्िार्दािाको प्रस्िार् िोहकए बमोश्चजम छिौट गिुव पिेछ ।

(ख)

प्रस्िार्को छिौट गिव गुणस्िि हर्नध अपिाइएकोमा प्राहर्नधक प्रस्िार्मा
उच्र्िम अङ्क प्राप्त गिे प्रस्िार्दािाको मार प्रस्िार् छिौट गिुव पिेछ ।
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(ग)

प्रस्िार्को छिौट गिव निश्चिि बजेट हर्नध अपिाइएकोमा त्यस्िो बजेटको
सीमािन्दा बढी लागि िएको प्रस्िार् िद्द गरििेछ ि त्यस्िो बजेटको
सीमानिर पिी प्राहर्नधक प्रस्िार्मा उच्र्िम अङ्क प्राप्त गिे प्रस्िार्दािाको
प्रस्िार् छिौट गिुव पिेछ ।

(घ)

प्रस्िार्को छिौट गिव न्यूि लागि हर्नध अपिाइएकोमा प्राहर्नधक
प्रस्िार्मा

सफल

हुि

िोहकएको

न्यूििम

अङ्क

प्राप्त

गिे

प्रस्िार्दािाहरुमध्ये सबैिन्दा कम लागि िएको प्रस्िार्दािाको प्रस्िार्
छिौट गिुव पिेछ ।
(२) आनथवक प्रस्िार् मूल्याङ्कि सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोहकए बमोश्चजम हुिेछ ।
३६.

प्रस्िार् अस्र्ीकृि गिे ि खरिद कािबाही िद्द गिे : (१) दे हायका अर्स्थामा सार्वजनिक
निकायले सम्पूणव प्रस्िार् अस्र्ीकृि गिव र्ा खरिद कािबाही िद्द गिव सक्िेछ :–
(क)

प्राप्त सम्पूणव प्रस्िार् कायवक्षेरगि शिवहरु अिुसाि साििूिरुपमा प्रिार्ग्राही
ििएमा,

(ख)

लागि अिुमाि ि उपलब्ध बजेटिन्दा छिौट िएको प्रस्िार्दािाको लागि
साििूिरुपमा बढी िएमा,

(ग)

पिामशव सेर्ा आर्श्यक िपिे िएमा, र्ा

(घ)

प्रस्िार्दािाले आपसमा नमलेमिो गिी प्रस्िार् ठदएको प्रमाश्चणि िएमा ।

िि नमले मिो िगिे का प्रस्िार्दािाको प्रस्िार् उपि कािबाही गिव सहकिेछ ।
३७.

ँ र्ािाव : (१) दफा ३५ बमोश्चजम छिौट िएको प्रस्िार्दािासँग कायव
प्रस्िार्दािासग
क्षेरगि ि प्रस्िाहर्ि सेर्ाको कायवक्षेर, प्रगनि प्रनिर्ेदि, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध
गिाउिु पिे सुहर्धाका हर्षयमा र्ािाव गिव सहकिेछ ।
(२) दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्र् (ख) को अर्स्थामा बाहेक आनथवक
प्रस्िार्का सम्बन्धमा पेशाहर्द्हरुको पारिश्रनमक सम्बन्धमा र्ािाव हुि सक्िे छै ि ।
िि शोधििाव हुिे प्रकृनिका खर्व सम्बन्धमा र्ािाव गिव सहकिेछ ।
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(३) यस दफा बमोश्चजम र्ािाव गदाव सार्वजनिक निकाय ि प्रस्िार्दािा दुर्ैलाई
स्र्ीकायव हुिे सहमनि हानसल हुि िसकेमा सार्वजनिक निकायले दफा ३५ को उपदफा
(१) को खण्र् (क), (ख) ि (ग) को प्रस्िार्कको हकमा त्यसपनछको उच्र्िम अङ्क प्राप्त
गिे ि खण्र् (घ) को प्रस्िार्को हकमा त्यसपनछको सबैिन्दा कम लागि िएको अको
प्रस्िार्दािासँग िमैसँग र्ािाव गिुव पिेछ ।
३८.

खरिद सम्झौिा गिे : (१) दफा ३७ बमोश्चजम िएको र्ािावमा सहमनिमा पुगेको
प्रस्िार्दािाको प्रस्िार् स्र्ीकृि गिवको लानग छिौट गरििेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम प्रस्िार् छिौट िएको साि ठदिनिर सार्वजनिक
निकायले त्यसिी छिौट िएको प्रस्िार् स्र्ीकृि गिे आशयको सूर्िा सम्बश्चन्धि
प्रस्िार्दािालाई ि सूर्ीमा पिे का अन्य प्रस्िार्दािालाई ठदिु पिेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोश्चजम सूर्िा ठदएको साि ठदिनिर कुिै प्रस्िार्दािाले दफा
४७ बमोश्चजम निर्ेदि िगिे मा उपदफा (१) बमोश्चजम छिौट िएको प्रस्िार्दािाको
प्रस्िार् स्र्ीकृि गरििे छ ि निजलाई सम्झौिा गिव आउि पन्र ठदिको अर्नध ठदई
सूर्िा ठदिु पिेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोश्चजमको अर्नधनिर निज सम्झौिा गिव उपश्चस्थि िएमा
निजले दफा ५२ बमोश्चजमको सम्झौिा गिुव पिेछ ि उपश्चस्थि ििएमा सार्वजनिक
निकायले दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्र् (क), (ख) ि (ग) को प्रस्िार्कको
हकमा त्यसपनछको उच्र्िम अङ्क प्राप्त गिे ि खण्र् (घ) को हकमा सबैिन्दा कम लागि
िएको अको प्रस्िार्दािासँग िमैसँग दफा ३७ बमोश्चजम र्ािाव गिी दफा ५२
बमोश्चजमको सम्झौिा गिुव पिेछ ।

३९.

पिामशव सेर्ा सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था : पिामशवसेर्ा प्राप्त गिे अन्य हर्नध िथा सोको
मूल्याङ्कि प्रहिया सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोहकए बमोश्चजम हुिेछ ।
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परिच्छे द–५
खरिद सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था
४०.

नसलबन्दी दििाउपर सम्बन्धी व्यर्स्था : (१) नसलबन्दी दििाउपरद्वािा खरिद गिव
सहकिे मालसामाि, निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको िकमको सीमा िोहकए बमोश्चजम
हुिेछ ।
(२) नसलबन्दी दििाउपर माग गिुव अश्चघ खरिद गिे मालसामाि, निमावण कायव र्ा
अन्य सेर्ाको स्पेनसहफकेशि, गुणस्िि, परिमाण, आपूनिवका शिवहरु ि समय िथा अन्य
आर्श्यक कुिाहरुको हर्र्िण स्पष्टरुपमा उल्लेख गिी नसलबन्दी दििाउपरको फािाम
ियाि गिुव पिेछ ।
(३) नसलबन्दी दििाउपर माग गदाव िाहिय र्ा स्थािीय स्ििको समार्ािपरमा
कम्िीमा पन्र ठदिको अर्नध ठदई सूर्िा प्रकाशि गिुव पिेछ ।
(४) एकपटक पेश िएको नसलबन्दी दििाउपर हफिाव र्ा सं शोधि गिव सहकिे
छै ि ।
(५) उपदफा (२) बमोश्चजमका शिवहरु पूिा गिी लागि अिुमािनिर पिे को
न्यू ििम मूल्याहङ्कि दििाउपर स्र्ीकृि गिुव पिेछ ।
(६) नसलबन्दी दििाउपर सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोहकए बमोश्चजम हुिेछ ।

४१.

सोझै खरिद सम्बन्धी व्यर्स्था : (१) यस ऐिमा अन्यर जुिसुकै कुिा लेश्चखएको िए
िापनि दे हायको अर्स्थामा मालसामाि र्ा पिामशव सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा सोझै खरिद गिव र्ा
निमावण कायव सोिैm गिाउि सहकिेछ :–
(क)

िोहकएको िकमसम्माको फुटकि खरिदमा,

(ख)

खरिद सम्बन्धी शिवहरु पूिा गिे प्राहर्नधक दक्षिा र्ा क्षमिा एउटा मार
आपूनिवकिाव र्ा निमावण व्यर्सायी र्ा पिामशवदािा र्ा सेर्ाप्रदायकसँग
िएमा,
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(ग)

खरिद गरििे मालसामाि आपूनिव गिे अनधकाि एउटा मार आपूनिवकिावसँग
िएको ि अन्य उपयुि हर्कल्प ििएमा,

(घ)

मौजुदा मालसामाि र्ा सेर्ा र्ा जनर्ि सं यन्रको पाटवपूजावको प्रनिस्थापि
र्ा हर्स्िाि गिव आपूनिवकिाव र्ा पिामशवदािा र्ा सेर्ाप्रदायक परिर्िवि
गिे मा सार्वजनिक निकायमा िहेको मालसामाि र्ा सेर्ाहरु प्रनिस्थापि र्ा
हर्स्िाि गिव िसहकिे कुिा प्रमाश्चणि िई साहर्कको आपूनिवकिाव र्ा
पिामशवदािा

र्ा

सेर्ाप्रदायकबाट

िोहकएको

सीमानिरको

प्रोप्राइटिी

स्र्रुपको अनिरिि मालसामाि र्ा सेर्ा खरिद गिुव पिे मा,

(घ१)

एक सार्वजनिक निकायले अको सार्वजनिक निकायसँग कुिै खरिद गिुव

पिे मा,

(घ२)

अन्ििावहिय अन्िि सिकािी सं स्थासँग सो सं स्थाले िोकेको दििे टमा

मालसामाि र्ा सेर्ा खरिद गिुव पिे मा,

(घ३) हर्शेष
(ङ)

परिश्चस्थनिमा खरिद गिुव पिे मा,

ु ाि गिव िसहकएको कािणले शुरु सम्झौिामा समार्ेश ििएको ि
पूर्ाविम
शुरु सम्झौिाबाट अलग गिी सम्पन्न गिव प्राहर्नधक र्ा आनथवक कािणले
कठििाई हुिे िई िोहकए बमोश्चजमको सीमानिरको अत्यार्श्यक निमावण
कार्रयव, मालसामाि, पिामशव सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा खरिद गिुव पिे मा, र्ा

(र्)

सम्बश्चन्धि कामको लानग कुिै हर्श्चशष्ट (युनिक) योग्यिा िएको खास
पिामशवदािाको

सेर्ा

ित्काल

आर्श्यकिा

िएमा

र्ा

पिामशवदािाबाट िै सेर्ा नलिु पिे अपरिहायव कािण िएमा ।



पहहलो सं शोधिद्वािा थप।
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(२) यस दफामा अन्यर जुिसुकै कुिा लेश्चखएको िए िापनि उपदफा (१) को
खण्र् (ख), (ङ) ि (र्) बमोश्चजम खरिद गदाव दफा २ को खण्र् (ख) को उपखण्र् (१)
बमोश्चजमको सार्वजनिक निकायको हकमा दे हाय बमोश्चजमको सनमनिको नसफारिसको
आधािमा िेपाल सिकाि, मश्चन्रपरिषदबाट निणवय िए बमोश्चजम खरिद गिुव पिेछ ि अन्य
सार्वजनिक निकायको हकमा सो निकायको सर्ोच्र् कायवकािी निकायबाट निणवय िए
बमोश्चजम खरिद गिुव पिेछ :–
(क)

मुतय सश्चर्र्, िेपाल सिकाि

– सं योजक

(ख)

सश्चर्र्, अथव मन्रालय

– सदस्य

(ग)

सश्चर्र्, सम्बश्चन्धि मन्रालय

– सदस्य

(घ)

महाले खा नियन्रक

– सदस्य

(ङ)

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

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम सोिै m खरिद गिुव पदाव सार्वजनिक निकायले आफ्िो
आर्श्यकिा ि गुणस्िि, परिमाण, आपूनिवको शिव ि समय सम्बन्धी हर्शेष कुिाको िोहकए
बमोश्चजम नलश्चखि हर्र्िण ियाि गिी नलश्चखि दििे ट र्ा प्रस्िार् एक मार आपूनिवकिाव र्ा
निमावण व्यर्सायी र्ा पिामशवदािा र्ा सेर्ाप्रदायकसँग माग गिी आर्श्यकिािुसाि र्ािाव
गिी खरिद गिव सक्िेछ ।
िि यसिी खरिद गदाव यस ऐि बमोश्चजम कुिै अनधकािीबाट श्चस्र्कृिी नलिु पिे
िएमा पूर् व श्चस्र्कृिी नलएि ि सम्झौिा गिे ि मार खरिद गिुव पिेछ ।
४२.

िाशि खरिद सम्बन्धी हर्शेष व्यर्स्था : (१) यस ऐिमा अन्यर जुिसुकै कुिा लेश्चखएको
िए िापनि सार्वजनिक निकायले िाशि खरिद गदाव दे हायका हर्षयमा िोहकए बमोश्चजमको
कायवहर्नध अपिाउिु पिेछ :–
(क)

लागि अिुमाि ि सोको स्र्ीकृनि,

 पहहलो सं शोधिद्वािा श्चझहकएको ।
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(ख)

मूल्यर्ृहि,

(ग)

बोलपरदािाको ग्राह्यिा,

(घ)

बोलपर जमािि,

(ङ)

बोलपरको दाश्चखला, ि

(र्)

िोहकए बमोश्चजमको अन्य हर्षय ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख िए बाहेकका अन्य कायवहर्नधहरु यस ऐिमा
व्यर्स्था िए बमोश्चजम िै हुिेछि् ।
४३.

घिजग्गा िार्ामा नलिे ि सेर्ा किािमा नलिे सम्बन्धी व्यर्स्था : यस ऐिमा अन्यर
जुिसुकै कुिा ले श्चखएको िए िापनि सार्वजनिक निकायले घिजग्गा िार्ामा नलँदा र्ा
िोहकए बमोश्चजमको सेर्ा किािमा नलँदा िोहकए बमोश्चजमको कायवहर्नध अपिाई खरिद गिव
सक्िेछ ।

४४.

उपिोिा सनमनि र्ा लािग्राही समुदायबाट काम गिाउि सहकिे : उपिोिा सनमनि र्ा
लािग्राही समुदायबाट निमावण कायव गिाउँदा र्ा सो सम्बन्धी सेर्ा प्राप्त गदाव नमिव्यहयिा,
गुणस्ििीयिा र्ा ठदगोपिा अनिबृहद्ध हुिे िएमा र्ा परियोजिाको मुतय उद्देश्य िै
िोजगािीको सृजिा गिे ि लािग्राही समुदायलाई सहिागी गिाउिे िएमा उपिोिा सनमनि
र्ा लािग्राही समुदायलाई िोहकए बमोश्चजमको कायवहर्नध पूिा गिी त्यस्िो कायव गिाउि र्ा
सेर्ा नलि सहकिेछ ।

४५.

अमाििबाट काम गिव र्ा गिाउि सहकिे : (१) सामान्य प्रकृनिको मिमि सम्िाि,
सािानििा नियनमि कायव र्ा सिसफाई जस्िा कायव अमाििबाट काम गिव र्ा उपिोिा
सनमनिबाट काम गिाउि सहकिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम काम गदाव र्ा गिाउँदा पूिा गिुव पिे कायवहर्नध
िोहकए बमोश्चजम हुिेछ ।

४६.

गैि सिकािी सं स्थाबाट काम गिाउि सहकिे : जि र्ेििा सम्बन्धी िानलम, अनिमुखीकिण,
सर्नलकिण, मूल प्रर्ाहीकिण जस्िा कायव गैि सिकािी सं स्थाबाट गिाउँदा नछटो छरििो,
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प्रिार्कािी ि नमिव्ययी हुिे िएमा सार्वजनिक निकायले गैि सिकािी सं स्थाबाट िोहकए
बमोश्चजमको प्रहिया अपिाई त्यस्िो कायव गिाउि र्ा सेर्ा प्राप्त गिव सक्िेछ ।
परिच्छे द–६
खरिद कािबाही र्ा निणवयको पुििार्लोकि सम्बन्धी व्यर्स्था
४७.

सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष निर्ेदि ठदि सहकिे : (१) सार्वजनिक निकायले खरिद
कािबाही र्ा निणवय गदाव कुिै रुहट गिे को र्ा पालिा गिुव पिे किवव्य पालिा िगिे कोले
आफूलाई क्षनि पुग्िे र्ा पुग्ि सक्िे कािण खुलाई कुिै बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाले
त्यस्िो रुहट र्ा निणवयको पुििार्लोकिका लानग सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायका प्रमुख
समक्ष निर्ेदि ठदि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम ठदिे पुििार्लोकिको निर्ेदि खरिद सम्झौिा
ु न्दा अश्चघको कािबाहीका सम्बन्धमा सीनमि हुिेछ ।
हुिि
(३) उपदफा (१) बमोश्चजम निर्ेदि ठदँदा यस ऐिमा त्यस्िो निर्ेदि पेश गिवको
लानग कुिै अर्नध िोहकएको िए त्यस्िो अर्नधनिर ि त्यसिी अर्नध ििोहकएकोमा
सार्वजनिक निकायले खरिद कािबाही सम्बन्धी रुहट गिे को र्ा किवव्य पालिा िगिे को
कुिा बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाले थाहा पाएको नमनिले साि ठदिनिर निर्ेदि ठदिु
पिेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोश्चजमको निर्ेदिमा सार्वजनिक निकायले कुि काम गिे को
र्ा िगिे को कािणले त्यस्िो रुहट हुि गएको हो र्ा किवव्य पालिा ििएको हो ि त्यस्िो
निणवय यो ऐि र्ा यस ऐि अन्िगवि बिेको नियम र्ा निदे श्चशकाको कुि प्रार्धाि हर्पिीि
छ िन्ने कुिा स्पष्टरुपमा खुलाउिु पिेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोश्चजमको अर्नध िाघी प्राप्त िएको पुििार्लोकिको निर्ेदि
उपि कुिै कािबाही हुिे छै ि ।
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(६) उपदफा (१) बमोश्चजम प्राप्त िएको निर्ेदिका सम्बन्धमा छािनबि गदाव
खरिद कािबाहीमा कुिै रुहट दे श्चखए, सार्वजनिक निकायले पालिा गिुव पिे किवव्य पालिा
गिे को िदे श्चखए र्ा त्यस्िो निणवय कािूि हर्पिीि दे श्चखएमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखले
खरिद कािबाही निलम्बि गिी सो निर्ेदि प्राप्त िएको पाँर् ठदिनिर कािण खुलाई
नलश्चखि निणवय गिुव पिेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोश्चजमको निणवयमा सो खरिद कािबाही कसिी अगानर्
बढाउिे िन्ने कुिा समेि उल्ले ख िएको हुि ु पिेछ ।
(८) उपदफा (१) बमोश्चजमको निर्ेदि िोहकएको िकमिन्दा कम िकमको खरिद
कािबाहीका सम्बन्धमा िए सार्वजनिक निकायका प्रमुखले उपदफा (६) बमोश्चजम गिे को
निणवय उपि पुििार्लोकिको लानग पुििार्लोकि सनमनि समक्ष निर्ेदि ठदि सहकिे
छै ि ।
४८.

पुििार्लोकि सनमनि : (१) दफा ४९ बमोश्चजमको निर्ेदि उपि पुििार्लोकि गिवको
लानग िेपाल सिकािले दे हाय बमोश्चजमको अध्यक्ष ि सदस्य िहेको सार्वजनिक खरिद
पुििार्लोकि सनमनि गिि गिेछ :–
(क)

पुििार्ेदि अदालिको न्यायाधीश र्ा पुििार्ेदि अदालिको
न्यायाधीश िई सकेको व्यश्चि र्ा िेपाल सिकािको हर्श्चशष्ट
श्रे णीको पदबाट अर्काश प्राप्त व्यश्चिहरुमध्येबाट एक जिा

(ख)

– अध्यक्ष

िेपाल सिकािको िेपाल ईश्चञ्जनियिीङ सेर्ाको िाजपराहङ्कि
प्रथम श्रे णीबाट अर्काश प्राप्त व्यश्चिहरुमध्येबाट एक जिा – सदस्य

(ग)

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी हर्षयमा अिुिर्ी िथा हर्ि
व्यश्चिहरुमध्येबाट एक जिा

– सदस्य

(२) उपदफा (१) को खण्र् (ग) बमोश्चजमको सदस्य नियुश्चि गदाव सार्वजनिक
निकायमा बहाल िहे को कमवर्ािी नियुश्चि गिव पाइिे छै ि ।
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(३) उपदफा (१) बमोश्चजम नियुि अध्यक्ष र्ा सदस्यको पदार्नध िीि र्षवको
हुिेछ ।
िि पहहलो पटक सदस्य नियुश्चि गदाव एक जिा सदस्यलाई एक र्षव ि अको
सदस्यलाई दुई र्षवको पदार्नध िोकी नियुश्चि गिुव पिेेेछ ।
(४)

उपदफा

(१)

बमोश्चजमको

अध्यक्ष

र्ा

सदस्यको

पदार्नध

एक

कायवकालसम्मको लानग थप गिव सक्िेछ ।
(५)

उपदफा

(१)

बमोश्चजमको

अध्यक्ष

र्ा सदस्यको

सेर्ाका शिव िथा

पारिश्रनमक ि सुहर्धा िेपाल सिकािले िोके बमोश्चजम हुिेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोश्चजमको अध्यक्ष र्ा सदस्यले आफ्िो पदमा बहाल हुि ु
अश्चघ िोहकए बमोश्चजमको हर्र्िणको जािकािी सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलय
मापवmि िेपाल सिकाि समक्ष पेश गिुव पिेछ ।
(७) दे हायको अर्स्थामा िेपाल सिकािले अध्यक्ष र्ा सदस्यलाई निजको पदबाट
हटाउि सक्िेछ :–
(क) खिाब आर्िण गिे मा,
(ख) कायवक्षमिा र्ा दक्षिाको अिार् िई पद अिुसािको काम, किवव्य पालिा
गिव िसकेमा, र्ा
(ग) िैनिक पिि दे श्चखिे फौजदािी कसूिमा अदालिबाट दोषी िहरिएमा ।
४९.

पुििार्लोकि सनमनि समक्ष निर्ेदि ठदि सहकिे : बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाले दे हायको
अर्स्थामा पुििार्लोकिको लानग पुििार्लोकि सनमनि समक्ष निर्ेदि ठदि सक्िेछ :–
(क)

दफा ४७ बमोश्चजम सार्वजनिक निकाय समक्ष ठदएको निर्ेदि िोहकएको
िकमिन्दा बढी िकमको खरिद कािबाहीको सम्बन्धमा िई त्यस्िो
निकायका प्रमुखले सो निर्ेदिका सम्बन्धमा सोही दफाको उपदफा (६)
मा उश्चल्लश्चखि अर्नधनिर निणवय िठदएमा र्ा निजले ठदएको निणवयमा
निर्ेदिकिावको श्चर्ि िबुझेमा,
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(ख)
५०.

दफा ५२ बमोश्चजम िएको खरिद सम्झौिाको हर्षयमा ।

पुििार्लोकिको

िरिका

:

(१)

दफा

४८

बमोश्चजमको

पुििार्लोकिको

लानग

पुििार्लोकि सनमनि समक्ष निर्ेदि ठदिे बोलपरदािा र्ा पिामशवदािाले दफा ४९ को
खण्र् (क) को हर्षयको हकमा साि ठदिनिर ि खण्र् (ख) को हकमा त्यस्िो सम्झौिा
िएको नमनिले िीस ठदिको अर्नधनिर पुििार्लोकि सनमनिमा निर्ेदि ठदिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम निर्ेदि प्राप्त िएको िीि ठदिनिर पुििार्लोकि
सनमनिले सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायलाई त्यस्िो निर्ेदि ि निर्ेदि साथ कुिै कागजाि
सं लग्ि िए सो कागजाि समेिको प्रनिनलहप पिाई त्यस सम्बन्धमा िए गिे को काम
कािबाहीको जािकािी ि प्रनिहिया ठदि सूर्िा गिुव पिेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको सूर्िा प्राप्त गिे को िीि ठदिनिर सार्वजनिक
निकायले सो सम्बन्धी जािकािी ि प्रनिहिया पुििार्लोकि सनमनिलाई ठदिु पिेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोश्चजम प्राप्त िएको जािकािी ि प्रनिहिया, निर्ेदकले
निर्ेदिका साथ पेश गिे को प्रमाण, कागजािका आधािमा ि आर्श्यक िए दुर्ै पक्षलाई
बुझी उपदफा (१) बमोश्चजम निर्ेदि प्राप्त िएको िीस ठदिनिर पुििार्लोकि सनमनिले
निणयव गिुव पिेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोश्चजम निणवय गदाव पुििार्लोकि सनमनिले दे हाय बमोश्चजमको
निणवय गिव सक्िेछ :–
(क)

निर्ेदि खािे ज गिे ,

(ख)

खरिद सम्झौिा िई िसकेको अर्स्थामा,—

(१) सार्वजनिक निकायलाई अिनधकृि काम र्ा निणवय र्ा गलि कायवहर्नध
अर्लम्बि िगिव आदे श ठदिे,
(२) सार्वजनिक निकायले गिे को अिनधकृि कायव र्ा निणवयलाई पूण व र्ा
आंश्चशकरुपमा िद्द गिव आदे श ठदिे,
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(३) बोलपर र्ा प्रस्िार् मूल्याङ्किमा कुिै रुहट दे श्चखई पुिः मूल्याङ्कि गिुव
पिे िएमा त्यस्िो रुहट समेि उल्लेख गिी पुिः मूल्याङ्कि गिव आदे श
ठदिे ।
(ग)

खरिद सम्झौिा िई सकेको अर्स्थामा त्यस्िो सम्झौिा निर्ेदकले
पाउिु प्यो िन्ने पुििार्लोकि सनमनिलाई लागेमा निर्ेदकलाई
पिे को मकाव नबर्ाि गिी मिानसब माहफकको िकम निर्ेदकलाई
ु ािी गिव सार्वजनिक निकायलाई नसफारिस गिे ।
िि

(६) यस दफा बमोश्चजम पुििार्लोकिको लानग निर्ेदि ठदिे निर्ेदकले िोहकए
बमोश्चजमको जमािि िाख्नु पिेछ ।
(७) उपदफा (५) को खण्र् (क) बमोश्चजम निर्ेदि खािे ज िएको अर्स्थामा
त्यस्िो जमाििको िकम जफि हुिेछ ।
५१.

खरिद कािबाही िोक्का गिुव पिे : (१) पुििार्लोकिको लानग दफा ५० को उपदफा (१)
बमोश्चजम ठदइएको निर्ेदिको सूर्िा प्राप्त िएपनछ सो निर्ेदिका सम्बन्धमा पुििार्लोकि
सनमनिबाट निणवय ििएसम्म सार्वजनिक निकायले खरिद कािबाही िोक्का गिुव पिेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुिा लेश्चखएको िए िापनि दे हायको अर्स्थामा
खरिद कािबाही िोक्का गिुव पिे छै ि :–
(क) खरिद कािबाहीमा निहहि महत्र्पूण व सार्वजनिक हहिको कािणबाट खरिद
कािबाही जािी िाख्न जरुिी िएको कुिा प्रमाश्चणि गिी सार्वजनिक निकायले
पुििार्लोकि सनमनिलाई जािकािी ठदएमा, र्ा
(ख) दफा ५० को उपदफा (४) को अर्नधनिर पुििार्लोकि सनमनिबाट
निणवय हुि िसकेमा, र्ा
(ग) खरिद सम्झौिा िई सकेकोमा ।
(३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) को खण्र् (क) ि (ख) बमोश्चजम खरिद
कािबाही िोक्का िगिे मा सोको जािकािी पुििार्लोकि सनमनिलाई ठदिु पिेछ ।
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परिच्छे द–७
खरिद सम्झौिा सम्बन्धी व्यर्स्था
५२.

खरिद सम्झौिा ि सोका शिवहरु : (१) सार्वजनिक निकायले यस ऐि बमोश्चजम फुटकि
खरिद बाहे क अन्य खरिद गदाव यस दफा बमोश्चजम खरिद सम्झौिा गिुव पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको खरिद सम्झौिामा बोलपर सम्बन्धी कागजाि,
प्रस्िार् सम्बन्धी कागजाि र्ा नसलबन्दी दििाउपर सम्बन्धी फािाममा उश्चल्लश्चखि शिवहरु
समार्ेस गिुव पिेछ ि त्यस्िा शिवहरु सम्झौिाको प्रकृनि अिुसाि दे हाय बमोश्चजम हुि
सक्िेछि् :–
(क)

खरिद सम्झौिाका पक्षहरुको िाम ि िे गािा, फोि, फ्याक्स िम्बि ि
सम्झौिा कायावन्र्यिका लानग सम्पकव िाख्ने व्यश्चि,

(ख)

खरिद सम्झौिाको कायव क्षेर,

(ग)

खरिद सम्झौिामा िहेका नलखिहरुको हर्र्िण ि प्राथनमकिाको िम,

(घ)

कायव सम्पादि िानलका,

(ङ)

आपूनिव समय, कायवसम्पादि गिुव पिे समय र्ा म्याद थप गिव सहकिे
िसहकिे व्यर्स्था,

(र्)

खरिद सम्झौिाको िकम र्ा सो निधाविण गिे िरिका,

(छ)

मालसामाि, निमावण कायव र्ा सेर्ा स्र्ीकाि हुिे शिवहरु,

(ज)

.............. हर्दे शी

(झ)

काबूबाहहिको परिश्चस्थनि (फोशव मेजि),

(ञ)

मूल्य समायोजि गिव सहकिे िए सोको व्यर्स्था,

(ट)

खरिद सम्झौिा सं शोधि ि िेरिएशि आदे श जािी गिव सहकिे िए सोको

मुराको ि ुिािी लगायि ि ुिािीका शिव ि िरिका,

व्यर्स्था,

 पहहलो सं शोधिद्वािा श्चझहकएको ।
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(ि)

हर्मा आर्श्यक िएमा सो सम्बन्धी व्यर्स्था,

(र्)

आर्श्यक पिे जमािि,

(ढ)

निधावरिि अर्नधमा कायव सम्पादि हुि िसके बापिको पूर् व निधावरिि
क्षनिपूनिव (नलश्चक्र्र्ेटेर् ड्यामेजेज),

(ण)

निधावरिि अर्नधिन्दा अगानर् िै कायव सम्पादि िएमा ठदिे बोिस सम्बन्धी
व्यर्स्था,

५२क.पेश्की

(ि)

खरिद सम्झौिा िद्द गिव सक्िे व्यर्स्था,

(थ)

सबकण््याक्ट गिव सहकिे र्ा िसहकिे व्यर्स्था,

(द)

हर्र्ाद समाधािको सं यन्र,

(ध)

लागू हुिे कािूि, ि

(ि)

िोहकए बमोश्चजमका अन्य कुिाहरु ।

सम्बन्धी व्यर्स्था : (१) सार्वजिहक निकायले खरिद सम्झौिा पिाि आपूनिवकिाव,

निमावण व्यर्सायी र्ा सेर्ा प्रदायकबाट अनग्रम बैंक जमािि नलई खरिद सम्झौिा िकमको
बीस प्रनिशिमा िबढ्िे गिी पेश्की ठदि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम पेश्की ठदं दा पहहलो पटकमा स्र्ीकृि पेश्की िकमको
आधामा िबढ्िे गिी ि बाँकी िकम कायव प्रगनिका आधािमा ठदि सहकिे छ ।
(३) दफा १० को उपदफा (५) को अर्स्थामा बाहेक पेश्की िकम सम्झौिा
िएको कायवको लानग छु ट्टै खोनलएको बैंक खािा माफवि मार ि ुिािी हुिेछ ।
(४) आपूनिवकिाव, निमावण व्यर्सायी र्ा सेर्ा प्रदायकले उपदफा (२) बमोश्चजम
पहहलो पटक पेश्की प्राप्त गिे को नमनिले िीस ठदिनिर कायव प्रािम्ि गरिसक्िु पिेछ ।



पहहलो सं शोधिद्वािा थप।
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(५) उपदफा (२) बमोश्चजमको पेश्की िकम कुि प्रयोजिमा खर्व िएको हो सोको
हर्र्िण अद्यार्नधक गिी सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायलाई िोहकए बमोश्चजम उपलब्ध
गिाउिु पिेछ ।
(६) यस दफा बमोश्चजम नलएको पेश्की सम्बश्चन्धि काममा प्रयोग िएको िपाइमा
उपदफा (१) बमोश्चजम नलएको अनग्रम बैंक जमािि जफि हुिेछ ।
(७) पेश्की सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोहकए बमोश्चजम हुिेछ ।
५३.

खरिद सम्झौिामा सं शोधि : कामको आधाििूि प्रकृिी र्ा क्षेर परिर्िवि िहुिे गिी दुर्ै
पक्षको नलश्चखि सहमनिबाट खरिद सम्झौिामा अन्यथा व्यर्स्था िएकोमा बाहेक खरिद
सम्झौिामा सं शोधि गिव सहकिेछ ।
िि दफा ५४ बमोश्चजम िेरियशि आदे श जािी गदाव र्ा दफा ५५ बमोश्चजम मूल्य
समायोजि (प्राइस एर्जस्टमेण्ट) गदाव खरिद सम्झौिामा सं शोधि गिुव पिे छै ि ।

५४.

ु ाि गिव िसहकएको
िेरिएशि आदे श : (१) खरिद सम्झौिा गदावका बखि पूर्ाविम
परिश्चस्थनि

सम्झौिा कायावन्र्यिको िममा सृजिा िएमा सोको स्पष्ट कािण खुलाई दे हाय

बमोश्चजमको अनधकािीले

िोहकएको कायवहर्नध अपिाई िेरिएशि आदे श जािी गिव

सक्िेछ :–
(क)

पाँर्

प्रनिशिसम्मको

िेरिएशि

सम्बश्चन्धि

सार्वजनिक

निकायको

िाजपराहङ्कि ठद्विीय श्रे णी र्ा सो सिहको प्रमुखले ,
(ख)

दश प्रनिशिसम्मको िेरिएशि सार्वजनिक निकायको िाजपराहङ्कि प्रथम
श्रे णी र्ा सो सिहको प्रमुखले ,

(ग)

पन्र प्रनिशिसम्मको िेरिएशि हर्िागीय प्रमुखले,

(घ)

पन्र प्रनिशिदे श्चख मानथ पच्र्ीस प्रनिशिसम्मको िेरिएशि सम्बश्चन्धि
मन्रालयको सश्चर्र् र्ा सो सिहको सम्बश्चन्धि निकायको प्रमुखले,

 पहहलो सं शोधिद्वािा सं शोनधि ।
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(ङ)

पच्र्ीस प्रनिशि िन्दा मानथको िेरिएशि दफा २ को खण्र् (ख) को
उपखण्र्

(१) बमोश्चजमको सार्वजनिक निकायको हकमा िेपाल सिकाि

मश्चन्रपरिषद्ले,
(र्)

दफा २ को खण्र् (ख) को उपखण्र् (२) बमोश्चजमको सार्वजनिक
निकायको हकमा पन्र प्रनिशिदे श्चख मानथको िेरिएशि सो निकायको
सर्ोच्र् कायवकािी निकायले ।

(२) उपदफा (१) को खण्र् (ङ) बमोश्चजम िेरिएशि आदे श गदाव दफा २ को
खण्र् (ख) को उपखण्र् (१) बमोश्चजमको सार्वजनिक निकायको हकमा सम्बश्चन्धि
मन्रालयले हर्शेषिहरुको समूह गिि गिी सो समूह मफवि आर्श्यक जाँर्बुझ गिाई
प्राप्त नसफारिस सहहि सम्बश्चन्धि मन्रालयको प्रस्िार्मा िेपाल सिकाि, मश्चन्रपरिषद्ले ि
दफा २ को खण्र् (ख) को उपखण्र् (२) बमोश्चजमको सार्वजनिक निकायका हकमा सो
निकायको सर्ोच्र् कायवकािी निकायले हर्शेषिहरुको समूह गिि गिी सो समूह माफवि
आर्श्यक जाँर्बुझ गिाई प्राप्त नसफारिसको आधािमा मार िेरिएशि आदे श जािी गिव
सक्िेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्र् (क) ि (ख) मा जुिसुकै कुिा लेश्चखएको िए िापनि
लागि अिुमाि स्र्ीकृि गिे अनधकािीिन्दा िल्लो िहको अनधकािीले िेरिएशि आदे श
जािी गिव हुँदैि ।
(४)

उपदफा

(१)

मा

जुिसुकै

कुिा

लेश्चखएको

िए

िापनि

सािीलाख

रुपैयाँसम्मको खरिद कायवको पन्र प्रनिशि िन्दा मानथको िेरिएशि आदे श हर्िागीय
प्रमुखले जािी गिव सक्िेछ ।
५५.

खरिद सम्झौिामा मूल्य समायोजि : (१) खरिद सम्झौिामा अन्यथा व्यर्स्था िएकोमा
बाहे क

बा¥ह

महहिािन्दा बढी अर्नधको खरिद सम्झौिा कायावन्र्यि गिे िममा मूल्य

 पहहलो सं शोधिद्वािा सं शोनधि ।
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समायोजि गिव आर्श्यक दे श्चखएमा अनधकाि प्राप्त अनधकािीले मूल्य समायोजि गिव
सक्िेछ ।
िि सार्वजनिक निमावण कायव खरिद गदाव िाहिय स्ििको बोलपर आव्हाि िई
खरिद सम्झौिा िई सकेको अर्स्थामा अप्रत्यानसि रुपमा कुिै निमावण सामग्रीको मूल्य
सानबक मूल्यको दश प्रनिशििन्दा बढी घटबढ िएमा त्यसिी घटे को र्ा बढे को िकममा
दश प्रनिशि कट्टा गिी िोहकए बमोश्चजम मूल्य समायोजि गरििेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुिा लेश्चखएको िए िापनि खरिद सम्झौिा प्राप्त
गिे व्यश्चिको हढलाईको कािणबाट सम्झौिा बमोश्चजमको काम सो सम्झौिामा उश्चल्लश्चखि
अर्नधनिर सम्पन्न ििई बढी समय लागेकोमा र्ा एकमुष्ट कायव सम्पादि (लम्प सम
कण्राक्ट) र्ा निश्चिि बजेटको आधािमा खरिद सम्झौिा िएकोमा मूल्य समायोजि गिव
सहकिे छै ि ।
५६. सम्झौिाको अर्नध थप सम्बन्धी व्यर्स्था : (१) खरिद सम्झौिाको अर्नध थप सम्बन्धी
व्यर्स्था सम्बश्चन्धि खरिद सम्झौिामा उल्लेख िए बमोश्चजम हुिेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुिा लेश्चखएको िए िापनि काबूबाहहिको
परिश्चस्थनि, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गिाउिु पिे कुिा उपलब्ध गिाउि िसकेमा र्ा
अन्य मिानसब कािणबाट खरिद सम्झौिाको अर्नध िबढाई िहुिे िएमा सम्झौिा प्राप्त
गिे व्यश्चिको निर्ेदि बमोश्चजम अनधकाि प्राप्त अनधकािीले िोहकएको आधािमा अर्नध
बढाउि सक्िेछ ।
५७.

नबल र्ा हर्जकको ि ुिािी : सार्वजनिक निकायले नबल÷हर्जकको ि ुिािी खरिद
सम्झौिाको अधीिमा िही िोहकए बमोश्चजम ठदिु पिेछ ।

५८.

हर्र्ाद समाधािको सं यन्र : (१) सार्वजनिक निकाय ि निमावण व्यर्सायी आपूनिवकिाव,
सेर्ाप्रदायक र्ा पिामशवदािाबीर् खरिद सम्झौिा कायावन्र्यिको नसलनसलामा उत्पन्न हुिे
कुिै हर्र्ाद आपसी सहमनिबाट समाधाि गिुव पिेछ ।
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(१क)

उपदफा (१) बमोश्चजम आपसी सहमनिबाट हर्र्ाद समाधाि हुि

िसकेमा प्रर्नलि कािूि बमोश्चजम मध्यस्थिाको माध्यमबाट हर्र्ाद समाधाि गिे कुिा
खरिद सम्झौिामा उल्ले ख गिुव पिेछ ।
(२)

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

(३)

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

(४)

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

(५)
५९.

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

खरिद सम्झौिाको अन्त्य ि सोको उपर्ाि : (१) खरिद सम्झौिामा सो सम्झौिा अन्त्य
गर्र्र्र्ि व सहकिे अर्स्थाहरु खुलाउिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजमका अर्स्थाहरु मुतय रुपमा दे हाय बमोश्चजम हुि
सक्िेछि् :–
(क)

आपूनिवकिाव, पिामशवदािा, सेर्ाप्रदायक र्ा निमावण व्यर्सायीले खरिद
सम्झौिा बमोश्चजम
बमोश्चजम

आर्िण

कायव

सम्पादि िगिे मा, दफा ६२ को उपदफा (२)

पालिा

िगिे मा

र्ा

पेश्कीको

दुरुपयोग

गिे मा

सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौिा अन्त्य गिव सक्िे अर्स्था,
(ख)

सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक हहिको लानग सुहर्स्िाको आधािमा
खरिद सझौिाको अन्त्य (टनमविेसि र्ाई कश्चन्ििेन्स) गिव सक्िे अर्स्था,

(ग)

आपूनिवकिाव, पिामशवदािा, सेर्ाप्रदायक र्ा निमावण व्यर्सायीले खरिद
सम्झौिा अन्त्य गिव सक्िे अर्स्था, ि





पहहलो सं शोधिद्वािा थप।
पहहलो सं शोधिद्वािा श्चझहकएको ।

 पहहलो सं शोधिद्वािा सं शोनधि ।
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(घ)

काबूबाहहिको परिश्चस्थनिमा खरिद सम्झौिा अन्त्य गिव सहकिे अर्स्था ।

(३) खरिद सम्झौिामा उपदफा (१) बमोश्चजम खरिद सम्झौिा अन्त्य गदाव दे हाय
बमोश्चजमका कुिाहरु सहहि हर्िीय फिफािक गिे ि क्षनिपूनिव ठदिे सम्बन्धी व्यर्स्था
उल्ले ख गिुव पिेछ :–
(क)

स्र्ीकायवरुपमा सम्पन्न िइसकेका कायव, आपूनिव र्ा सेर्ा बापि गिुव पिे
ु ािी बाँकी िहेको िए सोको ि ुिािी,
िि

(ख)

खरिद सम्झौिा बमोश्चजमको काम आपूनिवकिाव, पिामशवदािा, सेर्ाप्रदायक र्ा
निमावण व्यर्सायीले िगिे को कािणबाट सार्वजनिक निकायले सो काम गिव
र्ा गिाउिका लानग लाग्िे थप खर्व बापि निजले व्यहोिुव पिे दाहयत्र्,

(ग)

आपूनिवकिाव र्ा पिामशवदािा र्ा सेर्ाप्रदायक र्ा निमावण व्यर्सायीको कुिै
रुहट (नर्फल्ट) हर्िा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौिा अन्त्य गिे को
कािणले निजले व्यहोिुव पिे को र्ास्िहर्क हानि िोक्सािीको िकम ।

(४) खरिद सम्झौिामा अन्यथा व्यर्स्था िएकोमा बाहेक सार्वजनिक निकायले
सार्वजनिक हहिका लानग सुहर्स्िाको आधािमा खरिद सम्झौिाको अन्त्य गिव सक्िेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोश्चजम खरिद सम्झौिा अन्त्य िएकोमा सार्वजनिक निकायले
ु न्दा अश्चघ सम्पन्न िई सकेका दे हायका काम बापिको िकम
सो सम्झौिा अन्त्य हुिि
ि ुिािी गिुव पिेछ :–
(क)

उपदफा (२) को खण्र् (क) बमोश्चजमको बाँकी िहे को ि ुिािी,

(ख)

कुिै

खर्वको

ि ुिािी

शोधििावकोरुपमा

ठदिे

व्यर्स्था

िएकोमा

र्ास्िहर्करुपमा िएको त्यस्िो खर्रर्व,
(ग)

खरिद

सम्झौिा

अन्िगवि

सार्वजनिक

बिाइएका मालसामािको मूल्य,
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(घ)

गुमेको िाफा ि उपदफा (३) को खण्र् (ग) बमोश्चजमको िकम बाहेक
खरिद सम्झौिा अन्त्य गदाव लागेको खर्व, ि

(ङ)

िोहकए बमोश्चजमको अन्य खर्व ।

(६)

यस दफामा अन्यर जुिसुकै कुिा लेश्चखएको िए िापनि खरिद सम्झौिा

गिेले सार्वजनिक निकायलाई पूर् व जािकािी िठदई सम्झौिा िोड्ि पाउिे छै ि ।

(७)

सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौिा गिेले सम्झौिा बमोश्चजम काम शुरु

िगिे मा, काम शुरु गिी बीर्ै मा छोर्ेमा र्ा सम्झौिा बमोश्चजम कामको प्रगनि िगिे मा
सार्वजनिक निकायले त्यस्िो सम्झौिा जुिसुकै बखि अन्त्य गिव सक्िेछ ।

(८)

उपदफा (७) बमाश्चजम सम्झौिा अन्त्य िएमा सो काम बापि िाश्चखएको

पूिै जमािि जफि हुिेछ । सम्झौिा अन्त्य िएको कािणले सम्झौिा बमोश्चजम बाँकी
िहे को कायव पूिा गिव जे जनि िकम आर्श्यक पछव सो िकम त्यसिी सम्झौिा बमोश्चजम
कायव िगिे बोलपरदािाबाट सिकािी बाँकी सिह असुल उपि गरििेछ ।

(९)

उपदफा (७) बमोश्चजम सम्झौिा अन्त्य िएमा त्यस्िो सम्झौिा बमोश्चजम

बाँकी िहे को कायव पूिा गिवका लानग दफा २५ बमोश्चजम छिौट िएका बोलपरदािाहरु
मध्येबाट पन्र ठदिको म्याद ठदई िोहकए बमोश्चजम आनथवक प्रस्िार् माग गिी सम्झौिा
गिव सहकिेछ ।

(१०)

उपदफा (९) बमोश्चजम आनथवक प्रस्िार् माग गिुव अश्चघ एक िह

मानथको अनधकािीबाट स्र्ीकृनि नलिु पिेछ ।

(११)

उपदफा (९) बमोश्चजमको आनथवक प्रस्िार् निमावण कायवका लानग माग

गरिएको खुला बोलपरको माध्यमबाट िएको सम्झौिाको हकमा मार लागू हुिेछ ।



पहहलो सं शोधिद्वािा थप।

57
231

www.lawcommission.gov.np

(१२)

उपदफा (९) बमोश्चजम सम्झौिा हुि िसकेमा यस ऐि बमोश्चजमको

खरिद प्रकृया अर्लम्बि गिी खरिद कािबाही प्रािम्ि गिुव पिेछ ।
६०.

खरिद सम्झौिाको सार्वजनिक सूर्िा : यस परिच्छे द बमोश्चजम खरिद सम्झौिा सम्पन्न
िएपनछ सार्वजनिक निकायले बोलपर र्ा पिामशव सेर्ा मूल्याङ्किको परिणाम सहहिकोेे
सूर्िा िोहकए बमोश्चजम सार्वजनिक गिुव पिेछ ।
परिच्छे द–८
आर्िण सम्बन्धी व्यर्स्था

६१.

सार्वजनिक खरिद कायवमा संलग्ि पदानधकािीको आर्िण : सार्वजनिक निकायको खरिद
योजिा िजुम
व ा गिे, खरिद कािबाही सञ्चालि गिे , खरिद सम्झौिा कायावन्र्यि गिे र्ा
खरिद सम्बन्धी िोहकए बमोश्चजमको अन्य काम गिे कायवमा सं लग्ि कुिै पदानधकािीले
दे हाय बमोश्चजमको आर्िण पालिा गिुव पिेछ :–
(क)

खरिद कािबाहीमा बोलपरदािाको स्र्च्छ प्रनिस्पधाव हुिे गिी आफ्िो
किवव्य निष्ट्पक्ष ढङ्गले पालिा गिे,

(ख)

खरिद कािबाहीको सञ्चालि सार्वजनिक हहि हुिे गिी गिे,

(ग)

खरिद सम्बन्धमा आफ्िो काम र्ा आर्िण र्ा व्यर्हािबाट स्र्ाथव बाश्चझिे
कायव िगिे,

(घ)

खरिद कािबाहीको नसलनसलामा आफूले थाहा पाएको बोलपरदािाको
सम्पश्चि सम्बन्धी जािकािी लगायिका अन्य सबै जािकािी गोप्य िाख्ने,

(ङ)

आफू पदमा बहाल िहदाका बखि खरिद कािोबाि गिे का व्यश्चि, फमव,
सं स्था, कम्पिी ि यस्िै प्रकृनिका अन्य कुिै निजी सं स्थामा आफू पदबाट
अर्काश िएको दुई र्षवसम्म काम िगिे,
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(र्)

आफू सं लग्ि िएको खरिद कािबाहीमा आफ्िा िश्चजकका िािेदािहरुले
बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाको रुपमा िाग नलएको जािकािी हुि आएमा
आफूिन्दा एक िह मानथको अनधकािीलाई िुरुन्ि जािकािी ठदई त्यस्िो
खरिद कािबाहीबाट आफू अलग हुि ु पिे,
स्पष्टीकिण : यस खण्र्को प्रयोजिका लानग िश्चजकका िािेदाि िन्नाले
एकासगोलको पनि, पत्नी, बार्ु, आमा, छोिा, छोिी, सासु, ससुिा, दाजु, िाइ,
ठददी, बहहिी, ज्र्ाईं, साला, साली र्ा नििाजु सम्झिु पछव ।

(छ)

खरिद सम्बन्धी काम कािबाही गदाव प्रर्नलि कािूि हर्पिीि हुिे काम
िगिे,

(ज)

भ्रष्टार्ािजन्य र्ा जालसाजीपूण व कायव गिव र्ा त्यस्िो कायवमा सं लग्ि हुि
िहुि,े

(झ)

प्रनिस्पधावको लािबाट र्श्चञ्चि गिे गिाउिे उदे श्यले बोलपर र्ा प्रस्िार्
पेश गिुि
व न्दा अश्चघ र्ा पनछ नमलेमिो गिव र्ा गुटबन्दीमा सं लग्ि हुि
िहुिे ।

६१क.हर्िागीय

कािबाही हुिे : (१) िालुक कायावलय र्ा अश्चतियाि प्राप्त निकायले अिुगमि

गदाव सम्बश्चन्धि पदानधकािीले यो ऐि र्ा यस ऐि अन्िगवि बिेको नियममा उश्चल्लश्चखि
श्चजम्मेर्ािी पूिा िगिे को र्ा आर्िण पालिा िगिे को दे श्चखएमा त्यस्िा पदानधकािी उपि
प्रर्नलि कािूि बमोश्चजम हर्िागीय कािबाही गिव अश्चतियाि प्राप्त अनधकािीसमक्ष लेखी
पिाउि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम लेखी आएमा त्यस्िो पदानधकािीलाई निजको सेर्ा,
शिव सम्बन्धी प्रर्नलि कािूि बमोश्चजम हर्िागीय कािबाही गिी सोको जािकािी त्यसिी
ले खी पिाउिे निकायलाई ठदिु पिेछ ।



पहहलो सं शोधिद्वािा थप।

59
233

www.lawcommission.gov.np
६२.

बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाको आर्िण : (१) बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाले यो ऐि र्ा
यस ऐि अन्िगवि बिेको नियम, खरिद सम्झौिा िथा खरिद सम्बन्धी अन्य नलखिमा
उल्ले ख िए अिुरुपको दाहयत्र् पालिा गिुव पिेछ ।
(२) उपदफा (१) को सबवमान्यिामा प्रनिकूल िहुिे गिी बोलपरदािा र्ा
प्रस्िार्दािाले खरिद प्रहियामा र्ा खरिद सम्झौिाको कायावन्र्यिमा प्रिार् पािे मिसायले
दे हायका कायव गिुव र्ा गिाउिु हुँदैि :–
(क)

प्रत्यक्ष र्ा अप्रत्यक्ष रुपमा अिुश्चर्ि प्रलोिि ठदि र्ा सोको प्रस्िार् गिव,

(ख)

ि्य बङ्गग्याइ र्ा झुक्याई पेश गिव,

(ग)

भ्रष्टार्ािजन्य र्ा जालसाजीपूण व कायव गिव र्ा त्यस्िोेे कायवमा सं लग्ि हुि,

(घ)

बोलपर र्ा प्रस्िार् सम्बन्धी काम कािबाहीमा कुिै हकनसमले सं लग्ि हुिे
अन्य प्रनिस्पधी बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाको सहिानगिामा हस्िक्षेप गिव,

(ङ)

खरिद कािबाहीमा सं लग्ि कुिै व्यश्चिको जीउ ज्याि र्ा सम्पश्चि िोक्साि
गिे प्रत्यक्ष र्ा अप्रत्यक्ष धम्की ठदिे कायव र्ा किकापजन्य कायव गिव,

(र्)

बोलपरदािाहरु र्ा प्रस्िार्दािाहरुबीर् खरिद सम्बन्धी काम बाँर्फाँर् गिे
र्ा बोलपर र्ा प्रस्िार्को मूल्य कृनरम र्ा अप्रनिस्पधी िरिकाले कायम
गिे र्ा अन्य कुिै िरिकाले सार्वजनिक निकायलाई खुल्ला िथा स्र्िन्र
प्रनिस्पधावको लािबाट र्श्चञ्चि गिे उदे श्यले बोलपर र्ा प्रस्िार् पेश
गिुि
व न्दा अश्चघ र्ा पनछ नमलेमिो गिव र्ा गुटबन्दीमा सं लग्ि हुि,

(छ)

बोलपर र्ा प्रस्िार् खोलेको समयदे श्चख बोलपर र्ा प्रस्िार् स्र्ीकृनिको
सूर्िा िठदँदासम्मको अर्नधमा बोलपर र्ा प्रस्िार्का सम्बन्धमा प्रिार्
पािे उद्देश्यले सार्वजनिक निकायसँग सम्पकव गिव र्ा बोलपरको पिीक्षण
ि मूल्याङ्किमा र्ा प्रस्िार्को मूल्याङ्किमा कुिै हकनसमले प्रिार् पािे कायव
गिव ।
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(३) कुिै खरिद कायवको बोलपर सम्बन्धी कागजाि र्ा स्पेनसहफकेशि ियाि गिे
र्ा खरिद कायावन्र्यिको अिुगमि गिे श्चजम्मेर्ािी पाएको बोलपरदािा र्ा निजसँग आर्द्ध
िहे को कुिै व्यश्चि र्ा फमव र्ा सं स्था र्ा कम्पिी र्ा त्यस्िो फमव र्ा सं स्था र्ा कम्पिीमा
कायविि कमवर्ािीले त्यस्िो खरिदको बोलपर सम्बन्धी कािबाहीमा िाग नलि सक्िे
छै ि ।
िि टिवकी खरिद सम्झौिा र्ा नर्जाइि िथा निमावण दुर्ै कायव गिे गिी िएको
खरिद सम्झौिाका हकमा यो व्यर्स्था लागू हुिे छै ि ।
६३.

कालोसूर्ीमा िाख्ने ि फुकुर्ा गिे : (१) दे हायको अर्स्थामा बोलपरदािा, प्रस्िार्दािा,
पिामशवदािा, सेर्ाप्रदायक, आपूनिवकिाव, निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यश्चि, फमव, सं स्था र्ा
कम्पिीलाई

निजको

कायवको

गाम्िीयविाको

आधािमा

सार्वजनिक

खरिद

अिुगमि

कायावलयले एक र्षवदेश्चख िीि र्षवसम्म कालोसूर्ीमा िाख्न सक्िेछ :–
(क)

दफा ६२ बमोश्चजमको आर्िण हर्पिीि काम गिे को प्रमाश्चणि िएमा,

(ख)

दफा २७ र्ा ३८ बमोश्चजम स्र्ीकृनिको लानग छिौट िएको बोलपरदािा
र्ा प्रस्िार्दािा खरिद सम्झौिा गिव िआएमा,

(ग)

खरिद सम्झौिा कायावन्र्यि गदाव साििूि रुहट गिे को र्ा सम्झौिा
अिुरुपको दाहयत्र् साििूिरुपमा पालिा िगिे को र्ा खरिद सम्झौिा
बमोश्चजमको कायव सो सम्झौिा बमोश्चजमको गुणस्ििको ििएको कुिा पनछ
प्रमाश्चणि िएमा,

(घ)

खरिद सम्झौिामा िाग नलि अयोग्य िहरििे कुिै फौज्दािी कसूिमा
अदालिबाट दोषी िहरिएमा,

(ङ)

योग्यिा ढाँटी र्ा झुक्यािमा पािी खरिद सम्झौिा गिे को कुिा प्रमाश्चणि
हुि आएमा, र्ा

 पहहलो सं शोधिद्वािा सं शोनधि ।
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(र्)

िोहकए बमोश्चजमको अन्य कुिै अर्स्थामा ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम कालोसूर्ीमा िाश्चखएको बोलपरदािा, प्रस्िार्दािा,
पिामशवदािा, सेर्ाप्रदायक, आपूनिवकिाव, निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यश्चि, फमव, सं स्था र्ा
कम्पिीले सोही अर्नधसम्म सार्वजनिक निकायको खरिद कािबाहीमा िाग नलि सक्िे
छै ि ।
(३) यस दफामा अन्यर जुिसुकै कुिा लेश्चखएको िए िापनि बैंक र्ा हर्िीय
सं स्थाको ऋण िनििी प्रर्नलि कािूि बमोश्चजम अनधकाि प्राप्त निकायले कालोसूर्ीमा
िाखेको व्यश्चि, फमव, सं स्था र्ा कम्पिीले त्यस्िो सूर्ीमा कायम िहेको अर्नध िि
सार्वजनिक खरिद कािबाहीमा िाग नलि सक्िे छै ि ।
(४) उपदफा (२) र्ा (३) बमोश्चजम सार्वजनिक खरिद कािबाहीमा िाग नलि
िसक्िे व्यश्चि, फमव, सं स्था र्ा कम्पिीले सार्वजनिक निकायले गिे खरिदमा िाग नलएको
पाइएमा निजको बोलपर र्ा प्रस्िार् उपि कुिै कािबाही हुिे छै ि ।
(५) उपदफा (१) बमोश्चजम कालोसूर्ीमा िाख्ने सम्बन्धी अन्य कायवहर्नध िोहकए
बमोश्चजम हुिेछ ।
(६) उपदफा (१), (२), (३), (४) ि (५) बमोश्चजम कालोसूर्ीमा िहेका
बोलपरदािा, प्रस्िार्दािा, पिामशवदािा, सेर्ाप्रदायक, आपूिीकिाव, निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य
व्यश्चि, फमव सं स्था र्ा कम्पिीलाई कालोसूर्ीबाट फुकुर्ा गिे सम्बन्धमा सार्वजनिक
खरिद अिुगमि कायावलयले ियाि गिे को मापदण्र् अिुसाि कालोसूर्ीबाट फुकुर्ा
गरििेछ ।
परिच्छे द–९
खरिद कायवको अिुगमि सम्बन्धी व्यर्स्था
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६४.

सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलय :

(१)

सार्वजनिक निकायबाट हुिे खरिद कायवको

अिुगमि, नियमि ि सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यर्श्चस्थि गिव प्रधािमन्री िथा
मश्चन्रपरिषद्को कायावलय अन्िगवि एक सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलय िहिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको कायावलयको प्रमुख िेपाल सिकािको निजामिी
सेर्ाको िाजपराहङ्कि हर्श्चशष्ट श्रे णीको कमवर्ािी हुिेछ ।
(३)
६५.

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

सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयको काम, किवब्य ि अनधकाि : (१) यस ऐिमा
अन्यर व्यर्स्था िएको अनिरिि सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयको काम, किवव्य ि
अनधकाि दे हाय बमोश्चजम हुिेछ :–
(क)

खरिद सम्बन्धी िीनि र्ा प्रर्नलि कािूिमा सुधाि गिव िेपाल सिकािलाई
नसफारिस गिे,

(ख)

टिव हक, ई.हप.नस., सं िर्िात्मक र्ा इकाई दि सम्झौिा, व्यर्स्थापि
सम्झौिा जस्िा खरिद हर्नधका हर्षयमा आर्श्यक पिे निदे श्चशका, कायवहर्नध
ि प्राहर्नधक मागवदशवि जािी गिे ,

(ग)

सार्वजनिक निकायले खरिद कािबाही सञ्चालि गिव प्रयोग गिुव पिे बोलपर
सम्बन्धी कागजाि (स्याटन्र्र्व नबनर्ङ र्कुमेण्ट), पूर् व योग्यिा सम्बन्धी
कागजाि (स्याटन्र्र्व हप्रक्र्ानलहफकेशि र्कुमेण्ट) ि खरिद सम्झौिा
सम्बन्धी कागजाि (स्याटन्र्र्व कण्रयाक्ट र्कुमेण्ट), ि प्रस्िार् माग गिे
सम्बन्धी कागजाि (रिक्र्ेस्ट फि प्रपोजल) को स्याटन्र्र्व िमूिा ियाि
गिे,

 पहहलो सं शोधिद्वािा सं शोनधि ।
 पहहलो सं शोधिद्वािा श्चझहकएको ।
 पहहलो सं शोधिद्वािा सं शोनधि ।
63
237

www.lawcommission.gov.np
(घ)

सार्वजनिक निकायबाट हुिे र्ा िएको खरिद कािबाहीको ि्यांक सं कलि
गिी त्यस्िो कािबाही यो ऐि र्ा यस ऐि अन्िगवि बिेको नियम र्ा
निदे श्चशका अिुरुप िए र्ा ििएको अिुगमि ि

........... पिीक्षण

गिे र्ा

गिाउिे,

(घ१)

खरिद पिात्को पुििार्लोकि गिे, गिाउिे,

(घ२)

निमावण व्यर्सायी, आपूनिवकिाव, पिामशवदािा िथा सेर्ा प्रदायकको

खरिद सम्बन्धी योग्यिा ि अिुिर्को अनिलेख ियाि गिे,

(घ३)
(ङ)

हर्द्युिीय खरिद निदे श्चशका जािी गिे ,

यो ऐि र्ा यस ऐि अन्िगवि बिेको नियम, निदे श्चशकामा उश्चल्लश्चखि कुिै
कुिाका सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले िाय पिामशव माग गिे मा िाय
पिामशव ठदिे,

(र्)

खरिद सम्बन्धी र्ेिसाईट स्थापिा गिी त्यसको सञ्चालि गिे,

(छ)

यो ऐि ि यस ऐि अन्िगवि बिेको नियम, निदे श्चशका, प्राहर्नधक मागव
निदे शि िथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी लेख िर्िा, सामग्री िथा यस्िै
अन्य कुिाहरु सार्वजनिक गिाउि बुलेहटि प्रकाशि गिे,

(ज)

खरिद कायवमा समन्र्य गिवका लानग आर्श्यक पिे कायवहर्नध ियाि गिी
स्र्ीकृनिको लानग िेपाल सिकाि समक्ष पेश गिे,

(झ)

बोलपरदािा र्ा खरिद कायवमा सं लग्ि िएको र्ा हुिे कमवर्ािीको लानग
नियनमि प्रश्चशक्षण कायविमको व्यर्स्था गिे ,

(ञ)

दफा ६३ बमोश्चजमको कालो सूर्ीबाट फुकुर्ा गिे सम्बन्धमा आर्श्यक
मापदण्र् ियाि गिे ि सो मापदण्र् अिुसाि कालोसूर्ीबाट फुकुर्ा गिे ,



पहहलो सं शोधिद्वािा थप।
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(ट)

खरिद व्यर्स्था प्रिार्कािी बिाउि निमावण, आपूनिव, पिामशव सेर्ा ि अन्य
सेर्ा

प्रणाली

पुििार्लोकि,

सनमक्षा

गिे

ि

सेर्ाग्राहीसँग

र्ा

आर्श्यकिािुसाि अन्ििावहिय सं स्था िथा अन्य हर्दे शी निकायसँग नियनमि
रुपमा सुझार् नलिे,
(ि)

खरिद प्रणालीलाई व्यर्श्चस्थि गिव ि सुधाि गिव आर्श्यक पिे स्र्दे शी र्ा
र्ैदेश्चशक सहायिाको योजिा ियाि गिे िथा त्यस्िो सहायिा समन्र्य गिे
केन्रीय निकायको रुपमा काम गिे,

(ि१) खरिद
(र्)
(ढ)

हर्ि प्रमाणीकिण गिे, गिाउिे,

खरिद कािबाहीको र्ाहषवक प्रनिर्ेदि िेपाल सिकाि समक्ष पेश गिे, ि
िोहकएको अन्य कायव गिे ।

(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुिा लेश्चखएको िए िापनि सार्वजनिक खरिद
अिुगमि कायावलयले आफ्िो कायावलय बाहेक अन्य सार्वजनिक निकायले गिे को खरिद
प्रहियामा कुिै हकनसमले सं लग्ि हुिे र्ा ित्सम्बन्धमा उत्पन्न कुिै हर्र्ाद समाधाि गिे
छै ि ।
(२क) सार्वजनिक निकायबाट िएको खरिद कािबाही यो ऐि र्ा यस ऐि
अन्िगवि बिेको नियम, कायवहर्नध र्ा निदे श्चशका हर्पिीि िएको पाइएमा सार्वजनिक खरिद
अिुगमि कायावलयले सो सम्बन्धमा त्यस्िो खरिद कािबाहीमा िएको रुहट सच्याउि ि
खरिद कािबाहीमा सं लग्ि पदानधकािी उपि प्रर्नलि कािूि बमोश्चजम कािबाहीका लानग
सार्वजनिक निकायको प्रमुखलाई ि सार्वजनिक निकायको प्रमुख िै त्यस्िो खरिद
कािबाहीमा सं लग्ि िहे को अर्स्थामा अश्चतियािर्ाला समक्ष ध्यािाकषवणका लानग लेखी
पिाउि सक्िेछ । यसिी ले खी आएमा िएको रुहट सच्याई सम्बश्चन्धि सार्वजनिक



पहहलो सं शोधिद्वािा थप।
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निकायको

प्रमुख

र्ा

अश्चतियािर्ालाले

सम्बश्चन्धि

पदानधकािीलाई

कािूि

बमोश्चजम

कािबाही गिी सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयलाई जािकािी ठदिु पिेछ ।
(३) सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले दफा ४८ बमोश्चजमको पुििार्लोकि
सनमनिको सश्चर्र्ालयको काम ि सो सनमनिलाई आर्श्यक पिे बजेट व्यर्स्था गिे काम
गिुव पिेछ ।
परिच्छे द–१०
हर्हर्ध
६६.

हर्शेष परिश्चस्थनिमा खरिद गिे सम्बन्धी व्यर्स्था : (१) यस ऐिमा अन्यर जुिसुकै कुिा
ले श्चखएको िए िापनि हर्शेष परिश्चस्थनि उत्पन्न िई ित्काल खरिद िगदाव सार्वजनिक
निकायलाई थप हानि िोक्सािी हुिे अर्स्था आई पिे मा सार्वजनिक निकायले ित्काल
खरिद गिव र्ा गिाउि सक्िेछ ।
(२) सार्वजनिक निकायका प्रमुखले उपदफा (१) बमोश्चजमको परिश्चस्थनि ि
ित्काल गिुव पिे खरिद सम्बन्धी हर्स्िृि हर्र्िणको जािकािी एक िह मानथको
अनधकािीलाई ठदिु पिेछ ।
(३) हर्शेष परिश्चस्थनिमा खरिद गिे सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोहकए बमोश्चजम
हुिेछ ।

६७.

यस ऐि बमोश्चजमको खरिद प्रहिया अपिाउिु िपिे : (१) यस ऐिमा अन्यर जुिसुकै
कुिा ले श्चखएको िए िापनि दे हायको अर्स्थामा यो ऐि बमोश्चजमको खरिद प्रहिया
अपिाउिुपिे छै ि :–
(क)

यस ऐि बमोश्चजमको प्रहिया अपिाई सुिक्षा, सामरिक र्ा प्रनििक्षा
सम्बन्धी खरिद गिव िाहिय सुिक्षा र्ा प्रनििक्षा सम्बन्धी दृहष्टकोणबाट
उपयुि िहुिे ििी िेपाल सिकािले निणवय गिे मा, र्ा

(ख)

िेपाल सिकाि ि दािृ पक्षबीर् िएको सम्झौिा बमोश्चजम सो पक्षको खरिद
निदे श्चशका (प्रोक्योिमेण्ट गाईर्लाइन्स) अिुरुप खरिद गिुव पिे मा,
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(ग)

निजी क्षेरसँग प्रनिस्पधाव गिी व्यापारिक कािोर्ाि गिव िोहकए बमोश्चजमका
सार्वजनिक निकायले व्यर्साय सञ्चालिको लानग कुिै मालसामाि र्ा सेर्ा
खरिद गिुव पिे मा,

(घ)

सामाश्चजक, सांस्कृनिक कायविम र्ा औद्योनगक, आनथवक, प्रहर्नध प्रदशवि ि
प्रबद्र्धिका लानग हर्दे शमा आयोजिा हुिे मेला, महोत्सर्, टे «र्फेयि र्ा
प्रदशविी जस्िा कायवको लानग िोहकए बमोश्चजम हर्दे शमा खरिद गिुव पिे मा,

(ङ)

हर्दे श श्चस्थि िेपाली िाजदूिार्ास, नियोग जस्िा सार्वजनिक निकायले
मालसामाि र्ा सेर्ा खरिद गिुव पिे मा,

(र्)

हर्माि सेर्ा सञ्चालि गिव स्र्ीकृि प्राप्त सार्वजनिक निकायले एनिएशि र्ा
हर्मािसँग सम्बश्चन्धि उपकिण खरिद गिुव पिे मा ।

(२) उपदफा (१) को खण्र् (क) बमोश्चजम निणवय गदाव िेपाल सिकािले खरिद
गिुव पिे कािण खुलाई ित्सम्बन्धी छु ट्टै कायवहर्नध समेि निधाविण गिुव पिेछ ।

(३)

सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) को खण्र् (ग), (घ), (ङ) ि (र्)

बमोश्चजमको खरिदको लानग आर्श्यक कायवहर्नध बिाई सार्वजनिक खरिद अिुगमि
कायावलयको सहमनि नलई स्र्ीकृि गिाई लागू गिुव पिेछ ।

(४)

सार्वजनिक निकायले उपदफा (३) बमोश्चजम बिाएको कायवहर्नधमा

उपदफा (१) को खण्र् (र्) बमोश्चजमको खरिदको लानग हर्जिेश प्लाि, लाईफ साइकल
ि िेट प्रेजेन्ट िेल्यू समेिका कुिाहरु समार्ेश गिुव पिेछ ।

६७क.खरिद

कािबाहीलाई बाधा पािव िहिे : सार्वजनिक निकायबाट िइिहेको खरिद

कािबाहीका सम्बन्धमा अश्चतियाि प्राप्त निकायले यो ऐि र्ा प्रर्नलि कािूि बमोश्चजम



पहहलो सं शोधिद्वािा थप।



पहहलो सं शोधिद्वािा थप।
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छािनबि गिे प्रयोजिका लानग कुिै कागजाि श्चझकाउिु पदाव सम्िर् िएसम्म खरिद
कािबाही अगानर् बढाउि बाधा िपिे गिी श्चझकाउिु पिेछ ।
६८.

सञ्चािका हर्नध : (१) सार्वजनिक निकायले बोलपरदािा र्ा पिामशवदािालाई र्ा
बोलपरदािा र्ा पिामशवदािाले सार्वजनिक निकायलाई ठदिु पिे ििी यो ऐि ि यस ऐि
अन्िगवि बिेको नियम, बोलपर सम्बन्धी कागजाि, प्रस्िार् आह्वाि सम्बन्धी कागजाि र्ा
खरिद सम्झौिामा उश्चल्लश्चखि कुिै नलखि, सूर्िा, निणवय र्ा अन्य जािकािी यस ऐिमा
अन्यथा व्यर्स्था िएकोमा बाहे क नलश्चखिरुपमा ठदिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम सूर्िा पिाउँदा त्यस्िो सूर्िा पाउिे बोलपरदािा र्ा
पिामशवदािाको िे गािा पिा िलानग र्ा अन्य कुिै कािणले त्यस्िो सूर्िा बुझाउि
िसहकएको अर्स्थामा सो हर्षयको सं श्चक्षप्त हर्र्िण उल्लेख गिी िाहिय स्ििको दै निक
समार्ािपरमा सार्वजनिक सूर्िा प्रकाशि गिुव पिेछ ि यसिी सूर्िा प्रकाशि िएकोमा
त्यस्िो व्यश्चिले िीिपूर्क
व सूर्िा पाएको मानििेछ ।

६९.

हर्द्युिीय सञ्चािको माध्यमबाट खरिद कािोबाि हुि सक्िे : (१) सार्वजनिक निकायले
खरिद कायवको कुिै र्ा सबै प्रहियामा हर्द्युिीय कायवहर्नध प्रणाली मार अपिाउि
सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम हर्द्युिीय प्रणलीबाट हुिे खरिदको कायवहर्नध, प्रणाली
ि यसका अन्ििनिहहि नसद्धान्ि खरिद अिुगमि कायावलयले निधाविण गिे बमोश्चजम
हुिेछ ।
(३) हर्द्युिीय खरिद सम्बन्धी अन्य कायवहर्नध िोहकए बमोश्चजम हुिेछ ।

७०.

कािूिी नलखिहरु र्ेिसाईटमा िाख्नु पिे : यो ऐि ि यस ऐि अन्िगवि बिेको नियम ि
खरिद निदे श्चशका सर्वसाधािणको जािकािी ि सुनबधाको लानग सार्वजनिक खरिद अिुगमि
कायावलयको र्ेिसाईटमा िाख्नु पिेछ ।

68
242

www.lawcommission.gov.np
७१.

मूल्याङ्कि सनमनि गिि गिुव पिे : (१) पूर् व योग्यिाको प्रस्िार्, बोलपर, पिामशव सेर्ाको
आशयपर र्ा प्रस्िार् र्ा नसलबन्दी दििाउपर पिीक्षण ि मूल्याङ्कि गिव सार्वजनिक
निकायले िोहकए बमोश्चजमको मूल्याङ्कि सनमनि गिि गिुव पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम गिि िएको मूल्याङ्कि सनमनिको काम, किवब्य ि
अनधकाि िोहकए बमोश्चजम हुिेछ ।

७२.

खरिद कािबाहीको अनिलेख : सार्वजनिक निकायले खरिद कािबाही सम्बन्धी कागजािको
अनिले ख िोहकए बमोश्चजमको अर्नधको लानग सुिश्चक्षि िरिकाले िाख्नु पिेछ ।

७३.

अनधकाि प्रत्यायोजि : अनधकाि प्राप्त अनधकािीले यो ऐि र्ा यस ऐि अन्र्िगि बिेको
नियम बमोश्चजम आफूलाई प्राप्त अनधकािहरुमध्ये िोहकए बमोश्चजमका अनधकाि बाहेक अरु
अनधकाि कुिै कमवर्ािीलाई प्रत्यायोजि गिव सक्िेछ ।

७४.

नियम बिाउिे अनधकाि : (१) यो ऐिको उद्देश्य कायावन्र्यि गिव िेपाल सिकािले
आर्श्यक नियमहरु बिाउि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुिा लेश्चखएको िए िापनि दफा २ को खण्र्
(ख) को उपखण्र् (१) मा उश्चल्लश्चखि सार्वजनिक निकाय बाहेक अन्य सार्वजनिक
निकायले त्यस्िा निकायसँग सम्बश्चन्धि ऐि, नियम र्ा गिि आदे शको अधीिमा िही
आर्श्यक नियम बिाउि सक्िेछ ।
(३) प्रदे श सिकाि ि स्थािीय िहले यस ऐि बमोश्चजम आफ्िो खरिद कािबाही
गदाव लागि अिुमाि स्र्ीकृि गिे, बोलपर मूल्यांकि िथा स्र्ीकृि गिे, सोझै खरिद गिे
सम्बन्धमा दफा ४१ को उपदफा (२) बमोश्चजम िहिे सनमनि िथा िेरिएसि आदे श जािी
गिे अनधकािी िोक्िे समेिका हर्षयमा यस ऐि िथा खरिद सम्बन्धी मान्य नसद्धान्िको
प्रनिकुल िहुिे गिी नियमहरू बिाउि सक्िेछ ।

 पहहलो सं शोधिद्वािा सं शोनधि ।


िेपालको सं हर्धाि अिुकूल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई सं शोधि गिे ऐि, २०७५ द्धािा थप ।
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७४क.

प्राहर्नधक

कायावन्र्यिको

मागवदशवि, कायवहर्नध
लानग

सार्वजनिक

िथा
खरिद

निदे श्चशका
अिुगमि

बिाउि
कायावलयले

सक्िे

:

यस

आर्श्यक

ऐिको

प्राहर्नधक

मागवदशवि, कायवहर्नध र्ा निदे श्चशका बिाउि सक्िेछ ि त्यस्िो कायवहर्नध र्ा निदे श्चशका
िेपाल सिकािबाट स्र्ीकृि िएपनछ लागू हुिेछ ।

७४ख.बाधा

अड्काउ फुकाउिे अनधकाि : यस ऐिको कायावन्र्यि गिव कुिै बाधा अड्काउ

पिे मा िेपाल सिकिाले सो बाधा अड्काउ फुकाउिको लानग िेपाल िाजपरमा सूर्िा
प्रकाशि गिी आर्श्यक आदे श जािी गिव सक्िेछ ।
७५.

खािे जी िथा सं शोधि : (१) सर्ािी िथा यािायाि व्यर्स्था ऐि, २०४९ को दफा १६८
को प्रनिबन्धात्मक र्ाक्यांश खािे ज गरिएको छ ।

(२)

प्रर्नलि कािूिमा जुिसुकै कुिा लेश्चखएको िए िापनि दफा २ को खण्र्

(ख) को उपखण्र् (२) बमोश्चजमका सार्वजनिक निकायका खरिद सम्बन्धी कािूिी
व्यर्स्था यस ऐि अिुकूल िएको िदे श्चखएमा सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले यो
ऐि अिुकुल अिुकूल हुिे गिी सं शोधि गिव सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायलाई लेखी
पिाउिु पिेछ ।

(२क)

उपदफा (२) बमोश्चजम लेखी आएमा सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायले

आफ्िो खरिद सम्बन्धी कािूि एक महहिानिर यस ऐि अिुकूल सं शोधि गिी सोको
जािकािी सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयलाई ठदिु पिेछ ।

(२ख)

उपदफा २(क) बमोश्चजम जािकािी िठदएमा यस ऐिसँग बाँश्चझएको

हदसम्म खरिद सम्बन्धी त्यस्िो कािूिी व्यर्स्था स्र्िः अमान्य िएको मानििेछ ।





पहहलो सं शोधिद्वािा थप।
पहहलो सं शोधिद्वािा सं शोनधि ।
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(३) आनथवक कायवहर्नध ऐि, २०५५ को दफा ७ को सट्टा दे हायको दफा ७
िाश्चखएको छ :–
“७.

खर्व गिे कायवहर्नध : सिकािी काम काज िथा आयोजिा सञ्चालि

गिे धिौटी, दस्िुि, सेर्ा शुल्क नलिे, पेश्की ठदिे िथा फछ्र्यौट गिे, सिकािी
िगदी िथा श्चजन्सी सम्पश्चिको सं िक्षण गिे, नललाम नबिी गिे, नमन्हा ठदिे
सम्बन्धी आनथवक प्रशासि िथा अन्य हर्हर्ध व्यर्स्था ि ित्सम्बन्धी
कायवहर्नध िोहकए बमोश्चजम हुिेछ ।”
७६.

बर्ाउ : आनथवक कायवहर्नध ऐि, २०५५ ि सो ऐि अन्िगवि बिेको आनथवक प्रशासि
सम्बन्धी नियमार्ली, २०५६ ि दफा २ को खण्र् (ख) को उपखण्र् (२), (३), (४),
(५) ि (६) मा उश्चल्लश्चखि सार्वजनिक निकायका खरिद सम्बन्धी ऐि, नियम र्ा गिि
आदे शको व्यर्स्था बमोश्चजम िए गिे का खरिद सम्बन्धी सबै काम कािबाही यसै ऐि
बमोश्चजम िए गिे का मानििेछ ।

रष्टव्य : न्याय प्रशासि ऐि, २०७३ द्वािा रुपान्िि गरिएका शब्दहरु :–
(क) “पुििार्ेदि अदालि” को सट्टा “उच्र् अदालि”,

(ख) “पुििार्ेदि अदालिको न्यायाधीश” को सट्टा “उच्र् अदालिको न्यायाधीश” ।
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सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, २०६४
िेपाल िाजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०६४।५।३
सं िोधि
१. सार्वजनिक खरिद (पहिलो सं िोधि) नियमार्ली, २०६५

२०६५।८।९

२. सार्वजनिक खरिद (दोस्रो सं िोधि) नियमार्ली, २०६५

२०६५।९।२

३. सार्वजनिक खरिद (ते स्रो सं िोधि) नियमार्ली, २०६८

२०६८।३।६

४. सार्वजनिक खरिद (चौथो सं िोधि) नियमार्ली, २०७३

२०७३।९।४

५. सार्वजनिक खरिद (पााँचौ सं िोधि) नियमार्ली, २०७३

२०७३।११।२६

६. सार्वजनिक खरिद (छै ठौ सं िोधि) नियमार्ली, २०७५

२०७६।०१।३०

७. सार्वजनिक खरिद (सातौं सं िोधि) नियमार्ली, २०७६

२०७६।०२।२३

८. सार्वजनिक खरिद (आठौं सं िोधि) नियमार्ली, २०७६

२०७६।०४।१६

९. सार्वजनिक खरिद (िर्ौं) सं िोधि) नियमार्ली, २०७६

२०७६।०९।१४

१०. सार्वजनिक खरिद (दिौं सं िोधि) नियमार्ली¸ २०७७

२०७७।०१।१५

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ७४ ले ददएको अनधकाि प्रयोग गिी िेपाल
सिकािले दे िायका नियमिरु बिाएको छ ।

परिच्छे द – १
प्रािशभिक
१.

सं शिप्त िाम ि प्रािभिः (१) यी नियमिरुको िाम “सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, २०६४”
ििे कोछ ।
(२) यो नियमार्ली तुरुन्त प्रािभि िुिेछ ।

२.

परििाषाः हर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव िलागेमा यस नियमार्लीमा,–
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(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 उपल्ध 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 ि्दले िे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 मिालेखा नियन्त्रक कायावलय
अन्तगवतको कोष तथा लेखा 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 ि्दले
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 ।
(ठ)

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

“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 ि्दले 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

उपयोग

िुिे

िसायि

(रिएजेन्ट), परिर्ाि

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



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
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(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 ि्दले 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 पिेः

सार्वजनिक निकायले कुिै खरिद कािबािीको तयािी

गदाव दे िाय बमोशजम गिुव पिेछः—
(क)

खरिद आर्श्यकताको पहिचाि गिे,

(ख)

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

(ग)

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

(घ)

खरिदको हर्र्िण, परिमाण ि िेत्र एहकि गिे,

(ङ)

खरिदलाई बढी सुहर्धाजिक समूिमा हर्िाजि गिे र्ा प्याकेजमा समार्ेि
गिे,



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
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(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 बािेकको अन्य

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

३क. प्याकेशजङ्ग तथा समूि हर्िाजि सभबन्धी व्यर्स्थाः (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 पिेः (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 िुि ु
पिेछः–



(क)

मालसामािको प्रकाि, गुणस्ति, परिमाण सभबन्धी हर्र्िण,

(ख)

मालसामाि आर्श्यक पिे समय,

(ग)

खरिदको अिुमानित मूल्य, ि

(घ)

मूल्य व्यिोरििे स्रोत ।

५क. मालसामाि, निमावण कायव ि सेर्ाको हर्र्िण स्र्ीकृत गिुव पिेः (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 लेशखएको ि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 सहकिेछः
(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,

चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
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(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 ।

(५) उपनियम (१) बमोशजम तयाि िएको हर्र्िण उपनियम (४) मा उशल्लशखत
अर्स्थामा सं िोधि गिुव पिे कोमा बािेक 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 व्यर्स्थाः (१) सार्वजनिक निकायले खरिदको लानग आर्श्यक
बजेट व्यर्स्था ििई खरिद कािबािी िुरु गिुव िुाँदैि ।
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुिा लेशखएको िए तापनि दे िायको अर्स्थामा
बजेटको व्यर्स्था ििए पनि खरिद कािबािी िुरु गिव सहकिेछः—
(क)

बिुर्र्र्षीय 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 उपल्ध गिाउिे जस्ता कायव गिव ।



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

िटाउिु पिे रुख नबरुर्ा लगायतका सं िचिा िटाउिे सुनिशितता ििई, मुआ्जा र्ा
िनतपूनतव हर्तिण गिुव पिेमा सोको लानग बजेटको सुनिशितता िगिी तथा प्रचनलत कािूि



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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बमोशजम गिुप
व िे र्ातार्िणीय अध्ययिको प्रनतर्ेदि स्र्ीकृत िगिाई बोलपत्र आव्िाि गिुव
िुाँदैि ।


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

र्ातार्िणीय अध्ययि प्रनतर्ेदि स्र्ीकृत िुि बााँकी ििेको अर्स्थामा बोलपत्र आह्वाि गिव
बाधा पिे छै िः–
(क) उपनियम (३) प्रािभि िुाँदाका बखत स्र्ीकृत िइसकेको आयोजिा
कायावन्र्यि गिुव पदाव,
(ख) कुिै हर्िेष परियोजिा कायावन्र्यि गिे

गिी िेपाल सिकाि,

मशन्त्रपरिषद्बाट 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 पिेः (१) सार्वजनिक निकायले एक र्षविन्दा बढी

अर्नधसभम सञ्चालि िुिे योजिा र्ा आयोजिाको लानग खरिद गदाव र्ा र्ाहषवक दि किोि
रुपैं यााँिन्दा 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 पिेछः–
(क)

खरिदको प्रकाि, परिमाण ि मोटामोटी अिुमानित मूल्य,

(ख)

खरिद हर्नध,

(ग)

अनधकतम प्रनतस्पधावको लानग खरिदलाई टुक्यावइिे 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,



छै ठौं सं िोधिद्वािा थप ।
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(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 ।

(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 पिेः (१) सार्वजनिक निकायले र्ाहषवक दि लाख
रुपैं यााँिन्दा 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 पिेछः—



(क)

खरिदको प्रकाि सभबन्धी हर्र्िण,

(ख)

खरिदको सभिाहर्त प्याकेज,

(ग)

खरिद कािबािीको समय तानलका,

(घ)

खरिद हर्नध,

(ङ)

खरिदको लानग गरििे सभझौताको हकनसम, ि

तेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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(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 िुि ु पिेछः–
(क)

मालसामाि खरिद गिे िए स्पेनसहफकेिि तयाि गिे,

(ख)

खरिदको लागत अिुमाि तयाि गिे,

(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 ।
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(६) तालुक कायावलयले खरिद कािबािी निधावरित समयमा सभपन्न िए ििएको
अिुगमि गिुव पिेछ ।

लागत अिुमाि तयाि गदाव हर्चाि गिुव पिे कुिाः (१) सार्वजनिक निकायले कुिै खरिदको

९.

लागत अिुमाि तयाि गदाव दे िायको कुिा हर्चाि गिुव पिेछः–
(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,

(ग)

खरिदको अन्य कुिै हर्कल्प िए त्यस्तो हर्कल्प,

(घ)

खरिद सभझौता बमोशजमको काम सभपन्न गिवको लानग लाग्ि
सक्िे अनधकतम िकम तथा समय, ि

(ङ)

सार्वजनिक निकायले लागत अिुमाि तयाि गदाव हर्चाि गिुव पिे
ििी 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 अिुमािः (१) सार्वजनिक निकायले निमावण कायवको लागत अिुमाि
तयाि गदाव नियम ९ को अधीिमा ििी तयाि गिुव पिेछ ।





तेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
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(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, मशन्त्रपरिषद्बाट 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 ।
(३) यस नियम बमोशजम लागत अिुमाि तयाि गदाव सार्वजनिक निकायले
मालसामाि स्थलगत रुपमा उपल्ध िुिे 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 उपल्ध िुि
िसकेकोेे 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
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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 अिुमािः (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 पिेछः–
(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 अिुमािः (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 पिेछः–
(क)

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

(ख)

सभबशन्धत पिामिव सेर्ाको कायव िेत्रगत ितव,
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(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 पिेछः–
(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
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 अिुमािः (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 पिेछः–



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
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(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
ि 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 स्र्ीकृनतः (१) नियम १०, ११ ि १३ बमोशजम तयाि िएको लागत
अिुमाि दे िायको अनधकािीबाट स्र्ीकृत िुि ु पिेछः–


(क) एक किोि रुपैंयााँसभमको लागत अिुमाि िाजपत्रांहकत तृतीय
श्रे णीको कायावलय प्रमुखबाट,



(ख) पााँच किोि रुपैंयााँसभमको लागत अिुमाि िाजपत्रांहकत दद्वतीय
श्रे णीको कायावलय प्रमुखबाट,



(ग) दि किोि रुपैयााँसभमको लागत अिुमाि िाजपत्रांहकत प्रथम
श्रे णीको कायावलय प्रमुखबाट,



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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(घ) दि किोि रुपैंयााँिन्दा बढी िकमको लागत अिुमाि हर्िागीय
प्रमुखबाट ।

(२) नियम १२ बमोशजम तयाि िएको लागत अिुमाि दे िायको अनधकािीबाट
स्र्ीकृत िुि ु पिेछः–


(क) दि लाख रुपैंयााँसभमको लागत अिुमाि िाजपत्राहङ्कत तृतीय
श्रे णीको कायावलय प्रमुखबाट,



(ख) पशच्चस लाख रुपैंयााँसभमको लागत अिुमाि िाजपत्रांहकत दद्वतीय
श्रे णीको कायावलय प्रमुखबाट,



(ग) पचास लाख रुपैंयााँसभमको लागत अिुमाि िाजपत्रांहकत प्रथम
श्रे णीको कायावलय प्रमुखबाट,



(घ) पचास लाख रुपैंयााँिन्दा जनतसुकै बढी िकमको लागत अिुमाि
हर्िागीय प्रमुखबाट ।



(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 लेशखएको ि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 पिेः (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 ।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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(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 कामः (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 पिेछः
(क)

खरिद गुरुयोजिा ि र्ाहषवक खरिद योजिा तयाि गिी अद्यार्नधक
िाख्ने,

(ख)

खरिद कािबािीसाँग सभबशन्धत काममा समन्र्य गिे ,

(ग)

खरिद

माग

सङ्कलि

गिी

स्र्ीकृनतको

लानग

अनधकाि

प्राप्त

अनधकािी समि पेि गिे,
(घ)

बोलपत्र र्ा प्रस्तार् खोल्िे सनमनतको सं योजक िई कायव गिे,

(ङ)

नियम १४९ बमोशजम खरिद कािबािीको अनिले ख िाख्ने, ि

(च)

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

परिच्छे द–३
खरिद ि खरिद सभझौताको छिौट



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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१७.

िेपालमा उत्पाददत मालसामाि खरिद गिुव पिेः 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 व्यर्स्थाः (१) ऐिको दफा ६क. बमोशजम
मौजुदा सूचीमा दताव िुि र्ा अद्यार्नधक िुि चाििे व्यशि, सं स्था, आपूनतवकताव, निमावण
व्यर्सायी, पिामिवदाता, गैि सिकािी सं स्था र्ा सेर्ा प्रदायकले दे िायका कागजातको
प्रनतनलहप सं लग्ि गिी सभबशन्धत सार्वजनिक निकायमा अिुसूची–२क. बमोशजमको ढााँचामा
निर्ेदि ददिु

पिेछः
(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 ।
(३) सार्वजनिक निकायले ऐिको दफा ६क. बमोशजमको छु ट्टाछु ट्टै मौजुदा सूचीको
हर्र्िण अिुसूची–२ग. बमोशजमको ढााँचामा अनिलेख िाखी प्रत्येक आनथवक र्षवमा
अद्यार्नधक गिुव पिेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोशजमको मौजुदा सूचीको हर्र्िण शजल्ला शस्थत कोष तथा
ले खा नियन्त्रक कायावलय ि शजल्ला प्रिासि कायावलयको सूचिापाटीमा टााँस गिी र्ा
सभबशन्धत सार्वजनिक निकायको र्ेबसाइटमा िाखी अधवर्ाहषवक रूपमा सार्वजनिक गिुव
पिेछ ।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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(५) यस नियममा जुिसुकै कुिा लेशखएको ि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 पिेः
(१) सार्वजनिक निकायले कुिै खरिद गदाव आन्तरिक िाजश्व कायावलयबाट स्थायी लेखा
ि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 लेशखएको िए तापनि दे िायको अर्स्थामा
मूल्य अनिर्ृहि कि दताव प्रमाणपत्र प्राप्त िगिे का व्यशि, फर्र्म,व सं स्था र्ा कभपिीबाट
समेत खरिद गिव सहकिेछः–
(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) ...............

(छ)

घि िािामा नलिु पदाव, ि

(ज)

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

(३) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेशखएको िए तापनि िेपाल सिकािले
दुगम
व िेत्र ििी तोकेको शजल्लामा सभबशन्धत आन्तरिक िाजस्र् कायावलयबाट कुिै पनि



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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फमव र्ा नबिेताले मूल्य अनिर्ृहद्ध कि दताव प्रमाणपत्र नलएको ििेिछ ििे सो शजल्लाको
लानग दे िाय बमोशजमको सनमनतले तयाि पािे को शजल्लामा उपल्ध आपूनतवकतावको सूचीमा
ििे का आपूनतवकतावबाट दि लाख रुपैंयााँ सभमको खरिद गिव सहकिेछः–
(क)

प्रमुख, कोष तथा लेखा 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
ले खा नियन्त्रक कायावलयले गिेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोशजम तयाि िएको सूची कोष तथा लेखा नियन्त्रक
कायावलयले सभबशन्धत आन्तरिक िाजश्व कायावलयमा पठाउिु पिेछ ।

२०.

खरिद सभझौताको छिौटः (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 पिेछः–
(क)

खरिदको प्रकाि ि परिमाण,

(ख)

समाि प्रकृनतको खरिद पुिः गरििे सभिार्िा िए ििएको,

(ग)

सार्वजनिक

निकाय

ि

आपूनतवकताव,

निमावण

व्यर्सायी

पिामिवदाता ि अन्य पि बीच गरििे जोशखमको बााँिफााँि, ि
(घ)

सभझौता सुपरिर्ेिण गिे तरिका ।
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(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 उल्लेख
िएकोमा बािे क त्यसिी छिौट िएको िमुिा खरिद सभझौता परिर्तवि गिव सहकिे छै ि ।

२१.

मालसामाि र्ा अन्य सेर्ाको खरिद सभझौताः (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 िुिे ि्दार्ली
(इन्टििेििल कमनसवयल टमवस (इन्कोटमव) बमोशजम तयाि गिुव पिेछ ।
(५) यस नियम बमोशजमको सभझौता

अन्तगवत ि ुिािी गदाव सामान्यतया

आपूनतवकतावले मालसामाि उपल्ध गिाएको कागजात पेि िएपनछ प्रनततपत्रको माध्यम
र्ा बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा उशल्लशखत माध्यम बमोशजम गिुव पिेछ ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।

21
266

www.lawcommission.gov.np

२२.

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

२३.

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



२४. ितव िाख्न सहकिेः 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 आधािः (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 सक्िेछः–
(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,

(च)

आपूनतव िुिे मालसामाि खास अर्नधसभम सूचारुरुपले सञ्चालि
िुन्छ िन्ने कुिाको प्रत्यािूनत,



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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(छ)

मालसामाि ममवत सभिािको व्यर्स्था,

(ज)

सेर्ा ि जगेिा पाटपूजावको उपल्धता,

(झ)

जिाि (इन्स्टलेिि) 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
सक्िेछः—
(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 चािेको आपूनतव सभबन्धी कामको
अिुपात ।

(३) आपूनतव गरििे मालसामाि बोलपत्रदाता र्ा पूर् व योग्यताको प्रस्तार्दाता
आफैले िर्िाउिे र्ा उत्पादि िगिे िएमा त्यस्तो मालसामािको उत्पादकले बोलपत्र र्ा
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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

आधािः

(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 सक्िेछः–
(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 न्यूितम 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)

एकलौटी

रुपमा

उपिमको

र्ा

साझेदाि

व्यर्स्थापि
र्ा

सभझौता

सब–कन्रयाक्टिको

गिी

र्ा

रुपमा

ु
सं यि
बोलपत्र

सभबन्धी कागजात र्ा पूर् व योग्यता सभबन्धी कागजातमा उल्लेख
िएको न्यूितम िकम बिाबिको निमावण कायव मानसक र्ा र्ाहषवक
रुपमा गिे को ि प्रस्ताहर्त खरिद सभझौतासं ग मेल खािे प्रकृनत,
जहटलता ि निमावण प्रहर्नधका खरिद सभझौता त्यस्तो कागजातमा
उल्ले ख िएको सं ख्यामा सफलतापूर्क
व
सभपन्न गिे को हर्िेष
अिुिर्,
(घ)

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

निमावण

कायव

ि

सभबशन्धत

बोलपत्रदाता

र्ा

पूर् व

योग्यताको प्रस्तार्दाताले सञ्चालि गिी ििेको र्ा सञ्चालि गिव
प्रनतर्द्धता जािेि 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 बािेक) उपल्ध ि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
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 ।
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(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 सक्िेछः–
(क)

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

(ख)

निजले

सर्–कन्रयाक्टि

माि ्फत

गिाउि

चािेको

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 लेशखएको ि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 आधािः (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 सक्िेछः–
(क)

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



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।



छै ठौं सं िोधिद्वािा थप ।
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(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)

प्रस्तार्दाताको व्यर्स्थापि िमता,

(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 सक्िेछः—
(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 चािेको प्रस्ताहर्त पिामिव
सेर्ाको अंि ।

२८.

ु
सं यि
उपिमको योग्यताका आधािः (१) कुिै खरिद कािबािीमा िाग नलिे प्रयोजिको
ु उपिम बिाई बोलपत्र पेि गिव सक्िेछि् ।
लानग बोलपत्रदातािरुले एक सं यि



तेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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ु
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 न्यू ितम हिस्सा ि मुख्य साझेदाि ि अन्य साझेदािको न्यूितम 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 पिेछः–
(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 न्यूितम
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 पिेछः—
(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 संयि
दाहयत्र् ि
ु
सं यि
उपिमका साझेदािको व्यशिगत दाहयत्र् समेत िििे गिी आन्तरिक िाजस्र्
कायावलयमा स्थायी ले खा िभबि ि मूल्य अनिर्ृहद्ध कि दताव गिव लगाउिु
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ु
(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
ु
कायवको शजभमेर्ािी सं यि
उपिमका कुिै एक सदस्य र्ा सीनमत सदस्य र्ा अन्य
कसै लाई ि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 सक्िेः

(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 सक्िेछः—
(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 ।
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३०.

सब–कन्रयाक्टिबाट काम गिाउिे सभबन्धी व्यर्स्थाः (१) सब–कन्रयाक्टिबाट समेत
निमावण कायव गिाउि सक्िे गिी सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वाि गिे िएमा बोलपत्र
सभबन्धी कागजातमा दे िायका कुिा उल्लेख गिुव पिेछः–
निजले सब–कन्रयाक्टिबाट काम गिाउि सक्िे कुिा,

(क)


अनधकतम पच्चीस प्रनतितसभम सर्–कन्राक्टिबाट कायव गिाउि

(ख)

सहकिे कुिा ि सो को कायव प्रकृनतको हर्र्िण,
(ग)
(२)

उपनियम

आर्श्यकतािुसाि सब–कन्रयाक्टिको योग्यताका आधाि ।
(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 पिेः



(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 कायवहर्नधः (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 ।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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(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 कायवहर्नधः (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 ।
(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 ।
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(५) उपनियम (४) बमोशजमको प्रस्तार् प्राप्त िएपनछ मूल्यमा पाइिे छु ट ि
सुहर्धामा िुिे थप समेतको आधािमा यस नियमार्ली बमोशजम मूल्याङ्कि गिी न्यूितम
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 कायवहर्नधः (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 उपल्ध ि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 ।
(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 कायवहर्नधः (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 पुिःप्रयोग गिव िनमल्िे र्ा औशचत्यिीि िुिे ि
त्यस्ता मालसामाि जिस्र्ास््य र्ा र्ातार्िणीय दृहष्टले िण्िािण गिी िाख्न र्ा नललाम गिव
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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 पुिः सट्टा पट्टा गिव सहकिे र्ा िसहकिे कुिा
खुलाउिु पिेछ ।
(५) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोशजम खरिद गदाव पुिािो मालसामाि
ि बजािमा उपल्ध ियााँ मालसामािको सूची तयाि गिी हर्िागीय प्रमुखबाट स्र्ीकृनत
नलएि मात्र खरिद गिुव पिेछ ।
(६) उपनियम (१) बमोशजमको हर्नध बिुर्षीय सभझौता गिुव पिे खरिद
कािबािीमा प्रयोग गिव सहकिे छै ि ।



३१ङ. स्र्दे िी बोलपत्रदातािरू बीच मात्र प्रनतस्पधाव गिाई खरिद गरििेः (१) ऐिको दफा ११
को उपदफा (२) बमोशजम एक चिणको खुला बोलपत्र आह्वाि गदाव दुई किोि
रूपैयााँिन्दा बढी ि एक अबव रूपैयााँसभमको 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) उपनियम (१) बमोशजम खरिद गिुव पदाव प्राहर्नधक ि आनथवक प्रस्तार् दुई
अलग अलग खाममा िाखी नसलबन्दी गिी प्रत्येक खामको बाहिि कुि प्रस्तार् िो स्पष्ट
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रूपले उल्ले ख गिी दुर्ै प्रस्तार्लाई अको छु ट्टै बाहििी खाममा नसलबन्दी गिी बोलपत्र
पेि गिुव पिे व्यिोिा बोलपत्र आह्वािको सूचिा ि बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा खुलाउिु
पिेछ ।
(३) उपनियम (२) 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 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 बोलपत्रदातािरूलाई
आनथवक प्रस्तार् खोल्िे स्थाि, नमनत ि समय उल्लेख गिी सो नमनत ि समयमा उपशस्थत
िुि कभतीमा सात ददिको अर्नध ददई सूचिा गिुव पिेछ ।


(६) उपनियम (४) बमोशजम प्राहर्नधक प्रस्तार्को मूल्याङ्कि गदाव योग्यताको

आधािमा असफल िुिे बोलपत्रदाताको आनथवक प्रस्तार् सभबशन्धत बोलपत्रदातालाई हफताव
गिुव पिेछ ।
ति हर्द्युतीय खरिद प्रणालीद्वािा बोलपत्र पेि गिे बोलपत्रदाताको आनथवक प्रस्तार्
हफताव िुिे छै ि ।
(७) उपनियम (४) बमोशजम सफल बोलपत्रदातािरूको नियम ७९ बमोशजमको
प्रहियाबाट आनथवक प्रस्तार् खोली ऐिको दफा २५ ि नियमार्लीको नियम ६१, ६४,
६५ बमोशजम आनथवक तथा हर्िेष मूल्याङ्कि गिी न्यूितम मूल्याहङ्कत साििूत रूपमा
प्रिार्ग्रािी बोलपत्रको छिौट गिुव पिेछ ।



३१च. स्र्दे िी बोलपत्रदातालाई प्राथनमकता ददिेः (१) अन्तिावहियस्तिको बोलपत्रमा
ु
एकल रुपमा र्ा स्र्दे िी फमव, सं स्था र्ा कभपिीसाँग सं यि
उपिम गिी सििागी िुिे
स्र्दे िी फमव, सं स्था र्ा कभपिीलाई प्राथनमकता (िोमेहष्टक हप्रफिे न्स) ददिु पिेछ ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजम प्राथनमकता ददाँदा सबै िन्दा 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 ।



३१छ. निमावण कायवको आनथवक प्रस्तार् माग गिी खरिद गिे कायवहर्नधः (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 न्यू ितम मूल्याहङ्कत साििूत रुपमा प्रिार्ग्रािी बोलपत्रको छिौट गिुव
पिेछ ।

३२.

पूर् व योग्यता सभबन्धी कागजातमा उल्लेख गिुव पिे कुिाः 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 पिेछः–
(क)

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



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।

35
280

www.lawcommission.gov.np

(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,

(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 पिेः 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 उपल्ध गिाउिु पिेः



(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 उपल्ध
गिाउिु पिेछः
(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 ।
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(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 उपल्ध गिाउि सहकिेछ ।

३५.

योग्य आर्ेदकको छिौटः (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 गिे आर्ेदक योग्यता पिीिणमा छिौट िएको मानििे ि सबै योग्यताका आधाि पूिा
िगिे आर्ेदक छिौट ििएको मानिन्छ ।
(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 पिेः (१) मूल्याङ्कि सनमनतले नियम ३५ बमोशजम गिे को पिीिणको
हर्स्तृत हर्श्लेषण सहितको प्रनतर्ेदि तयाि गिी



प्रस्तार् खोलेको नमनतले पन्रर ददिनित्रमा

सार्वजनिक निकायमा पेि गिुव पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको प्रनतर्ेदिमा मूल्याङ्कि सनमनतले दे िायका कुिा
खुलाउिु पिेछः–
(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
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अपिाइएको प्रहिया तथा त्यस्तो समूि ि प्याकेजको खरिद
कािबािीमा िाग नलिको लानग छिौट िएका आर्ेदक,
(च)

३७.

ु ो कािण ।
आर्ेदक छिौट िुि ु र्ा ििुिक

बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा उल्लेख गिुव पिे कुिाः सार्वजनिक निकायले बोलपत्र
सभबन्धी कागजातमा ऐिको दफा १३ मा उशल्लशखत कुिाको अनतरिि आर्श्यकतािुसाि
दे िायका कुिा उल्ले ख गिव सक्िेछः–
(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 बािेक सार्वजनिक निकायले खरिद कािबािीमा
बोलपत्रदातालाई निजको िाहियताको आधािमा िेदिार् गिुव िुाँदैि ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
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(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 पिेः (१) हर्दे िी बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेि गदाव
िेपालमा आफ्िो एजेण्ट नियुि गिे को ििेछ ििे निजले त्यस्तो एजेन्टको सभबन्धमा
दे िायका हर्र्िण उल्ले ख गिुव पिेछः—
(क)

एजेण्टको िाम ि ठे गािा,

(ख)

एजेण्टले पाउिे कनमििको अङ्क, मुराको हकनसम ि ि ुिािीको
तरिका,

(ग)

एजेण्टसाँगको अन्य कुिै ितव,

(घ)

स्थािीय एजेण्ट िए निजको स्थायी लेखा ि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 पिेः (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,
39
284

www.lawcommission.gov.np

(ख)

व्यर्साय दर्र्तावको इजाजतपत्र,


स्पष्टीकिणः 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 लेखा दताव िभबि
(प्याि) प्रमाणपत्र,



(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 लेशखएको िए तापनि गैि बानसन्दा



बोलपत्रदाताले सो उपनियमको खण्ि (ग) ि (घ) बमोशजमका कागजात पेि गिुव पिे
छै ि ।
(३) बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा उपनियम (२) बमोशजमका कागजात उल्लेख
गिव छु टे मा र्ा स्पष्ट रुपमा उल्लेख ििएमा र्ा अन्य कुिै कुिा सं िोधि गिुव पिे मा
सार्वजनिक निकायले बोलपत्र पेि गिे अर्नधनित्रै िाहियस्तिको दै निक समाचािपत्रमा ि



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।



तेस्रो सं िोधिद्वािा थप ।
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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 िाषाः (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 अंग्रज
े ी िाषामा तयाि गिुव पिेछ ।
(२) बोलपत्रदाताले सार्वजनिक निकायमा िेपाली र्ा अंग्रज
े ी दुर्ै िाषामा लेशखएको
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 लेशखएको कुिामा कुिै दद्वहर्धा
िएमा अिुर्ाददत अं ि मान्य िुिेछ ।

४२.

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

प्रस्ताहर्त कामको योजिा, िक्िा ि निजाइि,

(ख)

हर्ल अफ क्र्ाशन्टटीज,

(ग)

मालसामािको

सान्दनिवक

िौनतक

कायवसभपादि सभबन्धी हर्िेषता,
(घ)

प्राहर्नधक बिार्ट (कशन्फग्युिेिि),
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(ङ)

मालसामािको आयु अर्नधििको लानग आर्श्यक पिे जगेिा पाटवपूजाव ि
उशल्लशखत सेर्ा उपल्ध िुिे 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)

४३.

सार्वजनिक निकायले निधाविण गिे को अन्य आर्श्यक कुिािरु ।

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

प्रस्ताहर्त निमावण कायवको कायविेत्र ि उद्देश्य,

(ख)

निमावण स्थलको िौनतक प्रकृनत ि अर्स्था,

(ग)

प्रस्ताहर्त

निमावण

कायवको

निजाइि,

निमावण,

उपकिण

जिाि

(इिे क्िि), उत्पादि, जिाि (इन्स्टलेिि) 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,
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(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 उपल्ध 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 कुिाः बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा अन्य
सेर्ाको हर्र्िण उल्ले ख गदाव आर्श्यकता अिुसाि दे िायका कुिा खुलाउिु पिेछः—
(क)

सेर्ाको प्रयोजि ि कायविेत्र,

(ख)

अपेशित कायवसभपादि, सेर्ा प्रदायकले प्रदाि गिुव पिे काम ि सेर्ा,

(ग)

बोलपत्रदाताले बोलपत्र साथ उपल्ध 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)

सार्वजनिक निकायले निधाविण गिे का अन्य आर्श्यक कुिा ।
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४५.

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

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

स्थाि,





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



(झ) बोलपत्रसाथ पेि गरिएका कागजातको र्ैधताको हर्षयमा सभबशन्धत
बोलपत्रदाता शजभमेर्ाि िुिे हर्षय, ि



ऐि, यस नियमार्ली ि स्ट्याण्ििव हर्निङ्ग िकुमेण्टको हर्पिीत ििुिे गिी

(ञ)

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 सक्िेछः–
(क)

बोलपत्र तयाि गिे िाषा,

(ख)

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



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।



दोस्रो सं िोधिद्वािा शझहकएको ।
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(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 उल्लेख 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,

(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 ।




चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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४७.

बोलपत्र सभबन्धी कागजात स्र्ीकृत गिुव पिेः

बोलपत्र सभबन्धी कागजात, प्रस्तार् आह्वाि

सभबन्धी कागजात तयाि िएपनछ त्यस्तो कागजात



बोलपत्र आह्वाि अगार्ै सभबशन्धत

सार्वजनिक निकायका प्रमुखले स्र्ीकृत गिुव पिेछ ।

४८.

बोलपत्र सभबन्धी कागजातको दस्तुिः (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 पिेछः–


(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,



(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 ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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४९.

बोलपत्रको सूचिामा लागत अिुमाि खुलाउिु पिेः

दुई किोि रुपैयााँसभमको लागत



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



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

(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 खोलेको
ि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 ।

चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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५०. ....................

५१.

निमावणस्थलको भ्रमणः (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 ो बैठकः (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 पुिःबोलपत्र

आह्वािको सूचिा गरिएको अर्स्थामा बोलपत्र पेि गिुव पूर्क
व ो बैठक सञ्चालि िई
िसकेको िए बोलपत्रदातालाई पुिःबोलपत्र सभबन्धी कुिािरूको थप जािकािी ददि
िाहियस्तिको बोलपत्रको िकमा कभतीमा पााँच ददि ि अन्तिावहियस्तिको बोलपत्रको
िकमा कभतीमा सात ददि अगार्ै त्यस्तो बैठकको आयोजिा गिव सहकिेछ ।
(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 माइन्यू ट यथािीघ्र उपल्ध गिाउिु पिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम िएको बैठकबाट बोलपत्र सभबन्धी कागजातको
कुिै प्राहर्नधक र्ा व्यापारिक पिमा िेिफेि गिुव पिे दे शखएमा सार्वजनिक निकायले सो





तेस्रो संशोधनद्वारा खारे ज ।
चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
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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

जमाितः

(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 ।
(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 ।



तेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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(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 ।
(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 िुिे अर्नधः सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सभबन्धी कागजात र्ा प्रस्तार्
आह्वाि

सभबन्धी कागजातमा बोलपत्र र्ा पिामिव सेर्ाको प्रस्तार्को मान्य िुिे अर्नध

उल्ले ख गदाव दे िाय बमोशजमको अर्नध उल्लेख गिुव पिेछः–
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(क)

दि किोि रुपैं यााँसभम लागत अिुमाि िएको बोलपत्र र्ा
पिामिव सेर्ाको प्रस्तार्को लानग

(ख)

– ि्बे ददि

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

– एकसय बीस ददि



५४क. .....................

५५.

बोलपत्रको आर्श्यक प्रनत पेि गिुव पिेः 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 पिेः (१) सार्वजनिक निकायले पूर् व योग्यता सभबन्धी
कागजात, बोलपत्र सभबन्धी कागजात र्ा पिामिव सेर्ाको प्रस्तार्को नबिी ि दतावको
अनिले ख 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 ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम प्राप्त िएको बोलपत्रको बाहििी खाममा सार्वजनिक
निकायले उपनियम (१) बमोशजम दताव हकताबमा दताव िएको दताव िभबि उल्लेख गिुव
पिेछ ।



छै ठौं सं िोधिद्वािा खािे ज ।
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(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 सुििाः (१) सार्वजनिक निकायले यस नियमार्ली बमोशजम प्राप्त िएको
बोलपत्र र्ा पिामिव से र्ाको प्रस्तार् सो बोलपत्र खोल्िे समय अशघ कसैले 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 सं िोधिः (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 चािेमा 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 पिेछः
(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 बािे क 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 खोल्िेः



(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 पिेछः–
(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 (लेटि 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 ि ।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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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 पिीिणः

बोलपत्रको पूणत
व ाको पिीिण गदाव मूल्याङ्कि सनमनतले

ऐिको दफा २३ को उपदफा (३) मा उल्लेख िएका कुिाको अनतरिि दे िायका
कुिाको पिीिण गिुव पिेछः–
(क)

ु
बोलपत्रदाता व्यशिगत रुपमा र्ा सं यि
उपिमको साझेदािको रुपमा
एक िन्दा र्ढी बोलपत्रमा सं लग्ि िए र्ा ििएको,

(ख)

बोलपत्रदाता ऐिको दफा ६३ को उपदफा (२) ि (३) बमोशजम खरिद
कािबािीमा िाग नलि अयोग्य िए र्ा ििएको,

(ग)

सभबशन्धत सार्वजनिक निकायबाट र्ा सार्वजनिक निकायले तोकेको अन्य
निकायबाट नबिी िएको बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा बोलपत्र पेि िए
ििएको,

(घ)

सभबशन्धत व्यशि, फमव, सं स्था र्ा कभपिी आफैले खरिद गिे को बोलपत्र
सभबन्धी कागजात ििी पेि गिे र्ा िगिे को ।

६१.

बोलपत्रको मूल्याङ्किः (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 बािेकको 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



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
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व्यशिलाई बोलपत्रको पिीिण, त्यस्तो पिीिण गिे नसलनसलामा बोलपत्रदातासाँग माग
गरिएको जािकािी र्ा प्राप्त जािकािी, मूल्याङ्कि तथा तुलिासाँग सभबशन्धत जािकािीिरु
ददि पाइिे छै ि ।
(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 ्याजदिको
आधािमा कायम गिुव पिे छ । त्यस्तो लागत अिुमाि, प्रचनलत बजाि मूल्य र्ा ्याज दि
निशित ििएको अर्स्थामा सोिी आइटमको अन्य साििूत रुपमा प्रिार्ग्रािी बोलपत्रमा
उल्ले ख िएको मूल्यको औसतका आधािमा कायम गिुव पिेछ ।
(१०) यस नियम बमोशजम कायम गरििे मूल्यको औशचत्यताको सभबन्धमा
बोलपत्रदातासाँग पिामिव गिुव िुदैि ।
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६२.

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

मालसामाि आपूनतव, निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको िेत्र,

(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
उल्ले ख िए बमोशजमको आधाि ि तरिका बमोशजम गणिा गिी कायम गिुव पिेछ ।

६३.

बोलपत्रको व्यापारिक पिको मूल्याङ्किः (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 पिेछः—
(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 ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजम मूल्याङ्कि गदाव बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा
उशल्लशखत कुिा ि बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा उल्लेख गिे को कुिा जााँची कुिै निन्नता
पाइएमा मूल्याङ्कि सनमनतले सो निन्नता समेत उल्लेख गिुव पिेछ ।
(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 मूल्याङ्किः (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 पिेछः–
(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 न्यूितम 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 ।
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६५.

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

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

(ख)

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

(ग)

कबोल अङ्क दे िायको कािणले असन्तुनलत िए र्ा ििएकोः–
(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 न्यूि
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 न्यूि कबोल अङ्क उल्लेख गिे को र्ा
निमावण कायवको िेत्र र्ा प्राहर्नधक स्पेनसहफकेिि गलत रुपमा बुशझ र्ा िबुशझ
अस्र्ािाहर्क न्यू ि 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 न्यूि 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


चौथो सं िोधिद्वािा थप ।



छै ठौं सं िोधिद्वािा थप ।
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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 ।


(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 सात 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 सात गुणाले िुि

आउिे िकम गणिा गदाव बोलपत्रदाताको चालु ठे क्काको लानग र्ाहषवक दाहयत्र् िकम
घटाएि मात्र यहकि गिुव पिेछ ।


(४ङ) यस नियमको प्रयोजिको लानग बोलपत्रदाताले आनथवक तथा प्राहर्नधक

िमता सभबन्धमा स्र्यं घोषणा गिी बोलपत्र सभबन्धी कागजात साथ हर्र्िण पेि गिुव
पिेछ । यसिी पेि िएको हर्र्िण झुट्ठा ठििे मा निजले पेि गिे को बोलपत्रलाई
मूल्याङ्कि प्रकृयाबाट िटाई प्रचनलत कािूि बमोशजम कािबािी गरििेछ ।


आठौं सं िोधिद्वािा थप ।
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(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, कजाव सुहर्धा ि अन्य हर्त्तीय स्रोत समेत
खुलाउिु पिेछ ।


(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 व्यर्स्थाः (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 लेखी 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



िर्ौं सं िोधिद्वािा थप ।



िर्ौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।



आठौं सं िोधिद्वािा थप ।



सातौ सं िोधिद्वािा शझहकएको ।



सातौ सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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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 पिेः मूल्याङ्कि सनमनतले नियम ६०, ६१, ६२, ६३, ६४ ि ६५
बमोशजम गिे को पिीिण तथा मूल्याङ्किको हर्स्तृत हर्श्लेषण ि दे िायका कुिा खुलाई सोको
प्रनतर्ेदि तयाि गिुव पिेछ ि सो प्रनतर्ेदि मूल्याङ्कि

सार्वजनिक निकायको प्रमुखले



नियम ५४क. को अधीिमा ििी तोकेको अर्नधनित्र सार्वजनिक निकायमा पेि गिुव
पिेछः–
(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
खोले को 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

न्यूितम

मूल्याहङ्कत

साििूतरुपमा प्रिार्ग्रािी बोलपत्रको मूल्याङ्किको आधाि ि तरिका ।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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६७.

बोलपत्र स्र्ीकृत गिे अनधकािीः (१) दे िायको िकमको बोलपत्र स्र्ीकृत गिे अनधकाि
दे िायका अनधकािीलाई


िुिेछः–

(क) तीि किोि रूपैयााँसभमको िाजपत्राहङ्कत तृतीय श्रे णीको कायावलय
प्रमुख,
(ख) सात किोि रूपैयााँसभमको िाजपत्राहङ्कत दद्वतीय श्रे णीको कायावलय



प्रमुख,
(ग) पन्र किोि रूपैयााँसभमको िाजपत्राहङ्कत प्रथम श्रे णीको कायावलय



प्रमुख,
(घ) पन्र किोि रूपैयााँिन्दा बढीको हर्िागीय प्रमुख ।



(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 िमूिाः (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 ।




चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
तेस्रो सं िोधिद्वािा थप ।
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(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 पिेः

सार्वजनिक निकायले पिामिव सेर्ा खरिद गिवको लानग

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

पिामिवदाताले गिुव पिे कामको पृष्ठिूनम ि उद्देश्य,

(ख)

पिामिवदाताको कायविेत्र ि निजले सभपादि गिुव पिे काम,

(ग)

कामसाँग सभबशन्धत अध्ययि तथा आधाििूत त्यांक उपल्ध िए सोको
हर्र्िण,

(घ)

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

(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,
कुिै



(च२)

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



छै ठौं सं िोधिद्वािा थप ।
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गिी सोिी व्यशिको व्यशिगत हर्र्िण अन्य पिामिव सेर्ा खरिद
प्रहियामा प्रयोग गिव िनमल्िे कुिा,
(छ)

पिामिवदाताले काम िुरु गिे ि सभपादि गरिसक्िु पिे समय,

(ज)

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

(झ)

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

७०.

खुला रुपमा आियपत्र माग गिी संशिप्त सूची तयाि गिुव पिेः (१) सार्वजनिक निकायले


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

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



दि किोि रुपैंयााँिन्दा बढी िकमको पिामिव सेर्ा खरिद गिुव

पिे मा अन्तिावहियस्तिको आियपत्र माग गिुव पिेछ ।


दि

(२क) ऐिको दफा १५ को अर्स्थामा बािेक 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 पिेछः—
(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)



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
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(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,

(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 ।
(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 ि ।


चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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(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 पुिः सूचिा प्रकािि गिी आियपत्र माग गिुव पिेछ ।
(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 नियम ५४क.



बमोशजमको अर्नध नित्र 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



चौथो सं िोधिद्वािा शझहकएको ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
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गिे मा

पााँच

ददिनित्र

निजले

प्राप्त

गिे को

अङ्क

ि

छिौट

िुि

िसकेको

कािण

आियपत्रदातालाई ददिु पिेछ ।

७१.

प्रस्तार् माग गिेः (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 ि ।
(२) प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा ऐिको दफा ३१ मा उशल्लशखत कुिाका
अनतरिि सार्वजनिक निकायले दे िायका कुिािरु उल्लेख गिुव पिेछः–
(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 पिेछः–



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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(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 ि्बे ि
आनथवक प्रस्तार्को अङ्किाि तीस दे शख दिसभम िुिे गिी निधाविण
गिुव पिेछ ।

(ख)

प्रस्तार्को छिौट गुणस्ति हर्नध, निशित बजेट हर्नध ि न्यूि 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
उपल्ध बजेट प्रस्तार्मा खुलाउिु पिेछ ।
(६) प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा पिामिवदाताको छिौट गिव अङ्क िाि उल्लेख
गदाव सार्वजनिक निकायले दे िाय बमोशजमको अङ्कको सीमा ििाघ्िे गिी कामको प्रकृनत ि
जहटलता अिुसाि उपयुि अङ्क उल्लेख गिुव पिेछः—
(क)

(ख)

(ग)

प्रस्तार्दाताको खास कामको

कुल अङ्कको

अिुिर्

प्रनतितसभम



पच्चीस

कायवसभपादि गिे तरिका ि कायव

कुल अङ्कको

िेत्रगत ितव प्रनतको प्रिार्ग्रािीता

पैंतीस प्रनतितसभम

मुख्य मुख्य जििशिको योग्यता ि

कुल अङ्कको तीस दे शख

अिुिर्

साठी प्रनतितसभम



बीस दे शख

(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 ि ।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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(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 िइििेका
काम (र्कव इि ह्याण्ि) को जििशि सोिी िदसभम पनछल्लो प्रस्तार्को मूल्याङ्किको
समयमा गणिा ििुिे कुिा उल्ले ख गिुव पिेछ ।
(११) यस नियम बमोशजम प्रस्तार् मूल्याङ्कि गदाव उपनियम (८) बमोशजम



गरिएको

७२.

हर्िाजि ि सो र्ापतको अङ्किािको आधािमा मात्र मूल्याङ्कि गिुव पिेछ ।

मौजुदा सूचीमा ििेका पिामिवदाताबाट प्रस्तार् माग गिी पिामिव सेर्ा नलि सहकिेः (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 कुिाः ऐिको दफा ३१ को उपदफा
(२) को खण्ि (ग) बमोशजमको प्रस्तार् तयाि गिव प्रस्तार्दातालाई ददइिे निदे ििमा
सार्वजनिक निकायले दे िायका कुिा उल्लेख गिुव पिेछः–
(क)





प्राहर्नधक प्रस्तार् ि आनथवक प्रस्तार्को ढााँचा,

चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
पााँचौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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(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 उपल्ध गिाउिे सूचिा, सेर्ा, 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
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 चािेमा
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 हर्नधः (१) सार्वजनिक निकायले दे िायको कामको लानग पिामिव सेर्ा
खरिद गदाव गुणस्ति हर्नध छिौट गिी खरिद गिव सक्िेछः—
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(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
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 न्यूि लागत
हर्नध छिौट गिव सहकिेछ ।

७५.

प्रस्तार् खोल्िे तरिकाः (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
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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
पिेछः–
(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 ।
(५) उपनियम (३) बमोशजम खोनलएको प्राहर्नधक प्रस्तार् सार्वजनिक निकायले
यिाशिघ्र मूल्याङ्कि सनमनतमा पठाउिु पिेछ ।

७६.

प्राहर्नधक प्रस्तार्को मूल्याङ्कि गिे तरिकाः (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 ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
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(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 पिेः (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
पिेछः–
(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, ि
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(च)

प्रत्येक प्रस्तार्को सापेशिक सबलता, दुबल
व ता ि मूल्याङ्किको
परिणाम ।

७८.

प्राहर्नधक प्रस्तार् मूल्याङ्कि गदाव छिौट िएको प्रस्तार्दातालाई सूचिा ददिु पिेः (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 खोल्िेः (१) मूल्याङ्कि सनमनतले आनथवक प्रस्तार्को खाम खोल्दा
प्रस्तार्दाता र्ा निजको प्रनतनिनधको उपशस्थनतमा खोल्िु पिेछ ।
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
पिेछः–
(क)



प्रस्तार्दाताको िाम ि ठे गािा,

चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
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(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 मूल्याङ्किः

(१)

प्रस्तार्

सभबन्धी

कागजातमा

अन्यथा

उल्लेख

गरिएकोमा बािे क आनथवक प्रस्तार्को मूल्याङ्कि प्रयोजिको लानग सो प्रस्तार्मा मूल्य
अनिर्ृहद्ध कि बािे क 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 ।
(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 खोले को मुच ुल्कामा उल्लेख िएको िए मूल्याङ्कि सनमनतले त्यसिी छु ट
ददि प्रस्तार् गरिएको िकम समायोजि गिुव पिेछ ।
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(५) उपनियम (२), (३) ि (४) बमोशजमको

मूल्याङ्कि पनछ सबै प्रस्तार्दाताको

कायम िुि आएको कबोल अङ्कको सूची तयाि गिुव पिेछ ।

८१.

प्रस्तार्दाताको छिौटः (१) प्रस्तार्को छिौट गिव गुणस्ति ि लागत हर्नध अपिाइएको
िएमा मूल्याङ्कि सनमनतले दे िाय बमोशजम प्राहर्नधक ि आनथवक प्रस्तार्को मूल्याङ्कि गिी
सफल प्रस्तार्दाताको छिौट गिुव पिेछः–
(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 ।
उदाििणः (१) प्राहर्नधक प्रस्तार्लाई छु ट्याइएको कुल अङ्क िाि  ८०
निधावरित उतीणावङ्क ल्याउिे क, ख ि ग प्रस्तार्दाताले प्राहर्नधक प्रस्तार्मा
पाएको अङ्कः–
क  ९०
ख  ८५
ग  ८०
उपयुि
व
अङ्कको आधािमा प्राहर्नधक प्रस्तार्मा पाउिे अङ्क गणिा गिे
तरिकाः–
क  ९० − ८०  ७२
१००
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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 िकमः–
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

तरिकाः–

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 हर्र्िणः–

प्रस्तार्

प्राहर्नधक

आनथवक

दाता

प्रस्तार्को खुद

प्रस्तार्को खुद

प्राप्ताङ्क

प्राप्ताङ्क
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क

७२

१८.६६

९०.६६

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 न्यूि लागत हर्नध अपिाइएको िएमा मूल्याङ्कि
सनमनतले ऐिको दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ि (घ) बमोशजम प्राहर्नधक प्रस्तार्मा
सफल िुि निधावरित न्यू ितम 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 ।
(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 ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
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(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 अनधकािीः



प्रस्तार् स्र्ीकृत गिे अनधकाि दे िायका अनधकािीलाई
(क)



(१) दे िायको पिामिव सभबन्धी

िुिेछः

दि लाख रूपैयााँसभमको िाजपत्राहङ्कत तृतीय श्रे णीको कायावलय
प्रमुख,

(ख)

पचास लाख रूपैयााँसभमको िाजपत्राहङ्कत दद्वतीय श्रे णीको कायावलय
प्रमुख,

(ग)

तीि किोि रूपैयााँसभमको िाजपत्राहङ्कत प्रथम श्रे णीको कायावलय
प्रमुख,

(घ)

तीि किोि रूपैयााँिन्दा 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 सक्िेः (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 ।



चौथो 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 हर्नधः दे िायको अर्स्थामा कुिै पिामिवदातालाइ

हर्िेषज्ञता ि योग्यताको आधािमा



नियुि गिव सहकिेछः–
(क)

कुिै काम गिव उच्चस्तिको हर्िेषज्ञता आर्श्यक पिे मा र्ा,

(ख)

पिामिव छोटो समयको लानग आर्श्यक पिे मा र्ा पिामिवदाता नियुि गिे
समय न्यू ि ि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 व्यर्स्थाः



(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 लेशखएको िए तापनि पचास



लाख रूपैयााँसभमको एक्सिे , इनसजी, औषनधजन्य मालसामाि, िोगको निदाि तथा उपचािको



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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लानग प्रयोग िुिे स्र्ास््य सभबन्धी उपकिणिरू खरिद गदाव नसलबन्दी दििाउपत्र आह्वाि
गिी खरिद गिव सहकिेछ ।
(२) नसलबन्दी दििाउपत्रको फािाममा सार्वजनिक निकायले ऐिको दफा ४० को
उपदफा (२) मा उशल्लशखत कुिाको अनतरिि दे िायका कुिा उल्लेख गिुव पिेछः–
(क)

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

(ख)

नसलबन्दी दििाउपत्रदाताको योग्यता (निमावण खरिद बािे क)

(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 उल्ले ख गिुव पिेछः—
(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
उल्ले ख ि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 गर्र्िेछ ।



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 न्यूितम



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 िुिेछः–
(क)

छिौट िएको नसलबन्दी दििाउपत्रदाताले खरिद सभझौता िगिे मा,

(ख)

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

(ग)
(१४)

ऐिको दफा ६२ बमोशजमको आचिण हर्परित काम गिे मा ।

नसलबन्दी

दििाउपत्र

सभबन्धी

उशल्लशखत 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 व्यर्स्थाः

(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 छः–


(क) पााँच लाख रूपैयााँसभम लागत अिुमाि िएको निमावण कायव,
मालसामाि र्ा पिामिव सेर्ा,

(ख)

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



(१क) यस नियमार्लीमा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेशखएको िए तापनि बीस लाख



रूपैयााँसभमको औषनधजन्य मालसामाि र्ा िेपालमा उत्पाददत पन्र लाख रूपैयााँसभमको
मालसामाि त्यस्तो मालसामािको उत्पादकले िाहियस्तिको समाचािपत्रमा सूचिा प्रकािि
गिी तोकेको नबिी मूल्यमा सोझै खरिद गिव सहकिेछ । यसिी सौझै खरिद गदाव
उपल्ध ि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 लेशखएको ि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 ि ।


(१ग) यस नियमार्लीमा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेशखएको िए तापनि िेपाल

ु को सिकाि र्ा अन्तिा्वहिय
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 ।



तेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।



चौथो सं िोधिद्वािा शझहकएको ।



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
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(१घ) यस नियमार्लीमा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेशखएको ि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 लेशखएको िए तापनि कुिै सार्वजनिक



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



दे िायका ितविरु पूिा गिे को उत्पादकबाट गिुव पिेछः–
(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
र्ा गिाउि सक्िेछ । त्यसिी पिीिण गदाव लागत अस्र्ािाहर्क िएको पाइएमा त्यस्तो
उद्योगलाई कालोसूचीमा िाख्न सहकिेछ ।
(३घ) यस नियमार्लीमा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेशखएको िए तापनि िेपाल



सिकािले िेपाल िाजपत्रमा सूचिा प्रकािि गिी स्र्दे िी घिे ल ु उद्योग ििी तोहकददएको



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।



तेस्रो सं िोधिद्वािा थप ।
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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 सेर्ा 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
बािे क अन्य खण्िको अर्स्थामा गरिएको सोझै खरिदको िकमा सार्वजनिक निकायले
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 ।



तेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
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८६.

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

खरिद गिुव पिे मालसामाि िण्िािमा मौज्दात िए र्ा ििएको,

(ख)

प्रस्ताहर्त निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, पिामिवदाता र्ा सेर्ा
प्रदायकसाँग

खरिद

सभझौता

बमोशजमको

कायवसभपादि

गिव

आर्श्यक योग्यता िए र्ा ििएको,
(ग)

प्रस्ताहर्त निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, पिामिवदाता र्ा सेर्ा
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 सक्िेः 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 ।



८७क. खरिद सभबन्धी अन्य व्यर्स्थाः (१) ऐिको दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ि (ख)
अिुसाि खरिद गदाव िेपाल सिकाि ि दातृपि बीच िएको सभझौता बमोशजमको दातृ



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
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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 ि स्र्ीकृनतः (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 पिेछः–
(क)

प्रमुख शजल्ला अनधकािी

(ख)

प्रमुख, कोष तथा लेखा 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
निकायको प्रमुख

–सदस्य–सशचर्
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(३) 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 ।
(४) सार्वजनिक निकायले उपनियम (३) बमोशजम लागत अिुमाि स्र्ीकृत िएको
जािकािी तालुक कायावलय, िेत्रीय प्रिासि कायावलय ि सार्वजनिक खरिद अिुगमि
कायावलयमा सात ददिनित्र पठाउिु पिेछ ।

८९.

िािि खरिद बन्दोबस्त गिेः (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 पिेछः–
(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 पिेछः–
(क) नसलबन्दी दििाउपत्र फािाम र्ा बोलपत्र सभबन्धी कागजातको नबिी
सभबशन्धत सुििा निकाय, शजल्ला प्रिासि कायावलय ि कोष तथा लेखा
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 उल्लेख
गिुव पिेछ ।
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(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 अनिलेख िाख्नु पिेछ ।
(च) सभबशन्धत

सुििा

निकायले

आफ्िो

कायावलयमा

प्राप्त

िुि

आएका

नसलबन्दी दििाउपत्र र्ा बोलपत्र त्यस्तो नसलबन्दी दििाउपत्र र्ा बोलपत्र
पेि गिे अशन्तम नमनत ि समयको लगत्तै पनछ नसलबन्दी दििाउपत्र
फािाम र्ा बोलपत्र सभबन्धी कागजातमा उशल्लशखत समयमा खोल्िु
पिेछ ।
स्पष्टीकिणः 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 ।


तेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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(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 उपल्ध 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 ।
(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 पिेः िािि 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 टुङ्गो िलागे सभम तालुक


चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
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कायावलयको निदे ििको लानग लेखी पठाई तालुक कायावलयबाट निदे िि िए बमोशजम
िािि खुर्ाउिु पिेछ ।

९१.

नििीिण गिव सक्िेः (१) आपूनतवकतावले सभझौता अिुसािको गुणस्तिको िािि उपल्ध
गिाए िगिाएको सभबन्धमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखले आर्श्यकतािुसाि नििीिण गिव
सक्िेछ ि सभझौता अिुसािको गुणस्तिको िािि उपल्ध ि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 िुिे ्याज
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 पिेः (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 लेखा
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 पुिः ददि सक्िेछ
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ि 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 सहकिेः सभबशन्धत केन्रीय कायावलयले िाििको सट्टा
िगद उपल्ध 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 व्यर्स्थाः (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 पिेछः–
(क)

शजल्ला प्रिासि कायावलय,

(ख)

शजल्ला हर्कास सनमनत, ि

(ग)

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायावलय ।

(२) उपनियम (१) बमोशजमको सूचिामा सार्वजनिक निकायले दे िायका कुिा
खुलाउिु पिेछः–
(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,
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(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 न्यूितम हर्र्िण,

(च)

प्रस्तार् दाशखला गिे स्थाि ि अशन्तम नमनत,

(छ)

घि जग्गाको िािा ि ुिािीका ितविरु ि कि कट्टीको हर्षय, ि

(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 िििेछः–
(क) प्रमुख शजल्ला अनधकािी,

– अध्यि

(ख) प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायावलय,

– सदस्य



(ग) शजल्ला समन्र्य सनमनतले तोकेको प्राहर्नधक,

(घ) घि जग्गा िािामा नलिे सार्वजनिक निकायको प्रमुख

– सदस्य
– सदस्य

(ङ) प्रमुख शजल्ला अनधकािीले तोकेको शजल्ला प्रिासि
कायावलयको कमवचािी (उपल्ध िए सभम अनधकृतस्ति) – सदस्य–सशचर्
(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 गिेछः–



(क)

घि जग्गा ििेको स्थाि ि बाटोको सुहर्धा,

(ख)

घि जग्गाको बिार्ट ि िेत्रफल,
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(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 ।

९५.

सेर्ा किािमा नलिे सभबन्धी कायवहर्नधः (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 ।
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(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 सेर्ा 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 सक्िेछः–
(क)


शजल्ला प्रिासि कायावलय,

(ख) शजल्ला समन्र्य सनमनत,

(ग)

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायावलय ।

(४) उपनियम (३) बमोशजमको सूचिामा सार्वजनिक निकायले दे िायका कुिा
खुलाउिु पिेछः–
(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,

(ङ)

प्रस्तार् दाशखला गिुव पिे अशन्तम नमनत ि स्थाि,

(च)

सेर्ा िुल्क ि ुिािीका ितव ि कि कट्टीको हर्षय, ि

(छ)

अन्य आर्श्यक कुिा ।

(५) सार्वजनिक निकायले भयादनित्र प्राप्त िएका प्रस्तार् नियम ५९ बमोशजम
खोली प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् मूल्याङ्कि गिुव पिेछ ।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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(६) सार्वजनिक निकायले उपनियम (५) बमोशजम प्रस्तार् मूल्याङ्कि गदाव
उपनियम (२) बमोशजमको कायव िेत्रगत ितव पूिा गिी सबैिन्दा घटी सेर्ा िु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 लेशखएको िए तापनि निजामती सेर्ा

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

९६.

मालसामाि ममवत सभिाि गिे, गिाउिे कायवहर्नधः (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 ।
(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 ।



पहिलो सं िोधिद्वािा थप ।

98
343

www.lawcommission.gov.np

(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 अनिलेख िा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 लेशखएको िए तापनि आफ्िै र्कविप र्ा
ममवत केन्र िएको निकायले ममवत कायव अनिलेख फािाममा (जब कािव) िे किव िाखी
ममवत पिात् लागत स्र्ीकृत गिव सक्िेछ ।

९७.

उपिोिा सनमनत र्ा लािग्रािी

समुदायबाट काम गिाउिे कायवहर्नधः

(१)



यस

नियमार्लीमा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेशखएको ि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 र्ा लािग्रािी
समुदायबाट गिाउि र्ा प्राप्त गिव सहकिेछ ।
(१क) उपनियम (१) मा उशल्लशखत





किोि रुपैयााँसभमको लागत अिुमािमा

मूल्य अनिर्ृहद्ध कि, ओिििे ि कशन्टजेशन्स िकम ि जिसििानगताको अंि समेतको िकम
समार्ेि िुिेछ ।
(२) उपनियम (१) को प्रयोजिको लानग सभबशन्धत काम र्ा सेर्ाको प्रकृनत,
परिमाण, लाग्िे िकम, उपिोिा सनमनत र्ा लािग्रािी समुदायले व्यिोिे र्ा व्यिोिुव पिे
िकम ि अन्य आर्श्यक कुिािरु खुलाई सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सूचिा प्रकािि
गिी प्रस्तार् माग गिव र्ा त्यस्तो सनमनत र्ा समुदाय आफैंले प्रस्तार् र्ा निर्ेदि पेि गिव
सक्िेछ ।



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।



तेस्रो सं िोधिद्वािा थप ।
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(३) उपनियम (२) बमोशजमको प्रस्तार् र्ा निर्ेदि प्राप्त िएपनछ सभबशन्धत
सार्वजनिक निकाय ि त्यस्तो उपिोिा सनमनत र्ा लािग्रािी समुदायले आर्श्यकतािुसाि
छलफल, र्ाताव र्ा निमावण स्थलको भ्रमण गिी त्यस्तो काम र्ा सेर्ाका सभबन्धमा खरिद
सभझौता गिुव पिेछ । त्यस्तो सभझौतामा दे िायको कुिािरु उल्लेख गिुव पिेछः–
(क)

निमावण कायव र्ा सेर्ाको प्रकृनत, परिमाण, लागत अिुमाि, उपिोिा
सनमनत र्ा लािग्रािी समुदायले 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 र्ा लािग्रािी समुदायले
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 उपल्ध
गिाउिे, सुपरिर्ेिण, गुणस्ति नियन्त्रण गिे,

(ग)

निमावण कायव र्ा सेर्ा सार्वजनिक निकाय ि उपिोिा सनमनत र्ा
लािग्रािी समुदायको सििानगतामा सभपन्न र्ा उपल्ध िुिे,

(घ)

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

(ङ)

सार्वजनिक निकायले उपिोिा सनमनत र्ा लािग्रािी समुदायलाई
उपल्ध गिाइिे पेश्की िकम,

(च)

सभपन्न निमावण कायव र्ा सेर्ाको ि ुिािीको ितव ि तरिका, ि

(छ)

अन्य आर्श्यक कुिािरु ।

(४) उपिोिा सनमनत र्ा लािग्रािी समुदायलाई निमावण कायव र्ा सेर्ाको काम
ददं दा उपनियम (३) को खण्ि (ख) बमोशजमको लागत अिुमािमा ििेको मूल्य अनिर्ृहद्ध
कि, ओिििे ि कशन्टन्जेन्सी िकम ि जिसििानगताको अंि कट्टा गिे ि मात्र ि ुिािी ददिु
पिेछ ।



पााँचौं सं िोधिद्वािा थप ।
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(५) उपनियम (३) बमोशजम खरिद सभझौता िएपनछ सार्वजनिक निकायले त्यस्तो
सनमनत र्ा समुदायलाई 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 र्ा लािग्रािी समुदायले ििे क हकस्ताको कामको प्राहर्नधक
मूल्याङ्कि, नबल, ििपाईव ि खर्र्चव प्रमाशणत गिे अन्य कागजात त्यस्तो सनमनत र्ा समुदायको
बैठकबाट अिुमोदि गिाई सभबशन्धत सार्वजनिक निकायमा पेि गिुव पिेछ ।


(७) उपिोिा सनमनत र्ा लािग्रािी समुदायले आफूले प्रत्येक हकस्तामा गिे को

खचवको सूचिा सार्वजनिक स्थािमा टााँस गिुव पिेछ ि आफूले गिे का कामकािबािीको
सभबन्धमा सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले तोकेको प्रहिया बमोशजम तोकेको
अर्नधनित्र सामाशजक ले खापिीिण गिुप
व िेछ ।
(८) सार्वजनिक निकायले उपिोिा सनमनत र्ा लािग्रािी समुदायलाई सभबशन्धत
कामको लानग प्राहर्नधक सियोग उपल्ध गिाउि िसक्िे िएमा सो कामको लानग
आर्श्यक प्राहर्नधक जििशि सो सनमनत र्ा समुदाय आफैले किािमा नियुि गिव
सक्िेछ । त्यसिी नियुि गरिएको प्राहर्नधकलाई ददिु पिे पारिश्रनमक सार्वजनिक
निकायले कट्टा गिे को कशन्टन्जेन्सीबाट ि ुिािी गिुव पिेछ । ति त्यस्तो पारिश्रनमक
लागत अिुमािको तीि प्रनतित िन्दा बढी िुिे छै ि ।
(९) उपिोिा सनमनत र्ा लािग्रािी समुदायबाट सञ्चानलत िुिे निमावण कायवमा
लोिि, एक्सािेटि, िोलि, िोजि, ग्रेिि हर्टुनमि निस्रीव्युटि, हर्टुनमि ्र्ाइलि जस्ता िेिी
मेिीििरु प्रयोग गिव सहकिे छै ि ।


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 र्ा लािग्रािी समुदायसाँग िएको सभझौता िद्द
गरििेछ ।



पााँचौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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(१०) उपिोिा सनमनत र्ा लािग्रािी समुदायले पाएको काम आफैले सभपन्न गिुव
पिेछ ि कुिै निमावण व्यर्सायी र्ा सब–कन्रयाक्टिबाट गिाउि सहकिे छै ि । कुिै
कािणर्ि सो सनमनत र्ा समुदाय आफैले समयमा सो काम सभपन्न गिव िसक्िे िएमा सो
कुिाको सूचिा सार्वजनिक निकायलाई ददिु पिेछ । त्यसिी सूचिा प्राप्त िए पनछ
सार्वजनिक निकायले सो सभबन्धमा आर्श्यक जााँच गिी सो सनमनत र्ा समुदायसाँग िएको
सभझौता तोिी बााँकी काम ऐि ि यस नियमार्ली बमोशजम गिाउिु पिेछ ।


(११)

उपिोिा

सनमनत

र्ा

लािग्रािी

समुदायले

निमावण

कायव

सभपन्न

गिीसकेपनछ 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 र्ा लािग्रािी समुदायलाई िै िस्तान्तिण गिुव पिेछ ।
(१३) उपिोिा सनमनत र्ा लािग्रािी समुदायले 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 । त्यस्तो िकम असुल उपि गिे कायवमा त्यस्तो निकायलाई सियोग पुि ्याउिु
सभबशन्धत प्रमुख शजल्ला अनधकािीको कतवव्य िुिेछ ।


(१३क) उपिोिा सनमनत र्ा लािग्रािी समुदायले प्राप्त गिे को कुिै काममा

निमावण व्यर्सायीलाई सं लग्ि गिाइएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले उि उपिोिा
सनमनत र्ा लािग्रािी समुदायसाँग िएको सभझौता िद्द गिी त्यस्तो उपिोिा समनमनत र्ा
लािगा्ििी समुदायलाई िहर्ष्यमा त्यस्तो हकनसमको कुिै का मगिव िददिे अनिलेख िाखी
सो काम गिव निमावण व्यर्सायीलाई कालो सूचीमा िाख्न सार्वजनिक खरिद अिुगमि
कायावलयमा नसफारिस गिुव पिेछ ।



पााँचौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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(१४) यस नियम बमोशजम उपिोिा सनमनत र्ा लािग्रािी समुदायबाट काम
गिाउाँदा सार्वजनिक निकायले दे िायका हर्षयका सभबन्धमा अपिाउिु पिे कायवहर्नध
सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले निधाविण गिव सक्िेछः–
(क)

श्रममूलक कामको निधाविण,

(ख)

उपिोिा सनमनत र्ा लािग्रािी समुदायको गठि हर्नध ि काम,
कतवव्य ि अनधकाि,

(ग)

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

(घ)

आभदािी खचवको अनिलेख िाख्ने,

(ङ)

काम र्ा सेर्ाको सुपरिर्ेिण ि अिुगमि,

(च)

निमावण कायवको फिफािक ि जााँचपास, ि

(छ)

अन्य आर्श्यक कुिािरु ।

(१५) उपिोिा सनमनत र्ा लािग्रािी समुदायले 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 ।

९८.

अमाितबाट निमावण कायव गिाउिेः (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 उपल्ध गिाई ज्यालामा ददि सहकिेछ ।
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९९.

गैि सिकािी सं स्थाबाट काम गिाउिे सभबन्धी व्यर्स्थाः (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 पिेछः–



(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 ।



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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(५) मूल्याङ्कि सनमनतले उपनियम (१) बमोशजमको कायविेत्रगत ितव पूिा गिी
न्यू ितम ि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 लेशखएको ि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
पुििार्लोकि सभबन्धी व्यर्स्था
१००. सार्वजनिक निकायको प्रमुख समि ददइिे निर्ेदिमा खुलाउिु पिे कुिाः

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 िुि ु पिेछः—
(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 ।

छै ठौं सं िोधिद्वािा थप ।
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१०१.िकमको िदः (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 पिेः

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 पिेछः
(क)

िैशिक योग्यता ि सभबशन्धत िेत्रको अिुिर् लगायतका व्यशिगत
हर्र्िण,

(ख)

कुिै व्यापाि व्यर्सायमा सं लग्ि िए सो को हर्र्िण,

(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 कुिाः (१)

........



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

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







छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
आठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
तेस्रो सं िोधिद्वािा शझहकएको ।
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(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 सेर्ा
प्रदायक,

(ङ)

निर्ेदकले खरिद सभझौता पाउिु पिे त्यगत तथा कािूिी
आधाि,

(च)

खरिद सभझौता प्राप्त गिेले 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
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 चािेमा सो सभबन्धी कािण ि
निर्ेदकले पुििार्लोकि सनमनत समि सुिर्
आधाि त्यस्तो निर्ेदिमा खुलाउिु पिेछ ।

१०४. जमाित िाख्नु पिेः (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 ि्बे ददि मान्य अर्नध िएको बैङ्क जमाित पेि गिुव पिेछ ।


आठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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(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

तरिकाः

(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 ि ।


(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 कुिाः (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 संलग्ि गिुव पिेछ ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
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(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 सुिर्ाईः (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 अनिलेखः पुििार्लोकिको सभबन्धमा सार्वजनिक निकाय,
पुििार्लोकि सनमनत र्ा अन्य निकायबाट िएको निणवय ि त्यस्तो निणवयको सभबन्धमा
अपिाइएको उपचािात्मक कदमिरुको अनिले ख सभबशन्धत सार्वजनिक निकायले



िाखी

त्यसको जािकािी प्रत्येक र्षव सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयलाई ददिु पिेछ ।

परिच्छे द – ११
खरिद सभझौता सभबन्धी व्यर्स्था
१०९. बजेट संकेत उल्लेख गिुव पिेः सार्वजनिक निकायले खरिद सभझौतामा बजेट सं केत
उल्ले ख गिुव पिेछ ।

११०. सभझौता गिव कायवसभपादि जमाित पेि गिुव पिेः (१) स्र्ीकृत बोलपत्रको बोलपत्रदाताले
ऐिको दफा २७ को उपदफा (४) बमोशजम कायवसभपादि जमाित पेि गदाव बोलपत्र



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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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 व्यर्स्था िएकोमा बािेक
कायवसभपादि

जमाितको

मान्य

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. सम्झौता गिव िेनिट लाईिको सुहर्धाको हर्र्िण पेि गिुव पिेः दुई किोि रुपैयााँिन्दा
बढीको निमावण कायवसाँग सभबशन्धत खरिद सभझौता गदाव स्र्ीकृत िएको बोलपत्रदाताले
सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले निधाविण गिे को ढााँचामा िेनिट लाईिको सुहर्धा
प्राप्त िएको हर्र्िण पेि गिुव पिेछ ।

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

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

(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 लेखा (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 पिेः (१) खरिद सभझौतामा अन्यथा व्यर्स्था िएकोमा बािे क दि लाख
रुपैं यााँ िन्दा बढी मूल्यको निमावण कायव गिे निमावण व्यर्सायीले दे िायको कुिाको बीमा
गिाउिु पिेछः–
(क)

निमावण सामग्री, प्रयोग गरििे मेशिि, औजाि र्ा प्लाण्ट लगायत निमावण
कायवको पूणव प्रनतस्थापि खचव,
स्पष्टीकिणः 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 दाहयत्र्िरुः–
(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 लेशखएको ि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 सैनिक िा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 अं िको 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 पिेछः—
(क) कुिै व्यशिलाई चोटपटक लागेमा र्ा निजको मृत्यु िएमा, र्ा
(ख) निमावण कायवमा बािेक कायव सञ्चालि ि सभपन्नको नसलनसलामा कुिै
सभपशत्तमा िएको िानि िोक्सािी ।
(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 ्यिोिे 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
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ु ािी िुिे 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 ि ुिािी ि फर्यौयौट गिे व्यर्स्थाः



(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 सेर्ा प्रदायकले
सार्वजनिक निकायलाई नियनमत रूपमा उपल्ध गिाउिु पिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम पेश्की ददाँदा आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा



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



छै ठौं सं िोधिद्वािा थप ।
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(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 ्याज समेत असुल उपि गिुव
पिेछ ।
(७) कुिै सार्वजनिक निकायले प्रनततपत्रद्वािा मालसामाि शझकाउाँदा आफ्िो
कायावलयमा मालसामाि प्राप्त िएको नमनतले तीस ददिनित्र प्रनततपत्र खोलेको पेश्की िकम
फर्यौयौट गिुव पिेछ ।
(८) मालसामाि उपल्ध गिाउिे सभबशन्धत आपूनतवकतावबाट मालसामाि उपल्ध
िुि िसकेकोमा र्ा मालसामाि उपल्ध गिाउि निधावरित समयनित्र मालसामाि प्राप्त िुि
िसकेमा साधािणतया प्रनततपत्र िद्द गिुव पिेछ ि सो र्ापत बैङ्कमा जभमा िएको िकम
हफताव नलई प्रनततपत्र खोलेको पेश्की िकम फर्यौयौट गिुव पिेछ ।

११४. हप्रनसपमेन्ट नििीिणः (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 ।

११५. मालसामािको नििीिण ि स्र्ीकृनतः (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 ।


तेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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(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
उल्ले ख गिुव पिेछ ि त्यस्तो प्रनतर्ेदिलाई सार्वजनिक निकायले खरिद कािबािीको
अनिले खको 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 ।
(८) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेशखएको ि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 गिेः (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
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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 प्रनतर्ेदिः (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 उल्ले ख िुि ु 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,
(घ) सभपन्न निमावण कायव, प्राप्त मालसामाि र्ा सेर्ा स्र्ीकृत िएको नमनत ।
(३) उपनियम (२) बमोशजमको प्रनतर्ेदि तयाि िएपनछ सार्वजनिक निकायले
आर्श्यक प्रहिया पूिा गिी ि ुिािीको लानग सभबशन्धत आनथवक प्रिासि िाखा र्ा
निकायमा अहर्लभर् ले खी पठाउिु पिेछ ।
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(४) यस नियममा जुिसुकै कुिा लेशखएको ि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 कायवहर्नधः (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 िुि ु पिेछः
(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, ि
(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 िुि ु
पिेछः
(क) मालसामाि र्ा अन्य सेर्ाको ड्रईङ, निजाईि तथा स्पेनसहफकेिि आदद
बदल्िु पिे र्ा िपिे ि बदल्िु पिे िएमा त्यस्तो मालसामाि र्ा सेर्ाको
आधाििूत प्रकृनत र्ा िेत्र परिर्तवि िुिे र्ा ििुिे कुिा,



छै ठौं सं िोधिद्वािा थप ।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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(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 िुि ु पिेछः
(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 ।

११९. मूल्य समायोजिः (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
उल्ले ख गिुव पिेछः–
(क)

मूल्य समायोजि गिे अर्स्था,

(ख)

निधाविण गिे सूत्र,
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यस खण्ि बमोशजम सूत्र निधाविण गदाव सभपन्न िएको काममा लागेको श्रम, सामग्री
ि उपकिणिरुको मात्र मूल्य समायोजि िुिे गिी सूत्र 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)

मूल्य सूची उल्लेख गिव प्रयोग गरििे मुरा ि ि ुिािी ददि प्रयोग
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 न्यूितम 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 ।

१२०. खरिद सभझौताको अर्नध थप गिव सहकिेः (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
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खरिद सभझौताको भयाद सहकिु कभतीमा



एक्काईस ददि अगार्ै सभबशन्धत सार्वजनिक

निकायमा अर्नध थपको लानग निर्ेदि ददिु पिेछ ।


(१क) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुिा लेशखएको िए तापनि यो उपनियम

प्रािभि िुि ु अशघ िएका खरिद सभझौताको िकमा सभबशन्धत निमावण ्यर्सायी,
आपूनतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा पिामिवदाताले यो उपनियम प्रािभि िएको एक्काईस ददि नित्र
भयाद थपको लानग निर्ेदि ददिु पिेछ ।


(१ख) उपनियम (१क) मा जुिसुकै कुिा लेशखएको िए तापनि सो उपनियम

बमोशजमको भयाद नित्र कुिै कािणर्ि भयाद थपको लानग निर्ेदि ददि िसकेका
सभबशन्धत निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा पिामिवदाताले यो उपनियम
प्रािभि िएको पन्र ददिनित्र भयाद थपको लानग निर्ेदि ददि सक्िेछ ।


(१ग) उपनियम (१क) ि (१ख) मा जुिसुकै कुिा लेशखएको िए तापनि यो

उपनियम प्रािभि िुि ु अशघ भयाद समाप्त िई कुिै कािणर्ि त्यस्तो भयाद नित्र भयाद
थपको लानग निर्ेदि ददि िसकेको सभबशन्धत निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ा प्रदायक
र्ा पिामिवदाताले यो उपनियम प्रािभि िएको नमनतले एक्काइस ददि नित्र भयाद थपको
लानग निर्ेदि ददि सक्िेछ ।
(२)


उपनियम (१), (१क), (१ख) र्ा (१ग) बमोशजम निर्ेदि प्राप्त िएपनछ

सभबशन्धत अनधकाि प्राप्त अनधकािीले सो सभबन्धमा आर्श्यक जााँचबुझ गिव र्ा गिाउि
सक्िेछ । त्यसिी जााँचबुझ गदाव र्ा गिाउाँदा निजले दे िायका कुिा हर्चाि गिुव पिेछः–
(क) सभबशन्धत निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा पिामिवदाताले
खरिद सभझौता बमोशजमको काम समय मै सभपन्न गिव िि मग्दुि प्रयास
गिे को नथयो र्ा नथएि,



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।



िर्ौं सं िोधिद्वािा थप ।



दिौ सं िोधिद्वािा थप ।



दिौ सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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(ख) सभबशन्धत

सार्वजनिक

निकायले

निमावण

व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ा

प्रदायक र्ा पिामिवदातालाई सभझौता बमोशजम उपल्ध गिाउिु पिे कुिा
उपल्ध गिाएको नथयो र्ा नथएि,




.......

(ख१) ऐिको दफा ६७क. बमोशजम कागजात शझकाएको कािणबाट काममा
हढलाइ िएको िो र्ा िोइि, ि
(ग) काबु बाहििको परिशस्थनतको कािणबाट काममा हढलाई िएको िो र्ा
िोइि ।



(३) उपनियम (२) बमोशजम जााँचबुझ गदाव निर्ेदिमा भयाद थप गिवको लानग

खुलाइएको कािण खरिद सभझौता बमोशजम मिानसब दे शखएमा सोको कािण खुलाई िुरु
सभझौता अर्नधको पन्र प्रनतित सभमको अर्नधसभमको भयाद थप गिुव पिे िएमा
बोलपत्र स्र्ीकृत गिे अनधकािीले ि सो िन्दा बढी पच्चीस प्रनतित अर्नधसभमको भयाद
थप गिुव पिे िएमा हर्िागीय प्रमुखले थप गिव सक्िेछ ।
(४) उपनियम (३) मा उशल्लशखत अर्नध िन्दा बढी अर्नधको भयाद थप



गिुप
व िे मिानसब कािण िएमा



सभबशन्धत मन्त्रालय र्ा निकायको सशचर्ले थप गिव

सक्िेछ ।
(५) उपनियम (३) ि (४) बमोशजमको भयाद थप सभबन्धी निणवय सभझौता



अर्नधनित्रै गरिसक्िु पिेछ ।
(६) यस नियममा जुिसुकै कुिा लेशखएको िए तापनि िुरु सभझौताको पचास



प्रनतितिन्दा बढी िुिे गिी भयाद थप गिव पाइिे छै ि ।
ति



सं र्त् २०७७ साल बैिाख १५ गते अशघ खरिद सभझौता िई कायव सभपन्न

िुि िसकी उपनियम (१क), (१ख) र्ा (१ग) बमोशजम भयाद थपको लानग निर्ेदि
पिे का सभझौताको िकमा प्राहर्नधक प्रनतर्ेदि समेतका आधािमा कायव प्रगनत ि बााँकी
कायवको हर्श्लेषण गिी भयाद थप गदाव सभझौता बमोशजम कायव सभपन्न िुि सक्िे दे शखएमा


चौथो सं िोधिद्वािा शझहकएको ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।



छै ठौं सं िोधिद्वािा थप ।

 सातौ सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।


दिौ सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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सार्वजनिक निकाय र्ा आयोजिालाई थप आनथवक व्ययिाि िपिे

गिी यो उपनियम

प्रािभि िएपनछ सभबशन्धत मन्त्रालय र्ा निकायको हर्शिष्ठ श्रे णी र्ा सो सििको
अनधकृतले निणवय नमनतले बढीमा एक र्षवको लानग भयाद थप गिव सक्िेछ । यसिी
भयाद थप गरिएको अर्नधनित्र समेत सभझौता बमोशजम काम सभपन्न िगिेको िकमा
कायव सभपादि जमाित तथा अन्य कुिै जमाित र्ा धिौटी िाखेको िए सो समेत जफत
गरििेछ ि त्यसिी काम सभपन्न ििएको कािणबाट िुि गएको िािी िोक्सािी समेत
प्रचनलत कािूि बमोशजम असुल उपि गरि निजलाई कालो सूचीमा िाखी प्रचनलत कािूि
बमोजम कािबािी गरििेछ ।

(६क)

उपनियम

(६)

को

प्रनतबन्धात्मक

र्ाक्यांि

बमोशजम

भयाद

थप

सभबन्धमा निणवय गदाव उपनियम (१क) र्ा (१ख) बमोशजम निर्ेदि पिी निणवय िुि
बााँकी ििे का निर्ेदिको िकमा यो उपनियम प्रािभि िएको नमनतले तीस ददि नित्र ि
उपनियम (१ग) बमोशजम पिे को निर्ेदिको िकमा त्यसिी निर्ेदि ददि पाउिे अर्नध
समाप्त िएको नमनतले साठी ददिनित्र गरिसक्िु पिेछ ।
ति उपनियम (६) को प्रनतबन्धात्मक र्ाक्यांि बमोशजम एक पटक भयाद थप
सभबन्धमा

निणवय

िई

सकेका

निमावण

व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ा

प्रदायक

र्ा

पिामिवदाताको िकमा यो नियम बमोशजम पुिः भयाद थप िुिे छै ि ।


(६ख) यस नियमार्लीमा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेशखएको िए तापनि उपनियम

(६क) बमोशजम भयाद थप गदाव पूर् व निधावरित िनतपूनतव नलइिे छै ि ।
ति यसिी थहपएको भयादनित्र समेत सभझौता बमोशजमको काम सभपन्न ििएमा
भयाद थप िुि ु िन्दा पहिले दे शख िै लागू िुिे गिी पूर् व निधावरित िनतपूनतव नलइिेछ ।


(६ग) उपनियम (४) र्ा (६) बमोशजम थहपएको अर्नधमा समेत हर्िेष

परिशस्थनत र्ा अन्य मिानसब कािणले सभझौता बमोशजमको काम सभपन्न िुि िसकेमा ि
त्यस्तो काम सभपन्न िुिे सुनिशितता दे शखएमा सार्वजनिक निकायलाई थप आनथवक िाि
िपिे गिी िेपाल सिकाि, मशन्त्रपरिषद्ले आर्श्यक भयाद थप गिव सक्िेछ ।



िर्ौं सं िोधिद्वािा थप ।



दिौ सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।



िर्ौं सं िोधिद्वािा थप ।
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(६घ) निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ाप्रदायक र्ा पिामिवदाताको लापिर्ािी

र्ा निजकै कािणले समयमा काम सभपन्न िुि िसकी उपनियम (६ग) बमोशजम भयाद
थप गिुव पिे अर्स्थामा भयाद थपको निणवय िएको नमनतदे शख सो सभझौता बमोशजमको
काम सभपन्न िगिे सभम त्यस्तो निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ाप्रदायक र्ा पिामिवदाता
ियााँ खरिद कायवमा सििागी िुि सक्िे छै ि ।


(६ङ) उपनियम (६घ) को प्रयोजिको लानग सभबशन्धत सार्वजनिक निकायले

त्यसिी भयाद थप गरिएको व्यिोिा सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयमा लेखी पठाउिु
पिेछ ि सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले त्यस्तो निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव,
सेर्ाप्रदायक र्ा पिामिवदातालाई ियााँ खरिद कायवमा सििागी िुि िोक लगाएको सूचिा
प्रकािि गिुव पिेछ ।


(६च) यस नियम बमोशजम भयाद थपको कािबािी प्रहिया समयमा िटुङ्खग्याउिे

ि भयाद थप िएका निमावण कायवको दै निक कायव प्रगनतको अिुगमि, मूल्याङ्कि ि कािबािी
समयमै िगिे सभबशन्धत पदानधकािी र्ा कमवचािीलाई प्रचनलत कािूि बमोशजम कािबािी
िुिेछ ।


(७) उपनियम (३), (४) ि (६) र्ा ( ६ग ) बमोशजम भयाद थप ििएमा सो

सभझौता अन्त्य

गिुव पिेछ ।

१२१. पूर् व निधावरित िनतपूनतवः खरिद सभझौतामा पूर् व निधावरित िनतपूनतवका सभबन्धमा दे िायको
व्यर्स्था गिव सहकिेछः–
(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



िर्ौं सं िोधिद्वािा थप ।



छै ठौं सं िोधिद्वािा थप ।



िर्ौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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िे लचेिर्र्याई िि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 ।

१२२. नबल र्ा नबजकमा उल्लेख िुि ु पिे कुिाः (१) निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ा प्रदायक
र्ा पिामिवदाताले यस नियम बमोशजम ि ुिािीको लानग पेि गिे िनिङ नबल र्ा अन्य
कुिै नबल नबजकमा कभतीमा दे िायका कुिा उल्लेख गिुव पिेछः–
(क)

नबल र्ा नबजकको नमनत,

(ख)

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

(ग)

खरिद सभझौता,

(घ)

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

(ङ)

नसपमेन्ट तथा ि ुिािीको ितव,

(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 ।
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१२३. नबल र्ा नबजकको ि ुिािीः (१) खरिद सभझौता अिुसाि सार्वजनिक निकायले िनिङ नबल
र्ा अन्य कुिै नबल नबजकको ि ुिािी गदाव किािका ितव बमोशजम दे िायका कुिै र्ा सबै
आधाि बमोशजम गिव सक्िे कुिा उल्लेख गिव सहकिेछः–
(क)

मानसक आधािमा,

(ख)

प्राहर्नधक िापजााँच गिी िापी हकताब (मेजिमेन्ट र्ुक) मा उल्लेख
िएको र्ास्तहर्क कायवसभपादिको आधािमा,

(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 ।
(४) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोशजम ि ुिािी गदाव रिटे न्सि मिी
र्ापत िनिङ र्ा अन्य नबल र्ा नबजकमा उशल्लशखत िकमको पााँच प्रनतित िकम कट्टा
गिी िाख्नु पिेछ ।



तेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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ति





निमावण कायव बािेक 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 सक्िेछः–
(क)

खरिद सभझौतामा अशघल्लो कुिै िनिङ नबल र्ा अन्य कुिै नबल
नबजकमा लेशखएका कुिा कुिै कािणर्ि र्ा िूलर्ि लेशखि 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 ।
िि
(७) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोशजमको ि ुिािी खरिद सभझौतामा
उशल्लशखत अर्नधनित्र ददिु पिेछ । सो अर्नधनित्र ि ुिािी िददएमा खरिद सभझौता
ु ािी गिुव पिेछ ।
बमोशजमको ्याज िि
(८)

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



पच्चीस िजाि रुपैं यााँ िन्दा बढी िकम ि ुिािी गदाव एकाउन्ट पेयी चेकको माध्यमबाट
ि ुिािी गिुव पिेछ ।






तेस्रो सं िोधिद्वािा थप ।
छै ठौं सं िोधिद्वािा थप ।
तेस्रो सं िोधिद्वािा शझहकएको ।
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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 िि
(२) उपनियम (१) बमोशजम अशन्तम ि ुिािी ददं दा निमावण कायवको िकमा त्रुटी
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 कागजात पेि गिे पनछ ि ुिािी ददिु पिेछ ।
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



उपिमको िकमा रिटे न्सि मिी ि ुिािी गदाव आन्तरिक िाजश्व कायावलयमा कि हर्र्िण
पेि गिे को कागजात पेि िएपनछ ि ुिािी ददइिेछ ।
(३)

खरिद

सभझौतामा

निमावण

व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ा

प्रदायक

र्ा

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

हर्िेष दार्ी,

(ख)

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

(ग)

खरिद सभझौताको सभपादि गदाव तेस्रो पिका सभबन्धमा निमावण
व्यर्सायी, आपूनतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा पिामिवदाताले व्यिोिे को



तेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।



तेस्रो सं िोधिद्वािा थप ।

128
373

www.lawcommission.gov.np

ाँ दार्ी िगिे को ि समयमा जािकािी
ति सार्वजनिक निकायसग
ििएको दाहयत्र् सभबन्धी सोधििावको दार्ी ।

१२५. कायव सभपन्न प्रनतर्ेदि पेि गिुव पिेः (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
अनिले ख 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


छै ठौं सं िोधिद्वािा थप ।



छै ठौं सं िोधिद्वािा थप ।
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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 ।
(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 स्र्तः स्र्ीकृत िएको
मानििेछ ।
(८) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेशखएको ि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 सहकिेः (१) खरिद सभझौतामा
तोहकएको अर्नध िन्दा अशघ काम सभपन्न गिे निमावण व्यर्सायीलाई सार्वजनिक निकायले
पुिस्काि ददि सक्िे व्यर्स्था गिव सहकिेछ ।
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(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
सार्वजनिक निकायलाई पूर् व निधावरित िनतपूनतव नतिुव पिे िो त्यनत िै िकम बिाबिको दि
निधाविण गिुव पिेछ ।
(४) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेशखएको ि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 पिेछः–
कटाएि मात्र िि
(क)

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

(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 लेशखएको िए तापनि सार्वजनिक निकायले
सार्वजनिक हितको लानग सुहर्स्ताको आधािमा खरिद सभझौता अन्त्य गिव ददएको सूचिा
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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 सक्िेछः—
(क)

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

(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 उल्लं घि िए प्राप्त िुिे उपचािः (१) खरिद सभझौतामा आपूनतवकताव, निमावण
व्यर्सायी, पिामिवदाता र्ा सेर्ा प्रदायकले खरिद सभझौताको उल्लं घि गिे मा सार्वजनिक
निकायलाई प्राप्त िुिे उपचाि उल्लेख गिुव पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको उपचाि ऐिको दफा ५९ मा लेशखएको
अनतरिि दे िाय बमोशजम िुि सक्िेछः–
(क)

त्रुटीपूणव कायव अस्र्ीकाि गिे,

(ख)

त्रुटीपूणव 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, ि
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(च)

प्रचनलत कािूि र्ा खरिद सभझौता बमोशजम उपल्ध िुिे अन्य
उपचाि ।

परिच्छे द–१२
हर्र्ाद समाधाि सभबन्धी व्यर्स्था


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



१३०.

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



१३१.

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



१३२.

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



१३३.

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



१३४.

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



१३५.मध्यस्थको माध्यमद्वािा हर्र्ाद समाधािः 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 ।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।



चौथो सं िोधिद्वािा खािे ज ।



चौथो सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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परिच्छे द–१३
पािदशिवता ि आचिण सभबन्धी व्यर्स्था
१३६. खरिद कािबािी सभबन्धी कागजात उपल्ध गिाउिु पिेः प्रचनलत कािूि बमोशजम
ले खापिीिण, 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 सूचिाः



(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 पिेछः–
(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 लेखा 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




छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
छै ठौं सं िोधिद्वािा थप ।
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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 सेर्ा 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 ि ।
उदाििणः 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
िाते दाि 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 उपल्ध 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 ि ।
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१३९. प्रलोिि, भ्रष्टाचाि र्ा जालसाजीजन्य व्यर्िािको सूचिाः 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 सक्िेः 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

िाख्नेः

(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 लेखी
पठाउिु पिेछ ।


(२) उपनियम (१) बमोशजम लेखी आएपनछ सार्वजनिक खरिद अिुगमि

कायावलयले त्यस्तो हर्र्िण, कािण ि कागजातलाई जााँचबुझ गदाव त्यस्तो बोलपत्रदाता,
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 लेखी आएपनछ



उपनियम (२) बमोशजम खरिद

कािबािीमा तत्काल िोक लगाउिु पिे अर्स्थामा बािेक सार्वजनिक खरिद अिुगमि
कायावलयले सभबशन्धत बोलपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, पिामिवदाता, सेर्ाप्रदायक, आपूनतवकताव,
निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यशि, फमव, सं स्था र्ा कभपिीलाई त्यसिी प्राप्त हर्र्िण, कािण



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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ि 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,
ु
ु ा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 ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।



छै ठौं सं िोधिद्वािा शझहकएको ।
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(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
ििे छ ििे त्यस्तो िोक स्र्तः ि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,
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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 ।

१४२. कालोसूचीबाट फुकुर्ा गिेः (१) सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले ऐिको दफा ६३
बमोशजम

कालोसूचीमा

ििे का

बोलपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, पिामिवदाता, सेर्ा

प्रदायक,

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 पिेः 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 स्र्तः िटे को, कालोसूचीमा िाखेको ि कालोसूचीबाट फुकुर्ा गिे को कुिाको
अद्यार्नधक अनिले ख आफ्िो कायावलय ि र्ेि साईटमा िाख्नु पिेछ ।

परिच्छे द–१४
खरिद कायवको अिुगमि सभबन्धी व्यर्स्था
१४४. सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयको काम, कतवव्य ि अनधकािः ऐिको दफा ६५ मा
उशल्लशखत काम, कतवव्य ि अनधकािको अनतरिि सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयको
काम, कतवव्य ि अनधकाि दे िाय बमोशजम िुिेछः–
(क)

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

(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,
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(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 व्यर्स्थाः (१) ऐिको दफा ६६ बमोशजम खरिद
गदाव सार्वजनिक निकायले खरिदको आर्श्यकताको नलशखत हर्र्िण, गुणस्ति, परिमाण, ितव
ि 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 सेर्ा 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 पिेछः–
(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
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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 स्थापिाः (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 ।
(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
िुिेछः–
(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 ।
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(४)

सिकािी

खरिद

सेर्ा

सञ्चालिका

लानग

सार्वजनिक

खरिद

अिुगमि

कायावलयले छु ट्टै खरिद निदे शिका जािी गिुव पिेछ ।
(५) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेशखएको िए तापनि उपनियम (१)
बमोशजम स्थापिा िएको कायावलयले निधाविण गिे को मूल्यिन्दा बजाि मूल्य सस्तो िएमा
बजािबाट खरिद गिव यस नियममा लेशखएको कुिै कुिाले बाधा पािे छै ि ।

¥१४५ख. ..................



१४६. हर्द्युतीय सं चाि माध्यमको प्रयोगः (१) सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले ऐिको
दफा ६९ को प्रयोजिको लानग एउटा मात्र पोटवल िििे गिी हर्द्युतीय खरिद प्रणालीको
स्थापिा, सञ्चालि ि व्यर्स्थापि गिेछ ।


(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 सनमनतः (१) ऐिको दफा ७१ बमोशजमको मूल्याङ्कि सनमनतको गठि दे िाय
बमोशजम िुिेछः–
(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

¥

सातौ सं िोधिद्वािा खािे ज ।
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(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 ।
(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 माइन्यूट 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 उल्ले ख िए बमोशजम सार्वजनिक निकायको
प्रमुख समि मूल्याङ्कि प्रनतर्ेदि पेि गिुव पिेछ ।

१४८. दििे ट निधाविण सनमनतः

(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
िििेछः–
(क) प्रमुख शजल्ला अनधकािी

– अध्यि

(ख) शजल्ला समन्र्य सनमनतले तोकेको शजल्ला समन्र्य सनमनतको
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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 ।
(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, मिालेखा पिीिकको कायावलय ि सभबशन्धत कोष तथा लेखा
नियन्त्रक कायावलयलाई ददिु पिेछ ।
(५) दििे ट निधाविण सनमनतको बैठक सभबन्धी कायवहर्नध सनमनत आफैले निधाविण
गिे बमोशजम िुिेछ ।

१४९. खरिद कािबािीको अनिलेखः (१) सार्वजनिक निकायले ििे क खरिद कािबािीको निशभत
छु ट्टै फाइल खिा गिी िाख्नु पिेछ ।



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
छै ठौं सं िोधिद्वािा थप ।
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(२) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोशजमको फाइलमा अन्य कागजातका
अनतरिि दे िायका कागजातिरु िाख्नु पिेछः–
(क)

सभझौता फाइलको पंशजका,

(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

माइन्यूट

प्रनतनलहप

सबै

ि

सार्वजनिक

सििागी

निकायले

बोलपत्रदाता

र्ा

सो

माइन्यूटको

प्रस्तार्दातािरुलाई

पठाएको प्रमाण,
(च)

बोलपत्र खोल्दाको माइन्यूट,

(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 माइन्यूट,

(ठ)

सफल बोलपत्रदातालाई पठाइएको स्र्ीकृनतको प्रािशभिक सूचिाको
प्रनतनलहप,

(ि)

असफल बोलपत्रदातािरुलाई पठाइएको सूचिाको प्रनतनलहप,

(ढ)

खरिद सभबन्धमा प्रकाशित सबै सूचिा,
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(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 सेर्ा प्रदायकसाँग
िएका सभपूण व पत्राचाि,

(प)

सब–कन्रयाक्टिको अिुिोध ि सो सभबन्धमा सार्वजनिक निकायले
ददएको जर्ाफ,

(फ)

मूल्याङ्कि प्रनतर्ेदि ि सोसाँग सभबशन्धत सभपूण व कागजात, ि

(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 अनिलेख िाख्दा यस नियमार्लीमा त्यस्तो अनिलेखको
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
रुपैं यााँिन्दा बढी ििे छ ििे सो सभपनतको लागत मूल्य, ह्रासकट्टी ि ममवत सभिाि खचव
सहितको हर्र्िण खुलाउिु पिेछ ।
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(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 ।


१४९क. सूचीकृत व्यशिलाई प्राथनमकता ददिेः सभबशन्धत निमावण व्यर्सायीले निमावण कायवको
लानग प्रचनलत कािूि बमोशजम िोजगाि सेर्ा केन्रमा सूचीकृत िएका व्यशिलाई
प्राथनमकता ददिु पिेछ ।

१५०. अनधकाि प्रत्यायोजिः (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 बािेक 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 सक्िेः 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 ।


चौथो सं िोधिद्वािा थप ।



िर्ौं सं िोधिद्वािा थप ।
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१५३. खािे जी तथा बचाउः (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 ।


अिुसूची–१

(नियम १० को उपनियम (७) संग सभबशन्धत)
निमावण कायवको लागत अिुमािको ढााँचा

(क)

आइटमको दििे ट निकाल्िे तरिकाः
श्रनमकिरुको खचव ..................................................................... (क)
निमावण सामाग्रीको खचव .............................................................. (ख)
याशन्त्रक उपकिणको िािा (तै ल्य पदाथव सहित)................................... (ग)
आइटमको दििे ट (क + ख + ग) = (घ)
बोलपत्रदाताको ओिििे ि (घ को १५ प्रनतित) = ०.१५ × (घ)
जभमा दििे ट (ङ) = १.१५ × (घ)

(ख)
ि.सं .

लागत अिुमाि निकाल्िे तरिकाः
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



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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जोि (र्) = (च × ट + छ × ठ + ज × ि + .....)
र्कव चाजव स्टाफ खचव – (र्) को २ प्रनतित = ०.०२० × (र्)
सािानतिा अन्य खचव – (र्) को २ प्रनतित = ०.०२० × (र्)
जभमा लागत अिुमाि अङ्क (त) = १.०४ × (र्)

रष्टव्यः
(क)

बोलपत्रको अङ्कलाई तुलिा गदाव लागत अिुमाि अङ्क (र्) लाई मानििु पिेछ ।

(ख)

उपयुि
व अिुसाि लागत अिुमाि तयाि गरिसकेपनछ आयोजिा ⁄ कायविमको बजेट
्यर्स्थापिको 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)



छै ठौं सं िोधिद्वािा सं िोनधत ।
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कायावलयको व्यर्स्थापि खचव

(छ) =

(चाि प्रनतित) (छ)

(च×०.०४)

कूल लागत अिुमाि अङ्क (ज)

(ज) = (च+छ)

रष्टव्यः
(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
(नियम १६ को उपनियम ३ को



ाँ सभबशन्धत)
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 थिः –

प्रमाशणत गिेको िाम थिः–

सिीः–

सिीः–

नमनतः –

नमनतः–

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
.................................. ।

हर्षयः 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 ।
तपशिलः
१. मौजुदा सूचीको लानग निर्ेदि ददिे व्यशि, सं स्था, आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, पिामिवदाता
र्ा सेर्ा प्रदायकको हर्र्िणः
(क) िामः

(ख) ठे गािाः

(ग) पत्राचाि गिे ठे गािाः

(घ) मुख्य व्यशिको िामः

(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



छै ि

चौथो सं िोधिद्वािा थप ।

154
399

www.lawcommission.gov.np

(ख) िहर्किण गरिएको छ

छै ि

(ग) मूल्य अनिर्ृहद्ध कि र्ा स्थायी ले खा िभर्ि दतावको प्रमाणपत्र छ
(घ) कि च ुिाको प्रमाणपत्र छ

छै ि

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 िुि चािेको खरिदको प्रकृनतको हर्र्िण ेः
(क)मालसामाि आपूनतवः

(ख) िीमावण कायवः

(मालसामािको प्रकृनत
समेत उल्ले ख गिे)
(ग) पिामिव सेर्ाः

(घ) अन्य सेर्ाः

(पिामिव सेर्ाको प्रकृनत

(अन्य सेर्ाको प्रकृनत

समेत उल्ले ख गिे)

उल्लेख गिे)

निर्ेदि ददएको नमनतः

फमवको छापः

निर्ेदकको िामः

आ. र्.

िस्ताििः
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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

उपल्ध

गिाउिे

प्रयोजिाथव मौजुदा

सूचीमा

सूचीकृत

िुि

पाउाँ

ििी

नमनत

........................... मा यस कायावलयमा निर्ेदि प्राप्त िुि आएको मौजुदा सूचीमा दताव गिी यो
निस्सा ⁄ प्रमाण उपल्ध गिाइएको छ ।
दताव गिे अनधकािीको,–
िामः
पदः
नमनतः
दस्तखतः


चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
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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

सभपकव िं.

व्यशि



कामको हर्र्िण (निमावण,

चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
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अिुसूची – ३
ाँ सभबशन्धत)
(नियम २१ को उपनियम (१) सग
मालसामाि र्ा अन्य सेर्ाको खरिद सभझौता

मालसामाि र्ा अन्य से र्ा खरिद गदाव

दे िाय बमोशजमको सभझौता मध्ये कुिै एक

सभझौता गिी खरिद गिव सहकिेछः–
(क)

खास मालसामाि र्ा अन्य सेर्ा आपूनतव सभझौताः 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 सभझौताः

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
न्यू ितम ि अनधकतम परिमाण खुलाउिु पिेछ ।
यो सभझौता सामान्यतया एक र्षव िन्दा र्ढी अर्नधको िुिे छै ि ।
(ग)

बिुर्षीय सभझौताः दे िायको अर्स्थामा बिुर्षीय सभझौता गिव सहकिेछः–
(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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(घ)

निजाइि, आपूनतव ि जिाि सभझौताः ठू ला पार्ि प्लान्ट र्ा पभपीङ स्टे िि जस्ता उच्च र्ा
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 ।

(ङ)

टिव की सभझौताः मलखाद उत्पादि गिे , दुग्ध प्रिोधि गिे जस्ता उच्च प्रहर्नधयुि
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 ।
िोटः खण्ि (क), (ख), (घ) ि (ङ) बमोशजमका सभझौता र्िुर्षीय सभझौता समेत िुि
सक्िेछ ।



(च) निजाईि, आपूनतव, जिाि ि ममवत सभिाि सभझौताः 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 ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
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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 सक्िेछः–
(क)

एकाई दि सभझौताः 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 ।
सार्वजनिक निकायले यस सभझौता बमोशजम िएको काम र्ापत ि ुिािी गदाव
निमावणस्थलको िाप जााँचबाट यहकि िएको निमावण कायवको परिमाणलाई प्रनत एकाई
दिले गणिा गिी िुि आउिे िकम ि ुिािी गिुव पिेछ ।

(ख)

एकमुष्ट िकम सभझौताः िूनमगत पािीको पाइपलाइि जिाि जस्ता िाप जााँच गिव कदठि
िुिे निमावण कार्र्य व 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 सभझौताः 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 ि
स्र्ीकृत लागत अिुमािमा उल्लेख िएको मुिाफा थपी िुि आएको िकम ि ुिािी ददि
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 सभझौताः 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 पिेछः–
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
लागेको सामग्रीको मूल्यको ि ुिािी िकम ।

(ङ)

निजाइि ि निमावण सभझौताः 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 सभझौताः 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 ।
यो सभझौता बमोशजमको कामको ि ुिािी सार्वजनिक निकायसाँग सभझौता गिे
निमावण व्यर्सायीलाई मात्र ददइिेछ ।

(छ)

कायवसभपादिमा आधारित ममवत सभिाि र्ा व्यर्स्थापि सभझौताः कुिै निमावण कायवको
ममवत सभिाि र्ा व्यर्स्थापि गर्र्ि व आर्श्यक पिे उपकिण ि हर्निन्न एकाई जन्य
(आइटमर्ाइज) कायव उल्ले ख िगिी अशन्तम कायवसभपादि मात्र उल्लेख गिी त्यस्तो
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निमावण कायव गिाउिको लानग कायवसभपादिमा आधारित सभिाि र्ा व्यर्स्थापि सभझौता
गिव सहकिेछ ।
(ज)

हपसर्कव सभझौताः पटके रुपमा गिाई िििु पिे सािानतिा सभिाि ि ममवत सभबन्धी
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 सभझौताः 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 ।



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
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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 सक्िेछः
(क).

एकमुष्ट िकम सभझौताः सभिाव्यता अध्ययि, आयोजिाको निजाइि, बोलपत्र सभबन्धी
कागजातको तयािी जस्ता स्पष्टरुपमा पहिचाि िएको, पिामिवदातामा न्यूि 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 सभझौताः

निमावण

कायवको सुपरिर्ेिण

गर्र्िे, 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 सेर्ा िुल्क दे िाय बमोशजम तय िुिे कुिा
उल्ले ख गिुव पिेछः–
(क)

पिामिवदातालाई खरिद सभझौता बमोशजमको काम गर्र्ि व 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 सभझौताः 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 सभझौताः मालसामाि नििीिण गिे सेर्ा, आहकवटे क्टको सेर्ा,
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
उल्ले ख गिुव पिेछ ।

(ङ)

सेर्ा समय निशित ििएको सभझौताः 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 पिेछः–
(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



चौथो सं िोधिद्वािा थप ।
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अिुसूची – ६
ाँ सभबशन्धत)
(नियम ८८ को उपनियम (३) सग
िेपाल सिकाि
............................... मन्त्रालय
.................................... हर्िाग ⁄ कायावलय
िाििको लागत अिुमाि हर्र्िण
िािि आर्श्यक पिे कायावलयः
कायावलय ििे को स्थािः
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

दस्तखतः
प्रमुख शजल्ला अनधकािीः
शजल्ला प्रिासि कायावलयः
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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
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अिुसूची–८

ाँ सभबशन्धत)
(नियम १११ को उपनियम (१) को खण्ि (ज१) सग
निमावण कायवस्थल सूचिा पाटी

आयोजिाको िाम .............................................
सभबशन्धत सार्वजनिक निकायको िामः................................................
निमावण कभपिी⁄फमव⁄सं स्थाको िामः..........................................ठे गािाः........................
पिामिवदाता कभपिी⁄फमव सं स्थाको िामः ..........................ठे गािाः.................................
आयोजिा सभझौता नमनतः.......................... कायव प्रािभि िएको नमनतः.............................
सभपन्न गिुव पिे नमनतः............................... लागत अिुमाि िकमः.................................
सभझौता िकमः......................................
बजेटको स्रोतः िेपाल सिकाि रू..............., बैदेशिक ऋण⁄अिुदाि रू.......................
मुख्य मुख्य कामको समय तानलकाः
नस. िं

मुख्य मुख्य
कामको
हर्र्िण

सभपन्न िुिे
समयार्नध

निधावरित समयमा

सभपन्न ििएको िए
सो को कािण
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२
३
४
५
६
७
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मूल्याङ्कनका औजारहरू

"An Autonomous, Professional, Client
:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg Centered,
Gender Responsive National

-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

Institute of Excellence in the area of
Local-Self Governance."

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

नेपाल सरकार
सङ् घीय मानमला त ा सामान्य प्रिासन मन्त्रालय

LDTA >>>

विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रविक्षण
(Electronic Government Procurement System Phase-II)

प्रविक्षण पुिव ि पश्चात जानकािी
सहभागी विििण
नामः
पदः

ससं ्ाः
वजललाः

अन्य विििण
क. वलङ्गः
ग. जाती (Ethnicity)

ख. उमेिः
घ. विक्षाः

तलका प्रश्नहरु िाम्रोसगं अध्ययन गिी सही उत्तिमा विन्ह लगाउनुहोस् ।
१ ) नेपाल सरकारले सार्वजननक खररद ननयमार्ली २०६४ को ननयम १४६ को उपननयम १ बमोजीम सार्वजननक खररद
अनगु मन कायावलयले नर्द्यतु ीय खररद प्रणाली सञ्चालन ननदेनिका कुन सालमा प्रकािन गरे को हो ?
क) नब. स. २०७३ साल
ख) नब. स. २०७४ साल
ग) नब. स. २०७५ साल
घ) नब. स. २०७६ साल
२ ) बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेि गदाव प्रयोग गने पटके पासर्ोर्व OTP को Full Form के हो?
क) Over Time Password
ख) Once Time Password
ग) One Time Password
घ) Off Time Password
३ ) नर्द्यतु ीय खररद प्रणालीमा सार्वजननक ननकायले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गदाव बखत कनम्तमा कनत जना
सदस्यको सनमनत गठन गनवपर्व ?
क) २
ख) ३
ग) ४
घ) ५
445

४) नर्द्यतु ीय खररद प्रणालीमा बोलपत्र खोल्ने सनमनतका कनत जना सदस्यले आफ्नो प्रयोगकताव नाम र Password
हालेपनर् मात्र खल्ु र् ?
क) २
ख) ३
ग) ४
घ) ५
५) नर्द्यतु ीय खररद प्रणालीमा सबै कागजातहरु कुन Format मा अपलोर् गनवपु र्व ?
क) MS–Word
ख) XPS Document
ग) PDF
घ) JPG
६) सार्वजननक ननकायले कनत सम्मको ननमावण कायव खररद गदाव अननर्ायव रुपमा नर्द्यतीु य खररद प्रणालीको प्रयोगबाट मात्र
गनवपर्व ?
क) ३ करोर्
ख) २ करोर्
ग) १ करोर्
घ) ६० लाख
७) सार्वजननक ननकायले कनत सम्मको परामिव सेर्ा खररद गदाव अननर्ायव रुपमा नर्द्यतीु य खररद प्रणालीको प्रयोगबाट मात्र
गनवपर्व ?
क) १० लाख
ख) १५ लाख
ग) २० लाख
घ) २५ लाख
८) सार्वजननक ननकायले कनत सम्मको मालसामान खररद गदाव अननर्ायव रुपमा नर्द्यतीु य खररद प्रणालीको प्रयोगबाट मात्र
गनवपर्व ?
क) ५० लाख
ख) ६० लाख
ग) ७० लाख
घ) ८० लाख
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विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रविक्षण
(Electronic Government Procurement System Phase-II)
दैविक पृष्ठपोषण फािाम (..........................वदि)
नामः

ममम ः

१. आजका प्रमिक्षण सत्रहरूबाट के के मसकाइहरू भए ?






२. पाई ँ ी मसकाइहरूलाई व्यवहारमा कसरी प्रयोग गनहुन ुन्छ ?






३. प्रमिक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गनुपन लाु ?
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विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रविक्षण
(Electronic Government Procurement System Phase-II)

प्रविक्षण अवततम मूल्याङ्कन  ाािाम
प्रविक्षणको न ामः ........................................

प्रविक्षण वमवतः .......................................

कृपया तलका प्रश्नहरूमा आाूलाई उपयक्त
ु लागेको विकल्पमा विह्न लगाउन हु ोस् ।
१. यस प्रविक्षणलाई तपा्इं  कसिी मूल्याङ्कन  गन हहु नतछ ?
(क) उत्कृष्ट
(ख) ज्यादै िाम्रो
(ग) िाम्रो

(घ) विकै

(ङ) सध
ु ाि गन हपु न े

विप्पणी/सझ
ु ाि .........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
२. सहजकताहहरूलाई तपाई ं कसिी मूल्याङ्कन  गन हहु नतछ ? (विषयिस्तुको ज्ञान , सञ्िाि क्षमता, प्रस्तुतीकिण िैली आवद)
(क) उत्कृष्ट
(ख) ज्यादै िाम्रो
(ग) िाम्रो
(घ) विकै
(ङ) सध
ु ाि गन हपु न े
विप्पणी/सझ
ु ाि...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
३. प्रविक्षणको विषयिस्तु तपा्इं लाई कस्तो लाग्यो ? (कामसँग सम्बतधी ि उपयोगी, ज्ञान मा िृवि, वसप ि दक्षताको विकासमा
सहयोगी आवद)
(क) उत्कृष्ट
(ख) ज्यादै िाम्रो
(ग) िाम्रो
(घ) विकै
(ङ) सध
ु ाि गन हपु न े
विप्पणी/सझ
ु ाि...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
४. प्रविक्षणमा प्रयोग भएको प्रविक्षण विवध तपाईलाई
ं कस्तो लाग्यो ? (विषयिस्तु बुझ्न का लावग सहयोगी आवद)
(क) उत्कृष्ट
(ख) ज्यादै िाम्रो
(ग) िाम्रो
(घ) विकै
(ङ) सध
ु ाि गन हपु न े
विप्पणी/सझ
ु ाि...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
५. प्रविक्षणमा उपल्ध गिा्एका पाि्यसामग्री तथा सतदभहसामग्रीहरू तपा्इं लाई कस्ता लागे ? (विषयिस्तु बझ्ु न का लावग
सहयोगी, भािी प्रयोजन का लावग उपयुक्त आवद)
(क) उत्कृष्ट
(ख) ज्यादै िाम्रो
(ग) िाम्रो
(घ) विकै
(ङ) सध
ु ाि गन हपु न े
विप्पणी/सझ
ु ाि...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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ु ासन

मोड्युल २९

पररयोिना व्यवस्थापन

मोड्युल ३०

नेपाली िाषा िुि लेखन

मोड्युल ३१

कायाालय व्यवस्थापन

मोड्युल ३२

नीभत भनमााण

नेपाल सरकार
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