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प्रदेश सार्वजननक खरयद ननमभार्री, 2076 
 

प्रदेश याजऩरभा प्रकाशशत नभनत 

२०७६।०४।०६ 

सॊशोधन 

१.प्रदेश सार्वजननक खरयद (ऩहहरो सॊशोधन) 
ननमभार्री, २०७६       २०७६।०६।०७ 

२.प्रदेश सार्वजननक खरयद (दोस्रो सॊशोधन) 
ननमभार्री, २०७७       २०७७।०९।०९ 

३.प्रदेश सार्वजननक खरयद (तेस्रो सॊशोधन) 
ननमभार्री, २०७८       २०७८।०२।२० 

 

 

सार्वजननक खरयद ऐन, 2063 को दपा 74 को उऩदपा (3) रे ददएको 
अनधकाय प्रमोग गयी प्रदेश सयकायरे देहामका ननमभहरु फनाएको छ।  

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मी ननमभहरुको नाभ "प्रदेश सार्वजननक 
खरयद ननमभार्री, 2076" यहेको छ। 

(2) मो ननमभार्री तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 

2. ऩरयबाषा: हर्षम र्ा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ननमभार्रीभा:- 

(क) "एक तह भानथको अनधकायी" बन्नारे सयकायी 
ननकामतपव  सम्फशन्धत सार्वजननक ननकामबन्दा 
भानथल्रो ननकाम बए सो ननकामको प्रभखु य त्मस्तो 
ननकाम नबएभा सम्फशन्धत भन्रारमको सशचर् य 
सशचर्को हकभा सम्फशन्धत हर्बागीम भन्री र्ा 
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याज्मभन्री, प्रदेश शस्थत आमोगका प्रशासननक 
प्रभखुको हकभा सम्फशन्धत आमोगका प्रभखु य अन्म 
सार्वजननक ननकामको हकभा खरयद गने ननकामबन्दा 
एकतह भानथको ननकाम बए त्मस्तो ननकामको 
प्रभखुराई सम्झन ु ऩछव य त्मस्तो ननकाम नबएको 
अर्स्थाभा त्मस्तो ननकामको सञ्चारक सनभनत र्ा 
मस्तै अन्म ननकाम सम्झन ुऩछव। 

(ख)  "ऐन" बन्नारे सार्वजननक खरयद ऐन, 2063 सम्झन ु
ऩछव।  

(ग) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेशराई सम्झन ुऩछव। 

(घ)  "भन्रारम" बन्नारे प्रदेश सयकायका भन्रारम 
सम्झन ुऩछव। 

(ङ) "हर्बागीम प्रभखु" बन्नारे प्रदेश सयकाय अन्तगवतको 
कुनै ननकामभा कामवयत याजऩराॊहकत प्रथभ शे्रणी र्ा 
अनधकृत एघायौँ तह र्ा सो सयहको अन्म 
कामावरमको प्रभखुको रुऩभा काभ गने ऩदानधकायी 
सम्झन ुऩछव। 

(च) "सशचर्" बन्नारे भन्रारमको सशचर् सम्झन ुऩछव य 
सो शब्दरे प्रदेश सयकायको प्रभखु सशचर्राई सभेत 
जनाउॉछ। 

(छ) "सार्वजननक ननकाम" बन्नारे देहामका ननकाम सम्झन ु
ऩछव्- 

                                                      
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोनधत। 
 तेस्रो सॊशोधनद्वाया सॊशोनधत।  तेस्रो सॊशोधनद्वाया सॊशोनधत। 
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(1) प्रदेश सयकायका भन्रारम, सशचर्ारम, 
आमोग, ननदेशनारम र्ा सो अन्तगवतका अन्म 
जनुसकैु सयकायी कामावरम र्ा ननकाम, 

(2) प्रदेश कानून फभोशजभ गदठत प्रदेश सयकायको 
ऩूणव र्ा अनधकाॊश स्र्ानभत्र् र्ा ननमन्रणभा 
यहेको प्रानधकयण, प्रनतष्ठान, फोडव, केन्र, 
ऩरयषद, सॊस्थान, कम्ऩनी, ननगभ, सनभनत र्ा 
मस्तै प्रकृनतका अन्म सॉगदठत सॊस्था, 

(3) प्रदेश सयकायद्वाया सञ्चानरत र्ा प्रदेश 
सयकायको ऩूणव र्ा अनधकाॊश अनदुान प्राप्त 
हर्श्वहर्द्यारम, अनसुन्धान केन्र र्ा मस्तै 
प्रकृनतका अन्म प्राशऻक र्ा शैशऺक सॊस्था, 

(4) प्रदेश सयकायको ऋण र्ा अनदुानभा सञ्चानरत 
सॊस्था, 

(5) प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩरभा सूचना 
प्रकाशन गयी सार्वजननक ननकाम बनी तोकेको 
अन्म सॊस्था। 

3. भारसाभान, ननभावण कामव य सेर्ाको हर्र्यण स्र्ीकृत गनुव ऩने: (१) 
सार्वजननक ननकामको प्रभखुरे कुनै भारसाभान, ननभावण कामव र्ा सेर्ा 
खरयद गनुव अशघ ऐनको दपा ४ फभोशजभको स्ऩेनसहपकेशन, मोजना, 
नक्शा, नडजाइन, हर्शषे आर्श्मकता र्ा अन्म हर्र्यण तमाय गनुव र्ा 
गयाउन ुऩनेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ तमाय बएको हर्र्यण ननमभ ९ 
फभोशजभको अनधकायीफाट स्र्ीकृत हनु ुऩनेछ।   

(३) उऩननमभ (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩनन 
सरुुङभागव, येरभागव, यज्जभुागव, केफरकायभागव य हर्शेष प्रकृनतका 
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सडकभागव जस्ता जहटर य हर्शेष प्रकृनतका सॊयचनाको स्ऩेनसहपकेशन, 
मोजना, नक्शा, नडजाइन, हर्शेष आर्श्मकता र्ा अन्म हर्र्यणहरू 
हर्बागीम प्रभखुफाट स्र्ीकृत गयाउन ुऩनेछ।  

(४) उऩननमभ (१) फभोशजभ तमाय गरयएको हर्र्यण देहामका 
कुनै अर्स्थाभा सॊशोधन गनव सहकनछे:-  

(क) हर्र्यण तमाय गदावका फखत ऩूर्ावनभुान गनव 
नसहकने बौगनबवक रूऩरे जहटर प्रकृनतको 
ननभावण कामव बएभा, 

(ख) हर्र्यण तमाय गरयसकेऩनछ प्राकृनतक 
प्रकोऩजन्म ऩरयशस्थनत नसजवना बएभा, 

(ग) हर्बागीम नम्सव ऩरयर्तवन बएभा, 
(घ) ननभावण कामव सञ्चारन गने ऩूर्व ननधावरयत प्रहर्नध 

र्ा ऩद्धनत ऩरयर्तवन बएभा, 
(ङ) हर्शेष य जहटर प्रकृनतको सॊयचना बई सो को 

कामावन्र्मनभा कदठनाइ उत्ऩन्न बएभा।   

(५) उऩननमभ (१) फभोशजभ तमाय बएको हर्र्यण उऩननमभ 
(४) भा उशल्रशखत अर्स्थाभा सॊशोधन गनुव ऩयेकोभा फाहेक ऐनको 
दपा ५क. को उऩदपा (२) फभोशजभ कानूनी कायफाहीको रानग 
रेखी ऩठाउने कतवव्म सार्वजननक ननकामको प्रभखुको य ननज स्र्मभ  रे 
उऩननमभ (१) फभोशजभको हर्र्यण स्र्ीकृत गयेको यहेछ बने एक तह 
भानथको अनधकायीको हनुेछ। 

4. रागत अनभुान तमाय गदाव हर्चाय गनुव ऩने कुया: (१) सार्वजननक 
ननकामरे कुनै खरयदको रागत अनभुान तमाय गदाव देहामको कुया 
हर्चाय गनुव ऩनेछ्- 
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(क) खरयद सम्फन्धी सम्ऩूणव काभ एउटै खरयद सम्झौताफाट 
हनु सक्ने र्ा काभ हऩच्छे छुटै्ट खरयद सम्झौता गनुव 
ऩने, 

(ख) खरयद सम्झौता नर्ीकयण गनव ऩने र्ा नऩने, 

(ग) खरयदको अन्म कुनै हर्कल्ऩ बए त्मस्तो हर्कल्ऩ,   

(घ) खरयद सम्झौता फभोशजभको काभ सम्ऩन्न गनवको रानग 
राग्न सक्ने अनधकतभ यकभ तथा सभम,    

(ङ) सार्वजननक ननकामरे रागत अनभुान तमाय गदाव हर्चाय 
गनुव ऩने बनी सार्वजननक खरयद अनगुभन कामावरमरे 
ननधावयण गयेका अन्म कुया।   

(२) सार्वजननक ननकामरे रागत अनभुान तमाय गदाव फोरऩर 
जभानत र्ा कामवसम्ऩादन जभानत रगामत भोहर्राईजेशन य 
नडभोहर्राईजेशन खचव, र्ीभा, ऩयाभशवदाताराई ददन ुऩने सहुर्धा फाऩतका 
कामवहरु, गणुस्तय ऩयीऺण, व्मर्सामजन्म स्र्ास््म य सयुऺा, एज हर्ल्ट 
नक्शा, कामवसम्ऩादन जभानतको कनभशन खचव आददको छुटै्ट आइटभ 
फनाई रागत अनभुानभा सभारे्श गनुव ऩनेछ।  

(३) सार्वजननक ननकामरे उऩननमभ (१) फभोशजभ रागत 
अनभुान तमाय गदाव ननमभ 3 फभोशजभको हर्र्यण सभेतको आधाय 
नरन ुऩनेछ। 

5. ननभावण कामवको रागत अनभुान: (१) सार्वजननक ननकामरे ननभावण 
कामवको रागत अनभुान तमाय गदाव ननमभ ४ को अधीनभा यही तमाय 
गनुव ऩनेछ।  

(२) ननभावण कामवको रागत अनभुान तमाय गदाव ननभावण 
सम्फन्धी, ऩयुाताशत्र्क उत्खनन सम्फन्धी य सरुुङ खने्न, नडऩ ट्युव्रे्र, 
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ऩेट्रोनरमभ अनसुन्धान आदद जस्ता जनभनभनुन गरयने कामवको नम्सव बए 
त्मस्तो नम्सव फभोशजभ य त्मस्तो नम्सव नबएको अर्स्थाभा आर्श्मक 
नम्सव तमाय गयी त्मस्तो नम्सव प्रदेश सयकाय, भशन्रऩरयषद फाट स्र्ीकृत 
गयाई स्र्ीकृत नम्सव फभोशजभ रागत अनभुान तमाय गनुव ऩनेछ। 

तय त्मस्तो नम्सव फभोशजभ काभ गदै जाॉदा खास काभको 
रानग खास प्रकायको नम्सव आर्श्मक ऩयेभा सम्फशन्धत सार्वजननक 
ननकामको प्रभखुरे त्मस्तो ननकामको प्राहर्नधकफाट य त्मस्तो प्राहर्नधक 
नबए अन्म सार्वजननक ननकामका सम्फशन्धत प्राहर्नधकफाट आर्श्मक 
नम्सव तमाय गनव रगाई त्मस्तो नम्सव हर्बागीम प्रभखुफाट स्र्ीकृत 
गयाउन सक्नेछ। मसयी स्र्ीकृत बएको नम्सव ननभावण व्मर्साम 
हर्कास ऩरयषद भा एक र्षवनबर ऩठाउन ुऩनेछ। 

(३) मस ननमभ फभोशजभ रागत अनभुान तमाय गदाव 
सार्वजननक ननकामरे भारसाभान स्थरगत रुऩभा उऩरब्ध हनुे र्ा 
नहनुे अध्ममन गयी ननभावण कामव सम्ऩन्न गनव राग्न ेसभमार्नध हकटान 
गनुव ऩनेछ।   

(४) सार्वजननक ननकामरे रागत अनभुान तमाय गने 
नसरनसराभा नसभेन्ट, पराभे डण्डी, ईंटा, ढुङ्गा, भाटो, ककव टऩाता, 
हर्टुनभन तथा इभल्सन, इन्धन, ऩोनरनथन ऩाईऩ, जी.आई. ऩाईऩ, 
डी.आई ऩाईऩ, स्माननटयीका साभान, हर्जरुीका साभान, जी.आई. र्ामय 
य मस्तै अन्म ननभावण साभग्रीको दयबाउ, भेशशन तथा उऩकयणको बाडा 
र्ा काभदायको ज्मारा ननधावयण गदाव दययेट ननधावयण सनभनतरे तोकेको 
दययेटको आधायभा ननधावयण गनुव ऩनेछ।    

तय दययेट ननधावयण सनभनतको दययेट उऩरव्ध नबएकोभा 
ननभावणस्थर नशजकैको सम्फशन्धत सयकायी कामावरम र्ा सयकायी 
स्र्ानभत्र् बएको सॊस्थान, प्रानधकयण, ननगभ र्ा मस्तै प्रकृनतका अन्म 
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सॊस्थारे तोकेको दयबाउ र्ा उद्योग र्ाशणज्म सॊघरे ददएको दयबाउ, 

बाडा र्ा ज्माराका आधायभा ननधावयण गनुव ऩनेछ।   

(५) उऩननमभ (४) फभोशजभको दयबाउ, बाडा र्ा ज्मारा सभेत 
उऩरब्ध हनु नसकेको अर्स्थाभा त्मस्तो दययेट ननधावयण गदाव हर्बागीम 
प्रभखुरे तोहकददएको दयबाउ, बाडा र्ा ज्माराको आधायभा ननधावयण गनुव 
ऩनेछ।   

(६) सार्वजननक ननकामरे मस ननमभ फभोशजभ तमाय बएको 
ननभावण कामवको रागत अनभुान त्मस्तो रागत अनभुान तमाय गने 
प्राहर्नधक बन्दा एक तह भानथको प्राहर्नधक र्ा प्राहर्नधकहरुको 
सभूहराई नडजाइन ड्रईङ सभेत जाॉच्न रगाई कुनै रटुी देशखएभा 
त्मस्तो रटुी सच्माउन रगाउन ु ऩनेछ। त्मस्तो ननकामभा भानथल्रो 
तहको प्राहर्नधक नबएभा हर्बागीम प्रभखुरे त्मस्तो रागत अनभुान 
जाॉच्ने व्मर्स्था नभराइददन ुऩनेछ। 

(7) ननभावण कामवको रागत अनभुान अनसूुची-१ को ढाॉचाभा 
तमाय गनुव ऩनेछ।  

6. भारसाभानको रागत अनभुान् (१) सार्वजननक ननकामरे 
भारसाभानको रागत अनभुान तमाय गदाव ननमभ ४ य सम्फशन्धत 
भारसाभानको स्ऩेनसहपकेशनको अधीनभा यही तमाय गनुव ऩनेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ भारसाभानको रागत अनभुान 
तमाय गदाव देहामका  कुयाराई आधाय नरन ुऩनेछ्–  

(क) सम्फशन्धत सार्वजननक ननकाम र्ा त्मस्तो 
सार्वजननक ननकाम यहेको शजल्राको अन्म 
सार्वजननक ननकामरे चारू र्ा अशघल्रा र्षवहरुभा 
सोही प्रकृनतको खरयद गदाव रागेको र्ास्तहर्क 
रागत,  
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(ख) स्थानीम फजायभा प्रचनरत दयबाउ,  

(ग) अन्म फजायको प्रचनरत दयबाउ य भारसाभान 
आऩूनतव गने स्थानसम्भ राग्ने अनभुाननत ढुर्ानी 
खचव,  

(घ) उद्योग र्ाशणज्म सॊघरे जायी गयेको दययेट।   

7. ऩयाभशव सेर्ाको रागत अनभुान: (१) सार्वजननक ननकामरे ऩयाभशव 
सेर्ाको रागत अनभुान तमाय गदाव ननमभ 4 को अधीनभा यही तमाय 
गनव ऩनेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ ऩयाभशव सेर्ाको रागत अनभुान 
तमाय गदाव देहामका कुयाराई आधाय नरन ुऩनेछ्–  

(क) सम्फशन्धत भन्रारमरे ऩयाभशव सेर्ाको रागत 
अनभुान सम्फन्धी नम्सव तमाय गयेको बए त्मस्तो 
नम्सव,  

(ख) सम्फशन्धत ऩयाभशव सेर्ाको कामव ऺेरगत शतव,  

(ग) सम्फशन्धत सार्वजननक ननकाम र्ा अन्म सार्वजननक 
ननकामरे चारू र्ा अशघल्रा र्षवहरुभा सोही 
प्रकृनतको खरयद गदाव रागेको र्ास्तहर्क रागत। 

तय मस खण्डको आधायभा रागत अनभुान तमाय गदाव 
अशघल्रा र्षवहरुको दयभा भूल्म सभामोजन गयी रागत अनभुान तमाय 
गनुव ऩनेछ।   

(३) सार्वजननक ननकामरे मस ननमभ फभोशजभको रागत 
अनभुान तमाय गदाव देहामका खचवहरु खरुाउन ुऩनेछ्–  
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(क) भखु्म जनशशि एर्भ  अन्म जनशशिको 
ऩारयश्रनभक,  

(ख) भ्रभण खचव, जनशशिको फसोफास खचव, कामावरम 
खचव, आर्श्मक भारसाभान उऩकयण य सेर्ा 
खचव, प्रनतरे्दन य अन्म कागजातको अनरु्ाद, 

छऩाई खचव,  

(ग) ऩयाभशवदातारे तारीभ, गोष्ठी र्ा भ्रभणको 
व्मर्स्था गनुव ऩने बए त्मस्तो काभको रानग 
राग्ने खचव य अन्म खचव।  

(४) ऩयाभशव सेर्ा य अन्म सेर्ाको रागत अनभुान अनसूुची-2 
को ढाॉचाभा तमाय गनुव ऩनेछ।  

8. अन्म सेर्ाको रागत अनभुान: (१) सार्वजननक ननकामरे अन्म सेर्ाको 
रागत अनभुान ननमभ 4 को अधीनभा यही तमाय गनुव ऩनेछ।  

(२) बाडाभा नरइने सर्ायी साधन, भेनसनयी औजाय, उऩकयण 
र्ा भारसाभानको बाडाको रागत अनभुान तमाय गनव सम्फशन्धत 
सार्वजननक ननकामका प्रभखुरे त्मस्ता साधन, औजाय, उऩकयण र्ा 
भारसाभान सम्फन्धी  ऻान बएका फढीभा तीनजना दऺ हर्नधकहरुको 
एक सनभनत गठन गनुव ऩनेछ। त्मस्तो ननकामभा त्मस्ता प्राहर्नधक 
जनशशि नबए त्मस्तो ननकामको तारकु कामावरमरे त्मस्तो सनभनत 
गठन गरयददन ुऩनेछ।  

(३) उऩननमभ (२) फभोशजभको सनभनतरे बाडाको रागत 
अनभुान तमाय गदाव देहामका कुयाराई हर्चाय गयी भोटाभोटी रागत 
अनभुान तमाय गनुव ऩनेछ्–  
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(क) बाडाभा नरन ऩने सर्ायी साधन, भेनसनयी औजाय, 

उऩकयण र्ा भारसाभानको हर्र्यण, 

स्ऩेनसहपकेशन, अर्स्था य आम,ु  

(ख) प्रचनरत फजाय दय,  

(ग) बाडाभा नरन ेअर्नध,  

(घ) इन्धनको भूल्म य खऩत,    

(ङ) सनभनतरे उऩमिु ठहर् माएको अन्म कुया।  

(४) ढुर्ानीको रागत अनभुान तमाय गदाव सम्फशन्धत 
सार्वजननक ननकामरे शजल्रास्तयको सार्वजननक ननकामको हकभा 
दययेट ननधावयण सनभनतरे ननधावयण गयेको दययेटको आधायभा, 
प्रदेशस्तयको सार्वजननक ननकामको हकभा हर्बागीम दययेटको 
आधायभा य त्मस्तो हर्बागीम दययेट सभेत नबएको अर्स्थाभा प्रचनरत 
फजाय दययेटको आधायभा भोटाभोटी रागत अनभुान तमाय गनुव 
ऩनेछ। 

(५) सार्वजननक ननकामरे कुनै भारसाभान भभवत सम्बायको 
रागत अनभुान तमाय गदाव त्मस्तो ननकामभा त्मस सम्फन्धी हर्शषेऻ 
र्ा दऺ कभवचायी बए त्मस्तो कभवचायीफाट य त्मस्तो कभवचायी नबए 
त्मस्तो काभ गने व्मशि, पभव, कम्ऩनी र्ा सॊस्थाफाट रागत अनभुान 
तमाय गयाउन ुऩनेछ।   

(६) घय बाडा य सेर्ा कयाय सम्फन्धी रागत अनभुान तमाय 
गदाव प्रचनरत फजाय दय य सार्वजननक खरयद अनगुभन कामावरमरे सो 
सम्फन्धी नम्सव जायी गयेको बए सो नम्सव अनसुाय भोटाभोटी रागत 
अनभुान तमाय गनुव ऩनेछ।  
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9. रागत अनभुानको स्र्ीकृनत: (१) ननमभ 5, 6 य 8 फभोशजभ तमाय 
बएको रागत अनभुान देहामको अनधकायीफाट स्र्ीकृत हनु ुऩनेछ्-  

(क) एक कयोड रूऩैमाॉसम्भको रागत अनभुान याजऩराहित 
ततृीम शे्रणी/अनधकृतस्तय सातौं/आठौंको कामावरम 
प्रभखुफाट,  

(ख) ऩाॉच कयोड रूऩैमाॉसम्भको रागत अनभुान याजऩराहित 
दद्वतीम शे्रणी/अनधकृतस्तय नर्ौं/दशौंको कामावरम 
प्रभखुफाट,  

(ग) ऩाॉच कयोड रूऩैमाॉबन्दा फढी यकभको रागत अनभुान 
हर्बागीम प्रभखुफाट।  

(२) ननमभ 7 फभोशजभ तमाय बएको रागत अनभुान 
देहामको अनधकायीफाट स्र्ीकृत हनु ुऩनेछ्- 

(क) दश राख रूऩैमाॉसम्भको रागत अनभुान 
याजऩराहित ततृीम शे्रणी/अनधकृतस्तय 
सातौं/आठौंको कामावरम प्रभखुफाट,  

(ख) ऩच्चीस राख रूऩैमाॉसम्भको रागत अनभुान 
याजऩराहित दद्वतीम शे्रणी/अनधकृतस्तय 
नर्ौं/दशौंको कामावरम प्रभखुफाट, 

(ग) ऩच्चीस राख रूऩैमाॉबन्दा फढी यकभको रागत 
अनभुान हर्बागीम प्रभखुफाट।  

(३) सार्वजननक ननकामको प्रभखु आपैं रे मस ननमभ फभोशजभ 
रागत अनभुान र्ा ननमभ ३ फभोशजभको हर्र्यण स्र्ीकृत गनव ननभल्न े
बएभा एक तह भानथको अनधकायीफाट स्र्ीकृत गयाउन ुऩनेछ।  
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10. रागत अनभुान अध्मार्नधक गनुव ऩने: (१) ननमभ 9 फभोशजभ स्र्ीकृत 
बएको रागत अनभुान अनसुाय खरयद नबएभा सार्वजननक ननकामरे 
मस ननमभार्रीको प्रहिमा अऩनाई प्रत्मेक आनथवक र्षव मस्तो रागत 
अनभुान अध्मार्नधक गनुव ऩनेछ। 

(२) मस ननमभ फभोशजभ रागत अनभुान अद्यार्नद्यक नगयी 
सार्वजननक ननकामरे नसरफन्दी दयबाउऩर य फोरऩर आह्वान गनव र्ा 
ऩयाभशव सेर्ाको प्रस्तार् भाग गनव ऩाउने छैन। 

11. खरयद भहाशाखा, शाखा र्ा इकाईको काभ: (१) सार्वजननक ननकामरे 
खरयद सम्फन्धी कामवफोझ य कामव प्रकृनतको आधायभा आर्श्मकता 
अनसुाय छुटै्ट खरयद भहाशाखा, शाखा र्ा इकाईको स्थाऩना गनुव 
ऩनेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभको खरयद भहाशाखा, शाखा र्ा 
इकाईको स्थाऩना गदाव त्मस्ता भहाशाखा, शाखा र्ा इकाईको प्रभखुको 
शजम्भेर्ायी र्हन गने गयी खरयद अनधकायी तोक्न ुऩनेछ।  

(३) उऩननमभ (२) फभोशजभको खरयद अनधकायीरे ऐनको 
दपा ७ को उऩदपा (३) भा उशल्रशखत काभको अनतरयि देहाम 
फभोशजभको कामवसम्ऩादन गनुव ऩनेछ्–  

(क) खरयद गरुुमोजना य र्ाहषवक खरयद मोजना तमाय 
गयी अद्यार्नधक याख्न,े  

(ख) खरयद कायफाहीसॉग सम्फशन्धत काभभा सभन्र्म 
गने,  

(ग) खरयद भाग सिरन गयी स्र्ीकृनतको रानग 
अनधकाय प्राप्त अनधकायी सभऺ ऩेश गने,  

(घ) फोरऩर र्ा प्रस्तार् खोल्ने सनभनतको सॊमोजक बई 
कामव गने,  
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(ङ) खरयद कायफाहीको अनबरेख याख्न,े  

(च) म्माद थऩ, कामव सम्ऩादन जभानत य अनसूुची-३ 
फभोशजभको ढाॉचाभा प्रनततऩरको अनबरेख याख्न।े 

12. -------  

13. एकभषु्टदय हर्नधफाट गरयन े खरयदको कामवहर्नध: (१) सार्वजननक 
ननकामरे कुनै मोग्मता आर्श्मक नऩने प्रकृनतको दईु कयोड 
रूऩैमाॉसम्भ रागत अनभुान बएको ननभावण कामव खरयद गनुव ऩदाव रागत 
अनभुान सार्वजननक गयी याहष्डमस्तयको फोरऩरको भाध्मभद्वाया एकभषु्ट 
दय हर्नधको आधायभा प्रनतस्ऩधाव गयाई खरयद गनव सक्नेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ फोरऩरदातारे फोरऩर दाशखरा 
गदाव कूर रागत अनभुानभा ननशित प्रनतशत घटी र्ा फढी प्रनतशतभा 
काभ गने एकभषु्ट दय कफोर गयी फोरऩर ऩेश गनुव ऩनेछ।   

(३) उऩननमभ (१) फभोशजभको हर्नध फहरु्षॉम सम्झौता गनुव 
ऩने खरयद कायफाहीभा प्रमोग गनव सहकने छैन। 

14. उत्ऩादक र्ा अनधकृत हर्िेताद्वाया ननधावरयत दयभा (क्माटरग सहऩङ्ग) 
हर्नधर्ाट गरयन े खरयदको कामवहर्नध: (१) सार्वजननक ननकामरे हेबी 
इशक्र्ऩभेन्ट, सर्ायी साधन, औजाय, भेनसनयी, उऩकयण, एक्सये र्ा 
एभआयआई जस्ता स्र्ास््म सेर्ाको रानग आर्श्मक ऩने उऩचायजन्म 
मन्र र्ा मस्तै अन्म माशन्रक भारसाभानहरू त्मस्तो सभानस्तयको 
भारसाभान उत्ऩादन र्ा हर्तयण गने उत्ऩादक कम्ऩनी र्ा त्मसको 
आनधकारयक नफिेताराई कम्तीभा सात ददनदेशख फढीभा ऩन्र 
ददनसम्भको नरशखत सूचना ददई प्रनतस्ऩधाव गयाई खरयद गनव सक्नेछ।   

                                                      
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया खायेज। 
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(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ सूचना प्रानप्त बएऩनछ त्मस्तो 
भारसाभान नफिी गनव चाहने उत्ऩादक कम्ऩनी र्ा त्मसको 
आनधकारयक नफिेतारे उत्ऩादनको आनधकारयक स्ऩेशशहपकेशन, 

गणुस्तय, भूल्म य सहुर्धा सहहतको हर्र्यण (क्माटरग र्ा ब्रोसय) 
सॊरग्न याखी त्मस्तो सार्वजननक ननकामभा ननरे्दन दताव गयाउन ु
ऩनेछ।  

तय मसयी ननरे्दन दताव गदाव फोरऩर जभानत आर्श्मक ऩने 
छैन।  

(३) उऩननमभ (२) फभोशजभ दताव बएका उत्ऩादक कम्ऩनी 
र्ा त्मसको आनधकारयक नफिेतारे ऩेश गयेको स्ऩेशशहपकेशन, गणुस्तय, 

भूल्म य सहुर्धा सहहतको हर्र्यण (क्माटरग र्ा ब्रोसय) हेयी सभान 
स्ऩेशशहपकेशन य गणुस्तय बएका उत्ऩादनहरूको उत्ऩादक कम्ऩनी र्ा 
त्मसको आनधकारयक नफिेताको सूची तमाय गनुव ऩनेछ।   

(४) उऩननमभ (३) फभोशजभको सूचीको आधायभा खरयद 
गरयने भारसाभानको ऩरयभाण खोरी उत्ऩादक र्ा अनधकृत नफिेताफाट 
तोहकएको भूल्म य सहुर्धा भध्मे भूल्मभा छुट र्ा सहुर्धाभा थऩ हनु 
सक्ने हर्र्यण सहहतको आनथवक प्रस्तार् भाग गनुव ऩनेछ।   

(५) उऩननमभ (४) फभोशजभको प्रस्तार् प्राप्त बएऩनछ भूल्मभा 
ऩाइने छुट य सहुर्धाभा हनु े थऩ सभेतको आधायभा मस ननमभार्री 
फभोशजभ भूल्मािन गयी न्मूनतभ भूल्माहित सायबतू प्रबार्ग्राही 
प्रस्तार्दाताको छनौट गनुव ऩनेछ। 

(६) उऩननमभ (५) फभोशजभ छनौट बएको प्रस्तार्दातासॉग 
प्रचनरत कानून फभोशजभ कामवसम्ऩादन जभानत नरई खरयद सम्झौता 
गनुव ऩनेछ। 
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(७) उऩननमभ (१) फभोशजभको हर्नध फहरु्षॉम सम्झौता गनुव 
ऩने खरयद कायफाहीभा प्रमोग गनव सहकने छैन।  

15. सीनभत फोरऩर (नरनभटेड टेण्डरयङ्ग) हर्नधर्ाट गरयन े खरयदको 
कामवहर्नध: (१) सार्वजननक ननकामरे सीनभत भाराभा उऩरव्ध बएको 
र्ा हनुे कुनै भारसाभान, ननभावण कामव,  ऩयाभशव सेर्ा र्ा अन्म सेर्ा 
खरयद गनुव ऩयेभा त्मस्तो प्रकृनतको आऩूनतवकताव, ननभावण व्मर्सामी, 
ऩयाभशवदाता र्ा सेर्ाप्रदामकहरू तीन र्ा सो बन्दा कभ सॊख्माभा 
उऩरब्ध बएको अर्स्था महकन गयी त्मस्ता आऩूनतवकताव, ननभावण 
व्मर्सामी, ऩयाभशवदाता र्ा सेर्ाप्रदामकहरू फीच भार प्रनतष्ऩधाव हनु े
गयी ऩन्र ददनको फोरऩर आह्वानको सूचनाको भाध्मभद्वाया फोरऩर 
र्ा प्रस्तार् भाग गयी खरयद गनव सक्नेछ।   

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभको हर्नध फहरु्षॉम सम्झौता गनुव 
ऩने खरयद कायफाहीभा प्रमोग गनव सहकने छैन।  

(३) सार्वजननक ननकामरे सीनभत फोरऩर हर्नधको भाध्मभफाट 
खरयद गनुव ऩदाव एक तह भानथको अनधकायीको ऩूर्व स्र्ीकृनत नरन ु
ऩनेछ।  

16. नमाॉ नरन े ऩयुानो ददन े (फाई व्माक भेथड) हर्नधफाट गरयन े खरयदको 
कामवहर्नध: (१) सार्वजननक ननकामरे आपनो स्र्ानभत्र्भा यहेको कुनै 
सर्ायी साधन, औजाय,  भेशशनयी उऩकयण, मन्र, सामन, भर, हर्षादी 
र्ा मस्तै प्रकृनतका अन्म भारसाभानहरूको उत्ऩादक कम्ऩनीरे 
तोकेको र्ायेन्टी र्ा ग्मायेन्टीको सभमसीभा अर्नध ऩूया बएऩनछ 
भभवतसम्बाय गयी सञ्चारनभा ल्माउॉदा रागत प्रबार्कायी नहनुे य 
त्मस्तो उत्ऩादक कम्ऩनीरे तोकेको भाऩदण्ड अनरुूऩको ऩरयणाभ 
नददन े र्ा ऩनु्प्रमोग गनव ननभल्न े र्ा औशचत्महीन हनुे य त्मस्ता 
भारसाभान जनस्र्ास््म र्ा र्ातार्यणीम दृहष्टरे बण्डायण गयी याख्न ेर्ा 
नरराभ गनव सभेत उऩमिु नहनुे अर्स्था बएभा त्मस्तो अर्स्थाको 
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महकन गयी ऩयुानो भारसाभान सम्फशन्धत उत्ऩादक र्ा आनधकारयक 
नफिेता र्ा आऩूनतवकतावराई हपताव ददई सोही प्रकृनतको नमाॉ 
भारसाभान सोही उत्ऩादक र्ा आनधकारयक नफिेता र्ा 
आऩूनतवकतावफाट सट्टाऩट्टा गयी नरन सक्नेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ सट्टाऩट्टा गदाव त्मस्तो 
भारसाभानको उत्ऩादक र्ा आनधकारयक नफिेता र्ा आऩूनतवकतावसॉग 
ऩयुानो भारसाभानको भूल्मािन प्रस्तार् नरई नमाॉ भारसाभानको 
ननधावरयत नफिी भूल्मभा ऩयुानो भारसाभानको भूल्माहित यकभ कट्टा 
गयी खरयद सम्झौता गयी खरयद गनुव ऩनेछ।   

(३) मस ननमभ फभोशजभ खरयद गरयन े नमाॉ भारसाभान 
भान्मता प्राप्त सॊस्थाफाट गणुस्तय प्रभाशणत बएको हनु ुऩनेछ।   

(४) उऩननमभ (२) फभोशजभ खरयद सम्झौता गदाव खरयद हनु े
नमाॉ भारसाभानको जीर्न चि ऩिात मस हर्नध प्रमोग गयी ऩनु् 
सट्टाऩट्टा गनव सहकने र्ा नसहकने कुया खरुाउन ुऩनेछ।  

(५) सार्वजननक ननकामरे उऩननमभ (१) फभोशजभ खरयद गदाव 
ऩयुानो भारसाभान य फजायभा उऩरब्ध नमाॉ भारसाभानको सूची तमाय 
गयी हर्बागीम प्रभखुफाट स्र्ीकृनत नरएय भार खरयद गनुव ऩनेछ।  

(६) उऩननमभ (१) फभोशजभको हर्नध फहरु्षॉम सम्झौता गनुव 
ऩने खरयद कायफाहीभा प्रमोग गनव सहकने छैन।  

17. स्र्देशी फोरऩरदाता फीच भार प्रनतस्ऩधाव गयाई खरयद गरयन:े (१) 
ऐनको दपा ११ को उऩदपा (२) फभोशजभ एक चयणको खरुा 
फोरऩर आह्वान गदाव दईु कयोड रूऩैमाॉबन्दा फढी य दईु अयफ 
रूऩैमाॉसम्भको रागत अनभुान बएको ननभावण कामवको खरयदभा ऐनको 
दपा १५ को अर्स्थाभा फाहेक याहष्डमस्तयको खरुा फोरऩरको 
भाध्मभद्वाया स्र्देशी फोरऩरदाता फीच भार प्रनतस्ऩधाव गयाई खरयद 
गनुव ऩनेछ।  
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(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ खरयद गनुव ऩदाव प्राहर्नधक य 
आनथवक प्रस्तार् दईु अरग अरग खाभभा याखी नसरफन्दी गयी प्रत्मेक 
खाभको फाहहय कुन प्रस्तार् हो स्ऩष्ट रूऩरे उल्रेख गयी दरैु् 
प्रस्तार्राई अको छुटै्ट फाहहयी खाभभा नसरफन्दी गयी फोरऩर ऩेश गनुव 
ऩने व्महोया फोरऩर आह्वानको सूचना य फोरऩर सम्फन्धी कागजातभा 
खरुाउन ुऩनेछ।   

(३) उऩननमभ (२) फभोशजभ फोरऩर सम्फन्धी कागजात 
तमाय गदाव प्राहर्नधक प्रस्तार्को रानग प्रचनरत कानून फभोशजभको 
प्राहर्नधक तथा आनथवक य हर्तीयीम ऺभता प्रभाशणत गने मोग्मताको 
आधाय उल्रेख गनुव ऩनेछ।  

(४) उऩननमभ (३) फभोशजभको प्राहर्नधक प्रस्तार् ऐनको दपा 
३२ फभोशजभको प्रहिमाफाट खोरी दपा २३ य ननमभ 47, 48, 50 
य 51 फभोशजभ ऩयीऺण गयी सायबतू रूऩभा प्रबार्ग्राही फोरऩर 
ननधावयण गनुव ऩनेछ।  

(५) उऩननमभ (४) फभोशजभका मोग्मताको सफै आधायभा 
सपर हनु े फोरऩर सायबतू रूऩभा प्रबार्ग्राही फोरऩर भानननेछ य 
त्मस्तो सपर सफै फोरऩरदाताहरूराई आनथवक प्रस्तार् खोल्ने स्थान, 

नभनत य सभम उल्रेख गयी सो नभनत य सभमभा उऩशस्थत हनु 
कम्तीभा सात ददनको अर्नध ददई सूचना गनुव ऩनेछ।  

(६) उऩननमभ (४) फभोशजभ प्राहर्नधक प्रस्तार्को भूल्मािन 
गदाव मोग्मताको आधायभा असपर हनु ेफोरऩरदाताको आनथवक प्रस्तार् 
सम्फशन्धत फोरऩरदाताराई हपताव गनुव ऩनेछ। 

तय हर्द्यतुीम खरयद प्रणारीद्वाया फोरऩर ऩेश गने 
फोरऩरदाताको आनथवक प्रस्तार् हपताव हनुे छैन। 
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(७)  उऩननमभ (४) फभोशजभ सपर फोरऩरदाताहरूको 
प्रचनरत कानून फभोशजभको प्रहिमाफाट आनथवक प्रस्तार् खोरी ऐनको 
दपा २५ य ननमभार्रीको ननमभ 49, 52, 53 फभोशजभ आनथवक तथा 
हर्शेष भूल्मािन गयी न्मूनतभ भूल्माहित सायबतू रूऩभा प्रबार्ग्राही 
फोरऩरको छनौट गनुव ऩनेछ।  

18. स्र्देशी फोरऩरदाताराई प्राथनभकता ददन:े (1) अन्तयावहष्डमस्तयको 
फोरऩरभा एकर रुऩभा र्ा स्र्देशी पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीसॉग 
सॊमिु उऩिभ गयी सहबागी हनुे स्र्देशी पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीराई 
प्राथनभकता (डोभेशस्टक हप्रपयेन्स) ददन ुऩनेछ। 

(२) उऩननमभ (1) फभोशजभ प्राथनभकता ददॉदा सफैबन्दा कभ 
कफोर गने हर्देशी पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीरे कफोर गयेको फोर 
अॊक यकभको ऩाॉच प्रनतशतसम्भ फढी फोर अॊक बएको स्र्देशी पभव, 
सॊस्था र्ा कम्ऩनीको प्रस्तार्राई स्र्ीकृत गनव सहकनेछ । 

19. ननभावण कामवको आनथवक प्रस्तार् भाग गयी खरयद गने कामवहर्नध: (१) 
ऐनको दपा ५९ को उऩदपा (७) फभोशजभ खरयद सम्झौता अन्त्म 
बई सोही दपाको उऩदपा (९) फभोशजभ त्मस्तो ननभावण कामव खरयद 
गनुव ऩदाव ऐनको दपा २५ फभोशजभ छनौट बएका 
फोरऩरदाताहरूराई ऩन्र ददनको म्माद ददई आनथवक प्रस्तार् भाग 
गयी खरयद गनव सहकनेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभको म्माद ददई खरयद गनुव ऩदाव 
नसरफन्दी आनथवक प्रस्तार् भार ऩेश गनुव ऩने व्महोया खरुाउन ुऩनेछ।   

(३) उऩननमभ (१) फभोशजभ खरयद गने प्रमोजनको रानग 
फोरऩर सम्फन्धी कागजात तमाय गदाव खरयद सम्झौता अन्त्म हुॉदाको 
सभमसम्भ नडजाइन र्ा रागत अनभुान अनरुूऩ सम्ऩन्न बइसकेको 
कामवहरू कट्टा गयी फाॉकी काभको रानग आर्श्मकता अनसुायको 
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नडजाइन र्ा रागत अनभुान ऩरयभाजवन गयाई ननमभ ३ फभोशजभ 
स्र्ीकृत बएको हनु ुऩनेछ।  

(४) उऩननमभ (१) फभोशजभको आनथवक प्रस्तार् प्रचनरत 
कानून फभोशजभको प्रहिमाफाट खोरी ऐनको दपा २५ य ननमभ 49, 

52 य 53 फभोशजभ आनथवक तथा हर्शेष भूल्मािन गयी न्मूनतभ 
भूल्माहित सायबतू रुऩभा प्रबार्ग्राही फोरऩरको छनौट गनुव ऩनेछ।  

20. ऩूर्व मोग्मता सम्फन्धी कागजातभा उल्रेख गनुव ऩने कुया: ऩूर्व मोग्मता 
ननधावयण गयी फोरऩर आह्वान गने बएभा त्मस्तो सार्वजननक ननकामरे 
फोरऩर आह्वान गनुव अशघ ऩूर्व मोग्मता सम्फन्धी कागजात तमाय गनुव 
ऩनेछ। त्मस्तो ऩूर्व मोग्मता सम्फन्धी कागजातभा देहामका कुया 
उल्रेख गनुव ऩनेछ्–  

(क) प्रस्ताहर्त काभको रानग आर्श्मक ऩने मोग्मता य 
सॊमिु उऩिभको हकभा साझेदायको मोग्मता,  

(ख) प्रस्तार्दातारे आफ्नो मोग्मता य ग्रायताता ऩहुष्ट गनव ऩेश 
गनुव ऩने कागजात य जानकायी,  

(ग) भारसाभान र्ा ननभावण कामवको छुट्टा छुटै्ट सभूह र्ा 
प्माकेज फनाई खरयद गनुव ऩने बएभा त्मस्तो सभूह र्ा 
प्माकेज,   

(घ) प्रस्तार् तमाय गने तरयका,  
(ङ) ऩूर्व मोग्मताको प्रस्तार् भूल्मािन गने प्रहिमा,  
(च) खरयद सम्झौताका भखु्म भखु्म शतव,  
(छ) सार्वजननक खरयद अनगुभन कामावरमरे ऩूर्व मोग्मता 

सम्फन्धी कागजातभा उल्रेख गनुव ऩने बनी सभम 
सभमभा ननधावयण गयेका अन्म हर्षम, 

(ज) ऩूर्व मोग्मताको प्रस्तार् ऩेश गने तरयका, स्थान, अशन्तभ 
नभनत य सभम।  
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21. ऩूर्व मोग्मताको आधाय स्र्ीकृत गयाउन ुऩने: सार्वजननक ननकामरे ऩूर्व 
मोग्मताको प्रस्तार् आह्वान गनुव अशघ प्रचनरत कानून फभोशजभ ननधावरयत 
ऩूर्व मोग्मताका आधाय हर्बागीम प्रभखुफाट स्र्ीकृत गयाउन ुऩनेछ। 

22. ऩूर्व मोग्मताको कागजात उऩरब्ध गयाउन ु ऩने: (१) सार्वजननक 
ननकामरे ऩूर्वमोग्मता सम्फन्धी कागजात तमाय गनव रागेको खचवको 
आधायभा इच्छुक व्मशि, पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीफाट देहाम 
फभोशजभको दस्तयु नरई ऩूर्वमोग्मता सम्फन्धी कागजात उऩरब्ध 
गयाउन ुऩनेछ्–   

(क) दईु कयोड रूऩैमाॉ बन्दा भानथ दश कयोड रूऩैमाॉ 
सम्भको रानग ऩाॉच हजाय रूऩैमाॉ, 

(ख) दश कयोड रूऩैमाॉ बन्दा भानथ ऩच्चीस कयोड रूऩैमाॉ 
सम्भको रानग दश हजाय रूऩैमाॉ,  

(ग) ऩच्चीस कयोड रूऩैमाॉ बन्दा भानथ जनतसकैु यकभका 
रानग ऩन्र हजाय रूऩैमाॉ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभको कागजातभा सार्वजननक 
ननकामको प्रभखु र्ा ननजरे तोकेको कभवचायीको दस्तखत य 
कामावरमको छाऩ रागेको हनु ुऩनेछ। ऩूर्व मोग्मता सम्फन्धी कागजात 
सम्फशन्धत सार्वजननक ननकाम र्ा सो ननकामरे तोकेको दईु र्ा दईु 
बन्दा फढी अन्म ननकामफाट उऩरब्ध गयाउन सहकनछे।   

23. मोग्म आरे्दकको छनौट: (१) भूल्मािन सनभनतरे ऩूर्व मोग्मताको 
आरे्दकद्धाया ऩूर्व मोग्मता सम्फन्धी कागजातभा उशल्रशखत मोग्मताका 
प्रत्मेक आधाय ऩूया गये नगयेको हर्षमभा आर्श्मक ऩयीऺण गनुव 
ऩनेछ। त्मसयी ऩयीऺण गदाव मोग्मताका सफै आधाय ऩूया गने आरे्दक 
मोग्मता ऩयीऺणभा छनौट बएको भाननने य सफै मोग्मताका आधाय 
ऩूया नगने आरे्दक छनौट नबएको भाननन्छ।   
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(२) उऩननमभ (१) फभोशजभको ऩयीऺणभा छनौट बएका ऩूर्व 
मोग्मताको आरे्दक सम्फशन्धत खरयद कायफाहीको रानग फोरऩर ऩेश 
गनव मोग्म बएको भानननेछ।  

24. प्रनतरे्दन ऩेश गनुव ऩने: (१) भूल्मािन सनभनतरे ननमभ 23 फभोशजभ 
गयेको ऩयीऺणको हर्स्ततृ हर्श्लषेण सहहतको प्रनतरे्दन तमाय गयी 
प्रस्तार् खोरेको नभनतरे ऩन्र ददननबरभा सार्वजननक ननकामभा ऩेश 
गनुव ऩनेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभको प्रनतरे्दनभा भूल्मािन 
सनभनतरे देहामका कुया खरुाउन ुऩनेछ्–  

(क) आरे्दकको नाभ य ठेगाना,  
(ख) आरे्दकको मोग्मताको प्रत्मेक आधाय ऩहुष्ट गने 

कागजात,  

(ग) तानरका आर्श्मक बए त्मस्तो तानरका,  
(घ) सॊमिु उऩिभको रुऩभा प्रस्तार् ऩेश गरयएको बए 

सॊमिु उऩिभ सम्फन्धी कागजात ऩूणव बए र्ा नबएको 
य त्मस्तो उऩिभको प्रत्मेक साझेदायको हहस्सा य 
दाहमत्र्,  

(ङ) भारसाभान र्ा ननभावण कामवको छुट्टा छुटै्ट सभूह र्ा 
प्माकेज फनाई खरयद गनुव ऩने बएभा त्मस्तो सभूह य 
प्माकेजको ऩयीऺण गनव अऩनाइएको प्रहिमा तथा 
त्मस्तो सभूह य प्माकेजको खरयद कायफाहीभा बाग 
नरनको रानग छनौट बएका आरे्दक, 

(च) आरे्दक छनौट हनु ुर्ा नहनुकुो कायण।  

25. फोरऩर सम्फन्धी कागजातभा उल्रेख गनुव ऩने कुया: सार्वजननक 
ननकामरे फोरऩर सम्फन्धी कागजातभा ऐनको दपा १३ भा 

                                                      
 तेस्रो सॊशोधनद्वाया सॊशोनधत। 
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उशल्रशखत कुयाको अनतरयि आर्श्मकतानसुाय देहामका कुया उल्रेख 
गनव सक्नेछ्–  

(क) प्रस्ताहर्त काभको मोजना, नक्शा,  
(ख) हर्र अप क्र्ाशन्टटीज,   

(ग) भारसाभानको ऩरयभाण,   

(घ) फोरऩरदातारे गनुव ऩने बैऩयी आउने काभ,  

(ङ) भारसाभान आऩूनतव गने, ननभावण कामव सम्ऩन्न गने सभम,   

(च) र्ायेण्टी तथा भभवत सम्बाय सम्फन्धी व्मर्स्था,    
(छ) फोरऩरदातारे प्रदान गनुव ऩने आर्श्मक तारीभ य 

सऩुरयरे्ऺणको हकनसभ य ऩरयभाण,  

(ज) आऩूनतव गरयन ेभारसाभान र्ा जगेडा ऩाटवऩूजावहरु नमाॉ य 
सक्करी हनु ुऩने कुया,  

(झ) प्रस्ताहर्त खरयदको रानग आर्श्मक ऩने यकभ प्राप्त हनुे 
स्रोत,   

(ञ) सार्वजननक खरयद अनगुभन कामावरमरे ननधावयण गयेका 
अन्म कुयाहरू।  

26. बेदबार् गनव नहनु:े (१) ऐनको दपा १३ को उऩदपा (२) को खण्ड 
(ज) य दपा १४ को उऩदपा (८) को अर्स्थाभा फाहेक सार्वजननक 
ननकामरे खरयद कायफाहीभा फोरऩरदाताराई ननजको याहष्डमताको 
आधायभा बेदबार् गनुव हुॉदैन।  

(२) फोरऩर सम्फन्धी कागजात फभोशजभ आर्श्मक ऩने कुनै 
नरखत फोरऩरदातारे प्राप्त गनव नसकेको अर्स्थाभा ननजरे ऩेश गयेको 
त्मस्तो नरखत सयहको अन्म नरखतराई सम्फशन्धत सार्वजननक 
ननकामरे भान्मता ददन ुऩनेछ।   

27. एजेन्टको हर्र्यण उल्रेख गनुव ऩने: (१) हर्देशी फोरऩरदातारे 
फोरऩर ऩेश गदाव नेऩारभा आफ्नो एजेण्ट ननमिु गयेको यहेछ बन े
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ननजरे त्मस्तो एजेन्टको सम्फन्धभा देहामका हर्र्यण उल्रेख गनुव 
ऩनेछ्-  

(क) एजेण्टको नाभ य ठेगाना,  
(ख) एजेण्टरे ऩाउने कनभशनको अि, भरुाको हकनसभ य 

बिुानीको तरयका,   
(ग) एजेण्टसॉगको अन्म कुनै शतव,   
(घ) स्थानीम एजेण्ट बए ननजको स्थामी रेखा नम्फय दताव 

प्रभाणऩरको प्रभाशणत प्रनतनरहऩ य ननजरे एजेण्ट हनु 
स्र्ीकाय गयेको ऩर।  

(२) हर्देशी फोरऩरदाताको तपव फाट एजेण्टरे फोरऩर ऩेश 
गदाव उऩननमभ (१) को खण्ड (ख) य (ग) भा उशल्रशखत कुया स्ऩष्ट 
रुऩभा उल्रेख गनुव ऩनेछ। 

(३) हर्देशी फोरऩरदातारे उऩननमभ (१) भा उशल्रशखत 
कुया स्ऩष्ट रुऩभा नखरुाएभा र्ा स्थानीम एजेण्ट नबएको बनी फोरऩर 
ऩेश गयेकोभा ऩनछ एजेण्ट बएको प्रभाशणत बएभा र्ा एजेण्टराई ददन े
कनभशन कभ उल्रेख गयेकोभा ऩनछ एजेण्टरे फढी कनभशन नरएको 
प्रभाशणत बएभा त्मस्तो फोरऩरदाताराई सार्वजननक ननकामरे प्रचनरत 
कानून फभोशजभ कारोसूचीभा याख्न ेकायफाही गनुव ऩनेछ।   

28. फोरऩरदाताको ग्रायताता सम्फन्धी आधाय य कागजात उल्रेख गनुव ऩने: 
(१) सार्वजननक ननकामरे फोरऩर सम्फन्धी कागजातभा 
फोरऩरदाताको ग्रायताता (इनरशजहर्नरटी) को आधाय तथा त्मस्तो 
आधाय प्रभाशणत गनव फोरऩरदातारे ऩेश गनुव ऩने कागजातको 
प्रनतनरहऩ सभेत उल्रेख गनुव ऩनेछ।  

(२) उऩननमभ (१) भा उशल्रशखत कागजात देहाम फभोशजभ 
हनुेछन ् –  
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(क) पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनी दतावको प्रभाणऩर,  

(ख) व्मर्साम दतावको इजाजतऩर,  

स्ऩष्टीकयण् मस खण्डको प्रमोजनको रानग "व्मर्साम दतावको 
इजाजतऩर" बन्नारे कुनै व्मर्सामीरे आफ्नो व्मर्साम 
सञ्चारन गने उद्देश्मरे प्रचनरत कानून फभोशजभ प्रभाणऩर र्ा 
इजाजतऩर नरन ुऩने बए सो फभोशजभ प्राप्त गयेको प्रभाणऩर 
र्ा इजाजतऩर सम्झन ुऩछव।  

(ग) भूल्म अनबर्ृहि कय दताव प्रभाणऩर य स्थामी रेखा 
दताव नम्फय (प्मान) प्रभाणऩर, 

(घ) सार्वजननक ननकामरे तोकेको अर्नधसम्भको 
सम्फशन्धत ननकामफाट प्राप्त कय चिुा गयेको 
प्रभाणऩर र्ा आम हर्र्यण ऩेश गयेको प्रभाशणत 
कागजात र्ा आम हर्र्यण ऩेश गनव म्माद थऩ बएको 
ननस्सा र्ा प्रभाण। 

(ङ) फोरऩरदातारे खरयद कायफाहीभा बाग नरन अमोग्म 
नबएको, प्रस्ताहर्त खरयद कायफाहीभा आफ्नो स्र्ाथव 
नफाशझएको य सम्फशन्धत ऩेशा र्ा व्मर्साम सम्फन्धी 
कसूयभा आपूरे सजाम नऩाएको बनी नरशखत रुऩभा 
गयेको घोषणा, 

(च) ऐन, मस ननमभार्री य स्् माण्डडव हर्नडङ्ग डकुभेण्टको 
हर्ऩयीत नहनुे गयी सार्वजननक ननकामरे आर्श्मक 
ठानेको अन्म कागजात।  

(३) उऩननमभ (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩनन 
गैय फानसन्दा फोरऩरदातारे सो उऩननमभको खण्ड (ग) य (घ) 
फभोशजभका कागजात ऩेश गनुव ऩने छैन। 

(४) फोरऩर सम्फन्धी कागजातभा उऩननमभ (२) 
फभोशजभका कागजात उल्रेख गनव छुटेभा र्ा स्ऩष्ट रुऩभा उल्रेख 
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नबएभा र्ा अन्म कुनै कुया सॊशोधन गनुव ऩयेभा सार्वजननक ननकामरे 
फोरऩर ऩेश गने अर्नध नबरै याहष्डम स्तयको दैननक सभाचायऩरभा य 
अन्तयावहष्डम स्तयको फोरऩरको हकभा अन्तयावहष्डम सञ्चाय भाध्मभभा 
प्रकाशन गयी त्मस्ता कागजात उल्रेख गनव, स्ऩष्ट गनव र्ा सॊशोधन गनव 
सक्नेछ।  

तय मसयी सूचना प्रकाशन गदाव फोरऩरदाताराई फोरऩर ऩेश 
गनव थऩ सभम आर्श्मक ऩने बएभा फोरऩर ऩेश गने अशन्तभ सभम 
सभेत फढाउन ुऩनेछ। 

(५) उऩननमभ (१) य (२) फभोशजभका कागजात ऩेश नगने 
फोरऩरदाताको फोरऩर उऩय कायफाही हनुे छैन।   

29. फोरऩरको बाषा: (१) ऐन य मस ननमभार्रीभा अन्मथा व्मर्स्था 
बएको फाहेक ऩूर्व मोग्मता सम्फन्धी कागजात, फोरऩर सम्फन्धी 
कागजात, प्रस्तार् आह्वान सम्फन्धी कागजात, ऩूर्व मोग्मता, फोरऩर र्ा 
प्रस्तार् आह्वानको सूचना य खरयद सम्झौता सम्बर् बएसम्भ नेऩारी 
बाषाभा य सम्बर् नबए अॊग्रजेी बाषाभा तमाय गनुव ऩनेछ।  

(२) फोरऩरदातारे सार्वजननक ननकामभा नेऩारी र्ा अॊग्रजेी 
दरैु् बाषाभा रेशखएको खरयद सम्फन्धी कागजात र्ा भदुरत साभग्री ऩेश 
गनव सक्नेछन । 

तय त्मस्तो कागजात र्ा भदुरत साभग्रीको सम्फशन्धत अॊश 
सम्फशन्धत देशको आनधकारयक सॊस्थाफाट अग्रजेी बाषाभा अनरु्ाद 
गरयएको हनु ु ऩनेछ य त्मस्तो कागजात र्ा भदुरत साभग्री य त्मसयी 
अनरु्ाददत अॊशभा रेशखएको कुयाभा कुनै दद्वहर्धा बएभा अनरु्ाददत अॊश 
भान्म हनुछे।  

30. भारसाभानको प्राहर्नधक हर्र्यणभा उल्रेख गनुव ऩने कुया: फोरऩर 
सम्फन्धी कागजातभा भारसाभानको प्राहर्नधक हर्र्यण उल्रेख गदाव 
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सार्वजननक ननकामरे आर्श्मकता अनसुाय देहामका कुया उल्रेख गनुव 
ऩनेछ्–  

(क) प्रस्ताहर्त काभको मोजना, नक्शा य नडजाइन,   

(ख) हर्र अप क्र्ाशन्टटीज,   

(ग) भारसाभानको सान्दनबवक बौनतक तथा यसामननक 
हर्शेषता, अऩेशऺत कामवसम्ऩादन सम्फन्धी हर्शषेता,   

(घ) प्राहर्नधक फनार्ट (कशन्पग्मयेुशन),  
(ङ) भारसाभानको आम ुअर्नधबयको रानग आर्श्मक ऩने 

जगेडा ऩाटवऩूजाव य उशल्रशखत सेर्ा उऩरब्ध हनु ेर्ा 
नहनु,े   

(च) फोरऩरका साथ ऩेश गनुव ऩने भारसाभानको 
हर्र्यणात्भक ऩशुस्तका र्ा नभनुा,  

(छ) अऩेशऺत कामवसम्ऩादन तथा गणुस्तय प्रत्माबनूतको 
हर्र्यण,  

(ज) र्ायेण्टी तथा भभवत सम्बाय सम्फन्धी व्मर्स्था,     
(झ) भारसाभानफाट र्ातार्यणभा कुनै प्रबार् ऩने बए 

त्मस्तो प्रबार् य त्मस्तो प्रबार् कभ गनव अऩनाउन ु
ऩने भाऩदण्ड, 

(ञ) आऩूनतव बएको भारसाभान फोरऩर सम्फन्धी 
कागजातभा उल्रेख बएको स्ऩेनसहपकेशन 
फभोशजभको बए नबएको कुया ऩयीऺण गनव अऩनाइने 
भाऩदण्ड य तरयका,  

(ट) सार्वजननक ननकामरे ननधावयण गयेको अन्म आर्श्मक 
कुयाहरु।   

31. ननभावण कामवको प्राहर्नधक हर्र्यणभा उल्रेख गनुव ऩने कुया: फोरऩर 
सम्फन्धी कागजातभा ननभावण कामवको प्राहर्नधक हर्र्यण उल्रेख गदाव 
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सार्वजननक ननकामरे आर्श्मकता अनसुाय देहामका कुयाहरु उल्रेख 
गनुव ऩनेछ्–  

(क) प्रस्ताहर्त ननभावण कामवको कामवऺ ेर य उद्देश्म,   

(ख) ननभावण स्थरको बौनतक प्रकृनत य अर्स्था,   
(ग) प्रस्ताहर्त ननभावण कामवको नडजाइन, ननभावण, उऩकयण 

जडान (इयेक्शन), उत्ऩादन, जडान (इन्स्टरेशन) 
जस्ता कामवको हर्र्यण,  

(घ) ननभावण कामवको हयेक एकाई आईटभको अनभुाननत 
ऩरयभाण बएको नफर अप क्र्ाशन्टहटज,  

(ङ) ननभावण कामवफाट र्ातार्यणभा प्रबार् ऩने बए त्मस्तो 
प्रबार्को हर्र्यण य त्मस्तो प्रबार् कभ गनव अऩनाउन ु
ऩने भाऩदण्ड,   

(च) भेकाननकर, स्माननटयी तथा प्रशम्फङ्ग य हर्द्यतु जडान 
सम्फन्धी काभ सभेत गनुव ऩने बए सो काभ सम्फन्धी 
हर्शेष प्राहर्नधक स्ऩेनसहपकेशन,   

(छ) आऩूनतव गनुव ऩने उऩकयण य ऩाटऩूजावको हर्स्ततृ 
हर्र्यण,  

(ज) अऩेशऺत कामवसम्ऩादन र्ा गणुस्तयको प्रत्माबनूत 
सम्फन्धी हर्र्यण,   

(झ) ननभावण कामवको हर्नबन्न चयणभा गरयने ननयीऺण तथा 
ऩयीऺण,   

(ञ) कामव सम्ऩन्न ऩयीऺण (कम्प्रीसन टेष्ट),   
(ट) ननभावण कामव सम्ऩन्न बएऩनछ ननभावण व्मर्सामीरे 

उऩरब्ध गयाउन ुऩने प्राहर्नधक कागजात, ननभावण बए 
फभोशजभको दरुुस्त (एज नफल्ट) नक्शा, आर्श्मकता 
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अनसुाय उऩकयण सञ्चारन ऩशुस्तका (अऩयेहटङ 
म्मानअुर),  

(ठ) ननभावण कामव स्र्ीकाय गनवको रानग सार्वजननक 
ननकामरे गनुव ऩने ननयीऺण य कामवसम्ऩादन 
(ऩयपयभेन्स) ऩयीऺण,   

(ड) ननभावण कामव प्रायम्ब य सम्ऩन्न गने सभमको 
कामवतानरका,  

(ढ) सम्फशन्धत सार्वजननक ननकामरे ननधावयण गयेको अन्म 
आर्श्मक कुया।  

32. अन्म सेर्ाको हर्र्यणभा उल्रेख गनुव ऩने कुया: फोरऩर सम्फन्धी 
कागजातभा अन्म सेर्ाको हर्र्यण उल्रेख गदाव आर्श्मकता अनसुाय 
देहामका कुया खरुाउन ुऩनेछ्- 

(क) सेर्ाको प्रमोजन य कामवऺ ेर,   

(ख) अऩेशऺत कामवसम्ऩादन, सेर्ा प्रदामकरे प्रदान गनुव ऩने 
काभ य सेर्ा,  

(ग) फोरऩरदातारे फोरऩर साथ उऩरब्ध गयाउन ु ऩने 
हर्र्यणात्भक ऩशुस्तका र्ा नभनुा,    

(घ) सेर्ा प्रदामकरे ऩारना गनुव ऩने शतव,  
(ङ) सेर्ा प्रदामकरे प्रदान गयेको सेर्ा भूल्मािन गने 

आधाय य तरयका,   
(च) काभ र्ा सेर्ाको गणुस्तय ऩयीऺण य ननयीऺण,   

(छ) कामवसम्ऩादन य गणुस्तय प्रत्माबनूतको हर्र्यण,  

(ज) सेर्ा प्रदामकरे प्रदान गनुव ऩने तारीभ य 
सऩुरयरे्ऺणको हकनसभ य ऩरयभाण,  

(झ) सार्वजननक ननकामरे ननधावयण गयेका अन्म आर्श्मक 
कुया।  



 

29 
 

33. फोरऩर सम्फन्धी कागजातभा सभारे्श गनुव ऩने कागजात: सार्वजननक 
ननकामरे खरयद गरयन े भारसाभान, ननभावण कामव र्ा अन्म सेर्ाको 
प्रकृनतराई हर्चाय गयी फोरऩर सम्फन्धी कागजातभा आर्श्मकतानसुाय 
देहामका कागजात सभारे्श गनुव ऩनेछ्–  

(क) फोरऩर ननदेशशका तथा फोरऩर पायाभ,  

(ख) फोरऩर जभानतको ढाॉचा,  
(ग) कामवसम्ऩादन जभानतको ढाॉचा,  
(घ) ऩेश्की बिुानी जभानतको ढाॉचा,  
(ङ) खरयद सम्झौताको शतव य नभनुा,   
(च) स्ऩेनसहपकेशन य नक्सा,  
(छ) कामव प्रायम्ब य सम्ऩन्न गने सभमको कामव तानरका, 

बिुानी गरयने भरुा, साभग्री उऩरव्ध हनु सक्ने स्रोत 
य स्थान,  

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

(झ) फोरऩरसाथ ऩेश गरयएका कागजातको रै्धताको 
हर्षमभा सम्फशन्धत फोरऩरदाता शजम्भेर्ाय हनुे हर्षम,  

(ञ) ऐन, मस ननमभार्री य स्् माण्डडव हर्नडङ्ग डकुभेण्टको 
हर्ऩयीत नहनुे गयी सार्वजननक ननकामरे आर्श्मक 
ठानेका अन्म कागजात।  

34. फोरऩर तमाय गने य ऩेश गने ननदेशन: सार्वजननक ननकामरे फोरऩर 
सम्फन्धी कागजातभा फोरऩर तमाय गने य ऩेश गने ननदेशन ददॉदा 
देहामका हर्षमका सम्फन्धभा ननदेशन ददन सक्नेछ्- 

(क) फोरऩर तमाय गने बाषा,  
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(ख) अन्तयावहष्डम व्माऩायभा प्रमिु हनुे शव्दार्री 
इन्टयनेशनर कभनसवमर टभवस  (इन्कोटम्सव) अनसुाय 
भूल्म अनबव्मि गने तरयका,  

(ग) सॊमिु उऩिभ फाये आर्श्मक जानकायी,  

(घ) फोरऩरदातारे फोरऩर साथ ऩेश गनुव ऩने 
कागजातको सूची,  

(ङ) फोरऩरदातारे सम्फशन्धत सार्वजननक ननकाम सभऺ 
ऩेश गनुव ऩने भारसाभानको नभनुा य नभनुाको सॊख्मा,  

(च) भारसाभान खरयदको हकभा भारसाभानको ननभावतारे 
नसपारयस गयेको त्मस्तो भारसाभानको जगेडा 
ऩाटऩूजावहरुको सूची तथा ननजसॉग यहेको प्रत्मेक 
ऩाटवऩूजावको भौज्दात ऩरयभाण, प्रनत इकाई भूल्म य 
खरयद सम्झौताको अर्नध सभाप्त बएऩनछ त्मस्तो 
ऩाटवऩूजावको भूल्म र्ढ्ने नर्ढ्ने सम्फन्धी कुया उल्रेख 
गनुव ऩने, नऩने,   

(छ) फोरऩरदातारे आऩूनतव गने भारसाभानको उत्ऩादक, 

उत्ऩादन बएको देश, ब्राण्ड, भोडर य क्माटरग नम्र्य 
फोरऩरभा खरुाउन ुऩने कुया,  

(ज) खरयद कायफाहीका सम्फन्धभा फोरऩरदातारे 
सार्वजननक ननकामसॉग कुनै कुया फझु्न ऩयेभा त्मस्तो 
कुया स्ऩष्ट गनव सार्वजननक ननकामफाट तोहकएको 
सम्ऩकव  कभवचायीका नाभ, ऩद य ठेगाना, 

(झ) फोरऩरदातारे खरयद सम्झौता फभोशजभ सार्वजननक 
ननकामका कभवचायीराई तारीभ प्रदान गनुव ऩने बए 
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र्ा त्मस्तो ननकामराई प्रहर्नध हस्तान्तयण गनुव ऩने 
बए सो सम्फन्धी कुया,  

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

(ट) दाशखरा बएका फोरऩर स्र्ीकृत र्ा अस्र्ीकृत गने 
अनधकाय सार्वजननक ननकामभा सयुशऺत यहेको 
व्महोया,  

(ठ) ऐन, मस ननमभार्री य स्् माण्डडव हर्नडङ्ग डकुभेण्टको 
हर्ऩयीत नहनुे गयी सार्वजननक ननकामरे आर्श्मक 
ठानेका अन्म कागजात।   

35. फोरऩर सम्फन्धी कागजात स्र्ीकृत गनुव ऩने: फोरऩर सम्फन्धी 
कागजात, प्रस्तार् आह्वान सम्फन्धी कागजात तमाय बएऩनछ त्मस्तो 
कागजात फोरऩर आह्वान अगारै् सम्फशन्धत सार्वजननक ननकामका 
प्रभखुरे स्र्ीकृत गनुव ऩनेछ।  

36. फोरऩर सम्फन्धी कागजातको दस्तयु: (१) फोरऩर सम्फन्धी कागजात 
खरयद गनव चाहने इच्छुक व्मशि, पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीरे सम्फशन्धत 
सार्वजननक ननकामको प्रभखु र्ा ननजरे तोकेको कभवचायीको दस्तखत 
य कामावरमको छाऩ रागेको फोरऩर सम्फन्धी कागजात सो ननकाम 
र्ा सो ननकामरे तोकेको दईु र्ा दईुबन्दा फढी अन्म ननकामफाट 
देहाम फभोशजभको दस्तयु नतयी नरन ुऩनेछ्–  

(क) फीस राख रूऩैमाॉबन्दा भानथ दईु कयोड 
रूऩैमाॉसम्भको रानग तीन हजाय रूऩैमाॉ,  

(ख) दईु कयोड रूऩैमाॉबन्दा भानथ दश कयोड 
रूऩैमाॉसम्भको रानग ऩाॉच हजाय रूऩैमाॉ,  
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(ग) दश कयोड रूऩैमाॉबन्दा भानथ ऩच्चीस कयोड 

रूऩैमाॉसम्भको रानग दश हजाय रूऩैमाॉ,  
(घ) ऩच्चीस कयोड रूऩैमाॉबन्दा भानथ जनतसकैु यकभका 

रानग फीस हजाय रूऩैमाॉ।   

(२) कुनै व्मशि, पभव, कम्ऩनी र्ा सॊस्थारे उऩननमभ (१) 
फभोशजभको दस्तयु य राग्न ेहरुाक र्ा कुरयमय भहसरु नतयी फोरऩर 
सम्फन्धी कागजात र्ा प्रस्तार् आह्वान सम्फन्धी कागजात ऩठाइददन 
नरशखत अनयुोध गयेभा सम्फशन्धत सार्वजननक ननकामरे त्मस्तो व्मशि, 

पभव, कम्ऩनी र्ा सॊस्थाराई हरुाक र्ा कुरयमय भापव त फोरऩर 
सम्फन्धी कागजात ऩठाइददन ुऩनेछ।   

तय त्मसयी ऩठाउॉदा त्मस्तो व्मशि, पभव, कम्ऩनी र्ा सॊस्थारे 
फोरऩर सम्फन्धी कागजात सभमभा नै प्राप्त गनव नसकेभा सोका रानग 
सार्वजननक ननकाम जर्ापदेही हनुे छैन।  

37. फोरऩरको सूचनाभा रागत अनभुान खरुाउन ु ऩने: दईु कयोड 
रूऩैमाॉसम्भको रागत अनभुान बएको ननभावण कामवको फोरऩर 
आह्वानको सूचनाभा रागत अनभुान यकभ खरुाउन ुऩनेछ।   

38. फोरऩर आह्वानको सूचनाभा खरुाउन ुऩने कुया:  सार्वजननक ननकामरे 
ऐनको दपा १४ भा उशल्रशखत कुयाका अनतरयि फोरऩर आह्वानको 
सूचनाभा देहाम फभोशजभका थऩ कुया सभेत खरुाउन ुऩनेछ्-  

(क) याहष्डम र्ा अन्तयावहष्डम स्तयको फोरऩरको जानकायी,  
(ख) ऩूर्वमोग्मता, मोग्मतासहहत र्ा मोग्मतायहहत फोरऩरको 

जानकायी,  
(ग) फोरऩर आह्वान गरयएको खरयद हर्नधको जानकायी,  
(घ) हर्द्यतुीम फोरऩर दाशखरा गने तरयकाको जानकायी,  
(ङ) ननमभ १3 को उऩननमभ (१) फभोशजभ रागत 

अनभुानको यकभ,  
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(च) ननमभ १5 फभोशजभको सीनभत फोरऩर बए त्मस्तो 
सीनभत फोरऩरदाताराई ददनऩुने सूचना,  

(छ) ऐनको दपा १४ को उऩदपा (८) फभोशजभको 
फोरऩर बए स्र्देशी फोरऩरदातारे भार बाग नरन 
ऩाउने कुया,  

(ज) ऐनको दपा १४ को उऩदपा (११) फभोशजभको 
फोरऩर बए स्र्देशी ननभावण व्मर्सामीसॉगको सॊमिु 
उऩिभरे प्राथनभकता ऩाउन ेकुया,   

(झ) ऐन फभोशजभ कारोसूचीभा ऩयेको व्मशि, पभव, सॊस्था 
र्ा कम्ऩनीका सञ्चारकरे आफ्नो ऩूणव र्ा आॊशशक 
स्र्ानभत्र् कामभ यहने गयी खोरेको नमाॉ पभव, 
कम्ऩनी र्ा सॊस्था र्ा ननज आपैं  र्ा ननज सभेतको 
नाभभा बैयहेको अको पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीरे 
फोरऩर ऩेश गनव नसक्ने कुया,  

(ञ) सार्वजननक ननकामरे आर्श्मक ठानकेा अन्म कुया।  

39. ननभावणस्थरको भ्रभण: (१) फोरऩर तमाय गनव य खरयद सम्झौता गनव 
आर्श्मक सूचना प्राप्त गनव फोरऩरदाता आपैँ  र्ा ननजको कभवचायी र्ा 
एजेन्टराई आफ्नै खचवभा सम्बाहर्त जोशखभ प्रनत आपैं  उतीययदामी हनु े
गयी ननभावण स्थरको भ्रभण गनव, गयाउन सक्नेछ।  

(२) सार्वजननक ननकामरे उऩननमभ (१) फभोशजभ 
ननभावणस्थरको भ्रभण गनव अनभुनत ददन ु ऩने बएभा त्मस्तो अनभुनत 
ददन ुऩनेछ। 

(३) सार्वजननक ननकामरे फोरऩरदाताराई ननभावणस्थरको 
मथाथव जानकायी ददन ननमभ 40 फभोशजभ हनु े फैठक अशघ 
ननभावणस्थरको भ्रभण गयाउन सक्नेछ।  
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40. फोरऩर ऩेश गनुव ऩूर्वको फैठक: (१) सार्वजननक ननकामरे 
फोरऩरदाताराई फोरऩर सम्फन्धी कागजात, प्राहर्नधक स्ऩेनसहपकेशन, 
ननभावणस्थर र्ा अन्म मस्तै कुया सम्फन्धी जानकायी गयाउन फोरऩर 
ऩेश गने अशन्तभ ददनबन्दा याहष्डमस्तयको फोरऩर आह्वानको सूचनाको 
हकभा कम्तीभा दश ददन य अन्तयावहष्डमस्तयको फोरऩर आह्वानको 
सूचनाको हकभा कम्तीभा ऩन्र ददन अगारै् फोरऩरदाताहरुको 
फैठकको आमोजना गनव सक्नेछ।  

तय ऐनको दपा १४ को उऩदपा (४क) य (४ख) फभोशजभ 
ऩनु्फोरऩर आह्वानको सूचना गरयएको अर्स्थाभा फोरऩर ऩेश गनुव 
ऩूर्वको फैठक सञ्चारन बई नसकेको बए फोरऩरदाताराई ऩनु्फोरऩर 
सम्फन्धी कुयाहरूको थऩ जानकायी ददन याहष्डमस्तयको फोरऩरको 
हकभा कम्तीभा ऩाॉच ददन य अन्तयावहष्डमस्तयको फोरऩरको हकभा 
कम्तीभा सात ददन अगारै् त्मस्तो फैठकको आमोजना गनव सहकनेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभको फैठकभा फोरऩरदातारे 
सार्वजननक ननकाम सभऺ खरयद कायफाही सम्फन्धी कुनै प्रश्न र्ा 
शजऻासा याख्न सक्नेछ य त्मस्तो ननकामरे प्रश्नकतावहरुको श्रोत उल्रेख 
नगयी सफै फोरऩरदाताराई त्मस्तो प्रश्न र्ा शजऻासाको जर्ाप य 
फैठकको भाइन्मूट मथाशीघ्र उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

(३) उऩननमभ (१) फभोशजभ बएको फैठकफाट फोरऩर 
सम्फन्धी कागजातको कुनै प्राहर्नधक र्ा व्माऩारयक ऩऺभा हेयपेय गनुव 
ऩने देशखएभा सार्वजननक ननकामरे सो कागजातभा सोही फभोशजभ 
सॊशोधन गयी फोरऩर सम्फन्धी कागजात खरयद गने सफै 
फोरऩरदाताराई त्मस्तो सॊशोधन गरयएको व्महोया त्मस्तो फैठक 
बएको ऩाॉच ददननबर ऩठाउन ुऩनेछ।  

41. फोरऩर जभानत: (१) सार्वजननक ननकामरे खरयदको प्रकृनत अनसुाय 
सफै फोरऩरदाताराई सभान रुऩरे रागू हनुे गयी स्र्ीकृत रागत 
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अनभुान यकभको दईुदेशख तीन प्रनतशत यकभको सीभानबर यही ननशित 
यकभ तोकी फोरऩर आव्हानको सूचनाभा फोरऩरदातारे फोरऩरसाथ 
ऩेश गने फोरऩर जभानत यकभ उल्रेख गनुव ऩनेछ। मस्तो यकभ 
नगदै र्ा र्ाशणज्म फैंक र्ा हर्तीयीम सॊस्थारे जायी गयेको सो यकभ 
फयाफयको फोरऩर जभानत हनु ुऩनेछ।  

तय रागत अनभुान यकभ नखलु्ने र्ा इकाई दय भार खलु्ने 
गयी फोरऩर आह्वान गरयएको अर्स्थाभा सार्वजननक ननकामरे फोरऩर 
सम्फन्धी कागजात र्ा ऩूर्वमोग्मता सम्फन्धी कागजात य फोरऩर 
आह्वानको सूचनाभा फोरऩर जभानतको रानग एकभषु्ट यकभ तोक्न 
सक्नेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभको फोरऩर जभानतको भान्म 
अर्नध फोरऩरको भान्म अर्नधबन्दा कम्तीभा तीस ददन फढीको हनु ु
ऩनेछ।   

(३) कुनै फोरऩरदातारे फोरऩर आह्वान गने सार्वजननक 
ननकामराई कुनै खास र्ाशणज्म फैंक र्ा हर्तीयीम सॊस्थारे जायी गयेको 
फोरऩर जभानत ग्रायता हनुे नहनुे बने्न कुया खरुाई ददन अनयुोध गयेभा 
त्मस्तो सार्वजननक ननकामरे सो सम्फन्धभा तत्कारै जर्ाप ददन ु
ऩनेछ। 

(४) हर्देशी फैंकरे जायी गयेको फोरऩर जभानत नेऩार 
नबरको र्ाशणज्म फैकरे प्रनत–प्रत्माबनूत (काउन्टय ग्मायेन्टी) गयेको हनु ु
ऩनेछ।  

(५) सार्वजननक ननकामरे फोरऩरको भान्म हनुे अर्नध नबर 
खरयद सम्झौता गयी सक्न ु ऩनेछ। कुनै कायणर्श सो म्माद नबर 
खरयद सम्झौता गनव नसहकन े बएभा यीत ऩगेुका सफै 
फोरऩरदाताहरूराई फोरऩरको भान्म हनुे अर्नध फढाउन ऩर ऩठाउन ु
ऩनेछ। 
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(६) सार्वजननक ननकामरे फोरऩरको भान्म हनुे अर्नध 
फढाउन ुऩने कायणको हर्श्लषेण गयी ऩषु्् माईं हनुे ऩमावप्त आधाय हनुे 
बएभा भार उऩननमभ (५) फभोशजभ फोरऩरको भान्म हनुे अर्नध 
फढाउन ऩर ऩठाउन ु ऩनेछ। फोरऩरको भान्म हनुे अर्नध फढाउन ु
ऩने त्मस्तो आधाय य कायण नफना सभमभा नै फोरऩर भूल्मािन 
नगयेको र्ा ऩेश बएको भूल्मािनको सम्फन्धभा सभमभा नै ननणवम 
नगयेको कायणफाट फोरऩरको भान्म हनुे अर्नध फढाउॉदा त्मसफाट 
हानन नोक्सानी हनु गएभा सो को शजम्भेर्ायी त्मस्तो काभभा सॊरग्न 
कभवचायी य भूल्मािन सनभनतका ऩदानधकायी सभेतको हनुछे। 

(७) उऩननमभ (6) फभोशजभको ऩरानसुाय फोरऩरको भान्म 
हनुे अर्नध फढाउने र्ा नफढाउने बने्न सम्फन्धभा फोरऩरदातारे ननणवम 
गनव सक्नछेन । फोरऩरको भान्म हनुे अर्नध नफढाउन े
फोरऩरदाताको फोरऩर जभानत जपत गनव ऩाइने छैन। फोरऩरको 
भान्म हनुे अर्नध फढाउन े फोरऩरदातारे सोही अनरुुऩ सम्फशन्धत 
फैंकफाट भान्म अर्नध सभेत थऩ गयी फोरऩर जभानत ऩेश गनुव 
ऩनेछ।मसयी फोरऩरदातारे अर्नध थऩ गयी फोरऩर जभानत ऩेश 
नगयेभा फोरऩरको भान्म हनुे अर्नध फढाएको भाननन ेछैन ।  

(८) उऩननमभ (७) फभोशजभ फोरऩरको भान्म हनुे अर्नध 
फढाउने फोरऩरदातारे फोरऩर सम्फन्धी कागजातभा उशल्रशखत 
प्रार्धानको प्रनतकूर हनुे गयी कुनै ऩनन थऩ सतव उल्रेख गनव सक्न े
छैन। 

(9) कुनै फोरऩरदाताको फोरऩर जभानत जपत बएको 
अर्स्थाभा सम्फशन्धत सार्वजननक ननकामरे ननजरे याखेको जभानत 
यकभ आपूराई बिुानी गनव त्मस्तो जभानत जायी गने फैंक सभऺ 
जभानत भान्म यहने अर्नधनबरै दार्ी गनुव ऩनेछ । 

(10)सार्वजननक ननकामरे ऐन र्ा मस ननमभार्री फभोशजभ 
जपत गनुव ऩने फोरऩर जभानत फाहेक अन्म फोरऩर जभानत खरयद 
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सम्झौता बएको तीन ददननबर सम्फशन्धत फोरऩरदाताराई हपताव गनुव 
ऩनेछ। 

42. फोरऩर भान्म हनु े अर्नध: सार्वजननक ननकामरे फोरऩर सम्फन्धी 
कागजात र्ा प्रस्तार् आह्वान सम्फन्धी कागजातभा फोरऩर र्ा ऩयाभशव 
सेर्ाको प्रस्तार्को भान्म हनुे अर्नध उल्रेख गदाव देहाम फभोशजभको 
अर्नध उल्रेख गनुव ऩनेछ्–  

(क) दश कयोड रुऩैंमाॉसम्भ रागत अनभुान बएको 
फोरऩर र्ा ऩयाभशव सेर्ाको  प्रस्तार्को रानग  -नब्फे 
ददन  

(ख) दश कयोड रुऩैंमाॉ बन्दा जनत सकैु फढी रागत 
अनभुान बएको फोरऩर र्ा ऩयाभशव सेर्ाको 
प्रस्तार्को रानग - एक सम फीस ददन  

43. फोरऩरको आर्श्मक प्रनत ऩेश गनुव ऩने: फोरऩरदाता र्ा प्रस्तार्दातारे 
ऩूर्व मोग्मताको प्रस्तार्, फोरऩर र्ा ऩयाभशव सेर्ाको प्रस्तार् ऩेश गदाव 
ऩूर्व मोग्मता सम्फन्धी कागजात, फोरऩर सम्फन्धी कागजात र्ा प्रस्तार् 
आह्वान सम्फन्धी कागजातभा उल्रेख बए फभोशजभको आर्श्मक प्रनत 
ऩेश गनुव ऩनेछ।   

तय भाग गरयए फभोशजभको फोरऩर र्ा प्रस्तार्को प्रनत ऩेश 
नगयेको कायणफाट कुनै फोरऩरदाता र्ा प्रस्तार्दाताराई प्रनतस्ऩधावफाट 
र्शञ्चत गनव ऩाइने छैन।  

44. दताव हकतार् याख्न ुऩने य बयऩाई ददन ुऩने: (१) सार्वजननक ननकामरे 
ऩूर्व मोग्मता सम्फन्धी कागजात, फोरऩर सम्फन्धी कागजात र्ा ऩयाभशव 
सेर्ाको प्रस्तार्को नफिी य दतावको अनबरेख छुट्टा छुटै्ट याख्न ुऩनेछ।  

(२) फोरऩरदाता र्ा प्रस्तार्दाता आपैं रे र्ा ननजको 
प्रनतनननधरे ऩूर्व मोग्मताको प्रस्तार्, फोरऩर र्ा ऩयाभशव सेर्ाको प्रस्तार् 



 

38 
 

ऩेश गनव ल्माएभा सार्वजननक ननकामरे फझुी नरई ननजराई नभनत य 
सभम खरेुको बयऩाई ददन ुऩनेछ। 

(३) उऩननमभ (२) फभोशजभ प्राप्त बएको फोरऩरको फाहहयी 
खाभभा सार्वजननक ननकामरे उऩननमभ (१) फभोशजभ दताव हकताफभा 
दताव बएको दताव नम्फय उल्रेख गनुव ऩनेछ।  

(४) फोरऩर नफिी य दताव हनुे सभम सभाप्त बएऩनछ 
सम्फशन्धत सार्वजननक ननकामको प्रभखु र्ा ननजरे तोकेको अनधकृत 
कभवचायीरे उऩननमभ (१) फभोशजभको हकताफभा दस्तखत गयी सो 
हकताफ फन्द गनुव  ऩनेछ।  

45. फोरऩरको सयुऺा: (१) सार्वजननक ननकामरे मस ननमभार्री फभोशजभ 
प्राप्त बएको फोरऩर र्ा ऩयाभशव सेर्ाको प्रस्तार् सो फोरऩर खोल्ने 
सभम अशघ कसैरे खोल्न नऩाउने गयी सयुशऺत तर्यरे याख्न ुऩनेछ।   

(२) सार्वजननक ननकामरे फोरऩरको साथ ऩेश बएको 
नभनुाको हर्शषेता फोरऩर खोल्न ुअशघ सार्वजननक नहनु ेगयी गोप्म य 
सयुशऺत तरयकारे याख्न ुऩनेछ।  

46. फोरऩर हपताव र्ा सॊशोधन: (१) हर्द्यतुीम फोरऩर र्ा प्रस्तार्को 
हकभा त्मस्तो फोरऩर र्ा प्रस्तार् ऩेश गने अशन्तभ सभमार्नधसम्भ 
हर्द्यतुीम सञ्चाय भाध्मभफाट हपताव र्ा सॊशोधन गनव सहकनछे।   

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभको हर्द्यतुीम फोरऩर र्ा प्रस्तार् 
फाहेक अन्म तरयकाफाट फोरऩर र्ा प्रस्तार् ऩेश गने फोरऩरदाता र्ा 
प्रस्तार्दातारे आपूरे ऩेश गयेको फोरऩर र्ा प्रस्तार् हपताव नरन र्ा 
सॊशोधन गनव चाहेभा फोरऩर र्ा प्रस्तार् ऩेश गनव तोहकएको अशन्तभ 
सभम सभाप्त हनु ु बन्दा चौफीस घण्टा अगारै् नसरफन्दी ननरे्दनको 
खाभको फाहहयी बागभा देहाम फभोशजभका कुया उल्रेख गयी फोरऩर 
र्ा प्रस्तार् हपताव र्ा सॊशोधनको रानग ननरे्दन ददन ुऩनेछ्–  
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(क) फोरऩर र्ा प्रस्तार्को हर्षम,  

(ख) फोरऩर र्ा प्रस्तार् आह्वान गने सार्वजननक ननकाम 
र्ा अनधकायीको नाभ य ठेगाना,  

(ग) फोरऩर र्ा प्रस्तार् सॊशोधन गरयएको र्ा हपताव 
भाग गरयएको हर्षम,   

(घ) फोरऩर र्ा प्रस्तार् खोल्ने ददन य सभमभा भार 
खोल्न ुऩने।   

(३)  सार्वजननक ननकामरे नै सॊशोधन गयेको कायणफाट दताव 
बैसकेको फोरऩर सॊशोधन गनुव ऩने अर्स्थाभा फाहेक उऩननमभ (२) 
फभोशजभको ननरे्दन एक ऩटक बन्दा फढी ददन ऩाइने छैन।  

(४)  उऩननमभ (२) फभोशजभको ननरे्दन तथा एक ऩटक 
सॊशोधन बइसकेको फोरऩर र्ा प्रस्तार् हपताव नरन सहकने छैन।  

(५)  फोरऩर र्ा प्रस्तार्दातारे आपूरे ऩेश गयेको फोरऩर 
र्ा प्रस्तार् हपताव नरन र्ा सॊशोधन गनुव ऩदाव फोरऩर र्ा प्रस्तार् ऩेश 
गदाव जनु भाध्मभफाट फोरऩर र्ा प्रस्तार् ऩेश गयेको हो सोही 
भाध्मभफाट भार हपताव र्ा सॊशोधन गनव सक्नेछ य पयक भाध्मभफाट 
ऩेश गयेको ननरे्दन उऩय कायफाही हनुे छैन। 

(६)  उऩननमभ (२) फभोशजभको नसरफन्दी ननरे्दन खाभ प्राप्त 
हनु आएभा सम्फशन्धत सार्वजननक ननकामरे त्मस्ता खाभ ननमभ 4५ 
फभोशजभ सयुशऺत याख्न ुऩनेछ।  

47. फोरऩर खोल्न:े (१) सार्वजननक ननकामको प्रभखुरे सार्वजननक 
ननकामभा दताव बएका फोरऩर र्ा प्रस्तार् ननमभ १1 फभोशजभको 
खरयद अनधकायीको सॊमोजकत्र्भा फोरऩर र्ा प्रस्तार् खोल्न कम्तीभा 
दईु जना सदस्म यहने सनभनत गठन गयी फोरऩरदाता र्ा ननजको 
प्रनतनननधको योहर्यभा ऩूर्वननधावरयत सभमभा फोरऩर र्ा प्रस्तार् खोल्न 
रगाउन ुऩनेछ।   
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तय फोरऩरदाता र्ा ननजको प्रनतनननध उऩशस्थत नबएको कायणरे 
भार फोरऩर र्ा प्रस्तार् खोल्न फाधा ऩने छैन।  

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ फोरऩर खोल्न ुअशघ सार्वजननक 
ननकामरे म्माद नाघी प्राप्त हनु आएको फोरऩरको खाभ, फोरऩर 
हपताव र्ा सॊशोधन गनवको रानग ददइएको ननरे्दनको खाभ य यीतऩूर्वक 
दताव बएका फोरऩरको खाभराई छुट्याई म्माद नाघी प्राप्त हनु 
आएका फोरऩर नखोरी सम्फशन्धत फोरऩरदाताराई हपताव गनुव 
ऩनेछ। मसयी हपताव गदाव सोको व्महोया, नभनत य सभम सभेत खरुाई 
खरयद कायफाहीको प्रनतरे्दन तमाय गनुव ऩनेछ।  

(३) सार्वजननक ननकामरे उऩननमभ (२) फभोशजभ फोरऩर 
हपताव गयेऩनछ फोरऩरदातारे हपताव गनव भाग गयेको फोरऩरको खाभ 
खोरी त्मस्तो फोरऩरदाताको नाभ ऩढेय सनुाउन ु ऩनेछ य त्मसऩनछ 
फोरऩर सॊशोधन गनवको रानग ददइएका सफै खाभ खोरी त्मस्ता 
खाभनबर यहेको व्महोया ऩढेय सनुाउन ुऩनेछ।  

(४) उऩननमभ (३) फभोशजभको व्महोया ऩढी सकेऩनछ 
सार्वजननक ननकामरे दाशखरा बएका फोरऩर िभैसॉग खोरी त्मस्तो 
फोरऩरको देहामको कुया ऩढेय सनुाई सोको भचुलु्का तमाय गनुव ऩनेछ 
य त्मस्तो भचुलु्काभा उऩशस्थत फोरऩरदाता र्ा ननजको प्रनतनननधको 
दस्तखत गयाउन ुऩनेछ्–  

(क) फोरऩरदाताको नाभ य ठेगाना,   
(ख) फोरऩरको कफोर अि,  

(ग) फोरऩरभा कुनै छुट ददन प्रस्तार् गरयएको बए 
सोको व्महोया,  

(घ) प्राहर्नधक स्ऩेनसहपकेशनको हर्कल्ऩ प्रस्तार् 
गरयएको बए सोको कफोर अि,  

(ङ) फोरऩर जभानत बए र्ा नबएको,  
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(च) अि य अऺयका फीच नबन्नता बए सो नबन्नताको 
हर्र्यण,  

(छ) फोरऩर पायाभ (रेटय अप नफड) य भूल्म सूची 
(प्राइस सेड्यरु) भा फोरऩरदाता र्ा ननजको 
प्रनतनननधको हस्ताऺय बए र्ा नबएको,  

(ज) फोरऩर सम्फन्धी कागजातभा सच्माइएको र्ा 
केयभेट गयेकोभा केयभेट गयी उल्रेख गयेको 
यकभ य व्महोया,  

(झ) केयभेट बएको र्ा सच्माइएको स्थानभा 
फोरऩरदाता र्ा ननजको प्रनतनननधको हस्ताऺय 
बए र्ा नबएको,  

(ञ) फोरऩर पायाभभा फोरऩरदातारे कुनै कैहपमत 
उल्रेख गयेको बए सोको व्महोया य दययेट 
हर्र्यण भाग गयेको बए सोको हर्र्यण, 

(ट) सार्वजननक ननकामरे उऩमिु ठानेको अन्म 
आर्श्मक कुया।   

(५) मस ननमभ फभोशजभ फोरऩर खोल्दाको सभमभा फोरऩर 
स्र्ीकृत र्ा अस्र्ीकृत गने ननणवम गनव सहकन ेछैन।  

(६) उऩननमभ (१) फभोशजभ फोरऩर र्ा प्रस्तार् खोल्दा 
ननमभ 17 य 18 फभोशजभको फोरऩर र्ा प्रस्तार् बए ऐनको दपा 
३२ फभोशजभको प्रहिमाफाट फोरऩर र्ा प्रस्तार्को फाहहयी खाभ 
खोरी आनथवक प्रस्तार्राई नखोरी छुट्याई ननमभ 4५ फभोशजभ 
सयुशऺत याख् न ुऩनेछ।  

48. फोरऩरको ऩूणवताको ऩयीऺण: फोरऩरको ऩूणवताको ऩयीऺण गदाव 
भूल्मािन सनभनतरे ऐनको दपा २३ को उऩदपा (३) भा उल्रेख 
बएका कुयाको अनतरयि देहामका कुयाको ऩयीऺण गनुव ऩनेछ्-  
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(क) फोरऩरदाता व्मशिगत रुऩभा र्ा सॊमिु उऩिभको 
साझेदायको रुऩभा एक बन्दा र्ढी फोरऩरभा सॊरग्न 
बए र्ा नबएको, 

(ख) फोरऩरदाता ऐनको दपा ६३ को उऩदपा (२) य 
(३) फभोशजभ खरयद कायफाहीभा बाग नरन अमोग्म 
बए र्ा नबएको,    

(ग) सम्फशन्धत सार्वजननक ननकामफाट र्ा सार्वजननक 
ननकामरे तोकेको अन्म ननकामफाट नफिी बएको 
फोरऩर सम्फन्धी कागजातभा फोरऩर ऩेश बए 
नबएको, 

(घ) सम्फशन्धत व्मशि, पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनी आपैं रे 
खरयद गयेको फोरऩर सम्फन्धी कागजात बयी ऩेश 
गये र्ा नगयेको।  

49. फोरऩरको भूल्मािन: (१) अन्तयावहष्डम स्तयको फोरऩरभा फोरऩर 
सम्फन्धी कागजातभा फोरऩरको भूल्म हर्नबन्न भरुाभा उल्रेख गनव 
सहकने व्मर्स्था बएभा त्मस्तो फोरऩरहरुका भूल्मराई सोही 
कागजातभा उल्रेख बए फभोशजभको हर्ननभमदय य भरुा अनसुाय एउटै 
भूल्मभा ऩरयर्तवन गयी फोरऩरको भूल्मािन य तरुना गनुव ऩनेछ।   

(२) फोरऩरको भूल्मािन य तरुना गदाव भूल्म अनबर्ृहद्ध कय 
फाहेकको कफोर अि कामभ गयी तरुना गनुव ऩनेछ। 

(३) प्रचनरत ऐन र्ा मस ननमभार्रीभा व्मर्स्था गरयए 
फभोशजभ फाहेक कुनै फोरऩरदाता र्ा आनधकारयक रुऩभा ननणवम 
प्रहिमाभा सॊरग्न नबएका अन्म कुनै व्मशिराई फोरऩरको ऩयीऺण, 

त्मस्तो ऩयीऺण गने नसरनसराभा फोरऩरदातासॉग भाग गरयएको 
जानकायी र्ा प्राप्त जानकायी, भूल्मािन तथा तरुनासॉग सम्फशन्धत 
जानकायीहरु ददन ऩाइने छैन। 



 

43 
 

(४) भूल्मािन सनभनतरे ऐनको दपा २५ को उऩदपा (१) 
फभोशजभ भूल्मािनको रानग सभारे्श बएका फोरऩरको भूल्मािन गदाव 
त्मस्तो फोरऩरको फोरऩर सम्फन्धी कागजातभा उल्रेख बएको 
आधाय य तरयका अनसुाय गनुव ऩनेछ। 

(५) उऩननमभ (४) फभोशजभ फोरऩरको भूल्मािन गदाव 
फोरऩरको प्राहर्नधक, व्माऩारयक य आनथवक ऩऺको भूल्मािन गनुव 
ऩनेछ। 

(६) फोरऩर सम्फन्धी कागजातभा उशल्रशखत ऺेर, गणुस्तय, 

हर्शेषता, शतव, कामवसम्ऩादन र्ा अन्म कुनै आर्श्मकताभा ताशत्र्क 
पयक य गम्बीय असय नऩने सार्वजननक ननकामराई स्र्ीकामव 
सानानतना पयक बएका फोरऩरहरुराई सायबतू रुऩभा प्रबार्ग्राही 
फोरऩर भानननछे य त्मस्ता फोरऩरको भूल्मािन गदाव रागतभा कुनै 
प्रबार् ऩने बएभा त्मस्तो प्रबार्को भूल्म सभान आधायभा कामभ गयी 
फोरऩरको कफोर अिभा सभामोजन गयी फोरऩरको भूल्माहित यकभ 
ननकाल्न ुऩनेछ। 

(७) उऩननमभ (६) य ननमभ 50, 51 य 52 फभोशजभ 
ननकानरएको फोरऩरको भूल्माहित यकभ फोरऩरको तरुना गने 
प्रमोजनको रानग भार प्रमोग हनुेछ य खरयद सम्झौताको भूल्मभा 
सभारे्श गनव ऩाइने छैन। 

(८) फोरऩरको भूर प्रनत य प्रनतनरहऩ प्रनतभा भूल्म र्ा अन्म 
कुनै कुयाभा नबन्नता ऩाइएभा भूर प्रनतभा उल्रेख बएको भूल्म र्ा 
कुया भान्म हनुेछ। 

(९) भूल्मािन सनभनतरे उऩननमभ (६) फभोशजभको सानानतना 
पयकको भूल्म कामभ गदाव सम्फशन्धत काभको रागत अनभुान र्ा 
प्रचनरत फजाय भूल्म र्ा ब्माजदयको आधायभा कामभ गनुव ऩनेछ। 
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त्मस्तो रागत अनभुान, प्रचनरत फजाय भूल्म र्ा ब्माज दय ननशित 
नबएको अर्स्थाभा सोही आइटभको अन्म सायबतू रुऩभा प्रबार्ग्राही 
फोरऩरभा उल्रेख बएको भूल्मको औसतका आधायभा कामभ गनुव 
ऩनेछ। 

(१०) मस ननमभ फभोशजभ कामभ गरयन ेभूल्मको औशचत्मको 
सम्फन्धभा फोरऩरदातासॉग ऩयाभशव गनुव हुॉदैन।  

50. फोरऩरको प्राहर्नधक ऩऺको भूल्मािन: (१) भूल्मािन सनभनतरे ननमभ 
49 को उऩननमभ (५) फभोशजभ फोरऩरको प्राहर्नधक ऩऺको 
भूल्मािन गदाव देहामका कुयाको भूल्मािन गनुव ऩनेछ्–  

(क) भारसाभान आऩूनतव, ननभावण कामव र्ा अन्म सेर्ाको 
ऺेर,  

(ख) भखु्म भखु्म भारसाभान, ननभावण कामव र्ा अन्म 
सेर्ाको प्राहर्नधक स्ऩेनसहपकेशन य कामव सञ्चारन 
तथा कामवसम्ऩादन (अऩयेहटङ एण्ड ऩपव भेन्स) 
हर्शेषताहरु, 

(ग) र्ायेशण्टको सभमार्नध।   

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ भूल्मािन गदाव फोरऩर सम्फन्धी 
कागजातभा उशल्रशखत कुया य फोरऩरदातारे फोरऩरभा उल्रेख 
गयेको कुयाभा कुनै नबन्नता ऩाइएभा भूल्मािन सनभनतरे सो नबन्नता 
सभेत उल्रेख गनुव ऩनेछ। 

(३) उऩननमभ (२) फभोशजभको नबन्नताको भूल्म फोरऩर 
सम्फन्धी कागजातभा उल्रेख बए फभोशजभको आधाय य तरयका 
फभोशजभ गणना गयी कामभ गनुव ऩनेछ।  
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51. फोरऩरको व्माऩारयक ऩऺको भूल्मािन: (१) ननमभ 50 फभोशजभ 
फोरऩरको प्राहर्नधक ऩऺको भूल्मािन बएऩनछ भूल्मािन सनभनतरे 
त्मस्तो फोरऩरको ननमभ 49 को उऩननमभ (५) फभोशजभ व्माऩारयक 
ऩऺको भूल्मािन गदाव देहामका कुयाको भूल्मािन गनुव ऩनेछ्-  

(क) भारसाभान, ननभावण कामव र्ा अन्म सेर्ा आऩूनतव र्ा 
सम्ऩन्न गने अर्नध,   

(ख) बिुानीको शतव,  
(ग) फोरऩरदातारे सभमभा काभ सम्ऩन्न नगये र्ाऩत नतनुव 

ऩने ऩूर्व ननधावरयत ऺनतऩूनतव तथा सभम अगारै् कामव 
सम्ऩन्न गये र्ाऩत ऩाउने फोनस,  

(घ) प्रत्माबनूत सम्फन्धी फोरऩरदाताको दाहमत्र्, 

(ङ) फोरऩरदातारे ऩूया गनुव ऩने दाहमत्र्,  

(च) फोरऩरदातारे प्रस्ताहर्त खरयद सम्झौताभा अन्म कुनै 
शतव थऩ गयेको बए त्मस्तो शतव।   

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ भूल्मािन गदाव फोरऩर सम्फन्धी 
कागजातभा उशल्रशखत कुया य फोरऩरदातारे फोरऩरभा उल्रेख 

गयेको कुया जाॉची कुनै नबन्नता ऩाइएभा भूल्मािन सनभनतरे सो नबन्नता 
सभेत उल्रेख गनुव ऩनेछ। 

(३) भूल्मािन सनभनतरे उऩननमभ (२) फभोशजभको नबन्नताको 
भूल्म कामभ गदाव फोरऩर सम्फन्धी कागजातभा उल्रेख बए 
फभोशजभको आधाय य तरयका फभोशजभ गणना गयी कामभ गनुव ऩनेछ।  

52. फोरऩरको आनथवक ऩऺको भूल्मािन: (१) ननमभ 50 य 51 
फभोशजभ फोरऩरको प्राहर्नधक य व्माऩारयक ऩऺको भूल्मािन बएऩनछ 
त्मस्तो फोरऩरको आनथवक ऩऺको भूल्मािन गनुव ऩनेछ।   

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ आनथवक ऩऺको भूल्मािन गदाव 
प्राहर्नधक य व्माऩारयक ऩऺका कुयाहरु भध्मे आर्श्मक कुयाहरुको य 
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आर्श्मकतानसुाय देहामका कुया सभेतको फोरऩर सम्फन्धी 
कागजातभा उल्रेख बएको आधाय य तरयका फभोशजभ भूल्म ननधावयण 
गयी फोरऩरको भूल्माॊहकत यकभ कामभ गनुव ऩनेछ्–   

(क) आन्तरयक ढुर्ानी खचव, 
(ख) प्राहर्नधक हर्शेषता। 

(३) उऩननमभ (२) को खण्ड (ख) फभोशजभ प्राहर्नधक 
हर्शेषताको भूल्मािन गदाव फोरऩर सम्फन्धी कागजातभा उशल्रशखत 
खरयद सम्फन्धी न्मूनतभ दय, ऺभता र्ा प्रनतपर (आउटऩूट) बन्दा 
र्ढी दय, ऺभता र्ा प्रनतपरको फोरऩर ऩेश बएकोभा भूल्मािन 
सनभनतरे न्मूनतभ दय, ऺभता र्ा प्रनतपरको भार भूल्मािन गनुव 
ऩनेछ। 

(४) फोरऩर सम्फन्धी कागजातभा स्र्देशी भारसाभान य 
स्थानीम ननभावण व्मर्सामीराई प्राथनभकता ददइन े कुया उल्रेख 
बएकोभा फोरऩरको आनथवक ऩऺ भूल्मािन गदाव भूल्मािन सनभनतरे 
स्र्देशी भारसाभान र्ा ननभावण व्मर्सामीराई ददइन े प्राथनभकताको 
यकभ गणना गयी त्मस्तो यकभ हर्देशी फोरऩरदाताको कफोर अिभा 
जोडी भूल्माॊहकत अि कामभ गनुव ऩनेछ। 

(५) भूल्मािन सनभनतरे फोरऩर भूल्मािन गदाव फोरऩरदातारे 
नसपारयस गयेको जगेडा ऩाटवऩूजावका सम्फन्धभा हर्चाय गनुव हुॉदैन।  

53. ननभावण कामवको फोरऩरको हर्शषे भूल्मािन: (१) ननभावण कामवको 
फोरऩर भूल्मािन गदाव भूल्मािन सनभनतरे ननमभ 50, 51 य 52 भा 
उशल्रशखत कुयाको अनतरयि देहामका कुयाको भूल्मािन गनुव ऩनेछ्- 

(क) ननभावण कामवको कामव मोजना, कामवसम्ऩादन तानरका 
य ऩरयचारन सभम फोरऩर सम्फन्धी कागजातभा 
उल्रेख बए अनसुायको बए र्ा नबएको,  
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(ख) फोरऩरदातारे नफर अप क्र्ाशन्टटीभा सॊरग्न 
आइटभको रानग उल्रेख गयेको प्रनत एकाई दय 
हर्श्वसनीम बए र्ा नबएको,  

(ग) कफोर अि देहामको कायणरे असन्तनुरत बए र्ा 
नबएको्- 

(१) खरयद सम्झौताको प्रायशम्बक चयणभा गनुव 
ऩने काभको आइटभको रानग फोरऩरदातारे 
अस्र्ाबाहर्क उच्च दय उल्रेख गयेकोरे, र्ा  

(२) फोरऩरदातारे नफर अप क्र्ाशन्टटीको कुनै 
आइटभभा न्मून अनभुान बएको बनी हर्श्वास 
गयेको आइटभको रानग ननजरे अस्र्ाबाहर्क 
उच्च दय उल्रेख गयेकोरे।  

(घ) फोरऩरदातारे ऩेश गयेको ऐनको दपा १३ को 
उऩदपा (२) को खण्ड (ढ३) फभोशजभको हर्र्यण 
अनरुूऩ सो ननभावण कामव सम्ऩन्न गनव सक्ने ननजको 
प्राहर्नधक ऺभता बए र्ा नबएको।  

(२) उऩननमभ (१) को खण्ड (ग) फभोशजभको अर्स्थाभा र्ा 
फोरऩरदातारे सन्तोषजनक रुऩभा काभ सम्ऩन्न गनव नसक्ने गयी न्मून 
कफोर अि उल्रेख गयेको र्ा ननभावण कामवको ऺेर र्ा प्राहर्नधक 
स्ऩेनसहपकेशन गरत रुऩभा फझुी र्ा नफझुी अस्र्ाबाहर्क न्मून कफोर 
अि उल्रेख गयेको र्ा प्रायशम्बक चयणभा गरयने ननभावण कामवको रानग 
फढी दयरे उल्रेख गयेको (फ्रन्ट रोनडङ) छ, छैन बने्न कुया भूल्मािन 
सनभनतरे जाॉच गनुव ऩनेछ। त्मसयी न्मून कफोर अि उल्रेख गयेको 
र्ा उऩननमभ (१) को खण्ड (ग) फभोशजभको अर्स्थाभा भूल्मािन 
सनभनतरे त्मस्तो फोरऩरदातासॉग दय हर्श्लषेण सहहतको स्ऩष्टीकयण 
भाग गनुव ऩनेछ। 
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(३) भूल्मािन सनभनतरे उऩननमभ (२) फभोशजभ भागेको 
स्ऩष्टीकयण सन्तोषजनक बएभा त्मस्तो फोरऩरदातासॉग ननजको कफोर 
अिको आठ प्रनतशतरे हनुे यकभ फयाफयको थऩ कामवसम्ऩादन 
जभानत नरई फोरऩर स्र्ीकृत गने नसपारयस गनव य त्मस्तो 
स्ऩष्टीकयण सन्तोषजनक नबएभा त्मस्तो फोरऩर अस्र्ीकृत गनव 
सार्वजननक ननकामराई नसपारयस गनव सक्नछे। 

(४) उऩननमभ (३) फभोशजभ नरइएको थऩ कामवसम्ऩादन 
जभानत अशन्तभ नफर बिुानी बएऩनछ हपताव गनुव ऩनेछ। 

  (५) भूल्मािन सनभनतरे ऐनको दपा २५ फभोशजभ फोरऩर 
भूल्मािन गदाव फोरऩर सम्फन्धी कागजातभा उल्रेख बए फभोशजभ 
कुनै सार्वजननक ननकाम र्ा आमोजनाभा प्रमोगभा यहेको 
फोरऩरदाताको आनथवक तथा प्राहर्नधक ऺभता त्मस्तो ननकाम र्ा 
आमोजनाराई आर्श्मक ऩने हदसम्भ त्मस्तो फोरऩरदाताको आनथवक 
तथा प्राहर्नधक ऺभता थऩ कामवको रानग गणना हनुे छैन। 

 (६) उऩननमभ (५) को प्रमोजनको रानग कुनै सार्वजननक 
ननकाम र्ा आमोजनाभा प्रमोगभा यहेको फोरऩरदाताको आनथवक तथा 
प्राहर्नधक ऺभता भध्मे त्मस्तो सार्वजननक ननकाम र्ा आमोजनाराई 
आर्श्मक ऩने हदसम्भको हर्र्यण सो ननकाम र्ा आमोजनाफाट नरई 
फोरऩरदातारे फोरऩर सम्फन्धी कागजात साथ ऩेश गनुव ऩनेछ। 

(७) फोरऩरदातारे आपूरे गयेको अनधकतभ कायोफाय 
बएका कुनै तीन आनथवक र्षवको ननभावण कामवको र्ाहषवक कायोफाय 
यकभको औषत र्ाहषवक कायोफाय (टनव ओबय) यकभको फढीभा सात 
गणुारे हनु आउने यकभसम्भको भार फोरऩर नरन सक्ने कुयाराई 
फोरऩरदाताको मोग्मता य भूल्मािनको आधायको रुऩभा नरन ु

                                                      
 तेस्रो सॊशोधनद्वाया थऩ। 
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ऩनेछ।मसयी तीन आनथवक र्षवको र्ाहषवक कायोफाय गणना गदाव 
तत्कार अशघको दश आनथवक र्षवनबरफाट गणना गनुव ऩनेछ। 

(८) उऩननमभ (७) फभोशजभ र्ाहषवक कायोफाय यकभको सात 
गणुारे हनु आउने यकभ गणना गदाव फोरऩरदाताको चार ु ठेक्काको 
रानग र्ाहषवक दाहमत्र् यकभ घटाएय भार महकन गनुव ऩनेछ। 

(९) मस ननमभको प्रमोजनका रानग फोरऩरदातारे आनथवक 
तथा प्राहर्नधक ऺभता सम्फन्धभा स्र्मॊ घोषणा गयी फोरऩर सम्फन्धी 
कागजात साथ हर्र्यण ऩेश गनुव ऩनेछ।मसयी ऩेश बएका हर्र्यण 
झु्  ठा ठहयेभा ननजरे ऩेश गयेको फोरऩरराई भूल्मािन प्रहिमाफाट 
हटाई प्रचनरत कानून फभोशजभ कायफाही गरयनेछ। 

(१०) उऩननमभ (९) फभोशजभ फोरऩरदातारे आनथवक ऺभता 
सम्फन्धभा स्र्मॊ घोषणा गयी कागजात तथा हर्र्यण ऩेश गदाव ननजको 
आनथवक ऺभतासॉग सम्फशन्धत नगद प्रर्ाहको व्मर्स्था गनव सक्ने तयर 
सम्ऩशतीय, कजाव सहुर्धा य अन्म हर्तीयीम स्रोत सभेत खरुाउन ुऩनेछ । 

(११) मस ननमभको प्रमोजनका रानग फोरऩरदाताको 
ऩनछल्रो आनथवक र्षवको र्ासरातभा खदु दाहमत्र् बन्दा सम्ऩशतीय फढी 
बएको हनु ुऩनेछ । 

54. भूल्मािन सम्फन्धी हर्शषे व्मर्स्था: (१) भूल्मािन सनभनतरे प्रस्तार् 
भूल्मािन गदाव एकर र्ा सॊमिु उऩिभभा प्रस्तार् ऩेश गने कुनै 
फोरऩरदाता, नसरफन्दी दयबाउऩरदाता, प्रस्तार्दाता, ऩयाभशवदाता, 
सेर्ा प्रदामक, आऩूनतवकताव, ननभावण व्मर्सामी र्ा अन्म व्मशि, पभव, 
सॊस्था र्ा कम्ऩनीका सञ्चारक उऩय भ्रष्टाचायको कसूयभा भदु्दा दामय 
बए नबएको सम्फन्धभा महकन गयी त्मस्तो भदु्दा दामय बएको देशखएभा 
सम्फशन्धत ननकाम भापव त प्रदेश सयकाय सभऺ रेखी ऩठाउन ुऩनेछ । 

                                                      
 तेस्रो सॊशोधनद्वाया सॊशोनधत । 
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(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ रेखी आएभा प्रदेश सयकायरे 
त्मस्तो फोरऩरदाता, नसरफन्दी दयबाउऩरदाता, प्रस्तार्दाता, 
ऩयाभशवदाता, सेर्ा प्रदामक, आऩूनतवकताव, ननभावण व्मर्सामी र्ा अन्म 
व्मशि, पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीका सञ्चारकरे एकर र्ा सॊमिु 
उऩिभफाट ऩेश गयेको प्रस्तार्राई भूल्मािन गयी सक्न ुऩने अर्नधनबर 
भूल्मािन प्रहिमाभा सभारे्श नगनव ननदेशन ददन सक्नेछ। 

(३) उऩननमभ (२) फभोशजभ ननदेशन बई आएभा भूल्मािन 
सनभनतरे त्मस्तो प्रस्तार्राई भूल्मािन प्रहिमाफाट हटाई फाॉकी प्रस्तार् 
भूल्मािन गनुव ऩनेछ। 

55. प्रनतरे्दन ऩेश गनुव ऩने: भूल्मािन सनभनतरे ननमभ 48, 49, 50, 51, 
52 य 53 फभोशजभ गयेको ऩयीऺण तथा भूल्मािनको हर्स्ततृ 
हर्श्लषेण य देहामका कुया खरुाई सोको प्रनतरे्दन तमाय गयी 
सार्वजननक ननकामभा ऩेश गनुव ऩनेछ्–  

(क) फोरऩरदाताको नाभ य ठेगाना,  
(ख) फोरऩरदाताको कुर कफोर यकभ य भरुा,  
(ग) ऐनको दपा २३ को उऩदपा (८) य (९) फभोशजभ 

रटुी सच्माइएको बए त्मस्तो रटुी सच्माई कामभ 
बएको कुर कफोर यकभ य भरुा,  

(घ) फोरऩरदातारे कुनै छुट ददन प्रस्तार् गरयएको कुया 
आनथवक प्रस्तार् खोरेको भचुलु्काभा उल्रेख बएको 
बए भूल्मािन सनभनतरे त्मसयी छुट ददन प्रस्तार् 
गरयएको यकभ सभामोजन गयेको कुया,  

(ङ) ऐनको दपा १३ उऩदपा (२) को खण्ड (च) 
फभोशजभ फोरऩर तरुना गनव प्रमोग बएको भरुा य 
उशल्रशखत नभनतको हर्ननभम दयको आधायभा कामभ 
बएको यकभ,  



 

51 
 

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

(छ) ऐनको दपा २५ को उऩदपा (८) फभोशजभ न्मूनतभ 
भूल्माहित सायबतू रुऩभा प्रबार्ग्राही फोरऩरको 
भूल्मािनको आधाय य तरयका।  

56. फोरऩर स्र्ीकृत गने अनधकायी: (१) देहामको यकभको फोरऩर 
स्र्ीकृत गने अनधकाय देहामका अनधकायीराई हनुेछ्-  

(क) तीन कयोड रूऩैमाॉसम्भको याजऩराहित ततृीम 

शे्रणी/अनधकृतस्तय सातौं/आठौंको कामावरम प्रभखु,  

(ख) सात कयोड रूऩैमाॉसम्भको याजऩराहित दद्वतीम 
शे्रणी/अनधकृतस्तय नर्ौं/दशौंको कामावरम प्रभखु,  

(ग) सात कयोड रूऩैमाॉबन्दा फढीको हर्बागीम प्रभखु।  

(२) कुनै सार्वजननक ननकामको प्रभखुरे उऩननमभ (१) 
फभोशजभ फोरऩर आपैँ रे स्र्ीकृत गनव ननभल्न े बएभा एक तह 
भानथको अनधकायीफाट स्र्ीकृत गयाउन ुऩनेछ। 

57. भारसाभानको नभनुा: (१) फोरऩर भूल्मािन हुॉदा असपर बएको 
फोरऩरदातारे आपूरे ऩेश गयेको भारसाभानको नभनुा हपताव नरन 
सम्फशन्धत सार्वजननक ननकाम सभऺ खरयद सम्झौता बएको सात 
ददननबर नरशखत रुऩभा अनयुोध गनव सक्नेछ।   

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ अनयुोध बएकोभा त्मस्तो 
भारसाभानको नभनुा ऩयीऺणभा नष्ट नबएको बए ढुर्ानी गने य 
प्माकेशजङ गने रगामतका सम्ऩूणव खचव फोरऩरदातारे नै व्महोने गयी 
त्मस्तो नभनुा सार्वजननक ननकामरे ननजराई हपताव गनुव ऩनेछ।   

(३) स्र्ीकृत फोरऩरको फोरऩरदातारे ऩेश गयेको 
भारसाभानको नभनुाको आऩूनतव गरयने भारसाभानसॉग तरुना गने 



 

52 
 

प्रमोजनको रानग सार्वजननक ननकामरे फोरऩर भूल्मािन सनभनतफाट 
प्रभाशणत गयाई सयुशऺत याख्न ुऩनेछ। 

58. बेरयएसन आदेश: (१) खरयद सम्झौता गदावको फखत ऩूर्ावनभुान गनव 
नसहकएको ऩरयशस्थनत सो सम्झौता कामावन्र्मनको िभभा नसजवना 
बएभा सोको स्ऩष्ट कायण खरुाई देहाम फभोशजभको अनधकायीरे देहाम 
फभोशजभको बेरयएसन आदेश जायी गनव सक्नछे्- 

(क) ऩाॉच प्रनतशतसम्भको बेरयएसन सम्फन्धी सार्वजननक 
ननकामको याजऩराहित दद्वतीम शे्रणी/ अनधकृतस्तय 
नर्ौं/दशौं र्ा सो सयहको प्रभखुरे,  

(ख) दश प्रनतशतसम्भको बेरयएसन सम्फन्धी सार्वजननक 
ननकामको याजऩराहित प्रथभ शे्रणी र्ा सो सयहको 
प्रभखुरे, 

(ग) ऩन्र प्रनतशतसम्भको बेरयएसन सम्फशन्धत 
भन्रारमको सशचर्रे, 

(घ) ऩन्र प्रनतशत बन्दा भानथको बेरयएसन ननमभ २ को 
खण्ड (छ) को उऩखण्ड (1) फभोशजभको सार्वजननक 
ननकामको हकभा प्रदेश भशन्रऩरयषद् रे,  

(ङ) ननमभ २ को खण्ड (छ) को उऩखण्ड (2) 
फभोशजभको सार्वजननक ननकामको हकभा ऩन्र 
प्रनतशत देशख भानथको बेरयएसन सो ननकामको 
सर्ोच्च कामवकायी ननकामरे। 

(२) उऩननमभ (१) को खण्ड (घ) फभोशजभ बेरयएसन आदेश 
जायी गदाव ननमभ २ को खण्ड (छ) को उऩखण्ड (1) फभोशजभको 
सार्वजननक ननकामको हकभा सम्र्शन्धत भन्रारमरे हर्शषेऻहरुको 
सभूह गठन गयी सो सभूहभापव त आर्श्मक जाॉचफझु गयाई प्राप्त 
नसपारयस सहहत सम्फशन्धत भन्रारमको प्रस्तार्भा प्रदेश भशन्रऩरयषद् रे 
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य ननमभ २ को खण्ड (छ) को उऩखण्ड (2) फभोशजभको सार्वजननक 
ननकामको हकभा सो ननकामको सफोच्च कामवकायी ननकामरे 
हर्शेषऻहरुको सभूह गठन गयी सो सभूहभापव त आर्श्मक जाॉचफझु 
गयाई प्राप्त नसपारयसको आधायभा भार बेरयएसन आदेश जायी गनव 
सक्नेछ।  

(3) उऩननमभ (१) को खण्ड (क) य (ख) भा जनुसकैु कुया 
रेशखएको बए ताऩनन रागत अनभुान स्र्ीकृत गने अनधकायी बन्दा 
तल्रो तहको अनधकायीरे बेरयएसन आदेश जायी गनव सक्ने छैन। 

(४) उऩननमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩनन 
साठी राख रुऩैंमासम्भको खरयद कामवको ऩन्र प्रनतशत बन्दा भानथको 
बेरयएसन आदेश सम्फशन्धत भन्रारमको सशचर्रे जायी गनव सक्नेछ। 

59. सोझै र्ातावफाट खरयद गनव सक्न:े (१) सार्वजननक ननकामराई उऩमोगी 
य आर्श्मक ऩने तानरभ, गोष्ठी य सेनभनाय जस्ता हर्षमभा भार सेर्ा 
नरन ु ऩयेभा ऩाॉच राख रुऩैमाॉसम्भको ऩयाभशव सेर्ाभा सार्वजननक 
ननकामको प्रभखु आपैं रे य सोबन्दा भानथ फीस राख रुऩैमाॉसम्भको 
हकभा एक तह भानथको अनधकायीको स्र्ीकृनत नरई प्रचनरत 
सार्वजननक खरयद ऐनको प्रनतकूर नहनु ेगयी सोझै र्ातावफाट खरयद गनव 
सहकनछे। 

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभको कामवको रानग एक तह 
भानथको अनधकायीको स्र्ीकृनत नरई फीस राख रुऩैमाॉसम्भको ऩयाभशव 
सेर्ा खरयद गनुव ऩने अर्स्थाभा कम्तीभा तीनर्टा प्रस्तार् भाग गयी 
सफैबन्दा उऩमोगी य कभ भूल्म प्रस्तार् गनेसॉग गणुस्तय य भूल्मराई 
सभेत महकन गयी सोझै र्ातावफाट खरयद गनुव ऩनेछ। 
५९क. अर्नध थऩ गने अनधकायी् (1) सार्वजननक खरयद 

ननमभार्री, 2064 को ननमभ 120 को उऩननमभ (3) भा 
                                                      
 दोस्रो सॊशोधनद्वाया सॊशोनधत। 
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया थहऩएको। 
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उल्रेशखत अर्नध बन्दा फढी अर्नधको रानग सोही ननमभको 
उऩननमभ (4) फभोशजभ म्माद थऩ गनुव ऩने भनानसफ कायण 
बएभा सम्फशन्धत भन्रारमको सशचर्रे थऩ गनव सक्नेछ। 

(2) सार्वजननक खरयद ननमभार्री, 2064 को ननमभ 
120 को उऩननमभ (6) को प्रनतफन्धात्भक र्ाक्माॊशको 
प्रमोजनको रानग अर्नध थऩ गने अनधकायी भन्रारमको सशचर् 
हनुेछ। 

तय मसयी खरयद सम्झौताको म्माद थऩ गनुव अशघ 
सम्फशन्धत कामवका रानग चार ुआनथवक र्षवभा फजेट हर्ननमोजन 
बएको र्ा नबएको महकन गयी प्रदेश सयकायराई थऩ आनथवक 
व्ममबाय ऩछव र्ा ऩदैन सो हर्श्लषेण गयेय थऩ आनथवक दाहमत्र् 
नसजवना नहनु ेगयी भार म्माद थऩ गनुव ऩनेछ।  

(3) खरयद सम्झौताको अर्नध थऩ गने सम्फन्धी अन्म 
व्मर्स्था प्रचनरत कानून फभोशजभ हनुेछ। 

 

60. सहमोग नरन सक्न:े सार्वजननक खरयद हर्र्यण तमाय बएऩनछ खरयदको 
ननणवम गने अनधकायीरे मसको गणुस्तय य भूल्मभा आश्वस्त हनु 
आर्श्मक प्रशासकीम प्राहर्नधक सहमोग नरनका रानग ननष्ऩऺ 
हर्ऻफाट अध्ममन गयाउन सक्नेछ ।  

61. बिुानी सम्फन्धी व्मर्स्था: (१) ननभावण व्मर्सामी र्ा ऩयाभशवदातारे 
गयेको काभभा खहटएका श्रनभकहरूको ऩारयश्रनभक बिुानी गयेको 
कुयाको नरशखत रुऩभा त्मस्ता ननभावण व्मर्सामी र्ा ऩयाभशवदातारे 
स्र्घोषणा गनुव ऩनेछ। 

                                                      
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोनधत। 
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(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ननभावण व्मर्सामी र्ा 
ऩयाभशवदातारे गयेको स्र्घोषणा झठु्ठा ठहयेभा त्मस्ता ननभावण व्मर्सामी 
र्ा ऩयाभशवदाताराई प्रचनरत कानून फभोशजभ कायफाही हनुेछ।   

62. खरयद कामवको अनगुभन: मस ननमभार्री फभोशजभ सर्वजननक 
ननकामफाट बएको खरयद सम्फन्धी कामवको अनगुभन गने अनधकाय 
भखु्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद् को कामावरम य प्रचनरत सॊघीम कानून 
फभोशजभ स्थाऩना बएको सार्वजननक खरयद अनगुभन कामावरमराई 
हनुेछ। 

63. अनधकाय प्रत्मामोजन: मस ननमभार्रीभा व्मर्स्था बए फभोशजभ प्रदेश 
सयकायराई प्राप्त अनधकाय भध्मे कुनै अनधकाय आपूभनुनको कुनै 
अनधकायीरे प्रमोग गने गयी प्रदेश सयकायरे प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ। 

64. फाधा अड्काउ पुकाउन सक्न:े मस ननमभार्री फभोशजभ खरयद कामव 
गदाव कुनै फाधा अड्काउ ऩयेभा प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩरभा 
सूचना प्रकाशन गयी आर्श्मक आदेश र्ा ननदेशन जायी गयी त्मस्तो 
फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ । 

65. मसै ननमभार्री फभोशजभ हनु:े मस ननमभार्रीभा उल्रेख गरयएका 
हर्षमभा मसै ननमभार्री फभोशजभ य अन्म हर्षमभा सार्वजननक खरयद 
ननमभार्री, २०६४ तथा अन्म प्रचनरत कानून फभोशजभ हनुेछ। 

66. खायेजी य फचाउ: (1) प्रदेश सार्वजननक खरयद अन्तरयभ कामवहर्नध, 
2075 राई खायेज गरयएको छ।  

(२) उऩननमभ (1) फभोशजभ खायेज गरयएको कामवहर्नध 
अन्तगवत बए गयेका काभ कायफाही मसै ननमभार्री फभोशजभ बए 
गयेको भानननेछ। 

                                                      
 ऩहहरो सॊशोधन द्वाया सॊशोनधत। 
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अनसूुची-१ 

(ननमभ 5 को उऩननमभ (७) सॉग सम्फशन्धत) 
ननभावण कामवको रागत अनभुानको ढाॉचा 

 

(क) आइटभको दययेट ननकाल्ने तरयका् 
श्रनभकहरुको खचव:......................................................(क) 

ननभावण साभग्रीको खचव:................................................(ख) 
माशन्रक उऩकयणको बाडा (तैल्म ऩदाथव सहहत):................(ग) 
आइटभको दययेट (क+ख+ग) =(घ) 
फोरऩरदाताको ओबयहेड (घ) को १५ प्रनतशत) = ०.१५ − (घ) 
जम्भा दययेट (ङ) = १.१५ − (घ) 
(ख) रागत अनभुान ननकाल्न ेतरयका् 

ि.
सॊ. 

आइटभ एकाई 

आइटभको 
जम्भा 
दययेट 

आइटभको 
जम्भा 
ऩरयभाण 

आइटभको 
जम्भा खचव 

१ 

२ 

३ 

.....

.. 

आइटभ (१) 
आइटभ (२) 
आइटभ (३) 
इत्मादी 

 (च) 
(छ) 
(ज) 
 

(ट) 
(ठ) 
(ड) 

(च) × (ट) 
(छ) × (ठ) 
(ज) × (ड) 

 

 

जोड (र्)=(च × ट + छ × ठ + ज × ड ..................) 
र्कव  चाटव स्टाप खचव - (र्) को २ प्रनतशत = 0.020 × (र्) 
सानानतना अन्म खचव - (र्) को २ प्रनतशत = 0.020 × (र्) 
जम्भा रागत इहष्टभेट अि (त) = 1.04 × (र्) 
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रष्टव्म् 
(क) फोरऩरको अिराई तरुना गदाव रागत अनभुान अि (र्) राई 

भाननन ुऩछव। 

(ख) उऩमुवि अनसुाय रागत अनभुान तमाय गरयसकेऩनछ आमोजना 
/कामविभको फजेट व्मर्स्थाऩनको रानग आर्श्मकता अनसुाय 
रागत अनभुानभा भूल्म सभामोजन कशन्टन्जेन्सी फाऩत दश प्रनतशत 
य हपशजकर कशन्टन्जेन्सी फाऩत दश प्रनतशतरे आमोजना/ 

कामविभको जम्भा रागतभा थऩ गनुव ऩनेछ। 

(ग) र्कव  चाजव, स्टाप खचव, सानानतना अन्म खचव य हपशजकर 
कशन्टन्जेन्सी खचव गने सन्दबवभा सम्फशन्धत भन्रारम र्ा केन्रीम 
ननकामफाट कामवहर्नध स्र्ीकृत गयाई गनुव ऩनेछ। 

(घ) आमोजना/कामविभको रागत अनभुान स्र्ीकृत य खरयद हर्नध छनौट 
गने प्रमोजनका रानग जोड (र्) भा भूल्म अनबर्ृहद्ध कय य हर्नबन्न 
कशन्टन्जेन्सीहरु जोडी हनु आउने कुर रागत अनभुानराई 
भानननेछ। 
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अनसूुची-२ 

(ननमभ 7 को उऩननमभ (४) सॉग सम्फशन्धत) 
ऩयाभशव सेर्ाको रागत अनभुानको ढाॉचा 

 

सेर्ा खचव शीषवक 

(क)  

एकाई 

(ख) 

शीषवकको 
प्रनत एकाई 
दय (ग) 

शीषवकको 
जम्भा 
ऩरयभाण 
(घ) 

शीषवकको जम्भा रागत 
(घ) 

शीषवक (१) 
जनशशिको ऩारयश्रनभक 
(ङ१) 
शीषवक (२) 
भ्रभण, फसोफास, भारसाभान 
र्ा उऩकयण र्ा सेर्ा 
रगामतका सोधबनाव हनु े
खचव (ङ२) 
शीषवक (ङ) 
तारीभ, गोष्ठी, कागजात 
छऩाई र्ा अनरु्ाद 
रगामतका अन्म पुटकय 
खचव (ङ3) 

    

ङ१ = (ग×घ) 

 

 

ङ२ = (ग×घ) 

 

 

 

ङ3 = (ग×घ) 

जम्भा रागत अनभुान (च)    (च)=(ङ१)+(ङ२)+(ङ३) 

कामावरमको व्मर्स्थाऩन 
खचव  
(चाय प्रनतशत)(छ) 

    

(छ) = (च × 0.04) 

कूर रागत अनभुान अि 

(ज) 

   (ज) = (च+छ) 
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रष्टव्म: 
(क) फोरऩरको तरुनाको रानग जम्भा रागत अनभुान अि (च) हनुेछ। 

(ख) ऩारयश्रनभक खचव (ङ१), सोधबनाव हनुे खचव (ङ2) य अन्म पुटकय 
खचव (ङ) को हर्स्ततृ हर्र्यण तमाय गयी मस रागत अनभुान 
पायभको साथभा याखी प्रस्ततु गनुव ऩनेछ। 

(ग) उऩमुवि अनसुाय रागत अनभुान तमाय गयी सकेऩनछ फजेट 
व्मर्स्थाऩनका रानग आर्श्मकता अनसुाय जम्भा रागत अनभुानभा 
भूल्म सभामोजन कशन्टन्जेन्सी फाऩत दश प्रनतशतरे, हर्नबन्न कय 
र्ाऩत दश प्रनतशतरे य भूल्म अनबर्ृहद्ध कय यकभ सभेत थऩ गयी 
कुर रागत अनभुान अि कामभ गनुव ऩनेछ। 

(घ) ऩयाभशव सेर्ाको रागत अनभुान स्र्ीकृत य खरयद हर्नध छनौट गने 
प्रमोजनका रानग जोड (च) भा भूल्म अनबर्ृहद्ध कय य हर्नबन्न 
कशन्टन्जेन्सीहरु तथा कामावरमको व्मर्स्थाऩन खचव जोडी हनु आउन े
कुर रागत अनभुानराई भानननेछ। 

(ङ) कामावरम व्मर्स्थाऩन खचव गने सम्फन्धभा सम्फशन्धत भन्रारमफाट 
कामवहर्नध स्र्ीकृत गयाई सो अनसुाय खचव गनुव ऩनेछ। 
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अनसूुची-३ 

(ननमभ 11 को उऩननमभ (3) को खण्ड (च) सॉग सम्फशन्धत) 
प्रदेश सयकाय 

............................. भन्रारम 

........................... कामावरम 

प्रनततऩर अनबरेख खाताको ढाॉचा 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

चढाउनकेो नाभ थय्-     प्रभाशणत गनेको नाभ थय्- 

सही्-       सही्- 

नभनत्-       नभनत्- 
 
 


