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३. िेपालको संहर्धाि अिकूुल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई संशोधि  

 गिे ऐि, २०७५                            २०७५।११।१९ 

 

२०६३ सालको ऐि ि.३६ 

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा व्यर्स्था गिव बिेको ऐि 

प्रस्िार्िा : सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कायवहर्नध, प्रहिया िथा निणवयलाई अझ बढी खलुा, 

पािदशी, र्स्िनुिष्ठ ि हर्श्वसिीय बिाउि, 

 सार्वजनिक खरिद प्रहियामा प्रनिस्पधाव, स्र्च्छिा, ईमान्दािीिा, जर्ाफदेहीिा ि हर्श्वशिीयिा 

प्रर्द्र्घि गिी नमिव्ययी िथा हर्रे्कपूणव ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्वको अनधकिम प्रनिफल हानसल 

गिव ि सार्वजनिक निकायले निमावण कायव गदाव गिाउँदा, मालसामाि, पिामशव सेर्ा िथा अन्य सेर्ा 

खरिद गदाव त्यस्िो खरिदको व्यर्स्थापि क्षमिा अनिर्हृि गिी उत्पादक, नबिेिा, आपूनिवकिाव, 

निमावण व्यर्सायी र्ा सेर्ाप्रदायकलाई हर्िा िेदिार् सार्वजनिक खरिद प्रहियामा सहिागी हिुे 

समाि अर्सि सनुिश्चिि गिी सशुासिको प्रत्यािनूि गिे सम्बन्धमा कािूिी व्यर्स्था गिव र्ाञ्छिीय 

िएकोले, 

 प्रनिनिनधसिाको घोषणा, २०६३ जािी िएको पहहलो र्षवमा प्रनिनिनधसिाले यो ऐि 

बिाएको छ । 
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परिच्छेद–१ 

प्रािश्चम्िक 

१. संश्चक्षप्त िाम ि प्रािम्ि : (१) यस ऐिको िाम “सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३” िहेको  

छ ।  

(२) यो ऐि िरुुन्ि प्रािम्ि हिुेछ । 

२. परििाषा : हर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव िलागेमा यस ऐिमा,– 

(क) “खरिद” िन्नाले सार्वजनिक निकायले यस ऐि बमोश्चजम कुिै मालसामाि, 

पिामशव सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा प्राप्त गिे र्ा कुिै निमावण कायव गिे र्ा 

गिाउिे कायव सम्झि ुपछव । 

(ख) “सार्वजनिक निकाय” िन्नाले देहायका निकाय सम्झि ुपछव :– 

(१) संरै्धानिक अङ्ग र्ा निकाय, अदालि,  िेपाल सिकाि र्ा प्रदेश 

सिकािका मन्रालय, सश्चर्र्ालय, आयोग, हर्िाग र्ा सो अन्िगविका 

अन्य जिुसकैु सिकािी निकाय र्ा कायावलय,  

(२)  िेपाल सिकाि र्ा प्रदेश सिकािको पूणव र्ा अनधकांश स्र्ानमत्र् 

र्ा नियन्रणमा िहेको संस्थाि, कम्पिी, बैंक र्ा सनमनि र्ा प्रर्नलि 

कािूि बमोश्चजम सार्वजनिक स्ििमा स्थाहपि र्ा  िेपाल सिकाि 

र्ा प्रदेश सिकािद्वािा गठिि आयोग, संस्थाि, प्रानधकिण, निगम, 

प्रनिष्ठाि, बोर्व, केन्र, परिषद् ि यस्िै प्रकृनिका अन्य संगठिि संस्था, 

(३)  िेपाल सिकाि र्ा प्रदेश सिकािद्वािा सञ्चानलि र्ा  िेपाल 

सिकाि र्ा प्रदेश सिकािको पूणव र्ा अनधकांश अिदुाि प्राप्त 

हर्श्वहर्द्यालय, महाहर्द्यालय, अिसुन्धाि केन्र ि यस्िै प्रकृनिका 

अन्य प्राश्चिक र्ा शैश्चक्षक संस्था, 

                                


    िेपालको संहर्धाि अिकूुल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई संशोधि गिे ऐि २०७५ द्धािा संशोनधि । 
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(४) स्थािीय िह, 

(५) हर्कास सनमनि ऐि, २०१३ बमोश्चजम गठिि हर्कास सनमनि, 

(६)  िेपाल सिकाि र्ा प्रदेश सिकािको ऋण र्ा अिदुािमा 

सञ्चानलि संस्था, ि 

(७)  िेपाल सिकाि र्ा प्रदेश सिकािले िेपाल िाजपरमा सूर्िा 

प्रकाशि गिी सार्वजनिक निकाय ििी िोकेको अन्य संस्था । 

(ग) “मालसामाि” िन्नाले र्ल र्ा अर्ल,  सजीर् र्ा निजीर् जिुसकैु 

हकनसमको र्स्ि ु सम्झि ु पछव ि सो शब्दले त्यस्िो र्स्ि ु आपूनिव गिे 

कायवको आिषुहङ्गक सेर्ा समेिलाई जिाउिेछ । 

(घ) “निमावण कायव” िन्नाले कुिै संिर्िा र्ा कुिै कुिाको निमावण गिे, पिुः 

निमावण गिे, ित्काउि,े ममवि सम्िाि गिे र्ा श्चजणोद्धाि गिे कायवसँग 

सम्बश्चन्धि निमावण स्थल ियाि गिे, खन्न,े िड्याउिे, बिाउि,े उपकिण र्ा 

मालसामाि जर्ाि गिे, सजाउिे, आठद जस्िा कायव सम्झि ु पछव ि सोेे 

शब्दले िक्शा बिाउिे, प्रयोगशाला पिीक्षण गिे, िउूपग्रहीय फोटो श्चखच्िे, 

िकूम्पीय पिीक्षण गिे जस्िा निमावण कायवको आिषुहङ्गक सेर्ा समेिलाई 

जिाउिेछ ।  

(ङ) “पिामशव सेर्ा” िन्नाले कुिै अध्ययि, अिसुन्धाि, सिेक्षण, नर्जाइि, ड्रईङ, 

सपुरिरे्क्षण, िानलम, पिीक्षण गिे काम, सफ्टरे्यिको हर्कास र्ा यस्िै 

प्रकृनिका अन्य बौहद्धक र्ा पेशागि सेर्ा सम्झि ुपछव । 

(र्) “अन्य सेर्ा” िन्नाले सर्ािी साधि, उपकिण र्ा मालसामाि िार्ामा नलि,े 

ढुर्ािी गिे र्ा मालसामाि ममवि सम्िाि गिे कायव सम्झि ुपछव । 

                                


     केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२ द्वािा संशोनधि िई नमनि २०७४।२।८ देश्चख प्रािम्ि िएको । 


    िेपालको संहर्धाि अिकूुल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई संशोधि गिे ऐि २०७५ द्धािा संशोनधि । 


     पहहलो संशोधिद्वािा थप। 
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(छ) “बोलपर” िन्नाले सार्रर्वजनिक निकायले खरिदका लानग प्रकाशि गिेको 

सूर्िा अिरुुप सो निकायले िोकेको ढाँर्ामा बोलपरदािाले पेश गिेको 

मूल्य खलु्िे कागजाि, प्रस्िार् र्ा दििेट सम्झि ुपछव । 

(ज) “बोलपरदािा” िन्नाले खरिद कािबाहीमा िाग नलि बोलपर पेश गिे र्ा 

गिव सक्िे कुिै व्यश्चि, फमव, संस्था र्ा कम्पिी सम्झि ुपछव । 

(झ)  “बोलपर सम्बन्धी कागजाि” िन्नाले बोलपरदािाले मूल्य र्ा प्रस्िार् र्ा 

दििेट ििी र्ा ियाि गिी पेश गिवका लानग बोलपर आह्वाि गिे 

सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायले ियाि गिेकोेे नलखि सम्झि ुपछव ि सो 

शब्दले बोलपरदािालाई ठदइएको निदेशि, स्पेनसहफकेशि, िक्सा, नर्जाइि, 

कायवक्षेरगि शिवहरु (टमवस अफ िेफिेन्स), कायविानलका, मूल्याङ्किका 

आधाि, परिमाण सूर्ी, सम्झौिाका शिवहरु ि यस्िै अन्य कागजाि 

समेिलाई जिाउिेछ । 

(ञ) “खरिद सम्झौिा” िन्नाले सार्वजनिक निकाय ि आपूनिवकिाव र्ा निमावण 

व्यर्सायी र्ा पिामशवदािा र्ा सेर्ाप्रदायकबीर् दफा ५२ बमोश्चजम िएको 

खरिद सम्बन्धीेे सम्झौिा सम्झि ुपछव । 

(ट) “सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलय” िन्नाले दफा ६४ बमोश्चजम 

स्थाहपि सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलय सम्झि ुपछव । 

(ि) “अनधकाि प्राप्त अनधकािी” िन्नाले यो ऐि र्ा यस ऐि अन्िगवि बिकेो 

नियम बमोश्चजम खरिद सम्बन्धी कायव स्र्ीकृि गिव अनधकाि प्राप्त 

अनधकािी सम्झि ुपछव । 

(र्) “जमािि” िन्नाले कुिै काम टुङ्गो िलागेसम्म सिुक्षण बापि िाश्चखएको 

सिुक्षण जमािि िकम (रिटेन्सि मिी र्ा अिेष्ट मिी) सम्झि ुपछव ि सो 

शब्दले बोलपर जमािि र्ा कायवसम्पादि जमािि र्ा अन्य कुिै कािणले 

सिुक्षण िाख्न ुपिेमा सो बापि िाश्चखएको िकम समेिलाई जिाउिेछ । 
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(ढ) “हर्शेष परिश्चस्थनि” िन्नाले सकु्खा, अिार्हृष्ट, अनिर्हृष्ट, िकूम्प, बाढी, पहहिो, 

आगलानग जस्िा प्राकृनिक र्ा दैर्ी प्रकोप िथा महामािी र्ा 

आकश्चस्मक र्ा अप्रत्याश्चशि हर्शेष कािणबाट सशृ्चजि परिश्चस्थनि सम्झि ुपछव 

ि सो शब्दले यदु्ध र्ा आन्िरिक द्वन्द्व जस्िा परिश्चस्थनि समेि लाई 

जिाउिेछ । 

(ण) “स्थािीय िह” िन्नाले प्रर्नलि कािूि बमोश्चजम गठिि गाउँपानलका, 

िगिपानलका र्ा श्चजल्लासिा सम्झि ुपछव ।  

(ि) “संयिु उपिम (ज्र्ाइण्ट िेञ्चि)” िन्नाले दईु र्ा दईुिन्दा बढी कम्पिी 

र्ा फमवहरु नमली संयिु र्ा छुट्टाछुटै्ट दाहयत्र् सहहि कुिै काम गिे 

कायवलाई जिाउिेछ । 

(थ) “एजेण्ट” िन्नाले कुिै स्र्देशी र्ा हर्देशी व्यश्चि, फमव र्ा कम्पिीको 

एजेन्सी नलिे व्यश्चि, फमव र्ा कम्पिी सम्झि ुपछव । 

(द) “एक िह मानथको अनधकािी” िन्नाले सिकािी निकाय िपवm कायावलय 

प्रमखुको हकमा क्षेरीय कायावलय िएकोमा सो कायावलयको प्रमखु ि 

क्षेरीय कायावलय ििएकोमा सम्बश्चन्धि हर्िागको हर्िागीय प्रमखु, क्षेरीय 

प्रमखुको हकमा सम्बश्चन्धि हर्िागको हर्िागीय प्रमखु, हर्िागीय प्रमखुको 

हकमा सम्बश्चन्धि मन्रालय, सश्चर्र्ालय र्ा आयोगको सश्चर्र्, सश्चर्र्को 

हकमा सम्बश्चन्धि हर्िागीय मन्री र्ा िाज्यमन्री ि संरै्धानिक अङ्ग र्ा 

निकायको सश्चर्र् र्ा प्रशासकीय प्रमखुको हकमा सम्बश्चन्धि संरै्धानिक 

अङ्ग र्ा निकायको प्रमखु ि अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा खरिद गिे 

निकायिन्दा एक िह मानथको निकायको प्रमखु ि त्यस्िो निकाय ििएको 

                                


     पहहलो संशोधिद्वािा थप। 

 


     केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२ द्वािा संशोनधि िई नमनि २०७४।२।८ देश्चख प्रािम्ि िएको 
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अर्स्थामा त्यस्िो सार्वजनिक निकायको सञ्चालक सनमनि र्ा यस्िै अन्य 

निकाय सम्झि ुपछव । 

(ध) “दाि ृपक्ष” िन्नाले ठद्वपक्षीय र्ा बहपुक्षीय सम्झौिाद्वािा िेपाल सिकािलाई 

ऋण र्ा अिदुािको रुपमा रै्देश्चशक सहायिा उपलब्ध गिाउिे कुिै 

हर्देशी मलुकु र्ा अन्ििावहिय र्ा हर्देशी संस्था सम्झि ुपछव ।  

(ि) “िाशि” िन्नाले िेपाली सेिा, िेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी बल र्ा िेपाल 

सिकािले िोहकठदएका सिकािी कमवर्ािी, अस्पिालका हर्िामी, कािागािका 

थिुरु्ा ि पशपंुक्षी आठदको खािाका सम्बन्धमा िेपाल सिकािले 

िोहकठदएको श्चजन्सी सम्झि ुपछव । 

(प) “िोहकएको” र्ा “िोहकए बमोश्चजम” िन्नाले यस ऐि अन्िगवि बिेको 

नियममा िोहकएको र्ा िोहकए बमोश्चजम सम्झि ुपछव ।  

३. यस ऐि बमोश्चजम खरिद गिुव पिे : (१) सार्वजनिक निकायले खरिद गदाव यस ऐि 

बमोश्चजमको कायवहर्नध पूिा गिी खरिद गिुव पिेछ ।    

(१क) प्रर्नलि कािूि बमोश्चजम दिाव िएको संस्थाको सिकािी कोष प्रयोग 

गिी खरिद गदाव सो हदसम्म यस ऐि बमोश्चजमको कायवहर्नध पूिा गिी खरिद गिुव    

पिेछ । 

(२)  उपदफा (१) ि (१क) को प्रनिकूल हिुे गिी गरिएको खरिद बदि िथा 

अमान्य हिुेछ । 

 

 

 

 

 

 

                                


     पहहलो संशोधिद्वािा थप। 

    पहहलो संशोधिद्वािा संशोनधि । 
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परिच्छेद–२ 

खरिद कायवको श्चजम्मेर्ािी ि खरिद हर्नध सम्बन्धी व्यर्स्था 

४. मालसामाि, निमावण कायव ि सेर्ाको हर्र्िण ियाि गिुव पिे : (१) सार्वजनिक निकायले 

मालसामाि, निमावण कायव र्ा सेर्ा खरिद गिुव अश्चघ त्यस सम्बन्धी स्पेनसहफकेशि, योजिा, 

िक्शा, नर्जाइि, हर्शेष आर्श्यकिा र्ा अन्य हर्र्िणहरु ियाि गिुव पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको हर्र्िण ियाि गदाव त्यस्िा मालसामाि, निमावण 

कायव र्ा सेर्ाको सम्बि र्स्िगुि प्राहर्नधक िथा गणुस्ििजन्य हर्शेषिा ि कामको 

आधािमा ियाि गिुव पिेछ ।  

(३) उपदफा (१) ि (२) बमोश्चजम हर्र्िण ियाि गदाव मालसामाि, निमावण कायव 

र्ा सेर्ाको हर्शेषिाहरु स्पष्टरुपमा बशु्चझिे गिी उल्लेख गिे अको कुिै उपाय ििएको 

अर्स्थामा बाहेक कुिै खास ब्राण्र्, टे«र्माकव , िाम, पेटेण्ट, नर्जाइि, प्रकाि, उत्पश्चि र्ा 

उत्पादकको िाम उल्लेख गिव सहकि ेछैि ।  

िि त्यसिी उल्लेख िगिी िहिुे अर्स्थामा कुिै खास ब्राण्र्, टे«र्माकव , िाम, पेटेण्ट, 

नर्जाइि, प्रकाि, उत्पश्चि र्ा उत्पादकको िाम उल्लेख गिी “सो सिह” िन्न े शब्दहरु 

उल्लेख गिव सहकिेछ । 

(४) बोलपर र्ा पूर्व योग्यिा सम्बन्धी कागजािमा मालसामाि र्ा निमावण कायव 

र्ा अन्य सेर्ाको प्राहर्नधक र्ा गणुस्ििजन्य हर्शेषिाहरुको हर्र्िण ि पिीक्षण (टेश्चस्टङ), 

माहकव ङ्ग, प्याकेश्चजङ्ग, लेबनलङ्ग र्ा पषु्टीकिणको प्रमाणपर (किफिनमटी सहटवहफकेट) 

सम्बन्धी आधाि र्ा सङ्केि र्ा शब्दार्ली उल्लेख गदाव त्यस्िो मालसामाि र्ा निमावण कायव 

र्ा अन्य सेर्ाको कामसँग असम्बद्ध हिुे योग्य बोलपरदािालाई खरिद प्रहियामा सहिागी 

हिु कुिै हकनसमले बाधा प¥ुयाउिे र्ा औश्चर्त्य हर्िा प्रनिस्पधावलाई सीनमि गिे गिी 

हर्र्िण, आधाि, सङ्केि र्ा शब्दार्ली उल्लेख गिव सहकि ेछैि । 
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५. लागि अिमुाि ियाि गिुव पिे : (१) सार्वजनिक निकायले कुिै पनि खरिदको लानग 

िोहकए बमोश्चजम लागि अिमुाि ियाि गिुव पिेछ । 

िि निमावण कायवको हकमा बाहेक एक लाख रुपैयाँसम्मको खरिद गिव लागि 

अिमुाि गिुव पिे छैि । 

(२) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोश्चजम ियाि िएको लागि अिमुाि 

िोहकए बमोश्चजम अद्यार्नधक गिी िाख्न ुपिेछ । 

५क.स्र्ीकृि गिुव पिे : (१) सार्वजनिक निकायले दफा ४ बमोश्चजमको हर्र्िण ि दफा ५ 

बमोश्चजमको लागि अिमुाि िोहकए बमोश्चजम स्र्ीकृि गिुव पिेछ । 

(२) दफा ४ बमोश्चजमको हर्र्िण ि दफा ५ बमोश्चजमको लागि अिमुाि िोहकए 

बमोश्चजमको हर्शेष कािण पिी संशोधि गिुव पिेमा बाहेक एकपटक स्र्ीकृि िएको 

नर्जाइि र्ा लागि अिमुािमा संशोधि गिुव पदाव त्यस्िो संशोधि शरुुको लागि अङ्कमा 

पच्र्ीस प्रनिशि िन्दा बढी फिक पिेमा र्ा रहुटपूणव नर्जाइि गिेको र्ा अस्र्ािाहर्क 

लागि अुिमाि ियाि गिेको कािणले खरिद कायव प्रिाहर्ि िएमा त्यस्िो नर्जाइि र्ा 

लागि अिमुाि ियाि, जाँर् र्ा स्र्ीकृि गिे पदानधकािी ि सो कायवमा संलगि 

पिामशवदािा प्रर्नलि कािूि बमोश्चजम कािबाहीको िानगदाि हिुेछ । 

६. खरिद योजिा ियाि गिुव पिे : सार्वजनिक निकायले िोहकएको सीमािन्दा बढी िकमको 

खरिद गदाव िोहकए बमोश्चजम खरिदको गरुु योजिा (मास्टि प्रोकु्यिमेण्ट प्लाि) ि र्ाहषवक 

खरिद योजिा ियाि गिुव पिेछ । 

 

                                

  पहहलो संशोधिद्वािा संशोनधि । 


     पहहलो संशोधिद्वािा थप। 
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६क. मौजदुा सूर्ी ियाि गिुव पिे : (१) प्रत्येक सार्वजनिक निकायले दफा ३० को उपदफा 

(६), दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्र् (क) ि दफा ४६ बमोश्चजम गरििे खरिदको 

लानग खरिदको प्रकृनि अिसुाि आपूनिवकिाव, निमावण व्यर्सायी, पिामशवदािा, गैि सिकािी 

संस्था र्ा सेर्ा प्रदायकको दफा १० को उपदफा (२) बमोश्चजमको योग्यिाको आधािमा 

छुट्टाछुटै्ट सूर्ी ियाि गिुव पिेछ । 

(२) कुिै आपूनिवकिाव, निमावण व्यर्सायी, पिामशवदािा, गैिसिकािी संस्था र्ा सेर्ा 

प्रदायकले उपदफा (१) बमोश्चजमको सूर्ीमा समारे्श हिु र्ाहेमा िोहकएको कागजाि 

सहहि सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायमा निरे्दि ठदि ुपिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको मौजदुा सूर्ी अद्यार्नधक गिे श्चजम्मेर्ािी सम्बश्चन्धि 

सार्वजनिक निकायको हिुछे । 

(४) उपदफा (३) को प्रयोजिको लानग सम्बश्चन्धि आपूनिवकिाव, निमावण व्यर्सायी, 

पिामशवदािा, गैिसिकािी संस्था र्ा सेर्ाप्रदायकले सूर्ी अद्यार्नधक गिव प्रत्येक र्षव 

सम्बश्चन्धि निकायमा निरे्दि ठदि ुपिेछ । 

  (५) मौजदुा सूर्ी सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोहकए बमोश्चजम हिुेछ । 

७. खरिद कायवको श्चजम्मेर्ािी : (१) यस ऐि बमोश्चजमको कायवहर्नध पूिा गिी खरिद 

सम्बन्धी कायव गिे, गिाउिे श्चजम्मेर्ािी सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायको प्रमखुको हिुेछ ।  

(२) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोश्चजम खरिद सम्बन्धी कायव गदाव 

सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले निधाविण गिेको योग्यिा िएको ि खरिद कायव 

सम्बन्धी िाि िएको र्ा िानलम प्राप्त गिेको कमवर्ािीबाट गिाउि ुपिेछ । 

                                


     पहहलो संशोधिद्वािा थप। 

 

  पहहलो संशोधिद्वािा संशोनधि । 



www.lawcommission.gov.np 

10 
 

(३) सार्वजनिक निकायले देहायको काम गिवको लानग खरिद सम्बन्धी कायवबोझ 

ि कायव प्रकृनिको आधािमा छुटै्ट महाशाखा, शाखा र्ा इकाइको स्थापिा गिी खरिद 

अनधकािी िोक्ि ुपिेछ :– 

(क) खरिद योजिा ियाि गिे, 

(ख) सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले ियाि गिेको िमूिा बोलपर 
सम्बन्धी कागजाि (स्याण्र्र्व हर्नर्ङ्ग र्कुमेण्ट), िमूिा पूर्व योग्यिा 
सम्बन्धी कागजाि (स्याण्र्र्व हप्रक्र्ानलहफकेशि र्कुमेण्ट), िमूिा खरिद 
सम्झौिा सम्बन्धी कागजाि (स्याण्र्र्व कन््याक्ट र्कुमेण्ट) मा 
सामान्यिया सािििूरुपमा फिक िपिे गिी आर्श्यकिा अिसुाि पूर्व 
योग्यिा सम्बन्धी कागजाि, बोलपर सम्बन्धी कागजाि ि खरिद सम्झौिा 
सम्बन्धी कागजाि ियाि गिे, 

(ग) सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले ियाि गिेको िमूिा प्रस्िार् माग 
सम्बन्धी कागजाि (स्याण्र्र्व िेक्रे्स्ट फि प्रपोजल) मा सामान्यिया 
सािििूरुपमा फिक िपिे गिी आर्श्यकिा अिसुाि पिामशव सेर्ाको 
प्रस्िार् सम्बन्धी कागजाि ियाि गिे, 

(घ) खरिद सम्बन्धी सूर्िा सार्वजनिक रुपमा प्रकाशि गिे,  

(ङ) पूर्व योग्यिा सम्बन्धी कागजाि, बोलपर सम्बन्धी कागजाि हर्ििण गिे 
र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्िार् सम्बन्धी कागजाि पिाउिे, 

(र्) पूर्व योग्यिाको प्रस्िार्, बोलपर र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्िार् प्राप्त गिे ि 
त्यसलाई सिुश्चक्षि िरिकाले िाख्न,े 

(छ) पिव आएका पूर्व योग्यिाको प्रस्िार्, बोलपर र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्िार् 
मूल्याङ्किको लानग मूल्याङ्कि सनमनिमा पेश गिे ि मूल्याहङ्कि बोलपर 
स्र्ीकृनिको लानग पेश गिे, 

(ज) पूर्व योग्यिाको प्रस्िार्, बोलपर र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्िार् स्र्ीकृनिको 
सूर्िा ठदि,े  

(झ) कायव सम्पादि जमािि नलि े ि त्यसको पिीक्षण गिी सिुश्चक्षि िरिकाले 
िाख्न,े  

(ञ) खरिद गिेको मालसामाि, निमावण कायव र्ा सेर्ाको गणुस्िि पिीक्षण गिे 
गिाउिे, 

                                

  पहहलो संशोधिद्वािा संशोनधि । 
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(ट) सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले माग गिेको जािकािी ि कागजाि 
उपलब्ध गिाउिे, ि  

(ि) िोहकएको अन्य कायव गिे । 

(४) उपदफा (३) बमोश्चजमको काम गदाव र्ा गिाउँदा खरिद महाशाखा, शाखा 

र्ा इकाईको श्चजम्मेर्ािी िोहकएको अनधकािीले सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायको प्रमखुको 

स्र्ीकृनि नलई गिुव पिेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोश्चजम स्थापिा िएको खरिद महाशाखा, शाखा र्ा 

इकाईको प्रमखुको काम, किवव्य िथा अनधकाि िोहकए बमोश्चजम हिुेछ । 

(६) यस ऐि बमोश्चजम गरिएको खरिद सम्झौिाको कायावन्र्यि गिव गिाउि 

नियनमि रुपमा सपुिीरे्क्षण, अिगुमि िथा गणुस्िि नियन्रण गिी र्ा गिाई निधावरिि 

समयमा कायव सम्पन्न हिु े सनुिश्चिििा गिुव सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायको प्रमखुको 

किवव्य हिुेछ । 

८. खरिद हर्नध छिौट गिुव पिे : (१) सार्वजनिक निकायले खरिद गदाव िोहकए बमोश्चजमको 

अर्स्था ि खरिद मूल्यको आधािमा देहायको कुिै एक हर्नध अपिाई खरिद गिुव पिेछ ।  

(क) मालसामाि, निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ा खरिद गिुव पदाव :– 

(१) अन्ििावहिय स्ििमा खलु्ला बोलपर आह्वाि गिी, 

(२) िाहिय स्ििमा खलु्ला बोलपर आह्वाि गिी, 

(३) नसलबन्दी दििाउपर आह्वाि गिी, 

(४) सोिैm खरिद गिी,  

(५) उपिोिा सनमनि र्ा लािग्राही समदुायलाई सहिागी गिाई,  

(६) अमाििबाट । 

                                

  पहहलो संशोधिद्वािा संशोनधि । 


     पहहलो संशोधिद्वािा थप। 
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(७) एकमषु्ट ि हर्नधबाट, 

 स्पष्टीकिण : यस उपखण्र्को प्रयोजिको लानग “एकमषु्ट दि 

हर्नधबाट” िन्नाले प्रत्येक इकाईको परिमाण ि लागि अिमुािको 

कुल अङ्क िन्दा के कनि घटी र्ा बढी प्रनिशिमा काम गिे हो 

सो कबोल गिी बोलपर पेश गिे हर्नध सम्झि ुपछव । 

 (८) उत्पादक र्ा अनधकृि नबिेिाद्वािा निधावरिि दिमा (क्याटलग 

सहपङ्ग) खरिद गिे हर्नधबाट, 

 स्पष्टीकिणः यस उपखण्र्को प्रयोजिको लानग “उत्पादक र्ा 

अनधकृि नबिेिाद्वािा निधावरिि दिमा (क्याटलग सहपङ्ग) खरिद गिे 

हर्नधबाट” िन्नाले कुिै मालसामाि निमावण गिे कम्पिीले 

उत्पादिको हर्शेषिा, गणुस्िि सहुर्धाका आधािमा िय गिेको 

नबिी मूल्य सम्बश्चन्धि आधािमा  

 िय गिेका नबिी मूल्य सम्बश्चन्धि कम्पिीको रे्िसाइट र्ा 

कागजाि (ब्रोसि) मा सार्वजनिक गिेपनछ समाि स्ििको 

मालसामाि उत्पादि गिे कम्पिीले िोकेको मूल्यमा प्रनिस्पधाव 

गिाई खरिद हर्नध सम्झि ुपछव । 

 (९)  सीनमि बोलपरदािाले िाग नलि े (नलनमटेर् टेण्र्रिङ्ग) खरिद 

नबनधबाट, 

स्पष्टीकिणः यस उपखण्र्को प्रयोजिको लानग “सीनमि 

बोलपरदािाले िाग नलि े (नलनमटेर् टेण्र्रिङ्ग) खरिद नबनधबाट” 

िन्नाले कुिै मालसामाि, निमावण कायव र्ा सेर्ा खरिदमा सीनमि 
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उत्पादक, आपूनिवकिाव र्ा सेर्ा प्रदायक मार िएमा त्यस्िो 

उत्पादक, आपूनिवकिाव र्ा सेर्ा प्रदायकबीर् मार प्रनिस्पधाव गिाई 

गरििे खरिद हर्नध सम्झि ुपछव । 

 (१०) ियाँ नलिे पिुािो ठदि े(बाई ब्याक मेथर्) खरिद हर्नधबाट, 

स्पष्टीकिणः यस उपखण्र्को प्रयोजिको लानग “ियाँ नलि ेपिुािो 

ठदिे   (बाई ब्याक मेथर्) खरिद हर्नधबाट” िन्नाले निश्चिि समय 

पनछ औश्चर्त्यहीि हिु े र्ा जिस्र्ास््य र्ा र्ािार्िणको दृहष्टले 

नललाम गिव र्ा िण्र्ािण गिी िाख्न िनमल्िे र्ा प्रयोग गिव िहिु े

अर्स्थाका मालसामाि र्ा मेनसििी औजाि िोहकए बमोश्चजम 

मूल्याङ्कि गिी सम्बश्चन्धि उत्पादक र्ा आपूनिवकिावलाई हफिाव ठदई 

ियाँ नलिे हर्नध सम्झि ुपछव । 

ख) पिामशव सेर्ा खरिद गिुव पदाव :– 

(१) प्रनिस्पधावत्मक प्रस्िार् माग गिी,  

(२) सोिैm र्ािावबाट ।  

(२) यो ऐि ि यस ऐि अन्िगवि बिेको नियम बमोश्चजम खरिद गदाव प्रनिस्पधाव 

सीनमि हिुे गिी टुिा टुिा पािी खरिद गिुव हुँदैि ।  

 (३) उपदफा (१) को खण्र् (क) को उपखण्र् (७), (८), (९) ि (१०) 

बमोश्चजमका खरिद हर्नध सम्बन्धी व्यर्स्था िोहकए बमोश्चजम हिुेछ । 

९. खलु्ला रुपमा बोलपर आह्वाि गिी खरिद गिुव पिे : यस ऐिमा अन्यथा व्यर्स्था 

गरिएकोमा बाहेक सार्वजनिक निकायले कुिै खरिद गिुव पदाव सम्िर् िएसम्म खलु्ला 

रुपमा बोलपर आह्वाि गिी गिुव पिेछ ि योग्य बोलपरदािालाई त्यस्िो खरिद प्रहियामा 

सहिागी हिु हर्िा िेदिार् समाि अर्सि प्रदाि गिुव पिेछ । 
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१०. बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाको योग्यिा : (१) बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाले खरिद 

सम्झौिा प्राप्त गिव देहाय बमोश्चजमको योग्यिा पूिा गिेको हिु ुपिेछ :–  

(क) बोलपरदािाले बोलपर सम्बन्धी कागजािमा उश्चल्लश्चखि योग्यिाका 

आधाि र्ा खरिदको लानग पूर्व योग्यिा निधाविणको कािबाही 

र्लाइएकोमा पूर्व योग्यिा सम्बन्धी कागजािमा उश्चल्लश्चखि योग्यिाका 

आधाि, ि  

(ख) प्रस्िार्दािाले प्रस्िार् सम्बन्धी कागजािमा उश्चल्लश्चखि योग्यिाका 

आधाि । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम बोलपर सम्बन्धी कागजाि र्ा प्रस्िार् सम्बन्धी 

कागजािमा योग्यिाका आधाि उल्लेख गदाव पेशागि ि प्राहर्नधक योग्यिा, उपकिणको 

उपलब्धिा, हर्गिको कायव सम्पादि, नबिीपनछको सेर्ाको व्यर्स्था, जगेर्ा पाटवपूजावको 

उपलब्धिा, कािूिी सक्षमिा, हर्िीय स्रोि ि अर्स्था, पेशागि कसूि गिे बापिको सजाय ि 

यस्िै अन्य आधािहरु उल्लेख गिव सहकिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम आधाि उल्लेख गदाव कुिै खास र्गवका निमावण 

व्यर्सायी, आपूनिवकिाव, पिामशवदािा र्ा सेर्ाप्रदायकले मार िाग नलि पाउिे र्ा कुिै खास 

र्गवका निमावण व्यर्सायी, आपूनिवकिाव, पिामशवदािा र्ा सेर्ाप्रदायकले िाग नलि िपाउि े

व्यर्स्था गिव सहकिे छैि । 

(४) बोलपर, पूर्व योग्यिाको प्रस्िार् ि पिामशव सेर्ाको प्रस्िार् मलु्याङ्कि गदाव 

िमशः बोलपर सम्बन्धी कागजाि, पूर्व योग्यिा सम्बन्धी कागजाि ि प्रस्िार् माग 

सम्बन्धी कागजािमा उश्चल्लश्चखि आधाि बमोश्चजम मार मूल्याङ्कि गिुव पिेछ ि त्यस्िा 

आधािहरु कुिै िेदिार् हर्िा सबै बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािालाई समाि रुपले लागू हिु े

छि ्।  

                                                                                                  

 



www.lawcommission.gov.np 

15 
 

(५) यस दफामा अन्यर जिुसकैु कुिा लेश्चखएको िए िापनि योग्यिा आर्श्यक 

पिे ििी सार्वजनिक निकायबाट निश्चिि गरिएका निमावण कायवमा बाहेक दईु किोर् 

रुपैयाँसम्मको लागि अिमुाि िन्दा कम लागि अिमुाि िएको निमावण कायव खरिदमा 

योग्यिा निधाविण गरििे छैि । 

(६) बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाले पेश गिेको योग्यिा सम्बन्धी हर्र्िण ि्यगि 

रुपमा झटु्टा र्ा सािििूरुपमा अपूिो िएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले कुिै पनि 

समयमा त्यस्िो बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािालाई अयोग्य िहिाउि सक्िेछ ।  

िि सािानििा रहुट िएको अर्स्थामा सम्बश्चन्धि बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाबाट 

सो सम्बन्धी जािकािी माग गिी सच्याउि सहकिेछ । 

  

परिच्छेद–३ 

बोलपर सम्बन्धी व्यर्स्था 

११. बोलपरका प्रहिया ि र्िण : (१) बोलपरद्वािा खरिद गिुव पदाव देहाय बमोश्चजमको प्रहिया 

अपिाई बोलपर आह्वाि गिव सहकिेछ :– 

(क)  पूर्व योग्यिा निधाविण गिी खलु्ला रुपमा बोलपर आह्वाि गिे, 

(ख)  पूर्व योग्यिा निधाविण िगिी खलु्ला रुपमा बोलपर आह्वाि गिे । 

 (२) खलु्ला रुपमा आह्वाि गरिि े बोलपर एक र्ा दईु र्िणमा आह्वाि गिव 

सहकिेछ । 

 (३) दफा २८ को उपदफा (१) मा उश्चल्लश्चखि अर्स्थामा बोलपर आह्वाि गिुव 

पदाव दईु र्िणमा आह्वाि गिव सहकिेछ ।  

१२ पूर्व योग्यिा निधाविण गिुव पिे : (१) सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले समय 

समयमा िूला ि जहटल ििी निधाविण गिेको निमावण कायव गिव र्ा औद्योनगक प्लाण्ट 

जस्िा उच्र् मूल्यका मालसामाि खरिद गिव र्ा योग्य बोलपरदािाको पहहर्ाि गिव 
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सार्वजनिक निकायले बोलपर आह्वाि गिुव अश्चघ पूर्व योग्यिा सम्बन्धी कागजाि ियाि गिी 

पूर्व योग्यिा निधाविणको लानग प्रस्िार् पेश गिव सार्वजनिक रुपमा आह्वाि गिुव पिेछ । 

(२) सार्वजनिक निकायले उश्चर्ि िािेमा अन्य खरिदको लानग समेि पूर्व योग्यिा 

निधाविण गिव सक्िेछ । 

(३) उपदफा (१) र्ा (२) बमोश्चजमको पूर्व योग्यिा सम्बन्धी कागजािमा पूर्व 

योग्यिाको लानग आर्श्यक पिे योग्यिाका आधाि, प्रस्िार् ियाि गिे ि पेश गिे िरिका 

उल्लेख गिुव पिेछ ।  

(४) उपदफा (१) र्ा (२) बमोश्चजमको प्रस्िार् पेश गिव आर्श्यक पूर्व योग्यिा 

सम्बन्धी कागजाि माग गिे सबै व्यश्चि, फमव, कम्पिी, संस्थालाई सार्वजनिक निकायले 

त्यस्िो कागजाि िोहकए बमोश्चजम ठदि ुपिेछ ।  

(५) योग्य आरे्दकको छिौट उपदफा (३) मा उश्चल्लश्चखि योग्यिाको आधािमा 

गिुव पिेछ । यसिी छिौट िएका आरे्दककोेे सूर्ी सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक 

रुपमा प्रकाशि गिी सबै आरे्दकलाई पिाउि ुपिेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोश्चजमको सूर्िा ठदएको िीस ठदिनिर पूर्व योग्यिाको 

प्रस्िार् अस्र्ीकृि िएको कुिै आरे्दकले निजको प्रस्िार् अस्र्ीकृि िएकोेे कािणको 

जािकािी माग गिेमा निजलाई सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायले त्यस्िो जािकािी ठदि ु

पिेछ ।  

(७) पूर्व योग्यिाका शिव िथा सोको निधाविण सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोहकए 

बमोश्चजम हिुेछ । 

१३. बोलपर सम्बन्धी कागजाि ियाि गिुव पिे : (१) सार्वजनिक निकायले बोलपर आह्वाि 

गिुव अश्चघ बोलपर सम्बन्धी कागजाि ियाि गिुव पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको बोलपर सम्बन्धी कागजािमा देहायका कुिाहरु 

उल्लेख गिुव पिेछ :– 
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(क) खरिदको प्रकृनि, खरिद गिव लाग्िे समयार्नध िथा सोको प्राहर्नधक 

स्पेनसहफकेशि, 

(ख) पूर्व योग्यिा निधाविण िगिी बोलपर आह्वाि िएको िए बोलपरदािाको 

दफा १० बमोश्चजमको योग्यिाका आधािहरु,  

(ग) स्थलगि नििीक्षण गिुव पिे व्यर्स्था िए सो सम्बन्धी जािकािी, 

(घ) बोलपर पेश गिुव अश्चघ कुिै बैिक गिुव पिे िए त्यस्िो बैिक सम्बन्धी 

जािकािी, 

(ङ) बोलपर ियाि गिे ि पेश गिे निदेशि, बोलपर पेश गिे स्थाि, बोलपर 

पेश गिे अश्चन्िम नमनि ि समय िथा बोलपर खोल्ि े नमनि, समय ि 

स्थाि, 

(र्) मूल्यको संिर्िा (कम्पोिणे्ट अफ प्राइस), बोलअङ्कको लानग उल्लेख गिव 

सहकिे मरुा र्ा मरुाहरु, बोलपर िलुिा गिव प्रयोग गरििे मरुा ि सम्बद्ध 

हर्निमय दिको आधाि ि सोको नमनि, 

(छ) बोलपर मूल्याङ्कि ि बोलपरदािाको छिौट गिे आधाि ि िरिका,  

(ज) स्र्देशी मालसामाि ि स्थािीय निमावण व्यर्सायीलाई प्राथनमकिा ठदइि े

िए सो सम्बन्धी व्यर्स्था, 

(झ) मालसामाि र्ा निमावण कायवको छुट्टाछुटै्ट समूह ि प्याकेज बिाई खरिद 

गिुव पिे िएमा त्यस्िो समूह ि प्याकेज ि सोको मूल्याङ्कि गिे िरिका, 

(ञ) प्राहर्नधक स्पेनसहफकेशिको हर्कल्पको प्रस्िार् समेि माग गरिएकोेे 

अर्स्थामा त्यस्िो हर्कल्प मूल्याङ्कि गिे िरिका,  

(ट) खरिद गरििे मालसामाि, निमावण कायव र्ा सेर्ाको कुिै अंशको लानग 

मार पनि बोलपर पेश गिव पाईिे िए त्यस्िो अंश र्ा अंशहरुको 

हर्र्िण, 

(ि) बोलपर मान्य हिुे अर्नध, 
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(र्) बोलपर, कायवसम्पादि र्ा अन्य आर्श्यक कुिाको लानग ठदि ु पिे 

जमाििको िकम, हकनसम, मान्य ढाँर्ा ि मान्य अर्नध (िेनलनर्टी 

हपरियर्), 

 (ढ) बोलपर जमािि माग िएकोमा सो जमाििको अर्नध बोलपर मान्य 

हिु ेअर्नधिन्दा िीस ठदि बढी अर्नधको हिु ुपिे व्यहोिा,  

(ढ१) बोलपरदािाको लागि अिमुाििन्दा पन्र प्रनिशिसम्म कम अङ्क 

कबलु गिेमा कबलु अङ्कको पाँर् प्रनिशि ि लागि अिमुािको पन्र 

प्रनिशििन्दा बढी घटेि कबलु गिेको अर्स्थामा पन्र प्रनिशि िन्दा 

जनि िकमले घन्टी कबलु गिेको छ सोको पर्ास प्रनिशिले हिु आउि े

िकम कबलु अङ्कको पारँ् प्रनिशिमा थप गिी कायवसम्पादि जमािि 

िाख्न ुपिे कुिा, 

(ढ२) बोलपरदािाले कुिै सार्वजनिक निकायमा बोलपर ठदँदा र्ा 

सम्झौिा गदाव पेश गिेको आनथवक ि प्राहर्नधक हर्र्िण, 

 (ढ३) बोलपरदािाले कुिै सार्वजनिक निकायसँग सम्झौिा गिी कुिै कायव 

प्रािम्ि गिेको िए त्यस्िो निकाय, कामको हर्र्िण, सम्झौिाको िकम ि 

कायव प्रगनिको हर्र्िण, 

(ढ४) खण्र् (ढ३) बमोश्चजम कायव प्रािम्ि गिेको अर्स्थामा दफा ७ को 

उपदफा (३) को खण्र् (ख) मा उश्चल्लश्चखि कागजािमा उल्लेख िए 

बमोश्चजम कुिै सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा िहेको बोलपरदािाको 

प्राहर्नधक क्षमिा त्यस्िो निकायलाई आर्श्यक पिे हदसम्म त्यस्िो 

बोलपरदािाको प्राहर्नधक क्षमिा थप कायवको लानग गणिा िहिु ेकुिा, 

                                


     पहहलो संशोधिद्वािा थप। 
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(ण) दफा ५२ बमोश्चजमको खरिद सम्झौिाका शिवहरु ि सो सम्झौिा लागू 

हिु ेिरिका,  

(ि) स्र्ाथव बाश्चझिे (कन्फ्लीक्ट अफ ईन्रेष्ट) िएमा बोलपर उपि कािबाही 

िहिु ेर्ा जालसाजी र्ा भ्रष्टार्ाि गिेमा हिु ेकािूिी कािबाही सम्बन्धी 

जािकािी,  

(थ) सार्वजनिक निकायले बोलपर सम्बन्धी कािबाही गदाव गिेको रहुट र्ा 

निणवय हर्रुद्ध पिुिार्लोकिका लानग बोलपरदािाले निरे्दि ठदि सक्ि े

व्यर्स्था,  

(द) प्राहर्नधक क्षमिालाई प्रमाश्चणि गिे कागजाि िथा आनथवक प्रस्िार् (बोल 

अङ्क) एउटै खाममा पेश गिुव पिे व्यहोिा, ि 

(ध) सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले पूर्व योग्यिा र्ा बोलपर 

सम्बन्धी कागजािमा उल्लेख गिुव पिे ििी निधाविण गिेका हर्षयहरु । 

(३) बोलपर आह्वािको सूर्िा बमोश्चजम बोलपर सम्बन्धी कागजाि माग गिे 

व्यश्चि, फमव, संस्था र्ा कम्पिीलाई ि खरिद कािबाहीमा िाग नलि पूर्व योग्यिा आर्श्यक 

पिे िएमा पूर्व योग्यिा हानसल गिी त्यस्िो कागजाि माग गिे व्यश्चि, फमव, संस्था र्ा 

कम्पिीलाई सार्वजनिक निकायले िोहकए बमोश्चजमको दस्ििु नलई बोलपर सम्बन्धी 

कागजाि उपलब्ध गिाउि ुपिेछ । 

१४. बोलपर आह्वाि : (१) बोलपर र्ा पूर्व योग्यिा निधाविणको प्रस्िार् आह्वािको सूर्िा 

िाहिय स्ििको दैनिक समार्ािपरमा प्रकाशि गिुव पिेछ ि अन्ििावहिय स्ििको बोलपरको 

हकमा अन्ििावहिय सञ्चाि माध्यममा समेि प्रकाशि गिव सहकिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको सूर्िा केन्रीय स्ििको सार्वजनिक निकायको 

हकमा सो निकाय र्ा सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयको रे्ि साईटमा िाख्न ुपिेछ ि 

श्चजल्ला स्ििीय सार्वजनिक निकायको हकमा त्यस्िो सूर्िा सो निकाय र्ा सार्वजनिक 

खरिद अिगुमि कायावलयको रे्ि साईटमा िाख्न सहकिेछ । 
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(३) बोलपर र्ा पूर्व योग्यिाको प्रस्िार् आह्वािको सूर्िामा देहायका कुिाहरु 

खलुाउि ुपिेछ :– 

(क) बोलपर आह्वाि गिे सार्वजनिक निकायको िाम ि िेगािा, 

(ख) खरिद कायवको प्रकृनि ि समय सीमा, मालसामाि आपूनिव गिुव पिे, सेर्ा 

प्रदाि गिुव पिे र्ा निमावण कायव गिुव पिे स्थाि,  

(ग) बोलपर जमािि आर्श्यक पिे िए सोको िकम ि मान्य अर्नध,  

(घ) बोलपर जमािि आर्श्यक पिे िए बोलपरको मान्य हिु ेअर्नध,  

(ङ) बोलपर सम्बन्धी कागजाि र्ा पूर्व योग्यिा सम्बन्धी कागजाि पाईि े

स्थाि, प्राप्त गिे िरिका ि सो बापि लाग्ि ेदस्ििु, 

(र्) बोलपर र्ा पूर्व योग्यिा सम्बन्धी प्रस्िार् पेश गिे र्ा पिाउि े स्थाि, 

िरिका, अश्चन्िम नमनि ि समय, 

(छ) बोलपर र्ा पूर्व योग्यिा सम्बन्धी प्रस्िार् खोल्िे नमनि, समय, स्थाि ि 

बोलपर खोल्िे समयमा बोलपरदािा र्ा निजको अनधकाि प्राप्त 

प्रनिनिनधलाई आमन्रण गिे कुिा, ि 

(ज) िोहकए बमोश्चजमका अन्य कुिाहरु । 

(४) उपदफा (१) बमोश्चजमको सूर्िा प्रकाशि गदाव िाहिय स्ििको बोलपर र्ा 

पूर्व योग्यिा निधाविणको प्रस्िार् आह्वािको सूर्िाको हकमा कम्िीमा िीस ठदि ि 

अन्ििावहिय स्ििको बोलपर र्ा पूर्व योग्यिा निधाविणको प्रस्िार् आह्वािको सूर्िाको 

हकमा कम्िीमा पैंिालीस ठदिको अर्नध ठदि ुपिेछ । 

(४क) दफा २६ को उपदफा (५) बमोश्चजमको अर्स्थामा बाहेक उपदफा 

(४) बमोश्चजम बोलपर र्ा पूर्व योग्यिा सम्बन्धी प्रस्िार् पेश गिव ठदइएको अर्नधनिर 

कुिै बोलपर र्ा पूर्व योग्यिा सम्बन्धी प्रस्िार् िपिेमा र्ा पिे पनि सािििू रुपमा 

                                


     पहहलो संशोधिद्वािा थप। 
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प्रिार्ग्राही ििई पिुःबोलपर र्ा पूर्व योग्यिा सम्बन्धी प्रस्िार् आह्वाि गिुव पिेमा 

सार्वजनिक निकायले आर्श्यकिा अिसुाि िाहियस्ििको बोलपर र्ा पूर्व योग्यिा सम्बन्धी 

प्रस्िार्को हकमा कम्िीमा पन्र ठदि ि अन्ििावहिय स्ििको बोलपर र्ा पूर्व योग्यिा 

सम्बन्धी प्रस्िार्को हकमा कम्िीमा एककाइस ठदिको समयार्नध ठदई पिुः बोलपर र्ा 

पूर्व योग्यगिा निधाविण प्रस्िार् आह्वाि गिव सक्िेछ । 

(४ख) उपदफा (४क) बमोश्चजम ठदइउको अर्नधनिर पनि कुिै बोलपर र्ा पूर्व 

योग्यिा सम्बन्धी प्रस्िार् िपिेमा र्ा पिे पनि सािििू रुपमा प्रिार्शाली ििएमा ि 

ित्काल खरिद िगिे सार्वजनिक निकायलाई हािी िोक्सािी हिुे र्ा सो निकायको कुिै 

काम िोहकिे िएमा सार्वजनिक निकायले त्यसको औश्चर्त्य खलुाई िाहियस्ििको बोलपर 

र्ा पूर्व योग्यिा सम्बन्धी प्रस्िार्को हकमा एक िह मानथको अनधकािीको स्र्ीकृनि नलई 

साि ठदिसम्मको अर्नध ठदई पिुः बोलपर आह्वाि गिी र्ा दफा ८ बमोश्चजम कुिै खरिद 

हर्नध छिौट गिी सोही प्रकृया अिरुुप खरिद गिव सक्िेछ । 

(५) उपदफा (३) को खण्र् (ङ) बमोश्चजम बोलपर सम्बन्धी कागजाि र्ा पूर्व 

योग्यिा सम्बन्धी कागजाि पाईिे स्थाि खलुाउँदा दईु र्ा दईुिन्दा बढी सार्वजनिक 

निकायमा त्यस्िो कागजाि पाईिे व्यर्स्था गिुव पिेछ । 

(६) उपदफा (३) को खण्र् (र्) बमोश्चजम बोलपर र्ा पूर्व योग्यिा सम्बन्धी 

प्रस्िार् पेश गिे र्ा पिाउिे स्थाि खलुाउँदा एउटै सार्वजनिक निकायमा मार पेश गिे 

र्ा पिाउिे व्यर्स्था गिुव पिेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोश्चजम बोलपर र्ा पूर्व योग्यिा सम्बन्धी प्रस्िार् पेश गिव 

र्ा पिाउिको लानग कुिै सार्वजनिक निकाय, बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाले सिुक्षा माग 

गिेमा सम्बश्चन्धि श्चजल्ला प्रशासि कायावलयले अनिर्ायवरुपमा सिुक्षाको व्यर्स्था िरुुन्ि 

नमलाई ठदि ुपिेछ । 

                                


     पहहलो संशोधिद्वािा थप। 

 



www.lawcommission.gov.np 

22 
 

(८) सार्वजनिक निकायले अन्ििावहिय स्ििको बोलपर मापवmि गिे खरिदमा िेपाली 

उद्यमी िथा व्यर्सायीलाई िोहकए बमोश्चजम घिेल ुप्राथनमकिा (र्ोमेश्चस्टक प्रफेिेन्स) ठदि 

सक्िेछ ि यसिी घिेल ु प्राथनमकिा ठदिे िएमा सो कुिा बोलपर आह्वािको सूर्िा ि 

बोेेलपर सम्बन्धी कागजािमा उल्लेख गिुव पिेछ । 

िि िाहियस्ििको बोलपरको माध्यमबाट हिु े निमावण कायवको खरिदमा 

िोहकएको लागि अिमुािसम्म स्र्देशी बोलपरदािा बीर् मार प्रनिस्पधाव गिाई खरिद गिव 

सहकिेछ । 

(९) हर्देशी बोलपरदािाले बोलपर पेश गदाव िेपाल िाज्यमा आफ्िो कुिै एजेण्ट 

नियिु गिे र्ा िगिेको कुिा खलुाउि ुपिेछ ।  

(१०) उपदफा (९) बमोश्चजम एजेण्ट नियिु गिेको िए बोलपर पेश गदाव 

एजेण्टको सम्बन्धमा िोहकए बमोश्चजमको हर्र्िण समेि उल्लेख गिुव पिेछ । 

(११) यस दफामा अन्यर जिुसकैु कुिा लेश्चखएको िए िापनि सार्वजनिक निमावण 

कायव खरिदको हकमा हर्देशी बोलपरदािाले स्र्देशी निमावण व्यर्सायीसँग संयिु उपिम 

गिेमा त्यस्िो हर्देशी बोलपरदािालाई प्राथनमकिा ठदि सहकिेछ । 

१५. अन्ििावहिय स्ििको बोलपर : (१) यस ऐि बमोश्चजम बोलपर आह्वाि गदाव देहायका 

अर्स्थामा अन्ििावहिय स्ििको बोलपर आह्वाि गिुव पिेछ :– 

(क) सार्वजनिक निकायको माग अिरुुपको मालसामाि र्ा निमावण कायव 

प्रनिस्पधावत्मक मूल्यमा िेपाल िाज्यनिरका एकिन्दा बढी निमावण 

व्यर्सायी र्ा आपूनिवकिावबाट प्राप्त िहिु ेिएमा,  

(ख) मालसामाि, निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ा खरिदका लानग िाहियस्ििमा 

बोलपर आह्वाि गदाव कुिै बोलपर िपिी नबदेशबाट प्राप्त गिुव पिे िएमा,  

                                

  पहहलो संशोधिद्वािा संशोनधि । 
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(ग) दािपृक्षसँग िएको सम्झौिा बमोश्चजम रै्देश्चशक सहायिा स्रोिबाट हर्देशी 

मालसामाि र्ा निमावण कायव खरिद गिुव पिे िएमा,  

(घ) हर्शेष िथा जहटल हकनसमको मालसामाि र्ा निमावण कायव िएकोले 

अन्ििावहिय स्ििको बोलपरबाट खरिद गिुव पिे ििी सार्वजनिक निकायले 

प्रमाश्चणि गिेकोमा । 

(२) यस दफा बमोश्चजमको अन्ििावहिय स्ििको बोलपर आह्वािको सूर्िा अंग्रजेी 

िाषामा प्रकाशि गिुव पिेछ ि बोलपर र्ा पूर्व योग्यिा सम्बन्धी सबै कागजाि अंग्रजेी 

िाषामा उपलब्ध गिाउि ुपिेछ । 

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

रे्ि साईटमा िाख्न ुपिेछ । 

१६. बोलपर र्ा पूर्व योग्यिा सम्बन्धी कागजािमा िएको ठद्वहर्धा बािेको जािकािी : (१) 

बोलपर सम्बन्धी कागजाि र्ा पूर्व योग्यिा सम्बन्धी कागजािमा उश्चल्लश्चखि कुिै कुिामा 

ठद्वहर्धा िई सो सम्बन्धमा स्पष्ट गिव त्यस्िा कागजािमा उल्लेख िएको समयार्नधनिर 

कुिै बोलपरदािाले अििुोध गिेमा सार्वजनिक निकायले बोलपर पेश गिे र्ा पूर्व 

योग्यिाको प्रस्िार् पेश गिे अश्चन्िम म्याद समाप्त हिु ुअगारै् त्यस्िो कुिाको जािकािी 

सबै बोलपरदािालाई ठदि ुपिेछ ।  

(२) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोश्चजमको जािकािी ि बोलपर 

सम्बन्धी कागजाि र्ा पूर्व योग्यिा सम्बन्धी कागजािमा कुिै हेिफेि गिेको िए त्यस्िो 

हेिफेि सम्बन्धी जािकािी खरिद कािबाहीमा सहिागी िएका सबै बोलपरदािालाई 

निजले बोलपर पेश गदाव र्ा पूर्व योग्यिाको प्रस्िार् ियाि गदाव त्यस्िो हेिफेि उपि 

समेि हर्र्ाि गिव समय पाउिे गिी ठदि ुपिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको कायवको लानग बोलपरदािालाई थप समय ठदि 

आर्श्यक िएमा सार्वजनिक निकायले बोलपर र्ा पूर्व योग्यिा निधाविणको प्रस्िार् पेश 

गिे अश्चन्िम अर्नध बढाउि सक्िेछ । 
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१७. बोलपर र्ा पूर्व योग्यिा सम्बन्धी प्रस्िार् पेश गिे अश्चन्िम अर्नध : सार्वजनिक निकायले 

बोलपर र्ा पूर्व योग्यिा सम्बन्धी प्रस्िार् पेश गिे अश्चन्िम नमनि ि समय निधाविण गदाव 

दफा १४ को उपदफा (४), (४क) र्ा (४ख) बमोश्चजमको अर्नधमा िघट्ि ेगिी ि 

त्यस्िो बोलपर र्ा प्रस्िार् ियाि गिव र्ा पेश गिव बोलपरदािाले पयावप्त समय पाउिे गिी 

निधाविण गिुव पिेछ ।  

१८. बोलपर पेश गिे िरिका : (१) बोलपर निधावरिि ढाँर्ामा, बोलपरदािा र्ा निजको 

अनधकृि प्रनिनिनधले िीिपूर्वक सहीछाप िथा नसलबन्दी गिी बोलपरदािा आपैmले र्ा 

आफ्िो प्रनिनिनध मापवmि र्ा हलुाक र्ा कुरियि मापवmि बोलपर पेश गिुव पिे स्थािमा 

बोलपर पेश गिे अश्चन्िम नमनि ि समयनिरै पेश गिुव पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको अर्नध िाघी प्राप्त िएका बोलपरहरु उपि कुिै 

कािबाही हिुे छैि ि त्यस्िा बोलपरहरु िखोली सम्बश्चन्धि बोलपरदािालाई हफिाव 

गरििेछ ।  

(३) उपदफा (१) ि (२) मा जिुसकैु कुिा लेश्चखएको िए िापनि हर्द्यिुीय 

सञ्चािको माध्यम प्रयोग गिी गरिि ेखरिदको लानग बोलपर पेश गिे िरिका सार्वजनिक 

खरिद अिगुमि कायावलयबाट स्र्ीकृि हर्द्यिुीय खरिद प्रणाली बमोश्चजम हिुेछ । 

१९. बोलपर हफिाव िथा संशोधि : (१) हर्द्यिुीय सञ्चािको माध्यमबाट बोलपर पेश गरिि े

बाहेक कुिै  बोलपरदािाले आफूले पेश गिेको हफिाव नलि र्ा संशोधि गिव र्ाहेमा 

बोलपर पेश गिव िोहकएको अश्चन्िम समय समाप्त हिुिुन्दा र्ौबीस घण्टा अगारै् नसलबन्दी 

निरे्दि ठदि ुपिेछ । 

(२) बोलपर हफिाव नलिे र्ा संशोधि गिे सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोहकए 

बमोश्चजम हिुेछ ।  

                                

  पहहलो संशोधिद्वािा संशोनधि । 


     पहहलो संशोधिद्वािा थप। 
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२०. बोलपर मान्य हिु ेअर्नध : (१) बोलपर मान्य हिु ेअर्नध बोलपर सम्बन्धी कागजािमा 

उल्लेख िए बमोश्चजम हिुेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको अर्नधको गणिा बोलपर पेश गिे अश्चन्िम 

नमनिबाट प्रािम्ि हिुेछ । 

(३) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुिा लेश्चखएको िए िापनि सार्वजनिक निकायले 

बोलपर खोलेपनछ बोलपर मान्य हिुे अर्नध बढाउि ु पिे िएमा सोको कािण खलुाई 

आर्श्यकिािसुाि बोलपर मान्य हिुे अर्नध बढाउि सक्िेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम बोलपर मान्य हिुे अर्नध बढाउँदा सम्बश्चन्धि 

बोलपरदािाको मञ्जुिी नलि ुपिेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोश्चजमको बोलपर मान्य हिु े अर्नध बढाउि मञ्जुि गिे 

बोलपरदािाले बोलपर जमाििको अर्नध बोलपर मान्य हिुे अर्नध बढाए जश्चिकै अर्नध 

बढाउि ुपिेछ ।  

(६) उपदफा (४) बमोश्चजम मञ्जुिी िठदि े बोलपरदािाको जमािि हफिाव गिुव 

पिेछ । 

२१. बोलपर जमािि : (१) बोलपरदािाले बोलपरसाथ िोहकए बमोश्चजम जमािि पेश गिुव 

पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम पेश गिेको जमािि देहायको अर्स्थामा जफि  

हिुेछ :– 

(क) दफा १९ को उपदफा (१) मा उश्चल्लश्चखि अर्नध पनछ बोलपरदािाले 

बोलपर संशोधि गिव र्ा हफिाव गिव माग गिेमा, 

(ख) बोलपरमा देश्चखएको अङ्कगश्चणिीय रहुट सच्याइएको कुिा बोलपरदािाले 

स्र्ीकाि िगिेमा, 

                                                                                                  

  पहहलो संशोधिद्वािा संशोनधि । 
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(ग) छिौट िएको बोलपरदािाले बोलपर सम्बन्धी कागजािमा उश्चल्लश्चखि 

शिव बमोश्चजम खरिद सम्झौिा िगिेमा,  

(घ) बोलपर सम्बन्धी कागजािमा उश्चल्लश्चखि कायवसम्पादि जमािि 

बोलपरदािाले खरिद सम्झौिा गिे म्यादनिर ठदि िसकेमा,  

(ङ) सार्वजनिक निकायले बोलपर पिीक्षणको नसलनसलामा दफा २३ को 

उपदफा (४) बमोश्चजम माग गिेको कुिै जािकािी ठदँदा बोलपरदािाले 

बोलपरको मूल्य र्ा सािििू कुिा परिर्िवि गिेमा, 

(र्) दफा ६२ बमोश्चजमको आर्िण हर्पिीि काम गिेमा । 

(३) दफा ५२ बमोश्चजमको खरिद सम्झौिा सम्पन्न िएपनछ त्यस्िो खरिद 

सम्झौिा गिे बोलपरदािा िथा उपदफा (२) बमोश्चजम जमािि जफि गिुव िपिे 

बोलपरदािाको बोलपर जमािि सार्वजनिक निकायले हफिाव गिुव पिेछ । 

२२. बोलपर खोल्ि े: बोलपर पेश गिे अश्चन्िम नमनि ि समय समाप्त िएको लगिै सोही ठदि 

बोलपर सम्बन्धी कागजािमा उश्चल्लश्चखि समय ि स्थािमा सार्वजनिक निकायले िोहकए 

बमोश्चजम बोलपर खोल्ि ुपिेछ । 

२३. बोलपर पिीक्षण : (१) सार्वजनिक निकायले दफा २२ बमोश्चजम खोलेको बोलपर 

मूल्याङ्कि सनमनिमा पेश गिुव पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम पेश िएको बोलपर मूल्याङ्कि गिुव अश्चघ सो सनमनिले 

देहायका कुिाहरु निक्र्यौल गिव बोलपरको पिीक्षण गिुवपिेछ :– 

(क)  बोलपरदािा बोलपर पेश गिव कािूि बमोश्चजम योग्य िएको पषु्ट्याई गिे 

कागजािहरु पेश िए र्ा ििएको, 

                                                                                                  

  पहहलो संशोधिद्वािा संशोनधि । 
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(ख) बोलपर सम्बन्धी कागजािमा बोलपरदािालाई ठदइएको निदेशि अिरुुप 

बोलपर पूणव िए र्ा ििएको ि बोलपरदािा र्ा निजको अनधकाि प्राप्त 

प्रनिनिनधको सहीछाप िए र्ा ििएको, 

(ग) बोलपर साथ जमािि पेश गिुव पिे िए बोलपर सम्बन्धी कागजािमा 

उल्लेख िए बमोश्चजमको हकनसम, अर्नध ि िकमको जमािि संलग्ि िए 

र्ा ििएको, 

(घ) बोलपर सम्बन्धी कागजािमा उश्चल्लश्चखि प्राहर्नधक स्पेनसहफकेशि ि सोही 

कागजािमा संलग्ि खरिद सम्झौिाका शिव अिरुुप बोलपर सािििूरुपमा 

प्रिार्ग्राही िए र्ा ििएको । 

(३) उपदफा (२) को खण्र् (ख) बमोश्चजम बोलपरको पूणविाको पिीक्षण गदाव 

देहायका कुिाहरु पिीक्षण गिुव पिेछ :–  

(क) बोलपरदािाको अनधकाि प्राप्त प्रनिनिनध र्ा स्थािीय एजेण्टलाई ठदएको 

अश्चतियाििामाको कागजाि पेश िए र्ा ििएको, 

(ख) संयिु उपिम सम्बन्धी सम्झौिा आर्श्यक िए सो पेश िए र्ा ििएको, 

(ग) बोलपरदािाको ि निजले उल्लेख गिेको मालसामािको ग्राह्यिा 

(ईनलश्चजहर्नलहट) प्रमाश्चणि गिे कागजाि पेश िए र्ा ििएको, 

(घ) बोलपरदािाको योग्यिा सम्बन्धी आर्श्यक कागजाि पेश िए र्ा ििएको, 

(ङ) बोलपर सम्बन्धी कागजाि बमोश्चजम दि हर्श्लषेण पेश गिुव पिे िए त्यस्िो 

दि हर्श्लषेण पेश िए र्ा ििएको, 

(र्) िोहकए बमोश्चजमका अन्य कुिा । 

(४) सार्वजनिक निकायले यस दफा बमोश्चजम बोलपरको पिीक्षण गिे 

नसलनसलामा बोलपरदािासँग आर्श्यक जािकािी माग गिव सक्िेछ । 
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(५) सार्वजनिक निकायले उपदफा (४) बमोश्चजम माग गिेको जािकािी 

सम्बश्चन्धि बोलपरदािाले सार्वजनिक निकायलाई ठदि ु पिेछ ि त्यसिी जािकािी ठदँदा 

बोलपरको मूल्य र्ा अन्य सािििू कुिा परिर्िवि र्ा हेिफेि गिव सहकि ेछैि ।  

(६) पूर्व योग्यिा निधाविण िई आह्वाि िएको बोलपर पिीक्षण गदाव 

बोलपरदािाको योग्यिा पूर्व योग्यिा अिरुुपको छ र्ा छैि सो पिीक्षण गिुव पिेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोश्चजम योग्यिा पिीक्षण गदाव पूर्व योग्यिा अिरुुपको योग्यिा 

सािििूरुपमा घटी िएको पाइएमा त्यस्िो बोलपरदािाको बोलपर िद्द गिुव पिेछ ।  

(८) यस दफा बमोश्चजम बोलपर पिीक्षण गदाव बोलपरमा कुिै अङ्कगश्चणिीय रहुट 

पाइएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्िो रहुट सच्याउि सक्िेछ ि त्यसिी रहुट सच्याउँदा 

एकाइ दि ि कुल िकममा निन्निा िएमा एकाइ दि मान्य हिुेछ ि सोही दि बमोश्चजम 

कुल िकम सच्याउि ुपिेछ ।  

(९) बोलपरदािाले बोलपरमा उल्लेख गिेको िकम अङ्क ि अक्षिमा फिक पिेमा 

अक्षिमा लेश्चखएको िकम मान्य हिुेछ ।  

(१०) उपदफा (८) र्ा (९) बमोश्चजम रहुट सच्याइएकोमा त्यसिी रहुट 

सच्याइएको जािकािी सम्बश्चन्धि बोलपरदािालाई ठदि ुपिेछ । 

२४. बोलपर उपि कािबाही िहिु े : देहायको िीि िपगेुको बोलपर उपि कािबाही गरििे  

छैि :–  

(क) नसलबन्दी िई िआएको,  

(ख) म्यादनिर पेश हिु िआएको,  

(ग)  दफा १९ बमोश्चजम हफिाव नलएको बोलपर,  

(घ)  दफा २३ को उपदफा (२) बमोश्चजम ििएको,  

(ङ) दफा २६ उपदफा (६) बमोश्चजम आपसमा नमलेमिो गिी दाश्चखला िएका 

बोलपर, 

(र्)  दफा २३ को उपदफा (७) बमोश्चजम िद्द िएको बोलपर ।  
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२५. बोलपर मूल्याङ्कि : (१) दफा २४ बमोश्चजम कािबाही िहिुे ििी छुयाइएका बोलपर 

बाहेक दाश्चखला िएका अन्य बोलपर मूल्याङ्किको लानग समारे्श गिुव पिेछ । 

(२) बोलपर अस्र्ीकाि गिुव िपिे गिी प्राहर्नधक स्पेनसहफकेशि, हर्र्िण, हर्शेषिा 

आठद जस्िा कुिाहरुमा सािानििा फिक पाइएमा सम्िर् िएसम्म सोको मूल्य निकाली 

त्यस्िो मूल्य समेि उपदफा (१) बमोश्चजम बोलपर मूल्याङ्कि गदाव समारे्श गिुव पिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको सािानििा फिकको मूल्य बोलपरदािाको बोल 

अङ्कको पन्र प्रनिशििन्दा बढी िएमा त्यस्िो बोलपर सािििूरुपमा अप्रिार्ग्राही िएको 

मानििेछ ि त्यस्िो बोलपरलाई मूल्याङ्किमा समारे्श गरिि ेछैि । 

स्पष्टीकिण : यस दफाको प्रयोजिको लानग “सािानििा फिक” िन्नाले बोलपर 

सम्बन्धी कागजािमा उश्चल्लश्चखि प्राहर्नधक स्पेनसहफकेशि, हर्र्िण आठद जस्िा कुिासँग 

िाश्चत्र्क रुपमा निन्न िहिु ेफिक सम्झि ुपछव ।  

(४) पूर्व योग्यिा निधाविण गिी बोलपर आह्वाि गरिएको अर्स्थामा पूर्व योग्य 

िएका बोलपरदािा बाहेक अन्य बोलपरदािाबाट प्राप्त बोलपरलाई उपदफा (१) 

बमोश्चजम हिु ेमूल्याङ्किमा समारे्श गरििे छैि ।  

(५) बोलपरको मूल्याङ्कि बोलपर सम्बन्धी कागजािमा उल्लेख िएको आधाि ि 

िरिका अिसुाि गिुव पिेछ ि त्यसिी मूल्याङ्कि गदाव प्रत्येक बोलपरको मूल्याहङ्कि िकम 

अको बोलपरको मूल्याहङ्कि िकमसँग िलुिा गिी न्यूििम बोल अङ्क कबलु गिे बोलपर 

निधाविण गिुव पिेछ । 

(६) उपदफा (४) बमोश्चजम न्यूििम बोल अङ्क कबलु गिे बोलपरको 

बोलपरदािाको योग्यिा बोलपर सम्बन्धी कागजािमा उश्चल्लश्चखि योग्यिा मूल्याङ्किका 

आधाि अिरुुप िए ििएको जाँर् गिुव पिेछ ।  

(७) उपदफा (४) बमोश्चजम न्यूििम बोल अङ्क कबलु गिे बोलपरको 

बोलपरदािाको योग्यिा उपदफा (५) बमोश्चजम जाँर् गदाव बोलपर सम्बन्धी कागजािमा 

उश्चल्लश्चखि योग्यिा मूल्याङ्किका आधाि अिरुुप िएको पाइएमा त्यस्िो बोलपर न्यूििम 
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मूल्याहङ्कि सािििूरुपमा प्रिार्ग्राही बोलपर मानििेछ । यसिी जाँर् गदाव त्यस्िो 

बोलपरदािाको योग्यिा बोलपर सम्बन्धी कागजािमा उश्चल्लश्चखि मूल्याङ्किका आधाि 

अिरुुप िएको िपाइएमा निजको बोलपर मूल्याङ्किबाट हटाइ िमशः अको न्यूििम 

बोल अङ्क कबलु गिे बोलपरदािाको योग्यिाको जाँर् सोही आधािमा गिुव पिेछ । 

(८) मूल्याङ्कि सनमनिले उपदफा (६) बमोश्चजम न्यूििम मूल्याहङ्कि सािििूरुपमा 

प्रिार्ग्राही बोलपरको मूल्याङ्किको आधाि ि िरिका समेि खलु्िे गिी मूल्याङ्कि प्रनिरे्दि 

ियाि गिी सार्वजनिक निकाय समक्ष पेश गिुव पिेछ ।  

२६. बोलपर अस्र्ीकृि गिे र्ा खरिद कािबाही िद्द गिे : (१) सार्वजनिक निकायले देहायको 

अर्स्थामा सम्पूणव बोलपर अस्र्ीकृि गिव र्ा खरिद कािबाही िद्द गिव सक्िेछ :– 

(क) कुिै पनि बोलपर दफा २३ को उपदफा (२) को खण्र् (घ) बमोश्चजम 

सािििूरुपमा प्रिार्ग्राही ििएमा, 

(क१) दफा २७ को उपदफा (६) बमोश्चजमको प्रहिया अपिाउँदा पनि 

बोलपरदािासँग सम्झौिा हिु िसकेमा, 

(ख) न्यूििम मूल्याहङ्कि सािििूरुपमा प्रिार्ग्राही बोलपरको बोल अङ्क लागि 

अिमुाििन्दा सािििूरुपमा बढी िएमा, र्ा 

(ग) माग गरिएको मालसामाि, निमावण कायव, पिामशव सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा 

आर्श्यक ििएमा । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुिा लेश्चखएको िए िापनि केही बोलपरहरु र्ा 

एउटा मार बोलपर सािििूरुपमा प्रिार्ग्राही िएको कािणले मार बोलपर अस्र्ीकृि 

गिव र्ा पिुः बोलपर आह्वाि गिव सहकिे छैि । 

(३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोश्चजम बोलपर अस्र्ीकृि िएको र्ा 

खरिद कािबाही िद्द िएको कािण सहहिको सूर्िा सबै बोलपरदािालाई ठदि ुपिेछ ।  

                                


     पहहलो संशोधिद्वािा थप। 
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(४) उपदफा (३) बमोश्चजम सूर्िा ठदएको िीस ठदिनिर कुिै बोलपरदािाले सबै 

बोलपर अस्र्ीकृि िएको र्ा खरिद कािबाही िद्द िएको आधािको जािकािी माग गिेमा 

निजलाई सार्वजनिक निकायले त्यस्िो जािकािी ठदि ुपिेछ ।  

(५) बोलपर आह्वाि गदाव कुिै बोलपर िपिी र्ा उपदफा (१) बमोश्चजम सम्पूणव 

बोलपर अस्र्ीकृि र्ा खरिद कािबाही िद्द िई पिुः बोलपर आह्वाि गदाव त्यसिी बोलपर 

अस्र्ीकृि र्ा खरिद कािबाही िद्द हिुाको कािणको समीक्षा गिी आर्श्यकिािसुाि 

बोलपर सम्बन्धी कागजाि, प्राहर्नधक स्पेनसहफकेशि, लागि अिमुाि िथा खरिद 

सम्झौिाका शिवहरुमा हेिफेि समेि गिुव पिेछ ।  

(६) यस दफामा अन्यर जिुसकैु कुिा लेश्चखएको िए िापनि कुिै बोलपरदािाले 

आपसमा नमलेमिो गिी बोलपर दाश्चखला गिेको प्रमाश्चणि िएमा त्यस्िा बोलपरहरु िद्द 

हिुेछि ्। 

२७. बोलपरको स्र्ीकृनि ि खरिद सम्झौिा : (१) सार्वजनिक निकायले दफा २५ बमोश्चजम 

न्यूििम मूल्याहङ्कि सािििूरुपमा प्रिार्ग्राही बोलपर मार स्र्ीकृनिको लानग छिौट गिुव 

पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम बोलपर छिौट िएको साि ठदिनिर सार्वजनिक 

निकायले सम्बश्चन्धि बोलपरदािालाई निजको बोलपर स्र्ीकृि गिे आशयको सूर्िा ठदि ु

पिेछ । त्यसिी छिौट िएको बोलपरको बोलपरदािाको िाम, िेगािा ि िकमको 

जािकािी अन्य बोलपरदािालाई समेि ठदि ुपिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको सूर्िा ठदएको साि ठदिको अर्नधनिर कुिै 

बोलपरदािाले दफा ४७ बमोश्चजम निरे्दि िगिेमा उपदफा (१) बमोश्चजम छिौट िएको 

बोलपरदािाको बोलपर स्र्ीकृि गिी निजलाई पन्र ठदिनिर खरिद सम्झौिा गिवको 

लानग कायव सम्पादि जमािि दाश्चखला गिव सूर्िा ठदिुे ु पिेछ ।  



www.lawcommission.gov.np 

32 
 

(४) उपदफा (३) को अर्नधनिर सम्बश्चन्धि बोलपरदािाले कायव सम्पादि 

जमािि दाश्चखला गिी दफा ५२ बमोश्चजमको खरिद सम्झौिा गिुव पिेछ ।  यसिी 

जमािि दाश्चखला गदाव बोलपरदािाले लागि अिमुाि िन्दा पन्र प्रनिशिसम्म कम अङ्क 

कबलु गिेमा कबलु अङ्कको पाँर् प्रनिशि ि लागि अिमुािको पन्र प्रनिशििन्दा बढी 

घटेि कबलु गिेको अर्स्थामा पन्र प्रनिशि िन्दा जनि िकमले घटी कबलु गिेको छ 

सोको पर्ास प्रनिशिले हिु आउिे िकम कबलु अङ्कको पाँर् प्रनिशिमा थप गिी 

कायवसम्पादि जमािि बापि दाश्चखला गिुव पिेछ । 

  

(५) उपदफा (३) को अर्नधनिर कायव सम्पादि जमािि दाश्चखला गिी 

बोलपरदािा सम्झौिा गिव िआएमा निजको बोलपरको जमािि िकम जफि गिी 

सोिन्दा लगिै पनछको अको न्यूििम मूल्याहङ्कि सािििूरुपमा प्रिार्ग्राही बोलपरदािाको 

बोलपर स्र्ीकृि गिी खरिद सम्झौिा गिुव पिेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोश्चजमको बोलपरदािा पनि कायव सम्पादि जमािि दाश्चखला 

गिी खरिद सम्झौिा गिव िआएमा त्यसपनछको न्यूििम मूल्याहङ्कि सािििूरुपमा 

प्रिार्ग्राही बोलपरदािाको बोलपर िमशः स्र्ीकृि गिी निजलाई यस दफा बमोश्चजम 

खरिद सम्झौिा गिव सूर्िा ठदि ुपिेछ ।  

(६क) सार्वजनिक निकायले बोलपर स्र्ीकृनि ि खरिद सम्झौिा सम्बन्धी काम 

सामान्यिया दफा २० बमोश्चजमको बोलपरको मान्य अर्नधनिर सम्पन्न गिी सक्ि ु  

पिेछ । 

(७) उपदफा (२) बमोश्चजमको सूर्िा ठदएको िीस ठदिनिर बोलपर अस्र्ीकृि 

िएको कुिै बोलपरदािाले निजको बोलपर अस्र्ीकृि िएको कािणको जािकािी माग 

गिेमा निजलाई सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायले त्यस्िो जािकािी ठदि ुपिेछ । 

                                


     पहहलो संशोधिद्वािा थप। 
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२८. दईु र्िणको बोलपर : (१) देहायको अर्स्थामा दईु र्िणमा बोलपर आह्वाि गिव 

सहकिेछ :– 

(क)  खरिद गरििे मालसामाि र्ा निमावण कायव र्ा सेर्ाको प्राहर्नधक पक्ष र्ा 

खरिद सम्झौिाका शिवहरु बोलपर आह्वाि गदावका बखि पूणव रुपमा 

यहकि गिव सम्िर् ििएमा, र्ा  

(ख)  खरिद गरििे मालसामाि, निमावण कायव र्ा सेर्ाको प्रकृनि जहटल िई 

सार्वजनिक निकायले सोका हर्निन्न प्राहर्नधक पक्ष र्ा खरिद सम्झौिा 

सम्बन्धी समस्या के कसिी समाधाि गिव सहकन्छ िन्न ेहर्षयमा ि त्यस्िा 

प्राहर्नधक पक्ष ि सम्झौिाको शिव िथा त्यसबाट हिुे फाईदाका 

सम्बन्धमा बोलपरदािासँग छलफल गिुव पिेमा ।  

(२) यस दफा बमोश्चजम प्रथम र्िणको बोलपर आह्वाि गदाव बोलपर सम्बन्धी 

कागजािमा खरिदको उदे्दश्य, अपेश्चक्षि कायव सम्पादि, मोटामोटी स्पेनसहफकेशि, अन्य 

मोटामोटी हर्शेषिा, बोलपरदािाको योग्यिा उल्लेख गिुव पिेछ ि बोलपरदािाले 

बोलपरमा मूल्य खोल्ि ु िपिे, प्राहर्नधक प्रस्िार् ि प्रस्िाहर्ि खरिद सम्झौिाको शिवका 

सम्बन्धमा हटप्पणी मार पेश गिुव पिे कुिा उल्लेख गिुव पिेछ ।  

(३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) बमोश्चजम गिेको बोलपर आह्वाि बमोश्चजम 

प्राप्त बोलपरका सम्बन्धमा कुिै र्ा सबै बोलपरदािासँग छलफल गिव सक्िेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोश्चजम प्राप्त िएको बोलपरका सम्बन्धमा उपदफा (३) 

बमोश्चजम िएको छलफल समेिलाई हर्र्ाि गिी सार्वजनिक निकायले देहाय बमोश्चजम गिव 

सक्िेछ :– 

(क) खरिद सम्बन्धमा पूिा गिुव पिे आधािििू शिवहरु (बेनसक रिक्र्ायिमेण्ट) 

पूिा गिव र्ा न्यूििम कायवसम्पादि गिव र्ा निधावरिि अर्नधनिर कार्रयव 

सम्पन्न गिव िसक्िे र्ा त्यस्िा शिवहरु पूिा गिव र्ा कायव सम्पन्न गिव र्ा 

निधावरिि अर्नधनिरै कायव सम्पन्न गिवको लानग संशोधि गिव िसक्ि े र्ा 
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अन्य कुिै कमजोिी िई प्रिार्ग्राही ििएको बोलपर सम्बन्धी प्रस्िार् िद्द 

गिे, 

(ख) प्रनिस्पधाव अनिर्हृद्ध गिव प्राहर्नधक स्पेनसहफकेशि, मूल्याङ्किको आधाि ि 

खरिद सम्झौिाको शिवमा हेिफेि र्ा सधुाि गिे,  

(ग) बोलपरदािाबाट पेश िएका हर्निन्न हर्कल्पहरुको उपयिुिा निधाविण गिव 

मूल्याङ्कि पद्धनि निधाविण गिे । 

(५) उपदफा (४) बमोश्चजमको कायव समाप्त िएपनछ सार्वजनिक निकायले दोश्रो 

र्िणमा बोलपर आह्वाि गिुव पिेछ । त्यस्िो बोलपर आह्वाि गदाव सोही उपदफा 

बमोश्चजम बोलपर िद्द ििएका बोलपरदािालाई परिमाश्चजवि बोलपर सम्बन्धी कागजाि 

अिरुुप मूल्य सहहिको बोलपर पेश गिव आह्वाि गिुव पिेछ । 

(६) यस दफामा लेश्चखए बाहेक उपदफा (५) बमोश्चजम गरििे दोस्रो र्िणको 

बोलपर सम्बन्धी कािबाही यसै परिच्छेदमा उश्चल्लश्चखि व्यर्स्था अिरुुप गिुव पिेछ । 

 

परिच्छेद–४ 

पिामशव सेर्ा सम्बन्धी व्यर्स्था 

२९. पिामशव सेर्ा खरिद गिव सहकिे : (१) सार्वजनिक निकायले देहायको अर्स्थामा कुिै 

व्यश्चि, फमव, संस्था र्ा कम्पिीबाट पिामशव सेर्ा खरिद गिव सक्िेछ :– 

(क) सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जिशश्चिबाट कुिै काम हिु 

िसक्िे िएमा, र्ा 

(ख) दािपृक्षसँगको सम्झौिा बमोश्चजम रै्देश्चशक सहायिा स्रोिबाट व्यहोरिि ेगिी 

पिामशवदािाबाट सेर्ा प्राप्त गिुव पिे िएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको पिामशव सेर्ा खरिद गिुव पदाव यस ऐि बमोश्चजमको 

कायवहर्नध पूिा गिी खरिद गिुव पिेछ । 
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३०. खलु्लारुपमा आशयपर माग गिी संश्चक्षप्त सूर्ी ियाि गिुव पिे : (१) िोहकएको िकमिन्दा 

बढी िकमको पिामशव सेर्ा खरिद गिुव पिे िएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्िो पिामशव 

सेर्ा ठदि इच्छुक व्यश्चि, फमव, संस्था र्ा कम्पिीबाट सो सम्बन्धी आशयपर संकलि गिव 

कम्िीमा पन्र ठदिको अर्नध ठदई िाहिय स्ििको समार्ािपरमा िोहकए बमोश्चजमका 

कुिाहरु खलुाई सूर्िा प्रकाशि गिुव पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको सूर्िा सार्वजनिक निकायको सम्बश्चन्धि 

मन्रालयको र्ा सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयको रे्ि साईटमा िाख्न सहकिेछ । 

(३) देहायका अर्स्थामा अन्ििावहिय स्ििको आशयपर माग गिुव पिेछ :– 

(क) िोहकएको िकमिन्दा बढी िकमको पिामशव सेर्ा खरिद गिुव पिेमा,  

(ख) सार्वजनिक निकायको माग अिरुुपको पिामशव सेर्ा प्रनिस्पधावत्मक मूल्यमा 

िेपाल िाज्यनिरका एकिन्दा बढी पिामशवदािाबाट प्राप्त हिु िसक्िे 

िएमा,  

(ग) पिामशव सेर्ाका लानग िाहियस्ििमा प्रस्िार् माग गदाव कुिै प्रस्िार् िपिी 

हर्देशी पिामशवदािाबाट सेर्ा नलि ुपिे िएमा, र्ा 

(घ) दािपृक्षसँगको सम्झौिा बमोश्चजम रै्देश्चशक सहायिा स्रोिबाट व्यहोरिि ेगिी 

अन्ििावहिय स्ििको आशयपर माग गिी पिामशवदािाबाट सेर्ा प्राप्त गिुव 

पिे िएमा ।  

(४) उपदफा (३) बमोश्चजमको आशयपर माग गदाव अंग्रजेी िाषामा सूर्िा 

प्रकाशि गिुव पिेछ । 

(५) उपदफा (१) र्ा (३) बमोश्चजम पिव आएका आशयपर दािाकोेे योग्यिा, 

अििुर् ि क्षमिा समेि मूल्याङ्कि गिी सार्वजनिक निकायले त्यस्िो पिामशव सेर्ा ठदि 

सक्िे साधािणिया िीिदेश्चख छ आशयपरदािाको िोहकए बमोश्चजम छिौट गिी संश्चक्षप्त 

सूर्ी ियाि गिुव पिेछ ।  
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(६) िोहकएको िकमिन्दा कम िकमको पिामशव सेर्ा खरिद गिुव पदाव सार्वजनिक 

निकायले िोहकए बमोश्चजमको प्रहिया पूिा गिी त्यस्िो पिामशव सेर्ा ठदि सक्ि े व्यश्चि, 

फमव, संस्था र्ा कम्पिीको सूर्ी ियाि गिव सक्िेछ ि सोही सूर्ीमा समारे्श िएका 

व्यश्चि, फमव, संस्था र्ा कम्पिीहरुमध्येबाट िोहकए बमोश्चजमको प्रहिया पूिा गिी दफा 

३१ बमोश्चजम प्रस्िार् माग गिुव पिेछ । 

३१. प्रस्िार् माग गिे : (१) दफा ३० बमोश्चजम संश्चक्षप्त सूर्ी ियाि िएपनछ सार्वजनिक 

निकायले सो संश्चक्षप्त सूर्ीमा पिेका आशयपरदािाहरुलाई प्रस्िार् सम्बन्धी कागजाि 

िोहकए बमोश्चजम पिाई कम्िीमा िीस ठदिको समय ठदई निजहरुबाट प्रस्िार् माग गिुव 

पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको प्रस्िार् सम्बन्धी कागजािमा देहायका कुिाहरु 

उल्लेख गिुव पिेछ :– 

(क) सार्वजनिक निकायको िाम ि िेगािा, 

(ख) खरिद गिुव पिे सेर्ाको प्रकृनि, सेर्ा प्रदाि गिुव पिे अर्नध, स्थाि, सेर्ाको 

कायवक्षेरगि शिवहरु, सम्पन्न गिुव पिे कायव ि अपेश्चक्षि परिणाम, 

(ग) प्रस्िार् ियाि गिव प्रस्िार्दािाहरुलाई निदेशि, 

(घ) प्राहर्नधक ि आनथवक प्रस्िार् अलग अलग खाममा िाखी नसलबन्दी गिी 

प्रत्येक खामको बाहीि कुि प्रकािको प्रस्िार् हो सो स्पष्टरुपले उल्लेख 

गिी दरैु् प्रस्िार्लाई अको छुटै्ट खाम बन्दी गिी माग गरिएको सेर्ाको 

हर्षय उल्लेख गिुव पिे कुिा, 

(ङ) प्राहर्नधक िथा आनथवक मूल्याङ्कि िाि,  

(र्) प्रस्िार् मूल्याङ्कि ि िलुिा गिे आधाि ि अङ्क िाि, 

(छ) खरिद सम्झौिाका शिवहरु, 

(ज) प्रस्िार् पेश गिुव पर्रिेेे स्थाि, नमनि ि समय,  

(झ) प्रस्िार् छिौट गिे हर्नध, 
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(ञ) स्र्ाथव बाश्चझिे िएमा प्रस्िार् उपि कािबाही िहिुे कुिा ि भ्रष्टार्ाि र्ा 

जालसाजी गिेमा हिुे कािूिी कािबाही सम्बन्धी जािकािी, 

(ट) सार्वजनिक निकायले प्रस्िार् सम्बन्धी कािबाही गदाव गिेको रहुट र्ा 

निणवय हर्रुद्ध पिुिार्लोकिका लानग प्रस्िार्दािाले निरे्दि ठदि सक्िे 

व्यर्स्था, ि 

(ि) िोहकए बमोश्चजमका अन्य कुिा । 

(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको प्रस्िार् सम्बन्धी कागजािमा उपदफा (२) को 

खण्र् (र्) बमोश्चजम प्रस्िार् मूल्याङ्कि गिे आधािहरु उल्लेख गदाव प्राहर्नधक प्रस्िार् 

मूल्याङ्कि गिे देहाय बमोश्चजमका कुिै र्ा सबै आधाि आर्श्यकिा अिसुाि खलुाउि ु 

पिेछ :– 

(क) पिामशवदािाले गिुव पिे काम सम्बन्धी पिामशवदािाको अििुर्, 

(ख) पिामशवदािाले कायव सम्पादि गिे प्रस्िाहर्ि िरिका (मेथोर्ोलोजी) को 

गणुस्िि, 

(ग) प्रस्िाहर्ि मतुय जिशश्चिको योग्यिा, 

(घ) िाि िथा प्रहर्नध हस्िान्ििणको व्यर्स्था,  

(ङ) अन्ििावहिय स्ििको प्रस्िार्को हकमा काम सम्पादि गिव प्रस्िाहर्ि मतुय 

िेपाली जिशश्चिको हर्र्िण । 

(४) उपदफा (१) बमोश्चजमको प्रस्िार् सम्बन्धी कागजािमा उपदफा (२) को 

खण्र् (झ) बमोश्चजम प्रस्िार् छिौट गिे हर्नध उल्लेख गदाव प्रस्िार्को छिौट देहाय 

बमोश्चजमका हर्नधहरुमध्ये कुि हर्नधको आधािमा हिु े हो सो व्यहोिा उल्लेख गिुव    

पिेछ :– 

(क) गणुस्िि ि लागि हर्नध,  

(ख) गणुस्िि हर्नध, 

(ग) निश्चिि बजेट हर्नध, र्ा 
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(घ) न्यूि लागि हर्नध । 

(५) उपदफा (४) मा जिुसकैु कुिा लेश्चखएको िए िापनि खरिद गिुव पिे पिामशव 

सेर्ाको प्रकृनि असामान्य रुपले जहटल िएको र्ा त्यस्िो सेर्ाले िाहिय अथविन्र र्ा िार्ी 

परियोजिामा उल्लेखिीय प्रिार् पािव सक्ि ेअर्स्थामा प्रस्िार्को छिौट पूणविः गणुस्िि 

हर्नधको आधािमा िोहकए बमोश्चजम गिव सहकिेछ । 

३२. प्रस्िार् खोल्ि े: (१) प्रस्िार् दाश्चखला गिे अश्चन्िम म्याद समाप्त िएपनछ प्रस्िार्दािाबाट 

प्राप्त प्रस्िार्को बाहहिी खाम खोली प्राहर्नधक ि आनथवक प्रस्िार्का नसलबन्दी खाम 

छुयाउि ुपिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम छुयाइएका खामहरुमध्ये पहहले प्राहर्नधक प्रस्िार् 

खोल्ि ुपिेछ ि आनथवक प्रस्िार्को खाम िखोली सिुश्चक्षिसाथ छुटै्ट िाख्न ुपिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम छुयाइएको आनथवक प्रस्िार्को खाम दफा ३३ 

बमोश्चजम प्राहर्नधक प्रस्िार् मूल्याङ्कि गिेपनछ मार खोल्ि ुपिेछ ।  

(४) प्राहर्नधक प्रस्िार् खोल्िे सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोहकए बमोश्चजम हिुेछ । 

३३. प्राहर्नधक प्रस्िार्को मूल्याङ्कि : प्राहर्नधक प्रस्िार्को मूल्याङ्कि प्रस्िार् सम्बन्धी 

कागजािमा उल्लेख िएको मूल्याङ्किको आधाि बमोश्चजम गिुव पिेछ । 

३४. आनथवक प्रस्िार् खोल्ि े : प्राहर्नधक प्रस्िार्को मूल्याङ्किबाट योग्य िएका प्रस्िार्दािाको 

मार आनथवक प्रस्िार् िोहकए बमोश्चजम खोल्ि ुपिेछ ।  

३५. आनथवक प्रस्िार्को मूल्याङ्कि : (१) दफा ३४ बमोश्चजम खोनलएको आनथवक प्रस्िार्को 

मूल्याङ्कि देहाय बमोश्चजम गिुव पिेछ :– 

(क) प्रस्िार्को छिौट गिव गणुस्िि ि लागि हर्नध अपिाइएकोमा प्राहर्नधक 

प्रस्िार् ि आनथवक प्रस्िार्को संयिु मूल्याङ्कि गिी सबैिन्दा बढी अङ्क 

प्राप्त गिे प्रस्िार्दािाको प्रस्िार् िोहकए बमोश्चजम छिौट गिुव पिेछ । 

(ख) प्रस्िार्को छिौट गिव गणुस्िि हर्नध अपिाइएकोमा प्राहर्नधक प्रस्िार्मा 

उच्र्िम अङ्क प्राप्त गिे प्रस्िार्दािाको मार प्रस्िार् छिौट गिुव पिेछ । 
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(ग) प्रस्िार्को छिौट गिव निश्चिि बजेट हर्नध अपिाइएकोमा त्यस्िो बजेटको 

सीमािन्दा बढी लागि िएको प्रस्िार् िद्द गरििेछ ि त्यस्िो बजेटको 

सीमानिर पिी प्राहर्नधक प्रस्िार्मा उच्र्िम अङ्क प्राप्त गिे प्रस्िार्दािाको 

प्रस्िार् छिौट गिुव पिेछ । 

(घ) प्रस्िार्को छिौट गिव न्यूि लागि हर्नध अपिाइएकोमा प्राहर्नधक 

प्रस्िार्मा सफल हिु िोहकएको न्यूििम अङ्क प्राप्त गिे 

प्रस्िार्दािाहरुमध्ये सबैिन्दा कम लागि िएको प्रस्िार्दािाको प्रस्िार् 

छिौट गिुव पिेछ ।  

(२) आनथवक प्रस्िार् मूल्याङ्कि सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोहकए बमोश्चजम हिुेछ । 

३६. प्रस्िार् अस्र्ीकृि गिे ि खरिद कािबाही िद्द गिे : (१) देहायका अर्स्थामा सार्वजनिक 

निकायले सम्पूणव प्रस्िार् अस्र्ीकृि गिव र्ा खरिद कािबाही िद्द गिव सक्िेछ :–  

(क) प्राप्त सम्पूणव प्रस्िार् कायवक्षेरगि शिवहरु अिसुाि सािििूरुपमा प्रिार्ग्राही 

ििएमा,  

(ख) लागि अिमुाि ि उपलब्ध बजेटिन्दा छिौट िएको प्रस्िार्दािाको लागि 

सािििूरुपमा बढी िएमा,  

(ग) पिामशव सेर्ा आर्श्यक िपिे िएमा, र्ा  

(घ) प्रस्िार्दािाले आपसमा नमलेमिो गिी प्रस्िार् ठदएको प्रमाश्चणि िएमा । 

िि नमलेमिो िगिेका प्रस्िार्दािाको प्रस्िार् उपि कािबाही गिव सहकिेछ । 

३७. प्रस्िार्दािासँग र्ािाव : (१) दफा ३५ बमोश्चजम छिौट िएको प्रस्िार्दािासँग कायव 

क्षेरगि ि प्रस्िाहर्ि सेर्ाको कायवक्षेर, प्रगनि प्रनिरे्दि, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध 

गिाउि ुपिे सहुर्धाका हर्षयमा र्ािाव गिव सहकिेछ ।  

(२) दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्र् (ख) को अर्स्थामा बाहेक आनथवक 

प्रस्िार्का सम्बन्धमा पेशाहर्द्हरुको पारिश्रनमक सम्बन्धमा र्ािाव हिु सक्ि ेछैि । 

 िि शोधििाव हिु ेप्रकृनिका खर्व सम्बन्धमा र्ािाव गिव सहकिेछ ।  
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(३) यस दफा बमोश्चजम र्ािाव गदाव सार्वजनिक निकाय ि प्रस्िार्दािा दरैु्लाई 

स्र्ीकायव हिु ेसहमनि हानसल हिु िसकेमा सार्वजनिक निकायले दफा ३५ को उपदफा 

(१) को खण्र् (क), (ख) ि (ग) को प्रस्िार्कको हकमा त्यसपनछको उच्र्िम अङ्क प्राप्त 

गिे ि खण्र् (घ) को प्रस्िार्को हकमा त्यसपनछको सबैिन्दा कम लागि िएको अको 

प्रस्िार्दािासँग िमैसँग र्ािाव गिुव पिेछ ।  

३८. खरिद सम्झौिा गिे : (१) दफा ३७ बमोश्चजम िएको र्ािावमा सहमनिमा पगेुको 

प्रस्िार्दािाको प्रस्िार् स्र्ीकृि गिवको लानग छिौट गरििेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम प्रस्िार् छिौट िएको साि ठदिनिर सार्वजनिक 

निकायले त्यसिी छिौट िएको प्रस्िार् स्र्ीकृि गिे आशयको सूर्िा सम्बश्चन्धि 

प्रस्िार्दािालाई ि सूर्ीमा पिेका अन्य प्रस्िार्दािालाई ठदि ुपिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम सूर्िा ठदएको साि ठदिनिर कुिै प्रस्िार्दािाले दफा 

४७ बमोश्चजम निरे्दि िगिेमा उपदफा (१) बमोश्चजम छिौट िएको प्रस्िार्दािाको 

प्रस्िार् स्र्ीकृि गरििे छ ि निजलाई सम्झौिा गिव आउि पन्र ठदिको अर्नध ठदई 

सूर्िा ठदि ुपिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोश्चजमको अर्नधनिर निज सम्झौिा गिव उपश्चस्थि िएमा 

निजले दफा ५२ बमोश्चजमको सम्झौिा गिुव पिेछ ि उपश्चस्थि ििएमा सार्वजनिक 

निकायले दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्र् (क), (ख) ि (ग) को प्रस्िार्कको 

हकमा त्यसपनछको उच्र्िम अङ्क प्राप्त गिे ि खण्र् (घ) को हकमा सबैिन्दा कम लागि 

िएको अको प्रस्िार्दािासँग िमैसँग दफा ३७ बमोश्चजम र्ािाव गिी दफा ५२ 

बमोश्चजमको सम्झौिा गिुव पिेछ ।  

३९. पिामशव सेर्ा सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था : पिामशवसेर्ा प्राप्त गिे अन्य हर्नध िथा सोको 

मूल्याङ्कि प्रहिया सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोहकए बमोश्चजम हिुेछ । 
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परिच्छेद–५ 

खरिद सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था 

४०. नसलबन्दी दििाउपर सम्बन्धी व्यर्स्था : (१) नसलबन्दी दििाउपरद्वािा खरिद गिव 

सहकिे मालसामाि, निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको िकमको सीमा िोहकए बमोश्चजम    

हिुेछ । 

(२) नसलबन्दी दििाउपर माग गिुव अश्चघ खरिद गिे मालसामाि, निमावण कायव र्ा 

अन्य सेर्ाको स्पेनसहफकेशि, गणुस्िि, परिमाण, आपूनिवका शिवहरु ि समय िथा अन्य 

आर्श्यक कुिाहरुको हर्र्िण स्पष्टरुपमा उल्लेख गिी नसलबन्दी दििाउपरको फािाम 

ियाि गिुव पिेछ । 

(३) नसलबन्दी दििाउपर माग गदाव िाहिय र्ा स्थािीय स्ििको समार्ािपरमा 

कम्िीमा पन्र ठदिको अर्नध ठदई सूर्िा प्रकाशि गिुव पिेछ । 

(४) एकपटक पेश िएको नसलबन्दी दििाउपर हफिाव र्ा संशोधि गिव सहकि े

छैि ।  

(५) उपदफा (२) बमोश्चजमका शिवहरु पूिा गिी लागि अिमुािनिर पिेको 

न्यूििम मूल्याहङ्कि दििाउपर स्र्ीकृि गिुव पिेछ ।  

(६) नसलबन्दी दििाउपर सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोहकए बमोश्चजम हिुेछ । 

४१. सोझै खरिद सम्बन्धी व्यर्स्था : (१) यस ऐिमा अन्यर जिुसकैु कुिा लेश्चखएको िए 

िापनि देहायको अर्स्थामा मालसामाि र्ा पिामशव सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा सोझै खरिद गिव र्ा 

निमावण कायव सोिैm गिाउि सहकिेछ :– 

(क) िोहकएको िकमसम्माको फुटकि खरिदमा,  

(ख) खरिद सम्बन्धी शिवहरु पूिा गिे प्राहर्नधक दक्षिा र्ा क्षमिा एउटा मार 

आपूनिवकिाव र्ा निमावण व्यर्सायी र्ा पिामशवदािा र्ा सेर्ाप्रदायकसँग 

िएमा,  
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(ग) खरिद गरििे मालसामाि आपूनिव गिे अनधकाि एउटा मार आपूनिवकिावसँग 

िएको ि अन्य उपयिु हर्कल्प ििएमा,  

(घ) मौजदुा मालसामाि र्ा सेर्ा र्ा जनर्ि संयन्रको पाटवपूजावको प्रनिस्थापि 

र्ा हर्स्िाि गिव आपूनिवकिाव र्ा पिामशवदािा र्ा सेर्ाप्रदायक परिर्िवि 

गिेमा सार्वजनिक निकायमा िहेको मालसामाि र्ा सेर्ाहरु प्रनिस्थापि र्ा 

हर्स्िाि गिव िसहकि े कुिा प्रमाश्चणि िई साहर्कको आपूनिवकिाव र्ा 

पिामशवदािा र्ा सेर्ाप्रदायकबाट िोहकएको सीमानिरको प्रोप्राइटिी 

स्र्रुपको अनिरिि मालसामाि र्ा सेर्ा खरिद गिुव पिेमा,  

(घ१) एक सार्वजनिक निकायले अको सार्वजनिक निकायसँग कुिै खरिद गिुव 

पिेमा, 

(घ२) अन्ििावहिय अन्िि सिकािी संस्थासँग सो संस्थाले िोकेको दििेटमा 

मालसामाि र्ा सेर्ा खरिद गिुव पिेमा, 

(घ३) हर्शेष परिश्चस्थनिमा खरिद गिुव पिेमा, 

(ङ) पूर्ाविमुाि गिव िसहकएको कािणले शरुु सम्झौिामा समारे्श ििएको ि 

शरुु सम्झौिाबाट अलग गिी सम्पन्न गिव प्राहर्नधक र्ा आनथवक कािणले 

कठििाई हिु े िई िोहकए बमोश्चजमको सीमानिरको अत्यार्श्यक निमावण 

कार्रयव, मालसामाि, पिामशव सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा खरिद गिुव पिेमा, र्ा 

(र्) सम्बश्चन्धि कामको लानग कुिै हर्श्चशष्ट (यनुिक) योग्यिा िएको खास 

पिामशवदािाको सेर्ा ित्काल आर्श्यकिा िएमा र्ा साहर्कको 

पिामशवदािाबाट िै सेर्ा नलि ुपिे अपरिहायव कािण िएमा । 

                                


     पहहलो संशोधिद्वािा थप। 
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(२) यस दफामा अन्यर जिुसकैु कुिा लेश्चखएको िए िापनि उपदफा (१) को 

खण्र् (ख), (ङ) ि (र्) बमोश्चजम खरिद गदाव दफा २ को खण्र् (ख) को उपखण्र् (१) 

बमोश्चजमको सार्वजनिक निकायको हकमा देहाय बमोश्चजमको सनमनिको नसफारिसको 

आधािमा िेपाल सिकाि, मश्चन्रपरिषदबाट निणवय िए बमोश्चजम खरिद गिुव पिेछ ि अन्य 

सार्वजनिक निकायको हकमा सो निकायको सर्ोच्र् कायवकािी निकायबाट निणवय िए 

बमोश्चजम खरिद गिुव पिेछ :– 

(क)  मतुय सश्चर्र्, िेपाल सिकाि – संयोजक 

(ख)  सश्चर्र्, अथव मन्रालय  – सदस्य 

(ग)  सश्चर्र्, सम्बश्चन्धि मन्रालय – सदस्य 

(घ)  महालेखा नियन्रक  – सदस्य 

(ङ)  ................ 

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम सोिैm खरिद गिुव पदाव सार्वजनिक निकायले आफ्िो 

आर्श्यकिा ि गणुस्िि, परिमाण, आपूनिवको शिव ि समय सम्बन्धी हर्शेष कुिाको िोहकए 

बमोश्चजम नलश्चखि हर्र्िण ियाि गिी नलश्चखि दििेट र्ा प्रस्िार् एक मार आपूनिवकिाव र्ा 

निमावण व्यर्सायी र्ा पिामशवदािा र्ा सेर्ाप्रदायकसँग माग गिी आर्श्यकिािसुाि र्ािाव 

गिी खरिद गिव सक्िेछ । 

िि यसिी खरिद गदाव यस ऐि बमोश्चजम कुिै अनधकािीबाट श्चस्र्कृिी नलि ु पिे 

िएमा पूर्व श्चस्र्कृिी नलएि ि सम्झौिा गिेि मार खरिद गिुव पिेछ । 

४२. िाशि खरिद सम्बन्धी हर्शषे व्यर्स्था : (१) यस ऐिमा अन्यर जिुसकैु कुिा लेश्चखएको 

िए िापनि सार्वजनिक निकायले िाशि खरिद गदाव देहायका हर्षयमा िोहकए बमोश्चजमको 

कायवहर्नध अपिाउि ुपिेछ :–  

(क) लागि अिमुाि ि सोको स्र्ीकृनि, 

                                

  पहहलो संशोधिद्वािा श्चझहकएको । 
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(ख) मूल्यर्हृि, 

(ग) बोलपरदािाको ग्राह्यिा, 

(घ) बोलपर जमािि, 

(ङ) बोलपरको दाश्चखला, ि 

(र्) िोहकए बमोश्चजमको अन्य हर्षय । 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख िए बाहेकका अन्य कायवहर्नधहरु यस ऐिमा 

व्यर्स्था िए बमोश्चजम िै हिुेछि ्। 

४३. घिजग्गा िार्ामा नलि े ि सेर्ा किािमा नलि े सम्बन्धी व्यर्स्था : यस ऐिमा अन्यर 

जिुसकैु कुिा लेश्चखएको िए िापनि सार्वजनिक निकायले घिजग्गा िार्ामा नलँदा र्ा 

िोहकए बमोश्चजमको सेर्ा किािमा नलँदा िोहकए बमोश्चजमको कायवहर्नध अपिाई खरिद गिव 

सक्िेछ । 

४४. उपिोिा सनमनि र्ा लािग्राही समदुायबाट काम गिाउि सहकि े : उपिोिा सनमनि र्ा 

लािग्राही समदुायबाट निमावण कायव गिाउँदा र्ा सो सम्बन्धी सेर्ा प्राप्त गदाव नमिव्यहयिा, 

गणुस्ििीयिा र्ा ठदगोपिा अनिबहृद्ध हिुे िएमा र्ा परियोजिाको मतुय उदे्दश्य िै 

िोजगािीको सजृिा गिे ि लािग्राही समदुायलाई सहिागी गिाउिे िएमा उपिोिा सनमनि 

र्ा लािग्राही समदुायलाई िोहकए बमोश्चजमको कायवहर्नध पूिा गिी त्यस्िो कायव गिाउि र्ा 

सेर्ा नलि सहकिेछ । 

४५. अमाििबाट काम गिव र्ा गिाउि सहकिे : (१) सामान्य प्रकृनिको मिमि सम्िाि, 

सािानििा नियनमि कायव र्ा सिसफाई जस्िा कायव अमाििबाट काम गिव र्ा उपिोिा 

सनमनिबाट काम गिाउि सहकिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम काम गदाव र्ा गिाउँदा पूिा गिुव पिे कायवहर्नध 

िोहकए बमोश्चजम हिुेछ । 

४६. गैि सिकािी संस्थाबाट काम गिाउि सहकिे : जि रे्ििा सम्बन्धी िानलम, अनिमखुीकिण, 

सर्नलकिण, मूल प्रर्ाहीकिण जस्िा कायव गैि सिकािी संस्थाबाट गिाउँदा नछटो छरििो, 
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प्रिार्कािी ि नमिव्ययी हिु ेिएमा सार्वजनिक निकायले गैि सिकािी संस्थाबाट िोहकए 

बमोश्चजमको प्रहिया अपिाई त्यस्िो कायव गिाउि र्ा सेर्ा प्राप्त गिव सक्िेछ ।  

  

परिच्छेद–६ 

खरिद कािबाही र्ा निणवयको पिुिार्लोकि सम्बन्धी व्यर्स्था 

४७. सार्वजनिक निकायका प्रमखु समक्ष निरे्दि ठदि सहकि े: (१) सार्वजनिक निकायले खरिद 

कािबाही र्ा निणवय गदाव कुिै रहुट गिेको र्ा पालिा गिुव पिे किवव्य पालिा िगिेकोले 

आफूलाई क्षनि पगु्िे र्ा पगु्ि सक्ि ेकािण खलुाई कुिै बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाले 

त्यस्िो रहुट र्ा निणवयको पिुिार्लोकिका लानग सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायका प्रमखु 

समक्ष निरे्दि ठदि सक्िछे । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम ठदिे पिुिार्लोकिको निरे्दि खरिद सम्झौिा 

हिुिुन्दा अश्चघको कािबाहीका सम्बन्धमा सीनमि हिुेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम निरे्दि ठदँदा यस ऐिमा त्यस्िो निरे्दि पेश गिवको 

लानग कुिै अर्नध िोहकएको िए त्यस्िो अर्नधनिर ि त्यसिी अर्नध ििोहकएकोमा 

सार्वजनिक निकायले खरिद कािबाही सम्बन्धी रहुट गिेको र्ा किवव्य पालिा िगिेको 

कुिा बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाले थाहा पाएको नमनिले साि ठदिनिर निरे्दि ठदि ु 

पिेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोश्चजमको निरे्दिमा सार्वजनिक निकायले कुि काम गिेको 

र्ा िगिेको कािणले त्यस्िो रहुट हिु गएको हो र्ा किवव्य पालिा ििएको हो ि त्यस्िो 

निणवय यो ऐि र्ा यस ऐि अन्िगवि बिेको नियम र्ा निदेश्चशकाको कुि प्रार्धाि हर्पिीि 

छ िन्न ेकुिा स्पष्टरुपमा खलुाउि ुपिेछ ।  

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

उपि कुिै कािबाही हिुे छैि । 
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(६) उपदफा (१) बमोश्चजम प्राप्त िएको निरे्दिका सम्बन्धमा छािनबि गदाव 

खरिद कािबाहीमा कुिै रहुट देश्चखए, सार्वजनिक निकायले पालिा गिुव पिे किवव्य पालिा 

गिेको िदेश्चखए र्ा त्यस्िो निणवय कािूि हर्पिीि देश्चखएमा सार्वजनिक निकायका प्रमखुले 

खरिद कािबाही निलम्बि गिी सो निरे्दि प्राप्त िएको पाँर् ठदिनिर कािण खलुाई 

नलश्चखि निणवय गिुव पिेछ । 

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

बढाउिे िन्न ेकुिा समेि उल्लेख िएको हिु ुपिेछ ।  

(८) उपदफा (१) बमोश्चजमको निरे्दि िोहकएको िकमिन्दा कम िकमको खरिद 

कािबाहीका सम्बन्धमा िए सार्वजनिक निकायका प्रमखुले उपदफा (६) बमोश्चजम गिेको 

निणवय उपि पिुिार्लोकिको लानग पिुिार्लोकि सनमनि समक्ष निरे्दि ठदि सहकि े  

छैि । 

४८. पिुिार्लोकि सनमनि : (१) दफा ४९ बमोश्चजमको निरे्दि उपि पिुिार्लोकि गिवको 

लानग िेपाल सिकािले देहाय बमोश्चजमको अध्यक्ष ि सदस्य िहेको सार्वजनिक खरिद 

पिुिार्लोकि सनमनि गिि गिेछ :– 

(क) पिुिारे्दि अदालिको न्यायाधीश र्ा पिुिारे्दि अदालिको  

 न्यायाधीश िई सकेको व्यश्चि र्ा िेपाल सिकािको हर्श्चशष्ट  

 शे्रणीको पदबाट अर्काश प्राप्त व्यश्चिहरुमध्येबाट एक जिा  – अध्यक्ष 

(ख) िेपाल सिकािको िेपाल ईश्चञ्जनियिीङ सेर्ाको िाजपराहङ्कि 

  प्रथम शे्रणीबाट अर्काश प्राप्त व्यश्चिहरुमध्येबाट एक जिा – सदस्य 

(ग) सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी हर्षयमा अििुर्ी िथा हर्ि  

 व्यश्चिहरुमध्येबाट एक जिा     – सदस्य 

(२) उपदफा (१) को खण्र् (ग) बमोश्चजमको सदस्य नियशु्चि गदाव सार्वजनिक 

निकायमा बहाल िहेको कमवर्ािी नियशु्चि गिव पाइि ेछैि । 
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(३) उपदफा (१) बमोश्चजम नियिु अध्यक्ष र्ा सदस्यको पदार्नध िीि र्षवको 

हिुेछ । 

िि पहहलो पटक सदस्य नियशु्चि गदाव एक जिा सदस्यलाई एक र्षव ि अको 

सदस्यलाई दईु र्षवको पदार्नध िोकी नियशु्चि गिुव पिेेेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोश्चजमको अध्यक्ष र्ा सदस्यको पदार्नध एक 

कायवकालसम्मको लानग थप गिव सक्िेछ । 

(५) उपदफा (१) बमोश्चजमको अध्यक्ष र्ा सदस्यको सेर्ाका शिव िथा 

पारिश्रनमक ि सहुर्धा िेपाल सिकािले िोके बमोश्चजम हिुेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोश्चजमको अध्यक्ष र्ा सदस्यले आफ्िो पदमा बहाल हिु ु

अश्चघ िोहकए बमोश्चजमको हर्र्िणको जािकािी सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलय 

मापवmि िेपाल सिकाि समक्ष पेश गिुव पिेछ । 

(७) देहायको अर्स्थामा िेपाल सिकािले अध्यक्ष र्ा सदस्यलाई निजको पदबाट 

हटाउि सक्िेछ :– 

(क) खिाब आर्िण गिेमा, 

(ख) कायवक्षमिा र्ा दक्षिाको अिार् िई पद अिसुािको काम, किवव्य पालिा 

गिव िसकेमा, र्ा 

(ग) िैनिक पिि देश्चखिे फौजदािी कसूिमा अदालिबाट दोषी िहरिएमा । 

४९. पिुिार्लोकि सनमनि समक्ष निरे्दि ठदि सहकि े: बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाले देहायको 

अर्स्थामा पिुिार्लोकिको लानग पिुिार्लोकि सनमनि समक्ष निरे्दि ठदि सक्िेछ :– 

 (क) दफा ४७ बमोश्चजम सार्वजनिक निकाय समक्ष ठदएको निरे्दि िोहकएको 

िकमिन्दा बढी िकमको खरिद कािबाहीको सम्बन्धमा िई त्यस्िो 

निकायका प्रमखुले सो निरे्दिका सम्बन्धमा सोही दफाको उपदफा (६) 

मा उश्चल्लश्चखि अर्नधनिर निणवय िठदएमा र्ा निजले ठदएको निणवयमा 

निरे्दिकिावको श्चर्ि िबझेुमा, 
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(ख) दफा ५२ बमोश्चजम िएको खरिद सम्झौिाको हर्षयमा । 

५०. पिुिार्लोकिको िरिका : (१) दफा ४८ बमोश्चजमको पिुिार्लोकिको लानग 

पिुिार्लोकि सनमनि समक्ष निरे्दि ठदिे बोलपरदािा र्ा पिामशवदािाले दफा ४९ को 

खण्र् (क) को हर्षयको हकमा साि ठदिनिर ि खण्र् (ख) को हकमा त्यस्िो सम्झौिा 

िएको नमनिले िीस ठदिको अर्नधनिर पिुिार्लोकि सनमनिमा निरे्दि ठदि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम निरे्दि प्राप्त िएको िीि ठदिनिर पिुिार्लोकि 

सनमनिले सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायलाई त्यस्िो निरे्दि ि निरे्दि साथ कुिै कागजाि 

संलग्ि िए सो कागजाि समेिको प्रनिनलहप पिाई त्यस सम्बन्धमा िए गिेको काम 

कािबाहीको जािकािी ि प्रनिहिया ठदि सूर्िा गिुव पिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको सूर्िा प्राप्त गिेको िीि ठदिनिर सार्वजनिक 

निकायले सो सम्बन्धी जािकािी ि प्रनिहिया पिुिार्लोकि सनमनिलाई ठदि ुपिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम प्राप्त िएको जािकािी ि प्रनिहिया, निरे्दकले 

निरे्दिका साथ पेश गिेको प्रमाण, कागजािका आधािमा ि आर्श्यक िए दरैु् पक्षलाई 

बझुी उपदफा (१) बमोश्चजम निरे्दि प्राप्त िएको िीस ठदिनिर पिुिार्लोकि सनमनिले 

निणयव गिुव पिेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोश्चजम निणवय गदाव पिुिार्लोकि सनमनिले देहाय बमोश्चजमको 

निणवय गिव सक्िेछ :– 

(क) निरे्दि खािेज गिे,  

(ख) खरिद सम्झौिा िई िसकेको अर्स्थामा,— 

(१) सार्वजनिक निकायलाई अिनधकृि काम र्ा निणवय र्ा गलि कायवहर्नध 

अर्लम्बि िगिव आदेश ठदिे, 

(२) सार्वजनिक निकायले गिेको अिनधकृि कायव र्ा निणवयलाई पूणव र्ा 

आंश्चशकरुपमा िद्द गिव आदेश ठदिे, 
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(३) बोलपर र्ा प्रस्िार् मूल्याङ्किमा कुिै रहुट देश्चखई पिुः मूल्याङ्कि गिुव 

पिे िएमा त्यस्िो रहुट समेि उल्लेख गिी पिुः मूल्याङ्कि गिव आदेश 

ठदिे । 

(ग)  खरिद सम्झौिा िई सकेको अर्स्थामा त्यस्िो सम्झौिा निरे्दकले 

पाउि ु प्यो िन्ने पिुिार्लोकि सनमनिलाई लागेमा निरे्दकलाई 

पिेको मकाव नबर्ाि गिी मिानसब माहफकको िकम निरे्दकलाई 

ििुािी गिव सार्वजनिक निकायलाई नसफारिस गिे । 

(६) यस दफा बमोश्चजम पिुिार्लोकिको लानग निरे्दि ठदिे निरे्दकले िोहकए 

बमोश्चजमको जमािि िाख्न ुपिेछ । 

(७) उपदफा (५) को खण्र् (क) बमोश्चजम निरे्दि खािेज िएको अर्स्थामा 

त्यस्िो जमाििको िकम जफि हिुेछ । 

५१. खरिद कािबाही िोक्का गिुव पिे : (१) पिुिार्लोकिको लानग दफा ५० को उपदफा (१) 

बमोश्चजम ठदइएको निरे्दिको सूर्िा प्राप्त िएपनछ सो निरे्दिका सम्बन्धमा पिुिार्लोकि 

सनमनिबाट निणवय ििएसम्म सार्वजनिक निकायले खरिद कािबाही िोक्का गिुव पिेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुिा लेश्चखएको िए िापनि देहायको अर्स्थामा 

खरिद कािबाही िोक्का गिुव पिे छैि :– 

(क) खरिद कािबाहीमा निहहि महत्र्पूणव सार्वजनिक हहिको कािणबाट खरिद 

कािबाही जािी िाख्न जरुिी िएको कुिा प्रमाश्चणि गिी सार्वजनिक निकायले 

पिुिार्लोकि सनमनिलाई जािकािी ठदएमा, र्ा 

(ख) दफा ५० को उपदफा (४) को अर्नधनिर पिुिार्लोकि सनमनिबाट 

निणवय हिु िसकेमा, र्ा 

(ग) खरिद सम्झौिा िई सकेकोमा । 

(३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) को खण्र् (क) ि (ख) बमोश्चजम खरिद 

कािबाही िोक्का िगिेमा सोको जािकािी पिुिार्लोकि सनमनिलाई ठदि ुपिेछ । 
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परिच्छेद–७ 

खरिद सम्झौिा सम्बन्धी व्यर्स्था 

५२. खरिद सम्झौिा ि सोका शिवहरु : (१) सार्वजनिक निकायले यस ऐि बमोश्चजम फुटकि 

खरिद बाहेक अन्य खरिद गदाव यस दफा बमोश्चजम खरिद सम्झौिा गिुव पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको खरिद सम्झौिामा बोलपर सम्बन्धी कागजाि, 

प्रस्िार् सम्बन्धी कागजाि र्ा नसलबन्दी दििाउपर सम्बन्धी फािाममा उश्चल्लश्चखि शिवहरु 

समारे्स गिुव पिेछ ि त्यस्िा शिवहरु सम्झौिाको प्रकृनि अिसुाि देहाय बमोश्चजम हिु 

सक्िेछि ्:– 

(क) खरिद सम्झौिाका पक्षहरुको िाम ि िेगािा, फोि, फ्याक्स िम्बि ि 

सम्झौिा कायावन्र्यिका लानग सम्पकव  िाख्न ेव्यश्चि,  

(ख) खरिद सम्झौिाको कायव क्षरे, 

(ग) खरिद सम्झौिामा िहेका नलखिहरुको हर्र्िण ि प्राथनमकिाको िम, 

(घ) कायव सम्पादि िानलका,  

(ङ) आपूनिव समय, कायवसम्पादि गिुव पिे समय र्ा म्याद थप गिव सहकि े

िसहकिे व्यर्स्था, 

(र्) खरिद सम्झौिाको िकम र्ा सो निधाविण गिे िरिका, 

(छ) मालसामाि, निमावण कायव र्ा सेर्ा स्र्ीकाि हिुे शिवहरु, 

(ज) .............. हर्देशी मरुाको ििुािी लगायि ििुािीका शिव ि िरिका,  

(झ) काबूबाहहिको परिश्चस्थनि (फोशव मेजि), 

(ञ) मूल्य समायोजि गिव सहकिे िए सोको व्यर्स्था, 

(ट) खरिद सम्झौिा संशोधि ि िेरिएशि आदेश जािी गिव सहकि ेिए सोको 

व्यर्स्था, 

                                

  पहहलो संशोधिद्वािा श्चझहकएको । 
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(ि) हर्मा आर्श्यक िएमा सो सम्बन्धी व्यर्स्था,  

(र्) आर्श्यक पिे जमािि, 

(ढ) निधावरिि अर्नधमा कायव सम्पादि हिु िसके बापिको पूर्व निधावरिि 

क्षनिपूनिव (नलश्चक्र्रे्टेर् ड्यामेजेज), 

(ण) निधावरिि अर्नधिन्दा अगानर् िै कायव सम्पादि िएमा ठदि ेबोिस सम्बन्धी 

व्यर्स्था, 

(ि) खरिद सम्झौिा िद्द गिव सक्िे व्यर्स्था,  

(थ) सबकण््याक्ट गिव सहकिे र्ा िसहकि ेव्यर्स्था,  

(द) हर्र्ाद समाधािको संयन्र, 

(ध) लागू हिुे कािूि, ि 

(ि) िोहकए बमोश्चजमका अन्य कुिाहरु । 

५२क.पेश्की सम्बन्धी व्यर्स्था : (१) सार्वजिहक निकायले खरिद सम्झौिा पिाि आपूनिवकिाव, 

निमावण व्यर्सायी र्ा सेर्ा प्रदायकबाट अनग्रम बैंक जमािि नलई खरिद सम्झौिा िकमको 

बीस प्रनिशिमा िबढ्िे गिी पेश्की ठदि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम पेश्की ठदंदा पहहलो पटकमा स्र्ीकृि पेश्की िकमको 

आधामा िबढ्िे गिी ि बाँकी िकम कायव प्रगनिका आधािमा ठदि सहकि ेछ । 

(३) दफा १० को उपदफा (५) को अर्स्थामा बाहेक पेश्की िकम सम्झौिा 

िएको कायवको लानग छुटै्ट खोनलएको बैंक खािा माफव ि मार ििुािी हिुेछ । 

(४) आपूनिवकिाव, निमावण व्यर्सायी र्ा सेर्ा प्रदायकले उपदफा (२) बमोश्चजम 

पहहलो पटक पेश्की प्राप्त गिेको नमनिले िीस ठदिनिर कायव प्रािम्ि गरिसक्ि ुपिेछ । 

                                


       पहहलो संशोधिद्वािा थप। 

 



www.lawcommission.gov.np 

52 
 

(५) उपदफा (२) बमोश्चजमको पेश्की िकम कुि प्रयोजिमा खर्व िएको हो सोको 

हर्र्िण अद्यार्नधक गिी सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायलाई िोहकए बमोश्चजम उपलब्ध 

गिाउि ुपिेछ । 

(६) यस दफा बमोश्चजम नलएको पेश्की सम्बश्चन्धि काममा प्रयोग िएको िपाइमा 

उपदफा (१) बमोश्चजम नलएको अनग्रम बैंक जमािि जफि हिुेछ । 

  (७) पेश्की सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोहकए बमोश्चजम हिुेछ । 

५३. खरिद सम्झौिामा संशोधि : कामको आधािििू प्रकृिी र्ा क्षेर परिर्िवि िहिु ेगिी दरैु् 

पक्षको नलश्चखि सहमनिबाट खरिद सम्झौिामा अन्यथा व्यर्स्था िएकोमा बाहेक खरिद 

सम्झौिामा संशोधि गिव सहकिेछ ।  

िि दफा ५४ बमोश्चजम िेरियशि आदेश जािी गदाव र्ा दफा ५५ बमोश्चजम मूल्य 

समायोजि (प्राइस एर्जस्टमेण्ट) गदाव खरिद सम्झौिामा संशोधि गिुव पिे छैि । 

५४. िेरिएशि आदेश : (१) खरिद सम्झौिा गदावका बखि पूर्ाविमुाि गिव िसहकएको 

परिश्चस्थनि  सम्झौिा कायावन्र्यिको िममा सजृिा िएमा सोको स्पष्ट कािण खलुाई देहाय 

बमोश्चजमको अनधकािीले िोहकएको कायवहर्नध अपिाई िेरिएशि आदेश जािी गिव   

सक्िेछ :– 

(क) पाँर् प्रनिशिसम्मको िेरिएशि सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायको 

िाजपराहङ्कि ठद्विीय शे्रणी र्ा सो सिहको प्रमखुले, 

(ख) दश प्रनिशिसम्मको िेरिएशि सार्वजनिक निकायको िाजपराहङ्कि प्रथम 

शे्रणी र्ा सो सिहको प्रमखुले, 

(ग) पन्र प्रनिशिसम्मको िेरिएशि हर्िागीय प्रमखुले, 

(घ) पन्र प्रनिशिदेश्चख मानथ पच्र्ीस प्रनिशिसम्मको िेरिएशि सम्बश्चन्धि 

मन्रालयको सश्चर्र् र्ा सो सिहको सम्बश्चन्धि निकायको प्रमखुले, 

                                

  पहहलो संशोधिद्वािा संशोनधि । 
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(ङ) पच्र्ीस प्रनिशि िन्दा मानथको िेरिएशि दफा २ को खण्र् (ख) को 

उपखण्र्   (१) बमोश्चजमको सार्वजनिक निकायको हकमा िेपाल सिकाि 

मश्चन्रपरिषद्ले, 

(र्) दफा २ को खण्र् (ख) को उपखण्र् (२) बमोश्चजमको सार्वजनिक 

निकायको हकमा पन्र प्रनिशिदेश्चख मानथको िेरिएशि सो निकायको 

सर्ोच्र् कायवकािी निकायले । 

(२) उपदफा (१) को खण्र् (ङ) बमोश्चजम िेरिएशि आदेश गदाव दफा २ को 

खण्र् (ख) को उपखण्र् (१) बमोश्चजमको सार्वजनिक निकायको हकमा सम्बश्चन्धि 

मन्रालयले हर्शेषिहरुको समूह गिि गिी सो समूह मफव ि आर्श्यक जाँर्बझु गिाई 

प्राप्त नसफारिस सहहि सम्बश्चन्धि मन्रालयको प्रस्िार्मा िेपाल सिकाि, मश्चन्रपरिषद्ले ि 

दफा २ को खण्र् (ख) को उपखण्र् (२) बमोश्चजमको सार्वजनिक निकायका हकमा सो 

निकायको सर्ोच्र् कायवकािी निकायले हर्शेषिहरुको समूह गिि गिी सो समूह माफव ि 

आर्श्यक जाँर्बझु गिाई प्राप्त नसफारिसको आधािमा मार िेरिएशि आदेश जािी गिव 

सक्िेछ । 

(३) उपदफा (१) को खण्र् (क) ि (ख) मा जिुसकैु कुिा लेश्चखएको िए िापनि 

लागि अिमुाि स्र्ीकृि गिे अनधकािीिन्दा िल्लो िहको अनधकािीले िेरिएशि आदेश 

जािी गिव हुँदैि । 

(४) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुिा लेश्चखएको िए िापनि सािीलाख 

रुपैयाँसम्मको खरिद कायवको पन्र प्रनिशि िन्दा मानथको िेरिएशि आदेश हर्िागीय 

प्रमखुले जािी गिव सक्िेछ । 

५५. खरिद सम्झौिामा मूल्य समायोजि : (१) खरिद सम्झौिामा अन्यथा व्यर्स्था िएकोमा 

बाहेक बा¥ह महहिािन्दा बढी अर्नधको खरिद सम्झौिा कायावन्र्यि गिे िममा मूल्य 

                                

  पहहलो संशोधिद्वािा संशोनधि । 
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समायोजि गिव आर्श्यक देश्चखएमा अनधकाि प्राप्त अनधकािीले मूल्य समायोजि गिव 

सक्िेछ । 

िि सार्वजनिक निमावण कायव खरिद गदाव िाहिय स्ििको बोलपर आव्हाि िई 

खरिद सम्झौिा िई सकेको अर्स्थामा अप्रत्यानसि रुपमा कुिै निमावण सामग्रीको मूल्य 

सानबक मूल्यको दश प्रनिशििन्दा बढी घटबढ िएमा त्यसिी घटेको र्ा बढेको िकममा 

दश प्रनिशि कट्टा गिी िोहकए बमोश्चजम मूल्य समायोजि गरििेछ । 

 (२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुिा लेश्चखएको िए िापनि खरिद सम्झौिा प्राप्त 

गिे व्यश्चिको हढलाईको कािणबाट सम्झौिा बमोश्चजमको काम सो सम्झौिामा उश्चल्लश्चखि 

अर्नधनिर सम्पन्न ििई बढी समय लागेकोमा र्ा एकमषु्ट कायव सम्पादि (लम्प सम 

कण्राक्ट) र्ा निश्चिि बजेटको आधािमा खरिद सम्झौिा िएकोमा मूल्य समायोजि गिव 

सहकिे छैि । 

५६. सम्झौिाको अर्नध थप सम्बन्धी व्यर्स्था : (१) खरिद सम्झौिाको अर्नध थप सम्बन्धी 

व्यर्स्था सम्बश्चन्धि खरिद सम्झौिामा उल्लेख िए बमोश्चजम हिुेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुिा लेश्चखएको िए िापनि काबूबाहहिको 

परिश्चस्थनि, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गिाउि ुपिे कुिा उपलब्ध गिाउि िसकेमा र्ा 

अन्य मिानसब कािणबाट खरिद सम्झौिाको अर्नध िबढाई िहिु े िएमा सम्झौिा प्राप्त 

गिे व्यश्चिको निरे्दि बमोश्चजम अनधकाि प्राप्त अनधकािीले िोहकएको आधािमा अर्नध 

बढाउि सक्िेछ । 

५७. नबल र्ा हर्जकको ििुािी : सार्वजनिक निकायले नबल÷हर्जकको ििुािी खरिद 

सम्झौिाको अधीिमा िही िोहकए बमोश्चजम ठदि ुपिेछ ।  

५८. हर्र्ाद समाधािको संयन्र : (१) सार्वजनिक निकाय ि निमावण व्यर्सायी आपूनिवकिाव, 

सेर्ाप्रदायक र्ा पिामशवदािाबीर् खरिद सम्झौिा कायावन्र्यिको नसलनसलामा उत्पन्न हिु े

कुिै हर्र्ाद आपसी सहमनिबाट समाधाि गिुव पिेछ । 
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(१क) उपदफा (१) बमोश्चजम आपसी सहमनिबाट हर्र्ाद समाधाि हिु 

िसकेमा प्रर्नलि कािूि बमोश्चजम मध्यस्थिाको माध्यमबाट हर्र्ाद समाधाि गिे कुिा 

खरिद सम्झौिामा उल्लेख गिुव पिेछ । 

(२) ...................... 

(३)  ....................... 

(४)  .......................  

(५) ....................... 

५९. खरिद सम्झौिाको अन्त्य ि सोको उपर्ाि : (१) खरिद सम्झौिामा सो सम्झौिा अन्त्य 

गर्र्र्र्िव सहकिे अर्स्थाहरु खलुाउि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमका अर्स्थाहरु मतुय रुपमा देहाय बमोश्चजम हिु 

सक्िेछि ्:– 

(क) आपूनिवकिाव, पिामशवदािा, सेर्ाप्रदायक र्ा निमावण व्यर्सायीले खरिद 

सम्झौिा बमोश्चजम कायव सम्पादि िगिेमा, दफा ६२ को उपदफा (२) 

बमोश्चजम आर्िण पालिा िगिेमा र्ा पेश्कीको दरुुपयोग गिेमा 

सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौिा अन्त्य गिव सक्ि ेअर्स्था, 

(ख) सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक हहिको लानग सहुर्स्िाको आधािमा 

खरिद सझौिाको अन्त्य (टनमविेसि र्ाई कश्चन्ििेन्स) गिव सक्ि ेअर्स्था, 

(ग) आपूनिवकिाव, पिामशवदािा, सेर्ाप्रदायक र्ा निमावण व्यर्सायीले खरिद 

सम्झौिा अन्त्य गिव सक्िे अर्स्था, ि 

                                


     पहहलो संशोधिद्वािा थप। 

  पहहलो संशोधिद्वािा श्चझहकएको । 

  पहहलो संशोधिद्वािा संशोनधि । 
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(घ) काबूबाहहिको परिश्चस्थनिमा खरिद सम्झौिा अन्त्य गिव सहकि ेअर्स्था । 

(३) खरिद सम्झौिामा उपदफा (१) बमोश्चजम खरिद सम्झौिा अन्त्य गदाव देहाय 

बमोश्चजमका कुिाहरु सहहि हर्िीय फिफािक गिे ि क्षनिपूनिव ठदि े सम्बन्धी व्यर्स्था 

उल्लेख गिुव पिेछ :– 

(क) स्र्ीकायवरुपमा सम्पन्न िइसकेका कायव, आपूनिव र्ा सेर्ा बापि गिुव पिे 

ििुािी बाँकी िहेको िए सोको ििुािी, 

(ख) खरिद सम्झौिा बमोश्चजमको काम आपूनिवकिाव, पिामशवदािा, सेर्ाप्रदायक र्ा 

निमावण व्यर्सायीले िगिेको कािणबाट सार्वजनिक निकायले सो काम गिव 

र्ा गिाउिका लानग लाग्ि ेथप खर्व बापि निजले व्यहोिुव पिे दाहयत्र्,  

 

(ग) आपूनिवकिाव र्ा पिामशवदािा र्ा सेर्ाप्रदायक र्ा निमावण व्यर्सायीको कुिै 

रहुट (नर्फल्ट) हर्िा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौिा अन्त्य गिेको 

कािणले निजले व्यहोिुव पिेको र्ास्िहर्क हानि िोक्सािीको िकम । 

(४) खरिद सम्झौिामा अन्यथा व्यर्स्था िएकोमा बाहेक सार्वजनिक निकायले 

सार्वजनिक हहिका लानग सहुर्स्िाको आधािमा खरिद सम्झौिाको अन्त्य गिव सक्िेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोश्चजम खरिद सम्झौिा अन्त्य िएकोमा सार्वजनिक निकायले 

सो सम्झौिा अन्त्य हिुिुन्दा अश्चघ सम्पन्न िई सकेका देहायका काम बापिको िकम 

ििुािी गिुव पिेछ :– 

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

(ख) कुिै खर्वको ििुािी शोधििावकोरुपमा ठदि े व्यर्स्था िएकोमा 

र्ास्िहर्करुपमा िएको त्यस्िो खर्रर्व, 

(ग) खरिद सम्झौिा अन्िगवि सार्वजनिक निकायको लानग हर्शेषरुपमा 

बिाइएका मालसामािको मूल्य,  
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(घ) गमेुको िाफा ि उपदफा (३) को खण्र् (ग) बमोश्चजमको िकम बाहेक 

खरिद सम्झौिा अन्त्य गदाव लागेको खर्व, ि 

(ङ) िोहकए बमोश्चजमको अन्य खर्व । 

(६) यस दफामा अन्यर जिुसकैु कुिा लेश्चखएको िए िापनि खरिद सम्झौिा 

गिेले सार्वजनिक निकायलाई पूर्व जािकािी िठदई सम्झौिा िोड्ि पाउिे छैि । 

(७) सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौिा गिेले सम्झौिा बमोश्चजम काम शरुु 

िगिेमा, काम शरुु गिी बीरै्मा छोरे्मा र्ा सम्झौिा बमोश्चजम कामको प्रगनि िगिेमा 

सार्वजनिक निकायले त्यस्िो सम्झौिा जिुसकैु बखि अन्त्य गिव सक्िेछ । 

(८) उपदफा (७) बमाश्चजम सम्झौिा अन्त्य िएमा सो काम बापि िाश्चखएको 

पूिै जमािि जफि हिुेछ । सम्झौिा अन्त्य िएको कािणले सम्झौिा बमोश्चजम बाँकी 

िहेको कायव पूिा गिव जे जनि िकम आर्श्यक पछव सो िकम त्यसिी सम्झौिा बमोश्चजम 

कायव िगिे बोलपरदािाबाट सिकािी बाँकी सिह असलु उपि गरििेछ । 

(९) उपदफा (७) बमोश्चजम सम्झौिा अन्त्य िएमा त्यस्िो सम्झौिा बमोश्चजम 

बाँकी िहेको कायव पूिा गिवका लानग दफा २५ बमोश्चजम छिौट िएका बोलपरदािाहरु 

मध्येबाट पन्र ठदिको म्याद ठदई िोहकए बमोश्चजम आनथवक प्रस्िार् माग गिी सम्झौिा 

गिव सहकिेछ । 

(१०) उपदफा (९) बमोश्चजम आनथवक प्रस्िार् माग गिुव अश्चघ एक िह 

मानथको अनधकािीबाट स्र्ीकृनि नलि ुपिेछ । 

(११) उपदफा (९) बमोश्चजमको आनथवक प्रस्िार् निमावण कायवका लानग माग 

गरिएको खलुा बोलपरको माध्यमबाट िएको सम्झौिाको हकमा मार लागू हिुेछ । 

                                


     पहहलो संशोधिद्वािा थप। 
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(१२) उपदफा (९) बमोश्चजम सम्झौिा हिु िसकेमा यस ऐि बमोश्चजमको 

खरिद प्रकृया अर्लम्बि गिी खरिद कािबाही प्रािम्ि गिुव पिेछ । 

६०. खरिद सम्झौिाको सार्वजनिक सूर्िा : यस परिच्छेद बमोश्चजम खरिद सम्झौिा सम्पन्न 

िएपनछ सार्वजनिक निकायले बोलपर र्ा पिामशव सेर्ा मूल्याङ्किको परिणाम सहहिकोेे 

सूर्िा िोहकए बमोश्चजम सार्वजनिक गिुव पिेछ ।  

 

परिच्छेद–८ 

आर्िण सम्बन्धी व्यर्स्था 

६१. सार्वजनिक खरिद कायवमा संलग्ि पदानधकािीको आर्िण : सार्वजनिक निकायको खरिद 

योजिा िजुवमा गिे, खरिद कािबाही सञ्चालि गिे, खरिद सम्झौिा कायावन्र्यि गिे र्ा 

खरिद सम्बन्धी िोहकए बमोश्चजमको अन्य काम गिे कायवमा संलग्ि कुिै पदानधकािीले 

देहाय बमोश्चजमको आर्िण पालिा गिुव पिेछ :– 

(क) खरिद कािबाहीमा बोलपरदािाको स्र्च्छ प्रनिस्पधाव हिुे गिी आफ्िो 

किवव्य निष्ट्पक्ष ढङ्गले पालिा गिे, 

(ख) खरिद कािबाहीको सञ्चालि सार्वजनिक हहि हिुे गिी गिे, 

(ग) खरिद सम्बन्धमा आफ्िो काम र्ा आर्िण र्ा व्यर्हािबाट स्र्ाथव बाश्चझिे 

कायव िगिे, 

(घ) खरिद कािबाहीको नसलनसलामा आफूले थाहा पाएको बोलपरदािाको 

सम्पश्चि सम्बन्धी जािकािी लगायिका अन्य सबै जािकािी गोप्य िाख्न,े 

(ङ) आफू पदमा बहाल िहदाका बखि खरिद कािोबाि गिेका व्यश्चि, फमव, 

संस्था, कम्पिी ि यस्िै प्रकृनिका अन्य कुिै निजी संस्थामा आफू पदबाट 

अर्काश िएको दईु र्षवसम्म काम िगिे, 
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(र्) आफू संलग्ि िएको खरिद कािबाहीमा आफ्िा िश्चजकका िािेदािहरुले 

बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाको रुपमा िाग नलएको जािकािी हिु आएमा 

आफूिन्दा एक िह मानथको अनधकािीलाई िरुुन्ि जािकािी ठदई त्यस्िो 

खरिद कािबाहीबाट आफू अलग हिु ुपिे, 

स्पष्टीकिण : यस खण्र्को प्रयोजिका लानग िश्चजकका िािेदाि िन्नाले 

एकासगोलको पनि, पत्नी, बार्,ु आमा, छोिा, छोिी, सास,ु ससिुा, दाज,ु िाइ, 

ठददी, बहहिी, ज्र्ाईं, साला, साली र्ा नििाज ुसम्झि ुपछव ।  

(छ) खरिद सम्बन्धी काम कािबाही गदाव प्रर्नलि कािूि हर्पिीि हिुे काम 

िगिे, 

(ज) भ्रष्टार्ािजन्य र्ा जालसाजीपूणव कायव गिव र्ा त्यस्िो कायवमा संलग्ि हिु 

िहिु,े 

(झ) प्रनिस्पधावको लािबाट र्श्चञ्चि गिे गिाउिे उदेश्यले बोलपर र्ा प्रस्िार् 

पेश गिुविन्दा अश्चघ र्ा पनछ नमलेमिो गिव र्ा गटुबन्दीमा संलग्ि हिु 

िहिु े। 

६१क.हर्िागीय कािबाही हिुे : (१) िालकु कायावलय र्ा अश्चतियाि प्राप्त निकायले अिगुमि 

गदाव सम्बश्चन्धि पदानधकािीले यो ऐि र्ा यस ऐि अन्िगवि बिेको नियममा उश्चल्लश्चखि 

श्चजम्मेर्ािी पूिा िगिेको र्ा आर्िण पालिा िगिेको देश्चखएमा त्यस्िा पदानधकािी उपि 

प्रर्नलि कािूि बमोश्चजम हर्िागीय कािबाही गिव अश्चतियाि प्राप्त अनधकािीसमक्ष लेखी 

पिाउि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम लेखी आएमा त्यस्िो पदानधकािीलाई निजको सेर्ा, 

शिव सम्बन्धी प्रर्नलि कािूि बमोश्चजम हर्िागीय कािबाही गिी सोको जािकािी त्यसिी 

लेखी पिाउिे निकायलाई ठदि ुपिेछ । 

                                


     पहहलो संशोधिद्वािा थप। 
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६२. बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाको आर्िण : (१) बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाले यो ऐि र्ा 

यस ऐि अन्िगवि बिेको नियम, खरिद सम्झौिा िथा खरिद सम्बन्धी अन्य नलखिमा 

उल्लेख िए अिरुुपको दाहयत्र् पालिा गिुव पिेछ । 

(२) उपदफा (१) को सबवमान्यिामा प्रनिकूल िहिुे गिी बोलपरदािा र्ा 

प्रस्िार्दािाले खरिद प्रहियामा र्ा खरिद सम्झौिाको कायावन्र्यिमा प्रिार् पािे मिसायले 

देहायका कायव गिुव र्ा गिाउि ुहुँदैि :– 

(क) प्रत्यक्ष र्ा अप्रत्यक्ष रुपमा अिशु्चर्ि प्रलोिि ठदि र्ा सोको प्रस्िार् गिव, 

(ख) ि्य बङ्गग्याइ र्ा झकु्याई पेश गिव, 

(ग) भ्रष्टार्ािजन्य र्ा जालसाजीपूणव कायव गिव र्ा त्यस्िोे ेकायवमा संलग्ि हिु, 

(घ) बोलपर र्ा प्रस्िार् सम्बन्धी काम कािबाहीमा कुिै हकनसमले संलग्ि हिु े

अन्य प्रनिस्पधी बोलपरदािा र्ा प्रस्िार्दािाको सहिानगिामा हस्िक्षेप गिव, 

(ङ) खरिद कािबाहीमा संलग्ि कुिै व्यश्चिको जीउ ज्याि र्ा सम्पश्चि िोक्साि 

गिे प्रत्यक्ष र्ा अप्रत्यक्ष धम्की ठदिे कायव र्ा किकापजन्य कायव गिव, 

(र्) बोलपरदािाहरु र्ा प्रस्िार्दािाहरुबीर् खरिद सम्बन्धी काम बाँर्फाँर् गिे 

र्ा बोलपर र्ा प्रस्िार्को मूल्य कृनरम र्ा अप्रनिस्पधी िरिकाले कायम 

गिे र्ा अन्य कुिै िरिकाले सार्वजनिक निकायलाई खलु्ला िथा स्र्िन्र 

प्रनिस्पधावको लािबाट र्श्चञ्चि गिे उदेश्यले बोलपर र्ा प्रस्िार् पेश 

गिुविन्दा अश्चघ र्ा पनछ नमलेमिो गिव र्ा गटुबन्दीमा संलग्ि हिु, 

(छ) बोलपर र्ा प्रस्िार् खोलेको समयदेश्चख बोलपर र्ा प्रस्िार् स्र्ीकृनिको 

सूर्िा िठदँदासम्मको अर्नधमा बोलपर र्ा प्रस्िार्का सम्बन्धमा प्रिार् 

पािे उदे्दश्यले सार्वजनिक निकायसँग सम्पकव  गिव र्ा बोलपरको पिीक्षण 

ि मूल्याङ्किमा र्ा प्रस्िार्को मूल्याङ्किमा कुिै हकनसमले प्रिार् पािे कायव 

गिव । 
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(३) कुिै खरिद कायवको बोलपर सम्बन्धी कागजाि र्ा स्पेनसहफकेशि ियाि गिे 

र्ा खरिद कायावन्र्यिको अिगुमि गिे श्चजम्मेर्ािी पाएको बोलपरदािा र्ा निजसँग आर्द्ध 

िहेको कुिै व्यश्चि र्ा फमव र्ा संस्था र्ा कम्पिी र्ा त्यस्िो फमव र्ा संस्था र्ा कम्पिीमा 

कायविि कमवर्ािीले त्यस्िो खरिदको बोलपर सम्बन्धी कािबाहीमा िाग नलि सक्ि े  

छैि ।  

िि टिवकी खरिद सम्झौिा र्ा नर्जाइि िथा निमावण दरैु् कायव गिे गिी िएको 

खरिद सम्झौिाका हकमा यो व्यर्स्था लागू हिु ेछैि । 

६३. कालोसूर्ीमा िाख्न े ि फुकुर्ा गिे : (१) देहायको अर्स्थामा बोलपरदािा, प्रस्िार्दािा, 

पिामशवदािा, सेर्ाप्रदायक, आपूनिवकिाव, निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यश्चि, फमव, संस्था र्ा 

कम्पिीलाई निजको कायवको गाम्िीयविाको आधािमा सार्वजनिक खरिद अिगुमि 

कायावलयले एक र्षवदेश्चख िीि र्षवसम्म कालोसूर्ीमा िाख्न सक्िेछ :– 

(क) दफा ६२ बमोश्चजमको आर्िण हर्पिीि काम गिेको प्रमाश्चणि िएमा,  

(ख) दफा २७ र्ा ३८ बमोश्चजम स्र्ीकृनिको लानग छिौट िएको बोलपरदािा 

र्ा प्रस्िार्दािा खरिद सम्झौिा गिव िआएमा,  

(ग) खरिद सम्झौिा कायावन्र्यि गदाव सािििू रहुट गिेको र्ा सम्झौिा 

अिरुुपको दाहयत्र् सािििूरुपमा पालिा िगिेको र्ा खरिद सम्झौिा 

बमोश्चजमको कायव सो सम्झौिा बमोश्चजमको गणुस्ििको ििएको कुिा पनछ 

प्रमाश्चणि िएमा,  

(घ) खरिद सम्झौिामा िाग नलि अयोग्य िहरििे कुिै फौज्दािी कसूिमा 

अदालिबाट दोषी िहरिएमा,  

(ङ) योग्यिा ढाँटी र्ा झकु्यािमा पािी खरिद सम्झौिा गिेको कुिा प्रमाश्चणि 

हिु आएमा, र्ा 

                                

  पहहलो संशोधिद्वािा संशोनधि । 
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(र्) िोहकए बमोश्चजमको अन्य कुिै अर्स्थामा । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम कालोसूर्ीमा िाश्चखएको बोलपरदािा, प्रस्िार्दािा, 

पिामशवदािा, सेर्ाप्रदायक, आपूनिवकिाव, निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यश्चि, फमव, संस्था र्ा 

कम्पिीले सोही अर्नधसम्म सार्वजनिक निकायको खरिद कािबाहीमा िाग नलि सक्ि े 

छैि । 

(३) यस दफामा अन्यर जिुसकैु कुिा लेश्चखएको िए िापनि बैंक र्ा हर्िीय 

संस्थाको ऋण िनििी प्रर्नलि कािूि बमोश्चजम अनधकाि प्राप्त निकायले कालोसूर्ीमा 

िाखेको व्यश्चि, फमव, संस्था र्ा कम्पिीले त्यस्िो सूर्ीमा कायम िहेको अर्नध िि 

सार्वजनिक खरिद कािबाहीमा िाग नलि सक्िे छैि । 

(४) उपदफा (२) र्ा (३) बमोश्चजम सार्वजनिक खरिद कािबाहीमा िाग नलि 

िसक्िे व्यश्चि, फमव, संस्था र्ा कम्पिीले सार्वजनिक निकायले गिे खरिदमा िाग नलएको 

पाइएमा निजको बोलपर र्ा प्रस्िार् उपि कुिै कािबाही हिुे छैि । 

(५) उपदफा (१) बमोश्चजम कालोसूर्ीमा िाख्न ेसम्बन्धी अन्य कायवहर्नध िोहकए 

बमोश्चजम हिुेछ ।  

(६) उपदफा (१), (२), (३), (४) ि (५) बमोश्चजम कालोसूर्ीमा िहेका 

बोलपरदािा, प्रस्िार्दािा, पिामशवदािा, सेर्ाप्रदायक, आपूिीकिाव, निमावण व्यर्सायी र्ा अन्य 

व्यश्चि, फमव संस्था र्ा कम्पिीलाई कालोसूर्ीबाट फुकुर्ा गिे सम्बन्धमा सार्वजनिक 

खरिद अिगुमि कायावलयले ियाि गिेको मापदण्र् अिसुाि कालोसूर्ीबाट फुकुर्ा  

गरििेछ । 

 

परिच्छेद–९ 

खरिद कायवको अिगुमि सम्बन्धी व्यर्स्था 
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६४. सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलय : (१) सार्वजनिक निकायबाट हिु ेखरिद कायवको 

अिगुमि, नियमि ि सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यर्श्चस्थि गिव प्रधािमन्री िथा 

मश्चन्रपरिषद्को कायावलय अन्िगवि एक सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलय िहिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको कायावलयको प्रमखु िेपाल सिकािको निजामिी 

सेर्ाको िाजपराहङ्कि हर्श्चशष्ट शे्रणीको कमवर्ािी हिुेछ । 

(३) .................... 

६५. सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयको काम, किवब्य ि अनधकाि : (१) यस ऐिमा 

अन्यर व्यर्स्था िएको अनिरिि सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयको काम, किवव्य ि 

अनधकाि देहाय बमोश्चजम हिुेछ :– 

(क) खरिद सम्बन्धी िीनि र्ा प्रर्नलि कािूिमा सधुाि गिव िेपाल सिकािलाई 

नसफारिस गिे, 

(ख) टिव हक, ई.हप.नस., संिर्िात्मक र्ा इकाई दि सम्झौिा, व्यर्स्थापि 

सम्झौिा जस्िा खरिद हर्नधका हर्षयमा आर्श्यक पिे निदेश्चशका, कायवहर्नध 

ि प्राहर्नधक मागवदशवि जािी गिे, 

(ग) सार्वजनिक निकायले खरिद कािबाही सञ्चालि गिव प्रयोग गिुव पिे बोलपर 

सम्बन्धी कागजाि (स्याटन्र्र्व नबनर्ङ र्कुमेण्ट), पूर्व योग्यिा सम्बन्धी 

कागजाि (स्याटन्र्र्व हप्रक्र्ानलहफकेशि र्कुमेण्ट) ि खरिद सम्झौिा 

सम्बन्धी कागजाि (स्याटन्र्र्व कण्रयाक्ट र्कुमेण्ट), ि प्रस्िार् माग गिे 

सम्बन्धी कागजाि (रिक्रे्स्ट फि प्रपोजल) को स्याटन्र्र्व िमूिा ियाि 

गिे, 

                                

  पहहलो संशोधिद्वािा संशोनधि । 

  पहहलो संशोधिद्वािा श्चझहकएको । 

  पहहलो संशोधिद्वािा संशोनधि । 
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(घ) सार्वजनिक निकायबाट हिु ेर्ा िएको खरिद कािबाहीको ि्यांक संकलि 

गिी त्यस्िो कािबाही यो ऐि र्ा यस ऐि अन्िगवि बिेको नियम र्ा 

निदेश्चशका अिरुुप िए र्ा ििएको अिगुमि ि ........... पिीक्षण गिे र्ा 

गिाउिे, 

(घ१) खरिद पिात्को पिुिार्लोकि गिे, गिाउिे, 

(घ२) निमावण व्यर्सायी, आपूनिवकिाव, पिामशवदािा िथा सेर्ा प्रदायकको 

खरिद सम्बन्धी योग्यिा ि अििुर्को अनिलेख ियाि गिे, 

(घ३) हर्द्यिुीय खरिद निदेश्चशका जािी गिे, 

(ङ) यो ऐि र्ा यस ऐि अन्िगवि बिेको नियम, निदेश्चशकामा उश्चल्लश्चखि कुिै 

कुिाका सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले िाय पिामशव माग गिेमा िाय 

पिामशव ठदिे, 

(र्) खरिद सम्बन्धी रे्िसाईट स्थापिा गिी त्यसको सञ्चालि गिे, 

(छ) यो ऐि ि यस ऐि अन्िगवि बिेको नियम, निदेश्चशका, प्राहर्नधक मागव 

निदेशि िथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी लेख िर्िा, सामग्री िथा यस्िै 

अन्य कुिाहरु सार्वजनिक गिाउि बलेुहटि प्रकाशि गिे, 

(ज) खरिद कायवमा समन्र्य गिवका लानग आर्श्यक पिे कायवहर्नध ियाि गिी 

स्र्ीकृनिको लानग िेपाल सिकाि समक्ष पेश गिे, 

(झ) बोलपरदािा र्ा खरिद कायवमा संलग्ि िएको र्ा हिुे कमवर्ािीको लानग 

नियनमि प्रश्चशक्षण कायविमको व्यर्स्था गिे, 

(ञ) दफा ६३ बमोश्चजमको कालो सूर्ीबाट फुकुर्ा गिे सम्बन्धमा आर्श्यक 

मापदण्र् ियाि गिे ि सो मापदण्र् अिसुाि कालोसूर्ीबाट फुकुर्ा गिे, 

                                

 


     पहहलो संशोधिद्वािा थप। 
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(ट) खरिद व्यर्स्था प्रिार्कािी बिाउि निमावण, आपूनिव, पिामशव सेर्ा ि अन्य 

सेर्ा प्रणाली पिुिार्लोकि, सनमक्षा गिे ि सेर्ाग्राहीसँग र्ा 

आर्श्यकिािसुाि अन्ििावहिय संस्था िथा अन्य हर्देशी निकायसँग नियनमि 

रुपमा सझुार् नलि,े 

(ि) खरिद प्रणालीलाई व्यर्श्चस्थि गिव ि सधुाि गिव आर्श्यक पिे स्र्देशी र्ा 

रै्देश्चशक सहायिाको योजिा ियाि गिे िथा त्यस्िो सहायिा समन्र्य गिे 

केन्रीय निकायको रुपमा काम गिे, 

(ि१) खरिद हर्ि प्रमाणीकिण गिे, गिाउिे, 

 (र्) खरिद कािबाहीको र्ाहषवक प्रनिरे्दि िेपाल सिकाि समक्ष पेश गिे, ि 

(ढ) िोहकएको अन्य कायव गिे । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुिा लेश्चखएको िए िापनि सार्वजनिक खरिद 

अिगुमि कायावलयले आफ्िो कायावलय बाहेक अन्य सार्वजनिक निकायले गिेको खरिद 

प्रहियामा कुिै हकनसमले संलग्ि हिु ेर्ा ित्सम्बन्धमा उत्पन्न कुिै हर्र्ाद समाधाि गिे 

छैि । 

(२क) सार्वजनिक निकायबाट िएको खरिद कािबाही यो ऐि र्ा यस ऐि 

अन्िगवि बिेको नियम, कायवहर्नध र्ा निदेश्चशका हर्पिीि िएको पाइएमा सार्वजनिक खरिद 

अिगुमि कायावलयले सो सम्बन्धमा त्यस्िो खरिद कािबाहीमा िएको रहुट सच्याउि ि 

खरिद कािबाहीमा संलग्ि पदानधकािी उपि प्रर्नलि कािूि बमोश्चजम कािबाहीका लानग 

सार्वजनिक निकायको प्रमखुलाई ि सार्वजनिक निकायको प्रमखु िै त्यस्िो खरिद 

कािबाहीमा संलग्ि िहेको अर्स्थामा अश्चतियािर्ाला समक्ष ध्यािाकषवणका लानग लेखी 

पिाउि सक्िेछ । यसिी लेखी आएमा िएको रहुट सच्याई सम्बश्चन्धि सार्वजनिक 

                                


     पहहलो संशोधिद्वािा थप। 
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निकायको प्रमखु र्ा अश्चतियािर्ालाले सम्बश्चन्धि पदानधकािीलाई कािूि बमोश्चजम 

कािबाही गिी सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयलाई जािकािी ठदि ुपिेछ । 

(३) सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले दफा ४८ बमोश्चजमको पिुिार्लोकि 

सनमनिको सश्चर्र्ालयको काम ि सो सनमनिलाई आर्श्यक पिे बजेट व्यर्स्था गिे काम 

गिुव पिेछ । 

परिच्छेद–१० 

हर्हर्ध 

६६. हर्शषे परिश्चस्थनिमा खरिद गिे सम्बन्धी व्यर्स्था : (१) यस ऐिमा अन्यर जिुसकैु कुिा 

लेश्चखएको िए िापनि हर्शेष परिश्चस्थनि उत्पन्न िई ित्काल खरिद िगदाव सार्वजनिक 

निकायलाई थप हानि िोक्सािी हिुे अर्स्था आई पिेमा सार्वजनिक निकायले ित्काल 

खरिद गिव र्ा गिाउि सक्िेछ ।  

(२) सार्वजनिक निकायका प्रमखुले उपदफा (१) बमोश्चजमको परिश्चस्थनि ि 

ित्काल गिुव पिे खरिद सम्बन्धी हर्स्ििृ हर्र्िणको जािकािी एक िह मानथको 

अनधकािीलाई ठदि ुपिेछ । 

(३) हर्शेष परिश्चस्थनिमा खरिद गिे सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोहकए बमोश्चजम 

हिुेछ । 

६७. यस ऐि बमोश्चजमको खरिद प्रहिया अपिाउि ु िपिे : (१) यस ऐिमा अन्यर जिुसकैु 

कुिा लेश्चखएको िए िापनि देहायको अर्स्थामा यो ऐि बमोश्चजमको खरिद प्रहिया 

अपिाउिपुिे छैि :– 

(क) यस ऐि बमोश्चजमको प्रहिया अपिाई सिुक्षा, सामरिक र्ा प्रनििक्षा 

सम्बन्धी खरिद गिव िाहिय सिुक्षा र्ा प्रनििक्षा सम्बन्धी दृहष्टकोणबाट 

उपयिु िहिुे ििी िेपाल सिकािले निणवय गिेमा, र्ा 

(ख) िेपाल सिकाि ि दाि ृपक्षबीर् िएको सम्झौिा बमोश्चजम सो पक्षको खरिद 

निदेश्चशका (प्रोक्योिमेण्ट गाईर्लाइन्स) अिरुुप खरिद गिुव पिेमा, 
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(ग) निजी क्षेरसँग प्रनिस्पधाव गिी व्यापारिक कािोर्ाि गिव िोहकए बमोश्चजमका 

सार्वजनिक निकायले व्यर्साय सञ्चालिको लानग कुिै मालसामाि र्ा सेर्ा 

खरिद गिुव पिेमा, 

(घ) सामाश्चजक, सांस्कृनिक कायविम र्ा औद्योनगक, आनथवक, प्रहर्नध प्रदशवि ि 

प्रबद्र्धिका लानग हर्देशमा आयोजिा हिुे मेला, महोत्सर्, टे «र्फेयि र्ा 

प्रदशविी जस्िा कायवको लानग िोहकए बमोश्चजम हर्देशमा खरिद गिुव पिेमा, 

(ङ) हर्देश श्चस्थि िेपाली िाजदूिार्ास, नियोग जस्िा सार्वजनिक निकायले 

मालसामाि र्ा सेर्ा खरिद गिुव पिेमा, 

(र्) हर्माि सेर्ा सञ्चालि गिव स्र्ीकृि प्राप्त सार्वजनिक निकायले एनिएशि र्ा 

हर्मािसँग सम्बश्चन्धि उपकिण खरिद गिुव पिेमा । 

(२) उपदफा (१) को खण्र् (क) बमोश्चजम निणवय गदाव िेपाल सिकािले खरिद 

गिुव पिे कािण खलुाई ित्सम्बन्धी छुटै्ट कायवहर्नध समेि निधाविण गिुव पिेछ । 

(३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) को खण्र् (ग), (घ), (ङ) ि (र्) 

बमोश्चजमको खरिदको लानग आर्श्यक कायवहर्नध बिाई सार्वजनिक खरिद अिगुमि 

कायावलयको सहमनि नलई स्र्ीकृि गिाई लागू गिुव पिेछ । 

(४) सार्वजनिक निकायले उपदफा (३) बमोश्चजम बिाएको कायवहर्नधमा 

उपदफा (१) को खण्र् (र्) बमोश्चजमको खरिदको लानग हर्जिेश प्लाि, लाईफ साइकल 

ि िेट प्रजेेन्ट िेल्यू समेिका कुिाहरु समारे्श गिुव पिेछ । 

६७क.खरिद कािबाहीलाई बाधा पािव िहि े : सार्वजनिक निकायबाट िइिहेको खरिद 

कािबाहीका सम्बन्धमा अश्चतियाि प्राप्त निकायले यो ऐि र्ा प्रर्नलि कािूि बमोश्चजम 

                                


     पहहलो संशोधिद्वािा थप। 


     पहहलो संशोधिद्वािा थप। 
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छािनबि गिे प्रयोजिका लानग कुिै कागजाि श्चझकाउि ु पदाव सम्िर् िएसम्म खरिद 

कािबाही अगानर् बढाउि बाधा िपिे गिी श्चझकाउि ुपिेछ । 

६८. सञ्चािका हर्नध : (१) सार्वजनिक निकायले बोलपरदािा र्ा पिामशवदािालाई र्ा 

बोलपरदािा र्ा पिामशवदािाले सार्वजनिक निकायलाई ठदि ुपिे ििी यो ऐि ि यस ऐि 

अन्िगवि बिेको नियम, बोलपर सम्बन्धी कागजाि, प्रस्िार् आह्वाि सम्बन्धी कागजाि र्ा 

खरिद सम्झौिामा उश्चल्लश्चखि कुिै नलखि, सूर्िा, निणवय र्ा अन्य जािकािी यस ऐिमा 

अन्यथा व्यर्स्था िएकोमा बाहेक नलश्चखिरुपमा ठदि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम सूर्िा पिाउँदा त्यस्िो सूर्िा पाउिे बोलपरदािा र्ा 

पिामशवदािाको िेगािा पिा िलानग र्ा अन्य कुिै कािणले त्यस्िो सूर्िा बझुाउि 

िसहकएको अर्स्थामा सो हर्षयको संश्चक्षप्त हर्र्िण उल्लेख गिी िाहिय स्ििको दैनिक 

समार्ािपरमा सार्वजनिक सूर्िा प्रकाशि गिुव पिेछ ि यसिी सूर्िा प्रकाशि िएकोमा 

त्यस्िो व्यश्चिले िीिपूर्वक सूर्िा पाएको मानििछे । 

६९. हर्द्यिुीय सञ्चािको माध्यमबाट खरिद कािोबाि हिु सक्ि े : (१) सार्वजनिक निकायले 

खरिद कायवको कुिै र्ा सबै प्रहियामा हर्द्यिुीय कायवहर्नध प्रणाली मार अपिाउि  

सक्िेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोश्चजम हर्द्यिुीय प्रणलीबाट हिुे खरिदको कायवहर्नध, प्रणाली 

ि यसका अन्ििनिहहि नसद्धान्ि खरिद अिगुमि कायावलयले निधाविण गिे बमोश्चजम   

हिुेछ । 

(३) हर्द्यिुीय खरिद सम्बन्धी अन्य कायवहर्नध िोहकए बमोश्चजम हिुेछ । 

७०. कािूिी नलखिहरु रे्िसाईटमा िाख्न ुपिे : यो ऐि ि यस ऐि अन्िगवि बिकेो नियम ि 

खरिद निदेश्चशका सर्वसाधािणको जािकािी ि सनुबधाको लानग सार्वजनिक खरिद अिगुमि 

कायावलयको रे्िसाईटमा िाख्न ुपिेछ ।  
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७१. मूल्याङ्कि सनमनि गिि गिुव पिे : (१) पूर्व योग्यिाको प्रस्िार्, बोलपर, पिामशव सेर्ाको 

आशयपर र्ा प्रस्िार् र्ा नसलबन्दी दििाउपर पिीक्षण ि मूल्याङ्कि गिव सार्वजनिक 

निकायले िोहकए बमोश्चजमको मूल्याङ्कि सनमनि गिि गिुव पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम गिि िएको मूल्याङ्कि सनमनिको काम, किवब्य ि 

अनधकाि िोहकए बमोश्चजम हिुेछ । 

७२. खरिद कािबाहीको अनिलेख : सार्वजनिक निकायले खरिद कािबाही सम्बन्धी कागजािको 

अनिलेख िोहकए बमोश्चजमको अर्नधको लानग सिुश्चक्षि िरिकाले िाख्न ुपिेछ । 

७३. अनधकाि प्रत्यायोजि : अनधकाि प्राप्त अनधकािीले यो ऐि र्ा यस ऐि अन्र्िगि बिेको 

नियम बमोश्चजम आफूलाई प्राप्त अनधकािहरुमध्ये िोहकए बमोश्चजमका अनधकाि बाहेक अरु 

अनधकाि कुिै कमवर्ािीलाई प्रत्यायोजि गिव सक्िेछ ।  

७४. नियम बिाउि े अनधकाि : (१) यो ऐिको उदे्दश्य कायावन्र्यि गिव िेपाल सिकािले 

आर्श्यक नियमहरु बिाउि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुिा लेश्चखएको िए िापनि दफा २ को खण्र् 

(ख) को उपखण्र् (१) मा उश्चल्लश्चखि सार्वजनिक निकाय बाहेक अन्य सार्वजनिक 

निकायले त्यस्िा निकायसँग सम्बश्चन्धि ऐि, नियम र्ा गिि आदेशको अधीिमा िही 

आर्श्यक नियम बिाउि सक्िेछ । 

(३) प्रदेश सिकाि ि स्थािीय िहले यस ऐि बमोश्चजम आफ्िो खरिद कािबाही 

गदाव लागि अिमुाि स्र्ीकृि गिे, बोलपर मूल्यांकि िथा स्र्ीकृि गिे, सोझै खरिद गिे 

सम्बन्धमा दफा ४१ को उपदफा (२) बमोश्चजम िहि ेसनमनि िथा िेरिएसि आदेश जािी 

गिे अनधकािी िोक्िे समेिका हर्षयमा यस ऐि िथा खरिद सम्बन्धी मान्य नसद्धान्िको 

प्रनिकुल िहिुे गिी नियमहरू बिाउि सक्िेछ ।  

                                                                                                  

  पहहलो संशोधिद्वािा संशोनधि । 

  िेपालको संहर्धाि अिकूुल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई संशोधि गिे ऐि, २०७५ द्धािा थप । 
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७४क. प्राहर्नधक मागवदशवि, कायवहर्नध िथा निदेश्चशका बिाउि सक्ि े : यस ऐिको 

कायावन्र्यिको लानग सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले आर्श्यक प्राहर्नधक 

मागवदशवि, कायवहर्नध र्ा निदेश्चशका बिाउि सक्िेछ ि त्यस्िो कायवहर्नध र्ा निदेश्चशका 

िेपाल सिकािबाट स्र्ीकृि िएपनछ लागू हिुेछ । 

७४ख.बाधा अड्काउ फुकाउि ेअनधकाि : यस ऐिको कायावन्र्यि गिव कुिै बाधा अड्काउ 

पिेमा िेपाल सिकिाले सो बाधा अड्काउ फुकाउिको लानग िपेाल िाजपरमा सूर्िा 

प्रकाशि गिी आर्श्यक आदेश जािी गिव सक्िेछ । 

७५. खािेजी िथा संशोधि : (१) सर्ािी िथा यािायाि व्यर्स्था ऐि, २०४९ को दफा १६८ 

को प्रनिबन्धात्मक र्ाक्यांश खािेज गरिएको छ । 

(२) प्रर्नलि कािूिमा जिुसकैु कुिा लेश्चखएको िए िापनि दफा २ को खण्र् 

(ख) को उपखण्र् (२) बमोश्चजमका सार्वजनिक निकायका खरिद सम्बन्धी कािूिी 

व्यर्स्था यस ऐि अिकूुल िएको िदेश्चखएमा सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले यो 

ऐि अिकुुल अिकूुल हिुे गिी संशोधि गिव सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायलाई लेखी 

पिाउि ुपिेछ ।  

(२क) उपदफा (२) बमोश्चजम लेखी आएमा सम्बश्चन्धि सार्वजनिक निकायले 

आफ्िो खरिद सम्बन्धी कािूि एक महहिानिर यस ऐि अिकूुल संशोधि गिी सोको 

जािकािी सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयलाई ठदि ुपिेछ । 

(२ख) उपदफा २(क) बमोश्चजम जािकािी िठदएमा यस ऐिसँग बाँश्चझएको 

हदसम्म खरिद सम्बन्धी त्यस्िो कािूिी व्यर्स्था स्र्िः अमान्य िएको मानििछे । 

                                


     पहहलो संशोधिद्वािा थप। 

  पहहलो संशोधिद्वािा संशोनधि । 
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(३) आनथवक कायवहर्नध ऐि, २०५५ को दफा ७ को सट्टा देहायको दफा ७ 

िाश्चखएको छ :– 

“७. खर्व गिे कायवहर्नध : सिकािी काम काज िथा आयोजिा सञ्चालि 
गिे धिौटी, दस्ििु, सेर्ा शलु्क नलि,े पेश्की ठदि ेिथा फछ्र्यौट गिे, सिकािी 
िगदी िथा श्चजन्सी सम्पश्चिको संिक्षण गिे, नललाम नबिी गिे, नमन्हा ठदि े
सम्बन्धी आनथवक प्रशासि िथा अन्य हर्हर्ध व्यर्स्था ि ित्सम्बन्धी 
कायवहर्नध िोहकए बमोश्चजम हिुेछ ।”  
 

७६. बर्ाउ : आनथवक कायवहर्नध ऐि, २०५५ ि सो ऐि अन्िगवि बिेको आनथवक प्रशासि 

सम्बन्धी नियमार्ली, २०५६ ि दफा २ को खण्र् (ख) को उपखण्र् (२), (३), (४), 

(५) ि (६) मा उश्चल्लश्चखि सार्वजनिक निकायका खरिद सम्बन्धी ऐि, नियम र्ा गिि 

आदेशको व्यर्स्था बमोश्चजम िए गिेका खरिद सम्बन्धी सबै काम कािबाही यसै ऐि 

बमोश्चजम िए गिेका मानििेछ । 

 

 

 

 

 

रष्टव्य : न्याय प्रशासि ऐि, २०७३ द्वािा रुपान्िि गरिएका शब्दहरु :– 

 (क) “पिुिारे्दि अदालि” को सट्टा “उच्र् अदालि”, 
 (ख) “पिुिारे्दि अदालिको न्यायाधीश” को सट्टा “उच्र् अदालिको न्यायाधीश” । 


