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सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा व्यर्स्था गिव बिेको ऐि
प्रस्तार्िा : सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्वनर्धध, प्रक्रिर्ा तथा निणवर्लाई अझ बढी खुला, पािदशी, र्स्तुनिष्ठ ि नर्श्वसिीर् बिाउि,
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिर्ामा प्रनतस्पधा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जर्ाफदेहिता ि नर्श्वसिीर्ता प्रर्र्द्वि गिी नमतव्यर्ी तथा नर्र्ेकपूणव
ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्वको अधधकतम प्रनतफल िाससल गिव ि सार्वजनिक निकार्ले निमाण कार्व गदा गिाउँ दा, मालसामाि, पिामशव
सेर्ा तथा अन्य सेर्ा खरिद गदा त्यस्तो खरिदको व्यर्स्थापि क्षमता अधिर्ृद्धर्द् गिी उत्पादक, नर्िेता, आपूनतिकता, निमाण व्यर्सार्ी
र्ा सेर्ा प्रदार्कलाई नर्िा िेदिार् सार्वजनिक खरिद प्रक्रिर्ामा सििागी िुिे समाि अर्सि सुनिसित गिी सुशासिको प्रत्यािूनत गिे
सम्बन्धमा कािुिी व्यर्स्था गिव र्ाञ्छिीर् िएकोले,
प्रनतनिधधसिाको घोषणा, २०६३ जािी िएको पहिलो र्षवमा प्रनतनिधधसिाले र्ो ऐि बिाएको छ।
परिच्छे द – १
प्रािम्भिक
१.

संसक्षप्त िाम ि प्रािि : (१) र्स ऐिको िाम “सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३” ििेको छ।

(२) र्ो ऐि तुरुन्त प्रािि िुिेछ।
२.

परििाषा : नर्षर् र्ा प्रसङ्गले अको अथव िलागेमा र्स ऐिमा, –

(क)

“खरिद” िन्नाले सार्वजनिक निकार्ले र्स ऐि बमोसजम कुिै मालसामाि, पिामशव सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा
प्राप्त गिे र्ा कुिै निमाण कार्व गिे र्ा गिाउिे कार्व सम्झिु पछव ।

(ख)

“सार्वजनिक निकार्” िन्नाले देिार्का निकार् सम्झिु पछव : –
(१) संर्ैधानिक अङ्ग र्ा निकार्, अदालत, िेपाल सिकािका मन्त्रालर्, सचर्र्ालर्, आर्ोग, नर्िाग
र्ा सो अन्तगवतका अन्य जुिसुकै सिकािी निकार् र्ा कार्ालर्,

(२) िेपाल सिकािको पूणव र्ा अधधकांश स्वानमत्व र्ा निर्न्त्रणमा ििेको संस्थाि, कम्पिी, बैङ्क र्ा
सनमनत र्ा प्रर्सलत कािुि बमोसजम सार्वजनिक स्तिमा स्थाक्रपत र्ा िेपाल सिकािद्वािा गहित
आर्ोग, संस्थाि, प्राधधकिण, निगम, प्रनतष्ठाि, बोर्व, केन्द्र, परिषद् ि र्स्तै प्रकृनतका अन्य
सङ्गहित संस्था,

(३) िेपाल सिकािद्वािा सञ्चासलत र्ा िेपाल सिकािको पूणव र्ा अधधकांश अिुदाि प्राप्त
नर्श्वनर्द्यालर्, मिानर्द्यालर्, अिुसन्धाि केन्द्र ि र्स्तै प्रकृनतका अन्य प्रासिक र्ा शैसक्षक
संस्था,

१
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(४) स्थािीर् निकार्,
(५) नर्कास सनमनत ऐि, २०१३ बमोसजम गहित नर्कास सनमनत,
(६) िेपाल सिकािको ऋण र्ा अिुदािमा सञ्चासलत संस्था, ि
(७) िेपाल सिकािले िेपाल िाजपत्रमा सूर्िा प्रकाशि गिी सार्वजनिक निकार् ििी तोकेको
अन्य संस्था।

(ग)

“मालसामाि” िन्नाले र्ल र्ा अर्ल*, सजीर् र्ा निजीर् जुिसुकै क्रकससमको र्स्तु सम्झिु पछव ि सो
शब्दले त्यस्तो र्स्तु आपूनति गिे कार्वको आिुषहङ्गक सेर्ा समेतलाई जिाउिेछ।

(घ)

“निमाण कार्व” िन्नाले कुिै संिर्िा र्ा कुिै कुिाको निमाण गिे, पुिः निमाण गिे, ित्काउिे, ममवत
सिाि गिे र्ा जीणोर्द्ाि गिे कार्वसँग सम्बन्धन्धत निमाण स्थल तर्ाि गिे, खन्ने, िड्याउिे, बिाउिे,
उपकिण र्ा मालसामाि जर्ाि गिे, सजाउिे, आहद जस्ता कार्व सम्झिु पछव ि सो शब्दले िक्सा
बिाउिे, प्रर्ोगशाला पिीक्षण गिे, िूउपग्रिीर् फोटो खखच्ने, िूकम्पीर् पिीक्षण गिे जस्ता निमाण
कार्वको आिुषहङ्गक सेर्ा समेतलाई जिाउिेछ।

(ङ)

“पिामशव सेर्ा” िन्नाले कुिै अध्यर्ि, अिुसन्धाि, सर्ेक्षण, क्रर्जाइि, र्र ईङ, सुपरिर्ेक्षण, तासलम,
पिीक्षण गिे काम, सफ्टर्ेर्िको नर्कास र्ा र्स्तै प्रकृनतका अन्य बौद्धर्द्क र्ा पेशागत सेर्ा सम्झिु
पछव ।

(र्)

“अन्य सेर्ा” िन्नाले सर्ािी साधि, उपकिण र्ा मालसामाि िार्ामा सलिे, ढु र्ािी गिे र्ा मालसामाि
ममवत सिाि गिे कार्व सम्झिु पछव ।

(छ)

“बोलपत्र” िन्नाले सार्वजनिक निकार्ले खरिदका लागग प्रकाशि गिे को सूर्िा अिुरूप सो
निकार्ले तोकेको ढाँर्ामा बोलपत्रदाताले पेश गिे को मूल्य खुल्िे कागजात, प्रस्तार् र्ा दििे ट सम्झिु
पछव ।

(ज)

“बोलपत्रदाता” िन्नाले खरिद कािबािीमा िाग सलि बोलपत्र पेश गिे र्ा गिव सक्ने कुिै व्यगि, फमव,
संस्था र्ा कम्पिी सम्झिु पछव ।

(झ)

“बोलपत्र सम्बन्धी कागजात” िन्नाले बोलपत्रदाताले मूल्य र्ा प्रस्तार् र्ा दििे ट ििी र्ा तर्ाि गिी
पेश गिवका लागग बोलपत्र आह्वाि गिे सम्बन्धन्धत सार्वजनिक निकार्ले तर्ाि गिे को सलखत सम्झिु
पछव ि सो शब्दले बोलपत्रदातालाई हदइएको निदेशि, स्पेससक्रफकेशि, िक्सा, क्रर्जाइि, कार्वक्षेत्रगत
शतविरु (टमवस अफ िे फिे न्स), कार्वतासलका, मूल्याङ्किका आधाि, परिमाण सूर्ी, सम्झौताका
शतविरु ि र्स्तै अन्य कागजात समेतलाई जिाउिेछ।

*

पहिलो संशोधिद्वािा थप
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(ञ)

“खरिद सम्झौता” िन्नाले सार्वजनिक निकार् ि आपूनतिकता र्ा निमाण व्यर्सार्ी र्ा पिामशवदाता
र्ा सेर्ा प्रदार्क बीर् दफा ५२ बमोसजम िएको खरिद सम्बन्धी सम्झौता सम्झिु पछव ।

(ट)

“सार्वजनिक खरिद अिुगमि कार्ालर्” िन्नाले दफा ६४ बमोसजम स्थाक्रपत सार्वजनिक खरिद
अिुगमि कार्ालर् सम्झिु पछव ।

(ि)

“अधधकाि प्राप्त अधधकािी” िन्नाले र्ो ऐि र्ा र्स ऐि अन्तगवत बिेको निर्म बमोसजम खरिद
सम्बन्धी कार्व स्वीकृत गिव अधधकाि प्राप्त अधधकािी सम्झिु पछव ।

(र्)

“जमाित” िन्नाले कुिै काम टु ङ्गो िलागेसम्म सुिक्षण बापत िाखखएको सुिक्षण जमाित िकम
(रिटेन्सि मिी र्ा अिेष्ट मिी) सम्झिु पछव ि सो शब्दले बोलपत्र जमाित र्ा कार्वसम्पादि जमाित
र्ा अन्य कुिै कािणले सुिक्षण िाख्नु पिेमा सो बापत िाखखएको िकम समेतलाई जिाउिेछ।

(ढ)

“नर्शेष परिस्थस्थनत” िन्नाले सुक्खा, अिार्ृक्रष्ट, अनतर्ृक्रष्ट, िूकम्प, बाढी, पहििो, आगलागी जस्ता
प्राकृनतक र्ा दैर्ी प्रकोप तथा *मिामािी र्ा आकम्भिक र्ा अप्रत्यासशत नर्शेष कािणबाट सससजित
परिस्थस्थनत सम्झिु पछव ि सो शब्दले र्ुर्द् र्ा आन्तरिक द्वन्द्व जस्ता परिस्थस्थनत समेत लाई जिाउिेछ।

(ण)

“स्थािीर् निकार्” िन्नाले स्थािीर् स्वार्त्त शासि ऐि, २०५५ बमोसजम गहित गाउँ नर्कास सनमनत,
िगिपासलका र्ा सजल्ला नर्कास सनमनत सम्झिु पछव ।

(त)

“संर्ुि उपिम (ज्वाइण्ट िेञ्चि)” िन्नाले दुई र्ा दुईिन्दा बढी कम्पिी र्ा फमविरू नमली संर्ुि र्ा
छुट्टाछुट्टै दागर्त्व सहित कुिै काम गिे कार्वलाई जिाउिेछ।

(थ)

“एजेण्ट” िन्नाले कुिै स्वदेशी र्ा नर्देशी व्यगि, फमव र्ा कम्पिीको एजेन्सी सलिे व्यगि, फमव र्ा
कम्पिी सम्झिु पछव ।

(द)

“एक ति माधथको अधधकािी” िन्नाले सिकािी निकार् तफव कार्ालर् प्रमुखको िकमा क्षेत्रीर्
कार्ालर् िएकोमा सो कार्ालर्को प्रमुख ि क्षेत्रीर् कार्ालर् ििएकोमा सम्बन्धन्धत नर्िागको
नर्िागीर् प्रमुख, क्षेत्रीर् प्रमुखको िकमा सम्बन्धन्धत नर्िागको नर्िागीर् प्रमुख, नर्िागीर् प्रमुखको
िकमा सम्बन्धन्धत मन्त्रालर्, सचर्र्ालर् र्ा आर्ोगको सचर्र्, सचर्र्को िकमा सम्बन्धन्धत नर्िागीर्
मन्त्री र्ा िाज्यमन्त्री ि संर्ैधानिक अङ्ग र्ा निकार्को सचर्र् र्ा प्रशासकीर् प्रमुखको िकमा
सम्बन्धन्धत संर्ैधानिक अङ्ग र्ा निकार्को प्रमुख ि अन्य सार्वजनिक निकार्को िकमा खरिद गिे
निकार्िन्दा एक ति माधथको निकार्को प्रमुख ि त्यस्तो निकार् ििएको अर्स्थामा त्यस्तो
सार्वजनिक निकार्को सञ्चालक सनमनत र्ा र्स्तै अन्य निकार् सम्झिु पछव ।

(ध)

“दातृ पक्ष” िन्नाले हद्वपक्षीर् र्ा बिुपक्षीर् सम्झौताद्वािा िेपाल सिकािलाई ऋण र्ा अिुदािको
रुपमा र्ैदेसशक सिार्ता उपलब्ध गिाउिे कुिै नर्देशी मुलुक र्ा अन्तिाक्रष्टरर् र्ा नर्देशी संस्था सम्झिु
पछव ।

*

पहिलो संशोधिद्वािा थप
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(ि)

“िाशि” िन्नाले िेपाली सेिा, िेपाल प्रििी, सशस्त्र प्रििी बल र्ा िेपाल सिकािले तोक्रकहदएका
सिकािी कमवर्ािी, अस्पतालका नबिामी, कािागािका थुिुर्ा ि पशुपंक्षी आहदको खािाका सम्बन्धमा
िेपाल सिकािले तोक्रकहदएको सजन्सी सम्झिु पछव ।

(प)

“तोक्रकएको” र्ा “तोक्रकए बमोसजम” िन्नाले र्स ऐि अन्तगवत बिेको निर्ममा तोक्रकएको र्ा तोक्रकए
बमोसजम सम्झिु पछव ।

३.

र्स ऐि बमोसजम खरिद गिुव पिे : (१) सार्वजनिक निकार्ले खरिद गदा र्स ऐि बमोसजमको कार्वनर्धध पूिा गिी खरिद गिुव
पिेछ।
*

(१क) प्रर्सलत कािुि बमोसजम दता िएको संस्थाले सिकािी कोष प्रर्ोग गिी खरिद गदा सो िदसम्म र्स ऐि

बमोसजमको कार्वनर्धध पूिा गिी खरिद गिुव पिेछ।

(२) †उपदफा (१) ि (१क) को प्रनतकूल िुिे गिी गरिएको खरिद बदि तथा अमान्य िुिेछ।
परिच्छे द–२
खरिद कार्वको सजम्मेर्ािी ि खरिद नर्धध सम्बन्धी व्यर्स्था
४.

मालसामाि, निमाण कार्व ि सेर्ाको नर्र्िण तर्ाि गिुव पिे : (१) सार्वजनिक निकार्ले मालसामाि, निमाण कार्व र्ा सेर्ा
खरिद गिुव अगघ त्यस सम्बन्धी स्पेससक्रफकेशि, र्ोजिा, िक्सा, क्रर्जाइि, नर्शेष आर्श्यकता र्ा अन्य नर्र्िणिरू तर्ाि गिुव
पिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोसजमको नर्र्िण तर्ाि गदा त्यस्ता मालसामाि, निमाण कार्व र्ा सेर्ाको सम्बर्द् र्स्तुगत
प्रानर्धधक तथा गुणस्तिजन्य नर्शेषता ि कामको आधािमा तर्ाि गिुव पिेछ।

(३) उपदफा (१) ि (२) बमोसजम नर्र्िण तर्ाि गदा मालसामाि, निमाण कार्व र्ा सेर्ाको नर्शेषतािरू स्पष्ट रूपमा
बुखझिे गिी उल्लेख गिे अको कुिै उपार् ििएको अर्स्थामा बािेक कुिै खास ब्राण्ड, टर ेर्माकव, िाम, पेटेन्ट, क्रर्जाइि, प्रकाि,
उत्पधत्त र्ा उत्पादकको िाम उल्लेख गिव सक्रकिे छै ि।
ति त्यसिी उल्लेख िगिी ििुिे अर्स्थामा कुिै खास ब्राण्ड, टर ेर्माकव, िाम, पेटेन्ट, क्रर्जाइि, प्रकाि, उत्पधत्त र्ा उत्पादकको
िाम उल्लेख गिी “सो सिि” िन्ने शब्दिरू उल्लेख गिव सक्रकिेछ।

(४) बोलपत्र र्ा पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी कागजातमा मालसामाि र्ा निमाण कार्व र्ा अन्य सेर्ाको प्रानर्धधक र्ा
गुणस्तिजन्य नर्शेषतािरूको नर्र्िण ि पिीक्षण (टेन्धिङ), माक्रकिङ्ग, प्याकेसजङ्ग, लेबसलङ्ग र्ा पुष्टीकिणको प्रमाणपत्र
(किफिनमटी सक्रटक्रि फकेट) सम्बन्धी आधाि र्ा सङ्केत र्ा शब्दार्ली उल्लेख गदा त्यस्तो मालसामाि र्ा निमाण कार्व र्ा अन्य
सेर्ाको कामसँग असम्बर्द् िुिे र्ोग्य बोलपत्रदातालाई खरिद प्रक्रिर्ामा सििागी िुि कुिै क्रकससमले बाधा पुर्र्ाउिे र्ा
औचर्त्य नर्िा प्रनतस्पधालाई सीनमत गिे गिी नर्र्िण, आधाि, सङ्केत र्ा शब्दार्ली उल्लेख गिव सक्रकिे छै ि।

*

पहिलो संशोधिद्वािा थप

† पहिलो संशोधिद्वािा संशोधधत

४

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ (पहिलो संशोधि समेत)

५.

लागत अिुमाि तर्ाि गिुव पिे : (१) सार्वजनिक निकार्ले कुिै पनि खरिदको लागग तोक्रकए बमोसजम लागत अिुमाि तर्ाि
गिुव पिेछ।
ति *निमाण कार्वको िकमा बािेक एक लाख रुपैर्ाँसम्मको खरिद गिव लागत अिुमाि गिुव पिे छै ि।

(२) सार्वजनिक निकार्ले उपदफा (१) बमोसजम तर्ाि िएको लागत अिुमाि तोक्रकए बमोसजम अद्यार्धधक गिी
िाख्नु पिेछ।
५क. स्वीकृत गिुव पिे : (१) सार्वजनिक निकार्ले दफा ४ बमोसजमको नर्र्िण ि दफा ५ बमोसजमको लागत अिुमाि तोक्रकए बमोसजम

†

स्वीकृत गिुव पिेछ।
(२) दफा ४ बमोसजमको नर्र्िण ि दफा ५ बमोसजमको लागत अिुमाि तोक्रकए बमोसजमको नर्शेष कािण पिी
संशोधि गिुव पिे मा बािेक एकपटक स्वीकृत िएको क्रर्जाइि र्ा लागत अिुमािमा संशोधि गिुव पदा त्यस्तो संशोधि सुरुको
लागत अङ्कमा पच्चीस प्रनतशत िन्दा बढी फिक पिे मा र्ा त्रुक्रटपूणव क्रर्जाइि गिे को र्ा अस्वािानर्क लागत अिुमाि तर्ाि
गिे को कािणले खरिद कार्व प्रिानर्त िएमा त्यस्तो क्रर्जाइि र्ा लागत अिुमाि तर्ाि, जाँर् र्ा स्वीकृत गिे पदाधधकािी ि
सो कार्वमा संलग्न पिामशवदाता प्रर्सलत कािुि बमोसजम कािबािीको िागीदाि िुिेछ।
६.

खरिद र्ोजिा तर्ाि गिुव पिे : सार्वजनिक निकार्ले तोक्रकएको सीमािन्दा बढी िकमको खरिद गदा तोक्रकए बमोसजम खरिदको
गुरु र्ोजिा (मािि प्रोक्युिमेण्ट प्लाि) ि र्ाक्रषक
ि खरिद र्ोजिा तर्ाि गिुव पिेछ।

६क. मौजुदा सूर्ी तर्ाि गिुव पिे : (१) प्रत्येक सार्वजनिक निकार्ले दफा ३० को उपदफा (६), दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड

‡

(क) ि दफा ४६ बमोसजम गरििे खरिदको लागग खरिदको प्रकृनत अिुसाि आपूनतिकता, निमाण व्यर्सार्ी, पिामशवदाता,
गैिसिकािी संस्था र्ा सेर्ा प्रदार्कको दफा १० को उपदफा (२) बमोसजमको र्ोग्यताको आधािमा छुट्टाछुट्टै सूर्ी तर्ाि गिुव
पिेछ।
(२) कुिै आपूनतिकता, निमाण व्यर्सार्ी, पिामशवदाता, गैिसिकािी संस्था र्ा सेर्ा प्रदार्कले उपदफा (१)
बमोसजमको सूर्ीमा समार्ेश िुि र्ािेमा तोक्रकएको कागजात सहित सम्बन्धन्धत सार्वजनिक निकार्मा निर्ेदि हदिु पिेछ।
(३) उपदफा (१) बमोसजमको मौजुदा सूर्ी अद्यार्धधक गिे सजम्मेर्ािी सम्बन्धन्धत सार्वजनिक निकार्को िुिछ
े ।
(४) उपदफा (३) को प्रर्ोजिको लागग सम्बन्धन्धत आपूनतिकता, निमाण व्यर्सार्ी, पिामशवदाता, गैिसिकािी संस्था
र्ा सेर्ा प्रदार्कले सूर्ी अद्यार्धधक गिव प्रत्येक र्षव सम्बन्धन्धत सार्वजनिक निकार्मा निर्ेदि हदिु पिेछ।
(५) मौजुदा सूर्ी सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोक्रकए बमोसजम िुिेछ।
७.

खरिद कार्वको सजम्मेर्ािी : §(१) र्स ऐि बमोसजमको कार्वनर्धध पूिा गिी खरिद सम्बन्धी कार्व गिे, गिाउिे सजम्मेर्ािी सम्बन्धन्धत
सार्वजनिक निकार्को प्रमुखको िुिछ
े ।

*

पहिलो संशोधिद्वािा संशोधधत

†

पहिलो संशोधिद्वािा थप

‡

पहिलो संशोधिद्वािा थप

§

पहिलो संशोधिद्वािा थप

५

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ (पहिलो संशोधि समेत)

(२) सार्वजनिक निकार्ले उपदफा (१) बमोसजम खरिद सम्बन्धी कार्व गदा सार्वजनिक खरिद अिुगमि
कार्ालर्ले निधािण गिे को र्ोग्यता िएको ि खरिद कार्व सम्बन्धी िाि िएको र्ा तासलम प्राप्त गिे को कमवर्ािीबाट गिाउिु
पिेछ।

(३) सार्वजनिक निकार्ले देिार्को काम गिवको लागग *खरिद सम्बन्धी कार्वबोझ ि कार्व प्रकृनतको आधािमा छुट्टै
मिाशाखा, शाखा र्ा इकाईको स्थापिा गिी खरिद अधधकािी तोक्नु पिेछ : –

(क)

खरिद र्ोजिा तर्ाि गिे,

(ख)

सार्वजनिक खरिद अिुगमि कार्ालर्ले तर्ाि गिे को िमुिा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (स्ट्याण्डर्व
नर्क्रर्ङ्ग र्कुमेण्ट), िमूिा पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी कागजात ( स्ट्याण्डर्व क्रप्रक्वासलक्रफकेशि र्कुमेण्ट),
िमूिा खरिद सम्झौता सम्बन्धी कागजात (स्ट्याण्डर्व कन्टर् र्ाक्ट र्कुमेण्ट) मा †सामान्यतर्ा
साििूतरूपमा फिक िपिे गिी आर्श्यकता अिुसाि पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी कागजात, बोलपत्र
सम्बन्धी कागजात ि खरिद सम्झौता सम्बन्धी कागजात तर्ाि गिे,

(ग)

सार्वजनिक खरिद अिुगमि कार्ालर्ले तर्ाि गिे को िमुिा प्रस्तार् माग सम्बन्धी कागजात
(स्ट्याण्डर्व िे क्वेि फि प्रपोजल) मा ‡सामान्यतर्ा साििूतरूपमा फिक िपिे गिी आर्श्यकता
अिुसाि पिामशव सेर्ाको प्रस्तार् सम्बन्धी कागजात तर्ाि गिे,

(घ)

खरिद सम्बन्धी सूर्िा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशि गिे,

(ङ)

पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी कागजात, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात नर्तिण गिे र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्तार्
सम्बन्धी कागजात पिाउिे,

(र्)

पूर्व र्ोग्यताको प्रस्तार्, बोलपत्र र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्तार् प्राप्त गिे ि त्यसलाई सुिसक्षत तरिकाले
िाख्ने,

(छ)

पिव आएका पूर्व र्ोग्यताको प्रस्तार्, बोलपत्र र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्तार् मूल्याङ्किको लागग मूल्याङ्कि
सनमनतमा पेश गिे ि मूल्याहङ्कत बोलपत्र स्वीकृनतको लागग पेश गिे,

*

पहिलो संशोधिद्वािा संशोधधत

†

पहिलो संशोधिद्वािा संशोधधत

‡

पहिलो संशोधिद्वािा संशोधधत

(ज)

पूर्व र्ोग्यताको प्रस्तार्, बोलपत्र र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्तार् स्वीकृनतको सूर्िा हदिे,

(झ)

कार्व सम्पादि जमाित सलिे ि त्यसको पिीक्षण गिी सुिसक्षत तरिकाले िाख्ने,

(ञ)

खरिद गिे को मालसामाि, निमाण कार्व र्ा सेर्ाको गुणस्ति पिीक्षण गिे गिाउिे,

(ट)

सार्वजनिक खरिद अिुगमि कार्ालर्ले माग गिे को जािकािी ि कागजात उपलब्ध गिाउिे, ि

६

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ (पहिलो संशोधि समेत)

(ि)

तोक्रकएको अन्य कार्व गिे।

(४) उपदफा (३) बमोसजमको काम गदा र्ा गिाउँ दा *खरिद मिाशाखा, शाखा र्ा इकाईको सजम्मेर्ािी तोक्रकएको
अधधकािीले सम्बन्धन्धत सार्वजनिक निकार्को प्रमुखको स्वीकृनत सलई गिुव पिेछ।
(५) उपदफा (३) बमोसजम स्थापिा िएको खरिद मिाशाखा, शाखा र्ा इकाईको प्रमुखको काम, कतवव्य तथा

†

अधधकाि तोक्रकए बमोसजम िुिछ
े ।
(६) र्स ऐि बमोसजम गरिएको खरिद सम्झौताको कार्ान्वर्ि गिव गिाउि निर्नमत रूपमा सुपरिर्ेक्षण, अिुगमि
तथा गुणस्ति निर्न्त्रण गिी र्ा गिाई निधारित समर्मा कार्व सम्पन्न िुिे सुनिसितता गिुव सम्बन्धन्धत सार्वजनिक निकार्को
प्रमुखको कतवव्य िुिेछ।
८.

खरिद नर्धध छिौट गिुव पिे : (१) सार्वजनिक निकार्ले खरिद गदा तोक्रकए बमोसजमको अर्स्था ि खरिद मूल्यको आधािमा
देिार्को कुिै एक नर्धध अपिाई खरिद गिुव पिेछ।

(क)

मालसामाि, निमाण कार्व र्ा अन्य सेर्ा खरिद गिुपव दा : –

(१) अन्तिाक्रष्टरर् स्तिमा खुल्ला बोलपत्र आह्वाि गिी,
(२) िाक्रष्टरर् स्तिमा खुल्ला बोलपत्र आह्वाि गिी,
(३) ससलबन्दी दििाउपत्र आह्वाि गिी,
(४) सोझै खरिद गिी,
(५) उपिोिा सनमनत र्ा लािग्रािी समुदार्लाई सििागी गिाई,
(६) अमाितबाट,
(७) एकमुि दि नर्धधबाट,

‡

स्पष्टीकिण: र्स उपखण्डको प्रर्ोजिको लागग “एकमुि दि नर्धधबाट” िन्नाले प्रत्येक
इकाईको परिमाण ि लागत अिुमािको कुल अङ्किन्दा के कनत घटी र्ा बढी प्रनतशतमा काम
गिे िो सो कबोल गिी बोलपत्र पेस गिे नर्धध सम्झिु पछव ।
(८) उत्पादक र्ा अधधकृत नर्िेताद्वािा निधारित दिमा (क्याटलग सक्रपङ्ग) खरिद गिे नर्धधबाट,
स्पष्टीकिण: र्स उपखण्डको प्रर्ोजिको लागग “उत्पादक र्ा अधधकृत नर्िेताद्वािा निधारित
दिमा (क्याटलग सक्रपङ्ग) खरिद गिे नर्धधबाट” िन्नाले कुिै मालसामाि निमाण गिे कम्पिीले
उत्पादिको नर्शेषता, गुणस्ति ि सुनर्धाका आधािमा तर् गिे को नबिी मूल्य सम्बन्धन्धत

*

पहिलो संशोधिद्वािा संशोधधत

†

पहिलो संशोधिद्वािा थप

‡

पहिलो संशोधिद्वािा थप

७

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ (पहिलो संशोधि समेत)

कम्पिीको र्ेबसाइट र्ा कागजात (ब्रोसि) मा सार्वजनिक गिे पचछ समाि स्तिको मालसामाि
उत्पादि गिे कम्पिीले तोकेको मूल्यमा प्रनतस्पधा गिाई खरिद गरििे नर्धध सम्झिु पछव ।
(९) सीनमत बोलपत्रदाताले िाग सलिे (सलनमटेर् टेण्डरिङ्ग) खरिद नर्धधबाट,
स्पष्टीकिण: र्स उपखण्डको प्रर्ोजिको लागग “सीनमत बोलपत्रदाताले िाग सलिे (सलनमटेर्
टेण्डरिङ्ग) खरिद नर्धधबाट” िन्नाले कुिै मालसामाि, निमाण कार्व र्ा सेर्ा खरिदमा सीनमत
उत्पादक, आपूनतिकता र्ा सेर्ा प्रदार्क मात्र िएमा त्यस्तो उत्पादक, आपूनतिकता र्ा सेर्ा
प्रदार्क बीर् मात्र प्रनतस्पधा गिाई गरििे खरिद नर्धध सम्झिु पछव ।
(१०) िर्ाँ सलिे पुिािो हदिे (बाई ब्याक मेथर्) खरिद नर्धधबाट,
स्पष्टीकिण: र्स उपखण्डको प्रर्ोजिको लागग “िर्ाँ सलिे पुिािो हदिे (बाई ब्याक मेथर्) खरिद
नर्धधबाट” िन्नाले निसित समर् पचछ औचर्त्यिीि िुिे र्ा जिस्वास्थ्य र्ा र्ातार्िणको दृक्रष्टले
सललाम गिव र्ा िण्डािण गिी िाख्न िनमल्िे र्ा प्रर्ोग गिव ििुिे अर्स्थाका मालसामाि र्ा
मेससििी औजाि तोक्रकए बमोसजम मूल्याङ्कि िगिी सम्बन्धन्धत उत्पादक र्ा आपूनतिकतालाई
क्रफता हदई िर्ाँ सलिे नर्धध सम्झिु पछव ।

(ख) पिामशव सेर्ा खरिद गिुव पदा : –
(१) प्रनतस्पधात्मक प्रस्तार् माग गिी,
(२) सोझै र्ाताबाट।
(२) र्ो ऐि ि र्स ऐि अन्तगवत बिेको निर्म बमोसजम खरिद गदा प्रनतस्पधा सीनमत िुिे गिी टु िा-टु िा पािी खरिद
गिुव िुँदैि।
*

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (७), (८), (९) ि (१०) बमोसजमका खरिद नर्धध सम्बन्धी व्यर्स्था

तोक्रकए बमोसजम िुिेछ।
९.

खुल्ला रूपमा बोलपत्र आह्वाि गिी खरिद गिुव पिे : र्स ऐिमा अन्यथा व्यर्स्था गरिएकोमा बािेक सार्वजनिक निकार्ले कुिै
खरिद गिुव पदा सिर् िएसम्म खुल्ला रूपमा बोलपत्र आह्वाि गिी गिुव पिेछ ि र्ोग्य बोलपत्रदातालाई त्यस्तो खरिद
प्रक्रिर्ामा सििागी िुि नर्िा िेदिार् समाि अर्सि प्रदाि गिुव पिेछ।

१०.

बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताको र्ोग्यता : (१) बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताले खरिद सम्झौता प्राप्त गिव देिार् बमोसजमको
र्ोग्यता पूिा गिे को िुिु पिेछ : –

(क)

बोलपत्रदाताले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लल्लखखत र्ोग्यताका आधाि र्ा खरिदको लागग पूर्व
र्ोग्यता निधािणको कािबािी र्लाइएकोमा पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी कागजातमा उल्लल्लखखत
र्ोग्यताका आधाि, ि

*
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(ख) प्रस्तार्दाताले प्रस्तार् सम्बन्धी कागजातमा उल्लल्लखखत र्ोग्यताका आधाि।
(२) उपदफा (१) बमोसजम बोलपत्र सम्बन्धी कागजात र्ा प्रस्तार् सम्बन्धी कागजातमा र्ोग्यताका आधाि उल्लेख
गदा पेशागत ि प्रानर्धधक र्ोग्यता, उपकिणको उपलब्धता, नर्गतको कार्व सम्पादि, नबिीपचछको सेर्ाको व्यर्स्था, जगेर्ा
पाटवपज
ू ाको उपलब्धता, कािुिी सक्षमता, नर्त्तीर् स्रोत ि अर्स्था, पेशागत कसूि गिे बापतको सजार् ि र्स्तै अन्य आधाििरू
उल्लेख गिव सक्रकिेछ।

(३) उपदफा (२) बमोसजम आधाि उल्लेख गदा कुिै खास र्गवका निमाण व्यर्सार्ी, आपूनतिकता, पिामशवदाता र्ा
सेर्ा प्रदार्कले मात्र िाग सलि पाउिे र्ा कुिै खास र्गवका निमाण व्यर्सार्ी, आपूनतिकता, पिामशवदाता र्ा सेर्ा प्रदार्कले
िाग सलि िपाउिे व्यर्स्था गिव सक्रकिे छै ि।

(४) बोलपत्र, पूर्व र्ोग्यताको प्रस्तार् ि पिामशव सेर्ाको प्रस्तार् मूल्याङ्कि गदा िमशः बोलपत्र सम्बन्धी कागजात,
पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी कागजात ि प्रस्तार् माग सम्बन्धी कागजातमा उल्लल्लखखत आधाि बमोसजम मात्र मूल्याङ्कि गिुव पिेछ ि
त्यस्ता आधाििरू कुिै िेदिार् नर्िा सबै बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातालाई समाि रूपले लागू िुिेछि्।
*

(५) र्स दफामा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेखखएको िए तापनि र्ोग्यता आर्श्यक पिे ििी सार्वजनिक निकार्बाट

निसित गरिएका निमाण कार्वमा बािेक दुई किोर् रुपैर्ाँसम्मको लागत अिुमाि िन्दा कम लागत अिुमाि िएको निमाण
कार्वको खरिदमा र्ोग्यता निधािण गरििे छै ि।

(६) बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताले पेश गिे को र्ोग्यता सम्बन्धी नर्र्िण तथ्यगत रूपमा झुट्टा र्ा साििूतरूपमा
अपूिो िएको पाइएमा सार्वजनिक निकार्ले कुिै पनि समर्मा त्यस्तो बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातालाई अर्ोग्य िििाउि
सक्नेछ।
ति सािानतिा त्रुक्रट िएको अर्स्थामा सम्बन्धन्धत बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताबाट सो सम्बन्धी जािकािी माग गिी सच्याउि
सक्रकिेछ।
परिच्छे द – ३
बोलपत्र सम्बन्धी व्यर्स्था
११.

बोलपत्रका प्रक्रिर्ा ि र्िण : (१) बोलपत्रद्वािा खरिद गिुव पदा देिार् बमोसजमको प्रक्रिर्ा अपिाई बोलपत्र आह्वाि गिव सक्रकिेछ:

–
(क)

पूर्व र्ोग्यता निधािण गिी खुल्ला रूपमा बोलपत्र आह्वाि गिे,

(ख) पूर्व र्ोग्यता निधािण िगिी खुल्ला रूपमा बोलपत्र आह्वाि गिे।
(२) खुल्ला रूपमा आह्वाि गरििे बोलपत्र एक र्ा दुई र्िणमा आह्वाि गिव सक्रकिेछ।
(३) दफा २८ को उपदफा (१) मा उल्लल्लखखत अर्स्थामा बोलपत्र आह्वाि गिुव पदा दुई र्िणमा आह्वाि गिव सक्रकिेछ।

*
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१२

पूर्व र्ोग्यता निधािण गिुव पिे : (१) सार्वजनिक खरिद अिुगमि कार्ालर्ले समर् समर्मा िू ला ि जक्रटल ििी निधािण गिे को
निमाण कार्व गिव र्ा औद्योगगक प्लाण्ट जस्ता उच्च मूल्यका मालसामाि खरिद गिव र्ा र्ोग्य बोलपत्रदाताको पहिर्ाि गिव
सार्वजनिक निकार्ले बोलपत्र आह्वाि गिुव अगघ पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी कागजात तर्ाि गिी पूर्व र्ोग्यता निधािणको लागग
प्रस्तार् पेश गिव सार्वजनिक रूपमा आह्वाि गिुव पिेछ।

(२) सार्वजनिक निकार्ले उचर्त िािेमा अन्य खरिदको लागग समेत पूर्व र्ोग्यता निधािण गिव सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) र्ा (२) बमोसजमको पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी कागजातमा पूर्व र्ोग्यताको लागग आर्श्यक पिे
र्ोग्यताका आधाि, प्रस्तार् तर्ाि गिे ि पेश गिे तरिका उल्लेख गिुव पिेछ।

(४) उपदफा (१) र्ा (२) बमोसजमको प्रस्तार् पेश गिव आर्श्यक पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी कागजात माग गिे सबै
व्यगि, फमव, कम्पिी, संस्थालाई सार्वजनिक निकार्ले त्यस्तो कागजात तोक्रकए बमोसजम हदिु पिेछ।

(५) र्ोग्य आर्ेदकको छिौट उपदफा (३) मा उल्लल्लखखत र्ोग्यताको आधािमा गिुव पिेछ। र्सिी छिौट िएका
आर्ेदकको सूर्ी सार्वजनिक निकार्ले सार्वजनिक रूपमा प्रकाशि गिी सबै आर्ेदकलाई पिाउिु पिेछ।

(६) उपदफा (५) बमोसजमको सूर्िा हदएको तीस हदिधित्र पूर्व र्ोग्यताको प्रस्तार् अस्वीकृत िएको कुिै
आर्ेदकले निजको प्रस्तार् अस्वीकृत िएको कािणको जािकािी माग गिे मा निजलाई सम्बन्धन्धत सार्वजनिक निकार्ले
त्यस्तो जािकािी हदिु पिेछ।

(७) पूर्व र्ोग्यताका सतव तथा सोको निधािण सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोक्रकए बमोसजम िुिेछ।
१३.

बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तर्ाि गिुव पिे : (१) सार्वजनिक निकार्ले बोलपत्र आह्वाि गिुव अगघ बोलपत्र सम्बन्धी कागजात
तर्ाि गिुव पिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोसजमको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा देिार्का कुिािरू उल्लेख गिुव पिेछ: –
(क)

खरिदको प्रकृनत, खरिद गिव लाग्ने समर्ार्धध तथा सोको प्रानर्धधक स्पेससक्रफकेशि,

(ख)

पूर्व र्ोग्यता निधािण िगिी बोलपत्र आह्वाि िएको िए बोलपत्रदाताको दफा १० बमोसजमको
र्ोग्यताका आधाििरू,

(ग)

स्थलगत नििीक्षण गिुव पिे व्यर्स्था िए सो सम्बन्धी जािकािी,

(घ)

बोलपत्र पेश गिुव अगघ कुिै बैिक गिुव पिे िए त्यस्तो बैिक सम्बन्धी जािकािी,

(ङ)

बोलपत्र तर्ाि गिे ि पेश गिे निदेशि, बोलपत्र पेश गिे स्थाि, बोलपत्र पेश गिे अन्धन्तम नमनत ि समर्
तथा बोलपत्र खोल्िे नमनत, समर् ि स्थाि,

(र्)

मूल्यको संिर्िा (कम्पोिेण्ट अफ प्राइस), बोलअङ्कको लागग उल्लेख गिव सक्रकिे मुद्रा र्ा मुद्रािरू,
बोलपत्र तुलिा गिव प्रर्ोग गरििे मुद्रा ि सम्बर्द् नर्निमर् दिको आधाि ि सोको नमनत,

(छ)

बोलपत्र मूल्याङ्कि ि बोलपत्रदाताको छिौट गिे आधाि ि तरिका,
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(ज)

स्वदेशी मालसामाि ि स्थािीर् निमाण व्यर्सार्ीलाई प्राथनमकता हदइिे िए सो सम्बन्धी व्यर्स्था,

(झ)

मालसामाि र्ा निमाण कार्वको छुट्टाछुट्टै समूि ि प्याकेज बिाई खरिद गिुव पिे िएमा त्यस्तो समूि ि
प्याकेज ि सोको मूल्याङ्कि गिे तरिका,

(ञ)

प्रानर्धधक स्पेससक्रफकेशिको नर्कल्पको प्रस्तार् समेत माग गरिएको अर्स्थामा त्यस्तो नर्कल्प
मूल्याङ्कि गिे तरिका,

(ट)

खरिद गरििे मालसामाि, निमाण कार्व र्ा सेर्ाको कुिै अंशको लागग मात्र पनि बोलपत्र पेश गिव
पाइिे िए त्यस्तो अंश र्ा अंशिरूको नर्र्िण,

(ि)

बोलपत्र मान्य िुिे अर्धध,

(र्)

बोलपत्र, कार्वसम्पादि र्ा अन्य आर्श्यक कुिाको लागग हदिु पिे जमाितको िकम, क्रकससम, मान्य
ढाँर्ा ि मान्य अर्धध (िेसलक्रर्टी क्रपरिर्र्),

(ढ)

बोलपत्र जमाित माग िएकोमा सो जमाितको अर्धध बोलपत्र मान्य िुिे अर्धधिन्दा तीस हदि बढी
अर्धधको िुिु पिे व्यिोिा,

*

(ढ१) बोलपत्रदाताले लागत अिुमाि िन्दा पन्ध्र प्रनतशतसम्म कम अङ्क कबोल गिे मा कबोल अङ्कको पाँर्
प्रनतशत ि लागत अिुमािको पन्ध्र प्रनतशत िन्दा बढी घटेि कबोल गिे को अर्स्थामा पन्ध्र प्रनतशत
िन्दा जनत िकमले घटी कबोल गिे को छ सोको पर्ास प्रनतशतले िुि आउिे िकम कबोल अङ्कको
पाँर् प्रनतशतमा थप गिी कार्वसम्पादि जमाित िाख्नु पिे कुिा,

(ढ२) बोलपत्रदाताले कुिै सार्वजनिक निकार्मा बोलपत्र हदँदा र्ा सम्झौता गदा पेस गिे को आधथिक ि
प्रानर्धधक नर्र्िण,
(ढ३) बोलपत्रदाताले कुिै सार्वजनिक निकार्सँग सम्झौता गिी कुिै कार्व प्रािि गिे को िए त्यस्तो
निकार्, कामको नर्र्िण, सम्झौताको िकम ि कार्व प्रगनतको नर्र्िण,
(ढ४) खण्ड (ढ३) बमोसजम कार्व प्रािि गिे को अर्स्थामा दफा ७ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) मा
उल्लल्लखखत कागजातमा उल्लेख िए बमोसजम कुिै सार्वजनिक निकार्मा प्रर्ोगमा ििेको
बोलपत्रदाताको प्रानर्धधक क्षमता त्यस्तो निकार्लाई आर्श्यक पिे िदसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाताको
प्रानर्धधक क्षमता थप कार्वको लागग गणिा ििुिे कुिा,

(ण)

दफा ५२ बमोसजमको खरिद सम्झौताका सतविरू ि सो सम्झौता लागू िुिे तरिका,

(त)

स्वाथव बाखझिे (कन्फ्लीक्ट अफ इन्टर ेष्ट) िएमा बोलपत्र उपि कािबािी ििुिे र्ा जालसाजी र्ा भ्रष्टार्ाि
गिे मा िुिे कािुिी कािबािी सम्बन्धी जािकािी,

*

पहिलो संशोधिद्वािा थप
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(थ)

सार्वजनिक निकार्ले बोलपत्र सम्बन्धी कािबािी गदा गिे को त्रुक्रट र्ा निणवर् नर्रुर्द् पुििार्लोकिका
लागग बोलपत्रदाताले निर्ेदि हदि सक्ने व्यर्स्था,

(द)

प्रानर्धधक क्षमतालाई प्रमाद्धणत गिे कागजात तथा आधथिक प्रस्तार् (बोल अङ्क) एउटै खाममा पेश गिुव
पिे व्यिोिा, ि

(ध)

सार्वजनिक खरिद अिुगमि कार्ालर्ले पूर्व र्ोग्यता र्ा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गिुव
पिे ििी निधािण गिे का नर्षर्िरू।

(३) बोलपत्र आह्वािको सूर्िा बमोसजम बोलपत्र सम्बन्धी कागजात माग गिे व्यगि, फमव, संस्था र्ा कम्पिीलाई
ि खरिद कािबािीमा िाग सलि पूर्व र्ोग्यता आर्श्यक पिे िएमा पूर्व र्ोग्यता िाससल गिी त्यस्तो कागजात माग गिे व्यगि,
फमव, संस्था र्ा कम्पिीलाई सार्वजनिक निकार्ले तोक्रकए बमोसजमको दस्तुि सलई बोलपत्र सम्बन्धी कागजात उपलब्ध गिाउिु
पिेछ।
१४.

बोलपत्र आह्वाि : (१) बोलपत्र र्ा पूर्व र्ोग्यता निधािणको प्रस्तार् आह्वािको सूर्िा िाक्रष्टरर् स्तिको दैनिक समार्ािपत्रमा
प्रकाशि गिुव पिेछ ि अन्तिाक्रष्टरर् स्तिको बोलपत्रको िकमा अन्तिाक्रष्टरर् सञ्चाि माध्यममा समेत प्रकाशि गिव सक्रकिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोसजमको सूर्िा केन्द्रीर् स्तिको सार्वजनिक निकार्को िकमा सो निकार् र्ा सार्वजनिक
खरिद अिुगमि कार्ालर्को र्ेबसाइटमा िाख्नु पिेछ ि सजल्ला स्तिीर् सार्वजनिक निकार्को िकमा त्यस्तो सूर्िा सो
निकार् र्ा सार्वजनिक खरिद अिुगमि कार्ालर्को र्ेबसाइटमा िाख्न सक्रकिेछ।

(३) बोलपत्र र्ा पूर्व र्ोग्यताको प्रस्तार् आह्वािको सूर्िामा देिार्का कुिािरू खुलाउिु पिेछ: –
(क)

बोलपत्र आह्वाि गिे सार्वजनिक निकार्को िाम ि िे गािा,

(ख)

खरिद कार्वको प्रकृनत ि समर् सीमा, मालसामाि आपूनति गिुव पिे, सेर्ा प्रदाि गिुव पिे र्ा निमाण
कार्व गिुव पिे स्थाि,

(ग)

बोलपत्र जमाित आर्श्यक पिे िए सोको िकम ि मान्य अर्धध,

(घ)

बोलपत्र जमाित आर्श्यक पिे िए बोलपत्रको मान्य िुिे अर्धध,

(ङ)

बोलपत्र सम्बन्धी कागजात र्ा पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी कागजात पाइिे स्थाि, प्राप्त गिे तरिका ि सो
बापत लाग्ने दस्तुि,

(र्)

बोलपत्र र्ा पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी प्रस्तार् पेश गिे र्ा पिाउिे स्थाि, तरिका, अन्धन्तम नमनत ि समर्,

(छ)

बोलपत्र र्ा पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी प्रस्तार् खोल्िे नमनत, समर्, स्थाि ि बोलपत्र खोल्िे समर्मा
बोलपत्रदाता र्ा निजको अधधकाि प्राप्त प्रनतनिधधलाई आमन्त्रण गिे कुिा, ि

(ज)

तोक्रकए बमोसजमका अन्य कुिािरू।
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(४) उपदफा (१) बमोसजमको सूर्िा प्रकाशि गदा िाक्रष्टरर् स्तिको बोलपत्र र्ा पूर्व र्ोग्यता निधािणको प्रस्तार्
आह्वािको सूर्िाको िकमा कम्तीमा तीस हदि ि अन्तिाक्रष्टरर् स्तिको बोलपत्र र्ा पूर्व र्ोग्यता निधािणको प्रस्तार् आह्वािको
सूर्िाको िकमा कम्तीमा पैँतालीस हदिको अर्धध हदिु पिेछ।
*

(४क) दफा २६ को उपदफा (५) बमोसजमको अर्स्थामा बािेक उपदफा (४) बमोसजम बोलपत्र र्ा पूर्व र्ोग्यता

सम्बन्धी प्रस्तार् पेस गिव हदइएको अर्धधधित्र कुिै बोलपत्र र्ा पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी प्रस्तार् िपिे मा र्ा पिे पनि साििूतरूपमा
प्रिार्ग्रािी ििई पुिः बोलपत्र र्ा पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी प्रस्तार् आह्वाि गिुव पिे मा सार्वजनिक निकार्ले आर्श्यकता अिुसाि
िाक्रष्टरर् स्तिको बोलपत्र र्ा पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी प्रस्तार्को िकमा कम्तीमा पन्ध्र हदि ि अन्तििाक्रष्टरर् स्तिको बोलपत्र र्ा पूर्व
र्ोग्यता सम्बन्धी प्रस्तार्को िकमा कम्तीमा एक्काइस हदिको समर्ार्धध हदई पुिः बोलपत्र र्ा पूर्व र्ोग्यता निधािण प्रस्तार्
आह्वाि गिव सक्नेछ।
(४ख) उपदफा (४क) बमोसजम हदइएको अर्धधधित्र पनि कुिै बोलपत्र र्ा पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी प्रस्तार् िपिे मा र्ा
पिे पनि साििूतरूपमा प्रिार्ग्रािी ििएमा ि तत्काल खरिद िगिे सार्वजनिक निकार्लाई िािी िोक्सािी िुिे र्ा सो
निकार्को कुिै काम िोक्रकिे िएमा सार्वजनिक निकार्ले त्यसको औचर्त्य खुलाई िाक्रष्टरर् स्तिको बोलपत्र र्ा पूर्व र्ोग्यता
सम्बन्धी प्रस्तार्को िकमा एक ति माधथको अधधकािीको स्वीकृनत सलई सात हदिसम्मको अर्धध हदई पुिः बोलपत्र आह्वाि
गिी र्ा दफा ८ बमोसजम कुिै खरिद नर्धध छिौट गिी सोिी प्रक्रिर्ा अिुरूप खरिद गिव सक्नेछ।

(५) उपदफा (३) को खण्ड (ङ) बमोसजम बोलपत्र सम्बन्धी कागजात र्ा पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी कागजात पाइिे
स्थाि खुलाउँ दा दुई र्ा दुईिन्दा बढी सार्वजनिक निकार्मा त्यस्तो कागजात पाइिे व्यर्स्था गिुव पिेछ।

(६) उपदफा (३) को खण्ड (र्) बमोसजम बोलपत्र र्ा पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी प्रस्तार् पेश गिे र्ा पिाउिे स्थाि
खुलाउँ दा एउटै सार्वजनिक निकार्मा मात्र पेश गिे र्ा पिाउिे व्यर्स्था गिुव पिेछ।

(७) उपदफा (६) बमोसजम बोलपत्र र्ा पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी प्रस्तार् पेश गिव र्ा पिाउिको लागग कुिै सार्वजनिक
निकार्, बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताले सुिक्षा माग गिे मा सम्बन्धन्धत सजल्ला प्रशासि कार्ालर्ले अनिर्ार्व रूपमा सुिक्षाको
व्यर्स्था तुरुन्त नमलाई हदिु पिेछ।

(८) सार्वजनिक निकार्ले अन्तिाक्रष्टरर् स्तिको बोलपत्र माफवत गिे खरिदमा िेपाली उद्यमी तथा व्यर्सार्ीलाई
तोक्रकए बमोसजम घिे लु प्राथनमकता (र्ोमेन्धिक प्रेफिे न्स) हदि सक्नेछ ि र्सिी घिे लु प्राथनमकता हदिे िएमा सो कुिा बोलपत्र
आह्वािको सूर्िा ि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गिुव पिेछ।
ति िाक्रष्टरर् स्तिको बोलपत्रको माध्यमबाट िुिे निमाण कार्वको खरिदमा तोक्रकएको लागत अिुमािसम्म स्वदेशी बोलपत्रदाता

†

बीर् मात्र प्रनतस्पधा गिाई खरिद गिव सक्रकिेछ।
(९) नर्देशी बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गदा िेपाल िाज्यमा आफ्िो कुिै एजेण्ट निर्ुि गिे र्ा िगिे को कुिा
खुलाउिु पिेछ।

*

पहिलो संशोधिद्वािा थप

†

पहिलो संशोधिद्वािा संशोधधत
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(१०) उपदफा (९) बमोसजम एजेन्ट निर्ुि गिे को िए बोलपत्र पेश गदा एजेन्टको सम्बन्धमा तोक्रकए बमोसजमको
नर्र्िण समेत उल्लेख गिुव पिेछ।

(११) र्स दफामा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेखखएको िए तापनि सार्वजनिक निमाण कार्व खरिदको िकमा नर्देशी
बोलपत्रदाताले स्वदेशी निमाण व्यर्सार्ीसँग संर्ुि उपिम गिे मा त्यस्तो नर्देशी बोलपत्रदातालाई प्राथनमकता हदि
सक्रकिेछ।
१५.

अन्तिाक्रष्टरर् स्तिको बोलपत्र : (१) र्स ऐि बमोसजम बोलपत्र आह्वाि गदा देिार्का अर्स्थामा अन्तिाक्रष्टरर् स्तिको बोलपत्र
आह्वाि गिुव पिेछ: –

(क)

सार्वजनिक निकार्को माग अिुरूपको मालसामाि र्ा निमाण कार्व प्रनतस्पधात्मक मूल्यमा िेपाल
िाज्यधित्रका एकिन्दा बढी निमाण व्यर्सार्ी र्ा आपूनतिकताबाट प्राप्त ििुिे िएमा,

(ख)

मालसामाि, निमाण कार्व र्ा अन्य सेर्ा खरिदका लागग िाक्रष्टरर् स्तिमा बोलपत्र आह्वाि गदा कुिै
बोलपत्र िपिी नर्देशबाट प्राप्त गिुव पिे िएमा,

(ग)

दातृ पक्षसँग िएको सम्झौता बमोसजम र्ैदेसशक सिार्ता स्रोतबाट नर्देशी मालसामाि र्ा निमाण
कार्व खरिद गिुव पिे िएमा,

(घ)

नर्शेष तथा जक्रटल क्रकससमको मालसामाि र्ा निमाण कार्व िएकोले अन्तिाक्रष्टरर् स्तिको बोलपत्रबाट
खरिद गिुव पिे ििी सार्वजनिक निकार्ले प्रमाद्धणत गिे कोमा।

(२) र्स दफा बमोसजमको अन्तिाक्रष्टरर् स्तिको बोलपत्र आह्वािको सूर्िा अङ्ग्ग्रेजी िाषामा प्रकाशि गिुव पिेछ ि
बोलपत्र र्ा पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी सबै कागजात अङ्ग्ग्रेजी िाषामा उपलब्ध गिाउिु पिेछ।

(३) उपदफा (२) बमोसजमको सूर्िा दफा १४ को उपदफा (२) बमोसजमको र्ेबसाइटमा िाख्नु पिेछ।
१६.

बोलपत्र र्ा पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी कागजातमा िएको द्नर्नर्धा बािे को जािकािी : (१) बोलपत्र सम्बन्धी कागजात र्ा पूर्व
र्ोग्यता सम्बन्धी कागजातमा उल्लल्लखखत कुिै कुिामा हद्वनर्धा िई सो सम्बन्धमा स्पष्ट गिव त्यस्ता कागजातमा उल्लेख िएको
समर्ार्धधधित्र कुिै बोलपत्रदाताले अिुिोध गिे मा सार्वजनिक निकार्ले बोलपत्र पेश गिे र्ा पूर्व र्ोग्यताको प्रस्तार् पेश गिे
अन्धन्तम म्याद समाप्त िुिु अगार्ै त्यस्तो कुिाको जािकािी सबै बोलपत्रदातालाई हदिु पिेछ।

(२) सार्वजनिक निकार्ले उपदफा (१) बमोसजमको जािकािी ि बोलपत्र सम्बन्धी कागजात र्ा पूर्व र्ोग्यता
सम्बन्धी कागजातमा कुिै िेिफेि गिे को िए त्यस्तो िेिफेि सम्बन्धी जािकािी खरिद कािबािीमा सििागी िएका सबै
बोलपत्रदातालाई निजले बोलपत्र पेश गदा र्ा पूर्व र्ोग्यताको प्रस्तार् तर्ाि गदा त्यस्तो िेिफेि उपि समेत नर्र्ाि गिव समर्
पाउिे गिी हदिु पिेछ।

(३) उपदफा (२) बमोसजमको कार्वको लागग बोलपत्रदातालाई थप समर् हदि आर्श्यक िएमा सार्वजनिक
निकार्ले बोलपत्र र्ा पूर्व र्ोग्यता निधािणको प्रस्तार् पेश गिे अन्धन्तम अर्धध बढाउि सक्नेछ।

१४
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१७.

बोलपत्र र्ा पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी प्रस्तार् पेश गिे अन्धन्तम अर्धध : सार्वजनिक निकार्ले बोलपत्र र्ा पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी
प्रस्तार् पेश गिे अन्धन्तम नमनत ि समर् निधािण गदा दफा १४ को *उपदफा (४), (४क) र्ा (४ख) बमोसजमको अर्धधमा िघट्िे
गिी ि त्यस्तो बोलपत्र र्ा प्रस्तार् तर्ाि गिव र्ा पेश गिव बोलपत्रदाताले पर्ाप्त समर् पाउिे गिी निधािण गिुव पिेछ।

१८.

बोलपत्र पेश गिे तरिका : (१) बोलपत्र निधारित ढाँर्ामा, बोलपत्रदाता र्ा निजको अधधकृत प्रनतनिधधले िीतपूर्वक सिीछाप
तथा ससलबन्दी गिी बोलपत्रदाता आफैले र्ा आफ्िो प्रनतनिधध माफवत र्ा िुलाक र्ा कुरिर्ि माफवत बोलपत्र पेश गिुव पिे
स्थािमा बोलपत्र पेश गिे अन्धन्तम नमनत ि समर्धित्रै पेश गिुव पिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोसजमको अर्धध िाघी प्राप्त िएका बोलपत्रिरु उपि कुिै कािबािी िुिे छै ि ि त्यस्ता
बोलपत्रिरू िखोली सम्बन्धन्धत बोलपत्रदातालाई क्रफता गरििेछ।
(३) उपदफा (१) ि (२) मा जुिसुकै कुिा लेखखएको िए तापनि नर्द्युतीर् सञ्चािको माध्यम प्रर्ोग गिी गरििे

†

खरिदको लागग बोलपत्र पेश गिे तरिका सार्वजनिक खरिद अिुगमि कार्ालर्बाट स्वीकृत नर्द्युतीर् खरिद प्रणाली बमोसजम
िुिेछ।
१९.

बोलपत्र क्रफता तथा संशोधि : ‡(१) नर्द्युतीर् सञ्चाि माध्यमबाट बोलपत्र पेस गरििे बािेक कुिै बोलपत्रदाताले आफूले पेस
गिे को बोलपत्र क्रफता सलि र्ा संशोधि गिव र्ािेमा बोलपत्र पेस गिव तोक्रकएको अन्धन्तम समर् समाप्त िुिुिन्दा र्ौबीस घण्टा
अगार्ै ससलबन्दी निर्ेदि हदिु पिेछ।

(२) बोलपत्र क्रफता सलिे र्ा संशोधि गिे सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोक्रकए बमोसजम िुिछ
े ।
२०.

बोलपत्र मान्य िु िे अर्धध : (१) बोलपत्र मान्य िुिे अर्धध बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख िए बमोसजम िुिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोसजमको अर्धधको गणिा बोलपत्र पेश गिे अन्धन्तम नमनतबाट प्रािि िुिेछ।
(३) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुिा लेखखएको िए तापनि सार्वजनिक निकार्ले बोलपत्र खोलेपचछ बोलपत्र मान्य
िुिे अर्धध बढाउिु पिे िएमा सोको कािण खुलाई आर्श्यकतािुसाि बोलपत्र मान्य िुिे अर्धध बढाउि सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोसजम बोलपत्र मान्य िुिे अर्धध बढाउँ दा सम्बन्धन्धत बोलपत्रदाताको मन्जुिी सलिु पिेछ।
(५) उपदफा (४) बमोसजमको बोलपत्र मान्य िुिे अर्धध बढाउि मन्जुि गिे बोलपत्रदाताले बोलपत्र जमाितको
अर्धध बोलपत्र मान्य िुिे अर्धध बढाए जधत्तकै अर्धध बढाउिु पिेछ।

(६) उपदफा (४) बमोसजम मन्जुिी िहदिे बोलपत्रदाताको जमाित क्रफता गिुव पिेछ।
२१.

बोलपत्र जमाित : (१) बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ तोक्रकए बमोसजम जमाित पेश गिुव पिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोसजम पेश गिे को जमाित देिार्को अर्स्थामा जफत िुिेछ: –

*

पहिलो संशोधिद्वािा संशोधधत

†

पहिलो संशोधिद्वािा थप

‡

पहिलो संशोधिद्वािा संशोधधत
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*

(क) दफा १९ को उपदफा (१) मा उल्लल्लखखत अर्धध पचछ बोलपत्रदाताले बोलपत्र संशोधि र्ा क्रफता माग
गिे मा,

(ख)

बोलपत्रमा देखखएको अङ्कगद्धणतीर् त्रुक्रट सच्याइएको कुिा बोलपत्रदाताले स्वीकाि िगिे मा,

(ग)

छिौट िएको बोलपत्रदाताले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लल्लखखत शतव बमोसजम खरिद सम्झौता
िगिे मा,

(घ)

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लल्लखखत कार्वसम्पादि जमाित बोलपत्रदाताले खरिद सम्झौता गिे
म्यादधित्र हदि िसकेमा,

(ङ)

सार्वजनिक निकार्ले बोलपत्र पिीक्षणको ससलससलामा दफा २३ को उपदफा (४) बमोसजम माग
गिे को कुिै जािकािी हदँदा बोलपत्रदाताले बोलपत्रको मूल्य र्ा साििूत कुिा परिर्तवि गिे मा,

(र्)

दफा ६२ बमोसजमको आर्िण नर्पिीत काम गिे मा।

(३) दफा ५२ बमोसजमको खरिद सम्झौता सम्पन्न िएपचछ त्यस्तो खरिद सम्झौता गिे बोलपत्रदाता तथा उपदफा
(२) बमोसजम जमाित जफत गिुव िपिे बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमाित सार्वजनिक निकार्ले क्रफता गिुव पिेछ।
२२.

बोलपत्र खोल्िे : बोलपत्र पेश गिे अन्धन्तम नमनत ि समर् समाप्त िएको लगत्तै सोिी हदि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा
उल्लल्लखखत समर् ि स्थािमा सार्वजनिक निकार्ले तोक्रकए बमोसजम बोलपत्र खोल्िु पिेछ।

२३.

बोलपत्र पिीक्षण : (१) सार्वजनिक निकार्ले दफा २२ बमोसजम खोलेको बोलपत्र मूल्याङ्कि सनमनतमा पेश गिुव पिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोसजम पेश िएको बोलपत्र मूल्याङ्कि गिुव अगघ सो सनमनतले देिार्का कुिािरू निक्योल गिव
बोलपत्रको पिीक्षण गिुव पिेछ: –

(क)

बोलपत्रदाता बोलपत्र पेश गिव कािुि बमोसजम र्ोग्य िएको पुस्ट्याई गिे कागजातिरू पेश िए र्ा
ििएको,

(ख)

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदातालाई हदइएको निदेशि अिुरूप बोलपत्र पूणव िए र्ा
ििएको ि बोलपत्रदाता र्ा निजको अधधकाि प्राप्त प्रनतनिधधको सिीछाप िए र्ा ििएको,

(ग)

बोलपत्र साथ जमाित पेश गिुव पिे िए बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख िए बमोसजमको
क्रकससम, अर्धध ि िकमको जमाित संलग्न िए र्ा ििएको,

(घ)

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लल्लखखत प्रानर्धधक स्पेससक्रफकेशि ि सोिी कागजातमा संलग्न
खरिद सम्झौताका शतव अिुरूप बोलपत्र साििूतरूपमा प्रिार्ग्रािी िए र्ा ििएको।

*

पहिलो संशोधिद्वािा संशोधधत
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(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोसजम बोलपत्रको पूणवताको पिीक्षण गदा देिार्का कुिािरू पिीक्षण गिुव पिेछ:
–
(क)

बोलपत्रदाताको अधधकाि प्राप्त प्रनतनिधध र्ा स्थािीर् एजेन्टलाई हदएको अख्तिर्ाििामाको
कागजात पेश िए र्ा ििएको,

(ख)

संर्ुि उपिम सम्बन्धी सम्झौता आर्श्यक िए सो पेश िए र्ा ििएको,

(ग)

बोलपत्रदाताको ि निजले उल्लेख गिे को मालसामािको ग्राह्यता (ईसलसजनर्सलक्रट) प्रमाद्धणत गिे
कागजात पेश िए र्ा ििएको,

(घ)

बोलपत्रदाताको र्ोग्यता सम्बन्धी आर्श्यक कागजात पेश िए र्ा ििएको,

(ङ)

बोलपत्र सम्बन्धी कागजात बमोसजम दि नर्श्लेषण पेश गिुव पिे िए त्यस्तो दि नर्श्लेषण पेश िए र्ा
ििएको,

(र्)

तोक्रकए बमोसजमका अन्य कुिा।

(४) सार्वजनिक निकार्ले र्स दफा बमोसजम बोलपत्रको पिीक्षण गिे ससलससलामा बोलपत्रदातासँग आर्श्यक
जािकािी माग गिव सक्नेछ।

(५) सार्वजनिक निकार्ले उपदफा (४) बमोसजम माग गिे को जािकािी सम्बन्धन्धत बोलपत्रदाताले सार्वजनिक
निकार्लाई हदिु पिेछ ि त्यसिी जािकािी हदँदा बोलपत्रको मूल्य र्ा अन्य साििूत कुिा परिर्तवि र्ा िेिफेि गिव सक्रकिे छै ि।

(६) पूर्व र्ोग्यता निधािण िई आह्वाि िएको बोलपत्र पिीक्षण गदा बोलपत्रदाताको र्ोग्यता पूर्व र्ोग्यता
अिुरूपको छ र्ा छै ि सो पिीक्षण गिुव पिेछ।

(७) उपदफा (६) बमोसजम र्ोग्यता पिीक्षण गदा पूर्व र्ोग्यता अिुरूपको र्ोग्यता साििूतरूपमा घटी िएको
पाइएमा त्यस्तो बोलपत्रदाताको बोलपत्र िद्द गिुव पिेछ।

(८) र्स दफा बमोसजम बोलपत्र पिीक्षण गदा बोलपत्रमा कुिै अङ्कगद्धणतीर् त्रुक्रट पाइएमा सार्वजनिक निकार्ले
त्यस्तो त्रुक्रट सच्याउि सक्नेछ ि त्यसिी त्रुक्रट सच्याउँ दा एकाइ दि ि कुल िकममा धिन्नता िएमा एकाइ दि मान्य िुिेछ ि सोिी
दि बमोसजम कुल िकम सच्याउिु पिेछ।

(९) बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा उल्लेख गिे को िकम अङ्क ि अक्षिमा फिक पिे मा अक्षिमा लेखखएको िकम मान्य
िुिेछ।

(१०) उपदफा (८) र्ा (९) बमोसजम त्रुक्रट सच्याइएकोमा त्यसिी त्रुक्रट सच्याइएको जािकािी सम्बन्धन्धत
बोलपत्रदातालाई हदिु पिेछ।
२४.

बोलपत्र उपि कािबािी ििु िे : देिार्को िीत िपुगेको बोलपत्र उपि कािबािी गरििे छै ि : –

(क)

ससलबन्दी िई िआएको,
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२५.

(ख)

म्यादधित्र पेश िुि िआएको,

(ग)

दफा १९ बमोसजम क्रफता सलएको बोलपत्र,

(घ)

दफा २३ को उपदफा (२) बमोसजम ििएको,

(ङ)

दफा २६ उपदफा (६) बमोसजम आपसमा नमलेमतो गिी दाखखला िएका बोलपत्र,

(र्)

दफा २३ को उपदफा (७) बमोसजम िद्द िएको बोलपत्र।

बोलपत्र मूल्याङ्ग्कि : (१) दफा २४ बमोसजम कािबािी ििुिे ििी छुयाइएका बोलपत्र बािेक दाखखला िएका अन्य बोलपत्र
मूल्याङ्किको लागग समार्ेश गिुव पिेछ।

(२) बोलपत्र अस्वीकाि गिुव िपिे गिी प्रानर्धधक स्पेससक्रफकेशि, नर्र्िण, नर्शेषता आहद जस्ता कुिािरूमा
सािानतिा फिक पाइएमा सिर् िएसम्म सोको मूल्य निकाली त्यस्तो मूल्य समेत उपदफा (१) बमोसजम बोलपत्र मूल्याङ्कि
गदा समार्ेश गिुव पिेछ।

(३) उपदफा (२) बमोसजमको सािानतिा फिकको मूल्य बोलपत्रदाताको बोल अङ्कको पन्ध्र प्रनतशतिन्दा बढी
िएमा त्यस्तो बोलपत्र साििूतरूपमा अप्रिार्ग्रािी िएको मानििेछ ि त्यस्तो बोलपत्रलाई मूल्याङ्किमा समार्ेश गरििे छै ि।
स्पष्टीकिण : र्स दफाको प्रर्ोजिको लागग “सािानतिा फिक” िन्नाले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लल्लखखत प्रानर्धधक
स्पेससक्रफकेशि, नर्र्िण आहद जस्ता कुिासँग तान्धत्वक रूपमा धिन्न ििुिे फिक सम्झिु पछव ।

(४) पूर्व र्ोग्यता निधािण गिी बोलपत्र आह्वाि गरिएको अर्स्थामा पूर्व र्ोग्य िएका बोलपत्रदाता बािेक अन्य
बोलपत्रदाताबाट प्राप्त बोलपत्रलाई उपदफा (१) बमोसजम िुिे मूल्याङ्किमा समार्ेश गरििे छै ि।

(५) बोलपत्रको मूल्याङ्कि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख िएको आधाि ि तरिका अिुसाि गिुव पिेछ ि
त्यसिी मूल्याङ्कि गदा प्रत्येक बोलपत्रको मूल्याहङ्कत िकम अको बोलपत्रको मूल्याहङ्कत िकमसँग तुलिा गिी न्यूितम बोल
अङ्क कबुल गिे बोलपत्र निधािण गिुव पिेछ।

(६) उपदफा (४) बमोसजम न्यूितम बोल अङ्क कबुल गिे बोलपत्रको बोलपत्रदाताको र्ोग्यता बोलपत्र सम्बन्धी
कागजातमा उल्लल्लखखत र्ोग्यता मूल्याङ्किका आधाि अिुरूप िए ििएको जाँर् गिुव पिेछ।

(७) उपदफा (४) बमोसजम न्यूितम बोल अङ्क कबुल गिे बोलपत्रको बोलपत्रदाताको र्ोग्यता उपदफा (५) बमोसजम
जाँर् गदा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लल्लखखत र्ोग्यता मूल्याङ्किका आधाि अिुरूप िएको पाइएमा त्यस्तो बोलपत्र
न्यूितम मूल्याहङ्कत साििूतरुपमा प्रिार्ग्रािी बोलपत्र मानििेछ। र्सिी जाँर् गदा त्यस्तो बोलपत्रदाताको र्ोग्यता बोलपत्र
सम्बन्धी कागजातमा उल्लल्लखखत मूल्याङ्किका आधाि अिुरूप िएको िपाइएमा निजको बोलपत्र मूल्याङ्किबाट िटाइ िमशः
अको न्यूितम बोल अङ्क कबुल गिे बोलपत्रदाताको र्ोग्यताको जाँर् सोिी आधािमा गिुव पिेछ।

(८) मूल्याङ्कि सनमनतले उपदफा (६) बमोसजम न्यूितम मूल्याहङ्कत साििूतरुपमा प्रिार्ग्रािी बोलपत्रको
मूल्याङ्किको आधाि ि तरिका समेत खुल्िे गिी मूल्याङ्कि प्रनतर्ेदि तर्ाि गिी सार्वजनिक निकार् समक्ष पेश गिुव पिेछ।

१८
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२६.

बोलपत्र अस्वीकृत गिे र्ा खरिद कािबािी िद्द गिे : (१) सार्वजनिक निकार्ले देिार्को अर्स्थामा सम्पूणव बोलपत्र
अस्वीकृत गिव र्ा खरिद कािबािी िद्द गिव सक्नेछ : –

(क)

कुिै पनि बोलपत्र दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोसजम साििूतरूपमा प्रिार्ग्रािी
ििएमा,

*

(क१) दफा २७ को उपदफा (६) बमोसजमको प्रक्रिर्ा अपिाउँ दा पनि बोलपत्रदातासँग सम्झौता िुि
िसकेमा,

(ख)

न्यूितम मूल्याहङ्कत साििूतरूपमा प्रिार्ग्रािी बोलपत्रको बोल अङ्क लागत अिुमाििन्दा
साििूतरूपमा बढी िएमा, र्ा

(ग)

माग गरिएको मालसामाि, निमाण कार्व, पिामशव सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा आर्श्यक ििएमा।

(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुिा लेखखएको िए तापनि केिी बोलपत्रिरू र्ा एउटा मात्र बोलपत्र साििूतरूपमा
प्रिार्ग्रािी िएको कािणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गिव र्ा पुिः बोलपत्र आह्वाि गिव सक्रकिे छै ि।

(३) सार्वजनिक निकार्ले उपदफा (१) बमोसजम बोलपत्र अस्वीकृत िएको र्ा खरिद कािबािी िद्द िएको कािण
सहितको सूर्िा सबै बोलपत्रदातालाई हदिु पिेछ।

(४) उपदफा (३) बमोसजम सूर्िा हदएको तीस हदिधित्र कुिै बोलपत्रदाताले सबै बोलपत्र अस्वीकृत िएको र्ा
खरिद कािबािी िद्द िएको आधािको जािकािी माग गिे मा निजलाई सार्वजनिक निकार्ले त्यस्तो जािकािी हदिु पिेछ।

(५) बोलपत्र आह्वाि गदा कुिै बोलपत्र िपिी र्ा उपदफा (१) बमोसजम सम्पूणव बोलपत्र अस्वीकृत र्ा खरिद
कािबािी िद्द िई पुिः बोलपत्र आह्वाि गदा त्यसिी बोलपत्र अस्वीकृत र्ा खरिद कािबािी िद्द िुिाको कािणको समीक्षा गिी
आर्श्यकतािुसाि बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रानर्धधक स्पेससक्रफकेशि, लागत अिुमाि तथा खरिद सम्झौताका शतविरूमा
िेिफेि समेत गिुव पिेछ।

(६) र्स दफामा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेखखएको िए तापनि कुिै बोलपत्रदाताले आपसमा नमलेमतो गिी बोलपत्र
दाखखला गिे को प्रमाद्धणत िएमा त्यस्ता बोलपत्रिरू िद्द िुिेछि्।
२७.

बोलपत्रको स्वीकृनत ि खरिद सम्झौता : (१) सार्वजनिक निकार्ले दफा २५ बमोसजम न्यूितम मूल्याहङ्कत साििूतरूपमा
प्रिार्ग्रािी बोलपत्र मात्र स्वीकृनतको लागग छिौट गिुव पिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोसजम बोलपत्र छिौट िएको सात हदिधित्र सार्वजनिक निकार्ले सम्बन्धन्धत बोलपत्रदातालाई
निजको बोलपत्र स्वीकृत गिे आशर्को सूर्िा हदिु पिेछ। त्यसिी छिौट िएको बोलपत्रको बोलपत्रदाताको िाम, िे गािा ि
िकमको जािकािी अन्य बोलपत्रदातालाई समेत हदिु पिेछ।

*

पहिलो संशोधिद्वािा थप
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(३) उपदफा (२) बमोसजमको सूर्िा हदएको सात हदिको अर्धधधित्र कुिै बोलपत्रदाताले दफा ४७ बमोसजम
निर्ेदि िगिे मा उपदफा (१) बमोसजम छिौट िएको बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गिी निजलाई पन्ध्र हदिधित्र खरिद
सम्झौता गिवको लागग कार्व सम्पादि जमाित दाखखला गिव सूर्िा हदिु पिेछ।

(४) उपदफा (३) को अर्धधधित्र सम्बन्धन्धत बोलपत्रदाताले कार्व सम्पादि जमाित दाखखला गिी दफा ५२
बमोसजमको खरिद सम्झौता गिुव पिेछ। *र्सिी जमाित दाखखला गदा बोलपत्रदाताले लागत अिुमाि िन्दा पन्ध्र प्रनतशतसम्म
कम अङ्क कबोल गिे मा कबोल अङ्कको पाँर् प्रनतशत ि लागत अिुमािको पन्ध्र प्रनतशत िन्दा बढी घटेि कबोल गिे को
अर्स्थामा पन्ध्र प्रनतशत िन्दा जनत िकमले घटी कबोल गिे को छ सोको पर्ास प्रनतशतले िुि आउिे िकम कबोल अङ्कको
पाँर् प्रनतशतमा थप गिी कार्वसम्पादि जमाित बापत दाखखला गिुव पिेछ।

(५) उपदफा (३) को अर्धधधित्र कार्व सम्पादि जमाित दाखखला गिी बोलपत्रदाता सम्झौता गिव िआएमा निजको
बोलपत्रको जमाित िकम जफत गिी सोिन्दा लगत्तै पचछको अको न्यूितम मूल्याहङ्कत साििूतरूपमा प्रिार्ग्रािी
बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गिी खरिद सम्झौता गिुव पिेछ।

(६) उपदफा (५) बमोसजमको बोलपत्रदाता पनि कार्व सम्पादि जमाित दाखखला गिी खरिद सम्झौता गिव िआएमा
त्यसपचछको न्यूितम मूल्याहङ्कत साििूतरुपमा प्रिार्ग्रािी बोलपत्रदाताको बोलपत्र िमशः स्वीकृत गिी निजलाई र्स दफा
बमोसजम खरिद सम्झौता गिव सूर्िा हदिु पिेछ।
†

(६क) सार्वजनिक निकार्ले बोलपत्र स्वीकृनत ि खरिद सम्झौता सम्बन्धी काम सामान्यतर्ा दफा २० बमोसजमको

बोलपत्रको मान्य अर्धधधित्र सम्पन्न गिी सक्नु पिेछ।

(७) उपदफा (२) बमोसजमको सूर्िा हदएको तीस हदिधित्र बोलपत्र अस्वीकृत िएको कुिै बोलपत्रदाताले निजको
बोलपत्र अस्वीकृत िएको कािणको जािकािी माग गिे मा निजलाई सम्बन्धन्धत सार्वजनिक निकार्ले त्यस्तो जािकािी हदिु
पिेछ।
२८.

दुई र्िणको बोलपत्र : (१) देिार्को अर्स्थामा दुई र्िणमा बोलपत्र आह्वाि गिव सक्रकिेछ : –

(क)

खरिद गरििे मालसामाि र्ा निमाण कार्व र्ा सेर्ाको प्रानर्धधक पक्ष र्ा खरिद सम्झौताका शतविरू
बोलपत्र आह्वाि गदाका बखत पूणव रूपमा र्क्रकि गिव सिर् ििएमा, र्ा

(ख)

खरिद गरििे मालसामाि, निमाण कार्व र्ा सेर्ाको प्रकृनत जक्रटल िई सार्वजनिक निकार्ले सोका
नर्धिन्न प्रानर्धधक पक्ष र्ा खरिद सम्झौता सम्बन्धी समस्या के कसिी समाधाि गिव सक्रकन्छ िन्ने
नर्षर्मा ि त्यस्ता प्रानर्धधक पक्ष ि सम्झौताको शतव तथा त्यसबाट िुिे फाइदाका सम्बन्धमा
बोलपत्रदातासँग छलफल गिुव पिे मा।

(२) र्स दफा बमोसजम प्रथम र्िणको बोलपत्र आह्वाि गदा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा खरिदको उद्देश्य,
अपेसक्षत कार्व सम्पादि, मोटामोटी स्पेससक्रफकेशि, अन्य मोटामोटी नर्शेषता, बोलपत्रदाताको र्ोग्यता उल्लेख गिुव पिेछ ि

*

पहिलो संशोधिद्वािा थप

†

पहिलो संशोधिद्वािा थप
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बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा मूल्य खोल्िु िपिे, प्रानर्धधक प्रस्तार् ि प्रस्तानर्त खरिद सम्झौताको शतवका सम्बन्धमा क्रटप्पणी
मात्र पेश गिुव पिे कुिा उल्लेख गिुव पिेछ।

(३) सार्वजनिक निकार्ले उपदफा (२) बमोसजम गिे को बोलपत्र आह्वाि बमोसजम प्राप्त बोलपत्रका सम्बन्धमा कुिै
र्ा सबै बोलपत्रदातासँग छलफल गिव सक्नेछ।

(४) उपदफा (२) बमोसजम प्राप्त िएको बोलपत्रका सम्बन्धमा उपदफा (३) बमोसजम िएको छलफल समेतलाई
नर्र्ाि गिी सार्वजनिक निकार्ले देिार् बमोसजम गिव सक्नेछ : –

(क)

खरिद सम्बन्धमा पूिा गिुव पिे आधाििूत शतविरू (बेससक रिक्वार्िमेण्ट) पूिा गिव र्ा न्यूितम
कार्वसम्पादि गिव र्ा निधारित अर्धधधित्र कार्व सम्पन्न गिव िसक्ने र्ा त्यस्ता शतविरू पूिा गिव र्ा
कार्व सम्पन्न गिव र्ा निधारित अर्धधधित्रै कार्व सम्पन्न गिवको लागग संशोधि गिव िसक्ने र्ा अन्य
कुिै कमजोिी िई प्रिार्ग्रािी ििएको बोलपत्र सम्बन्धी प्रस्तार् िद्द गिे,

(ख)

प्रनतस्पधा अधिर्ृद्धर्द् गिव प्रानर्धधक स्पेससक्रफकेशि, मूल्याङ्किको आधाि ि खरिद सम्झौताको शतवमा
िेिफेि र्ा सुधाि गिे,

(ग)

बोलपत्रदाताबाट पेश िएका नर्धिन्न नर्कल्पिरूको उपर्ुिता निधािण गिव मूल्याङ्कि पर्द्नत
निधािण गिे।

(५) उपदफा (४) बमोसजमको कार्व समाप्त िएपचछ सार्वजनिक निकार्ले दोस्रो र्िणमा बोलपत्र आह्वाि गिुव
पिेछ। त्यस्तो बोलपत्र आह्वाि गदा सोिी उपदफा बमोसजम बोलपत्र िद्द ििएका बोलपत्रदातालाई परिमासजित बोलपत्र
सम्बन्धी कागजात अिुरूप मूल्य सहितको बोलपत्र पेश गिव आह्वाि गिुव पिेछ।

(६) र्स दफामा लेखखए बािेक उपदफा (५) बमोसजम गरििे दोस्रो र्िणको बोलपत्र सम्बन्धी कािबािी र्सै
परिच्छे दमा उल्लल्लखखत व्यर्स्था अिुरूप गिुव पिेछ।
परिच्छे द – ४
पिामशव सेर्ा सम्बन्धी व्यर्स्था
२९.

पिामशव सेर्ा खरिद गिव सक्रकिे : (१) सार्वजनिक निकार्ले देिार्को अर्स्थामा कुिै व्यगि, फमव, संस्था र्ा कम्पिीबाट पिामशव
सेर्ा खरिद गिव सक्नेछ : –

(क)

सम्बन्धन्धत सार्वजनिक निकार्मा उपलब्ध जिशगिबाट कुिै काम िुि िसक्ने िएमा, र्ा

(ख)

दातृ पक्षसँगको सम्झौता बमोसजम र्ैदेसशक सिार्ता स्रोतबाट व्यिोरििे गिी पिामशवदाताबाट सेर्ा
प्राप्त गिुव पिे िएमा।

(२) उपदफा (१) बमोसजमको पिामशव सेर्ा खरिद गिुव पदा र्स ऐि बमोसजमको कार्वनर्धध पूिा गिी खरिद गिुव
पिेछ।
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३०.

खुल्ला रूपमा आशर्पत्र माग गिी संसक्षप्त सूर्ी तर्ाि गिुव पिे : (१) तोक्रकएको िकमिन्दा बढी िकमको पिामशव सेर्ा खरिद
गिुव पिे िएमा सार्वजनिक निकार्ले त्यस्तो पिामशव सेर्ा हदि इच्छुक व्यगि, फमव, संस्था र्ा कम्पिीबाट सो सम्बन्धी
आशर्पत्र सङ्कलि गिव कम्तीमा पन्ध्र हदिको अर्धध हदई िाक्रष्टरर् स्तिको समार्ािपत्रमा तोक्रकए बमोसजमका कुिािरू खुलाई
सूर्िा प्रकाशि गिुव पिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोसजमको सूर्िा सार्वजनिक निकार्को सम्बन्धन्धत मन्त्रालर्को र्ा सार्वजनिक खरिद अिुगमि
कार्ालर्को र्ेबसाइटमा िाख्न सक्रकिेछ।

(३) देिार्का अर्स्थामा अन्तिाक्रष्टरर् स्तिको आशर्पत्र माग गिुव पिेछ: –
(क)

तोक्रकएको िकमिन्दा बढी िकमको पिामशव सेर्ा खरिद गिुव पिे मा,

(ख)

सार्वजनिक निकार्को माग अिुरूपको पिामशव सेर्ा प्रनतस्पधात्मक मूल्यमा िेपाल िाज्यधित्रका
एकिन्दा बढी पिामशवदाताबाट प्राप्त िुि िसक्ने िएमा,

(ग)

पिामशव सेर्ाका लागग िाक्रष्टरर् स्तिमा प्रस्तार् माग गदा कुिै प्रस्तार् िपिी नर्देशी पिामशवदाताबाट
सेर्ा सलिु पिे िएमा, र्ा

(घ)

दातृ पक्षसँगको सम्झौता बमोसजम र्ैदेसशक सिार्ता स्रोतबाट व्यिोरििे गिी अन्तिाक्रष्टरर् स्तिको
आशर्पत्र माग गिी पिामशवदाताबाट सेर्ा प्राप्त गिुव पिे िएमा।

(४) उपदफा (३) बमोसजमको आशर्पत्र माग गदा अंग्रेजी िाषामा सूर्िा प्रकाशि गिुव पिेछ।
(५) उपदफा (१) र्ा (३) बमोसजम पिव आएका आशर्पत्रदाताको र्ोग्यता, अिुिर् ि क्षमता समेत मूल्याङ्कि गिी
सार्वजनिक निकार्ले त्यस्तो पिामशव सेर्ा हदि सक्ने साधािणतर्ा तीिदेखख छ आशर्पत्रदाताको तोक्रकए बमोसजम छिौट
गिी संसक्षप्त सूर्ी तर्ाि गिुव पिेछ।

(६) तोक्रकएको िकमिन्दा कम िकमको पिामशव सेर्ा खरिद गिुव पदा सार्वजनिक निकार्ले तोक्रकए बमोसजमको
प्रक्रिर्ा पूिा गिी त्यस्तो पिामशव सेर्ा हदि सक्ने व्यगि, फमव, संस्था र्ा कम्पिीको सूर्ी तर्ाि गिव सक्नेछ ि सोिी सूर्ीमा
समार्ेश िएका व्यगि, फमव, संस्था र्ा कम्पिीिरू मध्येबाट तोक्रकए बमोसजमको प्रक्रिर्ा पूिा गिी दफा ३१ बमोसजम प्रस्तार्
माग गिुव पिेछ।
३१.

प्रस्तार् माग गिे : (१) दफा ३० बमोसजम संसक्षप्त सूर्ी तर्ाि िएपचछ सार्वजनिक निकार्ले सो संसक्षप्त सूर्ीमा पिे का
आशर्पत्रदातािरूलाई प्रस्तार् सम्बन्धी कागजात तोक्रकए बमोसजम पिाई कम्तीमा तीस हदिको समर् हदई निजिरूबाट
प्रस्तार् माग गिुव पिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोसजमको प्रस्तार् सम्बन्धी कागजातमा देिार्का कुिािरू उल्लेख गिुव पिेछ: –
(क)

सार्वजनिक निकार्को िाम ि िे गािा,

(ख)

खरिद गिुव पिे सेर्ाको प्रकृनत, सेर्ा प्रदाि गिुव पिे अर्धध, स्थाि, सेर्ाको कार्वक्षेत्रगत शतविरू,
सम्पन्न गिुव पिे कार्व ि अपेसक्षत परिणाम,
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(ग)

प्रस्तार् तर्ाि गिव प्रस्तार्दातािरूलाई निदेशि,

(घ)

प्रानर्धधक ि आधथिक प्रस्तार् अलग अलग खाममा िाखी ससलबन्दी गिी प्रत्येक खामको बाहिि कुि
प्रकािको प्रस्तार् िो सो स्पष्ट रूपले उल्लेख गिी दुर्ै प्रस्तार्लाई अको छुट्टै खाम बन्दी गिी माग
गरिएको सेर्ाको नर्षर् उल्लेख गिुव पिे कुिा,

(ङ)

प्रानर्धधक तथा आधथिक मूल्याङ्कि िाि,

(र्)

प्रस्तार् मूल्याङ्कि ि तुलिा गिे आधाि ि अङ्क िाि,

(छ)

खरिद सम्झौताका शतविरू,

(ज)

प्रस्तार् पेश गिुव पिे स्थाि, नमनत ि समर्,

(झ)

प्रस्तार् छिौट गिे नर्धध,

(ञ)

स्वाथव बाखझिे िएमा प्रस्तार् उपि कािबािी ििुिे कुिा ि भ्रष्टार्ाि र्ा जालसाजी गिे मा िुिे कािुिी
कािबािी सम्बन्धी जािकािी,

(ट)

सार्वजनिक निकार्ले प्रस्तार् सम्बन्धी कािबािी गदा गिे को त्रुक्रट र्ा निणवर् नर्रुर्द् पुििार्लोकिका
लागग प्रस्तार्दाताले निर्ेदि हदि सक्ने व्यर्स्था, ि

(ि)

तोक्रकए बमोसजमका अन्य कुिा।

(३) उपदफा (१) बमोसजमको प्रस्तार् सम्बन्धी कागजातमा उपदफा (२) को खण्ड (र्) बमोसजम प्रस्तार् मूल्याङ्कि
गिे आधाििरू उल्लेख गदा प्रानर्धधक प्रस्तार् मूल्याङ्कि गिे देिार् बमोसजमका कुिै र्ा सबै आधाि आर्श्यकता अिुसाि
खुलाउिु पिेछ : –

(क)

पिामशवदाताले गिुव पिे काम सम्बन्धी पिामशवदाताको अिुिर्,

(ख)

पिामशवदाताले कार्व सम्पादि गिे प्रस्तानर्त तरिका (मेथोर्ोलोजी) को गुणस्ति,

(ग)

प्रस्तानर्त मुख्य जिशगिको र्ोग्यता,

(घ)

िाि तथा प्रनर्धध िस्तान्तिणको व्यर्स्था,

(ङ)

अन्तिाक्रष्टरर् स्तिको प्रस्तार्को िकमा काम सम्पादि गिव प्रस्तानर्त मुख्य िेपाली जिशगिको
नर्र्िण।

(४) उपदफा (१) बमोसजमको प्रस्तार् सम्बन्धी कागजातमा उपदफा (२) को खण्ड (झ) बमोसजम प्रस्तार् छिौट गिे
नर्धध उल्लेख गदा प्रस्तार्को छिौट देिार् बमोसजमका नर्धधिरू मध्ये कुि नर्धधको आधािमा िुिे िो सो व्यिोिा उल्लेख गिुव
पिेछ: –

(क)

गुणस्ति ि लागत नर्धध,
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(ख)

गुणस्ति नर्धध,

(ग)

निसित बजेट नर्धध, र्ा

(घ)

न्यूि लागत नर्धध।

(५) उपदफा (४) मा जुिसुकै कुिा लेखखएको िए तापनि खरिद गिुव पिे पिामशव सेर्ाको प्रकृनत असामान्य रूपले
जक्रटल िएको र्ा त्यस्तो सेर्ाले िाक्रष्टरर् अथवतन्त्र र्ा िार्ी परिर्ोजिामा उल्लेखिीर् प्रिार् पािव सक्ने अर्स्थामा प्रस्तार्को
छिौट पूणवतः गुणस्ति नर्धधको आधािमा तोक्रकए बमोसजम गिव सक्रकिेछ।
३२.

प्रस्तार् खोल्िे : (१) प्रस्तार् दाखखला गिे अन्धन्तम म्याद समाप्त िएपचछ प्रस्तार्दाताबाट प्राप्त प्रस्तार्को बाहििी खाम खोली
प्रानर्धधक ि आधथिक प्रस्तार्का ससलबन्दी खाम छुयाउिु पिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोसजम छुयाइएका खामिरूमध्ये पहिले प्रानर्धधक प्रस्तार् खोल्िु पिेछ ि आधथिक प्रस्तार्को
खाम िखोली सुिसक्षतसाथ छुट्टै िाख्नु पिेछ।

(३) उपदफा (२) बमोसजम छुयाइएको आधथिक प्रस्तार्को खाम दफा ३३ बमोसजम प्रानर्धधक प्रस्तार् मूल्याङ्कि
गिे पचछ मात्र खोल्िु पिेछ।

(४) प्रानर्धधक प्रस्तार् खोल्िे सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोक्रकए बमोसजम िुिेछ।
३३.

प्रानर्धधक प्रस्तार्को मूल्याङ्ग्कि : प्रानर्धधक प्रस्तार्को मूल्याङ्कि प्रस्तार् सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख िएको मूल्याङ्किको
आधाि बमोसजम गिुव पिेछ।

३४.

आधथिक प्रस्तार् खोल्िे : प्रानर्धधक प्रस्तार्को मूल्याङ्किबाट र्ोग्य िएका प्रस्तार्दाताको मात्र आधथिक प्रस्तार् तोक्रकए बमोसजम
खोल्िु पिेछ।

३५.

आधथिक प्रस्तार्को मूल्याङ्ग्कि : (१) दफा ३४ बमोसजम खोसलएको आधथिक प्रस्तार्को मूल्याङ्कि देिार् बमोसजम गिुव पिेछ:

–
(क)

प्रस्तार्को छिौट गिव गुणस्ति ि लागत नर्धध अपिाइएकोमा प्रानर्धधक प्रस्तार् ि आधथिक प्रस्तार्को
संर्ुि मूल्याङ्कि गिी सबैिन्दा बढी अङ्क प्राप्त गिे प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् तोक्रकए बमोसजम छिौट
गिुव पिेछ।

(ख)

प्रस्तार्को छिौट गिव गुणस्ति नर्धध अपिाइएकोमा प्रानर्धधक प्रस्तार्मा उच्चतम अङ्क प्राप्त गिे
प्रस्तार्दाताको मात्र प्रस्तार् छिौट गिुव पिेछ।

(ग)

प्रस्तार्को छिौट गिव निसित बजेट नर्धध अपिाइएकोमा त्यस्तो बजेटको सीमािन्दा बढी लागत
िएको प्रस्तार् िद्द गरििेछ ि त्यस्तो बजेटको सीमाधित्र पिी प्रानर्धधक प्रस्तार्मा उच्चतम अङ्क प्राप्त
गिे प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् छिौट गिुव पिेछ।
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(घ)

प्रस्तार्को छिौट गिव न्यूि लागत नर्धध अपिाइएकोमा प्रानर्धधक प्रस्तार्मा सफल िुि तोक्रकएको
न्यूितम अङ्क प्राप्त गिे प्रस्तार्दातािरू मध्ये सबैिन्दा कम लागत िएको प्रस्तार्दाताको प्रस्तार्
छिौट गिुव पिेछ।

(२) आधथिक प्रस्तार् मूल्याङ्कि सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोक्रकए बमोसजम िुिेछ।
३६.

प्रस्तार् अस्वीकृत गिे ि खरिद कािबािी िद्द गिे : (१) देिार्का अर्स्थामा सार्वजनिक निकार्ले सम्पूणव प्रस्तार् अस्वीकृत
गिव र्ा खरिद कािबािी िद्द गिव सक्नेछ : –

(क)

प्राप्त सम्पूणव प्रस्तार् कार्वक्षेत्रगत शतविरू अिुसाि साििूतरूपमा प्रिार्ग्रािी ििएमा,

(ख)

लागत अिुमाि ि उपलब्ध बजेटिन्दा छिौट िएको प्रस्तार्दाताको लागत साििूतरुपमा बढी िएमा,

(ग)

पिामशव सेर्ा आर्श्यक िपिे िएमा, र्ा

(घ)

प्रस्तार्दाताले आपसमा नमलेमतो गिी प्रस्तार् हदएको प्रमाद्धणत िएमा।
ति नमलेमतो िगिे का प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् उपि कािबािी गिव सक्रकिेछ।

३७.

प्रस्तार्दातासँग र्ाता : (१) दफा ३५ बमोसजम छिौट िएको प्रस्तार्दातासँग कार्वक्षेत्रगत ि प्रस्तानर्त सेर्ाको कार्वक्षेत्र, प्रगनत
प्रनतर्ेदि, सार्वजनिक निकार्ले उपलब्ध गिाउिु पिे सुनर्धाका नर्षर्मा र्ाता गिव सक्रकिेछ।

(२) दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को अर्स्थामा बािेक आधथिक प्रस्तार्का सम्बन्धमा पेशानर्द्िरूको
पारिश्रनमक सम्बन्धमा र्ाता िुि सक्ने छै ि। ति शोधििा िुिे प्रकृनतका खर्व सम्बन्धमा र्ाता गिव सक्रकिेछ।

(३) र्स दफा बमोसजम र्ाता गदा सार्वजनिक निकार् ि प्रस्तार्दाता दुर्ैलाई स्वीकार्व िुिे सिमनत िाससल िुि
िसकेमा सार्वजनिक निकार्ले दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) ि (ग) को प्रस्तार्कको िकमा त्यसपचछको
उच्चतम अङ्क प्राप्त गिे ि खण्ड (घ) को प्रस्तार्को िकमा त्यसपचछको सबैिन्दा कम लागत िएको अको प्रस्तार्दातासँग
िमैसँग र्ाता गिुव पिेछ।
३८.

खरिद सम्झौता गिे : (१) दफा ३७ बमोसजम िएको र्ातामा सिमनतमा पुगेको प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् स्वीकृत गिवको लागग
छिौट गरििेछ।

(२) उपदफा (१) बमोसजम प्रस्तार् छिौट िएको सात हदिधित्र सार्वजनिक निकार्ले त्यसिी छिौट िएको प्रस्तार्
स्वीकृत गिे आशर्को सूर्िा सम्बन्धन्धत प्रस्तार्दातालाई ि सूर्ीमा पिे का अन्य प्रस्तार्दातालाई हदिु पिेछ।

(३) उपदफा (२) बमोसजम सूर्िा हदएको सात हदिधित्र कुिै प्रस्तार्दाताले दफा ४७ बमोसजम निर्ेदि िगिे मा
उपदफा (१) बमोसजम छिौट िएको प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् स्वीकृत गरििे छ ि निजलाई सम्झौता गिव आउि पन्ध्र हदिको
अर्धध हदई सूर्िा हदिु पिेछ।

(४) उपदफा (३) बमोसजमको अर्धधधित्र निज सम्झौता गिव उपस्थस्थत िएमा निजले दफा ५२ बमोसजमको सम्झौता
गिुव पिेछ ि उपस्थस्थत ििएमा सार्वजनिक निकार्ले दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) ि (ग) को प्रस्तार्कको
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िकमा त्यसपचछको उच्चतम अङ्क प्राप्त गिे ि खण्ड (घ) को िकमा सबैिन्दा कम लागत िएको अको प्रस्तार्दातासँग िमैसँग
दफा ३७ बमोसजम र्ाता गिी दफा ५२ बमोसजमको सम्झौता गिुव पिेछ।
३९.

पिामशव सेर्ा सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था : पिामशव सेर्ा प्राप्त गिे अन्य नर्धध तथा सोको मूल्याङ्कि प्रक्रिर्ा सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था
तोक्रकए बमोसजम िुिेछ।
परिच्छे द – ५
खरिद सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था

४०.

ससलबन्दी दििाउपत्र सम्बन्धी व्यर्स्था : (१) ससलबन्दी दििाउपत्रद्वािा खरिद गिव सक्रकिे मालसामाि, निमाण कार्व र्ा अन्य
सेर्ाको िकमको सीमा तोक्रकए बमोसजम िुिेछ।

(२) ससलबन्दी दििाउपत्र माग गिुव अगघ खरिद गिे मालसामाि, निमाण कार्व र्ा अन्य सेर्ाको स्पेससक्रफकेशि,
गुणस्ति, परिमाण, आपूनतिका शतविरु ि समर् तथा अन्य आर्श्यक कुिािरुको नर्र्िण स्पष्टरुपमा उल्लेख गिी ससलबन्दी
दििाउपत्रको फािाम तर्ाि गिुव पिेछ।

(३) ससलबन्दी दििाउपत्र माग गदा िाक्रष्टरर् र्ा स्थािीर् स्तिको समार्ािपत्रमा कम्तीमा पन्ध्र हदिको अर्धध हदई
सूर्िा प्रकाशि गिुव पिेछ।

(४) एकपटक पेश िएको ससलबन्दी दििाउपत्र क्रफता र्ा संशोधि गिव सक्रकिे छै ि।
(५) उपदफा (२) बमोसजमका शतविरु पूिा गिी लागत अिुमािधित्र पिे को न्यूितम मूल्याहङ्कत दििाउपत्र स्वीकृत
गिुव पिेछ।

(६) ससलबन्दी दििाउपत्र सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोक्रकए बमोसजम िुिछ
े ।
४१.

सोझै खरिद सम्बन्धी व्यर्स्था : (१) र्स ऐिमा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेखखएको िए तापनि देिार्को अर्स्थामा मालसामाि
र्ा पिामशव सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा सोझै खरिद गिव र्ा निमाण कार्व सोझै गिाउि सक्रकिेछ : –

(क)

तोक्रकएको िकमसम्मको फुटकि खरिदमा,

(ख)

खरिद सम्बन्धी शतविरु पूिा गिे प्रानर्धधक दक्षता र्ा क्षमता एउटा मात्र आपूनतिकता र्ा निमाण
व्यर्सार्ी र्ा पिामशवदाता र्ा सेर्ाप्रदार्कसँग िएमा,

(ग)

खरिद गरििे मालसामाि आपूनति गिे अधधकाि एउटा मात्र आपूनतिकतासँग िएको ि अन्य उपर्ुि
नर्कल्प ििएमा,

(घ)

मौजुदा मालसामाि र्ा सेर्ा र्ा जक्रर्त संर्न्त्रको पाटवपज
ू ाको प्रनतस्थापि र्ा नर्स्ताि गिव आपूनतिकता
र्ा पिामशवदाता र्ा सेर्ाप्रदार्क परिर्तवि गिे मा सार्वजनिक निकार्मा ििेको मालसामाि र्ा सेर्ािरु
प्रनतस्थापि र्ा नर्स्ताि गिव िसक्रकिे कुिा प्रमाद्धणत िई सानर्कको आपूनतिकता र्ा पिामशवदाता र्ा
सेर्ाप्रदार्कबाट तोक्रकएको सीमाधित्रको प्रोप्राइटिी स्वरुपको अनतरिि मालसामाि र्ा सेर्ा खरिद
गिुव पिे मा,
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*

(घ१) एक सार्वजनिक निकार्ले अको सार्वजनिक निकार्सँग कुिै खरिद गिुव पिे मा,

(घ२) अन्तिाक्रष्टरर् अन्तिसिकािी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दििे टमा मालसामाि र्ा सेर्ा खरिद गिुव
पिे मा,
(घ३) नर्शेष परिस्थस्थनतमा खरिद गिुव पिे मा,
†

(ङ) …

(र्)

सम्बन्धन्धत कामको लागग कुिै नर्सशष्ट (र्ुनिक) र्ोग्यता िएको खास पिामशवदाताको सेर्ा तत्काल
आर्श्यकता िएमा र्ा सानबकको पिामशवदाताबाट िै सेर्ा सलिु पिे अपरििार्व कािण िएमा।

(२) र्स दफामा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेखखएको िए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ख) ि (र्) बमोसजम खरिद गदा
दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोसजमको सार्वजनिक निकार्को िकमा देिार् बमोसजमको सनमनतको ससफारिसको
आधािमा िेपाल सिकाि, मन्धन्त्रपरिषदबाट निणवर् िए बमोसजम खरिद गिुव पिेछ ि अन्य सार्वजनिक निकार्को िकमा सो
निकार्को सर्ोच्च कार्वकािी निकार्बाट निणवर् िए बमोसजम खरिद गिुव पिेछ: –

(क)

मुख्य सचर्र्, िेपाल सिकाि

– संर्ोजक

(ख)

सचर्र्, अथव मन्त्रालर्

– सदस्य

(ग)

सचर्र्, सम्बन्धन्धत मन्त्रालर्

– सदस्य

(घ)

मिालेखा निर्न्त्रक

– सदस्य

(ङ)

कार्ालर् प्रमुख, सार्वजनिक खरिद अिुगमि कार्ालर्

– सदस्य

(३) उपदफा (१) बमोसजम सोझै खरिद गिुव पदा सार्वजनिक निकार्ले आफ्िो आर्श्यकता ि गुणस्ति, परिमाण,
आपूनतिको शतव ि समर् सम्बन्धी नर्शेष कुिाको तोक्रकए बमोसजम सलखखत नर्र्िण तर्ाि गिी सलखखत दििे ट र्ा प्रस्तार् एक
मात्र आपूनतिकता र्ा निमाण व्यर्सार्ी र्ा पिामशवदाता र्ा सेर्ाप्रदार्कसँग माग गिी आर्श्यकतािुसाि र्ाता गिी खरिद गिव
सक्नेछ।
ति र्सिी खरिद गदा र्स ऐि बमोसजम कुिै अधधकािीबाट स्वीकृती सलिु पिे िएमा पूर्व स्वीकृती सलएि ि सम्झौता गिे ि मात्र
खरिद गिुव पिेछ।
४२.

िाशि खरिद सम्बन्धी नर्शेष व्यर्स्था : (१) र्स ऐिमा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेखखएको िए तापनि सार्वजनिक निकार्ले िाशि
खरिद गदा देिार्का नर्षर्मा तोक्रकए बमोसजमको कार्वनर्धध अपिाउिु पिेछ : –

(क)

लागत अिुमाि ि सोको स्वीकृनत,

(ख)

मूल्य र्ृद्धर्द्,

*

पहिलो संशोधिद्वािा थप

†

पहिलो संशोधिद्वािा खझक्रकएको
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(ग)

बोलपत्रदाताको ग्राह्यता,

(घ)

बोलपत्र जमाित,

(ङ)

बोलपत्रको दाखखला, ि

(र्)

तोक्रकए बमोसजमको अन्य नर्षर्।

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख िए बािेकका अन्य कार्वनर्धधिरू र्स ऐिमा व्यर्स्था िए बमोसजम िै िुिेछि्।
४३.

घिजग्गा िार्ामा सलिे ि सेर्ा किािमा सलिे सम्बन्धी व्यर्स्था : र्स ऐिमा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेखखएको िए तापनि
सार्वजनिक निकार्ले घिजग्गा िार्ामा सलिँदा र्ा तोक्रकए बमोसजमको सेर्ा किािमा सलिँदा तोक्रकए बमोसजमको कार्वनर्धध
अपिाई खरिद गिव सक्नेछ।

४४.

उपिोिा सनमनत र्ा लािग्रािी समुदार्बाट काम गिाउि सक्रकिे : उपिोिा सनमनत र्ा लािग्रािी समुदार्बाट निमाण कार्व
गिाउँ दा र्ा सो सम्बन्धी सेर्ा प्राप्त गदा नमतव्यगर्ता, गुणस्तिीर्ता र्ा हदगोपिा अधिर्ृद्धर्द् िुिे िएमा र्ा परिर्ोजिाको मुख्य
उद्देश्य िै िोजगािीको सृजिा गिे ि लािग्रािी समुदार्लाई सििागी गिाउिे िएमा उपिोिा सनमनत र्ा लािग्रािी
समुदार्लाई तोक्रकए बमोसजमको कार्वनर्धध पूिा गिी त्यस्तो कार्व गिाउि र्ा सेर्ा सलि सक्रकिेछ।

४५.

अमाितबाट काम गिव र्ा गिाउि सक्रकिे : (१) सामान्य प्रकृनतको ममवत सिाि, सािानतिा निर्नमत कार्व र्ा सिसिाई जस्ता
कार्व अमाितबाट काम गिव र्ा उपिोिा सनमनतबाट काम गिाउि सक्रकिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोसजम काम गदा र्ा गिाउँ दा पूिा गिुव पिे कार्वनर्धध तोक्रकए बमोसजम िुिेछ।
४६.

गैि सिकािी संस्थाबाट काम गिाउि सक्रकिे : जि र्ेतिा सम्बन्धी तासलम, अधिमुखीकिण, सबलीकिण, मूल प्रर्ािीकिण
जस्ता कार्व गैि सिकािी संस्थाबाट गिाउँ दा चछटो छरितो, प्रिार्कािी ि नमतव्यर्ी िुिे िएमा सार्वजनिक निकार्ले गैि
सिकािी संस्थाबाट तोक्रकए बमोसजमको प्रक्रिर्ा अपिाई त्यस्तो कार्व गिाउि र्ा सेर्ा प्राप्त गिव सक्नेछ।
परिच्छे द – ६
खरिद कािबािी र्ा निणवर्को पुििार्लोकि सम्बन्धी व्यर्स्था

४७.

सार्वजनिक निकार्का प्रमुख समक्ष निर्ेदि हदि सक्रकिे : (१) सार्वजनिक निकार्ले खरिद कािबािी र्ा निणवर् गदा कुिै
त्रुक्रट गिे को र्ा पालिा गिुव पिे कतवव्य पालिा िगिे कोले आफूलाई क्षनत पुग्ने र्ा पुग्न सक्ने कािण खुलाई कुिै बोलपत्रदाता
र्ा प्रस्तार्दाताले त्यस्तो त्रुक्रट र्ा निणवर्को पुििार्लोकिका लागग सम्बन्धन्धत सार्वजनिक निकार्का प्रमुख समक्ष निर्ेदि
हदि सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोसजम हदिे पुििार्लोकिको निर्ेदि खरिद सम्झौता िुिुिन्दा अगघको कािबािीका सम्बन्धमा
सीनमत िुिछ
े ।

(३) उपदफा (१) बमोसजम निर्ेदि हदँदा र्स ऐिमा त्यस्तो निर्ेदि पेश गिवको लागग कुिै अर्धध तोक्रकएको िए
त्यस्तो अर्धधधित्र ि त्यसिी अर्धध ितोक्रकएकोमा सार्वजनिक निकार्ले खरिद कािबािी सम्बन्धी त्रुक्रट गिे को र्ा कतवव्य
पालिा िगिे को कुिा बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताले थािा पाएको नमनतले सात हदिधित्र निर्ेदि हदिु पिेछ।
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(४) उपदफा (१) बमोसजमको निर्ेदिमा सार्वजनिक निकार्ले कुि काम गिे को र्ा िगिे को कािणले त्यस्तो त्रुक्रट
िुि गएको िो र्ा कतवव्य पालिा ििएको िो ि त्यस्तो निणवर् र्ो ऐि र्ा र्स ऐि अन्तगवत बिेको निर्म र्ा निदेसशकाको कुि
प्रार्धाि नर्पिीत छ िन्ने कुिा स्पष्ट रूपमा खुलाउिु पिेछ।

(५) उपदफा (३) बमोसजमको अर्धध िाघी प्राप्त िएको पुििार्लोकिको निर्ेदि उपि कुिै कािबािी िुिे छै ि।
(६) उपदफा (१) बमोसजम प्राप्त िएको निर्ेदिका सम्बन्धमा छािनबि गदा खरिद कािबािीमा कुिै त्रुक्रट देखखए,
सार्वजनिक निकार्ले पालिा गिुव पिे कतवव्य पालिा गिे को िदेखखए र्ा त्यस्तो निणवर् कािुि नर्पिीत देखखएमा सार्वजनिक
निकार्का प्रमुखले खरिद कािबािी निलम्बि गिी सो निर्ेदि प्राप्त िएको पाँर् हदिधित्र कािण खुलाई सलखखत निणवर् गिुव
पिेछ।

(७) उपदफा (६) बमोसजमको निणवर्मा सो खरिद कािबािी कसिी अगाक्रर् बढाउिे िन्ने कुिा समेत उल्लेख िएको
िुिु पिेछ।

(८) उपदफा (१) बमोसजमको निर्ेदि तोक्रकएको िकमिन्दा कम िकमको खरिद कािबािीका सम्बन्धमा िए
सार्वजनिक निकार्का प्रमुखले उपदफा (६) बमोसजम गिे को निणवर् उपि पुििार्लोकिको लागग पुििार्लोकि सनमनत समक्ष
निर्ेदि हदि सक्रकिे छै ि।
४८.

पुििार्लोकि सनमनत : (१) दफा ४९ बमोसजमको निर्ेदि उपि पुििार्लोकि गिवको लागग िेपाल सिकािले देिार् बमोसजमको
अध्यक्ष ि सदस्य ििेको सार्वजनिक खरिद पुििार्लोकि सनमनत गिि गिेछ : –

(क)

पुििार्ेदि अदालतको न्यार्ाधीश र्ा पुििार्ेदि अदालतको न्यार्ाधीश िई सकेको व्यगि र्ा िेपाल
सिकािको नर्सशष्ट श्रेणीको पदबाट अर्काश प्राप्त व्यगििरुमध्येबाट एक जिा – अध्यक्ष

(ख) िेपाल सिकािको िेपाल ईधिनिर्िीङ सेर्ाको िाजपत्राहङ्कत प्रथम श्रेणीबाट अर्काश प्राप्त
– सदस्य

व्यगििरुमध्येबाट एक जिा

(ग) सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी नर्षर्मा अिुिर्ी तथा नर्ि व्यगििरुमध्येबाट एक जिा

– सदस्य

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोसजमको सदस्य निर्ुगि गदा सार्वजनिक निकार्मा बिाल ििेको कमवर्ािी
निर्ुगि गिव पाइिे छै ि।

(३) उपदफा (१) बमोसजम निर्ुि अध्यक्ष र्ा सदस्यको पदार्धध तीि र्षवको िुिेछ।
ति पहिलो पटक सदस्य निर्ुगि गदा एक जिा सदस्यलाई एक र्षव ि अको सदस्यलाई दुई र्षवको पदार्धध तोकी निर्ुगि
गिुव पिेछ।

(४) उपदफा (१) बमोसजमको अध्यक्ष र्ा सदस्यको पदार्धध एक कार्वकालसम्मको लागग थप गिव सक्नेछ।
(५) उपदफा (१) बमोसजमको अध्यक्ष र्ा सदस्यको सेर्ाका शतव तथा पारिश्रनमक ि सुनर्धा िेपाल सिकािले तोके
बमोसजम िुिछ
े ।
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(६) उपदफा (१) बमोसजमको अध्यक्ष र्ा सदस्यले आफ्िो पदमा बिाल िुिु अगघ तोक्रकए बमोसजमको नर्र्िणको
जािकािी सार्वजनिक खरिद अिुगमि कार्ालर् माफवत िेपाल सिकाि समक्ष पेश गिुव पिेछ।

(७) देिार्को अर्स्थामा िेपाल सिकािले अध्यक्ष र्ा सदस्यलाई निजको पदबाट िटाउि सक्नेछ : –

४९.

(क)

खिाब आर्िण गिे मा,

(ख)

कार्वक्षमता र्ा दक्षताको अिार् िई पद अिुसािको काम, कतवव्य पालिा गिव िसकेमा, र्ा

(ग)

िैनतक पति देखखिे फौजदािी कसूिमा अदालतबाट दोषी ििरिएमा।

पुििार्लोकि सनमनत समक्ष निर्ेदि हदि सक्रकिे : बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताले देिार्को अर्स्थामा पुििार्लोकिको लागग
पुििार्लोकि सनमनत समक्ष निर्ेदि हदि सक्नेछ : –

(क)

दफा ४७ बमोसजम सार्वजनिक निकार् समक्ष हदएको निर्ेदि तोक्रकएको िकमिन्दा बढी िकमको
खरिद कािबािीको सम्बन्धमा िई त्यस्तो निकार्का प्रमुखले सो निर्ेदिका सम्बन्धमा सोिी दफाको
उपदफा (६) मा उल्लल्लखखत अर्धधधित्र निणवर् िहदएमा र्ा निजले हदएको निणवर्मा निर्ेदिकताको
चर्त्त िबुझेमा,

(ख)
५०.

दफा ५२ बमोसजम िएको खरिद सम्झौताको नर्षर्मा।

पुििार्लोकिको तरिका : (१) दफा ४८ बमोसजमको पुििार्लोकिको लागग पुििार्लोकि सनमनत समक्ष निर्ेदि हदिे
बोलपत्रदाता र्ा पिामशवदाताले दफा ४९ को खण्ड (क) को नर्षर्को िकमा सात हदिधित्र ि खण्ड (ख) को िकमा त्यस्तो
सम्झौता िएको नमनतले तीस हदिको अर्धधधित्र पुििार्लोकि सनमनतमा निर्ेदि हदिु पिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोसजम निर्ेदि प्राप्त िएको तीि हदिधित्र पुििार्लोकि सनमनतले सम्बन्धन्धत सार्वजनिक
निकार्लाई त्यस्तो निर्ेदि ि निर्ेदि साथ कुिै कागजात संलग्न िए सो कागजात समेतको प्रनतसलक्रप पिाई त्यस सम्बन्धमा
िए गिे को काम कािबािीको जािकािी ि प्रनतक्रिर्ा हदि सूर्िा गिुव पिेछ।

(३) उपदफा (२) बमोसजमको सूर्िा प्राप्त गिे को तीि हदिधित्र सार्वजनिक निकार्ले सो सम्बन्धी जािकािी ि
प्रनतक्रिर्ा पुििार्लोकि सनमनतलाई हदिु पिेछ।

(४) उपदफा (३) बमोसजम प्राप्त िएको जािकािी ि प्रनतक्रिर्ा, निर्ेदकले निर्ेदिका साथ पेश गिे को प्रमाण,
कागजातका आधािमा ि आर्श्यक िए दुर्ै पक्षलाई बुझी उपदफा (१) बमोसजम निर्ेदि प्राप्त िएको तीस हदिधित्र
पुििार्लोकि सनमनतले निणर्व गिुव पिेछ।

(५) उपदफा (४) बमोसजम निणवर् गदा पुििार्लोकि सनमनतले देिार् बमोसजमको निणवर् गिव सक्नेछ : –
(क)

निर्ेदि खािे ज गिे,

(ख)

खरिद सम्झौता िई िसकेको अर्स्थामा, —
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(१) सार्वजनिक निकार्लाई अिधधकृत काम र्ा निणवर् र्ा गलत कार्वनर्धध अर्लम्बि िगिव आदेश
हदिे,

(२) सार्वजनिक निकार्ले गिे को अिधधकृत कार्व र्ा निणवर्लाई पूणव र्ा आंसशक रूपमा िद्द गिव
आदेश हदिे,

(३) बोलपत्र र्ा प्रस्तार् मूल्याङ्किमा कुिै त्रुक्रट देखखई पुिः मूल्याङ्कि गिुव पिे िएमा त्यस्तो त्रुक्रट समेत
उल्लेख गिी पुिः मूल्याङ्कि गिव आदेश हदिे।

(ग)

खरिद सम्झौता िई सकेको अर्स्थामा त्यस्तो सम्झौता निर्ेदकले पाउिु पथ्यो िन्ने पुििार्लोकि
सनमनतलाई लागेमा निर्ेदकलाई पिे को मका नबर्ाि गिी मिाससब माक्रफकको िकम निर्ेदकलाई
िुिािी गिव सार्वजनिक निकार्लाई ससफारिस गिे।

(६) र्स दफा बमोसजम पुििार्लोकिको लागग निर्ेदि हदिे निर्ेदकले तोक्रकए बमोसजमको जमाित िाख्नु पिेछ।
(७) उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोसजम निर्ेदि खािे ज िएको अर्स्थामा त्यस्तो जमाितको िकम जफत िुिेछ।
५१.

खरिद कािबािी िोक्का गिुव पिे : (१) पुििार्लोकिको लागग दफा ५० को उपदफा (१) बमोसजम हदइएको निर्ेदिको सूर्िा
प्राप्त िएपचछ सो निर्ेदिका सम्बन्धमा पुििार्लोकि सनमनतबाट निणवर् ििएसम्म सार्वजनिक निकार्ले खरिद कािबािी
िोक्का गिुव पिेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुिा लेखखएको िए तापनि देिार्को अर्स्थामा खरिद कािबािी िोक्का गिुव पिे छै ि:
–
(क) खरिद कािबािीमा निहित मित्वपूणव सार्वजनिक हितको कािणबाट खरिद कािबािी जािी िाख्न
जरुिी िएको कुिा प्रमाद्धणत गिी सार्वजनिक निकार्ले पुििार्लोकि सनमनतलाई जािकािी हदएमा,
र्ा

(ख)

दफा ५० को उपदफा (४) को अर्धधधित्र पुििार्लोकि सनमनतबाट निणवर् िुि िसकेमा, र्ा

(३) सार्वजनिक निकार्ले उपदफा (२) को खण्ड (क) ि (ख) बमोसजम खरिद कािबािी िोक्का िगिे मा सोको
जािकािी पुििार्लोकि सनमनतलाई हदिु पिेछ।
परिच्छे द – ७
खरिद सम्झौता सम्बन्धी व्यर्स्था
५२.

खरिद सम्झौता ि सोका शतविरू : (१) सार्वजनिक निकार्ले र्स ऐि बमोसजम फुटकि खरिद बािेक अन्य खरिद गदा र्स
दफा बमोसजम खरिद सम्झौता गिुव पिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोसजमको खरिद सम्झौतामा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्तार् सम्बन्धी कागजात र्ा
ससलबन्दी दििाउपत्र सम्बन्धी फािाममा उल्लल्लखखत शतविरू समार्ेश गिुव पिेछ ि त्यस्ता शतविरू सम्झौताको प्रकृनत अिुसाि
देिार् बमोसजम िुि सक्नेछि्: –
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(क)

खरिद सम्झौताका पक्षिरूको िाम ि िे गािा, फोि, फ्याक्स िम्बि ि सम्झौता कार्ान्वर्िका लागग
सम्पकव िाख्ने व्यगि,

(ख)

खरिद सम्झौताको कार्व क्षेत्र,

(ग)

खरिद सम्झौतामा ििेका सलखतिरूको नर्र्िण ि प्राथनमकताको िम,

(घ)

कार्व सम्पादि तासलका,

(ङ)

आपूनति समर्, कार्वसम्पादि गिुव पिे समर् र्ा म्याद थप गिव सक्रकिे िसक्रकिे व्यर्स्था,

(र्)

खरिद सम्झौताको िकम र्ा सो निधािण गिे तरिका,

(छ)

मालसामाि, निमाण कार्व र्ा सेर्ा स्वीकाि िुिे सतविरू,

(ज)

नर्देशी मुद्राको िुिािी लगार्त िुिािीका सतव ि तरिका,

(झ)

काबूबाहििको परिस्थस्थनत (फोसव मेजि),

(ञ)

मूल्य समार्ोजि गिव सक्रकिे िए सोको व्यर्स्था,

(ट)

खरिद सम्झौता संशोधि ि िेरिएशि आदेश जािी गिव सक्रकिे िए सोको व्यर्स्था,

(र्)

आर्श्यक पिे जमाित,

(ढ)

निधारित अर्धधमा कार्व सम्पादि िुि िसके बापतको पूर्व निधारित क्षनतपूनति (सलक्वक्वर्ेटेर्
ड्यामेजेज),

*

(ण)

निधारित अर्धधिन्दा अगाक्रर् िै कार्व सम्पादि िएमा हदिे बोिस सम्बन्धी व्यर्स्था,

(त)

खरिद सम्झौता िद्द गिव सक्ने व्यर्स्था,

(थ)

सबकन्टर् र्ाकट गिव सक्रकिे र्ा िसक्रकिे व्यर्स्था,

(द)

नर्र्ाद समाधािको संर्न्त्र,

(ध)

लागू िुिे कािुि, ि

(ि)

तोक्रकए बमोसजमका अन्य कुिािरू।

५२क. पेस्की सम्बन्धी व्यर्स्था : (१) सार्वजनिक निकार्ले खरिद सम्झौता पिात् आपूनतिकता, निमाण व्यर्सार्ी र्ा सेर्ा प्रदार्कबाट
अगग्रम बैंक जमाित सलई खरिद सम्झौता िकमको बीस प्रनतशतमा िबढ्िे गिी पेस्की हदि सक्नेछ।

*

पहिलो संशोधिद्वािा थप
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(२) उपदफा (१) बमोसजम पेस्की हदँदा पहिलो पटकमा स्वीकृत पेस्की िकमको आधामा िबढ्िे गिी ि बाँकी िकम
कार्व प्रगनतका आधािमा हदि सक्रकिे छ।
(३) दफा १० को उपदफा (५) को अर्स्थामा बािेक पेस्की िकम सम्झौता िएको कार्वको लागग छुट्टै खोसलएको
बैंक खाता माफवत मात्र िुिािी िुिछ
े ।
(४) आपूनतिकता, निमाण व्यर्सार्ी र्ा सेर्ा प्रदार्कले उपदफा (२) बमोसजम पहिलो पटक पेस्की प्राप्त गिे को
नमनतले तीस हदिधित्र कार्व प्रािि गरिसक्नु पिेछ।
(५) उपदफा (२) बमोसजमको पेस्की िकम कुि प्रर्ोजिमा खर्व िएको िो सोको नर्र्िण अद्यार्धधक गिी सम्बन्धन्धत
सार्वजनिक निकार्लाई तोक्रकए बमोसजम उपलब्ध गिाउिु पिेछ।
(६) र्स दफा बमोसजम सलएको पेस्की सम्बन्धन्धत काममा प्रर्ोग िएको िपाइएमा उपदफा (१) बमोसजम सलएको
अगग्रम बैंक जमाित जफत िुिेछ।
(७) पेस्की सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोक्रकए बमोसजम िुिेछ।
५३.

खरिद सम्झौतामा संशोधि : कामको आधाििूत प्रकृती र्ा क्षेत्र परिर्तवि ििुिे गिी दुर्ै पक्षको सलखखत सिमनतबाट खरिद
सम्झौतामा अन्यथा व्यर्स्था िएकोमा बािेक खरिद सम्झौतामा संशोधि गिव सक्रकिेछ।
ति दफा ५४ बमोसजम िेरिर्शि आदेश जािी गदा र्ा दफा ५५ बमोसजम मूल्य समार्ोजि (प्राइस एर्जिमेण्ट) गदा खरिद
सम्झौतामा संशोधि गिुव पिे छै ि।

*

५४. िेरिएसि आदेश : (१) खरिद सम्झौता गदाका बखत पूर्ािुमाि गिव िसक्रकएको परिस्थस्थनत सम्झौता कार्ान्वर्िको िममा
ससजविा िएमा सोको स्पष्ट कािण खुलाई देिार् बमोसजमको अधधकािीले तोक्रकएको कार्वनर्धध अपिाई िेरिएसि आदेश
जािी गिव सक्नेछ : (क)

पाँर् प्रनतशतसम्मको िेरिएसि सम्बन्धन्धत सार्वजनिक निकार्को िाजपत्राहङ्कत हद्वतीर् श्रेणी र्ा सो
सििको प्रमुखले,

(ख)

दश प्रनतशतसम्मको िेरिएसि सार्वजनिक निकार्को िाजपत्राहङ्कत प्रथम श्रेणी र्ा सो सििको
प्रमुखले,

(ग)

पन्ध्र प्रनतशतसम्मको िेरिएसि नर्िागीर् प्रमुखले

(घ)

पन्ध्र देखख माधथ पच्चीस प्रनतशतसम्मको िेरिएसि सम्बन्धन्धत मन्त्रालर्को सचर्र् र्ा सो सििको
सम्बन्धन्धत निकार्को प्रमुखले,

(ङ)

पच्चीस प्रनतशत िन्दा माधथको िेरिएसि दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोसजमको
सार्वजनिक निकार्को िकमा िेपाल सिकाि मन्धन्त्रपरिषद्ले,

* पहिलो संशोधिद्वािा संशोधधत
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(र्)

दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोसजमको सार्वजनिक निकार्को िकमा पन्ध्र प्रनतशत देखख
माधथको िेरिएसि सो निकार्को सर्ोच्च कार्वकािी निकार्ले ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोसजम िेरिएसि आदेश गदा दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोसजमको
सार्वजनिक निकार्को िकमा सम्बन्धन्धत मन्त्रालर्ले नर्शेषििरूको समूि गिि गिी सो समूि माफवत आर्श्यक जाँर्बुझ
गिाई प्राप्त ससफारिस सहित सम्बन्धन्धत मन्त्रालर्को प्रस्तार्मा िेपाल सिकाि, मन्धन्त्रपरिषद्ले ि दफा २ को खन्ड (ख) को
उपखण्ड (२) बमोसजमको सार्वजनिक निकार्को िकमा सो निकार्को सर्ोच्च कार्वकािी निकार्ले नर्शेषििरूको समूि
गिि गिी सो समूि माफवत आर्श्यक जाँर्बुझ गिाई प्राप्त ससफारिसको आधािमा मात्र िेरिएसि आदेश जािी गिव सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) ि (ख) मा जुिसुकै कुिा लेखखएको िए तापनि लागत अिुमाि स्वीकृत गिे
अधधकािी िन्दा तल्लो तिको अधधकािीले िेरिएसि आदेश जािी गिव िुँदैि।
(४) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुिा लेखखएको िए तापनि सािी लाख रुपैर्ाँसम्मको खरिद कार्वको पन्ध्र प्रनतशत
िन्दा माधथको िेरिएसि आदेश नर्िागीर् प्रमुखले जािी गिव सक्नेछ।
५५.

खरिद सम्झौतामा मूल्य समार्ोजि : (१) खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यर्स्था िएकोमा बािेक *बाह्र महििािन्दा बढी अर्धधको
खरिद सम्झौता कार्ान्वर्ि गिे िममा मूल्य समार्ोजि गिव आर्श्यक देखखएमा अधधकाि प्राप्त अधधकािीले मूल्य
समार्ोजि गिव सक्नेछ।
ति सार्वजनिक निमाण कार्व खरिद गदा िाक्रष्टरर् स्तिको बोलपत्र आह्वाि िई खरिद सम्झौता िई सकेको अर्स्थामा
अप्रत्यासशत रूपमा कुिै निमाण सामग्रीको मूल्य सानबक मूल्यको दश प्रनतशतिन्दा बढी घटबढ िएमा त्यसिी घटेको र्ा
बढे को िकममा दश प्रनतशत कट्टा गिी तोक्रकए बमोसजम मूल्य समार्ोजि गरििेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुिा लेखखएको िए तापनि खरिद सम्झौता प्राप्त गिे व्यगिको क्रढलाइको कािणबाट
सम्झौता बमोसजमको काम सो सम्झौतामा उल्लल्लखखत अर्धधधित्र सम्पन्न ििई बढी समर् लागेकोमा र्ा एकमुष्ट
कार्वसम्पादि (लम्प सम कण्टर ाक्ट) र्ा निसित बजेटको आधािमा खरिद सम्झौता िएकोमा मूल्य समार्ोजि गिव सक्रकिे
छै ि।
५६.

सम्झौताको अर्धध थप सम्बन्धी व्यर्स्था : (१) खरिद सम्झौताको अर्धध थप सम्बन्धी व्यर्स्था सम्बन्धन्धत खरिद सम्झौतामा
उल्लेख िए बमोसजम िुिेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुिा लेखखएको िए तापनि काबूबाहििको परिस्थस्थनत, सार्वजनिक निकार्ले उपलब्ध
गिाउिु पिे कुिा उपलब्ध गिाउि िसकेमा र्ा अन्य मिाससब कािणबाट खरिद सम्झौताको अर्धध िबढाई ििुिे िएमा
सम्झौता प्राप्त गिे व्यगिको निर्ेदि बमोसजम अधधकाि प्राप्त अधधकािीले तोक्रकएको आधािमा अर्धध बढाउि सक्नेछ।
५७.

नबल र्ा र्ीजकको िुिािी : सार्वजनिक निकार्ले नबलनर्जकको िुिािी खरिद सम्झौताको अधीिमा ििी तोक्रकए बमोसजम
हदिु पिेछ।

* पहिलो संशोधिद्वािा संशोधधत
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५८.

नर्र्ाद समाधािको संर्न्त्र : (१) सार्वजनिक निकार् ि निमाण व्यर्सार्ी आपूनतिकता, सेर्ा प्रदार्क र्ा पिामशवदाता बीर्
खरिद सम्झौता कार्ान्वर्िको ससलससलामा उत्पन्न िुिे कुिै नर्र्ाद आपसी सिमनतबाट समाधाि गिुव पिेछ।
*

(१क) उपदफा (१) बमोसजम आपसी सिमनतबाट नर्र्ाद समाधाि िुि िसकेमा प्रर्सलत कािुि बमोसजम

मध्यस्थताको माध्यमबाट नर्र्ाद समाधाि गिे कुिा खरिद सम्झौतामा उल्लेख गिुव पिेछ।
†

(२) ...

(३) ...
(४) ...
(५) ...
५९.

खरिद सम्झौताको अन्त्य ि सोको उपर्ाि : (१) खरिद सम्झौतामा सो सम्झौता अन्त्य गिव सक्रकिे अर्स्थािरू खुलाउिु पिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोसजमका अर्स्थािरू मुख्य रूपमा देिार् बमोसजम िुि सक्नेछि्: –
(क)

आपूनतिकता, पिामशवदाता, सेर्ा प्रदार्क र्ा निमाण व्यर्सार्ीले खरिद सम्झौता बमोसजम
कार्वसम्पादि िगिे मा, दफा ६२ को उपदफा (२) बमोसजम आर्िण पालिा िगिे मा र्ा पेस्कीको

‡

दुरुपर्ोग गिे मा सार्वजनिक निकार्ले खरिद सम्झौता अन्त्य गिव सक्ने अर्स्था,

(ख)

सार्वजनिक निकार्ले सार्वजनिक हितको लागग सुनबस्ताको आधािमा खरिद सम्झौताको अन्त्य
(टनमििेसि र्ाई कन्धििेन्स) गिव सक्ने अर्स्था,

(ग)

आपूनतिकता, पिामशवदाता, सेर्ा प्रदार्क र्ा निमाण व्यर्सार्ीले खरिद सम्झौता अन्त्य गिव सक्ने
अर्स्था, ि

(घ)

काबूबाहििको परिस्थस्थनतमा खरिद सम्झौता अन्त्य गिव सक्रकिे अर्स्था।

(३) खरिद सम्झौतामा उपदफा (१) बमोसजम खरिद सम्झौता अन्त्य गदा देिार् बमोसजमका कुिािरू सहित नर्त्तीर्
फिफािक गिे ि क्षनतपूनति हदिे सम्बन्धी व्यर्स्था उल्लेख गिुव पिेछ: –

(क)

स्वीकार्व रूपमा सम्पन्न िइसकेका कार्व, आपूनति र्ा सेर्ा बापत गिुव पिे िुिािी बाँकी ििेको िए
सोको िुिािी,

(ख)

खरिद सम्झौता बमोसजमको काम आपूनतिकता, पिामशवदाता, सेर्ाप्रदार्क र्ा निमाण व्यर्सार्ीले
िगिे को कािणबाट सार्वजनिक निकार्ले सो काम गिव र्ा गिाउिका लागग लाग्ने थप खर्व बापत
निजले व्यिोिुव पिे दागर्त्व,

* पहिलो संशोधिद्वािा थप
† पहिलो संशोधिद्वािा खझक्रकएको
‡ पहिलो संशोधिद्वािा संशोधधत
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(ग)

आपूनतिकता र्ा पिामशवदाता र्ा सेर्ाप्रदार्क र्ा निमाण व्यर्सार्ीको कुिै त्रुक्रट (क्रर्फल्ट) नर्िा
सार्वजनिक निकार्ले खरिद सम्झौता अन्त्य गिे को कािणले निजले व्यिोिुव पिे को र्ास्तनर्क िानि
िोक्सािीको िकम।

(४) खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यर्स्था िएकोमा बािेक सार्वजनिक निकार्ले सार्वजनिक हितका लागग
सुनबस्ताको आधािमा खरिद सम्झौताको अन्त्य गिव सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोसजम खरिद सम्झौता अन्त्य िएकोमा सार्वजनिक निकार्ले सो सम्झौता अन्त्य िुिुिन्दा
अगघ सम्पन्न िई सकेका देिार्का काम बापतको िकम िुिािी गिुव पिेछ: –

(क)

उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोसजमको बाँकी ििेको िुिािी,

(ख)

कुिै खर्वको िुिािी शोधििाको रूपमा हदिे व्यर्स्था िएकोमा र्ास्तनर्क रूपमा िएको त्यस्तो
खर्व,

(ग)

खरिद सम्झौता अन्तगवत सार्वजनिक निकार्को लागग नर्शेष रूपमा बिाइएका मालसामािको मूल्य,

(घ)

गुमेको िाफा ि उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोसजमको िकम बािेक खरिद सम्झौता अन्त्य गदा
लागेको खर्व, ि

(ङ)
*

तोक्रकए बमोसजमको अन्य खर्व।

(६) र्स दफामा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेखखएको िए तापनि खरिद सम्झौता गिेले सार्वजनिक निकार्लाई पूर्व

जािकािी िहदई सम्झौता तोड्ि पाउिे छै ि।
(७) सार्वजनिक निकार्सँग खरिद सम्झौता गिेले सम्झौता बमोसजम काम शुरु िगिे मा, काम शुरु गिी बीर्ैमा
छोर्ेमा र्ा सम्झौता बमोसजम कामको प्रगनत िगिे मा सार्वजनिक निकार्ले त्यस्तो सम्झौता जुिसुकै बखत अन्त्य गिव
सक्नेछ।
(८) उपदफा (७) बमोसजम सम्झौता अन्त्य िएमा सो काम बापत िाखखएको पुिै जमाित जफत िुिेछ। सम्झौता
अन्त्य िएको कािणले सम्झौता बमोसजम बाँकी ििेको कार्व पूिा गिव जे जनत िकम आर्श्यक पछव सो िकम त्यसिी सम्झौता
बमोसजम कार्व िगिे बोलपत्रदाताबाट सिकािी बाँकी सिि असुल उपि गरििेछ।
(९) उपदफा (७) बमोसजम सम्झौता अन्त्य िएमा त्यस्तो सम्झौता बमोसजम बाँकी ििेको कार्व पूिा गिवका लागग
दफा २५ बमोसजम छिौट िएका बोलपत्रदातािरू मध्येबाट पन्ध्र हदिको म्याद हदई तोक्रकए बमोसजम आधथिक प्रस्तार् माग
गिी सम्झौता गिव सक्रकिेछ।
(१०) उपदफा (९) बमोसजमको आधथिक प्रस्तार् माग गिुव अगघ एक ति माधथको अधधकािीबाट स्वीकृनत सलिु पिेछ।
(११) उपदफा (९) बमोसजमको आधथिक प्रस्तार् निमाण कार्वका लागग माग गरिएको खुला बोलपत्रको माध्यमबाट
िएको सम्झौताको िकमा मात्र लागू िुिेछ।
* पहिलो संशोधिद्वािा थप
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(१२) उपदफा (९) बमोसजम सम्झौता िुि िसकेमा र्स ऐि बमोसजमको खरिद प्रक्रिर्ा अर्लम्बि गिी खरिद
कािबािी प्रािि गिुव पिेछ।
६०.

खरिद सम्झौताको सार्वजनिक सूर्िा : र्स परिच्छे द बमोसजम खरिद सम्झौता सम्पन्न िएपचछ सार्वजनिक निकार्ले बोलपत्र
र्ा पिामशव सेर्ा मूल्याङ्किको परिणाम सहितको सूर्िा तोक्रकए बमोसजम सार्वजनिक गिुव पिेछ।
परिच्छे द – ८
आर्िण सम्बन्धी व्यर्स्था

६१.

सार्वजनिक खरिद कार्वमा संलग्न पदाधधकािीको आर्िण : सार्वजनिक निकार्को खरिद र्ोजिा तजुम
व ा गिे, खरिद कािबािी
सञ्चालि गिे, खरिद सम्झौता कार्ान्वर्ि गिे र्ा खरिद सम्बन्धी तोक्रकए बमोसजमको अन्य काम गिे कार्वमा संलग्न कुिै
पदाधधकािीले देिार् बमोसजमको आर्िण पालिा गिुव पिेछ: –

(क)

खरिद कािबािीमा बोलपत्रदाताको स्वच्छ प्रनतस्पधा िुिे गिी आफ्िो कतवव्य निष्पक्ष ढङ्गले पालिा
गिे,

(ख)

खरिद कािबािीको सञ्चालि सार्वजनिक हित िुिे गिी गिे,

(ग)

खरिद सम्बन्धमा आफ्िो काम र्ा आर्िण र्ा व्यर्िािबाट स्वाथव बाखझिे कार्व िगिे,

(घ)

खरिद कािबािीको ससलससलामा आफूले थािा पाएको बोलपत्रदाताको सम्पधत्त सम्बन्धी जािकािी
लगार्तका अन्य सबै जािकािी गोप्य िाख्ने,

(ङ)

आफू पदमा बिाल ििँदाका बखत खरिद कािोबाि गिे का व्यगि, फमव, संस्था, कम्पिी ि र्स्तै
प्रकृनतका अन्य कुिै निजी संस्थामा आफू पदबाट अर्काश िएको दुई र्षवसम्म काम िगिे,

(र्)

आफू संलग्न िएको खरिद कािबािीमा आफ्िा िसजकका िातादाििरूले बोलपत्रदाता र्ा
प्रस्तार्दाताको रूपमा िाग सलएको जािकािी िुि आएमा आफूिन्दा एक ति माधथको
अधधकािीलाई तुरुन्त जािकािी हदई त्यस्तो खरिद कािबािीबाट आफू अलग िुिु पिे,
स्पष्टीकिण : र्स खण्डको प्रर्ोजिका लागग िसजकका िातेदाि िन्नाले एकासगोलको पनत, पत्नी,
बाबु, आमा, छोिा, छोिी, सासू, ससुिा, दाजु, िाइ, हददी, बहििी, ज्वाई, साला, साली र्ा धििाजु
सम्झिु पछव ।

(छ)

खरिद सम्बन्धी काम कािबािी गदा प्रर्सलत कािुि नर्पिीत िुिे काम िगिे,

(ज)

भ्रष्टार्ािजन्य र्ा जालसाजीपूणव कार्व गिव र्ा त्यस्तो कार्वमा संलग्न िुि ििुि,े

(झ)

प्रनतस्पधाको लािबाट र्धञ्चत गिे गिाउिे उदेश्यले बोलपत्र र्ा प्रस्तार् पेश गिुि
व न्दा अगघ र्ा पचछ
नमलेमतो गिव र्ा गुटबन्दीमा संलग्न िुि ििुिे।

३७

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ (पहिलो संशोधि समेत)
*

६१क. नर्िागीर् कािबािी िु िे : (१) तालुक कार्ालर् र्ा अख्तिर्ाि प्राप्त निकार्ले अिुगमि गदा सम्बन्धन्धत पदाधधकािीले र्ो ऐि
र्ा र्स ऐि अन्तगवत बिेको निर्ममा उल्लल्लखखत सजम्मेर्ािी पूिा िगिे को र्ा आर्िण पालिा िगिे को देखखएमा त्यस्ता
पदाधधकािी उपि प्रर्सलत कािुि बमोसजम नर्िागीर् कािबािी गिव अख्तिर्ाि प्राप्त अधधकािी समक्ष लेखी पिाउि सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोसजम लेखी आएमा त्यस्तो पदाधधकािीलाई निजको सेर्ा, सतव सम्बन्धी प्रर्सलत कािुि
बमोसजम नर्िागीर् कािबािी गिी सोको जािकािी त्यसिी लेखी पिाउिे निकार्लाई हदिु पिेछ।

६२.

बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताको आर्िण : (१) बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताले र्ो ऐि र्ा र्स ऐि अन्तगवत बिेको निर्म, खरिद
सम्झौता तथा खरिद सम्बन्धी अन्य सलखतमा उल्लेख िए अिुरुपको दागर्त्व पालिा गिुव पिेछ।

(२) उपदफा (१) को सर्वमान्यतामा प्रनतकूल ििुिे गिी बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताले खरिद प्रक्रिर्ामा र्ा खरिद
सम्झौताको कार्ान्वर्िमा प्रिार् पािे मिसार्ले देिार्का कार्व गिुव र्ा गिाउिु िुँदैि: –

(क)

प्रत्यक्ष र्ा अप्रत्यक्ष रूपमा अिुचर्त प्रलोिि हदि र्ा सोको प्रस्तार् गिव,

(ख)

तथ्य बङ्ग्ग्याइ र्ा झुक्याई पेश गिव,

(ग)

भ्रष्टार्ािजन्य र्ा जालसाजीपूणव कार्व गिव र्ा त्यस्तो कार्वमा संलग्न िुि,

(घ)

बोलपत्र र्ा प्रस्तार् सम्बन्धी काम कािबािीमा कुिै क्रकससमले संलग्न िुिे अन्य प्रनतस्पधी बोलपत्रदाता
र्ा प्रस्तार्दाताको सििागगतामा िस्तक्षेप गिव,

(ङ)

खरिद कािबािीमा संलग्न कुिै व्यगिको जीउ ज्याि र्ा सम्पधत्त िोक्साि गिे प्रत्यक्ष र्ा अप्रत्यक्ष
धम्की हदिे कार्व र्ा किकापजन्य कार्व गिव,

(र्)

बोलपत्रदातािरू र्ा प्रस्तार्दातािरू बीर् खरिद सम्बन्धी काम बाँर्फाँर् गिे र्ा बोलपत्र र्ा प्रस्तार्को
मूल्य कृक्रत्रम र्ा अप्रनतस्पधी तरिकाले कार्म गिे र्ा अन्य कुिै तरिकाले सार्वजनिक निकार्लाई
खुल्ला तथा स्वतन्त्र प्रनतस्पधाको लािबाट र्धञ्चत गिे उदेश्यले बोलपत्र र्ा प्रस्तार् पेश गिुि
व न्दा
अगघ र्ा पचछ नमलेमतो गिव र्ा गुटबन्दीमा संलग्न िुि,

(छ)

बोलपत्र र्ा प्रस्तार् खोलेको समर्देखख बोलपत्र र्ा प्रस्तार् स्वीकृनतको सूर्िा िहदँदासम्मको
अर्धधमा बोलपत्र र्ा प्रस्तार्का सम्बन्धमा प्रिार् पािे उद्देश्यले सार्वजनिक निकार्सँग सम्पकव गिव
र्ा बोलपत्रको पिीक्षण ि मूल्याङ्किमा र्ा प्रस्तार्को मूल्याङ्किमा कुिै क्रकससमले प्रिार् पािे कार्व गिव।

(३) कुिै खरिद कार्वको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात र्ा स्पेससक्रफकेशि तर्ाि गिे र्ा खरिद कार्ान्वर्िको
अिुगमि गिे सजम्मेर्ािी पाएको बोलपत्रदाता र्ा निजसँग आर्र्द् ििेको कुिै व्यगि र्ा फमव र्ा संस्था र्ा कम्पिी र्ा त्यस्तो
फमव र्ा संस्था र्ा कम्पिीमा कार्वित कमवर्ािीले त्यस्तो खरिदको बोलपत्र सम्बन्धी कािबािीमा िाग सलि सक्ने छै ि।
ति टिवकी खरिद सम्झौता र्ा क्रर्जाइि तथा निमाण दुर्ै कार्व गिे गिी िएको खरिद सम्झौताका िकमा र्ो व्यर्स्था लागू िुिे
छै ि।

* पहिलो संशोधिद्वािा थप
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६३.

कालोसूर्ीमा िाख्ने ि फुकुर्ा गिे : (१) देिार्को अर्स्थामा बोलपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, पिामशवदाता, सेर्ाप्रदार्क, आपूनतिकता,
निमाण व्यर्सार्ी र्ा अन्य व्यगि, फमव, संस्था र्ा कम्पिीलाई निजको कार्वको गािीर्वताको आधािमा सार्वजनिक खरिद
अिुगमि कार्ालर्ले एक र्षवदेखख तीि र्षवसम्म कालोसूर्ीमा िाख्न सक्नेछ : –

(क)
*

दफा ६२ बमोसजमको आर्िण नर्पिीत काम गिे को प्रमाद्धणत िएमा,

(ख) दफा २७ र्ा ३८ बमोसजम स्वीकृनतको लागग छिौट िएको बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाता खरिद
सम्झौता गिव िआएमा,

(ग)

खरिद सम्झौता कार्ान्वर्ि गदा साििूत त्रुक्रट गिे को र्ा सम्झौता अिुरुपको दागर्त्व साििूतरुपमा
पालिा िगिे को र्ा खरिद सम्झौता बमोसजमको कार्व सो सम्झौता बमोसजमको गुणस्तिको ििएको
कुिा पचछ प्रमाद्धणत िएमा,

(घ)

खरिद सम्झौतामा िाग सलि अर्ोग्य ििरििे कुिै फौज्दािी कसूिमा अदालतबाट दोषी ििरिएमा,

(ङ)

र्ोग्यता ढाँटी र्ा झुक्यािमा पािी खरिद सम्झौता गिे को कुिा प्रमाद्धणत िुि आएमा, र्ा

(र्)

तोक्रकए बमोसजमको अन्य कुिै अर्स्थामा।

(२) उपदफा (१) बमोसजम कालो सूर्ीमा िाखखएको बोलपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, पिामशवदाता, सेर्ा प्रदार्क,
आपूनतिकता, निमाण व्यर्सार्ी र्ा अन्य व्यगि, फमव, संस्था र्ा कम्पिीले सोिी अर्धधसम्म सार्वजनिक निकार्को खरिद
कािबािीमा िाग सलि सक्ने छै ि।

(३) र्स दफामा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेखखएको िए तापनि बैंक र्ा नर्त्तीर् संस्थाको ऋण िनतिी प्रर्सलत कािूि
बमोसजम अधधकाि प्राप्त निकार्ले कालोसूर्ीमा िाखेको व्यगि, फमव, संस्था र्ा कम्पिीले त्यस्तो सूर्ीमा कार्म ििेको अर्धध
िि सार्वजनिक खरिद कािबािीमा िाग सलि सक्ने छै ि।

(४) उपदफा (२) र्ा (३) बमोसजम सार्वजनिक खरिद कािबािीमा िाग सलि िसक्ने व्यगि, फमव, संस्था र्ा
कम्पिीले सार्वजनिक निकार्ले गिे खरिदमा िाग सलएको पाइएमा निजको बोलपत्र र्ा प्रस्तार् उपि कुिै कािबािी िुिे छै ि।

(५) उपदफा (१) बमोसजम कालो सूर्ीमा िाख्ने सम्बन्धी अन्य कार्वनर्धध तोक्रकए बमोसजम िुिेछ।
(६) उपदफा (१), (२), (३), (४) ि (५) बमोसजम कालो सूर्ीमा ििेका बोलपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, पिामशवदाता, सेर्ा
प्रदार्क, आपूनतिकता, निमाण व्यर्सार्ी र्ा अन्य व्यगि, फमव संस्था र्ा कम्पिीलाई कालो सूर्ीबाट फुकुर्ा गिे सम्बन्धमा
सार्वजनिक खरिद अिुगमि कार्ालर्ले तर्ाि गिे को मापदण्ड अिुसाि कालो सूर्ीबाट फुकुर्ा गरििेछ।
परिच्छे द – ९
खरिद कार्वको अिुगमि सम्बन्धी व्यर्स्था

*

पहिलो संशोधिद्वािा संशोधधत
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६४. सार्वजनिक खरिद अिुगमि कार्ालर् : (१) सार्वजनिक निकार्बाट िुिे खरिद कार्वको अिुगमि, निर्मि ि सार्वजनिक
खरिद प्रणालीलाई व्यर्स्थस्थत गिव प्रधािमन्त्री तथा मन्धन्त्रपरिषदको कार्ालर् अन्तगवत एक सार्वजनिक खरिद अिुगमि
कार्ालर् िििेछ।

(२) उपदफा (१) बमोसजमको कार्ालर्को प्रमुख िेपाल सिकािको निजामती सेर्ाको िाजपत्राहङ्कत नर्सशष्ट
श्रेणीको कमवर्ािी िुिेछ।

(३) ...

†

६५.

सार्वजनिक खरिद अिुगमि कार्ालर्को काम, कतवव्य ि अधधकाि : (१) र्स ऐिमा अन्यत्र व्यर्स्था िएको अनतरिि
सार्वजनिक खरिद अिुगमि कार्ालर्को काम, कतवव्य ि अधधकाि देिार् बमोसजम िुिेछ : –

(क)
‡

खरिद सम्बन्धी िीनत र्ा प्रर्सलत कािुिमा सुधाि गिव िेपाल सिकािलाई ससफारिस गिे,

(ख) टिव क्रक, ई.क्रप.सस., संिर्िात्मक र्ा इकाई दि सम्झौता, व्यर्स्थापि सम्झौता जस्ता खरिद नर्धधका
नर्षर्मा आर्श्यक पिे निदेसशका, कार्वनर्धध ि प्रानर्धधक मागवदशवि जािी गिे,

(ग)

सार्वजनिक निकार्ले खरिद कािबािी सञ्चालि गिव प्रर्ोग गिुव पिे बोलपत्र सम्बन्धी कागजात
(स्याटन्डर्व नबक्रर्ङ र्कुमेण्ट), पूर्व र्ोग्यता सम्बन्धी कागजात (स्याटन्डर्व क्रप्रक्वासलक्रफकेशि
र्कुमेण्ट) ि खरिद सम्झौता सम्बन्धी कागजात (स्याटन्डर्व कण्टर र्ाक्ट र्कुमेण्ट), ि प्रस्तार् माग गिे
सम्बन्धी कागजात ( रिक्वेि फि प्रपोजल) को स्याटन्डर्व िमुिा तर्ाि गिे,

(घ)

सार्वजनिक निकार्बाट िुिे र्ा िएको खरिद कािबािीको तथ्याङ्क सङ्कलि गिी त्यस्तो कािबािी र्ो
ऐि र्ा र्स ऐि अन्तगवत बिेको निर्म र्ा निदेसशका अिुरूप िए र्ा ििएको अिुगमि र्ा पिीक्षण
गिे र्ा गिाउिे,

(घ१) खरिद पिातको पुििार्लोकि गिे, गिाउिे,

§

(घ२) निमाण व्यर्सार्ी, आपूनतिकता, पिामशवदाता तथा सेर्ा प्रदार्कको खरिद सम्बन्धी र्ोग्यता ि
अिुिर्को अधिलेख तर्ाि गिे,
(घ३) नर्द्युतीर् खरिद निदेसशका जािी गिे,

(ङ)

र्ो ऐि र्ा र्स ऐि अन्तगवत बिेको निर्म, निदेसशकामा उल्लल्लखखत कुिै कुिाका सम्बन्धमा
सार्वजनिक निकार्ले िार् पिामशव माग गिे मा िार् पिामशव हदिे,

(र्)
*

पहिलो संशोधिद्वािा संशोधधत

†

पहिलो संशोधिद्वािा खझक्रकएको

‡

पहिलो संशोधिद्वािा संशोधधत

§

पहिलो संशोधिद्वािा थप

खरिद सम्बन्धी र्ेबसाइट स्थापिा गिी त्यसको सञ्चालि गिे,
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(छ)

र्ो ऐि ि र्स ऐि अन्तगवत बिेको निर्म, निदेसशका, प्रानर्धधक मागव निदेशि तथा सार्वजनिक खरिद
सम्बन्धी लेख िर्िा, सामग्री तथा र्स्तै अन्य कुिािरू सार्वजनिक गिाउि बुलेक्रटि प्रकाशि गिे,

(ज)

खरिद कार्वमा समन्वर् गिवका लागग आर्श्यक पिे कार्वनर्धध तर्ाि गिी स्वीकृनतको लागग िेपाल
सिकाि समक्ष पेश गिे,

(झ)

बोलपत्रदाता र्ा खरिद कार्वमा संलग्न िएको र्ा िुिे कमवर्ािीको लागग निर्नमत प्रसशक्षण
कार्विमको व्यर्स्था गिे,

(ञ)

दफा ६३ बमोसजमको कालो सूर्ीबाट फुकुर्ा गिे सम्बन्धमा आर्श्यक मापदण्ड तर्ाि गिे ि सो
मापदण्ड अिुसाि कालो सूर्ीबाट फुकुर्ा गिे,

(ट)

खरिद व्यर्स्था प्रिार्कािी बिाउि निमाण, आपूनति, पिामशव सेर्ा ि अन्य सेर्ा प्रणाली पुििार्लोकि,
समीक्षा गिे ि सेर्ाग्रािीसँग र्ा आर्श्यकतािुसाि अन्तिाक्रष्टरर् संस्था तथा अन्य नर्देशी निकार्सँग
निर्नमत रूपमा सुझार् सलिे,

(ि)

खरिद प्रणालीलाई व्यर्स्थस्थत गिव ि सुधाि गिव आर्श्यक पिे स्वदेशी र्ा र्ैदेसशक सिार्ताको
र्ोजिा तर्ाि गिे तथा त्यस्तो सिार्ता समन्वर् गिे केन्द्रीर् निकार्को रूपमा काम गिे,

*

(ि१) खरिद नर्ि प्रमाणीकिण गिे गिाउिे,

(र्)

खरिद कािबािीको र्ाक्रषक
ि प्रनतर्ेदि िेपाल सिकाि समक्ष पेश गिे, ि

(ढ)

तोक्रकएको अन्य कार्व गिे।

(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुिा लेखखएको िए तापनि सार्वजनिक खरिद अिुगमि कार्ालर्ले आफ्िो
कार्ालर् बािेक अन्य सार्वजनिक निकार्ले गिे को खरिद प्रक्रिर्ामा कुिै क्रकससमले संलग्न िुिे र्ा ततसम्बन्धमा उत्पन्न कुिै
नर्र्ाद समाधाि गिे छै ि।
(२क) सार्वजनिक निकार्बाट िएको खरिद कािबािी र्ो ऐि र्ा र्स ऐि अन्तगवत बिेको निर्म, कार्वनर्धध र्ा

†

निदेसशका नर्पिीत िएको पाइएमा सार्वजनिक खरिद अिुगमि कार्ालर्ले सो सम्बन्धमा त्यस्तो खरिद कािबािीमा िएको
त्रुक्रट सच्याउि ि खरिद कािबािीमा संलग्न पदाधधकािी उपि प्रर्सलत कािुि बमोसजम कािबािीका लागग सार्वजनिक
निकार्को प्रमुखलाई ि सार्वजनिक निकार्को प्रमुख िै त्यस्तो खरिद कािबािीमा संलग्न ििेको अर्स्थामा अख्तिर्ािर्ाला
समक्ष ध्यािाकषवणका लागग लेखी पिाउि सक्नेछ। र्सिी लेखी आएमा िएको त्रुक्रट सच्याई सम्बन्धन्धत सार्वजनिक
निकार्को प्रमुख र्ा अख्तिर्ािर्ालाले सम्बन्धन्धत पदाधधकािीलाई कािुि बमोसजम कािबािी गिी सार्वजनिक खरिद
अिुगमि कार्ालर्लाई जािकािी हदिु पिेछ।

*

पहिलो संशोधिद्वािा थप

†

पहिलो संशोधिद्वािा थप
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(३) सार्वजनिक खरिद अिुगमि कार्ालर्ले दफा ४८ बमोसजमको पुििार्लोकि सनमनतको सचर्र्ालर्को काम
ि सो सनमनतलाई आर्श्यक पिे बजेट व्यर्स्था गिे काम गिुव पिेछ।
परिच्छे द – १०
नर्नर्ध
६६.

नर्शेष परिस्थस्थनतमा खरिद गिे सम्बन्धी व्यर्स्था : (१) र्स ऐिमा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेखखएको िए तापनि नर्शेष परिस्थस्थनत
उत्पन्न िई तत्काल खरिद िगदा सार्वजनिक निकार्लाई थप िानि िोक्सािी िुिे अर्स्था आई पिे मा सार्वजनिक निकार्ले
तत्काल खरिद गिव र्ा गिाउि सक्नेछ।

(२) सार्वजनिक निकार्का प्रमुखले उपदफा (१) बमोसजमको परिस्थस्थनत ि तत्काल गिुव पिे खरिद सम्बन्धी नर्स्तृत
नर्र्िणको जािकािी एक ति माधथको अधधकािीलाई हदिु पिेछ।

(३) नर्शेष परिस्थस्थनतमा खरिद गिे सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोक्रकए बमोसजम िुिेछ।
६७.

र्स ऐि बमोसजमको खरिद प्रक्रिर्ा अपिाउिु िपिे : (१) र्स ऐिमा अन्यत्र जुिसुकै कुिा लेखखएको िए तापनि देिार्को
अर्स्थामा र्ो ऐि बमोसजमको खरिद प्रक्रिर्ा अपिाउिुपिे छै ि : –

(क)

र्स ऐि बमोसजमको प्रक्रिर्ा अपिाई सुिक्षा, सामरिक र्ा प्रनतिक्षा सम्बन्धी खरिद गिव िाक्रष्टरर् सुिक्षा
र्ा प्रनतिक्षा सम्बन्धी दृक्रष्टकोणबाट उपर्ुि ििुिे ििी िेपाल सिकािले निणवर् गिे मा, र्ा

(ख)

िेपाल सिकाि ि दातृ पक्ष बीर् िएको सम्झौता बमोसजम सो पक्षको खरिद निदेसशका (प्रोक्योिमेण्ट
गाईर्लाइन्स) अिुरूप खरिद गिुव पिे मा,

*

(ग) निजी क्षेत्रसँग प्रनतस्पधा गिी व्यापारिक कािोबाि गिे तोक्रकए बमोसजमका सार्वजनिक निकार्ले
व्यर्सार् सञ्चालिको लागग कुिै मालसामाि र्ा सेर्ा खरिद गिुव पिे मा,

(घ)

सामासजक, सांस्कृनतक कार्विम र्ा औद्योगगक, आधथिक, प्रनर्धध प्रदशवि ि प्रर्र्द्विका लागग नर्देशमा
आर्ोजिा िुिे मेला, मिोत्सर्, टर ेर्फेर्ि र्ा प्रदशवि जस्ता कार्वको लागग तोक्रकए बमोसजम नर्देशमा
खरिद गिुव पिे मा,

(ङ)

नर्देश स्थस्थत िेपाली िाज दूतार्ास, निर्ोग जस्ता सार्वजनिक निकार्ले मालसामाि र्ा सेर्ा खरिद
गिुव पिे मा,

(र्)

नर्माि सेर्ा सञ्चालि गिव स्वीकृत प्राप्त सार्वजनिक निकार्ले एधिएसि र् नर्मािसँग सम्बन्धन्धत
उपकिण खरिद गिुव पिे मा।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोसजम निणवर् गदा िेपाल सिकािले खरिद गिुव पिे कािण खुलाई ततसम्बन्धी
छुट्टै कार्वनर्धध समेत निधािण गिुव पिेछ।

*

पहिलो संशोधिद्वािा थप
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*

(३) सार्वजनिक निकार्ले उपदफा (१) को खण्ड (ग), (घ), (ङ) ि (र्) बमोसजमको खरिदको लागग आर्श्यक

कार्वनर्धध बिाई सार्वजनिक खरिद अिुगमि कार्ालर्को सिमनत सलई स्वीकृत गिाई लागू गिुव पिेछ।
(४) सार्वजनिक निकार्ले उपदफा (३) बमोसजम बिाएको कार्वनर्धधमा उपदफा (१) को खण्ड (र्) बमोसजमको
खरिदको लागग नर्जिेस प्लाि, लाइफ साइकल ि िेट प्रेजेन्ट भ्यालु समेतका कुिािरू समार्ेश गिुव पिेछ।
६७क. खरिद कािबािीलाई बाधा पािव ििु िे : सार्वजनिक निकार्बाट िइििेको खरिद कािबािीका सम्बन्धमा अख्तिर्ाि प्राप्त

†

निकार्ले र्ो ऐि र्ा प्रर्सलत कािुि बमोसजम छािनबि गिे प्रर्ोजिका लागग कुिै कागजात खझकाउिु पदा सिर् िएसम्म
खरिद कािबािी अगाक्रर् बढाउि बाधा िपिे गिी खझकाउिु पिेछ।
६८.

सञ्चािका नर्धध : (१) सार्वजनिक निकार्ले बोलपत्रदाता र्ा पिामशवदातालाई र्ा बोलपत्रदाता र्ा पिामशवदाताले सार्वजनिक
निकार्लाई हदिु पिे ििी र्ो ऐि ि र्स ऐि अन्तगवत बिेको निर्म, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्तार् आह्वाि सम्बन्धी
कागजात र्ा खरिद सम्झौतामा उल्लल्लखखत कुिै सलखत, सूर्िा, निणवर् र्ा अन्य जािकािी र्स ऐिमा अन्यथा व्यर्स्था
िएकोमा बािेक सलखखत रूपमा हदिु पिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोसजम सूर्िा पिाउँ दा त्यस्तो सूर्िा पाउिे बोलपत्रदाता र्ा पिामशवदाताको िे गािा पत्ता िलागग
र्ा अन्य कुिै कािणले त्यस्तो सूर्िा बुझाउि िसक्रकएको अर्स्थामा सो नर्षर्को संसक्षप्त नर्र्िण उल्लेख गिी िाक्रष्टरर् स्तिको
दैनिक समार्ािपत्रमा सार्वजनिक सूर्िा प्रकाशि गिुव पिेछ ि र्सिी सूर्िा प्रकाशि िएकोमा त्यस्तो व्यगिले िीतपूर्क
व
सूर्िा पाएको मानििेछ।
६९.

‡

नर्द्र्ुतीर् सञ्चािको माध्यमबाट खरिद कािोबाि िु ि सक्ने : (१) सार्वजनिक निकार्ले खरिद कार्वको कुिै र्ा सबै प्रक्रिर्ामा
नर्द्युतीर् कार्वनर्धध प्रणाली मात्र अपिाउि सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोसजम नर्द्युतीर् प्रणालीबाट िुिे खरिदको कार्वनर्धध, प्रणाली ि र्सका अन्तनििहित ससर्द्ान्त
सार्वजनिक खरिद अिुगमि कार्ालर्ले निधािण गिे बमोसजम िुिेछ।
(३) नर्द्युतीर् खरिद सम्बन्धी अन्य कार्वनर्धध तोक्रकए बमोसजम िुिेछ।
७०.

कािुिी सलखतिरू र्ेबसाइटमा िाख्नु पिे : र्ो ऐि ि र्स ऐि अन्तगवत बिेको निर्म ि खरिद निदेसशका सर्वसाधािणको
जािकािी ि सुनर्धाको लागग सार्वजनिक खरिद अिुगमि कार्ालर्को र्ेबसाइटमा िाख्नु पिेछ।

७१.

मूल्याङ्ग्कि सनमनत गिि गिुव पिे : (१) पूर्व र्ोग्यताको प्रस्तार्, बोलपत्र, पिामशव सेर्ाको आशर्पत्र र्ा प्रस्तार् र्ा ससलबन्दी
दििाउपत्र पिीक्षण ि मूल्याङ्कि गिव सार्वजनिक निकार्ले तोक्रकए बमोसजमको मूल्याङ्कि सनमनत गिि गिुव पिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोसजम गिि िएको मूल्याङ्कि सनमनतको काम, कतवव्य ि अधधकाि तोक्रकए बमोसजम िुिछ
े ।
७२.

खरिद कािबािीको अधिलेख : सार्वजनिक निकार्ले खरिद कािबािी सम्बन्धी कागजातको अधिलेख तोक्रकए बमोसजमको
अर्धधको लागग सुिसक्षत तरिकाले िाख्नु पिेछ।

*

पहिलो संशोधिद्वािा थप

†

पहिलो संशोधिद्वािा थप

‡

पहिलो संशोधिद्वािा संशोधधत

४३

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ (पहिलो संशोधि समेत)

७३.

अधधकाि प्रत्यार्ोजि : अधधकाि प्राप्त अधधकािीले र्ो ऐि र्ा र्स ऐि अन्तगवत बिेको निर्म बमोसजम आफूलाई प्राप्त
अधधकाििरूमध्ये तोक्रकए बमोसजमका अधधकाि बािेक अरू अधधकाि कुिै कमवर्ािीलाई प्रत्यार्ोजि गिव सक्नेछ।

७४.

निर्म बिाउिे अधधकाि : (१) र्ो ऐिको उद्देश्य कार्ान्वर्ि गिव िेपाल सिकािले आर्श्यक निर्मिरू बिाउि सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुिा लेखखएको िए तापनि दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) मा उल्लल्लखखत
सार्वजनिक निकार् बािेक अन्य सार्वजनिक निकार्ले त्यस्ता निकार्सँग सम्बन्धन्धत ऐि, निर्म र्ा गिि आदेशको अधीिमा
ििी आर्श्यक निर्म बिाउि सक्नेछ।
*

७४क. प्रानर्धधक मागवदशवि, कार्वनर्धध तथा निदेसशका बिाउि सक्ने : र्स ऐिको कार्ान्वर्िको लागग सार्वजनिक खरिद अिुगमि
कार्ालर्ले आर्श्यक प्रानर्धधक मागवदशवि, कार्वनर्धध र्ा निदेसशका बिाउि सक्नेछ ि त्यस्तो कार्वनर्धध र्ा निदेसशका िेपाल
सिकािबाट स्वीकृत िएपचछ लागू िुिेछ।

७४ख. बाधा अड्काउ फुकाउिे अधधकाि : र्स ऐिको कार्ान्वर्ि गिव कुिै बाधा अड्काउ पिे मा िेपाल सिकािले सो बाधा अड्काउ
फुकाउिको लागग िेपाल िाजपत्रमा सूर्िा प्रकाशि गिी आर्श्यक आदेश जािी गिव सक्नेछ।
७५.

खािे जी तथा संशोधि : (१) सर्ािी तथा र्ातार्ात व्यर्स्था ऐि, २०४९ को दफा १६८ को प्रनतबन्धात्मक र्ाक्यांश खािे ज
गरिएको छ।
†

(२) प्रर्सलत कािुिमा जुिसुकै कुिा लेखखएको िए तापनि दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोसजमका

सार्वजनिक निकार्का खरिद सम्बन्धी कािुिी व्यर्स्था र्स ऐि अिुकूल िएको िदेखखएमा सार्वजनिक खरिद अिुगमि
कार्ालर्ले र्ो ऐि अिुकूल िुिे गिी संशोधि गिव सम्बन्धन्धत सार्वजनिक निकार्लाई लेखी पिाउिु पिेछ।
(२क) उपदफा (२) बमोसजम लेखी आएमा सम्बन्धन्धत सार्वजनिक निकार्ले आफ्िो खरिद सम्बन्धी कािुि एक

‡

महििाधित्र र्स ऐि अिुकूल संशोधि गिी सोको जािकािी सार्वजनिक खरिद अिुगमि कार्ालर्लाई हदिु पिेछ।
(२ख) उपदफा (२क) बमोसजम जािकािी िहदएमा र्स ऐिसँग बाखझएको िदसम्म खरिद सम्बन्धी त्यस्तो कािुिी
व्यर्स्था स्वतः अमान्य िएको मानििेछ।

(३) आधथिक कार्वनर्धध ऐि, २०५५ को दफा ७ को सट्टा देिार्को दफा ७ िाखखएको छ: –
“७. खर्व गिे कार्वनर्धध : सिकािी काम काज तथा आर्ोजिा सञ्चालि गिे धिौटी, दस्तुि, सेर्ा शुल्क सलिे,
पेस्की हदिे तथा फर्छ्यौट गिे, सिकािी िगदी तथा सजन्सी सम्पधत्तको संिक्षण गिे, सललाम नबिी गिे, नमिािा
हदिे सम्बन्धी आधथिक प्रशासि तथा अन्य नर्नर्ध व्यर्स्था ि ततसम्बन्धी कार्वनर्धध तोक्रकए बमोसजम िुिछ
े ।”
७६.

बर्ाउ : आधथिक कार्वनर्धध ऐि, २०५५ ि सो ऐि अन्तगवत बिेको आधथिक प्रशासि सम्बन्धी निर्मार्ली, २०५६ ि दफा २ को
खण्ड (ख) को उपखण्ड (२), (३), (४), (५) ि (६) मा उल्लल्लखखत सार्वजनिक निकार्का खरिद सम्बन्धी ऐि, निर्म र्ा गिि
आदेशको व्यर्स्था बमोसजम िए गिे का खरिद सम्बन्धी सबै काम कािबािी र्सै ऐि बमोसजम िए गिे का मानििेछ।

*

पहिलो संशोधिद्वािा थप

†

पहिलो संशोधिद्वािा संशोधधत

‡

पहिलो संशोधिद्वािा थप

४४

