
 
 
 
 
 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 
 फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ५) हेटौंडा, भकवानऩयु, जेठ 2० गते, २०७८ सार (सङ्ख्मा 6 

बाग 2 
प्रदेश सयकाय 

भु् मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद् को कामाारम 

फागभती प्रदेश, हेटौंडाको 
सूचना 

प्रदेश सावाजननक खरयद (तेस्रो सॊशोधन) ननमभावरी, २०७८                  

प्रदेश सावाजननक खरयद ननमभावरी, २०७६ राई सॊशोधन गना वाञ्छनीम 
बएकोरे, 

सावाजननक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ७४ को उऩदपा (३) 
रे ददएको अनधकाय प्रमोग गयी प्रदेश सयकायरे देहामका ननमभहरु 
फनाएको छ । 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मी ननमभहरुको नाभ "प्रदेश 
सावाजननक खरयद (तेस्रो सॊशोधन) ननमभावरी, २०७८"  यहेको 
छ। 
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(२) मो ननमभावरी तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ। 

२. प्रदेश सावाजननक खरयद ननमभावरी, २०७६ को ननमभ २ भा 
सॊशोधनः प्रदेश सावाजननक खरयद ननमभावरी, २०७६ (मस ऩनछ 
भूर ननमभावरी बननएको) को ननमभ २ को खण्ड (ग) भा यहेको 
"प्रदेश नॊ. ३" बने्न शब्दहरुको को सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न 
शब्दहरु याशखएको छ।  

३. भूर ननमभावरीको ननमभ २४ भा सॊशोधनः भूर ननमभावरीको 
ननमभ २४ को उऩननमभ (१) भा यहेको "भूल्माङ्कन कामा शरुु 
गयेको" बने्न शब्दहरुको सट्टा "प्रस्ताव खोरेको" बने्न शब्दहरु 
याशखएको छ। 

४. भूर ननमभावरीको ननमभ ५३ भा सॊशोधनः भूर ननमभावरीको 
ननमभ ५३ को उऩननमभ (४) ऩनछ देहामका उऩननमभ (५), 
(६), (७), (८), (९), (१०) य (११) थपऩएका छन ्:- 

  "(५) भूल्माङ्कन सनभनतरे ऐनको दपा २५ फभोशजभ 
फोरऩत्र भूल्माङ्कन गदाा फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजातभा उल्रेख बए 
फभोशजभ कुनै सावाजननक ननकाम वा आमोजनाभा प्रमोगभा यहेको 
फोरऩत्रदाताको आनथाक तथा प्रापवनधक ऺभता ्मस्तो ननकाम वा 
आमोजनाराई आवश्मक ऩने हदसम्भ ्मस्तो फोरऩत्रदाताको 
आनथाक तथा प्रापवनधक ऺभता थऩ कामाको रानग गणना हनु े
छैन। 

  (६) उऩननमभ (५) को प्रमोजनको रानग कुनै सावाजननक 
ननकाम वा आमोजनाभा प्रमोगभा यहेको फोरऩत्रदाताको आनथाक 
तथा प्रापवनधक ऺभता भध्मे ्मस्तो सावाजननक ननकाम वा 
आमोजनाराई आवश्मक ऩने हदसम्भको पववयण सो ननकाम वा 
आमोजनाफाट नरई फोरऩत्रदातारे फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजात साथ 
ऩेश गनुा ऩनेछ। 
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  (७) फोरऩत्रदातारे आपूरे गयेको अनधकतभ कायोफाय 
बएका कुनै तीन आनथाक वषाको ननभााण कामाको वापषाक कायोफाय 
यकभको औषत वापषाक कायोफाय (टना भबय) यकभको फढीभा 
सात गणुारे हनु आउने यकभसम्भको भात्र फोरऩत्र नरन सक्न े
कुयाराई फोरऩत्रदाताको मोग्मता य भूल्माङ्कनको आधायको रुऩभा 
नरन ु ऩनेछ।मसयी तीन आनथाक वषाको वापषाक कायोफाय गणना 
गदाा त्कार अशघको दश आनथाक वषानबत्रफाट गणना गनुा ऩनेछ। 

  (८) उऩननमभ (७) फभोशजभ वापषाक कायोफाय यकभको 
सात गणुारे हनु आउने यकभ गणना गदाा फोरऩत्रदाताको चार ु
ठेक्काको रानग वापषाक दापम्व यकभ घटाएय भात्र मपकन गनुा 
ऩनेछ। 

  (९) मस ननमभको प्रमोजनका रानग फोरऩत्रदातारे 
आनथाक तथा प्रापवनधक ऺभता सम्फन्त्धभा स्वमॊ घोषणा गयी 
फोरऩत्र सम्फन्त्धी कागजात साथ पववयण ऩेश गनुा ऩनेछ।मसयी 
ऩेश बएका पववयण झटु् ठा ठहयेभा ननजरे ऩेश गयेको फोरऩत्रराई 
भूल्माङ्कन प्रपिमाफाट हटाई प्रचनरत कानून फभोशजभ कायफाही 
गरयनेछ। 

(१०) उऩननमभ (९) फभोशजभ फोरऩत्रदातारे आनथाक 
ऺभता सम्फन्त्धभा स्वमॊ घोषणा गयी कागजात तथा पववयण ऩेश 
गदाा ननजको आनथाक ऺभतासॉग सम्फशन्त्धत नगद प्रवाहको व्मवस्था 
गना सक्ने तयर सम्ऩशि, कजाा सपुवधा य अन्त्म पविीम स्रोत सभेत 
खरुाउन ुऩनेछ । 

(११) मस ननमभको प्रमोजनका रानग फोरऩत्रदाताको 
ऩनछल्रो आनथाक वषाको वासरातभा खदु दापम्व बन्त्दा सम्ऩशि 
फढी बएको हनु ुऩनेछ ।" 
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५. भूर ननमभावरीको ननमभ ५४ भा सॊशोधन: भूर ननमभावरीको 
ननमभ ५४ को सट्टा देहामको ननमभ ५४ याशखएको छ :-  

           "५४. भूल्माङ्कन सम्फन्त्धी पवशषे व्मवस्था: (१) भूल्माङ्कन 
सनभनतरे प्रस्ताव भूल्माङ्कन गदाा एकर वा सॊमकु्त 
उऩिभभा प्रस्ताव ऩेश गने कुनै फोरऩत्रदाता, नसरफन्त्दी 
दयबाउऩत्रदाता, प्रस्तावदाता, ऩयाभशादाता, सेवा प्रदामक, 
आऩूनताकताा, ननभााण व्मवसामी वा अन्त्म व्मशक्त, पभा, 
सॊस्था वा कम्ऩनीका सञ्चारक उऩय भ्रष्टाचायको कसूयभा 
भदु्दा दामय बए नबएको सम्फन्त्धभा मपकन गयी ्मस्तो 
भदु्दा दामय बएको देशखएभा सम्फशन्त्धत ननकाम भापा त 
प्रदेश सयकाय सभऺ रेखी ऩठाउन ुऩनेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ रेखी आएभा प्रदेश 
सयकायरे ्मस्तो फोरऩत्रदाता, नसरफन्त्दी दयबाउऩत्रदाता, 
प्रस्तावदाता, ऩयाभशादाता, सेवा प्रदामक, आऩूनताकताा, 
ननभााण व्मवसामी वा अन्त्म व्मशक्त, पभा, सॊस्था वा 
कम्ऩनीका सञ्चारकरे एकर वा सॊमकु्त उऩिभफाट ऩेश 
गयेको प्रस्तावराई भूल्माङ्कन गयी सक्न ु ऩने अवनधनबत्र 
भूल्माङ्कन प्रपिमाभा सभावेश नगना ननदेशन ददन 
सक्नेछ। 

(३) उऩननमभ (२) फभोशजभ ननदेशन बई आएभा 
भूल्माङ्कन सनभनतरे ्मस्तो प्रस्तावराई भूल्माङ्कन 
प्रपिमाफाट हटाई फाॉकी प्रस्ताव भूल्माङ्कन गनुा ऩनेछ।" 

 

आऻारे, 
यानधका अमाार 

प्रदेश सयकायको सशचव 

 

 

आन्त्तरयक भानभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुित। 

भूल्म रु.५।- 
 


