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प्रदेश सार्वजननक खररद ननयमार्ली, 2076 

सार्वजननक खररद ऐन, 2063 को दफा 74 को उपदफा 3 ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी प्रदेश 
सरकारले देहायका ननयमहरु बनाएको छ।  

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यी ननयमहरुको नाम “प्रदेश सार्वजननक खररद ननयमार्ली, 2076” 
रहेको छ। 

(2) यो ननयमार्ली तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ। 

2. पररभाषािः वर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अर्व नलागेमा यस ननयमार्लीमा,- 
(क) “एक तह मानर्को अनिकारी” भन्नाले सरकारी ननकायतफव  सम्बक्षन्ित सार्वजननक 

ननकायभन्दा मानर्ल्लो ननकाय भए सो ननकायको प्रमखु र त्यस्तो ननकाय नभएमा 
सम्बक्षन्ित मन्रालयको सक्षिर् र सक्षिर्को हकमा सम्बक्षन्ित वर्भागीय मन्री र्ा 
राज्यमन्री, प्रदेशक्षस्र्त आयोगका प्रशासननक प्रमखुको हकमा सम्बक्षन्ित आयोगका प्रमखु 
र अन्य सार्वजननक ननकायको हकमा खररद गने ननकायभन्दा एकतह मानर्को ननकाय भए 
त्यस्तो ननकायको प्रमखुलाई सम्झन ु पछव र त्यस्तो ननकाय नभएको अर्स्र्ामा त्यस्तो 
ननकायको सञ्चालक सनमनत र्ा यस्तै अन्य ननकाय सम्झन ुपछव। 

(ख)  “ऐन” भन्नाले सार्वजननक खररद ऐन, 2063 सम्झन ुपछव।  

(ग) “प्रदेश” भन्नाले प्रदेश नं.3 लाई सम्झन ुपछव। 
(घ)  “मन्रालय” भन्नाले प्रदेश सरकारका मन्रालय सम्झन ुपछव। 
(ङ) “वर्भागीय प्रमखु” भन्नाले प्रदेश सरकार अन्तगवतको कुनै ननकायमा कायवरत राजपरावित 

प्रर्म शे्रणी र्ा सो सरहको र्ा सो भन्दा मानर्ल्लो शे्रणी र्ा तहको कायावलय प्रमखु सम्झन ु
पछव। 

(ि)  “सक्षिर्” भन्नाले मन्रालयको सक्षिर् सम्झन ु पछव र सो शब्दले प्रदेश सरकारको प्रमखु 
सक्षिर् र सक्षिर् सरहको कायवसम्पादन गने प्रदेश सरकारको प्रर्म शे्रणीको अन्य अनिकृत 
समेतलाई जनाउँछ। 

(छ)  “सार्वजननक ननकाय” भन्नाले देहायका ननकाय सम्झन ुपछविः- 
(1) प्रदेश सरकारका मन्रालय, सक्षिर्ालय, आयोग, ननदेशनालय र्ा सो अन्तगवतका अन्य 

जनुसकैु सरकारी कायावलय र्ा ननकाय, 
(2) प्रदेश काननु बमोक्षजम गदित प्रदेश सरकारको पूणव र्ा अनिकांश स्र्ानमत्र् र्ा 

ननयन्रणमा रहेको प्रानिकरण, प्रनतष्ठान, बोर्व, केन्र, पररषद, संस्र्ान, कम्पनी, ननगम, 
सनमनत र्ा यस्तै प्रकृनतका अन्य संगदित संस्र्ा, 

(3) प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चानलत र्ा प्रदेश सरकारको पूणव र्ा अनिकांश अनदुान प्राप्त 
वर्श्ववर्द्यालय, अनसुन्िान केन्र र्ा यस्तै प्रकृनतका अन्य प्राक्षिक र्ा शैक्षिक संस्र्ा, 

(4) प्रदेश सरकारको ऋण र्ा अनदुानमा सञ्चानलत संस्र्ा, 
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(5) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूिना प्रकाशन गरी सार्वजननक ननकाय भनी 
तोकेको अन्य संस्र्ा। 

3. मालसामान, ननमावण कायव र सेर्ाको वर्र्रण स्र्ीकृत गनुव पनेिः (१) सार्वजननक ननकायको प्रमखुले कुन ै
मालसामान, ननमावण कायव र्ा सेर्ा खररद गनुव अक्षघ ऐनको दफा ४ बमोक्षजमको स्पेनसवफकेशन, योजना, 
नक्शा, नर्जाइन, वर्शषे आर्श्यकता र्ा अन्य वर्र्रण तयार गनुव र्ा गराउन ुपनेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोक्षजम तयार भएको वर्र्रण ननयम ९ बमोक्षजमको अनिकारीबाट स्र्ीकृत हनु ु
पनेछ।   

(३) उपननयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापनन सरुुङमागव, रेलमागव,ज्जमुागव, केबलकारमागव 
र वर्शेष प्रकृनतका सर्कमागव जस्ता जवटल र वर्शेष प्रकृनतका संरिनाको स्पेनसवफकेशन, योजना, 
नक्शा, नर्जाइन, वर्शेष आर्श्यकता र्ा अन्य वर्र्रणहरू वर्भागीय प्रमखुबाट स्र्ीकृत गराउन ु
पनेछ।  

(४) उपननयम (१) बमोक्षजम तयार गररएको वर्र्रण देहायका कुनै अर्स्र्ामा संशोिन गनव 
सवकनछेिः–  

(क) वर्र्रण तयार गदावका बखत पूर्ावनमुान गनव नसवकन े भौगनभवक रूपले जवटल प्रकृनतको 
ननमावण कायव भएमा, 

(ख) वर्र्रण तयार गररसकेपनछ प्राकृनतक प्रकोपजन्य पररक्षस्र्नत नसजवना भएमा, 
(ग) वर्भागीय नम्सव पररर्तवन भएमा, 
(घ) ननमावण कायव सञ्चालन गने पूर्व ननिावररत प्रवर्नि र्ा पद्धनत पररर्तवन भएमा, 
(ङ) वर्शेष र जवटल प्रकृनतको संरिना भई सो को कायावन्र्यनमा कदिनाइ उत्पन्न भएमा।   

(५) उपननयम (१) बमोक्षजम तयार भएको वर्र्रण उपननयम (४) मा उक्षल्लक्षखत अर्स्र्ामा संशोिन 
गनुव परेकोमा बाहेक ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोक्षजम कानूनी कारबाहीको लानग 
लेखी पिाउने कतवव्य सार्वजननक ननकायको प्रमखुको र ननज स्र्यम  ले उपननयम (१) 
बमोक्षजमको वर्र्रण स्र्ीकृत गरेको रहेछ भने एक तह मानर्को अनिकारीको हनुछे। 

4. लागत अनमुान तयार गदाव वर्िार गनुवपने कुरािः (१) सार्वजननक ननकायले कुन ै खररदको लागत 
अनमुान तयार गदाव देहायको कुरा वर्िार गनुवपनेछिः- 

(क) खररद सम्बन्िी सम्पूणव काम एउटै खररद सम्झौताबाट हनु सक्ने र्ा काम वपच्छे छुटै्ट 
खररद सम्झौता गनुवपने, 

 (ख) खररद सम्झौता नर्ीकरण गनव पने र्ा नपने,   

(ग) खररदको अन्य कुनै वर्कल्प भए त्यस्तो वर्कल्प,   

(घ) खररद सम्झौता बमोक्षजमको काम सम्पन्न गनवको लानग लाग्न सक्ने अनिकतम रकम तर्ा 
समय,    

(ङ) सार्वजननक ननकायले लागत अनमुान तयार गदाव वर्िार गनुवपने भनी सार्वजननक खररद 
अनगुमन कायावलयले ननिावरण गरेका अन्य कुरा।   
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(२) सार्वजननक ननकायले लागत अनमुान तयार गदाव बोलपर जमानत र्ा कायवसम्पादन जमानत 
लगायत मोवर्लाईजेशन र नर्मोवर्लाईजेशन खिव, र्ीमा, परामशवदातालाई ददन ु पने सवुर्िा 
बापतका कायवहरु, गणुस्तर परीिण, व्यर्सायजन्य स्र्ास््य र सरुिा, एज वर्ल्ट नक्शा, 
कायवसम्पादन जमानतको कनमशन खिव आददको छुटै्ट आइटम बनाई लागत अनमुानमा समार्ेश 
गनुव पनेछ।  

(३) सार्वजननक ननकायले उपननयम (१) बमोक्षजम लागत अनमुान तयार गदाव ननयम 3 बमोक्षजमको 
वर्र्रण समेतको आिार नलन ुपनेछ। 

5. ननमावण कायवको लागत अनमुानिः (१) सार्वजननक ननकायले ननमावण कायवको लागत अनमुान तयार गदाव 
ननयम ४ को अिीनमा रही तयार गनुव पनेछ।  

(२) ननमावण कायवको लागत अनमुान तयार गदाव ननमावण सम्बन्िी, परुाताक्षत्र्क उत्खनन सम्बन्िी र 
सरुुङ खने्न, नर्प ट्यवु्र्ेल, पेट्रोनलयम अनसुन्िान आदद जस्ता जनमनमनुन गररने कायवको नम्सव भए 
त्यस्तो नम्सव बमोक्षजम र त्यस्तो नम्सव नभएको अर्स्र्ामा आर्श्यक नम्सव तयार गरी त्यस्तो 
नम्सव प्रदेश सरकार, मक्षन्रपररषद बाट स्र्ीकृत गराई स्र्ीकृत नम्सव बमोक्षजम लागत अनमुान तयार 
गनुव पनेछ। 

तर त्यस्तो नम्सव बमोक्षजम काम गदै जाँदा खास कामको लानग खास प्रकारको नम्सव 
आर्श्यक परेमा सम्बक्षन्ित सार्वजननक ननकायको प्रमखुले त्यस्तो ननकायको प्रावर्निकबाट र 
त्यस्तो प्रावर्निक नभए अन्य सार्वजननक ननकायका सम्बक्षन्ित प्रावर्निकबाट आर्श्यक नम्सव 
तयार गनव लगाई त्यस्तो नम्सव वर्भागीय प्रमखुबाट स्र्ीकृत गराउन सक्नछे। यसरी स्र्ीकृत 
भएको नम्सव ननमावण व्यर्साय वर्कास पररषद मा एक र्षवनभर पिाउन ुपनेछ। 

(३) यस ननयम बमोक्षजम लागत अनमुान तयार गदाव सार्वजननक ननकायले मालसामान स्र्लगत रुपमा 
उपलब्ि हनुे र्ा नहनुे अध्ययन गरी ननमावण कायव सम्पन्न गनव लाग्ने समयार्नि वकटान गनुव 
पनेछ।   

(४) सार्वजननक ननकायले लागत अनमुान तयार गने नसलनसलामा नसमने्ट, फलाम ेर्ण्र्ी, ईंटा, ढुड्डा, 
माटो, ककव टपाता, वर्टुनमन तर्ा इमल्सन, इन्िन, पोनलनर्न पाईप, जी.आई. पाईप, र्ी.आई पाईप, 

स्याननटरीका सामान, वर्जलुीका सामान, जी.आई. र्ायर र यस्तै अन्य ननमावण सामग्रीको दरभाउ, 

मेक्षशन तर्ा उपकरणको भार्ा र्ा कामदारको ज्याला ननिावरण गदाव दररेट ननिावरण सनमनतले 
तोकेको दररेटको आिारमा ननिावरण गनुव पनेछ।    

तर दररेट ननिावरण सनमनतको दररेट उपलव्ि नभएकोमा ननमावणस्र्ल नक्षजकैको 
सम्बक्षन्ित सरकारी कायावलय र्ा सरकारी स्र्ानमत्र् भएको संस्र्ान, प्रानिकरण, ननगम र्ा यस्तै 
प्रकृनतका अन्य संस्र्ाले तोकेको दरभाउ र्ा उद्योग र्ाक्षणज्य संघले ददएको दरभाउ, भार्ा र्ा 
ज्यालाका आिारमा ननिावरण गनुव पनेछ।   
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(५) उपननयम (४) बमोक्षजमको दरभाउ, भार्ा र्ा ज्याला समेत उपलब्ि हनु नसकेको अर्स्र्ामा त्यस्तो 
दररेट ननिावरण गदाव वर्भागीय प्रमखुले तोवकददएको दरभाउ, भार्ा र्ा ज्यालाको आिारमा ननिावरण 
गनुव पनेछ।   

(६) सार्वजननक ननकायले यस ननयम बमोक्षजम तयार भएको ननमावण कायवको लागत अनमुान त्यस्तो 
लागत अनमुान तयार गने प्रावर्निक भन्दा एक तह मानर्को प्रावर्निक र्ा प्रावर्निकहरुको 
समूहलाई नर्जाइन ड्रईङ समेत जाँच्न लगाई कुनै रटुी देक्षखएमा त्यस्तो रटुी सच्याउन लगाउन ु
पनेछ। त्यस्तो ननकायमा मानर्ल्लो तहको प्रावर्निक नभएमा वर्भागीय प्रमखुले त्यस्तो लागत 
अनमुान जाँच्न ेव्यर्स्र्ा नमलाइददन ुपनेछ। 

(7) ननमावण कायवको लागत अनमुान अनसूुिी–१ को ढािँामा तयार गनुव पनेछ।  

6. मालसामानको लागत अनमुानिः (१) सार्वजननक ननकायले मालसामानको लागत अनमुान तयार गदाव 
ननयम ४ र सम्बक्षन्ित मालसामानको स्पेनसवफकेशनको अिीनमा रही तयार गनुव पनेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोक्षजम मालसामानको लागत अनमुान तयार गदाव देहायका कुरालाई आिार 
नलन ुपनेछिः–  

(क) सम्बक्षन्ित सार्वजननक ननकाय र्ा त्यस्तो सार्वजननक ननकाय रहेको क्षजल्लाको अन्य 
सार्वजननक ननकायले िालू र्ा अक्षघल्ला र्षवहरुमा सोही प्रकृनतको खररद गदाव लागेको 
र्ास्तवर्क लागत,  

(ख) स्र्ानीय बजारमा प्रिनलत दरभाउ,  

(ग) अन्य बजारको प्रिनलत दरभाउ र मालसामान आपूनतव गने स्र्ानसम्म लाग्ने अनमुाननत 
ढुर्ानी खिव,  

(घ) उद्योग र्ाक्षणज्य संघले जारी गरेको दररेट।   

7. परामशव सेर्ाको लागत अनमुानिः (१)सार्वजननक ननकायले परामशव सेर्ाको लागत अनमुान तयार गदाव 
ननयम 4 को अिीनमा रही तयार गनव पनेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोक्षजम परामशव सेर्ाको लागत अनमुान तयार गदाव देहायका कुरालाई आिार 
नलन ुपनेछिः–  

(क) सम्बक्षन्ित मन्रालयले परामशव सेर्ाको लागत अनमुान सम्बन्िी नम्सव तयार गरेको भए 
त्यस्तो नम्सव,   

(ख) सम्बक्षन्ित परामशव सेर्ाको कायव िेरगत शतव,   
(ग) सम्बक्षन्ित सार्वजननक ननकाय र्ा अन्य सार्वजननक ननकायले िालू र्ा अक्षघल्ला र्षवहरुमा 

सोही प्रकृनतको खररद गदाव लागेको र्ास्तवर्क लागत।   

तर यस खण्र्को आिारमा लागत अनमुान तयार गदाव अक्षघल्ला र्षवहरुको दरमा 
मूल्य समायोजन गरी लागत अनमुान तयार गनुव पनेछ।   

(३) सार्वजननक ननकायले यस ननयम बमोक्षजमको लागत अनमुान तयार गदाव देहायका खिवहरु 
खलुाउन ुपनेछिः–  
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(क) मखु्य जनशक्षि एर्म  अन्य जनशक्षिको पाररश्रनमक,  

(ख) भ्रमण खिव, जनशक्षिको बसोबास खिव, कायावलय खिव, आर्श्यक मालसामान उपकरण र 
सेर्ा खिव, प्रनतर्देन र अन्य कागजातको अनरु्ाद, छपाई खिव,  

(ग) परामशवदाताले तालीम, गोष्ठी र्ा भ्रमणको व्यर्स्र्ा गनुवपने भए त्यस्तो कामको लानग लाग्न े
खिव र अन्य खिव।  

(४) परामशव सेर्ा र अन्य सेर्ाको लागत अनमुान अनसूुिी –2 को ढाँिामा तयार गनुव पनेछ।  

8. अन्य सेर्ाको लागत अनमुानिः (१) सार्वजननक ननकायले अन्य सेर्ाको लागत अनमुान ननयम 4 को 
अिीनमा रही तयार गनुव पनेछ।  

(२) भार्ामा नलइन े सर्ारी सािन, मेशीनरी औजार, उपकरण र्ा मालसामानको भार्ाको लागत 
अनमुान तयार गनव सम्बक्षन्ित सार्वजननक ननकायका प्रमखुले त्यस्ता सािन, औजार, उपकरण र्ा 
मालसामान सम्बन्िी  िान भएका बढीमा तीनजना दि प्रावर्निकहरुको एक सनमनत गिन गनुव 
पनेछ। त्यस्तो ननकायमा त्यस्ता प्रावर्निक जनशक्षि नभए त्यस्तो ननकायको तालकु कायावलयले 
त्यस्तो सनमनत गिन गररददन ुपनेछ।  

(३) उपननयम (२) बमोक्षजमको सनमनतले भार्ाको लागत अनमुान तयार गदाव देहायका कुरालाई 
वर्िार गरी मोटामोटी लागत अनमुान तयार गनुव पनेछिः–  

(क) भार्ामा नलन पने सर्ारी सािन, मेक्षशनरी औजार, उपकरण र्ा मालसामानको वर्र्रण, 

स्पेनसवफकेशन, अर्स्र्ा र आय,ु  

(ख) प्रिनलत बजार दर,  

(ग) भार्ामा नलन ेअर्नि,  

(घ) इन्िनको मूल्य र खपत,    

(ङ) सनमनतले उपयिु िहर् याएको अन्य कुरा।  

(४) ढुर्ानीको लागत अनमुान तयार गदाव सम्बक्षन्ित सार्वजननक ननकायले क्षजल्लास्तरको सार्वजननक 
ननकायको हकमा दररेट ननिावरण सनमनतले ननिावरण गरेको दररेटको आिारमा, प्रदेशस्तरको 
सार्वजननक ननकायको हकमा वर्भागीय दररेटको आिारमा र त्यस्तो वर्भागीय दररेट समते 
नभएको अर्स्र्ामा प्रिनलत बजार दररेटको आिारमा मोटामोटी लागत अनमुान तयार गनुव 
पनेछ। 

(५) सार्वजननक ननकायले कुनै मालसामान ममवत सम्भारको लागत अनमुान तयार गदाव त्यस्तो 
ननकायमा त्यस सम्बन्िी वर्शेषि र्ा दि कमविारी भए त्यस्तो कमविारीबाट र त्यस्तो कमविारी 
नभए त्यस्तो काम गने व्यक्षि, फमव, कम्पनी र्ा संस्र्ाबाट लागत अनमुान तयार गराउन ुपनेछ।   

(६) घर भार्ा र सेर्ा करार सम्बन्िी लागत अनमुान तयार गदाव प्रिनलत बजार दर र सार्वजननक 
खररद अनगुमन कायावलयले सो सम्बन्िी नम्सव जारी गरेको भए सो नम्सव अनसुार मोटामोटी 
लागत अनमुान तयार गनुव पनेछ।  
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9. लागत अनमुानको स्र्ीकृनतिः (१) ननयम 5, 6 र 8 बमोक्षजम तयार भएको लागत अनमुान देहायको 
अनिकारीबाट स्र्ीकृत हनु ुपनेछिः–  

(क) एक करोर् रूपैयाँसम्मको लागत अनमुान राजपरावित ततृीय शे्रणी/अनिकृतस्तर 
सातौं/आिौंको कायावलय प्रमखुबाट,  

(ख) पाँि करोर् रूपैयाँसम्मको लागत अनमुान राजपरावित दद्वतीय शे्रणी/अनिकृतस्तर 
नर्ौं/दशौंको कायावलय प्रमखुबाट,  

(ग) पाँि करोर् रूपैयाँभन्दा बढी रकमको लागत अनमुान वर्भागीय प्रमखुबाट।  

(२) ननयम 7 बमोक्षजम तयार भएको लागत अनमुान देहायको अनिकारीबाट स्र्ीकृत हनु ुपनेछिः–  

(क) दश लाख रूपैयाँसम्मको लागत अनमुान राजपरावित ततृीय शे्रणी/अनिकृतस्तर 
सातौं/आिौंको कायावलय प्रमखुबाट,  

(ख) पच्िीस लाख रूपैयाँसम्मको लागत अनमुान राजपरावित दद्वतीय शे्रणी/अनिकृतस्तर 
नर्ौं/दशौंको कायावलय प्रमखुबाट, 

(ग) पच्िीस लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकमको लागत अनमुान वर्भागीय प्रमखुबाट।  

(३) सार्वजननक ननकायको प्रमखु आफैं ले यस ननयम बमोक्षजम लागत अनमुान र्ा ननयम ३ 
बमोक्षजमको वर्र्रण स्र्ीकृत गनव ननमल्न ेभएमा एक तह मानर्को अनिकारीबाट स्र्ीकृत गराउन ु
पनेछ।  

10. लागत अनमुान अध्यार्निक गनुव पनेिः (१) ननयम 9 बमोक्षजम स्र्ीकृत भएको लागत अनमुान अनसुार 
खररद नभएमा सार्वजननक ननकायले यस ननयमार्लीको प्रविया अपनाई प्रत्येक आनर्वक र्षव यस्तो 
लागत अनमुान अध्यार्निक गनुव पनेछ। 

(२) यस ननयम बमोक्षजम लागत अनमुान अद्यार्नद्यक नगरी सार्वजननक ननकायले नसलबन्दी 
दरभाउपर र बोलपर आह्वान गनव र्ा परामशव सेर्ाको प्रस्तार् माग गनव पाउन ेछैन। 

11. खररद महाशाखा, शाखा र्ा इकाईको कामिः (१) सार्वजननक ननकायले खररद सम्बन्िी कायवबोझ र 
कायव प्रकृनतको आिारमा आर्श्यकता अनसुार छुटै्ट खररद महाशाखा, शाखा र्ा इकाईको स्र्ापना गनुव 
पनेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोक्षजमको खररद महाशाखा, शाखा र्ा इकाईको स्र्ापना गदाव त्यस्ता महाशाखा, 
शाखा र्ा इकाईको प्रमखुको क्षजम्मरे्ारी र्हन गने गरी खररद अनिकारी तोक्न ुपनेछ।  

(३) उपननयम (२) बमोक्षजमको खररद अनिकारीले ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) मा उक्षल्लक्षखत 
कामको अनतररि देहाय बमोक्षजमको कायवसम्पादन गनुवपनेछिः–  

(क) खररद गरुुयोजना र र्ावषवक खररद योजना तयार गरी अद्यार्निक राख्न,े  

(ख) खररद कारबाहीसँग सम्बक्षन्ित काममा समन्र्य गने,  

(ग) खररद माग सिलन गरी स्र्ीकृनतको लानग अनिकार प्राप्त अनिकारी समि पेश गने,  
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(घ) बोलपर र्ा प्रस्तार् खोल्ने सनमनतको संयोजक भई कायव गने,  

(ङ) खररद कारबाहीको अनभलेख राख्न,े  

(ि) म्याद र्प, कायव सम्पादन जमानत र अनसूुिी-३ बमोक्षजमको प्रनततपरको अनभलेख राख्न।े 

12. बोलपर सम्बन्िी व्यर्स्र्ािः बोलपरको माध्यमद्वारा खररद गनुव पनेिः- (१) सार्वजननक ननकायले 
बीसलाख रूपैयाँ भन्दा बढी लागत अनमुान भएको ननमावण कायव, मालसामान र्ा जनुसकैु सेर्ा खररद 
गनुव पदाव खलुा बोलपरको माध्यमद्वारा खररद गनुव पनेछ। 

(२) ऐनको दफा १५ को अर्स्र्ामा अन्तराववियस्तरमा खलुा बोलपर आह्वान गरी मालसामान, 

ननमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको खररद गनुव पनेछ।   

13. एकमषु्ट दर वर्निबाट गररन ेखररदको कायववर्नििः (१) सार्वजननक ननकायले कुन ैयोग्यता आर्श्यक 
नपने प्रकृनतको दईु करोर् रूपैयाँसम्म लागत अनमुान भएको ननमावण कायव खररद गनुव पदाव लागत 
अनमुान सार्वजननक गरी रावियस्तरको बोलपरको माध्यमद्वारा एकमषु्ट दर वर्निको आिारमा 
प्रनतस्पिाव गराई खररद गनव सक्नेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोक्षजम बोलपरदाताले बोलपर दाक्षखला गदाव कूल लागत अनमुानमा ननक्षित 
प्रनतशत घटी र्ा बढी प्रनतशतमा काम गने एकमषु्ट दर कबोल गरी बोलपर पेश गनुव पनेछ।  

(३) उपननयम (१) बमोक्षजमको वर्नि बहरु्षीय सम्झौता गनुवपने खररद कारबाहीमा प्रयोग गनव 
सवकने छैन।  

14. उत्पादक र्ा अनिकृत वर्िेताद्वारा ननिावररत दरमा (क्याटलग सवपङ्ग) वर्निर्ाट गररने खररदको 
कायववर्नििः (१) सार्वजननक ननकायले हेभी इक्षक्र्पमेन्ट, सर्ारी सािन, औजार, मेक्षशनरी, उपकरण, एक्सरे 
र्ा एमआरआई जस्ता स्र्ास््य सेर्ाको लानग आर्श्यक पने उपिारजन्य यन्र र्ा यस्तै अन्य 
याक्षन्रक मालसामानहरू त्यस्तो समानस्तरको मालसामान उत्पादन र्ा वर्तरण गने उत्पादक कम्पनी 
र्ा त्यसको आनिकाररक नबिेतालाई कम्तीमा सात ददनदेक्षख बढीमा पन्र ददनसम्मको नलक्षखत सूिना 
ददई प्रनतस्पिाव गराई खररद गनव सक्नेछ।   

(२) उपननयम (१) बमोक्षजम सूिना प्रानप्त भएपनछ त्यस्तो मालसामान नबिी गनव िाहने उत्पादक 
कम्पनी र्ा त्यसको आनिकाररक नबिेताले उत्पादनको आनिकाररक स्पेक्षशवफकेशन, गणुस्तर, 

मूल्य र सवुर्िा सवहतको वर्र्रण (क्याटलग र्ा ब्रोसर) संलग्न राखी त्यस्तो सार्वजननक 
ननकायमा ननर्ेदन दताव गराउन ुपनेछ।  

तर यसरी ननर्देन दताव गदाव बोलपर जमानत आर्श्यक पने छैन।  

(३) उपननयम (२) बमोक्षजम दताव भएका उत्पादक कम्पनी र्ा त्यसको आनिकाररक नबिेताले पेश 
गरेको स्पेक्षशवफकेशन, गणुस्तर, मूल्य र सवुर्िा सवहतको वर्र्रण (क्याटलग र्ा ब्रोसर) हेरी 
समान स्पेक्षशवफकेशन र गणुस्तर भएका उत्पादनहरूको उत्पादक कम्पनी र्ा त्यसको 
आनिकाररक नबिेताको सूिी तयार गनुव पनेछ।   
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(४) उपननयम (३) बमोक्षजमको सूिीको आिारमा खररद गररने मालसामानको पररमाण खोली 
उत्पादक र्ा अनिकृत नबिेताबाट तोवकएको मूल्य र सवुर्िा मध्ये मूल्यमा छुट र्ा सवुर्िामा 
र्प हनु सक्ने वर्र्रण सवहतको आनर्वक प्रस्तार् माग गनुव पनेछ।   

(५) उपननयम (४) बमोक्षजमको प्रस्तार् प्राप्त भएपनछ मूल्यमा पाइने छुट र सवुर्िामा हनुे र्प 
समेतको आिारमा यस ननयमार्ली बमोक्षजम मूल्यािन गरी न्यूनतम मूल्यावित सारभतू प्रभार्ग्राही 
प्रस्तार्दाताको छनौट गनुव पनेछ। 

(६) उपननयम (५) बमोक्षजम छनौट भएको प्रस्तार्दातासँग प्रिनलत काननु बमोक्षजम कायवसम्पादन 
जमानत नलई खररद सम्झौता गनुव पनेछ। 

(७) उपननयम (१) बमोक्षजमको वर्नि बहरु्षीय सम्झौता गनुवपने खररद कारबाहीमा प्रयोग गनव सवकन े
छैन।  

15. सीनमत बोलपर (नलनमटेर् टेण्र्ररङ्ग) वर्निर्ाट गररने खररदको कायववर्नििः (१) सार्वजननक ननकायले 
सीनमत मारामा उपलव्ि भएको र्ा हनुे कुनै मालसामान, ननमावण कायव, परामशव सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा 
खररद गनुव परेमा त्यस्तो प्रकृनतको आपूनतवकताव, ननमावण व्यर्सायी, परामशवदाता र्ा सेर्ाप्रदायकहरू तीन 
र्ा सो भन्दा कम संख्यामा उपलब्ि भएको अर्स्र्ा यवकन गरी त्यस्ता आपूनतवकताव, ननमावण व्यर्सायी, 
परामशवदाता र्ा सेर्ाप्रदायकहरू बीि मार प्रनतष्पिाव हनुे गरी पन्र ददनको बोलपर आह्वानको 
सूिनाको माध्यमद्वारा बोलपर र्ा प्रस्तार् माग गरी खररद गनव सक्नेछ।   

(२) उपननयम (१) बमोक्षजमको वर्नि बहरु्षीय सम्झौता गनुवपने खररद कारबाहीमा प्रयोग गनव सवकन े
छैन।  

(३) सार्वजननक ननकायले सीनमत बोलपर वर्निको माध्यमबाट खररद गनुव पदाव एक तह मानर्को 
अनिकारीको पूर्वस्र्ीकृनत नलन ुपनेछ।  

16. नयाँ नलन े परुानो ददन े (बाई व्याक मेर्र्) वर्निबाट गररने खररदको कायववर्नििः (१) सार्वजननक 
ननकायले आफनो स्र्ानमत्र्मा रहेको कुनै सर्ारी सािन, औजार, मेक्षशनरी उपकरण, यन्र,सायन, मल, 

वर्षादद र्ा यस्तै प्रकृनतका अन्य मालसामानहरूको उत्पादक कम्पनीले तोकेको र्ारेन्टी र्ा 
ग्यारेन्टीको समयसीमा अर्नि पूरा भएपनछ ममवतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउँदा लागत प्रभार्कारी 
नहनुे र त्यस्तो उत्पादक कम्पनीले तोकेको मापदण्र् अनरुूपको पररणाम नददन ेर्ा पनुिःप्रयोग गनव 
ननमल्ने र्ा औक्षित्यहीन हनु ेर त्यस्ता मालसामान जनस्र्ास््य र्ा र्ातार्रणीय दृवष्टले भण्र्ारण गरी 
राख्न े र्ा नललाम गनव समते उपयिु नहनु े अर्स्र्ा भएमा त्यस्तो अर्स्र्ाको यवकन गरी परुानो 
मालसामान सम्बक्षन्ित उत्पादक र्ा आनिकाररक नबिेता र्ा आपूनतवकतावलाई वफताव ददई सोही 
प्रकृनतको नयाँ मालसामान सोही उत्पादक र्ा आनिकाररक नबिेता र्ा आपूनतवकतावबाट सट्टापट्टा गरी 
नलन सक्नेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोक्षजम सट्टापट्टा गदाव त्यस्तो मालसामानको उत्पादक र्ा आनिकाररक नबिेता 
र्ा आपूनतवकतावसँग परुानो मालसामानको मूल्यािन प्रस्तार् नलई नयाँ मालसामानको ननिावररत 
नबिी मूल्यमा परुानो मालसामानको मूल्यावित रकम कट्टा गरी खररद सम्झौता गरी खररद गनुव 
पनेछ।   
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(३) यस ननयम बमोक्षजम खररद गररने नयाँ मालसामान मान्यता प्राप्त संस्र्ाबाट गणुस्तर प्रमाक्षणत 
भएको हनु ुपनेछ।   

(४) उपननयम (२) बमोक्षजम खररद सम्झौता गदाव खररद हनु ेनयाँ मालसामानको जीर्न िि पिात 
यस वर्नि प्रयोग गरी पनुिः सट्टापट्टा गनव सवकने र्ा नसवकने कुरा खलुाउन ुपनेछ।  

(५) सार्वजननक ननकायले उपननयम (१) बमोक्षजम खररद गदाव परुानो मालसामान र बजारमा उपलब्ि 
नयाँ मालसामानको सूिी तयार गरी वर्भागीय प्रमखुबाट स्र्ीकृनत नलएर मार खररद गनुव पनेछ।  

(६) उपननयम (१) बमोक्षजमको वर्नि बहरु्षीय सम्झौता गनुवपने खररद कारबाहीमा प्रयोग गनव सवकन े
छैन।  

17. स्र्देशी बोलपरदाता बीि मार प्रनतस्पिाव गराई खररद गररनेिः (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा 
(२) बमोक्षजम एक िरणको खलुा बोलपर आह्वान गदाव दईु करोर् रूपैयाँभन्दा बढी र दईु अरब 
रूपैयाँसम्मको लागत अनमुान भएको ननमावण कायवको खररदमा ऐनको दफा १५ को अर्स्र्ामा बाहेक 
रावियस्तरको खलुा बोलपरको माध्यमद्वारा स्र्देशी बोलपरदाता बीि मार प्रनतस्पिाव गराई खररद 
गनुव पनेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोक्षजम खररद गनुव पदाव प्रावर्निक र आनर्वक प्रस्तार् दईु अलग अलग खाममा 
राखी नसलबन्दी गरी प्रत्यके खामको बावहर कुन प्रस्तार् हो स्पष्ट रूपले उल्लेख गरी दरैु् 
प्रस्तार्लाई अको छुटै्ट बावहरी खाममा नसलबन्दी गरी बोलपर पेश गनुवपने व्यहोरा बोलपर 
आह्वानको सूिना र बोलपर सम्बन्िी कागजातमा खलुाउन ुपनेछ।   

(३) उपननयम (२) बमोक्षजम बोलपर सम्बन्िी कागजात तयार गदाव प्रावर्निक प्रस्तार्को लानग 
प्रिनलत काननु बमोक्षजमको प्रावर्निक तर्ा आनर्वक र वर्त्तीय िमता प्रमाक्षणत गने योग्यताको 
आिार उल्लेख गनुव पनेछ।  

(४) उपननयम (३) बमोक्षजमको प्रावर्निक प्रस्तार् ऐनको दफा ३२ बमोक्षजमको प्रवियाबाट खोली 
दफा २३ र ननयम 47, 48, 50 र 51 बमोक्षजम परीिण गरी सारभतू रूपमा प्रभार्ग्राही 
बोलपर ननिावरण गनुव पनेछ।  

(५) उपननयम (४) बमोक्षजमका योग्यताको सबै आिारमा सफल हनुे बोलपर सारभतू रूपमा 
प्रभार्ग्राही बोलपर मानननेछ र त्यस्तो सफल सबै बोलपरदाताहरूलाई आनर्वक प्रस्तार् खोल्न े
स्र्ान, नमनत र समय उल्लेख गरी सो नमनत र समयमा उपक्षस्र्त हनु कम्तीमा सात ददनको 
अर्नि ददई सूिना गनुव पनेछ।  

(६) उपननयम (४) बमोक्षजम प्रावर्निक प्रस्तार्को मूल्यािन गदाव योग्यताको आिारमा असफल हनु े
बोलपरदाताको आनर्वक प्रस्तार् सम्बक्षन्ित बोलपरदातालाई वफताव गनुव पनेछ। 

  तर वर्द्यतुीय खररद प्रणालीद्वारा बोलपर पेश गने बोलपरदाताको आनर्वक प्रस्तार् वफताव 
हनुे छैन। 

(७) उपननयम (४) बमोक्षजम सफल बोलपरदाताहरूको प्रिनलत काननु बमोक्षजमको प्रवियाबाट आनर्वक 
प्रस्तार् खोली ऐनको दफा २५ र ननयमार्लीको ननयम 49, 52, 53 बमोक्षजम आनर्वक तर्ा 
वर्शेष मूल्यािन गरी न्यूनतम मूल्यावित सारभतू रूपमा प्रभार्ग्राही बोलपरको छनौट गनुव पनेछ।  
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18. स्र्देशी बोलपरदातालाई प्रार्नमकता ददनिेः (1) अन्तराववियस्तरको बोलपरमा एकल रुपमा र्ा 
स्र्देशी फमव, संस्र्ा र्ा कम्पनीसंग संयिु उपिम गरी सहभागी हनुे स्र्देशी फमव, संस्र्ा र्ा 
कम्पनीलाई प्रार्नमकता (र्ोमेक्षस्टक वप्रफरेन्स) ददन ुपनेछ। 

(२) उपननयम (1) बमोक्षजम प्रार्नमकता ददँदा सबैभन्दा कम कबोल गने वर्देशी फमव, संस्र्ा र्ा 
कम्पनीले कबोल गरेको बोल अंक रकमको पाँि प्रनतशतसम्म बढी बोल अंक भएको स्र्देशी फमव, 
संस्र्ा र्ा कम्पनीको प्रस्तार्लाई स्र्ीकृत गनव सवकनेछ । 

19. ननमावण कायवको आनर्वक प्रस्तार् माग गरी खररद गने कायववर्नििः (१) ऐनको दफा ५९ को उपदफा 
(७) बमोक्षजम खररद सम्झौता अन्त्य भई सोही दफाको उपदफा (९) बमोक्षजम त्यस्तो ननमावण कायव 
खररद गनुव पदाव ऐनको दफा २५ बमोक्षजम छनौट भएका बोलपरदाताहरूलाई पन्र ददनको म्याद ददई 
आनर्वक प्रस्तार् माग गरी खररद गनव सवकनछे।  

(२) उपननयम (१) बमोक्षजमको म्याद ददई खररद गनुव पदाव नसलबन्दी आनर्वक प्रस्तार् मार पेश 
गनुवपने व्यहोरा खलुाउन ुपनेछ।   

(३) उपननयम (१) बमोक्षजम खररद गने प्रयोजनको लनग बोलपर सम्बन्िी कागजात तयार गदाव 
खररद सम्झौता अन्त्य हुँदाको समयसम्म नर्जाइन र्ा लागत अनमुान अनरुूप सम्पन्न भइसकेको 
कायवहरू कट्टा गरी बाँकी कामको लानग आर्श्यकता अनसुारको नर्जाइन र्ा लागत अनमुान 
पररमाजवन गराई ननयम ३ बमोक्षजम स्र्ीकृत भएको हनु ुपनेछ।  

(४) उपननयम (१) बमोक्षजमको आनर्वक प्रस्तार् प्रिनलत काननु बमोक्षजमको प्रवियाबाट खोली ऐनको 
दफा २५ र ननयम 49, 52 र 53 बमोक्षजम आनर्वक तर्ा वर्शेष मूल्यािन गरी न्यूनतम 
मूल्यावित सारभतू रुपमा प्रभार्ग्राही बोलपरको छनौट गनुव पनेछ।  

20. पूर्व योग्यता सम्बन्िी कागजातमा उल्लेख गनुवपने कुरािः पूर्व योग्यता ननिावरण गरी बोलपर आह्वान 
गने भएमा त्यस्तो सार्वजननक ननकायले बोलपर आह्वान गनुव अक्षघ पूर्व योग्यता सम्बन्िी कागजात 
तयार गनुव पनेछ। त्यस्तो पूर्व योग्यता सम्बन्िी कागजातमा देहायका कुरा उल्लेख गनुव पनेछिः–  

(क) प्रस्तावर्त कामको लानग आर्श्यक पने योग्यता र संयिु उपिमको हकमा साझेदारको 
योग्यता,  

(ख) प्रस्तार्दाताले आफ्नो योग्यता र ग्राह्यता पवुष्ट गनव पेश गनुवपने कागजात र जानकारी,  
(ग) मालसामान र्ा ननमावण कायवको छुट्टा छुटै्ट समूह र्ा प्याकेज बनाई खररद गनुवपने भएमा त्यस्तो 

समूह र्ा प्याकेज,   

(घ) प्रस्तार् तयार गने तररका,  
(ङ) पूर्व योग्यताको प्रस्तार् मूल्यािन गने प्रविया,  
(ि) खररद सम्झौताका मखु्य मखु्य शतव,  
(छ) सार्वजननक खररद अनगुमन कायावलयले पूर्व योग्यता सम्बन्िी कागजातमा उल्लेख गनुवपने भनी 

समय समयमा ननिावरण गरेका अन्य वर्षय, 

(ज) पूर्व योग्यताको प्रस्तार् पेश गने तररका, स्र्ान, अक्षन्तम नमनत र समय।  



__________________________________________________________________________________                                                
प्रदेश सार्वजननक खररद ननयमार्ली, 2076 पाना 11 

21. पूर्व योग्यताको आिार स्र्ीकृत गराउन ुपनेिः सार्वजननक ननकायले पूर्व योग्यताको प्रस्तार् आह्वान गनुव 
अक्षघ प्रिनलत काननु बमोक्षजम ननिावररत पूर्व योग्यताका आिार वर्भायीय प्रमखुबाट स्र्ीकृत गराउन ु
पनेछ। 

22. पूर्व योग्यताको कागजात उपलब्ि गराउन ु पनेिः (१) सार्वजननक ननकायले पूर्वयोग्यता सम्बन्िी 
कागजात तयार गनव लागेको खिवको आिारमा इच्छुक व्यक्षि, फमव, संस्र्ा र्ा कम्पनीबाट देहाय 
बमोक्षजमको दस्तरु नलई पूर्वयोग्यता सम्बन्िी कागजात उपलब्ि गराउन ुपनेछिः–   

(क) दईु करोर् रूपैयाँभन्दा मानर् दश करोर् रूपैयाँसम्मको लानग पाँि हजार रूपैयाँ, 
(ख) दश करोर् रूपैयाँभन्दा मानर् पच्िीस करोर् रूपैयाँसम्मको लानग दश हजार रूपैयाँ,  
(ग) पच्िीस करोर् रूपैयाँभन्दा मानर् जनतसकैु रकमका लानग पन्र हजार रूपैया।ँ    

(२) उपननयम (१) बमोक्षजमको कागजातमा सार्वजननक ननकायको प्रमखु र्ा ननजले तोकेको 
कमविारीको दस्तखत र कायावलयको छाप लागेको हनु ुपनेछ। पूर्व योग्यता सम्बन्िीकागजात 
सम्बक्षन्ित सार्वजननक ननकाय र्ा सो ननकायले तोकेको दईु र्ा दईु भन्दा बढीअन्य ननकायबाट 
उपलब्ि गराउन सवकनछे।   

23. योग्य आर्देकको छनौटिः (१) मूल्यािन सनमनतले पूर्व योग्यताको आर्ेदकद्धारा पूर्व योग्यता सम्बन्िी 
कागजातमा उक्षल्लक्षखत योग्यताका प्रत्येक आिार पूरा गरे नगरेको वर्षयमा आर्श्यक परीिण गनुव 
पनेछ। त्यसरी परीिण गदाव योग्यताका सबै आिार पूरा गने आर्ेदक योग्यता परीिणमा छनौट 
भएको माननन ेर सबै योग्यताका आिार पूरा नगने आर्देक छनौट नभएको माननन्छ।   

(२) उपननयम (१) बमोक्षजमको परीिणमा छनौट भएका पूर्व योग्यताको आर्देक सम्बक्षन्ित खररद 
कारबाहीको लानग बोलपर पेश गनव योग्य भएको मानननछे।  

24. प्रनतर्देन पेश गनुव पनेिः (१) मूल्यािन सनमनतले ननयम 23 बमोक्षजम गरेको परीिणको वर्स्ततृ 
वर्श्लषेण सवहतको प्रनतर्देन तयार गरी मूल्यािन कायव शरुु गरेको नमनतले पन्र ददननभरमा सार्वजननक 
ननकायमा पेश गनुव पनेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोक्षजमको प्रनतर्देनमा मूल्यािन सनमनतले देहायका कुरा खलुाउन ुपनेछिः–  

(क) आर्ेदकको नाम र िेगाना,  
(ख) आर्ेदकको योग्यताको प्रत्यके आिार पवुष्ट गने कागजात,  

(ग) तानलका आर्श्यक भए त्यस्तो तानलका,  
(घ) संयिु उपिमको रुपमा प्रस्तार् पेश गररएको भए संयिु उपिम सम्बन्िी 

कागजात पूणव भए र्ा नभएको र त्यस्तो उपिमको प्रत्येक साझेदारको वहस्सा र 
दावयत्र्,  

(ङ) मालसामान र्ा ननमावण कायवको छुट्टा छुटै्ट समूह र्ा प्याकेज बनाई खररद गनुवपने 
भएमा त्यस्तो समूह र प्याकेजको परीिण गनव अपनाइएको प्रविया तर्ा त्यस्तो 
समूह र प्याकेजको खररद कारबाहीमा भाग नलनको लानग छनौट भएका आर्देक, 

(ि) आर्ेदक छनौट हनु ुर्ा नहनुकुो कारण।  
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25. बोलपर सम्बन्िी कागजातमा उल्लेख गनुवपने कुरािः सार्वजननक ननकायले बोलपर सम्बन्िी 
कागजातमा ऐनको दफा १३ मा उक्षल्लक्षखत कुराको अनतररि आर्श्यकतानसुार देहायका कुरा 
उल्लेख गनव सक्नछेिः–  

(क) प्रस्तावर्त कामको योजना, नक्शा,  
(ख) वर्ल अफ क्र्ाक्षन्टटीज,   

(ग) मालसामानको पररमाण,   

(घ) बोलपरदाताले गनुवपने भैपरर आउने काम,  

(ङ) मालसामान आपूनतव गने, ननमावण कायव सम्पन्न गने समय,   

(ि) र्ारेण्टी तर्ा ममवत सम्भार सम्बन्िी व्यर्स्र्ा,    
(छ) बोलपरदाताले प्रदान गनुवपने आर्श्यक तालीम र सपुररर्िेणको वकनसम र पररमाण,  

(ज) आपूनतव गररने मालसामान र्ा जगेर्ा पाटवपूजावहरु नयाँ र सक्कली हनु ुपने कुरा,  
(झ) प्रस्तावर्त खररदको लानग आर्श्यक पने रकम प्राप्त हनुे स्रोत,   

(ञ) सार्वजननक खररद अनगुमन कायावलयले ननिावरण गरेका अन्य कुराहरू।  

26. भेदभार् गनव नहनुेिः (१) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्र् (ज) र दफा १४ को उपदफा 
(८) को अर्स्र्ामा बाहेक सार्वजननक ननकायले खररद कारबाहीमा बोलपरदातालाई ननजको 
रावियताको आिारमा भेदभार् गनुव हुँदैन।  

(२) बोलपर सम्बन्िी कागजात बमोक्षजम आर्श्यक पने कुनै नलखत बोलपरदाताले प्राप्त गनव 
नसकेको अर्स्र्ामा ननजले पेश गरेको त्यस्तो नलखत सरहको अन्य नलखतलाई सम्बक्षन्ित 
सार्वजननक ननकायले मान्यता ददन ुपनेछ।   

27. एजेन्टको वर्र्रण उल्लेख गनुव पनेिः (१) वर्देशी बोलपरदाताले बोलपर पेश गदाव नेपालमा आफ्नो 
एजेण्ट ननयिु गरेको रहेछ भने ननजले त्यस्तो एजने्टको सम्बन्िमा देहायका वर्र्रण उल्लेख 
गनुवपनेछिः—  

(क) एजेण्टको नाम र िेगाना,  
(ख) एजेण्टले पाउने कनमशनको अि, मरुाको वकनसम र भिुानीको तररका,   
(ग) एजेण्टसँगको अन्य कुनै शतव,   
(घ) स्र्ानीय एजेण्ट भए ननजको स्र्ायी लेखा नम्बर दताव प्रमाणपरको प्रमाक्षणत प्रनतनलवप र 

ननजले एजेण्ट हनु स्र्ीकार गरेको पर।  

(२) वर्देशी बोलपरदाताको तफव बाट एजेण्टले बोलपर पेश गदाव उपननयम (१) को खण्र् (ख) र 
(ग) मा उक्षल्लक्षखत कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गनुव पनेछ। 

(३) वर्देशी बोलपरदाताले उपननयम (१) मा उक्षल्लक्षखत कुरा स्पष्ट रुपमा नखलुाएमा र्ा स्र्ानीय 
एजेण्ट नभएको भनी बोलपर पेश गरेकोमा पनछ एजेण्ट भएको प्रमाक्षणत भएमा र्ा एजेण्टलाई 
ददने कनमशन कम उल्लेख गरेकोमा पनछ एजेण्टले बढी कनमशन नलएको प्रमाक्षणत भएमा 
त्यस्तो बोलपरदातालाई सार्वजननक ननकायले प्रिनलत काननु बमोक्षजम कालोसूिीमा राख्न े
कारबाही गनुव पनेछ।   
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28. बोलपरदाताको ग्राह्यता सम्बन्िी आिार र कागजात उल्लेख गनुव पनेिः (१) सार्वजननक ननकायले 
बोलपर सम्बन्िी कागजातमा बोलपरदाताको ग्राह्यता (इनलक्षजवर्नलटी) को आिार तर्ा त्यस्तो 
आिार प्रमाक्षणत गनव बोलपरदाताले पेश गनुवपने कागजातको प्रनतनलवप समेत उल्लेख गनुव पनेछ।  

(२) उपननयम (१) मा उक्षल्लक्षखत कागजात देहाय बमोक्षजम हनुेछन िः–  

(क)  फमव, संस्र्ा र्ा कम्पनी दतावको प्रमाणपर,  

(ख) व्यर्साय दतावको इजाजतपर,  

स्पष्टीकरणिः यस खण्र्को प्रयोजनको लानग “व्यर्साय दतावको इजाजतपर“ भन्नाले कुन ै
व्यर्सायीले आफ्नो व्यर्साय सञ्चालन गने उद्दशे्यले प्रिनलत कानून बमोक्षजम प्रमाणपर र्ा 
इजाजतपर नलन ुपने भए सो बमोक्षजम प्राप्त गरेको प्रमाणपर र्ा इजाजतपर सम्झन ुपछव।  

(ग) मूल्य अनभर्ृवि कर दताव प्रमाणपर र स्र्ायी लेखा दताव नम्बर (प्यान) प्रमाणपर, 

(घ) सार्वजननक ननकायले तोकेको अर्निसम्मको सम्बक्षन्ित ननकायबाट प्राप्त कर ििुा गरेको 
प्रमाणपर र्ा आय वर्र्रण पेश गरेको प्रमाक्षणत कागजात र्ा आय वर्र्रण पेश गनव म्याद 
र्प भएको ननस्सा र्ा प्रमाण। 

(ङ) बोलपरदाताले खररद कारबाहीमा भाग नलन अयोग्य नभएको, प्रस्तावर्त खररद कारबाहीमा 
आफ्नो स्र्ार्व नबाक्षझएको र सम्बक्षन्ित पेशा र्ा व्यर्साय सम्बन्िी कसूरमा आफूले सजाय 
नपाएको भनी नलक्षखत रुपमा गरेको घोषणा, 

(ि) ऐन, यस ननयमार्ली र स्् याण्र्र्व वर्नर्ङ्ग र्कुमणे्टको वर्पररत नहनुे गरी सार्वजननक 
ननकायले आर्श्यक िानेको अन्य कागजात।  

(३) उपननयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापनन गैर बानसन्दा बोलपरदाताले सो 
उपननयमको खण्र् (ग) र (घ) बमोक्षजमका कागजात पेश गनुवपने छैन। 

(४) बोलपर सम्बन्िी कागजातमा उपननयम (२) बमोक्षजमका कागजात उल्लेख गनव छुटेमा र्ा स्पष्ट 
रुपमा उल्लेख नभएमा र्ा अन्य कुन ैकुरा संशोिन गनुव परेमा सार्वजननक ननकायले बोलपर 
पेश गने अर्निनभरै रावियस्तरको दैननक समािारपरमा र अन्तराववियस्तरको बोलपरको हकमा 
अन्तरावविय सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गरी त्यस्ता कागजात उल्लेख गनव, स्पष्ट गनव र्ा संशोिन 
गनव सक्नेछ।  

तर यसरी सूिना प्रकाशन गदाव बोलपरदातालाई बोलपर पेश गनव र्प समय आर्श्यक 
पने भएमा बोलपर पेश गने अक्षन्तम समय समेत बढाउन ुपनेछ। 

(५) उपननयम (१) र (२) बमोक्षजमका कागजात पेश नगने बोलपरदाताको बोलपर उपर कारबाही 
हनुे छैन।   

29. बोलपरको भाषािः (१) ऐन र यस ननयमार्लीमा अन्यर्ा व्यर्स्र्ा भएको बाहेक पूर्व योग्यता सम्बन्िी 
कागजात, बोलपर सम्बन्िी कागजात, प्रस्तार् आह्वान सम्बन्िी कागजात, पूर्व योग्यता, बोलपर र्ा 
प्रस्तार् आह्वानको सूिना र खररद सम्झौता सम्भर् भएसम्म नेपाली भाषामा र  सम्भर् नभए अंग्रजेी 
भाषामा तयार गनुव पनेछ।  
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(२) बोलपरदाताले सार्वजननक ननकायमा नेपाली र्ा अंग्रजेी दरैु् भाषामा लेक्षखएको खररद सम्बन्िी 
कागजात र्ा मदुरत सामग्री पेश गनव सक्नछेन । 

तर त्यस्तो कागजात र्ा मदुरत सामग्रीको सम्बक्षन्ित अंश सम्बक्षन्ित देशको आनिकाररक 
संस्र्ाबाट अग्रजेी भाषामा अनरु्ाद गररएको हनु ुपनेछ र त्यस्तो कागजात र्ा मदुरत सामग्री र 
त्यसरी अनरु्ाददत अंशमा लेक्षखएको कुरामा कुनै दद्ववर्िा भएमा अनरु्ाददत अंश मान्य हनुेछ।  

30. मालसामानको प्रावर्निक वर्र्रणमा उल्लेख गनुवपने कुरािः बोलपर सम्बन्िी कागजातमा मालसामानको 
प्रावर्निक वर्र्रण उल्लेख गदाव सार्वजननक ननकायले आर्श्यकता अनसुार देहायका कुरा उल्लेख 
गनुवपनेछिः–  

(क) प्रस्तावर्त कामको योजना, नक्शा र नर्जाइन,   

(ख) वर्ल अफ क्र्ाक्षन्टटीज,   

(ग) मालसामानको सान्दनभवक भौनतक तर्ा रसायननक वर्शेषता, अपेक्षित कायवसम्पादन 
सम्बन्िी वर्शेषता,   

(घ) प्रावर्निक बनार्ट (कक्षन्फग्यरेुशन),  
(ङ) मालसामानको आय ुअर्निभरको लानग आर्श्यक पने जगेर्ा पाटवपूजाव र उक्षल्लक्षखत सेर्ा 

उपलब्ि हनुे र्ा नहनु,े   

(ि) बोलपरका सार् पेश गनुवपने मालसामानको वर्र्रणात्मक पकु्षस्तका र्ा नमूना,  
(छ) अपेक्षित कायवसम्पादन तर्ा गणुस्तर प्रत्याभनूतको वर्र्रण,  

(ज) र्ारेण्टी तर्ा ममवत सम्भार सम्बन्िी व्यर्स्र्ा,     
(झ) मालसामानबाट र्ातार्रणमा कुनै प्रभार् पने भए त्यस्तो प्रभार् र त्यस्तो प्रभार् कम गनव 

अपनाउन ुपने मापदण्र्, 

(ञ) आपूनतव भएको मालसामान बोलपर सम्बन्िी कागजातमा उल्लेख भएको स्पेनसवफकेशन 
बमोक्षजमको भए नभएको कुरा परीिण गनव अपनाइन ेमापदण्र् र तररका,  

(ट) सार्वजननक ननकायले ननिावरण गरेको अन्य आर्श्यक कुराहरु।   

31. ननमावण कायवको प्रावर्निक वर्र्रणमा उल्लेख गनुवपने कुरािः बोलपर सम्बन्िी कागजातमा ननमावण 
कायवको प्रावर्निक वर्र्रण उल्लेख गदाव सार्वजननक ननकायले आर्श्यकता अनसुार देहायका कुराहरु 
उल्लेख गनुवपनेछिः–  

(क) प्रस्तावर्त ननमावण कायवको कायविेर र उद्देश्य,   

(ख) ननमावण स्र्लको भौनतक प्रकृनत र अर्स्र्ा,   
(ग) प्रस्तावर्त ननमावण कायवको नर्जाइन, ननमावण, उपकरण जर्ान (इरेक्शन), उत्पादन, जर्ान 

(इन्स्टलेशन) जस्ता कायवको वर्र्रण,  

(घ) ननमावण कायवको हरेक एकाई आईटमको अनमुाननत पररमाण भएको नबल अफ 
क्र्ाक्षन्टवटज,  

(ङ) ननमावण कायवबाट र्ातार्रणमा प्रभार् पने भए त्यस्तो प्रभार्को वर्र्रण र त्यस्तो प्रभार् 
कम गनव अपनाउन ुपने मापदण्र्,   
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(ि) मेकाननकल, स्याननटरी तर्ा प्लक्षम्बङ्ग र वर्द्यतु जर्ान सम्बन्िी काम समते गनुवपने भए 
सो काम सम्बन्िी वर्शेष प्रावर्निक स्पेनसवफकेशन,   

(छ) आपूनतव गनुवपने उपकरण र पाटपूजावको वर्स्ततृ वर्र्रण,  

(ज) अपेक्षित कायवसम्पादन र्ा गणुस्तरको प्रत्याभनूत सम्बन्िी वर्र्रण,   

(झ) ननमावण कायवको वर्नभन्न िरणमा गररने ननरीिण तर्ा परीिण,   

(ञ) कायव सम्पन्न परीिण (कम्प्लीसन टेष्ट),   
(ट) ननमावण कायव सम्पन्न भएपनछ ननमावण व्यर्सायीले उपलब्ि गराउन ु पने प्रावर्निक 

कागजात, ननमावण भए बमोक्षजमको दरुुस्त(एज नबल्ट) नक्शा, आर्श्यकता अनसुार 
उपकरण सञ्चालन पकु्षस्तका (अपरेवटङ म्यानअुल),  

(ि) ननमावण कायव स्र्ीकार गनवको लानग सार्वजननक ननकायले गनुवपने ननरीिण र कायवसम्पादन 
(परफरमेन्स) परीिण,   

(र्) ननमावण कायव प्रारम्भ र सम्पन्न गने समयको कायवतानलका,  

(ढ) सम्बक्षन्ित सार्वजननक ननकायले ननिावरण गरेको अन्य आर्श्यक कुरा।  

32. अन्य सेर्ाको वर्र्रणमा उल्लेख गनुवपने कुरािः बोलपर सम्बन्िी कागजातमा अन्य सेर्ाको वर्र्रण 
उल्लेख गदाव आर्श्यकता अनसुार देहायका कुरा खलुाउन ुपनेछिः—  

(क) सेर्ाको प्रयोजन र कायविेर,   

(ख) अपेक्षित कायवसम्पादन, सेर्ा प्रदायकले प्रदान गनुवपने काम र सेर्ा,  
(ग) बोलपरदाताले बोलपर सार् उपलब्ि गराउन ुपने वर्र्रणात्मक पकु्षस्तका र्ा नमूना,    
(घ) सेर्ा प्रदायकले पालना गनुवपने शतव,  
(ङ) सेर्ा प्रदायकले प्रदान गरेको सेर्ा मूल्यािन गने आिार र तररका,   
(ि) काम र्ा सेर्ाको गणुस्तर परीिण र ननरीिण,   

(छ) कायवसम्पादन र गणुस्तर प्रत्याभनूतको वर्र्रण,  

(ज) सेर्ा प्रदायकले प्रदान गनुवपने तालीम र सपुररर्िेणको वकनसम र पररमाण,  

(झ) सार्वजननक ननकायले ननिावरण गरेका अन्य आर्श्यक कुरा।  

33. बोलपर सम्बन्िी कागजातमा समार्शे गनुवपने कागजातिः सार्वजननक ननकायले खररद गररन े
मालसामान, ननमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको प्रकृनतलाई वर्िार गरी बोलपर सम्बन्िी कागजातमा 
आर्श्यकतानसुार देहायका कागजात समार्शे गनुवपनेछिः–  

(क) बोलपर ननदेक्षशका तर्ा बोलपर फाराम,  

(ख) बोलपर जमानतको ढािँा,  
(ग) कायवसम्पादन जमानतको ढाँिा,  
(घ) पेश्की भिुानी जमानतको ढाँिा,  
(ङ) खररद सम्झौताको शतव र नमूना,   
(ि) स्पेनसवफकेशन र नक्सा,  
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(छ) कायव प्रारम्भ र सम्पन्न गने समयको कायव तानलका, भिुानी गररने मरुा, सामग्री उपलव्ि 
हनु सक्ने स्रोत र स्र्ान,  

(ज) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्र् (ढ३) बमोक्षजमको वर्र्रण,  

(झ) बोलपरसार् पेश गररएका कागजातको रै्िताको वर्षयमा सम्बक्षन्ित बोलपरदाता 
क्षजम्मेर्ार हनु ेवर्षय,  

(ञ) ऐन, यस ननयमार्ली र स्् याण्र्र्व वर्नर्ङ्ग र्कुमेण्टको वर्पररत नहनु े गरी सार्वजननक 
ननकायले आर्श्यक िानेका अन्य कागजात।  

34. बोलपर तयार गने र पेश गने ननदेशनिः सार्वजननक ननकायले बोलपर सम्बन्िी कागजातमा बोलपर 
तयार गने र पेश गने ननदेशन ददँदा देहायका वर्षयका सम्बन्िमा ननदेशन ददन सक्नछेिः–  

(क) बोलपर तयार गने भाषा,  
(ख) अन्तरावविय व्यापारमा प्रयिु हनुे शव्दार्ली इन्टरनेशनल कमनसवयल टमवस  (इन्कोटम्सव) 

अनसुार मूल्य अनभव्यि गने तररका,  
(ग) संयिु उपिम बारे आर्श्यक जानकारी,  
(घ) बोलपरदाताले बोलपर सार् पेश गनुवपने कागजातको सूिी,  
(ङ) बोलपरदाताले सम्बक्षन्ित सार्वजननक ननकाय समि पेश गनुवपने मालसामानको नमूना र 

नमूनाको संख्या,  
(ि) मालसामान खररदको हकमा मालसामानको ननमावताले नसफाररस गरेको त्यस्तो 

मालसामानको जगेर्ा पाटपूजावहरुको सूिी तर्ा ननजसँग रहेको प्रत्येक पाटवपूजावको 
मौज्दात पररमाण, प्रनत इकाई मूल्य र खररद सम्झौताको अर्नि समाप्त भएपनछ त्यस्तो 
पाटवपूजावको मूल्य र्ढ्ने नर्ढ्ने सम्बन्िी कुरा उल्लेख गनुवपने नपने,   

(छ) बोलपरदाताले आपूनतव गने मालसामानको उत्पादक, उत्पादन भएको देश, ब्राण्र्, मोर्ल र 
क्याटलग नम्र्र बोलपरमा खलुाउन ुपने कुरा,  

(ज) खररद कारबाहीका सम्बन्िमा बोलपरदाताले सार्वजननक ननकायसंग कुनै कुरा बझु्न 
परेमा त्यस्तो कुरा स्पष्ट गनव सार्वजननक ननकायबाट तोवकएको सम्पकव  कमविारीका नाम, 

पद र िेगाना, 
(झ) बोलपरदाताले खररद सम्झौता बमोक्षजम सार्वजननक ननकायका कमविारीलाई तालीम प्रदान 

गनुवपने भए र्ा त्यस्तो ननकायलाई प्रवर्नि हस्तान्तरण गनुवपने भए सो सम्बन्िी कुरा,  
(ञ) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्र् (ढ४) बमोक्षजम प्रावर्निक िमता गणना 

नहनुे कुरा,  
(ट) दाक्षखला भएका बोलपर स्र्ीकृत र्ा अस्र्ीकृत गने अनिकार सार्वजननक ननकायमा 

सरुक्षित रहेको व्यहोरा,  

(ि) ऐन, यस ननयमार्ली र स्् याण्र्र्व वर्नर्ङ्ग र्कुमेण्टको वर्पररत नहनु े गरी सार्वजननक 
ननकायले आर्श्यक िानेका अन्य कागजात।   
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35. बोलपर सम्बन्िी कागजात स्र्ीकृत गनुव पनेिः बोलपर सम्बन्िी कागजात, प्रस्तार् आह्वान सम्बन्िी 
कागजात तयार भएपनछ त्यस्तो कागजात बोलपर आह्वान अगारै् सम्बक्षन्ित सार्वजननक ननकायका 
प्रमखुले स्र्ीकृत गनुव पनेछ।  

36. बोलपर सम्बन्िी कागजातको दस्तरुिः (१) बोलपर सम्बन्िी कागजात खररद गनव िाहने इच्छुक 
व्यक्षि, फमव, संस्र्ा र्ा कम्पनीले सम्बक्षन्ित सार्वजननक ननकायको प्रमखु र्ा ननजले तोकेको 
कमविारीको दस्तखत र कायावलयको छाप लागेको बोलपर सम्बन्िी कागजात सो ननकाय र्ा सो 
ननकायले तोकेको दईु र्ा दईुभन्दा बढीअन्य ननकायबाट देहाय बमोक्षजमको दस्तरु नतरी नलन ुपनेछिः–  

(क) बीस लाख रूपैयाँभन्दा मानर् दईु करोर् रूपैयाँसम्मको लानग तीन हजार रूपैयाँ,  
(ख) दईु करोर् रूपैयाँभन्दा मानर् दश करोर् रूपैयाँसम्मको लानग पाँि हजार रूपैयाँ,  
(ग) दश करोर् रूपैयाँभन्दा मानर् पच्िीस करोर् रूपैयाँसम्मको लानग दश हजार रूपैयाँ,  
(घ) पच्िीस करोर् रूपैयाँभन्दा मानर् जनतसकैु रकमका लानग बीस हजार रूपैया।ँ    

(२) कुनै व्यक्षि, फमव, कम्पनी र्ा संस्र्ाले उपननयम (१) बमोक्षजमको दस्तरु र लाग्ने हलुाक र्ा 
कुररयर महसलु नतरी बोलपर सम्बन्िी कागजात र्ा प्रस्तार् आह्वान सम्बन्िी कागजात 
पिाइददन नलक्षखत अनरुोि गरेमा सम्बक्षन्ित सार्वजननक ननकायले त्यस्तो व्यक्षि, फमव, कम्पनी र्ा 
संस्र्ालाई हलुाक र्ा कुररयर माफव त बोलपर सम्बन्िी कागजात पिाइददन ुपनेछ।   

तर त्यसरी पिाउँदा त्यस्तो व्यक्षि, फमव, कम्पनी र्ा संस्र्ाले बोलपर सम्बन्िी कागजात 
समयमा नै प्राप्त गनव नसकेमा सोका लानग सार्वजननक ननकाय जर्ाफदेही हनुे छैन।  

37. बोलपरको सूिनामा लागत अनमुान खलुाउन ुपनेिः दईु करोर् रूपैयाँसम्मको लागत अनमुान भएको 
ननमावण कायवको बोलपर आह्वानको सूिनामा लागत अनमुान रकम खलुाउन ुपनेछ।   

38. बोलपर आह्वानको सूिनामा खलुाउन ुपने कुरािः सार्वजननक ननकायले ऐनको दफा १४ मा उक्षल्लक्षखत 
कुराका अनतररि बोलपर आह्वानको सूिनामा देहाय बमोक्षजमका र्प कुरा समेत खलुाउन ुपनेछिः–  

(क) राविय र्ा अन्तराववियस्तरको बोलपरको जानकारी,  
(ख) पूर्वयोग्यता, योग्यतासवहत र्ा योग्यतारवहत बोलपरको जानकारी,  
(ग) बोलपर आह्वान गररएको खररद वर्निको जानकारी,  
(घ) वर्द्यतुीय बोलपर दाक्षखला गने तररकाको जानकारी,  
(ङ) ननयम १3 को उपननयम (१) बमोक्षजम लागत अनमुानको रकम,  

(ि) ननयम १5 बमोक्षजमको सीनमत बोलपर भए त्यस्तो सीनमत बोलपरदातालाई ददनपुने 
सूिना,  

(छ) ऐनको दफा १४ को उपदफा (८) बमोक्षजमको बोलपर भए स्र्देशी बोलपरदाताले मार 
भाग नलन पाउने कुरा,  

(ज) ऐनको दफा १४ को उपदफा (११) बमोक्षजमको बोलपर भए स्र्देशी ननमावण 
व्यर्सायीसँगको संयिु उपिमले प्रार्नमकता पाउने कुरा,   

(झ) ऐन बमोक्षजम कालोसूिीमा परेको व्यक्षि, फमव, संस्र्ा र्ा कम्पनीका सञ्चालकले आफ्नो 
पूणव र्ा आंक्षशक स्र्ानमत्र् कायम रहने गरी खोलेको नयाँ फमव, कम्पनी र्ा संस्र्ा र्ा 
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ननज आफैं  र्ा ननज समेतको नाममा भैरहेको अको फमव, संस्र्ा र्ा कम्पनीले बोलपर 
पेश गनव नसक्ने कुरा,  

(ञ) सार्वजननक ननकायले आर्श्यक िानकेा अन्य कुरा।  

39. ननमावणस्र्लको भ्रमणिः (१) बोलपर तयार गनव र खररद सम्झौता गनव आर्श्यक सूिना प्राप्त गनव 
बोलपरदाता आफैँ  र्ा ननजको कमविारी र्ा एजेन्टलाई आफ्नै खिवमा सम्भावर्त जोक्षखम प्रनत आफैं  
उत्तरदायी हनुे गरी ननमावण स्र्लको भ्रमण गनव, गराउन सक्नेछ।  

(२) सार्वजननक ननकायले उपननयम (१) बमोक्षजम ननमावणस्र्लको भ्रमण गनव अनमुनत ददन ु पने 
भएमा त्यस्तो अनमुनत ददन ुपनेछ। 

(३) सार्वजननक ननकायले बोलपरदातालाई ननमावणस्र्लको यर्ार्व जानकारी ददन ननयम 40 बमोक्षजम 
हनुे बैिक अक्षघ ननमावणस्र्लको भ्रमण गराउन सक्नछे।  

40. बोलपर पेश गनुव पूर्वको बैिकिः (१) सार्वजननक ननकायले बोलपरदातालाई बोलपर सम्बन्िी 
कागजात, प्रावर्निक स्पेनसवफकेशन, ननमावणस्र्ल र्ा अन्य यस्तै कुरा सम्बन्िी जानकारी गराउन 
बोलपर पेश गने अक्षन्तम ददनभन्दा रावियस्तरको बोलपर आह्वानको सूिनाको हकमा कम्तीमा दश 
ददन र अन्तराववियस्तरको बोलपर आह्वानको सूिनाको हकमा कम्तीमा पन्र ददन अगारै् 
बोलपरदाताहरुको बैिकको आयोजना गनव सक्नेछ।  

तर ऐनको दफा १४ को उपदफा (४क) र (४ख) बमोक्षजम पनुिःबोलपर आह्वानको सूिना 
गररएको अर्स्र्ामा बोलपर पेश गनुव पूर्वको बैिक सञ्चालन भई नसकेको भए बोलपरदातालाई 
पनुिःबोलपर सम्बन्िी कुराहरूको र्प जानकारी ददन रावियस्तरको बोलपरको हकमा कम्तीमा पाँि 
ददन र अन्तराववियस्तरको बोलपरको हकमा कम्तीमा सात ददन अगारै् त्यस्तो बैिकको आयोजना 
गनव सवकनेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोक्षजमको बैिकमा बोलपरदाताले सार्वजननक ननकाय समि खररद कारबाही 
सम्बन्िी कुनै प्रश्न र्ा क्षजिासा राख्न सक्नेछ र त्यस्तो ननकायले प्रश्नकतावहरुको श्रोत उल्लेख 
नगरी सबै बोलपरदातालाई त्यस्तो प्रश्न र्ा क्षजिासाको जर्ाफ र बैिकको माइन्यूट यर्ाशीघ्र 
उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

(३) उपननयम (१) बमोक्षजम भएको बैिकबाट बोलपर सम्बन्िी कागजातको कुनै प्रावर्निक र्ा 
व्यापाररक पिमा हेरफेर गनुवपने देक्षखएमा सार्वजननक ननकायले सो कागजातमा सोही बमोक्षजम 
संशोिन गरी बोलपर सम्बन्िी कागजात खररद गने सबै बोलपरदातालाई त्यस्तो संशोिन 
गररएको व्यहोरा त्यस्तो बैिक भएको पािँ ददननभर पिाउन ुपनेछ।  

41. बोलपर जमानतिः (१) सार्वजननक ननकायले खररदको प्रकृनत अनसुार सबै बोलपरदातालाई समान 
रुपले लागू हनुे गरी स्र्ीकृत लागत अनमुान रकमको दईुदेक्षख तीन प्रनतशत रकमको सीमानभर रही 
ननक्षित रकम तोकी बोलपर आव्हानको सूिनामा बोलपरदाताले बोलपरसार् पेश गने बोलपर 
जमानत रकम उल्लेख गनुव पनेछ। यस्तो रकम नगदै र्ा र्ाक्षणज्य बैंक र्ा वर्त्तीय संस्र्ाले जारी 
गरेको सो रकम बराबरको बोलपर जमानत हनु ुपनेछ।  
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तर लागत अनमुान रकम नखलु्ने र्ा इकाई दर मार खलु्ने गरी बोलपर आह्वान गररएको 
अर्स्र्ामा सार्वजननक ननकायले बोलपर सम्बन्िी कागजात र्ा पूर्वयोग्यता सम्बन्िी कागजात र 
बोलपर आह्वानको सूिनामा बोलपर जमानतको लानग एकमषु्ट रकम तोक्न सक्नेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोक्षजमको बोलपर जमानतको मान्य अर्नि बोलपरको मान्य अर्निभन्दा 
कम्तीमा तीस ददन बढीको हनु ुपनेछ।   

(३) कुनै बोलपरदाताले बोलपर आह्वान गने सार्वजननक ननकायलाई कुनै खास र्ाक्षणज्य बैंक र्ा 
वर्त्तीय संस्र्ाले जारी गरेको बोलपर जमानत ग्राह्य हनु ेनहनुे भने्न कुरा खलुाई ददन अनरुोि 
गरेमा त्यस्तो सार्वजननक ननकायले सो सम्बन्िमा तत्कालै जर्ाफ ददन ुपनेछ। 

(४) वर्देशी बैंकले जारी गरेको बोलपर जमानत नेपालनभरको र्ाक्षणज्य बैकले प्रनत–प्रत्याभनूत 
(काउन्टर ग्यारेन्टी) गरेको हनु ुपनेछ।  

(५) सार्वजननक ननकायले बोलपरको मान्य हनुे अर्निनभर खररद सम्झौता गरी सक्न ुपनेछ। कुन ै
कारणर्श सो म्यादनभर खररद सम्झौता गनव नसवकने भएमा रीत पगेुका सबै 
बोलपरदाताहरूलाई बोलपरको मान्य हनुे अर्नि बढाउन पर पिाउन ुपनेछ। 

(६) सार्वजननक ननकायले बोलपरको मान्य हनुे अर्नि बढाउन ुपने कारणको वर्श्लषेण गरी पषु्् याईं 
हनुे पयावप्त आिार हनुे भएमा मार उपननयम (५) बमोक्षजम बोलपरको मान्य हनुे अर्नि 
बढाउन पर पिाउन ुपनेछ। बोलपरको मान्य हनुे अर्नि बढाउन ुपने त्यस्तो आिार र कारण 
नबना समयमा नै बोलपर मूल्यािन नगरेको र्ा पेश भएको मूल्यािनको सम्बन्िमा समयमा न ै
ननणवय नगरेको कारणबाट बोलपरको मान्य हनुे अर्नि बढाउँदा त्यसबाट हानी नोक्सानी हनु 
गएमा सो को क्षजम्मरे्ारी त्यस्तो काममा संलग्न कमविारी र मूल्यािन सनमनतका पदानिकारी 
समेतको हनुछे। 

(७) उपननयम (6) बमोक्षजमको परानसुार बोलपरको मान्य हनुे अर्नि बढाउने र्ा नबढाउने भने्न 
सम्बन्िमा बोलपरदाताले ननणवय गनव सक्नछेन । बोलपरको मान्य हनुे अर्नि नबढाउन े
बोलपरदाताको बोलपर जमानत जफत गनव पाइने छैन। बोलपरको मान्य हनुे अर्नि बढाउने 
बोलपरदाताले सोही अनरुुप सम्बक्षन्ित बैंकबाट मान्य अर्नि समते र्प गरी बोलपर जमानत 
पेश गनुवपनेछ । यसरी बोलपरदाताले अर्नि र्प गरी बोलपर जमानत पेश नगरेमा 
बोलपरको मान्य हनुे अर्नि बढाएको माननने छैन ।  

(८) उपननयम (७) बमोक्षजम बोलपरको मान्य हनुे अर्नि बढाउने बोलपरदाताले बोलपर सम्बन्िी 
कागजातमा उक्षल्लक्षखत प्रार्िानको प्रनतकूल हनुे गरी कुनै पनन र्प सतव उल्लेख गनव सक्ने 
छैन। 

(9) कुनै बोलपरदाताको बोलपर जमानत जफत भएको अर्स्र्ामा सम्बक्षन्ित सार्वजननक ननकायले 
ननजले राखेको जमानत रकम आफूलाई भिुानी गनव त्यस्तो जमानत जारी गने बैंक समि 
जमानत मान्य रहने अर्नि नभरै दार्ी गनुवपनेछ । 

(10) सार्वजननक ननकायले ऐन र्ा यस ननयमार्ली बमोक्षजम जफत गनुवपने बोलपर जमानत बाहेक 
अन्य बोलपर जमानत खररद सम्झौता भएको तीन ददन नभर सम्बक्षन्ित बोलपरदातालाई वफताव 
गनुव पनेछ। 
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42. बोलपर मान्य हनुे अर्नििः सार्वजननक ननकायले बोलपर सम्बन्िी कागजात र्ा प्रस्तार् आह्वान 
सम्बन्िी कागजातमा बोलपर र्ा परामशव सेर्ाको प्रस्तार्को मान्य हनुे अर्नि उल्लेख गदाव देहाय 
बमोक्षजमको अर्नि उल्लेख गनुवपनेछिः–  

(क) दश करोर् रुपैंयाँसम्म लागत अनमुान भएको बोलपर र्ा परामशव सेर्ाको प्रस्तार्को लानग – 

नब्बे ददन  

(ख) दश करोर् रुपैंयाँ भन्दा जनत सकैु बढी लागत अनमुान भएको बोलपर र्ा परामशव सेर्ाको 
प्रस्तार्को लानग – एक सय बीस ददन  

43. बोलपरको आर्श्यक प्रनत पेश गनुव पनेिः बोलपरदाता र्ा प्रस्तार्दाताले पूर्व योग्यताको प्रस्तार्, 

बोलपर र्ा परामशव सेर्ाको प्रस्तार् पेश गदाव पूर्व योग्यता सम्बन्िी कागजात, बोलपर सम्बन्िी 
कागजात र्ा प्रस्तार् आह्वान सम्बन्िी कागजातमा उल्लेख भए बमोक्षजमको आर्श्यक प्रनत पेश गनुव 
पनेछ।   

तर माग गररए बमोक्षजमको बोलपर र्ा प्रस्तार्को प्रनत पेश नगरेको कारणबाट कुन ैबोलपरदाता 
र्ा प्रस्तार्दातालाई प्रनतस्पिावबाट र्क्षञ्चत गनव पाइने छैन।  

44. दताव वकतार् राख्न ुपने र भरपाई ददन ुपनेिः (१) सार्वजननक ननकायले पूर्व योग्यता सम्बन्िी कागजात, 

बोलपर सम्बन्िी कागजात र्ा परामशव सेर्ाको प्रस्तार्को नबिी र दतावको अनभलेख छुट्टा छुटै्ट राख्न ु
पनेछ।  

(२) बोलपरदाता र्ा प्रस्तार्दाता आफैं ले र्ा ननजको प्रनतनननिले पूर्व योग्यताको प्रस्तार्, बोलपर र्ा 
परामशव सेर्ाको प्रस्तार् पेश गनव ल्याएमा सार्वजननक ननकायले बकु्षझ नलई ननजलाई नमनत र 
समय खलेुको भरपाई ददन ुपनेछ। 

(३) उपननयम (२) बमोक्षजम प्राप्त भएको बोलपरको बावहरी खाममा सार्वजननक ननकायले उपननयम 
(१) बमोक्षजम दताव वकताबमा दताव भएको दताव नम्बर उल्लेख गनुव पनेछ।  

(४) बोलपर नबिी र दताव हनु े समय समाप्त भएपनछ सम्बक्षन्ित सार्वजननक ननकायको प्रमखु र्ा 
ननजले तोकेको अनिकृत कमविारीले उपननयम (१) बमोक्षजमको वकताबमा दस्तखत गरी सो 
वकताब बन्द गनुव  पनेछ।  

45. बोलपरको सरुिािः (१) सार्वजननक ननकायले यस ननयमार्ली बमोक्षजम प्राप्त भएको बोलपर र्ा 
परामशव सेर्ाको प्रस्तार् सो बोलपर खोल्ने समय अक्षघ कसैले खोल्न नपाउन ेगरी सरुक्षित तर्रले 
राख्न ुपनेछ।   

(२) सार्वजननक ननकायले बोलपरको सार् पेश भएको नमूनाको वर्शेषता बोलपर खोल्न ु अक्षघ 
सार्वजननक नहनुे गरी गोप्य र सरुक्षित तररकाले राख्न ुपनेछ।  

46. बोलपर वफताव र्ा संशोिनिः (१) वर्द्यतुीय बोलपर र्ा प्रस्तार्को हकमा त्यस्तो बोलपर र्ा प्रस्तार् 
पेश गने अक्षन्तम समयअर्निसम्म वर्द्यतुीय सञ्चार माध्यमबाट वफताव र्ा संशोिन गनव सवकनछे।   

(२) उपननयम (१) बमोक्षजमको वर्द्यतुीय बोलपर र्ा प्रस्तार् बाहेक अन्य तररकाबाट बोलपर र्ा 
प्रस्तार् पेश गने बोलपरदाता र्ा प्रस्तार्दाताले आफूले पेश गरेको बोलपर र्ा प्रस्तार् वफताव 
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नलन र्ा संशोिन गनव िाहेमा बोलपर र्ा प्रस्तार् पेश गनव तोवकएको अक्षन्तम समय समाप्त हनु ु
भन्दा िौबीस घण्टा अगारै् नसलबन्दी ननर्ेदनको खामको बावहरी भागमा देहाय बमोक्षजमका कुरा 
उल्लेख गरी बोलपर र्ा प्रस्तार् वफताव र्ा संशोिनको लानग ननर्देन ददन ुपनेछिः–  

(क) बोलपर र्ा प्रस्तार्को वर्षय,  

(ख) बोलपर र्ा प्रस्तार् आह्वान गने सार्वजननक ननकाय र्ा अनिकारीको नाम र िेगाना,  
(ग) बोलपर र्ा प्रस्तार् संशोिन गररएको र्ा वफताव माग गररएको वर्षय,   

(घ) बोलपर र्ा प्रस्तार् खोल्ने ददन र समयमा मार खोल्न ुपने।   

(३) सार्वजननक ननकायले नै संशोिन गरेको कारणबाट दताव भैसकेको बोलपर संशोिन गनुवपने 
अर्स्र्ामा बाहेक उपननयम (२) बमोक्षजमको ननर्देन एक पटक भन्दा बढी ददन पाइने छैन।  

(४) उपननयम (२) बमोक्षजमको ननर्देन तर्ा एक पटक संशोिन भइसकेको बोलपर र्ा प्रस्तार् 
वफताव नलन सवकने छैन।  

(५) बोलपर र्ा प्रस्तार्दाताले आफूले पेश गरेको बोलपर र्ा प्रस्तार् वफताव नलन र्ा संशोिन गनुव 
पदाव बोलपर र्ा प्रस्तार् पेश गदाव जनु माध्यमबाट बोलपर र्ा प्रस्तार् पेश गरेको हो सोही 
माध्यमबाट मार वफताव र्ा संशोिन गनव सक्नेछ र फरक माध्यमबाट पेश गरेको ननर्देन उपर 
कारबाही हनुे छैन। 

(६) उपननयम (२) बमोक्षजमको नसलबन्दी ननर्देन खाम प्राप्त हनु आएमा सम्बक्षन्ित सार्वजननक 
ननकायले त्यस्ता खाम ननयम 4५ बमोक्षजम सरुक्षित राख्न ुपनेछ।  

47. बोलपर खोल्नेिः (१) सार्वजननक ननकायको प्रमखुले सार्वजननक ननकायमा दताव भएका बोलपर र्ा 
प्रस्तार् ननयम १1 बमोक्षजमको खररद अनिकारीको संयोजकत्र्मा बोलपर र्ा प्रस्तार् खोल्न कम्तीमा 
दईु जना सदस्य रहने सनमनत गिन गरी बोलपरदाता र्ा ननजको प्रनतनननिको रोहर्रमा पूर्वननिावररत 
समयमा बोलपर र्ा प्रस्तार् खोल्न लगाउन ुपनेछ।   

तर बोलपरदाता र्ा ननजको प्रनतनननि उपक्षस्र्त नभएको कारणले मार बोलपर र्ा प्रस्तार् खोल्न बािा 
पने छैन।  

(२) उपननयम (१) बमोक्षजम बोलपर खोल्न ु अक्षघ सार्वजननक ननकायले म्याद नाघी प्राप्त हनु 
आएको बोलपरको खाम, बोलपर वफताव र्ा संशोिन गनवको लानग ददइएको ननर्देनको खाम र 
रीतपूर्वक दताव भएका बोलपरको खामलाई छुट्याई म्याद नाघी प्राप्त हनु आएका बोलपर 
नखोली सम्बक्षन्ित बोलपरदातालाई वफताव गनुव पनेछ। यसरी वफताव गदाव सोको व्यहोरा, नमनत र 
समय समते खलुाई खररद कारबाहीको प्रनतर्देन तयार गनुव पनेछ।  

(३) सार्वजननक ननकायले उपननयम (२) बमोक्षजम बोलपर वफताव गरेपनछ बोलपरदाताले वफताव गनव 
माग गरेको बोलपरको खाम खोली त्यस्तो बोलपरदाताको नाम पढेर सनुाउन ु पनेछ र 
त्यसपनछ बोलपर संशोिन गनवको लानग ददइएका सबै खाम खोली त्यस्ता खामनभर रहेको 
व्यहोरा पढेर सनुाउन ुपनेछ।  
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(४) उपननयम (३) बमोक्षजमको व्यहोरा पढी सकेपनछ सार्वजननक ननकायले दाक्षखला भएका बोलपर 
िमैसंग खोली त्यस्तो बोलपरको देहायको कुरा पढेर सनुाई सोको मिुलु्का तयार गनुवपनेछ र 
त्यस्तो मिुलु्कामा उपक्षस्र्त बोलपरदाता र्ा ननजको प्रनतनननिको दस्तखत गराउन ुपनेछिः–  

(क) बोलपरदाताको नाम र िेगाना,   
(ख) बोलपरको कबोल अि,  

(ग) बोलपरमा कुनै छुट ददन प्रस्तार् गररएको भए सोको व्यहोरा,  
(घ) प्रावर्निक स्पेनसवफकेशनको वर्कल्प प्रस्तार् गररएको भए सोको कबोल अि,  

(ङ) बोलपर जमानत भए र्ा नभएको,  
(ि) अि र अिरका बीि नभन्नता भए सो नभन्नताको वर्र्रण,  

(छ) बोलपर फाराम (लेटर अफ नबर्) र मूल्य सूिी (प्राइस सेड्युल) मा बोलपबदाता र्ा 
ननजको प्रनतनननिको हस्तािर भए र्ा नभएको,  

(ज) बोलपर सम्बन्िी कागजातमा सच्याइएको र्ा केरमेट गरेकोमा केरमेट गरी उल्लेख 
गरेको रकम र व्यहोरा,  

(झ) केरमेट भएको र्ा सच्याइएको स्र्ानमा बोलपरदाता र्ा ननजको प्रनतनननिको हस्तािर 
भए र्ा नभएको,  

(ञ) बोलपर फाराममा बोलपरदाताले कुनै कैवफयत उल्लेख गरेको भए सोको व्यहोरा र 
दररेट वर्र्रण माग गरेको भए सोको वर्र्रण, 

(ट) सार्वजननक ननकायले उपयिु िानेको अन्य आर्श्यक कुरा।   

(५) यस ननयम बमोक्षजम बोलपर खोल्दाको समयमा बोलपर स्र्ीकृत र्ा अस्र्ीकृत गने ननणवय गनव 
सवकने छैन।  

(६) उपननयम (१) बमोक्षजम बोलपर र्ा प्रस्तार् खोल्दा ननयम 17 र 18 बमोक्षजमको बोलपर र्ा 
प्रस्तार् भए ऐनको दफा ३२ बमोक्षजमको प्रवियाबाट बोलपर र्ा प्रस्तार्को बावहरी खाम 
खोली आनर्वक प्रस्तार्लाई नखोली छुट्याई ननयम 4५ बमोक्षजम सरुक्षित राख्नरु पनेछ।  

48. बोलपरको पूणवताको परीिणिः  बोलपरको पूणवताको परीिण गदाव मूल्यािन सनमनतले ऐनको दफा 
२३ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएका कुराको अनतररि देहायका कुराको परीिण गनुवपनेछिः–  

(क) बोलपरदाता व्यक्षिगत रुपमा र्ा संयिु उपिमको साझेदारको रुपमा एक भन्दा र्ढी 
बोलपरमा संलग्न भए र्ा नभएको, 

(ख) बोलपरदाता ऐनको दफा ६३ को उपदफा (२) र (३) बमोक्षजम खररद कारबाहीमा 
भाग नलन अयोग्य भए र्ा नभएको,    

(ग) सम्बक्षन्ित सार्वजननक ननकायबाट र्ा सार्वजननक ननकायले तोकेको अन्य ननकायबाट 
नबिी भएको बोलपर सम्बन्िी कागजातमा बोलपर पेश भए नभएको, 

(घ) सम्बक्षन्ित व्यक्षि, फमव, संस्र्ा र्ा कम्पनी आफैं ले खररद गरेको बोलपर सम्बन्िी 
कागजात भरी पेश गरे र्ा नगरेको।  
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49. बोलपरको मूल्यािनिः (१) अन्तराववियस्तरको बोलपरमा बोलपर सम्बन्िी कागजातमा बोलपरको 
मूल्य वर्नभन्न मरुामा उल्लेख गनव सवकने व्यर्स्र्ा भएमा त्यस्तो बोलपरहरुका मूल्यलाई सोही 
कागजातमा उल्लेख भए बमोक्षजमको वर्ननमयदर र मरुा अनसुार एउटै मूल्यमा पररर्तवन गरी 
बोलपरको मूल्यािन र तलुना गनुव पनेछ।   

(२) बोलपरको मूल्यािन र तलुना गदाव मूल्य अनभर्ृवद्ध कर बाहेकको कबोल अि कायम गरी 
तलुना गनुव पनेछ। 

(३) प्रिनलत ऐन र्ा यस ननयमार्लीमा व्यर्स्र्ा गररए बमोक्षजम बाहेक कुनै बोलपरदाता र्ा 
आनिकाररक रुपमा ननणवय प्रवियामा संलग्न नभएका अन्य कुन ै व्यक्षिलाई बोलपरको 
परीिण, त्यस्तो परीिण गने नसलनसलामा बोलपरदातासगँ माग गररएको जानकारी र्ा प्राप्त 
जानकारी, मूल्यािन तर्ा तलुनासँग सम्बक्षन्ित जानकारीहरु ददन पाइन ेछैन। 

(४) मूल्यािन सनमनतले ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोक्षजम मूल्यािनको लानग समार्शे 
भएका बोलपरको मूल्यािन गदाव त्यस्तो बोलपरको बोलपर सम्बन्िी कागजातमा उल्लेख 
भएको आिार र तररका अनसुार गनुव पनेछ। 

(५) उपननयम (४) बमोक्षजम बोलपरको मूल्यािन गदाव बोलपरको प्रावर्निक, व्यापाररक र आनर्वक 
पिको मूल्यािन गनुव पनेछ। 

(६) बोलपर सम्बन्िी कागजातमा उक्षल्लक्षखत िेर, गणुस्तर, वर्शेषता, शतव, कायवसम्पादन र्ा अन्य कुन ै
आर्श्यकतामा ताक्षत्र्क फरक र गम्भीर असर नपने सार्वजननक ननकायलाई स्र्ीकायव सानानतना 
फरक भएका बोलपरहरुलाई सारभतू रुपमा प्रभार्ग्राही बोलपर मानननेछ र त्यस्ता बोलपरको 
मूल्यािन गदाव लागतमा कुन ैप्रभार् पने भएमा त्यस्तो प्रभार्को मूल्य समान आिारमा कायम 
गरी बोलपरको कबोल अिमा समायोजन गरी बोलपरको मूल्यावित रकम ननकाल्न ुपनेछ। 

(७) उपननयम (६) र ननयम 50, 51 र 52 बमोक्षजम ननकानलएको बोलपरको मूल्यावित रकम 
बोलपरको तलुना गने प्रयोजनको लानग मार प्रयोग हनुेछ र खररद सम्झौताको मूल्यमा 
समार्शे गनव पाइने छैन। 

(८) बोलपरको मूल प्रनत र प्रनतनलवप प्रनतमा मूल्य र्ा अन्य कुन ैकुरामा नभन्नता पाइएमा मूल प्रनतमा 
उल्लेख भएको मूल्य र्ा कुरा मान्य हनुेछ। 

(९) मूल्यािन सनमनतले उपननयम (६) बमोक्षजमको सानानतना फरकको मूल्य कायम गदाव सम्बक्षन्ित 
कामको लागत अनमुान र्ा प्रिनलत बजार मूल्य र्ा ब्याजदरको आिारमा कायम गनुव पनेछ। 
त्यस्तो लागत अनमुान, प्रिनलत बजार मूल्य र्ा ब्याज दर ननक्षित नभएको अर्स्र्ामा सोही 
आइटमको अन्य सारभतू रुपमा प्रभार्ग्राही बोलपरमा उल्लेख भएको मूल्यको औसतका 
आिारमा कायम गनुव पनेछ। 

(१०) यस ननयम बमोक्षजम कायम गररने मूल्यको औक्षित्यको सम्बन्िमा बोलपरदातासँग परामशव गनुव 
हुँदैन।  
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50. बोलपरको प्रावर्निक पिको मूल्यािनिः (१) मूल्यािन सनमनतले ननयम 49 को उपननयम (५) 
बमोक्षजम बोलपरको प्रावर्निक पिको मूल्यािन गदाव देहायका कुराको मूल्यािन गनुवपनेछिः–  

(क) मालसामान आपूनतव, ननमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको िेर,  

(ख) मखु्य मखु्य मालसामान, ननमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको प्रावर्निक स्पेनसवफकेशन र कायव 
सञ्चालन तर्ा कायवसम्पादन (अपरेवटङ एण्र् पफव मेन्स) वर्शेषताहरु, 

(ग) र्ारेक्षण्टको समयार्नि।   

(२) उपननयम (१) बमोक्षजम मूल्यािन गदाव बोलपर सम्बन्िी कागजातमा उक्षल्लक्षखत कुरा र 
बोलपरदाताले बोलपरमा उल्लेख गरेको कुरामा कुन ै नभन्नता पाइएमा मूल्यािन सनमनतले सो 
नभन्नता समेत उल्लेख गनुव पनेछ। 

(३) उपननयम (२) बमोक्षजमको नभन्नताको मूल्य बोलपर सम्बन्िी कागजातमा उल्लेख भए 
बमोक्षजमको आिार र तररका बमोक्षजम गणना गरी कायम गनुव पनेछ।  

51. बोलपरको व्यापाररक पिको मूल्यािनिः (१) ननयम 50 बमोक्षजम बोलपरको प्रावर्निक पिको 
मूल्यािन भएपनछ मूल्यािन सनमनतले त्यस्तो बोलपरको ननयम 49 को उपननयम (५) बमोक्षजम 
व्यापाररक पिको मूल्यािन गदाव देहायका कुराको मूल्यािन गनुवपनेछिः—  

(क) मालसामान, ननमावण कायव र्ा अन्य सेर्ा आपूनतव र्ा सम्पन्न गने अर्नि,   

(ख) भिुानीको शतव,  
(ग) बोलपरदाताले समयमा काम सम्पन्न नगरे र्ापत नतनुव पने पूर्वननिावररत िनतपूनतव तर्ा 

समय अगारै् कायव सम्पन्न गरे र्ापत पाउने बोनस,  

(घ) प्रत्याभनूत सम्बन्िी बोलपरदाताको दावयत्र्, 

(ङ) बोलपरदाताले पूरा गनुवपने दावयत्र्,  

(ि) बोलपरदाताले प्रस्तावर्त खररद सम्झौतामा अन्य कुनै शतव र्प गरेको भए त्यस्तो शतव।   

(२) उपननयम (१) बमोक्षजम मूल्यािन गदाव बोलपर सम्बन्िी कागजातमा उक्षल्लक्षखत कुरा र 
बोलपरदाताले बोलपरमा उल्लेख गरेको कुरा जाँिी कुनै नभन्नता पाइएमा मूल्यािन सनमनतले 
सो नभन्नता समेत उल्लेख गनुव पनेछ। 

(३) मूल्यािन सनमनतले उपननयम (२) बमोक्षजमको नभन्नताको मूल्य कायम गदाव बोलपर सम्बन्िी 
कागजातमा उल्लेख भए बमोक्षजमको आिार र तररका बमोक्षजम गणना गरी कायम गनुव पनेछ।  

52. बोलपरको आनर्वक पिको मूल्यािनिः (१) ननयम 50 र 51 बमोक्षजम बोलपरको प्रावर्निक र 
व्यापाररक पिको मूल्यािन भएपनछ त्यस्तो बोलपरको आनर्वक पिको मूल्यािन गनुव पनेछ।   

(२) उपननयम (१) बमोक्षजम आनर्वक पिको मूल्यािन गदाव प्रावर्निक र व्यापाररक पिका कुराहरु 
मध्य े आर्श्यक कुराहरुको र आर्श्यकतानसुार देहायका कुरा समेतको बोलपर सम्बन्िी 
कागजातमा उल्लेख भएको आिार र तररका बमोक्षजम मूल्य ननिावरण गरी बोलपरको 
मूल्यांवकत रकम कायम गनुवपनेछिः–   

(क) आन्तररक ढुर्ानी खिव,  
(ख) प्रावर्निक वर्शेषता। 
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(३) उपननयम (२) को खण्र् (ख) बमोक्षजम प्रावर्निक वर्शेषताको मूल्यािन गदाव बोलपर सम्बन्िी 
कागजातमा उक्षल्लक्षखत खररद सम्बन्िी न्यूनतम दर, िमता र्ा प्रनतफल (आउटपूट) भन्दा र्ढी 
दर, िमता र्ा प्रनतफलको बोलपर पेश भएकोमा मूल्यािन सनमनतले न्यूनतम दर, िमता र्ा 
प्रनतफलको मार मूल्यािन गनुव  पनेछ। 

(४) बोलपर सम्बन्िी कागजातमा स्र्देशी मालसामान र स्र्ानीय ननमावण व्यर्सायीलाई प्रार्नमकता 
ददइने कुरा उल्लेख भएकोमा बोलपरको आनर्वक पि मूल्यािन गदाव मूल्यािन सनमनतले 
स्र्देशी मालसामान र्ा ननमावण व्यर्सायीलाई ददइने प्रार्नमकताको रकम गणना गरी त्यस्तो 
रकम वर्देशी बोलपरदाताको कबोल अिमा जोर्ी मूल्यांवकत अि कायम गनुव पनेछ। 

(५) मूल्यािन सनमनतले बोलपर मूल्यािन गदाव बोलपरदाताले नसफाररस गरेको जगेर्ा पाटवपूजावका 
सम्बन्िमा वर्िार गनुव हुँदैन।  

53. ननमावण कायवको बोलपरको वर्शेष मूल्यािनिः (१) ननमावण कायवको बोलपर मूल्यािन गदाव मूल्यािन 
सनमनतले ननयम 50, 51 र 52 मा उक्षल्लक्षखत कुराको अनतररि देहायका कुराको मूल्यािन 
गनुवपनेछिः–  

(क) ननमावण कायवको कायव योजना, कायवसम्पादन तानलका र पररिालन समय बोलपर सम्बन्िी 
कागजातमा उल्लेख भए अनसुारको भए र्ा नभएको,  

(ख) बोलपरदाताले नबल अफ क्र्ाक्षन्टटीमा संलग्न आइटमको लानग उल्लेख गरेको प्रनत 
एकाइ दर वर्श्वसनीय भए र्ा नभएको,  

(ग) कबोल अि देहायको कारणले असन्तनुलत भए र्ा नभएकोिः–  

(१) खररद सम्झौताको प्रारक्षम्भक िरणमा गनुवपने कामको आइटमको लानग 
बोलपरदाताले अस्र्ाभावर्क उच्ि दर उल्लेख गरेकोले, र्ा  

(२) बोलपरदाताले नबल अफ क्र्ाक्षन्टटीको कुनै आइटममा न्यून अनमुान भएको भनी 
वर्श्वास गरेको आइटमको लानग ननजले अस्र्ाभावर्क उच्ि दर उल्लेख गरेकोले।  

(घ) बोलपरदाताले पेश गरेको ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्र् (ढ३) 
बमोक्षजमको वर्र्रण अनरुूप सो ननमावण कायव सम्पन्न गनव सक्ने ननजको प्रावर्निक िमता 
भए र्ा नभएको।  

(२) उपननयम (१) को खण्र् (ग) बमोक्षजमको अर्स्र्ामा र्ा बोलपरदाताले सन्तोषजनक रुपमा 
काम सम्पन्न गनव नसक्न ेगरी न्यून कबोल अि उल्लेख गरेको र्ा ननमावण कायवको िेर र्ा 
प्रावर्निक स्पेनसवफकेशन गलत रुपमा बझुी र्ा नबझुी अस्र्ाभावर्क न्यून कबोल अि उल्लेख 
गरेको र्ा प्रारक्षम्भक िरणमा गररने ननमावण कायवको लानग बढी दरले उल्लेख गरेको (फ्रन्ट 
लोनर्ङ) छ, छैन भने्न कुरा मूल्यािन सनमनतले जाँि गनुव पनेछ। त्यसरी न्यून कबोल अि 
उल्लेख गरेको र्ा उपननयम (१) को खण्र् (ग) बमोक्षजमको अर्स्र्ामा मूल्यािन सनमनतले 
त्यस्तो बोलपरदातासँग दर वर्श्लषेण सवहतको स्पष्टीकरण माग गनुव पनेछ। 

(३) मूल्यािन सनमनतले उपननयम (२) बमोक्षजम मागेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक भएमा त्यस्तो 
बोलपरदातासँग ननजको कबोल अिको आि प्रनतशतले हनुे रकम बराबरको र्प कायवसम्पादन 
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जमानत नलई बोलपर स्र्ीकृत गने नसफाररस गनव र त्यस्तो स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा 
त्यस्तो बोलपर अस्र्ीकृत गनव सार्वजननक ननकायलाई नसफाररस गनव सक्नेछ। 

(४) उपननयम (३) बमोक्षजम नलइएको र्प कायवसम्पादन जमानत अक्षन्तम नबल भिुानी भएपनछ 
वफताव गनुव पनेछ।   

54. बोलपर मूल्यािन सम्बन्िी वर्शेष व्यर्स्र्ािः (१) मूल्यािन सनमनतले प्रस्तार् मलु्यािन गदाव एकल र्ा 
संयिु उपिममा प्रस्तार् पेश गने कुनै बोलपरदाता, नसलबन्दी दरभाउपरदाता, प्रस्तार्दाता, 
परामशवदाता, सेर्ा प्रदायक, आपूनतवकताव, ननमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यक्षि, फमव, संस्र्ा र्ा 
कम्पनीका सञ्चालक उपर भ्रष्टािारको कसूरमा मदु्दा दायर भए नभएको सम्बन्िमा यवकन गरी त्यस्तो 
मदु्दा दायर भएको देक्षखएमा मूल्यािन सनमनतले सम्बक्षन्ित मन्रालयमा पेश गनुवपनेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोक्षजम मूल्यािन सनमनतबाट लेखी आएमा सम्बक्षन्ित मन्रालयले आफ्नो राय 
सवहतको प्रस्तार् तयार गरी प्रदेश सरकार समि लेखी पिाउन ुपनेछ। 

(३) उपननयम (२) बमोक्षजम राय सवहतको प्रस्तार् प्राप्त हनु आएमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो 
बोलपरदाता नसलबन्दी दरभाउपरदाता, प्रस्तार्दाता, परामशवदाता, सेर्ा प्रदायक, आपूनतवकताव, 
ननमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यक्षि, फमव, संस्र्ा र्ा कम्पनीका सञ्चालकले एकल र्ा संयिु 
उपिमबाट पेश गरेको प्रस्तार्लाई मूल्यािन गररसक्न ु पने अर्निनभर मूल्यािन प्रवियामा 
समार्शे नगनव ननदेशन ददन सक्नेछ। 

(४) उपननयम (३) बमोक्षजम ननदेशन भई आएमा सनमनतले त्यस्तो प्रस्तार्लाई मूल्यािन प्रवियाबाट 
हटाई बाँकी प्रस्तार् मूल्यािन गनुव पनेछ। 

55. प्रनतर्देन पेश गनुव पनेिः मूल्यािन सनमनतले ननयम 48, 49, 50, 51, 52 र 53 बमोक्षजम गरेको 
परीिण तर्ा मूल्यािनको वर्स्ततृ वर्श्लषेण र देहायका कुरा खलुाई सोको प्रनतर्ेदन तयार गरी 
सार्वजननक ननकायमा पेश गनुवपनेछिः–  

(क) बोलपरदाताको नाम र िेगाना,  
(ख) बोलपरदाताको कुल कबोल रकम र मरुा,  
(ग) ऐनको दफा २३ को उपदफा (८) र (९) बमोक्षजम रटुी सच्याइएको भए त्यस्तो रटुी 

सच्याई कायम भएको कुल कबोल रकम र मरुा,  
(घ) बोलपरदाताले कुनै छुट ददन प्रस्तार् गररएको कुरा आनर्वक प्रस्तार् खोलेको मिुलु्कामा 

उल्लेख भएको भए मूल्यािन सनमनतले त्यसरी छुट ददन प्रस्तार् गररएको रकम समायोजन 
गरेको कुरा,  

(ङ) ऐनको दफा १३ उपदफा (२) को खण्र् (ि) बमोक्षजम बोलपर तलुना गनव प्रयोग 
भएको मरुा र उक्षल्लक्षखत नमनतको वर्ननमय दरको आिारमा कायम भएको रकम,  

(ि) ऐनको दफा २३ को उपदफा (२), (३), (४) र (६) बमोक्षजम परीिण गदाव पाइएका 
आिारहरु,  

(छ) ऐनको दफा २५ को उपदफा (८) बमोक्षजम न्यूनतम मूल्यावित सारभतू रुपमा 
प्रभार्ग्राही बोलपरको मूल्यािनको आिार र तररका।  
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56. बोलपर स्र्ीकृत गने अनिकारीिः (१) देहायको रकमको बोलपर स्र्ीकृत गने अनिकार देहायका 
अनिकारीलाई   हनुेछिः–  

(क) तीन करोर् रूपैयाँसम्मको राजपरावित ततृीय शे्रणी/अनिकृतस्तर सातौं/आिौंको 
कायावलय प्रमखु,  

(ख) सात करोर् रूपैयासँम्मको राजपरावित दद्वतीय शे्रणी/अनिकृतस्तर नर्ौं/दशौंको कायावलय 
प्रमखु,  

(ग) सात करोर् रूपैयाँभन्दा बढीको वर्भागीय प्रमखु।  

(२) कुनै सार्वजननक ननकायको प्रमखुले उपननयम (१) बमोक्षजम बोलपर आफैँ ले स्र्ीकृत गनव 
ननमल्ने भएमा एक तह मानर्को अनिकारीबाट स्र्ीकृत गराउन ुपनेछ। 

57. मालसामानको नमूनािः (१) बोलपर मूल्यािन हुँदा असफल भएको बोलपरदाताले आफूले पेश गरेको 
मालसामानको नमूना वफताव नलन सम्बक्षन्ित सार्वजननक ननकाय समि खररद सम्झौता भएको सात 
ददननभर नलक्षखत रुपमा अनरुोि गनव सक्नेछ।   

(२) उपननयम (१) बमोक्षजम अनरुोि भएकोमा त्यस्तो मालसामानको नमूना परीिणमा नष्ट नभएको 
भए ढुर्ानी गने र प्याकेक्षजङ गने लगायतका सम्पूणव खिव बोलपरदाताले नै व्यहोने गरी त्यस्तो 
नमूना सार्वजननक ननकायले ननजलाई वफताव गनुव पनेछ।   

(३) स्र्ीकृत बोलपरको बोलपरदाताले पेश गरेको मालसामानको नमूनाको आपूनतव गररन े
मालसामानसगँ तलुना गने प्रयोजनको लानग सार्वजननक ननकायले बोलपर मूल्यािन सनमनतबाट 
प्रमाक्षणत गराई सरुक्षित राख्न ुपनेछ। 

58. भेररएसन आदेशिः (१) खररद सम्झौता गदावको बखत पूर्ावनमुान गनव नसवकएको पररक्षस्र्नत सो 
सम्झौता कायावन्र्यनको िममा नसजवना भएमा सो को स्पष्ट कारण खलुाई देहाय बमोक्षजमको 
अनिकारीले देहाय बमोक्षजमको भेररएसन आदेश जारी गनव सक्नेछिः- 

(क) पाँि प्रनतशतसम्मको भेररएसन सम्बन्िी सार्वजननक ननकायको राजपरावित दद्वतीय शे्रणी/ 
अनिकृतस्तर नर्ौं/दशौं र्ा सो सरहको प्रमखुले,  

(ख) दश प्रनतशतसम्मको भेररएसन सम्बन्िी सार्वजननक ननकायको राजपरावित प्रर्म शे्रणी र्ा 
सो सरहको प्रमखुले, 

(ग) पन्र प्रनतशतसम्मको भेररएसन सम्बक्षन्ित मन्रालयको सक्षिर्ले, 
(घ) पन्र प्रनतशत भन्दा मानर्को भेररएसन ननयम २ खण्र् (छ) को उपखण्र् (1) 

बमोक्षजमको सार्वजननक ननकायको हकमा प्रदेश मक्षन्रपररषद् ले,  

(ङ) ननयम २ को खण्र् (छ) को उपखण्र् (2) बमोक्षजमको सार्वजननक ननकायको हकमा 
पन्र प्रनतशत देक्षख मानर्को भेररएसन सो ननकायको सर्ोच्ि कायवकारी ननकायले। 

(२) उपननयम (१) को खण्र् (घ) बमोक्षजम भेररएसन आदेश जारी गदाव ननयम २ को खण्र् (छ) 
को उपखण्र् (1) बमोक्षजमको सार्वजननक ननकायको हकमा सम्र्क्षन्ित मन्रालयले 
वर्शेषिहरुको समूह गिन गरी सो समूहमाफव त आर्श्यक जािँबझु गराई प्राप्त नसफाररस सवहत 
सम्बक्षन्ित मन्रालयको प्रस्तार्मा प्रदेश मक्षन्रपररषद् ले र ननयम २ को खण्र् (छ) को उपखण्र् 
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(2) बमोक्षजमको सार्वजननक ननकायको हकमा सो ननकायको सबोच्ि कायवकारी ननकायले 
वर्शेषिहरुको समूह गिन गरी सो समूह माफव त आर्श्यक जाँिबझु गराई प्राप्त नसफाररसको 
आिारमा मार भेररएसन आदेश जारी गनव सक्नछे।  

(3) उपननयम (१) को खण्र् (क) र (ख) मा जनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापनन लागत अनमुान 
स्र्ीकृत गने अनिकारी भन्दा तल्लो तहको अनिकारीले भेररएसन आदेश जारी गनव सक्ने छैन। 

(४) उपननयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापनन सािी लाख रुपैंयासम्मको खररद कायवको 
पन्र प्रनतशत भन्दा मानर्को भेररएसन आदेश सम्बक्षन्ित मन्रालयको सक्षिर्ले जारी गनव 
सक्नेछ। 

59. सोझै बातावबाट खररद गनव सक्नेिः (१) सार्वजननक ननकायलाई उपयोगी र आर्श्यक पने तानलम, 
गोष्ठी र सेनमनार जस्ता वर्षयमा मार सेर्ा नलन ु परेमा पाँि लाख रुपैयाँसम्मको परामशव सेर्ामा 
सार्वजननक ननकायको प्रमखु आफैं ले र सोभन्दा मानर् बीस लाख रुपैयाँसम्मको हकमा एक तह 
मानर्को अनिकारीको स्र्ीकृनत नलई प्रिनलत सार्वजननक खररद ऐनको प्रनतकूल नहनुे गरी सोझै 
र्ातावबाट खररद गनव सवकनछे। 

(२) उपननयम (१) बमोक्षजमको कायवको लानग एक तह मानर्को अनिकारीको स्र्ीकृनत नलई बीस 
लाख रुपैयाँसम्मको परामशव सेर्ा खररद गनुवपने अर्स्र्ामा कम्तीमा तीनर्टा प्रस्तार् प्राप्त गरी 
सबैभन्दा उपयोगी र कम मूल्य प्रस्तार् गनेसँग गणुस्तर र मूल्यलाई समते एकीन गनव सोझै 
र्ाताव गरी खररद गनुव पनेछ।  

60. सहयोग नलन सक्नेिः सार्वजननक खररद वर्र्रण तयार भएपनछ खररदको ननणवय गने अनिकारीले यसको 
गणुस्तर र मूल्यमा आश्वस्त हनु आर्श्यक प्रशासकीय प्रावर्निक सहयोग नलनका लानग ननष्पि 
वर्िबाट अध्ययन गराउन सक्नेछ ।  

61. भिुानी सम्बन्िी व्यर्स्र्ािः ननमावण व्यर्सायी र्ा परामशवदाताले गरेको कामको दोस्रो रननङ नबल देक्षख 
भिुानी माग गदाव सो भन्दा अक्षघ सम्पन्न गरेका काममा खवटएका श्रनमकहरुको पाररश्रनमक भिुानी 
गरेको प्रमाण पेश गनुवपनेछ । 

62. खररद कायवको अनगुमनिः यस ननयमार्ली बमोक्षजम सर्वजननक ननकायबाट भएको खररद सम्बन्िी 
कायवको अनगुमन गने अनिकार मखु्यमन्री तर्ा मक्षन्रपररषद् को कायावलय र प्रिनलत संघीय काननु 
बमोक्षजम स्र्ापना भएको सार्वजननक खररद अनगुमन कायावलयलाई हनुेछ। 

63. अनिकार प्रत्यायोजनिः यस ननयमार्लीमा व्यर्स्र्ा भए बमोक्षजम प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अनिकारमध्य े
कुनै अनिकार आफू मनुीको कुन ै अनिकारीले प्रयोग गने गरी प्रदेश सरकारले प्रत्यायोजन गनव 
सक्नेछ। 

64. बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेिः यस ननयमार्ली बमोक्षजम खररद कायव गदाव कुनै बािा अड्काउ परेमा 
प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूिना प्रकाशन गरी आर्श्यक आदेश र्ा ननदेशन जारी गरी त्यस्तो 
बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 
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65. यसै ननयमार्ली बमोक्षजम हनुेिः यस ननयमार्लीमा उल्लेख गररएका वर्षयमा यसै ननयमार्ली बमोक्षजम 
र अन्य वर्षयमा प्रिनलत काननु बमोक्षजम हनुेछ। 

66. खारेजी र बिाउिः (1) प्रदेश सार्वजननक खररद अन्तररम कायववर्नि, 2075 लाई खारेज गररएको 
छ।  

(२) उपननयम (1) बमोक्षजम खारेज गररएको कायववर्नि अन्तगवत भए गरेका काम कारर्ाही यसै 
ननयमार्ली बमोक्षजम भए गरेको मानननछे। 
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अनसूुिी-१ 

(ननयम 5को उपननयम (७)सँग सम्बक्षन्ित) 

ननमावण कायवको लागत अनमुानको ढाँिा 

(क) आइटमको दररेट ननकाल्ने तररकािः 
श्रनमकहरुको खिविः.....................................................................................(क) 
ननमावण सामग्रीको खिविः................................................................................(ख) 

याक्षन्रक उपकरणको भार्ा (तैल्य पदार्व सवहत):.................................................(ग) 
आइटमको दररेट (क+ख+ग) = (घ) 
बोलपरदाताको ओभरहेर् (घ को १५ प्रनतशत) = 0.15 × (घ) 
जम्मा दररेट (ङ) = १.15 × (घ) 

(ख) लागत अनमुान ननकाल्न ेतररकािः 

ि.सं. आइटम एकाई 
आइटमको 
जम्मा दररेट 

आइटमको 
जम्मा पररमाण 

आइटमको जम्मा 
खिव 

१ 

२ 

३ 

....... 

आइटम (१) 
आइटम (२) 
आइटम (३) 
इत्यादी 

 (ि) 
(छ) 
(ज) 
 

(ट) 
(ि) 
(र्) 

(ि) × (ट) 
(छ) × (ि) 
(ज) × (र्) 

 

 

जोर् (र्) = (ि × ट + छ × ि + ज × र् + .....................) 
र्कव  िाटव स्टाफ खिव – (र्) को २ प्रनतशत = 0.020 × (र्) 
सानानतना अन्य खिव – (र्) को २ प्रनतशत = 0.020 × (र्) 
जम्मा लागत इवष्टमेट अि (त) = 1.04 × (र्) 

रष्टव्यिः 
(क) बोलपरको अिलाई तलुना गदाव लागत अनमुान अि (र्) लाई माननन ुपछव। 

(ख) उपयुवि अनसुार लागत अनमुान तयार गररसकेपनछ आयोजना/कायविमको बजेट 
व्यर्स्र्ापनको लानग आर्श्यकता अनसुार लागत अनमुानमा मूल्य समायोजन कक्षन्टन्जेन्सी 
बापत दश प्रनतशत र वफक्षजकल कक्षन्टन्जने्सी बापत दश प्रनतशतले आयोजना/कायविमको 
जम्मा लागतमा र्प गनुव पनेछ। 

(ग) र्कव  िाजव, स्टाफ खिव, सानानतना अन्य खिव र वफक्षजकल कक्षन्टन्जने्सी खिव गने सन्दभवमा 
सम्बक्षन्ित मन्रालय र्ा केक्षन्रय ननकायबाट कायववर्नि स्र्ीकृत गराई गनुव पनेछ। 

(घ) आयोजना/कायविमको लागत अनमुान स्र्ीकृत र खररद वर्नि छनौट गने प्रयोजनका लानग 
जोर् (र्) मा मूल्य अनभर्ृवद्ध कर र वर्नभन्न कक्षन्टन्जने्सीहरु जोर्ी हनु आउने कूल लागत 
अनमुानलाई मानननेछ। 
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अनसूुिी-२ 

(ननयम 7 को उपननयम (४) सँग सम्बक्षन्ित) 

परमशव सेर्ाको लागत अनमुानको ढाँिा 

सेर्ा खिव शीषवक 

(क)  

एकाई 

(ख) 

शीषवकको 
प्रनत 
इकाई 
दर (ग) 

शीषवकको 
जम्मा 
पररमाण 
(घ) 

शीषवकको जम्मा लागत (घ) 

शीषवक (१) 
जनशक्षिको पाररश्रनमक (ङ१) 
 

शीषवक (२) 
भ्रमण, बसोबास, मालसामान र् उपकरण 
र्ा सेर्ा लगायतका सोिभनाव हनुे खिव 
(ङ२) 
 

शीषवक (ङ) 
तालीम, गोष्ठी, कागजात छपाई र्ा 
अनरु्ाद लगायतका अन्य फुटकर खिव 
(ङ3) 

   ङ१ = (ग×घ) 

 

ङ२ = (ग×घ) 

 

 

ङ3 = (ग×घ) 

जम्मा लागत अनमुान (ि)    (ि) = (ङ१)+( ङ२)+(ङ३) 

कायावलयको व्यर्स्र्ापन खिव  
(िार प्रनतशत)(छ) 

   (छ) = (ि × 0.04) 

कूल लागत अनमुान अि (ज)    (ज) = (ि+छ) 

 

रष्टव्यिः 
(क) बोलपरको तलुनाको लानग जम्मा लागत अनमुान अि (ि) हनुेछ। 

(ख) पाररश्रनमक खिव (ङ१), सोिभनाव हनु ेखिव (ङ2) र अन्य फुटकर खिव (ङ३) को वर्स्ततृ 
वर्र्रण तयार गरी यस लागत अनमुान फारमको सार्मा राखी प्रस्ततु गनुव पनेछ। 

(ग) उपयुवि अनसुार लागत अनमुान तयार गरी सकेपनछ बजेट व्यर्स्र्ापनकर् लानग आर्श्यकता 
अनसुार जम्मा लागत अनमुानमा मूल्य समायोजन कक्षन्टन्जेन्सी बापत दश प्रनतशतले, वर्नभन्न 
कर र्ापत दश प्रनतशतले र मूल्य अनभर्ृवद्ध कर रकम समेत र्प गरी कूल लागत अनमुान 
अि कायम गनुव पनेछ। 

(घ) परामशव सेर्ाको लागत अनमुान स्र्ीकृत र खररद वर्नि छनौट गने प्रयोजनका लानग जोर् (ि) 
मा मूल्य अनभर्ृवद्ध कर र वर्नभन्न कक्षन्टन्जने्सीहरु तर्ा कायावलयको व्यर्स्र्ापन खिव जोर्ी हनु 
आउने कुल लागत अनमुानलाई मानननेछ। 

(ङ) कायावलय व्यर्स्र्ापन खिव गने सम्बन्िमा सम्बक्षन्ित मन्रालयबाट कायववर्नि स्र्ीकृत गराई सो 
अनसुार खिव गनुव पनेछ। 
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अनसूुिी-३ 

(ननयम 11को उपननयम (3) को खण्र् (ि)सँग सम्बक्षन्ित) 

प्रदेश सरकार 

............................. मन्रालय 

........................... कायावलय 

प्रनततपर अनभलेख खाता 
खाता पाना नं. 

 

 

िढाउनकेो नाम र्रिः-      प्रमाक्षणत गनेको नाम र्रिः- 

सहीिः-        सहीिः- 

नमनतिः-        नमनतिः- 

नस.नं. प्रनततपर खोनलने 
फमवको नाम 

प्रनतत पर 
नं. र 
नमनत 

रकम वर्षय अर्नि प्रनततपर 
खोलेको 

बैंकको नाम 
र िेगाना 

बन्द हनुे 
नमनत 

म्याद र्प 
गरेको 
नमनत 

बन्द 
भएको 
नमनत 

पेश्की 
खाता पाना 

नं. 

समान उत्पत्ती भएको कैवफयत 

देश  उत्पादन 
भएको नमनत 
र मोरे्ल 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

             


