सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३

िेपाल सिकाि

कािूि, न्याय तथा सं सदीय मानमला मन्रालय
नसंहदिबाि, काठमाडौं

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३
प्रमाणीकिण ि प्रकाशि नमनत
२०६३।९।३०

२०६३ सालको ऐि िं. ३६

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा व्यर्स्था गिव बिेको ऐि

प्रस्तार्िााः सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कायववर्नध, प्रविया तथा निणवयलाई
अझ बढी खुला, पािदशी, र्स्तुनिष्ठ ि वर्श्वसिीय बिाउि,

सार्वजनिक खरिद प्रवियामा प्रनतस्पधाव, स्र्च्छता, इमान्दािीता,

जर्ाफदे हीता ि वर्श्वसिीयता प्रर्र्द्वि गिी नमतब्ययी तथा वर्र्ेकपूणव
ढं गबाट सार्वजनिक खर्वको अनधकतम प्रनतफल हानसल गिव ि सार्वजनिक

निकायले निमावण कायव गदाव गिाउँदा, मालसामाि, पिामशव सेर्ा तथा अन्य

सेर्ा खरिद गदाव त्यस्तो खरिदको व्यर्स्थापि क्षमता अनिर्ृद्वि गिी
उत्पादक, वर्िेता, आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा सेर्ा प्रदायकलाई

नबिा िेदिार् सार्वजनिक खरिद प्रवियामा सहिागी हुिे समाि अर्सि

सुनिश्चित गिी सुशासिको प्रत्यािूनत गिे सम्बन्धमा कािूिी व्यर्स्था गिव
र्ाञ्छिीय िएकोले,

प्रनतनिनधसिाको घोषणा, २०६३ जािी िएको पवहलो र्षवमा

प्रनतनिनधसिाले यो ऐि बिाएको छ ।

परिच्छे द–१
१.

२.

प्रािश्चम्िक

सं श्चक्षप्त िाम ि प्रािम्िाः (१) यस ऐिको िाम “सार्वजनिक खरिद
ऐि, २०६३” िहेको छ ।

(२) यो ऐि तुरुन्त प्रािम्ि हुिेछ ।

परििाषााः वर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव िलागेमा यस ऐिमा,–
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(क) “खरिद” िन्नाले

सार्वजनिक

निकायले

यस

ऐि

बमोश्चजम कुिै मालसामाि, पिामशव सेर्ा र्ा अन्य

सेर्ा प्राप्त गिे र्ा कुिै निमावण कायव गिे र्ा गिाउिे
कायव सम्झिु पछव ।
(ख)

“सार्वजनिक

सम्झिु पछवाः–
(१)

निकाय” िन्नाले

दे हायका

निकाय

सं र्ैधानिक अङ्ग र्ा निकाय, अदालत, िेपाल
सिकािका मन्रालय, सश्चर्र्ालय, आयोग,

वर्िाग र्ा सो अन्तगवतका अन्य जुिसुकै
सिकािी निकाय र्ा कायावलय,
(२)

िेपाल

सिकािको

पूणव

र्ा

अनधकांश

स्र्ानमत्र् र्ा नियन्रणमा िहेको सं स्थाि,
कम्पिी, बैंक र्ा सनमनत र्ा प्रर्नलत कािूि
बमोश्चजम

सार्वजनिकस्तिमा

स्थावपत

र्ा

िेपाल सिकाििािा गद्वठत आयोग, सं स्थाि,
प्रानधकिण, निगम, प्रनतष्ठाि, बोडव, केन्र,
परिषद् ि यस्तै प्रकृनतका अन्य सं गद्वठत
सं स्था,
(३)

िेपाल

सिकाििािा

सञ्चानलत

र्ा

िेपाल

सिकािको पूणव र्ा अनधकांश अिुदाि प्राप्त
वर्श्ववर्द्यालय, महावर्द्यालय, अिुसन्धाि केन्र

ि यस्तै प्रकृनतका अन्य प्राश्चिक र्ा शैश्चक्षक
सं स्था,
(४)
(५)

स्थािीय निकाय,
वर्कास

सनमनत

ऐि, २०१३

गद्वठत वर्कास सनमनत,
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बमोश्चजम

(६)

िेपाल

सिकािको

ऋण

सञ्चानलत सं स्था ि
(७)

अिुदािमा

िेपाल सिकािले िेपाल िाजपरमा सूर्िा
प्रकाशि

गिी

सार्वजनिक

तोकेको अन्य सं स्था ।

(ग)

र्ा

“मालसामाि” िन्नाले

र्ल

र्ा

र्स्तु

कायवको

निकाय

ििी

अर्ल, जुिसुकै

वकनसमको र्स्तु सम्झिु पछव ि सो शब्दले त्यस्तो
आपूनतव

गिे

समेतलाई जिाउिेछ ।
(घ)

“निमावण कायव” िन्नाले

आिुषवङ्गक

सेर्ा

कुिै सं िर्िा र्ा कुिै

कुिाको निमावण गिे, पुिाः निमावण गिे, ित्काउिे,

ममवत सम्िाि गिे र्ा श्चजणोर्द्ाि गिे कायवसँग
सम्बश्चन्धत

निमावण

स्थल

तयाि

गिे,

खन्ने,

ठड्याउिे, बिाउिे, उपकिण र्ा मालसामाि जडाि

गिे, सजाउिे आद्वद जस्ता कायव सम्झिु पछव ि सो
शब्दले िक्शा बिाउिे, प्रयोगशाला पिीक्षण गिे,
िूउपग्रहीय फोटो श्चखच्िे, िूकम्पीय पिीक्षण गिे

जस्ता निमावण कायवको आिुषवङ्गक सेर्ा समेतलाई
जिाउिेछ ।
(ङ)

“पिामशव सेर्ा” िन्नाले कुिै अध्ययि, अिुसन्धाि,
सिे क्षण, नडजाइि, ड्रईङ

सुपिीर्ेक्षण, तालीम,

पिीक्षण गिे काम, सफ्टर्ेयिको वर्कास र्ा यस्तै

प्रकृनतका अन्य बौवर्द्क र्ा पेशागत सेर्ा सम्झिु
पछव ।
(र्)

“अन्य सेर्ा” िन्नाले सर्ािी साधि, उपकिण र्ा
मालसामाि

िाडामा
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नलिे,

ढु र्ािी

गिे

र्ा

मालसामाि
पछव ।
(छ)

ममवत

सम्िाि

गिे

कायव

सम्झिु

“बोलपर” िन्नाले सार्वजनिक निकायले खरिदका
लानग प्रकाशि गिे को सूर्िा अिुरुप सो निकायले

तोकेको ढाँर्ामा बोलपरदाताले पेश गिे को मूल्य
खुल्िे कागजात, प्रस्तार् र्ा दििे ट सम्झिु पछव ।
(ज)

“बोलपरदाता” िन्नाले

खरिद

कािबाहीमा

िाग

नलि बोलपर पेश गिे र्ा गिव सक्िे कुिै व्यश्चि,
फमव, सं स्था र्ा कम्पिी सम्झिु पछव ।
(झ)

सम्बन्धी

“बोलपर

कागजात”

िन्नाले

बोलपरदाताले मूल्य र्ा प्रस्तार् र्ा दििे ट ििी र्ा
तयाि गिी पेश गिवका लानग बोलपर आह्वाि गिे
सम्बश्चन्धत
नलखत

सार्वजनिक

सम्झिु

निकायले

पछव

ि

तयाि

सो

गिे को

शब्दले

बोलपरदातालाई द्वदइएको निदे शि, स्पेश्चशवफकेशि,

िक्सा, नडजाइि, कायवक्षेरगत शतवहरु (टमवस अफ
िे फिे न्स),

कायवतानलका,

मूल्याङ्किका

आधाि,

परिमाण सूर्ी, सम्झौताका शतवहरु ि यस्तै अन्य
कागजात समेतलाई जिाउिेछ ।
(ञ)

“खरिद सम्झौता” िन्नाले सार्वजनिक निकाय ि

आपूनतवकताव र्ा निमावण व्यर्सायी र्ा पिामशवदाता

र्ा सेर्ाप्रदायक बीर् दफा ५२ बमोश्चजम िएको
खरिद सम्बन्धी सम्झौता सम्झिु पछव ।
(ट)

“सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलय” िन्नाले

दफा ६४ बमोश्चजम स्थावपत सार्वजनिक खरिद
अिुगमि कायावलय सम्झिु पछव ।
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(ठ)

“अनधकाि प्राप्त अनधकािी” िन्नाले यो ऐि र्ा यस
ऐि

अन्तगवत

सम्बन्धी

कायव

बिेको

नियम

स्र्ीकृत

अनधकािी सम्झिु पछव ।
(ड)

“जमाित” िन्नाले

गिव

बमोश्चजम

अनधकाि

खरिद

प्राप्त

कुिै काम टु ङ्गो िलागेसम्म

सुिक्षण बापत िाश्चखएको सुिक्षण जमाित िकम

(रिटे न्सि मिी र्ा अिेष्ट मिी) सम्झिु पछव ि सो
शब्दले बोलपर जमाित र्ा कायवसम्पादि जमाित

र्ा अन्य कुिै कािणले सुिक्षण िाख्नु पिेमा सो
बापत िाश्चखएको िकम समेतलाई जिाउिेछ ।
(ढ)

“वर्शेष

परिश्चस्थनत”

िन्नाले

सुख्खा,

अिार्ृवष्ट,

अनतर्ृवष्ट, िूकम्प, बाढी, पवहिो, आगलानग जस्ता
प्राकृनतक र्ा दै र्ी प्रकोप तथा आकश्चस्मक र्ा

अप्रत्याश्चशत वर्शेष कािणबाट सृश्चजत परिश्चस्थनत
सम्झिु पछव ि सो शब्दले युर्द् र्ा आन्तरिक िन्द
जस्ता परिश्चस्थनत समेतलाई जिाउिेछ ।
(ण)

“स्थािीय निकाय” िन्नाले स्थािीय स्र्ायत्त शासि
ऐि, २०५५ बमोश्चजम गद्वठत गाउँ वर्कास सनमनत,

िगिपानलका र्ा श्चजल्ला वर्कास सनमनत सम्झिु
पछव ।
(त)

ु
“सं यि
उपिम (ज्र्ाइन्ट क)” िन्नाले दुई र्ा
ु र्ा
दुईिन्दा बढी कम्पिी र्ा फमवहरु नमली सं यि

छु ट्टा छु ट्टै दावयत्र् सवहत कुिै काम गिे कायवलाई
जिाउिेछ ।
(थ)

“एजेन्ट” िन्नाले कुिै स्र्दे शी र्ा वर्दे शी व्यश्चि,

फमव र्ा कम्पिीको एजेन्सी नलिे व्यश्चि, फमव र्ा
कम्पिी सम्झिु पछव ।
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(द)

“एक तह मानथको अनधकािी” िन्नाले सिकािी
निकाय तफव कायावलय प्रमुखको हकमा क्षेरीय
कायावलय िएकोमा सो कायावलयको प्रमुख ि

क्षेरीय कायावलय ििएकोमा सम्बश्चन्धत वर्िागको

वर्िागीय प्रमुख, क्षेरीय प्रमुखको हकमा सम्बश्चन्धत
वर्िागको
हकमा

आयोगको

वर्िागीय

प्रमुख, वर्िागीय

सम्बश्चन्धत

मन्रालय,

सश्चर्र्, सश्चर्र्को

प्रमुखको

सश्चर्र्ालय

हकमा

र्ा

सम्बश्चन्धत

वर्िागीय मन्री र्ा िाज्यमन्री ि सं र्ैधानिक अङ्ग

र्ा निकायको सश्चर्र् र्ा प्रशासकीय प्रमुखको

हकमा सम्बश्चन्धत सं र्ैधानिक अङ्ग र्ा निकायको
प्रमुख ि अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा खरिद
गिे निकायिन्दा एक तह मानथको निकायको

प्रमुख ि त्यस्तो निकाय ििएको अर्स्थामा त्यस्तो
सार्वजनिक निकायको सञ्चालक सनमनत र्ा यस्तै
अन्य निकाय सम्झिु पछव ।
(ध)

पक्ष” िन्नाले

“दातृ

सम्झौतािािा
अिुदािको

िेपाल

रुपमा

द्विपक्षीय

र्ा

सिकािलाई

र्ैदेश्चशक

बहुपक्षीय

सहायता

ऋण

र्ा

उपलब्ध

ु
गिाउिे कुिै वर्दे शी मुलक
र्ा अन्तिावविय र्ा
वर्दे शी सं स्था सम्झिु पछव ।
(ि)

“िाशि” िन्नाले िेपाली सेिा, िेपाल प्रहिी, सशस्त्र
प्रहिी

बल

सिकािी

र्ा

िेपाल

कमवर्ािी,

सिकािले

अस्पतालका

तोवकद्वदएका

वर्िामी,

ु ा ि पशुपंक्षी आद्वदको खािाका
कािागािका थुिर्
सम्बन्धमा िेपाल सिकािले तोवकद्वदएको श्चजन्सी
सम्झिु पछव ।
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(प)

“तोवकएको र्ा तोवकए बमोश्चजम” िन्नाले यस ऐि

अन्तगवत बिेको नियममा तोवकएको र्ा तोवकए
३.

बमोश्चजम सम्झिु पछव ।

यस ऐि बमोश्चजम खरिद गिुव पिेाः (१) सार्वजनिक निकायले खरिद
गदाव यस ऐि बमोश्चजमको कायववर्नध पूिा गिी खरिद गिुव पिेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रनतकूल हुिे गिी गरिएको खरिद

बदि तथा अमान्य हुिेछ ।

परिच्छे द–२

४.

खरिद कायवको श्चजम्मेर्ािी ि खरिद वर्नध सम्बन्धी व्यर्स्था

मालसामाि, निमावण कायव ि सेर्ाको वर्र्िण तयाि गिुव पिेाः (१)

सार्वजनिक निकायले मालसामाि, निमावण कायव र्ा सेर्ा खरिद गिुव
अश्चघ त्यस सम्बन्धी स्पेश्चशवफकेशि, योजिा, िक्शा, नडजाइि, वर्शेष
आर्श्यकता र्ा अन्य वर्र्िणहरु तयाि गिुव पिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको वर्र्िण तयाि गदाव त्यस्ता

मालसामाि, निमावण कायव र्ा सेर्ाको सम्बद्घ र्स्तुगत प्रावर्नधक

तथा गुणस्तिजन्य वर्शेषता ि कामको आधािमा तयाि गिुव
पिेछ ।

(३) उपदफा (१) ि (२) बमोश्चजम वर्र्िण तयाि गदाव

मालसामाि, निमावण कायव र्ा सेर्ाको वर्शेषताहरु स्पष्टरुपमा बुश्चझिे
गिी उल्ले ख गिे अको कुिै उपाय ििएको अर्स्थामा बाहेक कुिै

खास ब्राण्ड, ट्रेडमाकव, िाम, पेटेण्ट, नडजाइि, प्रकाि, उत्पश्चत्त र्ा
उत्पादकको िाम उल्लेख गिव सवकिे छै ि ।

ति त्यसिी उल्लेख िगिी िहुिे अर्स्थामा कुिै खास ब्राण्ड,

ट्रेडमाकव, िाम, पेटेण्ट, नडजाइि, प्रकाि, उत्पश्चत्त र्ा उत्पादकको िाम
उल्लेख गिी “सो सिह” िन्ने शब्दहरु उल्लेख गिव सवकिेछ ।
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(४)

बोलपर

र्ा

पूर् व

योग्यता

सम्बन्धी

कागजातमा

मालसामाि र्ा निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको प्रावर्नधक र्ा
गुणस्तिजन्य वर्शेषताहरुको वर्र्िण ि पिीक्षण (टे श्चस्टङ), मावकिंङ्ग,
प्याकेश्चजङ्ग, ले बनलङ्ग

र्ा

पुवष्टकिणको

प्रमाणपर

(किफिनमटी

सवटववफकेट) सम्बन्धी आधाि र्ा सं केत र्ा शब्दार्ली उल्लेख गदाव

त्यस्तो मालसामाि र्ा निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको कामसँग
असम्बर्द् हुिे, योग्य बोलपरदातालाई खरिद प्रवियामा सहिागी हुि

कुिै वकनसमले बाधा पुर्याउिे र्ा िश्चर्त्य नबिा प्रनतस्पधावलाई

सीनमत गिे गिी वर्र्िण, आधाि, सं केत र्ा शब्दार्ली उल्लेख गिव
५.

सवकिे छै ि ।

लागत अिुमाि तयाि गिुव पिेाः (१) सार्वजनिक निकायले कुिै
पनि खरिदको
पिेछ ।

लानग तोवकए बमोश्चजम लागत अिुमाि तयाि गिुव

ति पच्र्ीस हजाि रुपैयाँसम्मको खरिद गिव लागत अिुमाि

गिुव पिे छै ि ।

(२) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोश्चजम तयाि

िएको लागत अिुमाि तोवकए बमोश्चजम अद्यार्नधक गिी िाख्नु
६.

पिेछ ।

खरिद योजिा तयाि गिुव पिेाः सार्वजनिक निकायले तोवकएको
सीमािन्दा बढी िकमको खरिद गदाव तोवकए बमोश्चजम खरिदको

गुरु योजिा (मास्टि प्रोक्युिमेन्ट प्लाि) ि र्ावषवक खरिद योजिा
७.

तयाि गिुव पिेछ ।

खरिद कायवको श्चजम्मेर्ािीाः (१) दफा ६ बमोश्चजम खरिद योजिा

तयाि गिे तथा यस ऐि बमोश्चजमको कायववर्नध पूिा गिी खरिद
सम्बन्धी अन्य सबै कायव गिे र्ा गिाउिे श्चजम्मेर्ािी सम्बश्चन्धत
सार्वजनिक निकायको प्रमुखको हुिेछ ।
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(२) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोश्चजम खरिद

सम्बन्धी

कायव

गदाव

सार्वजनिक

खरिद

अिुगमि

कायावलयले

निधाविण गिे को योग्यता िएको ि खरिद कायव सम्बन्धी िाि
िएको र्ा तालीम प्राप्त गिे को कमवर्ािीबाट गिाउिु पिेछ ।

(३) सार्वजनिक निकायले दे हायको काम गिवको लानग

एउटा खरिद इकाईको स्थापिा गिुव पिे र्ा सोको श्चजम्मेर्ािी
तोक्िु पिेछ:–

(क) खरिद योजिा तयाि गिे,
(ख)

सार्वजनिक
गिे को

खरिद

िमूिा

अिुगमि

बोलपर

कायावलयले

सम्बन्धी

तयाि

कागजात

(स्याण्डडव वर्नडङ्ग डकुमेन्ट), िमूिा पूर् व योग्यता
सम्बन्धी कागजात (स्याण्डडव वप्रक्र्ानलवफकेशि
डकुमेन्ट),

िमूिा

खरिद

सम्झौता

सम्बन्धी

कागजात (स्याण्डडव कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्ट) मा
आर्श्यकतािुसाि

हेिफेि

गिी

पूर् व

योग्यता

सम्बन्धी कागजात, बोलपर सम्बन्धी कागजात ि
खरिद सम्झौता सम्बन्धी कागजात तयाि गिे,
(ग)

सार्वजनिक

खरिद

अिुगमि

कायावलयले

तयाि

गिे को िमूिा प्रस्तार् माग सम्बन्धी कागजात
(स्याण्डडव

िे क्र्ेस्ट

फि

प्रपोजल)

मा

आर्श्यकतािुसाि हेिफेि गिी पिामशव सेर्ाको
प्रस्तार् सम्बन्धी कागजात तयाि गिे,
(घ)

खरिद सम्बन्धी सूर्िा सार्वजनिक रुपमा प्रकाशि
गिे,

(ङ)

पूर् व योग्यता सम्बन्धी कागजात, बोलपर सम्बन्धी
कागजात वर्तिण गिे र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्तार्
सम्बन्धी कागजात पठाउिे,
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(र्)

पूर् व

योग्यताको

प्रस्तार्, बोलपर

र्ा

पिामशव

सेर्ाको प्रस्तार् प्राप्त गिे ि त्यसलाई सुिश्चक्षत
तरिकाले िाख्ने,
(छ)

पिव आएका पूर् व योग्यताको प्रस्तार्, बोलपर र्ा
पिामशव

सेर्ाको

प्रस्तार्

मूल्याङ्किको

लानग

मूल्याङ्कि सनमनतमा पेश गिे ि मूल्यावङ्कत बोलपर
स्र्ीकृनतको लानग पेश गिे,
(ज)

पूर् व

योग्यताको

प्रस्तार्, बोलपर

र्ा

सेर्ाको प्रस्तार् स्र्ीकृनतको सूर्िा द्वदिे,
(झ)

पिामशव

कायव सम्पादि जमाित नलिे ि त्यसको पिीक्षण
गिी सुिश्चक्षत तरिकाले िाख्ने,

(ञ)

खरिद गिे को मालसामाि, निमावण कायव र्ा सेर्ाको
गुणस्ति पिीक्षण गिे गिाउिे,

(ट)

सार्वजनिक

खरिद

अिुगमि

कायावलयले

माग

गिे को जािकािी ि कागजात उपलब्ध गिाउिे, ि
(ठ)

तोवकएको अन्य कायव गिे ।

(४) उपदफा (३) बमोश्चजमको काम गदाव र्ा गिाउँदा

खरिद इकाइव र्ा सोको श्चजम्मेर्ािी तोवकएको इकाइवले सम्बश्चन्धत
८.

सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्र्ीकृनत नलई गिुव पिेछ ।

खरिद वर्नध छिौट गिुव पिेाः (१) सार्वजनिक निकायले खरिद गदाव

तोवकए बमोश्चजमको अर्स्था ि खरिद मूल्यको आधािमा दे हायको
कुिै एक वर्नध अपिाई खरिद गिुप
व िेछाः–

(क) मालसामाि, निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ा खरिद गिुव
पदावाः
(१)

अन्तिाववियस्तिमा खुल्ला बोलपर आह्वाि
गिी,

(२)

िावियस्तिमा खुल्ला बोलपर आह्वाि गिी,
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नसलबन्दी दििाउपर आह्वाि गिी,

(३)

सोझै खरिद गिी,

(४)

उपिोिा सनमनत र्ा लािग्राही समुदायलाई

(५)

सहिागी गिाई,
अमाितबाट,

(६)
(ख)

पिामशव सेर्ा खरिद गिुव पदावाः

प्रनतस्पधावत्मक प्रस्तार् माग गिी,

(१)

सोझै र्ातावबाट ।

(२)

(२) यो ऐि ि यस ऐि अन्तगवत बिेको नियम बमोश्चजम

खरिद गदाव प्रनतस्पधाव सीनमत हुिे गिी टु िा टु िा पािी खरिद गिुव
९.

हुँदैि ।

खुल्ला रुपमा बोलपर आह्वाि गिी खरिद गिुव पिेाः यस ऐिमा
अन्यथा व्यर्स्था गरिएकोमा बाहेक सार्वजनिक निकायले कुिै

खरिद गिुप
व दाव सम्िर् िएसम्म खुल्ला रुपमा बोलपर आह्वाि गिी

गिुव पिेछ ि योग्य बोलपरदातालाई त्यस्तो खरिद प्रवियामा
सहिागी हुि नबिा िेदिार् समाि अर्सि प्रदाि गिुव पिेछ ।

१०. बोलपरदाता र्ा प्रस्तार्दाताको योग्यतााः (१) बोलपरदाता र्ा
प्रस्तार्दाताले खरिद सम्झौता प्राप्त गिव दे हाय बमोश्चजमको योग्यता
पूिा गिे को हुि ु पिेछाः–

(क) बोलपरदाताले

बोलपर

सम्बन्धी

कागजातमा

उश्चल्लश्चखत योग्यताका आधाि र्ा खरिदको लानग

पूर् व योग्यता निधाविणको कािबाही र्लाइएकोमा
पूर् व

योग्यता

सम्बन्धी

प्रस्तार्दाताले

प्रस्तार्

योग्यताका आधाि, ि
(ख)

कागजातमा
सम्बन्धी

उश्चल्लश्चखत योग्यताका आधाि ।

11

उश्चल्लश्चखत

कागजातमा

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम बोलपर सम्बन्धी कागजात र्ा

प्रस्तार् सम्बन्धी कागजातमा योग्यताका आधाि उल्ले ख गदाव

पेशागत ि प्रावर्नधक योग्यता, उपकिणको उपलब्धता, वर्गतको
कायव सम्पादि, नबिी पनछको सेर्ाको व्यर्स्था, जगेडा पाटपूजावको

उपलब्धता, कािूिी सक्षमता, वर्त्तीय स्रोत ि अर्स्था, पेशागत कसूि
गिे

बापतको सजाय ि यस्तै अन्य आधािहरु उल्लेख गिव

सवकिेछ ।
र्गवका

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम आधाि उल्ले ख गदाव कुिै खास
निमावण

व्यर्सायी, आपूनतवकताव, पिामशवदाता

र्ा

सेर्ा

प्रदायकले मार िाग नलि पाउिे र्ा कुिै खास र्गवका निमावण
व्यर्सायी, आपूनतवकताव, पिामशवदाता र्ा सेर्ा प्रदायकले िाग नलि
िपाउिे व्यर्स्था गिव सवकिे छै ि ।

(४) बोलपर, पूर् व योग्यताको प्रस्तार् ि पिामशव सेर्ाको

प्रस्तार् मूल्याङ्कि गदाव िमशाः बोलपर सम्बन्धी कागजात, पूर् व
योग्यता सम्बन्धी कागजात ि प्रस्तार् माग सम्बन्धी कागजातमा

उश्चल्लश्चखत आधाि बमोश्चजम मार मूल्याङ्कि गिुव पिेछ ि त्यस्ता

आधािहरु कुिै िेदिार् नबिा सर्ै बोलपरदाता र्ा प्रस्तार्दातालाई
समाि रुपले लागू हुिे छि् ।

(५) यस दफामा अन्यर जुिसुकै कुिा लेश्चखएको िए तापनि

साठी लाख रुपैयाँ िन्दा कम लागत अिुमाि िएको निमावण कायव
खरिदमा कुिै योग्यता निधाविण गरििे छै ि ।

(६) बोलपरदाता र्ा प्रस्तार्दाताले पेश गिे को योग्यता

सम्बन्धी वर्र्िण तथ्यगत रुपमा झुट्ठा र्ा साििूतरुपमा अपुिो

िएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले कुिै पनि समयमा त्यस्तो
बोलपरदाता र्ा प्रस्तार्दातालाई अयोग्य ठहिाउि सक्िेछ ।
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ति

सािानतिा

रुवट

िएको

अर्स्थामा

सम्बश्चन्धत

बोलपरदाता र्ा प्रस्तार्दाताबाट सो सम्बन्धी जािकािी माग गिी
सच्याउि सवकिेछ ।

परिच्छे द–३

बोलपर सम्बन्धी व्यर्स्था

११. बोलपरका प्रविया ि र्िणाः (१) बोलपरिािा खरिद गिुप
व दाव
दे हाय बमोश्चजमको प्रविया अपिाई बोलपर आह्वाि गिव सवकिेछाः–

(क) पूर् व योग्यता निधाविण गिी खुल्ला रुपमा बोलपर
आह्वाि गिे,

(ख)

पूर् व योग्यता निधाविण िगिी खुल्ला रुपमा बोलपर
आह्वाि गिे ।

(२) खुल्ला रुपमा आह्वाि गरििे बोलपर एक र्ा दुई

र्िणमा आह्वाि गिव सवकिेछ ।

(३) दफा २८ को उपदफा (१) मा उश्चल्लश्चखत अर्स्थामा

बोलपर आह्वाि गिुप
व दाव दुई र्िणमा आह्वाि गिव सवकिेछ ।

१२. पूर् व योग्यता निधाविण गिुव पिेाः (१) सार्वजनिक खरिद अिुगमि
कायावलयले समय समयमा ठू ला ि जवटल ििी निधाविण गिे को

निमावण कायव गिव र्ा िद्योनगक प्लान्ट जस्ता उच्र् मूल्यका

मालसामाि खरिद गिव र्ा योग्य बोलपरदाताको पवहर्ाि गिव
सार्वजनिक निकायले बोलपर आह्वाि गिुव अश्चघ पूर् व योग्यता
सम्बन्धी कागजात तयाि गिी पूर् व योग्यता निधाविणको लानग प्रस्तार्
पेश गिव सार्वजनिक रुपमा आह्वाि गिुव पिेछ ।

(२) सार्वजनिक निकायले उश्चर्त ठािेमा अन्य खरिदको

लानग समेत पूर् व योग्यता निधाविण गिव सक्िेछ ।

(३) उपदफा (१) र्ा (२) बमोश्चजमको पूर् व योग्यता

सम्बन्धी

कागजातमा

पूर् व

योग्यताको
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लानग

आर्श्यक

पिे

योग्यताका आधाि, प्रस्तार् तयाि गिे ि पेश गिे तरिका उल्ले ख
गिुव पिेछ ।

(४) उपदफा (१) र्ा (२) बमोश्चजमको प्रस्तार् पेश गिव

आर्श्यक पूर् व योग्यता सम्बन्धी कागजात माग गिे सबै व्यश्चि,

फमव, कम्पिी, सं स्थालाई सार्वजनिक निकायले त्यस्तो कागजात
तोवकए बमोश्चजम द्वदिुपिेछ ।

(५) योग्य आर्ेदकको छिौट उपदफा (३) मा उश्चल्लश्चखत

योग्यताको

आधािमा

गिुव

पिेछ

।

यसिी

छिौट

िएका

आर्ेदकको सूर्ी सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशि
गिी सबै आर्ेदकलाई पठाउिु पिेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोश्चजमको सूर्िा द्वदएको तीस द्वदिनिर

पूर् व योग्यताको प्रस्तार् अस्र्ीकृत िएको कुिै आर्ेदकले निजको
प्रस्तार् अस्र्ीकृत िएको कािणको जािकािी माग गिे मा निजलाई
सम्बश्चन्धत सार्वजनिक निकायले त्यस्तो जािकािी द्वदिुपिेछ ।

(७) पूर् व योग्यताका शतव तथा सोको निधाविण सम्बन्धी अन्य

व्यर्स्था तोवकए बमोश्चजम हुिेछ ।

१३. बोलपर सम्बन्धी कागजात तयाि गिुव पिेाः (१) सार्वजनिक

निकायले बोलपर आह्वाि गिुव अश्चघ बोलपर सम्बन्धी कागजात
तयाि गिुव पिेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोश्चजमको

बोलपर

कागजातमा दे हायका कुिाहरु उल्ले ख गिुप
व िेछाः–

सम्बन्धी

(क) खरिदको प्रकृनत, खरिद गिव लाग्िे समयार्नध तथा
सोको प्रावर्नधक स्पेश्चशवफकेशि,

(ख)

पूर् व योग्यता

निधाविण

िगिी

बोलपर

आह्वाि

िएको िए बोलपरदाताको दफा १० बमोश्चजमको
योग्यताका आधािहरु,
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(ग)

स्थलगत

नििीक्षण

सम्बन्धी जािकािी,
(घ)

गिुप
व िे

व्यर्स्था

िए

सो

बोलपर पेश गिुव अश्चघ कुिै बैठक गिुप
व िे िए
त्यस्तो बैठक सम्बन्धी जािकािी,

(ङ)

बोलपर तयाि गिे ि पेश गिे निदे शि, बोलपर
पेश गिे स्थाि, बोलपर पेश गिे अश्चन्तम नमनत ि
समय तथा बोलपर खोल्िे नमनत, समय ि स्थाि,

(र्)

मूल्यको

सं िर्िा

(कम्पोिेन्ट

अफ

प्राइस),

बोलअङ्कको लानग उल्लेख गिव सवकिे मुरा र्ा
मुराहरु, बोलपर तुलिा गिव प्रयोग गरििे मुरा ि
सम्बर्द् वर्निमय दिको आधाि ि सोको नमनत,
(छ)

बोलपर मूल्याङ्कि ि बोलपरदाताको छिौट गिे
आधाि ि तरिका,

(ज)

स्र्दे शी

मालसामाि

ि

स्थािीय

निमावण

व्यर्सायीलाई प्राथनमकता द्वदइिे िए सो सम्बन्धी
व्यर्स्था,
(झ)

मालसामाि र्ा निमावण कायवको छु ट्टा छु ट्टै समूह ि

प्याकेज बिाई खरिद गिुप
व िे िएमा त्यस्तो समूह
ि प्याकेज ि सोको मूल्याङ्कि गिे तरिका,
(ञ)

प्रावर्नधक

स्पेश्चशवफकेशिको

वर्कल्पको

प्रस्तार्

समेत माग गरिएको अर्स्थामा त्यस्तो वर्कल्प
मूल्याङ्कि गिे तरिका,
(ट)

खरिद गरििे मालसामाि, निमावण कायव र्ा सेर्ाको

कुिै अंशको लानग मार पनि बोलपर पेश गिव
पाईिे िए त्यस्तो अंश र्ा अंशहरुको वर्र्िण,
(ठ)

बोलपर मान्य हुिे अर्नध,
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(ड)

बोलपर, कायवसम्पादि र्ा अन्य आर्श्यक कुिाको

लानग द्वदिुपिे जमाितको िकम, वकनसम, मान्य
ढाँर्ा ि मान्य अर्नध (िेनलनडटी वपरियड),
(ढ)

बोलपर जमाित माग िएकोमा सो जमाितको

अर्नध बोलपर मान्य हुिे अर्नधिन्दा तीस द्वदि
बढी अर्नधको हुि ु पिे व्यहोिा,
(ण)

दफा ५२ बमोश्चजमको खरिद सम्झौताका शतवहरु
ि सो सम्झौता लागू हुिे तरिका,

(त)

स्र्ाथव बाश्चझिे (कश्चन्फनलक्ट अफ ईन्ट्रेस्ट) िएमा
बोलपर उपि कािबाही िहुिे र्ा जालसाजी र्ा
भ्रष्टार्ाि गिे मा हुिे कािूिी कािबाही सम्बन्धी
जािकािी,

(थ)

सार्वजनिक निकायले बोलपर सम्बन्धी कािबाही
गदाव

गिे को

रुवट

र्ा

निणवय

वर्रुर्द्

पुििार्लोकिका लानग बोलपरदाताले निर्ेदि द्वदि
सक्िे व्यर्स्था,
(द)

प्रावर्नधक क्षमतालाई प्रमाश्चणत गिे कागजात तथा

आनथवक प्रस्तार् (बोल अङ्क) एउटै खाममा पेश
गिुप
व िे व्यहोिा, ि
(ध)

सार्वजनिक

खरिद

अिुगमि

कायावलयले

पूर् व

योग्यता र्ा बोलपर सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख
गिुप
व िे ििी निधाविण गिे का वर्षयहरु ।

(३) बोलपर आह्वािको सूर्िा बमोश्चजम बोलपर सम्बन्धी

कागजात माग गिे व्यश्चि, फमव, सं स्था र्ा कम्पिीलाई ि खरिद

कािबाहीमा िाग नलि पूर् व योग्यता आर्श्यक पिे िएमा पूर् व
योग्यता हानसल गिी त्यस्तो कागजात माग गिे व्यश्चि, फमव, सं स्था

16

र्ा कम्पिीलाई सार्वजनिक निकायले तोवकए बमोश्चजमको दस्तुि
नलई बोलपर सम्बन्धी कागजात उपलब्ध गिाउिु पिेछ ।

१४. बोलपर आह्वािाः (१) बोलपर र्ा पूर् व योग्यता निधाविणको प्रस्तार्

आह्वािको सूर्िा िावियस्तिको दै निक समार्ािपरमा प्रकाशि गिुव
पिेछ ि अन्तिाववियस्तिको बोलपरको हकमा अन्तिावविय सञ्चाि
माध्यममा समेत प्रकाशि गिव सवकिेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोश्चजमको

सूर्िा

केन्रीयस्तिको

सार्वजनिक निकायको हकमा सो निकाय र्ा सार्वजनिक खरिद

अिुगमि कायावलयको र्ेि साईटमा िाख्नु पिेछ ि श्चजल्ला स्तिीय
सार्वजनिक
सार्वजनिक

सवकिेछ ।

निकायको हकमा त्यस्तो सूर्िा सो निकाय
खरिद

अिुगमि

कायावलयको

र्ेि

साईटमा

र्ा

िाख्न

(३) बोलपर र्ा पूर् व योग्यताको प्रस्तार् आह्वािको सूर्िामा

दे हायका कुिाहरु खुलाउिु पिेछाः–

(क) बोलपर आह्वाि गिे सार्वजनिक निकायको िाम ि
ठे गािा,

(ख)

खरिद कायवको प्रकृनत ि समय सीमा, मालसामाि

आपूनतव गिुप
व िे, सेर्ा प्रदाि गिुप
व िे र्ा निमावण कायव
गिुप
व िे स्थाि,
(ग)

बोलपर जमाित आर्श्यक पिे िए सोको िकम
ि मान्य अर्नध,

(घ)

बोलपर जमाित आर्श्यक पिे िए बोलपरको
मान्य हुिे अर्नध,

(ङ)

बोलपर

सम्बन्धी

कागजात

र्ा

पूर् व

योग्यता

सम्बन्धी कागजात पाईिे स्थाि, प्राप्त गिे तरिका
ि सो बापत लाग्िे दस्तुि,
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बोलपर र्ा पूर् व योग्यता सम्बन्धी प्रस्तार् पेश गिे

(र्)

र्ा पठाउिे स्थाि, तरिका, अश्चन्तम नमनत ि समय,
(छ)

बोलपर र्ा पूर् व योग्यता सम्बन्धी प्रस्तार् खोल्िे

नमनत, समय, स्थाि ि बोलपर खोल्िे समयमा
बोलपरदाता

र्ा

निजको

अनधकाि

प्राप्त

प्रनतनिनधलाई आमन्रण गिे कुिा, ि
(ज)
(४)
िावियस्तिको
आह्वािको

तोवकए बमोश्चजमका अन्य कुिाहरु ।

उपदफा

बोलपर

सूर्िाको

(१)

र्ा

बमोश्चजमको
पूर् व

हकमा

सूर्िा

योग्यता

कम्तीमा

प्रकाशि

निधाविणको
तीस

गदाव

प्रस्तार्

द्वदि

ि

अन्तिाववियस्तिको बोलपर र्ा पूर् व योग्यता निधाविणको प्रस्तार्

आह्वािको सूर्िाको हकमा कम्तीमा पैंतालीस द्वदिको अर्नध
द्वदिुपिेछ ।

(५) उपदफा (३) को खण्ड (ङ) बमोश्चजम बोलपर

सम्बन्धी कागजात र्ा पूर् व योग्यता सम्बन्धी कागजात पाईिे स्थाि
खुलाउँदा दुई र्ा दुईिन्दा बढी सार्वजनिक निकायमा त्यस्तो
कागजात पाईिे व्यर्स्था गिुव पिेछ ।

(६) उपदफा (३) को खण्ड (र्) बमोश्चजम बोलपर र्ा पूर् व

योग्यता सम्बन्धी प्रस्तार् पेश गिे र्ा पठाउिे स्थाि खुलाउँदा
एउटै सार्वजनिक निकायमा मार पेश गिे र्ा पठाउिे व्यर्स्था
गिुव पिेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोश्चजम बोलपर र्ा पूर् व योग्यता

सम्बन्धी प्रस्तार् पेश गिव र्ा पठाउिको लानग कुिै सार्वजनिक
निकाय, बोलपरदाता

र्ा

प्रस्तार्दाताले

सुिक्षा

माग

गिे मा

सम्बश्चन्धत श्चजल्ला प्रशासि कायावलयले अनिर्ायवरुपमा सुिक्षाको
व्यर्स्था तुरुन्त नमलाई द्वदिुपिेछ ।
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(८) सार्वजनिक निकायले अन्तिाववियस्तिको बोलपर माफवत

गिे खरिदमा िेपाली उद्यमी तथा व्यर्सायीलाई तोवकए बमोश्चजम
घिे ल ु प्राथनमकता (डोमेश्चस्टक प्रेफिे न्स) द्वदि सक्िेछ ि यसिी

घिे ल ु प्राथनमकता द्वदिे िएमा सो कुिा बोलपर आह्वािको सूर्िा ि
बोलपर सम्बन्धी कागजातमा उल्ले ख गिुव पिेछ ।

ति निमावण कायव खरिदको हकमा निमावण व्यर्साय ऐि,

२०५५ को दफा १२ को उपदफा (१) बमोश्चजम प्राथनमकता
द्वदि सवकिेछ ।
(९)

वर्दे शी

बोलपरदाताले

बोलपर

पेश

गदाव

िेपाल

िाज्यमा आफ्िो कुिै एजेन्ट नियुि गिे र्ा िगिे को कुिा खुलाउिु
पिेछ ।

(१०) उपदफा (९) बमोश्चजम एजेन्ट नियुि गिे को िए

बोलपर पेश गदाव एजेन्टको सम्बन्धमा तोवकए बमोश्चजमको वर्र्िण
समेत उल्ले ख गिुव पिेछ ।
तापनि

(११) यस दफामा अन्यर जुिसुकै कुिा ले श्चखएको िए
सार्वजनिक

निमावण

कायव

खरिदको

हकमा

वर्दे शी

ु
बोलपरदाताले स्र्दे शी निमावण व्यर्सायीसँग सं यि
उपिम गिे मा
त्यस्तो वर्दे शी बोलपरदातालाई प्राथनमकता द्वदि सवकिेछ ।

१५. अन्तिाववियस्तिको बोलपराः (१) यस ऐि बमोश्चजम बोलपर

आह्वाि गदाव दे हायका अर्स्थामा अन्तिाववियस्तिको बोलपर आह्वाि
गिुप
व िेछाः–

(क) सार्वजनिक निकायको माग अिुरुपको मालसामाि
र्ा निमावण कायव प्रनतस्पधावत्मक मूल्यमा िेपाल
िाज्यनिरका एकिन्दा बढी निमावण व्यर्सायी र्ा
आपूनतवकतावबाट प्राप्त िहुिे िएमा,
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मालसामाि, निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ा खरिदका

(ख)

लानग िावियस्तिमा बोलपर आह्वाि गदाव कुिै
बोलपर िपिी वर्दे शबाट प्राप्त गिुप
व िे िएमा,

दातृपक्षसँग िएको सम्झौता बमोश्चजम र्ैदेश्चशक

(ग)

सहायता श्रोतबाट वर्दे शी मालसामाि र्ा निमावण
कायव खरिद गिुप
व िे िएमा,

वर्शेष तथा जवटल वकनसमको मालसामाि र्ा

(घ)

निमावण

कायव

बोलपरबाट
(२) यस

खरिद

िएकोले

गिुप
व िे

निकायले प्रमाश्चणत गिे कोमा ।
दफा

बमोश्चजमको

अन्तिाववियस्तिको
ििी

सार्वजनिक

अन्तिाववियस्तिको

बोलपर

आह्वािको सूर्िा अंग्रज
े ी िाषामा प्रकाशि गिुव पिेछ ि बोलपर र्ा
पूर् व योग्यता सम्बन्धी सबै कागजात अंग्रज
े ी िाषामा उपलब्ध
गिाउिु पिेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको सूर्िा दफा १४ को

उपदफा (२) बमोश्चजमको र्ेि साईटमा िाख्नु पिेछ ।

१६. बोलपर र्ा पूर् व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा िएको द्विवर्धा

बािे को जािकािीाः (१) बोलपर सम्बन्धी कागजात र्ा पूर् व योग्यता
सम्बन्धी कागजातमा उश्चल्लश्चखत कुिै कुिामा द्विवर्धा िई सो
सम्बन्धमा

स्पष्ट

समयार्नधनिर

कुिै

गिव

त्यस्ता

बोलपरदाताले

कागजातमा
अिुिोध

उल्लेख

गिे मा

िएको

सार्वजनिक

निकायले बोलपर पेश गिे र्ा पूर् व योग्यताको प्रस्तार् पेश गिे
अश्चन्तम म्याद समाप्त हुि ु अगार्ै त्यस्तो कुिाको जािकािी सबै
बोलपरदातालाई द्वदिुपिेछ ।
(२)

सार्वजनिक

निकायले

उपदफा

(१)

बमोश्चजमको

जािकािी ि बोलपर सम्बन्धी कागजात र्ा पूर् व योग्यता सम्बन्धी
कागजातमा कुिै हेिफेि गिे को िए त्यस्तो हेिफेि सम्बन्धी
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जािकािी खरिद कािबाहीमा सहिागी िएका सर्ै बोलपरदातालाई
निजले बोलपर पेश गदाव र्ा पूर् व योग्यताको प्रस्तार् तयाि गदाव

त्यस्तो हेिफेि उपि समेत वर्र्ाि गिव समय पाउिे गिी द्वदिु
पिेछ ।

(३)

उपदफा

(२)

बमोश्चजमको

कायवको

लानग

बोलपरदातालाई थप समय द्वदि आर्श्यक िएमा सार्वजनिक
निकायले बोलपर र्ा पूर् व योग्यता निधाविणको प्रस्तार् पेश गिे
अश्चन्तम अर्नध बढाउि सक्िेछ ।

१७. बोलपर र्ा पूर् व योग्यता सम्बन्धी प्रस्तार् पेश गिे अश्चन्तम अर्नधाः

सार्वजनिक निकायले बोलपर र्ा पूर् व योग्यता सम्बन्धी प्रस्तार् पेश
गिे अश्चन्तम नमनत ि समय निधाविण गदाव दफा १४ को उपदफा

(४) बमोश्चजमको अर्नधमा िघट्िे गिी ि त्यस्तो बोलपर र्ा

प्रस्तार् तयाि गिव र्ा पेश गिव बोलपरदाताले पयावप्त समय पाउिे
गिी निधाविण गिुव पिेछ ।

१८. बोलपर

पेश

गिे

तरिकााः

(१)

बोलपर

निधावरित

ढाँर्ामा,

बोलपरदाता र्ा निजको अनधकृत प्रनतनिनधले िीत पूर्क
व सहीछाप
तथा नसलबन्दी गिी बोलपरदाता आफैंले र्ा आफ्िो प्रनतनिनध

माफवत र्ा हुलाक र्ा कुरियि माफवत बोलपर पेश गिुप
व िे स्थािमा
बोलपर पेश गिे अश्चन्तम नमनत ि समयनिरै पेश गिुव पिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको अर्नध िाघी प्राप्त िएका

बोलपरहरु उपि कुिै कािबाही हुिे छै ि ि त्यस्ता बोलपरहरु
िखोली सम्बश्चन्धत बोलपरदातालाई वफताव गरििेछ ।

१९. बोलपर वफताव तथा सं शोधिाः (१) बोलपरदाताले एकपटक पेश
गिे को बोलपर वफताव नलि र्ा सं शोधि गिव बोलपर पेश गिे

अश्चन्तम नमनत ि समय समाप्त हुि ु अगार्ै नसलबन्दी निर्ेदि द्वदि
सक्िेछ ।
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(२) बोलपर वफताव नलिे र्ा सं शोधि गिे सम्बन्धी अन्य

व्यर्स्था तोवकए बमोश्चजम हुिेछ ।

२०. बोलपर मान्य हुिे अर्नधाः (१) बोलपर मान्य हुिे अर्नध बोलपर
सम्बन्धी कागजातमा उल्ले ख िए बमोश्चजम हुिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको अर्नधको गणिा बोलपर

पेश गिे अश्चन्तम नमनतबाट प्रािम्ि हुिेछ ।

(३) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुिा ले श्चखएको िए तापनि

सार्वजनिक निकायले बोलपर खोले पनछ बोलपर मान्य हुिे अर्नध
बढाउिु पिे िएमा सोको कािण खुलाई आर्श्यकतािुसाि बोलपर
मान्य हुिे अर्नध बढाउि सक्िेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम बोलपर मान्य हुिे अर्नध

बढाउँदा सम्बश्चन्धत बोलपरदाताको मञ्जुिी नलिु पिेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोश्चजमको बोलपर मान्य हुिे अर्नध

बढाउि मञ्जुि गिे बोलपरदाताले बोलपर जमाितको अर्नध
बोलपर मान्य हुिे अर्नध बढाए जश्चत्तकै अर्नध बढाउिु पिेछ ।

(६) उपदफा (४) बमोश्चजम मञ्जुिी िद्वदिे बोलपरदाताको

जमाित वफताव गिुव पिेछ ।

२१. बोलपर

जमािताः

(१)

बोलपरदाताले

बमोश्चजम जमाित पेश गिुव पिेछ ।

बोलपरसाथ

तोवकए

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम पेश गिे को जमाित दे हायको

अर्स्थामा जफत हुिेछाः–
(क)

बोलपर पेश गिे अश्चन्तम नमनत ि समय पनछ
बोलपर

मान्य

हुिे

अर्नधनिर

बोलपरदाताले

बोलपर सं शोधि गिव र्ा वफताव गिव माग गिे मा,
(ख)

बोलपरमा दे श्चखएको अङ्कगश्चणतीय रुवट सच्याइएको
कुिा बोलपरदाताले स्र्ीकाि िगिे मा,
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(ग)

छिौट िएको बोलपरदाताले बोलपर सम्बन्धी
कागजातमा

उश्चल्लश्चखत

सम्झौता िगिे मा,
(घ)

बोलपर

सम्बन्धी

कायवसम्पादि

जमाित

शतव

बमोश्चजम

कागजातमा

(ङ)

सार्वजनिक

निकायले

उश्चल्लश्चखत

बोलपरदाताले

सम्झौता गिे म्यादनिर द्वदि िसकेमा,
बोलपर

खरिद

खरिद

पिीक्षणको

नसलनसलामा दफा २३ को उपदफा (४) बमोश्चजम
माग गिे को कुिै जािकािी द्वदँदा बोलपरदाताले
बोलपरको मूल्य र्ा साििूत कुिा परिर्तवि गिे मा,
(र्)

दफा ६२ बमोश्चजमको आर्िण वर्पिीत काम
गिे मा ।

(३) दफा ५२ बमोश्चजमको खरिद सम्झौता सम्पन्न िएपनछ

त्यस्तो खरिद सम्झौता गिे बोलपरदाता तथा उपदफा (२)
बमोश्चजम

जमाित

जफत

गिुव िपिे

बोलपरदाताको

जमाित सार्वजनिक निकायले वफताव गिुव पिेछ ।

बोलपर

२२. बोलपर खोल्िेाः बोलपर पेश गिे अश्चन्तम नमनत ि समय समाप्त
िएको लगत्तै सोही द्वदि बोलपर सम्बन्धी कागजातमा उश्चल्लश्चखत

समय ि स्थािमा सार्वजनिक निकायले तोवकए बमोश्चजम बोलपर
खोल्िु पिेछ ।

२३. बोलपर पिीक्षणाः (१) सार्वजनिक निकायले दफा २२ बमोश्चजम
खोलेको बोलपर मूल्याङ्कि सनमनतमा पेश गिुव पिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम पेश िएको बोलपर मूल्याङ्कि

गिुव अश्चघ सो सनमनतले दे हायका कुिाहरु निक्योल गिव बोलपरको
पिीक्षण गिुव पिेछाः–
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(क) बोलपरदाता बोलपर पेश गिव कािूि बमोश्चजम

योग्य िएको पुष्ट्याई गिे कागजातहरु पेश िए
र्ा ििएको,

(ख)

बोलपर सम्बन्धी कागजातमा

बोलपरदातालाई

द्वदइएको निदे शि अिुरुप बोलपर पूणव िए र्ा

ििएको ि बोलपरदाता र्ा निजको अनधकाि प्राप्त
प्रनतनिनधको सहीछाप िए र्ा ििएको,
(ग)

बोलपर साथ जमाित पेश गिुप
व िे िए बोलपर

सम्बन्धी कागजातमा उल्ले ख िए बमोश्चजमको
वकनसम, अर्नध ि िकमको जमाित सं लग्ि िए र्ा
ििएको,
(घ)

बोलपर

प्रावर्नधक

सम्बन्धी

कागजातमा

स्पेश्चशवफकेशि

ि

उश्चल्लश्चखत

सोही

कागजातमा

सं लग्ि खरिद सम्झौताका शतव अिुरुप बोलपर
साििूत रुपमा प्रिार्ग्राही िए र्ा

ििएको ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोश्चजम बोलपरको

पूणत
व ाको पिीक्षण गदाव दे हायका कुिाहरु पिीक्षण गिुव पिेछाः–
(क) बोलपरदाताको
स्थािीय

अनधकाि

एजेन्टलाई

प्राप्त

द्वदएको

कागजात पेश िए र्ा ििएको,
(ख)

र्ा

अश्चख्तयाििामाको

ु
सं यि
उपिम सम्बन्धी सम्झौता आर्श्यक िए
सो पेश िए र्ा ििएको,

(ग)

प्रनतनिनध

बोलपरदाताको

ि

निजले

उल्लेख

गिे को

मालसामािको ग्राह्यता (ईनलश्चजवर्नलवट) प्रमाश्चणत
गिे कागजात पेश िए र्ा ििएको,
(घ)

बोलपरदाताको

योग्यता

सम्बन्धी

कागजात पेश िए र्ा ििएको,
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आर्श्यक

(ङ)

बोलपर सम्बन्धी कागजात बमोश्चजम दि वर्श्लेषण
पेश गिुप
व िे िए त्यस्तो दि वर्श्लेषण पेश िए र्ा
ििएको,

(र्)

तोवकए बमोश्चजमका अन्य कुिा ।

(४) सार्वजनिक निकायले यस दफा बमोश्चजम बोलपरको

पिीक्षण गिे नसलनसलामा बोलपरदातासँग आर्श्यक जािकािी माग
गिव सक्िेछ ।

(५) सार्वजनिक निकायले उपदफा (४) बमोश्चजम माग

गिे को जािकािी सम्बश्चन्धत बोलपरदाताले सार्वजनिक निकायलाई
द्वदिुपिेछ ि त्यसिी जािकािी द्वदँदा बोलपरको मूल्य र्ा अन्य
साििूत कुिा परिर्तवि र्ा हेिफेि गिव सवकिे छै ि ।

(६) पूर् व योग्यता निधाविण िई आह्वाि िएको बोलपर

पिीक्षण गदाव बोलपरदाताको योग्यता पूर् व योग्यता अिुरुपको छ
र्ा छै ि सो पिीक्षण गिुव पिेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोश्चजम योग्यता पिीक्षण गदाव पूर् व

योग्यता अिुरुपको योग्यता साििूतरुपमा घटी िएको पाइएमा
त्यस्तो बोलपरदाताको बोलपर िद्द गिुव पिेछ ।

(८) यस दफा बमोश्चजम बोलपर पिीक्षण गदाव बोलपरमा

कुिै अङ्क गश्चणतीय रुवट पाइएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो रुवट
सच्याउि सक्िेछ ि त्यसिी रुवट सच्याउँदा इकाइ दि ि कूल
िकममा निन्नता िएमा इकाइ दि मान्य हुिेछ ि सोही दि
बमोश्चजम कूल िकम सच्याउिु पिेछ ।

(९) बोलपरदाताले बोलपरमा उल्लेख गिे को िकम अङ्क ि

अक्षिमा फिक पिे मा अक्षिमा ले श्चखएको िकम मान्य हुिेछ ।

(१०) उपदफा (८) र्ा (९) बमोश्चजम रुवट सच्याईएकोमा

त्यसिी रुवट सच्याईएको जािकािी सम्बश्चन्धत बोलपरदातालाई
द्वदिुपिेछ ।
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२४. बोलपर उपि कािबाही िहुिेाः दे हायको िीत िपुगक
े ो बोलपर
उपि कािबाही गरििे छै िाः–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

नसलबन्दी िई िआएको,

म्यादनिर पेश हुि िआएको,

दफा १९ बमोश्चजम वफताव नलएको बोलपर,

दफा २३ को उपदफा (२) बमोश्चजम ििएको,

दफा २६ को उपदफा (६) बमोश्चजम आपसमा
नमलोमतो गिी दाश्चखला िएका बोलपर,

(र्)

दफा २३ को उपदफा (७) बमोश्चजम िद्द िएको
बोलपर ।

२५. बोलपर मूल्याङ्किाः (१) दफा २४ बमोश्चजम कािबाही िहुिे ििी
छु याईएका

बोलपर

बाहेक

दाश्चखला

बोलपर

अस्र्ीकाि

मूल्याङ्किको लानग समार्ेश गिुव पिेछ ।
(२)

गिुव

िएका
िपिे

अन्य

गिी

बोलपर

प्रावर्नधक

स्पेश्चशवफकेशि, वर्र्िण, वर्शेषता आद्वद जस्ता कुिाहरुमा सािानतिा

फिक पाईएमा सम्िर् िएसम्म सोको मूल्य निकाली त्यस्तो मूल्य

समेत उपदफा (१) बमोश्चजम बोलपर मूल्याङ्कि गदाव समार्ेश गिुव
पिेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको सािानतिा फिकको मूल्य

बोलपरदाताको बोल अङ्कको पन्र प्रनतशतिन्दा बढी िएमा त्यस्तो

बोलपर साििूत रुपमा अप्रिार्ग्राही िएको मानििेछ ि त्यस्तो
बोलपरलाई मूल्याङ्किमा समार्ेश गरििे छै ि ।

स्पष्टीकिणाः यस दफाको प्रयोजिको लानग “सािानतिा फिक”
िन्नाले

बोलपर

सम्बन्धी

कागजातमा

उश्चल्लश्चखत

प्रावर्नधक

स्पेश्चशवफकेशि, वर्र्िण आद्वद जस्ता कुिासँग ताश्चत्र्क रुपमा निन्न
िहुिे फिक सम्झिु पछव ।
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(४) पूर् व योग्यता निधाविण गिी बोलपर आह्वाि गरिएको

अर्स्थामा

पूर् व

योग्य

िएका

बोलपरदाता

बाहेक

अन्य

बोलपरदाताबाट प्राप्त बोलपरलाई उपदफा (१) बमोश्चजम हुिे
मूल्याङ्किमा समार्ेश गरििे

छै ि ।

(५) बोलपरको मूल्याङ्कि बोलपर सम्बन्धी कागजातमा

उल्लेख िएको आधाि ि तरिका अिुसाि गिुव पिेछ ि त्यसिी
मूल्याङ्कि

गदाव

प्रत्येक

बोलपरको

मूल्यावङ्कत

िकम

अको

बोलपरको मूल्यावङ्कत िकमसँग तुलिा गिी न्यूितम बोल अङ्क
कबुल गिे बोलपर निधाविण गिुव पिेछ ।

(६) उपदफा (४) बमोश्चजम न्यूितम बोल अङ्क कबुल गिे

बोलपरको बोलपरदाताको योग्यता बोलपर सम्बन्धी कागजातमा

उश्चल्लश्चखत योग्यता मूल्याङ्किका आधाि अिुरुप िए ििएको जाँर्
गिुव पिेछ ।

(७) उपदफा (४) बमोश्चजम न्यूितम बोल अङ्क कबुल गिे

बोलपरको बोलपरदाताको योग्यता उपदफा (५) बमोश्चजम जाँर्
गदाव बोलपर सम्बन्धी कागजातमा उश्चल्लश्चखत योग्यता मूल्याङ्किका

आधाि अिुरुप िएको पाईएमा त्यस्तो बोलपर न्यूितम मूल्यावङ्कत
साििूतरुपमा प्रिार्ग्राही बोलपर मानििेछ । यसिी जाँर् गदाव
त्यस्तो बोलपरदाताको योग्यता बोलपर सम्बन्धी कागजातमा

उश्चल्लश्चखत मूल्याङ्किका आधाि अिुरुप िएको िपाइएमा निजको
बोलपर मूल्याङ्किबाट हटाई िमशाः अको न्यूितम बोल अङ्क

कबुल गिे बोलपरदाताको योग्यताको जाँर् सोही आधािमा गिुव
पिेछ ।

(८) मूल्याङ्कि सनमनतले उपदफा (६) बमोश्चजम न्यूितम

मूल्यावङ्कत साििूतरुपमा प्रिार्ग्राही बोलपरको मूल्याङ्किको आधाि

ि तरिका समेत खुल्िे गिी मूल्याङ्कि प्रनतर्ेदि तयाि गिी
सार्वजनिक निकाय समक्ष पेश गिुव पिेछ ।
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२६. बोलपर अस्र्ीकृत गिे र्ा खरिद कािबाही िद्द गिेाः (१)

सार्वजनिक निकायले दे हायको अर्स्थामा सम्पूणव बोलपर अस्र्ीकृत
गिव र्ा खरिद कािबाही िद्द गिव सक्िेछाः–

(क) कुिै पनि बोलपर दफा २३ को उपदफा (२)
को खण्ड (घ) बमोश्चजम साििूतरुपमा प्रिार्ग्राही
ििएमा,
(ख)

न्यूितम

मूल्यावङ्कत

साििूतरुपमा

प्रिार्ग्राही

बोलपरको बोल अङ्क लागत अिुमाििन्दा साििूत
रुपमा बढी िएमा, र्ा
(ग)

माग गरिएको मालसामाि, निमावण कायव, पिामशव
सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा आर्श्यक ििएमा ।

(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुिा ले श्चखएको िए तापनि

केही बोलपरहरु र्ा एउटा मार बोलपर साििूत रुपमा प्रिार्ग्राही

िएको कािणले मार बोलपर अस्र्ीकृत गिव र्ा पुिाः बोलपर
आह्वाि गिव सवकिे छै ि ।

(३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोश्चजम बोलपर

अस्र्ीकृत िएको र्ा खरिद कािबाही िद्द िएको कािण सवहतको
सूर्िा सर्ै बोलपरदातालाई द्वदिुपिेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम सूर्िा द्वदएको तीस द्वदिनिर

कुिै बोलपरदाताले सबै बोलपर अस्र्ीकृत िएको र्ा खरिद

कािबाही िद्द िएको आधािको जािकािी माग गिे मा निजलाई
सार्वजनिक निकायले त्यस्तो जािकािी द्वदिुपिेछ ।

(५) बोलपर आह्वाि गदाव कुिै बोलपर िपिी र्ा उपदफा

(१) बमोश्चजम सम्पूणव बोलपर अस्र्ीकृत र्ा खरिद कािबाही िद्द

िई पुिाः बोलपर आह्वाि गदाव त्यसिी बोलपर अस्र्ीकृत र्ा
खरिद

कािबाही

आर्श्यकतािुसाि

िद्द

बोलपर

हुिाको
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कािणको

सम्बन्धी

समीक्षा

कागजात,

गिी

प्रावर्नधक

स्पेश्चशवफकेशि, लागत अिुमाि तथा खरिद सम्झौताका शतवहरुमा
हेिफेि समेत गिुव पिेछ ।

(६) यस दफामा अन्यर जुिसुकै कुिा लेश्चखएको िए तापनि

कुिै बोलपरदाताले आपसमा नमलोमतो गिी बोलपर दाश्चखला
गिे को प्रमाश्चणत िएमा त्यस्ता बोलपरहरु िद्द हुिेछि् ।

२७. बोलपरको स्र्ीकृनत ि खरिद सम्झौतााः (१) सार्वजनिक निकायले

दफा २५ बमोश्चजम न्यूितम मूल्यावङ्कत साििूतरुपमा प्रिार्ग्राही
बोलपर मार स्र्ीकृनतको लानग छिौट गिुव पिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम बोलपर छिौट िएको सात

द्वदिनिर सार्वजनिक निकायले सम्बश्चन्धत बोलपरदातालाई निजको
बोलपर स्र्ीकृत गिे आशयको सूर्िा द्वदिुपिेछ । त्यसिी छिौट
िएको

बोलपरको

बोलपरदाताको

िाम, ठे गािा

जािकािी अन्य बोलपरदातालाई समेत द्वदिुपिेछ ।

ि

िकमको

(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको सूर्िा द्वदएको सात द्वदिको

अर्नधनिर कुिै बोलपरदाताले दफा ४७ बमोश्चजम निर्ेदि िगिे मा
उपदफा (१) बमोश्चजम छिौट िएको बोलपरदाताको बोलपर
स्र्ीकृत गिी निजलाई पन्र द्वदिनिर खरिद सम्झौता गिवको लानग
कायव सम्पादि जमाित दाश्चखला गिव सूर्िा द्वदिुपिेछ ।

(४) उपदफा (३) को अर्नधनिर सम्बश्चन्धत बोलपरदाताले

कायव सम्पादि जमाित दाश्चखला गिी दफा ५२ बमोश्चजमको खरिद
सम्झौता गिुव पिेछ ।

(५) उपदफा (३) को अर्नधनिर कायव सम्पादि जमाित

दाश्चखला

गिी

बोलपरदाता

न्यूितम

मूल्यावङ्कत

सम्झौता

गिव

िआएमा

निजको

बोलपरको जमाित िकम जफत गिी सोिन्दा लगत्तै पनछको अको
साििूतरुपमा

प्रिार्ग्राही

बोलपर स्र्ीकृत गिी खरिद सम्झौता गिुव पिेछ ।
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बोलपरदाताको

(६) उपदफा (५) बमोश्चजमको बोलपरदाता पनि कायव

सम्पादि जमाित दाश्चखला गिी खरिद सम्झौता गिव िआएमा त्यस
पनछको

न्यूितम

मूल्यावङ्कत

साििूतरुपमा

प्रिार्ग्राही

बोलपरदाताको बोलपर िमशाः स्र्ीकृत गिी निजलाई यस दफा
बमोश्चजम खरिद सम्झौता गिव सूर्िा द्वदिुपिेछ ।

(७) उपदफा (२) बमोश्चजमको सूर्िा द्वदएको तीस द्वदिनिर

बोलपर अस्र्ीकृत िएको कुिै बोलपरदाताले निजको बोलपर
अस्र्ीकृत

िएको

कािणको

जािकािी

माग

गिे मा

निजलाई

सम्बश्चन्धत सार्वजनिक निकायले त्यस्तो जािकािी द्वदिुपिेछ ।

२८. दुई र्िणको बोलपराः (१) दे हायको अर्स्थामा दुई र्िणमा
बोलपर आह्वाि गिव सवकिेछाः–

(क) खरिद गरििे मालसामाि र्ा निमावण कायव र्ा
सेर्ाको प्रावर्नधक पक्ष र्ा खरिद सम्झौताका
शतवहरु बोलपर आह्वाि गदावका बखत पूणव रुपमा
यवकि गिव सम्िर् ििएमा, र्ा
(ख)

खरिद गरििे मालसामाि, निमावण कायव र्ा सेर्ाको
प्रकृनत जवटल िई सार्वजनिक निकायले सोका

वर्निन्न प्रावर्नधक पक्ष र्ा खरिद सम्झौता सम्बन्धी
समस्या के कसिी समाधाि गिव सवकन्छ िन्ने

वर्षयमा ि त्यस्ता प्रावर्नधक पक्ष ि सम्झौताको
शतव तथा त्यसबाट हुिे फाईदाका सम्बन्धमा
बोलपरदातासँग छलफल गिुव पिे मा ।

(२) यस दफा बमोश्चजम प्रथम र्िणको बोलपर आह्वाि

गदाव बोलपर सम्बन्धी कागजातमा खरिदको उद्देश्य, अपेश्चक्षत कायव
सम्पादि, मोटामोटी

स्पेनसवफकेशि, अन्य

मोटामोटी

वर्शेषता,

बोलपरदाताको योग्यता उल्लेख गिुव पिेछ ि बोलपरदाताले

बोलपरमा मूल्य खोल्िु िपिे, प्रावर्नधक प्रस्तार् ि प्रस्तावर्त खरिद
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सम्झौताको शतवका सम्बन्धमा वटप्पणी मार पेश गिुप
व िे कुिा
उल्लेख गिुव पिेछ ।

(३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) बमोश्चजम गिे को

बोलपर आह्वाि बमोश्चजम प्राप्त बोलपरका सम्बन्धमा कुिै र्ा सर्ै
बोलपरदातासँग छलफल गिव सक्िेछ ।
(४)

उपदफा

(२)

बमोश्चजम

प्राप्त

िएको

बोलपरका

सम्बन्धमा उपदफा (३) बमोश्चजम िएको छलफल समेतलाई
वर्र्ाि गिी सार्वजनिक निकायले दे हाय बमोश्चजम गिव सक्िेछाः–

(क) खरिद सम्बन्धमा पूिा गिुप
व िे आधाििूत शतवहरु

(बेनसक रिक्र्ायिमेन्ट) पूिा गिव र्ा न्यूितम

कायवसम्पादि गिव र्ा निधावरित अर्नधनिर कायव

सम्पन्न गिव िसक्िे र्ा त्यस्ता शतवहरु पूिा गिव
र्ा कायव सम्पन्न गिव र्ा निधावरित अर्नधनिरै कायव
सम्पन्न गिवको लानग सं शोधि गिव िसक्िे र्ा
अन्य

कुिै

कमजोिी

िई प्रिार्ग्राही

बोलपर सम्बन्धी प्रस्तार् िद्द गिे,
(ख)

ििएको

प्रनतस्पधाव अनिर्ृवर्द् गिव प्रावर्नधक स्पेश्चशवफकेशि,

मूल्याङ्किको आधाि ि खरिद सम्झौताको शतवमा
हेिफेि र्ा सुधाि गिे,
(ग)

बोलपरदाताबाट पेश िएका वर्निन्न वर्कल्पहरुको

उपयुिता निधाविण गिव मूल्याङ्कि पर्द्नत निधाविण
गिे ।

(५)

उपदफा

(४)

बमोश्चजमको

कायव

समाप्त

िएपनछ

सार्वजनिक निकायले दोस्रो र्िणमा बोलपर आह्वाि गिुव पिेछ ।

त्यस्तो बोलपर आह्वाि गदाव सोही उपदफा बमोश्चजम बोलपर िद्द
ििएका बोलपरदातालाई परिमाश्चजत
व बोलपर सम्बन्धी कागजात
अिुरुप मूल्य सवहतको बोलपर पेश गिव आह्वाि गिुव पिेछ ।
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(६) यस दफामा लेश्चखए बाहेक उपदफा (५) बमोश्चजम

गरििे दोस्रो र्िणको बोलपर सम्बन्धी कािबाही यसै परिच्छे दमा
उश्चल्लश्चखत व्यर्स्था अिुरुप गिुव पिेछ ।
परिच्छे द–४

पिामशव सेर्ा सम्बन्धी व्यर्स्था

२९. पिामशव सेर्ा खरिद गिव सवकिेाः (१) सार्वजनिक निकायले

दे हायको अर्स्थामा कुिै व्यश्चि, फमव, सं स्था र्ा कम्पिीबाट
पिामशव सेर्ा खरिद गिव सक्िेछाः–
(क) सम्बश्चन्धत

सार्वजनिक

निकायमा

उपलब्ध

बमोश्चजम

र्ैदेश्चशक

जिशश्चिबाट कुिै काम हुि िसक्िे िएमा, र्ा

(ख)

दातृपक्षसँगको

सम्झौता

सहायता स्रोतबाट व्यहोरििे गिी पिामशवदाताबाट
सेर्ा प्राप्त गिुप
व िे िएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको पिामशव सेर्ा खरिद गिुप
व दाव

यस ऐि बमोश्चजमको कायववर्नध पूिा गिी खरिद गिुव पिेछ ।

३०. खुल्लारुपमा आशय पर माग गिी सं श्चक्षप्त सूर्ी तयाि गिुव पिेाः
(१) तोवकएको िकमिन्दा बढी िकमको पिामशव सेर्ा खरिद

गिुप
व िे िएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो पिामशव सेर्ा द्वदि
इच्छु क व्यश्चि, फमव, सं स्था र्ा कम्पिीबाट सो सम्बन्धी आशय

पर सं कलि गिव कम्तीमा पन्र द्वदिको अर्नध द्वदई िावियस्तिको
समार्ािपरमा तोवकए बमोश्चजमका कुिाहरु खुलाई सूर्िा प्रकाशि
गिुव पिेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोश्चजमको सूर्िा सार्वजनिक

निकायको सम्बश्चन्धत मन्रालयको र्ा सार्वजनिक खरिद अिुगमि
कायावलयको र्ेि साईटमा िाख्न सवकिेछ ।
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(३) दे हायका अर्स्थामा अन्तिाववियस्तिको आशयपर माग

गिुव पिेछाः–

(क) तोवकएको िकमिन्दा बढी िकमको पिामशव सेर्ा
खरिद गिुव पिे मा,

(ख)

सार्वजनिक निकायको माग अिुरुपको पिामशव
सेर्ा प्रनतस्पधावत्मक मूल्यमा िेपाल िाज्यनिरका
एकिन्दा बढी पिामशवदाताबाट प्राप्त हुि िसक्िे
िएमा,

(ग)

पिामशव सेर्ाका लानग िावियस्तिमा प्रस्तार् माग
गदाव कुिै प्रस्तार् िपिी वर्दे शी पिामशवदाताबाट
सेर्ा नलिुपिे िएमा, र्ा

(घ)

दातृपक्षसँगको

सम्झौता

बमोश्चजम

र्ैदेश्चशक

सहायता स्रोतबाट व्यहोरििे गिी अन्तिाववियस्तिको
आशयपर माग गिी पिामशवदाताबाट सेर्ा प्राप्त
गिुप
व िे िएमा ।

(४) उपदफा (३) बमोश्चजमको आशयपर माग गदाव अंग्रज
े ी

िाषामा सूर्िा प्रकाशि गिुव पिेछ ।
(५)

उपदफा

(१)

र्ा

(३)

बमोश्चजम

पिव

आएका

आशयपरदाताको योग्यता, अिुिर् ि क्षमता समेत मूल्याङ्कि गिी
सार्वजनिक निकायले त्यस्तो पिामशव सेर्ा द्वदि सक्िे साधािणतया
तीिदे श्चख छ आशयपरदाताको तोवकए बमोश्चजम छिौट गिी सं श्चक्षप्त
सूर्ी तयाि गिुव पिेछ ।

(६) तोवकएको िकमिन्दा कम िकमको पिामशव सेर्ा

खरिद गिुप
व दाव सार्वजनिक निकायले तोवकए बमोश्चजमको प्रविया
पूिा गिी त्यस्तो पिामशव सेर्ा द्वदि सक्िे व्यश्चि, फमव, सं स्था र्ा

कम्पिीको सूर्ी तयाि गिव सक्िेछ ि सोही सूर्ीमा समार्ेश िएका
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व्यश्चि, फमव, सं स्था र्ा कम्पिीहरु मध्येबाट तोवकए बमोश्चजमको
प्रविया पूिा गिी दफा ३१ बमोश्चजम प्रस्तार् माग गिुव पिेछ ।

३१. प्रस्तार् माग गिेाः (१) दफा ३० बमोश्चजम सं श्चक्षप्त सूर्ी तयाि
िएपनछ

सार्वजनिक

निकायले

सो

सं श्चक्षप्त

सूर्ीमा

पिे का

आशयपरदाताहरुलाई प्रस्तार् सम्बन्धी कागजात तोवकए बमोश्चजम

पठाई कम्तीमा तीस द्वदिको समय द्वदई निजहरुबाट प्रस्तार् माग
गिुव पिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको प्रस्तार् सम्बन्धी कागजातमा

दे हायका कुिाहरु उल्लेख गिुप
व िेछाः–

(क) सार्वजनिक निकायको िाम ि ठे गािा,
(ख)

खरिद गिुप
व िे सेर्ाको प्रकृनत, सेर्ा प्रदाि गिुप
व िे

अर्नध, स्थाि, सेर्ाको कायवक्षर
े गत शतवहरु, सम्पन्न
गिुप
व िे कायव ि अपेश्चक्षत परिणाम,
(ग)
(घ)

प्रस्तार् तयाि गिव प्रस्तार्दाताहरुलाई निदे शि,

प्रावर्नधक ि आनथवक प्रस्तार् अलग अलग खाममा

िाखी नसलबन्दी गिी प्रत्येक खामको बावहि कुि
प्रकािको प्रस्तार् हो सो स्पष्टरुपले उल्लेख गिी

दुर्ै प्रस्तार्लाई अको छु ट्टै खाम बन्दी गिी माग
गरिएको सेर्ाको वर्षय उल्लेख गिुप
व िे कुिा,
(ङ)
(र्)

प्रावर्नधक तथा आनथवक मूल्याङ्कि िाि,

प्रस्तार् मूल्याङ्कि ि तुलिा गिे आधाि ि अङ्क
िाि,

(छ)
(ज)
(झ)

खरिद सम्झौताका शतवहरु,

प्रस्तार् पेश गिुव पिे स्थाि, नमनत ि समय,
प्रस्तार् छिौट गिे वर्नध,
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(ञ)

स्र्ाथव बाश्चझिे िएमा प्रस्तार् उपि कािबाही िहुिे

कुिा ि भ्रष्टार्ाि र्ा जालसाजी गिे मा हुिे कािूिी
कािबाही सम्बन्धी जािकािी,
(ट)

सार्वजनिक निकायले प्रस्तार् सम्बन्धी कािबाही
गदाव

गिे को

रुवट

र्ा

निणवय

वर्रुर्द्

पुििार्लोकिका लानग प्रस्तार्दाताले निर्ेदि द्वदि
सक्िे व्यर्स्था,
(ठ)

तोवकए बमोश्चजमका अन्य कुिा ।

(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको प्रस्तार् सम्बन्धी कागजातमा

उपदफा (२) को खण्ड (र्) बमोश्चजम प्रस्तार् मूल्याङ्कि गिे

आधािहरु उल्लेख गदाव प्रावर्नधक प्रस्तार् मूल्याङ्कि गिे दे हाय

बमोश्चजमका कुिै र्ा सबै आधाि आर्श्यकता अिुसाि खुलाउिु
पिेछाः–

(क) पिामशवदाताले

गिुप
व िे

पिामशवदाताको अिुिर्,

(ख)

पिामशवदाताले

कायव

काम

सम्पादि

तरिका (मेथोडोलोजी) को गुणस्ति,
(ग)
(घ)
(ङ)

गिे

सम्बन्धी
प्रस्तावर्त

प्रस्तावर्त मुख्य जिशश्चिको योग्यता,

िाि तथा प्रवर्नध हस्तान्तिणको व्यर्स्था,
अन्तिाववियस्तिको

प्रस्तार्को

हकमा

काम

सम्पादि गिव प्रस्तावर्त मुख्य िेपाली जिशश्चिको
वर्र्िण ।

(४) उपदफा (१) बमोश्चजमको प्रस्तार् सम्बन्धी कागजातमा

उपदफा (२) को खण्ड (झ) बमोश्चजम प्रस्तार् छिौट गिे वर्नध

उल्लेख गदाव प्रस्तार्को छिौट दे हाय बमोश्चजमका वर्नधहरुमध्ये
कुि वर्नधको आधािमा हुिे हो सो व्यहोिा उल्लेख गिुव पिेछाः–
(क) गुणस्ति ि लागत वर्नध,
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(ख)
(ग)
(घ)

गुणस्ति वर्नध,

निश्चित बजेट वर्नध, र्ा
न्यूि लागत वर्नध ।

(५) उपदफा (४) मा जुिसुकै कुिा ले श्चखएको िए तापनि

खरिद गिुप
व िे पिामशव सेर्ाको प्रकृनत असामान्य रुपले जवटल

िएको र्ा त्यस्तो सेर्ाले िाविय अथवतन्र र्ा िार्ी परियोजिामा

उल्लेखिीय प्रिार् पािव सक्िे अर्स्थामा प्रस्तार्को छिौट पूणत
व ाः
गुणस्ति वर्नधको आधािमा तोवकए बमोश्चजम गिव सवकिेछ ।

३२. प्रस्तार् खोल्िेाः (१) प्रस्तार् दाश्चखला गिे अश्चन्तम म्याद समाप्त
िएपनछ

प्रस्तार्दाताबाट

प्राप्त

प्रस्तार्को

बावहिी

खाम

खोली

प्रावर्नधक ि आनथवक प्रस्तार्का नसलबन्दी खाम छु याउिु पिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम छु याईएका खामहरुमध्ये

पवहले प्रावर्नधक प्रस्तार् खोल्िु पिेछ ि आनथवक प्रस्तार्को खाम
िखोली सुिश्चक्षतसाथ छु ट्टै िाख्नु पिेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम छु याईएको आनथवक प्रस्तार्को

खाम दफा ३३ बमोश्चजम प्रावर्नधक प्रस्तार् मूल्याङ्कि गिे पनछ
मार खोल्िु पिेछ ।

(४) प्रावर्नधक प्रस्तार् खोल्िे सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था

तोवकए बमोश्चजम हुिेछ ।

३३. प्रावर्नधक

प्रस्तार्को मूल्याङ्किाः

प्रावर्नधक

प्रस्तार्को मूल्याङ्कि

प्रस्तार् सम्बन्धी कागजातमा उल्ले ख िएको मूल्याङ्किको आधाि
बमोश्चजम गिुव पिेछ ।

३४. आनथवक प्रस्तार् खोल्िेाः प्रावर्नधक प्रस्तार्को मूल्याङ्किबाट योग्य

िएका प्रस्तार्दाताको मार आनथवक प्रस्तार् तोवकए बमोश्चजम खोल्िु
पिेछ ।

३५. आनथवक प्रस्तार्को मूल्याङ्किाः (१) दफा ३४ बमोश्चजम खोनलएको
आनथवक प्रस्तार्को मूल्याङ्कि दे हाय बमोश्चजम गिुप
व िेछाः–
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(क) प्रस्तार्को छिौट गिव गुणस्ति ि लागत वर्नध
अपिाईएकोमा

प्रावर्नधक

प्रस्तार्

ि

आनथवक

ु
प्रस्तार्को सं यि
मूल्याङ्कि गिी सबैिन्दा बढी
अङ्क प्राप्त गिे

प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् तोवकए

बमोश्चजम छिौट गिुव पिेछ ।
(ख)

प्रस्तार्को

छिौट

गिव

गुणस्ति

वर्नध

अपिाईएकोमा प्रावर्नधक प्रस्तार्मा उच्र्तम अङ्क

प्राप्त गिे प्रस्तार्दाताको मार प्रस्तार् छिौट गिुव
पिेछ ।
(ग)

प्रस्तार्को

छिौट

गिव

निश्चित

बजेट

वर्नध

अपिाईएकोमा त्यस्तो बजेटको सीमािन्दा बढी

लागत िएको प्रस्तार् िद्द गरििेछ ि त्यस्तो
बजेटको

सीमानिर

पिी

प्रावर्नधक

प्रस्तार्मा

उच्र्तम अङ्क प्राप्त गिे प्रस्तार्दाताको प्रस्तार्
छिौट गिुव पिेछ ।
(घ)

प्रस्तार्को

छिौट

गिव

न्यूि

लागत

वर्नध

प्राप्त

गिे

अपिाईएकोमा प्रावर्नधक प्रस्तार्मा सफल हुि
तोवकएको

न्यूितम

अङ्क

प्रस्तार्दाताहरुमध्ये सबैिन्दा कम लागत िएको
प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् छिौट गिुव पिेछ ।

(२) आनथवक प्रस्तार् मूल्याङ्कि सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था

तोवकए बमोश्चजम हुिेछ ।

३६. प्रस्तार् अस्र्ीकृत गिे ि खरिद कािबाही िद्द गिेाः (१) दे हायका
अर्स्थामा सार्वजनिक निकायले सम्पूणव प्रस्तार् अस्र्ीकृत गिव र्ा
खरिद कािबाही िद्द गिव सक्िेछाः–

(क) प्राप्त सम्पूणव प्रस्तार् कायवक्षर
े गत शतवहरु अिुसाि
साििूतरुपमा प्रिार्ग्राही ििएमा,
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(ख)

लागत अिुमाि ि उपलब्ध बजेटिन्दा छिौट
िएको प्रस्तार्दाताको लागत साििूत रुपमा बढी
िएमा,

(ग)
(घ)

पिामशव सेर्ा आर्श्यक िपिे िएमा, र्ा
प्रस्तार्दाताले

आपसमा नमलोमतो गिी प्रस्तार्

द्वदएको प्रमाश्चणत िएमा ।
ति

नमलोमतो

िगिे का

प्रस्तार्दाताको

प्रस्तार् उपि कािबाही गिव सवकिेछ ।

३७. प्रस्तार्दातासँग र्ातावाः (१) दफा ३५ बमोश्चजम छिौट िएको
प्रस्तार्दातासँग कायव क्षेरगत ि प्रस्तावर्त सेर्ाको कायवक्षेर, प्रगनत

प्रनतर्ेदि, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गिाउिु पिे सुवर्धाका
वर्षयमा र्ाताव गिव सवकिेछ ।

(२) दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को

अर्स्थामा बाहेक आनथवक प्रस्तार्का सम्बन्धमा पेशावर्द्हरुको
पारिश्रनमक सम्बन्धमा र्ाताव हुि सक्िे छै ि ।

ति सोधििाव हुिे प्रकृनतका खर्व सम्बन्धमा र्ाताव गिव

सवकिेछ ।

(३) यस दफा बमोश्चजम र्ाताव गदाव सार्वजनिक निकाय ि

प्रस्तार्दाता दुर्ैलाई स्र्ीकायव हुिे सहमनत हानसल हुि िसकेमा
सार्वजनिक निकायले दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (क),

(ख) ि (ग) को प्रस्तार्कको हकमा त्यसपनछको उच्र्तम अङ्क

प्राप्त गिे ि खण्ड (घ) को प्रस्तार्को हकमा त्यसपनछको सर्ैिन्दा

कम लागत िएको अको प्रस्तार्दातासँग िमैसँग र्ाताव गिुव
पिेछ ।

३८. खरिद सम्झौता गिेाः (१) दफा ३७ बमोश्चजम िएको र्ातावमा

सहमनतमा पुगेको प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् स्र्ीकृत गिवको लानग
छिौट गरििेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोश्चजम प्रस्तार् छिौट िएको सात

द्वदिनिर

सार्वजनिक

निकायले

त्यसिी

छिौट

िएको

प्रस्तार्

स्र्ीकृत गिे आशयको सूर्िा सम्बश्चन्धत प्रस्तार्दातालाई ि सूर्ीमा
पिे का अन्य प्रस्तार्दातालाई द्वदिुपिेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम सूर्िा द्वदएको सात द्वदिनिर

कुिै प्रस्तार्दाताले दफा ४७ बमोश्चजम निर्ेदि िगिे मा उपदफा
(१) बमोश्चजम छिौट िएको प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् स्र्ीकृत

गरििेछ ि निजलाई सम्झौता गिव आउि पन्र द्वदिको अर्नध द्वदई
सूर्िा द्वदिुपिेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोश्चजमको अर्नधनिर निज सम्झौता

गिव उपश्चस्थत िएमा निजले दफा ५२ बमोश्चजमको सम्झौता गिुव
पिेछ ि उपश्चस्थत ििएमा सार्वजनिक निकायले दफा ३५ को
उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) ि (ग) को प्रस्तार्कको हकमा

त्यसपनछको उच्र्तम अङ्क प्राप्त गिे ि खण्ड (घ) को हकमा

सबैिन्दा कम लागत िएको अको प्रस्तार्दातासँग िमैसँग दफा

३७ बमोश्चजम र्ाताव गिी दफा ५२ बमोश्चजमको सम्झौता गिुव
पिेछ ।

३९. पिामशव सेर्ा सम्बन्धी अन्य व्यर्स्थााः पिामशव सेर्ा प्राप्त गिे अन्य

वर्नध तथा सोको मूल्याङ्कि प्रविया सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोवकए
बमोश्चजम हुिेछ ।

परिच्छे द–५

४०. नसलबन्दी

खरिद सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था

दििाउपर

सम्बन्धी

व्यर्स्थााः

(१)

नसलबन्दी

दििाउपरिािा खरिद गिव सवकिे मालसामाि, निमावण कायव र्ा
अन्य सेर्ाको िकमको सीमा तोवकए बमोश्चजम हुिेछ ।
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(२) नसलबन्दी दििाउपर माग गिुव अश्चघ खरिद गिे

मालसामाि, निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको स्पेनसवफकेशि, गुणस्ति,
परिमाण, आपूनतवका
कुिाहरुको

वर्र्िण

शतवहरु

ि

स्पष्टरुपमा

समय

तथा

उल्लेख

दििाउपरको फािाम तयाि गिुव पिेछ ।
(३)

नसलबन्दी

दििाउपर

अन्य

माग

गिी

गदाव

आर्श्यक

नसलबन्दी

िाविय

र्ा

स्थािीयस्तिको समार्ाि परमा कम्तीमा पन्र द्वदिको अर्नध द्वदई
सूर्िा प्रकाशि गिुव पिेछ ।

(४) एकपटक पेश िएको नसलबन्दी दििाउपर वफताव र्ा

सं शोधि गिव सवकिे छै ि ।

(५) उपदफा (२) बमोश्चजमका शतवहरु पूिा गिी लागत

अिुमािनिर पिे को न्यूितम मूल्यावङ्कत दििाउपर स्र्ीकृत गिुव
पिेछ ।

(६) नसलबन्दी दििाउपर सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोवकए

बमोश्चजम हुिेछ ।

४१. सोझै खरिद सम्बन्धी व्यर्स्थााः (१) यस ऐिमा अन्यर जुिसुकै
कुिा ले श्चखएको िए तापनि दे हायको अर्स्थामा मालसामाि र्ा
पिामशव सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा सोझै खरिद गिव र्ा निमावण कायव सोझै
गिाउि सवकिेछाः–

(क) तोवकएको िकमसम्मको फुटकि खरिदमा,
(ख)

खरिद सम्बन्धी शतवहरु पूिा गिे प्रावर्नधक दक्षता
र्ा क्षमता एउटा मार आपूनतवकताव र्ा निमावण
व्यर्सायी
िएमा,

(ग)

र्ा

पिामशवदाता

र्ा

सेर्ाप्रदायकसँग

खरिद गरििे मालसामाि आपूनतव गिे अनधकाि
एउटा

मार

ँ
आपूनतवकतावसग

उपयुि वर्कल्प ििएमा,
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िएको

ि

अन्य

(घ)

मौजुदा मालसामाि र्ा सेर्ा र्ा जनडत सं यन्रको
पाटवपूजावको

आपूनतवकताव
परिर्तवि

प्रनतस्थापि

र्ा

गिे मा

र्ा

पिामशवदाता
सार्वजनिक

र्ा

वर्स्ताि

गिव

सेर्ाप्रदायक

निकायमा

िहेको

मालसामाि र्ा सेर्ाहरु प्रनतस्थापि र्ा वर्स्ताि
गिव

िसवकिे

कुिा

प्रमाश्चणत

िई

सावर्कको

प्रोप्राइटिी

स्र्रुपको

आपूनतवकताव र्ा पिामशवदाता र्ा सेर्ाप्रदायकबाट
तोवकएको

सीमानिरको

ु ाि
पूर्ाविम

गिव

अनतरिि मालसामाि र्ा सेर्ा खरिद गिुव पिे मा,
(ङ)

िसवकएको

कािणले

शुरु

सम्झौतामा समार्ेश ििएको ि शुरु सम्झौताबाट
अलग गिी सम्पन्न गिव प्रावर्नधक र्ा आनथवक

कािणले कद्वठिाई हुिे िई तोवकए बमोश्चजमको
सीमा

निरको

अत्यार्श्यक

निमावण

कायव,

मालसामाि, पिामशव सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा खरिद गिुव
पिे मा, र्ा
(र्)

सम्बश्चन्धत कामको लानग कुिै वर्श्चशष्ट (युनिक)
योग्यता िएको खास पिामशवदाताको सेर्ा तत्काल
आर्श्यकता िएमा र्ा सावर्कको पिामशवदाताबाट
िै सेर्ा नलिुपिे अपरिहायव कािण िएमा ।

(२) यस दफामा अन्यर जुिसुकै कुिा लेश्चखएको िए तापनि

उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ङ) ि (र्) बमोश्चजम खरिद गदाव
दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोश्चजमको सार्वजनिक
निकायको

हकमा

दे हाय

बमोश्चजमको

सनमनतको

नसफारिसको

आधािमा िेपाल सिकाि, मश्चन्रपरिषद्बाट निणवय िए बमोश्चजम
खरिद गिुव पिेछ ि अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा सो
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निकायको सर्ोच्र् कायवकािी निकायबाट निणवय िए बमोश्चजम
खरिद गिुप
व िेछाः–

(क) मुख्य सश्चर्र्, िेपाल सिकाि
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

सश्चर्र्, अथव मन्रालय

सश्चर्र्, सम्बश्चन्धत मन्रालय
महाले खा नियन्रक

लय प्रमुख, सार्वजनिक खरिद
अिुगमि कायावलय

– सं योजक
– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम सोझै खरिद गिुप
व दाव सार्वजनिक

निकायले आफ्िो आर्श्यकता ि गुणस्ति, परिमाण, आपूनतवको शतव
ि समय सम्बन्धी वर्शेष कुिाको तोवकए बमोश्चजम नलश्चखत वर्र्िण

तयाि गिी नलश्चखत दििे ट र्ा प्रस्तार् एकमार आपूनतवकताव र्ा
निमावण व्यर्सायी र्ा पिामशवदाता र्ा सेर्ाप्रदायकसँग माग गिी
आर्श्यकतािुसाि र्ाताव गिी खरिद गिव सक्िेछ ।

ति यसिी खरिद गदाव यस ऐि बमोश्चजम कुिै अनधकािीबाट

स्र्ीकृनत नलिुपिे िएमा पूर् व श्चस्र्कृनत नलएि ि सम्झौता गिे ि मार
खरिद गिुव पिेछ ।

४२. िाशि खरिद सम्बन्धी वर्शेष व्यर्स्थााः (१) यस ऐिमा अन्यर

जुिसुकै कुिा ले श्चखएको िए तापनि सार्वजनिक निकायले िाशि
खरिद

गदाव

दे हायका वर्षयमा तोवकए बमोश्चजमको कायववर्नध

अपिाउिु पिेछाः–

(क) लागत अिुमाि ि सोको स्र्ीकृनत,
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(र्)

मूल्यर्ृवद्घ,

बोलपरदाताको ग्राह्यता,
बोलपर जमाित,

बोलपरको दाश्चखला, ि

तोवकए बमोश्चजमको अन्य वर्षय ।
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(२)

उपदफा

(१)

मा

उल्लेख

िए

बाहेकका

कायववर्नधहरु यस ऐिमा व्यर्स्था िए बमोश्चजम िै हुिेछि् ।

अन्य

४३. घि जग्गा िाडामा नलिे ि सेर्ा किािमा नलिे सम्बन्धी व्यर्स्थााः

यस ऐिमा अन्यर जुिसुकै कुिा ले श्चखएको िए तापनि सार्वजनिक
निकायले घिजग्गा िाडामा नलँदा र्ा तोवकए बमोश्चजमको सेर्ा

किािमा नलँदा तोवकए बमोश्चजमको कायववर्नध अपिाई खरिद गिव
सवकिेछ ।

४४. उपिोिा सनमनत र्ा लािग्राही समुदायबाट काम गिाउि सवकिेाः
उपिोिा सनमनत र्ा लािग्राही समुदायबाट निमावण कायव गिाउँदा

र्ा सो सम्बन्धी सेर्ा प्राप्त गदाव नमतव्यवयता, गुणस्तिीयता र्ा
द्वदगोपिा अनिर्ृवर्द् हुिे िएमा र्ा परियोजिाको मुख्य उद्देश्य िै

िोजगािीको सृजिा गिे ि लािग्राही समुदायलाई सहिागी गिाउिे
िएमा

उपिोिा

सनमनत

र्ा

लािग्राही

समुदायलाई

तोवकए

बमोश्चजमको कायववर्नध पूिा गिी त्यस्तो कायव गिाउि र्ा सेर्ा नलि
सवकिेछ ।

४५. अमाितबाट काम गिव र्ा गिाउि सवकिेाः (१) सामान्य प्रकृनतको

मिमत सम्िाि, सािानतिा नियनमत कायव र्ा सिसफाई जस्ता कायव
अमाितबाट काम गिव र्ा उपिोिा सनमनतबाट काम गिाउि
सवकिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम काम गदाव र्ा गिाउँदा पूिा

गिुप
व िे कायववर्नध तोवकए बमोश्चजम हुिेछ ।

४६. गैि सिकािी सं स्थाबाट काम गिाउि सवकिेाः जि र्ेतिा सम्बन्धी

तालीम, अनिमुश्चखकिण, सर्नलकिण, मूल प्रर्ाहीकिण जस्ता कायव
गैि सिकािी सं स्थाबाट गिाउँदा नछटो छरितो, प्रिार्कािी ि
नमतव्ययी हुिे िएमा सार्वजनिक निकायले गैि सिकािी सं स्थाबाट

तोवकए बमोश्चजमको प्रविया अपिाई त्यस्तो कायव गिाउि र्ा सेर्ा
प्राप्त गिव सक्िेछ ।
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परिच्छे द–६

खरिद कािबाही र्ा निणवयको पुििार्लोकि सम्बन्धी व्यर्स्था

४७. सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष निर्ेदि द्वदि सवकिेाः (१)

सार्वजनिक निकायले खरिद कािबाही र्ा निणवय गदाव कुिै रुवट
गिे को र्ा पालिा गिुप
व िे कतवव्य पालिा िगिे कोले आफूलाई क्षनत
पुग्िे

र्ा

पुग्ि

सक्िे

कािण

कुिै

खुलाई

बोलपरदाता

र्ा

प्रस्तार्दाताले त्यस्तो रुवट र्ा निणवयको पुििार्लोकिका लानग
सम्बश्चन्धत

सक्िेछ ।

सार्वजनिक

निकायका

प्रमुख

समक्ष

निर्ेदि

द्वदि

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम द्वदिे पुििार्लोकिको निर्ेदि

ु न्दा अश्चघको कािबाहीका सम्बन्धमा सीनमत
खरिद सम्झौता हुिि
हुिेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम निर्ेदि द्वदँदा यस ऐिमा त्यस्तो

निर्ेदि पेश गिवको लानग कुिै अर्नध तोवकएको िए त्यस्तो
अर्नधनिर ि त्यसिी अर्नध ितोवकएकोमा सार्वजनिक निकायले

खरिद कािबाही सम्बन्धी रुवट गिे को र्ा कतवव्य पालिा िगिे को

कुिा बोलपरदाता र्ा प्रस्तार्दाताले थाहा पाएको नमनतले सात
द्वदिनिर निर्ेदि द्वदिुपिेछ ।
(४)

उपदफा

(१)

बमोश्चजमको

निर्ेदिमा

सार्वजनिक

निकायले कुि काम गिे को र्ा िगिे को कािणले त्यस्तो रुवट हुि
गएको हो र्ा कतवव्य पालिा ििएको हो ि त्यस्तो निणवय यो ऐि

र्ा यस ऐि अन्तगवत बिेको नियम र्ा निदे श्चशकाको कुि प्रार्धाि
वर्पिीत छ िन्ने कुिा स्पष्टरुपमा खुलाउिु पिेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोश्चजमको अर्नध िाघी प्राप्त िएको

पुििार्लोकिको निर्ेदि उपि कुिै कािबाही हुिे छै ि ।
(६)

उपदफा

(१)

बमोश्चजम

प्राप्त

िएको

निर्ेदिका

सम्बन्धमा छािनबि गदाव खरिद कािबाहीमा कुिै रुवट दे श्चखए,
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सार्वजनिक निकायले पालिा गिुप
व िे कतवव्य पालिा गिे को िदे श्चखए
र्ा त्यस्तो निणवय कािूि वर्पिीत दे श्चखएमा सार्वजनिक निकायका

प्रमुखले खरिद कािबाही निलम्बि गिी सो निर्ेदि प्राप्त िएको
पाँर् द्वदिनिर कािण खुलाई नलश्चखत निणवय गिुव पिेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोश्चजमको निणवयमा सो खरिद कािबाही

कसिी अगानड बढाउिे िन्ने कुिा समेत उल्लेख िएको हुि ु
पिेछ ।

(८)

उपदफा

(१)

बमोश्चजमको

निर्ेदि

तोवकएको

िकमिन्दा कम िकमको खरिद कािबाहीका सम्बन्धमा िए

सार्वजनिक निकायका प्रमुखले उपदफा (६) बमोश्चजम गिे को
निणवय उपि पुििार्लोकिको लानग पुििार्लोकि सनमनत समक्ष
निर्ेदि द्वदि सवकिे छै ि ।

४८. पुििार्लोकि सनमनताः (१) दफा ४९ बमोश्चजमको निर्ेदि उपि

पुििार्लोकि गिवको लानग िेपाल सिकािले दे हाय बमोश्चजमको
अध्यक्ष ि सदस्य िहेको सार्वजनिक खरिद पुििार्लोकि सनमनत
गठि गिेछाः–

(क) पुििार्ेदि अदालतको न्यायाधीश र्ा
पुििार्ेदि

िइसकेको
सिकािको

अदालतको
व्यश्चि

वर्श्चशष्ट

र्ा

न्यायाधीश

श्रे णीको

िेपाल

पदबाट

अर्काश प्राप्त व्यश्चिहरुमध्येबाट एक
जिा
(ख)

िेपाल सिकािको िेपाल इश्चन्जनियिीङ

– अध्यक्ष

सेर्ाको िाजपरावङ्कत प्रथम श्रे णीबाट

अर्काश प्राप्त व्यश्चिहरुमध्येबाट एक
जिा
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– सदस्य

(ग)

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी वर्षयमा

अिुिर्ी तथा वर्ि व्यश्चिहरुमध्येबाट
एक जिा

– सदस्य

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोश्चजमको सदस्य

नियुश्चि गदाव सार्वजनिक निकायमा बहाल िहेको कमवर्ािी नियुश्चि
गिव पाईिे छै ि ।

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम नियुि अध्यक्ष र्ा सदस्यको

पदार्नध तीि र्षवको हुिेछ ।

ति पवहलो पटक सदस्य नियुश्चि गदाव एक जिा सदस्यलाई

एक र्षव ि अको सदस्यलाई दुई र्षवको पदार्नध तोकी नियुश्चि
गिुव पिेछ ।
(४)

उपदफा

(१)

बमोश्चजमको

अध्यक्ष

र्ा सदस्यको

उपदफा

(१)

बमोश्चजमको

अध्यक्ष

र्ा सदस्यको

पदार्नध एक कायवकाल सम्मको लानग थप गिव सक्िेछ ।
(५)

सेर्ाका शतव तथा पारिश्रनमक ि सुवर्धा िेपाल सिकािले तोके
बमोश्चजम हुिेछ ।

(६) उपदफा (१) बमोश्चजमको अध्यक्ष र्ा सदस्यले आफ्िो

पदमा बहाल हुि ु अश्चघ तोवकए बमोश्चजमको वर्र्िणको जािकािी
सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलय माफवत िेपाल सिकाि समक्ष
पेश गिुव पिेछ ।

(७) दे हायको अर्स्थामा िेपाल सिकािले

सदस्यलाई निजको पदबाट हटाउि सक्िेछाः–
(क) खिाब आर्िण गिे मा,
(ख)

कायवक्षमता

र्ा

दक्षताको

अिार्

अध्यक्ष र्ा

िई

पद

अिुसािको काम, कतवव्य पालिा गिव िसकेमा, र्ा
(ग)

िैनतक

पति

दे श्चखिे

फौजदािी

अदालतबाट दोषी ठहरिएमा ।
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कसूिमा

४९. पुििार्लोकि सनमनत समक्ष निर्ेदि द्वदि सवकिेाः बोलपरदाता र्ा
प्रस्तार्दाताले

दे हायको

अर्स्थामा

पुििार्लोकिको

पुििार्लोकि सनमनत समक्ष निर्ेदि द्वदि सक्िेछाः–
(क)

लानग

दफा ४७ बमोश्चजम सार्वजनिक निकाय समक्ष द्वदएको

निर्ेदि तोवकएको िकमिन्दा बढी िकमको खरिद
कािबाहीको सम्बन्धमा िई त्यस्तो निकायका प्रमुखले

सो निर्ेदिका सम्बन्धमा सोही दफाको उपदफा (६)
मा उश्चल्लश्चखत अर्नधनिर निणवय िद्वदएमा र्ा निजले
द्वदएको निणवयमा निर्ेदिकतावको श्चर्त्त िबुझेमा,
(ख)

दफा

५२

वर्षयमा ।

५०. पुििार्लोकिको

बमोश्चजम

तरिकााः

(१)

िएको

खरिद

सम्झौताको

दफा

४८

बमोश्चजमको

पुििार्लोकिको लानग पुििार्लोकि सनमनत समक्ष निर्ेदि द्वदिे
बोलपरदाता र्ा पिामशवदाताले दफा ४९ को खण्ड (क) को

वर्षयको हकमा सात द्वदिनिर ि खण्ड (ख) को हकमा त्यस्तो

सम्झौता िएको नमनतले तीस द्वदिको अर्नधनिर पुििार्लोकि
सनमनतमा निर्ेदि द्वदिुपिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम निर्ेदि प्राप्त िएको तीि

द्वदिनिर पुििार्लोकि सनमनतले सम्बश्चन्धत सार्वजनिक निकायलाई
त्यस्तो निर्ेदि ि निर्ेदिसाथ कुिै कागजात सं लग्ि िए सो
कागजात समेतको प्रनतनलवप पठाई त्यस सम्बन्धमा िए गिे को
काम कािबाहीको जािकािी ि प्रनतविया द्वदि सूर्िा गिुव पिेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको सूर्िा प्राप्त गिे को तीि

द्वदिनिर सार्वजनिक निकायले सो सम्बन्धी जािकािी ि प्रनतविया
पुििार्लोकि सनमनतलाई द्वदिुपिेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम प्राप्त िएको जािकािी ि

प्रनतविया, निर्ेदकले

निर्ेदिका
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साथ

पेश

गिे को

प्रमाण,

कागजातका आधािमा ि आर्श्यक िए दुर्ै पक्षलाई बुझी उपदफा

(१) बमोश्चजम निर्ेदि प्राप्त िएको तीस द्वदिनिर पुििार्लोकि
सनमनतले निणवय गिुव पिेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोश्चजम निणवय गदाव पुििार्लोकि

सनमनतले दे हाय बमोश्चजमको निणवय गिव सक्िेछाः–
(क) निर्ेदि खािे ज गिे,
(ख)

खरिद सम्झौता िई िसकेको अर्स्थामा,–
(१)

सार्वजनिक निकायलाई अिनधकृत काम र्ा

निणवय र्ा गलत कायववर्नध अर्लम्र्ि िगिव
आदे श द्वदिे,
(२)

सार्वजनिक

निकायले

गिे को

अिनधकृत

कायव र्ा निणवयलाई पूणव र्ा आंश्चशकरुपमा
िद्द गिव आदे श द्वदिे,
(३)

बोलपर र्ा प्रस्तार् मूल्याङ्किमा कुिै रुवट
दे श्चखई पुिाः मूल्याङ्कि गिुप
व िे िएमा त्यस्तो

रुवट समेत उल्ले ख गिी पुिाः मूल्याङ्कि गिव
आदे श द्वदिे ।

(ग)

खरिद सम्झौता िई सकेको अर्स्थामा त्यस्तो
सम्झौता

निर्ेदकले

पुििार्लोकि

सनमनतलाई

पाउिु

लागेमा

पथ्यो

िन्ने

निर्ेदकलाई

पिे को मकाव वर्र्ाि गिी मिानसब मावफकको
िकम

निर्ेदकलाई

िुिािी

निकायलाई नसफारिस गिे ।

गिव

सार्वजनिक

(६) यस दफा बमोश्चजम पुििार्लोकिको लानग निर्ेदि द्वदिे

निर्ेदकले तोवकए बमोश्चजमको जमाित िाख्नु पिेछ ।

(७) उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोश्चजम निर्ेदि खािे ज

िएको अर्स्थामा त्यस्तो जमाितको िकम जफत हुिेछ ।
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५१. खरिद कािबाही िोक्का गिुप
व िेाः (१) पुििार्लोकिको लानग दफा
५० को उपदफा (१) बमोश्चजम द्वदइएको निर्ेदिको सूर्िा प्राप्त
िएपनछ सो निर्ेदिका सम्बन्धमा पुििार्लोकि सनमनतबाट निणवय
ििएसम्म
पिेछ ।

सार्वजनिक

निकायले

खरिद

कािबाही

िोक्का

गिुव

(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुिा ले श्चखएको िए तापनि

दे हायको अर्स्थामा खरिद कािबाही िोक्का गिुप
व िे छै िाः–

(क) खरिद कािबाहीमा निवहत महत्र्पूणव सार्वजनिक
वहतको कािणबाट खरिद कािबाही जािी िाख्न
जरुिी

निकायले

प्रमाश्चणत

पुििार्लोकि

द्वदएमा, र्ा
(ख)

कुिा

िएको

गिी

सनमनतलाई

सार्वजनिक

जािकािी

दफा ५० को उपदफा (४) को अर्नधनिर
पुििार्लोकि सनमनतबाट निणवय हुि िसकेमा, र्ा

(ग)

खरिद सम्झौता िई सकेकोमा ।

(३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) को खण्ड (क) ि

(ख) बमोश्चजम खरिद कािबाही िोक्का िगिे मा सोको जािकािी
पुििार्लोकि सनमनतलाई द्वदिुपिेछ ।
परिच्छे द–७

खरिद सम्झौता सम्बन्धी व्यर्स्था

५२. खरिद सम्झौता ि सोका शतवहरुाः (१) सार्वजनिक निकायले यस

ऐि बमोश्चजम फुटकि खरिद बाहेक अन्य खरिद गदाव यस दफा
बमोश्चजम खरिद सम्झौता गिुव पिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको खरिद सम्झौतामा बोलपर

सम्बन्धी

कागजात, प्रस्तार्

सम्बन्धी

कागजात

र्ा

नसलबन्दी

दििाउपर सम्बन्धी फािाममा उश्चल्लश्चखत शतवहरु समार्ेश गिुव
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पिेछ ि त्यस्ता शतवहरु सम्झौताको प्रकृनत अिुसाि दे हाय बमोश्चजम
हुि सक्िेछि्ाः–

(क) खरिद सम्झौताका पक्षहरुको िाम ि ठे गािा, फोि,

फ्याक्स िम्बि ि सम्झौता कायावन्र्यिका लानग
सम्पकव िाख्ने व्यश्चि,

(ख)
(ग)

खरिद सम्झौताको कायव क्षेर,

खरिद सम्झौतामा िहेका नलखतहरुको वर्र्िण ि
प्राथनमकताको िम,

(घ)
(ङ)

कायव सम्पादि तानलका,

आपूनतव समय, कायव सम्पादि गिुप
व िे समय र्ा
म्याद थप गिव सवकिे िसवकिे व्यर्स्था,

(र्)

खरिद सम्झौताको िकम र्ा सो निधाविण गिे
तरिका,

(छ)

मालसामाि, निमावण कायव र्ा सेर्ा स्र्ीकाि हुिे
शतवहरु,

(ज)

पेश्की िुिािी, वर्दे शी मुराको िुिािी लगायत
िुिािीका शतव ि तरिका,

(झ)
(ञ)
(ट)

काबु बावहिको परिश्चस्थनत (फोशव मेजि),

मूल्य समायोजि गिव सवकिे िए सोको व्यर्स्था,

खरिद सम्झौता सं शोधि ि िेरिएसि आदे श जािी
गिव सवकिे िए सोको व्यर्स्था,

(ठ)
(ड)
(ढ)

बीमा आर्श्यक िएमा सो सम्बन्धी व्यर्स्था,
आर्श्यक पिे जमाित,
निधावरित

बापतको

अर्नधमा
पूर् व

ड्यामेजेज),
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कायव सम्पादि

निधावरित

क्षनतपूनतव

हुि

िसके

(नलश्चक्र्डे टेड

(ण)

निधावरित अर्नधिन्दा अगानड िै कायव सम्पादि
िएमा द्वदिे बोिस सम्बन्धी व्यर्स्था,

(त)
(थ)
(द)
(ध)
(ि)

खरिद सम्झौता िद्द गिव सक्िे व्यर्स्था,

सब कन्ट्रयाक्ट गिव सवकिे र्ा िसवकिे व्यर्स्था,
वर्र्ाद समाधािको सं यन्र,
लागू हुिे कािूि, ि

तोवकए बमोश्चजमका अन्य कुिाहरु ।

५३. खरिद सम्झौतामा सं शोधिाः कामको आधाििूत प्रकृनत र्ा क्षेर

परिर्तवि िहुिे गिी दुर्ै पक्षको नलश्चखत सहमनतबाट खरिद
सम्झौतामा अन्यथा व्यर्स्था िएकोमा बाहेक खरिद सम्झौतामा
सं शोधि गिव सवकिेछ ।

ति दफा ५४ बमोश्चजम िेरिएशि आदे श जािी गदाव र्ा दफा

५५ बमोश्चजम मूल्य समायोजि (प्राइस एडजस्टमेन्ट) गदाव खरिद
५४.

सम्झौतामा सं शोधि गिुप
व िे छै ि ।
िेरिएसि

आदे शाः

(१)

खरिद

सम्झौतामा

अन्यथा

व्यर्स्था

ु ाि गिव
िएकोमा बाहेक खरिद सम्झौता गदावका बखत पूर्ाविम
िसवकएको परिश्चस्थनत सो सम्झौता कायावन्र्यिको िममा सृजिा

िएमा सोको स्पष्ट कािण खुलाई अनधकाि प्राप्त अनधकािीले पन्र
प्रनतशतसम्मको िेरिएशिको हकमा तोवकए बमोश्चजम िेरिएशि

आदे श जािी गिव सक्िे ि सो िन्दा बढीको िेरिएशिको हकमा
तोवकए बमोश्चजमको कायववर्नध अपिाई दफा २ को खण्ड (ख) को

उपखण्ड (१) बमोश्चजमको सार्वजनिक निकायको हकमा िेपाल
सिकाि, मश्चन्रपरिषद्बाट निणवय िए बमोश्चजम ि अन्य सार्वजनिक
निकायको हकमा सो निकायको सर्ोच्र् कायवकािी निकायबाट
निणवय िए बमोश्चजम िेरिएशि आदे श जािी गिव सक्िेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको आदे श जािी गदाव दे हाय

बमोश्चजम जािी गिुव पिेछ:–
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(क) सम्बश्चन्धत कामको आधाििूत प्रकृनत र्ा क्षेर
परिर्तवि िहुिे गिी गिुव पिे,

(ख) बजेटको व्यर्स्था िएको हुि ु पिे, ि

(ग) अनधकाि प्राप्त अनधकािीको स्र्ीकृनत नलएको
हुि ु पिे ।

(३) िेरिएसि आदे श जािी गिे सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था

तोवकए बमोश्चजम हुिेछ ।

५५. खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजिाः (१) खरिद सम्झौतामा अन्यथा
व्यर्स्था िएकोमा बाहेक पन्र मवहिा िन्दा बढी अर्नधको खरिद

सम्झौता कायावन्र्यि गिे िममा मूल्य समायोजि गिव आर्श्यक
दे श्चखएमा

सक्िेछ ।

अनधकाि

प्राप्त

अनधकािीले

मूल्य

समायोजि

गिव

ति सार्वजनिक निमावण कायव खरिद गदाव िावियस्तिको

बोलपर आह्वाि िई खरिद सम्झौता िई सकेको अर्स्थामा

अप्रत्यानसत रुपमा कुिै निमावण सामग्रीको मूल्य सानबक मूल्यको
दश प्रनतशतिन्दा बढी घटबढ िएमा त्यसिी घटे को र्ा बढे को
िकममा दश प्रनतशत कट्टा गिी तोवकए बमोश्चजम मूल्य समायोजि
गरििेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुिा ले श्चखएको िए तापनि

खरिद सम्झौता प्राप्त गिे व्यश्चिको वढलाईको कािणबाट सम्झौता

बमोश्चजमको काम सो सम्झौतामा उश्चल्लश्चखत अर्नधनिर सम्पन्न ििई
बढी समय लागेकोमा र्ा एकमुष्ट कायव सम्पादि (लम्प सम
कन्ट्राक्ट) र्ा निश्चित बजेटको आधािमा खरिद सम्झौता िएकोमा
मूल्य समायोजि गिव सवकिे छै ि ।

५६. सम्झौताको अर्नध थप सम्बन्धी व्यर्स्थााः (१) खरिद सम्झौताको
अर्नध थप सम्बन्धी व्यर्स्था सम्बश्चन्धत खरिद सम्झौतामा उल्लेख
िए बमोश्चजम हुिछ
े ।
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(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुिा ले श्चखएको िए तापनि

काबू बावहिको परिश्चस्थनत, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गिाउिु
पिे कुिा उपलब्ध गिाउि िसकेमा र्ा अन्य मिानसब कािणबाट
खरिद सम्झौताको अर्नध िबढाई िहुिे िएमा सम्झौता प्राप्त गिे

व्यश्चिको निर्ेदि बमोश्चजम अनधकाि प्राप्त अनधकािीले तोवकएको
आधािमा अर्नध बढाउि सक्िेछ ।

५७. नबल र्ा वर्जकको िुिािीाः सार्वजनिक निकायले नबल/वर्जकको
िुिािी

खरिद

द्वदिुपिेछ ।

सम्झौताको

अधीिमा

िही

तोवकए

बमोश्चजम

५८. वर्र्ादको समाधािको सं यन्राः (१) सार्वजनिक निकाय ि निमावण

व्यर्सायी आपूनतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा पिामशवदाता बीर् खरिद

सम्झौता कायावन्र्यिको नसलनसलामा उत्पन्न हुिे कुिै वर्र्ाद
आपसी सहमनतबाट समाधाि गिुव पिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम आपसी सहमनतबाट समाधाि

हुि िसक्िे वर्र्ाद समाधाि गिवका लानग वर्र्ाद समाधाि गिे
सं यन्रको व्यर्स्था खरिद सम्झौतामा गिव सवकिेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको सं यन्रको व्यर्स्था गदाव

मालसामािको आपूनतव, पिामशव सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा सम्बन्धी वर्र्ाद
खरिद सम्झौतामा कायववर्नध उल्लेख िएकोमा सोही कायववर्नध

बमोश्चजम ि ििएकोमा प्रर्नलत कािूि बमोश्चजम मध्यस्थताको
माध्यमबाट वर्र्ाद समाधाि गिे व्यर्स्था गिव सवकिेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोश्चजमको सं यन्रको व्यर्स्था गदाव

निमावण कायवको वर्र्ाद दे हाय बमोश्चजम समाधाि गिे व्यर्स्था गिव
सवकिेछ:–

(क) तोवकए बमोश्चजमको िकमको हकमा निणवयकताव
(एड्जुनडकेटि),
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(ख) खण्ड (क) िन्दा बढी िकमको हकमा तीि
सदस्यीय वर्र्ाद समाधाि सनमनत,

(ग)

खण्ड (क) र्ा (ख) बमोश्चजमले द्वदएको निणवयमा
श्चर्त्त

िबुझेमा

प्रर्नलत

कािूि

बमोश्चजम

मध्यस्थताको माध्यमबाट वर्र्ाद समाधाि गिे
कुिा ।

(५) उपदफा (४) बमोश्चजमको निणवयकतावको नियुश्चि ि

वर्र्ाद समाधाि सनमनतको गठि, काम कतवव्य अनधकाि ि वर्र्ाद
समाधाि गिे कायववर्नध तोवकए बमोश्चजम हुिछ
े ।

५९. खरिद सम्झौताको अन्त्य ि सोको उपर्ािाः (१) खरिद सम्झौतामा
सो सम्झौता अन्त्य गिव सवकिे अर्स्थाहरु खुलाउिु पिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमका अर्स्थाहरु मुख्य रुपमा

दे हाय बमोश्चजम हुि सक्िेछि्ाः–

(क) आपूनतवकताव, पिामशवदाता, सेर्ा प्रदायक र्ा निमावण
व्यर्सायीले
सम्पादि

खरिद

िगिे मा

सम्झौता

सार्वजनिक

बमोश्चजम

निकायले

सम्झौता अन्त्य गिव सक्िे अर्स्था,
(ख)

कायव

खरिद

सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक वहतको लानग

सुवर्स्ताको आधािमा खरिद सम्झौताको अन्त्य
(टनमविेसि र्ाई कश्चन्ििेन्स) गिव सक्िे अर्स्था,
(ग)

आपूनतवकताव, पिामशवदाता, सेर्ाप्रदायक र्ा निमावण

व्यर्सायीले खरिद सम्झौता अन्त्य गिव सक्िे
अर्स्था, ि
(घ)

काबू बावहिको परिश्चस्थनतमा खरिद सम्झौता अन्त्य
गिव सवकिे अर्स्था ।

(३) खरिद सम्झौतामा उपदफा (१) बमोश्चजम खरिद

सम्झौता अन्त्य गदाव दे हाय बमोश्चजमका कुिाहरु सवहत वर्त्तीय
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फिफािक गिे ि क्षनतपूनतव द्वदिे सम्बन्धी व्यर्स्था उल्लेख गिुव
पिेछाः–

(क) स्र्ीकायवरुपमा सम्पन्न िई सकेका कायव, आपूनतव
र्ा सेर्ा बापत गिुप
व िे िुिािी बाँकी िहेको िए
सोको िुिािी,
(ख)

खरिद सम्झौता बमोश्चजमको काम आपूनतवकताव,
पिामशवदाता, सेर्ा प्रदायक र्ा निमावण व्यर्सायीले

िगिे को कािणबाट सार्वजनिक निकायले सो काम
गिव र्ा गिाउिका लानग लाग्िे थप खर्व बापत
निजले व्यहोिुव पिे दावयत्र्,
(ग)

आपूनतवकताव र्ा पिामशवदाता र्ा सेर्ा प्रदायक र्ा
निमावण व्यर्सायीको कुिै रुवट (नडफल्ट) नबिा

सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता अन्त्य गिे को

कािणले निजले व्यहोिुव पिे को र्ास्तवर्क हानि
िोक्सािीको िकम ।

(४) खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यर्स्था िएकोमा बाहेक

सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक वहतका लानग सुवर्स्ताको आधािमा
खरिद सम्झौताको अन्त्य गिव सक्िेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोश्चजम खरिद सम्झौता अन्त्य िएकोमा

ु न्दा अश्चघ सम्पन्न िइ
सार्वजनिक निकायले सो सम्झौता अन्त्य हुिि
सकेका दे हायका काम बापतको िकम िुिािी गिुप
व िेछाः–

(क) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोश्चजमको बाँकी
िहेको िुिािी,

(ख)

कुिै

खर्वको

िुिािी

सोधििावकोरुपमा

द्वदिे

व्यर्स्था िएकोमा र्ास्तवर्करुपमा िएको त्यस्तो
खर्व,
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(ग)

खरिद सम्झौता अन्तगवत सार्वजनिक निकायको
लानग वर्शेषरुपमा बिाईएका मालसामािको मूल्य,

(घ)

गुमेको िाफा ि उपदफा (३) को खण्ड (ग)

बमोश्चजमको िकम बाहेक खरिद सम्झौता अन्त्य
गदाव लागेको खर्व, ि
(ङ)

तोवकए बमोश्चजमको अन्य खर्व ।

६०. खरिद सम्झौताको सार्वजनिक सूर्िााः यस परिच्छे द बमोश्चजम खरिद
सम्झौता सम्पन्न िएपनछ सार्वजनिक निकायले बोलपर र्ा पिामशव
सेर्ा मूल्याङ्किको परिणाम

सवहतको

सार्वजनिक गिुव पिेछ ।

सूर्िा

तोवकए

बमोश्चजम

पदानधकािीको

आर्िणाः

परिच्छे द–८

६१. सार्वजनिक

आर्िण सम्बन्धी व्यर्स्था

खरिद

कायवमा

सं लग्ि

सार्वजनिक निकायको खरिद योजिा तजुम
व ा गिे, खरिद कािबाही
सञ्चालि गिे, खरिद सम्झौता कायावन्र्यि गिे र्ा खरिद सम्बन्धी
तोवकए

बमोश्चजमको

अन्य

काम

गिे

कायवमा

सं लग्ि

पदानधकािीले दे हाय बमोश्चजमको आर्िण पालिा गिुप
व िेछाः–
(क) खरिद

कािबाहीमा

बोलपरदाताको

कुिै

स्र्च्छ

प्रनतस्पधाव हुिेगिी आफ्िो कतवव्य निष्ट्पक्ष ढङ्गले
पालिा गिे,

(ख)

खरिद कािबाहीको सञ्चालि सार्वजनिक वहत हुिेगिी
गिे,

(ग)

खरिद सम्बन्धमा आफ्िो काम र्ा आर्िण र्ा
व्यर्हािबाट स्र्ाथव बाश्चझिे कायव िगिे,

56

(घ)

खरिद

कािबाहीको

नसलनसलामा

आफूले

थाहा

पाएको बोलपरदाताको सम्पश्चत्त सम्बन्धी जािकािी
लगायतका अन्य सबै जािकािी गोप्य िाख्ने,
(ङ)

आफू

पदमा

बहाल

िहँदाका

बखत

खरिद

कािोबाि गिे का व्यश्चि, फमव, सं स्था, कम्पिी ि

यस्तै प्रकृनतका अन्य कुिै निजी सं स्थामा आफू
पदबाट अर्काश िएको दुई र्षवसम्म काम िगिे,
(र्)

आफू सं लग्ि िएको खरिद कािबाहीमा आफ्िा
िश्चजकका

िातेदािहरुले

बोलपरदाता

र्ा

प्रस्तार्दाताको रुपमा िाग नलएको जािकािी हुि

आएमा आफूिन्दा एक तह मानथको अनधकािीलाई

तुरुन्त जािकािी द्वदई त्यस्तो खरिद कािबाहीबाट
आफू अलग हुि ु पिे,
स्पष्टीकिणाः

यस

खण्डको

प्रयोजिका

लानग

िश्चजकका िातेदाि िन्नाले एका सगोलको पनत,
पत्नी, बार्ु, आमा, छोिा, छोिी, सासु, ससुिा, दाजु, िाइ,

द्वददी, बवहिी, ज्र्ाई, साला, साली र्ा नििाजु सम्झिु
पछव ।
(छ)

खरिद सम्बन्धी काम कािबाही गदाव प्रर्नलत
कािूि वर्पिीत हुिे काम िगिे,

(ज)

भ्रष्टार्ािजन्य

र्ा

जालसाजीपूणव

त्यस्तो कायवमा सं लग्ि हुि िहुिे,
(झ)

कायव

गिव र्ा

प्रनतस्पधावको लािबाट र्श्चञ्चत गिे गिाउिे उद्देश्यले

बोलपर र्ा प्रस्तार् पेश गिुि
व न्दा अश्चघ र्ा पनछ
नमनलमतो गिव र्ा गुटबन्दीमा सं लग्ि हुि िहुिे ।

६२. बोलपरदाता र्ा प्रस्तार्दाताको आर्िणाः (१) बोलपरदाता र्ा

प्रस्तार्दाताले यो ऐि र्ा यस ऐि अन्तगवत बिेको नियम, खरिद
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सम्झौता तथा खरिद सम्बन्धी अन्य
अिुरुपको दावयत्र् पालिा गिुव पिेछ ।

नलखतमा उल्लेख

िए

(२) उपदफा (१) को सर्वमान्यतामा प्रनतकूल िहुिे गिी

बोलपरदाता

र्ा

प्रस्तार्दाताले

खरिद

प्रवियामा

र्ा

खरिद

सम्झौताको कायावन्र्यिमा प्रिार् पािे मिसायले दे हायका कायव गिुव
ँ ै िाः–
र्ा गिाउिु हुद

(क) प्रत्यक्ष र्ा अप्रत्यक्ष रुपमा अिुश्चर्त प्रलोिि द्वदि
र्ा सोको प्रस्तार् गिव,

(ख)
(ग)

तथ्य बङ्गग्याई र्ा झुक्याई पेश गिव,
भ्रष्टार्ािजन्य

र्ा

जालसाजीपूणव

कायव गिव र्ा

त्यस्तो कायवमा सं लग्ि हुि,
(घ)

बोलपर र्ा प्रस्तार् सम्बन्धी काम कािबाहीमा
कुिै

वकनसमले

बोलपरदाता

र्ा

हस्तक्षेप गिव,
(ङ)

सं लग्ि

हुिे

अन्य

प्रस्तार्दाताको

प्रनतस्पधी

सहिानगतामा

खरिद कािबाहीमा सं लग्ि कुिै व्यश्चिको जीउ
ज्याि

र्ा

सम्पश्चत्त

िोक्साि

गिे

प्रत्यक्ष

र्ा

अप्रत्यक्ष धम्की द्वदिे कायव र्ा किकापजन्य कायव
गिव,
(र्)

बोलपरदाताहरु र्ा प्रस्तार्दाताहरु बीर् खरिद
सम्बन्धी काम बाँडफाँड गिे र्ा बोलपर र्ा
प्रस्तार्को मूल्य कृनरम र्ा अप्रनतस्पधी तरिकाले

कायम गिे र्ा अन्य कुिै तरिकाले सार्वजनिक
निकायलाई

खुल्ला

तथा

स्र्तन्र

प्रनतस्पधावको

लािबाट र्श्चञ्चत गिे उद्देश्यले बोलपर र्ा प्रस्तार्

पेश गिुि
व न्दा अश्चघ र्ा पनछ नमलोमतो गिव र्ा
गुटबन्दीमा सं लग्ि हुि,
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(छ)

बोलपर र्ा प्रस्तार् खोलेको समयदे श्चख बोलपर
र्ा

स्र्ीकृनतको

प्रस्तार्

सूर्िा

िद्वदँदासम्मको

अर्नधमा बोलपर र्ा प्रस्तार्का सम्बन्धमा प्रिार्

पािे उद्देश्यले सार्वजनिक निकायसँग सम्पकव गिव
र्ा

बोलपरको

पिीक्षण

ि

मूल्याङ्किमा

र्ा

प्रस्तार्को मूल्याङ्किमा कुिै वकनसमले प्रिार् पािे
कायव गिव ।

(३) कुिै खरिद कायवको बोलपर सम्बन्धी कागजात र्ा

स्पेनसवफकेशि तयाि गिे र्ा खरिद कायावन्र्यिको अिुगमि गिे
श्चजम्मेर्ािी पाएको बोलपरदाता र्ा निजसँग आर्र्द् िहेको कुिै

व्यश्चि र्ा फमव र्ा सं स्था र्ा कम्पिी र्ा त्यस्तो फमव र्ा सं स्था र्ा
कम्पिीमा कायवित कमवर्ािीले त्यस्तो खरिदको बोलपर सम्बन्धी
कािबाहीमा िाग नलि सक्िे छै ि ।

ति टिव की खरिद सम्झौता र्ा नडजाइि तथा निमावण दुर्ै

कायव गिे गिी िएको खरिद सम्झौताका हकमा यो व्यर्स्था लागू
हुिे छै ि ।

६३. कालो सूर्ीमा िाख्ने ि फुकुर्ा गिेाः (१) दे हायको अर्स्थामा
बोलपरदाता, प्रस्तार्दाता, पिामशवदाता, सेर्ाप्रदायक, आपूनतवकताव,

निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यश्चि, फमव, सं स्था र्ा कम्पिीलाई
निजको

कायवको

गाम्िीयवताको

आधािमा

सार्वजनिक

खरिद

अिुगमि कायावलयले एक र्षवदेश्चख तीि र्षवसम्म कालो सूर्ीमा
िाख्न सक्िेछाः–

(क) दफा ६२ बमोश्चजमको आर्िण वर्पिीत काम
गिे को प्रमाश्चणत िएमा,

(ख)

स्र्ीकृनतको

लानग

छिौट

िएको

प्रस्तार्को

प्रस्तार्दाता दफा ३८ बमोश्चजम सम्झौता गिव
िआएमा,
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खरिद सम्झौता कायावन्र्यि गदाव साििूत रुवट

(ग)

गिे को र्ा सम्झौता अिुरुपको दावयत्र् साििूत
रुपमा

पालिा

बमोश्चजमको

िगिे को

कायव

सो

र्ा

खरिद

सम्झौता

सम्झौता

बमोश्चजमको

गुणस्तिको ििएको कुिा पनछ प्रमाश्चणत िएमा,
(घ)

खरिद सम्झौतामा िाग नलि अयोग्य ठहरििे कुिै
फौजदािी कसूिमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा,

(ङ)

योग्यता ढाँटी र्ा झुक्यािमा पािी खरिद सम्झौता
गिे को कुिा प्रमाश्चणत हुि आएमा, र्ा

(र्)
(२)

तोवकए बमोश्चजमको अन्य कुिै अर्स्थामा ।

उपदफा

(१)

बमोश्चजम

कालोसूर्ीमा

िाश्चखएको

बोलपरदाता, प्रस्तार्दाता, पिामशवदाता, सेर्ाप्रदायक, आपूनतवकताव,
निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यश्चि, फमव, सं स्था र्ा कम्पिीले सोही
अर्नधसम्म सार्वजनिक निकायको खरिद कािबाहीमा िाग नलि
सक्िे छै ि ।

(३) यस दफामा अन्यर जुिसुकै कुिा लेश्चखएको िए तापनि

बैंक र्ा वर्त्तीय सं स्थाको ऋण िनतिी प्रर्नलत कािूि बमोश्चजम

अनधकाि प्राप्त निकायले कालो सूर्ीमा िाखेको व्यश्चि, फमव, सं स्था
र्ा कम्पिीले त्यस्तो सूर्ीमा कायम िहेको अर्नधिि सार्वजनिक
खरिद कािबाहीमा िाग नलि सक्िे छै ि ।

(४) उपदफा (२) र्ा (३) बमोश्चजम सार्वजनिक खरिद

कािबाहीमा िाग नलि िसक्िे व्यश्चि, फमव, सं स्था र्ा कम्पिीले

सार्वजनिक निकायले गिे खरिदमा िाग नलएको पाईएमा निजको
बोलपर र्ा प्रस्तार् उपि कुिै कािबाही हुिे छै ि ।

(५) उपदफा (१) बमोश्चजम कालो सूर्ीमा िाख्ने सम्बन्धी

अन्य कायववर्नध तोवकए बमोश्चजम हुिेछ ।
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(६) उपदफा (१), (२), (३), (४) ि (५) बमोश्चजम कालो

सूर्ीमा िहेका बोलपरदाता, प्रस्तार्दाता, पिामशवदाता, सेर्ा प्रदायक,

आपूतीकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यश्चि, फमव, सं स्था र्ा
कम्पिीलाई कालो सूर्ीबाट फुकुर्ा गिे सम्बन्धमा सार्वजनिक
खरिद अिुगमि कायावलयले तयाि गिे को मापदण्ड अिुसाि कालो
सूर्ीबाट फुकुर्ा गरििेछ ।

परिच्छे द–९

खरिद कायवको अिुगमि सम्बन्धी व्यर्स्था

६४. सार्वजनिक

खरिद

अिुगमि

कायावलयाः

(१)

खरिद

कायवको

अिुगमि गिव प्रधािमन्री तथा मश्चन्रपरिषद्को कायावलय अन्तगवत
एक सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयको स्थापिा गरििेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको कायावलयको प्रमुख िेपाल

सिकािको निजामती सेर्ाको िाजपरावङ्कत वर्श्चशष्ट श्रे णीको कमवर्ािी
हुिेछ ।

(३) यस दफामा अन्यर जुिसुकै कुिा ले श्चखएको िएतापनि

उपदफा (१) बमोश्चजम सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलय

स्थापिा ििएसम्म बढीमा छ मवहिासम्मको लानग महालेखा

नियन्रकको कायावलयले सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयको
रुपमा काम गिव सक्िेछ ।

६५. सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयको काम, कतवव्य ि अनधकािाः
(१) यस ऐिमा अन्यर व्यर्स्था िएको अनतरिि सार्वजनिक

खरिद अिुगमि कायावलयको काम, कतवव्य ि अनधकाि दे हाय
बमोश्चजम हुिेछाः–

(क) खरिद सम्बन्धी िीनत र्ा प्रर्नलत कािूिमा सुधाि
गिव िेपाल सिकािलाई नसफारिस गिे,
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(ख) यो

ऐि

कायावन्र्यिको

लानग

आर्श्यक

प्रावर्नधक मागवदशवि ि निदे श्चशका जािी गिे,

(ग)

पिे

सार्वजनिक निकायले खरिद कािबाही सञ्चालि गिव
प्रयोग

गिुप
व िे

बोलपर

सम्बन्धी

कागजात

(स्टाण्डडव नबनडङ डकुमेन्ट), पूर् व योग्यता सम्बन्धी
कागजात (स्टाण्डडव वप्रक्र्ानलवफकेसि डकुमेन्ट) ि
खरिद

सम्झौता

सम्बन्धी

कागजात

(स्टाण्डडव

कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्ट) ि प्रस्तार् माग गिे सम्बन्धी
कागजात (रिक्र्ेस्ट फि प्रपोजल) को स्टाण्डडव
िमूिा तयाि गिे ,
(घ)

सार्वजनिक निकायबाट हुिे र्ा िएको खरिद
कािबाहीको

तथ्यांक

सं कलि

गिी

त्यस्तो

कािबाही यो ऐि र्ा यस ऐि अन्तगवत बिेको
नियम र्ा निदे श्चशका अिुरुप िए र्ा ििएको
अिुगमि ि प्रावर्नधक पिीक्षण गिे र्ा गिाउिे,
(ङ)

यो ऐि र्ा यस ऐि अन्तगवत बिेको नियम,
निदे श्चशकामा उश्चल्लश्चखत कुिै कुिाका सम्बन्धमा
सार्वजनिक निकायले िाय पिामशव माग गिे मा िाय
पिामशव द्वदिे,

(र्)

खरिद सम्बन्धी र्ेर्साइट स्थापिा गिी त्यसको
सञ्चालि गिे,

(छ)

यो ऐि ि यस ऐि अन्तगवत बिेको नियम,

निदे श्चशका, प्रावर्नधक मागव निदे शि तथा सार्वजनिक
खरिद सम्बन्धी ले ख िर्िा, सामग्री तथा यस्तै
अन्य

कुिाहरु

प्रकाशि गिे,
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सार्वजनिक

गिाउि

बुलेवटि

(ज)

खरिद कायवमा समन्र्य गिवका लानग आर्श्यक
पिे कायववर्नध तयाि गिी स्र्ीकृनतको लानग िेपाल
सिकाि समक्ष पेश गिे,

(झ)

बोलपरदाता र्ा खरिद कायवमा सं लग्ि िएको र्ा
हुिे

कमवर्ािीको

लानग

नियनमत

कायविमको व्यर्स्था गिे,
(ञ)

प्रश्चशक्षण

दफा ६३ बमोश्चजमको कालो सूर्ीबाट फुकुर्ा
गिे सम्बन्धमा आर्श्यक मापदण्ड तयाि गिे ि
सो मापदण्ड अिुसाि कालो सूर्ीबाट फुकुर्ा गिे,

(ट)

खरिद

व्यर्स्था

आपूनतव, पिामशव

प्रिार्कािी

सेर्ा

ि

बिाउि

अन्य

सेर्ा

निमावण,
प्रणाली

पुििार्लोकि, सनमक्षा गिे ि सेर्ाग्राहीसँग र्ा
आर्श्यकतािुसाि अन्तिावविय सं स्था तथा अन्य
वर्दे शी निकायसँग नियनमत रुपमा सुझार् नलिे,
(ठ)

खरिद प्रणालीलाई व्यर्श्चस्थत गिव ि सुधाि गिव
आर्श्यक पिे स्र्दे शी र्ा र्ैदेश्चशक सहायताको
योजिा तयाि गिे तथा त्यस्तो सहायता समन्र्य
गिे केन्रीय निकायको रुपमा काम गिे,

(ड)

खरिद

कािबाहीको

र्ावषवक

सिकाि समक्ष पेश गिे, ि
(ढ)

प्रनतर्ेदि

िेपाल

तोवकएको अन्य कायव गिे ।

(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुिा ले श्चखएको िए तापनि

सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले आफ्िो कायावलय बाहेक
अन्य सार्वजनिक निकायले गिे को खरिद प्रवियामा कुिै वकनसमले

सं लग्ि हुिे र्ा तत्सम्बन्धमा उत्पन्न कुिै वर्र्ाद समाधाि गिे
छै ि ।
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(३) सार्वजनिक खरिद अिुगमि कायावलयले दफा ४८

बमोश्चजमको पुििार्लोकि सनमनतको सश्चर्र्ालयको काम ि सो
सनमनतलाई आर्श्यक पिे बजेट व्यर्स्था गिे काम गिुव पिेछ ।
परिच्छे द–१०
वर्वर्ध

६६. वर्शेष परिश्चस्थनतमा खरिद गिे सम्बन्धी व्यर्स्थााः (१) यस ऐिमा
अन्यर जुिसुकै कुिा ले श्चखएको िए तापनि वर्शेष परिश्चस्थनत उत्पन्न
िई तत्काल खरिद िगदाव सार्वजनिक निकायलाई थप हािी

िोक्सािी हुिे अर्स्था आई पिे मा सार्वजनिक निकायले तत्काल
खरिद गिव र्ा गिाउि सक्िेछ ।
(२)

सार्वजनिक

निकायका

प्रमुखले

उपदफा

(१)

बमोश्चजमको परिश्चस्थनत ि तत्काल गिुप
व िे खरिद सम्बन्धी वर्स्तृत
वर्र्िणको जािकािी एक तह मानथको अनधकािीलाई द्वदिुपिेछ ।

(३) वर्शेष परिश्चस्थनतमा खरिद गिे सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था

तोवकए बमोश्चजम हुिेछ ।

६७. यस ऐि बमोश्चजमको खरिद प्रविया अपिाउिु िपिेाः (१) यस

ऐिमा अन्यर जुिसुकै कुिा ले श्चखएको िए तापनि दे हायको
अर्स्थामा यो ऐि बमोश्चजमको खरिद प्रविया अपिाउिु पिे छै िाः–

(क) यस ऐि बमोश्चजमको प्रविया अपिाई सुिक्षा,
सामरिक र्ा प्रनतिक्षा सम्बन्धी खरिद गिव िाविय

सुिक्षा र्ा प्रनतिक्षा सम्बन्धी दृवष्टकोणबाट उपयुि
िहुिे ििी िेपाल सिकािले निणवय गिे मा, र्ा
(ख)

िेपाल सिकाि ि दातृ पक्ष बीर् िएको सम्झौता
बमोश्चजम

सो

पक्षको

खरिद

निदे श्चशका

(प्रोक्योिमेन्ट गाईडलाइन्स) अिुरुप खरिद गिुव
पिे मा,
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(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोश्चजम निणवय गदाव

िेपाल सिकािले खरिद गिुप
व िे कािण खुलाई तत्सम्बन्धी छु ट्टै
कायववर्नध समेत निधाविण गिुव पिेछ ।

६८. सञ्चािका

वर्नधाः

(१)

सार्वजनिक

निकायले

बोलपरदाता

र्ा

पिामशवदातालाई र्ा बोलपरदाता र्ा पिामशवदाताले सार्वजनिक

निकायलाई द्वदिुपिे ििी यो ऐि ि यस ऐि अन्तगवत बिेको
नियम, बोलपर

सम्बन्धी

कागजात, प्रस्तार्

आह्वाि

सम्बन्धी

कागजात र्ा खरिद सम्झौतामा उश्चल्लश्चखत कुिै नलखत, सूर्िा,
निणवय र्ा अन्य जािकािी यस ऐिमा अन्यथा व्यर्स्था िएकोमा
बाहेक नलश्चखतरुपमा द्वदिुपिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम सूर्िा पठाउँदा त्यस्तो सूर्िा

पाउिे बोलपरदाता र्ा पिामशवदाताको ठे गािा पत्ता िलागी र्ा

अन्य कुिै कािणले त्यस्तो सूर्िा बुझाउि िसवकएको अर्स्थामा
सो वर्षयको सं श्चक्षप्त वर्र्िण उल्ले ख गिी िावियस्तिको दै निक
समार्ािपरमा सार्वजनिक सूर्िा प्रकाशि गिुव पिेछ ि यसिी
सूर्िा प्रकाशि िएकोमा त्यस्तो व्यश्चिले िीतपूर्क
व सूर्िा पाएको
मानििेछ ।

६९. वर्द्युतीय सञ्चािको माध्यमबाट खरिद कािोबाि हुि सक्िेाः (१)
यस ऐिमा अन्यर जुिसुकै कुिा ले श्चखएको िएतापनि िेपाल
सिकािले

िेपाल

िाजपरमा

सूर्िा

प्रकाशि

गिी सार्वजनिक

निकायले वर्द्युतीय सञ्चािको माध्यमबाट पूर् व योग्यता निधाविणको

प्रस्तार् माग गिव, बोलपर आह्वािको सूर्िा जािी गिव, आशयपर
माग गिी सं श्चक्षप्त सूर्ी तयाि गिव, पिामशव सेर्ाको प्रस्तार् माग
गिव, बोलपर र्ा पूर् व योग्यता सम्बन्धी कागजात पठाउि, बोलपर,

पूर् व योग्यताको र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्तार् प्राप्त गिव, खरिद

सम्झौता गिव, िुिािी द्वदि ि अन्य सूर्िा द्वदि र्ा नलि सक्िे
व्यर्स्था गिव सक्िेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको सञ्चािको

माध्यम प्रयोग

गदाव दे हाय बमोश्चजम प्रयोग गिुव पिेछाः–

(क) त्यस्ता सञ्चाि माध्यममा सञ्चािको वर्षयर्स्तुको
अनिलेख कािूिी रुपमा मान्य ि सं िश्चक्षत हुिे गिी,

(ख) त्यस्तो सञ्चाि माध्यमको सुिक्षा पयावप्त रुपमा हुिे
गिी,

(ग) खरिद कािबाहीमा बोलपरदाताको पहु“र् अिुश्चर्त
रुपले नियश्चन्रत िहुिे गिी, ि

(घ) यो ऐि ि यस ऐि अन्तगवत बिेको नियम ि अन्य
कािूि वर्पिीत िहुिे गिी ।

७०. कािूिी नलखतहरु र्ेबसाईटमा िाख्नु पिेाः यो ऐि ि यस ऐि

अन्तगवत बिेको नियम ि खरिद निदे श्चशका सर्वसाधािणको जािकािी
ि

सुवर्धाको

लानग

र्ेबसाईटमा िाख्नु

सार्वजनिक

पिेछ ।

खरिद

अिुगमि

कायावलयको

७१. मूल्याङ्कि सनमनत गठि गिुव पिेाः (१) पूर् व योग्यताको प्रस्तार्,
बोलपर, पिामशव सेर्ाको आशयपर र्ा प्रस्तार् र्ा नसलबन्दी

दििाउपर पिीक्षण ि मूल्याङ्कि गिव सार्वजनिक निकायले तोवकए
बमोश्चजमको मूल्याङ्कि सनमनत गठि गिुव पिेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोश्चजम

गठि

िएको

मूल्याङ्कि

सनमनतको काम, कतवव्य ि अनधकाि तोवकए बमोश्चजम हुिछ
े ।

७२. खरिद कािबाहीको अनिलेखाः सार्वजनिक निकायले खरिद कािबाही

सम्बन्धी कागजातको अनिलेख तोवकए बमोश्चजमको अर्नधको लानग
सुिश्चक्षत तरिकाले िाख्नु पिेछ ।

७३. अनधकाि प्रत्यायोजिाः अनधकाि प्राप्त अनधकािीले यो ऐि र्ा यस
ऐि

अन्तगवत

अनधकािहरुमध्ये

बिेको

तोवकए

नियम

बमोश्चजम

बमोश्चजमका

आफूलाई

अनधकाि

बाहेक

अनधकाि कुिै कमवर्ािीलाई प्रत्यायोजि गिव सक्िेछ ।
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प्राप्त

अरु

७४. नियम बिाउिे अनधकािाः (१) यो ऐिको उद्देश्य कायावन्र्यि गिव
िेपाल सिकािले आर्श्यक नियमहरु बिाउि सक्िेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुिा ले श्चखएको िए तापनि

दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) मा उश्चल्लश्चखत
सार्वजनिक

निकाय

बाहेक अन्य सार्वजनिक निकायले

त्यस्ता

निकायसँग सम्बश्चन्धत ऐि, नियम र्ा गठि आदे शको अधीिमा िही
आर्श्यक नियम बिाउि सक्िेछ ।

७५. खािे जी तथा सं शोधिाः (१) सर्ािी तथा यातायात व्यर्स्था ऐि,

२०४९ को दफा १६८ को प्रनतबन्धात्मक र्ाक्यांश खािे ज
गरिएको छ ।

(२) प्रर्नलत कािूिमा जुिसुकै कुिा ले श्चखएको िएतापनि

दफा २ को खण्ड

(ख) बमोश्चजमका सार्वजनिक निकायहरुका

खरिद सम्बन्धी कािूिी व्यर्स्था यो ऐिस“ग बाश्चझएको हदसम्म
यस ऐि अिुकूल हुिे गिी स्र्ताः सं शोधि िएको मानििे छ ।

(३) आनथवक कायववर्नध ऐि, २०५५ को दफा ७ को सट्टा

दे हायको दफा ७ िाश्चखएको छाः–

“७. खर्व गिे कायववर्नधाः सिकािी कामकाज तथा

आयोजिा सञ्चालि गिे धिौटी, दस्तुि, सेर्ा शुल्क
नलिे, पेश्की द्वदिे तथा फछयौट गिे, सिकािी

िगदी तथा श्चजन्सी सम्पश्चत्तको सं िक्षण गिे, नललाम
नबिी गिे, नमन्हा द्वदिे सम्बन्धी आनथवक प्रशासि

तथा अन्य वर्वर्ध व्यर्स्था ि तत्सम्बन्धी कायववर्नध
तोवकए बमोश्चजम हुिेछ ।”

७६. बर्ाउाः आनथवक कायववर्नध ऐि, २०५५ ि सो ऐि अन्तगवत बिेको

आनथवक प्रशासि सम्बन्धी नियमार्ली, २०५६ ि दफा २ को

खण्ड (ख) को उपखण्ड (२), (३), (४), (५) ि (६) मा
उश्चल्लश्चखत सार्वजनिक निकायका खरिद सम्बन्धी ऐि, नियम र्ा
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गठि आदे शको व्यर्स्था बमोश्चजम िए गिे का खरिद सम्बन्धी सर्ै
काम कािबाही यसै ऐि बमोश्चजम िए गिे का मानििेछ ।
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