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बाग 2

प्रदे श सयकाय

साभाशजक ववकास भन्त्त्रारम
फागभती प्रदे श, हे टौंडाको

सूचना
भदन बण्डायस वावावा म ववऻान प्रसतठान (आसथिक प्रशासन) सनमभावरस,
२०७७

भदन बण्डायस वावावा म ववऻान प्रसतठान ,न, २०७६ को दपा ४६ को
उऩदपा (१) रे ददएको असधकाय प्रमोग गयस प्रदे श सयकायरे दे हामका
सनमभहरु फनाएको छ ।
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ऩरयच्छे द–१
प्रायशभबक
1.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायभब: (१) मी सनमभहरुको नाभ "भदन बण्डायस
वावावा म ववऻान प्रसतष्ठान (आसथिक प्रशासन) सनमभावरस, २०७७"
यहेको छ।

2.

ऩरयबाषा:

(२) मो सनमभावरस तुरुन्त्त प्रायभब हुनेछ।
ववषम

सनमभावरसभा,-

वा

प्रसङ्गरे

अको

अथि

नरागेभा

मस

(क) "असधकाय प्राप्त असधकायस" बन्नारे मस सनमभावरस

फभोशजभ खरयद सभफन्त्धी कामि वावीकृत गने वा

त्मवातो असधकाय प्राप्त बएको असधकायस सभझनु
ऩछि।

(ख) "अन्त्म सेवा" बन्नारे सवायस साधन, उऩकयण वा
भारसाभान

बाडाभा

सरने,

ढु वानी

गने

वा

भारसाभान भभित सभबाय गने कामि सभझनु ऩछि।

(ग) "अभानत" बन्नारे ठे क्का नरगाई प्रसतष्ठान आपैंरे
ससधै गने सनभािण सभफन्त्धी काभ सभझनु ऩछि।

(घ) "अवाऩतार"

बन्नारे

प्रसतष्ठानसॉग

आफद्ध

ऩछि।

हेटौंडा

बएका

अवाऩतार

अवाऩतार

तथा

सभझनु

(ङ) "आसथिक वषि" बन्नारे कुनै सारको साउन एक
गतेदेशख

अको सारको

अवसध सभझनु ऩछि।

असाय

भसान्त्तसभभको

(च) "एक तह भासथको असधकायस" बन्नारे प्रसतष्ठान
तपि

यशजष्डायको

उऩकुरऩसतको
2

हकभा

हकभा

उऩकुरऩसत,

कामिकायस

ऩरयषद्,
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कामिकायस ऩरयषद्को हकभा सबा य प्रसतष्ठान

अन्त्तगितको सनकामको प्रभुखको हकभा यशजष्डाय
सभझनु ऩछि।

(छ) "एजेण्ट" बन्नारे कुनै वावदे शी वा ववदे शी व्मशि,

पभि वा कभऩनीको एजेन्त्सी सरने व्मशि, पभि वा
कभऩनी सभझनु ऩछि।

(ज) ",न" बन्नारे

भदन

बण्डायस

वावावा म

ववऻान

प्रसतष्ठान ,न, २०७६ सभझनु ऩछि।

(झ) "औषसधजन्त्म भारसाभान" बन्नारे औषसध, खोऩ वा

भ्माशससन, ससरयन्त्ज, यगत याख्ने झोरा, प्रमोगशाराभा
उऩमोग

हुने

यसामन

(रयएजेन्त्ट),

ऩरयवाय

सनमोजनका हभोनर उत्ऩादन वा योगको सनदान
तथा

उऩचायको

रासग

प्रमोग

सभफन्त्धी उऩकयण सभझनु ऩछि।

(ञ) "कफोर

अङ्क

(सफड

प्राइस)"

हुने

वावावा म
कुनै

बन्नारे

फोरऩत्रको ऩयसऺणफाट कामभ हुन आएको यकभ
सभझनु ऩछि।

(ट) "कभिचायस"

बन्नारे

(ठ) "कामिकायस

ऩरयषद्"

प्रसतष्ठानको

फहार यहेको व्मशि सभझनु ऩछि।
बन्नारे

सेवाको

,नको

दपा

फभोशजभ गठन हुने ऩरयषद् सभझनु ऩछि।

(ड) "कामिसभऩादन

जभानत

(ऩयपयभेन्त्स

ऩदभा
९

वण्ड)"

बन्नारे प्रसतष्ठानरे भागेको फखत फैंकरे तुरुन्त्त

बुिानी ददने य ठे क्का अवसधबय भान्त्म हुने शति
यहेको जभानत सभझनु ऩछि।
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(ढ) "खरयद" बन्नारे साविजसनक सनकामरे मस ,न
फभोशजभ कुनै भारसाभान, ऩयाभशि सेवा वा अन्त्म

सेवा प्राप्त गने वा कुनै सनभािण कामि गने वा
गयाउने कामि सभझनु ऩछि।

(ण) "ठे क्का" बन्नारे घटाघट वा फढाफढ गयस वा नगयस

वा फोरऩत्र वा दयबाउ ऩत्र वा अन्त्म कुनै

भाध्मभफाट कुनै साविजसनक सनभािण वा भभित

कामि गनि वा भारसाभान आऩूसति गनि वा सेवा
उऩरब्ध गयाउन प्रसतष्ठानरे मस सनमभावरसको
प्रविमा ऩूया गयस सभझौता गयस सरएको ठे क्का
सभझनु ऩछि।

(त) "ठे क्का सभझौता" बन्नारे मस सनमभावरसको प्रविमा
ऩूया गयस ठे क्का सरने तथा ठे क्का
ऩऺहरूका

फीचभा

शतिहरू

कफुसरमत सभझनु ऩछि।

याखी

ददने दुवै
गरयएको

(थ) "धयौटस यकभ" बन्नारे कुनै काभ टुङ्गो नरागेसभभ

सुयऺण फाऩत याशखएको सुयऺण जभानत यकभ
(रयटे न्त्सन भनी) वा अनेष्ट भनी वा सो फाऩतको

सफडफण्ड वा ऩयपयभेन्त्स फण्ड सभझनु ऩछि य सो
शब्दरे अन्त्म कुनै कायणरे सुयऺण याख्नु ऩने बई
सो फाऩत याशखएको यकभ वा फैंक प्रत्माबूसत
(फैँ क ग्माये न्त्टस) सभेतराई जनाउॉछ।

(द) "सनभािण कामि" बन्नारे कुनै सॊ यचना वा कुनै

कुयाको सनभािण गने, ऩुन् सनभािण गने, बत्काउने,

भभित सभबाय गने वा शजणोद्धाय गने कामिसॉग

सभफशन्त्धत सनभािण वाथर तमाय गने, खन्ने, ठड्याउने,
4
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फनाउने, उऩकयण वा भारसाभान जडान गने,
सजाउने, आदद जवाता कामि सभझनु ऩछि य सो

शब्दरे नसशा फनाउने, प्रमोगशारा ऩयसऺण गने,
बूउऩग्रहसम पोटो शखच्ने, बूकभऩीम ऩयसऺण गने

जवाता सनभािण कामिको आनुषवङ्गक सेवा सभेतराई
जनाउॉनछ
े ।

(ध) "ऩदासधकायस"

बन्नारे

कुरऩसत,

सहकुरऩसत,

उऩकुरऩसत, शशऺाध्मऺ, यशजष्डाय, डीन, सनदे शक,
सॊ मोजक सभझनु ऩछि।

(न) "ऩरयवाय"

बन्नारे

ऩदासधकायस,

शशऺक

वा

कभिचायसको एकासॊ गोरको ऩसत वा ऩत्नी य सनजभा
आशित छोया वा छोयस सभझनु ऩछि य सो शब्दरे

ऩदासधकायस वा कभिचायसको एकासॊ गोरको फाफु,

आभा य भवहरा ऩदासधकायस वा कभिचायस बए
सासु, ससुया सभेतराई जनाउॉनेछ।

(ऩ) "ऩयाभशि सेवा" बन्नारे कुनै अध्ममन, अनुसन्त्धान,
सबे ऺण, सडजाईन, ड्रईङ, सुऩरयवेऺण, तासरभ,
ऩयसऺण गने काभ सफ्टवेमयको ववकास वा मवातै

प्रकृसतका अन्त्म फौवद्धक वा ऩेशागत सेवा सभझनु
ऩछि।

(प) "प्रसतष्ठान" बन्नारे भदन बण्डायस वावावा म ववऻान
प्रसतष्ठान सो भातहतका कामािरम सभझनु ऩछि।

(फ) "प्रोप्राइटयस भारसाभान" बन्नारे कुनै भारसाभान,
मन्त्त्र

वा

उऩकयणको

सनभाितारे

त्मवातो

भारसाभान, मन्त्त्र वा उऩकयण सञ्चारन वा भभित
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सभबायको रासग फनाएको सहामक उऩकयण तथा
ु ाि सभझनु ऩछि।
ऩाटिऩज

(ब) "फजेट"

बन्नारे

प्रसतष्ठानको

वावषिक

कामििभ

सञ्चारनको रासग तमाय गरयएको प्रत्मेक आसथिक
वषिको आम व्ममको वववयण सभझनु ऩछि य सो
शब्दरे ऩूयक फजेट सभेतराई जनाउॉछ।

(भ) "फहुवषॉम सभझौता" बन्नारे एक वषि बन्त्दा फढस
अवसध बएको सभझौता सभझनु ऩछि।

(म) "फेरूजु" बन्नारे प्रचसरत कानून फभोशजभ ऩुर्माउनु
ऩने यसत नऩुर्माई कायोफाय गये को वा याख्नु ऩने

रे खा नयाखेको तथा असनमसभत वा फेभनाससफ
तरयकारे

आसथिक

कायोफाय

गये को

बनी

खरयदका

रासग

रे खाऩयसऺण गदाि औ ॊल्माइएको वा ठहर्माएको
कायोफाय सभझनु ऩछि।

(य) "फोरऩत्र"

बन्नारे

प्रसतष्ठानरे

प्रकाशन गये को सूचना अनुरुऩ सो सनकामरे

तोकेको ढाॉचाभा फोरऩत्रदातारे ऩेश गये को भूल्म
खुल्ने कागजात, प्रवाताव वा दयये ट सभझनु ऩछि।

(र) "फोरऩत्रदाता"

बन्नारे खरयद

कायफाहसभा

बाग

सरन फोरऩत्र ऩेश गने वा गनि ससने कुनै व्मशि,
पभि, सॊ वाथा वा कभऩनी सभझनु ऩछि ।

(व) "फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजात" (टे ण्डय डकुभेण्ट)
बन्नारे फोरऩत्रदातारे भूल्म वा प्रवाताव वा दयये ट

बयस वा तमाय गयस ऩेश गनिका रासग फोरऩत्र
आह्वान

गने

सभझनु ऩछि
6

प्रसतष्ठानरे
य

सो

तमाय

शब्दरे

गये को

सरखत

फोरऩत्रदाताराई
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ददइएको सनदे शन, वाऩेससवपकेशन, नससा, सडजाइन,
कामिऺेत्रगत

शतिहरु

(टभिस

अप

ये पये न्त्स),

अन्त्म

कागजात

कामितासरका, भूल्माङ्कनका आधाय, ऩरयभाण सूची,
सभझौताका

शतिहरु

सभेतराई जनाउॉनछ
े ।

य

मवातै

(श) "भारसाभान" बन्नारे चर वा अचर, सजीव वा
सनजॉव जुनसुकै वकससभको ववातु सभझनु

ऩछि य

सो शब्दरे त्मवातो ववातु आऩूसति गने कामिको
आनुषवङ्गक सेवा सभेतराई जनाउॉनेछ।

(ष) "भूल्माङ्कन

ससभसत"

बन्नारे

फभोशजभको ससभसत सभझनु ऩछि ।

सनमभ

१36

(स) "भेसडकर फोडि" बन्नारे नेऩार सयकायरे गठन
गये को भेसडकर फोडि सभझनु ऩछि ।

(ह) "भौजुदा सूची (वाटाशन्त्डङ्ग सरवाट)" बन्नारे सनमभ
२६ फभोशजभको सूची सभझनु ऩछि ।

(ऺ) "रेखा" बन्नारे कायोफाय बएको व्महोया दे शखने
गयस प्रचसरत कानून फभोशजभ याशखने प्रायशभबक
प्रवववष्टको गोश्वाया बौचय तथा सो आधायभा तमाय

गरयने असबरेख, खाता, वकताफ आदद य सो

कायोफायराई प्रभाशणत वा सभऩुवष्ट गने प्रभाण
कागजात य सोको आधायभा तमाय गरयने ववत्तीम
वववयण तथा प्रसतवेदन सभझनु ऩछि य सो शब्दरे
ववद्युतीम

भाध्मभफाट

याशखएको

असबरेख

वा

कायोफायराई प्रभाशणत गने ववद्युतीम असबरेखराई
सभेत जनाउॉछ।
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(त्र) "रेखा

प्रभुख"

बन्नारे

प्रसतष्ठानको

आसथिक

प्रशासनको शजभभा सरने भु्म कभिचायस सभझनु
ऩछि।

(ऻ) "ववद्युतीम

फोरऩत्र"

बन्नारे

ववद्युतीम

खरयद

प्रणारसको उऩमोग गयस फोरऩत्रदातारे ऩेश गये को
फोरऩत्र सभझनु ऩछि।

(क१) "ववशेष

ऩरयशवाथसत"

बन्नारे

सुसखा,

अनावृवष्ट,

असतवृवष्ट, बूकभऩ, फाढस, ऩवहयो, आगरासग जवाता

प्राकृसतक वा दै वी प्रकोऩ तथा भहाभायस वा
आकशवाभक

वा

अप्रत्माशशत

ववशेष

कायणफाट

सृशजत ऩरयशवाथसत सभझनु ऩछि य सो शब्दरे मुद्ध

वा आन्त्तरयक द्वन्त्द्व जवाता ऩरयशवाथसत सभेतराई
जनाउॉनछ
े ।

(क२) "सदय

वामाहा" बन्नारे

सुयऺण

फाऩत

धयौटस

खाताभा जभभा यहेको धयौटस यकभराई मस

सनमभावरस फभोशजभ प्रसतष्ठानको कोषभा दाशखरा
गने कामि सभझनु ऩछि।

(क३) "सयकायस

फाॉकी"

बन्नारे

,न

तथा

मस

सनमभावरस फभोशजभ सयकायस फाॉकी सयह असूर

उऩय गयस प्रसतष्ठानको खाताभा जभभा गने यकभ
सभझनु ऩछि।

(क४) "सभझौता

भूल्म

(कन्त्रमासट

प्राईस)"

बन्नारे

खरयद सभझौताभा उशल्रशखत खरयद भूल्म सभझनु
ऩछि य सो शब्दरे त्मवातो सभझौता अन्त्तगित

बेरयएशन आदे श जायस गरयएकोभा त्मवातो आदे श
फभोशजभ बएको काभ नाऩ जाॉच गदाि कामभ
8
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बएको भूल्म य भूल्म सभामोजन बएकोभा त्मवातो
सभामोजनफाट

कामभ

बएको

सभेतराई जनाउॉछ।

खरयद

भूल्म

(क५) "ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र" बन्नारे प्रसतष्ठानको भाग
अनुसाय

कुनै

भारसाभान

वा

सेवा

उऩरब्ध

गयाउने सभफन्त्धभा ईच्छु क व्मशि, पभि, कभऩनी
वा सॊ वाथारे खाभफन्त्दसभा राहा छाऩ रगाई भूल्म

सभेत उल्रेख गयस ऩेश गये को दयये ट सवहतको
वववयण सभझनु ऩछि।

(क६) "वावीकृत शचवकत्सक" बन्नारे

नेऩार भेसडकर

काउशन्त्सरभा नाभ दताि बएका शचवकत्सक सभझनु
ऩछि।
ऩरयच्छे द—२

फजेट खचि य खाता सञ्चारन
3.

खाता सञ्चारन: (१) प्रसतष्ठानको कोषको यकभ वाशणज्म फैंकभा
खाता खोरस जभभा गनुि ऩनेछ।

(२) प्रसतष्ठानको नाभभा प्राप्त हुन आएको नगद सकबय

प्राप्त बएकै ददनभा य सो ददन नभ्माए त्मसको बोसरऩल्ट फैंक
4.

खाताभा दाशखरा गनुि ऩनेछ।
कामि

सञ्चारन

खाता:

(१)

प्रसतष्ठानको

आसथिक

कायोफाय

कामि

सञ्चारन

सञ्चारनको रासग प्रसतष्ठानरे वाशणज्म फैंकभा कामि सञ्चारन खाता
खोल्नु

ऩनेछ।प्रसतष्ठानको

कोषको

आसथिक

उऩकुरऩसत वा सनजरे तोकेको ऩदासधकायस, यशजष्डाय वा सनजरे

ु
तोकेको व्मशि य रेखा प्रभुखको सॊ मि
दवातखतफाट खाता
सञ्चारन हुनेछ।
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(२) प्रसतष्ठान अन्त्तगितका अवाऩतार तथा अन्त्म कुनै

सनकामको सनसभत्त छु ट्टै

खचि खाता खोल्न

आवश्मक

बएभा

कामिकायस ऩरयषद्को वावीकृसतभा त्मस सनकामका प्रभुख य आसथिक

ु
प्रशासन प्रभुख वा रेखा असधकृतको सॊ मि
दवातखतफाट सञ्चारन
गने

गयस

सवकनेछ।

सो

सनकामको

कामि सञ्चारन

खचि

खाता

खोल्न

(३) उऩसनमभ (१) य (२) भा जुनसुकै कुया रे शखएको

बए ताऩसन कुनै कायणफश प्रसतष्ठानको ऩदासधकायसको ऩद रयि
बएभा

वा

सनरभफन

असधकृतको

सनमुशि

वा

आसथिक

नबएसभभ

प्रशासन

प्रसतष्ठानको

प्रभुख

कोष

वा

तथा

रेखा

कामि

सञ्चारन खाता सञ्चारनको सभफन्त्धभा सबारे सनणिम गये फभोशजभ
5.

हुनेछ।

कभिचायस

कल्माण

तथा

अवकाश

खाता:

(१)

कभिचायसराई

प्रसतष्ठानको कभिचायस सेवा शति सनमभावरस अनुसाय सुववधाको रासग
कभिचायस कल्माण तथा अवकाश नाभको एक खाता खोसरनेछ।

(२) मस खाताभा कामिकायस ऩरयषद्रे सनणिम गये फभोशजभ

यकभ तथा कामिकायस ऩरयषद्को वावीकृसतरे सञ्चासरत कभिचायस
कल्माणकायस कामििभफाट प्राप्त हुने
रगामतका यकभ याशखनेछ।
(३)

उऩसनमभ

(१)

फभोशजभको

कामिकायस ऩरयषद्रे तोके फभोशजभ
यकभ
6.

कभिचायस

कल्माण

प्रमोजनभा खचि गरयने छै न।

य

यकभभा आशजित
खाताको

ब्माज

सञ्चारन

हुनेछ।मस खाताभा उऩरब्ध

अवकाश

बुिानी

फाहेक

अन्त्म

फजेट तजुभ
ि ा य कामििभ: (१) प्रसतष्ठानको आगाभी आसथिक वषिको

फजेट, आम व्ममको वववयण य कामििभ चै त्र भसान्त्तसबत्र तजुभ
ि ा
गयस कामिकायस ऩरयषद्भा ऩेश गने शजभभेवायस यशजष्डायको हुनेछ य
10
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त्मवातो कामिभा सहमोग ऩुर्माउने शजभभेवायस प्रसतष्ठान अन्त्तगितका
सफै सनकामको हुनेछ।

(२) फजेट तमाय गदाि प्रसतष्ठानको गत वषिको आभदानी

तथा खचिको वववयण, चारू वषिको सॊ शोसधत फजेट, ववद्यभान आसथिक
शवाथसत तथा आगाभी आसथिक वषिको वावषिक मोजना तथा कामििभ
य प्रवाताववत कामििभफाट हुने सेवा, आम, व्मम तथा आसथिक

शवाथसतको अनुभान य फेहोने स्रोत सभेत दे शखने गयस आभदानी
खचिको ववसबन्न शीषिकभा ववसनमोजन गयस फजेट तमाय गनुि ऩनेछ।

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभ प्राप्त बएको फजेट वववयण

ु न्त्दा कभतीभा एक
जाॉचफुझ गयस यशजष्डायरे आसथिक वषि शुरु हुनब
भवहना अगावै कामिकायस ऩरयषद्भा ऩेश गनुि ऩनेछ।

(४) फजेटभा प्रदे श सयकाय य नेऩार सयकायसॉग कुनै

यकभ भाग गनुऩ
ि ने यहेछ बने प्रदे श सयकाय य नेऩार सयकायको

फजेट तजुभ
ि ा हुॉदाको अववाथाभा कामिकायस ऩरयषद्को वावीकृसत सरई

यशजष्डायरे प्रदे श सयकाय वा नेऩार सयकाय सभऺ फजेट भाग गनि
आवश्मक वववयण ऩठाई ससनु ऩनेछ।

(५) उऩसनमभ (४) फभोशजभ वावीकृसतको रासग कामिकायस

ऩरयषद्भा ऩेश बएको फजेट तथा कामििभ मथावत रुऩभा वा
7.

सॊ शोधन सवहत सबा सभऺ वावीकृसतको रासग ऩेश गनेछ।

ऩूयक फजेट: चारू आसथिक वषिको सनसभत्त सबाफाट वावीकृत
फजेटभा ववसनमोशजत शीषिकको यकभ अऩमािप्त बएभा वा चारू

आसथिक वषिभा कुनै नमाॉ मोजना वा सेवा सञ्चारन गनुऩ
ि ने बएभा

कामिकायस ऩरयषद्फाट ऩारयत गयस सबाभा वावीकृसतको रासग ऩेश गनुि
ऩनेछ।
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8.

वावीकृत फजेट खचि गने असधकायस: (१) असधकाय प्राप्त असधकायस

फाहेक अरु कसै रे ऩसन खचि गनि, खचि गने असधकाय ददन य खचि
ॉ ै न।
गये को कुया वावीकृत गनि हुद

(२) खचि गनि वा खचिको सनकासा ददने असधकाय प्राप्त

असधकायसरे दे हामका कुयाको ववचाय गयस खचि गनि य खचि गये को
कुयाभा वावीकृसत ददनु ऩछि्–

(क) यकभ वावीकृत फजेटसबत्र य सभफशन्त्धत खचि
शीषिकभा ऩछि ऩदै न य खचि गनि फाॉकी छ छै न,

(ख) यकभ कुनै मोजनाको सभफन्त्धभा बए सो मोजना
वावीकृत बईसकेको छ छै न य

(ग) यकभ खचि गनुब
ि न्त्दा अशघ खचि गने आदे श प्राप्त
9.

बइसकेको छ छै न।

खचि सभफन्त्धी कामिववसध: (१) असधकाय प्राप्त असधकायसरे खचि गदाि
वावीकृत फजेट तथा कामििभको सीभासबत्र यहस खचि गनुि ऩनेछ।

(२) असधकाय प्राप्त असधकायसरे खचि गदाि खचिको सफर

बयऩाई सवहत रेखा याख्नु ऩनेछ।सफर बयऩाई आउन नससने
काभभा बएको पुटकय खचिको हकभा खचि गने कभिचायसरे

प्रभाशणत गयस असधकाय प्राप्त असधकायसफाट सभथिन गयाई रेखा
याख्नु ऩनेछ।

वाऩष्टीकयण: मस उऩसनमभको प्रमोजनको रासग "सफर बयऩाई

आउन नससने काभभा बएको पुटकय खचि" बन्नारे ट्याससी
बाडा, रयससा बाडा य कुल्रस खचि सभझनु ऩछि।
जाॉच

(३) कुनै यकभको बुिानी ददॉदा यसत ऩुगे वा नऩुगेको

गनुि

ऩनेछ।खचि

बएको

सफै

यससद

सफर

बयऩाईभा

ससरससरे वाय नभफय याखी असधकाय प्राप्त असधकायस वा सनजरे
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तोकेको कभिचायसरे "बुिानी बएको" जनाउने छाऩ सभेत रगाई
दवातखत गयस प्रभाशणत गनुि ऩनेछ।

(४) असधकाय प्राप्त असधकायसरे आसथिक कायोफाय गदाि

आफ्नो भातहतका कभिचायस उऩय ऩूया ये खदे ख ऩुयमाई नगद, शजन्त्सी,
त्मसको वहसाफ वकताफ, सफर बयऩाई वा प्रसतष्ठानको सभऩशत्तभा कुनै

वकससभको वहनासभना, हासन नोससानी वा राऩयफाहस हुन नऩाउने
गयस उशचत प्रफन्त्ध गनुि ऩनेछ।आपूरे गनुि ऩने काभ आपूबन्त्दा
भुसनका

कभिचायसद्वाया

उत्तयदावमत्व यहनेछ।

गयाए

ताऩसन

त्मवातो

काभप्रसत

सनजको

(५) रे खा प्रभुखरे प्रचसरत कानून फभोशजभको प्रविमा

नऩुगेको आसथिक कायोफायको बुिानी ददन वा बुिानीको सनसभत्त
10.

ऩेश गनि वा बुिानीको सनसभत्त ससपारयश गनुि हुॉदैन।

खचि गये को यकभ सनमसभत गनि ससने: खचि गदाि असधकाय प्राप्त
असधकायसफाट वावीकृत गयाई खचि गनुि ऩनेछ।खचि गदाि मस

सनमभावरस फभोशजभ ऩुयमाउनु ऩने यसत नऩुर्माई ऩरयशवाथसतवश खचि
गये को य त्मसफाट प्रसतष्ठानराई हासन नोससानी बएको नदे शखएभा

असधकाय प्राप्त असधकायसरे त्मसयस खचि गनुि ऩने कायण भनाससव
ठानेभा ऩसछ वावीकृत गरयददन ससनेछ।

वाऩष्टीकयण: मस सनमभको प्रमोजनको रासग "ऩरयशवाथसतवश" बन्नारे

तत्कार खचि नगदाि प्रसतष्ठानराई हासन नोससानी हुन,े फढस दवातुय

सतनुि ऩने, ठू रो आसथिक व्ममबाय व्महोनुि ऩने जवाता अववाथा सभझनु
11.

ऩछि।

यकभान्त्तय: (१) वावीकृत फजेटरे कुनै शीषिक वा उऩशीषिकभा

ववसनमोजन गये को यकभ अको शीषिक वा उऩशीषिकभा यकभान्त्तय

गनुि ऩये भा जुन शीषिक वा उऩशीषिकको फजेट अन्त्म शीषिक वा
उऩशीषिकभा यकभान्त्तय गरयने हो, सो शीषिक वा उऩशीषिकको
13
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कूर यकभको तीस प्रसतशतसभभ कामिकायस ऩरयषद्रे य सोबन्त्दा
फढसको यकभान्त्तयका रासग सबाभा ऩेश गनुऩ
ि नेछ।

तय ऩानी तथा सफजुरस, सॊ चाय भहशुर, फीभा नवीकयण

खचिका खचि शीषिकभा सफर फभोशजभका यकभ बुिानीको रासग
अन्त्म शीषिकफाट यकभान्त्तय गनि फाधा ऩने छै न।

(२) उऩसनमभ (१) जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩसन

दे हामका शीषिकफाट यकभान्त्तय गनि ऩाईने छै न :-

(क) कुनै फजेट वावीकृत नबएको खचि शीषिकभा,

ॉ ीगत खचि शीषिकफाट सञ्चारन सभबाय खचि
(ख) ऩूज
शीषिकभा,

ॉ ीगत खचि
(ग) सञ्चारन सभबाय खचि शीषिकफाट ऩूज
शीषिकभा,

(घ) वावीकृत नबएको दयफन्त्दसको तरफ, बत्ता य
सुववधा सभफन्त्धी खचि शीषिकभा,

(ङ) आसथिक सहामता, चन्त्दा य ऩुयवाकाय सभफन्त्धी
खचि शीषिकभा,

(च) कामिकायस ऩरयषद्रे सभम सभमभा तोकेको खचि
शीषिकभा,

(छ) तरफ शीषिक वा उऩशीषिकफाट अन्त्म शीषिक
(३)

वा उऩशीषिकभा।

एक

ऩटक

जुन

फजेट

शीषिक/उऩशीषिकफाट

यकभान्त्तय बई सकेको छ सो शीषिक/उऩशीषिकभा यकभ नऩुग
12.

हुन गई थऩ फजेटभा यकभान्त्तय गनि सवकने छै न।

रेखा प्रणारस: प्रसतष्ठानको रे खा प्रचसरत कानून फभोशजभ आम
व्मम, सभऩशत्त य दावमत्वको मथाथि शवाथसत दे शखने गयस याख्नु ऩनेछ।
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प्रसतष्ठानरे आवश्मक दे खेभा रेखा प्रणारसराई व्मवशवाथत गने
13.

कामिववसध सभेत फनाउन ससनेछ।

रेखा प्रभुखको काभ, कतिब्म: रे खा प्रभुखको काभ, कतिव्म दे हाम
फभोशजभ हुनेछ :-

(क) मस सनमभावरस फभोशजभ आपूराई सुभऩेको आसथिक
कायोफायसॉग सभफशन्त्धत काभ य उत्तयदावमत्व फहन गने,

(ख) फजेट तजुभ
ि ा गनि सहमोग गने,

(ग) आभदानी तथा खचि सभफन्त्धी स्रे वाता अद्यावसधक रुऩभा
याख्ने,

(घ) सनकासा

बएको

यकभको

खचिको

वहसाफ

वकताव

यसतऩूवक
ि याख्ने, खचिको पाॉटवायस तथा आसथिक वववयण
तमाय गने,

(ङ) कोष तथा फजेटको शवाथसतको फाये भा सभम सभमभा
असधकाय प्राप्त असधकायसराई जानकायस गयाउने,

(च) ववसनमोशजत यकभ नऩुग बई थऩ यकभ भाग गनुि ऩये भा

सनकासा, खचि य फाॉकी सभेत दे खाई असधकाय प्राप्त
असधकायस सभऺ आवश्मक यकभ सनकासा भाग गने,

(छ) सार तभाभ हुने ददन फाॉकी हुन आएको सफै यकभको
पाॉटवायस तमाय गने,

(ज) आसथिक कायोफायभा आपूबन्त्दा भासथको असधकाय प्राप्त
असधकायसराई

सहमोग

रे खाऩयसऺण गयाउने,

ऩुयमाउने

य

मथा

सभमभा

(झ) रे खाऩयसऺणफाट कामभ हुन आएको फेरुजुको रगत
याख्ने य फेरुजु पछ्यौट गने, गयाउने,

(ञ) स्रोत ऩरयचारन सभफन्त्धभा ववश्लेषण गयस याम सुझाव ऩेश
गने।

15

खण्ड ४) सङ््मा १८ प्रदे श याजऩत्र बाग २ सभसत २०७७।०८।१८

14.

वावीकृत फजेटभा सनमन्त्त्रण: कामिकायस ऩरयषद्रे कोषको अववाथा

अनुसाय वावीकृत फजेट अनुरुऩ सभतव्मवमता कामभ याख्न आवश्मक
सनमन्त्त्रण गनि ससनेछ।
ऩरयच्छे द–३
खरयद, सनभािण, भभित सुधाय सभफन्त्धी व्मववाथा

15.

खरयद कायफाहसको तमायस, प्माकेशजङ्ग तथा सभूह ववबाजन सभफन्त्धी
व्मववाथा: (१) प्रसतष्ठानरे कुनै खरयद कायफाहसको तमायस गदाि
दे हाम फभोशजभ गनुि ऩनेछ:-

(क) खरयद आवश्मकताको ऩवहचान गने,

(ख) खरयद सभफन्त्धी ववसबन्न प्राववसधक कुया सभाधान

गनि य आऩूसतिकतािको उऩरब्धता मवकन गनि
फजायभा प्रचसरत खरयद सभझौताको जानकायस
सरने,

(ग) अशघल्रा वषिहरुभा सभान प्रकृसतको भारसाभान,

सनभािण कामि वा ऩयाभशि सेवा वा अन्त्म सेवा
खरयद गरयएको बए त्मवातो खरयद प्रविमाको
अध्ममन गने,

(घ) खरयदको वववयण, ऩरयभाण य ऺेत्र मवकन गने,

(ङ) खरयदराई फढस सुववधाजनक सभूहभा ववबाजन
गने वा प्माकेजभा सभावेश गने,

(च) खरयद मोजना तमाय गनि रगाउने,

(छ) खरयदको रागत अनुभान तमाय गने,

(ज) खरयदको आसथिक स्रोत य यकभको ऩवहचान
गने,

(झ) खरयद ववसधको छनौट गने, य
16
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(ञ) दुई कयोड रुऩैमाॉसभभको सनभािण कामिको खरयद

बन्त्दा फाहेकको अन्त्म खरयदभा फोरऩत्र मोग्मता
वा ऩूवम
ि ोग्मताको कायफाहस गनुि ऩने वा नऩने
कुया मवकन गने।

(२) प्रसतष्ठानरे खरयद कामिको प्माकेशजङ्ग गदाि सनमभ १८

को उऩसनमभ (२) को खण्ड (ग) फभोशजभ खरयद गुरुमोजनाभा
उशल्रशखत प्माकेज सङ््माको प्रसतकूर नहुने गयस गनुि ऩनेछ।

(३) प्रसतष्ठानरे खरयदराई फढस सुववधाजनक सभूहभा

ववबाजन गने वा प्माकेजभा सभावेश गने गयस तमायस गदाि अरग
अरग रुऩभा सभऩन्न गनि सवकने प्रकृसतको सनभािण कामिका रासग
असधकतभ प्रसतवाऩधाि हुने हदसभभ छु ट्टा छु ट्टै
आव्हान गनुि ऩनेछ।

रुऩभा फोरऩत्र

(४) एक आऩसभा अन्त्तय सभफशन्त्धत बई एउटै प्माकेजभा

सञ्चारन गनुि ऩने बएभा फाहेक प्रसतवाऩधािराई सङ्कुशचत य सीसभत
16.

गने गयस ठू रा ठू रा प्माकेज फनाई फोरऩत्र आव्हान गनुि हुॉदैन।

खरयद भाग प्राप्त गनुि ऩने: (१) भारसाभान खरयद सभफन्त्धी

कायफाहस शुरु गनुि अशघ प्रसतष्ठानको खरयद इकाईरे सभफशन्त्धत
सनकामफाट खरयद

भाग प्राप्त

गयस

असधकायसफाट वावीकृत गयाउनु ऩनेछ।

सो भाग

असधकाय

प्राप्त

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको खरयद भागभा दे हामका

कुया उल्रे ख बएको हुन ु ऩनेछ :-

(क) भारसाभानको प्रकाय, गुणवातय, ऩरयभाण सभफन्त्धी
वववयण,

(ख) भारसाभान आवश्मक ऩने सभम,
(ग) खरयदको अनुभासनत भूल्म, य
(घ) भूल्म व्महोरयने स्रोत।
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17.

फजेट

तथा

सनभािणवाथरको

व्मववाथा:

(१)

असधकाय

प्राप्त

असधकायसको सरशखत आदे श तथा फजेटको व्मववाथा नबई खरयद
कायफाहस शुरु गनुि गयाउनु हुॉदैन।

(२) उऩसनमभ (१) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए

ताऩसन दे हामको अववाथाभा फजेटको व्मववाथा नबए ऩसन खरयद
कायफाहस शुरु गनि सवकनेछ्-

(क) फहुवषॉम सभझौता फभोशजभ गरयने खरयदको

हकभा ऩवहरो वषिको रासग आवश्मक फजेट
व्मववाथा बएऩसछ अन्त्म वषिको रासग खरयद
कायफाहस गनि, य

(ख) खरयद

सभफन्त्धी

अत्मावश्मक

बई

प्रायशभबक

ससरफन्त्दस

तमायस

दयबाउऩत्र

गनुि
वा

फोरऩत्र आह्वान गने, ऩूव ि मोग्मताको दयखावात
आह्वान गने,

ऩयाभशिदाताको सूची तमाय गनि

सूचना प्रकाशन गने, ऩयाभशिदाताफाट प्रवाताव
भाग गने वा ससरफन्त्दस दयबाउऩत्रको पायाभ,

फोरऩत्र वा ऩूव ि मोग्मता सभफन्त्धी कागजात वा

प्रवाताव सभफन्त्धी कागजात उऩरब्ध गयाउने
जवाता कामि गनि।

(३) प्रसतष्ठानरे सनभािण वाथरको व्मववाथा नबई, सनभािण

वाथरफाट हटाउनु ऩने रुख सफरुवा रगामतका सॊ यचना हटाउने

सुसनशितता नबई, भुआब्जा वा ऺसतऩूसति ववतयण गनुि ऩनेभा सोको
रासग फजेटको सुसनशितता नगयस तथा प्रचसरत कानून फभोशजभ
गनुऩ
ि ने वातावयणीम अध्ममनको प्रसतवेदन वावीकृत नगयाई फोरऩत्र
आव्हान गनुि हुॉदैन।
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(4)

प्रसतष्ठानरे

फहुवषॉम

सभझौता

फभोशजभ

गरयने

खरयदको हकभा उऩसनमभ (२) को खण्ड (क) फभोशजभ अन्त्म
वषिको रासग खरयद कायफाहस गदाि आवश्मक
18.

ऩने फजेटको

सुसनशितता गये य भात्र खरयदको कायफाहस शुरु गनुि ऩनेछ।

खरयदको गुरु मोजना तमाय गनुि ऩने: (१) प्रसतष्ठानरे एक वषिबन्त्दा
फढस अवसधसभभ सञ्चारन हुने मोजना वा आमोजनाको रासग खरयद

गदाि वा वावषिक दश कयोड रुऩैमाॉ बन्त्दा फढस यकभको खरयद गदाि
खरयदको गुरु मोजना तमाय गनुऩ
ि नेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको खरयदको गुरु मोजनाभा

अन्त्म कुयाको असतरयि दे हामका कुयाहरु उल्रे ख गनुि ऩनेछ :(क) खरयदको

प्रकाय,

अनुभासनत भूल्म,

(ख) खरयद ववसध,
(ग) असधकतभ

ऩरयभाण

प्रसतवाऩधािको

य

भोटाभोटस

रासग

खरयदराई

टु क्र्माइने वा प्माकेज फनाइने बए सो सभफन्त्धी
व्मववाथा,

(घ) सभग्र खरयद कायफाहस ऩूया गनिको रासग गरयने
सभझौताहरुको
खरयद
काभ,

भोटाभोटस

कायफाहससॉग

सॊ ्मा

सभफशन्त्धत

य

भु्म

त्मवातो

भु्म

(ङ) खरयदको रासग ऩूव ि मोग्मताको कायफाहस गनुि
ऩने बए सो सभफन्त्धी कुया,

(च) खरयद कायफाहसको भोटाभोटस सभम तासरका,
(छ) साविजसनक

खरयद

अनुगभन

कामािरमरे

खरयदको गुरु मोजनाभा सभावेश गनुि ऩने बनी
सभम सभमभा सनधाियण गये का कुया।
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(३) मस सनमभ फभोशजभ तमाय बएको खरयदको गुरु

मोजना प्रसतष्ठानको कामिकायस ऩरयषद्बाया वावीकृत बएको हुन ु
ऩनेछ।

(४) उऩसनमभ (३) फभोशजभ वावीकृत बएको खरयदको

गुरु मोजना प्रसतष्ठानरे प्रत्मेक आसथिक वषिभा अद्यावसधक गनुि
19.

ऩनेछ।

वावषिक खरयद मोजना तमाय गनुि ऩने: (१) प्रसतष्ठानरे वावषिक दश
राख रुऩैमाॉबन्त्दा फढस यकभको खरयद गनुि ऩने बएभा आगाभी

आसथिक वषिको अनुभासनत वावषिक कामििभ तथा फजेट तमाय गदाि

आगाभी आसथिक वषिभा गने वावषिक खरयद मोजना तमाय गनुि
ऩनेछ।त्मसयस खरयद मोजना तमाय गदाि सनमभ १८ फभोशजभ
खरयदको गुरु मोजना सभेत तमाय बएको यहेछ बने त्मवातो गुरु
मोजनाको सभेत आधाय सरनु ऩनेछ।

(२) प्रसतष्ठानरे उऩसनमभ (१) फभोशजभको वावषिक खरयद

मोजनाभा दे हामका कुयाहरु उल्रेख गनुि ऩनेछ :-

(क) खरयदको प्रकाय सभफन्त्धी वववयण,
(ख) खरयदको सभबाववत प्माकेज,

(ग) खरयद कायफाहसको सभम तासरका,
(घ) खरयद ववसध,

(ङ) खरयदको रासग गरयने सभझौताको वकससभ, य

(च) साविजसनक खरयद अनुगभन कामािरमरे वावषिक
खरयद मोजनाभा सभावेश गनुि ऩने बनी सभम
सभमभा सनधाियण गये का कुया ।

(३) उऩसनमभ (२) को खण्ड (ग) फभोशजभको सभम

तासरकाभा दे हामको काभ गने सभमावसध उल्रेख हुन ु ऩनेछ :-
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(क) भारसाभान खरयद गने बए वाऩेससवपकेशन तमाय
गने,

(ख) खरयदको रागत अनुभान तमाय गने,
(ग) ससरफन्त्दस

दयबाउऩत्र

पायाभ,

ऩूवम
ि ोग्मताको

प्रवाताव वा फोरऩत्र आह्वान गने वा ऩयाभशि
सेवाको प्रवाताव सभफन्त्धी कागजात तमाय गने,

(घ) ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र, ऩूव ि मोग्मताको प्रवाताव,

फोरऩत्र आह्वान वा ऩयाभशि सेवाको प्रवाताव
भाग गनि सूचना प्रकाशन गने,

(ङ) ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र, ऩूव ि मोग्मताको प्रवाताव,

फोरऩत्र वा ऩयाभशि सेवाको प्रवाताव भूल्माङ्कन
गने,

(च) ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र, ऩूवम
ि ोग्मताको प्रवाताव,

फोरऩत्र वा ऩयाभशि सेवाको प्रवाताव वावीकृत
गने,

(छ) सभझौता गने,

(ज) कामि आयभब गने य
(झ) कामि ऩूया गने।

(४) असधकाय प्राप्त असधकायसरे मस सनमभावरस फभोशजभ

तमाय बएको वावषिक खरयद मोजनाको एक/एक प्रसत आगाभी

आसथिक वषिको अनुभासनत वावषिक कामििभ तथा फजेट साथ
सॊ रग्न गयस कामिकायस ऩरयषद्भा ऩेश गनुि ऩनेछ।
(५)

20.

कामिकायस

ऩरयषद्रे

खरयद

कायफाहस

सभमभा सभऩन्न बए नबएको अनुगभन गनुि ऩनेछ।

सनधािरयत

रागत अनुभान तमाय गदाि ववचाय गनुि ऩने कुया य सनभािण कामिको
रागत अनुभान: (१) प्रसतष्ठानरे एक राख रुऩैमाॉ बन्त्दा फढस
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यकभको खरयद वा सेवा प्राप्त गनि रागत अनुभान वावीकृत गयाएय

भात्र खरयद वा सेवा प्राप्त गनुि ऩनेछ।रागत अनुभान तमाय गदाि
दे हामको कुया ववचाय गनुि ऩनेछ:-

(क) प्रसतष्ठानरे एकराख ऩचास हजाय रुऩैमाॉ बन्त्दा
फढसको कुनै काभ खरयद गदाि त्मवातो खरयद

तथा सनभािण सभफन्त्धी सभऩूणि काभ एउटै खरयद
सनभािण सभझौताफाट हुन ससने वा काभ वऩच्छे
छु ट्टै सभझौता गनुि ऩने,

(ख) खरयद तथा सनभािण सभझौता नवीकयण गनि ऩने
वा नऩने,

(ग) खरयद तथा सनभािणको अन्त्म कुनै ववकल्ऩ बए
त्मवातो ववकल्ऩ,

(घ) खरयद तथा सनभािण सभझौता फभोशजभको काभ

सभऩन्न गनिको रासग राग्न ससने असधकतभ
यकभ तथा सभम,

(ङ) रागत अनुभान तमाय गदाि ववचाय गनुि ऩने बनी

साविजसनक खरयद अनुगभन कामािरमरे सनधाियण
गये का अन्त्म कुया।

(२) प्रसतष्ठानरे

रागत अनुभान तमाय गदाि फोरऩत्र

जभानत वा कामि सभऩादन जभानत रगामत फीभा, ऩयाभशिदाताराई
ददनु ऩने सुववधा फाऩतका कामिहरु, गुणवातय ऩयसऺण, व्मवसामजन्त्म

वावावा म य सुयऺा, एज ववल्ट नससा, कामि सभऩादन जभानतको

कसभशन खचि आददको छु ट्टै आइटभ फनाई रागत अनुभानभा
सभावेश गनुि ऩनेछ।

(३) प्रसतष्ठानरे रागत अनुभान तमाय गने ससरससराभा

ससभेन्त्ट, पराभे डण्डी, ईंटा, ढु ङ्गा, भाटो, ककिट ऩाता, ववटुसभन तथा
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इभल्सन, इन्त्धन, ऩोसरसथन ऩाईऩ, जी.आई. ऩाईऩ, डी.आई ऩाईऩ,
वामासनटयसका साभान, सफजुरसका साभान, शज. आई. वामय य मवातै

अन्त्म सनभािण साभग्रीको दयबाउ, भेशीन तथा उऩकयणको बाडा वा
काभदायको ज्मारा सनधाियण गदाि दयये ट सनधाियण ससभसतरे तोकेको
दयये टको आधायभा सनधाियण गनुि ऩनेछ।

(४) उऩसनमभ (३) फभोशजभको दयबाउ, बाडा वा ज्मारा

सभेत उऩरब्ध हुन नसकेको अववाथाभा त्मवातो दयये ट सनधाियण
गदाि असधकाय प्राप्त असधकायसरे तोवकददएको दयबाउ, बाडा वा
ज्माराको आधायभा सनधाियण गनुि ऩनेछ।
कामिको

(५) प्रसतष्ठानरे मस सनमभ फभोशजभ तमाय बएको सनभािण
रागत

अनुभान

त्मवातो

रागत

अनुभान

तमाय

गने

प्राववसधक बन्त्दा एक तह भासथको प्राववसधक वा प्राववसधकहरुको

सभूहराई सडजाईन, ड्रईङ सभेत जाॉच्न रगाई कुनै त्रुवट दे शखएभा
त्मवातो त्रुवट सच्माउन रगाउनु ऩनेछ।त्मवातो सनकामभा भासथल्रो

तहको प्राववसधक नबएभा असधकाय प्राप्त असधकायसरे त्मवातो रागत
अनुभान जाॉच्ने व्मववाथा सभराई ददनु ऩनेछ।

(६) सनभािण कामिको रागत अनुभान सनकाल्ने तरयका

21.

अनुसूची-१ भा प्रवातुत छ।

भारसाभान, ऩयाभशि सेवा तथा अन्त्म सेवाको रागत अनुभान:
(१) प्रसतष्ठानरे भारसाभानको रागत अनुभान तमाय गदाि सनमभ
20 य सभफशन्त्धत भारसाभानको वाऩेससवपकेशनको अधीनभा यहस
तमाय गनुि ऩनेछ।
(२)

उऩसनमभ

(१)

फभोशजभ

भारसाभानको

अनुभान तमाय गदाि दे हामका कुयाराई आधाय सरनु ऩनेछ्–

रागत

(क) प्रसतष्ठानरे चारू वा अशघल्रा वषिहरुभा सोहस
प्रकृसतको खरयद गदाि रागेको वावातववक रागत,
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(ख) वाथानीम फजायभा प्रचसरत दयबाउ,

(ग) अन्त्म फजायको प्रचसरत दयबाउ य भारसाभान

आऩूसति गने वाथानसभभ राग्ने अनुभासनत ढु वानी
खचि,

(घ) उद्योग वाशणज्म सॊ घरे जायस गये को दयये ट।

(३) प्रसतष्ठानरे ऩयाभशि सेवाको रागत अनुभान तमाय

गदाि सनमभ 20 को अधीनभा यहस तमाय गनुि ऩनेछ।

(४) उऩसनमभ (३) फभोशजभ ऩयाभशि सेवाको रागत

अनुभान तमाय गदाि दे हामका कुयाराई आधाय सरनु ऩनेछ्–

(क) सभफशन्त्धत सनकामरे ऩयाभशि सेवाको रागत
अनुभान

सभफन्त्धी

त्मवातो नभसि,

नभसि

तमाय

गये को

बए

(ख) सभफशन्त्धत ऩयाभशि सेवाको कामि ऺेत्रगत शति,

(ग) प्रसतष्ठानरे चारू वा अशघल्रा वषिहरुभा सोहस
प्रकृसतको
रागत।

खरयद

गदाि

रागेको

वावातववक

तय मस खण्डको आधायभा रागत अनुभान तमाय गदाि

अशघल्रा वषिहरुको दयभा भूल्म सभामोजन गयस रागत अनुभान
तमाय गनुि ऩनेछ।

(५) प्रसतष्ठानरे मस सनमभ फभोशजभको रागत अनुभान

तमाय गदाि दे हामका खचिहरु खुराउनु ऩनेछ:–
(क) भु्म

जनशशि

ऩारयिसभक,

एवॊ

अन्त्म

जनशशिको

(ख) भ्रभण खचि, जनशशिको फसोफास खचि, कामािरम

खचि, आवश्मक भारसाभान उऩकयण य सेवा
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खचि, प्रसतवेदन य अन्त्म कागजातको अनुवाद,
छऩाई खचि,

(ग) ऩयाभशिदातारे

तारसभ,

गोष्ठी

वा

भ्रभणको

व्मववाथा गनुि ऩने बए त्मवातो काभको रासग
राग्ने खचि य अन्त्म खचि।

(६) ऩयाभशि सेवाको रागत अनुभान अनुसूची–2 को

ढाॉचाभा तमाय गनुि ऩनेछ।

(७) बाडाभा सरइने सवायस साधन, भेशीनयस औजाय,

उऩकयण वा भारसाभानको बाडाको रागत अनुभान तमाय गनि
सभफशन्त्धत प्रसतष्ठानका असधकाय प्राप्त असधकायसरे त्मवाता साधन,
औजाय, उऩकयण वा भारसाभान सभफन्त्धी ऻान बएका फढसभा
तीनजना दऺ प्राववसधकहरुको एक ससभसत गठन गनुि ऩनेछ ।

(८) उऩसनमभ (७) फभोशजभको ससभसतरे बाडाको रागत

अनुभान तमाय गदाि दे हामका कुयाराई ववचाय गयस भोटाभोटस
रागत अनुभान तमाय गनुि ऩनेछ्–
(क) बाडाभा

सरन

ऩने

सवायस

साधन,

भेशीनयस

औजाय, उऩकयण वा भारसाभानको वववयण,
वाऩेससवपकेशन, अववाथा य आमु,

(ख) प्रचसरत फजाय दय,

(ग) बाडाभा सरने अवसध,

(घ) इन्त्धनको भूल्म य खऩत, य

(ङ) ससभसतरे उऩमुि ठहयमाएको अन्त्म कुया।

(९) ढु वानीको रागत अनुभान तमाय गदाि प्रसतष्ठानरे

दयये ट सनधाियण ससभसतरे सनधाियण गये को दयये टको आधायभा

प्रचसरत फजाय दयये टको आधायभा भोटाभोटस रागत अनुभान तमाय
गनुि ऩनेछ।
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(१०) प्रसतष्ठानरे कुनै भारसाभान भभित सभबायको रागत

अनुभान तमाय गदाि त्मवातो सनकामभा त्मस सभफन्त्धी ववशेषऻ वा
दऺ कभिचायस बए त्मवातो कभिचायसफाट य त्मवातो कभिचायस नबए
त्मवातो काभ गने व्मशि, पभि, कभऩनी वा सॊ वाथाफाट रागत
अनुभान तमाय गयाउनु ऩनेछ।

(११) घय बाडा य सेवा कयाय सभफन्त्धी रागत अनुभान

तमाय गदाि प्रचसरत फजाय दय य साविजसनक खरयद अनुगभन

कामािरमरे सो सभफन्त्धी नभसि जायस गये को बए सो नभसि अनुसाय
22.

भोटाभोटस रागत अनुभान तमाय गनुि ऩनेछ।

रागत अनुभानको वावीकृसत: सनमभ 20 फभोशजभ तमाय बएको
रागत अनुभान दे हामको असधकायसफाट वावीकृत हुन ु ऩनेछ:-

(क) एक कयोड रुऩैमाॉसभभको रागत अनुभान प्रसतष्ठानको
हकभा यशजष्डाय वा सो अन्त्तयगतको सनकाम बए सोको
प्रभुख,

(ख) ऩाॉच कयोड रुऩैमाॉसभभको रागत अनुभान यशजष्डायफाट,

(ग) ऩाॉच कयोड रुऩैमाॉ बन्त्दा जसतसुकै फढस यकभको रागत
23.

अनुभान कामिकायस ऩरयषद्बाया।

रागत अनुभान अद्यावसधक गनुि ऩने: (१) सनमभ २२ फभोशजभ
वावीकृत बएको रागत अनुभान अनुसाय खरयद नबएभा प्रसतष्ठानरे

मस सनमभावरसको प्रकृमा अऩनाई प्रत्मेक आसथिक वषि मवातो
रागत अनुभान अद्यावसधक गनुि ऩनेछ।

(२) मस सनमभ फभोशजभ रागत अनुभान अद्यावसधक

नगयस प्रसतष्ठानरे ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र य फोरऩत्र आह्वान गनि वा
ऩयाभशि सेवाको प्रवाताव भाग गनि ऩाउने छै न।
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24.

खरयद भहाशाखा/शाखा/इकाईको काभ: (१) प्रसतष्ठानरे खरयद
कामि

व्मववाथाऩन

गनि

आवश्मकता

भहाशाखा/शाखा/इकाईको वाथाऩना गनेछ।
(२)

उऩसनमभ

(१)

भहाशाखा/शाखा/इकाईको

अनुसाय

खरयद

फभोशजभको

वाथाऩना

खरयद

गदाि

त्मवाता

भहाशाखा/शाखा/इकाईको प्रभुखको शजभभेवायस वहन गने गयस
खरयद असधकायस तोसनु ऩनेछ।

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभ तोवकएको असधकायसरे मस

सनमभभा अन्त्मत्र तोवकएका काभका असतरयि दे हाम फभोशजभका
काभ गनेछ:-

(क) खरयद मोजना तमाय गने,

(ख) साविजसनक खरयद अनुगभन कामािरमरे तमाय
गये को

नभूना

(वाट्यान्त्डडि

फोरऩत्र

ववसडङ

मोग्मता

सभफन्त्धी

सभझौता

सभफन्त्धी

वप्रसवासरवपकेशन

सभफन्त्धी

डकुभेण्ट),

कागजात

डकुभेण्ट),

कागजात

कागजात

नभूना

ऩूव ि

(वाटान्त्डडि

नभूना

खरयद

(वाट्यान्त्डड

कन्त््मासट डकुभेण्ट) वा आवश्मकता अनुसाय
हेयपेय गयस ऩूव ि मोग्मता सभफन्त्धी कागजात,
फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजात य खरयद सभझौता
सभफन्त्धी कागजात तमाय गने, गयाउने,

(ग) साविजसनक खरयद अनुगभन कामािरमरे तमाय
गये को नभूना प्रवाताव भाग सभफन्त्धी कागजात
(वाटाण्डडि

आवश्मकता

ये सवेवाट

अनुसाय

पय

हेयपेय

प्रऩोजर)
गयस

भा

ऩयाभशि

सेवाको प्रवाताव सभफन्त्धी कागजात तमाय गने,
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(घ) खरयद

सभफन्त्धी

प्रकाशन गने,

(ङ) ऩूव ि

मोग्मता

सूचना

सभफन्त्धी

साविजसनक
कागजात,

रुऩभा
फोरऩत्र

सभफन्त्धी कागजात ववतयण गने वा ऩयाभशि
सेवाको प्रवाताव सभफन्त्धी कागजात ववतयण गने

वा ऩयाभशि सेवाको प्रवाताव सभफन्त्धी कागजात
ऩठाउने,

(च) ऩूव ि मोग्मताको प्रवाताव, फोरऩत्र वा ऩयाभशि
सेवाको प्रवाताव प्राप्त गने य त्मसको असबरेख
सुयशऺत तरयकारे याख्ने,

(छ) ऩनि आएका ऩूव ि मोग्मताका प्रवाताव, फोरऩत्र वा
ऩयाभशि

भूल्माङ्कन

सेवाको

प्रवाताव

ससभसतभा

ऩेश

भूल्माङ्कनको

गने

य

फोरऩत्र वावीकृसतको रासग ऩेश गने,

रासग

भूल्मावङ्कत

(ज) ऩूव ि मोग्मताको प्रवाताव, फोरऩत्र वा ऩयाभशि
सेवाको प्रवाताव वावीकृसतको सूचना ददने,

(झ) कामिसभऩादन जभानत सरने य त्मसको ऩयसऺण
गयस सुयशऺत तरयकारे याख्ने,

(ञ) खरयद गये को भारसाभान, सनभािण कामि वा
सेवाको गुणवातय ऩयसऺण गने, गयाउने,

(ट) साविजसनक खरयद अनुगभन कामािरमरे भाग
गये को जानकायस य कागजात उऩरब्ध गयाउने,

(ठ) खरयद कायफाहससॉग सभफशन्त्धत काभभा सभन्त्वम
गने,

(ड) खरयद भाग सॊ करन गयस वावीकृसतको रासग
असधकाय प्राप्त असधकायस सभऺ ऩेश गने,
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(ढ) अनुसूची-३ फभोशजभको प्रसततऩत्रको असबरेख
25.

याख्ने।

नेऩारभा उत्ऩाददत भारसाभान खरयद गनुि ऩने: प्रसतष्ठानरे मस
सनमभावरसभा उशल्रशखत कुनै ववसध छनौट गयस खरयद गदाि ववदे शी

भारसाभान बन्त्दा नेऩारभा उत्ऩाददत भारसाभान ऩन्त्र प्रसतशतसभभ
26.

भहॊ गो बए ताऩसन नेऩारस भारसाभान नै खरयद गनुि ऩनेछ।

भौजुदा सूची (वाटाशन्त्डङ्ग सरष्ट) तमाय गने व्मववाथा: (१) मस

सनमभावरस फभोशजभ प्रसतष्ठानरे ववसबन्न खरयद सभफन्त्धी सूचनाको
असबरेख

याख्ने

प्रमोजनको

रासग

खरयदको

प्रकृसत

अनुसाय

आऩूसतिकताि, सनभािण व्मवसामी, ऩयाभशिदाता वा सेवा प्रदामकको
छु ट्टा छु ट्टै भौजुदा सूची (वाटाशन्त्डङ्ग सरष्ट) तमाय गनुि ऩनेछ।
(२) प्रसतष्ठानरे

तोकेको मोग्मताका आधाय फभोशजभ

भौजुदा सूचीभा सभावेश हुनको रासग आवश्मक ऩने मोग्मता
सनधाियण गनुि ऩनेछ।

(३) भौजुदा सूचीभा दताि हुन वा अद्यावसधक हुन चाहने

व्मशि, सॊ वाथा, आऩूसतिकताि, सनभािण व्मवसामी, ऩयाभशिदाता, गैय

सयकायस सॊ वाथा वा सेवा प्रदामकरे दे हामका कागजातको प्रसतसरवऩ

सॊ रग्न गयस प्रसतष्ठानभा अनुसूची-४ फभोशजभको ढाॉचाभा सनवेदन
ददनु ऩनेछ:-

(क) सॊ वाथा वा पभि दतािको प्रभाणऩत्र,

(ख) वाथामी रेखा नभफय वा भूल्म असबवृवद्ध कय
दतािको प्रभाणऩत्र,

(ग) कय च ुिा प्रभाणऩत्र, य
(घ) आवश्मकता

इजाजतऩत्र।
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(४) प्रसतष्ठानरे उऩसनमभ (३) फभोशजभ प्राप्त सनवेदन

उऩय जाॉचफुझ गदाि सनवेदकरे उऩसनमभ (२) फभोशजभको मोग्मता

ऩूया गये को दे शखएभा त्मवातो सनवेदकराई भौजुदा सूचीभा सभावेश
गनुि ऩनेछ।
सूचीफाट

(५) प्रसतष्ठानरे भौजुदा सूचीभा सभावेश बएका वा सो
हटाइएका

आऩूसतिकताि,

सनभािण

व्मवसामी

वा

प्रदामकराई सोको सरशखत जानकायस मथाशशघ्र ददनु ऩनेछ।

सेवा

(६) भौजुदा सूचीराई प्रसतष्ठानरे प्रत्मेक आसथिक वषिभा

अद्यावसधक गनुि ऩनेछ।
(७)

भौजुदा

सूचीभा

नयहेका

फोरऩत्रदाता

वा

प्रवातावदाताराई प्रसतष्ठानफाट आह्वान बएको ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र,
27.

फोरऩत्र वा प्रवातावभा बाग सरन फशन्त्चत गनि ऩाइने छै न।

वाथामी रेखा नभफय य भूल्म असबवृवद्ध कय दताि प्रभाणऩत्र प्राप्त

ॉ खरयद गनुि ऩने: (१) प्रसतष्ठानरे फीस हजाय बन्त्दा फढस
गये कासग
भूल्मको

फवातु

तथा

सेवा

खरयद

गदाि

आन्त्तरयक

याजश्व

कामािरमफाट वाथामी रेखा नभफय य भूल्म असबवृवि कय दताि

प्रभाणऩत्र प्राप्त गये का व्मशि, पभि, सॊ वाथा वा कभऩनीफाट भात्र
खरयद गनुि ऩनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए

ताऩसन दे हामको अववाथाभा भूल्म असबवृवि कय दताि प्रभाण ऩत्र

प्राप्त नगये का व्मशि, पभि, सॊ वाथा वा कभऩनीफाट सभेत खरयद गनि
सवकनेछ।

(क) फीस

हजाय

भारसाभान
गयाउॉदा,
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(ख) भूल्म असबवृवि कय नराग्ने भारसाभान खरयद
गदाि,

(ग) घय बाडाभा सरनु ऩदाि, य

(घ) कामिकायस ऩरयषद्को वावीकृसतरे वावदे शी तथा

ववदे शी अत्मावश्मक प्राववसधक वा ववशेषऻको

28.

सेवा कयायभा सरनु ऩदाि।

खरयद सभझौताको छनौट: (१) प्रसतष्ठानरे कुनै खरयद कायफाहसको

सभफन्त्धभा खरयद ववसध छनौट गये ऩसछ भारसाभान वा अन्त्म सेवा
खरयद गरयने बए सनमभ २९, सनभािण कामि खरयद गरयने बए सनमभ
३०, य ऩयाभशि सेवा खरयद गरयने बए सनमभ ३१ भा उशल्रशखत

खरयद सभझौता भध्मे कुन प्रकायको सभझौता गयस खरयद गरयने हो
सो खरयद सभझौता छनौट गनुि ऩनेछ । मवातो खरयद सभझौता
गदाि औषसध तथा औषसधजन्त्म ववातु खरयद गनिको रासग गुणवातय
कामभ गने हेत ु प्रसतष्ठानको Drug and Therapeutic Committe रे
प्रसत इकाई दयका आधायभा गये को ससपारयस अनुसाय गनुि ऩनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ खरयद सभझौता छनौट गदाि

दे हामका कुया ववचाय गयस छनौट गनुि ऩनेछ:-

(क) खरयदको प्रकाय य ऩरयभाण,

(ख) सभान प्रकृसतको खरयद ऩुन् गरयने सभबावना
बए नबएको,

(ग) प्रसतष्ठानरे य आऩूसतिकताि, सनभािण व्मवसामी वा

ऩयाभशिदाता य अन्त्म ऩऺ फीच गरयने जोशखभको
फाॉडपाॉड य

(घ) सभझौता सुऩरयवेऺण गने तरयका।
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29.

भारसाभान वा अन्त्म सेवाको खरयद सभझौता: (१) प्रसतष्ठानरे

भारसाभान वा अन्त्म सेवा खरयद गदाि अनुसूची-5 फभोशजभको
सभझौता भध्मे कुनै एक सभझौता गयस खरयद गनि ससनेछ।
सभफन्त्धी

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको सभझौता गदाि फोरऩत्र
कागजातभा

उशल्रशखत

अवसधभा आधारयत बई गनुि ऩनेछ।

प्राववसधक

वाऩेससवपकेशन

य

(३) मस सनमभ फभोशजभ भारसाभानको खरयद सभझौता

वा भारसाभान हवातान्त्तयण (डे सरबयस) सभफन्त्धी शतिहरु अन्त्तयािवष्डम

व्माऩायभा प्रमुि हुने शब्दावरस (ईन्त्टयनेशनर कभससिमर टभसि
(ईन्त्कोटभि)) फभोशजभ तमाय गनुि ऩनेछ।

(४) मस सनमभ फभोशजभको सभझौता अन्त्तगित बुिानी

गदाि साभान्त्मतमा आऩूसतिकतािरे भारसाभान उऩरब्ध गयाएको

कागजात ऩेश बएऩसछ, प्रसततऩत्रको भाध्मभ वा फोरऩत्र सभफन्त्धी
30.

31.

32.

कागजातभा उशल्रशखत भाध्मभ फभोशजभ गनुि ऩनेछ।

सनभािण कामिको रासग खरयद सभझौता: प्रसतष्ठानरे कुनै सनभािण कामि
गयाउनको रासग अनुसूची-६ फभोशजभको सभझौता भध्मे कुनै एक
सभझौता गनि ससनेछ।

ऩयाभशि सेवाको खरयद सभझौता: प्रसतष्ठानरे ऩयाभशि सेवा खरयद
गनिको रासग अनुसूची-७ फभोशजभको सभझौता भध्मे कुनै एक
सभझौता गयस खरयद गनि ससनेछ।
शति

याख्न

सवकने:

कुनै

खरयद

सभझौताका

सभफन्त्धभा

मस

ऩरयच्छे दभा उशल्रशखत शतिका असतरयि अन्त्म कुनै शति याख्नु ऩये भा

प्रसतष्ठानरे फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजातभा वा प्रवाताव सभफन्त्धी
कागजातभा त्मवातो शति उल्रे ख गनि ससनेछ।

32

खण्ड ४) सङ््मा १८ प्रदे श याजऩत्र बाग २ सभसत २०७७।०८।१८

ऩरयच्छे द-४
मोग्मताका आधाय, प्राववसधक ऺभता य प्राववसधक वाऩेससवपकेशन
33.

भारसाभान

आऩूसति

गने

फोरऩत्रदाताको

मोग्मताका

आधाय:

(१) भारसाभान आऩूसति सभफन्त्धी खरयद कायफाहसभा बाग सरने

फोरऩत्रदाताको वा ऩूव ि मोग्मताको प्रवातावदाताको मोग्मताको
आधाय

सनधाियण

गदाि

प्रसतष्ठानरे

दे हामका

कुयाहरु

भध्मे

आवश्मकतानुसाय कुनै वा सफै कुयाराई ववचाय गयस सनधाियण गनि
ससनेछ :-

(क) प्राववसधक ऺभता,
(ख) भारसाभान

उत्ऩादन

(भमानुफ्मासचरयङ ये कडि),

सभफन्त्धी

सरखत

(ग) भारसाभानको प्राववसधक वाऩेससवपकेशन
(घ) आसथिक य ववत्तीम ऺभता,
(ङ) भारसाभान

जडान

गनुि ऩने

बएभा

कामिभा सॊ रग्न हुने प्राववसधकको दऺता,

जडान

(च) आऩूसति हुने भारसाभान खास अवसधसभभ सुचारु
रुऩरे सञ्चारन हुन्त्छ बन्ने कुयाको प्रत्माबूसत,

(छ) भारसाभान भभित सभबायको व्मववाथा,

(ज) सेवा य जगेडा ऩाटऩूजािको उऩरब्धता,
(झ) जडान

(ईन्त्वाटरे शन)

सभेत

गनुि

ऩने

गयस

भारसाभान आऩूसति गने आऩूसतिकतािको हकभा
सनजको सीऩ, सनऩूणत
ि ा, अनुबव य ववश्वसनीमता।

(२) मस सनमभ फभोशजभ फोरऩत्रदाता वा प्रवातावदाताको

मोग्मता य प्राववसधक ऺभता प्रभाशणत गने कागजात भाग गदाि

प्रसतष्ठानरे भारसाभानको प्रकृसत, ऩरयभाण, भहत्व वा प्रमोग अनुसाय
दे हामका भध्मे कुनै वा सफै कागजात भाग गनि ससनेछ:33
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(क) फोरऩत्रदातारे

ववगत

तीन

वषिको

अवसधभा

शैशऺक सॊ वाथा वा अवाऩतारराई आऩूसति गये को
भारसाभानको प्रकृसत, ऩरयभाण, सभझौता यकभ,
सभसत य त्मवातो सयकायस सनकाम वा सनजी
सॊ वाथाको नाभ य ठे गाना,

(ख) खरयद गरयने भारसाभान जवटर वा असाधायण

प्रकृसतको बएभा सभफशन्त्धत प्रसतष्ठान आपैरे वा
प्रसतष्ठानको

तपिफाट

ऩूवम
ि ोग्मताको

प्रवातावदाता

फोरऩत्रदाता
सॊ वाथावऩत

वा

बएको

दे शको आसधकारयक सनकामरे सनजको उत्ऩादन
ऺभता जाॉच गये को कागजात,

(ग) आसधकारयक
भान्त्मता

गुणवातय

प्राप्त

भारसाभानको

भारसाभानको

सनमन्त्त्रण

सनकामरे

खरयद

सनयसऺण

वाऩेससवपकेशन

सभफन्त्धभा ददएको प्रभाणऩत्र,

(घ) आऩूसति

प्रभाशणत

गरयने

भारसाभानको

गनि आवश्मक

वववयण वा पोटोहरु,

सॊ वाथा

ऩने

गयस

य

वा

गरयने

त्मवातो

गुणवातय

आसधकारयकता
नभूना,

ऩूयक

(३) आऩूसति गरयने भारसाभान फोरऩत्रदाता वा ऩूव ि

मोग्मताको प्रवातावदाता आपैरे नफनाउने वा उत्ऩादन नगने बएभा

त्मवातो भारसाभानको उत्ऩादकरे फोरऩत्र वा ऩूव ि मोग्मताको
रासग प्रवाताव ऩेश गने, भारसाभान आऩूसति गने य जडान गने

सभफन्त्धी असधकाय आपूराई एकरौटस रुऩभा यसतऩूवक
ि
प्रदान
गये को

कुया

प्रभाशणत

गने

कागजात

मोग्मताको प्रवातावदातारे ऩेश गनुि ऩनेछ।
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(४)

फोरऩत्रदाता

नेऩारसबत्र

वा

व्माऩाय

ऩूवम
ि ोग्मताको

व्मवसाम

सञ्चारन

प्रवातावदातारे

सनजरे

नबएको

खरयद

सभझौता प्राप्त गये भा त्मवातो सभझौता फभोशजभ आऩूसति गरयएको
भारसाभान भभित सभबाय गने , सफिी ऩिातको सेवा प्रदान गने
तथा

आवश्मक

जगेडा ऩाटिऩूजाि

भौज्दात

याखी

आऩूसति गने

सभफन्त्धी दावमत्व सनवािह गनि ससने सनजको एजेन्त्ट वा असधकृत

सफिेता नेऩारभा यहने कुया प्रभाशणत गने कागजात ऩेश गनुि
34.

ऩनेछ।

सनभािण व्मवसामीको मोग्मताका आधाय: (१) प्रसतष्ठानरे दुई कयोड
रुऩैमाॉबन्त्दा भासथको सनभािण कामि सभफन्त्धी खरयद कायफाहसभा बाग

सरने फोरऩत्रदाताको वा ऩूवम
ि ोग्मताको प्रवातावदाताको मोग्मताको

आधाय सनधाियण गदाि दे हामका कुया भध्मे आवश्मकता अनुसाय
कुनै वा सफै कुयाराई ववचाय गयस सनधाियण गनि ससनेछ:-

(क) भु्म सभझौताकताि (प्राईभ कन्त्रमासटय) बई
एकरौटस रुऩभा काभ गये को
सभझौता

उऩिभको

गयस

काभ

साझेदाय

वा

गये को

वा व्मववाथाऩन
वा

ु
सॊ मि

सव कन्त्राकटयको

रुऩभा काभ गये को साभान्त्म अनुबव,

ु
(ख) एकरौटस रुऩभा काभ सभऩन्न गये को वा सॊ मि

उऩिभको साझेदायको है ससमतरे काभ गये को
सभेत गयस फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजात वा

ऩूवम
ि ोग्मता सभफन्त्धी कागजातभा उल्रेख बएको
सीभा वा सोबन्त्दा फढस यकभको सनभािण कामिको
न्त्मूनतभ सयदय वावषिक कायोफाय,
गरयएको

तय यावष्डमवातयभा खुरा फोरऩत्र आह्वान
अववाथाभा

35
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वषिको

कायोफाय
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भध्मेको कुनै तीन वषिको असधकतभ सयदय
वावषिक कायोफायराई आधाय सरइनेछ ।

(ग) एकरौटस रुऩभा वा व्मववाथाऩन सभझौता गयस
ु
सॊ मि

वा

कन्त्रासटयको

उऩिभको
रुऩभा

साझेदाय

फोरऩत्र

वा

सव

सभफन्त्धी

कागजात वा ऩूवम
ि ोग्मता सभफन्त्धी कागजातभा
उल्रेख

बएको

न्त्मूनतभ

यकभ

फयाफयको

सनभािण कामि भाससक वा वावषिक रुऩभा गये को
य

प्रवाताववत खरयद

सभझौतासॉग भेर खाने

प्रकृसत, जवटरता य सनभािण प्रववसधका खरयद
सभझौता त्मवातो कागजातभा उल्रेख बएको

सॊ ्माभा सपरता ऩूवक
ि सभऩन्न गये को ववशेष
अनुबव,

(घ) खरयद सभझौता फभोशजभको सनभािण कामि शुरु
गनिको रासग आवश्मक यकभ बुिानी नऩाउने
वा ऩाउन वढराई हुने अववाथाभा प्रवाताववत

सनभािण कामि य सभफशन्त्धत फोरऩत्रदाता वा
ऩूवम
ि ोग्मताको

प्रवातावदातारे

सञ्चारन

गयस

यहेको वा सञ्चारन गनि प्रसतवद्धता जाहेय गये को
अन्त्म सनभािण कामि सभऩन्न गनि आवश्मक ऩने
नगद

प्रवाहको

व्मववाथा

गनि

ससने

तयर

सभऩत्ती, कजाि सुववधा य अन्त्म ववत्तीम स्रोत

(कुनै खरयद सभझौता अन्त्तगितको ऩेश्की यकभ

फाहेक) उऩरब्ध बएको वा त्मवातो सभऩशत्तको
स्रोतभा ऩहुॉच बएको आसथिक य ववत्तीम ऺभता,

36
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(ङ) फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजात वा ऩूव ि मोग्मता
सभफन्त्धी कागजातभा उल्रेख बए
दऺ जनशशि,

फभोशजभका

(च) फोरऩत्रदाता वा ऩूव ि मोग्मताको प्रवातावदाताको

आफ्नै वावासभत्वभा यहेको वा खरयद सभझौताभा

उशल्रशखत अवसधबय सनवािध रुऩभा उऩमोग गनि
ससने गयस बाडा, सरज, सभझौता वा अन्त्म

व्मवसावमक भाध्मभफाट उऩरब्ध हुने चारु
हारतका फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजात वा ऩूव ि
मोग्मता

सभफन्त्धी

कागजातभा

फभोशजभका भु्म उऩकयण।

उल्रेख

बए

(२) यावष्डम सनभािण व्मवसामीको हकभा उऩसनमभ (१)

को खण्ड (ख) य (ग) को यकभ गणना गदाि भूल्म असबवृवद्ध कय

फाऩतको यकभ कटाई हुन आउने यकभ भात्र गणना गरयनेछ य

त्मवातो यकभराई नेऩार याष्ड फैंकको अद्यावसधक भूल्म सूचकाङ्क
अनुसाय सभामोजन गरयनेछ।

(३) मस सनमभ फभोशजभ सनभािण व्मवसावमको प्राववसधक

ऺभता प्रभाशणत गने कागजात भाग गदाि प्रसतष्ठानरे फोरऩत्रदाता

वा ऩूव ि मोग्मताको प्रवातावदाताफाट सनभािण कामिको प्रकृसत अनुसाय
दे हामका कुनै वा सफै कागजात भाग गनि ससनेछ :-

(क) ववगत दश वषिको अवसधभा सनजरे सभऩन्न

गये को सनभािण कामिको भूल्म, सभसत य कामि
वाथरको वववयण,

(ख) प्रवाताववत काभ सभऩन्न गनिका रासग सनजसॉग
बएका प्राववसधक जनशशि, उऩसनमभ (१) को
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खण्ड (च) फभोशजभका उऩकयण य प्रान्त्टको
35.

वववयण।

ऩयाभशि सेवाको प्रवातावदाताको मोग्मताको आधाय: (१) प्रसतष्ठानरे

ऩयाभशि सेवा सभफन्त्धी खरयद कायफाहसभा बाग सरने प्रवातावदाताको
मोग्मताको आधाय सनधाियण गदाि दे हामका कुनै वा सफै कुया ववचाय
गयस सनधाियण गनि ससनेछ :-

(क) प्रवातावदाता व्मशि बए सनजको य पभि वा
सॊ वाथा बए आवश्मक सॊ वाथागत कामि अनुबव,

(ख) प्रवातावदाताको

भु्म

भु्म

कभिचायसको

आवश्मक शैशऺक मोग्मता य उवातै प्रकृसतको
कामिको आवश्मक अनुबव,

(ग) कामि

सभऩादन

गने

तरयका,

कामिववसध,

कामिऺेत्रगत शति प्रसतको प्रबावग्रावहता, प्रववसध
हवातान्त्तयण य सभम तासरका,

(घ) प्रवातावदाताको व्मववाथाऩन ऺभता,
(ङ) प्रवातावदाताको आसथिक ऺभता,

(च) अन्त्तयािवष्डमवातयफाट प्रवाताव भाग गरयएको बएभा
वावदे शी जनशशिको सहबासगता य

(छ) फोरऩत्र कागजातभा उल्रेख बए फभोशजभको
अन्त्म कुया।

(२) मस सनमभ फभोशजभ प्रवातावदाताको प्राववसधक ऺभता

प्रभाशणत गने कागजात भाग गदाि प्रसतष्ठानरे प्रवाताववत ऩयाभशि
सेवाको प्रकृसत अनुसाय दे हामको कुनै वा सफै कागजात भाग गनि
ससनेछ।

(क) ववगत तीन वषिको अवसधभा प्रवाताववत ऩयाभशि
सेवासॉग सभल्ने प्रकृसतको ऩयाभशि सेवा प्रदान
38
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गये को साविजसनक वा सनजी सॊ वाथा, यकभ य
सभसत खुल्ने वववयण,

(ख) प्रवाताववत काभ सभऩन्न गनिको रासग प्रवाताव

गरयएका भु्म कभिचायसको मोग्मता सभफन्त्धी
वववयण,

(ग) सनजको

कभिचायस

36.

वववयण।

ववगत
य

तीन

सयदय

वषिका

वावषिक

व्मववाथाऩकीम
जनशशिको

आसथिक य ववत्तीम ऺभता खुल्ने कागजात भाग गनि ससने:
(१) फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजातभा फोरऩत्रदाताको आसथिक य

ववत्तीम ऺभता प्रभाशणत गने कागजात भाग गदाि प्रसतष्ठानरे सनभािण

कामिको प्रकृसत अनुसाय दे हामका भध्मे कुनै वा सफै कागजात भाग
गनि ससनेछ:-

(क) सनजको फैंक वाटे टभेण्ट,

(ख) सनजको व्मवसाम सभफन्त्धी कायोफायको आसथिक
वववयण,

(ग) सनजको सभऩशत्त, दावमत्व तथा नापा नोससानको
वववयण खुल्ने वासरात,

(घ) सनजको आसथिक य ववत्तीम है ससमत खुल्ने अन्त्म
कुया, य

(ङ) फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजातभा उशल्रशखत अन्त्म
वववयण।

(२) उऩसनमभ (१) को खण्ड (ग) फभोशजभको वासरात

भाग गदाि काभको प्रकृसत अनुसाय ववगत दुईदे शख ऩाॉच आसथिक
वषिको वासरात भाग गनि सवकनेछ।
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ऩरयच्छे द-५
फोरऩत्र सभफन्त्धी व्मववाथा
37.

फोरऩत्रको भाध्मभद्वाया तथा एकभुष्ट दय ववसधफाट खरयद गनुि ऩने:
(१) प्रसतष्ठानरे फीस राख रुऩैमाॉबन्त्दा फढसको भारसाभान, सेवा वा
कुनै सनभािण कामि गयाउॉदा खुरा फोरऩत्रको भाध्मभद्वाया खरयद
गनुि ऩनेछ।

(२)

दे हामको

अववाथाभा

अन्त्तयािवष्डम

वातयभा

खुल्रा

अनुरुऩको

भारसाभान

वा

व्मवसामी

वा

फोरऩत्र आह्वान गयस भारसाभान, सनभािण कामि वा अन्त्म सेवाको
खरयद गनुि ऩनेछ :-

(क) प्रसतष्ठानको

भाग

सनभािण कामि प्रसतवाऩधाित्भक भूल्मभा नेऩारसबत्र
एक

बन्त्दा

फढस

सनभािण

आऩूसतिकतािफाट प्राप्त नहुने बएभा,

(ख) दातृ ऩऺसॉग बएको सभझौता फभोशजभ वैदेशशक
सहामताफाट

ववदे शी

कामि खरयद गनुि ऩये भा,

भारसाभान

वा

सनभािण

(ग) ववशेष तथा जवटर वकससभको सनभािण कामि वा
भारसाभान बनी कामिकायस ऩरयषद्रे अन्त्तयािवष्डम

फोरऩत्रफाट भारसाभान खरयद गनुि बनी सनणिम
गये भा।

(३) प्रसतष्ठानरे कुनै मोग्मता आवश्मक नऩने प्रकृसतको

दुई कयोड रूऩैमाॉसभभ रागत अनुभान बएको सनभािण कामि खरयद

गनुि ऩदाि रागत अनुभान साविजसनक गयस यावष्डमवातयको फोरऩत्रको
भाध्मभद्वाया एकभुष्ट दय ववसधको आधायभा प्रसतवाऩधाि गयाई खरयद
गनि ससनेछ।
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(४) उऩसनमभ (३) फभोशजभ फोरऩत्रदातारे फोरऩत्र

दाशखरा गदाि कूर रागत अनुभानभा सनशित प्रसतशत घटस वा फढस

प्रसतशतभा काभ गने एकभुष्ट दय कफोर गयस फोरऩत्र ऩेश गनुि
ऩनेछ।

38.

(५) उऩसनमभ (३) फभोशजभको ववसध फहुवषॉम सभझौता

गनुि ऩने खरयद कायफाहसभा प्रमोग गनि सवकने छै न।

उत्ऩादक वा असधकृत वविेताद्वाया सनधािरयत दयभा (समाटरग

सवऩङ्ग) ववसधफाट गरयने खरयदको कामिववसध: (१) प्रसतष्ठानरे हेबी
इशसवऩभेन्त्ट, सवायस साधन, औजाय, भेशीनयस, उऩकयण, एससये वा
एभआयआई

जवाता

वावावा म

सेवाको

रासग

आवश्मक

ऩने

उऩचायजन्त्म मन्त्त्र वा मवातै अन्त्म माशन्त्त्रक भारसाभान त्मवातो
सभान वातयको भारसाभान उत्ऩादन वा ववतयण गने उत्ऩादक

कभऩनी वा त्मसको आसधकारयक सफिेताराई कभतीभा सात
ददनदे शख फढसभा ऩन्त्र ददनसभभको सरशखत सूचना ददई प्रसतवाऩधाि
गयाई खरयद गनि ससनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ सूचना प्राप्त बएऩसछ त्मवातो

भारसाभान सफिी गनि चाहने उत्ऩादक कभऩनी वा त्मसको
आसधकारयक सफिेतारे उत्ऩादनको आसधकारयक वाऩेशशवपकेशन,

गुणवातय, भूल्म य सुववधा सवहतको वववयण (समाटरग वा ब्रोसय)
सॊ रग्न याखी त्मवातो प्रसतष्ठानभा सनवेदन दताि गयाउनु ऩनेछ।

तय मसयस सनवेदन दताि गदाि फोरऩत्र जभानत आवश्मक

ऩने छै न।
कभऩनी

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभ दताि बएका उत्ऩादक
वा

वाऩेशशवपकेशन,

त्मसको

गुणवातय,

आसधकारयक
भूल्म

य

सफिेतारे

सुववधा

ऩेश

सवहतको

गये को

वववयण

(समाटरग वा ब्रोसय) हेयस सभान वाऩेशशवपकेशन य गुणवातय बएका
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उत्ऩादनहरूको

उत्ऩादक

कभऩनी

सफिेताको सूची तमाय गनुि ऩनेछ।

वा

त्मसको

आसधकारयक

(४) उऩसनमभ (३) फभोशजभको सूचीको आधायभा खरयद

गरयने

भारसाभानको

ऩरयभाण

खोरस

उत्ऩादक

वा

असधकृत

सफिेताफाट तोवकएको भूल्म य सुववधा भध्मे भूल्मभा छु ट वा

सुववधाभा थऩ हुन ससने वववयण सवहतको आसथिक प्रवाताव भाग गनुि
ऩनेछ।

(५) उऩसनमभ (४) फभोशजभको प्रवाताव प्राप्त बएऩसछ

भूल्मभा ऩाइने छु ट य सुववधाभा हुने थऩ सभेतको आधायभा मस

सनमभावरस फभोशजभ भूल्माङ्कन गयस न्त्मूनतभ भूल्मावङ्कत सायबूत
प्रबावग्राहस प्रवातावदाताको छनौट गनुि ऩनेछ।
(६)

उऩसनमभ

(५)

फभोशजभ

छनौट

बएको

प्रवातावदातासॉग सनमभ 107 फभोशजभ कामिसभऩादन जभानत सरई
खरयद सभझौता गनुि ऩनेछ।

(७) उऩसनमभ (१) फभोशजभको ववसध फहुवषॉम सभझौता

39.

गनुि ऩने खरयद कायफाहसभा प्रमोग गनि सवकने छै न।

सीसभत फोरऩत्र (सरसभटे ड टे ण्डरयङ्ग) ववसधवाट गरयने खरयदको
कामिववसध: (१) प्रसतष्ठानरे सीसभत भात्राभा उऩरब्ध बएको वा हुने
कुनै भारसाभान, सनभािण कामि, ऩयाभशि सेवा वा अन्त्म सेवा खरयद
गनुि ऩये भा

त्मवातो

प्रकृसतको

आऩूसतिकताि,

सनभािण

व्मवसामी,

ऩयाभशिदाता वा सेवाप्रदामकहरू तीन वा सो बन्त्दा कभ सॊ ्माभा
उऩरब्ध बएको अववाथा मवकन गयस त्मवाता आऩूसतिकताि, सनभािण

व्मवसामी, ऩयाभशिदाता वा सेवाप्रदामकहरू फीच भात्र प्रसतऩधाि हुने
गयस

ऩन्त्र

ददनको

फोरऩत्र

आह्वानको

सूचनाको

फोरऩत्र वा प्रवाताव भाग गयस खरयद गनि ससनेछ।

42

भाध्मभद्वाया

खण्ड ४) सङ््मा १८ प्रदे श याजऩत्र बाग २ सभसत २०७७।०८।१८

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको ववसध फहुवषॉम सभझौता

गनुि ऩने खरयद कायफाहसभा प्रमोग गनि सवकने छै न।
(३) प्रसतष्ठानरे

सीसभत फोरऩत्र ववसधको भाध्मभफाट

खरयद गनुि ऩदाि एक तह भासथको असधकायसको ऩूव ि वावीकृसत सरनु
40.

ऩनेछ।

नमाॉ सरने ऩुयानो ददने (फाई ब्माक भेथड) ववसधफाट गरयने खरयदको
कामिववसध: (१) प्रसतष्ठानरे आफ्नो वावासभत्वभा यहेको कुनै सवायस

साधन, औजाय, भेशीनयस उऩकयण, मन्त्त्र, यसामन वा मवातै प्रकृसतका
अन्त्म भारसाभानहरूको उत्ऩादक कभऩनीरे तोकेको वाये न्त्टस वा
ग्माये न्त्टसको सभम सीभा अवसध ऩूया बएऩसछ भभित सभबाय गयस

सञ्चारनभा ल्माउॉदा रागत प्रबावकायस नहुने य त्मवातो उत्ऩादक
कभऩनीरे तोकेको भाऩदण्ड अनुरूऩको ऩरयणाभ नददने वा ऩुन्

प्रमोग गनि नसभल्ने वा औशचत्महसन हुने य त्मवाता भारसाभान
जनवावावा म वा वातावयणीम दृवष्टरे बण्डायण गयस याख्न वा सरराभ

गनि सभेत उऩमुि नहुने अववाथा बएभा त्मवातो अववाथाको मवकन
गयस ऩुयानो भारसाभान सभफशन्त्धत उत्ऩादक वा आसधकारयक
सफिेता वा आऩूसतिकतािराई वपताि ददई सोहस प्रकृसतको नमाॉ
भारसाभान

सोहस

उत्ऩादक

वा

आसधकारयक

आऩूसतिकतािफाट सट्टाऩट्टा गयस सरन ससनेछ।

सफिेता

वा

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ सट्टा ऩट्टा गदाि त्मवातो

भारसाभानको

उत्ऩादक

वा

आसधकारयक

सफिेता

वा

आऩूसतिकतािसॉग ऩुयानो भारसाभानको भूल्माङ्कन प्रवाताव सरई नमाॉ
भारसाभानको

सनधािरयत

सफिी

भूल्मभा

ऩुयानो

भारसाभानको

भूल्मावङ्कत यकभ कट्टा गयस खरयद सभझौता गयस खरयद गनुि ऩनेछ।
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(३) प्रसतष्ठानरे उऩसनमभ (१) फभोशजभ खरयद गदाि

ऩुयानो भारसाभान य फजायभा उऩरब्ध नमाॉ भारसाभानको सूची
तमाय गयस यशजष्डायफाट वावीकृसत सरएय भात्र खरयद गनुि ऩनेछ।

(४) उऩसनमभ (१) फभोशजभको ववसध फहुवषॉम सभझौता

गनुि ऩने खरयद कायफाहसभा प्रमोग गनि सवकने छै न।

(५) उऩसनमभ (२) फभोशजभ खरयद सभझौता गदाि खरयद

हुने नमाॉ भारसाभानको जीवन चि ऩिात मस ववसध प्रमोग गयस
ऩुन् सट्टा ऩट्टा गनि सवकने वा नसवकने कुया खुराउनु ऩनेछ।

(६) मस सनमभ फभोशजभ खरयद गरयने नमाॉ भारसाभान

41.

भान्त्मता प्राप्त सॊ वाथाफाट गुणवातय प्रभाशणत बएको हुन ु ऩनेछ।

वावदे शी फोरऩत्रदाताहरू फीच भात्र प्रसतवाऩधाि गयाई खरयद गरयने:
(१) खुल्रा रुऩभा आह्वान गरयने फोरऩत्र एक वा दुई चयणको

खुरा फोरऩत्र आह्वान गदाि दुई कयोड रूऩैमाॉबन्त्दा फढस य एक

अफि रूऩैमाॉसभभको रागत अनुभान बएको सनभािण कामिको खरयदभा
दे हामको

अववाथाभा

फाहेक

यावष्डमवातयको

खुरा

फोरऩत्रको

भाध्मभद्वाया वावदे शी फोरऩत्रदाताहरू फीच भात्र प्रसतवाऩधाि गयाई
खरयद गनुि ऩनेछ।

(क) प्रसतष्ठानको
सनभािण

भाग

अनुरुऩको

कामि प्रसतवाऩधाित्भक

भारसाभान
भूल्मभा

वा

नेऩार

सबत्रका एकबन्त्दा फढस सनभािण व्मवसामी वा
आऩूसतिकतािफाट प्राप्त नहुने बएभा,

(ख) भारसाभान,

सनभािण

कामि

वा

अन्त्म

सेवा

खरयदका रासग यावष्डमवातयभा फोरऩत्र आह्वान

गदाि कुनै फोरऩत्र नऩयस सफदे शफाट प्राप्त गनुि
ऩने बएभा,
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(ग) दातृऩऺसॉग बएको सभझौता फभोशजभ वैदेशशक
सहामता

स्रोतफाट

ववदे शी

भारसाभान

सनभािण कामि खरयद गनुि ऩने बएभा,

वा

(घ) ववशेष तथा जवटर वकससभको भारसाभान वा
सनभािण

कामि

बएकोरे

अन्त्तयािवष्डम

वातयको

फोरऩत्रफाट खरयद गनुि ऩने बनी प्रसतष्ठानरे
प्रभाशणत गये कोभा।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ खरयद गनुि ऩदाि प्राववसधक य

आसथिक प्रवाताव दुई अरग अरग खाभभा याखी ससरफन्त्दस गयस

प्रत्मेक खाभको फावहय कुन प्रवाताव हो वाऩष्ट रूऩरे उल्रेख गयस
दुवै प्रवातावराई अको छु ट्टै फावहयस खाभभा ससरफन्त्दस गयस फोरऩत्र

ऩेश गनुि ऩने व्महोया फोरऩत्र आह्वानको सूचना य फोरऩत्र
सभफन्त्धी कागजातभा खुराउनु ऩनेछ।

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभ फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजात

तमाय गदाि प्राववसधक प्रवातावको रासग सनमभ 33, 3४ य 3५
फभोशजभको प्राववसधक तथा आसथिक य ववत्तीम ऺभता प्रभाशणत गने
मोग्मताको आधाय उल्रेख गनुि ऩनेछ।

(४) उऩसनमभ (३) फभोशजभको प्राववसधक प्रवाताव खोरस

प्रविमाफाट खोरस ऩयसऺण गयस सायबूत रूऩभा प्रबावग्राहस फोरऩत्र
सनधाियण गनुि ऩनेछ।

(५) उऩसनमभ (४) फभोशजभका मोग्मताको सफै आधायभा

सपर हुने फोरऩत्र सायबूत रूऩभा प्रबावग्राहस फोरऩत्र भासननेछ य

त्मवातो सपर सफै फोरऩत्रदाताहरूराई आसथिक प्रवाताव खोल्ने
वाथान, सभसत य सभम उल्रेख गयस सो सभसत य सभमभा उऩशवाथत
हुन कभतीभा सात ददनको अवसध ददई सूचना गनुि ऩनेछ।
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(६)

उऩसनमभ

(४)

फभोशजभ

प्राववसधक

प्रवातावको

भूल्माङ्कन गदाि मोग्मताको आधायभा असपर हुने फोरऩत्रदाताको
आसथिक प्रवाताव सभफशन्त्धत फोरऩत्रदाताराई वपताि गनुि ऩनेछ।
तय

ववद्युतीम

खरयद

प्रणारसद्वाया

फोरऩत्र

फोरऩत्रदाताको आसथिक प्रवाताव वपताि हुने छै न।

ऩेश

गने

(७) उऩसनमभ (४) फभोशजभ सपर फोरऩत्रदाताहरूको

सनमभ 91 फभोशजभको प्रविमाफाट आसथिक प्रवाताव खोरस सनमभ
72, 75 य 76 फभोशजभ आसथिक भूल्माङ्कन गयस न्त्मूनतभ
भूल्मावङ्कत
42.

ऩनेछ।

सायबूत

रूऩभा

प्रबावग्राहस

फोरऩत्रको

छनौट

गनुि

वावदे शी फोरऩत्रदाताराई प्राथसभकता ददने: (१) अन्त्तयािवष्डमवातयको

फोरऩत्रभा एकर रुऩभा वा वावदे शी पभि, सॊ वाथा वा कभऩनीसॉग

ु
सॊ मि
उऩिभ गयस सहबागी हुने वावदे शी पभि, सॊ वाथा वा
कभऩनीराई प्राथसभकता (डोभेवष्टक वप्रपये न्त्स) ददनु ऩनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ प्राथसभकता ददॉदा सफै बन्त्दा

कभ कफुर गने ववदे शी पभि, सॊ वाथा वा कभऩनीरे कफोर गये को

फोर अङ्क यकभको ऩाॉच प्रसतशतसभभ फढस फोर अङ्क बएको

वावदे शी पभि, सॊ वाथा वा कभऩनीको प्रवातावराई वावीकृत गनि
43.

सवकनेछ।

सनभािण कामिको आसथिक प्रवाताव भाग गयस खरयद गने कामिववसध:
(१) खरयद सभझौता अन्त्त्म बई भूल्माङ्कन बई छनौट बएका
फोरऩत्रदाताहरूराई ऩन्त्र ददनको भमाद ददई आसथिक प्रवाताव भाग
गयस खरयद गनि सवकनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको भमाद ददई खरयद गनुि

ऩदाि ससरफन्त्दस आसथिक प्रवाताव भात्र ऩेश गनुि ऩने व्महोया खुराउनु
ऩनेछ।
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(३) उऩसनमभ (१) फभोशजभ खरयद गने प्रमोजनको रसग

फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजात तमाय गदाि खरयद सभझौता अन्त्त्म

हुॉदाको सभमसभभ सडजाइन वा रागत अनुभान अनुरूऩ सभऩन्न
बइसकेको कामिहरू कट्टा गयस फाॉकी काभको रासग आवश्मकता

अनुसायको सडजाइन वा रागत अनुभान ऩरयभाजिन गयाई वावीकृत
बएको हुन ु ऩनेछ।

(४) उऩसनमभ (१) फभोशजभको आसथिक प्रवाताव सनमभ

89 फभोशजभको प्रविमाफाट खोरस सनमभ 72, 75 य 76

फभोशजभ आसथिक तथा ववशेष भूल्माङ्कन गयस न्त्मूनतभ भूल्मावङ्कत
44.

सायबूत रुऩभा प्रबावग्राहस फोरऩत्रको छनौट गनुि ऩनेछ।
ऩूव ि

मोग्मता

सभफन्त्धी

कागजातभा

उल्रेख

गनुि

ऩने

कुया:

ऩूवम
ि ोग्मता सनधाियण गयस फोरऩत्र आह्वान गने बएभा त्मवातो
प्रसतष्ठानरे
कागजात

फोरऩत्र

तमाय

आह्वान

गनुि

गनुि

अशघ

ऩनेछ।त्मवातो

ऩूव ि

ऩूवम
ि ोग्मता

कागजातभा दे हामका कुया उल्रेख गनुि ऩनेछ :-

मोग्मता

सभफन्त्धी

सभफन्त्धी

(क) प्रवाताववत काभको रासग आवश्मक ऩने मोग्मता य
ु उऩिभको हकभा साझेदायको मोग्मता,
सॊ मि

(ख) प्रवातावदातारे आफ्नो मोग्मता य ग्राहमता ऩुवष्ट गनि ऩेश
गनुि ऩने कागजात य जानकायस,

(ग) भारसाभान वा सनभािण कामिको छु ट्टा छु ट्टै सभूह वा
प्माकेज फनाई खरयद गनुि ऩने बएभा त्मवातो सभूह वा
प्माकेज,

(घ) प्रवाताव तमाय गने तरयका,

(ङ) ऩूव ि मोग्मताको प्रवाताव भूल्माङ्कन गने प्रकृमा,
(च) खरयद सभझौताका भु्म भु्म शति,

47

खण्ड ४) सङ््मा १८ प्रदे श याजऩत्र बाग २ सभसत २०७७।०८।१८

(छ) साविजसनक

खरयद

अनुगभन

कामािरमरे

ऩूवम
ि ोग्मता

सभफन्त्धी कागजातभा उल्रे ख गनुि ऩने बनी सभम
सभमभा सनधाियण गये का अन्त्म ववषम, य

(ज) ऩूव ि मोग्मताको प्रवाताव ऩेश गने तरयका, वाथान, अशन्त्तभ
45.

ऩूव ि

मोग्मताको

आधाय

वावीकृत

गयाउनु

ऩने:

प्रसतष्ठानरे

ऩूवम
ि ोग्मताको प्रवाताव आह्वान गनुि अशघ सनमभ ३३ वा ३४
फभोशजभ

46.

सभसत य सभम।

सनधािरयत

ऩूव ि

मोग्मताका

असधकायसफाट वावीकृत गयाउनु ऩनेछ।

आधाय

असधकाय

प्राप्त

ऩूव ि मोग्मताको कागजात उऩरब्ध गयाउनु ऩने: (१) प्रसतष्ठानरे

ऩूवम
ि ोग्मता सभफन्त्धी कागजात तमाय गनि रागेको खचिको आधायभा

इच्छु क व्मशि, पभि, सॊ वाथा वा कभऩनीफाट दे हाम फभोशजभको

दवातुय सरई ऩूवम
ि ोग्मता सभफन्त्धी कागजात उऩरब्ध गयाउनु
ऩनेछ:-

(क) दुई

कयोड

रूऩैमाॉबन्त्दा

भासथ

दश

रूऩैमाॉसभभको रासग ऩाॉच हजाय रूऩैमाॉ,

कयोड

(ख) दश कयोड रूऩैमाॉबन्त्दा भासथ ऩच्चीस कयोड
रूऩैमाॉसभभको रासग दश हजाय रूऩैमाॉ,

(ग) ऩच्चीस

कयोड

रूऩैमाॉबन्त्दा

भासथ

यकभका रासग ऩन्त्र हजाय रूऩैमाॉ।

जसतसुकै

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको कागजातभा प्रसतष्ठानको

असधकाय प्राप्त असधकायस वा सनजरे तोकेको कभिचायसको दवातखत

य कामािरमको छाऩ रागेको हुन ु ऩनेछ।ऩूव ि मोग्मता सभफन्त्धी
कागजात प्रसतष्ठान वा सो सनकामरे तोकेको दुई वा दुई बन्त्दा फढस
अन्त्म सनकामफाट उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ।
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47.

मोग्म आवेदकको छनौट: (१) भूल्माङ्कन ससभसतरे आवेदकबाया
ऩेश

बएको

ऩूव ि

मोग्मता

सभफन्त्धी

कागजातभा

उशल्रशखत

मोग्मताका प्रत्मेक आधाय ऩूया गये नगये को ववषमभा आवश्मक
ऩयसऺण गनुि ऩनेछ।त्मसयस ऩयसऺण गदाि मोग्मताका सफै आधाय
ऩूया गने आवेदक मोग्मता ऩयसऺणभा छनौट बएको भासनने य सवै
मोग्मताका आधाय ऩूया नगने आवेदक छनौट नबएको भासननेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको ऩयसऺणभा छनौट बएका

ऩूव ि मोग्मताको आवेदक सभफशन्त्धत खरयद कायफाहसको रासग
48.

फोरऩत्र ऩेश गनि मोग्म बएको भासननेछ।

प्रसतवेदन ऩेश गनुि ऩने: (१) भूल्माङ्कन ससभसतरे सनमभ ४4
फभोशजभ गये को ऩयसऺणको वववातृत ववश्लेषण सवहतको प्रसतवेदन

तमाय गयस भूल्माङ्कन कामि शुरु गये को सभसतरे ऩन्त्र ददन सबत्रभा
प्रसतष्ठानभा ऩेश गनुि ऩनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको प्रसतवेदनभा भूल्माङ्कन

ससभसतरे दे हामका कुया खुराउनु ऩनेछ :-

(क) आवेदकको नाभ य ठे गाना,

(ख) आवेदकको मोग्मताको प्रत्मेक आधाय ऩुवष्ट गने
कागजात,

(ग) तासरका आवश्मक बए त्मवातो तासरका,

ु
(घ) सॊ मि
उऩिभको रुऩभा प्रवाताव ऩेश गरयएको

ु उऩिभ सभफन्त्धी कागजात ऩूणि बए
बए सॊ मि
वा

नबएको

य

त्मवातो

उऩिभको

साझेदायको वहवासा य दावमत्व,

प्रत्मेक

(ङ) भारसाभान वा सनभािण कामिको छु ट्टा छु ट्टै सभूह
वा प्माकेज फनाई खरयद गनुि ऩने बएभा त्मवातो

सभूह य प्माकेजको ऩयसऺण गनि अऩनाइएको
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प्रविमा तथा त्मवातो सभूह य प्माकेजको खरयद
कायफाहसभा बाग सरनको रासग छनौट बएका
आवेदक,

49.

ु ो कायण।
(च) आवेदक छनौट हुन ु वा नहुनक

फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजातभा उल्रेख गनुि ऩने कुया: प्रसतष्ठानरे

फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजातभा सनभन सरशखत कुयाहरु उल्रेख गनि
ऩनेछ:-

(क) खरयदको प्रकृसत, खरयद गनि राग्ने सभमावसध तथा सो
को प्राववसधक वाऩेससवपकेसन,

(ख) ऩूव ि मोग्मता सनधाियण नगयस फोरऩत्र आह्वान बएको बए
मस सनमभावरस फभोशजभको फोरऩत्रदाताको मोग्मताका
आधायहरु,

(ग) वाथरगत सनयसऺण गनुि ऩने व्मववाथा बए सो सभफन्त्धी
जानकायस,

(घ) फोरऩत्र ऩेश गनुि अशघ कुनै फैठक गनुि ऩने बए त्मवातो
फैठक सभफन्त्धी जानकायस,

(ङ) फोरऩत्र तमाय गने य ऩेस गने सनदे शन, फोरऩत्र ऩेश

गने वाथान, फोरऩत्र ऩेश गने अशन्त्तभ सभसत य सभम तथा
फोरऩत्र खोल्ने सभसत, सभम य वाथान,

(च) भूल्मको सॊ यचना (कभऩोनेन्त्ट अप प्राइस), फोर अॊकको
रासग उल्रे ख गनि सवकने भुद्रा वा भुद्राहरु, फोरऩत्र

तुरना गनि प्रमोग गरयने भुद्रा सभवद्ध ववसनमभ दयको
आधाय य सोको सभसत,

(छ) फोरऩत्र भूल्माङ्कन य फोरऩत्रदाताको छनौट गने आधाय
य तरयका,
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(ज) वावदे शी भारसाभान य वाथानीम सनभािण व्मवसामीहरुराई
प्राथसभकता ददईने बए सो सभफन्त्धी व्मववाथा,

(झ) भारसाभान वा सनभािण कामिको छु ट्टै सभूह य प्माकेज

फनाई खरयद गनुि ऩने बएभा त्मवातो सभूह वा प्माकेज य
सोको भूल्माङ्कन गने तरयका,

(ञ) प्राववसधक वापेससवपकेशन ववकल्ऩको प्रवाताव सभेत भाग
गरयएको
तरयका,

अववाथाभा

त्मवातो

ववकल्ऩ

भूल्माङ्कन

गने

(ट) खरयद गरयने भारसाभान, सनभािण कामि वा सेवाको कुनै

अॊशको रासग भात्र ऩसन फोरऩत्र ऩेश गनि ऩाइने त्मवातो
अॊश वा अॊशहरुको वववयण,

(ठ) फोरऩत्र भान्त्म हुने अवसध,

(ड) फोरऩत्र कामिसभऩादन वा अन्त्म आवश्मक कुयाको रासग
ददनुऩने जभानतको यकभ, वकससभ, भान्त्म ढाॉचा य भान्त्म
अवसध (बेसरसडटस वऩरयमड),

(ढ) फोरऩत्र जभानत भाग बएकोभा सो को जभानतको

अवसध फोरऩत्र भान्त्म हुने अवसधबन्त्दा तीस ददन फढस
अवसधको

हुन ु ऩने

व्महोया,

फोरऩत्रदाताको

रागत

अनुभानबन्त्दा ऩन्त्र प्रसतशतसभभ कभ अङ्क कफुर गये भा,

(ण) कफुर अङ्कको ऩाॉच प्रसतशत य रागत अनुभानको ऩन्त्र

प्रसतशतबन्त्दा फढस घटे य कफुर गये को अववाथाभा ऩन्त्र
प्रसतशत बन्त्दा जसत यकभरे घन्त्टस कफुर गये को छ

सोको ऩचास प्रसतशतरे हुन आउने यकभ कफुर अङ्कको
ऩाॉच प्रसतशतभा थऩ गयस कामिसभऩादन जभानत याख्नु ऩने
कुया,
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(त) फोरऩत्रदातारे

कुनै

प्रसतष्ठानभा

फोरऩत्र

ददॉदा

वा

सभझौता गदाि ऩेश गये को आसथिक य प्राववसधक वववयण,

(थ) फोरऩत्रदातारे कुनै प्रसतष्ठानसॉग सभझौता गयस कुनै कामि
प्रायभब गये को बए त्मवातो सनकाम, काभको वववयण,
सभझौताको यकभ य कामि प्रगसतको वववयण,

(द) मस सनमभावरस फभोशजभको खरयद सभझौताका शतिहरु
य सभझौता रागू हुने तरयका,

(ध) वावाथि फाशझने (कशन्त्फ्ल्सट अप ईन्त्रे ष्ट) बएभा फोरऩत्र
उऩय कायफाहस नहुने वा जारसाजी वा भ्रष्टाचाय गये भा
हुने कानूनी कायफाहस सभफन्त्धी जानकायस,

(न) प्रसतष्ठानरे फोरऩत्र सभफन्त्धी कायफाहस गदाि गये को त्रुवट
वा सनणिम ववरुद्ध ऩुनयावरोकनका रासग फोरऩत्रदातारे
सनवेदन ददन ससने व्मववाथा,

(ऩ) प्राववसधक

ऺभताराई

प्रभाशणत

गने

कागजात

तथा

आसथिक प्रवाताव (फोर अॊक) एउटै खाभभा ऩेश गनुि ऩने
व्महोया, य

(प) साविजसनक खरयद अनुगभन कामािरमरे ऩूव ि मोग्मता वा

फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजातभा उल्रेख गनुि ऩने बनी
सनधाियण गये को ववषमहरु भासथ उल्रे शखत कुयाहरुका
असतरयि

आवश्मकता

उल्रेख गनि ससनेछ :-

अनुसाय

दे हामका

कुयाहरु

(1) प्रवाताववत काभको मोजना, नससा,
(2) सफर अप सवाशन्त्टटसज,

(3) भारसाभानको ऩरयभाण,

(4) फोरऩत्रदातारे गनुि ऩने बैऩयस आउने काभ,
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(5) भारसाभान आऩूसति गने, सनभािण कामि सभऩन्न
गने सभम,

(6) वाये ण्टस तथा भभित सॊ बाय सभफन्त्धी व्मववाथा,

(7) फोरऩत्रदातारे प्रदान गनुि ऩने आवश्मक तासरभ
य सुऩरयवेऺणको वकससभ य ऩरयभाण,

(8) आऩूसति गरयने भारसाभान वा जगेडा ऩाटिऩूजािहरु
नमाॉ य सक्करस हुन ु ऩने कुया,

(9) प्रवाताववत खरयदको रासग आवश्मक ऩने यकभ
50.

प्राप्त हुने स्रोत।

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

फोरऩत्र ऩेश गदाि नेऩारभा आफ्नो एजेण्ट सनमुि गये को यहेछ
बने सनजरे त्मवातो एजेन्त्टको सभफन्त्धभा दे हामको वववयण उल्रेख
गनुि ऩनेछ:-

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

ऩाउने

कसभशनको

वकससभ य बुिानीको तरयका,

अङ्क,

भुद्राको

(ग) एजेण्टसॉगको अन्त्म कुनै शति,

(घ) वाथानीम एजेण्ट बए सनजको वाथामी रेखा नभफय
दताि प्रभाणऩत्रको प्रभाशणत प्रसतसरवऩ य सनजरे
एजेण्ट हुन वावीकाय गये को ऩत्र।

(२) ववदे शी फोरऩत्रदाताको तपिफाट एजेण्टरे फोरऩत्र

ऩेश गदाि उऩसनमभ (१) को खण्ड (ख) य (ग) भा उशल्रशखत
कुया वाऩष्ट रुऩभा उल्रे ख गनुि ऩनेछ।

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

कुया वाऩष्ट रुऩभा नखुराएभा वा वाथानीम एजेण्ट नबएको बनी

फोरऩत्र ऩेश गये कोभा ऩसछ एजेण्ट बएको प्रभाशणत बएभा वा
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एजेण्टराई ददने कसभशन कभ उल्रे ख गये कोभा ऩसछ एजेण्टरे

फढस कसभशन सरएको प्रभाशणत बएभा त्मवातो फोरऩत्रदाताराई
प्रसतष्ठानरे सनमभ १33 फभोशजभ कारो सूचीभा याख्ने कायफाहस
51.

गनुि ऩनेछ।

फोरऩत्रदाताको ग्राह्यता सभफन्त्धी आधाय य कागजात उल्रेख गनुि
ऩने: (१) प्रसतष्ठानरे फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजातभा फोरऩत्रदाताको
ग्राह्यता (ईसरशजववसरटस) को आधाय तथा त्मवातो आधाय प्रभाशणत

गनि फोरऩत्रदातारे ऩेश गनुि ऩने कागजातको प्रसतसरवऩ सभेत
उल्रेख गनुि ऩनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) भा उशल्रशखत कागजात दे हाम

फभोशजभ हुनेछन:-

(क) पभि, सॊ वाथा वा कभऩनी दतािको प्रभाणऩत्र,
(ख) व्मवसाम दतािको ईजाजतऩत्र,
वाऩष्टीकयण:
"व्मवसाम
व्मवसामीरे

मस

खण्डको

दतािको

आफ्नो

प्रमोजनको

इजाजतऩत्र"

व्मवसाम

रासग

बन्नारे

सञ्चारन

गने

उद्देश्मरे व्मवसाम सभफन्त्धी प्रचसरत कानून
फभोशजभ प्राप्त गये को प्रभाणऩत्र सभझनु ऩछि।

(ग) भूल्म असबवृवि कय दताि प्रभाणऩत्र य वाथामी
रे खा दताि नभफय (प्मान) प्रभाणऩत्र,

(घ) प्रसतष्ठानरे
याजश्व

तोकेको

ववबागफाट

अवसधसभभको

प्राप्त

कय

आन्त्तरयक

च ुिा

गये को

प्रभाणऩत्र वा कय वववयण ऩेश गये को कागजात,

(ङ) फोरऩत्रदातारे खरयद कायफाहसभा बाग सरन
अमोग्म नबएको,

प्रवाताववत खरयद कायफाहसभा

आफ्नो वावाथि नफाॉशझएको य सभवशन्त्धत ऩेशा वा
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व्मवसाम

सभफन्त्धी

कसूयभा

आपूरे

सजाम

नऩाएको बनी सरशखत रुऩभा गये को घोषणा,

(३)

(च) प्रसतष्ठानरे आवश्मक ठानेको अन्त्म कागजात।
फोरऩत्र

सभफन्त्धी

कागजातभा

उऩसनमभ

(२)

फभोशजभका कागजात उल्रेख गनि छु टे भा वा वाऩष्ट रुऩभा उल्रेख

नबएभा वा अन्त्म कुनै कुया सॊ शोधन गनुि ऩये भा प्रसतष्ठानरे फोरऩत्र
ऩेश

गने

अवसधसबत्रै

यावष्डमवातयको

दै सनक

सभाचायऩत्रभा

य

अन्त्तयािवष्डमवातयको फोरऩत्रको हकभा अन्त्तयािवष्डम सञ्चाय भाध्मभभा

प्रकाशन गयस त्मवाता कागजात उल्रेख गनि, वाऩष्ट गनि वा सॊ शोधन
गनि ससनेछ।

तय मसयस सूचना प्रकाशन गदाि फोरऩत्रदाताराई फोरऩत्र

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

(४) उऩसनमभ (१) य (२) फभोशजभका कागजात ऩेश
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नगने फोरऩत्रदाताको फोरऩत्र उऩय कायफाहस हुने छै न।

फोरऩत्रको बाषा: (१) साविजसनक खरयद ,न य मस सनमभावरसभा
अन्त्मथा व्मववाथा बएकोभा फाहेक, ऩूवम
ि ोग्मता सभफन्त्धी कागजात,

फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजात, प्रवाताव आह्वान सभफन्त्धी कागजात, ऩूव ि
मोग्मता, फोरऩत्र वा प्रवाताव आह्वानको सूचना य खरयद सभझौता

सभबव बएसभभ नेऩारस बाषाभा य सभबव नबए अॊग्रज
े ी बाषाभा
तमाय गनुि ऩनेछ।

(२) फोरऩत्रदातारे प्रसतष्ठानभा नेऩारस वा अॊग्रज
े ी दुवै

बाषाभा रे शखएको खरयद सभफन्त्धी कागजात वा भुदद्रत साभग्री ऩेश
गनि ससनेछन।

तय त्मवातो कागजात वा भुदद्रत साभग्रीको सभफशन्त्धत अॊश

सभफशन्त्धत दे शको आसधकारयक सॊ वाथाफाट अॊग्रज
े ी बाषाभा अनुफाद
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गरयएको हुन ु ऩनेछ य त्मवातो कागजात वा भुदद्रत साभग्री य त्मसयस
अनुवाददत अॊशभा रे शखएको कुयाभा कुनै दद्वववधा बएभा अनुवाददत
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अॊश भान्त्म हुनेछ ।

भारसाभानको प्राववसधक वववयणभा उल्रेख गनुि ऩने कुया: फोरऩत्र
सभफन्त्धी कागजातभा भारसाभानको प्राववसधक वववयण उल्रेख गदाि
प्रसतष्ठानरे आवश्मकता अनुसाय दे हामका कुया उल्रेख गनुि ऩनेछ:(क) प्रवाताववत काभको मोजना, नससा य सडजाईन,
(ख) सफर अप सवाशन्त्टटसज,

(ग) भारसाभानको सान्त्दसबिक बौसतक तथा

यसामसनक

ववशेषता, अऩेशऺत कामिसभऩादन सभफन्त्धी ववशेषता,

(घ) प्राववसधक फनावट (कन्त्पीग्मुयेशन)

(ङ) भारसाभानको आमु अवसधबयको रासग आवश्मक ऩने

ु ाि य उशल्रशखत सेवा उऩरब्ध हुने वा
जगेडा ऩाटिऩज
नहुने,

(च) फोरऩत्रका

साथ

ऩेश

गनुि

वववयणात्भक ऩुशवातका वा नभूना,

(छ) अऩेशऺत

कामिसभऩादन

वववयण,

तथा

ऩने
गुणवातय

भारसाभानको
प्रत्माबूसतको

(ज) वाये ण्टस तथा भभित सभबाय सभफन्त्धी व्मववाथा,

(झ) भारसाभानफाट वातावयणभा कुनै प्रबाव ऩने बए त्मवातो
प्रबाव

य

भाऩदण्ड,

त्मवातो

प्रबाव

कभ

गनि

अऩनाउनु ऩने

(ञ) आऩूसति बएको भारसाभान फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजातभा
उल्रेख बएको वाऩेससवपकेशन फभोशजभको बए नबएको
कुया ऩयसऺण गनि अऩनाइने भाऩदण्ड य तरयका, य

(ट) प्रसतष्ठानरे सनधाियण गये को अन्त्म आवश्मक कुयाहरु।
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54.

सनभािण कामिको प्राववसधक वववयणभा उल्रेख गनुि ऩने कुया: फोरऩत्र
सभफन्त्धी कागजातभा सनभािण कामिको प्राववसधक वववयण उल्रे ख

गदाि प्रसतष्ठानरे आवश्मकता अनुसाय दे हामका कुयाहरु उल्रेख
गनुि ऩनेछ:-

(क) प्रवाताववत सनभािण कामिको कामिऺेत्र य उद्देश्म,
(ख) सनभािण वाथरको बौसतक प्रकृसत य अववाथा,
(ग) प्रवाताववत सनभािण कामिको सडजाईन,

सनभािण,

उऩकयण

जडान (इये ससन), उत्ऩादन, जडान (इन्त्वाटरेशन) जवाता
कामिको वववयण,

(घ) सनभािण कामिको हये क इकाई आइटभको अनुभासनत
ऩरयभाण बएको सफर अप सवाशन्त्टवटज,

(ङ) सनभािण कामिफाट वातावयणभा प्रबाव ऩने बए त्मवातो

प्रबावको वववयण य त्मवातो प्रबाव कभ गनि अऩनाउनु
ऩने भाऩदण्ड,

(च) भेकासनकर, वामासनटयस तथा ल्ऩशभफङ्ग य ववद्युत जडान
सभफन्त्धी काभ सभेत गनुि ऩने बए सो काभ सभफन्त्धी
ववशेष प्राववसधक वाऩेससवपकेशन,

(छ) आऩूसति गनुि ऩने उऩकयण य ऩाटऩुजािको वववातृत वववयण,

(ज) अऩेशऺत कामिसभऩादन वा गुणवातयको प्रत्माबूसत सभफन्त्धी
वववयण,

(झ) सनभािण कामिको ववसबन्न चयणभा गरयने सनयसऺण तथा
ऩयसऺण,

(ञ) कामि सभऩन्न ऩयसऺण (कशभप्रसन टे ष्ट),

(ट) सनभािण कामि सभऩन्न बए ऩसछ सनभािण व्मवसामीरे

उऩरब्ध गयाउनु ऩने प्राववसधक कागजात, सनभािण बए
फभोशजभको दुरुवात (एज सफल्ट) नसशा, आवश्मकता
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अनुसाय

भमानुअर),

उऩकयण

सञ्चारन

ऩुशवातका

(अऩये वटङ्ग

(ठ) सनभािण कामि वावीकाय गनिको रासग प्रसतष्ठानरे गनुि ऩने
सनयसऺण य कामिसभऩादन (ऩयपयभेन्त्स) ऩयसऺण,

(ड) सनभािण

कामि

कामितासरका य

55.

प्रायभब

य

सभऩन्न

गने

सभमको

(ढ) प्रसतष्ठानरे सनधाियण गये को अन्त्म आवश्मक कुया।

अन्त्म सेवाको वववयणभा उल्रेख गनुि ऩने कुया: फोरऩत्र सभफन्त्धी
कागजातभा अन्त्म सेवाको वववयण उल्रे ख गदाि आवश्मकता
अनुसाय दे हामका कुया खुराउनु ऩनेछ:(क) सेवाको प्रमोजन य कामिऺेत्र,

(ख) अऩेशऺत कामिसभऩादन, सेवा प्रदामकरे प्रदान गनुि ऩने
काभ य सेवा,

(ग) फोरऩत्रदातारे

फोरऩत्र साथ उऩरब्ध गयाउनु ऩने

वववयणात्भक ऩुशवातका वा नभूना,

(घ) सेवा प्रदामकरे ऩारना गनुि ऩने शति,

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

(च) काभ वा सेवाको गुणवातय ऩयसऺण य सनयसऺण,
(छ) कामिसभऩादन य गुणवातय प्रत्माबूसतको वववयण,

(ज) सेवा प्रदामकरे प्रदान गनुि ऩने तासरभ य सुऩरयवेऺणको
वकससभ य ऩरयभाण,

56.

(झ) प्रसतष्ठानरे सनधाियण गये का अन्त्म आवश्मक कुया।

फोरऩत्र

सभफन्त्धी

कागजातभा

सभावेश

गनुि

ऩने

कागजात:

प्रसतष्ठानरे खरयद गरयने भारसभान, सनभािण कामि वा अन्त्म सेवाको
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प्रकृसतराई ववचाय गयस फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजातभा आवश्मकता
अनुसाय दे हामका कागजात सभावेश गनुि ऩनेछ:-

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

(ग) कामिसभऩादन जभानतको ढाॉचा,

(घ) ऩेश्की बुिानी जभानतको ढाॉचा,

(ङ) खरयद सभझौताको शति य नभूना,
(च) वाऩेससवपकेशन य नससा,

(छ) कामि प्रायभब य सभऩन्न गने सभमको कामि तासरका,

बुिानी गरयने भुद्रा, साभग्री उऩरब्ध हुन ससने स्रोत य
वाथान, य

57.

(ज) अन्त्म आवश्मक कागजात।

फोरऩत्र तमाय गने य ऩेश गने सनदे शन: प्रसतष्ठानरे फोरऩत्र
सभफन्त्धी कागजातभा फोरऩत्र तमाय गने य ऩेश गने सनदे शन ददॉदा
दे हामका ववषमका सभफन्त्धभा सनदे शन ददन ससनेछ:(क) फोरऩत्र तमाय गने बाषा,
(ख) अन्त्तयािवष्डम

व्माऩायभा

प्रमुि

हुने

शब्दावरस

ईन्त्टयनेशनर कभससिमर टभिस (ईन्त्कोटभसि) अनुसाय
भूल्म असबव्मि गने तरयका,

ु उऩिभ फाये आवश्मक जानकायस,
(ग) सॊ मि

(घ) फोरऩत्रदातारे फोरऩत्र साथ ऩेश गनुि ऩने कागजातको
सूची,

(ङ) फोरऩत्रदातारे

प्रसतष्ठान

सभऺ

ऩेश

भारसाभानको नभूना य नभूनाको सॊ ्मा,

गनुि

ऩने

(च) भारसाभान खरयदको हकभा भारसाभानको सनभाितारे
ससपारयस

गये को
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भारसाभानको

जगेडा
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ऩाटऩूजािहरुको

सूची

तथा

सनजसॉग

यहेको

प्रत्मेक

ऩाटिऩूजािको भौज्दात ऩरयभाण, प्रसत इकाई भूल्म य खरयद
सभझौताको अवसध सभाप्त बएऩसछ त्मवातो ऩाटिऩूजािको
भूल्म फढ्ने नफढ्ने सभफन्त्धी कुया उल्रेख गनुि ऩने
नऩने,

(छ) फोरऩत्रदातारे

आऩूसति गने भारसाभानको उत्ऩादक,

उत्ऩादन बएको दे श, ब्राण्ड, भोडर य समाटरग नभफय
फोरऩत्रभा खुराउनु ऩने कुया,

(ज) खरयद

कायफाहसका

सभफन्त्धभा

फोरऩत्रदातारे

प्रसतष्ठानसॉग कुनै कुया फुझ्न ऩये भा त्मवातो कुया वाऩष्ट
गनि प्रसतष्ठानफाट तोवकएको सभऩकि कभिचायसको नाभ
ऩद य ठे गाना,

(झ) फोरऩत्रदातारे

खरयद

सभझौता

फभोशजभ

प्रसतष्ठानका

कभिचायसराई तासरभ प्रदान गनुि ऩने बए वा त्मवातो
सनकामराई प्रववसध हवातान्त्तयण गनुि ऩने बए सो सभफन्त्धी
कुया,

(ञ) दाशखरा बएका फोरऩत्र वावीकृत वा अवावीकृत गने
असधकाय प्रसतष्ठानभा सुयशऺत यहेको व्महोया य

58.
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(ट) प्रसतष्ठानरे आवश्मक ठानेका अन्त्म कुया।

फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजात वावीकृत गनुि ऩने: फोरऩत्र सभफन्त्धी
कागजात य प्रवाताव आह्वान सभफन्त्धी कागजात तमाय बएऩसछ
त्मवातो कागजात असधकाय प्राप्त असधकायसरे वावीकृत गनुि ऩनेछ।

फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजातको दवातुय: (१) फोरऩत्र सभफन्त्धी

कागजात खरयद गनि चाहने इच्छु क व्मशि, पभि, सॊ वाथा वा
कभऩनीरे यशजष्डाय वा सनजरे तोकेको कभिचायसको दवातखत य

कामािरमको छाऩ रागेको फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजात प्रसतष्ठानफाट
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वा प्रसतष्ठानरे तोकेको दुई वा दुईबन्त्दा

दे हाम फभोशजभको दवातुय सतयस सरनु ऩनेछ्-

फढस अन्त्म सनकामफाट

(क) फीस

राख

रुऩैंमाबन्त्दा

भासथ

दुई

कयोड

(ख) दुई

कयोड

रुऩैमाॉबन्त्दा

भासथ

दश

कयोड

(ग) दश

कयोडबन्त्दा

रुऩैमाॉसभभको रासग
रुऩैमाॉसभभको रासग
कयोड रुऩैमाॉसभभ

– तीन हजाय रुऩैमाॉ

– ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ

रुऩैमाॉबन्त्दा

भासथ

ऩच्चीस

– दश हजाय रुऩैमाॉ

(घ) ऩच्चीस कयोड रुऩैमाॉबन्त्दा भासथ जसतसुकै रुऩैमाॉ
बए ऩसन

-फीस हजाय रुऩैमाॉ

(२) कुनै व्मशि, पभि, कभऩनी वा सॊ वाथारे उऩसनमभ (१)

फभोशजभको दवातुय य राग्ने हुराक वा कुयसमय भहसुर सतयस
फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजात वा प्रवाताव आह्वान सभफन्त्धी कागजात
ऩठाई ददन सरशखत अनुयोध गये भा प्रसतष्ठानरे त्मवातो व्मशि, पभि,

कभऩनी वा सॊ वाथाराई हुराक वा कुरयमय भापित फोरऩत्र सभफन्त्धी
कागजात ऩठाई ददनु ऩनेछ।

तय त्मसयस ऩठाउॉदा त्मवातो व्मशि, पभि, कभऩनी वा

सॊ वाथारे फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजात सभमभा नै प्राप्त गनि नसकेभा
60.

सोका रासग प्रसतष्ठान जवापदे हस हुनेछैन।
फोरऩत्र आव्हान: (१) प्रसतष्ठानरे
सनधाियणको
सभाचाय

प्रवाताव

ऩत्रभा

आह्वानको

प्रकाशन

गनुि

फोरऩत्र वा ऩूव ि मोग्मता

सूचना
ऩनेछ

यावष्डमवातयको

य

दै सनक

अन्त्तयािवष्डमवातयको

फोरऩत्रको हकभा अन्त्तयािवष्डमवातयको सभाचायऩत्रभा सभेत प्रकाशन
गनुि ऩनेछ।

(२)

उऩसनमभ

(१)

वेफसाइटभा सभेत याख्नुऩनेछ।

61

फभोशजभको

सूचना
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(३) फोरऩत्र वा ऩूव ि मोग्मता प्रवाताव आह्वानको सूचनाभा

दे हाम फभोशजभको कुयाहरु खुराउनु ऩनेछ:
(क) फोरऩत्र

वा

ऩूव ि मोग्मता

प्रवाताव

सभफन्त्धी

कागजात ऩाईने वाथान, प्राप्त गने तरयका य सो
फाऩत राग्ने दवातुय,

(ख) फोरऩत्र वा ऩूवम
ि ोग्मता प्रवाताव ऩेश गने वाथान,
तरयका, अशन्त्तभ सभसत य सभम,

(ग) फोरऩत्र वा ऩूवम
ि ोग्मता प्रवाताव खोल्ने वाथान,
सभसत य सभम,

(घ) फोरऩत्रका रासग आवश्मक जभानत य सो को
भान्त्म हुने अवसध,

(ङ) खरयद कामिको प्रकृसत य सभमसीभा, भारसाभान
आऩूसति गनुऩ
ि ने

वा सेवा प्रदान गनुऩ
ि ने वा

सनभािण कामि गनुऩ
ि ने वाथान,

(४)

यावष्डमवातयको
आह्वानको

(च) प्रसतष्ठानरे आवश्मक दे खेका अन्त्म कुयाहरु।
उऩसनमभ
फोरऩत्र

सूचनाको

(१)

वा

फभोशजभ

ऩूव ि

हकभा

मोग्मता

सूचना

कभतीभा

प्रकाशन

सनधाियणको
एक्काईस

गदाि

प्रवाताव

ददन

य

अन्त्तयािवष्डमवातयको फोरऩत्र वा प्रवाताव आह्वानको सूचनाको हकभा
कभतीभा ऩैंतारसस ददनको सूचना ददनुऩनेछ ।

(५) दुई कयोड रुऩैमाॉसभभको सनभािण कामिको फोरऩत्र

61.

आह्वानको सूचनाभा रागत अनुभान यकभ खुराउनु ऩनेछ।

सूचना ददन सवकने: अन्त्तयािवष्डमवातयको फोरऩत्र वा ऩूव ि मोग्मताको

प्रवाताव आह्वानको सूचना प्रसतष्ठानरे नेऩार शवाथत सफै ववदे शी
दू तावासराई ददन ससनेछ।
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62.

फोरऩत्र ऩेश गनुि ऩूवक
ि ो फैठक: (१) प्रसतष्ठानरे फोरऩत्रदाताराई
फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजात, प्राववसधक वाऩेससवपकेशन, सनभािणवाथर
वा अन्त्म मवातै कुया सभफन्त्धी जानकायस गयाउन फोरऩत्र ऩेश गने
अशन्त्तभ

ददनबन्त्दा

यावष्डमवातयको

फोरऩत्र

आह्वानको

सूचनाको

हकभा कभतीभा दश ददन य अन्त्तयािवष्डमवातयको फोरऩत्र आह्वानको

सूचनाको हकभा कभतीभा ऩन्त्र ददन अगावै फोरऩत्रदाताहरुको
फैठकको आमोजना गनि ससनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको फैठकभा फोरऩत्रदातारे

प्रसतष्ठान सभऺ खरयद कायफाहस सभफन्त्धी कुनै प्रश्न वा शजऻासा

याख्न ससनेछ य त्मवातो सनकामरे प्रश्नकतािको िोत उल्रेख नगयस
सफै

फोरऩत्रदाताराई त्मवातो प्रश्न वा शजऻासाको जवाप य

फैठकको भाईन्त्मुट मथाशशघ्र उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।

(३) उऩसनमभ (१) फभोशजभ बएको फैठकफाट फोरऩत्र

सभफन्त्धी कागजातको कुनै प्राववसधक वा व्माऩारयक ऩऺभा हेयपेय

गनुि ऩने दे शखएभा प्रसतष्ठानरे सो कागजातभा सोहस फभोशजभ
सॊ शोधन

गयस

फोरऩत्र

सभफन्त्धी

कागजात

खरयद

गने

सफै

फोरऩत्रदाताराई त्मवातो सॊ शोधन गरयएको ब्महोया उि फैठक
63.

बएको ऩाॉच ददनसबत्र ऩठाउनु ऩनेछ।

फोरऩत्र जभानत: (१) फोरऩत्रदातारे फोरऩत्रका साथ आपूरे

फोरऩत्रभा कफोर गये को यकभको कभतीभा तीन प्रसतशतरे हुन
आउने यकभभा नघटाई नगदै वा वाशणज्म फैंकरे जायस गये को सो
यकभ फयाफयको फोरऩत्र जभानत ऩेश गनुि ऩनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको फोरऩत्र जभानतको भान्त्म

अवसध फोरऩत्रको भान्त्म अवसधबन्त्दा कभतीभा तीस ददन बन्त्दा
फढसको हुन ु ऩनेछ।
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(३) ववदे शी फैंकरे जायस गये को फोरऩत्र जभानत नेऩार

सबत्रको वाशणज्म फैंकरे प्रसत–प्रत्माबूसत ( काउन्त्टय ग्माये न्त्टस)
गये को हुन ु ऩनेछ।

(४) प्रसतष्ठानरे फोरऩत्रको भान्त्म हुने अवसधसबत्र खरयद

सभझौता गयस ससनु ऩनेछ।कुनै कायणवश सो भमादसबत्र खरयद

सभझौता गनि नसवकने बएभा यसत ऩुगक
े ा सफै फोरऩत्रदाताहरूराई
फोरऩत्रको भान्त्म हुने अवसध फढाउन ऩत्र ऩठाउनु ऩनेछ।
भान्त्म

(५) उऩसनमभ (४) फभोशजभको ऩत्र अनुसाय फोरऩत्रको

हुने

अवसध

फढाउने

वा

नफढाउने

बन्ने

सभफन्त्धभा

फोरऩत्रदातारे सनणिम गनि ससने छन।फोरऩत्रको भान्त्म हुने अवसध
नफढाउने फोरऩत्रदाताको फोरऩत्र जभानत जपत गनि ऩाईने
छै न। फोरऩत्रको भान्त्म हुने अवसध फढाउने फोरऩत्रदातारे सोहस

अनुरुऩ सभफशन्त्धत फैंकफाट भान्त्म अवसध सभेत थऩ गयस फोरऩत्र

जभानत ऩेश गनुि ऩनेछ।मसयस फोरऩत्रदातारे अवसध थऩ गयस

फोरऩत्र जभानत ऩेश नगये भा फोरऩत्रको भान्त्म हुने अवसध
फढाएको भासनने छै न।

(६) कुनै फोरऩत्रदाताको फोरऩत्र जभानत जपत बएको

अववाथाभा प्रसतष्ठानरे सनजरे याखेको जभानत यकभ आपूराई
बुिानी गनि त्मवातो जभानत जायस गने फैंक सभऺ जभानत भान्त्म
यहने अवसधसबत्रै दाफी गनुि ऩनेछ।

(७) प्रसतष्ठानरे मस सनमभावरस फभोशजभ जपत गनुि ऩने

फोरऩत्र जभानत फाहेक अन्त्म फोरऩत्र जभानत खरयद सभझौता
बएको तीन
64.

ऩनेछ।

ददनसबत्र सभफशन्त्धत

फोरऩत्रदाताराई वपताि

गनुि

फोरऩत्र भान्त्म हुने अवसध: प्रसतष्ठानरे फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजात

वा प्रवाताव आह्वान सभफन्त्धी कागजातभा फोरऩत्र वा ऩयाभशि
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सेवाको

प्रवातावको

भान्त्म

हुने

अवसध

फभोशजभको अवसध उल्रे ख गनुि ऩनेछ:–

उल्रेख

गदाि

दे हाम

(क) दश कयोड रुऩैमाॉसभभ रागत अनुभान बएको फोरऩत्र
वा ऩयाभशि सेवाको प्रवातावको रासग

– नब्फे ददन

(ख) दश कयोड रुऩैमाॉ बन्त्दा जसत सुकै फढस रागत अनुभान

बएको फोरऩत्र वा ऩयाभशि सेवाको प्रवातावको रासग

65.

फोरऩत्रको

आवश्मक

प्रसत

ऩेश

– एक सम फीस ददन

गनुि ऩने:

फोरऩत्रदाता

वा

प्रवातावदातारे ऩूव ि मोग्मताको प्रवाताव, फोरऩत्र वा ऩयाभशि सेवाको

प्रवाताव ऩेश गदाि ऩूव ि मोग्मता सभफन्त्धी कागजात, फोरऩत्र सभफन्त्धी
कागजात वा प्रवाताव आह्वान सभफन्त्धी कागजातभा उल्रेख बए
66.

फभोशजभको आवश्मक प्रसत ऩेश गनुि ऩनेछ।

दताि वकताव याख्नु ऩने य बऩािई ददनु ऩने: (१) प्रसतष्ठानरे

ऩूवम
ि ोग्मता सभफन्त्धी कागजात, फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजात वा

ऩयाभशि सेवाको प्रवातावको सफिी य दतािको असबरेख छु ट्टाछु ट्टै याख्नु
ऩनेछ।

(२) फोरऩत्रदाता वा प्रवातावदाता आपैरे वा सनजको

प्रसतसनसधरे ऩूवम
ि ोग्मताको प्रवाताव, फोरऩत्र वा ऩयाभशि सेवाको

प्रवाताव ऩेश गनि ल्माएभा प्रसतष्ठानरे फुशझसरई सनजराई सभसत य
सभम खुरेको बऩािई ददनु ऩनेछ।

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभ प्राप्त बएको फोरऩत्रको

फावहयस खाभभा प्रसतष्ठानरे उऩसनमभ (१) फभोशजभ दताि वकताफभा
दताि बएको दताि नभफय उल्रे ख गनुि ऩनेछ।

(४) फोरऩत्र सफिी य दताि हुने सभम सभाप्त बएऩसछ

प्रसतष्ठानको असधकाय प्राप्त असधकायस वा सनजरे तोकेको असधकृत
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कभिचायसरे उऩसनमभ (१) फभोशजभको वकताफभा दवातखत गयस सो
67.

वकताव फन्त्द गनुि ऩनेछ।

फोरऩत्रको सुयऺा: (१) प्रसतष्ठानरे मस सनमभावरस फभोशजभ प्राप्त
बएको फोरऩत्र वा ऩयाभशि सेवाको प्रवाताव सो फोरऩत्र खोल्ने

सभम अशघ कसै रे खोल्न नऩाउने गयस सुयशऺत तवयरे याख्नु
ऩनेछ।

(२) प्रसतष्ठानरे फोरऩत्रको साथ ऩेश बएको नभूनाको

ववशेषता फोरऩत्र खोल्नु अशघ साविजसनक नहुने गयस गोप्म य
68.

सुयशऺत तरयकारे याख्नु ऩनेछ।

फोरऩत्र वपताि वा सॊशोधन: (१) फोरऩत्रदाता वा प्रवातावदातारे

आपूरे ऩेश गये को फोरऩत्र वा ऩयाभशि सेवाको प्रवाताव वपताि सरन
वा सॊ शोधन गनि चाहेभा सो सभफन्त्धी सनवेदन खाभभा ससरफन्त्दस
गयस त्मवातो खाभको फावहयस बागभा दे हामका कुया उल्रे ख गयस
फोरऩत्र ऩेश गने अशन्त्तभ सभमसबत्रै प्रसतष्ठानभा ऩेश गनुि ऩनेछ:-

(क) फोरऩत्र वा ऩयाभशि सेवाको प्रवातावको ववषम,

(ख) फोरऩत्र वा ऩयाभशि सेवाको प्रवाताव आह्वान गने
प्रसतष्ठानको
ठे गाना,

नाभ

वा

असधकायसको

नाभ

य

(ग) फोरऩत्र वा ऩयाभशि सेवाको प्रवाताव सॊ शोधन
गरयएको वा वपताि भाग गरयएको ववषम, य

(घ) फोरऩत्र वा ऩयाभशि सेवाको प्रवाताव खोल्ने ददन
य सभमभा भात्र खोल्नु ऩने व्महोया।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको ससरफन्त्दस खाभ प्राप्त हुन

आएभा प्रसतष्ठानरे त्मवाता खाभ सनमभ ६७ फभोशजभ सुयशऺत याख्नु
ऩनेछ।
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69.

फोरऩत्र खोल्ने: (१) फोरऩत्र ऩेश गने अशन्त्तभ सभसत य सभम
सभाप्त बएको रगत सोहस ददन सनमभ २४ फभोशजभ खरयद

असधकायसको सॊ मोजकत्वभा फोरऩत्र वा प्रवाताव खोल्न कभतीभा दुई
जना सदवाम यहने गयस फोरऩत्रदाता वा सनजको प्रसतसनसधको
योहफयभा फोरऩत्र खोल्नु ऩनेछ।

तय फोरऩत्रदाता वा सनजको प्रसतसनसध उऩशवाथत नबएको

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

उऩसनमभ

(१)

फभोशजभ

फोरऩत्र

खोल्नु अशघ

प्रसतष्ठानरे भमाद नाघी प्राप्त हुन आएको फोरऩत्रको खाभ, फोरऩत्र

वपताि वा सॊ शोधन गनिको रासग ददइएको सनवेदनको खाभ य

यसतऩूवक
ि
दताि बएका फोरऩत्रको खाभराई छु ट्याई भमाद नाघी

प्राप्त हुन आएका फोरऩत्र नखोरस सभफशन्त्धत फोरऩत्रदाताराई
वपताि गनुि ऩनेछ । मसयस वपताि गदाि सोको व्महोया, सभसत य सभम
सभेत खुराई खरयद कायफाहसको प्रसतवेदन तमाय गनुि ऩनेछ।

(३) प्रसतष्ठानरे उऩसनमभ (२) फभोशजभ फोरऩत्र वपताि

गये ऩसछ फोरऩत्रदातारे वपताि गनि भाग गये को फोरऩत्रको खाभ
खोरस

त्मवातो

फोरऩत्रदाताको

नाभ

ऩढे य

सुनाउनु ऩनेछ

य

त्मसऩसछ फोरऩत्र सॊ शोधन गनिको रासग ददइएका सवै खाभ खोरस
त्मवाता खाभसबत्र यहेको ब्महोया ऩढे य सुनाउनु ऩनेछ।

(४) उऩसनमभ (३) फभोशजभको व्महोया ऩढस सकेऩसछ

प्रसतष्ठानरे

दाशखरा

बएका

फोरऩत्र

िभैसॉग

खोरस

त्मवातो

फोरऩत्रको दे हामको कुया ऩढे य सुनाई सोको भुच ुल्का तमाय
गनुऩ
ि नेछ य त्मवातो भुच ुल्काभा उऩशवाथत फोरऩत्रदाता वा सनजको
प्रसतसनसधको दवातखत गयाउनु ऩनेछ:-

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

कफोर

दयये ट,

अङ्क

य

प्रत्मेक

इकाई

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

(घ) प्राववसधक

वाऩेससवपकेशनको

ववकल्ऩ

गरयएको बए सोको कफोर अङ्क,

प्रवाताव

(ङ) फोरऩत्र जभानत बए वा नबएको,

(च) अङ्क य अऺयका फीच सबन्नता बए सो सबन्नताको
वववयण,

(छ) फोरऩत्र

पायाभभा

फोरऩत्रदाता वा सनजको

प्रसतसनसधको हवाताऺय बए वा नबएको,

(ज) फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजातभा सच्माइएको वा
केयभेट गये कोभा केयभेट गयस उल्रे ख गये को
यकभ य व्महोया,

(झ) फोरऩत्रदाता वा सनजको प्रसतसनसधरे हवाताऺय
गये वा नगये को,

(ञ) फोरऩत्र पायाभभा फोरऩत्रदातारे कुनै कैवपमत

उल्रेख गये को बए सोको व्महोया य दयये ट
वववयण भाग गये को बए सोको वववयण, य

(ट) प्रसतष्ठानरे उऩमुि ठानेको अन्त्म आवश्मक
कुया।

(५) मस सनमभ फभोशजभ फोरऩत्र खोल्दाको सभमभा

70.

फोरऩत्र वावीकृत वा अवावीकृत गने सनणिम गनि सवकने छै न।

फोरऩत्रको ऩूणत
ि ाको ऩयसऺण: फोरऩत्रको ऩूणत
ि ाको ऩयसऺण गदाि
भूल्माङ्कन ससभसतरे दे हामका कुयाको ऩयसऺण गनुि ऩनेछ:-
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(१) प्रसतष्ठानरे सनमभ 65 फभोशजभ ऩेश बएको फोरऩत्र

भूल्माङ्कन ससभसतभा ऩेश गनुि ऩनेछ।
(२)

उऩसनमभ

(१)

फभोशजभ

ऩेश

बएको

फोरऩत्र

भूल्माङ्कन गनुि अशघ सो ससभसतरे दे हामका कुयाहरु सनसमौर गनि
फोरऩत्रको ऩयसऺण गनुि ऩनेछ।

(क) फोरऩत्रदाता फोरऩत्र ऩेश गनि कानून फभोशजभ

मोग्म बएको ऩुट्याई गने कागजातहरु ऩेश
बए वा नबएको,

(ख) फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजातभा फोरऩत्रदाताराई
ददइएको सनदे शन अनुरुऩ फोरऩत्र ऩूणि बए वा

नबएको य फोरऩत्रदाता वा सनजको असधकाय
प्राप्त प्रसतसनसधको सहस, छाऩ बए वा नबएको,

(ग) फोरऩत्रसाथ जभानत ऩेश गनुि ऩने बए फोरऩत्र

सभफन्त्धी कागजातभा उल्रेख बए फभोशजभको
वकससभ, अवसध य यकभको जभानत सॊ रग्न बए
वा नबएको,

(घ) फोरऩत्र

सभफन्त्धी

कागजातभा

उशल्रशखत

प्राववसधक वाऩेससवपकेसन य सोहस कागजातभा

सॊ रग्न खरयद सभझौताका शति अनुरुऩ फोरऩत्र
सायबूत रुऩभा प्रबावग्राहस बए नबएको ।

(३) उऩसनमभ (२) को खण्ड (ख) फभोशजभ फोरऩत्रको

ऩूणत
ि ाको ऩयसऺण गदाि दे हामका कुयाहरु ऩयसऺण गनुि ऩनेछ:–
(क) फोरऩत्रदाताको

असधकाय

प्राप्त

प्रसतसनसध

वा

वाथानीम एजेण्टराई ददएको अश्तमायनाभाको
कागजात ऩेश बए वा नबएको,
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ु
(ख) सॊ मि
उऩिभ सभफन्त्धी सभझौता आवश्मक
बए सो ऩेश बए वा नबएको,

(ग) फोरऩत्रदाताको

य

सनजरे

उल्रे ख

गये को

भारसाभानको ग्राह्यता (इसरशजववसरटस) प्रभाशणत
गने कागजात ऩेश बए वा नबएको,

(घ) फोरऩत्रदाताको

मोग्मता

सभफन्त्धी

कागजात ऩेश बए वा नबएको,

(ङ) फोरऩत्र

सभफन्त्धी

कागजात

आवश्मक

फभोशजभ

दय

ववश्लेषण ऩेश गनुि ऩने बए त्मवातो दय ववश्लेषण
ऩेश बए वा नबएको,

(च) तोवकए फभोशजभका अन्त्म कुया।

(४) प्रसतष्ठानरे मस सनमभ फभोशजभ फोरऩत्रको ऩयसऺण

गने ससरससराभा फोरऩत्रदातासॉग आवश्मक जानकायस भाग गनि
ससनेछ।

(५) प्रसतष्ठानरे उऩसनमभ (४) फभोशजभ भाग गये को

जानकायस सभफशन्त्धत फोरऩत्रदातारे प्रसतष्ठानराई ददनु ऩनेछ य

त्मसयस जानकायस ददॉदा फोरऩत्रको भूल्म वा अन्त्म सायबूत कुया
ऩरयवतिन वा हेयपेय गनि सवकने छै न।

(६) ऩूव ि मोग्मता सनधाियण बई आह्वान बएको फोरऩत्र

ऩयसऺण गदाि फोरऩत्रदाताको मोग्मता ऩूव ि मोग्मता अनुरुऩको छ
वा छै न ऩयसऺण गनुि ऩनेछ।

(७) उऩसनमभ (६) फभोशजभ मोग्मता ऩयसऺण गदाि ऩूव ि

मोग्मता अनुरुऩको मोग्मता सायबूत रुऩभा घटस बएको ऩाइएभा
त्मवातो फोरऩत्रदाताको फोरऩत्र यद्द गनुि ऩनेछ।
(८)

मस

सनमभ

फभोशजभ

फोरऩत्र

ऩयसऺण

गदाि

फोरऩत्रभा कुनै अॊक गशणतीम त्रुवट ऩाइएभा प्रसतष्ठानरे त्मवातो
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त्रुवट सच्माउन ससनेछ य त्मसयस त्रुवट सच्माउॉदा इकाई य दय
कुर यकभभा सबन्नता बएभा इकाई य दय भान्त्म हुनछ
े य सोहस दय
फभोशजभ कुर यकभ सच्माउनु ऩनेछ।

(९) फोरऩत्रदातारे फोरऩत्रभा उल्रेख गये को यकभ अॊक

य अऺयभा पयक ऩये भा अऺयभा रे शखएको यकभ भान्त्म हुनेछ ।
(१०)

सच्माइएकोभा
71.

उऩसनमभ

त्मसयस

(८)

त्रुवट

वा

सच्माइएको

फोरऩत्रदाताराई ददनु ऩनेछ।

(९)

फभोशजभ

जानकायस

त्रुवट

सभफशन्त्धत

फोरऩत्र अवावीकृत गने वा खरयद कायफाहस यद्द गने तथा फोरऩत्र
उऩय कायफाहस नहुने सभफन्त्धी व्मववाथा: (१) प्रसतष्ठानरे दे हामको
अववाथाभा सभऩूणि फोरऩत्र अवावीकृत गनि वा खरयद कायफाहस यद्द
गनि ससनेछ:–

(क) कुनै

ऩसन

फोरऩत्र

सभफन्त्धी

कागजातभा

उशल्रशखत प्राववसधक वाऩेससवपकेशन य सोहस
कागजातभा

सॊ रग्न

खरयद

सभझौताका

शति

अनुरुऩ फोरऩत्र सायबूतरुऩभा प्रबावग्राहस बए
वा नबएभा,

(ख) फोरऩत्रदाता कामि सभऩादन जभानत दाशखरा

गयस खरयद सभझौता गनि नआएभा त्मसऩसछको
न्त्मूनतभ

भूल्मावङ्कत

सनजराई

खरयद

सायबूतरुऩभा

प्रबावग्राहस

फोरऩत्रदाताको फोरऩत्र िभश् वावीकृत गयस
प्रविमा

सभझौता

अऩनाउॉदा

सभझौता हुन नसकेभा,
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(ग) न्त्मूनतभ

फोरऩत्रको

भूल्मावङ्कत
फोर

सायबूतरुऩभा

अङ्क

रागत

सायबूतरुऩभा फढस बएभा, वा

प्रबावग्राहस

अनुभानबन्त्दा

(घ) भाग गरयएको भारसाभान, सनभािण कामि, ऩयाभशि
सेवा वा अन्त्म सेवा आवश्मक नबएभा।

(२) उऩसनमभ (१) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए

ताऩसन केहस फोरऩत्रहरु वा एउटा भात्र फोरऩत्र सायबूतरुऩभा
प्रबावग्राहस बएको कायणरे भात्र फोरऩत्र अवावीकृत गनि वा ऩुन्
फोरऩत्र आह्वान गनि सवकने छै न।
(३)

प्रसतष्ठानरे

उऩसनमभ

(१)

फभोशजभ

फोरऩत्र

अवावीकृत बएको वा खरयद कायफाहस यद्द बएको कायण सवहतको
सूचना सफै फोरऩत्रदाताराई ददनु ऩनेछ।

(४) उऩसनमभ (३) फभोशजभ सूचना ददएको तीस ददनसबत्र

कुनै फोरऩत्रदातारे सफै फोरऩत्र अवावीकृत बएको वा खरयद

कायफाहस यद्द बएको आधायको जानकायस भाग गये भा सनजराई
प्रसतष्ठानरे त्मवातो जानकायस ददनु ऩनेछ।
(५)

फोरऩत्र आह्वान

गदाि कुनै फोरऩत्र नऩयस वा

उऩसनमभ (१) फभोशजभ सभऩूणि फोरऩत्र अवावीकृत वा खरयद
कायफाहस यद्द बई ऩुन् फोरऩत्र आह्वान गदाि त्मसयस फोरऩत्र

अवावीकृत वा खरयद कायफाहस यद्द हुनाको कायणको सभीऺा गयस
आवश्मकतानुसाय

फोरऩत्र

सभफन्त्धी

कागजात,

प्राववसधक

वाऩेससवपकेशन, रागत अनुभान तथा खरयद सभझौताका शतिहरुभा
हेयपेय सभेत गनुि ऩनेछ।
ताऩसन

(६) मस सनमभभा अन्त्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको बए
कुनै

फोरऩत्रदातारे

आऩसभा

सभरे भतो

गयस

फोरऩत्र

दाशखरा गये को प्रभाशणत बएभा त्मवाता फोरऩत्रहरु यद्द हुनेछन।
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छै न:-

(७) दे हामको यसत नऩुगक
े ो फोरऩत्र उऩय कायफाहस गरयने
(क) ससरवन्त्दस बई नआएको,

(ख) भमादसबत्र ऩेश हुन नआएको,

(ग) सनमभ ६8 फभोशजभ वपताि सरएको फोरऩत्र,
(घ) सनमभ
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नबएको,
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को

उऩसनमभ

(२)

फभोशजभ

(ङ) उऩसनमभ (१) फभोशजभ यद्द बएको फोरऩत्र।

फोरऩत्रको भूल्माङ्कन: (१) अन्त्तयािवष्डमवातयको फोरऩत्रभा फोरऩत्र

सभफन्त्धी कागजातभा फोरऩत्रको भूल्म ववसबन्न भुद्राभा उल्रेख गनि
सवकने व्मववाथा बएभा त्मवातो फोरऩत्रहरुका भूल्मराई सोहस

कागजातभा उल्रेख बए फभोशजभको ववसनभमदय य भुद्रा अनुसाय

एउटै भूल्मभा ऩरयवतिन गयस फोरऩत्रको भूल्माङ्कन य तुरना गनुि
ऩनेछ।

(२) फोरऩत्रको भूल्माङ्कन य तुरना गदाि भूल्म असबवृवद्ध

कय फाहेकको कफोर अङ्क कामभ गयस तुरना गनुि ऩनेछ।

(३) प्रचसरत ,न वा मस सनमभावरसभा व्मववाथा गरयए

फभोशजभ फाहेक कुनै फोरऩत्रदाता वा आसधकारयक रुऩभा सनणिम
प्रकृमाभा

सॊ रग्न

नबएका

अन्त्म

कुनै

व्मशिराई

फोरऩत्रको

ऩयसऺण, त्मवातो ऩयसऺण गने ससरससराभा फोरऩत्रदातासॉग भाग
गरयएको जानकायस वा प्राप्त जानकायस,

सभफशन्त्धत जानकायसहरु ददन ऩाइने छै न।
फोरऩत्र

भूल्माङ्कन तथा तुरनासॉग

(४) भूल्माङ्कन ससभसतरे सनमभ 71 फभोशजभ यद्द बएका
फाहेक

अन्त्म

भूल्माङ्कनको

रासग

सभावेश

बएका

फोरऩत्रको भूल्माङ्कन गदाि त्मवातो फोरऩत्रको फोरऩत्र सभफन्त्धी
कागजातभा उल्रेख बएको आधाय य तरयका अनुसाय गनुि ऩनेछ।
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(५) उऩसनमभ (४) फभोशजभ फोरऩत्रको भूल्माङ्कन गदाि

फोरऩत्रको प्राववसधक, व्माऩारयक य आसथिक ऩऺको भूल्माङ्कन गनुि
ऩनेछ।

(६)

फोरऩत्र

सभफन्त्धी

कागजातभा

उल्रे शखत

ऺेत्र,

गुणवातय, ववशेषता, शति, कामि सभऩादन वा अन्त्म कुनै आवश्मकताभा

ताशत्वक पयक य गभबीय असय नऩने प्रसतष्ठानराई वावीकामि
सानासतना पयक बएका फोरऩत्रहरुराई सायबूतरुऩभा प्रबावग्राहस

फोरऩत्र भासननेछ य त्मवाता फोरऩत्रको भूल्माङ्कन गदाि रागतभा
कुनै प्रबाव ऩने बएभा त्मवातो प्रबावको भूल्म सभान आधायभा
कामभ गयस फोरऩत्रको कफोर अङ्कभा सभामोजन गयस फोरऩत्रको
भूल्मावङ्कत यकभ सनकाल्नु ऩनेछ।

(७) फोरऩत्रको भूर प्रसत य प्रसतसरवऩ प्रसतभा भूल्म वा

अन्त्म कुनै कुयाभा सबन्नता ऩाइएभा भूर प्रसतभा उल्रेख बएको
भूल्म वा कुया भान्त्म हुनेछ।
(८)

भूल्माङ्कन

ससभसतरे

उऩसनमभ

(६)

फभोशजभको

सानासतना पयकको भूल्म कामभ गदाि सभफशन्त्धत काभको रागत

अनुभान वा प्रचसरत फजाय भूल्म वा ब्माजदयको आधायभा कामभ
गनुि ऩनेछ । त्मवातो रागत अनुभान, प्रचसरत फजाय भूल्म वा
ब्माज दय सनशित नबएको अववाथाभा सोहस आइटभको अन्त्म

सायबूत रुऩभा प्रबावग्राहस फोरऩत्रभा उल्रेख बएको भूल्मको
औसतका आधायभा कामभ गनुि ऩनेछ।
(९)

73.

मस

सनमभ

फभोशजभ

कामभ

गरयने

भूल्मको

ॉ ै न।
औशचत्मताको सभफन्त्धभा फोरऩत्रदातासॉग ऩयाभशि गनुि हुद

फोरऩत्रको प्राववसधक ऩऺको भूल्माङ्कन: (१) भूल्माङ्कन ससभसतरे

सनमभ 72 को उऩसनमभ (५) फभोशजभ फोरऩत्रको प्राववसधक
ऩऺको भूल्माङ्कन गदाि दे हामका कुयाको भूल्माङ्कन गनुि ऩनेछ:74
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(क) भारसाभान आऩूसति, सनभािण कामि वा अन्त्म
सेवाको ऺेत्र,

(ख) भु्म भु्म भारसाभान, सनभािण कामि वा अन्त्म
सेवाको

प्राववसधक

वाऩेससवपकेशन

य

कामि

सञ्चारन तथा कामि सभऩादन (अऩये वटङ्ग एण्ड
ऩपिभेन्त्स) ववशेषताहरु य

(ग) वाये ण्टसको सभमावसध।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ भूल्माङ्कन गदाि फोरऩत्र

सभफन्त्धी कागजातभा उशल्रशखत कुया य फोरऩत्रदातारे फोरऩत्रभा

उल्रेख गये को कुयाभा कुनै सबन्नता ऩाइएभा भूल्माङ्कन ससभसतरे सो
सबन्नता सभेत उल्रे ख गनुि ऩनेछ।

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभको सबन्नताको भूल्म फोरऩत्र

सभफन्त्धी कागजातभा उल्रेख बए फभोशजभको आधाय य तरयका
74.

फभोशजभ गणना गयस कामभ गनुि ऩनेछ।

फोरऩत्रको व्माऩारयक ऩऺको भूल्माङ्कन: (१) सनमभ 73 फभोशजभ
फोरऩत्रको प्राववसधक ऩऺको भूल्माङ्कन बएऩसछ भूल्माङ्कन ससभसतरे

त्मवातो फोरऩत्रको सनमभ 72 को उऩसनमभ (५) फभोशजभ

व्माऩारयक ऩऺको भूल्माङ्कन गदाि दे हामका कुयाको भूल्माङ्कन गनुि
ऩनेछ:–

(क) भारसाभान, सनभािण कामि वा अन्त्म सेवा आऩूसति
वा सभऩन्न गने अवसध,

(ख) बुिानीको शति,
(ग) फोरऩत्रदातारे

सभमभा

काभ

सभऩन्न

नगये

फाऩत सतनुि ऩने ऩूव ि सनधािरयत ऺसतऩूसति तथा
सभम अगावै कामि सभऩन्न गये फाऩत ऩाउने
फोनस,
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(घ) प्रत्माबूसत सभफन्त्धी फोरऩत्रदाताको दावमत्व,
(ङ) फोरऩत्रदातारे ऩूया गनुि ऩने दावमत्व,
(च) फोरऩत्रदातारे

प्रवाताववत

खरयद

सभझौताभा

अन्त्म कुनै शति थऩ गये को बए त्मवातो शति।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ भूल्माङ्कन गदाि फोरऩत्र

सभफन्त्धी कागजातभा उशल्रशखत कुया य फोरऩत्रदातारे फोरऩत्रभा
उल्रेख गये को कुया जाॉची कुनै सबन्नता ऩाइएभा भूल्माङ्कन ससभसतरे
सो सबन्नता सभेत उल्रेख गनुि ऩनेछ।
(३)

भूल्माङ्कन

ससभसतरे

उऩसनमभ

(२)

फभोशजभको

सबन्नताको भूल्म कामभ गदाि फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजातभा उल्रेख

बए फभोशजभको आधाय य तरयका फभोशजभ गणना गयस कामभ गनुि
75.

ऩनेछ।

फोरऩत्रको आसथिक ऩऺको भूल्माङ्कन: (१) सनमभ 73 य 74

फभोशजभ फोरऩत्रको प्राववसधक य व्माऩारयक ऩऺको भूल्माङ्कन
बएऩसछ त्मवातो फोरऩत्रको आसथिक ऩऺको भूल्माङ्कन गनुि ऩनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ आसथिक ऩऺको भूल्माङ्कन

गदाि प्राववसधक य व्माऩायसक

ऩऺका कुयाहरुभध्मे आवश्मक

कुयाहरुको य आवश्मकतानुसाय दे हामका कुया सभेतको फोरऩत्र
सभफन्त्धी कागजातभा उल्रेख बएको आधाय य तरयका फभोशजभ

भूल्म सनधाियण गयस फोरऩत्रको भूल्मावङ्कत यकभ कामभ गनुि
ऩनेछ:–

(क) आन्त्तरयक ढु वानी खचि,
(ख) प्राववसधक ववशेषता।

(३) उऩसनमभ (२) को खण्ड (ख) फभोशजभ प्राववसधक

ववशेषताको

भूल्माङ्कन

गदाि

फोरऩत्र

सभफन्त्धी

कागजातभा

उशल्रशखत खरयद सभफन्त्धी न्त्मूनतभ दय, ऺभता वा प्रसतपर
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(आउटऩूट) बन्त्दा वढस दय, ऺभता वा प्रसतपरको फोरऩत्र ऩेश

बएकोभा भूल्माङ्कन ससभसतरे न्त्मूनतभ दय, ऺभता वा प्रसतपरको
भात्र भूल्माङ्कन गनुि ऩनेछ।

(४) फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजातभा वावदे शी भारसाभान य

वाथानीम सनभािण व्मवसामीराई प्राथसभकता ददईने कुया उल्रेख
बएकोभा

फोरऩत्रको

आसथिक

ऩऺ

भूल्माङ्कन

गदाि

त्मवातो

यकभ

भूल्माङ्कन

ससभसतरे वावदे शी भारसाभान वा सनभािण व्मवसामीराई ददईने
प्राथसभकताको

यकभ

गणना

गयस

ववदे शी

फोरऩत्रदाताको कफोर अङ्कभा जोडी भूल्मावङ्कत अङ्क कामभ गनुि
ऩनेछ।

(५)

भूल्माङ्कन

ससभसतरे

फोरऩत्र

भूल्माङ्कन

गदाि

फोरऩत्रदातारे ससपारयस गये को जगेडा ऩाटिऩूजािका सभफन्त्धभा
76.

ववचाय गनुि हुॉदैन।

प्रसतवेदन ऩेश गनुि ऩने: भूल्माङ्कन ससभसतरे सनमभ 72, 73, 74

य ७५ फभोशजभ गये को ऩयसऺण तथा भूल्माङ्कनको वववातृत ववश्लेषण
य दे हामका कुया खुराई सोको प्रसतवेदन तमाय गनुि ऩनेछ य सो

प्रसतवेदन भूल्माङ्कन कामि शुरु गये को सभसतरे ऩन्त्र ददन सबत्रभा
असधकाय प्राप्त असधकायस सभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ:–
(क) फोरऩत्रदाताको नाभ य ठे गाना,

(ख) फोरऩत्रदाताहरुको कूर कफोर यकभ य भुद्रा,

(ग) सनमभ 70 को उऩसनमभ (८) य (९) फभोशजभ त्रुवट

सच्माइएको बए त्मवातो त्रुवट सच्माई कामभ बएको
कूर कफोर यकभ य भुद्रा,

(घ) फोरऩत्रदातारे कुनै छु ट ददन प्रवाताव गरयएको कुया

आसथिक प्रवाताव खोरे को भुच ुल्काभा उल्रे ख बएको
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बए भूल्माङ्कन ससभसतरे त्मसयस छु ट ददन प्रवाताव
गरयएको यकभ सभामोजन गये को कुया,

(ङ) फोरऩत्र तुरना गनि प्रमोग बएको भुद्रा य उशल्रशखत
सभसतको ववसनभम दयको आधायभा कामभ बएको
यकभ,

(च) सनमभ 70 को उऩसनमभ (२),

(३), (४) य (६)

फभोशजभ ऩयसऺण गदाि ऩाइएका आधायहरु,

(छ) भूल्माङ्कन ससभसतरे मस सनमभ फभोशजभ न्त्मूनतभ
भूल्मावङ्कत

सायबूतरुऩभा

प्रबावग्राहस

फोरऩत्रको

भूल्माङ्कनको आधाय य तरयका सभेत खुल्ने गयस
77.

फोरऩत्र

भूल्माङ्कन प्रसतवेदन ।

वावीकृत

गने

असधकायस:

दे हामको

यकभको

वावीकृत गने असधकाय दे हामका असधकायसराई हुनेछ:–

फोरऩत्र

(क) एक कयोड रुऩैमाॉसभभको प्रसतष्ठानको हकभा यशजष्डाय वा
सो अन्त्तयगतको सनकाम बए सोको प्रभुख,

(ख) ऩाॉच कयोड रुऩैमाॉसभभको यशजष्डाय,
78.

(ग) ऩाॉच कयोड रुऩैमाॉबन्त्दा भासथको कामिकायस ऩरयषद्,

ॉ ा असपर बएको
भारसाभानको नभूना: (१) फोरऩत्र भूल्माङ्कन हुद

फोरऩत्रदातारे आपूरे ऩेश गये को भारसाभानको नभूना वपताि

सरन प्रसतष्ठान सभऺ खरयद सभझौता बएको सात ददनसबत्र सरशखत
रुऩभा अनुयोध गनि ससनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ अनुयोध बएकोभा त्मवातो

भारसाभानको नभूना ऩयसऺणभा नष्ट नबएको बए ढु वानी गने य
प्माकेशजङ गने रगामतका सभऩूणि खचि फोरऩत्रदातारे नै व्महोने
गयस त्मवातो नभूना प्रसतष्ठानरे सनजराई वपताि गनुि ऩनेछ।
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(३)

वावीकृत

फोरऩत्रको

फोरऩत्रदातारे

ऩेश

गये को

भारसाभानको नभूनाको आऩूसति गरयने भारसाभानसॉग तुरना गने

प्रमोजनको रासग प्रसतष्ठानरे फोरऩत्र भूल्माङ्कन ससभसतफाट प्रभाशणत
गयाई सुयशऺत याख्नु ऩनेछ।

ऩरयच्छे द-6

79.

ऩयाभशि सेवा तथा खरयद सभफन्त्धी अन्त्म व्मववाथा

ऩयाभशि सेवा खरयद गनि सवकने तथा कामि ऺेत्रगत शति तमाय गनुि
ऩने: (१) फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजातभा फोरऩत्रदाताको आसथिक य

ववत्तीम ऺभता प्रभाशणत गने कागजात भाग गदाि प्रसतष्ठानरे सनभािण
कामिको प्रकृसत अनुसाय दे हामका भध्मे कुनै वा सफै कागजात
भाग गनि ससनेछ:-

(क) सनजको फैंक वाटे टभेण्ट,

(ख) सनजको व्मवसाम सभफन्त्धी कायोवायको आसथिक
वववयण,

(ग) सनजको सभऩशत्त, दावमत्व तथा नापा नोससानको
वववयण खुल्ने वासरात,

(घ) सनजको आसथिक य ववत्तीम है ससमत खुल्ने अन्त्म
कुया, य

(ङ) फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजातभा उशल्रशखत अन्त्म
वववयण।

(२) उऩसनमभ (१) को खण्ड (ग) फभोशजभको वासरात

भाग गदाि काभको प्रकृसत अनुसाय ववगत दुईदे शख ऩाॉच आसथिक
वषिको वासरात भाग गनि सवकनेछ।

(३) प्रसतष्ठानरे ऩयाभशि सेवा खरयद गनिको रासग दे हामका

कुया सवहतको कामि ऺेत्रगत शति तमाय गनुि ऩनेछ:–
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(क) ऩयाभशिदातारे गनुि ऩने काभको ऩृष्ठबूसभ य
उद्देश्म,

(ख) ऩयाभशिदाताको कामिऺेत्र य सनजरे सभऩादन गनुि
ऩने काभ,

(ग) काभसॉग सभफशन्त्धत अध्ममन तथा आधायबूत
त माङ्क उऩरब्ध बए सोको वववयण,

(घ) ऩयाभशिदातारे प्रसतष्ठानराई कुनै ऻान वा सीऩ
हवातान्त्तयण गनुि ऩने बए सो सभफन्त्धी वववयण,

(ङ) तासरभ प्रदान गनुि ऩने बए तासरभ ददनु ऩने
कभिचायसको सॊ ्मा,

(च) ऩयाभशिदाताको भु्म जनशशिको काभ तथा

मोग्मता य सनजरे गनुऩ
ि ने काभको रासग राग्ने
अनुभासनत सभम,

(छ) ऩयाभशिदातारे

काभ

गरयससनु ऩने सभम,

(ज) प्रसतष्ठानरे

शुरु

गने

य

सभऩादन

ऩयाभशिदाताराई उऩरब्ध गयाउने

सूचना, बौसतक सुववधा, उऩकयणको वववयण, य

(झ) ऩयाभशिदातारे ऩेश गनुि ऩने प्रसतवेदन, त माङ्क,
80.

नससा, सबे प्रसतवेदन आददको वववयण।

खुरा रुऩभा आशमऩत्र भाग गयस सॊशऺप्त सूची तमाय गनुि ऩने: (१)

प्रसतष्ठानरे फीस राख रुऩैंमाॉबन्त्दा फढस भूल्मको ऩयाभशि सेवा

खरयद गनि खुल्रा रुऩभा सूचना प्रकाशन गयस आशमऩत्र भाग गनुि
ऩनेछ।

(२) फीस राख रुऩैमाॉबन्त्दा फढस दश कयोड रुऩैमाॉसभभ

रागत अनुभान बएको ऩयभशि सेवा खरयद गनुि ऩये भा यावष्डम
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वातयको आशमऩत्रदाता फीच प्रसतवाऩधाि गयाई आशम ऩत्र भाग गनुि
ऩनेछ।

(३) साभान्त्मतमा दश कयोड रुऩैमाॉबन्त्दा फढस रागत

अनुभान यकभको ऩयाभशि सेवा खरयद गनुि ऩये भा अन्त्तयावष्डम
वातयको आशमऩत्र भाग गनुि ऩनेछ।
(४)

उऩसनमभ

(१)

फभोशजभ

सूचनाभा दे हामका कुयाहरु खुराउनु ऩनेछ:(क) प्रवाताववत
वववयण,

काभ

वा

आशमऩत्र

भाग

आमोजनाको

गने

साभान्त्म

(ख) प्रवाताववत काभको खचि व्महोने स्रोत,
(ग) आशमऩत्रदाताको मोग्मता,

(घ) आशमऩत्रदाता पभि वा कभऩनी बए:-

(1) पभि वा कभऩनीको वववयण, सङ्गठन य
कभिचायस,

(2) दुई

वा

दुई

बन्त्दा

फढस

पभि वा

ु
कभऩनीरे सभूह, सङ्गठन वा सॊ मि
उऩिभको रुऩभा ऩयाभशि सेवा ददने
बए त्मवाता पभि वा कभऩनीको नाभ,

ठे गाना, वववयण तथा भु्म बई काभ
गने पभि वा कभऩनीको नाभ,

(3) ववगत ऩाॉच वषिभा सभऩन्न गये को सभान
प्रकृसतको काभ य वाथानको वववयण य

(4) प्रवाताववत कामिभा सॊ रग्न हुने प्रभुख
जनशशिको वैमशिक वववयण।

(ङ) व्मशिगत ऩयाभशिदाताको हकभा ववगत तीन

वषिभा सभऩन्न गये को सभान प्रकृसतको काभ य
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वाथानको
वववयण,

वववयण

तथा

सनजको

वैमशिक

(च) प्रवाताववत कामि सभऩन्न गनि राग्ने अनुभासनत
सभम,

(छ) सॊ शऺप्त सूचीभा ऩये का व्मशि, पभि, सॊ वाथा वा

कभऩनीफाट भात्र ऩयाभशि सेवा खरयद सभफन्त्धी
प्रवाताव भाग गरयने कुया,

(ज) आशमऩत्रदातारे ऩेश गनुि ऩने कागजात,

(झ) आशमऩत्र तमाय गने सनदे शन य आशमऩत्र ऩेश
गने अशन्त्तभ सभसत तथा वाथान य

(ञ) प्रसतष्ठानसॉग सभऩकि गने ठे गाना य सभऩकि
व्मशि।

(५) मस सनमभ फभोशजभ ऩनि आएका आशमऩत्रदाताको

मोग्मता, अनुबव य ऺभता सभेत भूल्माङ्कन गयस प्रसतष्ठानरे त्मवातो
ऩयाभशि सेवा ददन ससने आशमऩत्रदाताको छनौट गनुि ऩनेछ।
(६)

उऩसनमभ

(१)

फभोशजभको

सूचना

फभोशजभ

आशमऩत्र ऩेश नगने ्मासत प्राप्त ऩयाभशिदातासॉग सभऩकि गयस
सनजको नाभ सॊ शऺप्त सूचीभा सभावेश गनि सवकनेछ।

(७) मस सनमभ फभोशजभ आशमऩत्रदाताको छनौट गदाि

कभतीभा तीन वटा आशमऩत्रदाता छनौट हुन नसके प्रसतष्ठानरे
ऩुन् सूचना प्रकाशन गयस आशमऩत्र भाग गनुि ऩनेछ।

(८) उऩसनमभ (६) फभोशजभ दोस्रो ऩटक सूचना प्रकाशन

गदाि ऩसन कभतीभा तीनवटा आशमऩत्र छनौट हुन नसकेभा छनौट
बएका जसत आशमऩत्रदाताको भात्र सूची कामभ गनि सवकनेछ।

(९) मस सनमभ फभोशजभ तमाय बएको सूचीको जानकायस

प्रसतष्ठानरे आशमऩत्र ऩेश गने सफै आशमऩत्रदाताराई ददनु ऩनेछ।
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प्रवाताव भाग गने: (१) सनमभ 80 फभोशजभ सॊ शऺप्त सूची तमाय
बएऩसछ प्रसतष्ठानरे सो सूचीभा ऩये का आशमऩत्रदाताराई प्रवाताव

सभफन्त्धी कागजात, हुराक, कुरयमय, ववद्युतीम भाध्मभ वा व्मशि
भापित ऩठाई कभतीभा तीस ददनको सभम ददई सनजहरुफाट प्रवाताव

भाग गनुि ऩनेछ।त्मसयस ऩठाइने प्रवाताव सभफन्त्धी कागजातको कुनै
शुल्क राग्ने छै न।

(२) प्रवाताव सभफन्त्धी कागजातभा प्रसतष्ठानरे दे हामका

कुया उल्रे ख गनुि ऩनेछ:–

(क) प्रवाताव भाग ऩत्र,

(ख) प्रवातावदातारे प्रवाताव गये को प्रभुख जनशशिरे

आफ्नो हारसारै को वैमशिक वववयण सत्म य
ऩूणि

कुया

प्रभाशणत

गये को

प्रवाताव

भूल्माङ्कन

गये ऩसछ

यहेको

व्महोया,

(ग) प्राववसधक

आसथिक प्रवाताव खोसरने कुया,

हुनऩु ने

भात्र

(घ) प्राववसधक प्रवातावभा प्रवातावदातारे प्राप्त गनुि ऩने
उत्तीणािङ्क,

(ङ) प्रवातावदातारे सभफशन्त्धत काभको रासग आफ्नो

छु ट्टै कामि मोजना तथा जनशशि प्रवाताफ गनि
ससने वा नससने,

(च) प्रवातावदातारे कामिऺेत्रगत शतिभा वटप्ऩणी गनि
ससने वा नससने य

(छ) प्रवाताववत

कामि

व्महोने स्रोत।

(३) प्रसतष्ठानरे

गनि

आवश्मक

ऩने

यकभ

प्रवाताव सभफन्त्धी कागजातभा प्रवाताव

भूल्माङ्कनको अङ्कबाय उल्रेख गनुऩ
ि नेछ।
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(४) उऩसनमभ (३) फभोशजभ अङ्कबाय उल्रे ख गदाि दे हाम

फभोशजभ गनुि ऩनेछ:–

(क) प्रवातावको
अऩनाई

जवटरता

छनौट

गरयने

गुणवातय

बएभा

अनुसाय

य

काभको

प्राववसधक

रागत

तथा

ववसध

प्रकृसत

य

आसथिक

प्रवातावको कूर अङ्कबाय एक सम हुने गयस य
त्मवातो कूर अङ्कबाय भध्मे प्राववसधक प्रवातावको
कूर

अङ्कबाय

सत्तयसदे शख

नब्फे

य

आसथिक

प्रवातावको अङ्कबाय तीसदे शख दशसभभ हुने गयस
सनधाियण गनुि ऩनेछ।

(ख) प्रवातावको छनौट गुणवातय ववसध, सनशित फजेट
ववसध य न्त्मून रागत ववसध अऩनाई गरयने बएभा

प्राववसधक प्रवातावको कूर अङ्कबाय एकसम हुने
गयस सनधाियण गनुि ऩनेछ।

(५) सनशित फजेट ववसधफाट ऩयाभशिदाताको छनौट गनि

प्रवाताव आह्वान गदाि उऩरब्ध फजेट प्रवातावभा खुराउनु ऩनेछ।

(६) प्रवाताव सभफन्त्धी कागजातभा ऩयाभशिदाताको छनौट

गनि अङ्कबाय उल्रेख गदाि प्रसतष्ठानरे दे हाम फभोशजभको अङ्कको

सीभा ननाघ्ने गयस काभको प्रकृसत य जवटरता अनुसाय उऩमुि
अङ्क उल्रेख गनुऩ
ि नेछ:–

(क) प्रवातावदाताको खास काभको अनुबव
अङ्कको ऩच्चीस प्रसतशतसभभ

-कूर

(ख) कामि सभऩादन गने तरयका य कामि ऺेत्रगत शति
प्रसतको प्रबावग्राहसता

फीसदे शख ऩैतीस प्रसतशतसभभ
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(ग) भु्म भु्म जनशशिको मोग्मता य अनुबव
-कूर अङ्कको तीसदे शख साठी प्रसतशतसभभ

(घ) प्रववसध हवातान्त्तयण वा तासरभ
अङ्कको दश प्रसतशतसभभ

(ङ) वावदे शी
अङ्कको

जनशशिको

दश

सहबासगता

प्रसतशतसभभ

-कूर अङ्क १०० ।

-कूर
-कूर

जभभा

(७) उऩसनमभ (६) को खण्ड (ङ) भा उशल्रशखत अङ्कबाय

यावष्डमवातयको प्रवातावको हकभा रागू हुने छै न।

(८) उऩसनमभ (६) भा उशल्रशखत सफै भूल्माङ्कनका

आधायराई तीनवटा उऩ–आधायभा ववबाजन गयस सो फाऩतको अङ्क
सभेत सनधाियण गनुि ऩनेछ।

(९) उऩसनमभ (३) फभोशजभ अङ्कबाय उल्रेख गदाि

82.

उत्तीणािङ्क सभेत उल्रेख गनुि ऩनेछ।

भौजुदा सूचीभा यहेका ऩयाभशिदाताफाट प्रवाताव भाग गयस ऩयाभशि
सेवा सरन सवकने: (१) प्रसतष्ठानरे फीस राख रुऩैमाॉ बन्त्दा कभ
यकभको ऩयाभशि सेवा आफ्नो कामािरमभा तमाय गरयएको भौजुदा

सूचीभा यहेका ऩयाभशिदाताफाट सरशखत रुऩभा प्राववसधक य आसथिक
प्रवाताव भाग गयस खरयद गनि ससनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ प्रवाताव भाग गदाि सभबव

बएसभभ छ वटा य कभतीभा तीन वटा ऩयाभशिदाताराई प्रवाताव

सभफन्त्धी कागजात ऩठाई प्राववसधक य आसथिक छु ट्टा छु ट्टै खाभभा
भाग गनुि ऩनेछ।

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभको प्रवाताव भूल्माङ्कन ववसध

गुणवातय य रागत ववसध अनुसाय छनौट गनुि ऩनेछ।
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प्रवाताव तमाय गनि ददइने सनदे शनभा उल्रेख गनुि ऩने कुया: प्रवाताव
तमाय गनि प्रवातावदाताराई ददइने सनदे शनभा प्रसतष्ठानरे दे हामका
कुया उल्रे ख गनुि ऩनेछ:–

(क) प्राववसधक प्रवाताव य आसथिक प्रवातावको ढाॉचा,

(ख) प्राववसधक य आसथिक प्रवाताव तमाय गने य ऩेश गने
तरयका,

(ग) काभ कसत चयणभा ऩूया हुने हो य थऩ काभ ददन
सवकने नसवकने कुया,

(घ) प्रवाताव सभफन्त्धी कागजातका सभफन्त्धभा प्रवातावदातारे

कुनै जानकायस सरनु ऩने बए त्मवातो जानकायस सरन
सवकने तरयका,

(ङ) प्रवाताववत

काभको

कुनै

अॊश

ऩयाभशिदातारे

कन्त्रमाकभा ददन ससने नससने कुया,

सफ–

(च) प्रसतष्ठानरे उऩरब्ध गयाउने सूचना, सेवा, उऩकयण
सभफन्त्धी जानकायस,

(छ) प्रवाताव ऩेश गनुि अशघ प्रवातावदाताको फैठक हुने नहुने
कुया,

(ज) प्रवाताव भान्त्म हुने अवसध,

(झ) प्रवाताववत खरयद कायफाहस अन्त्तगित सृजना हुने कुनै

भारसाभान आऩूसति, सनभािण कामि, अन्त्म सेवा वा ऩयाभशि
सेवा सभफन्त्धी काभ ऩयाभशिदातृ पभि वा सनजसॉग
सभफद्ध

व्मशि

सेवासॉगको

सॊ वाथाराई

वावाथि

फाशझन

ददॊ दा

ससछ

प्रवाताववत
बन्ने

ऩयाभशि

प्रसतष्ठानराई

रागेभा त्मवातो प्रवातावदाता वा व्मशिराई त्मवातो काभ
ददन नसवकने कुया,
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(ञ) प्रवातावदाता य सनजको जनशशिरे सतनुि ऩने कय वाये को

जानकायस य प्रवातावदातारे कय वा अन्त्म कुनै ववषमभा
थऩ जानकायस सरन चाहेभा सनजरे सभऩकि गनुि ऩने
आसधकारयक अन्त्म सनकाम,

(ट) प्रवातावको बाषा,
(ठ) प्रसतष्ठानरे

कामिववसध,

प्रवाताव सभफन्त्धी कागजात सॊ शोधन गने

(ड) प्रवाताव ऩेश गने तरयका,
(ढ) प्रवाताव खोल्ने तरयका,
84.

(ण) गोऩनीमता सभफन्त्धी शति।

प्रवाताव छनौट ववसध: (१) प्रसतष्ठानरे दे हामको काभको रासग

ऩयाभशि सेवा खरयद गदाि गुणवातय ववसध छनौट गयस खरयद गनि
ससनेछ्—

(क) दे शको आसथिक वा ऺेत्रगत अध्ममन, वहुऺेत्रीम

(भल्टस सेसटयर) सभबाव्मता अध्ममन, घातक
पोहयभैरा व्मवशवाथत गने एवॊ तह रगाउने
सॊ मन्त्त्रको

सडजाइन,

सडजाइन,

ववत्तीम

शहयस
ऺेत्र

गुरु

सुधाय

मोजनाको
जवाता

ऩयाभशिदाताफाट अऩेशऺत कामि वाऩष्ट रुऩभा
मवकन गनि नसवकने प्रकृसतको य प्रसतष्ठानरे
ऩयाभशिदाताफाट
गये को काभ,

खोजऩूणि

प्रवातावको

अऩेऺा

(ख) व्मववाथाऩन ऩयाभशि, ऺेत्रगत (सेसटयर) तथा

नीसतगत अध्ममन जवाता सेवाको भूल्म काभको
गुणवातयभा सनबिय हुने वा व्मशि, सॊ वाथा वऩच्छे
सायबूत

रुऩभा

87

अरग

अरग

तरयकाफाट

खण्ड ४) सङ््मा १८ प्रदे श याजऩत्र बाग २ सभसत २०७७।०८।१८

सभऩादन गनि सवकने य प्रसतवाऩधॉ प्रवातावको
रागत तुरना गनि नसवकने वकससभको काभ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ गुणवातय ववसध छनौट गनि

85.

यशजष्डायको वावीकृसत सरनु ऩनेछ।

प्रवाताव खोल्ने तरयका: (१) प्रसतष्ठानरे प्रवाताव खोल्दा प्रवातावदाता

वा सनजको प्रसतसनसधको योहवयभा खोल्नु ऩनेछ।ऩूव ि मोग्मता
सनधाियण गयस फोरऩत्र आह्वान गने बएभा त्मवातो साविजसनक
सनकामरे

कागजात

फोरऩत्र
तमाय

आह्वान

गनुि

गनुि अशघ

ऩनेछ।त्मवातो

ऩूव ि मोग्मता

ऩूव ि

कागजातभा दे हामका कुया उल्रेख गनुि ऩनेछ:–

मोग्मता

सभफन्त्धी
सभफन्त्धी

(क) प्रवाताववत काभको रासग आवश्मक ऩने मोग्मता
य

ु
सॊ मि

मोग्मता,

उऩिभको

हकभा

साझेदायको

(ख) प्रवातावदातारे आफ्नो मोग्मता य ग्राह्यता ऩुवष्ट
गनि ऩेश गनुि ऩने कागजात य जानकायस,

(ग) भारसाभान वा सनभािण कामिको छु ट्टा छु ट्टै सभूह
वा प्माकेज फनाई खरयद गनुि ऩने बएभा त्मवातो
सभूह वा प्माकेज,

(घ) प्रवाताव तमाय गने तरयका,

(ङ) ऩूव ि मोग्मताको प्रवाताव भूल्माङ्कन गने प्रविमा,
(च) खरयद सभझौताका भु्म भु्म शति,

(छ) साविजसनक खरयद अनुगभन कामािरमरे

ऩूव ि

मोग्मता सभफन्त्धी कागजातभा उल्रेख गनुि ऩने
बनी

सभम

ववषम, य
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(ज) ऩूव ि मोग्मताको प्रवाताव ऩेश गने तरयका, वाथान,
अशन्त्तभ सभसत य सभम।

तय प्रवातावदाता वा सनजको प्रसतसनसध उऩशवाथत नबएको

कायणरे प्रवाताव खोल्न फाधा ऩने छै न।
(२)

उऩसनमभ

(१)

फभोशजभ

प्रवाताव

खोल्नु

अशघ

प्रसतष्ठानरे भमाद नाघी प्राप्त हुन आएको प्रवातावको खाभ य

यसतऩूवक
ि
दताि बएका प्रवातावको खाभराई छु ट्याई भमाद नाघी
प्राप्त हुन आएका प्रवाताव नखोरस सभफशन्त्धत प्रवातावदाताराई वपताि
गनुि ऩनेछ । त्मसयस वपताि गरयएको कुया, सभसत य सभम
प्रसतष्ठानरे खरयद कायफाहसको प्रसतवेदनभा खुराउनु ऩनेछ।

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभ प्रवाताव वपताि गये ऩसछ

प्रसतष्ठानरे यसतऩूवक
ि दताि बएका प्रवातावको फावहयस खाभ िभैसॉग

खोरस सो खाभसॉग यहेको प्राववसधक प्रवातावको खाभ खोरस
दे हामका कुया ऩढे य सुनाई सोको भुच ुल्का तमाय गनुि ऩनेछ:–
(क) प्रवातावदाताको नाभ य ठे गाना,

(ख) प्रवातावभा प्रवातावदाताको हवाताऺय बए नबएको,

(ग) प्रवाताव सभफन्त्धी कागजातभा सच्माइएको वा
केयभेट

गये कोभा

प्रवातावदाता

प्रसतसनसधरे हवाताऺय गये नगये को,

वा

सनजको

(घ) प्रसतष्ठानरे उऩमुि ठानेको अन्त्म आवश्मक
कुयाहरु।

(४) उऩसनमभ (३) फभोशजभको भुच ुल्काभा प्रसतष्ठानरे

उऩशवाथत प्रवातावदाता वा सनजको प्रसतसनसधको दवातखत गयाउनु
ऩनेछ।

(५) उऩसनमभ (४) फभोशजभ खोसरएको प्राववसधक प्रवाताव

प्रसतष्ठानरे मशाशशघ्र भूल्माङ्कन ससभसतभा ऩठाउनु ऩनेछ।
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86.

प्राववसधक प्रवातावको भूल्माङ्कन गने तरयका: (१) प्राववसधक प्रवाताव
भूल्माङ्कन गदाि भूल्माङ्कन ससभसतका प्रत्मेक सदवामरे छु ट्टा छु ट्टै

रुऩभा सनमभ 81 को उऩसनमभ (६) भा उशल्रशखत आधाय

फभोशजभ भूल्माङ्कन गयस प्रवातावदातारे प्राप्त गये को अङ्क मवकन गनुि
ऩनेछ।

(2) भूल्माङ्कन ससभसतरे प्राववसधक प्रवातावको भूल्माङ्कन

गनिको रासग सहमोग ऩुर्माउन सभफशन्त्धत ववऻहरू सवहतको तीन
सदवामीम उऩससभसत गठन गनि ससनेछ।

(३) उऩसनमभ (१) फभोशजभ अङ्क मवकन बएऩसछ सो

ससभसतको प्रत्मेक सदवामरे प्रदान गये को अङ्क गणना गयस सो
ससभसतरे त्मवातो प्रवातावरे प्राप्त गये को औषत अङ्क सनकाल्नु ऩनेछ।

(४) उऩसनमभ (१) य (३) फभोशजभ भूल्माङ्कन ऩसछ

भूल्माङ्कन ससभसतरे सनमभ ८१ को उऩसनमभ (९) फभोशजभको
उत्तीणािङ्क प्राप्त गने प्रवातावदाताहरुको सूची तमाय गनुि ऩनेछ।

(५) उऩसनमभ (४) फभोशजभको सूची तमाय गदाि उच्चतभ

अङ्क प्राप्त गने प्रवातावदातादे शख िभैसॉग तमाय गनुि ऩनेछ।

(६) भूल्माङ्कन ससभसतरे प्राववसधक प्रवातावको भूल्माङ्कनको

कामि सभाप्त नहुञ्जर
े आसथिक प्रवाताव खोल्न हुॉदैन।
(७)

प्रवातावदाताको
खोसरनेछ।

उऩसनमभ
भात्र

(४)

सनमभ

8९

फभोशजभको
फभोशजभ

सूचीभा

आसथिक

यहेका

प्रवाताव

(८) उऩसनमभ (४) फभोशजभको सूचीभा सभावेश हुन

नसकेका प्रवातावदाताको प्रवाताव नखोरस सभफशन्त्धत प्रवातावदाताराई
वपताि गनुि ऩनेछ।
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87.

भूल्माङ्कन प्रसतवेदन तमाय गनुि ऩने: (१) भूल्माङ्कन ससभसतरे सनमभ

86 फभोशजभको भूल्माङ्कन सभफन्त्धी कायफाहस ऩसछ प्रवातावको
गुणवातय सभफन्त्धभा प्रसतवेदन तमाय गनुि ऩनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको प्रसतवेदनभा दे हामका

कुयाहरु सभेत उल्रेख गनुि ऩनेछ्–

(क) प्रवातावदाताको नाभ य ठे गाना,
(ख) प्रवातावदाता

वा

सनजको

असधकाय

प्रसतसनसधको सहसछाऩ बए वा नबएको,

प्राप्त

(ग) प्रवातावदाता प्रवाताव ऩेश गनि कानून फभोशजभ

मोग्म बएको ऩुट्याई गने कागजातहरु ऩेश
बए वा नबएको,

ु
(घ) सॊ मि
उऩिभ सभफन्त्धी सभझौता आवश्मक
बए सो ऩेश बए वा नबएको,

(ङ) प्रवाताव सभफन्त्धी कागजातभा प्रवातावदाताराई

ददइएको सनदे शन अनुरुऩ प्रवाताव ऩूणि बए वा
नबएको, य

(च) प्रत्मेक प्रवातावको साऩेशऺक सफरता, दुफर
ि ता य
88.

भूल्माङ्कनको ऩरयणाभ।

प्राववसधक प्रवाताव भूल्माङ्कन गदाि छनौट बएको प्रवातावदाताराई
सूचना ददनु ऩने: (१) प्रसतष्ठानरे सनमभ 86 को उऩसनमभ (३)
फभोशजभको

सूचीभा

सभावेश

बएका

प्रवातावदाताराई

आसथिक

प्रवाताव खोल्ने वाथान, सभसत य सभम उल्रेख गयस सो सभसत य
सभमभा उऩशवाथत हुन सूचना ददनु ऩनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ प्रवातावदाताराई उऩशवाथत

हुन सूचना ददॊ दा यावष्डमवातयको प्रवातावको हकभा कभतीभा सात
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ददन य अन्त्तयािवष्डमवातयको प्रवातावको हकभा कभतीभा ऩन्त्र ददनको
अवसध ददनु ऩनेछ।
(३)

उत्तीणािङ्क

प्राप्त

नगने

प्रवातावदाताराई

सनजको

प्राववसधक प्रवाताव छनौट हुन नसकेको कायण खुरेको सूचना सवहत
सनजको आसथिक प्रवाताव वपताि ददनु ऩनेछ।

(४) मस सनमभावरस फभोशजभ प्रवातावदाता छनौट गदाि

कुनै प्रवातावदातारे आपूरे प्राप्त गये को अङ्क य छनौटभा ऩनि
नसकेको कायण प्रसतष्ठानसॉग भाग गये भा ऩाॉच ददनसबत्र सनजरे प्राप्त

गये को अङ्क य छनौट हुन नसकेको कायण प्रवातावदाताराई ददनु
89.

ऩनेछ।

आसथिक प्रवाताव खोल्ने: (१) भूल्माङ्कन ससभसतरे आसथिक प्रवातावको
खाभ खोल्दा प्रवातावदाता वा
खोल्नु ऩनेछ।

सनजको प्रसतसनसधको उऩशवाथसतभा

तय प्रवातावदाता वा सनजको प्रसतसनसध उऩशवाथत नबएको

कायणरे आसथिक प्रवाताव खोल्न फाधा ऩने छै न।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ आसथिक प्रवातावको खाभ

खोरे ऩसछ भूल्माङ्कन ससभसतरे प्रवातावदाताको नाभ, सनजरे प्राववसधक

प्रवातावभा प्राप्त गये को अङ्क य आसथिक प्रवातावभा प्रवाताव गये को

सेवा शुल्क ऩढे य सुनाई दे हाम फभोशजभको भुच ुल्का तमाय गनुि
ऩनेछ:–

(क) प्रवातावदाताको नाभ य ठे गाना,
(ख) प्रवाताववत सेवा शुल्क,

(ग) प्रवाताववत सेवा शुल्कभा कुनै छु ट ददन प्रवाताव
गरयएको बए सोको व्महोया,

(घ) अङ्क य अऺयका फीच सबन्नता बए सो सबन्नताको
वववयण,
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(ङ) आसथिक

प्रवातावभा

प्रवातावदाता

प्रसतसनसधको हवाताऺय बए नबएको,

वा

सनजको

(च) आसथिक प्रवातावभा कुनै कुया वा व्महोया केयभेट

गये को बए सो ठाउॉभा प्रवातावदाता वा सनजको
प्रसतसनसधरे हवाताऺय गये नगये को तथा केयभेट
गये को यकभ य व्महोया,

(छ) प्रसतष्ठानरे उऩमुि ठानेको अन्त्म आवश्मक
90.

कुयाहरु।

आसथिक प्रवातावको भूल्माङ्कन: (१) प्रवाताव सभफन्त्धी कागजातभा
अन्त्मथा उल्रे ख गरयएकोभा फाहेक आसथिक प्रवातावको भूल्माङ्कन

प्रमोजनको रासग सो प्रवातावभा भूल्म असबवृवद्ध कय फाहेक प्रचसरत

कानून फभोशजभ ऩयाभशिदाताराई राग्ने कय तथा ऩयाभशिदाताको

भ्रभण, सभफशन्त्धत कागजातको अनुफाद, प्रसतवेदन छऩाई वा शशयोबाय
खचि जवाता सोधबनाि हुने खचि सभेत सनजको सेवा शुल्कभा
सभावेश गरयएको भासननेछ।

(२) भूल्माङ्कन ससभसतरे प्रत्मेक प्रवातावदाताको आसथिक

प्रवातावको भूल्माङ्कन गदाि प्रवातावभा कुनै अङ्क गशणतीम त्रुवट
ऩाइएभा प्रसतष्ठानरे त्मवातो त्रुवट सच्माउन ससनेछ य त्मसयस त्रुवट
सच्माउॉदा एकाइ दय य कूर यकभभा सबन्नता बएभा एकाइ दय

भान्त्म हुनेछ य सोहस दय फभोशजभ कूर यकभ सच्माउनु ऩनेछ।
त्मसयस

त्रुवट

सच्माइएको

प्रवातावदाताराई ददनु ऩनेछ।

बएभा

सोको

जानकायस

सभफशन्त्धत

(३) प्रवातावदातारे आसथिक प्रवातावभा उल्रेख गये को

यकभ अङ्क य अऺयभा पयक ऩये भा अऺयभा रे शखएको यकभ भान्त्म
हुनेछ।
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(४) प्रवाताववत कफोर अॊकभा प्रवातावदातारे कुनै छु ट

ददन प्रवाताव गरयएको कुया आसथिक प्रवाताव खोरेको भुच ुल्काभा
उल्रेख बएको बए भूल्माङ्कन ससभसतरे त्मसयस छु ट ददन प्रवाताव
गरयएको यकभ सभामोजन गनुि ऩनेछ।

(५) उऩसनमभ (२), (३) य (४) फभोशजभको भूल्माङ्कन

ऩसछ सफै प्रवातावदाताको कामभ हुन आएको कफोर अङ्कको सूची
91.

तमाय गनुि ऩनेछ।

प्रवाताव अवावीकृत गने, खरयद कायफाहस यद्द गने तथा प्रवातावदाताको
छनौट: (१) भूल्माङ्कन ससभसतरे गये को ऩयसऺणको वववातृत ववश्लेषण
सवहतको प्रसतवेदन तमाय गयस प्रवाताव खोरे को सभसतरे ऩन्त्र
ददनसबत्रभा प्रसतष्ठनभा ऩेश गनुि ऩनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको प्रसतवेदनभा भूल्माङ्कन

ससभसतरे दे हामका कुया खुराउनु ऩनेछ:–

(क) आवेदकको नाभ य ठे गाना,

(ख) आवेदकको मोग्मताको प्रत्मेक आधाय ऩुवष्ट गने
कागजात,

(ग) तासरका आवश्मक बए त्मवातो तासरका,

ु
(घ) सॊ मि
उऩिभको रुऩभा प्रवाताव ऩेश गरयएको

ु उऩिभ सभफन्त्धी कागजात ऩूणि बए
बए सॊ मि
वा

नबएको

य

त्मवातो

उऩिभको

साझेदायको वहवासा य दावमत्व,

प्रत्मेक

(ङ) भारसाभान वा सनभािण कामिको छु ट्टा छु ट्टै सभूह
वा प्माकेज फनाई खरयद गनुि ऩने बएभा त्मवातो

सभूह य प्माकेजको ऩयसऺण गनि अऩनाइएको
प्रविमा तथा त्मवातो सभूह य प्माकेजको खरयद
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कायफाहसभा बाग सरनको रासग छनौट बएका
आवेदक,

ु ो कायण।
(च) आवेदक छनौट हुन ु वा नहुनक

(३) प्रवातावको छनौट गनि गुणवातय य रागत ववसध

अऩनाइएको बएभा भूल्माङ्कन ससभसतरे दे हाम फभोशजभ प्राववसधक य

आसथिक प्रवातावको भूल्माङ्कन गयस सपर प्रवातावदाताको छनौट गनुि
ऩनेछ्–

(क) भूल्माङ्कन

प्रवातावको

गरयने

प्रवातावदाताको

प्राप्ताॊकराई

प्राववसधक

प्राववसधक

प्रवातावको

रासग छु ट्याइएको अङ्क बायरे गुणन गयस प्राप्त
गुणनपरराई एक समरे बाग गदाि आउने
बागपरको

अङ्क

प्राप्ताॊक हुनेछ।

प्राववसधक

प्रवातावको

खुद

(ख) प्राववसधक प्रवातावको भूल्माङ्कनफाट सपर बएका
प्रवातावहरुभध्मे सफैबन्त्दा घटस कफोर अङ्कराई
आसथिक प्रवातावको रासग छु ट्याइएको अङ्कबायरे

गुणन गयस प्राप्त गुणनपरराई भूल्माङ्कन गरयने

प्रवातावदाताको कफोर अङ्करे बाग गदाि आउने
बागपरको

अङ्क

प्राप्ताॊक हुनेछ।

आसथिक

प्रवातावको

खुद

(ग) प्राववसधक प्रवाताव य आसथिक प्रवातावको खुद

ु
प्राप्ताॊक जोडी सॊ मि
भूल्माङ्कन गदाि सफै बन्त्दा

ॉ ा
फढस अङ्क ऩाउने प्रवातावदाता सपर हुने हुद
सनजराई छनौट गनुि ऩनेछ।
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उदाहयण: (१) प्राववसधक प्रवातावराई छु ट्याइएको कुर अङ्क
बाय = ८० सनधािरयत उतीणािङ्क ल्माउने क, ख य ग प्रवातावदातारे
प्राववसधक प्रवातावभा ऩाएको अङ्क्–
क = ९०
ख = ८५
ग = ८०

उऩमुि
ि
अङ्कको आधायभा प्राववसधक प्रवातावभा ऩाउने अङ्क गणना
गने तरयका्–

क = ९०X ८० = ७२
१००

ख = ८५ X ८० = ६८
१००

ग = ८० X ८० = ६४
१००

(२) आसथिक प्रवातावराई छु ट्याइएको अङ्क बाय = २०

प्राववसधक प्रवातावभा उत्तीणि बएका क, ख य ग प्रवातावदातारे
आसथिक प्रवातावभा कफोर गये को यकभ:–
क = ४, ५०,०००।–
ख = ४, ३०,०००।–
ग = ४, २०,०००।–

तसथि सफैबन्त्दा घटस कफोर गये को यकभ = ४,२०,०००।–

उऩमुि
ि अङ्कको आधायभा आसथिक प्रवातावभा ऩाउने अङ्क गणना गने
तरयका्–

क = ४,२०,००० X २० = १८.६६
४,५०,०००
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ख = ४,२०,००० X २० = १९.५३
४,३०,०००

ग = ४,२०,००० X २० = २०.००
४,२०,०००

ु
(३) प्राववसधक प्रवाताव य आसथिक प्रवातावको सॊ मि
भूल्माङ्कनफाट
ऩाउने कुर अङ्क वववयण:–
प्रवातवादाता

प्राववसधक

आसथिक

प्रवातावको

प्रवातावको

खुद

खुद प्राप्ताङ्क

कुर अङ्क

कैवपमत

प्राप्ताङ्क
क

72

18.66

90.66

सफै

बन्त्दा फढस

कुर अङ्क ऩाउने
प्रवातावदाता "क"
छनौट गनुि ऩने।

ख

68

19.53

87.53

ग

64

20.00

84

(४) प्रवातावको छनौट गनि गुणवातय ववसध अऩनाइएको

बएभा भूल्माङ्कन ससभसतरे प्राववसधक प्रवातावभा उच्चतभ अङ्क प्राप्त
गने प्रवातावदाताको भात्र छनौट गनुि ऩनेछ।
(५)

प्रवातावको

छनौट

गनि

सनशित

फजेट

ववसध

अऩनाइएको बएभा भूल्माङ्कन ससभसतरे त्मवातो फजेटको सीभाबन्त्दा
फढस रागत बएको प्रवाताव यद्द गनेछ य त्मवातो फजेटको सीभासबत्र

ऩयस प्राववसधक प्रवातावभा उच्चतभ अङ्क प्राप्त गने प्रवातावदाताको
प्रवाताव छनौट गनुि ऩनेछ।

(६) प्रवातावको छनौट गनि न्त्मून रागत ववसध अऩनाइएको

बएभा भूल्माङ्कन ससभसतरे प्राववसधक प्रवातावभा सपर हुन सनधािरयत
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न्त्मूनतभ अङ्क प्राप्त गने प्रवातावदाताभध्मे सफैबन्त्दा कभ रागत
बएको प्रवातावदाताको प्रवाताव छनौट गनुि ऩनेछ ।

ॉ
(७) मस सनमभ फभोशजभ छनौट बएको प्रवातावदातासग

वाताि गनुि ऩने बएभा प्रसतष्ठानरे प्रवाताव छनौट बएको सात
ददनसबत्र त्मवातो प्रवातावदाताराई सभसत, सभम य वाथान खोरस वाताि
गनि आउन सूचना ददनु ऩनेछ।
रासग

(८) उऩसनमभ (७) फभोशजभ प्रवातावदाताराई वातािको

फोराउॉदा

यावष्डम

वातयको

प्रवाताव

बए

सात

ददन

अन्त्तयािवष्डम वातयको प्रवाताव बए ऩन्त्र ददनको भमाद ददनु ऩनेछ।

य

(९) खरयद सभझौता गने ऩयाभशिदातारे सभझौता गये को

तीस ददन सबत्र सभझौताको कूर यकभ सभेट्ने गयस प्रसतष्ठानराई

सन:शति बुिानी हुने ऩेशागत दावमत्व फीभा (प्रोपेसनर रामसफसरटस
इन्त्सोये न्त्स) ऩेश गनुि ऩनेछ।
(१०)

ऩयाभशिदातारे

मस

उऩसनमभ

सनमभावरस
(९)

फभोशजभ

फभोशजभको

सभझौता

भमादसबत्र

गने

ऩेशागत

दावमत्व फीभा दाशखरा नगये भा प्रसतष्ठानरे त्मवातो खरयद सभझौताको
अन्त्त्म गयस सनजराई कारो सूचीभा याख्न सभफशन्त्धत सनकामभा
92.

ससपारयस गनुि ऩनेछ।

ऩयाभशि सेवा सभफन्त्धी प्रवाताव वावीकृत गने असधकायस तथा खरयद
सभझौता: (१) सनमभ 25 य सनमभ 49 को खण्ड (ज) को

अववाथाभा फाहेक प्रसतष्ठानरे खरयद कायफाहसभा फोरऩत्रदाताराई
सनजको यावष्डमताको आधायभा बेदबाव गनुि हुॉदैन।

(२) फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजात फभोशजभ आवश्मक ऩने

कुनै सरखत फोरऩत्रदातारे प्राप्त गनि नसकेको अववाथाभा सनजरे

ऩेश गये को त्मवातो सरखत सयहको अन्त्म सरखतराई सभफशन्त्धत
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प्रसतष्ठानरे भान्त्मता ददनु ऩनेछ।दे हामको ऩयाभशि सभफन्त्धी प्रवाताव
वावीकृत गने असधकाय दे हामका असधकायसराई हुनेछ:

(क) दश राख रूऩैमाॉसभभको प्रसतष्ठानको हकभा
यशजष्डाय य सो अन्त्तगितको सनकाम बए
प्रभुख,

सोको

(ख) ऩचास राख रूऩैमाॉसभभको यशजष्डाय,

(ग) तीन कयोड रूऩैमाॉसभभको उऩकुरऩसत,
(घ) तीन

कयोड

ऩरयषद्।

रूऩैमाॉबन्त्दा

फढसको

कामिकायस

(३) प्रसतष्ठानको कुनै प्रभुखरे उऩसनमभ (२) फभोशजभ

ऩयाभशि सेवा सभफन्त्धी प्रवाताव वावीकृत गनि नसभल्ने बएभा एक तह
93.

भासथको असधकायसफाट वावीकृत गयाउनु ऩनेछ ।

सोझै वातािफाट खरयद गनि ससने: (१) प्रसतष्ठानराई उऩमोगी य
आवश्मक ऩने, तासरभ, गोष्ठी य सेसभनाय जवाता ववषमभा भात्र सेवा

सरनु ऩये भा ऩाॉच राख रुऩैमाॉसभभको ऩयाभशि सेवाभा प्रसतष्ठानको
असधकाय प्राप्त असधकायस आपैंरे य सोबन्त्दा भासथ फीस राख
रुऩैमाॉसभभको हकभा प्रसतष्ठानको कामिकायस ऩरयषद्फाट वावीकृसत
सरई सोझै वातािफाट खरयद गनि सवकनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको कामिको रासग कामिकायस

ऩरयषद्को वावीकृसत सरई फीस राख रुऩैमाॉसभभको ऩयाभशि सेवा
खरयद गनुि ऩने अववाथाभा कभतीभा तीन वटा प्रवाताव प्राप्त गयस
सफैबन्त्दा उऩमोगी य कभ भूल्म प्रवाताव गनेसॉग गुणवातय य
भूल्मराई सभेत मवकन गनि सोझै वाताि गयस खरयद गनुि ऩनेछ।
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ऩरयच्छे द-7
खरयद सभफन्त्धी अन्त्म व्मववाथा
94.

ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र सभफन्त्धी व्मववाथा: (१) प्रसतष्ठानरे वावीकृत
कामििभ य खरयद मोजना अनुसाय फीस राख रूऩैमाॉसभभ रागत

अनुभान बएको भारसाभान, सनभािण कामि वा जुनसुकै सेवा
ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र आह्वान गयस खरयद गनि ससनेछ।

(२) मस सनमभावरसभा अन्त्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको

बए ताऩसन ऩचास राख रूऩैमाॉसभभको एससये , इससजी, औषसधजन्त्म

भारसाभान, योगको सनदान तथा उऩचायको रासग प्रमोग हुने
वावावा म सभफन्त्धी उऩकयणहरू खरयद गदाि ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र
आह्वान गयस खरयद गनि सवकनेछ।
(३)

ससरफन्त्दस

दयबाउऩत्रको

पायाभभा

प्रसतष्ठानरे

ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र भाग गनुि अशघ खरयद गनुि ऩने भारसाभान,
सनभािण कामि वा अन्त्म सेवाको वाऩेशशवपकेशन, गुणवातय, ऩरयणाभ,

आऩूसतिका शतिहरु, आवश्मक कुयाको असतरयि दे हामका कुया
उल्रेख गनुि ऩनेछ्–

(क) आऩूसति गनुि ऩने भारसाभान, सभऩन्न गनुि ऩने
सनभािण

वववयण,

कामि

वा

प्रदान

गनुि ऩने

सेवाको

(ख) ससरफन्त्दस दयबाउऩत्रदाताको मोग्मता (सनभािण
खरयद फाहेक)

(ग) कामिसभऩादन जभानत आवश्मक ऩने बए सो
कुया,

(घ) ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र भान्त्म यहने अवसध,
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(ङ) ससरफन्त्दस

दयबाउऩत्र

पायाभभा

दयबाउऩत्रदातारे यसतऩूवक
ि सहसछाऩ गये को हुन ु
ऩने कुया,

(च) ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र भूल्माङ्कन गने तरयका,

(छ) भारसाभानको हकभा वाये न्त्टस सभफन्त्धी दावमत्व
य

सनभािण

कामिको

हकभा

त्रुवट

अवसधसभभको दावमत्व।

सच्माउने

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभ पायाभ तमाय बएऩसछ

प्रसतष्ठानरे

ससरफन्त्दस

दयबाउऩत्र

भाग

गदाि

यावष्डमवातयको

सभाचायऩत्रभा कभतीभा ऩन्त्र ददनको सूचना प्रकाशन गनुि ऩनेछ य
त्मवातो सूचनाभा दे हामका कुया उल्रेख गनुि ऩनेछ्-

(क) ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र पायाभ ऩाइने वाथान य सो
वाऩत राग्ने दवातुय,

(ख) जभानत आवश्मक ऩने बए सोको वकससभ,
यकभ य सभमावसध,

(ग) ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र ऩठाउने तरयका,

(घ) ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र ऩठाउनु ऩने कामािरम वा
असधकायसको नाभ य ठे गाना,

(ङ) ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र दाशखरा गनुि ऩने अशन्त्तभ
सभसत य सभम,

(च) ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र खोल्ने सभसत, सभम य
वाथान,

(४)

तीनबन्त्दा

(छ) अन्त्म आवश्मक कुयाहरु।
उऩसनमभ

कभ

(३)

ससरफन्त्दस

फभोशजभ

दयबाउऩत्र
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सूचना

ऩेश

हुन

प्रकाशन

आएभा

गदाि

वा
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दयबाउऩत्र ऩेश नै नबएभा सो सभफन्त्धभा कुनै कुया उल्रे ख नगयस
सोहस उऩसनमभ फभोशजभ दोस्रो ऩटक सूचना प्रकाशन गनुि ऩनेछ।

(५) उऩसनमभ (४) फभोशजभ दोस्रो ऩटक सूचना प्रकाशन

गदाि ऩसन आवश्मक सॊ ्माभा ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र ऩेश हुन

नआएभा ऩेश हुन आएका दयबाउऩत्र भध्मेफाट दयबाउऩत्र वावीकृत
गनि फाधा ऩने छै न।

(६) ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र ऩेश गनि इच्छु क व्मशि, पभि,

सॊ वाथा

वा

दयबाउऩत्रको

कभऩनीरे
पायाभ

एक

खरयद

हजाय
गयस

दयबाउऩत्र ऩेश गनुि ऩनेछ।

रुऩैंमाॉ

सोहस

सतयस

पायाभभा

प्रसतष्ठानफाट

ससरफन्त्दस

(७) उऩसनमभ (६) फभोशजभको दयबाउऩत्रको पायाभभा

सभफशन्त्धत प्रसतष्ठानको यशजष्डाय वा भातहत सनकामको प्रभुखको
दवातखत बई छाऩ रागेको हुन ु ऩनेछ।

(८) प्रसतष्ठानरे ससरफन्त्दस दयबाउऩत्रको जभानत भाग

गदाि वावीकृत रागत अनुभान यकभको तीन प्रसतशत यकभको
सीभासबत्र यहस सनशित यकभ तोकी ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र भागको

सूचनाभा जभानत यकभ उल्रे ख गनुि ऩनेछ।मवातो जभानत यकभ
नगद वा वाशणज्म फैंकफाट ऩचहत्तय ददनको भान्त्म अवसध यहने
गयस

जायस

बएको

फैंक

जभानत

(फैंक

ग्माये न्त्टस)

ससरफन्त्दस

दयबाउऩत्र ददने व्मशि, पभि, कभऩनी वा सॊ वाथारे ससरफन्त्दस दयबाउ
ऩत्रसाथ ऩेश गनुि ऩनेछ।
(९)

ददनको हुनछ
े ।

ससरफन्त्दस

दयबाउऩत्रको

भान्त्म

अवसध

ऩैंतारसस

(१०) ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र ऩेश गने अशन्त्तभ सभम

सवकएको
सूचनाभा

रगतै

प्रसतष्ठानरे

तोवकएको

ससरफन्त्दस

वाथानभा
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दयबाउऩत्र
बएसभभ

आह्वानको

ससरफन्त्दस
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दयबाउऩत्रदाता

वा

सनजको

प्रसतसनसधको

दयबाउऩत्र पायाभ खोल्नु ऩनेछ।
(११)

भूल्माङ्कन

ऩयसऺण य भूल्माङ्कन गनेछ।

ससभसतरे

योहवयभा

ससरफन्त्दस

ससरफन्त्दस

दयबाउऩत्रको

(१२) ऩवहरो ऩटकको सूचना फभोशजभ ऩेश बएका

दयबाउऩत्र भध्मे न्त्मूनतभ तीन वटा दयबाउऩत्र सायबूत रुऩभा
प्रबावग्राहस हुने अववाथाभा भात्र सफैबन्त्दा कभ कफोर अङ्क यहेको
दयबाउऩत्र वावीकृसतका रासग भूल्माङ्कन ससभसतरे
ऩनेछ।

छनौट गनुि

(१३) उऩसनमभ (1०) फभोशजभ ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र

खोरेको सभसतफाट ऩन्त्र ददनसबत्र प्रसतष्ठानरे ससरफन्त्दस दयबाउऩत्रभा

उल्रेशखत शतिहरु ऩूया गयस रागत अनुभानसबत्र ऩये का न्त्मूनतभ
भुल्मावङ्कत ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र वावीकृत गनुि ऩनेछ य सोको
जानकायस सफै ससरफन्त्दस दयबाउऩत्रदाताराई ददनु ऩनेछ।
वावीकृत

(१४) उऩसनमभ (१३) फभोशजभ ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र
बएको

सात

ददनसबत्र

प्रसतष्ठानरे

सभफशन्त्धत

दयबाउऩत्रदाताराई खरयद सभझौता गनि आउन सूचना ददनु ऩनेछ।

(१५) उऩसनमभ (१४) फभोशजभको सूचना प्राप्त गने

ससरवन्त्दस

दयबाउऩत्रदातारे

सो

सूचना

ऩाएको

सभसतरे

सात

उऩसनमभ

(८)

ददनसबत्र सनमभ 107 फभोशजभको कामि सभऩादन जभानत ऩेश
गयस खरयद सभझौता गनुि ऩनेछ।
(१६)

ससरफन्त्दस

दयबाउऩत्रदातारे

फभोशजभ याखेको जभानत दे हामको अववाथाभा जपत हुनछ
े :–
(क) छनौट

बएको

ससरफन्त्दस

खरयद सभझौता नगये भा,
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(ख) ससरफन्त्दस

दयबाउऩत्र

कामिसभऩादन

पायाभभा

जभानत

खरयद

भमादसबत्र ददन नसकेभा,

(ग) दे हाम

गये भा:-

फभोशजभको

उशल्रशखत

सभझौता

आचयण

ववऩयसत

गने

काभ

(1) प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩभा अनुशचत
प्ररोबन ददन वा सोको प्रवाताव गनि,

(2) त म फङ्ग्माई वा झुसमाई ऩेश गनि,

(3) भ्रष्टाचायजन्त्म वा जारसाजीऩूणि कामि
गनि वा त्मवातो कामिभा सॊ रग्न हुन,

(4) फोरऩत्र वा प्रवाताव

सभफन्त्धी काभ

कायफाहसभा कुनै वकससभरे सॊ रग्न हुने
अन्त्म

प्रसतवाऩधॉ

प्रवातावदाताको
गनि,

(5) खरयद

धभकी

जीउ

गने

ददने

कामि गनि,

वा

सहबासगताभा हवातऺेऩ

कायफाहसभा

व्मशिको
नोससान

फोरऩत्रदाता

ज्मान

प्रत्मऺ

कामि वा

सॊ रग्न
वा

वा

कुनै

सभऩशत्त

अप्रत्मऺ

कयकाऩजन्त्म

(6) फोरऩत्रदाताहरु वा प्रवातावदाताहरुफीच
खरयद सभफन्त्धी काभ फाॉडपाॉड गने वा

फोरऩत्र वा प्रवातावको भूल्म कृसत्रभ वा

अप्रसतवाऩधॉ तरयकारे कामभ गने वा
अन्त्म

खुल्रा
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राबफाट वशञ्चत गने उद्देश्मरे फोरऩत्र
वा प्रवाताव ऩेश गनुब
ि न्त्दा अशघ वा ऩसछ

सभरे भतो गनि वा गुटफन्त्दसभा सॊ रग्न
हुन,

(7) फोरऩत्र वा प्रवाताव खोरे को सभमदे शख

फोरऩत्र वा प्रवाताव वावीकृसतको सूचना
नददॉदासभभको
प्रवातावका

अवसधभा

सभफन्त्धभा

फोरऩत्र

प्रबाव

वा

ऩाने

उद्देश्मरे प्रसतष्ठानसॉग सभऩकि गनि वा
फोरऩत्रको ऩयसऺण य भूल्माङ्कनभा वा
प्रवातावको भूल्माङ्कनभा कुनै वकससभरे
95.

प्रबाव ऩाने कामि गनि।

सोझै खरयद सभफन्त्धी व्मववाथा: (१) मस सनमभभा अन्त्मत्र जुनसुकै
कुया रे शखएको बए ताऩसन दे हामको अववाथाभा भारसाभान वा
ऩयाभशि सेवा वा अन्त्म सेवा सोझै खरयद गनि वा सनभािण कामि सोझै
गयाउन सवकनेछ:–

(क) ऩाॉच राख रुऩैमाॉसभभ रागत अनुभान बएको
सनभािण कामि, भारसाभान वा ऩयाभशि सेवा,

(ख) खरयद सभफन्त्धी शतिहरु ऩूया गने प्राववसधक
दऺता वा ऺभता एउटा भात्र आऩूसतिकताि वा
सनभािण

व्मवसामी

सेवाप्रदामकसॉग बएभा,

वा

ऩयाभशिदाता

वा

(ग) खरयद गरयने भारसाभान आऩूसति गने असधकाय
एउटा भात्र आऩूसतिकतािसॉग बएको य अन्त्म
उऩमुि ववकल्ऩ नबएभा,
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(घ) भौजुदा

भारसाभान

वा

सेवा

वा

जसडत

ू ािको प्रसतवाथाऩन वा वववाताय
सॊ मन्त्त्रको ऩाटिऩज
गनि आऩूसतिकताि वा ऩयाभशिदाता वा सेवाप्रदामक

ऩरयवतिन गये भा प्रसतष्ठानभा यहेको भारसाभान

वा सेवाहरु प्रसतवाथाऩन वा वववाताय गनि नसवकने
कुया प्रभाशणत बई साववकको आऩूसतिकताि वा
ऩयाभशिदाता

वा

सीभासबत्रको

सेवाप्रदामकफाट

प्रोप्राइटयस

वावरुऩको

भारसाभान वा सेवा खरयद गनुि ऩये भा,

तोवकएको
असतरयि

(ङ) प्रसतष्ठानरे अको सनकाम वा सॊ वाथासॉग कुनै
खरयद गनुि ऩये भा,

(च) अन्त्तयािवष्डम

अन्त्तय

सयकायस

सॊ वाथासॉग

सो

सॊ वाथारे तोकेको दयये टभा भारसाभान वा सेवा
खरयद गनुि ऩये भा,

(छ) ववशेष ऩरयशवाथसतभा खरयद गनुि ऩये भा,
ु ान
(ज) ऩूवािनभ

सभझौताभा

गनि

नसवकएको

सभावेश

कायणरे

नबएको

य

शुरु

शुरु

सभझौताफाट अरग गयस सभऩन्न गनि प्राववसधक

वा आसथिक कायणरे कदठनाई हुने बई तोवकए
फभोशजभको सीभासबत्रको अत्मावश्मक सनभािण

कामि, भारसाभान, ऩयाभशि सेवा वा अन्त्म सेवा
खरयद गनुि ऩये भा, वा

(झ) सभफशन्त्धत काभको रासग कुनै ववशशष्ट (मुसनक)
मोग्मता

तत्कार

बएको

खास

आवश्मकता

106

ऩयाभशिदाताको

बएभा

वा

सेवा

साववकको

खण्ड ४) सङ््मा १८ प्रदे श याजऩत्र बाग २ सभसत २०७७।०८।१८

ऩयाभशिदाताफाट नै सेवा सरनु ऩने अऩरयहामि
कायण बएभा।

(२) मस सनमभावरसभा अन्त्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको

बए ताऩसन फीस राख रूऩैमाॉसभभको औषसधजन्त्म भारसाभान वा

नेऩारभा उत्ऩाददत ऩन्त्र राख रूऩैमाॉसभभको भारसाभान त्मवातो
भारसाभानको

उत्ऩादकरे

यावष्डमवातयको

सभाचायऩत्रभा

सूचना

प्रकाशन गयस तोकेको सफिी भूल्मभा सोझै खरयद गनि सवकनेछ।

मसयस सौझै खरयद गदाि उऩरब्ध बएसभभ नेऩार गुणवातय शचन्त्ह
प्राप्त भारसाभान खरयद गनुि ऩनेछ।

तय कुनै औषसधजन्त्म भारसाभान उत्ऩादन गने ववश्व

वावावा म सङ्गठनफाट ऩूवम
ि ोग्मता प्राप्त एकभात्र औषसध उत्ऩादक

कभऩनी बएकोभा त्मवातो उत्ऩादकफाट खरयद गनुि ऩदाि सोझै वाताि
गयस

जसतसुकै

रूऩैमाॉसभभको

भारसाभान खरयद गनि सवकनेछ।

बए

ऩसन

त्मवातो

औषसधजन्त्म

(३) उऩसनमभ (१) य (२) भा जुनसुकै कुया रे शखएको

बए ताऩसन एक आसथिक वषिभा एकै ऩटक वा ऩटक–ऩटक गयस
सो उऩसनमभहरुभा उशल्रशखत सीभाबन्त्दा फढस यकभको एउटै
व्मशि, पभि, कभऩनी वा सॊ वाथाफाट सोझै खरयद गनि सवकने छै न।
(४)

उऩसनमभ

(१)

फभोशजभको

खरयदको

सॊ यचनात्भक वा इकाई दय सभझौता गयस गनि सवकनेछ।

हकभा

(५) उऩसनमभ (१) को खण्ड (ग) फभोशजभ आऩूसत गने

असधकाय एउटा भात्र आऩूसतिकतािसॉग बएको अववाथाभा त्मवाता

प्रोप्राइटयस भारसाभान वा औषसधजन्त्म भारसाभान सो आऩूसतिकताि
वा सनजका आसधकारयक सफिेता वा आसधकारयक एजेन्त्ट भापित
खरयद गनि सवकनेछ।
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ताऩसन

(६) उऩसनमभ (५) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए
प्रसतष्ठानराई

आवश्मक

ऩने

भारसाभानको

उत्ऩादक

नेऩारभा एउटा भात्र बएको य अन्त्म उऩमुि ववकल्ऩ नबएभा
कामिकायस ऩरयषद्रे सोहस व्महोया असबरे ख गयस उत्ऩादकसॉग सोझै
खरयद गनि सवकनेछ।

(७) उऩसनमभ (२) य (६) फभोशजभ उत्ऩादकफाट सोझै

खरयद गदाि दे हामका शतिहरु ऩूया गये को उत्ऩादकफाट गनुि ऩनेछ्–

(क) त्मवातो उत्ऩादकरे आफ्नो उत्ऩादनको खुद्रा

तथा सडरय सफिी भूल्म सूची यावष्डमवातयको
सभाचायऩत्रभा प्रकाशन गये को,

(ख) त्मवातो उत्ऩादकरे

वाथानीम

सडरयराई ददए

सयहको छु ट खरयद गने प्रसतष्ठानराई ददएको।

(८) साविजसनक खरयद अनुगभन कामािरमरे उऩसनमभ

(६) फभोशजभ खरयद बएको अववाथाभा त्मवातो खरयदसॉग सभफशन्त्धत
उद्योगको उत्ऩादन रागतको ऩयसऺण गनि वा गयाउन ससनेछ।
त्मसयस ऩयसऺण गदाि रागत अवावाबाववक बएको ऩाइएभा त्मवातो
उद्योगराई कारो सूचीभा याख्न सवकनेछ।

(९) मस सनमभावरसभा अन्त्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको

बए ताऩसन नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयस
वावदे शी घये र ु उद्योग बनी तोवकददएको घये र ु उद्योगफाट उत्ऩाददत

ऩच्चीस राख रूऩैमाॉसभभको भारसाभान प्रसतष्ठानरे त्मवातो घये र ु
उद्योगसॉग खरयद सभझौता गयस सोझै खरयद गनि ससनेछ।
सोझै

(10) प्रसतष्ठानरे एक राख रुऩैमाॉ बन्त्दा फढस यकभको

खरयद

गदाि

भौजुदा

सूचीभा

यहेका

कभतीभा

तीनवटा

आऩूसतिकताि, सनभािण व्मवसामी, ऩयाभशिदाता वा सेवाप्रदामकफाट
सरशखत रुऩभा दयबाउऩत्र वा प्रवाताव भाग गयस खरयद गनुि ऩनेछ।
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(11)

उऩसनमभ

(१)

को

खण्ड

(घ)

फभोशजभको

प्रोऩाइटयस भारसाभान सोझै खरयद गदाि साववक सभझौता भूल्मको
तीस प्रसतशत भूल्मसभभ खरयद गनि सवकनेछ।

(12) प्रसतष्ठानरे अको कुनै प्रसतष्ठानफाट उत्ऩाददत वा

ववतरयत कुनै भारसाभान वा सेवा खरयद गनुि ऩये भा त्मवातो

भारसाभान वा सेवा उत्ऩादन वा ववतयण गने प्रसतष्ठानको यशजष्डाय
वा भातहतको सनकामको प्रभुखफाट सनधािरयत सफिी भूल्मभा सोझै
खरयद गनि ससनेछ।

(13) प्रसतष्ठानरे कुनै अन्त्तयाियावष्डम अन्त्तयसयकायस सॊ वाथा

ु को सयकाय वा त्मवातो भुरक
ु को प्रसतष्ठानसॉग कुनै
वा ववदे शी भुरक

भारसाभान खरयद गनुि ऩदाि त्मवातो सॊ वाथा, सयकाय वा सनकामफाट
सनधािरयत सफिी भूल्मभा सोझै खरयद गनि ससनेछ।

(14) मस सनमभभा अन्त्मत्र जुनसुकै कुया रे शखएको बए

ताऩसन प्रसतष्ठानरे उऩसनमभ (६) य (७) फभोशजभ खरयद गनुि ऩदाि
कुनै जभानत भाग गनुि ऩने छै न।

(15) उऩसनमभ (१) को खण्ड (क) य (ज) को

अववाथाभा

फाहेक

अन्त्म

खण्डको

अववाथाभा

गरयएको

सोझै

खरयदको हकभा प्रसतष्ठानरे त्मवातो खरयदको प्रकृसत, कायण य

आधाय सवहत सनभािण व्मवसामी, आऩूसतिकताि, ऩयाभशिदाता वा सेवा

प्रदामकको नाभ खुराई साविजसनक रुऩभा सूचना प्रकाशन गनुि
ऩनेछ।

(16) उऩसनमभ (१) को खण्ड (घ) को अववाथाभा

खरयद गनि कामिकायस ऩरयषद्को वावीकृसत सरनु ऩनेछ।

(17) मस सनमभभा अन्त्मत्र जुनसुकै कुया रे शखएको बए

ताऩसन उऩसनमभ (१) को खण्ड (ख), (ज) य (झ) फभोशजभ खरयद
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गदाि प्रसतष्ठानरे कामिकायस ऩरयषद्रे खरयद गयस अनुभोदनको रासग
96.

सबाभा ऩेश गनुि ऩनेछ।

सोझै खरयद गनुि अशघ मवकन गनुि ऩने कुया: (१) प्रसतष्ठानरे सोझै
खरयद गनुि अशघ दे हामका कुया मवकन गनुि ऩनेछ:–

(क) खरयद गनुि ऩने भारसाभान बण्डायभा भौज्दात
बए वा नबएको,

(ख) प्रवाताववत

ऩयाभशिदाता
सभझौता

सनभािण
वा

व्मवसामी,

सेवा

फभोशजभको

आऩूसतिकताि,

प्रदामकसॉग

कामि

सभऩादन

आवश्मक मोग्मता बए वा नबएको,

(ग) प्रवाताववत

सनभािण

व्मवसामी,

ऩयाभशिदाता वा सेवा प्रदामकरे
भाग

फभोशजभ

सनकामरे

ऩेश

गये को

खरयद

गनि

आऩूसतिकताि,

प्रसतष्ठानको

प्रवाताव

त्मवातो

सनधाियण गये को वाऩेससवपकेशन वा

प्राववसधक गुणवातय फभोशजभको बए वा नबएको,
य

(घ) प्रवाताववत

सनभािण

व्मवसामी,

आऩूसतिकताि,

ऩयाभशिदाता वा अन्त्म सेवा प्रदामकफाट प्रवाताव
गरयएको भूल्म उशचत बए वा नबएको।

(२) उऩसनमभ (१) को खण्ड (घ) फभोशजभको भूल्म

उशचत बए नबएको कुया मवकन गनि प्रसतष्ठानरे फजाय अध्ममन,
ऩूव ि खरयद भूल्म,
प्रवाताववत

रागत अनुभानका आधायभा दय ववश्लेषण गयस

सनभािण व्मवसामी, आऩूसतिकताि, ऩयाभशिदाता वा अन्त्म

सेवा प्रदामकसॉग वाताि गनि ससनेछ।

(३) सनमभ 95 फभोशजभ सोझै खरयद गनुि ऩदाि प्रसतष्ठानरे

आफ्नो आवश्मकता य गुणवातय, ऩरयभाण, आऩूसतिको शति य सभम
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सभफन्त्धी ववशेष कुयाको तोवकए फभोशजभ सरशखत वववयण तमाय

गयस सरशखत दयये ट वा प्रवाताव एकभात्र आऩूसतिकताि वा सनभािण
व्मवसामी वा ऩयाभशिदाता वा सेवा प्रदामकहरुसॉग भाग गयस
आवश्मकता अनुसाय वातािबाया वा ऩत्राचायको भाध्मभफाट सभेत
97.

गनि सवकनेछ।
प्रसतमोसगता

गयाई

आवकिटे सचयर,

सडजाइन

सॊ यचनात्भक

खरयद

गनि

(वारसचयर)

ससने:

तथा

प्रसतष्ठानरे

बवन

सनभािण

रगामत अन्त्म ववषमको सडजाइन खरयद गनुि ऩदाि त्मवातो सडजाइन

सभफन्त्धी वववातृत वववयण सवहतको कागजात तमाय गयस त्मवातो

कागजात अनुरुऩ सडजाइन प्रसतमोसगता गयाई उऩमुि सडजाइन
98.

खरयद गनि ससनेछ।

खरयद सभफन्त्धी अन्त्म व्मववाथा: नेऩार य दातृ ऩऺफीच बएको
सभझौता फभोशजभ सो ऩऺको खरयद सनदे शशका (प्रोसमोयभेन्त्ट
गाइडराइन)

अनुरुऩ

खरयद

गनुि

ऩनेछ।खरयद

सनदे शशका

(प्रोसमोयभेन्त्ट गाइडराइन) भा उल्रेख नबएका कुयाहरूको हकभा
मस सनमभावरस फभोशजभ हुनछ
े ।

ऩरयच्छे द-8

याशन खरयद, घय जग्गा बाडाभा सरने तथा सेवा कयायभा सरने सभफन्त्धी
99.

व्मववाथा

रागत अनुभानको तमायस य वावीकृसत: (१) प्रसतष्ठानको रासग याशन

व्मववाथा गनुि ऩने बएभा सभफशन्त्धत प्रभुखरे आफ्नो सनकामको
सनशभत वावीकृत याशन दयवन्त्दस अनुसाय प्रत्मेक वषिको बाद्र

भसान्त्तसबत्र नेऩार याष्ड फैंकफाट प्रकाशशत हुने सभफशन्त्धत ऺेत्रको
उऩबोिा भूल्म सूची, कृवष उऩजको भूल्म सनधाियण गने सयकायस

सनकामरे प्रकाशशत गये को भूल्म सूची, सडक सुववधा, वाथानीम फजाय
दय तथा गत वषिको खरयद सभझौता दयये ट तथा साविजसनक खरयद
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अनुगभन कामािरमफाट कुनै सनदे शशका जायस बएको बए त्मवातो
सनदे शशकाको आधायभा रागत अनुभान तमाय गनुि ऩनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ तमाय गरयएको रागत

अनुभान वावीकृसतको रासग दे हाम फभोशजभको ससभसत सभऺ ऩेश
गनुि ऩनेछ्–

(क) यशजष्डाय

– अध्मऺ

(ख) अवाऩतारको सनदे शक
(ग) सॊ मोजक

फभोशजभ

– सदवाम

–सदवाम–सशचव

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभको ससभसतरे मस सनमभ
रागत

अनुभान

वावीकृत

गदाि

उऩसनमभ

(१)

भा

उशल्रशखत कुयाराई आधाय सरई अनुसूची–8 फभोशजभको ढाॉचाभा
वावीकृत गनुि ऩनेछ ।

100. याशन खरयद फन्त्दोफवात गने: (१) याशन फन्त्दोफवात गदाि प्रसतष्ठानरे

प्रत्मेक सारको भाघ एक गतेदेशख नमाॉ आऩूसतिकतािरे याशन
आऩूसति गनुि ऩने गयस सनमभावरस फभोशजभ ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र वा
फोरऩत्र आह्वान गयस याशनको खरयद फन्त्दोफवात गनि ससनेछ ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ आह्वान गरयने ससरफन्त्दस

दयबाउऩत्र वा फोरऩत्र भाग गदाि प्रसतष्ठानरे दे हामका कुया सभेत
उल्रेख गनुि ऩनेछ:–

(क) याशनको वकससभ, गुणवातय,

(ख) दै सनक आवश्मक ऩरयभाण,

(ग) सभझौता अवसध बय भूल्मवृवद्ध नददइने, य

(घ) नेऩारस नागरयकसॉग भात्र सभझौता गनि सवकने।

(३) मस सनमभ फभोशजभ खोसरएका ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र

वा फोरऩत्रको तुरनात्भक तासरका सभफशन्त्धत प्रसतष्ठारे अनुसूची–
9 फभोशजभको ढाॉचाभा फनाउनु ऩनेछ।
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(४) प्रसतष्ठारे उऩसनमभ (३) फभोशजभका दयबाउऩत्र वा

फोरऩत्रको ऩयसऺण य भूल्माङ्कन मस सनमभावरस फभोशजभ गयस
सफैबन्त्दा घटस दयवाराको ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र वा फोरऩत्र

ॉ सभझौता गनुि
वावीकृत गनुि ऩनेछ य त्मवातो घटस दयवारासग
ऩनेछ।

(५)

मस

सनमभ

फभोशजभ

ससरफन्त्दस

दयबाउऩत्र

वा

फोरऩत्र ऩेश गने ससरफन्त्दस दयबाउऩत्रदाता वा फोरऩत्रदातारे दुई
वा दुई बन्त्दा फढस आइटभको भारसाभानको दयये ट प्रचसरत फजाय

भूल्मको शत प्रसतशत बन्त्दा फढस उल्रे ख गये को ऩाइएभा भूल्माङ्कन

ससभसतरे त्मवातो ससरफन्त्दस दयबाउऩत्र वा फोरऩत्र यद्द गनि
ससपारयस गनि ससनेछ।
ददनसबत्र

(६) मस सनमभ फभोशजभ खरयद सभझौता बएको सात
प्रसतष्ठानको

यशजष्डायरे

उऩसनमभ

(४)

फभोशजभको

तुरनात्भक तासरका सवहतको प्रसतवेदन तमाय गयस साविजसनक
खरयद अनुगभन कामािरमभा जानकायस ददनु ऩनेछ।

(7) कुनै वकससभको वढरासुवाती बई याशनको फन्त्दोफवात

हुन नसकेभा वा प्रसतष्ठानराई हासन नोससानी हुन गएभा त्मवातो
हासन नोससानी प्रसत सभफशन्त्धत प्रसतष्ठानको यशजष्डाय शजभभेवाय
हुनेछ।

101. सनयसऺण गनि ससने:

(१)

आऩूसतिकतािरे

सभझौता अनुसायको

गुणवातयको याशन उऩरब्ध गयाए नगयाएको सभफन्त्धभा प्रसतष्ठानका
ऩदासधकायसहरुरे

आवश्मकतानुसाय

सनयसऺण

गनि

ससनेछ

य

सभझौता अनुसायको गुणवातयको याशन उऩरब्ध नगयाएको ऩाइएभा
खरयद सभझौता बॊ ग गने कायफाहस गनि ससनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ वा अन्त्म कुनै कायणरे

सभझौता बॊ ग गये कोभा आऩूसतिकतािरे प्रसतष्ठानराई कुनै ऩेश्की यकभ
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सतनि फाॉकी बए त्मवातो ऩेश्की यकभ य सो यकभभा ऩेश्की सरएको

सभसतदे शख वावषिक दश प्रसतशतका दयरे हुने ब्माज सभेत सतनुि
ऩनेछ । सनजरे त्मसयस सभझौता बॊ ग गये को तीस ददनसबत्र नसतये भा
सो यकभ सनजफाट सयकायस फाॉकी सयह असूर उऩय गरयनेछ।

102. ऩेश्की ददॊ दा जभानत सरनु ऩने: (१) याशन फन्त्दोफवात गनिका रासग
प्रसतष्ठानरे आऩूसतिकताराई खरयद सभझौता बएऩसछ ऩेश्की ददनु ऩने

बएभा सनजफाट त्मवातो ऩेश्की यकभराई खाभने गयस वाशणज्म

फैंकफाट जायस बएको य कभतीभा सात भवहनाको भान्त्म हुने अवसध
बएको फैंक जभानत सरई कफोर अङ्कको ऩच्चीस प्रसतशतसभभ
ऩेश्की ददन ससनेछ।

(२) आऩूसतिकतािराई प्रथभ ऩटक ददएको ऩेश्की यकभ

असुर बएऩसछ प्रसतष्ठानरे सनजफाट कभतीभा सात भवहनाको भान्त्म

हुने अवसध बएको जभानत सरई नमाॉ आसथिक वषिको िावण
भवहनाभा कफोर अङ्कको ऩच्चीस प्रसतशत ऩेश्की ऩुन् ददन ससनेछ

य कट्टी गयस सोहस आसथिक वषिको ऩौष भसान्त्तसभभभा ऩेश्की यकभ
असुर गरयससनु ऩनेछ।

(३) आऩूसतिकतािरे उऩसनमभ (१) य (२) फभोशजभ

ददइएको ऩेश्की यकभ फयाफयको याशन सनजको गोदाभभा भौज्दात
याख्नु ऩनेछ।

103. घय जग्गा बाडाभा सरने सभफन्त्धी व्मववाथा: (१) प्रसतष्ठानरे घय
जग्गा बाडाभा सरनु ऩदाि कभतीभा ऩन्त्र ददनको अवसधको सूचना

यावष्डमवातयको सभाचायऩत्रभा प्रकाशन गयस बाडाको प्रवाताव भाग
गनुि ऩनेछ:–

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको सूचनाभा प्रसतष्ठानरे

दे हामका कुया खुराउनु ऩनेछ:-

(क) प्रसतष्ठानको नाभ य ठे गाना,
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(ख) घय जग्गा आवश्मक बएको ऺेत्र वा वाथान

(ग) बाडाभा सरन खोजेको घय जग्गाको प्रकृसत,
ऺेत्रपर य अन्त्म आवश्मक वववयण,

(घ) उऩसनमभ (४) फभोशजभको ससभसतरे सनधाियण

गये को दयये टभा भात्र घय जग्गा बाडाभा सरइने
कुया,

(ङ) घय जग्गाधनीरे प्रवाताव ऩेश गने तरयका य
त्मवातो प्रवातावका साथ ऩेश गनुि ऩने न्त्मूनतभ
वववयण,

(च) प्रवाताव दाशखरा गने वाथान य अशन्त्तभ सभसत,

(छ) घय जग्गाको बाडा बुिानीका शतिहरु य कय
कट्टीको ववषम, य

(ज) प्रसतष्ठानरे उऩमुि ठानेका अन्त्म कुया।

(३) प्रसतष्ठानरे उऩसनमभ (१) फभोशजभको अवसधसबत्र

दाशखरा बएको घय जग्गा बाडाभा ददने प्रवाताव खोरस उऩसनमभ
(४) फभोशजभको ससभसतभा ऩेश गनुि ऩनेछ।

(४) प्रसतष्ठानरे बाडाभा सरने घय जग्गाको बाडा सनधाियण

गनि दे हाम फभोशजभको घयबाडा सनधाियण ससभसत यहनेछ:–
(क) यशजष्डाय

(ख) प्रसतष्ठानरे आभन्त्त्रण गने
सभफशन्त्धत ववऻ

(ग) कानून असधकृत
(घ) सॊ मोजक

– अध्मऺ
– सदवाम
– सदवाम

– सदवाम–सशचव

(५) उऩसनमभ (४) फभोशजभको ससभसतको फैठक सभफन्त्धी

कामिववसध सो ससभसत आपैरे सनधाियण गये फभोशजभ हुनछ
े ।
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(६) उऩसनमभ (४) फभोशजभको ससभसतरे उऩसनमभ (३)

फभोशजभ ऩेश बएका प्रवातावको भूल्माङ्कन दे हामका आधायभा गयस
घय जग्गाको बाडा सनधाियण गनेछ–

(क) घय जग्गा यहेको वाथान य फाटोको सुववधा,
(ख) घय जग्गाको फनावट य ऺेत्रपर,
(ग) बौसतक सुववधा,

(घ) घय जग्गाको ऩरयसय,

(ङ) घय जग्गा धनीरे प्रवाताव गये को बाडा यकभ,
(च) घयबाडाको प्रचसरत दयये ट।

सनधाियण

(७) उऩसनमभ (६) फभोशजभ घय जग्गा बाडाको यकभ
गये ऩसछ

घय

जग्गा

बाडा सनधाियण ससभसतरे

जानकायस प्रसतष्ठानराई सरशखत रुऩभा ददनु ऩनेछ ।

सोको

(८) उऩसनमभ (७) फभोशजभको जानकायस प्राप्त बएऩसछ

प्रसतष्ठानरे सभफशन्त्धत घय जग्गाधनीसॉग सभझौता गयस घय जग्गा
बाडाभा सरनु ऩनेछ ।

(९) उऩसनमभ (८) फभोशजभको सभझौता घय जग्गा धनी

य प्रसतष्ठानको भञ्जुयसभा नववकयण गनि सवकनेछ ।

(१०) घय जग्गा बाडाको दयये टभा फृवद्ध गनुि ऩये भा

कामिकायस ऩरयषद्को वावीकृसत सरई घय जग्गाको बाडा सनधाियणको
रासग उऩसनमभ (४) फभोशजभको ससभसत सभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ ।

104. सेवा कयायभा सरने सभफन्त्धी कामिववसध: (१) प्रसतष्ठानको सुयऺा,
शचठ्ठीऩत्र

ओसाय

ऩसाय,

सयसपाई,

चभेना

गृहको

सञ्चारन,

मातामातको साधन, भेससनयस, टे सरपोन, ववद्युत, धायाको भभित,

सञ्चारन तथा ये खदे ख, फगैंचाको सभबाय य ये खदे ख सभफन्त्धी कामि,

सवे ऺण, सडजाईन, ग्रावपक, कभप्मुटय टाईवऩङ्ग तथा दै सनक य
सभम सभमभा ऩरय आउने कामि सञ्चारन गनि आवश्मक ऩने
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आसथिक, प्रशाससनक, कानूनी सेवा, प्राववसधक रगामत मवातै ववशेषऻ
सेवा प्राप्त गनि उऩकुरऩसतरे उऩमुि दे खेभा कुनै व्मशि, पभि,

कभऩनी वा सॊ वाथाफाट मस सनमभावरस फभोशजभको प्रविमा अऩनाई
त्मवाता सेवा प्राप्त गनि ससनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको सेवा कयायभा सरॊ दा

त्मवातो सेवाको आवश्मकता, वकससभ, सभमावसध, गुणवातय, सेवा
सञ्चारन ववसध, राग्ने भोटाभोटस खचि य कामि ऺेत्रगत शति तमाय

गयस यशजष्डायरे वावीकृतको रासग उऩकुरऩसत सभऺ ऩेश गनुि
ऩनेछ।

(३) ऩाॉच राख रुऩैमाॉसभभ सेवा शुल्क राग्ने सेवा

प्रसतष्ठानरे वाताि गयस खरयद गनि ससनेछ। सो यकभ बन्त्दा फढस

सेवा शुल्क राग्ने सेवाको हकभा प्रसतष्ठानरे ऩन्त्र ददनको सूचना

प्रसतष्ठानको सूचना ऩाटस तथा वेफसाईटभा प्रकाशन गयस प्रवाताव
भाग गनि ससनेछ।

(४) उऩसनमभ (३) फभोशजभको सूचनाभा प्रसतष्ठानरे

दे हामका कुया खुराउनु ऩनेछ:–

(क) सेवाको प्रकृसत, ऩरयभाण, शति य अन्त्म आवश्मक
कुया,

(ख) सेवा प्रदान गनुि ऩने वाथान य अवसध,

(ग) प्रवातावदातारे प्रवातावसाथ ऩेश गनुि ऩने न्त्मूनतभ
कागजात य वववयण,

(घ) प्रवाताव दाशखरा गनुि ऩने अशन्त्तभ सभसत य वाथान,

(ङ) सेवा शुल्क बुिानीका शति य कय कट्टीको
ववषम, य

(च) अन्त्म आवश्मक कुयाहरु।
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(५) प्रसतष्ठानरे भमादसबत्र प्राप्त बएका प्रवाताव सनमभ 69

फभोशजभ खोरस प्रवातावदाताको प्रवाताव भूल्माङ्कन गनुि ऩनेछ।

(६) प्रसतष्ठानरे उऩसनमभ (५) फभोशजभ प्रवाताव भूल्माङ्कन

गदाि उऩसनमभ (२) फभोशजभको कामि ऺेत्रगत शति ऩूया गयस सवै

बन्त्दा घटस सेवा शुल्क प्रवाताव गने प्रवातावदाताको प्रवाताव वावीकृत
गयस सेवा कयाय सभझौता गनुि ऩनेछ।
(७)

उऩसनमभ

(६)

फभोशजभ

वावीकृत

प्रवातावको

प्रवातावदाता सेवा कयाय गनि नआएभा त्मसऩसछको सवै बन्त्दा घटस
सेवा शुल्क प्रवाताव गने प्रवातावदातासॉग सेवा कयाय गनि सवकनेछ।

(८) सेवा प्रदामकरे प्रदान गये को सेवाको अनुगभन

प्रसतष्ठानरे सभम सभमभा गनुि ऩनेछ। त्मसयस अनुगभन गदाि सेवा
सन्त्तोषजनक बएको नऩाइएभा वा कयाय फभोशजभको नबएभा

प्रसतष्ठानरे सेवा प्रदामकराई सेवाको वातय वृवद्ध गनि सूचना ददनु
ऩनेछ य त्मसयस सूचना ददॉदा ऩसन सेवाको वातय वृवद्ध नबएभा सेवा
कयाय यद्द गयस अको सेवा कयायको व्मववाथा गनुि ऩनेछ।

105. भारसाभान भभित सभबाय गने गयाउने कामिववसध: (१) प्रसतष्ठानभा
यहेको कुनै भारसाभान भभित सभबाय गनुि ऩने बए सोको सरशखत
जानकायस त्मवातो भारसाभानको उऩमोगकतािरे सो सनकामको
प्रभुखराई ददनु ऩनेछ।त्मसयस जानकायस प्राप्त बएऩसछ सनजरे

सभफशन्त्धत ववशेषऻबाया रागत अनुभान तमाय गयाई वावीकृत गनुि
ऩनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ रागत अनुभान वावीकृत

बएऩसछ भारसाभानको भभित आफ्नै वकिशऩ वा भभित केन्त्द्र बए

प्रसतष्ठानरे त्मवातो भारसाभानको भभित त्मवातो वकिशऩ वा भभित
केन्त्द्रफाट गयाउनु ऩनेछ।त्मसयस भभित गयाउॉदा कुनै भारसाभान,
ु ाि पेयफदर गनुि ऩने बएभा त्मवातो भारसाभान,
उऩकयण वा ऩाटिऩज
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ु ाि भौज्दातफाट सरई य भौज्दातभा नबए मस
उऩकयण वा ऩाटिऩज
सनमभावरसको प्रविमा अवरभवन गयस खरयद गनुि ऩनेछ।
गये कोभा

ु ाि खरयद
(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभ उऩकयण वा ऩाटिऩज
प्रसतष्ठानरे

त्मवातो

भारसाभान

वा उऩकयण

शजन्त्सी

दाशखरा गयाई प्रसत इकाई भूल्म ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ बन्त्दा फढस ऩने

उऩकयण वा ऩाटऩुजािको असबरेख याख्नु ऩनेछ य त्मवाता ऩाटऩुजाि

ु ािको रासग प्रसतवाथाऩन गरयएको कुया
ऩुयाना उऩकयण वा ऩाटिऩज

सभफशन्त्धत प्राववसधकफाट प्रभाशणत गयाई ऩुयाना साभान शजन्त्सी
दाशखरा गनुऩ
ि नेछ।

(४) आफ्नो वकिशऩ वा भभित केन्त्द्रभा भभित गनि

नसवकने बए प्रसतष्ठानरे मस सनमभावरसको प्रकृमा अवरभवन गयस
भारसाभान भभित सभबाय गयाउनु ऩनेछ।

(५) आऩूसतिकताि व्मशि, पभि वा कभऩनीरे प्रसतष्ठाराई

आऩूसति गये को साभानको वावषिक भभित सभबाय सभझौता (Annual

maintenance Contract) गये को यहेछ बने सो फभोशजभ गनि फाधा
ऩने छै न।

(६) मस सनमभभा अन्त्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको बए

ताऩसन आफ्नै वकिशऩ वा भभित केन्त्द्रभा भभित गदाि प्रसतष्ठानरे

भभित कामि असबरेख पायाभभा (जफ काडि) ये कडि याखी भभित
ऩिात रागत वावीकृत गनि ससनेछ।

106. अभानतफाट सनभािण कामि गयाउने: प्रसतष्ठानरे अभानतफाट काभ

गनि यशजष्डाय वा भातहतको सनकामको प्रभुखको ऩूव ि वावीकृसत सरनु
ऩनेछ।

(क) प्रसतष्ठानरे

अभानतफाट

काभ

गनि ऩदाि

सो

काभको रासग आवश्मक ऩने प्रववसधक सेवा य
सनभािण

साभग्री
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फभोशजभ खरयद गयस ज्माराभा काभ गयाउनु
ऩनेछ,

(ख) मस सनमभावरस फभोशजभ अभानतफाट सनभािण

कामि गनुि ऩये भा त्मवातो काभ एक राख रुऩैमाॉ
नफढाई खण्ड खण्ड गयस वातािफाट गयाउन वा
सनभािण

सभवन्त्धी

काभ

गनि

वा

आवश्मक

सनभािण साभग्री उऩरब्ध गयाई ज्माराभा ददन
सवकनेछ।

107. सभझौता गनि कामिसभऩादन जभानत ऩेश गनुि ऩने: (१) न्त्मूनतभ
भूल्मावङ्कत बई सायबूत रुऩभा प्रबावग्राहस फोरऩत्र छनौट बएको

सात ददन सबत्र प्रसतष्ठानफाट फोरऩत्र वावीकृत गने आशमका सूचना

ऩाएका फोरऩत्र दाताहरुरे कामि सभऩादन जभानत दाशखरा गनि
सूचना ऩाएऩसछ कामिसभऩादन जभानत ऩेश गदाि फोरऩत्र सभफन्त्धी
कागजातभा उल्रेख बएको ढाॉचाभा मस सनमभावरस फभोशजभको
भमादसबत्र वाशणज्म फैंकफाट जायस बएको कामिसभऩादन जभानत
ऩेश गनुि ऩनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ जभानत दाशखरा गदाि

फोरऩत्रदातारे रागत अनुभान बन्त्दा ऩन्त्र प्रसतशतसभभ कभ अङ्क

कफुर गये भा कफुर अङ्कको ऩाॉच प्रसतशत य रागत अनुभानको
ऩन्त्र प्रसतशतबन्त्दा फढस घटे य कफुर गये को अववाथाभा ऩन्त्र
प्रसतशत बन्त्दा जसत यकभरे घटस कफुर गये को छ सोको ऩचास

प्रसतशतरे हुन आउने यकभ कफुर अङ्कको ऩाॉच प्रसतशतभा थऩ
गयस कामिसभऩादन जभानत फाऩत दाशखरा गनुि ऩनेछ।
नखुल्ने

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभ खरयद सभझौताभा यकभ
सभझौताको

हकभा

प्रसतष्ठानरे

फोरऩत्र

सभफन्त्धी

कागजातभा तोकी ददएको कामिसभऩादन जभानत ऩेश गनुि ऩनेछ।
120

खण्ड ४) सङ््मा १८ प्रदे श याजऩत्र बाग २ सभसत २०७७।०८।१८

(४) खरयद सभझौताभा अन्त्मथा व्मववाथा बएकोभा फाहेक

उऩसनमभ (१) फभोशजभको कामिसभऩादन जभानतको भान्त्म अवसध

त्मवातो सभझौताभा उशल्रशखत भारसाभान आऩूसति वा हवातान्त्तयण
गनुि ऩने अशन्त्तभ अवसध वा प्रत्माबूसत (वाये न्त्टस) को अवसध वा

सनभािण कामिको त्रुवट सच्चाउने दावमत्व (सडपेसट रामसफसरवटज)
को अवसध बन्त्दा कभतीभा एक भवहना फढस अवसधको हुन ु ऩनेछ।

(५) ववदे शी फैंककरे जायस गये को कामि सभऩादन जभानत

नेऩारभा वाथाऩना बएको कुनै वाशणज्म फैंकरे प्रसत प्रत्माबूसत
(काउण्टय ग्माये न्त्टस) गये को बएभा भात्र भान्त्म हुनेछ।

108. सभझौता कामािन्त्वमन सभफन्त्धी व्मववाथा: (१) प्रसतष्ठानरे खरयद

सभझौता कामािन्त्वमन गदाि आवश्मकता अनुसाय दे हामका काभ गनुि
ऩनेछ:–

(क) खरयद सभझौता बएऩसछ सभफशन्त्धत आऩूसतिकताि,
ऩयाभशिदाता,

सेवा

प्रदामक

वा

सनभािण

व्मवसामीसॉग आवश्मक बए फैठक (ऩोष्ट सफड
कन्त्रेन्त्स) गने,

(ख) सभझौता कामािन्त्वमन सभफन्त्धी कामिमोजना य
कामि तासरका तमाय गने,

(ग) सभझौताको शति फभोशजभ सभमसबत्रै प्रसततऩत्र
खोल्ने व्मववाथा गने,

(घ) आवश्मक बएभा सभझौता कामािन्त्वमन टोरस
गठन गने,

(ङ) सभझौता प्रशासन कामि मोजना अनुसाय खरयद

सभझौता कामािन्त्वमनको प्रगसत अनुगभन गने य
गुणवातय ऩऺको सनयसऺण य ऩयसऺण गने,
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(च) सनभािण व्मवसामीराई सनभािण कामिवाथर सुभऩने
य सो वाथरसभभ ऩहुॉचको व्मववाथा सभराउने,
खरयद सभझौताको हेयपेय, बेरयएशन आदे श,

भूल्म सभामोजन, खरयद सभझौता सनरभवन वा
अन्त्त,

कामि

सभऩन्न

आददको व्मववाथाऩन गने,

(छ) प्रसतष्ठान

य

प्रभाणीकयण,

आऩूसतिकताि,

बुिानी

ऩयाभशिदाता,

सेवा

प्रदामक वा सनभािण व्मवसामी फीच कुनै वववाद
उत्ऩन्न

बए

त्मवातो

सभझौताभा

उशल्रशखत

वववाद सभाधानको उऩाम अऩनाउने, सभझौता
उल्रॊ घन

बएको

अववाथाभा

सभझौताभा

उशल्रशखत उऩचाय सभफन्त्धी व्मववाथा अनुसाय
कायफाहस अशघ फढाउने,

(ज) फजेट य रागत रे खा (कवाट एकाउशन्त्टङ्ग) को
ऩऺ रगामत सभझौता कामािन्त्वमनको ववत्तीम
ऩऺको व्मववाथाऩन गने,

(झ) सभझौता कामािन्त्वमनसॉग सभफशन्त्धत कागजात
ससरससराफि य व्मवशवाथत ढॊ गरे याख्ने,

(ञ) सभऩादन बएको काभ वावीकृत गने य

(ट) सभझौता कामािन्त्वमनको आवसधक प्रसतवेदन एक
तह भासथको असधकायस सभऺ ऩेश गने।

(२) मस सनमभावरसभा अन्त्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको

बएताऩसन

खरयद

सभझौता

कामािन्त्वमनको

सुऩरयवेऺक

गने

प्रसतष्ठानरे आऩूसतिकताि, ऩयाभशिदाता, सेवा प्रदामक वा सनभािण
व्मवसामीक खरयद सभझौताभा उशल्रशखत असधकायभा प्रसतकूर

असय नऩने गयस नससा, वाऩेससवपकेशन य खरयद सभझौताको शति
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अनुसाय खरयद सभझौता कामािन्त्वमन बए नबएको सुऩरयवेऺक गनि
ससनेछ।

109. फीभा गयाउनु ऩने: (१) खरयद सभझौताभा अन्त्मथा व्मववाथा

बएकोभा फाहेक दश राख रुऩैमाॉबन्त्दा फढस भूल्मको सनभािण कामि
गने सनभािण व्मवसामीरे दे हामको कुयाको फीभा गयाउनु ऩनेछ:-

(क) सनभािण साभग्री, प्रमोग गरयने भेशीन, औजाय वा
प्राण्ट रगामत सनभािण कामिको ऩूणि प्रसतवाथाऩन
खचि,

वाऩष्टीकयण: मस खण्डको प्रमोजनको रासग खचि
बन्नारे नापा सभेतराई जनाउॉछ।

शुल्क, सनभािण कामिको कुनै

(ख) ऩेशागत

बाग

बत्काउन, हटाउन तथा कॊ ु डा ककिट वा खेय

गएको साभग्री हटाउनको रासग राग्ने खचि

रगामत हासन वा नोससानी बए फाऩत हुने खचि
वा सो सभफन्त्धी आनुषावङ्गक खचि सभेट्नका
रासग

खचिको

खण्ड

ऩन्त्र

(क)

फभोशजभको

प्रसतशत

यकभ

प्रसतवाथाऩन

वा

खरयद

सभझौताभा उल्रेख बए फभोशजभको असतरयि
यकभ,

(ग) सनभािण

व्मवसामीरे

सनभािणवाथरभा

आफ्नो उऩकयण य अन्त्म

ल्माएको

ववातुको सनभािण

वाथरभा प्रसतवाथाऩन गनि राग्ने ऩमािप्त यकभ,

(घ) सनभािण व्मवसामीराई सनभािणवाथर सुशभऩएको
सभसतदे शख हवातान्त्तयण प्रभाणऩत्र जायस गरयने
सभसतसभभ
अॊशभा

सनभािण

उऩसनमभ
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कामिको

(२)

भा

कुनै

खण्ड

उल्रेख

वा

बएको
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कायण फाहेक अन्त्म जुनसुकै कायणफाट हुने
सफै हासन नोससानी,

(ङ) सनभािण व्मवसामीको दे हामका दावमत्वहरु्
(1) सनभािण

व्मवसामीरे

त्रुवट

सच्माउने

दावमत्वको अवसधभा आफ्नो दावमत्व
ऩारन

गने

िभभा

नोससानी य

(2) त्रुवट

सच्माउने

बएको

दावमत्वको

हासन

अवसध

प्रायभब हुन ु अशघ उत्ऩन्न बएको कुनै

कायणफाट त्रुवट सच्माउने दावमत्वको
अवसधभा बएको हासन नोससानी।

ताऩसन

(२) मस सनमभभा अन्त्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको बए
सनभािण

व्मवसामीरे

उऩसनमभ

(१)

को

खण्ड

(घ)

फभोशजभको फीभाफाट दे हामका कायणफाट बएको हासन नोससानी
वा ऺसतको रासग दावमत्व फहन गनुि ऩने छै न:(क) मुद्ध, शत्रुता वा आिभण,

(ख) ववद्रोह, िाशन्त्त, ववप्रव वा सैसनक शासन वा गृह
मुद्ध,

(ग) वववकयणको

पैरावट,

आणववक

इन्त्धनको

वववकयण वा आणववक इन्त्धनको ज्वरनफाट

उत्ऩन्न आणववक पोहय वा वववकयण मुि
ववषादस

ववपोट

वा

अन्त्म

हासनकायक

तत्वहरुको ववपोट वा आणववक सॊ मोजन वा
सो को आणववक अॊशको प्रदुषण, य
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(घ) ध्वसनक वा सतव्र ध्वसनक गसतभा उड्ने हवाई
जहाज

चाऩ।

वा

हवाई

मन्त्त्रबाया

सृशजत

वामुको

(३) खरयद सभझौताभा अन्त्मथा व्मववाथा बएकोभा फाहेक

सनभािण कामि गदाि वा त्मसभा यहेको कुनै त्रुवट सुधाय गदाि बएको

वा त्मवाता कामिको ऩरयणाभ वावरुऩ बएको दे हामको हासन नोससानी
फाऩतको ऺसतऩूसतिको दाफी य त्मवातो दाफी सभफन्त्धी कायफाहस गदाि
रागेको खचि तथा दवातुय सनभािण व्मवसामीरे व्महोनुि ऩनेछ:–

(क) कुनै व्मशिराई चोटऩटक रागेभा वा सनजको
भृत्मु बएभा वा

(ख) सनभािण

कामिभा

फाहेक

कामि

सञ्चारन

य

सभऩन्नको ससरससराभा कुनै सभऩशत्तभा बएको
हासन नोससानी,

(४) भारसाभान खरयदभा सस.आई.ऩी. (समारयज एण्ड

इन्त्सोये न्त्स

ऩेड

टु )

भूल्मको

कभतीभा

११०

प्रसतशत

यकभ

फयाफयको गोदाभदे शख गोदाभसभभ मुद्ध, हडतार य आगजनी
सभेतको सफै जोशखभ ब्महोने गयस फीभा गयाउनु ऩनेछ।
(५)

प्रसतष्ठानका

यशजष्डायको

सरशखत

फीभाका शतिभा कुनै ऩरयवतिन गनि सवकने छै न।

वावीकृसत

सफना

110. ऩेश्की बुिानी य पछ्यौट गने व्मववाथा: (१) आऩूसतिकताि, सनभािण
व्मवसामी, सेवा प्रदामक वा ऩयाभशिदाताराई मो सनमभ य फोरऩत्र
सभफन्त्धी कागजात तथा खरयद सभझौताभा व्मववाथा बए फभोशजभ
ऩेश्की ददन सवकनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको ऩेश्की ददॉदा प्रसतष्ठानरे

खरयद सभझौता यकभको फीस प्रसतशत बन्त्दा फढस हुने गयस ददनु
हुॉदैन।

125

खण्ड ४) सङ््मा १८ प्रदे श याजऩत्र बाग २ सभसत २०७७।०८।१८

(३) उऩसनमभ (१) फभोशजभ ऩेश्की ददॉदा आऩूसतिकताि,

सनभािण व्मवसामी,

सेवाप्रदामक वा ऩयाभशिदाताफाट त्मवातो ऩेश्की

यकभ खाभने गयस य सनजरे सभझौता फभोशजभ काभ नगये भा सो
सनकामरे अनुयोध गये ऩसछ तत्कार त्मवातो सनकामराई बुिानी

गने गयस वाशणज्म फैंकफाट जायस बएको फैं क जभानत सरई ऩेश्की
ददनु ऩनेछ।

(४) उऩसनमभ (३) फभोशजभको फैंक जभानतको भान्त्म

अवसध खरयद सभझौताभा उल्रेख बएको ऩेश्की पछ्यौट गनुि ऩने

अवसध बन्त्दा कभतीभा एक भवहना बन्त्दा फढस अवसधको हुन ु
ऩनेछ।

(५) प्रसतष्ठानरे उऩसनमभ (१) फभोशजभ ददएको ऩेश्की

खरयद सभझौताभा उल्रेख बए फभोशजभ प्रत्मेक यसनङ्ग सफर वा
अन्त्म सफर फीजकफाट कट्टा गनुि ऩनेछ।
(६)

आऩूसतिकताि,

सनभािण

व्मवसामी,

सेवाप्रदामक

वा

ऩयाभशिदातारे खरयद सभझौता फभोशजभको काभ त्मवातो सभझौताभा

उशल्रशखत सभमावसधसबत्र सभऩादन नगये को कायणरे मस सनमभ
फभोशजभको ऩेश्की पछ्यौट हुन नसकेभा प्रसतष्ठानरे उऩसनमभ
(३) फभोशजभको फैंक जभानतको यकभ सभफशन्त्धत फैंकफाट प्राप्त

गयस ऩेश्की पछ्यौट गनुि ऩनेछ य सनजफाट त्मवातो ऩेश्की यकभको
समकडा दश प्रसतशत ब्माज सभेत असूर उऩय गनुि ऩनेछ।
(७)

प्रसतष्ठानरे

प्रसततऩत्रद्वाया

भारसाभान

शझकाउॉदा

आफ्नो कामािरमभा भारसाभान प्राप्त बएको सभसतरे तीस ददनसबत्र
प्रसततऩत्र खोरे को ऩेश्की यकभ पछ्यौट गनुि ऩनेछ।
(८)

आऩूसतिकतािफाट

भारसाभान

भारसाभान

उऩरब्ध

उऩरब्ध

गयाउने

हुन

सभफशन्त्धत

नसकेकोभा

वा

भारसाभान उऩरब्ध गयाउन सनधािरयत सभमसबत्र भारसाभान प्राप्त
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हुन नसकेभा साधायणतमा प्रसततऩत्र यद्द गनुि ऩनेछ य सो फाऩत

फैंकभा जभभा बएको यकभ वपताि सरई प्रसततऩत्र खोरेको ऩेश्की
यकभ पछ्यौट गनुि ऩनेछ।

111. वप्रससऩभेन्त्ट सनयसऺण: (१) ववदे शफाट खरयद गरयने भारसभानको
वप्रससऩभेन्त्ट सनयसऺण गनुि ऩने

बएभा प्रसतष्ठानरे सो दे शभा आफ्नो

प्रसतसनसध सनमुि गयस त्मवातो सनयसऺण गयाउन ससनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ प्रसतसनसध सनमुि गदाि

कामिकायस ऩरयषद्रे तोकेको कामिववसध अऩनाई सनमुि गनुि ऩनेछ।

112. भारसाभानको
गरयएका

सनयसऺण

भारसाभान

य

वावीकृसत:

सभझौताभा

(१)

प्रसतष्ठानरे

उशल्रशखत

आऩूसति

प्राववसधक

वाऩेससवपकेशन य गुणवातय फभोशजभका बए नबएको सनयसऺण वा
ऩयसऺण गनुि गयाउनु ऩनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ सनयसऺण वा ऩयसऺण गदाि

गयाउॉदा भारसाभान सनयसऺण वा ऩयसऺण सभफन्त्धी प्रचसरत कानून

बए सोहस कानून फभोशजभ य नबएभा खरयद सभझौताभा उशल्रशखत
कामिववसध

फभोशजभ

गनुऩ
ि नेछ।त्मवातो

कामिववसध

ऩसन

प्रसतष्ठानरे उऩमुि सभझेको कामिववसध अऩनाई गनुि ऩनेछ।

नबए

(३) उऩसनमभ (१) को प्रमोजनको रासग प्रसतष्ठानरे

त्मवातो सनयसऺण वा ऩयसऺण गने प्रमोजनका रासग एक वा एक
बन्त्दा फढस सनकाम वा असधकायस तोसन वा सभफशन्त्धत भारसाभान

सभफन्त्धी फढसभा तीन जना ववऻ यहेको एक ससभसत गठन गनि
ससनेछ।

(४) उऩसनमभ (३) फभोशजभको सनकाम, असधकायस वा

ससभसतरे आऩूसति गरयएका भारसाभान सनयसऺण वा ऩयसऺण गदाि

प्रसतष्ठानरे त्मवातो भारसाभानको नभूना य ववशशष्टता ससरफन्त्दस गयस

याखेको बए त्मवातो नभूना य ववशशष्टता फभोशजभ जाॉच गनुि
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ऩनेछ।त्मसयस जाॉच गदाि त्मवातो नभूना य ववशशष्टता अनुरुऩ बएको
भारसाभान वावीकृत गयस नबएका भारसाभान आऩूसतिकतािराई नै
वपताि गनुि ऩनेछ।

(५) उऩसनमभ (४) फभोशजभ सनयसऺण वा ऩयसऺण गदाि

आवश्मकता अनुसाय सफै भारसाभान वा सोको नभूना छनौट गयस
सनयसऺण वा ऩयसऺण गनि सवकनेछ।

(६) सनयसऺण वा ऩयसऺण गने सनकाम, असधकायस वा

ससभसतरे उऩसनमभ (४) य (५) फभोशजभ सनयसऺण वा ऩयसऺण
गयस सकेऩसछ वावीकृत य अवावीकृत भारसाभानको वववयण उल्रेख

गयस सनयसऺण प्रसतवेदन तमाय गनुि ऩनेछ।त्मवातो प्रसतवेदनभा जाॉच
बएको भारसाभानको नाभ, प्रसतशत, वाऩेससवपकेशन, सनयसऺण वा

ऩयसऺणको ऩरयणाभ उल्रेख गनुि ऩनेछ य त्मवातो प्रसतवेदनराई
प्रसतष्ठानरे खरयद कायफाहसको असबरे खको रुऩभा याख्नु ऩनेछ।

(७) मस सनमभ फभोशजभ भारसाभान सनयसऺण वा ऩयसऺण

गदाि सनयसऺण वा ऩयसऺण गने सनकाम, असधकायस वा ससभसत य
आऩूसतिकताि फीच कुनै वववाद उत्ऩन्न बएभा त्मवातो वववाद खरयद

सभझौताभा उल्रेख बएको वववाद सभाधानको प्रकृमा फभोशजभ
सभाधान गनुि ऩनेछ।

(८) मस सनमभभा अन्त्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको बए

ताऩसन ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉसभभको भारसाभान प्रसतष्ठानको बण्डाय

शाखाको प्रभुखरे आवश्मक सनयसऺण वा ऩयसऺण गयस फुशझसरन
ससनेछ।

113. भारसाभानको सरराभ सफिी तथा यकभ असूरस गने: (१) सनमभ
112

को

उऩसनमभ

(6)

फभोशजभ

अवावीकृत

भारसाभान

आऩूसतिकतािरे तत्कार वपताि नरगे खरयद सभझौताभा तोवकएको

सभामावसध सबत्र त्मवातो भारसाभान उठाई वपताि रै जान य सोको
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सट्टा वाऩेससवपकेशन फभोशजभको साभान आऩूसति गनि प्रसतष्ठानरे
आऩूसतिकतािराई सरशखत जानकायस ददनु ऩनेछ।

(२) प्रसतष्ठानरे उऩसनमभ (१) फभोशजभको जानकायस

हुराक वा ववद्युतीम भाध्मभ वा कुरयमय ससबिस भापित ऩठाउने बए
वपतॉ यससद सवहतको ऩत्र ऩठाउनु ऩनेछ।

(३) उऩसनमभ (१) फभोशजभको सूचनाको अवसधसबत्र

आऩूसतिकतािरे भारसाभान फुशझसरन अवावीकाय गये भा वा खरयद
सभझौताभा तोवकएको सभामावसध सबत्र उठाई नरगेभा प्रसतष्ठानरे

त्मवातो भारसाभान साविजसनक सरराभ सफिी गयस सो भारसाभान

बण्डायण गनि रागेको खचि य त्मस सभफन्त्धी अन्त्म खचिहरु, फाॉकी

यहेको ऩेश्की यकभ, ऩूव ि सनधािरयत ऺसतऩूसति य सनजरे प्रसतष्ठानराई
सतनुि ऩने अन्त्म कुनै यकभ बए सो यकभ सभेत सरराभ सफिी

भूल्मफाट कट्टा गयस फाॉकी यहेको यकभ आऩूसतिकतािराई वपताि गनुि
ऩनेछ।

(४) उऩसनमभ (३) फभोशजभको सरराभ सफिीफाट प्राप्त

बएको यकभ सभेतफाट असूर हुन नसकेको यकभ आऩूसतिकतािफाट
प्रचसरत कानून फभोशजभ सयकायस फाॉकी सयह असूर उऩय
गरयनेछ।

114. कामि वावीकाय प्रसतवेदन: (१) प्रसतष्ठानरे सभऩन्न बएको सनभािण
कामि, आऩूसति गरयएको भारसाभान वा प्रदान गरयएको सेवा
वावीकादाि सोको प्रसतवेदन तमाय गनुि ऩनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको प्रसतवेदनभा दे हामका

कुया उल्रे ख हुन ु ऩनेछ:-

(क) खरयद सभझौता सॊ ्मा,
(ख) सभऩन्न

बएको

सनभािण

कामि,

भारसाभान वा सेवाको वववयण,
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(ग) सनभािण कामि सभऩन्न बएको वा भारसाभान वा
सेवा प्राप्त बएको सभसत,

(घ) सभऩन्न सनभािण कामि, प्राप्त भारसाभान वा सेवा
वावीकृत बएको सभसत।

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभको प्रसतवेदन तमाय बए ऩसछ

प्रसतष्ठानरे आवश्मक प्रविमा ऩूया गयस बुिानीको रासग सभफशन्त्धत

आसथिक प्रशासन शाखा वा सनकामभा असफरभव रेखी ऩठाउनु
ऩनेछ।

ु ान
115. बेरयएशन आदे श: (१) खरयद सभझौता गदािको फखत ऩूवािनभ
गनि नसवकएको ऩरयशवाथसत सभझौता कामािन्त्वमनको िभभा सृजना

बएभा सोको रागत अनुभान तमाय गयस सात प्रसतशतसभभको
बेरयएसनको

हकभा

प्रसतशतसभभको

यशजष्डाय,

बेरयएसनको

सात

हकभा

प्रसतशतबन्त्दा

उऩकुरऩसत

फढस
य

ऩन्त्र

ऩन्त्र

प्रसतशतबन्त्दा फढस ऩच्चीस प्रसतशतसभभको कामिकायस ऩरयषद्रे

दे हाम फभोशजभको कामिववसध ऩूया गयस बेरयएशन आदे श जायस गनुि
ऩनेछ:–

(क) सनभािण

कामिको

ड्रईङ्ग,

सडजाईन

तथा

वाऩेससवपकेशन आदद फदल्नु ऩने वा नऩने य
फदल्नु ऩने बएभा सनभािण कामिको आधायबूत
प्रकृसत वा ऺेत्र ऩरयवतिन हुने वा नहुने कुया,

(ख) भारसाभान वा अन्त्म सेवाको ड्रईङ्ग, सडजाईन
तथा वाऩेससवपकेशन आदद फदल्नु ऩने वा नऩने

य फदल्नु ऩने बएभा त्मवातो भारसाभान वा

सेवाको आधायबूत प्रकृसत वा ऺेत्र ऩरयवतिन हुने
वा नहुने कुया,
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(ग) ऩयाभशि

सेवाको

कामिऺेत्र,

आवश्मिा,

कामिऺेत्रगत शति, मोग्मता वा ववशेषऻता आदद

फदल्नु ऩने नऩने य फदल्नु ऩने बएभा त्मवातो
सेवाको आधायबूत प्रकृसत वा ऺेत्र वा प्रवाताववत
दऺ वा ववशेषऻ ऩरयवतिन हुने वा नहुने कुया,

(घ) बेरयएशन
कायण,

(ङ) रागत

ऩरयभाणको

अनुभानभा

प्रसतशत, य

प्राववसधक

प्रबाव

ऩने

ऩुट्याईं
बए

य

सोको

(च) वावीकृत फजेट तथा कामििभभा ऩये वा नऩये को
कुया।

(2) खरयद सभझौताभा उशल्रशखत दयये टबन्त्दा फढस दयये ट

हुने गयस बेरयएशन आदे श जायस गनुि हुॉदैन । फढस दयये ट हुने गयस

बेरयएशन आदे श जायस गनुि ऩने बएभा आइटभको दय सभेत

ववश्लेषण गयस एक तह भासथको असधकायसफाट वावीकृत गयाउनु
ऩनेछ।

(3) खरयद सभझौता फभोशजभको सनभािण कामिभा नमाॉ

आइटभ थऩ गनुि ऩने बएभा प्रसतष्ठानरे त्मवातो नमाॉ आइटभको दय
सभेत ववश्लेषण गयस दयये ट सनधाियण गनुि ऩनेछ।

(4) मस सनमभ फभोशजभ बेरयएशन आदे श जायस गदाि

बेरयएशनको प्रकृसत, ठू रा आइटभ, साना आइटभ, भमाद थऩ गनुि
ऩने वा नऩने य ऩने बए कसत ददन गनुि ऩने, बेरयएशन आइटभको
दयये ट सफर अप सवान्त्टसटसको आइटभको दयये ट बन्त्दा घटसफढस,
अद्यावसधक पेयफदर

जभभा सभझौता भूल्मको कसत प्रसतशत

बएको, बेरयएशन आदे श फभोशजभको गनुि ऩने काभको रासग थऩ
यकभ कहाॉफाट कसयस जुटाउने, बेरयएशन आदे श ऩसछको जभभा
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जभभी यकभ, शुरु सभझौता भूल्मको कसत प्रसतशत हुने वाऩष्ट रुऩभा
खुराउनु ऩनेछ।

(5) कुनै कायणरे सभम अबाव बई वा आकशवाभक कामि

गनुि ऩने अववाथा आई तुरुन्त्त थऩ काभ गयाउन ऩये भा प्रसतष्ठानरे

एक तह भासथका असधकायसफाट ऩूव ि वावीकृसत सरई बेरयएशन कामि
अगासड फढाउन ससनेछ।

116. भूल्म सभामोजन: (१) प्रसतष्ठानरे भूल्म सभामोजन गनि सवकने कुया
खरयद सभझौताभा उल्रेख गनुि ऩनेछ।
(२)

खरयद सभझौताभा भूल्म सभामोजनको व्मववाथा गदाि

दे हामका कुयाहरु सभेत उल्रे ख गनुि ऩनेछ:–

(क) भूल्म सभामोजन गने अववाथा,
(ख) सनधाियण गने सूत्र,

मस खण्ड फभोशजभ सूत्र सनधाियण गदाि सभऩन्न
बएको काभभा रागेको िभ,

साभग्री

य

उऩकयणहरुको भात्र भूल्म सभामोजन हुने गयस
सूत्र सनधाियण गनुि ऩनेछ।

(ग) भूल्म सभामोजनको असधकतभ यकभ,

(घ) खण्ड (ख) फभोशजभको सूत्रभा प्रमोग गरयने
भूल्मको

सॊ यचना

(िभ,

ईन्त्धनको भूल्म आदद),

उऩकयण,

साभग्री,

(ङ) प्रत्मेक भूल्म सॊ यचनाको भूल्म सभामोजन गनि
प्रमोग गरयने सभवद्ध भूल्म सूची (ईन्त्डीसेज)

(च) भूल्म सूची उल्रेख गनि प्रमोग गरयने भुद्रा य

बुिानी ददन प्रमोग गरयने भुद्रा फीचको ववसनभम
दयको घटफढ भाऩन गने तरयका,
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(छ) भूल्म सभामोजन सूत्र प्रमोग गनि सरइने आधाय
सभसत (फेस राइन डे ट),

(ज) भूल्म

सभामोजन

अन्त्तयार, य

सूत्र

रागू

हुने

सभमको

(झ) भूल्म सभामोजन सूत्रको प्रमोगफाट दे शखनु ऩने
न्त्मूनतभ

भूल्म

फृवद्ध

य

भूल्म

सभामोजन

सभफन्त्धी प्रावधान रागू हुन ऩूया हुनऩु ने अन्त्म
शति तथा वन्त्दे ज।

(३) मस सनमभ फभोशजभ गरयने भूल्म सभामोजनको

असधकतभ यकभ साभान्त्मतमा शुरु सभझौता भूल्मको ऩच्चीस
प्रसतशत बन्त्दा फढस हुने छै न । भूल्म सभामोजनको यकभ सो

भूल्म बन्त्दा फढस हुने बएभा प्रसतष्ठानरे खरयद सभझौता अन्त्त्म गनि,
सभझौता

भूल्मराई

वावीकृत

फजेटसबत्र

ऩानिको

रासग

सनभािण

व्मवसामी, आऩूसतिकताि, सेवा प्रदामक वा ऩयाभशिदातासॉग वाताि गनि
वा खचि घटाउने अन्त्म उऩाम अवरभवन गनि ससने वा थऩ फजेट
व्मववाथा गरयने व्मववाथा खरयद सभझौताभा गनि सवकनेछ ।

117. खरयद सभझौताको अवसध थऩ गनि सवकने: (१) खरयद सभझौताको

अवसध थऩ सभफन्त्धी सभफशन्त्धत खरयद सभझौताभा उल्रेख बए
फभोशजभको अववाथा ऩयस खरयद सभझौता फभोशजभको काभ त्मवातो
सभझौताको अवसधसबत्र ऩूया गनि नसवकने बएभा सभफशन्त्धत सनभािण

व्मवसामी, आऩूसतिकताि, सेवा प्रदामक वा ऩयाभशिदातारे कायण
खुराई खरयद सभझौताको भमाद सवकनु कभतीभा एक्काईस ददन
अगावै प्रसतष्ठानभा अवसध थऩको रासग सनवेदन ददनु ऩनेछ।
(२)

उऩसनमभ

(१)

फभोशजभ

सनवेदन

प्राप्त बएऩसछ

सभफशन्त्धत असधकाय प्राप्त असधकायसरे सो सभफन्त्धभा आवश्मक
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जाॉचफुझ गनि वा गयाउन ससनेछ।त्मसयस जाॉचफुझ गदाि वा
गयाउॉदा सनजरे दे हामका कुया ववचाय गनुि ऩनेछ:–

(क) सभफशन्त्धत सनभािण व्मवसामी, आऩूसतिकताि, सेवा
प्रदामक वा ऩयाभशिदातारे

खरयद सभझौता

फभोशजभको काभ सभमभा सभऩन्न गनि बय
भग्दुय प्रमास गये को सथमो वा सथएन,

(ख) प्रसतष्ठानरे सनभािण व्मवसामी, आऩूसतिकताि, सेवा
प्रदामक वा ऩयाभशिदाताराई सभझौता फभोशजभ

उऩरब्ध गयाउनु ऩने कुया उऩरब्ध गयाएको
सथमो वा सथएन, य

(ग) काफु फावहयको ऩरयशवाथसतको कायणफाट काभभा
वढराई बएको हो वा होईन।

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभ जाॉचफुझ गदाि सनवेदनभा

भमाद थऩ गनिको रासग खुराइएको कायण खरयद सभझौता

फभोशजभ भनाससफ दे शखएभा सोको कायण खुराई शुरु सभझौता
अवसधको ऩन्त्र प्रसतशत सभभको अवसधसभभको भमाद थऩ गनुि ऩने

बएभा फोरऩत्र वावीकृत गने असधकायसरे य सो बन्त्दा फढस ऩच्चीस

प्रसतशत अवसधसभभको भमाद थऩ गनुि ऩने बएभा कामिकायस
ऩरयषद्रे थऩ गनि ससनेछ।

118. ऩूव ि सनधािरयत ऺसतऩूसति: खरयद सभझौताभा ऩूव ि सनधािरयत ऺसतऩूसतिका
सभफन्त्धभा दे हामको व्मववाथा गनि सवकनेछ:–
(क) आऩूसतिकताि,

ऩयाभशिदाता,

सेवा

प्रदामक

वा

सनभािण व्मवसामीको वढराईको कायणरे खरयद
सभझौता

फभोशजभको

काभ

सो

सभझौताभा

तोवकएको भमादभा सभऩन्न हुन नसकेभा सनजरे

प्रसतष्ठानराई सभझौता यकभको दश प्रसतशतभा
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नफढ्ने गयस साधायणतमा प्रसत ददन सभझौता

यकभको शुन्ना दशभरफ शुन्ना ऩाॉच प्रसतशत ऩूव ि

सनधािरयत ऺसतऩूसति ददनु ऩने तय सनजको काफु
फावहयको ऩरयशवाथसत ऩयस वा कुनै गशल्त वा

हेरचेकेिाईँ नबई कामिसभऩादन वा आऩूसति गनि
वढरा बएभा त्मवातो ऺसतऩूसति सतनि नऩने य

(ख) खण्ड (क) फभोशजभको ऩूव ि सनधािरयत ऺसतऩूसति
सतदै भा सभफशन्त्धत आऩूसतिकताि, ऩयाभशिदाता, सेवा
प्रदामक वा सनभािण व्मवसामी खरयद सभझौता

फभोशजभको कामि सभऩादन गने दावमत्वफाट
भुि हुन नससने ।

119. सफर वा सफजकभा उल्रेख हुन ु ऩने कुया: (१) सनभािण व्मवसामी,

आऩूसतिकताि, सेवा प्रदामक वा ऩयाभशिदातारे मस सनमभ फभोशजभ
बुिानीको रासग ऩेश गने यसनङ सफर वा अन्त्म कुनै सफर
सफजकभा कभतीभा दे हामका कुया उल्रे ख गनुि ऩनेछ्–
(क) सफर वा सफजकको सभसत,

(ख) आऩूसतिकताि, सनभािण व्मवसामी, सेवाप्रदामक वा
ऩयाभशिदाताको नाभ ठे गाना,

(ग) खरयद सभझौता,

(घ) आऩूसति गरयएको भारसाभान वा सेवाको वववयण

वा सभऩन्न बएको सनभािण कामिको नाऩ, आकाय,
ऩरयभाण य भूल्म,

(ङ) ससऩभेन्त्ट तथा बुिानीको शति,

(च) खरयद सभझौता फभोशजभ सफर वा सफजक साथ
ऩेश गनुि ऩने आवश्मक कागजात,
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(छ) भारसाभानको खरयदको हकभा सफर वा सफजक

साथ खरयद आदे श, खरयद सभझौता वा फोरऩत्र
वावीकृसत

ऩत्रभा

ददइएको

सनदे शन

फभोशजभ

प्रसतष्ठानरे तोकेको ढाॉचाको ससवऩङ्ग वा अन्त्म
आवश्मक कागजात, य

(ज) आफ्नो सभऩकि ठे गाना।

ऩसछ

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ सफर वा सफजक प्राप्त बए

प्रसतष्ठानरे

त्मवातो

सफर

वा

सफजक

खरयद

सभझौताभा

उशल्रशखत प्रावधान फभोशजभको बए, नबएको जाॉच गयस सो

अनुरुऩको नबएभा सोको जानकायस सभफशन्त्धत आऩूसतिकताि, सनभािण
व्मवसामी, सेवाप्रदामक वा ऩयाभशिदाताराई तुरुन्त्त ददनु ऩनेछ।

120. सफर

वा

सफजकको

बुिानी:

(१)

खरयद

सभझौता

अनुसाय

प्रसतष्ठानरे यसनङ सफर वा अन्त्म कुनै सफर सफजकको बुिानी गदाि

कयायका शति फभोशजभ दे हामका कुनै वा सफै आधाय फभोशजभ गनि
ससने कुया उल्रे ख गनि सवकनेछ:–

(क) भाससक आधायभा,
(ख) प्राववसधक

नाऩ

जाॉच

गयस

नाऩी

वकताफ

(भेजयभेन्त्ट वुक) भा उल्रेख बएको वावातववक
कामिसभऩादनको आधायभा,

(ग) खरयद सभझौताभा सभऩन्न कामि भाऩन गने

सूचकाङ्क तोवकएकोभा त्मवातो सूचकाङ्क प्राप्त
बएऩसछ

य

त्मवातो

सूचकाङ्क

सभऩन्न बएको कामिको आधायभा,

नतोवकएकोभा

(घ) हवातान्त्तयण गरयएको वा ऩूया गरयएको कामिको
ऩरयभाणको आधायभा,

(ङ) प्रसततऩत्रको शतिको आधायभा।
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(२) यसनङ सफर वा अन्त्म कुनै सफर सफजकको बुिानी

सरनको रासग आऩूसतिकताि, सनभािण व्मवसामी, सेवाप्रदामक वा
ऩयाभशिदातारे खरयद सभझौता फभोशजभ आवश्मक ऩने कागजात
ऩेश गनुि ऩनेछ।

(३) उऩसनमभ (१) फभोशजभ ऩेश बएको यसनङ सफर वा

अन्त्म कुनै सफर सफजक य कागजात सभफशन्त्धत असधकायसरे वावीकृत
गये को तीस ददनसबत्र खरयद सभझौता अनुसाय प्रसतष्ठानरे त्मवातो
सफर वा सफजकको बुिानी गनुि ऩनेछ।

(४) प्रसतष्ठानरे उऩसनमभ (१) फभोशजभ बुिानी गदाि

रयटे न्त्सन भनी फाऩत यसनङ वा अन्त्म सफर वा सफजकभा खरयद

सभझौताभा तोवकए फभोशजभ ऩाॉच प्रसतशत यकभ कट्टा गयस याख्नु
ऩनेछ।

(५)

फभोशजभको

खरयद

यकभ

सभझौताभा

शशघ्र

बुिानी

प्रसतष्ठानरे
गये भा

सफर

वा

आऩूसतिकताि,

सफजक

सनभािण

व्मवसामी, सेवाप्रदामक वा ऩयाभशिदातारे त्मवातो बुिानीको सनशित

यकभ वा प्रसतशत छु ट ददने कुया उल्रेख गरयएको बएभा
प्रसतष्ठानरे त्मसयस बुिानी गदाि छु ट यकभ कट्टा गये य भात्र
बुिानी ददनु ऩनेछ।

(६) प्रसतष्ठानरे खरयद सभझौताभा दे हामका व्मववाथा गनि

ससनेछ:-

(क) खरयद सभझौताभा अशघल्रो कुनै यसनङ सफर वा
अन्त्म कुनै सफर सफजकभा रे शखएका कुया कुनै

कायणवश वा बूरवश रे शखन गई बुिानी
यकभ सच्माउनु ऩने बएभा प्रसतष्ठान आपैरे वा
सभफशन्त्धत

आऩूसतिकताि,

सनभािण व्मवसामी,

सेवाप्रदामक वा ऩयाभशिदाताको अनुयोधभा त्मस
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ऩसछका

यसनङ

सफर

वा

अन्त्म

कुनै

सफर

सफजकभा त्मवातो बुिानी यकभ सच्माउन वा
हेयपेय गनि सवकने, य

(ख) आऩूसतिकताि, सनभािण व्मवसामी, सेवा प्रदामक वा
ऩयाभशिदातारे खरयद सभझौताको शति फभोशजभ

कामिसभऩादन नगये भा प्रसतष्ठानरे यसनङ सफर वा

अन्त्म कुनै सफर सफजक फभोशजभको बुिानी
नददन वा काट्न ससने।

(७) प्रसतष्ठानरे उऩसनमभ (१) फभोशजभको बुिानी खरयद

सभझौताभा उशल्रशखत अवसधसबत्र ददनु ऩनेछ।
फभोशजभ

(८) उऩसनमभ (१) को खण्ड (क),
आऩूसतिकताि,

सनभािण

व्मवसामी,

(ख),

(ग) य (घ)

सेवाप्रदामक

वा

ऩयाभशिदाताराई ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉ बन्त्दा फढस यकभ बुिानी
गदाि एकाउन्त्ट ऩेमी चेकको भाध्मभफाट बुिानी गनुि ऩनेछ।

121. अशन्त्तभ बुिानी: (१) खरयद सभझौता फभोशजभ सभऩन्न बएको

कामि प्रसतष्ठानरे वावीकाय गये ऩसछ आऩूसतकताि, सनभािण व्मवसामी,

सेवा प्रदामक वा ऩयाभशिदाताराई कयायका शति फभोशजभ अशन्त्तभ
बुिानी ददनु ऩनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ अशन्त्तभ बुिानी ददॉदा

सनभािण कामिको हकभा त्रुवट सच्माउने अवसध सभाप्त बएऩसछ कामि
सभऩादन जभानत य सनमभ 120 को उऩसनमभ (4) फभोशजभ
कट्टा गरयएको रयटे न्त्सन भनी यकभको ऩचास प्रसतशत यकभ वपताि

गनुि ऩनेछ । रयटे न्त्सन भनीको फाॉकी ऩचास प्रसतशत यकभ
सभफशन्त्धत आऩूसतकताि, सनभािण व्मवसामी वा सेवा प्रदामकरे

सभफशन्त्धत आन्त्तरयक याजवाव कामािरमफाट आम वववयण ऩेश
गये को प्रभाण कागजात ऩेश गये ऩसछ बुिानी ददनु ऩनेछ।
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तय

त्रुवट

सच्माउने

अवसधसबत्र

सभफशन्त्धत

सनभािण

व्मवसामीरे त्रुवट नसच्माएभा प्रसतष्ठानरे रयटे न्त्सन भनी वा जभानत
फाऩतको यकभ प्रमोग गयस त्रुवट सच्माउन ससनेछ।
प्रदामक

(३) खरयद सभझौताभा सनभािण व्मवसामी, आऩूसतिकताि, सेवा
वा

ऩयाभशिदातारे

उऩसनमभ

(१)

फभोशजभ

अशन्त्तभ

बुिानी सरनको रासग प्रसतष्ठानसॉग दे हामका दाफी फाहेक अन्त्म
दाफी नगने कुया उल्रेख गनि सवकनेछ:–
(क) ववशेष दाफी,

(ख) खरयद कामि सभऩादन गदाि उत्ऩन्न बएको वा
हुने

तेस्रो

ऩऺ

प्रसतको

सनभािण

व्मवसामी,

आऩूसतिकताि, सेवा प्रदामक वा ऩयाभशिदाताको
दावमत्व, य

(ग) खरयद सभझौताको सभऩादन गदाि तेस्रो ऩऺका

सभफन्त्धभा सनभािण व्मवसामी, आऩूसतिकताि, सेवा
प्रदामक

वा

ऩयाभशिदातारे

व्महोये को

तय

प्रसतष्ठानसॉग दाफी नगये को य सभमभा जानकायस
नबएको दावमत्व सभफन्त्धी सोधबनािको दाफी।

122. कामि सभऩन्न प्रसतवेदन ऩेश गनुि ऩने: (१) खरयद सभझौता फभोशजभ
सनभािण कामि सभऩन्न बएको तीस ददनसबत्र सभफशन्त्धत सनभािण

व्मवसामीरे सनभािण बए फभोशजभको (एज सफल्ट) नससा प्रसतष्ठानभा
ऩेश गनुि ऩनेछ।

(२) कुनै सनभािण कामि सभऩन्न बई त्रुवट सच्माउने

दावमत्वको अवसध सभाप्त बएऩसछ असधकाय प्राप्त असधकायसरे त्मवातो

सनभािण कामि वावीकृत ड्रइङ्ग, सडजाइन वा वाऩेससवपकेशन फभोशजभ

बए नबएको कुया प्राववसधक कभिचायसफाट जाॉचफुझ गयाई कामि
सभऩन्न प्रसतवेदन तमाय गयाउनु ऩनेछ।
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(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभ जाॉचफुझ गने प्राववसधकरे

सभऩन्न सनभािण कामि वावीकृत ड्रइङ्ग, सडजाइन वा वाऩेससवपकेशन
फभोशजभ बए नबएको जाॉच गयस असधकाय प्राप्त असधकायस सभऺ
प्रसतवेदन ऩेश गनु ऩनेछ।

(४) उऩसनमभ (१) फभोशजभको सनभािण बए फभोशजभको

नससा य उऩसनमभ (३) फभोशजभ ऩेश बएको कामि सभऩन्न
प्रसतवेदन सभफशन्त्धत असधकाय प्राप्त असधकायसरे फोरऩत्र वावीकृत
गने असधकायस सभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ।

(५) उऩसनमभ (४) फभोशजभको असधकायसरे आवश्मक

दे खेभा कामि सभऩन्न प्रसतवेदनभा उशल्रशखत ववषमका सभफन्त्धभा
आपैंरे जाॉचफुझ गनि वा कुनै प्राववसधक कभिचायस वा प्राववसधक
कभिचायसहरुको टोरस भापित जाॉचफुझ गयाउन ससनेछ।

(६) उऩसनमभ (५) फभोशजभ जाॉचफुझ गदाि सभऩन्न

सनभािण कामि वावीकृत ड्रइङ्ग, सडजाइन वा वाऩेससवपकेशन फभोशजभ

बएको ऩाइएभा त्मवातो असधकायसरे त्मवातो सनभािण कामि वावीकृत
गनुि ऩनेछ।

(७) उऩसनमभ (६) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए

ताऩसन उऩसनमभ (४) फभोशजभ कामि सभऩन्न प्रसतवेदन ऩेश बएको
सभसतरे ऩैतारसस ददनसबत्र उऩसनमभ (५) फभोशजभ जाॉचफुझ गने

कामि सभऩन्न नबएभा त्मवातो सनभािण कामि वावत् वावीकृत बएको
भासननेछ।

(८) मस सनमभभा अन्त्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको बए

ताऩसन उऩसनमभ (३) फभोशजभ ऩेश बएको कामि सभऩन्न प्रसतवेदन
दशराख रुऩैंमाॉसभभको सनभािण कामिको हकभा बए सभफशन्त्धत

असधकाय प्राप्त असधकायसरे य प्राववसधक बए सनज आपैरे जाॉच गयस
य

प्राववसधक

नबए

अन्त्म
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ससनेछ।त्मसयस जाॉच गदाि वा गयाउॉदा त्मवातो सनभािण कामि
वावीकृत ड्रइङ्ग, सडजाइन वा वाऩेससवपकेशन फभोशजभ बएको ऩाइएभा

सनजरे कामि सभऩन्न प्रसतवेदन वावीकृत गनुि ऩनेछ य कामि सभऩन्न

बएको कुयाको जानकायस एक तह भासथको असधकायसराई ददनु
ऩनेछ।

(९) मस सनमभ फभोशजभ कामि सभऩन्न प्रसतवेदन वावीकृत

बएऩसछ प्रसतष्ठानरे सभफशन्त्धत सनभािण व्मवसामीराई कामि सभऩन्न
प्रभाणऩत्र (वकि कशभप्रसन सवटिवपकेट) ददनु ऩनेछ।

123. सभम बन्त्दा अशघ काभ सभऩन्न गनेराई ऩुयवाकाय ददन सवकने:
(१) खरयद सभझौताभा तोवकएको अवसध बन्त्दा अशघ काभ सभऩन्न

गने सनभािण व्मवसामीराई प्रसतष्ठानरे ऩुयवाकाय ददन ससने व्मववाथा
गनि सवकनेछ।
(२)

उऩसनमभ

(१)

फभोशजभको

ऩुयवाकायको

यकभ

सनधाियण गदाि खरयद सभझौताभा तोवकएको सभम बन्त्दा जसत ददन

अशघ कामि सभऩन्न बएको हो त्मसत ददनका रासग उऩसनमभ (३)
फभोशजभको आधायभा सनधाियण गनुि ऩनेछ।

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभको दय सनधाियण गदाि सनभािण

व्मवसामीरे खरयद सभझौताभा तोवकएको अवसधसबत्र काभ सभऩन्न

गनि नसके फाऩत दै सनक रुऩभा जसत यकभ प्रसतष्ठानराई ऩूव ि
सनधािरयत ऺसतऩूसति सतनुि ऩने हो त्मसत नै यकभ फयाफयको दय
सनधाियण गनुि ऩनेछ।

(४) मस सनमभभा अन्त्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको बए

ताऩसन ऩुयवाकायको कुर यकभ सभझौता यकभको दश प्रसतशत
बन्त्दा फढस हुने छै न।

124. सुवववाताको आधायभा खरयद सभझौताको अन्त्त्म गदाि ददनु ऩने

बुिानी: (१) प्रसतष्ठानरे साविजसनक वहतको रासग सुवववाताको
141

खण्ड ४) सङ््मा १८ प्रदे श याजऩत्र बाग २ सभसत २०७७।०८।१८

आधायभा सभझौताको अन्त्त्म गये कोभा सभफशन्त्धत आऩूसतिकताि,
सनभािण

व्मवसामी,

ऩयाभशिदाता

वा

सेवा

प्रदामकराई

दे हाम

फभोशजभको यकभ बुिानी ददनु ऩनेछ।त्मसयस बुिानी ददॉदा सनजरे

कुनै ऩेश्की यकभ सरएको यहेछ बने त्मवातो ऩेश्की यकभ कटाएय
भात्र बुिानी ददनु ऩनेछ:-

(क) वावीकामि रुऩभा सभऩन्न बईसकेको कामि, आऩूसति
वा सेवा फाऩत गनुि ऩने बुिानी फाॉकी बए सो
बुिानी,

(ख) खरयद सभझौता फभोशजभ प्रसतष्ठानको प्रमोजनको

रासग उत्ऩाददत भारसाभानको भूल्म, सनभािण
वाथरभा ल्माइएका सनभािण साभग्री,

(ग) सनभािण

वाथरफाट

(घ) सनभािण

कामिभा

भनाससव खचि,

उऩकयण

भात्र

हटाउन

रगाइएका

कभिचायसको वावदे श वपतॉ खचि, य

(ङ) आवश्मक

बए

सुयऺा खचि।

सनभािण

कामिको

राग्ने
ववदे शी

सॊ यऺण

य

(२) उऩसनमभ (१) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए

ताऩसन प्रसतष्ठानरे साविजसनक वहतको रासग सुवववाताको आधायभा

खरयद सभझौता अन्त्त्म गनि ददएको सूचना आऩूसतिकतािरे प्राप्त
गये को सभसतरे सात ददनसबत्र ससऩभेन्त्टको रासग तमाय हुने य तमाय

बएका भारसाभान त्मवातो सभझौताका शति य भूल्मभा वावीकाय गनुि
ऩनेछ।
अन्त्म

(३) उऩसनमभ (२) भा उशल्रशखत भारसाभान फाहेक

साभानको

ससनेछ:–

सभफन्त्धभा
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(क) भारसाभानको कुनै अॊश ऩूया गयाई सभझौताभा
उशल्रशखत शति य भूल्मभा प्राप्त गने, वा

(ख) फाॉकी यहेका भारसाभानको आऩूसति आदे श यद्द

गने य आऩूसतिकतािरे आॊशशक रुऩभा तमाय
गये को भारसाभान वा सेवा य

सभझौता अन्त्त्म

हुन ु अगावै आऩूसतिकतािरे खरयद गये को साभग्री
ु ाि फाऩत आऩसी सहभसतफाट भञ्जुय
वा ऩाटिऩज
गरयएको यकभ सनजराई बुिानी गने।

125. खरयद सभझौता उल्रॊ घन बए प्राप्त हुने उऩचाय: (१) खरयद

सभझौताभा आऩूसतिकताि, सनभािण व्मवसामी, ऩयाभशिदाता वा सेवा
प्रदामकरे खरयद सभझौताको उल्रॊ घन गये भा प्रसतष्ठानराई प्राप्त हुने
उऩचाय उल्रेख गनुि ऩनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको उऩचाय दे हाम फभोशजभ

हुन ससनेछ:-

(क) त्रुवटऩूणि कामि अवावीकाय गने,
(ख) त्रुवटऩूणि

सभफशन्त्धत

भारसाभान

आऩूसतिकताि,

तत्कार

सनभािण

हटाउने

य

व्मवसामी,

ऩयाभशिदाता वा सेवा प्रदामकफाट प्रसतवाथाऩन
गनि रगाउने,

(ग) सभमभा कामि सभऩादन हुन नसके फाऩतको ऩूफ ि
सनधािरयत ऺसतऩूसति प्राप्त गने,

(घ) सभझौताको अन्त्त्म गने य सभझौता फभोशजभको

काभ नगने आऩूसतिकताि, सनभािण व्मवसामी, सेवा

प्रदामक वा ऩयाभशिदाताको खचिभा त्मवातो कामि
सभऩन्न गयाउने,

(ङ) आनुषाॊसगक ऺसतऩूसति बयाउने य
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(च) प्रचसरत कानून वा खरयद सभझौता फभोशजभ
उऩरब्ध हुने अन्त्म उऩचाय।
ऩरयच्छे द-9
वववाद सभाधान, ऩायदशशिता य आचायण सभफन्त्धी व्मववाथा
126. वववाद सभाधान सभफन्त्धी सॊ मन्त्त्र: प्रसतष्ठान य सनभािण व्मवसामी,

आऩूसतिकताि, सेवा प्रदामक वा ऩयाभशिदाता फीच खरयद सभझौताभा
उल्रेख गयस त्मवातो वववाद सभाधान गनुि ऩनेछ।

127. भध्मवाथको भाध्मभद्वाया वववाद सभाधान: सनमभ १26 फभोशजभको

प्रविमाद्वाया खरयद सभझौता कामािन्त्वमनको ववषमभा प्रसतष्ठान य
सनभािण व्मवसामी, ऩयाभशिदाता वा सेवाप्रदामक फीच उत्ऩन्न बएको
वववाद आऩसी सहभसतफाट सभाधान हुन नसकेभा प्रचसरत कानून
फभोशजभ भध्मवाथको भाध्मभफाट त्मवातो वववाद सभाधान गने
कायफाहस शुरु गनुि ऩनेछ।

128. खरयद कायफाहस सभफन्त्धी कागजात उऩरब्ध गयाउनु ऩने: प्रचसरत
कानून फभोशजभ रेखा ऩयसऺण, अनुगभन, अनुसन्त्धान वा सनयसऺण
गनि असधकाय प्राप्त सनकामरे खरयद कायफाहस सभफन्त्धी कुनै

कागजात भाग गये भा प्रसतष्ठानरे त्मवातो कागजात भनाससव सभमभा
उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।

129. खरयद सभझौताको साविजसनक सूचना: (१) खरयद सभझौता सभऩन्न
बएको तीन ददनसबत्र सो सूचना प्रसतष्ठानरे आफ्नो सूचना ऩाटसभा
टाॉस गनि रगाउने व्मववाथा गनुि ऩनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको सूचना प्रसतष्ठानरे आफ्नो

वेफसाइटभा याख्ने व्मववाथा सभराउन ससनेछ।
(३) प्रसतष्ठानरे

उऩसनमभ (१) फभोशजभको सूचनाभा

फोरऩत्र वा ऩयाभशि सेवा भूल्माङ्कन ऩरयणाभको असतरयि फोरऩत्र,
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प्रवाताव वा ससरवन्त्दस दयबाउऩत्र सभफन्त्धी सूचना प्रकाशन बएको

सभसत, सभाचायऩत्रको नाभ, सूचना सॊ ्मा, खरयदको ववषम, सभझौता
गने फोरऩत्रदाता, प्रवातावदाता वा ससरवन्त्दस दयबाउऩत्रदाताको
नाभ, ठे गाना य सभझौताको भूल्म खुराउनु ऩनेछ।

130. ऩयाभशिदातारे वावाथि फझाउन नहुन:े (१) ऩयाभशिदातारे ऩयाभशि
सरने प्रसतष्ठानको सवोऩयस वहत हुने गयस व्मावसावमक, ववातुगत य
सनऩऺ ऩयाभशि सेवा प्रदान गनुि ऩनेछ।

(२) ऩयाभशिदातारे ऩयाभशि सेवा प्रदान गदाि आफ्नो

वतिभान वा बववमको अन्त्म काभसॉग वावाथि फाशझने गयस काभ गनुि
हुॉदैन।

(३)

ऩयाभशि

सेवा

सभफन्त्धी

काभको

प्रकृसत

ऩयाभशिदाताको अन्त्म कुनै सेवाग्राहस प्रसतको ववगत वा वतिभान

दावमत्वसॉग फाशझने खारको वा सनजरे प्रसतष्ठानको सवोत्तभ वहत

हुने गयस कामि सभऩन्न गनि नससने खारको बएभा सनजराई
ऩयाभशिदाताको रुऩभा सनमुशि गनि सवकने छै न।

तय टनि की सभझौता वा सडजाईन य सनभािण सभझौताको

हकभा मो व्मववाथा रागू हुने छै न।

(४) कुनै आमोजनाको रासग भारसाभान उऩरब्ध गयाउने

वा सनभािण कामि गने पभि य त्मससॉग सभफशन्त्धत अन्त्म सॊ वाथा वा
व्मशिरे सोहस आमोजनाको रासग ऩयाभशि सेवा प्रदान गनि य कुनै

मोजना तमाय वा कामािन्त्वमन गने काभको रासग सनमुि बएको
ऩयाभशिदातृ पभि वा सोसॉग सभफशन्त्धत अन्त्म सॊ वाथा वा व्मशिरे
त्मवातो आमोजनाको रासग भारसाभान आऩूसति गनि ससने छै न।

131. प्ररोबन, भ्रष्टाचाय वा जारसाजीजन्त्म व्मवहायको सूचना: प्रसतष्ठानका
कुनै ऩदासधकायसरे सनजराई
प्ररोबन

ददन

प्रवाताव

कुनै फोरऩत्रदाता वा प्रवातावदातारे

गये भा
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जारसाजीजन्त्म काभ गये को थाहा ऩाएभा सोको सूचना कामिकायस

ऩरयषद्राई वा साविजसनक खरयद अनुगभन कामािरमराई ददनु
ऩनेछ।

132. सुऩरयवेऺण य जाॉचफुझ गनि ससने: खरयद कायफाहसभा सॊ रग्न
ऩदासधकायसरे

साविजसनक

खरयद

,न

य

मस

सनमभावरसभा

उशल्रशखत कामिववसध ऩारन गये नगये को सभफन्त्धभा सहकुरऩसतरे
सभम सभमभा सुऩरयवेऺण य जाॉचफुझ गनि ससनेछ।

133. कारो सूचीभा याख्ने य पुकुवा गने सभफन्त्धी व्मववाथा: प्रसतष्ठानरे

कारो सूचीभा याख्ने य कारो सूचीफाट पुकुवा गने सभफन्त्धी

व्मववाथा प्रचसरत साविजसनक खरयद ,न तथा सनमभावरस फभोशजभ
हुनेछ।

134. ववशेष ऩरयशवाथसतभा खरयद गने सभफन्त्धी व्मववाथा: (१) मस

सनमभावरसभा अन्त्मत्र जुनसुकै कुया उल्रेख गरयएको बए ताऩसन

दे हामका ऩरयशवाथसतभा खरयद कामि गनुि ऩदाि मस सनमभावरसको
खरयद प्रकृमा अऩनाउनु ऩने छै न्-

(क) दै वी ववऩशत्त, भहाभायस वा अन्त्म कुनै प्रकोऩको
सभमभा

तत्कार

औषसधजन्त्म

खरयद

साभग्री,

गनुि

तत्कार

आवश्मक साभग्री तथा उऩकयण,

ऩने

औषसध,

उद्दाय

गनि

(ख) ववशेष ऩरयशवाथसत उत्ऩन्न हुन गई तत्कार खरयद

नगदाि प्रसतष्ठानराई हासन नोससानी हुने अववाथा

(२)

कामिववसध

आइऩये भा।

उऩसनमभ

कामिकायस

(१)

ऩरयषद्रे

को अववाथाभा
साविजसनक

कामािरमको सहभसत सरई तोके फभोशजभ हुनछ
े ।
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135. ववद्युतीम सञ्चाय भाध्मभको प्रमोग: (१) प्रसतष्ठानरे फोरऩत्रको
सूचना आफ्नो वेफसाइटभा याख्नु ऩनेछ।

(२) प्रसतष्ठानरे फोरऩत्र खरयद गने य दाशखरा गने कामि

सभबव बएसभभ ववद्युतीम सञ्चाय भाध्मभबाया गनि गयाउन ससनेछ।

136. भूल्माङ्कन ससभसत: (१) प्रसतष्ठानको भूल्माङ्कन ससभसतको गठन दे हाम
फभोशजभ हुनेछ:–

(क) यशजष्डाय वा सनजरे तोकेको वरयष्ठ
असधकृत (सभबव बएसभभ
प्राववसधक कभिचायस)

– अध्मऺ

शाखा प्रभुख

– सदवाम

(सभबव बएसभभ असधकृतवातय)

– सदवाम

(ख) सभफशन्त्धत आसथिक प्रशासन
(ग) ववषमसॉग सभफशन्त्धत प्राववसधक ववशेषऻ
(घ) कानून असधकृत

– सदवाम

(२) खरयद भहाशाखा/शाखा/इकाईको प्रभुखरे उऩसनमभ

(१) फभोशजभको ससभसतको सशचवको रुऩभा काभ गनेछ।

(३) उऩसनमभ (१) फभोशजभको भूल्माङ्कन ससभसतरको

अध्मऺरे सयकायस वा गैय सयकायस ऺेत्रका ववषम ववशेषऻराई
आफ्नो फैठकभा आभन्त्त्रण गनि ससनेछ।
(४)

उऩसनमभ

(१)

फभोशजभको

ससभसतराई

ऩयाभशिदाताको सहमोग आवश्मक बएभा वावीकृत कामििभ य
फजेटको अधीनभा यहस प्रसतष्ठानरे मस सनमभावरसको कामिववसध
अऩनाई ऩयाभशिदाता सनमुि गयस ददन ससनेछ।

(५) उऩसनमभ (१) फभोशजभको ससभसतरे दयबाउऩत्र,

फोरऩत्र वा प्रवाताव भूल्माङ्कन गने काभभा आपूराई सहमोग गनि
उऩससभसत गठन गनि ससनेछ।
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(६) भूल्माङ्कन ससभसतको सशचवरे ससभसतको फैठकको

भाइन्त्मूट तमाय गयस याख्नु ऩनेछ य ससभसतभा छरपर बएका
सभऩूणि ववषमको पाइर खडा गयस याख्नु ऩनेछ।

(७) भूल्माङ्कन ससभसतरे आफ्नो कामिववसध आपै सनधाियण

गनि ससनेछ।
(८)

भूल्माङ्कन

ससभसतरे

मस

सनमभभा

उल्रेख

बए

फभोशजभ प्रसतष्ठानको प्रभुख सभऺ भूल्माङ्कन प्रसतवेदन ऩेश गनुि
ऩनेछ।

137. खरयद

कायफाहसको

असबरेख:

(१)

प्रसतष्ठानरे

हये क

खरयद

कायफाहसको सनशभत छु ट्टै पाइर खडा गयस याख्नु ऩनेछ।

(२) प्रसतष्ठानरे उऩसनमभ (१) फभोशजभको पाइरभा

अन्त्म कागजातका असतरयि दे हामका कागजातहरु याख्नु ऩनेछ:–
(क) सभझौता पाइरको ऩशञ्जका,
(ख) फोरऩत्र

वा

ऩूवम
ि ोग्मताको

आह्वानको सूचना,

रासग

गरयएको

(ग) फोरऩत्र, ऩूवम
ि ोग्मता वा प्रवाताव आह्वान सभफन्त्धी
कागजात,

(घ) फोरऩत्र सभफन्त्धी कागजात, ऩूवम
ि ोग्मता सभफन्त्धी
कागजात

वा

प्रवाताफ

सभफन्त्धी

कागजात

सभफन्त्धभा फोरऩत्रदातारे वाऩष्टीकयणको रासग
गये को अनुयोध य सो सभफन्त्धभा प्रसतष्ठानरे सवै
सहबागी

फोरऩत्रदाता

ऩठाएको जवाप,

(ङ) फोरऩत्रदाता

वा

वा

प्रवातावदाताराई

ऩयाभशिदातासॉग

गरयएको

ु य
फोरऩत्र ऩेश गनुि ऩूवक
ि ो फैठकको भाइन्त्मट
प्रसतष्ठानरे

सो
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सहबागी

फोरऩत्रदाता

वा

ऩठाएको प्रभाण,

प्रवातावदाताराई

(च) फोरऩत्र खोल्दाको भाइन्त्मुट,
(छ) फोरऩत्रको भूर प्रसत,
(ज) फोरऩत्र

भूल्माङ्कन

भूल्माङ्कनको

ससरससराभा

प्रवातावदाताराई

सोधेको

ससभसतरे

फोरऩत्र

फोरऩत्रदाता

प्रश्न

य

वा

सभफशन्त्धत

फोरऩत्रदाता वा प्रवातावदाताफाट प्रसतष्ठानराई
ऩठाएको जवाप,

(झ) ऩूवम
ि ोग्म

बएका

भूल्माङ्कनको प्रसतवेदन,

फोरऩत्रदाताको

मोग्मता

(ञ) ऩूवम
ि ोग्म फोरऩत्रदाताको सूची,

ु ,
(ट) वाताि गरयएको बए सोको भाइन्त्मट

(ठ) सपर फोरऩत्रदाताराई ऩठाइएको वावीकृसतको
प्रायशभबक सूचनाको प्रसतसरवऩ,

(ड) असपर फोरऩत्रदाताराई ऩठाइएको सूचनाको
प्रसतसरवऩ,

(ढ) खरयद सभफन्त्धभा प्रकाशशत सफै सूचना,

(ण) प्रसतष्ठानका असधकाय प्राप्त असधकायस सभऺ य
ऩुनयावरोकन ससभसत

सभऺ ददएको सनवेदन य

सोका सभफन्त्धभा प्रसतष्ठानरे ऩेश गये को याम

प्रसतविमा, जानकायस तथा सो सभफन्त्धभा बएको
सनणिम,

(त) खरयद सभझौता,
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(थ) प्रगसत प्रसतवेदन, इन्त्भ्वाइस य सनयसऺण प्रसतवेदन
जवाता

खरयद

सभझौताको

सभफशन्त्धत कागजात,

कामािन्त्वमनसॉग

(द) खरयद सभझौताभा सॊ शोधन गरयएको बए सो
सभफन्त्धी कागजात,

(ध) भारसाभान

प्राप्ती,

रगामतका कागजात,

सनयसऺण

य

वावीकृसत

(न) सनभािण व्मवसामी, आऩूसतिकताि, ऩयाभशिदाता वा
सेवा प्रदामकसॉग बएका सभऩूणि ऩत्राचाय,

(ऩ) सव–कन्त्रासटयको अनुयोध य सो प्रसतष्ठानरे
ददएको जवाप,

(प) भूल्माङ्कन प्रसतवेदन य सोसॉग सभफशन्त्धत सभऩूणि
कागजात य

(फ) खरयद सभझौता सभफन्त्धी वववाद सभाधान गनि
बएको कायफाहससॉग सभफशन्त्धत कागजात।

(३) उऩसनमभ (१) फभोशजभको असबरेख खरयद कायफाहस

टु ङ्गो रागेको कभतीभा सात वषिसभभ सुयशऺत याख्नु ऩनेछ।
(४)

मस

सनमभ

फभोशजभ

असबरे ख

या्दा

मस

सनमभावरसभा त्मवातो असबरेखको ढाॉचा सनधाियण गरयएकोभा सोहस

फभोशजभ य ढाॉचा सनधाियण नबएकोभा साविजसनक खरयद अनुगभन
कामािरमरे सनधाियण गये को ढाॉचा फभोशजभ याख्नु ऩनेछ।

(५) मस सनमभ फभोशजभ असबरेख या्दा प्रसतष्ठानरे

प्रत्मेक बौसतक सभऩशत्तको असबरेख याख्नु ऩनेछ।

(६) उऩसनमभ (५) फभोशजभ असबरेख या्दा त्मवातो

सभऩशत्तको भूल्म ऩचास राख रुऩैमाॉबन्त्दा फढस यहेछ बने सो
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सभऩशत्तको रागत भूल्म, ह्रासकट्टी य भभित सभबाय खचि सवहतको
वववयण खुराउनु ऩनेछ।

138. दयये ट सभफन्त्धभा: प्रसतष्ठानरे सनभािण साभग्री य ढु वानीको दयये ट,

भेससन तथा उऩकयणको बाडा य काभदायको ज्मारा सनशित गनि
प्रचसरत खरयद ,न य सनमभावरस फभोशजभको दयये ट सनधाियण
ससभसतरे सनधाियण गये को दयये टराई आधाय भान्नु ऩनेछ।
ऩरयच्छे द—10
सभऩशत्तको शजभभा, रगत, फयफुझायथ तथा सरराभ सफिी

139. सभऩशत्तको शजभभा: (१) प्रसतष्ठानको नगद, फैंक भौज्दात, चेक य
त्मसको स्रे वाता, धयौटस य त्मसको स्रे वाता य याजश्वको रेखा आसथिक
प्रशासन शाखा प्रभुखको शजभभाभा यहनेछ । शजन्त्सी भारसाभान

तथा तत्सभफन्त्धी स्रे वाता सञ्चम असधकृत वा बण्डाय असधकृत वा
बण्डाय सहामकको शजभभाभा यहनेछ।
(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ शजभभाभा यहेको सभऩशत्तको

वहनासभना नहुने गयस रगत स्रे वाता सवहत त्मसको सॊ यऺण गने

गयाउने कतिव्म त्मवातो सभऩसत शजभभा सरने कभिचायस य असधकाय
प्राप्त असधकायसको हुनेछ।

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभको काभ गनि असधकाय प्राप्त

असधकायसरे

आफ्नो

जवापदे हसभा

कभिचायसराई रगाउन ससनेछ।

आपूबन्त्दा

भुसनका

अन्त्म

(४) उऩसनमभ (१) फभोशजभको भारसाभान य त्मवाता

भारसाभानको

असबरेखको

उत्तयदावमत्व यशजष्डायको हुनछ
े ।

सॊ यऺण

गने

गयाउने

अशन्त्तभ

140. शजन्त्सी भार सभानको रगत तमाय गने: (१) असधकाय प्राप्त
असधकायसरे प्रसतष्ठानभा यहेको य खरयद गयस वा नगयस वा कुनै
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प्रकायरे हवातान्त्तयण बई वा ववातुगत सहामता वा अन्त्म कुनै

प्रकायफाट प्राप्त हुन आएको शजन्त्सी भारसाभान दाशखरा हुना
साथ

नाऩतौर,

गन्त्ती

जे

गनुि

ऩने

हो

गयस

फुशझसरई

सो

भारसाभानको प्राववसधक वववयण (वाऩेशशवपकेशन) भूल्म सभेत

खुराई शजन्त्सी खाताभा सात ददनसबत्र आभदानी फाॉधी स्रे वाता खडा
गयस अद्यावसधक गनि रगाउनु ऩनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ रगत तमाय गनि य रगत

फभोशजभको शजन्त्सी भारसाभान शजभभा सरने असबबाया असधकाय

प्राप्त असधकायसको ये खदे खभा उऩरब्ध सञ्चम असधकृत, बण्डाय
असधकृत वा बण्डाय सहामकको हुनेछ।
(३)

प्राववसधक

काभभा

प्रमोगभा

ल्माईने

शजन्त्सी

कवातो

अववाथाभा

त्मवातो

भारसाभानको हकभा उऩसनमभ (१) फभोशजभ रगत तमाय गदाि
प्राववसधक

कभिचायसफाट

ॉ ाई
जच

के

भारसाभानहरू प्राप्त बएको हो प्रभाशणत गयाई सो कुया कैवपमत
जनाई रगत खडा गनुऩ
ि नेछ।

(४) प्रसतष्ठानभा भौज्दात यहेका भारसाभान भध्मे ऩुयानो

भारसाभानको

भूल्म

कायणवश

खुल्न

नसकेको

अववाथाभा

सभफशन्त्धत कामािरम प्रभुखको अध्मऺताभा, प्राववसधक कभिचायस,
प्रदे श रे खा सनमन्त्त्रक कामािरमको वा प्रदे श रेखा सनमन्त्त्रक

इकाई कामािरमको प्रसतसनसध याखी भारसाभानको अववाथा य

प्रचसरत फजाय भूल्म सभेत ववचाय गयस भूल्म कामभ गयाई याख्नु
ऩनेछ।मसयस

भूल्म

कामभ

बए

ऩसछ

सवहतको असबरेख अद्यावसधक गनुि ऩनेछ।

शजन्त्सी

खाताभा

भूल्म

141. शजन्त्सी भारसाभान तथा सभऩशत्तको सनयसऺण: (१) सनमभ 140
फभोशजभ रगत तमाय गयस याशखएका भारसाभान तथा सभऩशत्त के
कवातो अववाथाभा छन असधकाय प्राप्त असधकायसरे कभतीभा वषिको
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एकऩटक आपैंरे सनयसऺण गयस वा त्मवातो भारसाभान शजभभा सरने

कभिचायस फाहेक अन्त्म कभिचायस वा प्राववसधकद्वाया सनयसऺण गनि
रगाई त्मसको प्रसतवेदन तमाय गनुि वा गनि रगाउनु ऩनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ सनयसऺण गदाि आभदानी

फाॉध्न छु ट बएका कुनै भारसाभान बेवटएभा त्मवातो भारको भूल्म

य वववयण खुराई आभदानी फाॉध्न रगाई भभित सभबाय य सॊ यऺण
गनुि गयाउनु ऩनेछ।

(३) उऩसनमभ (१) फभोशजभको सनयसऺण प्रसतवेदनभा

दे हामका कुयाहरू वाऩष्ट रुऩभा खुरेको हुन ऩनेछ:–

(क) शजन्त्सी वकताफभा आभदानी नफाॉसधएका शजन्त्सी

भारसाभान बए के कसत य कवातो अववाथाभा
छन,

(ख) भारसाभानको सॊ यऺण य सॊ बाय याम्रोसॉग बएको
छ छै न,

(ग) के कसत शजन्त्सी भारसाभानहरू भभित सभबाय
गनुि ऩने अववाथाभा छन,

(घ) के कसत भारसाभानहरू फेकभभा बई सरराभ
सफिी वा सडाउनु ऩने अववाथाभा छन,

(ङ) शजन्त्सी भारसाभानको प्रमोग बए नबएको, हासन

नोससानी बए नबएको य हासन नोससानी बएको
बए कसको राऩयफाहसफाट बएको हो,

(च) एकै

वकससभका

भारसाभानभध्मे

गत्

वषि

उऩबोग बएको ऩरयभाण य चारू आसथिक वषिभा

खरयद गरयएको ऩारयभाणको तुरनात्भक वववयण
य
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(छ) प्रदे श रेखा सनमन्त्त्रक कामािरमरे तोकेका अन्त्म
आवश्मक कुयाहरू।

142. शजन्त्सी सभऩशत्तको सॊयऺण: (१) सनमभ 140 फभोशजभ रगत खडा

गयस याशखएको प्रसतष्ठानको शजन्त्सी भारसाभान हासन नोससानी नहुने
गयस सॊ यऺण गने य सतनीको याम्रो सभबाय गयस चारू अववाथाभा
याख्ने उत्तयदावमत्व यशजष्डायको हुनेछ।

(२) शजन्त्सी सभऩशत्तको सॊ यऺण गनुि ऩने कतिव्म बएका

कभिचायसरे

आफ्नो

कतिव्म

ऩूया

नगये को

कायणफाट

कुनै

भारसाभानको हासन नोससानी हुन गएभा त्मसको शजभभवायस त्मवातो
कभिचायसरे फहन गनुि ऩनेछ।

143. शजन्त्सी भारसाभानको स्रे वाता: (१) ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ बन्त्दा फढस
भूल्मका

१

फषि

बन्त्दा

फढस

उऩमोग

गनि

सवकने

शजन्त्सी

भारसाभानको स्रे वाता प्रचसरत कानून अनुसाय अद्यावसधक गयस
याख्नुऩने दावमत्व असधकाय प्राप्त असधकायसको हुनेछ।
उऩमोग

(२) खचि बई जाने ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ बन्त्दा कभ भूल्मका
प्रकृसतका

याशखनेछ।

शजन्त्सी

साभानको

हकभा

छु ट्टै

असबरेख

144. सरशखत आदे श सफना सरराभ सफिी गनि नहुन:े (१) असधकाय प्राप्त
असधकायसरे वा सनजरे तोकेको असधकायसको सरशखत आदे श सफना

शजन्त्सी भारसाभान सरराभ सफिी वा हवातान्त्तयण गनु,ि गयाउनु
हुॉदैन।

(२) सनमभ 141 फभोशजभको प्रसतवेदनभा उशल्रशखत

फेकभभा बई काभ नराग्ने दे शखएका भारसाभान सरराभ सफिी
गने, भभित गनुि ऩने भारसाभान भभित गने, आभदानी नफाॉसधएका

जसत तुरुन्त्त आभदानी फाॉध्ने कतिव्म असधकाय प्राप्त असधकायस वा
सनजरे तोकेको असधकायसको हुनेछ।
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(३) सनमभ 141 फभोशजभको प्रसतवेदन असधकाय प्राप्त

असधकायस फाहेक अरुरे ददएको यहेछ बने सरराभ सफिी गनुि ऩने

शजन्त्सी भारसाभानको सभफन्त्धभा त्मवातो शजन्त्सी भारसाभान सरराभ

सफिी गने अववाथाभा छ, छै न असधकाय प्राप्त असधकायसरे जाॉची

सरराभ सफिी गनुि ऩने बनी ठहयमाएको भात्र सरराभ सफिी गनुि
ऩनेछ।

(४)

उऩसनमभ

(१)

फभोशजभ

शजन्त्सी

भारसाभान

हवातान्त्तयण गदाि हवातान्त्तयण पायाभ बयस हवातान्त्तयण गनुि ऩनेछ ।
भारसाभान फुशझसरनेरे हवातान्त्तयण बई आएको भारसाभान शजन्त्सी
खाताभा

आभदानी

फाॉधी

सोको

जानकायस

असधकाय

प्राप्त

असधकायसराई ददनु ऩनेछ य असधकाय प्राप्त असधकायसराई त्मवातो
जानकायस प्राप्त हुन आए ऩसछ त्मवातो भारसाभानको रगत कट्टी
गनुि ऩनेछ।

145. सरराभ गने व्मववाथा: (१) शजन्त्सी सनयसऺण प्रसतवेदनभा ऩुयाना बई

काभभा आउन नससने टु टपुट बई फेकभभा बएका य ऩुन् भभित
नहुने

बनी

वकटान

बएका

भारसाभान

भध्मे

असधकाय

प्राप्त

असधकायसरे सरराभ गनुि ऩने बनी ठहयमाएका भारसाभानको ऩयर
भूल्म खुरेकोभा तीन राख

रुऩैमाॉसभभको य ऩयर भूल्म नखुरेको

बए हार भूल्माङ्कन बएको भूल्मभा एक राख रुऩैमाॉसभभ वा दुवै
गये य चाय राख रुऩैमाॉसभभका भारसाभान आसथिक प्रशासन शाखा,

वाटोय वकऩय सभेतको याम सरई असधकाय प्राप्त असधकायसरे एक
वषिसबत्र सरराभ सफिी गनुि ऩनेछ।

(२) कुनै भेशीन औजाय तथा बायस उऩकयण य सवायस

साधन (साइकर फाहेक) चारू हारतको बए ऩसन ऩुयानो भोडेर,

त्मसको वाऩेमय ऩाटिस ऩुजािको अबाव तथा त्मसको भभित सभबाय
तथा

सञ्चारनभा

फढस

खचि
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अनुऩमोगी बनी भेकासनकर प्राववसधकफाट प्रसतवेदन ऩेश गये को
भेशशन

औजाय

तथा

बायस

उऩकयण

य

उऩसनमभ

(१)

भा

उशल्रशखत भूल्मबन्त्दा फढस ऩयर भूल्म वा भूल्माङ्कन बएका
भारसाभान असधकाय प्राप्त असधकायसरे सरराभ सफिी गनुि ऩने
ठहयमाएभा

त्मवातो

भारसाभान

जाॉचफुझ

एवॊ

सवेऺण

ससपारयश गनि असधकाय प्राप्त असधकायस वा सनजरे

गयस

तोकेको

असधकृतको अध्मऺताभा, रेखा तथा कभिचायस प्रशासन शाखाको
प्रभुख सभेतको प्रसतसनसध यहेको ससभसत गठन गरयनेछ।

(३) प्राववसधक प्रसतसनसध तोसदा मथासभबव सभफशन्त्धत

शजन्त्सी भारसाभानको ऻान बएको कभिचायस खटाउनु ऩनेछ।

(४) दशराख रुऩैमाॉबन्त्दा फढस भूल्म ऩने वा ववशेष

प्रकायको शजन्त्सी भारसाभानको हकभा उऩसनमभ (२) फभोशजभ
गदठत ससभसतरे फढसभा दुईजनासभभ सभफशन्त्धत ववषमका प्राववसधक
आभन्त्त्रण गनि ससनेछ।

(५) उऩसनमभ (२) फभोशजभको ससभसतको ससपारयश बए

ऩसछ ऩयर भूल्म खुरेकोभा दशराख रुऩैमाॉसभभ य भूल्म नखुरस
भूल्माङ्कन बएकोभा दुई राख रुऩैमाॉसभभ य दुवै गयस फाह्र राख
रुऩैमाॉ भूल्मसभभको शजन्त्सी भारसाभान असधकाय प्राप्त असधकायसरे

सरराभ गनि ससनेछ । सोबन्त्दा फवढ भूल्म बएकोभा सरराभ
सफिी गने वावीकृसतको रासग सफै व्महोया खुराई असधकाय प्राप्त

असधकायसको ससपारयश सवहत कामिकायस ऩरयषद् सभऺ ऩेश गनुि
ऩनेछ।

(६) उऩसनमभ (३) फभोशजभको ससभसतरे भूल्म नखुरेको

भारसाभानको भूल्म कामभ गदाि भारसाभानको उऩमोसगता, सेवा,

आमु, ह्रासकट्टी, अवशेष भूल्म य फजाय भूल्म सभेत ववचाय गनुि
ऩनेछ । ह्रासकट्टी गदाि प्रसतष्ठानको नीसत उल्रेशखत दय फभोशजभ
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कट्टी गनुि ऩनेछ । बन्त्साय नसतये को भारसाभानको भूल्म कामभ

गदाि बन्त्साय शुल्क सभेत सभावेश गयस सो शुल्कभा सभेत
ह्रासकट्टी गनुि ऩनेछ।

(७) सरराभ गने आदे श प्राप्त बए ऩसछ वा उऩसनमभ (१)

फभोशजभ सरराभ गने सनणिम बए ऩसछ एकराख रुऩैमाॉसभभको

भारसाभान सरराभ सफिी गनि ऩन्त्र ददनको य सो बन्त्दा फढस

भूल्मको भारसाभान सरराभ सफिी गनि एक्काइस ददनको भमाद ददई
दे हामका कुयाहरू सभेत खुराई सूचना प्रकाशन गयस सरराभ
फढाफढ गयाउनु ऩनेछ:-

(क) भारसाभानको वववयण,

(ख) भारसाभानको न्त्मूनतभ भूल्म,

(ग) सरराभ फढाफढ हुने वाथान, सभम (शुरु य
अन्त्त्म हुने सभम फजे) य सभसत,

(घ) न्त्मूनतभ भूल्मफाट नै फढाफढ शुरु हुने कुया,
(ङ) सरराभ

सकाय

गनि डाॉक

फोल्नु अशघ

नै

न्त्मूनतभ भूल्मको ऩाॉच प्रसतशतरे हुने नगद

धयौटस याख्नु ऩने कुया य डाॉक अङ्क फढ्दै गएभा
सोहस अनुऩातभा धयौटस थप्दै जानु ऩने कुया,

(च) सरराभ सकाय गये को भारसाभान उठाई रै जानु
ऩने अवसध,

(छ) अन्त्म आवश्मक कुया।

(८) मसयस फोरऩत्र भाग गरयएकोभा फोर अङ्कको दश

प्रसतशतरे हुने यकभ फयाफयको फैंक जभानत वा धयौटस खाताभा
जभभा गये को बौचय फोरऩत्र साथ याख्नु ऩनेछ।

(९) सरराभ फढाफढ गनि वा फोरऩत्र भाग गयस सरराभ

सफिी गने सूचना प्रकाशन गदाि ऩयर भूल्म नखुरेकोभा हार
157

खण्ड ४) सङ््मा १८ प्रदे श याजऩत्र बाग २ सभसत २०७७।०८।१८

भूल्माङ्कन

गदाि

ऩचास

हजाय

रुऩैमाॉसभभ

भूल्म

कामभ

हुने

भारसाभान य ऩयर भूल्म खुरेकोभा हार भूल्माङ्कन गदाि एकराख

रुऩैमाॉसभभ भूल्म कामभ हुने भारसाभान ससरफन्त्दस दयबाउ ऩत्रको
आधायभा

य

सो

बन्त्दा

फढस

भूल्म

कामभ

हुने

भारसाभान

यावष्डमवातयको दै सनक ऩसत्रकाभा सूचना प्रकाशन गयस सरराभ सफिी
गनि सवकनेछ।मसयस सरराभ सफिी गदाि ऩवहरो ऩटक सरराभ

सफिी हुन नसकेभा सात ददनको भमाद ददई ऩुन् सरराभ सफिीको

कायफाहस गनुि ऩनेछ । ऩुन् सरराभ सफिीको कायफाहस गदाि ऩसन
सरराभ हुन नसकेभा कामभ हुने भूल्मभा नघट्ने गयस ससधै
वातािद्वाया सफिी गनि सवकनेछ।

(१०) सरराभ सकाय गये को शजन्त्सी भारसाभान ससभसतरे

तोकेको अवसधसबत्र कफोर गये को ऩूया यकभ फुझाई नउठाएभा

याशखएको धयौटस जपत गयस िभस् दोस्रो, तेस्रो वा चौथो
घटसवाराको कफूर अङ्क वावीकृत गनि सवकनेछ । मसयस गदाि ऩसन

सरराभ हुन नसकेभा कामभ हुने भूल्म नघट्ने गयस ससधै वातािद्वाया
सफिी गनि सवकनेछ।वातािफाट ऩसन सफिी नबएभा ऩुन: भूल्माङ्कन
गयस सरराभ गनि सवकनेछ।

(११) सवायस साधन, भेशीनयस, औजाय य प्राववसधक

भारसाभान फाहेक पसनिचय जवाता भारसाभानको भूल्माङ्कन गदाि
उऩसनमभ (२) फभोशजभको ससभसत नयाखी प्रसतष्ठानको रे खा नीसत

फभोशजभ ह्रासकट्टी दयको आधायभा भूल्माङ्कन गनि सवकनेछ ।
आमु सनशित बएको जुनसुकै

भारसाभानको आमु सभाप्त बएऩसछ

उऩसनमभ (२) फभोशजभको ससभसतफाट भूल्माङ्कन गयाई सरराभ गनि
सवकनेछ।

146. सभन्त्हा ददने असधकाय: (१) असधकाय प्राप्त असधकायसरे शजन्त्सी
भारसाभानको भभित सॊ बाय गयस भारसाभान अद्यावसधक य सुयशऺत
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साथ याख्नु ऩनेछ।कसैको राऩयफाहसफाट नबई ऩुयाना बई वा दै वी
घटना वा बववतव्म ऩयस वा भनाससव कायणरे भारसाभानको
नोससानी बएको, हयाएको, कुनै भारसाभानको भभित गये य ऩसन

काभ नचल्ने वा भभित सॊ बाय गये य ऩसन पाइदा नहुने दे शखएभा सो
कुयाहरूको मथासभबव प्रभाण याखी प्रष्ट वववयण खुराई रेखा

ु
प्रभुख, यशजष्डाय य सॊ मोजकको सॊ मि
ठहय बएभा भारववातुको
ऩयर

भोरको

एक

राख

रुऩैमाॉसभभको

बए

असधकाय

प्राप्त

असधकायसरे य सोबन्त्दा फढस भूल्मको बए कामिकयस ऩरयषद्को
सनणिमफाट भात्र सभन्त्हा ददन सवकनेछ।
(२)

उऩसनमभ

(१)

फभोशजभको

असधकाय

प्राप्त

असधकायसरे आपूराई वा कुनै खास व्मशि वा वगिराई पाइदा
ॉ ै न।
हुने गयस प्रसतष्ठानको सभऩसत वा भारसाभान सभन्त्हा ददन हुद
ऩरयच्छे द– 11
धयौटस तथा ऩेश्की
147. धयौटस खाता: (१) प्रसतष्ठानको नाभभा धयौटसभा यहने यकभ
कामिकायस ऩरयषद्रे तोकेको वाशणज्म फैंकभा धयौटस खाता खोरस
सोहस खाताभा जभभा गनुऩ
ि नेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको धयौटस खाताभा दे हाम

फभोशजभका यकभ यहनेछन:-

(क) प्रसतष्ठानको नाभभा असग्रभ धयौटसको रुऩभा प्राप्त
हुने यकभ,

(ख) प्रसतष्ठानरे आह्वान गये को फोरऩत्र वा सरराभभा
बाग सरनको रासग असग्रभ धयौटसको रुऩभा
दाशखरा हुने यकभ,
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(ग) प्रसतष्ठानसॉग गरयने कुनै ठे क्का, सभझौता, कयाय
फभोशजभ

वा

अन्त्म

कुनै

कायणरे

धयौटसको रुऩभा दाशखरा गनुि ऩने यकभ।

असग्रभ

(३) उऩसनमभ (१) फभोशजभ याशखएको धयौटस यकभ जुन

प्रमोजनको रासग याशखएको हो सो प्रमोजन सभाप्त बए ऩसछ वपताि
गनुऩ
ि ने अववाथाभा फाहेक अन्त्म अववाथाभा धयौटस फाऩत प्राप्त सफै
यकभ असधकाय प्राप्त असधकायसरे सदय वामाहा गनुि ऩनेछ।

(४) कुनै काभ ऩूया नगये भा जपत हुने शतिभा उऩसनमभ

(१) फभोशजभ याशखएको धयौटस यकभ सो काभ ऩूया नबएभा

असधकाय प्राप्त असधकायसरे जपत गयस प्रसतष्ठानको भूर खाताभा
जभभा गनुऩ
ि नेछ।

(५) उऩसनमभ (१) फभोशजभ जभभा गरयएको धयौटस

यकभ उऩसनमभ (३) फभोशजभ सदय वामाहा य उऩसनमभ (४)
फभोशजभ जपत नगरयएभा त्मवातो धयौटस यकभ असधकाय प्राप्त
असधकायसरे सभफशन्त्धत व्मशिराई वपताि ददनेछ।
(६)

उऩसनमभ

(१)

फभोशजभको

धयौटस

खाताको

कायोफायको वववयण रेखा शाखारे अद्यावसधक रुऩभा याख्नु ऩनेछ।

148. धयौटस याख्ने अववाथा: दे हामका अववाथाभा धयौटस यकभ जभभा गनुि
ऩनेछ:–

(क) प्रसतष्ठानराई फुझाउनु ऩने यकभ असग्रभ रुऩभा
फुझाउॉदा,

(ख) प्रसतष्ठानराई फुझाउनु ऩने यकभ कसत फुझाउनु
ॉ ै त्मवातो यकभ असग्रभ
ऩने हो बन्ने सनणिम नहुद
रुऩभा फुझाउॉदा,

(ग) फोरऩत्र वा सरराभभा बाग सरनको रासग
आवश्मक यकभ दाशखरा गदाि,
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(घ) कुनै काभ गनुि अगावै कुनै यकभ असग्रभ धयौटस
याख्नु ऩने शति बएभा त्मवातो शति ऩूया गदाि,

(ङ) अन्त्म कुनै कायणरे धयौटस याख्नु ऩने बए त्मवातो
यकभ फुझाउॉदा।

149. धयौटस जपत गने: (१) कुनै काभ गनि धयौटस वा जभानत याख्नु
ऩने बई याशखएको धयौटस वा जभानत त्मवातो काभ ऩूया नगये को

कायणरे प्रचसरत कानून फभोशजभ वा कयायको शतिनाभा फभोशजभ

जपत गनुि ऩने बएभा यशजष्डायरे सनणिम गयस त्मवातो धयौटस वा
जभानत यकभ जपत गनुि ऩनेछ।

(२) धयौटस यकभ वपताि ऩाउने व्मशिफाट प्रसतष्ठानको

फाॉकी यकभ असूर गनुि ऩने बएभा त्मवातो यकभ सनजरे वपताि
ऩाउने धयौटस यकभ कट्टा गयस असूर उऩय गनि सवकनेछ।

(३) धयौटस यकभ जपत वा कट्टा गरयएको जानकायस

धयौटस याख्ने सभफशन्त्धत व्मशिराई ददनु ऩनेछ।

(४) मसयस जपत वा कट्टा गरयएको यकभ प्रसतष्ठानको

खाताभा जभभा गनुि ऩनेछ।

150. धयौटस यकभ वपताि: (१) प्रसतष्ठानभा दाशखरा बएको धयौटस यकभ

जपत वा कट्टा नहुने बएभा त्मवातो धयौटस यकभ सभफशन्त्धत
व्मशिरे वपताि ऩाउनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ धयौटस यकभ वपताि ऩाउने

व्मशिरे धयौटस यकभ वपताि सरन ऩाउने भमाद तोवकएकोभा सोहस

अवसधसबत्र य नतोवकएकोभा जुन काभको रासग धयौटस याशखएको
हो सो काभ सभफन्त्धी कायफाहस अशन्त्तभ रुऩभा सभाप्त बएको

सभसतरे एक वषिसबत्र धयौटस यकभ वपताि ऩाउन प्रसतष्ठानभा नगदस
यससद साथ सनवेदन ददनुऩनेछ।
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तय प्रसतष्ठानरे नै कट्टी गयस धयौटसभा जभभा गये को

यकभको हकभा नगदस यससद ऩेश गनुि ऩने छै न।

151. धयौटस कायोफायको रेखा: (१) रेखा प्रभुखरे प्रसतष्ठानभा धयौटस
फाऩत

जभभा बएको यकभको

कायोफायको रेखा गोश्वाया य

व्मशिगत धयौटस वकताफभा अद्यावसधक गयस याख्नु ऩनेछ।साथै

धयौटस यकभको छु ट्टै असबरेख याखी प्रत्मेक वषि शजभभेवायस सानुि
ऩनेछ।

(२) असधकाय प्राप्त असधकायसरे प्रसतष्ठानको नाभभा धयौटस

फाऩत जभभा बएको यकभको भावाकेवायस भवहना बुिान बएको

सभसतरे सात ददनसबत्र य धयौटसको आसथिक वववयण आसथिक वषि
सभाप्त बएको ऩैंतीस ददनसबत्र तमाय गनि रगाउनु ऩछि।

(३) प्रसतष्ठानरे धयौटसको रे खा अद्यावसधक याखी एक

आसथिक वषिभा फाॉकी यहेको

धयौटस अको आसथिक वषिभा

शजभभेवायस सानुि ऩनेछ।

152. ऩेश्की ददने य पछ्यौट गने: (१) मस सनमभावरस फभोशजभ
प्रसतष्ठानका

कभिचायस

वा

अन्त्म

कुनै

व्मशिरे

प्रसतष्ठानको

काभकाजको सनसभत्त ऩेश्की सरनु ऩदाि कुन काभको सनसभत्त के
कसत यकभ चावहने हो त्मसको वववयण ऩेश गनुि ऩनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ प्राप्त वववयणको आधायभा

असधकाय प्राप्त असधकायसरे सभफशन्त्धत काभको रासग आवश्मक ऩने

यकभबन्त्दा फढस नहुने गयस ऩेश्की सरने कभिचायसको हकभा ऩद य
प्रमोजन तथा अन्त्म व्मशिको हकभा सो व्मशिको तीन ऩुवाते,
वाथामी य अवाथामी ठे गाना प्रष्ट रेखी ऩेश्की ददनु ऩनेछ।
(३)

उऩसनमभ

(२)

फभोशजभ

ददइएको

ऩेश्की

मस

सनमभावरसभा तोवकददएको भमादसबत्र मसै सनमभावरसको कामिववसध

अऩनाई पछ्यौट गनुि गयाउनु ऩेश्की सरने ददने दुवै थयसको कतिव्म
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हुनछ
े ।प्रसतष्ठानभा ऩेश्की यकभको सफर बयऩाई सवहतको वववयण
प्राप्त बएऩसछ एक्काइस ददनसबत्र पछ्यौट गरयससनु ऩनेछ।पछ्यौट
गदाि फजेटरे नऩुगभ
े ा प्राप्त सफर बयऩाई जाॉची बुिानी ददनु ऩने

अङ्क ठहयमाई ऩेश्की पछ्यौट गयस बुिानी ददन फाॉकी यकभ
बुिानी ददने फाॉकी कच्चावायस (पाॉटवायस) भा चढाउनु ऩनेछ।

153. दै सनक तथा भ्रभण बत्ता ऩेश्की: (१) प्रसतष्ठानको काभकाजभा वा

भ्रभणभा खटाउॉदा भ्रभण आदे श बयस भ्रभण वा काजभा खटाउनु
ऩनेछ।भ्रभण मथासभबव कभ खशचिरो फाटो वा साधनफाट गनुि ऩने
गयस तोवकददने कतिव्म असधकाय प्राप्त असधकायसको हुनछ
े ।
(२)

प्रसतष्ठानको काभको ससरससराभा नेऩारसबत्र वा

ववदे श भ्रभण काजभा खवटने कभिचायस य अन्त्म व्मशिरे ऩाउने

दै सनक बत्ता तथा भ्रभण खचि य अन्त्म यकभ बए सो सभेत वहसाफ
गयस फढस नहुने गयस ऩेश्की ददनु ऩनेछ य सभफशन्त्धत कभिचायस तथा
व्मशिरे ऩसन भ्रभणफाट आफ्नो वाथान वा प्रसतष्ठानभा पकेको वा
भ्रभण कामि ऩूया गये को सभसतरे ऩैंतीस ददनसबत्र पाॉटवायस ऩेश गयस
सरएको ऩेश्की यकभ पछ्यौट गनुि ऩनेछ।

154. भारसाभान खरयद सभफन्त्धी ऩेश्की: (१) प्रसतष्ठानरे नेऩारसबत्र वा

ववदे शफाट भारसाभान खरयद गनुि ऩदाि मस सनमभावरस फभोशजभको
यसत ऩुयमाई त्मवाता भारसाभान खरयद गनुि ऩनेछ।त्मसयस खरयद
गदाि सोझै सभफशन्त्धत सफिेताराई बुिानी ददनु ऩनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ भारसाभान उऩरब्ध गनि

नसवकने बई त्मवातो भारसाभान उऩरब्ध गनि कभिचायसराई ऩेश्की
ददई ऩठाउनु ऩने हुन आएभा ऩेश्की ददनु ऩये को कायण खोरस
असधकाय प्राप्त असधकायसको वावीकृसतभा ऩेश्की ददन सवकनेछ।

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभ भारसाभान खरयद गने

ऩेश्की यकभ फुझी सरने कभिचायसरे
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प्रसतष्ठानभा पकेको फढसभा सात ददनसबत्र सो ऩेश्की यकभ पछ्यौट
गनि भारसाभान सवहत सफर बयऩाई ऩेश गनुि ऩनेछ।

(४) मस सनमभावरस फभोशजभ भारसाभान खरयद गनि

कभिचायसराई ऩेश्की ददई ऩठाउनु ऩने हुन आएभा साधायणतमा

असधकाय प्राप्त असधकायस य रे खा प्रभुखराई ऩेश्की ददई ऩठाउनु
हुॉदैन।

155. प्रतीतऩत्रद्वाया

शझकाउॉदा

भारसाभान

ऩेश्की

पछ्यौट

गने:

(१) प्रसतष्ठानरे प्रतीतऩत्रद्वाया भारसाभान शझकाउॉदा प्रसतष्ठानभा

भारसाभान प्राप्त बएको सभसतरे तीस ददनसबत्र प्रतीतऩत्र खोरे को
ऩेश्की यकभ पछ्यौट गनुि ऩनेछ।

(२) भारसाभान उऩरब्ध गयाउने सभफशन्त्धत सफिेताफाट

भारसाभान

उऩरब्ध

हुन

नसकेको वा

भारसाभान

उऩरब्ध

गयाउनु ऩने सनधािरयत सभमावसधसबत्र भारसाभान प्राप्त हुन नसकेभा

साधायणतमा प्रतीतऩत्र यद्द गनुि ऩनेछ य सो फाऩत फैंकभा जभभा
बएको यकभ वपताि सरई प्रतीतऩत्र खोरे को ऩेश्की यकभ पछ्यौट
गनुि ऩनेछ।

(३) प्रतीतऩत्रको भाध्मभफाट भारसाभान खरयद गदाि

सोको असबरेख याख्नु ऩनेछ।

156. कायफाहस गरयने: (१) प्रसतष्ठानफाट यकभ ऩेश्की सरने कभिचायस वा
अन्त्म जुनसुकै व्मशिरे मस सनमभावरसभा तोवकददएको भमादसबत्र

ऩेश्की पछ्यौट नगये भा फाॉकी ऩेश्की यकभभा भमाद नाघेको
सभसतरे

वावषिक

दश

प्रसतशतको

दयरे

ब्माज

सभेत

रगाई

सरइनेछ।अनावश्मक ऩेश्की सरएको वा पछ्यौट गनि अटे य गये भा

वा भमादसबत्र पाॉटवायस नफुझाएभा तरफ तथा सुववधा योक्का गने य
तरफ योक्का गदाि ऩसन अटे य गये भा भदन बण्डायस वावावा म ववऻान

प्रसतष्ठानको कभिचायस सेवा शति सनमभावरस अनुसाय कायफाहस गनि
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सवकनेछ।अनावश्मक ऩेश्की सरए ददएभा सरने ददने दुवैराई
असधकाय प्राप्त असधकायसरे ववबागीम कायफाहस गनि ससनेछ।

157. पछ्यौट हुन फाॉकी यकभको शजभभेवायस साने य फयफुझायथ गने:
(१) प्रसतष्ठानको काभकाजको सनसभत्त एक आसथिक वषिभा गएको

ऩेश्कीको यकभ सोहस आसथिक वषिभा पछ्यौट हुन नसकेभा
असधकाय प्राप्त असधकायसरे त्मसयस पछ्यौट हुन फाॉकी यहेको
ऩेश्की यकभको नाभनाभेसी सवहतको के फाऩत ऩेश्की गएको हो

सो सभेत खुराई आसथिक वषिभा शजभभेवायस सायस प्रभाशणत गनुि
ऩनेछ।मसयस सारयएको ऩेश्की मस सनमभावरस फभोशजभ पछ्यौट
गनुि ऩनेछ।

(२) कभिचायसरे प्रसतष्ठानफाट अवकाश प्राप्त गदाि वा अन्त्म

कुनै कायणरे प्रसतष्ठान छोडी जाॉदा वा सेवाफाट अरग हुॉदा

पछ्यौट हुन फाॉकी यहेको ऩेश्की यकभको वववयण फयफुझायथ गनुि
ऩनेछ।

158. ऩेश्कीको पाॉटवायस ऩेश गनुि ऩने: (१) रेखा प्रभुखरे प्रत्मेक
आसथिक वषिको आषाढ भवहनाको स्रे वाता दाशखरा गदाि सो आसथिक
वषि बयसभा गएको य ववगतको शजभभेवायस सये को ऩेश्की भध्मे
पछ्यौट हुन फाॉकी यहेको ऩेश्की य फाॉकी भध्मे पछ्यौट गनुि ऩने

भमाद नाघेको य ननाघेको वववयण, नाभनाभेसी य सोको कायण
सभेत खुराई पाॉटवायस ऩेश गनुि ऩनेछ।

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ ऩेश्कीको पाॉटवायस प्राप्त

बएऩसछ असधकाय प्राप्त असधकायसरे ऩेश्कीको रगत याखी भमाद
सबत्र पछ्यौट नगने नगयाउनेराई कायफाहस गनुि ऩनेछ।

159. धयौटस फाऩतको ऩेश्की: प्रसतष्ठानरे टे सरपोन, धाया, फत्ती य मवातै

अन्त्म सुववधा फाऩत धयौटस याखेको यकभको असबरेख खडा गनुि
ऩनेछ।
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160. ऩेश्की फाये

अनुगभन गने: मस सनमभावरस फभोशजभ

ऩेश्की

पछ्यौट बमो वा बएन बन्ने कुया जानकायस ददन य ऩेश्की पछ्यौट
सभमभा गयाउन ऩेश्कीको सूची तमाय गयस रे खा प्रभुखरे असधकाय

प्राप्त असधकायस सभऺ भवहना बुिान बएको सात ददनसबत्र ऩेश गनुि
ऩनेछ।असधकाय प्राप्त असधकायस य रेखा प्रभुखरे सोको सभीऺा

गयस पछ्यौट गनुि ऩनेछ य सो को जानकायस यशजष्डायराई ददनु
ऩनेछ।

ऩरयच्छे द– 12
रेखाऩयसऺण, फेरुजु पछ्यौट य फयफुझायथ
161. कायोफायको रेखा याख्ने: (१) प्रसतष्ठानको आम व्मम सभऩशत्त य

दावमत्वको रेखा वावीकृत रे खा प्रणारस फभोशजभ याख्नु ऩनेछ ।
रे खाभा

सबड्ने

याख्नु ऩनेछ।

प्रभाशणत

कागज

ऩसन

ससरससरावद्ध तरयकारे

(२) रेखाहरू अद्यावसधक बए वा नबएको असधकाय प्राप्त

असधकायसरे फयाफय जाॉच गनुि ऩनेछ ।

162. आन्त्तरयक रेखाऩयसऺण गयाई याख्ने: (१) प्रसतष्ठानको आन्त्तरयक
रे खा ऩयसऺण प्रदे श रेखा सनमन्त्त्रकको कामािरमरे गनेछ।
(२)

यशजष्डायरे

प्रदे श

रेखा

सनमन्त्त्रक

कामािरमफाट

आन्त्तरयक रेखाऩयसऺण गदाि ददइएको सुझाव सवहतको प्रसतवेदन
कामिकायस ऩरयषदभा ऩेश गनुि ऩनेछ।आन्त्तरयक रेखाऩयसऺणफाट
ु न्त्दा अगावै नै
सनवाकेको फेरुजु वा त्रुवट अशन्त्तभ रेखाऩयसऺण हुनब

सनमसभत गयाउनु ऩनेभा सनमसभत गयाई वा प्रभाण ऩेश गनुि ऩनेभा

प्रभाण ऩेश गयस वा असूर उऩय गनुि ऩनेभा असूर उऩय गयस
त्मसका प्रभाण सभफशन्त्धत रे खासॉग सॊ रग्न गयस रेखा अद्यावसधक
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गयाई याख्नु असधकाय प्राप्त असधकायस य रेखा प्रभुखको दावमत्व
हुनेछ।

(३)

असधकाय प्राप्त असधकायस आपैरे

सनमसभत

गनि

ससनेभा आपैरे सनमसभत गने य आपैरे सनमसभत गनि नससने

यकभहरू कामिकायस ऩरयषद्भा सभमभै ऩेश गयस सनमसभत गयाउनु
ऩनेछ।

163. अशन्त्तभ रेखाऩयसऺण गयाउने: (१) यशजष्डायरे प्रसतष्ठानको सफै

प्रकायका कोषको अशन्त्तभ रे खाऩयसऺणको रासग आसथिक वषि
सभाप्त बएको सभसतरे तीन भवहनासबत्र आसथिक वववयण तमाय
गयाउनु ऩनेछ।
(२)

प्रसतष्ठानको

सफै

कोषको

भहारे खा ऩयसऺकको कामािरमरे गनेछ।

अशन्त्तभ

रेखाऩयसऺण

164. फेरुजु पछ्यौट गने गयाउने उत्तयदावमत्व: (१) फेरुजु पछ्यौट गये

वा नगये को ये खदे ख गयस नगये को बए मस सनमभावरस फभोशजभ
पछ्यौट गनि रगाउने दावमत्व असधकाय प्राप्त असधकायसको हुनेछ।

(२) रे खाऩयसऺणफाट कामभ बएको फेरुजु प्रभाण ऩेश

गयस वा सनमसभत गयस गयाई असूर उऩय गयस पछ्यौट गने
शजभभेवायस यशजष्डायको हुनेछ।

165. फेरुजु पछ्यौटको कायफाहस गने: आन्त्तरयक रेखाऩयसऺण वा
अशन्त्तभ

रेखाऩयसऺणफाट

दे शखएका

फेरुजुहरूको

सभफन्त्धभा

सभफशन्त्धत रेखाऩयसऺकफाट भमाद तोवकएकोभा सो भमादसबत्र य
नतोवकएकोभा ऩैंतीस ददनसबत्र सनमसभत गनुि ऩने बए सनमसभत गयस

वा आवश्मक प्रभाण ऩेश गनुि ऩने बए सो ऩेश गयस गयाई वा

असूर उऩय गनुि ऩने बए असूर उऩय गयस वा जवापफाट प्रष्ट गनुि
ऩने बए प्रष्ट जवाप ददई फेरुजु पछ्यौट गनुि ऩनेछ।
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166. फेरुजु पछ्यौट सभफन्त्धी व्मववाथा: (१) यशजष्डायरे मस सनमभावरस
फभोशजभ

सनमसभत

गनि

सभल्ने

फेरुजु

आपैरे

सनमसभत

गनुि

ऩनेछ।आपैरे सनमसभत गनि नसभल्ने फेरुजु कामिकायस ऩरयषद् सभऺ
ऩेश गयस सनमसभत गनुि ऩनेछ।
यसतसभभ

नोससानी

(२) मस सनमभावरस फभोशजभको रयत ऩुयमाउनु ऩनेभा सो
नऩुयमाई
बएको

असनमसभत

नदे शखएको

बएको

फेरुजु

तय

प्रसतष्ठानराई

यशजष्डायको

हासन

ससपारयशभा

कामिकायस ऩरयषद्रे सनमसभत गनि ससनेछ।मसयस सनमसभत गदाि
हासन नोससानी नबएको कायण मथासभबव प्रष्ट गनुि ऩनेछ।

(३) उऩसनमभ (१) य (२) भा उल्रेख गरयएकोभा फाहेक

अन्त्म फेरुजुराई सनमसभत गनि यशजष्डायरे भनाससव कायण दे खेभा य

सो सनमसभत गनि सभन्त्हा ददनु ऩने बएभा कामिकायस ऩरयषद्भा ऩेश
गयस सनणिम बए फभोशजभ गनुि ऩनेछ।

167. फयफुझायथ: (१) कुनै कभिचायस अवकाश प्राप्त गयस वा अन्त्म कुनै

ॉ ा आफ्नो
कायणरे प्रसतष्ठान छाडी जाॉदा वा सो काभफाट अरग हुद
शजभभाभा बएको प्रसतष्ठानको नगदस, शजन्त्सी भारसाभान, आभदानी,
धयौटस,

फेरुजु,

अन्त्म

फयफुझायथ गनुि ऩनेछ।
(२)

यकभको

रगत

स्रे वाता

तथा

कागजात

उऩसनमभ (१) फभोशजभ फयफुझायथ गने कतिव्म

बएका कभिचायस य फुझी सरने कभिचायसरे फयफुझायथको रगत
तमाय गयस फयफुझायथ गनुि ऩनेछ।

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभ फयफुझायथ गदाि स्रे वाता

अनुसाय नऩुग बएका नगदस शजन्त्सीको सभफन्त्धभा फयफुझायथ गने
कतिव्म बएको कभिचायसको शजभभेवायस यहनेछ।

(४) फयफुझायथ हुॉदा नगद वा शजन्त्सी भारसाभान, धयौटस

य अन्त्म यकभको रगत स्रे वाता आदद हासन नोससानी वा वहनसभना
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बएको दे शखएभा त्मवाता हासन नोससानी वा वहनासभना बएको नगदस

शजन्त्सी भारसाभान शजभभा सरने व्मशिसॉग नगदस वा शजन्त्सीको
भूल्म य शजभभा सरएको सभसतदे शख हारसभभको दश प्रसतशतका

दयरे राग्ने ब्माज सभेत सनजको तरफ वा ऩाउने अन्त्म जुनसुकै
यकभ योक्का गयस असूर उऩय गरयनेछ।

(५) उऩसनमभ (४) फभोशजभ भूल्म असूर उऩय गनुि ऩदाि

सो भारसाभानको अववाथा तथा वतिभान फजाय भूल्मराई सभेत

ववचाय गयस भूल्म कामभ गरयनेछ।मसयस भूल्म कामभ गने काभभा
यशजष्डायरे तोकेको सदवाम सभेत यहनेछ।
ऩरयच्छे द–13
दै सनक तथा भ्रभण बत्तासभफन्त्धी व्मववाथा
168. भ्रभण वा काज खटाउन ससने असधकायस: प्रसतष्ठानको काभको
ससरससराभा ववदे शभा भ्रभण वा काजभा जानु ऩये भा सभफद्ध

सनकामको वावीकृसत सरनु ऩने बए सरई काभको प्रकृसत, काभ
सभऩन्न

गनि

फभोशजभको

राग्ने

सभम

य

औशचत्मताका

असधकायस/शशऺक/कभिचायसराई

असधकायसरे काज खटाउन ससनेछ:-

आधायभा

दे हाम

दे हाम

फभोशजभको

(क) उऩकुरऩसतराई सात ददन बन्त्दा कभ सभमका
रासग वावदे श भ्रभण गदाि उऩकुरऩसत वावमॊरे

कामिकायस ऩरयषद्को सहभसतभा य सात ददन
बन्त्दा फढस वावदे श भ्रभण गदाि वा ववदे श भ्रभण
गदाि

सहकुरऩसत

कुरऩसतरे,

य

ववदे श

भ्रभण

(ख) अन्त्म ऩदासधकायसको हकभा उऩकुरऩसतरे,
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(ग) शशऺक/कभिचायसराई सात ददनसभभको भ्रभण
असधकाय प्राप्त असधकायसरे , सात ददनबन्त्दा फढस

ऩन्त्र ददनसभभ ववबागीम प्रभुखको ससपारयशभा
एक तह भासथको असधकायसरे य ऩन्त्र ददन

बन्त्दा फढस अवसधको रासग भ्रभण वावीकृसत गनुि
ऩदाि कामिकायस ऩरयषद्को वावीकृसत सरनु ऩने।

169. भ्रभण सभफन्त्धी सफर बयऩाई: (१) भ्रभणभा खवटने ऩदासधकायस

वा शशऺक वा कभिचायसरे भ्रभणफाट पकेको सभसतरे ऩैंतीस
ददनसबत्र सनमभानुसाय ऩाउने दै सनक तथा भ्रभण बत्ताको सफर भ्रभण

प्रसतवेदन साथ कोष प्रभाण, रगफुक, सफर बयऩाई आदद आवश्मक
प्रभाणहरूसवहत ऩेश गनुि ऩनेछ।

तय कुनै ऩदासधकायस वा शशऺक वा कभिचायसरे भ्रभण वा

काजको अवसधभा सफदा सरई फसेभा मवातो सफदाभा फवादाको
अवसधको सनजरे दै सनक तथा भ्रभण बत्ता ऩाउने छै न।

(२) प्रसतष्ठानको काभको ससरससराभा कुनै ऩदासधकायस वा

शशऺक वा कभिचायसरे वावदे शभा मात्रा गनुि ऩदाि राग्ने मातामात

खचि फाऩतको यकभ, पुटकय खचि फढसभा दुई हजायसभभ य
अनुसूची-10 फभोशजभको भ्रभण खचि ऩाउनेछ।

170. ववदे शभा

जाॉदाको

दै सनक

बत्ता:

(१)

प्रसतष्ठानको

काभको

ससरससराभा कुनै शशऺक वा कभिचायसरे ववदे शभा जाॉदा मस
सनमभावरस फभोशजभ दै सनक बत्ता ऩाउनेभा प्रवाथान गये को ददनको
ऩूयै य भ्रभणफाट पकेको ददनको हकभा सो ददनबन्त्दा अशघल्रो
ददनको रासग ऩाउने दै सनक बत्ताको एक चौथाई यकभ ऩाउनेछ।

ु को भ्रभण गदाि अनुसूची-11 फभोशजभ
(२) ववदे शी भुरक

यकभ दै सनक बत्ता फाऩत ददईनेछ । तय रगाताय दश ददनबन्त्दा

फढस अवसधको भ्रभणको रासग एघायौ ददन दे शख भ्रभणको फाॉकी
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अवसधसभभको रासग उि दयको ऩचहत्तय प्रसतशतको दयरे हुन
आउने यकभ वयावयको दै सनक बत्ता ददईनेछ।
(३) ववदे शभा अन्त्तयािवष्डम सभभेरन,

सनभन्त्त्रणा,

वाताि वा फैठकभा जाॉदा

सेसभनाय,

सभायोह,

कुनै सभत्रयाष्ड वा अन्त्तयािवष्डम

सॊ वाथाको तपिफाट खान फवानको प्रफन्त्ध भात्र बई ऩकेट खचि फाऩत
यकभ ददने व्मववाथा नबएकोभा त्मवाता ऩदासधकायस वा शशऺक वा
ु को रासग तोवकएको दै सनक बत्ताको एक
कभिचायसराई सो भुरक
चौथाई यकभ ऩकेट खचिको रुऩभा ददइनेछ।

तय तासरभ वा अध्ममनको रासग गएको अववाथाभा वा

खान फवानको रासग यकभ नै ददने बएभा ऩकेट खचि ददईने छै न।

(४) तासरभ वा अध्ममन फाहेक अन्त्म काभभा ववदे श

जाॉदा उऩसनमभ (२) फभोशजभ ऩाउने यकभ मस सनमभावरस

फभोशजभ ऩाउने दै सनक बत्ताबन्त्दा कभ हुने बएभा त्मसयस कभ बए
जसत यकभ दै सनक बत्ताको रुऩभा ददइनेछ।

(५) अन्त्तयािवष्डम सभभेरन, सेसभनाय आददभा जाॉदा फाटाभा

राग्ने ददन य सभभेरन शुरु हुने अशघल्रो ददनदे शख सभाप्त बएको

बोसरऩल्टसभभराई जसत ददन राग्छ त्मसबन्त्दा फढस आपू खुशी
भुकाभ गये कोभा दै सनक बत्ता ददइने छै न।

(६) उऩसनमभ (२) फभोशजभ ववदे शभा जाॉदा अऩझिट

सफयाभी ऩयस अवाऩतारभा बनाि बई उऩचाय गयाउनु ऩये भा त्मवातो
उऩचायको यकभ सभफशन्त्धत सॊ वाथारे नफेहोये को खण्डभा प्रसतष्ठानरे
फीभा भापति बुिानी ददनेछ।

(७) उऩसनमभ (५) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए

ताऩसन वपल्डभा काभ गने गयस सनमुि बएका कभिचायसको हकभा
मो सुववधा रागू हुने छै न।
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171. सनसभत्त वा कामभ भुकामभ बएको ऩदासधकायस वा कभिचायसरे ऩाउने
सुववधा:

ऩन्त्र ददन बन्त्दा फढस सनसभत्त बई काभ गये को वा कामभ

भुकामभ बई काभ गये को ऩदासधकायस वा कभिचायसरे सनसभत्त वा
कामभ भुकामभ बएको ऩदरे ऩाउने सफै सुववधा ऩाउनेछ।

172. कायफाहस गरयने: मस सनमभावरस फभोशजभ ऩाउने सुववधा सरने
प्रमोजनको रासग झुट्ठा वववयण ऩेश गयस बुिानी सरएको ठहये भा

त्मसयस बुिानी सरएको यकभको दोब्फय यकभ कट्टा गयस ववबागीम
कायफाहस सभेत गरयनेछ।

ऩरयच्छे द– 14
ववववध
173. फाधा अड्काउ पुकाउन ससने: मस सनमभावरसको कामािन्त्वमनको

ससरससराभा कुनै कुयाभा दद्वववधा वा अवाऩष्ट बई कुनै सनणिम गनि
कठीन हुन आएभा कामिकायस ऩरयषद्रे ,न तथा मस सनमभावरसको

ववऩयसत नहुने गयस फाधा अड्काउ पुकाई कामािन्त्वमन गनि
ससनेछ।

174. ऋण सरन ससने: प्रसतष्ठानको काभ कायोफाय, सेवा य व्मवसाम
सञ्चारनको

ससरससराभा

यकभ

आवश्मक

ऩये भा

कामिकायस

ऩरयषद्को ससपारयसभा सबाको सनणिम फभोशजभ प्रदे श सयकाय वा
प्रदे श सयकायको वावीकृसतभा कुनै सॊ घ सॊ वाथा वा फैंक तथा ववत्तीम
सॊ वाथासॉग ऋण सरन ससनेछ।

175. टुिा टुिा ऩायस खरयद गनि नहुन:े मस सनमभावरस फभोशजभ खरयद

गदाि प्रसतवाऩधाि सीसभत हुने गयस टु िा टु िा ऩायस खरयद गनुि
हुॉदैन।

176. प्रसतष्ठानका

अन्त्म

आसथिक

काभहरु

गने:

(१)

प्रसतष्ठानराई

आवश्मक ऩने शशऺक तथा कभिचायसको दयफन्त्दस वावीकृत गने,
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प्रसतष्ठानरे वावदे शी तथा ववदे शी सॊ घ सॊ वाथासॉग सहकामि गने,

वावावा म सभफन्त्धी व्मवसाम सञ्चारन गने जवाता ववषमभा सबाको
वावीकृसत अनुसाय गनेछ।
(२)

प्रसतष्ठानरे

सबाको

सनणिम

फभोशजभ

मस

सनमभावरसको असधनभा यहस आफ्नो वा आफ्नो बोगभा यहेको
अचर सभऩशत्त सरजभा ददन ससनेछ।

177. मसै सनमभावरस फभोशजभ हुन:े मस सनमभावरसभा उल्रेख गरयएका

ववषमभा मसै सनमभावरस फभोशजभ य अन्त्म ववषमभा प्रचसरत कानून
फभोशजभ हुनेछ।

ु न्त्दा ऩूव ि प्रसतष्ठानफाट आसथिक
178. फचाउ: मो सनमभावरस प्रायभब हुनब

दावमत्व फहन हुने गयस बए गये को काभ कायफाहस मसै सनमभावरस
फभोशजभ बए गये को भासननेछ।
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अनुसूची–१

(सनमभ २० को उऩसनमभ (६) सॉग सभफशन्त्धत)
सनभािण कामिको रागत अनुभान सनकाल्ने तरयका
आइटभ

इकाई

आइटभको जभभा
दयये ट

आइटभको जभभा
ऩरयणाभ

आइटभको जभभा
खचि

आइटभ (१)

(च)

(ट)

(च)x(ट)

आइटभ (२)

(छ)

(ठ)

(छ)x(ठ)

आइटभ (३)

(ज)

(ड)

(ज)x(ड)

ईत्मादद

जोड = (व) = (च x ट + छ x ठ+ ज x ड+.....................................)
वकि चाटि वाटाप खचि – (व) को २.५ प्रसतशतरे = ०.०२५ x (त)
सानासतना अन्त्म खचि – (व) को २.५ प्रसतशतरे=०.०२५ x (त)
जभभा रगत इवष्टभेट अङ्क = १.०५ x (त)

नोट: फोरऩत्रको अङ्कराई तुरना गदाि रगत अनुभान अङ्क (व) राई भासननु ऩछि ।
आइटभको जभभा (कुर) दयये ट सनकाल्ने तरयका्
िसभकहरुको खचि ...................................................(क)
सनभािण साभग्रीको खचि ..............................................(ख)
माशन्त्त्रक उऩकयणको बाडा (तै ल्म ऩदाथि सवहत) ..............(ग)
वावातववक दयये ट (क+ख+ग) = (घ)
फोरऩत्र दाताको ओबयहेड (घ को १५ प्रसतशत.) – ०.१५ x (ङ)
जभभा दयये ट - १.१५ x (घ)
नोट: उऩयोि अनुसाय रागत अनुभान तमाय गरयसकेऩसछ फजेट व्मववाथाऩनको रासग आवश्मकतानुसाय
जभभा रागत अनुभानभा भूल्म सभामोजन कशन्त्टन्त्जेन्त्सी फाऩत १० प्रसतशतरे, वपशजकर कशन्त्टन्त्जेन्त्सी
फाऩत १० प्रसतशतरे य भूल्म असबवृदद्व कय यकभ सभेत थऩ गयस रागत अनुभान कामभ गनुि ऩनेछ ।
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अनुसूची–२

(सनमभ २१ को उऩसनमभ (६) सॉग सभफशन्त्धत)
ऩयाभशि सेवाको रागत अनुभानको ढाॉचा

से वा खचि शीषिक (क)

इकाई

शीषिकको प्रसत

(ख)

इकाई दय (ग)

शीषिकको
जभभा ऩरयभाण
(घ)

शीषिक (१)

शीषिकको जभभा रागत
(ङ) = (गxघ)
(ङ१) =(गxघ)

जनशशिको ऩारयिसभक (ङ१)
शीषिक (२)
भ्रभण, फसोफास, भारसाभान
वा उऩकयण वा से वा

(ङ२) =(गxघ)

रगामतका सोधबनाि हुने खचि
(ङ२)

शीषिक (३)
तासरभ, गोष्ठी, कागजात
छऩाई वा अनुवाद रगामतका

(ङ३) =(गxघ)

जभभा रागत अनुभान (च)

(च)=(ङ१)+(ङ२)+(ङ३)

कामािरमको व्मववाथाऩन खचि

(छ)= (चx0.0५)

अन्त्म पुटकय खचि (ङ३)

(ऩाॉच प्रसतशत) (छ)
कुर रागत जभभा अनुभान अङ्क

(ज)=(च+छ)

(ज)
द्रष्टव्म:(क)
(ख)

फोरऩत्रको तुरनाको रासग जभभा रागत अनुभान अङ्क (च) हुनेछ।

ऩारयिसभक खचि (ङ१), सोधबनाि हुने खचि (ङ२) य अन्त्म पुटकय खचि (ङ३) को वववातृत वववयण
तमाय गयस मस रागत अनुभान पायाभको साथभा याखी प्रवातुत गनुि ऩनेछ ।

(ग)

उऩमुि
ि
अनुसाय रागत अनुभान तमाय गरयसकेऩसछ फजेट व्मववाथाऩनको रासग आवश्मकता अनुसाय
जभभा रागत अनुभानभा भूल्म सभामोजन कशन्त्टन्त्जेन्त्सी फाऩत दश प्रसतशतरे , ववसबन्न कय फाऩत दश
प्रसतशतरे य भूल्म असबवृवद्ध कय यकभ सभेत थऩ गयस कूर रागत अनुभान अङ्क कामभ गनुि ऩनेछ।

(घ)

ऩयाभशि से वाको रागत अनुभान वावीकृसत य खरयद ववसध छनौट गने प्रमोजनका रासग जोड (च) भा
भूल्म असबवृवद्ध कय य ववसबन्न कशन्त्टजेन्त्सीहरु तथा कामािरमको व्मववाथाऩन खचि जोडी हुन आउने
कुर रागत अनुभानराई भासननेछ ।

(ङ)

प्रसतष्ठान व्मववाथाऩन खचि गने सन्त्दबिभा सबाफाट कामिववधी वावीकृत गयाई सो अनुसाय खचि गनुि
ऩनेछ।
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अनुसूची–3

(सनमभ 24 को उऩसनमभ (३) खण्ड (ढ) सॉग सभफशन्त्धत)
..................................कामािरम
प्रसततऩत्र असबरेख खाता
खाता ऩाना नॊ.
सस.

प्रसतत ऩत्र

प्रसततऩत्र नॊ .

नॊ .

खोसरने

य सभसत

यकभ

ववषम

अवसध

प्रसततऩत्र

फन्त्द

भमाद

फन्त्द

ऩेश्की

साभान उत्ऩत्ती बएको

खोरे को

हुने

थऩ

बएको

खाता

गये को

सभसत

ऩाना नॊ .

दे श

पभिको

फैं कको नाभ

नाभ

य ठे गाना

सभसत

सभसत

बएको सभसत
य भोडर

चढाउनेको नाभ, थय:-

प्रभाशणत गनेको नाभ, थय:-

सहस:-

सहस:-

सभसत:-

सभसत:-
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अनुसूची–4
(सनमभ २६ को उऩसनमभ (३) सॉग सभफशन्त्धत)
भौजुदा सूचीभा दताि हुनका रासग ददइने सनवेदनको ढाॉचा
सभसत......................
िी कामािरम प्रभुखज्मू,
....................................कामािरम,
..................................।
ववषम:- भौजुदा सूचीभा दताि गयस ऩाउॉ ।
भदन बण्डायस वावावा म ववऻान प्रसतष्ठा आसथिक प्रशासन सनमभावरस, २०७७ को सनमभ २६
को उऩसनमभ (३) फभोशजभ तऩशशरभा उशल्रशखत वववयण अनुसायको ऩुट्याई गने
कागजात सॊ रग्न गयस भौजुदा सूचीभा दताि हुन मो सनवेदन ऩेश गये को छु ।
तऩशशर:१. भौजुदा सू चीको रासग सनवेदन ददने व्मशि, सॊ वाथा, आऩूसतिकताि, सनभािण व्मवसामी, ऩयाभशिदाता वा से वा प्रदामकको
वववयण:(क)

नाभ:-

(ख)

ठे गाना:-

(ग)

ऩत्राचाय गने ठे गाना:-

(घ)

भु्म व्मशिको नाभ:

(ङ)

टे सरपोन नॊ .

(च)

भोफाईर नॊ .

२. भौजुदा सू चीभा दताि हुनको रासग सनभन फभोशजभका कागजात सॊ रग्न गनुि होरा
(क)

सॊ वाथा वा पभि दतािको प्रभाण ऩत्र छ

(ख)

नववकयण गरयएको छ

छै न

(ग)

भूल्म असबवृवद्ध कय य वाथामी रे खा नभफय प्रभाण ऩत्र छ

(घ)

कय च ुिाको प्रभाण ऩत्र

(ङ)

कुन खरयदको रासग भौजुदा सू चीभा दताि हुन ददने हो, सो काभको रासग ईजाजतऩत्रको

छै न
छ

छै न

छै न

आवश्मकत ऩने बए सोको प्रसतसरवऩ

छ

छै न

3. प्रसतष्ठानफाट हुने खरयदको रासग दताि हुन आएको खरयदको प्रकृसतको वववयण:
(क) भारसाभान आऩूसति:

(ख) सनभािण कामि:

(ग) ऩयाभशि से वा:

(घ) अन्त्म से वा:

(भारसाभानको प्रकृसत सभेत उल्रे ख गने)
(ऩयाभशि से वाको प्रकृसत सभेत उल्रे ख गने)

(अन्त्म से वाको प्रकृसत बए
सो उल्रे ख गने)

सनवेदन ददएको सभसत:

सनवेदकको नाभ:

आ. व.

हवाताऺय:
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अनुसूची–5

(सनमभ 29 को उऩसनमभ (१) सॉग सभफशन्त्धत)
भारसाभान वा अन्त्म सेवाको खरयद सभझौता
भारसाभान वा अन्त्म सेवा खरयद गदाि दे हाम फभोशजभको सभझौताभध्मे कुनै एक सभझौता
गयस खरयद गनि सवकनेछ–
(क) खास भारसाभान वा अन्त्म सेवा आऩूसति सभझौता् कुनै खास काभको रासग आवश्मक
ऩने कच्चा ऩदाथि, उऩकयण, पभािवामुवटकल्स, औषसध, औजाय वा अन्त्म मवातै ववशेष

प्रकृसतका भारसाभान खरयद गनिको रासग खास भारसाभान वा अन्त्म सेवा आऩूसति
सभझौता गनि सवकनेछ ।
(ख) सॊ यचनात्भक वा इकाई दय सभझौता् खरयद सभझौताभा उशल्रशखत भारसाभान वा
अन्त्म सेवा प्रसतष्ठानरे

भाग गये को सभमभा खरयद सभझौताभा उशल्रशखत दय य शति

फभोशजभ एक वा एक बन्त्दा फढस आऩूसतिकतािफाट प्राप्त गने व्मववाथा गनिको रासग
सॊ यचनात्भक वा इकाई दय सभझौता गनि सवकनेछ ।
मो सभझौताभा प्रसतष्ठानरे खरयद गने भारसाभान वा अन्त्म सेवाको न्त्मूनतभ य
असधकतभ ऩरयभाण खुराउनु ऩनेछ ।
मो सभझौता साभान्त्मतमा एक वषि बन्त्दा वढस अवसधको हुने छै न ।
(ग)

फहुवषॉम सभझौता् दे हामको अववाथाभा फहुवषॉम सभझौता गनि सवकनेछ:–
(क) वावषिक खरयद सभझौता गयस खरयद गनुि बन्त्दा फहुवषॉम सभझौता गयस
खरयद गदाि प्रसतष्ठानराई सायबूत रुऩभा राब हुने बएभा,

(ख) खरयद सभझौताको अवसधभा खरयदको ऩरयभाण सायबूत रुऩभा थऩघट
नहुने बएभा,

(ग) खरयद

सडजाइन

सभझौता
ऩरयवतिन

अवसधबय

खरयद

गरयने

भारसाभानको

नहुने बएभा, य

(घ) भारसाभान आऩूसतिसॉग सभफशन्त्धत प्राववसधक जोशखभ फढस नबएभा।
(घ)

सडजाईन, आऩूसति य जडान सभझौता् ठू रा ऩावय प्रान्त्ट वा ऩशभऩङ्ग वाटे शन जवाता उच्च
वा जवटर प्रववसध मुि भारसाभानको सडजाइन गने, सनभािण वाथरभा आऩूसति गयस
जडान गने ऩयसऺण सञ्चारन गने य त्मवातो भारसाभानको सञ्चारन गनि प्रसतष्ठानका
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कभिचायसराई आवश्मकतानुसाय तासरभ ददने व्मववाथा गनि सडजाइन, आऩूसति य जडान
सभझौता गनि सवकनेछ । मवातो सभझौता सडजाइन, आऩूसति य जडान कामि भध्मे कुनै
दुई कामि गनिको रासग सभेत गनि सवकनेछ ।
(ङ)

टनि की सभझौता् उच्च प्रववसधमुि औद्योसगक ऩरान्त्टको कामि सभऩादन ऺभता
उल्रेख गयस त्मवातो ऩरान्त्टको सडजाइन, आऩूसति, सनभािण य जडान कामि खरयद
सभझौताभा उल्रेख बए फभोशजभ सभऩन्न गयस प्रसतष्ठानराई हवातान्त्तयण गने व्मववाथा
गनिको रासग टनिकी सभझौता गनि सवकनेछ।

नोट् खण्ड (क), (ख), (घ) य (ङ) फभोशजभका सभझौता वहुवषॉम सभझौता सभेत हुन
ससनेछ।
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अनुसूची–6

(सनमभ ३० सॉग सभफशन्त्धत)

प्रसतष्ठानरे कुनै सनभािण कामि गयाउनको रासग दे हामको सभझौता भध्मे कुनै एक
सभझौता गनि ससनेछ
(क)

इकाई दय सभझौता् सनभािण कामिको ऩरयभाण सभझौता हुॉदाका फखत मवकन नबएको
वा सनभािण कामि प्रसत इकाई कामि सफर अप सवान्त्टसटसभा उशल्रशखत दयभा गयाउने
व्मववाथा गनि इकाई दय सभझौता गनि सवकनेछ । मवातो इकाई दयभा फोरऩत्रदातारे

प्रवाताववत सनभािण कामि सभऩन्न गनि आवश्मक ऩने साभग्री, िभ य अन्त्म कुया सभावेश
गनुि ऩनेछ ।

प्रसतष्ठानरे मस सभझौता फभोशजभ बएको काभ फाऩत ब ुिानी गदाि सनभािण

वाथरको नाऩ जाॉचफाट मवकन बएको सनभािण कामिको ऩरयभाणराई प्रसत इकाई दयरे
गणना गयस हुन आउने यकभ ब ुिानी गनुि ऩनेछ ।

(ख) एकभुष्ट यकभ सभझौता् बूसभगत ऩानीको ऩाईऩराईन जडान जवाता नाऩजाॉच गनि
कठीन हुने सनभािण कामि वा ऩुरको सॊ यचना जवाता नाऩजाॉच गनि सवकने सनभािण कामि

गयाउन एकभुष्ट यकभ सभझौता गनि सवकनेछ।मो सभझौता गदाि सनभािण कामि
सभफन्त्धी सफै प्रकायका जोशखभ य दावमत्व सनभािण व्मवसामीभा यहने गयस गनुि
ऩनेछ।तय

सभझौता

बई

सनभािण

कामि शुरुबएऩसछ

प्रसतष्ठानरे

सनभािणभा

कुनै

वकससभको ऩरयवतिन गनि आदे श ददएको कायणरे सनभािण व्मवसामीको आसथिक दावमत्व
वृवद्ध बएभा त्मवातो दावमत्व प्रसतष्ठानरे व्महोनुि ऩनेछ।
(ग) रागत सोधबनाि सभझौता् सनभािण व्मवसामीरे इकाई दय सभझौता फभोशजभ काभ गनि

ु ान गनि
भञ्जुय नगने वा गनि नससने ठू रो जोशखभमुि य काभ गने ऩरयशवाथसत ऩूवािनभ
नसवकने प्रकृसतको सनभािण कामि गयाउनका रासग रागत सोधबनाि सभझौता गनि
सवकनेछ।मो सभझौता गयस गरयने सनभािण कामि फाऩत सनभािण व्मवसामीराई ब ुिानी
ददॉ दा सनजरे त्मवातो सनभािण कामि गदाि गये को वावातववक खचि, सो कामिको शशयोबाय
खचि य वावीकृत रागत अनुभानभा उल्रेख बएको भुनापा थऩी हुन आएको यकभ

ब ुिानी ददन सवकनेछ।मो सभझौता गयस सनभािण कामि गयाउॉ दा प्रसतष्ठानका असधकाय
प्राप्त असधकायसरे रागत सोधबनािको असधकतभ यकभको सीभा सनधाियण गनुि ऩनेछ य

सो सीभा बन्त्दा फढस रागत सोधबनाि ददनु ऩने बएभा ववबागीम प्रभुखको ऩूव ि वावीकृसत
सरनु ऩनेछ।
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(घ) सभम य साभग्री दय सभझौता् खरयद सभझौता गने सभमभा कुनै सनभािण कामिको
ु ान गनि नसवकने बई िभराई
भभित सभबाय गनि राग्ने िभ य साभग्रीको ऩूवािनभ
सभमको आधायभा य साभग्रीराई इकाई दयको आधायभा गणना गयस काभ गयाउनको
रासग सभम य साभग्री दय सभझौता गनि सवकनेछ । मो सभझौता गदाि सनभािण
व्मवसामीराई दे हाम फभोशजभ ब ुिानी हुने कुया वाऩष्ट रुऩभा उल्रेख गनुि ऩनेछ:–
(क)

सनभािण व्मवसामीको िभराई प्रसतघण्टा वा प्रसत ददन वा प्रसत
भवहनाको आधायभा ववबाजन गयस हुन आएको यकभभा

शशयोबाय खचि य वावीकृत रागत अनुभानभा उल्रेख बएको
भुनापा जोडदा हुन आउने यकभ य
(ख)

खरयद सभझौताभा उशल्रशखत यकभको सीभासबत्र यहस भभित
सभबाय गनि रागेको साभग्रीको भूल्मको ब ुिानी यकभ ।

(ङ) सडजाइन य सनभािण सभझौता् कुनै सनभािण कामिको सडजाइन य सनभािण एउटै सनभािण
व्मवसामीफाट गयाउनको रासग सडजाइन य सनभािण सभझौता गनि सवकनेछ। प्रसतष्ठानरे
मस सभझौता फभोशजभको काभ शुरु गदाि प्राववसधक वा प्राववसधकको सभूहराई सनभािण

कामिको सडजाईन जाॉच्न रगाई वावीकृत गये ऩसछ भात्र शुरु गनुि ऩनेछ। त्मसयस
सडजाइन जाॉच गने प्राववसधक वा प्राववसधकको सभूहरे त्मवातो सडजाईन, ड्रईङ तथा

रागत अनुभान जाॉच य वावीकृत गदाि मस सनमभावरस फभोशजभ जाॉच तथा वावीकृत
गने कामिववसध अऩनाई जाॉच तथा वावीकृत गनुि ऩनेछ।

(च) व्मववाथाऩन सभझौता् सनभािण कामिको गुणवातय य सभऩन्न गने अवसध सभफन्त्धी कानूनी
एवॊ सभझौताजन्त्म दावमत्व प्रसतष्ठानसॉग खरयद सभझौता गने सनभािण व्मवसामीरे नै
फहन गने गयस त्मवातो कामि सनजको सुऩरयवेऺक वा व्मववाथाऩनभा ववसबन्न सव–
कन्त्रासटयद्वाया गयाउनका रासग व्मववाथाऩन सभझौता गनि सवकनेछ ।

मो सभझौता फभोशजभको काभको ब ुिानी प्रसतष्ठानसॉग सभझौता गने सनभािण

व्मवसामीराई भात्र ददईिनेछ ।
(छ) कामिसभऩादनभा आधारयत भभित सभबाय वा व्मववाथाऩन सभझौता् कुनै सनभािण कामिको
भभित

सभबाय वा व्मववाथाऩन गनि आवश्मक ऩने उऩकयण य ववसबन्न इकाई जन्त्म

(आइटभवाइज) कामि उल्रेख नगयस अशन्त्तभ कामि सभऩादन भात्र उल्रेख गयस त्मवातो

सनभािण कामि गयाउॉ नको रासग कामि सभऩादनभा आधारयत सभबाय वा व्मववाथाऩन
सभझौता गनि सवकनेछ।
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(ज) वऩसवकि सभझौता् ऩटके रुऩभा गयाई यहनु ऩने सानासतना सभबाय य भभित सभफन्त्धी
सनभािण कामि आवश्मक ऩये का फखत गयाउनको रासग त्मवातो सनभािण कामिको भूल्म
सूची कामभ गयस वऩस वकि सभझौता गनि सवकनेछ।
मस सभझौताको अवसध साभान्त्मतमा एक वषि बन्त्दा वढसको हुनेछैन।
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अनुसूची–7

(सनमभ ३१ सॉग सभफशन्त्धत)
भदन बण्डायस वावावा म सफऻान प्रसतष्ठान ऩयाभशि सेवाको खरयद सभझौता
प्रसतष्ठानरे ऩयाभशि सेवा खरयद गनिको रासग दे हामका सभझौताभध्मे कुनै एक सभझौता गयस
खरयद गनि ससनेछ:(क) एकभुष्ट यकभ सभझौता: सभबाव्मता अध्ममन, आमोजनाको सडजाइन, फोरऩत्र सभफन्त्धी
कागजातको तमायस जवाता वाऩष्ट रुऩभा ऩवहचान बएको, ऩयाभशिदाताभा न्त्मून जोशखभ
यहने य गुणवातयभाऩन सशजरै सॉग गनि सवकने काभको रासग ऩयाभशि सेवा सरन
एकभुष्ट सभझौता गनि सवकनेछ । मो सभझौताभा ऩयाभशिदातारे सनधािरयत सभमावसध
सबत्र कामिऺेत्रगत शतिभा उशल्रशखत प्राववसधक ववशेषता बएको काभ गयस प्रसतष्ठान

सभऺ प्रसतवेदन ऩेश गनुि ऩने य सो फाऩत सनजरे सेवा शुल्क ऩाउने कुया उल्रेख
गनुि ऩनेछ ।
(ख) सभमवि सभझौता: सनभािण कामिको सुऩरयवेऺण गनि, ठू रा व्मवसावमक सॊ वाथाको
व्मववाथाऩन गने वा वाॉध, सुरुङ्ग जवाता जवटर सॊ यचनाको सडजाईन गने जवाता ऩयाभशि
सेवाको अवसध अनुभान गनि नसवकने बएभा त्मवातो काभको रासग सभमवि सभझौता

गनि सवकनेछ।मो सभझौताभा ऩयाभशिदाताको सेवा शुल्क दे हामफभोशजभ तम हुने कुया
उल्रेख गनुि ऩनेछ:-

(क) ऩयाभशिदाताराई खरयद सभझौता फभोशजभको काभ गनि वावातववक
रुऩभा रागेको सभमरे सभझौताभा उशल्रशखत ऩारयिसभकको दयराई
गुणन गयस आउने यकभ,

(ख) सफर बयऩाई अनुसायको वावातववक पुटकय खचिको सोधबनाि यकभ।
(ग)

कामि सभऩन्नताको आधायभा शुल्क ददईने सभझौता् खरयद सभझौताभा उल्रेख बएको
कामि गनि ऩयाभशिदाताराई आवश्मक ऩये को सभमभा वोराउने गयस वा सनजरे सभऩन्न
गये को कामिको आधायभा सेवा शुल्क ददने गयस ऩयाभशि सेवा सरनु ऩदाि कामि
सभऩन्नताको आधायभा शुल्क ददईने सभझौता गनि सवकनेछ।मो ऩयाभशिदाताको सेवा

(घ)

शुल्क त्मवातो सभझौताभा उल्रेख बए फभोशजभ हुनेछ।

प्रसतशतभा आधारयत सभझौता् भारसाभान सनयसऺण गने सेवा, आवकिटे सटको सेवा,

सुऩरयवेऺण वा अनुगभन सेवा वा अन्त्म मवातै प्रकृसतका सेवा खरयद गनि प्रसतशतभा
आधारयत सभझौता गनि सवकनेछ।मो सभझौताभा ऩयाभशिदाताराई सेवा शुल्क ददॉ दा
सभफशन्त्धत सनभािण कामि वा आमोजनाको अनुभासनत वा वावातववक रागत वा खरयद
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गरयएको वा सनयसऺण गरयएको भारसाभानको रागतको प्रसतशत अनुसाय ददईने कुया
उल्रेख गनुि ऩनेछ।
(ङ)

सेवा सभम सनशित नबएको सभझौता् सनभािण कामि सञ्चारनभा ल्माउनका रासग सभम
सभमभा आवश्मक ऩने सल्राहकाय, खरयद सभझौता सभफन्त्धी वववाद सनरुऩणकताि वा
भध्मवाथकताि, सॊ वाथागत सुधाय वा खरयद सभफन्त्धी ऩयाभशिदाता, प्राववसधक सभवामा
सभाधानकताि जवाता खास काभको सभफन्त्धभा आवश्मक ऩये को सभमभा ऩयाभशि सेवा
सरनको रासग सेवा सभम सनशित नबएको सभझौता गनि सवकनेछ । मो सभझौताभा
दे हामका कुया उल्रेख गनुि ऩनेछ:–

(क) ऩयाभशिदातारे सभझौताभा उशल्रशखत काभ प्रसतष्ठानराई आवश्मक
ऩये को सभमभा खरयद सभझौताभा उशल्रशखत दयभा गनुि ऩने,
(ख) ऩयाभशिदाताराई काभ गनि वावातववक रुऩभा रागेको सभमको
आधायभा ऩारयिसभक ब ुिानी गरयने।
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अनुसूची-8

(सनमभ 99 को उऩसनमभ (३) सॉग सभफशन्त्धत)
याशनको रागत अनुभान वववयण
भदन बण्डायस वावावा म ववऻान प्रसतष्ठान
सस.

खाद्यन्नको

याशनको

नॊ .

वववयण

वकससभ/गुणवातय

इकाई

ऩरयभाण

गत आ.

ने.या.

वाथानीम

सभफशन्त्धत कृवष

वावीकृत रागत अनुभान

व.को

फैँ कको

फजाय दय

उऩजको भूल्म

प्रसत

कुर

इकाई

रागत

दय

अनुभान

वावीकृत
दय

भूल्म

सनधाियण गने

सू ची दय

सयकायस सनकामको
दय

दवातखत:
यशजष्डाय:-
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अनुसूची-9

(सनमभ 100 को उऩसनमभ (३) सॉग सभफशन्त्धत)
याशन खरयद सभफन्त्धी तुरनात्भक तासरका
भदन बण्डायस वावावा म ववऻान प्रसतष्ठान
सस.

खाद्यन्नको

नॊ .

वववयण

इकाई

आवश्मक

गत वषिको

वावीकृत रागत

ऩरयभाण

ठे क्का दय

अनुभान दय

मस वषिको ठे क्का
१
दय

२
कुर
यकभ
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अनुसूची-10

(सनमभ 169 को उऩसनमभ (२) सॉग सभफशन्त्धत)
ऩदासधकायस वा शशऺक वा कभिचायसरे वावदे शभा भ्रभण गदाि ऩाउने दै सनक भ्रभण
बत्ता
सस.

तह

नॊ.

दै सनक भ्रभण बत्ता फाऩत
ऩाउने यकभ

१.

ऩदासधकायस

सेवा शति सनमभावरस

२.

प्राध्माऩक वा सो सयह/असधकृत वातय ( एघायौं तहबन्त्दा भासथ)

रु. 2,5००।-

सहप्राध्माऩक वा सो सयह/असधकृत वातय (एघायौं तह वा सो

रु. 2,0००।-

सहामक प्राध्माऩक/उऩप्राध्माऩक वा सो सयह/असधकृत वातय

रु. 1,600।-

सहामक वातय

रु. १,2००।-

सहमोगी वातय

रु. 1,000।-

फभोशजभ

सयह)

(छै ठौँ दे शख दशौँसभभ)
३.
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अनुसूची-11

(सनमभ 170 को उऩसनमभ (२) सॉग सभफशन्त्धत)
ववदे श भ्रभण गदाि ऩाउने दै सनक भ्रभण बत्ता
सस. नॊ.

तह

दै सनक भ्रभण बत्ता फाऩत ऩाउने

१.

ऩदासधकायस

सेवा शति सनमभावरस फभोशजभ

२.

प्राध्माऩक वा सो सयह/असधकृत वातय ( एघायौं

225

सहप्राध्माऩक वा सो सयह/असधकृत वातय ( एघायौं तह

175

सहामक प्राध्माऩक/उऩप्राध्माऩक वा सो

150

सहामक वातय

125

सहमोगी वातय

90

यकभ (अभेयसकी डरयभा)

तहबन्त्दा भासथ)
वा सो सयह)

सयह/असधकृत वातय (छै ठौँ दे शख दशौँसभभ)
३.

द्रष्टव्म्
ु हरु, अष्डेसरमा, न्त्मूशजल्माण्ड, अभेरयका, समानाडा, कुवेत, कोरयमा, जाऩान,
1. मूयोवऩमन भुरक
हङ्गकङ्ग, रुस, कताय, जाशभफमा, मू.ए.ई., ससॊ गाऩूय, रेवनान, फहयाइनको भ्रभणभा भासथ
उशल्रखत दयभा ३३ प्रसतशत थऩ यकभ ददइनेछ।
2. बायतको चेन्नाई, है दयावाद, फैं गरोय, भुभफई, ददल्रस, कोरकाता य फङ्गरादे शको ढाका य
चटगाउॉ फाहेक अन्त्म वाथानभा यात सफताउनुऩदाि भासथ उशल्रशखत दयको ऩचास प्रसतशत
यकभ भात्र ददइनेछ।

आऻारे,

ददऩक काफ्रे
प्रदे श सयकायको सशचव
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आन्त्तरयक भासभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदे श, हेटौंडाभा भुदद्रत।
भूल्म रु.७६।-

