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बाग २
प्रदे श सयकाय
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भुख्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारमको
सूचना

प्रदे श नॊ. ३ को प्रदे श सयकायरे तर रेशखए फभोशजभको तनमभावरी
फनाएकोरे मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ।
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प्रदे श सावाजतनक खरयद तनमभावरी, 2076

सावाजतनक खरयद ऐन, 2063 को दपा 74 को उऩदपा 3 रे ददएको
अतधकाय प्रमोग गयी प्रदे श सयकायरे दे हामका तनमभहरु फनाएको छ।
1.

सॊ शऺप्त

नाभ

य

प्रायम्ब:

(१)

मी

सावाजतनक खरयद तनमभावरी, 2076"

तनमभहरुको

यहेको छ।

नाभ

"प्रदे श

(2) मो तनमभावरी तुरुन्त्त प्रायम्ब हुनेछ।

2.

ऩरयबाषा:

ववषम

तनमभावरीभा,-

वा

प्रसङ्गरे

अको

अथा

नरागेभा

मस

(क) "एक तह भातथको अतधकायी" बन्नारे सयकायी तनकामतपा
सम्फशन्त्धत सावाजतनक तनकामबन्त्दा भातथल्रो तनकाम बए सो
तनकामको प्रभुख य त्मस्तो तनकाम नबएभा सम्फशन्त्धत

भन्त्त्रारमको सशचव य सशचवको हकभा सम्फशन्त्धत ववबागीम
भन्त्त्री वा याज्मभन्त्त्री, प्रदे श शस्थत आमोगका प्रशासतनक
प्रभुखको

सावाजतनक

हकभा

सम्फशन्त्धत

तनकामको

हकभा

आमोगका
खरयद

प्रभुख य

गने

अन्त्म

तनकामबन्त्दा

एकतह भातथको तनकाम बए त्मस्तो तनकामको प्रभुखराई
सम्झनु ऩछा य त्मस्तो तनकाम नबएको अवस्थाभा त्मस्तो

तनकामको सञ्चारक सतभतत वा मस्तै अन्त्म तनकाम सम्झनु
ऩछा।

(ख) "ऐन" बन्नारे सावाजतनक खरयद ऐन, 2063 सम्झनु
ऩछा।

(ग) "प्रदे श" बन्नारे प्रदे श नॊ.3 राई सम्झनु ऩछा।

(घ) "भन्त्त्रारम" बन्नारे प्रदे श सयकायका भन्त्त्रारम सम्झनु
ऩछा।
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(ङ) "ववबागीम प्रभुख" बन्नारे प्रदे श सयकाय अन्त्तगातको कुनै
तनकामभा कामायत याजऩत्रावङ्कत प्रथभ श्रे णी वा सो सयहको
वा सो बन्त्दा भातथल्रो श्रे णी वा तहको कामाारम प्रभुख
सम्झनु ऩछा।

(च) "सशचव" बन्नारे भन्त्त्रारमको सशचव सम्झनु ऩछा य सो
शब्दरे प्रदे श सयकायको प्रभुख सशचव य सशचव सयहको
कामासम्ऩादन गने प्रदे श सयकायको प्रथभ श्रे णीको अन्त्म
अतधकृत सभेतराई जनाउॉ छ।

(छ) "सावाजतनक

तनकाम"

बन्नारे

दे हामका

तनकाम सम्झनु

ऩछा्-

(1) प्रदे श सयकायका भन्त्त्रारम, सशचवारम, आमोग,
तनदे शनारम वा

सो अन्त्तगातका अन्त्म जुनसुकै

सयकायी कामाारम वा तनकाम,

(2) प्रदे श कानुन फभोशजभ गदठत प्रदे श सयकायको ऩूण ा
वा

अतधकाॊश

स्वातभत्व

वा

तनमन्त्त्रणभा

यहेको

प्रातधकयण, प्रततष्ठान, फोडा, केन्त्र, ऩरयषद, सॊ स्थान,
कम्ऩनी, तनगभ, सतभतत वा मस्तै प्रकृततका अन्त्म
सॊ गदठत सॊ स्था,

(3) प्रदे श सयकायद्वाया सञ्चातरत वा प्रदे श सयकायको
ऩूण ा वा अतधकाॊश
अनुसन्त्धान

केन्त्र

अनुदान
वा

प्राशऻक वा शैशऺक सॊ स्था,

प्राप्त

मस्तै

ववश्वववद्यारम,

प्रकृततका

अन्त्म

(4) प्रदे श सयकायको ऋण वा अनुदानभा सञ्चातरत
सॊ स्था,
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(5) प्रदे श सयकायरे प्रदे श याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन
गयी सावाजतनक तनकाम बनी तोकेको अन्त्म सॊ स्था।

3.

भारसाभान, तनभााण कामा य सेवाको वववयण स्वीकृत गनुा ऩने: (१)
सावाजतनक तनकामको प्रभुखरे कुनै भारसाभान, तनभााण कामा वा
सेवा खरयद गनुा अशघ ऐनको दपा ४ फभोशजभको स्ऩेतसवपकेशन,

मोजना, नक्शा, तडजाइन, ववशेष आवश्मकता वा अन्त्म वववयण
तमाय गनुा वा गयाउनु ऩनेछ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ तमाय बएको वववयण तनमभ

९ फभोशजभको अतधकायीफाट स्वीकृत हुन ु ऩनेछ।

(३) उऩतनमभ (२) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए

ताऩतन सुरुङभागा, ये रभागा, यज्जुभागा, केफरकायभागा य ववशेष
प्रकृततका सडकभागा जस्ता जवटर य ववशेष प्रकृततका सॊ यचनाको

स्ऩेतसवपकेशन, मोजना, नक्शा, तडजाइन, ववशेष आवश्मकता वा अन्त्म
वववयणहरू ववबागीम प्रभुखफाट स्वीकृत गयाउनु ऩनेछ।

(४) उऩतनमभ (१) फभोशजभ तमाय गरयएको वववयण

दे हामका कुनै अवस्थाभा सॊ शोधन गना सवकनेछ:(क)

(ख)
(ग)

(घ)

वववयण

नसवकने

तमाय

गदााका

बौगतबाक

तनभााण कामा बएभा,

फखत

रूऩरे

ु ान
ऩूवाानभ

जवटर

गना

प्रकृततको

वववयण तमाय गरयसकेऩतछ प्राकृततक प्रकोऩजन्त्म
ऩरयशस्थतत तसजाना बएभा,

ववबागीम नम्सा ऩरयवतान बएभा,

तनभााण कामा सञ्चारन गने ऩूव ा तनधाारयत प्रववतध
वा ऩद्धतत ऩरयवतान बएभा,
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(ङ)
(५)

ववशेष य जवटर प्रकृततको सॊ यचना बई सो को
कामाान्त्वमनभा कदठनाइ उत्ऩन्न बएभा।
उऩतनमभ

(१)

फभोशजभ

तमाय

बएको

वववयण

उऩतनमभ (४) भा उशल्रशखत अवस्थाभा सॊ शोधन गनुा ऩये कोभा
फाहेक ऐनको दपा ५क. को उऩदपा (२) फभोशजभ कानूनी

कायफाहीको रातग रेखी ऩठाउने कताव्म सावाजतनक तनकामको

प्रभुखको य तनज स्वमभरे उऩतनमभ (१) फभोशजभको वववयण
स्वीकृत गये को यहेछ बने एक तह भातथको अतधकायीको हुनेछ।
4.

रागत अनुभान तमाय गदाा ववचाय गनुऩा ने कुया: (१) सावाजतनक
तनकामरे कुनै खरयदको रागत
कुया ववचाय गनुऩ
ा नेछ्(क)

(ख)
(ग)

(घ)
(ङ)

खरयद

अनुभान

सम्फन्त्धी

सम्झौताफाट

हुन

सम्ऩूण ा

सक्ने

खरयद सम्झौता गनुऩ
ा ने,

तमाय

काभ

वा

गदाा

काभ

दे हामको

एउटै

वऩच्छे

खरयद
छु ट्टै

खरयद सम्झौता नवीकयण गना ऩने वा नऩने ,

खरयदको अन्त्म कुनै ववकल्ऩ बए त्मस्तो ववकल्ऩ,

खरयद सम्झौता फभोशजभको काभ सम्ऩन्न गनाको
रातग राग्न सक्ने अतधकतभ यकभ तथा सभम,

सावाजतनक तनकामरे रागत अनुभान तमाय गदाा
ववचाय गनुऩ
ा ने बनी सावाजतनक खरयद अनुगभन
कामाारमरे तनधाायण गये का अन्त्म कुया।

(२) सावाजतनक तनकामरे

रागत अनुभान तमाय गदाा

फोरऩत्र जभानत वा कामासम्ऩादन जभानत रगामत भोववराईजेशन

य तडभोववराईजेशन खचा, वीभा, ऩयाभशादाताराई ददनु ऩने सुववधा

फाऩतका कामाहरु, गुणस्तय ऩयीऺण, व्मवसामजन्त्म स्वास््म य सुयऺा,
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एज ववल्ट नक्शा, कामासम्ऩादन जभानतको कतभशन खचा आददको
छु ट्टै आइटभ फनाई रागत अनुभानभा सभावेश गनुा ऩनेछ।

(३) सावाजतनक तनकामरे उऩतनमभ (१) फभोशजभ रागत

अनुभान तमाय गदाा तनमभ 3 फभोशजभको वववयण सभेतको आधाय
तरनु ऩनेछ।
5.

तनभााण कामाको रागत अनुभान: (१) सावाजतनक तनकामरे तनभााण

कामाको रागत अनुभान तमाय गदाा तनमभ ४ को अधीनभा यही
तमाय गनुा ऩनेछ।

(२) तनभााण कामाको रागत अनुभान तमाय गदाा तनभााण

सम्फन्त्धी, ऩुयाताशत्वक उत्खनन सम्फन्त्धी य सुरुङ खन्ने, तडऩ ट्युव्वेर,

ऩेट्रोतरमभ अनुसन्त्धान आदद जस्ता जतभनभुतन गरयने कामाको नम्सा
बए त्मस्तो नम्सा फभोशजभ य त्मस्तो नम्सा नबएको अवस्थाभा
आवश्मक

नम्सा

तमाय

गयी

त्मस्तो

नम्सा

प्रदे श

सयकाय,

भशन्त्त्रऩरयषदफाट स्वीकृत गयाई स्वीकृत नम्सा फभोशजभ रागत
अनुभान तमाय गनुा ऩनेछ।

तय त्मस्तो नम्सा फभोशजभ काभ गदै जाॉदा खास काभको

रातग खास प्रकायको नम्सा आवश्मक ऩये भा सम्फशन्त्धत सावाजतनक
तनकामको

प्रभुखरे

त्मस्तो

तनकामको

प्राववतधकफाट

य

त्मस्तो

प्राववतधक नबए अन्त्म सावाजतनक तनकामका सम्फशन्त्धत प्राववतधकफाट

आवश्मक नम्सा तमाय गना रगाई त्मस्तो नम्सा ववबागीम प्रभुखफाट

स्वीकृत गयाउन सक्नेछ। मसयी स्वीकृत बएको नम्सा तनभााण
व्मवसाम ववकास ऩरयषदभा एक वषातबत्र ऩठाउनु ऩनेछ।

(३) मस तनमभ फभोशजभ रागत अनुभान तमाय गदाा

सावाजतनक तनकामरे भारसाभान स्थरगत रुऩभा उऩरब्ध हुने वा
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नहुने अध्ममन गयी तनभााण कामा सम्ऩन्न गना राग्ने सभमावतध
वकटान गनुा ऩनेछ।
(४)

सावाजतनक

तनकामरे

रागत

अनुभान

तमाय गने

तसरतसराभा तसभेन्त्ट, पराभे डण्डी, ईंटा, ढु ङ्गा, भाटो, ककाटऩाता,
ववटु तभन तथा इभल्सन, इन्त्धन, ऩोतरतथन ऩाईऩ, जी.आई. ऩाईऩ,
डी.आई ऩाईऩ, स्मातनटयीका साभान, ववजुरीका साभान, जी.आई.
वामय य मस्तै

अन्त्म तनभााण साभग्रीको

दयबाउ, भेशशन तथा

उऩकयणको बाडा वा काभदायको ज्मारा तनधाायण गदाा दयये ट
तनधाायण सतभततरे तोकेको दयये टको आधायभा तनधाायण गनुा ऩनेछ।

तय दयये ट तनधाायण सतभततको दयये ट उऩरव्ध नबएकोभा

तनभााणस्थर नशजकैको सम्फशन्त्धत सयकायी कामाारम वा सयकायी

स्वातभत्व बएको सॊ स्थान, प्रातधकयण, तनगभ वा मस्तै प्रकृततका अन्त्म
सॊ स्थारे तोकेको दयबाउ वा उद्योग वाशणज्म सॊ घरे ददएको दयबाउ,
बाडा वा ज्माराका आधायभा तनधाायण गनुा ऩनेछ।

(५) उऩतनमभ (४) फभोशजभको दयबाउ, बाडा वा ज्मारा

सभेत उऩरब्ध हुन नसकेको अवस्थाभा त्मस्तो दयये ट तनधाायण गदाा
ववबागीम प्रभुखरे तोवकददएको दयबाउ, बाडा वा ज्माराको आधायभा
तनधाायण गनुा ऩनेछ।

(६) सावाजतनक तनकामरे मस तनमभ फभोशजभ तमाय बएको

तनभााण कामाको रागत अनुभान त्मस्तो रागत अनुभान तमाय गने

प्राववतधक बन्त्दा एक तह भातथको प्राववतधक वा प्राववतधकहरुको

सभूहराई तडजाइन ड्रईङ सभेत जाॉच्न रगाई कुनै त्रुटी दे शखएभा
त्मस्तो त्रुटी सच्माउन रगाउनु ऩनेछ। त्मस्तो तनकामभा भातथल्रो

तहको प्राववतधक नबएभा ववबागीम प्रभुखरे त्मस्तो रागत अनुभान
जाॉच्ने व्मवस्था तभराइददनु ऩनेछ।
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(7) तनभााण कामाको

ढाॉचाभा तमाय गनुा ऩनेछ।
6.

भारसाभानको

रागत

रागत अनुभान अनुसूची-१ को

अनुभान्

(१)

सावाजतनक

तनकामरे

भारसाभानको रागत अनुभान तमाय गदाा तनमभ ४ य सम्फशन्त्धत
भारसाभानको स्ऩेतसवपकेशनको अधीनभा यही तमाय गनुा ऩनेछ।
(२)

उऩतनमभ

(१)

फभोशजभ

भारसाभानको

अनुभान तमाय गदाा दे हामका कुयाराई आधाय तरनु ऩनेछ्–
(क) सम्फशन्त्धत

सावाजतनक

तनकाम

वा

त्मस्तो

रागत

सावाजतनक

तनकाम यहेको शजल्राको अन्त्म सावाजतनक तनकामरे चारू
वा अशघल्रा वषाहरुभा सोही प्रकृततको खरयद गदाा रागेको
वास्तववक रागत,

(ख) स्थानीम फजायभा प्रचतरत दयबाउ,

(ग) अन्त्म फजायको प्रचतरत दयबाउ य भारसाभान आऩूतता गने
स्थानसम्भ राग्ने अनुभातनत ढु वानी खचा,

(घ) उद्योग वाशणज्म सॊ घरे जायी गये को दयये ट।
7.

ऩयाभशा सेवाको रागत अनुभान: (१) सावाजतनक तनकामरे ऩयाभशा
सेवाको रागत अनुभान तमाय गदाा तनमभ 4 को अधीनभा यही
तमाय गना ऩनेछ।

(२) उऩतनमभ

(१)

फभोशजभ

ऩयाभशा सेवाको

अनुभान तमाय गदाा दे हामका कुयाराई आधाय तरनु ऩनेछ्–
(क) सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमरे

ऩयाभशा सेवाको रागत अनुभान

सम्फन्त्धी नम्सा तमाय गये को बए त्मस्तो नम्सा,

(ख) सम्फशन्त्धत ऩयाभशा सेवाको कामा ऺेत्रगत शता,
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(ग) सम्फशन्त्धत

सावाजतनक

तनकाम

वा

अन्त्म

सावाजतनक

तनकामरे चारू वा अशघल्रा वषाहरुभा सोही प्रकृततको
खरयद गदाा रागेको वास्तववक रागत।

तय मस खण्डको आधायभा रागत अनुभान तमाय गदाा

अशघल्रा वषाहरुको दयभा भूल्म सभामोजन गयी रागत अनुभान
तमाय गनुा ऩनेछ।

(३) सावाजतनक तनकामरे मस तनमभ फभोशजभको रागत

अनुभान तमाय गदाा दे हामका खचाहरु खुराउनु ऩनेछ्–

(क) भुख्म जनशशक्त एवभ अन्त्म जनशशक्तको ऩारयश्रतभक,

(ख) भ्रभण खचा, जनशशक्तको फसोफास खचा, कामाारम खचा,
आवश्मक भारसाभान उऩकयण य सेवा खचा, प्रततवेदन य
अन्त्म कागजातको अनुवाद, छऩाई खचा,

(ग) ऩयाभशादातारे तारीभ, गोष्ठी वा भ्रभणको व्मवस्था गनुऩा ने
बए त्मस्तो काभको रातग राग्ने खचा य अन्त्म खचा।
(४)

ऩयाभशा

सेवा

य

अन्त्म

अनुसूची-2 को ढाॉचाभा तमाय गनुा ऩनेछ।
8.

सेवाको

रागत

अनुभान

अन्त्म सेवाको रागत अनुभान: (१) सावाजतनक तनकामरे अन्त्म
सेवाको रागत अनुभान तनमभ 4 को
ऩनेछ।
वा

अधीनभा

यही

तमाय

गनुा

(२) बाडाभा तरइने सवायी साधन, भेतसनयी औजाय, उऩकयण

भारसाभानको

बाडाको

रागत

अनुभान

तमाय

गना

सम्फशन्त्धत सावाजतनक तनकामका प्रभुखरे त्मस्ता साधन, औजाय,
उऩकयण वा भारसाभान सम्फन्त्धी
दऺ

प्राववतधकहरुको

एक

सतभतत

9

ऻान बएका फढीभा तीनजना
गठन

गनुा ऩनेछ।

त्मस्तो

खण्ड ३) अततरयक्ताङ्क १३(क) प्रदेश याजऩत्र बाग २ तभतत २०७६।०४।०६

तनकामभा

त्मस्ता

प्राववतधक

जनशशक्त

नबए

त्मस्तो

तारुक कामाारमरे त्मस्तो सतभतत गठन गरयददनु ऩनेछ।

तनकामको

(३) उऩतनमभ (२) फभोशजभको सतभततरे बाडाको रागत

अनुभान तमाय गदाा दे हामका कुयाराई ववचाय गयी भोटाभोटी
रागत अनुभान तमाय गनुा ऩनेछ्–

(क) बाडाभा तरन ऩने सवायी साधन, भेतसनयी औजाय, उऩकयण
वा भारसाभानको वववयण, स्ऩेतसवपकेशन, अवस्था य आमु,

(ख) प्रचतरत फजाय दय,

(ग) बाडाभा तरने अवतध,

(घ) इन्त्धनको भूल्म य खऩत,

(ङ) सतभततरे उऩमुक्त ठहर्माएको अन्त्म कुया।
(४) ढु वानीको रागत अनुभान तमाय गदाा सम्फशन्त्धत

सावाजतनक तनकामरे शजल्रास्तयको सावाजतनक तनकामको हकभा
दयये ट

तनधाायण

प्रदे शस्तयको

सतभततरे

सावाजतनक

तनधाायण

तनकामको

गये को

हकभा

दयये टको

ववबागीम

आधायभा,
दयये टको

आधायभा य त्मस्तो ववबागीम दयये ट सभेत नबएको अवस्थाभा
प्रचतरत फजाय दयये टको आधायभा भोटाभोटी रागत अनुभान तमाय
गनुा ऩनेछ।

(५)

सावाजतनक

तनकामरे

कुनै

भारसाभान

भभात

सम्बायको रागत अनुभान तमाय गदाा त्मस्तो तनकामभा त्मस

सम्फन्त्धी ववशेषऻ वा दऺ कभाचायी बए त्मस्तो कभाचायीफाट य
त्मस्तो कभाचायी नबए त्मस्तो काभ गने व्मशक्त, पभा, कम्ऩनी वा
सॊ स्थाफाट रागत अनुभान तमाय गयाउनु ऩनेछ।

(६) घय बाडा य सेवा कयाय सम्फन्त्धी रागत अनुभान

तमाय गदाा प्रचतरत फजाय दय य सावाजतनक खरयद अनुगभन
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कामाारमरे सो सम्फन्त्धी नम्सा जायी गये को बए सो नम्सा अनुसाय
भोटाभोटी रागत अनुभान तमाय गनुा ऩनेछ।
9.

रागत अनुभानको स्वीकृतत: (१) तनमभ 5, 6 य 8 फभोशजभ तमाय
बएको रागत अनुभान दे हामको अतधकायीफाट स्वीकृत हुन ु

ऩनेछ्-

(क) एक कयोड रूऩैमाॉसम्भको रागत अनुभान याजऩत्रावङ्कत
तृतीम

श्रे णी/अतधकृतस्तय

प्रभुखफाट,

सातौं/आठौंको

कामाारम

(ख) ऩाॉच कयोड रूऩैमाॉसम्भको रागत अनुभान याजऩत्रावङ्कत
दद्वतीम

प्रभुखफाट,

श्रे णी/अतधकृतस्तय

नवौं/दशौंको

कामाारम

(ग) ऩाॉच कयोड रूऩैमाॉबन्त्दा फढी यकभको रागत अनुभान
ववबागीम प्रभुखफाट।

(२) तनमभ 7 फभोशजभ तमाय बएको रागत अनुभान

दे हामको अतधकायीफाट स्वीकृत हुन ु ऩनेछ्-

(क) दश राख रूऩैमाॉसम्भको रागत अनुभान याजऩत्रावङ्कत
तृतीम

श्रे णी/अतधकृतस्तय

प्रभुखफाट,

सातौं/आठौंको

कामाारम

(ख) ऩच्चीस राख रूऩैमाॉसम्भको रागत अनुभान याजऩत्रावङ्कत
दद्वतीम

प्रभुखफाट,

श्रे णी/अतधकृतस्तय

नवौं/दशौंको

कामाारम

(ग) ऩच्चीस राख रूऩैमाॉबन्त्दा फढी यकभको रागत अनुभान
ववबागीम प्रभुखफाट।

(३) सावाजतनक

तनकामको प्रभुख

आपैंरे

मस तनमभ

फभोशजभ रागत अनुभान वा तनमभ ३ फभोशजभको वववयण स्वीकृत
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गना नतभल्ने

बएभा

गयाउनु ऩनेछ।
10.

एक

तह

भातथको

अतधकायीफाट

स्वीकृत

रागत अनुभान अध्मावतधक गनुा ऩने : (१) तनमभ 9 फभोशजभ

स्वीकृत बएको रागत अनुभान अनुसाय खरयद नबएभा सावाजतनक
तनकामरे

मस

तनमभावरीको

प्रविमा

अऩनाई

वषा मस्तो रागत अनुभान अध्मावतधक गनुा ऩनेछ।

प्रत्मेक

आतथाक

(२) मस तनमभ फभोशजभ रागत अनुभान अद्यावतद्यक नगयी

सावाजतनक तनकामरे तसरफन्त्दी दयबाउऩत्र य फोरऩत्र आह्वान गना
वा ऩयाभशा सेवाको प्रस्ताव भाग गना ऩाउने छै न।
11.

खरयद

भहाशाखा, शाखा

वा

इकाईको

काभ:

(१)

सावाजतनक

तनकामरे खरयद सम्फन्त्धी कामाफोझ य कामा प्रकृततको आधायभा

आवश्मकता अनुसाय छु ट्टै खरयद भहाशाखा, शाखा वा इकाईको
स्थाऩना गनुा ऩनेछ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको खरयद भहाशाखा, शाखा

वा इकाईको स्थाऩना गदाा त्मस्ता भहाशाखा, शाखा वा इकाईको
प्रभुखको शजम्भेवायी वहन गने गयी खरयद अतधकायी तोक्नु ऩनेछ।

(३) उऩतनमभ (२) फभोशजभको खरयद अतधकायीरे ऐनको

दपा ७ को उऩदपा (३) भा उशल्रशखत काभको अततरयक्त दे हाम
फभोशजभको कामासम्ऩादन गनुऩ
ा नेछ्–

(क) खरयद गुरुमोजना य वावषाक खरयद मोजना तमाय गयी
अद्यावतधक याख्ने,

(ख) खरयद कायफाहीसॉग सम्फशन्त्धत काभभा सभन्त्वम गने,
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(ग) खरयद भाग सङ्करन गयी स्वीकृततको रातग अतधकाय प्राप्त
अतधकायी सभऺ ऩेश गने,

(घ) फोरऩत्र वा प्रस्ताव खोल्ने सतभततको सॊ मोजक बई कामा
गने,

(ङ) खरयद कायफाहीको अतबरेख याख्ने,
(च) म्माद

थऩ,

कामा

सम्ऩादन

जभानत

य

फभोशजभको ढाॉचाभा प्रतततऩत्रको अतबरेख याख्ने।

12.

अनुसूची-३

फोरऩत्र सम्फन्त्धी व्मवस्था: (१) सावाजतनक तनकामरे फीस राख
रूऩैमाॉ बन्त्दा फढी रागत अनुभान बएको तनभााण कामा, भारसाभान
वा

जुनसुकै

सेवा

खरयद

भाध्मभद्वाया खरयद गनुा ऩनेछ।

गनुा

ऩदाा

खुरा

फोरऩत्रको

(२) ऐनको दपा १५ को अवस्थाभा अन्त्तयाावष्डमस्तयभा

खुरा फोरऩत्र आह्वान गयी भारसाभान, तनभााण कामा वा अन्त्म
सेवाको खरयद गनुा ऩनेछ।
13.

एकभुष्ट दय ववतधफाट गरयने खरयदको कामाववतध: (१) सावाजतनक
तनकामरे कुनै मोग्मता

आवश्मक

नऩने

प्रकृततको

दुई

कयोड

रूऩैमाॉसम्भ रागत अनुभान बएको तनभााण कामा खरयद गनुा ऩदाा
रागत

अनुभान

सावाजतनक

गयी

यावष्डमस्तयको

फोरऩत्रको

भाध्मभद्वाया एकभुष्ट दय ववतधको आधायभा प्रततस्ऩधाा गयाई खरयद
गना सक्नेछ।

(२) उऩतनमभ

(१)

फभोशजभ

फोरऩत्रदातारे

फोरऩत्र

दाशखरा गदाा कूर रागत अनुभानभा तनशित प्रततशत घटी वा फढी

प्रततशतभा काभ गने एकभुष्ट दय कफोर गयी फोरऩत्र ऩेश गनुा
ऩनेछ।
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(३) उऩतनमभ (१) फभोशजभको ववतध फहुवषॉम सम्झौता

गनुऩ
ा ने खरयद कायफाहीभा प्रमोग गना सवकने छै न।
14.

अतधकृत

उत्ऩादक

वा

तनकामरे

हेबी

आवश्मक

ऩने

वविेताद्वाया

तनधाारयत

इशक्वऩभेन्त्ट, सवायी

साधन,

उऩचायजन्त्म

मन्त्त्र

वा

मस्तै

कम्ऩनी

वा

त्मसको

सवऩङ्ग) ववतधवाट गरयने खरयदको कामाववतध:

दयभा

(क्माटरग

(१)

औजाय,

सावाजतनक
भेतसनयी,

उऩकयण, एक्सये वा एभआयआई जस्ता स्वास््म सेवाको रातग
भारसाभानहरू
ववतयण

गने

तफिेताराई

त्मस्तो

उत्ऩादक

कम्तीभा

सभानस्तयको

सात

ददनदे शख

भारसाभान

फढीभा

अन्त्म

माशन्त्त्रक

उत्ऩादन

ऩन्त्र

वा

आतधकारयक

तरशखत सूचना ददई प्रततस्ऩधाा गयाई खरयद गना सक्नेछ।

ददनसम्भको

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ सूचना प्रातप्त बएऩतछ त्मस्तो

भारसाभान

आतधकारयक

तफिी

गना चाहने

तफिेतारे

उत्ऩादक

उत्ऩादनको

कम्ऩनी

आतधकारयक

वा

त्मसको

स्ऩेशशवपकेशन,

गुणस्तय, भूल्म य सुववधा सवहतको वववयण (क्माटरग वा ब्रोसय)

सॊ रग्न याखी त्मस्तो सावाजतनक तनकामभा तनवेदन दताा गयाउनु
ऩनेछ।

तय मसयी तनवेदन दताा गदाा फोरऩत्र जभानत आवश्मक

ऩने छै न।
कम्ऩनी

(३) उऩतनमभ
वा

स्ऩेशशवपकेशन,

त्मसको

(२)

गुणस्तय,

फभोशजभ

आतधकारयक
भूल्म

य

दताा

बएका

तफिेतारे

सुववधा

ऩेश

सवहतको

उत्ऩादक
गये को

वववयण

(क्माटरग वा ब्रोसय) हेयी सभान स्ऩेशशवपकेशन य गुणस्तय बएका
उत्ऩादनहरूको

उत्ऩादक

कम्ऩनी

तफिेताको सूची तमाय गनुा ऩनेछ।
14

वा

त्मसको

आतधकारयक
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गरयने

(४) उऩतनमभ (३) फभोशजभको सूचीको आधायभा खरयद

भारसाभानको

ऩरयभाण

खोरी

उत्ऩादक

अतधकृत

वा

तफिेताफाट तोवकएको भूल्म य सुववधा भध्मे भू ल्मभा छु ट वा

सुववधाभा थऩ हुन सक्ने वववयण सवहतको आतथाक प्रस्ताव भाग
गनुा ऩनेछ।

(५) उऩतनमभ (४) फभोशजभको

प्रस्ताव प्राप्त

बएऩतछ

भूल्मभा ऩाइने छु ट य सुववधाभा हुने थऩ सभेतको आधायभा मस

तनमभावरी फभोशजभ भूल्माङ्कन गयी न्त्मूनतभ भूल्मावङ्कत सायबूत
प्रबावग्राही प्रस्तावदाताको छनौट गनुा ऩनेछ।
प्रचतरत

(६) उऩतनमभ (५) फभोशजभ छनौट बएको प्रस्तावदातासॉग
कानुन

फभोशजभ

कामासम्ऩादन

सम्झौता गनुा ऩनेछ।

जभानत

तरई

खरयद

(७) उऩतनमभ (१) फभोशजभको ववतध फहुवषॉम सम्झौता

गनुऩ
ा ने खरयद कायफाहीभा प्रमोग गना सवकने छै न।
15.

सीतभत

फोरऩत्र

(तरतभटे ड

टे ण्डरयङ्ग)

ववतधवाट

गरयने खरयदको

कामाववतध: (१) सावाजतनक तनकामरे सीतभत भात्राभा उऩरव्ध
बएको वा हुने कुनै भारसाभान, तनभााण कामा,

ऩयाभशा सेवा वा

अन्त्म सेवा खरयद गनुा ऩये भा त्मस्तो प्रकृततको आऩूतताकताा, तनभााण

व्मवसामी, ऩयाभशादाता वा सेवाप्रदामकहरू तीन वा सो बन्त्दा कभ
सॊ ख्माभा

उऩरब्ध

बएको

अवस्था

मवकन

गयी

त्मस्ता

आऩूतताकताा, तनभााण व्मवसामी, ऩयाभशादाता वा सेवाप्रदामकहरू फीच
भात्र प्रततष्ऩधाा हुने गयी ऩन्त्र

ददनको

फोरऩत्र

आह्वानको

सूचनाको भाध्मभद्वाया फोरऩत्र वा प्रस्ताव भाग गयी खरयद गना
सक्नेछ।
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(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको ववतध फहुवषॉम सम्झौता

गनुऩ
ा ने खरयद कायफाहीभा प्रमोग गना सवकने छै न।
(३)

भाध्मभफाट

सावाजतनक

खरयद

तनकामरे

गनुा ऩदाा

एक

ऩूवस्ा वीकृतत तरनु ऩनेछ।
16.

सीतभत

तह

फोरऩत्र

भातथको

ववतधको

अतधकायीको

नमाॉ तरने ऩुयानो ददने (फाई व्माक भेथड) ववतधफाट गरयने खरयदको

कामाववतध: (१) सावाजतनक तनकामरे आपनो स्वातभत्वभा यहेको
कुनै सवायी साधन, औजाय, भेशशनयी उऩकयण, मन्त्त्र, सामन, भर,
ववषादी

वा

मस्तै

प्रकृततका

अन्त्म

भारसाभानहरूको

उत्ऩादक

कम्ऩनीरे तोकेको वाये न्त्टी वा ग्माये न्त्टीको सभमसीभा अवतध ऩूया

बएऩतछ भभातसम्बाय गयी सञ्चारनभा ल्माउॉ दा रागत प्रबावकायी

नहुने य त्मस्तो उत्ऩादक कम्ऩनीरे तोकेको भाऩदण्ड अनुरूऩको
ऩरयणाभ नददने वा ऩुन्प्रमोग गना नतभल्ने वा औशचत्महीन हुने य

त्मस्ता भारसाभान जनस्वास््म वा वातावयणीम दृवष्टरे बण्डायण
गयी याख्ने वा तरराभ गना सभेत उऩमुक्त नहुने अवस्था बएभा
त्मस्तो

अवस्थाको

मवकन

गयी

ऩुयानो

भारसाभान

सम्फशन्त्धत

उत्ऩादक वा आतधकारयक तफिेता वा आऩूतताकतााराई वपताा ददई

सोही प्रकृततको नमाॉ भारसाभान सोही उत्ऩादक वा आतधकारयक
तफिेता वा आऩूतताकतााफाट सट्टाऩट्टा गयी तरन सक्नेछ।
(२) उऩतनमभ

(१)

फभोशजभ

सट्टाऩट्टा

गदाा

त्मस्तो

ॉ
भारसाभानको उत्ऩादक वा आतधकारयक तफिेता वा आऩूतताकताासग

ऩुयानो भारसाभानको भूल्माङ्कन प्रस्ताव तरई नमाॉ भारसाभानको
तनधाारयत तफिी भूल्मभा ऩुयानो भारसाभानको भूल्मावङ्कत यकभ कट्टा
गयी खरयद सम्झौता गयी खरयद गनुा ऩनेछ।
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(३) मस तनमभ फभोशजभ खरयद गरयने नमाॉ भारसाभान

भान्त्मता प्राप्त सॊ स्थाफाट गुणस्तय प्रभाशणत बएको हुन ु ऩनेछ।

(४) उऩतनमभ (२) फभोशजभ खरयद सम्झौता गदाा खरयद हुने

नमाॉ भारसाभानको जीवन चि ऩिात मस ववतध प्रमोग गयी ऩुन्
सट्टाऩट्टा गना सवकने वा नसवकने कुया खुराउनु ऩनेछ।

(५) सावाजतनक तनकामरे उऩतनमभ (१) फभोशजभ खरयद

गदाा ऩुयानो भारसाभान य फजायभा उऩरब्ध नमाॉ भारसाभानको सूची

तमाय गयी ववबागीम प्रभुखफाट स्वीकृतत तरएय भात्र खरयद गनुा
ऩनेछ।

(६) उऩतनमभ (१) फभोशजभको ववतध फहुवषॉम सम्झौता

गनुऩ
ा ने खरयद कायफाहीभा प्रमोग गना सवकने छै न।
17.

स्वदे शी फोरऩत्रदाता फीच भात्र प्रततस्ऩधाा गयाई खरयद गरयने: (१)
ऐनको दपा ११ को उऩदपा (२) फभोशजभ एक चयणको खुरा

फोरऩत्र आह्वान गदाा दुई कयोड रूऩैमाॉबन्त्दा फढी य दुई अयफ
रूऩैमाॉसम्भको रागत अनुभान बएको तनभााण कामाको खरयदभा
ऐनको

दपा

१५

को

अवस्थाभा

फाहेक

यावष्डमस्तयको

खुरा

फोरऩत्रको भाध्मभद्वाया स्वदे शी फोरऩत्रदाता फीच भात्र प्रततस्ऩधाा
गयाई खरयद गनुा ऩनेछ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ खरयद गनुा ऩदाा प्राववतधक य

आतथाक प्रस्ताव दुई अरग अरग खाभभा याखी तसरफन्त्दी गयी
प्रत्मेक खाभको फावहय कुन प्रस्ताव हो स्ऩष्ट रूऩरे उल्रेख गयी

दुवै प्रस्तावराई अको छु ट्टै फावहयी खाभभा तसरफन्त्दी गयी फोरऩत्र
ऩेश गनुऩ
ा ने व्महोया फोरऩत्र आह्वानको सूचना य फोरऩत्र सम्फन्त्धी
कागजातभा खुराउनु ऩनेछ।
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(३) उऩतनमभ (२) फभोशजभ फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजात

तमाय गदाा प्राववतधक प्रस्तावको रातग प्रचतरत कानुन फभोशजभको
प्राववतधक तथा आतथाक य ववत्तीम ऺभता प्रभाशणत गने मोग्मताको
आधाय उल्रेख गनुा ऩनेछ।

(४) उऩतनमभ (३) फभोशजभको प्राववतधक प्रस्ताव ऐनको

दपा ३२ फभोशजभको प्रविमाफाट खोरी दपा २३ य तनमभ 47,

48, 50 य 51 फभोशजभ ऩयीऺण गयी सायबूत रूऩभा प्रबावग्राही
फोरऩत्र तनधाायण गनुा ऩनेछ।

(५) उऩतनमभ (४) फभोशजभका मोग्मताको सफै आधायभा

सपर हुने फोरऩत्र सायबूत रूऩभा प्रबावग्राही फोरऩत्र भातननेछ य

त्मस्तो सपर सफै फोरऩत्रदाताहरूराई आतथाक प्रस्ताव खोल्ने

स्थान, तभतत य सभम उल्रेख गयी सो तभतत य सभमभा उऩशस्थत
हुन कम्तीभा सात ददनको अवतध ददई सूचना गनुा ऩनेछ।

(६) उऩतनमभ (४) फभोशजभ प्राववतधक प्रस्तावको भूल्माङ्कन

गदाा मोग्मताको आधायभा असपर हुने फोरऩत्रदाताको आतथाक
प्रस्ताव सम्फशन्त्धत फोरऩत्रदाताराई वपताा गनुा ऩनेछ।
तय

ववद्युतीम

खरयद

प्रणारीद्वाया

फोरऩत्र

फोरऩत्रदाताको आतथाक प्रस्ताव वपताा हुने छै न।

ऩेश

गने

(७) उऩतनमभ (४) फभोशजभ सपर फोरऩत्रदाताहरूको

प्रचतरत कानुन फभोशजभको प्रविमाफाट आतथाक प्रस्ताव खोरी

ऐनको दपा २५ य तनमभावरीको तनमभ 49, 52, 53 फभोशजभ

आतथाक तथा ववशेष भूल्माङ्कन गयी न्त्मूनतभ भूल्मावङ्कत सायबूत
रूऩभा प्रबावग्राही फोरऩत्रको छनौट गनुा ऩनेछ।
18.

स्वदे शी फोरऩत्रदाताराई प्राथतभकता ददने: (1) अन्त्तयाावष्डमस्तयको

फोरऩत्रभा एकर रुऩभा वा स्वदे शी पभा, सॊ स्था वा कम्ऩनीसॊ ग
18
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ु
सॊ मक्त

उऩिभ

गयी

सहबागी

हुने

स्वदे शी

पभा,

सॊ स्था

कम्ऩनीराई प्राथतभकता (डोभेशस्टक वप्रपये न्त्स) ददनु ऩनेछ।

वा

(२) उऩतनमभ (1) फभोशजभ प्राथतभकता ददॉ दा सफैबन्त्दा

कभ कफोर गने ववदे शी पभा, सॊ स्था वा कम्ऩनीरे कफोर गये को
फोर अॊ क यकभको ऩाॉच प्रततशतसम्भ फढी फोर अॊ क बएको
स्वदे शी

पभा,

सवकनेछ ।
19.

सॊ स्था

वा

कम्ऩनीको

प्रस्तावराई स्वीकृत

गना

तनभााण कामाको आतथाक प्रस्ताव भाग गयी खरयद गने कामाववतध: (१)

ऐनको दपा ५९ को उऩदपा (७) फभोशजभ खरयद सम्झौता
अन्त्त्म बई सोही दपाको उऩदपा (९) फभोशजभ त्मस्तो तनभााण
कामा खरयद गनुा ऩदाा ऐनको दपा २५ फभोशजभ छनौट बएका
फोरऩत्रदाताहरूराई ऩन्त्र ददनको म्माद ददई आतथाक प्रस्ताव भाग
गयी खरयद गना सवकनेछ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको म्माद ददई खरयद गनुा

ऩदाा तसरफन्त्दी आतथाक प्रस्ताव भात्र ऩेश गनुऩ
ा ने व्महोया खुराउनु
ऩनेछ।

(३) उऩतनमभ (१) फभोशजभ खरयद गने प्रमोजनको रातग

फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजात तमाय गदाा खरयद सम्झौता अन्त्त्म

हुॉदाको सभमसम्भ तडजाइन वा रागत अनुभान अनुरूऩ सम्ऩन्न
बइसकेको कामाहरू कट्टा गयी फाॉकी काभको रातग आवश्मकता
अनुसायको तडजाइन वा रागत अनुभान ऩरयभाजान गयाई तनमभ ३
फभोशजभ स्वीकृत बएको हुन ु ऩनेछ।

(४) उऩतनमभ (१) फभोशजभको आतथाक प्रस्ताव प्रचतरत

कानुन फभोशजभको प्रविमाफाट खोरी ऐनको दपा २५ य तनमभ

49, 52 य 53 फभोशजभ आतथाक तथा ववशेष भूल्माङ्कन गयी
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न्त्मूनतभ भूल्मावङ्कत सायबूत रुऩभा प्रबावग्राही फोरऩत्रको छनौट
गनुा ऩनेछ।
20.

ऩूव ा मोग्मता
मोग्मता

सावाजतनक

सम्फन्त्धी

तनधाायण

गयी

तनकामरे

कागजातभा
फोरऩत्र

उल्रेख गनुऩा ने

आह्वान

गने

कुया:

बएभा

ऩूव ा

त्मस्तो

फोरऩत्र आह्वान गनुा अशघ ऩूव ा मोग्मता

सम्फन्त्धी कागजात तमाय गनुा ऩनेछ। त्मस्तो ऩूव ा मोग्मता सम्फन्त्धी
कागजातभा दे हामका कुया उल्रेख गनुा ऩनेछ्–

ु
(क) प्रस्ताववत काभको रातग आवश्मक ऩने मोग्मता य सॊ मक्त
उऩिभको हकभा साझेदायको मोग्मता,

(ख) प्रस्तावदातारे आफ्नो मोग्मता य ग्रायताता ऩुवष्ट गना ऩेश
गनुऩ
ा ने कागजात य जानकायी,

(ग) भारसाभान

वा

तनभााण

कामाको

छु ट्टा

छु ट्टै

सभूह

वा

प्माकेज फनाई खरयद गनुऩा ने बएभा त्मस्तो सभूह वा
प्माकेज,

(घ) प्रस्ताव तमाय गने तरयका,

(ङ) ऩूव ा मोग्मताको प्रस्ताव भूल्माङ्कन गने प्रविमा,
(च) खरयद सम्झौताका भुख्म भुख्म शता,
(छ) सावाजतनक

खरयद

अनुगभन

कामाारमरे

ऩूव ा

मोग्मता

सम्फन्त्धी कागजातभा उल्रेख गनुऩ
ा ने बनी सभम सभमभा
तनधाायण गये का अन्त्म ववषम,

(ज) ऩूव ा मोग्मताको प्रस्ताव ऩेश गने तरयका, स्थान, अशन्त्तभ
तभतत य सभम।

21.

ऩूव ा मोग्मताको आधाय स्वीकृत गयाउनु ऩने : सावाजतनक तनकामरे
ऩूव ा मोग्मताको प्रस्ताव आह्वान गनुा अशघ प्रचतरत कानुन
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तनधाारयत ऩूव ा मोग्मताका आधाय ववबागीम प्रभुखफाट स्वीकृत गयाउनु
ऩनेछ।
22.

ऩूव ा मोग्मताको कागजात उऩरब्ध गयाउनु ऩने : (१) सावाजतनक
तनकामरे ऩूवम
ा ोग्मता सम्फन्त्धी

कागजात

तमाय

गना

रागेको

खचाको आधायभा इच्छु क व्मशक्त, पभा, सॊ स्था वा कम्ऩनीफाट दे हाम

फभोशजभको दस्तुय तरई ऩूवम
ा ोग्मता सम्फन्त्धी कागजात उऩरब्ध
गयाउनु ऩनेछ्–

(क) दुई कयोड रूऩैमाॉ बन्त्दा भातथ दश कयोड रूऩैमाॉ सम्भको
रातग ऩाॉच हजाय रूऩैमाॉ,

(ख) दश कयोड रूऩैमाॉ बन्त्दा भातथ ऩच्चीस कयोड रूऩैमाॉ
सम्भको रातग दश हजाय रूऩैमाॉ,

(ग) ऩच्चीस कयोड रूऩैमाॉ बन्त्दा भातथ जततसुकै यकभका रातग
ऩन्त्र हजाय रूऩैमाॉ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको कागजातभा सावाजतनक

तनकामको

प्रभुख वा तनजरे

तोकेको कभाचायीको दस्तखत

य

कामाारमको छाऩ रागेको हुन ु ऩनेछ। ऩूव ा मोग्मता सम्फन्त्धी
कागजात सम्फशन्त्धत सावाजतनक तनकाम वा सो तनकामरे तोकेको
दुई

वा

सवकनेछ।
23.

दुई

बन्त्दा

फढी

अन्त्म

तनकामफाट

उऩरब्ध

गयाउन

मोग्म आवेदकको छनौट: (१) भूल्माङ्कन सतभततरे ऩूव ा मोग्मताको
आवेदकद्धाया

ऩूव ा

मोग्मता

सम्फन्त्धी

कागजातभा

उशल्रशखत

मोग्मताका प्रत्मेक आधाय ऩूया गये नगये को ववषमभा आवश्मक
ऩयीऺण गनुा ऩनेछ। त्मसयी ऩयीऺण गदाा मोग्मताका सफै आधाय
ऩूया गने आवेदक मोग्मता ऩयीऺणभा छनौट बएको भातनने य सफै
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मोग्मताका
भातनन्त्छ।
ऩूव ा

आधाय

ऩूया

नगने

आवेदक

नबएको

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको ऩयीऺणभा छनौट बएका

मोग्मताको

आवेदक

सम्फशन्त्धत

खरयद

फोरऩत्र ऩेश गना मोग्म बएको भातननेछ।
24.

छनौट

कायफाहीको

प्रततवेदन ऩेश गनुा ऩने: (१) भूल्माङ्कन सतभततरे

रातग

तनमभ 23

फभोशजभ गये को ऩयीऺणको ववस्तृत ववश्लेषण सवहतको प्रततवेदन
तमाय गयी भूल्माङ्कन कामा शुरु गये को तभततरे ऩन्त्र ददन तबत्रभा
सावाजतनक तनकामभा ऩेश गनुा ऩनेछ।
(२) उऩतनमभ

(१)

फभोशजभको

सतभततरे दे हामका कुया खुराउनु ऩनेछ्–

प्रततवेदनभा

भूल्माङ्कन

(क) आवेदकको नाभ य ठे गाना,

(ख) आवेदकको मोग्मताको प्रत्मेक आधाय ऩुवष्ट गने कागजात,
(ग) तातरका आवश्मक बए त्मस्तो तातरका,

ु
ु
(घ) सॊ मक्त
उऩिभको रुऩभा प्रस्ताव ऩेश गरयएको बए सॊ मक्त

उऩिभ सम्फन्त्धी कागजात ऩूण ा बए वा नबएको य त्मस्तो
उऩिभको प्रत्मेक साझेदायको वहस्सा य दावमत्व,

(ङ) भारसाभान

वा

तनभााण

कामाको

प्माकेज फनाई खरयद गनुऩ
ा ने

छु ट्टा

छु ट्टै

सभूह

वा

बएभा त्मस्तो सभूह य

प्माकेजको ऩयीऺण गना अऩनाइएको प्रविमा तथा त्मस्तो

सभूह य प्माकेजको खरयद कायफाहीभा बाग तरनको रातग
छनौट बएका आवेदक,

ु ो कायण।
(च) आवेदक छनौट हुन ु वा नहुनक
25.

फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजातभा उल्रेख गनुऩा ने कुया: सावाजतनक
तनकामरे फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजातभा ऐनको दपा १३ भा
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उशल्रशखत

कुयाको

उल्रेख गना सक्नेछ्–

अततरयक्त

आवश्मकतानुसाय

दे हामका

कुया

(क) प्रस्ताववत काभको मोजना, नक्शा,
(ख) ववर अप क्वाशन्त्टटीज,

(ग) भारसाभानको ऩरयभाण,

(घ) फोरऩत्रदातारे गनुऩ
ा ने बैऩरय आउने काभ,

(ङ) भारसाभान आऩूतता गने, तनभााण कामा सम्ऩन्न गने सभम,
(च) वाये ण्टी तथा भभात सम्बाय सम्फन्त्धी व्मवस्था,
(छ) फोरऩत्रदातारे

प्रदान

गनुऩ
ा ने

सुऩरयवेऺणको वकतसभ य ऩरयभाण,

आवश्मक

तारीभ

य

(ज) आऩूतता गरयने भारसाभान वा जगेडा ऩाटाऩूजााहरु नमाॉ य
सक्करी हुन ु ऩने कुया,

(झ) प्रस्ताववत खरयदको रातग आवश्मक ऩने यकभ प्राप्त हुने
स्रोत,

(ञ) सावाजतनक खरयद अनुगभन कामाारमरे तनधाायण गये का
अन्त्म कुयाहरू।

26.

बेदबाव गना नहुन:े (१) ऐनको दपा १३ को उऩदपा (२) को

खण्ड (ज) य दपा १४ को उऩदपा (८) को अवस्थाभा फाहेक
सावाजतनक तनकामरे खरयद कायफाहीभा फोरऩत्रदाताराई
यावष्डमताको आधायभा बेदबाव गनुा हुॉदैन।

तनजको

(२) फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजात फभोशजभ आवश्मक ऩने

कुनै तरखत फोरऩत्रदातारे प्राप्त गना नसकेको अवस्थाभा तनजरे

ऩेश गये को त्मस्तो तरखत सयहको अन्त्म तरखतराई सम्फशन्त्धत
सावाजतनक तनकामरे भान्त्मता ददनु ऩनेछ।
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27.

एजेन्त्टको वववयण उल्रेख गनुा ऩने : (१) ववदे शी फोरऩत्रदातारे

फोरऩत्र ऩेश गदाा नेऩारभा आफ्नो एजेण्ट तनमुक्त गये को यहेछ
बने तनजरे त्मस्तो एजेन्त्टको सम्फन्त्धभा दे हामका वववयण
गनुऩ
ा नेछ्-

(क) एजेण्टको नाभ य ठे गाना,
(ख) एजेण्टरे

ऩाउने

ब ुक्तानीको तरयका,

कतभशनको

अङ्क, भुराको

उल्रेख

वकतसभ

य

(ग) एजेण्टसॉगको अन्त्म कुनै शता,

(घ) स्थानीम एजेण्ट बए तनजको स्थामी रेखा नम्फय दताा
प्रभाणऩत्रको

प्रभाशणत

स्वीकाय गये को ऩत्र।

प्रतततरवऩ

य

तनजरे

एजेण्ट

हुन

(२) ववदे शी फोरऩत्रदाताको तपाफाट एजेण्टरे फोरऩत्र

ऩेश गदाा उऩतनमभ (१) को खण्ड (ख) य (ग) भा उशल्रशखत
कुया स्ऩष्ट रुऩभा उल्रेख गनुा ऩनेछ।

(३) ववदे शी फोरऩत्रदातारे उऩतनमभ (१) भा उशल्रशखत

कुया स्ऩष्ट रुऩभा नखुराएभा वा स्थानीम एजेण्ट नबएको बनी
फोरऩत्र ऩेश गये कोभा ऩतछ एजेण्ट बएको प्रभाशणत बएभा वा

एजेण्टराई ददने कतभशन कभ उल्रेख गये कोभा ऩतछ एजेण्टरे फढी
कतभशन तरएको प्रभाशणत बएभा त्मस्तो फोरऩत्रदाताराई सावाजतनक

तनकामरे प्रचतरत कानुन फभोशजभ कारोसूचीभा याख्ने कायफाही गनुा
ऩनेछ।
28.

फोरऩत्रदाताको ग्रायताता सम्फन्त्धी आधाय य कागजात उल्रेख गनुा
ऩने: (१) सावाजतनक तनकामरे

फोरऩत्र

सम्फन्त्धी

कागजातभा

फोरऩत्रदाताको ग्रायताता (इतरशजववतरटी) को आधाय तथा त्मस्तो
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आधाय

प्रभाशणत

गना

फोरऩत्रदातारे

प्रतततरवऩ सभेत उल्रेख गनुा ऩनेछ।
(२)

उऩतनमभ

फभोशजभ हुनेछन्–

(१)

भा

ऩेश

गनुऩ
ा ने

उशल्रशखत

कागजातको

कागजात

दे हाम

(क) पभा, सॊ स्था वा कम्ऩनी दतााको प्रभाणऩत्र,
(ख) व्मवसाम दतााको इजाजतऩत्र,

स्ऩष्टीकयण् मस खण्डको प्रमोजनको रातग “व्मवसाम
दतााको

इजाजतऩत्र“ बन्नारे

कुनै व्मवसामीरे

आफ्नो

व्मवसाम सञ्चारन गने उद्देश्मरे प्रचतरत कानून फभोशजभ

प्रभाणऩत्र वा इजाजतऩत्र तरनु ऩने बए सो फभोशजभ प्राप्त
गये को प्रभाणऩत्र वा इजाजतऩत्र सम्झनु ऩछा ।

(ग) भूल्म अतबवृवि कय दताा प्रभाणऩत्र य स्थामी रेखा दताा
नम्फय (प्मान) प्रभाणऩत्र,

(घ) सावाजतनक तनकामरे तोकेको अवतधसम्भको सम्फशन्त्धत

तनकामफाट प्राप्त कय च ुक्ता गये को प्रभाणऩत्र वा आम
वववयण ऩेश गये को प्रभाशणत कागजात वा आम वववयण
ऩेश गना म्माद थऩ बएको तनस्सा वा प्रभाण।

(ङ) फोरऩत्रदातारे

खरयद कायवाहीभा बाग तरन अमोग्म

नबएको, प्रस्ताववत

खरयद

कायवाहीभा

आफ्नो

स्वाथा

नफाशझएको य सम्फशन्त्धत ऩेशा वा व्मवसाम सम्फन्त्धी

कसूयभा आपूरे सजाम नऩाएको बनी तरशखत रुऩभा
गये को घोषणा,

(च) ऐन, मस तनमभावरी य स््माण्डडा ववतडङ्ग डकुभेण्टको
ववऩरयत नहुने गयी सावाजतनक तनकामरे आवश्मक ठानेको
अन्त्म कागजात।
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(३) उऩतनमभ (२) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए

ताऩतन गैय फातसन्त्दा फोरऩत्रदातारे सो उऩतनमभको खण्ड (ग) य
(घ) फभोशजभका कागजात ऩेश गनुऩ
ा ने छै न।
(४)

फोरऩत्र

सम्फन्त्धी

कागजातभा

उऩतनमभ

(२)

फभोशजभका कागजात उल्रेख गना छु टे भा वा स्ऩष्ट रुऩभा उल्रेख
नबएभा वा अन्त्म कुनै कुया सॊ शोधन गनुा ऩये भा सावाजतनक तनकामरे

फोरऩत्र ऩेश गने अवतध तबत्रै यावष्डम स्तयको दै तनक सभाचायऩत्रभा य
अन्त्तयाावष्डम स्तयको फोरऩत्रको हकभा अन्त्तयाावष्डम सञ्चाय भाध्मभभा

प्रकाशन गयी त्मस्ता कागजात उल्रेख गना, स्ऩष्ट गना वा सॊ शोधन
गना सक्नेछ।

तय मसयी सूचना प्रकाशन गदाा फोरऩत्रदाताराई फोरऩत्र

ऩेश गना थऩ सभम आवश्मक ऩने बएभा फोरऩत्र ऩेश गने अशन्त्तभ
सभम सभेत फढाउनु ऩनेछ।

(५) उऩतनमभ (१) य (२) फभोशजभका कागजात ऩेश

नगने फोरऩत्रदाताको फोरऩत्र उऩय कायफाही हुने छै न।
29.

फोरऩत्रको बाषा: (१) ऐन य मस तनमभावरीभा अन्त्मथा व्मवस्था

बएको फाहेक ऩूव ा मोग्मता सम्फन्त्धी कागजात, फोरऩत्र सम्फन्त्धी
कागजात, प्रस्ताव आह्वान सम्फन्त्धी कागजात, ऩूव ा मोग्मता,

फोरऩत्र

नेऩारी बाषाभा य सम्बव नबए अॊ ग्रज
े ी बाषाभा तमाय गनुा

ऩनेछ।

वा प्रस्ताव आह्वानको सूचना य खरयद सम्झौता सम्बव बएसम्भ
(२)

फोरऩत्रदातारे

सावाजतनक

तनकामभा

नेऩारी

वा

अॊ ग्रज
े ी दुवै बाषाभा रेशखएको खरयद सम्फन्त्धी कागजात वा भुदरत
साभग्री ऩेश गना सक्नेछन।

तय त्मस्तो कागजात वा भुदरत साभग्रीको सम्फशन्त्धत अॊ श

सम्फशन्त्धत दे शको आतधकारयक सॊ स्थाफाट अग्रेजी बाषाभा अनुवाद
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गरयएको हुन ु ऩनेछ य त्मस्तो कागजात वा भुदरत साभग्री य त्मसयी

अनुवाददत अॊ शभा रेशखएको कुयाभा कुनै दद्वववधा बएभा अनुवाददत
अॊ श भान्त्म हुनेछ।
30.

भारसाभानको प्राववतधक वववयणभा उल्रेख गनुऩा ने कुया: फोरऩत्र
सम्फन्त्धी कागजातभा भारसाभानको प्राववतधक वववयण उल्रेख गदाा
सावाजतनक तनकामरे आवश्मकता अनुसाय दे हामका कुया उल्रेख
गनुऩ
ा नेछ्–

(क) प्रस्ताववत काभको मोजना, नक्शा य तडजाइन,
(ख) ववर अप क्वाशन्त्टटीज,

(ग) भारसाभानको सान्त्दतबाक बौततक तथा यसामतनक ववशेषता,
अऩेशऺत कामासम्ऩादन सम्फन्त्धी ववशेषता,

(घ) प्राववतधक फनावट (कशन्त्पग्मुयेशन),

(ङ) भारसाभानको आमु अवतधबयको रातग आवश्मक ऩने
जगेडा ऩाटाऩूजाा य उशल्रशखत सेवा उऩरब्ध हुने वा नहुने,

(च) फोरऩत्रका साथ ऩेश गनुऩ
ा ने भारसाभानको वववयणात्भक
ऩुशस्तका वा नभूना,

(छ) अऩेशऺत कामासम्ऩादन तथा गुणस्तय प्रत्माबूततको वववयण,
(ज) वाये ण्टी तथा भभात सम्बाय सम्फन्त्धी व्मवस्था,

(झ) भारसाभानफाट वातावयणभा कुनै प्रबाव ऩने बए त्मस्तो
प्रबाव य त्मस्तो प्रबाव कभ गना अऩनाउनु ऩने भाऩदण्ड,

(ञ) आऩूतता बएको भारसाभान फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजातभा

उल्रेख बएको स्ऩेतसवपकेशन फभोशजभको बए नबएको
कुया ऩयीऺण गना अऩनाइने भाऩदण्ड य तरयका,

(ट) सावाजतनक
कुयाहरु।

तनकामरे
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31.

तनभााण कामाको प्राववतधक वववयणभा उल्रेख गनुऩा ने कुया: फोरऩत्र
सम्फन्त्धी कागजातभा तनभााण कामाको प्राववतधक वववयण उल्रेख
गदाा सावाजतनक तनकामरे आवश्मकता अनुसाय दे हामका
उल्रेख गनुऩ
ा नेछ्–

कुयाहरु

(क) प्रस्ताववत तनभााण कामाको कामाऺेत्र य उद्देश्म,
(ख) तनभााण स्थरको बौततक प्रकृतत य अवस्था,
(ग) प्रस्ताववत

तनभााण कामाको

तडजाइन, तनभााण, उऩकयण

जडान (इये क्शन), उत्ऩादन, जडान (इन्त्स्टरेशन) जस्ता
कामाको वववयण,

(घ) तनभााण

कामाको

हये क

एकाई

आईटभको

ऩरयभाण बएको तफर अप क्वाशन्त्टवटज,

अनुभातनत

(ङ) तनभााण कामाफाट वातावयणभा प्रबाव ऩने बए त्मस्तो

प्रबावको वववयण य त्मस्तो प्रबाव कभ गना अऩनाउनु ऩने
भाऩदण्ड,

(च) भेकातनकर, स्मातनटयी तथा प्रशम्फङ्ग य ववद्युत जडान
सम्फन्त्धी काभ सभेत गनुऩ
ा ने बए सो काभ सम्फन्त्धी ववशेष
प्राववतधक स्ऩेतसवपकेशन,

(छ) आऩूतता गनुऩ
ा ने उऩकयण य ऩाटऩूजााको ववस्तृत वववयण,

(ज) अऩेशऺत कामासम्ऩादन वा गुणस्तयको प्रत्माबूतत सम्फन्त्धी
वववयण,

(झ) तनभााण कामाको ववतबन्न चयणभा गरयने तनयीऺण तथा
ऩयीऺण,

(ञ) कामा सम्ऩन्न ऩयीऺण (कम्प्रीसन टे ष्ट),

(ट) तनभााण कामा सम्ऩन्न बएऩतछ तनभााण व्मवसामीरे उऩरब्ध
गयाउनु ऩने प्राववतधक कागजात, तनभााण बए फभोशजभको
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दुरुस्त(एज तफल्ट) नक्शा, आवश्मकता अनुसाय उऩकयण
सञ्चारन ऩुशस्तका (अऩये वटङ म्मानुअर),

(ठ) तनभााण कामा स्वीकाय गनाको रातग सावाजतनक तनकामरे
गनुऩ
ा ने तनयीऺण य कामासम्ऩादन (ऩयपयभेन्त्स) ऩयीऺण,

(ड) तनभााण कामा प्रायम्ब य सम्ऩन्न गने सभमको कामातातरका,

(ढ) सम्फशन्त्धत सावाजतनक तनकामरे तनधाायण गये को अन्त्म
आवश्मक कुया।

32.

अन्त्म सेवाको वववयणभा उल्रेख गनुऩा ने कुया: फोरऩत्र सम्फन्त्धी
कागजातभा

अन्त्म

सेवाको

वववयण

अनुसाय दे हामका कुया खुराउनु ऩनेछ्-

उल्रेख

गदाा

आवश्मकता

(क) सेवाको प्रमोजन य कामाऺेत्र,

(ख) अऩेशऺत कामासम्ऩादन, सेवा प्रदामकरे प्रदान गनुऩ
ा ने काभ
य सेवा,

(ग) फोरऩत्रदातारे

फोरऩत्र

साथ

वववयणात्भक ऩुशस्तका वा नभूना,

उऩरब्ध

गयाउनु

ऩने

(घ) सेवा प्रदामकरे ऩारना गनुऩ
ा ने शता,

(ङ) सेवा प्रदामकरे प्रदान गये को सेवा भूल्माङ्कन गने आधाय य
तरयका,

(च) काभ वा सेवाको गुणस्तय ऩयीऺण य तनयीऺण,
(छ) कामासम्ऩादन य गुणस्तय प्रत्माबूततको वववयण,

(ज) सेवा प्रदामकरे प्रदान गनुऩ
ा ने तारीभ य सुऩरयवेऺणको
वकतसभ य ऩरयभाण,

(झ) सावाजतनक तनकामरे तनधाायण गये का अन्त्म आवश्मक
कुया।
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33.

फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजातभा सभावेश गनुऩा ने कागजात: सावाजतनक

तनकामरे खरयद गरयने भारसाभान, तनभााण कामा वा अन्त्म सेवाको
प्रकृततराई

ववचाय

गयी

फोरऩत्र

सम्फन्त्धी

आवश्मकतानुसाय दे हामका कागजात सभावेश गनुऩ
ा नेछ्–

कागजातभा

(क) फोरऩत्र तनदे शशका तथा फोरऩत्र पायाभ,
(ख) फोरऩत्र जभानतको ढाॉचा,

(ग) कामासम्ऩादन जभानतको ढाॉचा,

(घ) ऩेश्की ब ुक्तानी जभानतको ढाॉचा,

(ङ) खरयद सम्झौताको शता य नभूना,
(च) स्ऩेतसवपकेशन य नक्सा,

(छ) कामा प्रायम्ब य सम्ऩन्न गने सभमको कामा तातरका,

ब ुक्तानी गरयने भुरा, साभग्री उऩरव्ध हुन सक्ने स्रोत य
स्थान,

(ज) ऐनको दपा १३ को उऩदपा (२) को खण्ड (ढ३)
फभोशजभको वववयण,

(झ) फोरऩत्रसाथ ऩेश गरयएका कागजातको वैधताको ववषमभा
सम्फशन्त्धत फोरऩत्रदाता शजम्भेवाय हुने ववषम,

(ञ) ऐन, मस तनमभावरी य स््माण्डडा ववतडङ्ग डकुभेण्टको
ववऩरयत नहुने गयी सावाजतनक तनकामरे आवश्मक ठानेका
अन्त्म कागजात।
34.

फोरऩत्र तमाय गने य ऩेश गने तनदे शन: सावाजतनक तनकामरे

फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजातभा फोरऩत्र तमाय गने य ऩेश गने
तनदे शन ददॉ दा दे हामका ववषमका सम्फन्त्धभा तनदे शन ददन सक्नेछ्(क) फोरऩत्र तमाय गने बाषा,
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(ख) अन्त्तयाावष्डम व्माऩायभा प्रमुक्त हुने शव्दावरी इन्त्टयनेशनर

कभतसामर टभास (इन्त्कोटम्सा) अनुसाय भूल्म अतबव्मक्त
गने तरयका,

ु उऩिभ फाये आवश्मक जानकायी,
(ग) सॊ मक्त

(घ) फोरऩत्रदातारे फोरऩत्र साथ ऩेश गनुऩा ने कागजातको
सूची,

(ङ) फोरऩत्रदातारे सम्फशन्त्धत सावाजतनक तनकाम सभऺ ऩेश
गनुऩ
ा ने भारसाभानको नभूना य नभूनाको सॊ ख्मा,

(च) भारसाभान
तसपारयस

खरयदको
गये को

ऩाटऩूजााहरुको

सूची

हकभा

त्मस्तो
तथा

भारसाभानको

भारसाभानको

तनजसॉग

तनभाातारे

यहेको

जगेडा

प्रत्मेक

ऩाटाऩूजााको भौज्दात ऩरयभाण, प्रतत इकाई भूल्म य खरयद

सम्झौताको अवतध सभाप्त बएऩतछ त्मस्तो ऩाटाऩूजााको
भूल्म वढ्ने नवढ्ने सम्फन्त्धी कुया उल्रेख गनुा ऩने, नऩने,

(छ) फोरऩत्रदातारे

आऩूतता

गने

भारसाभानको

उत्ऩादक,

उत्ऩादन बएको दे श, ब्राण्ड, भोडर य क्माटरग नम्वय
फोरऩत्रभा खुराउनु ऩने कुया,

(ज) खरयद कायफाहीका सम्फन्त्धभा फोरऩत्रदातारे सावाजतनक

तनकामसॊ ग कुनै कुया फुझ्न ऩये भा त्मस्तो कुया स्ऩष्ट गना
सावाजतनक तनकामफाट तोवकएको सम्ऩका कभाचायीका
नाभ, ऩद य ठे गाना,

(झ) फोरऩत्रदातारे

खरयद

सम्झौता

फभोशजभ

सावाजतनक

तनकामका कभाचायीराई तारीभ प्रदान गनुऩ
ा ने बए वा

त्मस्तो तनकामराई प्रववतध हस्तान्त्तयण गनुऩ
ा ने बए सो
सम्फन्त्धी कुया,

31

खण्ड ३) अततरयक्ताङ्क १३(क) प्रदेश याजऩत्र बाग २ तभतत २०७६।०४।०६

(ञ) ऐनको दपा १३ को उऩदपा (२) को खण्ड (ढ४)
फभोशजभ प्राववतधक ऺभता गणना नहुने कुया,

(ट) दाशखरा बएका फोरऩत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गने
अतधकाय सावाजतनक तनकामभा सुयशऺत यहेको व्महोया,

(ठ) ऐन, मस तनमभावरी य स््माण्डडा ववतडङ्ग डकुभेण्टको
ववऩरयत नहुने गयी सावाजतनक तनकामरे आवश्मक ठानेका
अन्त्म कागजात।
35.

फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजात स्वीकृत गनुा ऩने : फोरऩत्र सम्फन्त्धी
कागजात, प्रस्ताव आह्वान सम्फन्त्धी कागजात तमाय बएऩतछ त्मस्तो
कागजात फोरऩत्र आह्वान अगावै सम्फशन्त्धत सावाजतनक तनकामका
प्रभुखरे स्वीकृत गनुा ऩनेछ।

36.

फोरऩत्र

सम्फन्त्धी

कागजातको

दस्तुय:

(१)

फोरऩत्र

कागजात खरयद गना चाहने इच्छु क व्मशक्त, पभा,
कम्ऩनीरे

सम्फशन्त्धत

सावाजतनक

तनकामको

प्रभुख

सम्फन्त्धी

सॊ स्था वा

वा

तनजरे

तोकेको कभाचायीको दस्तखत य कामाारमको छाऩ रागेको फोरऩत्र
सम्फन्त्धी कागजात सो तनकाम वा सो तनकामरे तोकेको दुई वा

दुईबन्त्दा फढी अन्त्म तनकामफाट दे हाम फभोशजभको दस्तुय ततयी तरनु
ऩनेछ्–

(क) फीस राख रूऩैमाॉबन्त्दा भातथ दुई कयोड रूऩैमाॉसम्भको
रातग तीन हजाय रूऩैमाॉ,

(ख) दुई कयोड रूऩैमाॉबन्त्दा भातथ दश कयोड रूऩैमाॉसम्भको
रातग ऩाॉच हजाय रूऩैमाॉ,

(ग) दश कयोड रूऩैमाॉबन्त्दा भातथ ऩच्चीस कयोड रूऩैमाॉसम्भको
रातग दश हजाय रूऩैमाॉ,
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(घ) ऩच्चीस कयोड रूऩैमाॉबन्त्दा भातथ जततसुकै यकभका रातग
फीस हजाय रूऩैमाॉ।

(२) कुनै व्मशक्त, पभा, कम्ऩनी वा सॊ स्थारे उऩतनमभ (१)

फभोशजभको दस्तुय य राग्ने हुराक वा कुरयमय भहसुर ततयी

फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजात वा प्रस्ताव आह्वान सम्फन्त्धी कागजात
ऩठाइददन तरशखत अनुयोध गये भा सम्फशन्त्धत सावाजतनक तनकामरे

त्मस्तो व्मशक्त, पभा, कम्ऩनी वा सॊ स्थाराई हुराक वा कुरयमय भापात
फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजात ऩठाइददनु ऩनेछ।

तय त्मसयी ऩठाउॉ दा त्मस्तो व्मशक्त, पभा, कम्ऩनी वा सॊ स्थारे

फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजात सभमभा नै प्राप्त गना नसकेभा सोका
रातग सावाजतनक तनकाम जवापदे ही हुने छै न।
37.

फोरऩत्रको सूचनाभा रागत अनुभान खुराउनु ऩने: दुई कयोड

रूऩैमाॉसम्भको रागत अनुभान बएको तनभााण कामाको फोरऩत्र
आह्वानको सूचनाभा रागत अनुभान यकभ खुराउनु ऩनेछ।

38.

फोरऩत्र आह्वानको
तनकामरे

ऐनको

सूचनाभा खुराउनु ऩने कुया:

दपा

१४ भा उशल्रशखत

सावाजतनक

कुयाका अततरयक्त

फोरऩत्र आह्वानको सूचनाभा दे हाम फभोशजभका थऩ कुया सभेत
खुराउनु ऩनेछ्-

(क) यावष्डम वा अन्त्तयाावष्डम स्तयको फोरऩत्रको जानकायी,
(ख) ऩूवम
ा ोग्मता, मोग्मतासवहत
जानकायी,

वा

मोग्मतायवहत

फोरऩत्रको

(ग) फोरऩत्र आह्वान गरयएको खरयद ववतधको जानकायी,

(घ) ववद्युतीम फोरऩत्र दाशखरा गने तरयकाको जानकायी,
(ङ) तनमभ

१3

अनुभानको

को

यकभ,
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(च) तनमभ १5 फभोशजभको सीतभत फोरऩत्र बए त्मस्तो
सीतभत फोरऩत्रदाताराई ददनुऩने सूचना,

(छ) ऐनको दपा १४ को उऩदपा (८) फभोशजभको फोरऩत्र
बए स्वदे शी फोरऩत्रदातारे भात्र बाग तरन ऩाउने कुया,

(ज) ऐनको

दपा

फोरऩत्र बए

१४

स्वदे शी

को

उऩदपा

तनभााण

(११)

फभोशजभको

ु
सॊ मक्त

व्मवसामीसॉगको

उऩिभरे प्राथतभकता ऩाउने कुया,

(झ) ऐन फभोशजभ कारोसूचीभा ऩये को व्मशक्त, पभा, सॊ स्था वा
कम्ऩनीका सञ्चारकरे आफ्नो ऩूण ा वा आॊशशक स्वातभत्व

कामभ यहने गयी खोरेको नमाॉ पभा, कम्ऩनी वा सॊ स्था वा
तनज आपैं वा तनज सभेतको नाभभा बैयहेको अको पभा,
सॊ स्था वा कम्ऩनीरे फोरऩत्र ऩेश गना नसक्ने कुया,

(ञ) सावाजतनक तनकामरे आवश्मक ठानेका अन्त्म कुया।
39.

तनभााणस्थरको भ्रभण: (१) फोरऩत्र तमाय गना य खरयद सम्झौता

गना आवश्मक सूचना प्राप्त गना फोरऩत्रदाता आपैँ वा तनजको
कभाचायी वा एजेन्त्टराई आफ्नै खचाभा सम्बाववत जोशखभ प्रतत

आपैं उत्तयदामी हुने गयी तनभााण स्थरको भ्रभण गना, गयाउन
सक्नेछ।

(२)

सावाजतनक

तनकामरे

उऩतनमभ

(१)

फभोशजभ

तनभााणस्थरको भ्रभण गना अनुभतत ददनु ऩने बएभा त्मस्तो अनुभतत
ददनु ऩनेछ।

(३) सावाजतनक तनकामरे फोरऩत्रदाताराई तनभााणस्थरको

मथाथा जानकायी ददन तनमभ 40 फभोशजभ हुने फैठक अशघ
तनभााणस्थरको भ्रभण गयाउन सक्नेछ।
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40.

फोरऩत्र

ऩेश

फोरऩत्रदाताराई

गनुा

ऩूवक
ा ो

फोरऩत्र

फैठक:

(१)

सम्फन्त्धी

सावाजतनक

कागजात,

तनकामरे

प्राववतधक

स्ऩेतसवपकेशन, तनभााणस्थर वा अन्त्म मस्तै कुया सम्फन्त्धी जानकायी
गयाउन फोरऩत्र ऩेश गने अशन्त्तभ ददनबन्त्दा यावष्डमस्तयको फोरऩत्र
आह्वानको सूचनाको हकभा कम्तीभा दश ददन य अन्त्तयाावष्डमस्तयको

फोरऩत्र आह्वानको सूचनाको हकभा कम्तीभा ऩन्त्र ददन अगावै
फोरऩत्रदाताहरुको फैठकको आमोजना गना सक्नेछ।

तय ऐनको दपा १४ को उऩदपा (४क) य (४ख)

फभोशजभ ऩुन्फोरऩत्र आह्वानको सूचना

गरयएको

अवस्थाभा

फोरऩत्र ऩेश गनुा ऩूवक
ा ो फैठक सञ्चारन बई नसकेको

बए

फोरऩत्रदाताराई ऩुन्फोरऩत्र सम्फन्त्धी कुयाहरूको थऩ जानकायी
ददन

यावष्डमस्तयको

फोरऩत्रको

हकभा

कम्तीभा

ऩाॉच

ददन

य

अन्त्तयाावष्डमस्तयको फोरऩत्रको हकभा कम्तीभा सात ददन अगावै
त्मस्तो फैठकको आमोजना गना सवकनेछ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको फैठकभा फोरऩत्रदातारे

सावाजतनक तनकाम सभऺ खरयद कायफाही सम्फन्त्धी कुनै प्रश्न वा

शजऻासा याख्न सक्नेछ य त्मस्तो तनकामरे प्रश्नकतााहरुको श्रोत
उल्रेख नगयी सफै फोरऩत्रदाताराई त्मस्तो प्रश्न वा शजऻासाको
जवाप य फैठकको भाइन्त्मूट मथाशीघ्र उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।

(३) उऩतनमभ (१) फभोशजभ बएको फैठकफाट फोरऩत्र

सम्फन्त्धी कागजातको कुनै प्राववतधक वा व्माऩारयक ऩऺभा हेयपेय
गनुऩ
ा ने दे शखएभा सावाजतनक तनकामरे सो कागजातभा सोही फभोशजभ
सॊ शोधन

गयी

फोरऩत्र

सम्फन्त्धी

कागजात

खरयद

गने

सफै

फोरऩत्रदाताराई त्मस्तो सॊ शोधन गरयएको व्महोया त्मस्तो फैठक
बएको ऩाॉच ददनतबत्र ऩठाउनु ऩनेछ।
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41.

फोरऩत्र

जभानत:

(१)

सावाजतनक

तनकामरे

प्रकृतत

खरयदको

अनुसाय सफै फोरऩत्रदाताराई सभान रुऩरे रागू हुने गयी स्वीकृत

रागत अनुभान यकभको दुईदे शख तीन प्रततशत यकभको सीभातबत्र
यही

तनशित

फोरऩत्रदातारे

यकभ

तोकी

फोरऩत्रसाथ

ऩेश

फोरऩत्र
गने

आव्हानको

फोरऩत्र

सूचनाभा

जभानत

यकभ

उल्रेख गनुा ऩनेछ। मस्तो यकभ नगदै वा वाशणज्म फैं क वा
ववत्तीम सॊ स्थारे जायी गये को सो यकभ फयाफयको फोरऩत्र जभानत
हुन ु ऩनेछ।

तय रागत अनुभान यकभ नखुल्ने वा इकाई दय भात्र

खुल्ने गयी फोरऩत्र आह्वान गरयएको अवस्थाभा सावाजतनक तनकामरे

फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजात वा ऩूवम
ा ोग्मता सम्फन्त्धी कागजात य
फोरऩत्र आह्वानको सूचनाभा फोरऩत्र जभानतको रातग एकभुष्ट
यकभ तोक्न सक्नेछ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको फोरऩत्र जभानतको भान्त्म

अवतध फोरऩत्रको भान्त्म अवतधबन्त्दा कम्तीभा तीस ददन फढीको
हुन ु ऩनेछ।

(३) कुनै फोरऩत्रदातारे फोरऩत्र आह्वान गने सावाजतनक

तनकामराई कुनै खास वाशणज्म फैंक वा ववत्तीम सॊ स्थारे जायी
गये को फोरऩत्र जभानत ग्रायता हुने नहुने बन्ने कुया खुराई ददन
अनुयोध गये भा त्मस्तो सावाजतनक तनकामरे सो सम्फन्त्धभा तत्कारै
जवाप ददनु ऩनेछ।

(४) ववदे शी फैं करे जायी गये को फोरऩत्र जभानत नेऩार

तबत्रको वाशणज्म फैकरे प्रतत–प्रत्माबूतत (काउन्त्टय ग्माये न्त्टी) गये को
हुन ु ऩनेछ।
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(५) सावाजतनक तनकामरे फोरऩत्रको भान्त्म हुने अवतध

तबत्र खरयद सम्झौता गयी सक्नु ऩनेछ। कुनै कायणवश सो म्माद
तबत्र

खरयद

सम्झौता

गना

नसवकने

बएभा

यीत

ऩुगेका

सफै

फोरऩत्रदाताहरूराई फोरऩत्रको भान्त्म हुने अवतध फढाउन ऩत्र
ऩठाउनु ऩनेछ।

(६) सावाजतनक तनकामरे फोरऩत्रको भान्त्म हुने अवतध

फढाउनु ऩने कायणको ववश्लेषण गयी ऩुष््माईं हुने ऩमााप्त आधाय
हुने बएभा भात्र उऩतनमभ (५) फभोशजभ फोरऩत्रको भान्त्म हुने
अवतध फढाउन ऩत्र ऩठाउनु ऩनेछ। फोरऩत्रको भान्त्म हुने अवतध
फढाउनु ऩने त्मस्तो आधाय य कायण तफना सभमभा नै फोरऩत्र
भूल्माङ्कन नगये को वा ऩेश बएको भूल्माङ्कनको सम्फन्त्धभा सभमभा

नै तनणाम नगये को कायणफाट फोरऩत्रको भान्त्म हुने अवतध फढाउॉदा

त्मसफाट हानी नोक्सानी हुन गएभा सो को शजम्भेवायी त्मस्तो
काभभा

सॊ रग्न

सभेतको हुनेछ।
भान्त्म

कभाचायी

य

भूल्माङ्कन

सतभततका

ऩदातधकायी

(७) उऩतनमभ (6) फभोशजभको ऩत्रानुसाय फोरऩत्रको

हुने

अवतध

फढाउने

वा

नफढाउने

बन्ने

सम्फन्त्धभा

फोरऩत्रदातारे तनणाम गना सक्नेछन। फोरऩत्रको भान्त्म हुने अवतध
नफढाउने

फोरऩत्रदाताको

फोरऩत्र

जभानत

जपत

गना

ऩाइने

छै न। फोरऩत्रको भान्त्म हुने अवतध फढाउने फोरऩत्रदातारे सोही

अनुरुऩ सम्फशन्त्धत फैं कफाट भान्त्म अवतध सभेत थऩ गयी फोरऩत्र
जभानत

फोरऩत्र

ऩेश

गनुऩ
ा नेछ।मसयी

जभानत

ऩेश

फढाएको भातनने छै न ।

नगये भा
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फोरऩत्रको

अवतध थऩ

भान्त्म
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गयी

अवतध
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(८) उऩतनमभ (७) फभोशजभ फोरऩत्रको भान्त्म हुने अवतध

फढाउने फोरऩत्रदातारे फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजातभा उशल्रशखत

प्रावधानको प्रततकूर हुने गयी कुनै ऩतन थऩ सता उल्रेख गना
सक्ने छै न।

(9) कुनै फोरऩत्रदाताको फोरऩत्र जभानत जपत बएको

अवस्थाभा सम्फशन्त्धत सावाजतनक तनकामरे तनजरे याखेको जभानत

यकभ आपूराई ब ुक्तानी गना त्मस्तो जभानत जायी गने फैं क सभऺ
जभानत भान्त्म यहने अवतध तबत्रै दावी गनुऩा नेछ ।
(10) सावाजतनक

तनकामरे

ऐन

वा

मस

तनमभावरी

ददन

तबत्र

सम्फशन्त्धत

फभोशजभ जपत गनुऩ
ा ने फोरऩत्र जभानत फाहेक अन्त्म फोरऩत्र
जभानत

खरयद

सम्झौता

बएको

फोरऩत्रदाताराई वपताा गनुा ऩनेछ।
42.

तीन

फोरऩत्र भान्त्म हुने अवतध: सावाजतनक तनकामरे फोरऩत्र सम्फन्त्धी
कागजात वा प्रस्ताव आह्वान सम्फन्त्धी कागजातभा फोरऩत्र वा

ऩयाभशा सेवाको प्रस्तावको भान्त्म हुने अवतध उल्रेख गदाा दे हाम
फभोशजभको अवतध उल्रेख गनुऩ
ा नेछ्–

(क) दश कयोड रुऩैं माॉसम्भ रागत अनुभान बएको फोरऩत्र
वा ऩयाभशा सेवाको प्रस्तावको रातग -नब्फे ददन

(ख) दश कयोड रुऩैं माॉ बन्त्दा जतत सुकै फढी रागत

बएको फोरऩत्र वा ऩयाभशा सेवाको प्रस्तावको

रातग - एक सम

फोरऩत्रको

फोरऩत्रदाता

फीस ददन
43.

अनुभान

आवश्मक

प्रतत

ऩेश

गनुा

ऩने:

वा

प्रस्तावदातारे ऩूव ा मोग्मताको प्रस्ताव, फोरऩत्र वा ऩयाभशा सेवाको
प्रस्ताव ऩेश गदाा ऩूव ा मोग्मता सम्फन्त्धी कागजात, फोरऩत्र सम्फन्त्धी
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कागजात वा प्रस्ताव आह्वान सम्फन्त्धी कागजातभा उल्रेख बए
फभोशजभको आवश्मक प्रतत ऩेश

गनुा ऩनेछ।

तय भाग गरयए फभोशजभको फोरऩत्र वा प्रस्तावको प्रतत

ऩेश नगये को कायणफाट कुनै फोरऩत्रदाता वा प्रस्तावदाताराई
प्रततस्ऩधााफाट वशञ्चत गना ऩाइने छै न।
44.

दताा वकताव याख्नु ऩने य बयऩाई ददनु ऩने: (१) सावाजतनक तनकामरे
ऩूव ा मोग्मता सम्फन्त्धी

कागजात, फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजात वा

ऩयाभशा सेवाको प्रस्तावको तफिी य दतााको अतबरेख छु ट्टा छु ट्टै याख्नु
ऩनेछ।

(२) फोरऩत्रदाता वा प्रस्तावदाता आपैंरे

वा तनजको

प्रतततनतधरे ऩूव ा मोग्मताको प्रस्ताव, फोरऩत्र वा ऩयाभशा सेवाको
प्रस्ताव ऩेश गना ल्माएभा सावाजतनक तनकामरे फुशझ तरई तनजराई
तभतत य सभम खुरेको बयऩाई ददनु ऩनेछ।

(३) उऩतनमभ (२) फभोशजभ प्राप्त बएको फोरऩत्रको

फावहयी खाभभा सावाजतनक तनकामरे उऩतनमभ (१) फभोशजभ दताा
वकताफभा दताा बएको दताा नम्फय उल्रेख गनुा ऩनेछ।

(४) फोरऩत्र तफिी य दताा हुने सभम सभाप्त बएऩतछ

सम्फशन्त्धत सावाजतनक तनकामको प्रभुख वा तनजरे तोकेको अतधकृत
कभाचायीरे उऩतनमभ (१) फभोशजभको वकताफभा दस्तखत गयी
वकताफ फन्त्द गनुा ऩनेछ।
45.

फोरऩत्रको सुयऺा: (१) सावाजतनक

तनकामरे

फभोशजभ प्राप्त बएको फोरऩत्र वा ऩयाभशा

सेवाको

मस

सो

तनमभावरी

प्रस्ताव

सो

फोरऩत्र खोल्ने सभम अशघ कसैरे खोल्न नऩाउने गयी सुयशऺत
तवयरे याख्नु ऩनेछ।

39

खण्ड ३) अततरयक्ताङ्क १३(क) प्रदेश याजऩत्र बाग २ तभतत २०७६।०४।०६

(२) सावाजतनक तनकामरे फोरऩत्रको साथ ऩेश बएको

नभूनाको ववशेषता फोरऩत्र खोल्नु अशघ सावाजतनक नहुने गयी
गोप्म य सुयशऺत तरयकारे याख्नु ऩनेछ।
46.

फोरऩत्र वपताा वा सॊ शोधन: (१) ववद्युतीम फोरऩत्र वा प्रस्तावको
हकभा त्मस्तो फोरऩत्र वा प्रस्ताव ऩेश गने अशन्त्तभ सभमावतधसम्भ
ववद्युतीम

सवकनेछ।

सञ्चाय

भाध्मभफाट

वपताा

वा

सॊ शोधन

गना

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको ववद्युतीम फोरऩत्र वा

प्रस्ताव फाहेक अन्त्म तरयकाफाट फोरऩत्र वा प्रस्ताव ऩेश गने

फोरऩत्रदाता वा प्रस्तावदातारे आपूरे ऩेश गये को फोरऩत्र वा

प्रस्ताव वपताा तरन वा सॊ शोधन गना चाहेभा फोरऩत्र वा प्रस्ताव
ऩेश गना तोवकएको अशन्त्तभ सभम सभाप्त हुन ु बन्त्दा चौफीस घण्टा
अगावै

तसरफन्त्दी

तनवेदनको

खाभको

फावहयी

बागभा

दे हाम

फभोशजभका कुया उल्रेख गयी फोरऩत्र वा प्रस्ताव वपताा वा
सॊ शोधनको रातग तनवेदन ददनु ऩनेछ्–

(क) फोरऩत्र वा प्रस्तावको ववषम,

(ख) फोरऩत्र वा प्रस्ताव आह्वान गने सावाजतनक तनकाम वा
अतधकायीको नाभ य ठे गाना,

(ग) फोरऩत्र वा प्रस्ताव सॊ शोधन गरयएको वा वपताा भाग
गरयएको ववषम,

(घ) फोरऩत्र वा प्रस्ताव खोल्ने ददन य सभमभा भात्र खोल्नु
ऩने।

(३) सावाजतनक तनकामरे नै सॊ शोधन गये को कायणफाट

दताा बैसकेको फोरऩत्र सॊ शोधन गनुऩ
ा ने अवस्थाभा फाहेक उऩतनमभ
(२) फभोशजभको तनवेदन एक ऩटक बन्त्दा फढी ददन ऩाइने छै न।
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(४) उऩतनमभ (२) फभोशजभको तनवेदन तथा एक ऩटक

सॊ शोधन बइसकेको फोरऩत्र वा प्रस्ताव वपताा तरन सवकने छै न।
(५)

फोरऩत्र

वा

आपूरे

प्रस्तावदातारे

ऩेश

गये को

फोरऩत्र वा प्रस्ताव वपताा तरन वा सॊ शोधन गनुा ऩदाा फोरऩत्र वा

प्रस्ताव ऩेश गदाा जुन भाध्मभफाट फोरऩत्र वा प्रस्ताव ऩेश गये को
हो सोही भाध्मभफाट भात्र वपताा वा सॊ शोधन गना सक्नेछ य पयक
भाध्मभफाट ऩेश गये को तनवेदन उऩय कायफाही हुने छै न।

(६) उऩतनमभ (२) फभोशजभको तसरफन्त्दी तनवेदन खाभ

प्राप्त हुन आएभा सम्फशन्त्धत सावाजतनक तनकामरे त्मस्ता खाभ
तनमभ 4५ फभोशजभ सुयशऺत याख्नु ऩनेछ।
47.

फोरऩत्र खोल्ने: (१) सावाजतनक तनकामको प्रभुखरे सावाजतनक
तनकामभा दताा बएका फोरऩत्र वा प्रस्ताव तनमभ १1 फभोशजभको
खरयद

अतधकायीको

सॊ मोजकत्वभा

फोरऩत्र

वा

प्रस्ताव

खोल्न

कम्तीभा दुई जना सदस्म यहने सतभतत गठन गयी फोरऩत्रदाता वा

तनजको प्रतततनतधको योहवयभा ऩूवता नधाारयत सभमभा फोरऩत्र वा
प्रस्ताव खोल्न रगाउनु ऩनेछ।

तय फोरऩत्रदाता वा तनजको प्रतततनतध उऩशस्थत नबएको

कायणरे भात्र फोरऩत्र वा प्रस्ताव खोल्न फाधा ऩने छै न।
(२) उऩतनमभ

(१)

फभोशजभ

फोरऩत्र

खोल्नु

अशघ

सावाजतनक तनकामरे म्माद नाघी प्राप्त हुन आएको फोरऩत्रको
खाभ, फोरऩत्र वपताा वा सॊ शोधन गनाको रातग ददइएको तनवेदनको

खाभ य यीतऩूवक
ा दताा बएका फोरऩत्रको खाभराई छु ट्याई म्माद
नाघी

प्राप्त

हुन

आएका

फोरऩत्र

नखोरी

सम्फशन्त्धत

फोरऩत्रदाताराई वपताा गनुा ऩनेछ। मसयी वपताा गदाा सोको
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व्महोया, तभतत य सभम सभेत खुराई खरयद कायफाहीको प्रततवेदन
तमाय गनुा ऩनेछ।

(३) सावाजतनक तनकामरे उऩतनमभ (२) फभोशजभ फोरऩत्र

वपताा गये ऩतछ फोरऩत्रदातारे वपताा गना भाग गये को फोरऩत्रको
खाभ खोरी त्मस्तो फोरऩत्रदाताको नाभ ऩढे य सुनाउनु ऩनेछ य

त्मसऩतछ फोरऩत्र सॊ शोधन गनाको रातग ददइएका सफै खाभ खोरी
त्मस्ता खाभतबत्र यहेको व्महोया ऩढे य सुनाउनु ऩनेछ।
(४)

सावाजतनक

उऩतनमभ (३) फभोशजभको व्महोया ऩढी सकेऩतछ

तनकामरे

दाशखरा

बएका

फोरऩत्र

िभैसॊग

खोरी

त्मस्तो फोरऩत्रको दे हामको कुया ऩढे य सुनाई सोको भुच ुल्का तमाय
गनुऩ
ा नेछ य त्मस्तो भुच ुल्काभा उऩशस्थत फोरऩत्रदाता वा तनजको
प्रतततनतधको दस्तखत गयाउनु ऩनेछ्–

(क) फोरऩत्रदाताको नाभ य ठे गाना,
(ख) फोरऩत्रको कफोर अङ्क,

(ग) फोरऩत्रभा कुनै छु ट ददन प्रस्ताव गरयएको बए सोको
व्महोया,

(घ) प्राववतधक स्ऩेतसवपकेशनको ववकल्ऩ प्रस्ताव गरयएको बए
सोको कफोर अङ्क,

(ङ) फोरऩत्र जभानत बए वा नबएको,

(च) अङ्क य अऺयका फीच तबन्नता बए सो तबन्नताको वववयण,

(छ) फोरऩत्र पायाभ (रेटय अप तफड) य भूल्म सूची (प्राइस
सेड्युर)

भा

फोरऩत्रदाता

हस्ताऺय बए वा नबएको,

वा

तनजको

प्रतततनतधको

(ज) फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजातभा सच्माइएको वा केयभेट
गये कोभा केयभेट गयी उल्रेख गये को यकभ य व्महोया,
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(झ) केयभेट बएको वा सच्माइएको स्थानभा फोरऩत्रदाता वा
तनजको प्रतततनतधको हस्ताऺय बए वा नबएको,

(ञ) फोरऩत्र पायाभभा फोरऩत्रदातारे कुनै कैवपमत उल्रेख
गये को बए सोको व्महोया य दयये ट वववयण भाग गये को
बए सोको वववयण,

(ट) सावाजतनक तनकामरे उऩमुक्त ठानेको अन्त्म आवश्मक
कुया।

(५) मस तनमभ फभोशजभ फोरऩत्र खोल्दाको सभमभा

फोरऩत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गने तनणाम गना सवकने छै न।

(६) उऩतनमभ (१) फभोशजभ फोरऩत्र वा प्रस्ताव खोल्दा

तनमभ 17 य 18 फभोशजभको फोरऩत्र वा प्रस्ताव बए ऐनको
दपा ३२ फभोशजभको प्रविमाफाट फोरऩत्र वा प्रस्तावको फावहयी

खाभ खोरी आतथाक प्रस्तावराई नखोरी छु ट्याई तनमभ 4५
फभोशजभ सुयशऺत याख्नु ऩनेछ।
48.

फोरऩत्रको ऩूणत
ा ाको ऩयीऺण: फोरऩत्रको ऩूणत
ा ाको ऩयीऺण गदाा
भूल्माङ्कन सतभततरे ऐनको दपा २३ को उऩदपा (३) भा उल्रेख
बएका कुयाको अततरयक्त दे हामका कुयाको ऩयीऺण गनुऩ
ा नेछ्-

ु
(क) फोरऩत्रदाता व्मशक्तगत रुऩभा वा सॊ मक्त
उऩिभको
साझेदायको रुऩभा एक बन्त्दा वढी फोरऩत्रभा सॊ रग्न बए
वा नबएको,

(ख) फोरऩत्रदाता ऐनको दपा ६३ को उऩदपा (२) य (३)
फभोशजभ खरयद कायफाहीभा बाग तरन अमोग्म बए वा
नबएको,
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(ग) सम्फशन्त्धत सावाजतनक तनकामफाट वा सावाजतनक तनकामरे

तोकेको अन्त्म तनकामफाट तफिी बएको फोरऩत्र सम्फन्त्धी
कागजातभा फोरऩत्र ऩेश बए नबएको,

(घ) सम्फशन्त्धत व्मशक्त, पभा, सॊ स्था वा कम्ऩनी आपैंरे खरयद
गये को फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजात बयी ऩेश गये वा
नगये को।
49.

फोरऩत्रको भूल्माङ्कन: (१) अन्त्तयाावष्डम स्तयको फोरऩत्रभा फोरऩत्र

सम्फन्त्धी कागजातभा फोरऩत्रको भूल्म ववतबन्न भुराभा उल्रेख गना
सवकने

व्मवस्था

बएभा

त्मस्तो

फोरऩत्रहरुका

भूल्मराई

सोही

कागजातभा उल्रेख बए फभोशजभको ववतनभमदय य भुरा अनुसाय

एउटै भूल्मभा ऩरयवतान गयी फोरऩत्रको भूल्माङ्कन य तुरना गनुा
ऩनेछ।

(२) फोरऩत्रको भूल्माङ्कन य तुरना गदाा भूल्म अतबवृवद्ध

कय फाहेकको कफोर अङ्क कामभ गयी तुरना गनुा ऩनेछ।

(३) प्रचतरत ऐन वा मस तनमभावरीभा व्मवस्था गरयए

फभोशजभ फाहेक कुनै फोरऩत्रदाता वा आतधकारयक रुऩभा तनणाम
प्रविमाभा

सॊ रग्न

नबएका

अन्त्म

कुनै

व्मशक्तराई

फोरऩत्रको

ऩयीऺण, त्मस्तो ऩयीऺण गने तसरतसराभा फोरऩत्रदातासॉग भाग
गरयएको जानकायी वा प्राप्त जानकायी, भूल्माङ्कन तथा तुरनासॉग
सम्फशन्त्धत जानकायीहरु ददन ऩाइने छै न।
(१)

(४) भू ल्माङ्कन सतभततरे ऐनको दपा २५ को उऩदपा

फभोशजभ

भू ल्माङ्कनको

रातग

सभावेश

बएका

फोरऩत्रको

भूल्माङ्कन गदाा त्मस्तो फोरऩत्रको फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजातभा
उल्रेख बएको आधाय य तरयका अनुसाय गनुा ऩनेछ।
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(५) उऩतनमभ (४) फभोशजभ फोरऩत्रको भूल्माङ्कन गदाा

फोरऩत्रको प्राववतधक, व्माऩारयक य आतथाक ऩऺको भूल्माङ्कन गनुा
ऩनेछ।

(६)

फोरऩत्र

सम्फन्त्धी

कागजातभा

उशल्रशखत

ऺेत्र,

गुणस्तय, ववशेषता, शता, कामासम्ऩादन वा अन्त्म कुनै आवश्मकताभा
ताशत्वक पयक य गम्बीय असय नऩने सावाजतनक तनकामराई

स्वीकामा सानाततना पयक बएका फोरऩत्रहरुराई सायबूत रुऩभा
प्रबावग्राही फोरऩत्र भातननेछ य त्मस्ता फोरऩत्रको भूल्माङ्कन गदाा
रागतभा कुनै प्रबाव ऩने बएभा त्मस्तो प्रबावको भूल्म सभान
आधायभा कामभ गयी फोरऩत्रको कफोर अङ्कभा सभामोजन गयी
फोरऩत्रको भूल्मावङ्कत यकभ तनकाल्नु ऩनेछ।

(७) उऩतनमभ (६) य तनमभ 50, 51 य 52 फभोशजभ

तनकातरएको फोरऩत्रको भूल्मावङ्कत यकभ फोरऩत्रको तुरना गने
प्रमोजनको रातग भात्र प्रमोग हुनेछ य खरयद सम्झौताको भूल्मभा
सभावेश गना ऩाइने छै न।

(८) फोरऩत्रको भूर प्रतत य प्रतततरवऩ प्रततभा भूल्म वा

अन्त्म कुनै कुयाभा तबन्नता ऩाइएभा भूर प्रततभा उल्रेख बएको
भूल्म वा कुया भान्त्म हुनेछ।
(९)

भूल्माङ्कन

सतभततरे

उऩतनमभ

(६)

फभोशजभको

सानाततना पयकको भूल्म कामभ गदाा सम्फशन्त्धत काभको रागत
अनुभान वा प्रचतरत फजाय भूल्म वा ब्माजदयको आधायभा कामभ

गनुा ऩनेछ। त्मस्तो रागत अनुभान, प्रचतरत फजाय भूल्म वा ब्माज

दय तनशित नबएको अवस्थाभा सोही आइटभको अन्त्म सायबूत
रुऩभा प्रबावग्राही फोरऩत्रभा उल्रेख बएको भूल्मको औसतका
आधायभा कामभ गनुा ऩनेछ।
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(१०)

50.

मस

तनमभ

फभोशजभ

कामभ

गरयने

भूल्मको

औशचत्मको सम्फन्त्धभा फोरऩत्रदातासॉग ऩयाभशा गनुा हुॉदैन।

फोरऩत्रको प्राववतधक ऩऺको भूल्माङ्कन: (१) भूल्माङ्कन सतभततरे

तनमभ 49 को उऩतनमभ (५) फभोशजभ फोरऩत्रको प्राववतधक
ऩऺको भूल्माङ्कन गदाा दे हामका कुयाको भूल्माङ्कन गनुऩ
ा नेछ्–

(क) भारसाभान आऩूतता, तनभााण कामा वा अन्त्म सेवाको ऺेत्र,

(ख) भुख्म भुख्म भारसाभान, तनभााण कामा वा अन्त्म सेवाको
प्राववतधक

स्ऩेतसवपकेशन

य

कामा

सञ्चारन

कामासम्ऩादन (अऩये वटङ एण्ड ऩपाभेन्त्स) ववशेषताहरु,

(ग) वाये शण्टको सभमावतध।
(२) उऩतनमभ

(१)

फभोशजभ

भूल्माङ्कन

गदाा

तथा

फोरऩत्र

सम्फन्त्धी कागजातभा उशल्रशखत कुया य फोरऩत्रदातारे फोरऩत्रभा

उल्रेख गये को कुयाभा कुनै तबन्नता ऩाइएभा भूल्माङ्कन सतभततरे सो
तबन्नता सभेत उल्रेख गनुा ऩनेछ।

(३) उऩतनमभ (२) फभोशजभको तबन्नताको भूल्म फोरऩत्र

सम्फन्त्धी कागजातभा उल्रेख बए फभोशजभको आधाय य तरयका
फभोशजभ गणना गयी कामभ गनुा ऩनेछ।
51.

फोरऩत्रको व्माऩारयक ऩऺको भूल्माङ्कन: (१) तनमभ 50 फभोशजभ
फोरऩत्रको प्राववतधक ऩऺको भूल्माङ्कन बएऩतछ भूल्माङ्कन सतभततरे
त्मस्तो

फोरऩत्रको

व्माऩारयक

गनुऩ
ा नेछ्-

ऩऺको

तनमभ

49

भूल्माङ्कन

को

गदाा

उऩतनमभ

दे हामका

(५)

कुयाको

फभोशजभ

भूल्माङ्कन

(क) भारसाभान, तनभााण कामा वा अन्त्म सेवा आऩूतता वा सम्ऩन्न
गने अवतध,

(ख) ब ुक्तानीको शता,
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(ग) फोरऩत्रदातारे सभमभा काभ सम्ऩन्न नगये वाऩत ततनुा ऩने
ऩूव ा तनधाारयत ऺततऩूतता तथा सभम अगावै कामा सम्ऩन्न गये
वाऩत ऩाउने फोनस,

(घ) प्रत्माबूतत सम्फन्त्धी फोरऩत्रदाताको दावमत्व,
(ङ) फोरऩत्रदातारे ऩूया गनुऩ
ा ने दावमत्व,

(च) फोरऩत्रदातारे प्रस्ताववत खरयद सम्झौताभा अन्त्म कुनै शता
थऩ गये को बए त्मस्तो शता।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ भूल्माङ्कन गदाा फोरऩत्र

सम्फन्त्धी कागजातभा उशल्रशखत कुया य फोरऩत्रदातारे फोरऩत्रभा
उल्रेख गये को कुया जाॉची कुनै तबन्नता ऩाइएभा भूल्माङ्कन सतभततरे
सो तबन्नता सभेत उल्रेख गनुा ऩनेछ।
(३)

भूल्माङ्कन

सतभततरे

उऩतनमभ

(२)

फभोशजभको

तबन्नताको भूल्म कामभ गदाा फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजातभा उल्रेख

बए फभोशजभको आधाय य तरयका फभोशजभ गणना गयी कामभ गनुा
ऩनेछ।
52.

फोरऩत्रको आतथाक ऩऺको भूल्माङ्कन: (१) तनमभ 50 य 51
फभोशजभ फोरऩत्रको प्राववतधक य व्माऩारयक

ऩऺको

भूल्माङ्कन

बएऩतछ त्मस्तो फोरऩत्रको आतथाक ऩऺको भूल्माङ्कन गनुा ऩनेछ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ आतथाक ऩऺको भूल्माङ्कन गदाा

प्राववतधक य व्माऩारयक ऩऺका कुयाहरु भध्मे आवश्मक कुयाहरुको
य आवश्मकतानुसाय दे हामका कुया सभेतको फोरऩत्र सम्फन्त्धी
कागजातभा उल्रेख बएको आधाय य तरयका फभोशजभ भूल्म
तनधाायण गयी फोरऩत्रको भूल्माॊवकत यकभ कामभ गनुऩ
ा नेछ्–
(क) आन्त्तरयक ढु वानी खचा,
(ख) प्राववतधक ववशेषता।
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(३) उऩतनमभ (२) को खण्ड (ख) फभोशजभ प्राववतधक

ववशेषताको
उशल्रशखत

भूल्माङ्कन

खरयद

गदाा

सम्फन्त्धी

(आउटऩूट) बन्त्दा वढी

फोरऩत्र

न्त्मूनतभ

सम्फन्त्धी

दय, ऺभता

कागजातभा

वा

प्रततपर

दय, ऺभता वा प्रततपरको फोरऩत्र ऩेश

बएकोभा भूल्माङ्कन सतभततरे न्त्मूनतभ दय, ऺभता वा प्रततपरको
भात्र भूल्माङ्कन गनुा ऩनेछ।

(४) फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजातभा स्वदे शी भारसाभान य

स्थानीम तनभााण व्मवसामीराई प्राथतभकता ददइने कुया उल्रेख
बएकोभा फोरऩत्रको आतथाक ऩऺ भूल्माङ्कन गदाा भूल्माङ्कन सतभततरे

स्वदे शी भारसाभान वा तनभााण व्मवसामीराई ददइने प्राथतभकताको
यकभ गणना गयी त्मस्तो यकभ ववदे शी फोरऩत्रदाताको कफोर
अङ्कभा जोडी भूल्माॊवकत अङ्क कामभ गनुा
(५)

फोरऩत्रदातारे

भूल्माङ्कन

तसपारयस

ववचाय गनुा हुॉदैन।
53.

सतभततरे

गये को

ऩनेछ।

फोरऩत्र

जगेडा

भूल्माङ्कन

ऩाटाऩूजााका

गदाा

सम्फन्त्धभा

तनभााण कामाको फोरऩत्रको ववशेष भूल्माङ्कन: (१) तनभााण कामाको
फोरऩत्र भूल्माङ्कन गदाा

भूल्माङ्कन सतभततरे तनमभ 50, 51 य

52 भा उशल्रशखत कुयाको अततरयक्त दे हामका कुयाको
गनुऩ
ा नेछ्-

भूल्माङ्कन

(क) तनभााण कामाको कामा मोजना, कामासम्ऩादन तातरका य

ऩरयचारन सभम फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजातभा उल्रे ख
बए अनुसायको बए वा नबएको,

(ख) फोरऩत्रदातारे तफर अप क्वाशन्त्टटीभा सॊ रग्न आइटभको

रातग उल्रेख गये को प्रतत एकाइ दय ववश्वसनीम बए वा
नबएको,
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(ग) कफोर

नबएको्-

अङ्क

(१) खरयद

काभको

दे हामको

असन्त्ततु रत

कायणरे

सम्झौताको

प्रायशम्बक

आइटभको

रातग

बए

चयणभा

आइटभभा
गये को

न्त्मून

तफर

आइटभको

अप

अनुभान

रातग

उच्च दय उल्रेख गये कोरे।

क्वाशन्त्टटीको

बएको

तनजरे

गनुऩा ने

फोरऩत्रदातारे

अस्वाबाववक उच्च दय उल्रेख गये कोरे, वा

(२) फोरऩत्रदातारे

वा

बनी

कुनै

ववश्वास

अस्वाबाववक

(घ) फोरऩत्रदातारे ऩेश गये को ऐनको दपा १३ को उऩदपा

(२) को खण्ड (ढ३) फभोशजभको वववयण अनुरूऩ सो
तनभााण कामा सम्ऩन्न गना सक्ने तनजको प्राववतधक ऺभता
बए वा नबएको।

(२) उऩतनमभ (१) को खण्ड (ग) फभोशजभको अवस्थाभा

वा फोरऩत्रदातारे सन्त्तोषजनक रुऩभा काभ सम्ऩन्न गना नसक्ने

गयी न्त्मून कफोर अङ्क उल्रेख गये को वा तनभााण कामाको ऺेत्र वा

प्राववतधक स्ऩेतसवपकेशन गरत रुऩभा फुझी वा नफुझी अस्वाबाववक
न्त्मून कफोर अङ्क उल्रेख गये को वा प्रायशम्बक चयणभा गरयने

तनभााण कामाको रातग फढी दयरे उल्रेख गये को (फ्रन्त्ट रोतडङ)
छ, छै न बन्ने कुया भूल्माङ्कन सतभततरे जाॉच गनुा ऩनेछ। त्मसयी

न्त्मून कफोर अङ्क उल्रेख गये को वा उऩतनमभ (१) को खण्ड (ग)

फभोशजभको अवस्थाभा भूल्माङ्कन सतभततरे त्मस्तो फोरऩत्रदातासॉग
दय ववश्लेषण सवहतको स्ऩष्टीकयण भाग गनुा ऩनेछ।

(३) भू ल्माङ्कन सतभततरे उऩतनमभ (२) फभोशजभ भागेको

स्ऩष्टीकयण

सन्त्तोषजनक

बएभा
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कफोर

अङ्कको

आठ

प्रततशतरे

हुने

यकभ

फयाफयको

थऩ

कामासम्ऩादन जभानत तरई फोरऩत्र स्वीकृत गने तसपारयस गना य
त्मस्तो स्ऩष्टीकयण सन्त्तोषजनक नबएभा त्मस्तो फोरऩत्र अस्वीकृत
गना सावाजतनक तनकामराई तसपारयस गना सक्नेछ।

(४) उऩतनमभ (३) फभोशजभ तरइएको थऩ कामासम्ऩादन

जभानत अशन्त्तभ तफर ब ुक्तानी बएऩतछ वपताा गनुा ऩनेछ।
54.

फोरऩत्र भूल्माङ्कन सम्फन्त्धी ववशेष व्मवस्था: (१) भूल्माङ्कन सतभततरे

ु
प्रस्ताव भुल्माङ्कन गदाा एकर वा सॊ मक्त
उऩिभभा प्रस्ताव ऩेश
गने

कुनै

फोरऩत्रदाता,

तसरफन्त्दी

दयबाउऩत्रदाता, प्रस्तावदाता,

ऩयाभशादाता, सेवा प्रदामक, आऩूतताकताा, तनभााण व्मवसामी वा
अन्त्म व्मशक्त, पभा, सॊ स्था वा

कम्ऩनीका

सञ्चारक

उऩय

भूल्माङ्कन

सतभततरे

भ्रष्टाचायको कसूयभा भुद्दा दामय बए नबएको सम्फन्त्धभा मवकन
गयी

त्मस्तो

भुद्दा

दामय

बएको

दे शखएभा

सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमभा ऩेश गनुऩ
ा नेछ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ भू ल्माङ्कन सतभततफाट रेखी

आएभा सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमरे आफ्नो याम सवहतको प्रस्ताव तमाय
गयी प्रदे श सयकाय सभऺ रेखी ऩठाउनु ऩनेछ।
हुन

(३) उऩतनमभ (२) फभोशजभ याम सवहतको प्रस्ताव प्राप्त

आएभा

दयबाउऩत्रदाता,

प्रदे श

सयकायरे

प्रस्तावदाता,

त्मस्तो

फोरऩत्रदाता

ऩयाभशादाता,

सेवा

तसरफन्त्दी
प्रदामक,

आऩूतताकताा, तनभााण व्मवसामी वा अन्त्म व्मशक्त, पभा, सॊ स्था वा

ु
कम्ऩनीका सञ्चारकरे एकर वा सॊ मक्त
उऩिभफाट ऩेश गये को
प्रस्तावराई

भूल्माङ्कन

गरयसक्नु

ऩने

अवतध

प्रविमाभा सभावेश नगना तनदे शन ददन सक्नेछ।
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त्मस्तो

(४) उऩतनमभ (३) फभोशजभ तनदे शन बई आएभा सतभततरे
प्रस्तावराई

भूल्माङ्कन गनुा ऩनेछ।
55.

भूल्माङ्कन प्रविमाफाट

हटाई फाॉकी

प्रस्ताव

प्रततवेदन ऩेश गनुा ऩने: भूल्माङ्कन सतभततरे तनमभ 48, 49, 50,
51, 52 य 53 फभोशजभ गये को ऩयीऺण तथा भूल्माङ्कनको

ववस्तृत ववश्लेषण य दे हामका कुया खुराई सोको प्रततवेदन तमाय
गयी सावाजतनक तनकामभा ऩेश गनुऩ
ा नेछ्–
(क) फोरऩत्रदाताको नाभ य ठे गाना,

(ख) फोरऩत्रदाताको कुर कफोर यकभ य भुरा,

(ग) ऐनको दपा २३ को उऩदपा (८) य (९) फभोशजभ त्रुटी

सच्माइएको बए त्मस्तो त्रुटी सच्माई कामभ बएको कुर
कफोर यकभ य भुरा,

(घ) फोरऩत्रदातारे कुनै छु ट ददन प्रस्ताव गरयएको कुया आतथाक

प्रस्ताव खोरेको भुच ुल्काभा उल्रेख बएको बए भूल्माङ्कन
सतभततरे

त्मसयी

छु ट

सभामोजन गये को कुया,

ददन

प्रस्ताव

गरयएको

यकभ

(ङ) ऐनको दपा १३ उऩदपा (२) को खण्ड (च) फभोशजभ
फोरऩत्र तुरना गना प्रमोग बएको भुरा य उशल्रशखत
तभततको ववतनभम दयको आधायभा कामभ बएको यकभ,

(च) ऐनको दपा २३ को उऩदपा (२), (३), (४) य (६)
फभोशजभ ऩयीऺण गदाा ऩाइएका आधायहरु,

(छ) ऐनको दपा २५ को उऩदपा (८) फभोशजभ न्त्मूनतभ
भूल्मावङ्कत

सायबूत

रुऩभा

भूल्माङ्कनको आधाय य तरयका।
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56.

फोरऩत्र स्वीकृत गने अतधकायी: (१) दे हामको यकभको फोरऩत्र
स्वीकृत गने अतधकाय दे हामका अतधकायीराई हुनेछ्(क) तीन

कयोड

रूऩैमाॉसम्भको

याजऩत्रावङ्कत

तृतीम

(ख) सात

कयोड

रूऩैमाॉसम्भको

याजऩत्रावङ्कत

दद्वतीम

श्रे णी/अतधकृतस्तय सातौं/आठौंको कामाारम प्रभुख,
श्रे णी/अतधकृतस्तय नवौं/दशौंको कामाारम प्रभुख,

(ग) सात कयोड रूऩैमाॉबन्त्दा फढीको ववबागीम प्रभुख।

(२) कुनै सावाजतनक तनकामको प्रभुखरे उऩतनमभ (१)

फभोशजभ फोरऩत्र आपैँरे स्वीकृत गना नतभल्ने बएभा एक तह
भातथको अतधकायीफाट स्वीकृत गयाउनु ऩनेछ।
57.

भारसाभानको नभूना: (१) फोरऩत्र भूल्माङ्कन हुॉदा असपर बएको
फोरऩत्रदातारे आपूरे ऩेश गये को भारसाभानको नभूना वपताा
तरन सम्फशन्त्धत सावाजतनक तनकाम सभऺ खरयद सम्झौता बएको
सात ददनतबत्र तरशखत रुऩभा अनुयोध गना सक्नेछ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ अनुयोध बएकोभा त्मस्तो

भारसाभानको नभूना ऩयीऺणभा नष्ट नबएको बए ढु वानी गने य
प्माकेशजङ गने रगामतका सम्ऩूण ा खचा फोरऩत्रदातारे नै व्महोने
गयी

त्मस्तो

ऩनेछ।

(३)

नभूना

सावाजतनक

स्वीकृत

तनकामरे

फोरऩत्रको

तनजराई

फोरऩत्रदातारे

वपताा

ऩेश

गनुा

गये को

भारसाभानको नभूनाको आऩूतता गरयने भारसाभानसॉग तुरना गने
प्रमोजनको
58.

रातग

सावाजतनक

तनकामरे

सतभततफाट प्रभाशणत गयाई सुयशऺत याख्नु ऩनेछ।

फोरऩत्र

भूल्माङ्कन

ु ान
बेरयएसन आदे श: (१) खरयद सम्झौता गदााको फखत ऩूवाानभ
गना नसवकएको ऩरयशस्थतत सो
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तसजाना बएभा सो को स्ऩष्ट कायण खुराई दे हाम फभोशजभको
अतधकायीरे दे हाम फभोशजभको बेरयएसन आदे श जायी गना सक्नेछ्(क) ऩाॉच

प्रततशतसम्भको

तनकामको

याजऩत्रावङ्कत

बेरयएसन

दद्वतीम

नवौं/दशौं वा सो सयहको प्रभुखरे,

(ख) दश

प्रततशतसम्भको

तनकामको
प्रभुखरे,

(ग) ऩन्त्र

याजऩत्रावङ्कत

प्रततशतसम्भको

सशचवरे,

बेरयएसन
प्रथभ

बेरयएसन

सम्फन्त्धी

सावाजतनक

अतधकृतस्तय

श्रे णी/

सम्फन्त्धी

श्रे णी

वा

सो

सम्फशन्त्धत

सावाजतनक

सयहको

भन्त्त्रारमको

(घ) ऩन्त्र प्रततशत बन्त्दा भातथको बेरयएसन तनमभ २ खण्ड (छ)
को

उऩखण्ड

(1)

फभोशजभको

हकभा प्रदे श भशन्त्त्रऩरयषद्रे,

सावाजतनक

तनकामको

(ङ) तनमभ २ को खण्ड (छ) को उऩखण्ड (2) फभोशजभको

सावाजतनक तनकामको हकभा ऩन्त्र प्रततशत दे शख भातथको
बेरयएसन सो तनकामको सवोच्च कामाकायी तनकामरे ।

(२) उऩतनमभ (१) को खण्ड (घ) फभोशजभ बेरयएसन

आदे श जायी गदाा तनमभ २ को खण्ड (छ) को उऩखण्ड (1)
फभोशजभको सावाजतनक तनकामको हकभा सम्वशन्त्धत भन्त्त्रारमरे

ववशेषऻहरुको सभूह गठन गयी सो सभूहभापात आवश्मक जाॉचफुझ
गयाई प्राप्त तसपारयस सवहत सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमको प्रस्तावभा

प्रदे श भशन्त्त्रऩरयषद्रे य तनमभ २ को खण्ड (छ) को उऩखण्ड
(2)

फभोशजभको

सावाजतनक

तनकामको

हकभा

सो

तनकामको

सफोच्च कामाकायी तनकामरे ववशेषऻहरुको सभूह गठन गयी सो
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सभूहभापात आवश्मक जाॉचफुझ गयाई प्राप्त तसपारयसको आधायभा
भात्र बेरयएसन आदे श जायी गना सक्नेछ।

(3) उऩतनमभ (१) को खण्ड (क) य (ख) भा जुनसुकै

कुया रेशखएको बए ताऩतन रागत अनुभान स्वीकृत गने अतधकायी
बन्त्दा तल्रो तहको अतधकायीरे बेरयएसन आदे श जायी गना सक्ने
छै न।

(४) उऩतनमभ (१) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए

ताऩतन साठी राख रुऩैं मासम्भको खरयद कामाको ऩन्त्र प्रततशत

बन्त्दा भातथको बेरयएसन आदे श सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमको सशचवरे
जायी गना सक्नेछ।
59.

सोझै वातााफाट खरयद गना सक्ने: (१) सावाजतनक तनकामराई

उऩमोगी य आवश्मक ऩने तातरभ, गोष्ठी य सेतभनाय जस्ता ववषमभा
भात्र सेवा तरनु ऩये भा ऩाॉच राख रुऩैमाॉसम्भको ऩयाभशा सेवाभा

सावाजतनक तनकामको प्रभुख आपैंरे य सोबन्त्दा भातथ फीस राख
रुऩैमाॉसम्भको हकभा एक तह

भातथको

अतधकायीको

स्वीकृतत

तरई प्रचतरत सावाजतनक खरयद ऐनको प्रततकूर नहुने गयी सोझै
वातााफाट खरयद गना सवकनेछ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको कामाको रातग एक तह

भातथको अतधकायीको

स्वीकृतत

तरई फीस

राख रुऩैमाॉसम्भको

ऩयाभशा सेवा खरयद गनुऩा ने अवस्थाभा कम्तीभा तीनवटा प्रस्ताव

ॉ गुणस्तय
भाग गयी सफैबन्त्दा उऩमोगी य कभ भूल्म प्रस्ताव गनेसग
य भूल्मराई सभेत एकीन गयी सोझै वातााफाट खरयद गनुा ऩनेछ।
60.

सहमोग तरन सक्ने: सावाजतनक खरयद वववयण तमाय बएऩतछ
खरयदको तनणाम गने अतधकायीरे मसको
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य
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आश्वस्त

हुन आवश्मक प्रशासकीम प्राववतधक

रातग तनष्ऩऺ ववऻफाट अध्ममन गयाउन सक्नेछ ।
61.

गये को काभको दोस्रो यतनङ तफर दे शख
अशघ

सम्ऩन्न

गये का

काभभा

ब ुक्तानी

खरयद कामाको अनुगभन:

मस

भाग

खवटएका

ऩारयश्रतभक ब ुक्तानी गये को प्रभाण ऩेश गनुऩ
ा नेछ ।
तनमभावरी

गदाा

सो

श्रतभकहरुको

फभोशजभ सवाजतनक

तनकामफाट बएको खरयद सम्फन्त्धी कामाको अनुगभन गने अतधकाय
भुख्मभन्त्त्री
कानुन

तथा

फभोशजभ

भशन्त्त्रऩरयषद्को
स्थाऩना

कामाारमराई हुनेछ।
63.

तरनका

ब ुक्तानी सम्फन्त्धी व्मवस्था: तनभााण व्मवसामी वा ऩयाभशादातारे
बन्त्दा

62.

सहमोग

बएको

कामाारम

य

सावाजतनक

प्रचतरत

खरयद

सॊ घीम

अनुगभन

अतधकाय प्रत्मामोजन: मस तनमभावरीभा व्मवस्था बए फभोशजभ
प्रदे श सयकायराई प्राप्त अतधकाय भध्मे कुनै अतधकाय आपूभुतनको

कुनै अतधकायीरे प्रमोग गने गयी प्रदे श सयकायरे प्रत्मामोजन
गना सक्नेछ।
64.

फाधा अड्काउ पुकाउन सक्ने: मस तनमभावरी फभोशजभ खरयद
कामा गदाा कुनै फाधा अड्काउ

ऩये भा

प्रदे श

सयकायरे

प्रदे श

याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी आवश्मक आदे श वा तनदे शन जायी
गयी त्मस्तो फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ ।
65.

मसै तनमभावरी फभोशजभ हुने: मस तनमभावरीभा उल्रेख गरयएका

ववषमभा मसै तनमभावरी फभोशजभ य अन्त्म ववषमभा प्रचतरत कानुन
फभोशजभ हुनेछ।
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66.

खाये जी

य

फचाउ:

(1)

प्रदे श

सावाजतनक

कामाववतध, 2075 राई खाये ज गरयएको छ।

खरयद

अन्त्तरयभ

(२)उऩतनमभ (1) फभोशजभ खाये ज गरयएको कामाववतध

अन्त्तगात बए गये का काभ कायवाही मसै तनमभावरी फभोशजभ बए
गये को भातननेछ।
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अनुसूची-१

(तनमभ 5 को उऩतनमभ (७) सॉग सम्फशन्त्धत)
तनभााण कामाको रागत अनुभानको ढाॉचा

(क) आइटभको दयये ट तनकाल्ने तरयका्

श्रतभकहरुको खचा:......................................................(क)
तनभााण साभग्रीको खचा:................................................(ख)
माशन्त्त्रक उऩकयणको बाडा (तैल्म ऩदाथा सवहत):................(ग)
आइटभको दयये ट (क+ख+ग)=(घ)

फोरऩत्रदाताको ओबयहेड (घ को १५ प्रततशत) = ०.१५ − (घ)
जम्भा दयये ट (ङ) = १.१५ − (घ)

(ख) रागत अनुभान तनकाल्ने तरयका्
ि.सॊ .

आइटभ

एकाई

आइटभको

आइटभको

आइटभको

जम्भा दयये ट

जम्भा ऩरयभाण

जम्भा खचा

१

आइटभ (१)

(च)

(ट)

(च) × (ट)

२

आइटभ (२)

(छ)

(ठ)

(छ) × (ठ)

३

आइटभ (३)

(ज)

(ड)

(ज) × (ड)

.......

इत्मादी

जोड (व)=(च × ट + छ × ठ + ज × ड ..................)

वका चाटा स्टाप खचा - (व) को २ प्रततशत = 0.020 × (व)
सानाततना अन्त्म खचा - (व) को २ प्रततशत = 0.020 × (व)
जम्भा रागत इवष्टभेट अङ्क (त) = 1.04 × (व)

रष्टव्म्

(क) फोरऩत्रको अङ्कराई तुरना गदाा रागत अनुभान अङ्क (व) राई
भातननु ऩछा।
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(ख) उऩमुक्त
ा

अनुसाय

आमोजना/कामािभको

रागत
फजेट

अनुभान

व्मवस्थाऩनको

तमाय

गरयसकेऩतछ

रातग

आवश्मकता

अनुसाय रागत अनुभानभा भूल्म सभामोजन कशन्त्टन्त्जेन्त्सी फाऩत
दश प्रततशत य वपशजकर कशन्त्टन्त्जेन्त्सी फाऩत दश प्रततशतरे
आमोजना/कामािभको जम्भा रागतभा थऩ गनुा ऩनेछ।

(ग) वका

चाजा,

स्टाप

खचा,

सानाततना

अन्त्म

खचा

य

वपशजकर

कशन्त्टन्त्जेन्त्सी खचा गने सन्त्दबाभा सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारम वा केशन्त्रम
तनकामफाट कामाववतध स्वीकृत गयाई गनुा ऩनेछ।

(घ) आमोजना/कामािभको रागत अनुभान स्वीकृत य खरयद ववतध

छनौट गने प्रमोजनका रातग जोड (व) भा भूल्म अतबवृवद्ध कय य

ववतबन्न कशन्त्टन्त्जेन्त्सीहरु जोडी हुन आउने कूर रागत अनुभानराई
भातननेछ।
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अनुसूची-२

(तनमभ 7 को उऩतनमभ (४) सॉग सम्फशन्त्धत)
ऩयाभशा सेवाको रागत अनुभानको ढाॉचा
शीषाकको

शीषाकको

से वा खचा शीषाक

एकाई

प्रतत

जम्भा

(क)

(ख)

एकाई

ऩरयभाण

दय (ग)

(घ)

शीषाक (१)

शीषाकको जम्भा रागत (घ)

ङ१ = (ग×घ)

जनशशक्तको ऩारयश्रतभक (ङ१)
शीषाक (२)

ङ२ = (ग×घ)

भ्रभण, फसोफास, भारसाभान वा
उऩकयण

वा

से व ा

रगामतका

सोधबनाा हुने खचा (ङ२)
शीषाक (ङ)

ङ3 = (ग×घ)

तारीभ, गोष्ठी, कागजात छऩाई
वा

अनुवाद

रगामतका

पुटकय खचा (ङ3)

अन्त्म

जम्भा रागत अनुभान (च)

(च) = (ङ१)+(ङ२)+(ङ३)

कामाारमको व्मवस्थाऩन खचा

(छ) = (च × 0.04)

(चाय प्रततशत)(छ)
कूर रागत अनुभान अङ्क (ज)

रष्टव्म:

(क) फोरऩत्रको
हुनेछ।

तुरनाको

(ज) = (च+छ)

रातग

जम्भा

रागत

अनुभान

अङ्क

(च)

(ख) ऩारयश्रतभक खचा (ङ१), सोधबनाा हुने खचा (ङ2) य अन्त्म पुटकय
खचा (ङ३) को ववस्तृत वववयण तमाय गयी मस रागत अनुभान
पायभको साथभा याखी प्रस्तुत गनुा ऩनेछ।
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(ग) उऩमुक्त
ा

अनुसाय

रागत

अनुभान

तमाय

गयी

सकेऩतछ

फजेट

व्मवस्थाऩनका रातग आवश्मकता अनुसाय जम्भा रागत अनुभानभा

भूल्म सभामोजन कशन्त्टन्त्जेन्त्सी फाऩत दश प्रततशतरे, ववतबन्न कय
वाऩत दश प्रततशतरे य भूल्म अतबवृवद्ध कय यकभ सभेत थऩ गयी
कूर रागत अनुभान अङ्क कामभ गनुा ऩनेछ।

(घ) ऩयाभशा सेवाको रागत अनुभान स्वीकृत य खरयद ववतध छनौट गने

प्रमोजनका रातग जोड (च) भा भूल्म अतबवृवद्ध कय य ववतबन्न

कशन्त्टन्त्जेन्त्सीहरु तथा कामाारमको व्मवस्थाऩन खचा जोडी हुन
आउने कुर रागत अनुभानराई भातननेछ।

(ङ) कामाारम व्मवस्थाऩन खचा गने सम्फन्त्धभा सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमफाट
कामाववतध स्वीकृत गयाई सो अनुसाय खचा गनुा ऩनेछ।
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अनुसूची-३

(तनमभ 11 को उऩतनमभ (3) को खण्ड (च) सॉग सम्फशन्त्धत)
प्रदे श सयकाय

............................. भन्त्त्रारम
........................... कामाारम

प्रतततऩत्र अतबरेख खाताको ढाॉचा

चढाउनेको नाभ थय्-

प्रभाशणत गनेको नाभ थय्-

सही्-

सही्-

तभतत्-

तभतत्-

भशन्त्त्रऩरयषदफाट स्वीकृत तभतत् २०७६।०४।०६

आऻारे,

रक्ष्भी प्रसाद गौतभ

प्रदे श सयकायको सशचव
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