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सार्वजनिक खरिद ऐि, 2063 को दफा 74 को उपदफा (3) ले ददएको 
अनधकाि प्रयोग गिी प्रदेश सिकािले देहायका नियमहरु बिाएको छ।  

1. संशिप्त िाम ि प्रािम्भ: (१) यी नियमहरुको िाम "प्रदेश सार्वजनिक 
खरिद नियमार्ली, 2076" िहेको छ। 

(2) यो नियमार्ली तरुुन्त प्रािम्भ हिेुछ। 

2. परिभाषा: हर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव िलागेमा यस नियमार्लीमा:- 

(क) "एक तह मानथको अनधकािी" भन्नाले सिकािी 
निकायतफव  सम्बशन्धत सार्वजनिक निकायभन्दा 
मानथल्लो निकाय भए सो निकायको प्रमखु ि त्यस्तो 
निकाय िभएमा सम्बशन्धत मन्रालयको सशिर् ि 
सशिर्को हकमा सम्बशन्धत हर्भागीय मन्री र्ा 
िाज्यमन्री, प्रदेश शस्थत आयोगका प्रशासनिक 
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प्रमखुको हकमा सम्बशन्धत आयोगका प्रमखु ि 
अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा खरिद गिे 
निकायभन्दा एकतह मानथको निकाय भए त्यस्तो 
निकायको प्रमखुलाई सम्झि ुपछव ि त्यस्तो निकाय 
िभएको अर्स्थामा त्यस्तो निकायको सञ्चालक 
सनमनत र्ा यस्तै अन्य निकाय सम्झि ुपछव। 

(ख)  "ऐि" भन्नाले सार्वजनिक खरिद ऐि, 2063 
सम्झि ुपछव।  

(ग) "प्रदेश" भन्नाले बागमती प्रदेशलाई सम्झि ुपछव। 

(घ)  "मन्रालय" भन्नाले प्रदेश सिकािका मन्रालय 
सम्झि ुपछव। 

(ङ) "हर्भागीय प्रमखु" भन्नाले प्रदेश सिकाि 
अन्तगवतको कुिै निकायमा कायवित िाजपरांहकत 
प्रथम शे्रणी र्ा अनधकृत एघािौँ तह र्ा सो सिहको 
अन्य कायावलयको प्रमखुको रूपमा काम गिे 
पदानधकािी सम्झि ुपछव। 

(ि) "सशिर्" भन्नाले मन्रालयको सशिर् सम्झि ुपछव 
ि सो शब्दले प्रदेश सिकािको प्रमखु सशिर्लाई 
समेत जिाउँछ। 

(छ) "सार्वजनिक निकाय" भन्नाले देहायका निकाय 
सम्झि ुपछवः- 

 
 तेस्रो संशोधिद्वािा संशोनधत। 
 पहहलो संशोधिद्वािा संशोनधत। 
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(1) प्रदेश सिकािका मन्रालय, सशिर्ालय, 
आयोग, निदेशिालय र्ा सो अन्तगवतका अन्य 
जिुसकैु सिकािी कायावलय र्ा निकाय, 

(2) प्रदेश कािूि बमोशजम गदित प्रदेश 
सिकािको पूणव र्ा अनधकांश स्र्ानमत्र् र्ा 
नियन्रणमा िहेको प्रानधकिण, प्रनतष्ठाि, 
बोडव, केन्र, परिषद, संस्थाि, कम्पिी, 
निगम, सनमनत र्ा यस्तै प्रकृनतका अन्य 
सँगदित संस्था, 

(3) प्रदेश सिकािद्वािा सञ्चानलत र्ा प्रदेश 
सिकािको पूणव र्ा अनधकांश अिदुाि प्राप्त 
हर्श्वहर्द्यालय, अिसुन्धाि केन्र र्ा यस्तै 
प्रकृनतका अन्य प्राशिक र्ा शैशिक संस्था, 

(4) प्रदेश सिकािको ऋण र्ा अिदुािमा 
सञ्चानलत संस्था, 

(5) प्रदेश सिकािले प्रदेश िाजपरमा सूििा 
प्रकाशि गिी सार्वजनिक निकाय भिी 
तोकेको अन्य संस्था। 

3. मालसामाि, निमावण कायव ि सेर्ाको हर्र्िण स्र्ीकृत गिुव पिे: (१) 
सार्वजनिक निकायको प्रमखुले कुिै मालसामाि, निमावण कायव र्ा 
सेर्ा खरिद गिुव अशघ ऐिको दफा ४ बमोशजमको स्पेनसहफकेशि, 
योजिा, िक्शा, नडजाइि, हर्शेष आर्श्यकता र्ा अन्य हर्र्िण तयाि 
गिुव र्ा गिाउि ुपिेछ।  
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(२) उपनियम (१) बमोशजम तयाि भएको हर्र्िण नियम 
९ बमोशजमको अनधकािीबाट स्र्ीकृत हिु ुपिेछ।   

(३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुिा लेशखएको भए तापनि 
सरुुङमागव, िेलमागव, िज्जमुागव, केबलकािमागव ि हर्शेष प्रकृनतका 
सडकमागव जस्ता जहटल ि हर्शेष प्रकृनतका संिििाको 
स्पेनसहफकेशि, योजिा, िक्शा, नडजाइि, हर्शेष आर्श्यकता र्ा 
अन्य हर्र्िणहरू हर्भागीय प्रमखुबाट स्र्ीकृत गिाउि ुपिेछ।  

(४) उपनियम (१) बमोशजम तयाि गरिएको हर्र्िण 
देहायका कुिै अर्स्थामा संशोधि गिव सहकिेछ:-  

(क) हर्र्िण तयाि गदावका बखत परू्ाविमुाि गिव 
िसहकिे भौगनभवक रूपले जहटल प्रकृनतको 
निमावण कायव भएमा, 

(ख) हर्र्िण तयाि गरिसकेपनछ प्राकृनतक 
प्रकोपजन्य परिशस्थनत नसजविा भएमा, 

(ग) हर्भागीय िम्सव परिर्तवि भएमा, 

(घ) निमावण कायव सञ्चालि गिे पूर्व निधावरित 
प्रहर्नध र्ा पद्धनत परिर्तवि भएमा, 

(ङ) हर्शेष ि जहटल प्रकृनतको संिििा भई सो 
को कायावन्र्यिमा कदििाइ उत्पन्न भएमा।   

(५) उपनियम (१) बमोशजम तयाि भएको हर्र्िण 
उपनियम (४) मा उशल्लशखत अर्स्थामा संशोधि गिुव पिेकोमा 
बाहेक ऐिको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोशजम कािूिी 
कािबाहीको लानग लेखी पिाउिे कतवव्य सार्वजनिक निकायको 
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प्रमखुको ि निज स्र्यम  ले उपनियम (१) बमोशजमको हर्र्िण 
स्र्ीकृत गिेको िहेछ भिे एक तह मानथको अनधकािीको हिेुछ। 

4. लागत अिमुाि तयाि गदाव हर्िाि गिुव पिे कुिा: (१) सार्वजनिक 
निकायले कुिै खरिदको लागत अिमुाि तयाि गदाव देहायको कुिा 
हर्िाि गिुव पिेछः- 

(क) खरिद सम्बन्धी सम्पूणव काम एउटै खरिद 
सम्झौताबाट हिु सक्िे र्ा काम हपच्छे छुटै्ट खरिद 
सम्झौता गिुव पिे, 

(ख) खरिद सम्झौता िर्ीकिण गिव पिे र्ा िपिे, 

(ग) खरिदको अन्य कुिै हर्कल्प भए त्यस्तो हर्कल्प,   
(घ) खरिद सम्झौता बमोशजमको काम सम्पन्न गिवको 

लानग लाग्ि सक्िे अनधकतम िकम तथा समय,    
(ङ) सार्वजनिक निकायले लागत अिमुाि तयाि गदाव 

हर्िाि गिुव पिे भिी सार्वजनिक खरिद अिगुमि 
कायावलयले निधाविण गिेका अन्य कुिा।   

(२) सार्वजनिक निकायले लागत अिमुाि तयाि गदाव 
बोलपर जमाित र्ा कायवसम्पादि जमाित लगायत मोहर्लाईजेशि 
ि नडमोहर्लाईजेशि खिव, र्ीमा, पिामशवदातालाई ददि ुपिे सहुर्धा 
बापतका कायवहरु, गणुस्ति पिीिण, व्यर्सायजन्य स्र्ास््य ि 
सिुिा, एज हर्ल्ट िक्शा, कायवसम्पादि जमाितको कनमशि खिव 
आददको छुटै्ट आइटम बिाई लागत अिमुािमा समार्ेश गिुव पिेछ।  

(३) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोशजम लागत 
अिमुाि तयाि गदाव नियम 3 बमोशजमको हर्र्िण समेतको आधाि 
नलि ुपिेछ। 
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5. निमावण कायवको लागत अिमुाि: (१) सार्वजनिक निकायले निमावण 
कायवको लागत अिमुाि तयाि गदाव नियम ४ को अधीिमा िही 
तयाि गिुव पिेछ।  

(२) निमावण कायवको लागत अिमुाि तयाि गदाव निमावण 
सम्बन्धी, पिुाताशत्र्क उत्खिि सम्बन्धी ि सरुुङ खने्न, नडप 
ट्युव्र्ेल, पटे्रोनलयम अिसुन्धाि आदद जस्ता जनमिमनुि गरििे 
कायवको िम्सव भए त्यस्तो िम्सव बमोशजम ि त्यस्तो िम्सव िभएको 
अर्स्थामा आर्श्यक िम्सव तयाि गिी त्यस्तो िम्सव प्रदेश सिकाि, 
मशन्रपरिषद बाट स्र्ीकृत गिाई स्र्ीकृत िम्सव बमोशजम लागत 
अिमुाि तयाि गिुव पिेछ। 

ति त्यस्तो िम्सव बमोशजम काम गदै जाँदा खास कामको 
लानग खास प्रकािको िम्सव आर्श्यक पिेमा सम्बशन्धत सार्वजनिक 
निकायको प्रमखुले त्यस्तो निकायको प्राहर्नधकबाट ि त्यस्तो 
प्राहर्नधक िभए अन्य सार्वजनिक निकायका सम्बशन्धत प्राहर्नधकबाट 
आर्श्यक िम्सव तयाि गिव लगाई त्यस्तो िम्सव हर्भागीय प्रमखुबाट 
स्र्ीकृत गिाउि सक्िेछ। यसिी स्र्ीकृत भएको िम्सव निमावण 
व्यर्साय हर्कास परिषद मा एक र्षवनभर पिाउि ुपिेछ। 

(३) यस नियम बमोशजम लागत अिमुाि तयाि गदाव 
सार्वजनिक निकायले मालसामाि स्थलगत रूपमा उपलब्ध हिेु र्ा 
िहिेु अध्ययि गिी निमावण कायव सम्पन्न गिव लाग्िे समयार्नध हकटाि 
गिुव पिेछ।   

(४) सार्वजनिक निकायले लागत अिमुाि तयाि गिे 
नसलनसलामा नसमेन्ट, फलामे डण्डी, ईंटा, ढुङ्गा, माटो, ककव टपाता, 
हर्टुनमि तथा इमल्सि, इन्धि, पोनलनथि पाईप, जी.आई. पाईप, 
डी.आई पाईप, स्यानिटिीका सामाि, हर्जलुीका सामाि, जी.आई. 
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र्ायि ि यस्तै अन्य निमावण सामग्रीको दिभाउ, मेशशि तथा 
उपकिणको भाडा र्ा कामदािको ज्याला निधाविण गदाव दििेट 
निधाविण सनमनतले तोकेको दििेटको आधािमा निधाविण गिुव पिेछ।    

ति दििेट निधाविण सनमनतको दििेट उपलव्ध िभएकोमा 
निमावणस्थल िशजकैको सम्बशन्धत सिकािी कायावलय र्ा सिकािी 
स्र्ानमत्र् भएको संस्थाि, प्रानधकिण, निगम र्ा यस्तै प्रकृनतका अन्य 
संस्थाले तोकेको दिभाउ र्ा उद्योग र्ाशणज्य संघले ददएको दिभाउ, 
भाडा र्ा ज्यालाका आधािमा निधाविण गिुव पिेछ।   

(५) उपनियम (४) बमोशजमको दिभाउ, भाडा र्ा ज्याला 
समेत उपलब्ध हिु िसकेको अर्स्थामा त्यस्तो दििेट निधाविण गदाव 
हर्भागीय प्रमखुले तोहकददएको दिभाउ, भाडा र्ा ज्यालाको आधािमा 
निधाविण गिुव पिेछ।   

(६) सार्वजनिक निकायले यस नियम बमोशजम तयाि भएको 
निमावण कायवको लागत अिमुाि त्यस्तो लागत अिमुाि तयाि गिे 
प्राहर्नधक भन्दा एक तह मानथको प्राहर्नधक र्ा प्राहर्नधकहरुको 
समूहलाई नडजाइि ड्रईङ समेत जाँच्ि लगाई कुिै रटुी देशखएमा 
त्यस्तो रटुी सच्याउि लगाउि ुपिेछ। त्यस्तो निकायमा मानथल्लो 
तहको प्राहर्नधक िभएमा हर्भागीय प्रमखुले त्यस्तो लागत अिमुाि 
जाँच्िे व्यर्स्था नमलाइददि ुपिेछ। 

(7) निमावण कायवको लागत अिमुाि अिसूुिी- १ को 
ढाँिामा तयाि गिुव पिेछ।  

6. मालसामािको लागत अिमुािः (१) सार्वजनिक निकायले 
मालसामािको लागत अिमुाि तयाि गदाव नियम ४ ि सम्बशन्धत 
मालसामािको स्पेनसहफकेशिको अधीिमा िही तयाि गिुव पिेछ।  
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(२) उपनियम (१) बमोशजम मालसामािको लागत अिमुाि 
तयाि गदाव देहायका  कुिालाई आधाि नलि ुपिेछः-  

(क) सम्बशन्धत सार्वजनिक निकाय र्ा त्यस्तो 
सार्वजनिक निकाय िहेको शजल्लाको अन्य 
सार्वजनिक निकायले िालू र्ा अशघल्ला 
र्षवहरुमा सोही प्रकृनतको खरिद गदाव लागेको 
र्ास्तहर्क लागत,  

(ख) स्थािीय बजािमा प्रिनलत दिभाउ,  

(ग) अन्य बजािको प्रिनलत दिभाउ ि मालसामाि 
आपूनतव गिे स्थािसम्म लाग्िे अिमुानित 
ढुर्ािी खिव,  

(घ) उद्योग र्ाशणज्य संघले जािी गिेको दििेट।   

7. पिामशव सेर्ाको लागत अिमुाि: (१) सार्वजनिक निकायले पिामशव 
सेर्ाको लागत अिमुाि तयाि गदाव नियम 4 को अधीिमा िही तयाि 
गिव पिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम पिामशव सेर्ाको लागत 
अिमुाि तयाि गदाव देहायका कुिालाई आधाि नलि ुपिेछः-  

(क) सम्बशन्धत मन्रालयले पिामशव सेर्ाको लागत 
अिमुाि सम्बन्धी िम्सव तयाि गिेको भए त्यस्तो 
िम्सव,  

(ख) सम्बशन्धत पिामशव सेर्ाको कायव िेरगत शतव,  

(ग) सम्बशन्धत सार्वजनिक निकाय र्ा अन्य 
सार्वजनिक निकायले िालू र्ा अशघल्ला 



 

9 
 

र्षवहरुमा सोही प्रकृनतको खरिद गदाव लागेको 
र्ास्तहर्क लागत। 

ति यस खण्डको आधािमा लागत अिमुाि तयाि गदाव 
अशघल्ला र्षवहरुको दिमा मूल्य समायोजि गिी लागत अिमुाि तयाि 
गिुव पिेछ।   

(३) सार्वजनिक निकायले यस नियम बमोशजमको लागत 
अिमुाि तयाि गदाव देहायका खिवहरु खुलाउि ुपिेछः- 

(क) मखु्य जिशशि एर्म  अन्य जिशशिको 
पारिश्रनमक,  

(ख) भ्रमण खिव, जिशशिको बसोबास खिव, 
कायावलय खिव, आर्श्यक मालसामाि 
उपकिण ि सेर्ा खिव, प्रनतर्ेदि ि अन्य 
कागजातको अिरु्ाद, छपाई खिव,  

(ग) पिामशवदाताले तालीम, गोष्ठी र्ा भ्रमणको 
व्यर्स्था गिुव पिे भए त्यस्तो कामको लानग 
लाग्िे खिव ि अन्य खिव।  

(४) पिामशव सेर्ा ि अन्य सेर्ाको लागत अिमुाि अिसूुिी- 
2 को ढाँिामा तयाि गिुव पिेछ।  

8. अन्य सेर्ाको लागत अिमुाि: (१) सार्वजनिक निकायले अन्य सेर्ाको 
लागत अिमुाि नियम 4 को अधीिमा िही तयाि गिुव पिेछ।  

(२) भाडामा नलइिे सर्ािी साधि, मेनसििी औजाि, 
उपकिण र्ा मालसामािको भाडाको लागत अिमुाि तयाि गिव 
सम्बशन्धत सार्वजनिक निकायका प्रमखुले त्यस्ता साधि, औजाि, 
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उपकिण र्ा मालसामाि सम्बन्धी  िाि भएका बढीमा तीिजिा 
दि हर्नधकहरुको एक सनमनत गिि गिुव पिेछ। त्यस्तो निकायमा 
त्यस्ता प्राहर्नधक जिशशि िभए त्यस्तो निकायको तालकु 
कायावलयले त्यस्तो सनमनत गिि गरिददि ुपिेछ।  

(३) उपनियम (२) बमोशजमको सनमनतले भाडाको लागत 
अिमुाि तयाि गदाव देहायका कुिालाई हर्िाि गिी मोटामोटी लागत 
अिमुाि तयाि गिुव पिेछः- 

(क) भाडामा नलि पिे सर्ािी साधि, मेनसििी 
औजाि, उपकिण र्ा मालसामािको हर्र्िण, 
स्पेनसहफकेशि, अर्स्था ि आय,ु  

(ख) प्रिनलत बजाि दि,  

(ग) भाडामा नलिे अर्नध,  

(घ) इन्धिको मूल्य ि खपत,    

(ङ) सनमनतले उपयिु िहर् याएको अन्य कुिा।  

(४) ढुर्ािीको लागत अिमुाि तयाि गदाव सम्बशन्धत 
सार्वजनिक निकायले शजल्लास्तिको सार्वजनिक निकायको हकमा 
दििेट निधाविण सनमनतले निधाविण गिेको दििेटको आधािमा, 
प्रदेशस्तिको सार्वजनिक निकायको हकमा हर्भागीय दििेटको 
आधािमा ि त्यस्तो हर्भागीय दििेट समेत िभएको अर्स्थामा 
प्रिनलत बजाि दििेटको आधािमा मोटामोटी लागत अिमुाि तयाि 
गिुव पिेछ। 

(५) सार्वजनिक निकायले कुिै मालसामाि ममवत सम्भािको 
लागत अिमुाि तयाि गदाव त्यस्तो निकायमा त्यस सम्बन्धी हर्शेषि 
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र्ा दि कमविािी भए त्यस्तो कमविािीबाट ि त्यस्तो कमविािी िभए 
त्यस्तो काम गिे व्यशि, फमव, कम्पिी र्ा संस्थाबाट लागत अिमुाि 
तयाि गिाउि ुपिेछ।   

(६) घि भाडा ि सेर्ा किाि सम्बन्धी लागत अिमुाि तयाि 
गदाव प्रिनलत बजाि दि ि सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले 
सो सम्बन्धी िम्सव जािी गिेको भए सो िम्सव अिसुाि मोटामोटी 
लागत अिमुाि तयाि गिुव पिेछ।  

9. लागत अिमुािको स्र्ीकृनत: (१) नियम 5, 6 ि 8 बमोशजम तयाि 
भएको लागत अिमुाि देहायको अनधकािीबाट स्र्ीकृत हिु ुपिेछः-  

(क) एक किोड रूपैयाँसम्मको लागत अिमुाि 
िाजपराहित ततृीय शे्रणी/अनधकृतस्ति 
सातौं/आिौंको कायावलय प्रमखुबाट,  

(ख) पाँि किोड रूपैयाँसम्मको लागत अिमुाि िाजपराहित 
दद्वतीय शे्रणी/अनधकृतस्ति िर्ौं/दशौंको कायावलय 
प्रमखुबाट,  

(ग) पाँि किोड रूपैयाँभन्दा बढी िकमको लागत अिमुाि 
हर्भागीय प्रमखुबाट।  

(२) नियम 7 बमोशजम तयाि भएको लागत अिमुाि 
देहायको अनधकािीबाट स्र्ीकृत हिु ुपिेछः- 

(क) दश लाख रूपैयाँसम्मको लागत अिमुाि 
िाजपराहित ततृीय शे्रणी/अनधकृतस्ति 
सातौं/आिौंको कायावलय प्रमखुबाट,  
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(ख) पच्िीस लाख रूपैयाँसम्मको लागत अिमुाि 
िाजपराहित दद्वतीय शे्रणी/अनधकृतस्ति 
िर्ौं/दशौंको कायावलय प्रमखुबाट, 

(ग) पच्िीस लाख रूपैयाँभन्दा बढी िकमको लागत 
अिमुाि हर्भागीय प्रमखुबाट।  

(३) सार्वजनिक निकायको प्रमखु आफैं ले यस नियम 
बमोशजम लागत अिमुाि र्ा नियम ३ बमोशजमको हर्र्िण स्र्ीकृत 
गिव िनमल्िे भएमा एक तह मानथको अनधकािीबाट स्र्ीकृत गिाउि ु
पिेछ।  

10. लागत अिमुाि अध्यार्नधक गिुव पिे: (१) नियम 9 बमोशजम 
स्र्ीकृत भएको लागत अिमुाि अिसुाि खरिद िभएमा सार्वजनिक 
निकायले यस नियमार्लीको प्रहिया अपिाई प्रत्येक आनथवक र्षव 
यस्तो लागत अिमुाि अध्यार्नधक गिुव पिेछ। 

(२) यस नियम बमोशजम लागत अिमुाि अद्यार्नद्यक िगिी 
सार्वजनिक निकायले नसलबन्दी दिभाउपर ि बोलपर आह्वाि गिव 
र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्तार् माग गिव पाउिे छैि। 

11. खरिद महाशाखा, शाखा र्ा इकाईको काम: (१) सार्वजनिक 
निकायले खरिद सम्बन्धी कायवबोझ ि कायव प्रकृनतको आधािमा 
आर्श्यकता अिसुाि छुटै्ट खरिद महाशाखा, शाखा र्ा इकाईको 
स्थापिा गिुव पिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको खरिद महाशाखा, शाखा 
र्ा इकाईको स्थापिा गदाव त्यस्ता महाशाखा, शाखा र्ा इकाईको 
प्रमखुको शजम्मेर्ािी र्हि गिे गिी खरिद अनधकािी तोक्ि ुपिेछ।  
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(३) उपनियम (२) बमोशजमको खरिद अनधकािीले ऐिको 
दफा ७ को उपदफा (३) मा उशल्लशखत कामको अनतरिि देहाय 
बमोशजमको कायवसम्पादि गिुव पिेछः- 

(क) खरिद गरुुयोजिा ि र्ाहषवक खरिद योजिा तयाि 
गिी अद्यार्नधक िाखे्न,  

(ख) खरिद कािबाहीसँग सम्बशन्धत काममा समन्र्य 
गिे,  

(ग) खरिद माग सिलि गिी स्र्ीकृनतको लानग 
अनधकाि प्राप्त अनधकािी समि पेश गिे,  

(घ) बोलपर र्ा प्रस्तार् खोल्िे सनमनतको संयोजक 
भई कायव गिे,  

(ङ) खरिद कािबाहीको अनभलेख िाखे्न,  

(ि) म्याद थप, कायव सम्पादि जमाित ि अिसूुिी- 
३ बमोशजमको ढाँिामा प्रनततपरको अनभलेख 
िाखे्न। 

12. -------  

13. एकमषु्टदि हर्नधबाट गरििे खरिदको कायवहर्नध: (१) सार्वजनिक 
निकायले कुिै योग्यता आर्श्यक िपिे प्रकृनतको दईु किोड 
रूपैयासँम्म लागत अिमुाि भएको निमावण कायव खरिद गिुव पदाव 
लागत अिमुाि सार्वजनिक गिी िाहियस्तिको बोलपरको 

 
 पहहलो संशोधिद्वािा खािेज। 
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माध्यमद्वािा एकमषु्ट दि हर्नधको आधािमा प्रनतस्पधाव गिाई खरिद 
गिव सक्िेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम बोलपरदाताले बोलपर 
दाशखला गदाव कूल लागत अिमुािमा निशित प्रनतशत घटी र्ा बढी 
प्रनतशतमा काम गिे एकमषु्ट दि कबोल गिी बोलपर पेश गिुव 
पिेछ।   

(३) उपनियम (१) बमोशजमको हर्नध बहरु्षीय सम्झौता 
गिुव पिे खरिद कािबाहीमा प्रयोग गिव सहकिे छैि। 

14. उत्पादक र्ा अनधकृत हर्िेताद्वािा निधावरित दिमा (क्याटलग सहपङ्ग) 
हर्नधर्ाट गरििे खरिदको कायवहर्नध: (१) सार्वजनिक निकायले हेभी 
इशक्र्पमेन्ट, सर्ािी साधि, औजाि, मेनसििी, उपकिण, एक्सिे र्ा 
एमआिआई जस्ता स्र्ास््य सेर्ाको लानग आर्श्यक पिे उपिािजन्य 
यन्र र्ा यस्तै अन्य याशन्रक मालसामािहरू त्यस्तो समािस्तिको 
मालसामाि उत्पादि र्ा हर्तिण गिे उत्पादक कम्पिी र्ा त्यसको 
आनधकारिक नबिेतालाई कम्तीमा सात ददिदेशख बढीमा पन्र 
ददिसम्मको नलशखत सूििा ददई प्रनतस्पधाव गिाई खरिद गिव सक्िेछ।   

(२) उपनियम (१) बमोशजम सूििा प्रानप्त भएपनछ त्यस्तो 
मालसामाि नबिी गिव िाहिे उत्पादक कम्पिी र्ा त्यसको 
आनधकारिक नबिेताले उत्पादिको आनधकारिक स्पेशशहफकेशि, 
गणुस्ति, मूल्य ि सहुर्धा सहहतको हर्र्िण (क्याटलग र्ा ब्रोसि) 
संलग्ि िाखी त्यस्तो सार्वजनिक निकायमा निर्ेदि दताव गिाउि ु
पिेछ।  

ति यसिी निर्ेदि दताव गदाव बोलपर जमाित आर्श्यक 
पिे छैि।  



 

15 
 

(३) उपनियम (२) बमोशजम दताव भएका उत्पादक कम्पिी 
र्ा त्यसको आनधकारिक नबिेताले पेश गिेको स्पेशशहफकेशि, 
गणुस्ति, मूल्य ि सहुर्धा सहहतको हर्र्िण (क्याटलग र्ा ब्रोसि) 
हेिी समाि स्पेशशहफकेशि ि गणुस्ति भएका उत्पादिहरूको 
उत्पादक कम्पिी र्ा त्यसको आनधकारिक नबिेताको सूिी तयाि 
गिुव पिेछ।   

(४) उपनियम (३) बमोशजमको सूिीको आधािमा खरिद 
गरििे मालसामािको परिमाण खोली उत्पादक र्ा अनधकृत 
नबिेताबाट तोहकएको मूल्य ि सहुर्धा मध्ये मूल्यमा छुट र्ा 
सहुर्धामा थप हिु सक्िे हर्र्िण सहहतको आनथवक प्रस्तार् माग गिुव 
पिेछ।   

(५) उपनियम (४) बमोशजमको प्रस्तार् प्राप्त भएपनछ 
मूल्यमा पाइिे छुट ि सहुर्धामा हिेु थप समेतको आधािमा यस 
नियमार्ली बमोशजम मूल्यािि गिी न्यूितम मूल्याहित सािभूत 
प्रभार्ग्राही प्रस्तार्दाताको छिौट गिुव पिेछ। 

(६) उपनियम (५) बमोशजम छिौट भएको प्रस्तार्दातासगँ 
प्रिनलत कािूि बमोशजम कायवसम्पादि जमाित नलई खरिद सम्झौता 
गिुव पिेछ। 

(७) उपनियम (१) बमोशजमको हर्नध बहरु्षीय सम्झौता 
गिुव पिे खरिद कािबाहीमा प्रयोग गिव सहकिे छैि।  

15. सीनमत बोलपर (नलनमटेड टेण्डरिङ्ग) हर्नधर्ाट गरििे खरिदको 
कायवहर्नध: (१) सार्वजनिक निकायले सीनमत मारामा उपलब्ध भएको 
र्ा हिेु कुिै मालसामाि, निमावण कायव, पिामशव सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा 
खरिद गिुव पिेमा त्यस्तो प्रकृनतको आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, 
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पिामशवदाता र्ा सेर्ाप्रदायकहरू तीि र्ा सो भन्दा कम संख्यामा 
उपलब्ध भएको अर्स्था यहकि गिी त्यस्ता आपूनतवकताव, निमावण 
व्यर्सायी, पिामशवदाता र्ा सेर्ाप्रदायकहरू बीि मार प्रनतष्पधाव हिेु 
गिी पन्र ददिको बोलपर आह्वािको सूििाको माध्यमद्वािा बोलपर 
र्ा प्रस्तार् माग गिी खरिद गिव सक्िेछ।   

(२) उपनियम (१) बमोशजमको हर्नध बहरु्षीय सम्झौता 
गिुव पिे खरिद कािबाहीमा प्रयोग गिव सहकिे छैि।  

(३) सार्वजनिक निकायले सीनमत बोलपर हर्नधको 
माध्यमबाट खरिद गिुव पदाव एक तह मानथको अनधकािीको परू्व 
स्र्ीकृनत नलि ुपिेछ।  

16. िया ँनलिे पिुािो ददिे (बाई व्याक मेथड) हर्नधबाट गरििे खरिदको 
कायवहर्नध: (१) सार्वजनिक निकायले आफिो स्र्ानमत्र्मा िहेको 
कुिै सर्ािी साधि, औजाि,  मेशशििी उपकिण, यन्र, सायि, मल, 
हर्षादी र्ा यस्तै प्रकृनतका अन्य मालसामािहरूको उत्पादक 
कम्पिीले तोकेको र्ािेन्टी र्ा ग्यािेन्टीको समयसीमा अर्नध पूिा 
भएपनछ ममवतसम्भाि गिी सञ्चालिमा ल्याउँदा लागत प्रभार्कािी 
िहिेु ि त्यस्तो उत्पादक कम्पिीले तोकेको मापदण्ड अिरुूपको 
परिणाम िददिे र्ा पिुःप्रयोग गिव िनमल्िे र्ा औशित्यहीि हिेु ि 
त्यस्ता मालसामाि जिस्र्ास््य र्ा र्ातार्िणीय दृहष्टले भण्डािण गिी 
िाखे्न र्ा नललाम गिव समेत उपयिु िहिेु अर्स्था भएमा त्यस्तो 
अर्स्थाको यहकि गिी पिुािो मालसामाि सम्बशन्धत उत्पादक र्ा 
आनधकारिक नबिेता र्ा आपूनतवकतावलाई हफताव ददई सोही प्रकृनतको 
ियाँ मालसामाि सोही उत्पादक र्ा आनधकारिक नबिेता र्ा 
आपूनतवकतावबाट सट्टापट्टा गिी नलि सक्िेछ।  
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(२) उपनियम (१) बमोशजम सट्टापट्टा गदाव त्यस्तो 
मालसामािको उत्पादक र्ा आनधकारिक नबिेता र्ा आपूनतवकतावसगँ 
पिुािो मालसामािको मूल्यािि प्रस्तार् नलई ियाँ मालसामािको 
निधावरित नबिी मूल्यमा पिुािो मालसामािको मूल्याहित िकम कट्टा 
गिी खरिद सम्झौता गिी खरिद गिुव पिेछ।   

(३) यस नियम बमोशजम खरिद गरििे ियाँ मालसामाि 
मान्यता प्राप्त संस्थाबाट गणुस्ति प्रमाशणत भएको हिु ुपिेछ।   

(४) उपनियम (२) बमोशजम खरिद सम्झौता गदाव खरिद 
हिेु ियाँ मालसामािको जीर्ि िि पिात यस हर्नध प्रयोग गिी 
पिुः सट्टापट्टा गिव सहकिे र्ा िसहकिे कुिा खुलाउि ुपिेछ।  

(५) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोशजम खरिद 
गदाव पिुािो मालसामाि ि बजािमा उपलब्ध ियाँ मालसामािको 
सूिी तयाि गिी हर्भागीय प्रमखुबाट स्र्ीकृनत नलएि मार खरिद गिुव 
पिेछ।  

(६) उपनियम (१) बमोशजमको हर्नध बहरु्षीय सम्झौता 
गिुव पिे खरिद कािबाहीमा प्रयोग गिव सहकिे छैि।  

17. स्र्देशी बोलपरदाता बीि मार प्रनतस्पधाव गिाई खरिद गरििे: (१) 
ऐिको दफा ११ को उपदफा (२) बमोशजम एक ििणको खुला 
बोलपर आह्वाि गदाव दईु किोड रूपैयाभँन्दा बढी ि दईु अिब 
रूपैयासँम्मको लागत अिमुाि भएको निमावण कायवको खरिदमा ऐिको 
दफा १५ को अर्स्थामा बाहेक िाहियस्तिको खुला बोलपरको 
माध्यमद्वािा स्र्देशी बोलपरदाता बीि मार प्रनतस्पधाव गिाई खरिद 
गिुव पिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम खरिद गिुव पदाव प्राहर्नधक ि 
आनथवक प्रस्तार् दईु अलग अलग खाममा िाखी नसलबन्दी गिी 
प्रत्येक खामको बाहहि कुि प्रस्तार् हो स्पष्ट रूपले उल्लेख गिी दरु् ै
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प्रस्तार्लाई अको छुटै्ट बाहहिी खाममा नसलबन्दी गिी बोलपर पेश 
गिुव पिे व्यहोिा बोलपर आह्वािको सूििा ि बोलपर सम्बन्धी 
कागजातमा खुलाउि ुपिेछ।   

(३) उपनियम (२) बमोशजम बोलपर सम्बन्धी कागजात 
तयाि गदाव प्राहर्नधक प्रस्तार्को लानग प्रिनलत कािूि 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 47, 
48, 50 ि 51 बमोशजम पिीिण गिी सािभतू रूपमा प्रभार्ग्राही 
बोलपर निधाविण गिुव पिेछ।  

(५) उपनियम (४) बमोशजमका योग्यताको सबै आधािमा 
सफल हिेु बोलपर सािभतू रूपमा प्रभार्ग्राही बोलपर मानििेछ ि 
त्यस्तो सफल सबै बोलपरदाताहरूलाई आनथवक प्रस्तार् खोल्िे 
स्थाि, नमनत ि समय उल्लेख गिी सो नमनत ि समयमा उपशस्थत 
हिु कम्तीमा सात ददिको अर्नध ददई सूििा गिुव पिेछ।  

(६) उपनियम (४) बमोशजम प्राहर्नधक प्रस्तार्को मूल्यािि 
गदाव योग्यताको आधािमा असफल हिेु बोलपरदाताको आनथवक 
प्रस्तार् सम्बशन्धत बोलपरदातालाई हफताव गिुव पिेछ। 

ति हर्द्यतुीय खरिद प्रणालीद्वािा बोलपर पेश गिे 
बोलपरदाताको आनथवक प्रस्तार् हफताव हिेु छैि। 

(७)  उपनियम (४) बमोशजम सफल बोलपरदाताहरूको 
प्रिनलत कािूि बमोशजमको प्रहियाबाट आनथवक प्रस्तार् खोली ऐिको 
दफा २५ ि नियमार्लीको नियम 49, 52, 53 बमोशजम आनथवक 
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तथा हर्शेष मूल्यािि गिी न्यूितम मूल्याहित सािभूत रूपमा 
प्रभार्ग्राही बोलपरको छिौट गिुव पिेछ।  

18. स्र्देशी बोलपरदातालाई प्राथनमकता ददिे: (1) अन्तिावहियस्तिको 
बोलपरमा एकल रूपमा र्ा स्र्देशी फमव, संस्था र्ा कम्पिीसगँ 
संयिु उपिम गिी सहभागी हिेु स्र्देशी फमव, संस्था र्ा 
कम्पिीलाई प्राथनमकता (डोमेशस्टक हप्रफिेन्स) ददि ुपिेछ। 

(२) उपनियम (1) बमोशजम प्राथनमकता ददँदा सबैभन्दा 
कम कबोल गिे हर्देशी फमव, संस्था र्ा कम्पिीले कबोल गिेको 
बोल अंक िकमको पाँि प्रनतशतसम्म बढी बोल अंक भएको स्र्देशी 
फमव, संस्था र्ा कम्पिीको प्रस्तार्लाई स्र्ीकृत गिव सहकिेछ। 

19. निमावण कायवको आनथवक प्रस्तार् माग गिी खरिद गिे कायवहर्नध: 
(१) ऐिको दफा ५९ को उपदफा (७) बमोशजम खरिद सम्झौता 
अन्त्य भई सोही दफाको उपदफा (९) बमोशजम त्यस्तो निमावण 
कायव खरिद गिुव पदाव ऐिको दफा २५ बमोशजम छिौट भएका 
बोलपरदाताहरूलाई पन्र ददिको म्याद ददई आनथवक प्रस्तार् माग 
गिी खरिद गिव सहकिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको म्याद ददई खरिद गिुव पदाव 
नसलबन्दी आनथवक प्रस्तार् मार पेश गिुव पिे व्यहोिा खुलाउि ु
पिेछ।   

(३) उपनियम (१) बमोशजम खरिद गिे प्रयोजिको लानग 
बोलपर सम्बन्धी कागजात तयाि गदाव खरिद सम्झौता अन्त्य हुँदाको 
समयसम्म नडजाइि र्ा लागत अिमुाि अिरुूप सम्पन्न भइसकेको 
कायवहरू कट्टा गिी बाँकी कामको लानग आर्श्यकता अिसुािको 
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नडजाइि र्ा लागत अिमुाि परिमाजवि गिाई नियम ३ बमोशजम 
स्र्ीकृत भएको हिु ुपिेछ।  

(४) उपनियम (१) बमोशजमको आनथवक प्रस्तार् प्रिनलत 
कािूि बमोशजमको प्रहियाबाट खोली ऐिको दफा २५ ि नियम 
49, 52 ि 53 बमोशजम आनथवक तथा हर्शेष मूल्यािि गिी 
न्यूितम मूल्याहित सािभूत रूपमा प्रभार्ग्राही बोलपरको छिौट गिुव 
पिेछ।  

20. पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गिुव पिे कुिा: परू्व योग्यता 
निधाविण गिी बोलपर आह्वाि गिे भएमा त्यस्तो सार्वजनिक निकायले 
बोलपर आह्वाि गिुव अशघ पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात तयाि गिुव 
पिेछ। त्यस्तो परू्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा देहायका कुिा 
उल्लेख गिुव पिेछः-  

(क) प्रस्ताहर्त कामको लानग आर्श्यक पिे योग्यता ि 
संयिु उपिमको हकमा साझेदािको योग्यता,  

(ख) प्रस्तार्दाताले आफ्िो योग्यता ि ग्राह्यता पहुष्ट गिव 
पेश गिुव पिे कागजात ि जािकािी,  

(ग) मालसामाि र्ा निमावण कायवको छुट्टा छुटै्ट समूह र्ा 
प्याकेज बिाई खरिद गिुव पिे भएमा त्यस्तो समूह 
र्ा प्याकेज,   

(घ) प्रस्तार् तयाि गिे तरिका,  

(ङ) पूर्व योग्यताको प्रस्तार् मूल्यािि गिे प्रहिया,  

(ि) खरिद सम्झौताका मखु्य मखु्य शतव,  
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(छ) सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले पूर्व योग्यता 
सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गिुव पिे भिी समय 
समयमा निधाविण गिेका अन्य हर्षय, 

(ज) पूर्व योग्यताको प्रस्तार् पेश गिे तरिका, स्थाि, 
अशन्तम नमनत ि समय।  

21. पूर्व योग्यताको आधाि स्र्ीकृत गिाउि ुपिे: सार्वजनिक निकायले 
पूर्व योग्यताको प्रस्तार् आह्वाि गिुव अशघ प्रिनलत कािूि बमोशजम 
निधावरित परू्व योग्यताका आधाि हर्भागीय प्रमखुबाट स्र्ीकृत गिाउि ु
पिेछ। 

22. पूर्व योग्यताको कागजात उपलब्ध गिाउि ु पिे: (१) सार्वजनिक 
निकायले पूर्वयोग्यता सम्बन्धी कागजात तयाि गिव लागकेो खिवको 
आधािमा इच्छुक व्यशि, फमव, संस्था र्ा कम्पिीबाट देहाय 
बमोशजमको दस्तिु नलई पूर्वयोग्यता सम्बन्धी कागजात उपलब्ध 
गिाउि ुपिेछः-  

(क) दईु किोड रूपैयाँ भन्दा मानथ दश किोड रूपैया ँ
सम्मको लानग पािँ हजाि रूपैया,ँ 

(ख) दश किोड रूपैयाँ भन्दा मानथ पच्िीस किोड रूपैया ँ
सम्मको लानग दश हजाि रूपैया,ँ  

(ग) पच्िीस किोड रूपैया ँभन्दा मानथ जनतसकैु िकमका 
लानग पन्र हजाि रूपैयाँ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको कागजातमा सार्वजनिक 
निकायको प्रमखु र्ा निजले तोकेको कमविािीको दस्तखत ि 
कायावलयको छाप लागेको हिु ु पिेछ। परू्व योग्यता सम्बन्धी 
कागजात सम्बशन्धत सार्वजनिक निकाय र्ा सो निकायले तोकेको 
दईु र्ा दईु भन्दा बढी अन्य निकायबाट उपलब्ध गिाउि सहकिेछ।   
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23. योग्य आर्ेदकको छिौट: (१) मूल्यािि सनमनतले पूर्व योग्यताको 
आर्ेदकद्धािा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा उशल्लशखत 
योग्यताका प्रत्येक आधाि पूिा गिे िगिेको हर्षयमा आर्श्यक 
पिीिण गिुव पिेछ। त्यसिी पिीिण गदाव योग्यताका सबै आधाि 
पूिा गिे आर्ेदक योग्यता पिीिणमा छिौट भएको मानििे ि सबै 
योग्यताका आधाि पूिा िगिे आर्देक छिौट िभएको मानिन्छ।   

(२) उपनियम (१) बमोशजमको पिीिणमा छिौट भएका 
पूर्व योग्यताको आर्देक सम्बशन्धत खरिद कािबाहीको लानग बोलपर 
पेश गिव योग्य भएको मानििेछ।  

24. प्रनतर्ेदि पेश गिुव पिे: (१) मूल्यािि सनमनतले नियम 23 बमोशजम 
गिेको पिीिणको हर्स्ततृ हर्श्लेषण सहहतको प्रनतर्ेदि तयाि गिी 
प्रस्तार् खोलेको नमनतले पन्र ददिनभरमा सार्वजनिक निकायमा पेश 
गिुव पिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको प्रनतर्ेदिमा मूल्यािि 
सनमनतले देहायका कुिा खुलाउि ुपिेछः- 

(क) आर्ेदकको िाम ि िेगािा,  

(ख) आर्ेदकको योग्यताको प्रत्येक आधाि पहुष्ट गिे 
कागजात,  

(ग) तानलका आर्श्यक भए त्यस्तो तानलका,  

(घ) संयिु उपिमको रूपमा प्रस्तार् पेश गरिएको भए 
संयिु उपिम सम्बन्धी कागजात पूणव भए र्ा 
िभएको ि त्यस्तो उपिमको प्रत्येक साझदेािको 
हहस्सा ि दाहयत्र्,  

 
 तसे्रो संशोधिद्वािा संशोनधत। 
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(ङ) मालसामाि र्ा निमावण कायवको छुट्टा छुटै्ट समूह र्ा 
प्याकेज बिाई खरिद गिुव पिे भएमा त्यस्तो समूह ि 
प्याकेजको पिीिण गिव अपिाइएको प्रहिया तथा 
त्यस्तो समूह ि प्याकेजको खरिद कािबाहीमा भाग 
नलिको लानग छिौट भएका आर्ेदक, 

(ि) आर्ेदक छिौट हिु ुर्ा िहिुकुो कािण।  

25. बोलपर सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गिुव पिे कुिा: सार्वजनिक 
निकायले बोलपर सम्बन्धी कागजातमा ऐिको दफा १३ मा 
उशल्लशखत कुिाको अनतरिि आर्श्यकतािसुाि देहायका कुिा 
उल्लेख गिव सक्िेछः- 

(क) प्रस्ताहर्त कामको योजिा, िक्शा,  

(ख) हर्ल अफ क्र्ाशन्टटीज,   

(ग) मालसामािको परिमाण,   

(घ) बोलपरदाताले गिुव पिे भैपिी आउिे काम,  

(ङ) मालसामाि आपूनतव गिे, निमावण कायव सम्पन्न गिे 
समय,   

(ि) र्ािेण्टी तथा ममवत सम्भाि सम्बन्धी व्यर्स्था,    

(छ) बोलपरदाताले प्रदाि गिुव पिे आर्श्यक तालीम ि 
सपुरिर्िेणको हकनसम ि परिमाण,  

(ज) आपूनतव गरििे मालसामाि र्ा जगडेा पाटवपूजावहरु िया ँ
ि सक्कली हिु ुपिे कुिा,  
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(झ) प्रस्ताहर्त खरिदको लानग आर्श्यक पिे िकम प्राप्त 
हिेु स्रोत,   

(ञ) सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले निधाविण 
गिेका अन्य कुिाहरू।  

26. भेदभार् गिव िहिेु: (१) ऐिको दफा १३ को उपदफा (२) को 
खण्ड (ज) ि दफा १४ को उपदफा (८) को अर्स्थामा बाहेक 
सार्वजनिक निकायले खरिद कािबाहीमा बोलपरदातालाई निजको 
िाहियताको आधािमा भदेभार् गिुव हुँदैि।  

(२) बोलपर सम्बन्धी कागजात बमोशजम आर्श्यक पिे 
कुिै नलखत बोलपरदाताले प्राप्त गिव िसकेको अर्स्थामा निजले पेश 
गिेको त्यस्तो नलखत सिहको अन्य नलखतलाई सम्बशन्धत 
सार्वजनिक निकायले मान्यता ददि ुपिेछ।   

27. एजेन्टको हर्र्िण उल्लेख गिुव पिे: (१) हर्देशी बोलपरदाताले 
बोलपर पेश गदाव िेपालमा आफ्िो एजेण्ट नियिु गिेको िहेछ भिे 
निजले त्यस्तो एजेन्टको सम्बन्धमा देहायका हर्र्िण उल्लेख गिुव 
पिेछः-  

(क) एजेण्टको िाम ि िेगािा,  

(ख) एजेण्टले पाउिे कनमशिको अि, मरुाको हकनसम 
ि भिुािीको तरिका,   

(ग) एजेण्टसँगको अन्य कुिै शतव,   

(घ) स्थािीय एजेण्ट भए निजको स्थायी लेखा िम्बि 
दताव प्रमाणपरको प्रमाशणत प्रनतनलहप ि निजले 
एजेण्ट हिु स्र्ीकाि गिेको पर।  
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(२) हर्देशी बोलपरदाताको तफव बाट एजेण्टले बोलपर पशे 
गदाव उपनियम (१) को खण्ड (ख) ि (ग) मा उशल्लशखत कुिा 
स्पष्ट रूपमा उल्लेख गिुव पिेछ। 

(३) हर्देशी बोलपरदाताले उपनियम (१) मा उशल्लशखत 
कुिा स्पष्ट रूपमा िखुलाएमा र्ा स्थािीय एजेण्ट िभएको भिी 
बोलपर पेश गिेकोमा पनछ एजेण्ट भएको प्रमाशणत भएमा र्ा 
एजेण्टलाई ददिे कनमशि कम उल्लेख गिेकोमा पनछ एजेण्टले बढी 
कनमशि नलएको प्रमाशणत भएमा त्यस्तो बोलपरदातालाई सार्वजनिक 
निकायले प्रिनलत कािूि बमोशजम कालोसूिीमा िाखे्न कािबाही गिुव 
पिेछ।   

28. बोलपरदाताको ग्राह्यता सम्बन्धी आधाि ि कागजात उल्लेख गिुव 
पिे: (१) सार्वजनिक निकायले बोलपर सम्बन्धी कागजातमा 
बोलपरदाताको ग्राह्यता (इनलशजहर्नलटी) को आधाि तथा त्यस्तो 
आधाि प्रमाशणत गिव बोलपरदाताले पेश गिुव पिे कागजातको 
प्रनतनलहप समेत उल्लेख गिुव पिेछ।  

(२) उपनियम (१) मा उशल्लशखत कागजात देहाय बमोशजम 
हिेुछि ः- 

(क) फमव, संस्था र्ा कम्पिी दतावको प्रमाणपर,  

(ख) व्यर्साय दतावको इजाजतपर,  

स्पष्टीकिणः यस खण्डको प्रयोजिको लानग "व्यर्साय 
दतावको इजाजतपर" भन्नाले कुिै व्यर्सायीले आफ्िो 
व्यर्साय सञ्चालि गिे उदे्दश्यले प्रिनलत कािूि बमोशजम 
प्रमाणपर र्ा इजाजतपर नलि ुपिे भए सो बमोशजम प्राप्त 
गिेको प्रमाणपर र्ा इजाजतपर सम्झि ुपछव।  
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(ग) मूल्य अनभर्ृहि कि दताव प्रमाणपर ि स्थायी लेखा 
दताव िम्बि (प्याि) प्रमाणपर, 

(घ) सार्वजनिक निकायले तोकेको अर्नधसम्मको 
सम्बशन्धत निकायबाट प्राप्त कि ििुा गिेको 
प्रमाणपर र्ा आय हर्र्िण पेश गिेको प्रमाशणत 
कागजात र्ा आय हर्र्िण पेश गिव म्याद थप 
भएको निस्सा र्ा प्रमाण। 

(ङ) बोलपरदाताले खरिद कािबाहीमा भाग नलि 
अयोग्य िभएको, प्रस्ताहर्त खरिद कािबाहीमा 
आफ्िो स्र्ाथव िबाशझएको ि सम्बशन्धत पेशा र्ा 
व्यर्साय सम्बन्धी कसूिमा आफूले सजाय िपाएको 
भिी नलशखत रूपमा गिेको घोषणा, 

(ि) ऐि, यस नियमार्ली ि स्् याण्डडव हर्नडङ्ग 
डकुमेण्टको हर्पिीत िहिेु गिी सार्वजनिक 
निकायले आर्श्यक िािेको अन्य कागजात।  

(३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुिा लेशखएको भए तापनि 
गैि बानसन्दा बोलपरदाताले सो उपनियमको खण्ड (ग) ि (घ) 
बमोशजमका कागजात पेश गिुव पिे छैि। 

(४) बोलपर सम्बन्धी कागजातमा उपनियम (२) 
बमोशजमका कागजात उल्लेख गिव छुटेमा र्ा स्पष्ट रूपमा उल्लेख 
िभएमा र्ा अन्य कुिै कुिा संशोधि गिुव पिेमा सार्वजनिक निकायले 
बोलपर पेश गिे अर्नध नभरै िाहिय स्तिको दैनिक समािािपरमा 
ि अन्तिावहिय स्तिको बोलपरको हकमा अन्तिावहिय सञ्चाि 
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माध्यममा प्रकाशि गिी त्यस्ता कागजात उल्लेख गिव, स्पष्ट गिव र्ा 
संशोधि गिव सक्िेछ।  

ति यसिी सूििा प्रकाशि गदाव बोलपरदातालाई बोलपर 
पेश गिव थप समय आर्श्यक पिे भएमा बोलपर पेश गिे अशन्तम 
समय समेत बढाउि ुपिेछ। 

(५) उपनियम (१) ि (२) बमोशजमका कागजात पेश िगिे 
बोलपरदाताको बोलपर उपि कािबाही हिेु छैि।   

29. बोलपरको भाषा: (१) ऐि ि यस नियमार्लीमा अन्यथा व्यर्स्था 
भएको बाहेक पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात, बोलपर सम्बन्धी 
कागजात, प्रस्तार् आह्वाि सम्बन्धी कागजात, परू्व योग्यता, बोलपर 
र्ा प्रस्तार् आह्वािको सूििा ि खरिद सम्झौता सम्भर् भएसम्म 
िेपाली भाषामा ि सम्भर् िभए अंग्रजेी भाषामा तयाि गिुव पिेछ।  

(२) बोलपरदाताले सार्वजनिक निकायमा िेपाली र्ा अंग्रजेी 
दरु्ै भाषामा लेशखएको खरिद सम्बन्धी कागजात र्ा मदुरत सामग्री 
पेश गिव सक्िेछि । 

ति त्यस्तो कागजात र्ा मदुरत सामग्रीको सम्बशन्धत अंश 
सम्बशन्धत देशको आनधकारिक संस्थाबाट अग्रजेी भाषामा अिरु्ाद 
गरिएको हिु ुपिेछ ि त्यस्तो कागजात र्ा मदुरत सामग्री ि त्यसिी 
अिरु्ाददत अंशमा लेशखएको कुिामा कुिै दद्वहर्धा भएमा अिरु्ाददत 
अंश मान्य हिेुछ।  

30. मालसामािको प्राहर्नधक हर्र्िणमा उल्लेख गिुव पिे कुिा: बोलपर 
सम्बन्धी कागजातमा मालसामािको प्राहर्नधक हर्र्िण उल्लेख गदाव 
सार्वजनिक निकायले आर्श्यकता अिसुाि देहायका कुिा उल्लेख 
गिुव पिेछः-  
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(क) प्रस्ताहर्त कामको योजिा, िक्शा ि नडजाइि,   

(ख) हर्ल अफ क्र्ाशन्टटीज,   

(ग) मालसामािको सान्दनभवक भौनतक तथा िसायनिक 
हर्शेषता, अपेशित कायवसम्पादि सम्बन्धी हर्शेषता,   

(घ) प्राहर्नधक बिार्ट (कशन्फग्यिेुशि),  

(ङ) मालसामािको आय ुअर्नधभिको लानग आर्श्यक 
पिे जगेडा पाटवपूजाव ि उशल्लशखत सेर्ा उपलब्ध 
हिेु र्ा िहिेु,   

(ि) बोलपरका साथ पेश गिुव पिे मालसामािको 
हर्र्िणात्मक पशुस्तका र्ा िमिुा,  

(छ) अपेशित कायवसम्पादि तथा गणुस्ति प्रत्याभूनतको 
हर्र्िण,  

(ज) र्ािेण्टी तथा ममवत सम्भाि सम्बन्धी व्यर्स्था,     

(झ) मालसामािबाट र्ातार्िणमा कुिै प्रभार् पिे भए 
त्यस्तो प्रभार् ि त्यस्तो प्रभार् कम गिव अपिाउि ु
पिे मापदण्ड, 

(ञ) आपूनतव भएको मालसामाि बोलपर सम्बन्धी 
कागजातमा उल्लेख भएको स्पेनसहफकेशि 
बमोशजमको भए िभएको कुिा पिीिण गिव 
अपिाइिे मापदण्ड ि तरिका,  

(ट) सार्वजनिक निकायले निधाविण गिेको अन्य 
आर्श्यक कुिाहरु।   
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31. निमावण कायवको प्राहर्नधक हर्र्िणमा उल्लेख गिुव पिे कुिा: बोलपर 
सम्बन्धी कागजातमा निमावण कायवको प्राहर्नधक हर्र्िण उल्लेख गदाव 
सार्वजनिक निकायले आर्श्यकता अिसुाि देहायका कुिाहरु उल्लेख 
गिुव पिेछः-  

(क) प्रस्ताहर्त निमावण कायवको कायविेर ि उदे्दश्य,   

(ख) निमावण स्थलको भौनतक प्रकृनत ि अर्स्था,   

(ग) प्रस्ताहर्त निमावण कायवको नडजाइि, निमावण, 
उपकिण जडाि (इिेक्शि), उत्पादि, जडाि 
(इन्स्टलेशि) जस्ता कायवको हर्र्िण,  

(घ) निमावण कायवको हिेक एकाई आईटमको अिमुानित 
परिमाण भएको नबल अफ क्र्ाशन्टहटज,  

(ङ) निमावण कायवबाट र्ातार्िणमा प्रभार् पिे भए त्यस्तो 
प्रभार्को हर्र्िण ि त्यस्तो प्रभार् कम गिव 
अपिाउि ुपिे मापदण्ड,   

(ि) मेकानिकल, स्यानिटिी तथा प्लशम्बङ्ग ि हर्द्यतु 
जडाि सम्बन्धी काम समेत गिुव पिे भए सो काम 
सम्बन्धी हर्शेष प्राहर्नधक स्पेनसहफकेशि,   

(छ) आपूनतव गिुव पिे उपकिण ि पाटपूजावको हर्स्ततृ 
हर्र्िण,  

(ज) अपेशित कायवसम्पादि र्ा गणुस्तिको प्रत्याभूनत 
सम्बन्धी हर्र्िण,   

(झ) निमावण कायवको हर्नभन्न ििणमा गरििे नििीिण 
तथा पिीिण,   
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(ञ) कायव सम्पन्न पिीिण (कम्प्लीसि टेष्ट),   

(ट) निमावण कायव सम्पन्न भएपनछ निमावण व्यर्सायीले 
उपलब्ध गिाउि ुपिे प्राहर्नधक कागजात, निमावण 
भए बमोशजमको दरुुस्त (एज नबल्ट) िक्शा, 
आर्श्यकता अिसुाि उपकिण सञ्चालि पशुस्तका 
(अपिेहटङ म्यािअुल),  

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

(ड) निमावण कायव प्रािम्भ ि सम्पन्न गिे समयको 
कायवतानलका,  

(ढ) सम्बशन्धत सार्वजनिक निकायले निधाविण गिेको 
अन्य आर्श्यक कुिा।  

32. अन्य सेर्ाको हर्र्िणमा उल्लेख गिुव पिे कुिा: बोलपर सम्बन्धी 
कागजातमा अन्य सेर्ाको हर्र्िण उल्लेख गदाव आर्श्यकता अिसुाि 
देहायका कुिा खुलाउि ुपिेछः- 

(क) सेर्ाको प्रयोजि ि कायविेर,   
(ख) अपेशित कायवसम्पादि, सेर्ा प्रदायकले प्रदाि गिुव 

पिे काम ि सेर्ा,  
(ग) बोलपरदाताले बोलपर साथ उपलब्ध गिाउि ुपिे 

हर्र्िणात्मक पशुस्तका र्ा िमिुा,    

(घ) सेर्ा प्रदायकले पालिा गिुव पिे शतव,  
(ङ) सेर्ा प्रदायकले प्रदाि गिेको सेर्ा मूल्यािि गिे 

आधाि ि तरिका,   
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(ि) काम र्ा सेर्ाको गणुस्ति पिीिण ि नििीिण,   

(छ) कायवसम्पादि ि गणुस्ति प्रत्याभूनतको हर्र्िण,  
(ज) सेर्ा प्रदायकले प्रदाि गिुव पिे तालीम ि 

सपुरिर्िेणको हकनसम ि परिमाण,  
(झ) सार्वजनिक निकायले निधाविण गिेका अन्य 

आर्श्यक कुिा।  

33. बोलपर सम्बन्धी कागजातमा समार्ेश गिुव पिे कागजात: सार्वजनिक 
निकायले खरिद गरििे मालसामाि, निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको 
प्रकृनतलाई हर्िाि गिी बोलपर सम्बन्धी कागजातमा 
आर्श्यकतािसुाि देहायका कागजात समार्ेश गिुव पिेछः-  

(क) बोलपर निदेशशका तथा बोलपर फािाम,  

(ख) बोलपर जमाितको ढाँिा,  

(ग) कायवसम्पादि जमाितको ढाँिा,  

(घ) पेश्की भिुािी जमाितको ढािँा,  

(ङ) खरिद सम्झौताको शतव ि िमिुा,   

(ि) स्पेनसहफकेशि ि िक्सा,  

(छ) कायव प्रािम्भ ि सम्पन्न गिे समयको कायव तानलका, 
भिुािी गरििे मरुा, सामग्री उपलव्ध हिु सक्िे 
स्रोत ि स्थाि,  

(ज) ऐिको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड 
(ढ३) बमोशजमको हर्र्िण,  
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(झ) बोलपरसाथ पेश गरिएका कागजातको र्ैधताको 
हर्षयमा सम्बशन्धत बोलपरदाता शजम्मेर्ाि हिेु 
हर्षय,  

(ञ) ऐि, यस नियमार्ली ि स्् याण्डडव हर्नडङ्ग 
डकुमेण्टको हर्पिीत िहिेु गिी सार्वजनिक 
निकायले आर्श्यक िािेका अन्य कागजात।  

34. बोलपर तयाि गिे ि पेश गिे निदेशि: सार्वजनिक निकायले बोलपर 
सम्बन्धी कागजातमा बोलपर तयाि गिे ि पेश गिे निदेशि ददँदा 
देहायका हर्षयका सम्बन्धमा निदेशि ददि सक्िेछः- 

(क) बोलपर तयाि गिे भाषा,  

(ख) अन्तिावहिय व्यापािमा प्रयिु हिेु शव्दार्ली 
इन्टििेशिल कमनसवयल टमवस  (इन्कोटम्सव) 
अिसुाि मूल्य अनभव्यि गिे तरिका,  

(ग) संयिु उपिम बािे आर्श्यक जािकािी,  

(घ) बोलपरदाताले बोलपर साथ पेश गिुव पिे 
कागजातको सूिी,  

(ङ) बोलपरदाताले सम्बशन्धत सार्वजनिक निकाय समि 
पेश गिुव पिे मालसामािको िमिुा ि िमिुाको 
संख्या,  

(ि) मालसामाि खरिदको हकमा मालसामािको 
निमावताले नसफारिस गिेको त्यस्तो मालसामािको 
जगेडा पाटपूजावहरुको सूिी तथा निजसँग िहेको 
प्रत्येक पाटवपूजावको मौज्दात परिमाण, प्रनत इकाई 
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मूल्य ि खरिद सम्झौताको अर्नध समाप्त भएपनछ 
त्यस्तो पाटवपूजावको मूल्य र्ढ्िे िर्ढ्िे सम्बन्धी 
कुिा उल्लेख गिुव पिे, िपिे,   

(छ) बोलपरदाताले आपूनतव गिे मालसामािको 
उत्पादक, उत्पादि भएको देश, ब्राण्ड, मोडल ि 
क्याटलग िम्र्ि बोलपरमा खुलाउि ुपिे कुिा,  

(ज) खरिद कािबाहीका सम्बन्धमा बोलपरदाताले 
सार्वजनिक निकायसँग कुिै कुिा बझु्ि पिेमा त्यस्तो 
कुिा स्पष्ट गिव सार्वजनिक निकायबाट तोहकएको 
सम्पकव  कमविािीका िाम, पद ि िेगािा, 

(झ) बोलपरदाताले खरिद सम्झौता बमोशजम सार्वजनिक 
निकायका कमविािीलाई तालीम प्रदाि गिुव पिे भए 
र्ा त्यस्तो निकायलाई प्रहर्नध हस्तान्तिण गिुव पिे 
भए सो सम्बन्धी कुिा,  

(ञ) ऐिको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड 
(ढ४) बमोशजम प्राहर्नधक िमता गणिा िहिेु कुिा,  

(ट) दाशखला भएका बोलपर स्र्ीकृत र्ा अस्र्ीकृत गिे 
अनधकाि सार्वजनिक निकायमा सिुशित िहेको 
व्यहोिा,  

(ि) ऐि, यस नियमार्ली ि स्् याण्डडव हर्नडङ्ग 
डकुमेण्टको हर्पिीत िहिेु गिी सार्वजनिक 
निकायले आर्श्यक िािेका अन्य कागजात।   

35. बोलपर सम्बन्धी कागजात स्र्ीकृत गिुव पिे: बोलपर सम्बन्धी 
कागजात, प्रस्तार् आह्वाि सम्बन्धी कागजात तयाि भएपनछ त्यस्तो 
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कागजात बोलपर आह्वाि अगार्ै सम्बशन्धत सार्वजनिक निकायका 
प्रमखुले स्र्ीकृत गिुव पिेछ।  

36. बोलपर सम्बन्धी कागजातको दस्तिु: (१) बोलपर सम्बन्धी 
कागजात खरिद गिव िाहिे इच्छुक व्यशि, फमव, संस्था र्ा कम्पिीले 
सम्बशन्धत सार्वजनिक निकायको प्रमखु र्ा निजले तोकेको 
कमविािीको दस्तखत ि कायावलयको छाप लागकेो बोलपर सम्बन्धी 
कागजात सो निकाय र्ा सो निकायले तोकेको दईु र्ा दईुभन्दा बढी 
अन्य निकायबाट देहाय बमोशजमको दस्तिु नतिी नलि ुपिेछः-  

(क) बीस लाख रूपैयाँभन्दा मानथ दईु किोड 
रूपैयासँम्मको लानग तीि हजाि रूपैयाँ,  

(ख) दईु किोड रूपैयाँभन्दा मानथ दश किोड 
रूपैयासँम्मको लानग पाँि हजाि रूपैयाँ,  

(ग) दश किोड रूपैयाँभन्दा मानथ पच्िीस किोड 
रूपैयासँम्मको लानग दश हजाि रूपैया,ँ  

(घ) पच्िीस किोड रूपैयाभँन्दा मानथ जनतसकैु िकमका 
लानग बीस हजाि रूपैयाँ।   

(२) कुिै व्यशि, फमव, कम्पिी र्ा संस्थाले उपनियम (१) 
बमोशजमको दस्तिु ि लाग्िे हलुाक र्ा कुरियि महसलु नतिी बोलपर 
सम्बन्धी कागजात र्ा प्रस्तार् आह्वाि सम्बन्धी कागजात पिाइददि 
नलशखत अििुोध गिेमा सम्बशन्धत सार्वजनिक निकायले त्यस्तो 
व्यशि, फमव, कम्पिी र्ा संस्थालाई हलुाक र्ा कुरियि माफव त 
बोलपर सम्बन्धी कागजात पिाइददि ुपिेछ।   

ति त्यसिी पिाउँदा त्यस्तो व्यशि, फमव, कम्पिी र्ा 
संस्थाले बोलपर सम्बन्धी कागजात समयमा िै प्राप्त गिव िसकेमा 
सोका लानग सार्वजनिक निकाय जर्ाफदेही हिेु छैि।  
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37. बोलपरको सूििामा लागत अिमुाि खलुाउि ु पिे: दईु किोड 
रूपैयासँम्मको लागत अिमुाि भएको निमावण कायवको बोलपर 
आह्वािको सूििामा लागत अिमुाि िकम खुलाउि ुपिेछ।   

38. बोलपर आह्वािको सूििामा खलुाउि ु पिे कुिा:  सार्वजनिक 
निकायले ऐिको दफा १४ मा उशल्लशखत कुिाका अनतरिि बोलपर 
आह्वािको सूििामा देहाय बमोशजमका थप कुिा समेत खुलाउि ु
पिेछः-  

(क) िाहिय र्ा अन्तिावहिय स्तिको बोलपरको 
जािकािी,  

(ख) पूर्वयोग्यता, योग्यतासहहत र्ा योग्यतािहहत 
बोलपरको जािकािी,  

(ग) बोलपर आह्वाि गरिएको खरिद हर्नधको जािकािी,  

(घ) हर्द्यतुीय बोलपर दाशखला गिे तरिकाको जािकािी,  

(ङ) नियम १3 को उपनियम (१) बमोशजम लागत 
अिमुािको िकम,  

(ि) नियम १5 बमोशजमको सीनमत बोलपर भए त्यस्तो 
सीनमत बोलपरदातालाई ददिपुिे सूििा,  

(छ) ऐिको दफा १४ को उपदफा (८) बमोशजमको 
बोलपर भए स्र्देशी बोलपरदाताले मार भाग नलि 
पाउिे कुिा,  

(ज) ऐिको दफा १४ को उपदफा (११) बमोशजमको 
बोलपर भए स्र्देशी निमावण व्यर्सायीसँगको 
संयिु उपिमले प्राथनमकता पाउिे कुिा,   
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(झ) ऐि बमोशजम कालोसूिीमा पिेको व्यशि, फमव, 
संस्था र्ा कम्पिीका सञ्चालकले आफ्िो पूणव र्ा 
आंशशक स्र्ानमत्र् कायम िहिे गिी खोलेको ियाँ 
फमव, कम्पिी र्ा संस्था र्ा निज आफैं  र्ा निज 
समेतको िाममा भैिहेको अको फमव, संस्था र्ा 
कम्पिीले बोलपर पेश गिव िसक्िे कुिा,  

(ञ) सार्वजनिक निकायले आर्श्यक िािेका अन्य 
कुिा।  

39. निमावणस्थलको भ्रमण: (१) बोलपर तयाि गिव ि खरिद सम्झौता 
गिव आर्श्यक सूििा प्राप्त गिव बोलपरदाता आफैँ  र्ा निजको 
कमविािी र्ा एजेन्टलाई आफ्िै खिवमा सम्भाहर्त जोशखम प्रनत आफैं  
उत्तिदायी हिेु गिी निमावण स्थलको भ्रमण गिव, गिाउि सक्िेछ।  

(२) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोशजम 
निमावणस्थलको भ्रमण गिव अिमुनत ददि ुपिे भएमा त्यस्तो अिमुनत 
ददि ुपिेछ। 

(३) सार्वजनिक निकायले बोलपरदातालाई निमावणस्थलको 
यथाथव जािकािी ददि नियम 40 बमोशजम हिेु बैिक अशघ 
निमावणस्थलको भ्रमण गिाउि सक्िेछ।  

40. बोलपर पेश गिुव पूर्वको बैिक: (१) सार्वजनिक निकायले 
बोलपरदातालाई बोलपर सम्बन्धी कागजात, प्राहर्नधक 
स्पेनसहफकेशि, निमावणस्थल र्ा अन्य यस्तै कुिा सम्बन्धी जािकािी 
गिाउि बोलपर पेश गिे अशन्तम ददिभन्दा िाहियस्तिको बोलपर 
आह्वािको सूििाको हकमा कम्तीमा दश ददि ि अन्तिावहियस्तिको 
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बोलपर आह्वािको सूििाको हकमा कम्तीमा पन्र ददि अगार् ै
बोलपरदाताहरुको बैिकको आयोजिा गिव सक्िेछ।  

ति ऐिको दफा १४ को उपदफा (४क) ि (४ख) बमोशजम 
पिुःबोलपर आह्वािको सूििा गरिएको अर्स्थामा बोलपर पेश गिुव 
पूर्वको बैिक सञ्चालि भई िसकेको भए बोलपरदातालाई 
पिुःबोलपर सम्बन्धी कुिाहरूको थप जािकािी ददि िाहियस्तिको 
बोलपरको हकमा कम्तीमा पािँ ददि ि अन्तिावहियस्तिको 
बोलपरको हकमा कम्तीमा सात ददि अगार्ै त्यस्तो बैिकको 
आयोजिा गिव सहकिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको बैिकमा बोलपरदाताले 
सार्वजनिक निकाय समि खरिद कािबाही सम्बन्धी कुिै प्रश्न र्ा 
शजिासा िाख्न सक्िेछ ि त्यस्तो निकायले प्रश्नकतावहरुको श्रोत 
उल्लेख िगिी सब ै बोलपरदातालाई त्यस्तो प्रश्न र्ा शजिासाको 
जर्ाफ ि बैिकको माइन्यूट यथाशीघ्र उपलब्ध गिाउि ुपिेछ। 

(३) उपनियम (१) बमोशजम भएको बैिकबाट बोलपर 
सम्बन्धी कागजातको कुिै प्राहर्नधक र्ा व्यापारिक पिमा हेिफेि 
गिुव पिे देशखएमा सार्वजनिक निकायले सो कागजातमा सोही बमोशजम 
संशोधि गिी बोलपर सम्बन्धी कागजात खरिद गिे सब ै
बोलपरदातालाई त्यस्तो संशोधि गरिएको व्यहोिा त्यस्तो बैिक 
भएको पािँ ददिनभर पिाउि ुपिेछ।  

41. बोलपर जमाित: (१) सार्वजनिक निकायले खरिदको प्रकृनत अिसुाि 
सबै बोलपरदातालाई समाि रूपले लाग ूहिेु गिी स्र्ीकृत लागत 
अिमुाि िकमको दईुदेशख तीि प्रनतशत िकमको सीमानभर िही 
निशित िकम तोकी बोलपर आव्हािको सूििामा बोलपरदाताले 
बोलपरसाथ पेश गिे बोलपर जमाित िकम उल्लेख गिुव पिेछ। 
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यस्तो िकम िगदै र्ा र्ाशणज्य बैंक र्ा हर्त्तीय संस्थाले जािी गिेको 
सो िकम बिाबिको बोलपर जमाित हिु ुपिेछ।  

ति लागत अिमुाि िकम िखुल्िे र्ा इकाई दि मार खुल्िे 
गिी बोलपर आह्वाि गरिएको अर्स्थामा सार्वजनिक निकायले 
बोलपर सम्बन्धी कागजात र्ा परू्वयोग्यता सम्बन्धी कागजात ि 
बोलपर आह्वािको सूििामा बोलपर जमाितको लानग एकमषु्ट िकम 
तोक्ि सक्िेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको बोलपर जमाितको मान्य 
अर्नध बोलपरको मान्य अर्नधभन्दा कम्तीमा तीस ददि बढीको हिु ु
पिेछ।   

(३) कुिै बोलपरदाताले बोलपर आह्वाि गिे सार्वजनिक 
निकायलाई कुिै खास र्ाशणज्य बैंक र्ा हर्त्तीय संस्थाले जािी गिेको 
बोलपर जमाित ग्राह्य हिेु िहिेु भने्न कुिा खुलाई ददि अििुोध 
गिेमा त्यस्तो सार्वजनिक निकायले सो सम्बन्धमा तत्कालै जर्ाफ 
ददि ुपिेछ। 

(४) हर्देशी बैंकले जािी गिेको बोलपर जमाित िेपाल 
नभरको र्ाशणज्य बैकले प्रनत-प्रत्याभूनत (काउन्टि ग्यािेन्टी) गिेको 
हिु ुपिेछ।  

(५) सार्वजनिक निकायले बोलपरको मान्य हिेु अर्नध नभर 
खरिद सम्झौता गिी सक्ि ुपिेछ। कुिै कािणर्श सो म्याद नभर 
खरिद सम्झौता गिव िसहकिे भएमा िीत पगुकेा सब ै
बोलपरदाताहरूलाई बोलपरको मान्य हिेु अर्नध बढाउि पर 
पिाउि ुपिेछ। 
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(६) सार्वजनिक निकायले बोलपरको मान्य हिेु अर्नध 
बढाउि ुपिे कािणको हर्श्लेषण गिी पषु्् याईं हिेु पयावप्त आधाि हिेु 
भएमा मार उपनियम (५) बमोशजम बोलपरको मान्य हिेु अर्नध 
बढाउि पर पिाउि ुपिेछ। बोलपरको मान्य हिेु अर्नध बढाउि ु
पिे त्यस्तो आधाि ि कािण नबिा समयमा िै बोलपर मूल्यािि 
िगिेको र्ा पेश भएको मूल्याििको सम्बन्धमा समयमा िै निणवय 
िगिेको कािणबाट बोलपरको मान्य हिेु अर्नध बढाउँदा त्यसबाट 
हानि िोक्सािी हिु गएमा सो को शजम्मेर्ािी त्यस्तो काममा संलग्ि 
कमविािी ि मूल्यािि सनमनतका पदानधकािी समेतको हिेुछ। 

(७) उपनियम (6) बमोशजमको परािसुाि बोलपरको मान्य 
हिेु अर्नध बढाउिे र्ा िबढाउिे भने्न सम्बन्धमा बोलपरदाताले 
निणवय गिव सक्िेछि । बोलपरको मान्य हिेु अर्नध िबढाउिे 
बोलपरदाताको बोलपर जमाित जफत गिव पाइिे छैि। बोलपरको 
मान्य हिेु अर्नध बढाउिे बोलपरदाताले सोही अिरुूप सम्बशन्धत 
बैंकबाट मान्य अर्नध समेत थप गिी बोलपर जमाित पेश गिुव 
पिेछ।यसिी बोलपरदाताले अर्नध थप गिी बोलपर जमाित पेश 
िगिेमा बोलपरको मान्य हिेु अर्नध बढाएको मानििे छैि।  

(८) उपनियम (७) बमोशजम बोलपरको मान्य हिेु अर्नध 
बढाउिे बोलपरदाताले बोलपर सम्बन्धी कागजातमा उशल्लशखत 
प्रार्धािको प्रनतकूल हिेु गिी कुिै पनि थप सतव उल्लेख गिव सक्िे 
छैि। 

(9) कुिै बोलपरदाताको बोलपर जमाित जफत भएको 
अर्स्थामा सम्बशन्धत सार्वजनिक निकायले निजले िाखेको जमाित 
िकम आफूलाई भिुािी गिव त्यस्तो जमाित जािी गिे बैंक समि 
जमाित मान्य िहिे अर्नधनभरै दार्ी गिुव पिेछ। 
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(10)सार्वजनिक निकायले ऐि र्ा यस नियमार्ली बमोशजम 
जफत गिुव पिे बोलपर जमाित बाहेक अन्य बोलपर जमाित खरिद 
सम्झौता भएको तीि ददिनभर सम्बशन्धत बोलपरदातालाई हफताव गिुव 
पिेछ। 

42. बोलपर मान्य हिेु अर्नध: सार्वजनिक निकायले बोलपर सम्बन्धी 
कागजात र्ा प्रस्तार् आह्वाि सम्बन्धी कागजातमा बोलपर र्ा 
पिामशव सेर्ाको प्रस्तार्को मान्य हिेु अर्नध उल्लेख गदाव देहाय 
बमोशजमको अर्नध उल्लेख गिुव पिेछः- 

(क) दश किोड रुपैंयाँसम्म लागत अिमुाि भएको 
बोलपर र्ा पिामशव सेर्ाको  प्रस्तार्को लानग 

 -िब्बे ददि  

(ख) दश किोड रुपैंया ँ भन्दा जनत सकैु बढी लागत 
अिमुाि भएको बोलपर र्ा पिामशव सेर्ाको 
प्रस्तार्को लानग  -एक सय बीस ददि  

43. बोलपरको आर्श्यक प्रनत पेश गिुव पिे: बोलपरदाता र्ा 
प्रस्तार्दाताले पूर्व योग्यताको प्रस्तार्, बोलपर र्ा पिामशव सेर्ाको 
प्रस्तार् पेश गदाव परू्व योग्यता सम्बन्धी कागजात, बोलपर सम्बन्धी 
कागजात र्ा प्रस्तार् आह्वाि सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए 
बमोशजमको आर्श्यक प्रनत पेश गिुव पिेछ।   

ति माग गरिए बमोशजमको बोलपर र्ा प्रस्तार्को प्रनत पशे 
िगिेको कािणबाट कुिै बोलपरदाता र्ा प्रस्तार्दातालाई 
प्रनतस्पधावबाट र्शञ्चत गिव पाइिे छैि।  
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44. दताव हकतार् िाख्न ुपिे ि भिपाई ददि ुपिे: (१) सार्वजनिक निकायले 
पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात, बोलपर सम्बन्धी कागजात र्ा 
पिामशव सेर्ाको प्रस्तार्को नबिी ि दतावको अनभलेख छुट्टा छुटै्ट िाख्न ु
पिेछ।  

(२) बोलपरदाता र्ा प्रस्तार्दाता आफैं ले र्ा निजको 
प्रनतनिनधले पूर्व योग्यताको प्रस्तार्, बोलपर र्ा पिामशव सेर्ाको 
प्रस्तार् पेश गिव ल्याएमा सार्वजनिक निकायले बझुी नलई निजलाई 
नमनत ि समय खुलेको भिपाई ददि ुपिेछ। 

(३) उपनियम (२) बमोशजम प्राप्त भएको बोलपरको बाहहिी 
खाममा सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोशजम दताव हकताबमा 
दताव भएको दताव िम्बि उल्लेख गिुव पिेछ।  

(४) बोलपर नबिी ि दताव हिेु समय समाप्त भएपनछ 
सम्बशन्धत सार्वजनिक निकायको प्रमखु र्ा निजले तोकेको अनधकृत 
कमविािीले उपनियम (१) बमोशजमको हकताबमा दस्तखत गिी सो 
हकताब बन्द गिुव  पिेछ।  

45. बोलपरको सिुिा: (१) सार्वजनिक निकायले यस नियमार्ली 
बमोशजम प्राप्त भएको बोलपर र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्तार् सो बोलपर 
खोल्िे समय अशघ कसैले खोल्ि िपाउिे गिी सिुशित तर्िले िाख्न ु
पिेछ।   

(२) सार्वजनिक निकायले बोलपरको साथ पेश भएको 
िमिुाको हर्शेषता बोलपर खोल्ि ुअशघ सार्वजनिक िहिेु गिी गोप्य 
ि सिुशित तरिकाले िाख्न ुपिेछ।  
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46. बोलपर हफताव र्ा संशोधि: (१) हर्द्यतुीय बोलपर र्ा प्रस्तार्को 
हकमा त्यस्तो बोलपर र्ा प्रस्तार् पेश गिे अशन्तम समयार्नधसम्म 
हर्द्यतुीय सञ्चाि माध्यमबाट हफताव र्ा संशोधि गिव सहकिेछ।   

(२) उपनियम (१) बमोशजमको हर्द्यतुीय बोलपर र्ा 
प्रस्तार् बाहेक अन्य तरिकाबाट बोलपर र्ा प्रस्तार् पेश गिे 
बोलपरदाता र्ा प्रस्तार्दाताले आफूले पेश गिेको बोलपर र्ा 
प्रस्तार् हफताव नलि र्ा संशोधि गिव िाहेमा बोलपर र्ा प्रस्तार् पेश 
गिव तोहकएको अशन्तम समय समाप्त हिु ुभन्दा िौबीस घण्टा अगार् ै
नसलबन्दी निर्ेदिको खामको बाहहिी भागमा देहाय बमोशजमका कुिा 
उल्लेख गिी बोलपर र्ा प्रस्तार् हफताव र्ा संशोधिको लानग निर्ेदि 
ददि ुपिेछः-  

(क) बोलपर र्ा प्रस्तार्को हर्षय,  
(ख) बोलपर र्ा प्रस्तार् आह्वाि गिे सार्वजनिक 

निकाय र्ा अनधकािीको िाम ि िेगािा,  
(ग) बोलपर र्ा प्रस्तार् संशोधि गरिएको र्ा हफताव 

माग गरिएको हर्षय,   
(घ) बोलपर र्ा प्रस्तार् खोल्िे ददि ि समयमा मार 

खोल्ि ुपिे।   

(३) सार्वजनिक निकायले िै संशोधि गिेको कािणबाट 
दताव भैसकेको बोलपर संशोधि गिुव पिे अर्स्थामा बाहेक उपनियम 
(२) बमोशजमको निर्ेदि एक पटक भन्दा बढी ददि पाइिे छैि।  

(४) उपनियम (२) बमोशजमको निर्ेदि तथा एक पटक 
संशोधि भइसकेको बोलपर र्ा प्रस्तार् हफताव नलि सहकिे छैि।  
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(५) बोलपर र्ा प्रस्तार्दाताले आफूले पेश गिेको बोलपर 
र्ा प्रस्तार् हफताव नलि र्ा संशोधि गिुव पदाव बोलपर र्ा प्रस्तार् पेश 
गदाव जिु माध्यमबाट बोलपर र्ा प्रस्तार् पेश गिेको हो सोही 
माध्यमबाट मार हफताव र्ा संशोधि गिव सक्िेछ ि फिक माध्यमबाट 
पेश गिेको निर्ेदि उपि कािबाही हिेु छैि। 

(६) उपनियम (२) बमोशजमको नसलबन्दी निर्ेदि खाम 
प्राप्त हिु आएमा सम्बशन्धत सार्वजनिक निकायले त्यस्ता खाम नियम 
4५ बमोशजम सिुशित िाख्न ुपिेछ।  

47. बोलपर खोल्िे: (१) सार्वजनिक निकायको प्रमखुले सार्वजनिक 
निकायमा दताव भएका बोलपर र्ा प्रस्तार् नियम १1 बमोशजमको 
खरिद अनधकािीको संयोजकत्र्मा बोलपर र्ा प्रस्तार् खोल्ि 
कम्तीमा दईु जिा सदस्य िहिे सनमनत गिि गिी बोलपरदाता र्ा 
निजको प्रनतनिनधको िोहर्िमा पूर्वनिधावरित समयमा बोलपर र्ा 
प्रस्तार् खोल्ि लगाउि ुपिेछ।   

ति बोलपरदाता र्ा निजको प्रनतनिनध उपशस्थत िभएको 
कािणले मार बोलपर र्ा प्रस्तार् खोल्ि बाधा पिे छैि।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम बोलपर खोल्ि ु अशघ 
सार्वजनिक निकायले म्याद िाघी प्राप्त हिु आएको बोलपरको खाम, 
बोलपर हफताव र्ा संशोधि गिवको लानग ददइएको निर्ेदिको खाम 
ि िीतपूर्वक दताव भएका बोलपरको खामलाई छुट्याई म्याद िाघी 
प्राप्त हिु आएका बोलपर िखोली सम्बशन्धत बोलपरदातालाई हफताव 
गिुव पिेछ। यसिी हफताव गदाव सोको व्यहोिा, नमनत ि समय समेत 
खुलाई खरिद कािबाहीको प्रनतर्ेदि तयाि गिुव पिेछ।  

(३) सार्वजनिक निकायले उपनियम (२) बमोशजम बोलपर 
हफताव गिेपनछ बोलपरदाताले हफताव गिव माग गिेको बोलपरको 
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खाम खोली त्यस्तो बोलपरदाताको िाम पढेि सिुाउि ु पिेछ ि 
त्यसपनछ बोलपर संशोधि गिवको लानग ददइएका सबै खाम खोली 
त्यस्ता खामनभर िहेको व्यहोिा पढेि सिुाउि ुपिेछ।  

(४) उपनियम (३) बमोशजमको व्यहोिा पढी सकेपनछ 
सार्वजनिक निकायले दाशखला भएका बोलपर िमैसगँ खोली त्यस्तो 
बोलपरको देहायको कुिा पढेि सिुाई सोको मिुलु्का तयाि गिुव 
पिेछ ि त्यस्तो मिुलु्कामा उपशस्थत बोलपरदाता र्ा निजको 
प्रनतनिनधको दस्तखत गिाउि ुपिेछः-  

(क) बोलपरदाताको िाम ि िेगािा,   

(ख) बोलपरको कबोल अि,  

(ग) बोलपरमा कुिै छुट ददि प्रस्तार् गरिएको भए 
सोको व्यहोिा,  

(घ) प्राहर्नधक स्पेनसहफकेशिको हर्कल्प प्रस्तार् 
गरिएको भए सोको कबोल अि,  

(ङ) बोलपर जमाित भए र्ा िभएको,  

(ि) अि ि अििका बीि नभन्नता भए सो नभन्नताको 
हर्र्िण,  

(छ) बोलपर फािाम (लेटि अफ नबड) ि मूल्य 
सूिी (प्राइस सेडु्यल) मा बोलपरदाता र्ा 
निजको प्रनतनिनधको हस्तािि भए र्ा िभएको,  

(ज) बोलपर सम्बन्धी कागजातमा सच्याइएको र्ा 
केिमेट गिेकोमा केिमेट गिी उल्लेख गिेको 
िकम ि व्यहोिा,  
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(झ) केिमेट भएको र्ा सच्याइएको स्थािमा 
बोलपरदाता र्ा निजको प्रनतनिनधको हस्तािि 
भए र्ा िभएको,  

(ञ) बोलपर फािाममा बोलपरदाताले कुिै 
कैहफयत उल्लेख गिेको भए सोको व्यहोिा ि 
दििेट हर्र्िण माग गिेको भए सोको हर्र्िण, 

(ट) सार्वजनिक निकायले उपयिु िािेको अन्य 
आर्श्यक कुिा।   

(५) यस नियम बमोशजम बोलपर खोल्दाको समयमा 
बोलपर स्र्ीकृत र्ा अस्र्ीकृत गिे निणवय गिव सहकिे छैि।  

(६) उपनियम (१) बमोशजम बोलपर र्ा प्रस्तार् खोल्दा 
नियम 17 ि 18 बमोशजमको बोलपर र्ा प्रस्तार् भए ऐिको दफा 
३२ बमोशजमको प्रहियाबाट बोलपर र्ा प्रस्तार्को बाहहिी खाम 
खोली आनथवक प्रस्तार्लाई िखोली छुट्याई नियम 4५ बमोशजम 
सिुशित िाख् ि ुपिेछ।  

48. बोलपरको पूणवताको पिीिण: बोलपरको पूणवताको पिीिण गदाव 
मूल्यािि सनमनतले ऐिको दफा २३ को उपदफा (३) मा उल्लेख 
भएका कुिाको अनतरिि देहायका कुिाको पिीिण गिुव पिेछः-  

(क) बोलपरदाता व्यशिगत रूपमा र्ा संयिु 
उपिमको साझेदािको रूपमा एक भन्दा र्ढी 
बोलपरमा संलग्ि भए र्ा िभएको, 
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(ख) बोलपरदाता ऐिको दफा ६३ को उपदफा (२) 
ि (३) बमोशजम खरिद कािबाहीमा भाग नलि 
अयोग्य भए र्ा िभएको,    

(ग) सम्बशन्धत सार्वजनिक निकायबाट र्ा सार्वजनिक 
निकायले तोकेको अन्य निकायबाट नबिी भएको 
बोलपर सम्बन्धी कागजातमा बोलपर पेश भए 
िभएको, 

(घ) सम्बशन्धत व्यशि, फमव, संस्था र्ा कम्पिी आफैं ले 
खरिद गिेको बोलपर सम्बन्धी कागजात भिी पेश 
गिे र्ा िगिेको।  

49. बोलपरको मूल्यािि: (१) अन्तिावहिय स्तिको बोलपरमा बोलपर 
सम्बन्धी कागजातमा बोलपरको मूल्य हर्नभन्न मरुामा उल्लेख गिव 
सहकिे व्यर्स्था भएमा त्यस्तो बोलपरहरुका मूल्यलाई सोही 
कागजातमा उल्लेख भए बमोशजमको हर्निमयदि ि मरुा अिसुाि 
एउटै मूल्यमा परिर्तवि गिी बोलपरको मूल्यािि ि तलुिा गिुव 
पिेछ।   

(२) बोलपरको मूल्यािि ि तलुिा गदाव मूल्य अनभर्ृहद्ध 
कि बाहेकको कबोल अि कायम गिी तलुिा गिुव पिेछ। 

(३) प्रिनलत ऐि र्ा यस नियमार्लीमा व्यर्स्था गरिए 
बमोशजम बाहेक कुिै बोलपरदाता र्ा आनधकारिक रूपमा निणवय 
प्रहियामा संलग्ि िभएका अन्य कुिै व्यशिलाई बोलपरको पिीिण, 
त्यस्तो पिीिण गिे नसलनसलामा बोलपरदातासँग माग गरिएको 
जािकािी र्ा प्राप्त जािकािी, मूल्यािि तथा तलुिासँग सम्बशन्धत 
जािकािीहरु ददि पाइिे छैि। 
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(४) मूल्यािि सनमनतले ऐिको दफा २५ को उपदफा (१) 
बमोशजम मूल्याििको लानग समार्ेश भएका बोलपरको मूल्यािि 
गदाव त्यस्तो बोलपरको बोलपर सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको 
आधाि ि तरिका अिसुाि गिुव पिेछ। 

(५) उपनियम (४) बमोशजम बोलपरको मूल्यािि गदाव 
बोलपरको प्राहर्नधक, व्यापारिक ि आनथवक पिको मूल्यािि गिुव 
पिेछ। 

(६) बोलपर सम्बन्धी कागजातमा उशल्लशखत िेर, 
गणुस्ति, हर्शेषता, शतव, कायवसम्पादि र्ा अन्य कुिै आर्श्यकतामा 
ताशत्र्क फिक ि गम्भीि असि िपिे सार्वजनिक निकायलाई 
स्र्ीकायव सािानतिा फिक भएका बोलपरहरुलाई सािभतू रूपमा 
प्रभार्ग्राही बोलपर मानििेछ ि त्यस्ता बोलपरको मूल्यािि गदाव 
लागतमा कुिै प्रभार् पिे भएमा त्यस्तो प्रभार्को मूल्य समाि 
आधािमा कायम गिी बोलपरको कबोल अिमा समायोजि गिी 
बोलपरको मूल्याहित िकम निकाल्ि ुपिेछ। 

(७) उपनियम (६) ि नियम 50, 51 ि 52 बमोशजम 
निकानलएको बोलपरको मूल्याहित िकम बोलपरको तलुिा गिे 
प्रयोजिको लानग मार प्रयोग हिेुछ ि खरिद सम्झौताको मूल्यमा 
समार्ेश गिव पाइिे छैि। 

(८) बोलपरको मूल प्रनत ि प्रनतनलहप प्रनतमा मूल्य र्ा अन्य 
कुिै कुिामा नभन्नता पाइएमा मूल प्रनतमा उल्लेख भएको मूल्य र्ा 
कुिा मान्य हिेुछ। 

(९) मूल्यािि सनमनतले उपनियम (६) बमोशजमको 
सािानतिा फिकको मूल्य कायम गदाव सम्बशन्धत कामको लागत 
अिमुाि र्ा प्रिनलत बजाि मूल्य र्ा ब्याजदिको आधािमा कायम 
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गिुव पिेछ। त्यस्तो लागत अिमुाि, प्रिनलत बजाि मूल्य र्ा ब्याज 
दि निशित िभएको अर्स्थामा सोही आइटमको अन्य सािभूत रूपमा 
प्रभार्ग्राही बोलपरमा उल्लेख भएको मूल्यको औसतका आधािमा 
कायम गिुव पिेछ। 

(१०) यस नियम बमोशजम कायम गरििे मूल्यको 
औशित्यको सम्बन्धमा बोलपरदातासँग पिामशव गिुव हुँदैि।  

50. बोलपरको प्राहर्नधक पिको मूल्यािि: (१) मूल्यािि सनमनतले 
नियम 49 को उपनियम (५) बमोशजम बोलपरको प्राहर्नधक पिको 
मूल्यािि गदाव देहायका कुिाको मूल्यािि गिुव पिेछः-  

(क) मालसामाि आपूनतव, निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको 
िेर,  

(ख) मखु्य मखु्य मालसामाि, निमावण कायव र्ा अन्य 
सेर्ाको प्राहर्नधक स्पेनसहफकेशि ि कायव सञ्चालि 
तथा कायवसम्पादि (अपिेहटङ एण्ड पफव मेन्स) 
हर्शेषताहरु, 

(ग) र्ािेशण्टको समयार्नध।   

(२) उपनियम (१) बमोशजम मूल्यािि गदाव बोलपर 
सम्बन्धी कागजातमा उशल्लशखत कुिा ि बोलपरदाताले बोलपरमा 
उल्लेख गिेको कुिामा कुिै नभन्नता पाइएमा मूल्यािि सनमनतले सो 
नभन्नता समेत उल्लेख गिुव पिेछ। 

(३) उपनियम (२) बमोशजमको नभन्नताको मूल्य बोलपर 
सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोशजमको आधाि ि तरिका 
बमोशजम गणिा गिी कायम गिुव पिेछ।  
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51. बोलपरको व्यापारिक पिको मूल्यािि: (१) नियम 50 बमोशजम 
बोलपरको प्राहर्नधक पिको मूल्यािि भएपनछ मूल्यािि सनमनतले 
त्यस्तो बोलपरको नियम 49 को उपनियम (५) बमोशजम व्यापारिक 
पिको मूल्यािि गदाव देहायका कुिाको मूल्यािि गिुव पिेछः-  

(क) मालसामाि, निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ा आपूनतव र्ा 
सम्पन्न गिे अर्नध,   

(ख) भिुािीको शतव,  

(ग) बोलपरदाताले समयमा काम सम्पन्न िगिे र्ापत 
नतिुव पिे पूर्व निधावरित िनतपूनतव तथा समय अगार् ै
कायव सम्पन्न गिे र्ापत पाउिे बोिस,  

(घ) प्रत्याभूनत सम्बन्धी बोलपरदाताको दाहयत्र्, 

(ङ) बोलपरदाताले पूिा गिुव पिे दाहयत्र्,  

(ि) बोलपरदाताले प्रस्ताहर्त खरिद सम्झौतामा अन्य 
कुिै शतव थप गिेको भए त्यस्तो शतव।   

(२) उपनियम (१) बमोशजम मूल्यािि गदाव बोलपर 
सम्बन्धी कागजातमा उशल्लशखत कुिा ि बोलपरदाताले बोलपरमा 
उल्लेख गिेको कुिा जाँिी कुिै नभन्नता पाइएमा मूल्यािि सनमनतले 
सो नभन्नता समेत उल्लेख गिुव पिेछ। 

(३) मूल्यािि सनमनतले उपनियम (२) बमोशजमको 
नभन्नताको मूल्य कायम गदाव बोलपर सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख 
भए बमोशजमको आधाि ि तरिका बमोशजम गणिा गिी कायम गिुव 
पिेछ।  
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52. बोलपरको आनथवक पिको मूल्यािि: (१) नियम 50 ि 51 
बमोशजम बोलपरको प्राहर्नधक ि व्यापारिक पिको मूल्यािि 
भएपनछ त्यस्तो बोलपरको आनथवक पिको मूल्यािि गिुव पिेछ।   

(२) उपनियम (१) बमोशजम आनथवक पिको मूल्यािि गदाव 
प्राहर्नधक ि व्यापारिक पिका कुिाहरु मध्ये आर्श्यक कुिाहरुको 
ि आर्श्यकतािसुाि देहायका कुिा समेतको बोलपर सम्बन्धी 
कागजातमा उल्लेख भएको आधाि ि तरिका बमोशजम मूल्य निधाविण 
गिी बोलपरको मूल्यांहकत िकम कायम गिुव पिेछः-   

(क) आन्तरिक ढुर्ािी खिव, 

(ख) प्राहर्नधक हर्शेषता। 

(३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोशजम प्राहर्नधक 
हर्शेषताको मूल्यािि गदाव बोलपर सम्बन्धी कागजातमा उशल्लशखत 
खरिद सम्बन्धी न्यूितम दि, िमता र्ा प्रनतफल (आउटपटू) भन्दा 
र्ढी दि, िमता र्ा प्रनतफलको बोलपर पेश भएकोमा मूल्यािि 
सनमनतले न्यूितम दि, िमता र्ा प्रनतफलको मार मूल्यािि गिुव 
पिेछ। 

(४) बोलपर सम्बन्धी कागजातमा स्र्देशी मालसामाि ि 
स्थािीय निमावण व्यर्सायीलाई प्राथनमकता ददइिे कुिा उल्लेख 
भएकोमा बोलपरको आनथवक पि मूल्यािि गदाव मूल्यािि सनमनतले 
स्र्देशी मालसामाि र्ा निमावण व्यर्सायीलाई ददइिे प्राथनमकताको 
िकम गणिा गिी त्यस्तो िकम हर्देशी बोलपरदाताको कबोल 
अिमा जोडी मूल्यांहकत अि कायम गिुव पिेछ। 
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(५) मूल्यािि सनमनतले बोलपर मूल्यािि गदाव 
बोलपरदाताले नसफारिस गिेको जगेडा पाटवपूजावका सम्बन्धमा हर्िाि 
गिुव हुँदैि।  

53. निमावण कायवको बोलपरको हर्शेष मूल्यािि: (१) निमावण कायवको 
बोलपर मूल्यािि गदाव मूल्यािि सनमनतले नियम 50, 51 ि 52 
मा उशल्लशखत कुिाको अनतरिि देहायका कुिाको मूल्यािि गिुव 
पिेछः- 

(क) निमावण कायवको कायव योजिा, कायवसम्पादि 
तानलका ि परििालि समय बोलपर सम्बन्धी 
कागजातमा उल्लेख भए अिसुािको भए र्ा 
िभएको,  

(ख) बोलपरदाताले नबल अफ क्र्ाशन्टटीमा संलग्ि 
आइटमको लानग उल्लेख गिेको प्रनत एकाई दि 
हर्श्वसिीय भए र्ा िभएको,  

(ग) कबोल अि देहायको कािणले असन्तनुलत भए र्ा 
िभएकोः- 

(१) खरिद सम्झौताको प्रािशम्भक ििणमा गिुव 
पिे कामको आइटमको लानग 
बोलपरदाताले अस्र्ाभाहर्क उच्ि दि 
उल्लेख गिेकोले, र्ा  

(२) बोलपरदाताले नबल अफ क्र्ाशन्टटीको 
कुिै आइटममा न्यूि अिमुाि भएको भिी 
हर्श्वास गिेको आइटमको लानग निजले 
अस्र्ाभाहर्क उच्ि दि उल्लेख गिेकोले।  



 

52 
 

(घ) बोलपरदाताले पेश गिेको ऐिको दफा १३ को 
उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बमोशजमको हर्र्िण 
अिरुूप सो निमावण कायव सम्पन्न गिव सक्िे निजको 
प्राहर्नधक िमता भए र्ा िभएको।  

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोशजमको अर्स्थामा 
र्ा बोलपरदाताले सन्तोषजिक रूपमा काम सम्पन्न गिव िसक्िे गिी 
न्यूि कबोल अि उल्लेख गिेको र्ा निमावण कायवको िेर र्ा 
प्राहर्नधक स्पेनसहफकेशि गलत रूपमा बझुी र्ा िबझुी अस्र्ाभाहर्क 
न्यूि कबोल अि उल्लेख गिेको र्ा प्रािशम्भक ििणमा गरििे निमावण 
कायवको लानग बढी दिले उल्लेख गिेको (फ्रन्ट लोनडङ) छ, छैि 
भने्न कुिा मूल्यािि सनमनतले जाँि गिुव पिेछ। त्यसिी न्यूि कबोल 
अि उल्लेख गिेको र्ा उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोशजमको 
अर्स्थामा मूल्यािि सनमनतले त्यस्तो बोलपरदातासगँ दि हर्श्लेषण 
सहहतको स्पष्टीकिण माग गिुव पिेछ। 

(३) मूल्यािि सनमनतले उपनियम (२) बमोशजम मागेको 
स्पष्टीकिण सन्तोषजिक भएमा त्यस्तो बोलपरदातासँग निजको 
कबोल अिको आि प्रनतशतले हिेु िकम बिाबिको थप 
कायवसम्पादि जमाित नलई बोलपर स्र्ीकृत गिे नसफारिस गिव ि 
त्यस्तो स्पष्टीकिण सन्तोषजिक िभएमा त्यस्तो बोलपर अस्र्ीकृत 
गिव सार्वजनिक निकायलाई नसफारिस गिव सक्िेछ। 

(४) उपनियम (३) बमोशजम नलइएको थप कायवसम्पादि 
जमाित अशन्तम नबल भिुािी भएपनछ हफताव गिुव पिेछ। 
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  (५) मूल्यािि सनमनतले ऐिको दफा २५ बमोशजम 
बोलपर मूल्यािि गदाव बोलपर सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए 
बमोशजम कुिै सार्वजनिक निकाय र्ा आयोजिामा प्रयोगमा िहेको 
बोलपरदाताको आनथवक तथा प्राहर्नधक िमता त्यस्तो निकाय र्ा 
आयोजिालाई आर्श्यक पिे हदसम्म त्यस्तो बोलपरदाताको 
आनथवक तथा प्राहर्नधक िमता थप कायवको लानग गणिा हिेु छैि। 

 (६) उपनियम (५) को प्रयोजिको लानग कुिै सार्वजनिक 
निकाय र्ा आयोजिामा प्रयोगमा िहेको बोलपरदाताको आनथवक तथा 
प्राहर्नधक िमता मध्ये त्यस्तो सार्वजनिक निकाय र्ा आयोजिालाई 
आर्श्यक पिे हदसम्मको हर्र्िण सो निकाय र्ा आयोजिाबाट नलई 
बोलपरदाताले बोलपर सम्बन्धी कागजात साथ पेश गिुव पिेछ। 

(७) बोलपरदाताले आफूले गिेको अनधकतम कािोबाि 
भएका कुिै तीि आनथवक र्षवको निमावण कायवको र्ाहषवक कािोबाि 
िकमको औषत र्ाहषवक कािोबाि (टिव ओभि) िकमको बढीमा सात 
गणुाले हिु आउिे िकमसम्मको मार बोलपर नलि सक्िे कुिालाई 
बोलपरदाताको योग्यता ि मूल्याििको आधािको रूपमा नलि ु
पिेछ। यसिी तीि आनथवक र्षवको र्ाहषवक कािोबाि गणिा गदाव 
तत्काल अशघको दश आनथवक र्षवनभरबाट गणिा गिुव पिेछ। 

(८) उपनियम (७) बमोशजम र्ाहषवक कािोबाि िकमको 
सात गणुाले हिु आउिे िकम गणिा गदाव बोलपरदाताको िाल ु
िेक्काको लानग र्ाहषवक दाहयत्र् िकम घटाएि मार यहकि गिुव पिेछ। 

 
 तेस्रो संशोधिद्वािा थप। 
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(९) यस नियमको प्रयोजिका लानग बोलपरदाताले 
आनथवक तथा प्राहर्नधक िमता सम्बन्धमा स्र्यं घोषणा गिी बोलपर 
सम्बन्धी कागजात साथ हर्र्िण पेश गिुव पिेछ। यसिी पशे भएका 
हर्र्िण झु्  िा िहिेमा निजले पेश गिेको बोलपरलाई मूल्यािि 
प्रहियाबाट हटाई प्रिनलत कािूि बमोशजम कािबाही गरििेछ। 

(१०) उपनियम (९) बमोशजम बोलपरदाताले आनथवक 
िमता सम्बन्धमा स्र्यं घोषणा गिी कागजात तथा हर्र्िण पेश गदाव 
निजको आनथवक िमतासगँ सम्बशन्धत िगद प्रर्ाहको व्यर्स्था गिव 
सक्िे तिल सम्पशत्त, कजाव सहुर्धा ि अन्य हर्त्तीय स्रोत समेत 
खुलाउि ुपिेछ। 

(११) यस नियमको प्रयोजिका लानग बोलपरदाताको 
पनछल्लो आनथवक र्षवको र्ासलातमा खुद दाहयत्र् भन्दा सम्पशत्त बढी 
भएको हिु ुपिेछ। 

54. मूल्यािि सम्बन्धी हर्शेष व्यर्स्था: (१) मूल्यािि सनमनतले प्रस्तार् 
मूल्यािि गदाव एकल र्ा संयिु उपिममा प्रस्तार् पेश गिे कुिै 
बोलपरदाता, नसलबन्दी दिभाउपरदाता, प्रस्तार्दाता, पिामशवदाता, 
सेर्ा प्रदायक, आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यशि, फमव, 
संस्था र्ा कम्पिीका सञ्चालक उपि भ्रष्टािािको कसूिमा मदु्दा दायि 
भए िभएको सम्बन्धमा यहकि गिी त्यस्तो मदु्दा दायि भएको 
देशखएमा सम्बशन्धत निकाय माफव त प्रदेश सिकाि समि लेखी 
पिाउि ुपिेछ। 

 
 तेस्रो संशोधिद्वािा थप। 
 तसे्रो संशोधिद्वािा संशोनधत। 
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(२) उपनियम (१) बमोशजम लेखी आएमा प्रदेश सिकािले 
त्यस्तो बोलपरदाता, नसलबन्दी दिभाउपरदाता, प्रस्तार्दाता, 
पिामशवदाता, सेर्ा प्रदायक, आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य 
व्यशि, फमव, संस्था र्ा कम्पिीका सञ्चालकले एकल र्ा संयिु 
उपिमबाट पेश गिेको प्रस्तार्लाई मूल्यािि गिी सक्ि ु पिे 
अर्नधनभर मूल्यािि प्रहियामा समार्ेश िगिव निदेशि ददि सक्िेछ। 

(३) उपनियम (२) बमोशजम निदेशि भई आएमा मूल्यािि 
सनमनतले त्यस्तो प्रस्तार्लाई मूल्यािि प्रहियाबाट हटाई बाँकी 
प्रस्तार् मूल्यािि गिुव पिेछ। 

55. प्रनतर्ेदि पेश गिुव पिे: मूल्यािि सनमनतले नियम 48, 49, 50, 
51, 52 ि 53 बमोशजम गिेको पिीिण तथा मूल्याििको हर्स्ततृ 
हर्श्लेषण ि देहायका कुिा खुलाई सोको प्रनतर्देि तयाि गिी 
सार्वजनिक निकायमा पेश गिुव पिेछः-  

(क) बोलपरदाताको िाम ि िेगािा,  

(ख) बोलपरदाताको कुल कबोल िकम ि मरुा,  

(ग) ऐिको दफा २३ को उपदफा (८) ि (९) 
बमोशजम रटुी सच्याइएको भए त्यस्तो रटुी सच्याई 
कायम भएको कुल कबोल िकम ि मरुा,  

(घ) बोलपरदाताले कुिै छुट ददि प्रस्तार् गरिएको कुिा 
आनथवक प्रस्तार् खोलेको मिुलु्कामा उल्लेख भएको 
भए मूल्यािि सनमनतले त्यसिी छुट ददि प्रस्तार् 
गरिएको िकम समायोजि गिेको कुिा,  

(ङ) ऐिको दफा १३ उपदफा (२) को खण्ड (ि) 
बमोशजम बोलपर तलुिा गिव प्रयोग भएको मरुा ि 
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उशल्लशखत नमनतको हर्निमय दिको आधािमा 
कायम भएको िकम,  

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

(छ) ऐिको दफा २५ को उपदफा (८) बमोशजम 
न्यूितम मूल्याहित सािभूत रूपमा प्रभार्ग्राही 
बोलपरको मूल्याििको आधाि ि तरिका।  

56. बोलपर स्र्ीकृत गिे अनधकािी: (१) देहायको िकमको बोलपर 
स्र्ीकृत गिे अनधकाि देहायका अनधकािीलाई हिेुछः-  

(क) तीि किोड रूपैयासँम्मको िाजपराहित ततृीय 
शे्रणी/अनधकृतस्ति सातौं/आिौंको कायावलय 
प्रमखु,  

(ख) सात किोड रूपैयाँसम्मको िाजपराहित दद्वतीय 
शे्रणी/अनधकृतस्ति िर्ौं/दशौंको कायावलय प्रमखु,  

(ग) सात किोड रूपैयाँभन्दा बढीको हर्भागीय प्रमखु।  

(२) कुिै सार्वजनिक निकायको प्रमखुले उपनियम (१) 
बमोशजम बोलपर आफैँ ले स्र्ीकृत गिव िनमल्िे भएमा एक तह 
मानथको अनधकािीबाट स्र्ीकृत गिाउि ुपिेछ। 

57. मालसामािको िमिुा: (१) बोलपर मूल्यािि हुँदा असफल भएको 
बोलपरदाताले आफूले पेश गिेको मालसामािको िमिुा हफताव नलि 
सम्बशन्धत सार्वजनिक निकाय समि खरिद सम्झौता भएको सात 
ददिनभर नलशखत रूपमा अििुोध गिव सक्िेछ।   
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(२) उपनियम (१) बमोशजम अििुोध भएकोमा त्यस्तो 
मालसामािको िमिुा पिीिणमा िष्ट िभएको भए ढुर्ािी गिे ि 
प्याकेशजङ गिे लगायतका सम्पूणव खिव बोलपरदाताले िै व्यहोिे 
गिी त्यस्तो िमिुा सार्वजनिक निकायले निजलाई हफताव गिुव पिेछ।   

(३) स्र्ीकृत बोलपरको बोलपरदाताले पेश गिेको 
मालसामािको िमिुाको आपूनतव गरििे मालसामािसँग तलुिा गिे 
प्रयोजिको लानग सार्वजनिक निकायले बोलपर मूल्यािि सनमनतबाट 
प्रमाशणत गिाई सिुशित िाख्न ुपिेछ। 

58. भेरिएसि आदेश: (१) खरिद सम्झौता गदावको बखत पूर्ाविमुाि गिव 
िसहकएको परिशस्थनत सो सम्झौता कायावन्र्यिको िममा नसजविा 
भएमा सोको स्पष्ट कािण खुलाई देहाय बमोशजमको अनधकािीले 
देहाय बमोशजमको भेरिएसि आदेश जािी गिव सक्िेछः- 

(क) पाँि प्रनतशतसम्मको भेरिएसि सम्बन्धी सार्वजनिक 
निकायको िाजपराहित दद्वतीय शे्रणी/अनधकृतस्ति 
िर्ौं/दशौं र्ा सो सिहको प्रमखुले,  

(ख) दश प्रनतशतसम्मको भरेिएसि सम्बन्धी सार्वजनिक 
निकायको िाजपराहित प्रथम शे्रणी र्ा सो सिहको 
प्रमखुले, 

(ग) पन्र प्रनतशतसम्मको भरेिएसि सम्बशन्धत 
मन्रालयको सशिर्ले, 

(घ) पन्र प्रनतशत भन्दा मानथको भेरिएसि नियम २ 
को खण्ड (छ) को उपखण्ड (1) बमोशजमको 
सार्वजनिक निकायको हकमा प्रदेश मशन्रपरिषद् ले,  
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(ङ) नियम २ को खण्ड (छ) को उपखण्ड (2) 
बमोशजमको सार्वजनिक निकायको हकमा पन्र 
प्रनतशत देशख मानथको भेरिएसि सो निकायको 
सर्ोच्ि कायवकािी निकायले। 

(२) उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोशजम भेरिएसि 
आदेश जािी गदाव नियम २ को खण्ड (छ) को उपखण्ड (1) 
बमोशजमको सार्वजनिक निकायको हकमा सम्र्शन्धत मन्रालयले 
हर्शेषिहरुको समूह गिि गिी सो समूहमाफव त आर्श्यक जाँिबझु 
गिाई प्राप्त नसफारिस सहहत सम्बशन्धत मन्रालयको प्रस्तार्मा प्रदेश 
मशन्रपरिषद् ले ि नियम २ को खण्ड (छ) को उपखण्ड (2) 
बमोशजमको सार्वजनिक निकायको हकमा सो निकायको सर्ोच्ि 
कायवकािी निकायले हर्शेषिहरुको समूह गिि गिी सो समूहमाफव त 
आर्श्यक जाँिबझु गिाई प्राप्त नसफारिसको आधािमा मार भेरिएसि 
आदेश जािी गिव सक्िेछ।  

(3) उपनियम (१) को खण्ड (क) ि (ख) मा जिुसकैु 
कुिा लेशखएको भए तापनि लागत अिमुाि स्र्ीकृत गिे अनधकािी 
भन्दा तल्लो तहको अनधकािीले भेरिएसि आदेश जािी गिव सक्िे 
छैि। 

(४) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुिा लेशखएको भए तापनि 
सािी लाख रुपैंयासम्मको खरिद कायवको पन्र प्रनतशत भन्दा 
मानथको भेरिएसि आदेश सम्बशन्धत मन्रालयको सशिर्ले जािी गिव 
सक्िेछ। 

59. सोझै र्ातावबाट खरिद गिव सक्िे: (१) सार्वजनिक निकायलाई 
उपयोगी ि आर्श्यक पिे तानलम, गोष्ठी ि सेनमिाि जस्ता हर्षयमा 
मार सेर्ा नलि ु पिेमा पाँि लाख रूपैयाँसम्मको पिामशव सेर्ामा 
सार्वजनिक निकायको प्रमखु आफैं ले ि सोभन्दा मानथ बीस लाख 
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रूपैयासँम्मको हकमा एक तह मानथको अनधकािीको स्र्ीकृनत नलई 
प्रिनलत सार्वजनिक खरिद ऐिको प्रनतकूल िहिेु गिी सोझ ैर्ातावबाट 
खरिद गिव सहकिेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको कायवको लानग एक तह 
मानथको अनधकािीको स्र्ीकृनत नलई बीस लाख रूपयैाँसम्मको 
पिामशव सेर्ा खरिद गिुव पिे अर्स्थामा कम्तीमा तीिर्टा प्रस्तार् 
माग गिी सबैभन्दा उपयोगी ि कम मूल्य प्रस्तार् गिेसँग गणुस्ति 
ि मूल्यलाई समेत यहकि गिी सोझै र्ातावबाट खरिद गिुव पिेछ। 

५९क. अर्नध थप गिे अनधकािीः (1) सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, 
2064 को नियम 120 को उपनियम (3) मा उल्लेशखत अर्नध 
भन्दा बढी अर्नधको लानग सोही नियमको उपनियम (4) बमोशजम 
म्याद थप गिुव पिे मिानसब कािण भएमा सम्बशन्धत मन्रालयको 
सशिर्ले थप गिव सक्िेछ। 

(2) सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, 2064 को नियम 
120 को उपनियम (6) को प्रनतबन्धात्मक र्ाक्यांशको प्रयोजिको 
लानग अर्नध थप गिे अनधकािी मन्रालयको सशिर् हिेुछ। 

ति यसिी खरिद सम्झौताको म्याद थप गिुव अशघ सम्बशन्धत 
कायवका लानग िाल ुआनथवक र्षवमा बजेट हर्नियोजि भएको र्ा 
िभएको यहकि गिी प्रदेश सिकािलाई थप आनथवक व्ययभाि पछव 
र्ा पदैि सो हर्श्लषेण गिेि थप आनथवक दाहयत्र् नसजविा िहिेु गिी 
मार म्याद थप गिुव पिेछ।  

(3) खरिद सम्झौताको अर्नध थप गिे सम्बन्धी अन्य 
व्यर्स्था प्रिनलत कािूि बमोशजम हिेुछ। 

 
 दोस्रो संशोधिद्वािा संशोनधत। 
 पहहलो संशोधिद्वािा थप। 
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60. सहयोग नलि सक्िे: सार्वजनिक खरिद हर्र्िण तयाि भएपनछ 
खरिदको निणवय गिे अनधकािीले यसको गणुस्ति ि मूल्यमा आश्वस्त 
हिु आर्श्यक प्रशासकीय प्राहर्नधक सहयोग नलिका लानग निष्पि 
हर्िबाट अध्ययि गिाउि सक्िेछ।  

61. भिुािी सम्बन्धी व्यर्स्था: (१) निमावण व्यर्सायी र्ा 
पिामशवदाताले गिेको काममा खहटएका श्रनमकहरूको पारिश्रनमक 
भिुािी गिेको कुिाको नलशखत रूपमा त्यस्ता निमावण व्यर्सायी र्ा 
पिामशवदाताले स्र्घोषणा गिुव पिेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम निमावण व्यर्सायी र्ा 
पिामशवदाताले गिेको स्र्घोषणा झठु्ठा िहिेमा त्यस्ता निमावण 
व्यर्सायी र्ा पिामशवदातालाई प्रिनलत कािूि बमोशजम कािबाही 
हिेुछ।   

62. खरिद कायवको अिगुमि: यस नियमार्ली बमोशजम सर्वजनिक 
निकायबाट भएको खरिद सम्बन्धी कायवको अिगुमि गिे अनधकाि 
मखु्यमन्री तथा मशन्रपरिषद् को कायावलय ि प्रिनलत संघीय कािूि 
बमोशजम स्थापिा भएको सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयलाई 
हिेुछ। 

63. अनधकाि प्रत्यायोजि: यस नियमार्लीमा व्यर्स्था भए बमोशजम प्रदेश 
सिकािलाई प्राप्त अनधकाि मध्ये कुिै अनधकाि आफूमनुिको कुिै 
अनधकािीले प्रयोग गिे गिी प्रदेश सिकािले प्रत्यायोजि गिव 
सक्िेछ। 

64. बाधा अड्काउ फुकाउि सक्िे: यस नियमार्ली बमोशजम खरिद 
कायव गदाव कुिै बाधा अड्काउ पिेमा प्रदेश सिकािले प्रदेश 

 
 पहहलो संशोधिद्वािा संशोनधत। 
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िाजपरमा सूििा प्रकाशि गिी आर्श्यक आदेश र्ा निदेशि जािी 
गिी त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउि सक्िेछ। 

65. यसै नियमार्ली बमोशजम हिेु: यस नियमार्लीमा उल्लेख गरिएका 
हर्षयमा यसै नियमार्ली बमोशजम ि अन्य हर्षयमा सार्वजनिक खरिद 
नियमार्ली, २०६४ तथा अन्य प्रिनलत कािूि बमोशजम हिेुछ। 

66. खािेजी ि बिाउ: (1) प्रदेश सार्वजनिक खरिद अन्तरिम कायवहर्नध, 
2075 लाई खािेज गरिएको छ।  

(२) उपनियम (1) बमोशजम खािेज गरिएको कायवहर्नध 
अन्तगवत भए गिेका काम कािबाही यसै नियमार्ली बमोशजम भए 
गिेको मानििेछ। 

 
 पहहलो संशोधिद्वािा संशोनधत। 
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अिसूुिी- १ 

(नियम 5 को उपनियम (७) सँग सम्बशन्धत) 

निमावण कायवको लागत अिमुािको ढािँा 

(क) आइटमको दििेट निकाल्िे तरिकाः 
श्रनमकहरुको खिव:......................................................(क) 
निमावण सामग्रीको खिव:................................................(ख) 
याशन्रक उपकिणको भाडा (तैल्य पदाथव सहहत):.................(ग) 
आइटमको दििेट (क+ख+ग)=(घ) 
बोलपरदाताको ओभिहेड (घ) को १५ प्रनतशत)= ०.१५ − (घ) 
जम्मा दििेट (ङ)= १.१५ − (घ) 
(ख) लागत अिमुाि निकाल्िे तरिकाः 

ि.
सं. आइटम एकाई 

आइटमको 
जम्मा 
दििेट 

आइटमको 
जम्मा 
परिमाण 

आइटमको 
जम्मा खिव 

१ 
२ 
३ 
.....
.. 

आइटम (१) 
आइटम (२) 
आइटम (३) 
इत्यादद 

 (ि) 
(छ) 
(ज) 
 

(ट) 
(ि) 
(ड) 

(ि) × (ट) 
(छ) × (ि) 
(ज) × (ड) 

 

 
जोड (र्)=(ि × ट + छ × ि + ज × ड ..................) 
र्कव  िाटव स्टाफ खिव - (र्) को २ प्रनतशत = 0.020 × (र्) 
सािानतिा अन्य खिव - (र्) को २ प्रनतशत = 0.020 × (र्) 
जम्मा लागत इहष्टमेट अि (त) = 1.04 × (र्) 
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रष्टव्यः 

(क) बोलपरको अिलाई तलुिा गदाव लागत अिमुाि अि (र्) लाई 
मानिि ुपछव। 

(ख) उपयुवि अिसुाि लागत अिमुाि तयाि गरिसकेपनछ आयोजिा 
/कायविमको बजेट व्यर्स्थापिको लानग आर्श्यकता अिसुाि 
लागत अिमुािमा मूल्य समायोजि कशन्टन्जेन्सी बापत दश प्रनतशत 
ि हफशजकल कशन्टन्जेन्सी बापत दश प्रनतशतले आयोजिा/ 
कायविमको जम्मा लागतमा थप गिुव पिेछ। 

(ग) र्कव  िाजव, स्टाफ खिव, सािानतिा अन्य खिव ि हफशजकल 
कशन्टन्जेन्सी खिव गिे सन्दभवमा सम्बशन्धत मन्रालय र्ा केन्रीय 
निकायबाट कायवहर्नध स्र्ीकृत गिाई गिुव पिेछ। 

(घ) आयोजिा/कायविमको लागत अिमुाि स्र्ीकृत ि खरिद हर्नध 
छिौट गिे प्रयोजिका लानग जोड (र्) मा मूल्य अनभर्ृहद्ध कि ि 
हर्नभन्न कशन्टन्जेन्सीहरु जोडी हिु आउिे कुल लागत अिमुािलाई 
मानििेछ। 
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अिसूुिी- २ 

(नियम 7 को उपनियम (४) सँग सम्बशन्धत) 

पिामशव सेर्ाको लागत अिमुािको ढािँा 

सेर्ा खिव शीषवक 
(क)  

एकाई 
(ख) 

शीषवकको 
प्रनत 
एकाई 
दि (ग) 

शीषवकको 
जम्मा 
परिमाण 
(घ) 

शीषवकको जम्मा लागत 
(ङ) 

शीषवक (१) 
जिशशिको पारिश्रनमक 
(ङ१) 
शीषवक (२) 
भ्रमण, बसोबास, 
मालसामाि र्ा उपकिण 
र्ा सरे्ा लगायतका 
सोधभिाव हिुे खिव (ङ२) 
शीषवक (३) 
तालीम, गोष्ठी, कागजात 
छपाई र्ा अिरु्ाद 
लगायतका अन्य फुटकि 
खिव (ङ3) 

    

ङ१ = (गघ) 

 

 

ङ२ = (गघ) 

 

 

 

ङ3 = (गघ) 

जम्मा लागत अिमुाि 
(ि) 

   (ि)=(ङ१)+(ङ२)+(ङ३) 

कायावलयको व्यर्स्थापि 
खिव  
(िाि प्रनतशत)(छ) 

    

(छ) = (ि  0.04) 

कूल लागत अिमुाि अि 

(ज) 

   (ज) = (ि+छ) 
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रष्टव्य: 

(क) बोलपरको तलुिाको लानग जम्मा लागत अिमुाि अि (ि) हिेुछ। 

(ख) पारिश्रनमक खिव (ङ१), सोधभिाव हिेु खिव (ङ2) ि अन्य फुटकि 
खिव (ङ) को हर्स्ततृ हर्र्िण तयाि गिी यस लागत अिमुाि 
फािमको साथमा िाखी प्रस्ततु गिुव पिेछ। 

(ग) उपयुवि अिसुाि लागत अिमुाि तयाि गिी सकेपनछ बजेट 
व्यर्स्थापिका लानग आर्श्यकता अिसुाि जम्मा लागत अिमुािमा 
मूल्य समायोजि कशन्टन्जेन्सी बापत दश प्रनतशतले, हर्नभन्न कि 
र्ापत दश प्रनतशतले ि मूल्य अनभर्ृहद्ध कि िकम समेत थप गिी 
कुल लागत अिमुाि अि कायम गिुव पिेछ। 

(घ) पिामशव सेर्ाको लागत अिमुाि स्र्ीकृत ि खरिद हर्नध छिौट गिे 
प्रयोजिका लानग जोड (ि) मा मूल्य अनभर्ृहद्ध कि ि हर्नभन्न 
कशन्टन्जेन्सीहरु तथा कायावलयको व्यर्स्थापि खिव जोडी हिु 
आउिे कुल लागत अिमुािलाई मानििेछ। 

(ङ) कायावलय व्यर्स्थापि खिव गिे सम्बन्धमा सम्बशन्धत मन्रालयबाट 
कायवहर्नध स्र्ीकृत गिाई सो अिसुाि खिव गिुव पिेछ। 
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अिसूुिी- ३ 
(नियम 11 को उपनियम (3) को खण्ड (ि) सँग सम्बशन्धत) 

बागमती प्रदेश सिकाि 
............................. मन्रालय 
........................... कायावलय 
प्रनततपर अनभलेख खाताको ढािँा 

िढाउिेको िाम थिः-     प्रमाशणत गिेको िाम थिः- 
सहीः-       सहीः- 
नमनतः-       नमनतः-  
रष्टव्यः नमनत २०७८।१०।१७ मा प्रकशशत प्रदेश िाजपर सूििा अिसुाि अिसूुिीहरुमा भएको "प्रदेश सिकाि/बागमती 

प्रदेश" भन्ने शब्दहरुलाई "बागमती प्रदेश सिकाि" भने्न शब्दहरुमा रुपान्तिण गरिएको छ।

नस.
िं. 

प्रनततपर 
खोनलिे 
फमवको 
िाम 

प्रनततपर िं. 
ि नमनत 

िकम हर्षय अर्नध प्रनततपर 
खोलेको बैंकको 
िाम ि िेगािा 

बन्द 
हिुे 
नमनत 

म्यद थप 
गिेको 
नमनत 

बन्द 
भएको 
नमनत  

पेश्की 
खाता 
पािा 
िं 

समाि उत्पनत 
भएको 

कैहफयत 

देश उत्पादि 
भएको नमनत 
ि मोडेल 
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