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ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको सूचना 
 

सावर्जिनक खिरद (चौथो संशोधन) िनयमावली, २०७३ 
सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ लाई संशोधन गनर् वाञ्छनीय 
भएकोले,  
सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा ७४ ले िदएको अिधकार 

ूयोग गरी नपेाल सरकारले देहायका िनयमह  बनाएको छ ।  
१.  संिक्ष  नाम र ूारम्भ: (१) यी िनयमह को नाम "सावर्जिनक 

खिरद (चौथो संशोधन) िनयमावली, २०७३" रहेको छ ।  
(२) यो िनयमावली तु न्त ूारम्भ हनुेछ ।  

२.  सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम २ मा संशोधन: 
सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ (यसपिछ "मूल िनयमावली" 
भिनएको) को िनयम २ को खण्ड (न) पिछ देहायका खण्ड (प), 
(फ), (ब),(भ) र (म) थिपएका छन:्-   
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"(प)  "औषिधजन्य मालसामान" भन् नाले औषिध, खोप 
वा भ्यािक्सन, िसिरन्ज,रगत राख् न े झोला, 
ूयोगशालामा उपयोग हनुे रसायन (िरएजेन्ट), 
पिरवार िनयोजनका हम नले उत्पादन वा रोगको 
िनदान तथा उपचारको लािग ूयोग हनु ेःवाःथ्य 
सम्बन्धी उपकरण सम्झन ुपछर् । 

(फ)  "िव तुीय बोलपऽ" भ ाले िव तुीय खिरद 
ूणालीको उपयोग गरी बोलपऽदाताले पेश 
गरेको बोलपऽ सम्झन ुपछर् । 

(ब) "िव तुीय खिरद ूणाली" भ ाले सावर्जिनक 
खिरद अनगुमन कायार्लयले िनयम १४६ 
बमोिजम िव तुीय स ार माध्यमको ूयोग गरी 
ःथापना,  स ालन र व्यवःथापन गरेको खिरद 
ूणाली सम्झन ुपछर् । 

(भ)  "िव तुीय स ार माध्यम" भ ाले सावर्जिनक 
खिरद अनगुमन कायार्लयले िव तुीय खिरद 
ूणाली ःथापना,  स ालन र व्यवःथापन गनर् 
उपयोगमा ल्याएको िव तुीय स ार ूिविध, प ित 
वा माध्यम सम्झन ुपछर् । 

(म)  "सरकारी कोष" भ ाले सङ् घीय सि त कोष, 
ूदेश सि त कोष वा ःथानीय सि त कोष 
सम्झन ु पछर् र सो शब्दले ूचिलत कानून 
बमोिजम ःथापना भएका अन्य सरकारी कोषलाई 
समेत जनाउँछ।" 

३. मूल िनयमावलीको िनयम ३ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको िनयम 
३ को खण्ड (ञ) मा रहेका "साठी लाख" भ े शब्दह को स ा 
"दईु करोड" भ े शब्दह  रािखएका छन ्। 

४. मूल िनयमावलीमा िनयम ५क. थप: मूल िनयमावलीको िनयम ५ 
पिछ देहायको िनयम ५क. थिपएको छ:- 
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"५क. मालसामान,  िनमार्ण कायर् र सेवाको िववरण ःवीकृत गनुर् 
पन:(१) सावर्जिनक िनकायको ूमखुले कुनै मालसामान, 
िनमार्ण कायर् वा सेवा खिरद गनुर् अिघ ऐनको दफा ४ 
बमोिजमको ःपेिसिफकेशन, योजना, नक्शा,  िडजाइन,  िवशेष 
आवँयकता वा अन्य िववरण तयार गनुर् वा गराउन ु 
पनछ । 

(२) उपिनयम (१) बमोिजम तयार भएको 
िववरण िनयम १४ बमोिजमको अिधकारीबाट ःवीकृत हनु ु
पनछ।  

(३) उपिनयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भएतापिन सु ङमागर्,  रेलमागर्,  रज्जमुागर्,  केबलकारमागर् र 
िवशेष ूकृितका सडकमागर् जःता जिटल र िवशेष 
ूकृितका संरचनाको ःपेिसिफकेशन,  योजना,  नक्शा, 
िडजाइन,   िवशेष आवँयकता वा अन्य िववरणह  
िवभागीय ूमखुबाट ःवीकृत गराउन ुपनछ । 

(४) उपिनयम (१) बमोिजम तयार गिरएको 
िववरण देहायका कुनै अवःथामा संशोधन गनर् सिकनेछ:- 

(क)   िववरण तयार गदार्का बखत 
पूवार्नमुान गनर् नसिकने 
भौगिभर्क पले जिटल 
ूकृितको िनमार्ण कायर् भएमा,  

(ख)  िववरण तयार गिरसकेपिछ 
ूाकृितक ूकोपजन्य पिरिःथित 
िसजर्ना भएमा, 

(ग)  िवभागीय नम्सर् पिरवतर्न 
भएमा,  

(घ)   िनमार्ण कायर् स ालन गन पूवर् 
िनधार्िरत ूिविधवा पि ित 
पिरवतर्न भएमा, 
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(ङ)   िवशेष र जिटल ूकृितको 
संरचना भई सोको 
कायार्न्वयनमा किठनाइ 
उत्प  भएमा ।  

(५) उपिनयम (१) बमोिजम तयार भएको 
िववरण उपिनयम (४) मा उिल्लिखत  अवःथामा संशोधन 
गनुर् परेकोमा बाहेक ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) 
बमोिजम कानूनी कारबाहीको लािग लेखी पठाउने कतर्व्य 
सावर्जिनक िनकायको ूमखुको र िनज ःवयम् ले 
उपिनयम(१) बमोिजमको िववरण ःवीकृत गरेको रहेछ 
भने एक तह मािथको अिधकारीको हनुेछ।" 

५.  मूल िनयमावलीको िनयम ९ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको िनयम 
९ को उपिनयम (२) पिछ देहायको उपिनयम (३) थिपएको छ:‐ 

"(३) सावर्जिनक िनकायले उपिनयम (१) बमोिजम 
लागत अनमुान तयार गदार् िनयम ५क. बमोिजमको िववरण 
समेतको आधार िलन ुपनछ ।" 

६.  मूल िनयमावलीको िनयम १२ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम १२ को उपिनयम (३) पिछ देहायको उपिनयम (४) 
थिपएको छ:‐ 

"(४) परामशर् सेवा र अन्य सेवाको लागत अनमुान 
अनसुचुी-१क. को ढाँचामा तयार गनुर् पनछ ।" 

७. मूल िनयमावलीको िनयम १४ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम १४ को,‐ 
(१)उपिनयम (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) को स ा 

देहायका खण्ड (क), (ख), (ग)र (घ) रािखएका छन:्‐ 
"(क) एक करोड पैयाँसम्मको लागत अनमुान 

राजपऽाि त ततृीय ौेणीको कायार्लय ूमखुबाट, 
(ख) पाँच करोड पैयाँसम्मको लागत अनमुान 

राजपऽाि त ि तीय ौेणीको कायार्लय ूमखुबाट, 
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(ग) दश करोड पैयाँसम्मको लागत अनमुान 
राजपऽाि त ूथम ौेणीको कायार्लय ूमखुबाट, 

(घ) दश करोड पैयाँभन्दा बढी रकमको लागत 
अनमुान िवभागीय ूमखुबाट।" 

(२) उपिनयम (२) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) को स ा 
देहायका खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) रािखएका छन:्‐ 
"(क)  दशलाख पैयासँम्मको लागत अनमुान राजपऽाि त 

ततृीय ौेणीको कायार्लय ूमखुबाट, 
(ख) पच्चीसलाख पैयाँसम्मको लागत अनमुान 

राजपऽाि त ि तीय ौेणीको कायार्लय ूमखुबाट, 
(ग) पचास लाख पैयाँसम्मको लागत अनमुान 

राजपऽाि त ूथम ौेणीको कायार्लय ूमखुबाट, र 
(घ)  पचासलाख पैयाँभन्दा बढी रकमको लागत 

अनमुान िवभागीय ूमखुबाट।" 
(३) उपिनयम (३) मा रहेको "भएमा" भ  ेशब्द पिछ" वा िनयम 

५क. बमोिजमको िववरण ःवीकृत गन तथा उपिनयम (१) र 
(२) बमोिजम लागत अनमुान ःवीकृत गन एकै तहको 
अिधकार ूा  अिधकारी भएमा" भ  े शब्दह  थिपएका  
छन ्। 

८. मूल िनयमावलीको िनयम १६ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम १६ को स ा देहायको िनयम १६ रािखएको छ:‐ 
"१६.  खिरद महाशाखा,  शाखा वा इकाईको काम: (१) 

सावर्जिनक िनकायले खिरद सम्बन्धी कायर्बोझ र कायर् 
ूकृितको आधारमा आवँयकता अनसुार छु ै खिरद 
महाशाखा, शाखा वा इकाईको ःथापना गनुर् पनछ । 

(२) उपिनयम (१) बमोिजमको खिरद 
महाशाखा, शाखा वा इकाईको ःथापना गदार् त्यःता 
महाशाखा, शाखा वा इकाईको ूमखुको िजम्मेवारी वहन 
गन गरी खिरद अिधकारी तोक्न ुपनछ । 
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(३) उपिनयम (२) बमोिजमको खिरद 
अिधकारीले ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) मा 
उिल्लिखत कामको अितिरक्त देहाय बमोिजमको 
कायर्सम्पादन गनुर् पनछ:‐ 

(क)  खिरद गु योजना र वािषर्क 
खिरद योजना तयार गरी 
अ ाविधक राख् ने, 

(ख)  खिरद कारबाहीसँग सम्बिन्धत 
काममा समन्वय गन, 

(ग) खिरद माग स लन गरी 
ःवीकृितको लािग अिधकार 
ूा  अिधकारी समक्ष पेश 
गन, 

(घ) बोलपऽ वा ूःताव खोल्न े
सिमितको संयोजक भई कायर् 
गन, 

(ङ)  िनयम १४९ बमोिजम खिरद 
कारबाहीको अिभलेख राख् न,े र 

(च) म्याद थप,  कायर् सम्पादन 
जमानत र अनसूुची-२ 
बमोिजमको ूिततपऽको 
अिभलेख राख्न े।" 

९. मूल िनयमावलीको िनयम १७ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम १७ मा रहेका "दश ूितशतसम्म" भ  ेशब्दह को स ा 
"पन्ी ूितशतसम्म" भ  ेशब्दह  रािखएका छन ्। 

१०. मूल िनयमावलीको िनयम १८ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम १८ को स ा देहायको िनयम १८ रािखएको छ:‐ 
"१८.  मौजदुा सूची (ःटािन्ड  िल ) तयार गन व्यवःथा: (१) 

ऐनको दफा ६क. बमोिजम मौजदुा सूचीमा दतार् हनु वा 
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अ ाविधक हनु चाहन े व्यिक्त,  संःथा, आपूितर्कतार्,  िनमार्ण 
व्यवसायी,  परामशर्दाता, गैर सरकारी संःथा वा सेवा 
ूदायकले देहायका कागजातको ूितिलिप संलग्न गरी 
सम्बिन्धत सावर्जिनक िनकायमा अनसूुची-२क. 
बमोिजमको ढाचँामा िनवेदन िदन ुपनछ :- 

(क)  संःथा वा फमर् दतार्को 
ूमाणपऽ, 

(ख) ःथायी लेखा नम्बर वा मूल्य 
अिभविृ  कर दतार्को 
ूमाणपऽ, 

(ग)  कर चकु्ता ूमाणपऽ, र  
(घ)  आवँयकता अनसुारको 

व्यवसाियक इजाजतपऽ ।   
(२) सावर्जिनक िनकायले उपिनयम (१) 

बमोिजम ूा  भएको िनवेदनमा आवँयक जाँचबझु गरी 
दतार् गराई अनसूुची-२ख. बमोिजमको िनःसा िनवेदकलाई 
िदन ुपनछ ।  

(३) सावर्जिनक िनकायले ऐनको दफा ६क. 
बमोिजमको छु ाछु ै मौजदुा सूचीको िववरण अनसूुची-२ग. 
बमोिजमको ढाचँामा अिभलेख राखी ूत्येक आिथर्क वषर्मा 
अ ाविधक गनुर् पनछ।  

(४) उपिनयम (३) बमोिजमको मौजदुा सूचीको 
िववरण िजल्ला िःथत कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लय 
र िजल्ला ूशासन कायार्लयको सूचनापाटीमा टाँस गरी वा 
सम्बिन्धत सावर्जिनक िनकायको वेबसाइटमा राखी 
अधर्वािषर्क पमा सावर्जिनक गनुर् पनछ। 

(५) यस िनयममा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन मौजदुा सूचीमा नरहेका बोलपऽदाता वा 
ूःतावदातालाई सावर्जिनक िनकायबाट आ ान भएको 
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िसलबन्दी दरभाउपऽ, बोलपऽ वा ूःतावमा भाग िलन 
विञ् चत गनर् पाइने छैन ्।" 

११. मूल िनयमावलीको िनयम १९ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम १९ को उपिनयम (२) को खण्ड (क) मा रहेका "पाँच 
हजार पैयाँ" भ  े शब्दह को स ा "बीस हजार पैयाँ" भ  े
शब्दह  रािखएका छन ्। 

१२. मूल िनयमावलीको िनयम २० मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम २० को उपिनयम (२) पिछ देहायका उपिनयम (३)र (४) 
थिपएका छन:्‐ 

"(३) उपिनयम (१) बमोिजम खिरद सम्झौता छनौट 
गदार् सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लयबाट जारी भएको नमनुा 
बोलपऽ सम्बन्धी कागजातमा रहेको खिरद सम्झौता अनु प छनौट 
गनुर् पनछ । 

तर सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लयबाट नमनुा 
बोलपऽ सम्बन्धी कागजात जारी नभई सकेको अवःथामा 
सावर्जिनक िनकायले आफूलाई आवँयक परेको खिरद सम्झौता 
सिहतको बोलपऽ सम्बन्धी कागजात तयार गरी सावर्जिनक खिरद 
अनगुमन कायार्लयको सहमितबाट उपयोगमा ल्याउन सक्नछे । 

(४) यस िनयम बमोिजम एकपटक बोलपऽ सम्बन्धी 
कागजात र खिरद सम्झौता छनौट गरी बोलपऽ आ ान गिरसके 
पिछ यस िनयमावलीमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक त्यसरी 
छनौट भएको नमनुाखिरद सम्झौता पिरवतर्न गनर् सिकन ेछैन।" 

१३. मूल िनयमावलीको िनयम २४ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम २४ को स ा देहायको िनयम २४ रािखएको छ:‐ 
"२४.  शतर् राख् न सिकन:े कुनै खिरद सम्झौताका सम्बन्धमा यस 

पिरच्छेदमा उिल्लिखत शतर्का अितिरक्त बोलपऽसम्बन्धी 
कागजात वा ूःतावसम्बन्धी कागजातमा अन्य कुनै थप 
शतर् राख् न ुपरेमा सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लयले 
जारी गरेको नमनुा बोलपऽसम्बन्धी कागजात वा 
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ूःतावसम्बन्धी कागजातको खिरद सम्झौताका शतर्ह मा 
सारभतू पमा फरक नपन गरी थप शतर् राख् न  
सिकनेछ ।" 

१४. मूल िनयमावलीको िनयम २६ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम २६ को,- 
(१) उपिनयम (१) मा रहेका "साठी लाख पैया"ँ भ े 

शब्दह को स ा "दईु करोड पैयाँ" भ े शब्दह  रािखएका 
छन।् 

(२) उपिनयम (३) को,- 
(क)  खण्ड (ग) मा रहेको "ूािविधक" भ े शब्द पिछ 

"जनशिक्त," भ े शब्द थिपएको छ ।  
(ख)  खण्ड (ग) पिछ देहायको खण्ड (घ) थिपएको छ:‐ 

"(घ) ूःतािवत िनमार्ण कायर् सम्प  गनर् 
बोलपऽदाताको ऐनको दफा १३ को 
उपदफा (२) को खण्ड (ढ४) बमोिजमको 
ूािविधक क्षमता ूमािणत गनर् सोही दफाको 
उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बमोिजमको 
िववरण ।" 

(३) उपिनयम (३) पिछ देहायको उपिनयम (४) थिपएको छ:‐ 
"(४) उपिनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको 

भए तापिन दईु करोड पैया ँसम्मको लागत अनमुान भएको 
िव तुगहृ, टवार्इन, पलु, सु ङमागर्, रेलमागर्, रज्जमुागर्, 
केवलकारमागर्, बहतुले भवन वा सडकमागर् जःता जिटल वा 
िवशेष ूकृितका संरचना लगायत सम्बिन्धत सावर्जिनक 
िनकायबाट तोिकएको अन्य संरचनाको िनमार्ण कायर्को लािग 
ऐनको दफा १० को उपदफा (५) बमोिजम योग्यता 
िनधार्रण गनुर् पनछ।" 
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१५. मूल िनयमावलीको िनयम ३० मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ३० कोउपिनयम (१) को खण्ड (ख) को स ा देहायको 
खण्ड (ख) रािखएको छ:‐ 
"(ख)  अिधकतम पच्चीस ूितशतसम्म सव-कन्शाक्टरबाट कायर् 

गराउन सिकने कुरा र सोको कायर् ूकृितको िववरण," 
१६. मूल िनयमावलीको िनयम ३१ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 

िनयम ३१ को उपिनयम (१) को स ा देहायको उपिनयम (१) 
रािखएको छ:‐ 

"(१) सावर्जिनक िनकायले बीसलाख पैयाँ भन्दा बढी 
लागत अनमुान भएको िनमार्ण कायर्, मालसामान वा जनुसकैु सेवा 
खिरद गनुर् पदार् खलुा बोलपऽको माध्यम ारा खिरद गनुर् पनछ ।" 

१७. मूल िनयमावलीमा िनयम ३१क.,  ३१ख.,  ३१ग.,  ३१घ., 
३१ङ.३१च.र ३१छ. थप: मूल िनयमावलीको िनयम ३१ पिछ 
देहायका ३१क., ३१ख., ३१ग., ३१घ., ३१ङ., ३१च.र ३१छ. 
थिपएका छन:्- 
"३१क. एकमु  दर िविधबाट गिरन े खिरदको कायर्िविध: (१) 

सावर्जिनक िनकायले कुनै योग्यता आवँयक नपन 
ूकृितको दईु करोड पैयाँसम्म लागत अनमुान भएको 
िनमार्ण कायर् खिरद गनुर् पदार् लागत अनमुान सावर्जिनक 
गरी राि यःतरको बोलपऽको माध्यम ारा एकमुं  ट दर 
िविधको आधारमा ूितःपधार् गराई खिरद गनर् सक्नछे । 

(२) उपिनयम (१) बमोिजम बोलपऽदाताले 
बोलपऽ दािखला गदार् कूल लागत अनमुानमा िनिँ चत 
ूितशत घटी वा बढी ूितशतमा काम गन एकमु  दर 
कबोल गरी बोलपऽ पेश गनुर् पनछ। 

(३) उपिनयम (१) बमोिजमको िविध बहवुषीर्य 
सम्झौता गनुर् पन खिरद कारबाहीमा ूयोग गनर् सिकने  
छैन । 
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३१ख. उत्पादक वा अिधकृत िवबेता ारा िनधार्िरत दरमा 
(क्याटलग सिप ) िविधवाट गिरन े खिरदको कायर्िविध: 
(१) सावर्जिनक िनकायले हेभी इिक्वपमेन्ट, सवारी साधन, 
औजार,  मेिशनरी,  उपकरण,  एक्सरे वा एमआरआई 
जःताःवाःथ्य सेवाको लािगआवँयक पन उपचारजन्य 
यन्ऽ वा यःतै अन्य यािन्ऽक मालसामानह  त्यःतो 
समान ःतरको मालसामान उत्पादन वा िवतरण गन 
उत्पादक कम्पनी वा त्यसको आिधकािरक िबबेतालाई 
कम्तीमा सात िदनदेिख बढीमा पन्ी िदनसम्मको िलिखत 
सूचना िदई ूितःपधार् गराई खिरद गनर् सक्नेछ ।  

(२) उपिनयम (१) बमोिजम सूचना ूाप् त 
भएपिछ त्यःतो मालसामान िबबी गनर् चाहने उत्पादक 
कम्पनी वा त्यसको आिधकािरक िबबेताले उत्पादनको 
आिधकािरक ःपेिशिफकेशन,गणुःतर,मूल्य र सिुवधा 
सिहतको िववरण (क्याटलग वा ॄोसर) संलग्न राखी 
त्यःतो सावर्जिनक िनकायमा िनवेदन दतार् गराउन ु 
पनछ । 

 तर यसरी िनवेदन दतार् गदार् बोलपऽ जमानत 
आवँयक पन छैन । 

(३) उपिनयम (२) बमोिजम दतार् भएका 
उत्पादक कम्पनी वा त्यसको आिधकािरक िबबेताले पेश 
गरेको ःपेिशिफकेशन,  गणुःतर,  मूल्य र सिुवधा सिहतको 
िववरण (क्याटलग वा ॄोसर) हेरी समान ःपेिशिफकेशन 
र गणुःतर भएका उत्पादनह को उत्पादक कम्पनी वा 
त्यसको आिधकािरक िबबेताको सूची तयार गनुर् पनछ ।  

(४) उपिनयम (३) बमोिजमको सूचीको 
आधारमा खिरद गिरन े मालसामानको पिरमाण खोली 
उत्पादक वा अिधकृत िबबेताबाट तोिकएको मूल्य र 
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सिुवधा मध्ये मूल्यमा छुट वा सिुवधामा थप हनु सक्न े
िववरण सिहतको आिथर्क ूःताव माग गनुर् पनछ ।  

(५) उपिनयम (४) बमोिजमको ूःताव ूाप् त 
भएपिछ मूल्यमा पाइन ेछुट र सिुवधामा हनु ेथप समेतको 
आधारमा यस िनयमावली बमोिजम मूल्या न गरी न्यूनतम 
मूल्याि त सारभतू ूभावमाही ूःतावदाताको छनौट गनुर् 
पनछ । 

(६) उपिनयम (५) बमोिजम छनौट भएको 
ूःतावदातासगँ िनयम ११० बमोिजम कायर्सम्पादन 
जमानत िलई खिरद सम्झौता गनुर् पनछ ।  

(७) उपिनयम (१) बमोिजमको िविध बहवुषीर्य 
सम्झौता गनुर् पन खिरद कारबाहीमा ूयोग गनर् सिकने 
छैन । 

३१ग.  सीिमत बोलपऽ (िलिमटेड टेण्डिर ) िविधवाट गिरन े
खिरदको कायर्िविध: (१) सावर्जिनक िनकायले सीिमत 
माऽामा उपलव्ध भएको वा हनुे कुनै मालसामान,  िनमार्ण 
कायर्, परामशर् सेवा वा अन्य सेवा खिरद गनुर् परेमा त्यःतो 
ूकृितको आपूितर्कतार्,  िनमार्ण व्यवसायी,  परामशर्दाता वा 
सेवाूदायकह  तीन वा सोभन्दा कम सङ्ख्यामा उपलब्ध 
भएको अवःथा यिकन गरी त्यःता आपूितर्कतार्,  िनमार्ण 
व्यवसायी,  परामशर्दाता वा सेवाूदायकह  बीच माऽ 
ूितंपधार् हनु े गरी पन्ी िदनको बोलपऽ आ ानको 
सूचनाको माध्यम ारा बोलपऽ वा ूःताव माग गरी खिरद 
गनर् सक्नेछ ।  

(२) उपिनयम (१) बमोिजमको िविध बहवुषीर्य 
सम्झौता गनुर् पन खिरद कारबाहीमा ूयोग गनर् सिकने 
छैन । 
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(३) सावर्जिनक िनकायले सीिमत बोलपऽ 
िविधको माध्यमबाट खिरद गनुर् पदार् एक तह मािथको 
अिधकारीको पूवर्ःवीकृित िलन ुपनछ । 

३१घ. नया ँ िलन ेपरुानो िदन े(बाई व्याक मेथड) िविधबाट गिरन े
खिरदको कायर्िविध: (१) सावर्जिनक िनकायले आफनो 
ःवािमत्वमा रहेको कुनै सवारी साधन,  औजार,  मेिशनरी 
उपकरण,  यन्ऽ,  रसायन,  मल,  िवषािद वा यःतै ूकृितका 
अन्य मालसामानह को उत्पादक कम्पनीले तोकेको 
वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको समयसीमा अविध पूरा भएपिछ 
ममर्तसम्भार गरी स ालनमा ल्याउँदा लागत ूभावकारी 
नहनुे र त्यःतो उत्पादक कम्पनीले तोकेको मापदण्ड 
अनु पको पिरणाम निदने वा पनुःूयोग गनर् निमल्न ेवा 
औिचत्यहीन हनुे र त्यःता मालसामान जनःवाःथ्य वा 
वातावरणीय ि ले भण्डारण गरी राख् न वा िललाम गनर् 
समेत उपयकु्त नहनु े अवःथा भएमा त्यःतो अवःथाको 
यिकन गरी परुानो मालसामान सम्बिन्धत उत्पादक वा 
आिधकािरक िबबेता वा आपूितर्कतार्लाई िफतार् िदई सोही 
ूकृितको नया ँमालसामान सोही उत्पादक वा आिधकािरक 
िबबेता वा आपूितर्कतार्बाट स ाप ा गरी िलन सक्नेछ । 

(२) उपिनयम (१) बमोिजम स ाप ा गदार् 
त्यःतो मालसामानको उत्पादक वा आिधकािरक िबबेता 
वा आपूितर्कतार्सँग परुानो मालसामानको मूल्या न ूःताव 
िलई नया ँ मालसामानको िनधार्िरत िबबी मूल्यमा परुानो 
मालसामानको मूल्याि त रकम क ा गरी खिरद सम्झौता 
गरी खिरद गनुर् पनछ ।  

(३) यस िनयम बमोिजम खिरद गिरन े नयाँ 
मालसामान मान्यता ूाप् त संःथाबाट गणुःतर ूमािणत 
भएको हनु ुपनछ ।  
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(४) उपिनयम (२) बमोिजम खिरद सम्झौता 
गदार् खिरद हनु ेनया ँमालसामानको जीवन चब पँ चात 
यस िविध ूयोग गरी पनुः स ाप ा गनर् सिकने वा 
नसिकन ेकुरा खलुाउन ुपनछ। 

(५) सावर्जिनक िनकायले उपिनयम (१) 
बमोिजम खिरद गदार् परुानो मालसामान र बजारमा 
उपलब्ध नया ँ मालसामानको सूची तयार गरी िवभागीय 
ूमखुबाट ःवीकृित िलएर माऽ खिरद गनुर् पनछ । 

(६) उपिनयम (१) बमोिजमको िविध बहवुषीर्य 
सम्झौता गनुर् पन खिरद कारबाहीमा ूयोग गनर् सिकने 
छैन । 

३१ङ. ःवदेशी बोलपऽदाताह  बीच माऽ ूितःपधार् गराई खिरद 
गिरन:े (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बमोिजम 
एक चरणको खलुा बोलपऽ आ ान गदार् दईु करोड 
पैयाँभन्दा बढी र एक अरब पैयाँसम्मको लागत 

अनमुान भएको िनमार्ण कायर्को खिरदमा ऐनको दफा १५ 
को अवःथामा बाहेक राि यःतरको खलुा बोलपऽको 
माध्यम ारा ःवदेशी बोलपऽदाताह  बीच माऽ ूितःपधार् 
गराई खिरद गनुर् पनछ । 

(२) उपिनयम (१) बमोिजम खिरद गनुर् पदार् 
ूािविधक र आिथर्क ूःताव दईु अलग अलग खाममा 
राखी िसलबन्दी गरी ूत्येक खामको बािहर कुन ूःताव 
हो ःप  पले उल्लेख गरी दवैु ूःतावलाई अक  छु ै 
बािहरी खाममा िसलबन्दी गरी बोलपऽ पेश गनुर् पन 
व्यहोरा बोलपऽ आ ानको सूचना र बोलपऽ सम्बन्धी 
कागजातमा खलुाउन ुपनछ ।  

(३) उपिनयम (२) बमोिजम बोलपऽ सम्बन्धी 
कागजात तयार गदार् ूािविधक ूःतावको लािग िनयम 
२५, २६, २८ र २९ बमोिजमको ूािविधक तथा आिथर्क 
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र िव ीय क्षमता ूमािणत गन योग्यताको आधार उल्लेख 
गनुर् पनछ । 

(४) उपिनयम (३) बमोिजमको ूािविधक 
ूःताव ऐनको दफा ३२ बमोिजमको ूिबयाबाट खोली 
दफा २३ र िनयम ५९, ६०, ६२ र ६३ बमोिजम 
परीक्षण गरी सारभतू पमा ूभावमाही बोलपऽ िनधार्रण 
गनुर् पनछ । 

(५) उपिनयम (४) बमोिजमका योग्यताको सबै 
आधारमा सफल हनु े बोलपऽ सारभतू पमा ूभावमाही 
बोलपऽ मािननेछ र त्यःतो सफल सबै 
बोलपऽदाताह लाई आिथर्क ूःताव खोल्न ेःथान, िमित र 
समय उल्लेख गरी सो िमित र समयमा उपिःथत हनु 
कम्तीमा सात िदनको अविध िदई सूचना गनुर् पनछ । 

(६) उपिनयम (४) बमोिजम ूािविधक 
ूःतावको मूल्या न गदार् योग्यताको आधारमा असफल 
हनुे सबै बोलपऽदाताह को आिथर्क ूःताव सम्बिन्धत 
बोलपऽदाताह लाई िफतार् गनुर् पनछ। 

(७) उपिनयम (४) बमोिजम सफल 
बोलपऽदाताह को िनयम ७९ बमोिजमको ूिबयाबाट 
आिथर्क ूःताव खोली ऐनको दफा २५ र िनयमावलीको 
िनयम ६१,६४,६५ बमोिजम आिथर्क तथा िवशेष 
मूल्या न गरी न्यूनतम मूल्याि त सारभतू पमा 
ूभावमाही बोलपऽको छनौट गनुर् पनछ । 

३१च. संयकु्त उपबमबाट सहभागी हनु ु पन:(१) ऐनको दफा 
१५ बमोिजम आ ान गिरएको एक अबर् पैया ँ भन्दा 
मािथ पाचँ अबर् पैयाँसम्मको लागत अनमुान भएको 
िनमार्ण कायर् सम्बन्धी अन्तरार्ि यःतरको बोलपऽमा 
सहभागी हनु चाहने िवदेशी फमर्, संःथा वा कम्पनीले 
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ःवदेशी फमर्, संःथा वा कम्पनीसँग  संयकु्त उपबम गरी 
सहभागी हनु ुपनछ । 

(२) उपिनयम (१) बमोिजमको खिरद 
कारबाहीमा िनयम 31ङ. को व्यवःथा लागू हनुेछ । 

३१छ. िनमार्ण कायर्को आिथर्क ूःताव माग गरी खिरद गन 
कायर्िविध: (१) ऐनको दफा ५९ को उपदफा (७) 
बमोिजम खिरद सम्झौता अन्त्य भई सोही दफाको 
उपदफा (९) बमोिजम त्यःतो िनमार्ण कायर् खिरद गनुर् 
पदार् ऐनको दफा २५ बमोिजम छनौट भएका 
बोलपऽदाताह लाई पन्ी िदनको म्याद िदई आिथर्क 
ूःताव माग गरी खिरद गनर् सिकनेछ। 

(२) उपिनयम (१) बमोिजमको म्याद िदई खिरद 
गनुर् पदार् िसलबन्दी आिथर्क ूःताव माऽ पेश गनुर् पन 
व्यहोरा खलुाउन ुपनछ ।  

(३) उपिनयम (१) बमोिजम खिरद गन 
ूयोजनको लिग बोलपऽ सम्बन्धी कागजात तयार गदार् 
खिरद सम्झौता अन्त्य हुँदाको समयसम्म िडजाइन वा 
लागत अनमुान अनु प सम्प  भइसकेको कायर्ह  क ा 
गरी बाँकी कामको लािग आवँयकता अनसुारको िडजाइन 
वा लागत अनमुान पिरमाजर्न गराई िनयम ५क. बमोिजम 
ःवीकृत भएको हनु ुपनछ । 

(४) उपिनयम (१) बमोिजमको आिथर्क ूःताव 
िनयम ७९ बमोिजमको ूिबयाबाट खोली ऐनको दफा 
२५ र िनयम ६१,६४र६५ बमोिजम आिथर्क तथा िवशेष 
मूल्या न गरी न्यूनतम मूल्याि त सारभतू पमा 
ूभावमाही बोलपऽको छनौट गनुर् पनछ ।" 

१८. मूल िनयमावलीको िनयम ३४ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ३४ को उपिनयम (१) को स ा देहायको उपिनयम (१) 
रािखएको छ:‐ 
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"(१) सावर्जिनक िनकायले पूवर्योग्यता सम्बन्धी कागजात 
तयार गनर् लागकेो खचर्को आधारमा इच्छुक व्यिक्त,  फमर्,  संःथा 
वा कम्पनीबाट देहाय बमोिजमको दःतरु िलई पूवर्योग्यता सम्बन्धी 
कागजात उपलब्ध गराउन ुपनछ:‐ 

(क)  दईु करोड पैयाभँन्दा मािथ दश 
करोड पैयाँसम्मको लािग पाँच हजार 
पैयाँ, 

(ख)  दश करोड पैयाँभन्दा मािथ पच्चीस 
करोड पैयाँसम्मको लािग दश हजार 
पैयाँ, 

(ग)  पच्चीस करोड पैयाँभन्दा मािथ 
जितसकैु रकमका लािग पन्ी हजार 
पैया ँ।" 

१९. मूल िनयमावलीको िनयम ३७ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ३७ को खण्ड (झ) पिछ देहायको खण्ड (ञ) थिपएको छ:‐ 

"(ञ)  सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लयले िनधार्रण 
गरेका अन्य कुराह  ।" 

२०.   मूल िनयमावलीको िनयम ३८ मा संशोधन:मूल िनयमावलीको िनयम 
३८ को उपिनयम (१) मा रहेका "खण्ड (ज)" भ  ेशब्दह पिछ 
"र दफा १४ को उपदफा (८)" भ े शब्दह  थिपएका छन।् 

२१. मूल िनयमावलीको िनयम ४० मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ४० कोउपिनयम (२) को,- 
(१) खण्ड (ख) को ःप ीकरणको स ा देहायको ःप ीकरण 
रािखएको छ:‐ 

"ःप ीकरण: यस खण्डको ूयोजनको लािग "व्यवसाय 
दतार्को इजाजतपऽ" भ ाले कुनै व्यवसायीले आफ्नो 
व्यवसाय स ालन गन उ ेँयले ूचिलत कानून बमोिजम 
ूमाणपऽ वा इजाजतपऽ िलन ु पन भए सो बमोिजम ूा  
गरेको ूमाणपऽ वा इजाजतपऽ सम्झन ुपछर्।” 
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(२) खण्ड (घ) को स ा देहायको खण्ड (घ) रािखएको छ:‐ 
"(घ) सावर्जिनक िनकायले तोकेको अविधसम्मको 

सम्बिन्धत िनकायबाट ूा  कर चकु्ता गरेको 
ूमाणपऽ वा आय िववरण पेश गरेको ूमािणत 
कागजात वा आय िववरण पेश गनर् म्याद थप 
भएको िनःसा वा ूमाण ।" 

२२. मूल िनयमावलीको िनयम ४५ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ४५ को,- 
(१) खण्ड (छ) मा रहेका "ःथान, र" भ  े शव्दह को स ा 

"ःथान," भन् ने शब्द रािखएको छ। 
(२) खण्ड (ज) को स ा देहायको खण्ड (ज) रािखएको छ:- 

"(ज) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड 
(ढ३) बमोिजमको िववरण," 

(३) खण्ड (ज) पिछ देहायका खण्ड (झ) र (ञ) थिपएका छन:्- 
"(झ) बोलपऽसाथ पेश गिरएका कागजातको वैधताको 

िवषयमा सम्बिन्धत बोलपऽदाता िजम्मेवार हनुे 
िवषय, र 

(ञ) सावर्जिनक िनकायले आवँयक ठानेका अन्य 
कागजात ।" 

२३. मूल िनयमावलीको िनयम ४६ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ४६ कोखण्ड (झ) पिछ देहायको खण्ड (झ१) थिपएको 
छ:- 

"(झ१) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड 
(ढ४) बमोिजम ूािविधक क्षमता गणना नहनुे 
कुरा, " 

२४. मूल िनयमावलीको िनयम ४७ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ४७ मा रहेका "त्यःतो कागजात" भ  े शब्दह  पिछ 
"बोलपऽ आ ान अगावै"भ  ेशब्दह  थिपएका छन ्। 
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२५. मूल िनयमावलीको िनयम ४८ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ४८ को उपिनयम (१) को खण्ड (क),(ख),(ग),  (घ) र 
(ङ) को स ा देहायका खण्ड (क),  (ख),  (ग) र (घ) 
रािखएकाछन:्- 

"(क)  बीस लाख पैयाँभन्दा मािथ दईु करोड 
पैयाँसम्मको लािग तीन हजार पैया,ँ 

(ख)  दईु करोड पैयाँभन्दा मािथ दश करोड 
पैयाँसम्मको लािग पाँच हजार पैया,ँ 

(ग)  दश करोड पैयाँभन्दा मािथ पच्चीस करोड 
पैयाँसम्मको लािग दश हजार पैया,ँ 

(घ)  पच्चीस करोड पैयाँभन्दा मािथ जितसकैु 
रकमका लािग बीस हजार पैया”ँ 

२६. मूल िनयमावलीको िनयम ४९ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ४९ मा रहेका "साठी लाख पैयाँसम्मको" भ  ेशब्दह को 
स ा "दईु करोड पैयासँम्मको लागत अनमुान भएको"भन् न े
शब्दह  रािखएका छन ्। 

२७.  मूल िनयमावलीमा िनयम ४९क.थप: मूल िनयमावलीको िनयम ४९ 
पिछ देहायको िनयम ४९क.थिपएको छ :‐ 
"४९क. बोलपऽ आ ानको सूचनामा खलुाउन ुपन कुरा: सावर्जिनक 

िनकायले ऐनको दफा १४ मा उिल्लिखतकुराका अितिरक्त 
बोलपऽ आ ानको सूचनामा देहाय बमोिजमका थप कुरा 
समेत खलुाउन ुपनछ:‐ 

(क) राि य वा अन्तरार्ि यःतरको 
बोलपऽको जानकारी, 

(ख) पूवर्योग्यता,  योग्यतासिहत वा 
योग्यतारिहत बोलपऽको जानकारी, 

(ग) बोलपऽ आ ान गिरएको खिरद 
िविधको जानकारी, 
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(घ) िव तुीय बोलपऽ दािखला गन 
तिरकाको जानकारी, 

(ङ) िनयम ३१क. को उपिनयम (१) 
बमोिजम लागत अनमुानको रकम, 

(च) िनयम ३१ग. बमोिजमको सीिमत 
बोलपऽ भए त्यःतो सीिमत 
बोलपऽदातालाई िदनपुन सूचना, 

(छ) ऐनको दफा १४ को उपदफा (८) 
बमोिजमको बोलपऽ भए ःवदेशी 
बोलपऽदाताले माऽ भाग िलन पाउन े
कुरा, 

(ज) ऐनको दफा १४ को उपदफा (११) 
बमोिजमको बोलपऽ भए ःवदेशी 
िनमार्ण व्यवसायीसगँको संयकु्त 
उपबमले ूाथिमकता पाउन ेकुरा,  

(झ) ऐन बमोिजम कालो सूचीमा परेको 
व्यिक्त, फमर्, संःथा वा कम्पनीका 
स ालकले नयाँ फमर्, कम्पनी वा 
संःथा खोली कारोबार गरेको भए 
त्यःतो व्यिक्त, फमर्, संःथा वा 
कम्पनीले बोलपऽ पेश गनर् नसक्न े
कुरा, 

(ञ) सावर्जिनक िनकायले आवँयक 
ठानेका अन्य कुरा ।" 

२८. मूल िनयमावलीको िनयम ५२ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ५२ को उपिनयम (१) मा देहायको ूितबन्धात्मक वाक्यांश 
थिपएको छ:‐ 

"तर ऐनको दफा १४ को उपदफा (४क) र (४ख) 
बमोिजम पनुःबोलपऽ आ ानको सूचना गिरएको अवःथामा बोलपऽ 
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पेश गनुर् पूवर्को बैठक स ालन भई नसकेको भए बोलपऽदातालाई 
पनुःबोलपऽ सम्बन्धी कुराह को थप जानकारी िदन राि यःतरको 
बोलपऽको हकमा कम्तीमा पाँच िदन र अन्तरार्ि यःतरको 
बोलपऽको हकमा कम्तीमा सात िदन अगावै त्यःतो बैठकको 
आयोजना गनर् सिकनेछ ।" 

२९. मूल िनयमावलीको िनयम ५३ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ५३ को उपिनयम (१) मा देहायको ूितबन्धात्मक वाक्यांश 
थिपएको छ:‐  

"तर लागत अनमुान रकम नखलु्ने वा इकाई दर माऽ 
खलु्ने गरी बोलपऽ आ ान गिरएको अवःथामा सावर्जिनक 
िनकायले बोलपऽ सम्बन्धी कागजात वा पूवर् योग्यतासम्बन्धी 
कागजात र बोलपऽ आ ानको सूचनामा बोलपऽ जमानतको 
लािग एकमु  रकम तोक्न सक्नेछ ।" 

३०.   मूल िनयमावलीको िनयम ५४क. मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ५४क. को स ा देहायको िनयम ५४क. रािखएको छ:- 
"५४क. बोलपऽ वा ूःताव ःवीकृत गन आशयको सूचना िदन े

अविध : सावर्जिनक िनकायले बोलपऽ वा ूःताव खोलेको 
िमितले बोलपऽ मान्य अविधिभऽ बोलपऽ वा ूःताव 
ःवीकृत गन आशयको सूचना बोलपऽदाता वा 
ूःतावदातालाई िदन ुपनछ।" 

३१. मूल िनयमावलीको िनयम ५५ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ५५ मा देहायको ूितबन्धात्मक वाक्याशं थिपएको छ:‐ 

"तर माग गिरए बमोिजमको बोलपऽ वा ूःतावको ूित 
पेश नगरेको कारणबाट कुनै बोलपऽदाता वा ूःतावदातालाई 
ूितःपधार्बाट विञ् चत गनर् पाइने छैन ।" 

३२. मूल िनयमावलीको िनयम ५८ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ५८ को स ा देहायको िनयम ५८ रािखएको छः– 
"५८. बोलपऽ िफतार् वा संशोधन: (१) िव तुीय बोलपऽ वा 

ूःतावको हकमा त्यःतो बोलपऽ वा ूःताव पेश गन 
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अिन्तम समयाविधसम्म िव तुीय स ार माध्यमबाट िफतार् 
वा संशोधन गनर् सिकनेछ।  

(२) उपिनयम (१) बमोिजमको िव तुीय बोलपऽ 
वा ूःताव बाहेक अन्य तिरकाबाट बोलपऽ वा ूःताव 
पेश गन बोलपऽदाता वा ूःतावदाताले आफूले पेश 
गरेको बोलपऽ वा ूःताव िफतार् िलन वा संशोधन गनर् 
चाहेमा बोलपऽ वा ूःताव पेश गनर् तोिकएको अिन्तम 
समय समा  हनु ु भन्दा चौबीस घण्टा अगावै िसलबन्दी 
िनवेदनको खामको बािहरी भागमा देहाय बमोिजमका कुरा 
उल्लेख गरी बोलपऽ वा ूःताव िफतार् वा संशोधनको 
लािग िनवेदन िदन ुपनछ:‐ 

(क) बोलपऽ वा ूःतावको िवषय, 
   

(ख) बोलपऽ वा ूःताव आ ान 
गन सावर्जिनक िनकाय वा 
अिधकारीको नाम र ठेगाना,  

(ग) बोलपऽ वा ूःताव संशोधन 
गिरएको वा िफतार् माग 
गिरएको िवषय, र  

(घ)  बोलपऽ वा ूःताव खोल्न े
िदन र समयमा माऽ खोल्न ु
पन ।  

(३) उपिनयम (2) बमोिजमको िनवेदन एक 
पटक भन्दा बढी िदन पाइनछैेन । 

(४) उपिनयम (2) बमोिजमको िनवेदन तथा 
एक पटक संशोधन भइसकेको बोलपऽ वा ूःताव िफतार् 
िलन सिकने छैन । 

(५) बोलपऽ वा ूःतावदाताले आफूले पेश 
गरेको बोलपऽ वा ूःताव िफतार् िलन वा संशोधन गनुर् 



v08 ^^_ ;+Vof $$ g]kfn /fhkq efu #  ldlt @)&#.(.$ 

23 

 

पदार् बोलपऽ वा ूःताव पेश गदार् जनु माध्यमबाट 
बोलपऽ वा ूःताव पेश गरेको हो सोही माध्यमबाट माऽ 
िफतार् वा संशोधन गनर् सक्नछे र फरक माध्यमबाट पेश 
गरेको िनवेदन उपर कारबाही हनुे छैन । 

(६) उपिनयम (२) बमोिजमको िसलबन्दी 
िनवेदन खाम ूाप् त हनु आएमा सम्बिन्धत सावर्जिनक 
िनकायले त्यःता खाम िनयम ५७ बमोिजम सरुिक्षत राख् न ु
पनछ ।" 

३३. मूल िनयमावलीको िनयम ५९ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ५९ को,- 
(१) उपिनयम (१) को स ा देहायको उपिनयम (१) रािखएको 
छ:‐ 

"(१) सावर्जिनक िनकायको ूमखुले सावर्जिनक 
िनकायमा दतार् भएका बोलपऽ वा ूःताव िनयम १६ 
बमोिजमको खिरद अिधकारीको संयोजकत्वमा बोलपऽ वा 
ूःताव खोल्न कम्तीमा दईु जना सदःय रहन ेसिमित गठन 
गरी बोलपऽदाता वा िनजको ूितिनिधको रोहवरमा 
पूवर्िनधार्िरत समयमा बोलपऽ वा ूःताव खोल्न लगाउन ु
पनछ ।  

तर बोलपऽदाता वा िनजको ूितिनिध उपिःथत 
नभएको कारणले माऽ बोलपऽ वा ूःताव खोल्न बाधा पन 
छैन ।" 

(२) उपिनयम (४) को खण्ड (ख), (छ) र (झ) को स ा 
देहायका खण्ड (ख), (छ) र (झ) रािखएका छन:्- 
"(ख)  बोलपऽको कबोल अ , 

(छ)  बोलपऽ फाराम (लेटर अफ िबड) र मूल्य सूची 
(ूाइस से ुल) मा बोलपऽदाता वा िनजको 
ूितिनिधको हःताक्षर भए वा नभएको, 



v08 ^^_ ;+Vof $$ g]kfn /fhkq efu #  ldlt @)&#.(.$ 

24 

 

(झ)  केरमेट भएको वा सच्याइएको ःथानमा 
बोलपऽदाता वा िनजको ूितिनिधको हःताक्षर 
भए वा नभएको" 

(३) उपिनयम (५) पिछ देहायको उपिनयम (६) थिपएको छ:‐ 
"(६) उपिनयम (१) बमोिजम बोलपऽ वा 

ूःताव खोल्दा िनयम ३१ङ.र ३१च. बमोिजमको बोलपऽ 
वा ूःताव भए ऐनको दफा ३२ बमोिजमको ूिबयाबाट 
बोलपऽ वा ूःतावको बािहरी खाम खोली आिथर्क 
ूःतावलाई नखोलीछु ाई िनयम ५७ बमोिजम सरुिक्षत 
राख् न ुपनछ ।" 

३४. मूल िनयमावलीको िनयम ६५मा संशोधन : मूल िनयमावलीको 
िनयम ६५ को उपिनयम (१) को खण्ड (ग) पिछ देहायको खण्ड 
(घ) थिपएकोछ:‐ 
"(घ) बोलपऽदाताले पेश गरेको ऐनको दफा १३ को उपदफा 

(२) को खण्ड (ढ३) बमोिजमको िववरण अनु प सो 
िनमार्ण कायर् सम्प  गनर् सक्ने िनजको ूािविधक क्षमता 
भए वानभएको ।" 

३५. मूल िनयमावलीको िनयम ६६ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ६६ मा रहेका "कायर् शु  गरेको िमितले पन्ी िदनिभऽमा" 
भ  े शब्दह को स ा "सावर्जिनक िनकायको ूमखुले िनयम 
५४क. को अधीनमा रही तोकेको अविधिभऽ" भ े शब्दह  
रािखएका छन।् 

३६. मूल िनयमावलीको िनयम ६७ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ६७ को उपिनयम (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) 
को स ा देहायका खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ)  रािखएका छन:्- 
"(क) तीन करोड पैयाँसम्मको राजपऽाि त ततृीय ौेणीको 

कायार्लय ूमखु, 
(ख) सात करोड पैयाँसम्मको राजपऽाि त ि तीय ौेणीको 

कायार्लय ूमखु, 
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(ग) पन्ी करोड पैयाँसम्मको राजपऽाि त ूथम ौेणीको 
कायार्लय ूमखु, 

(घ) पन्ी करोड पैयाँभन्दा बढीको िवभागीय ूमखु ।" 
३७. मूल िनयमावलीको िनयम ७० मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 

िनयम ७० को,-  
(१)   उपिनयम (१) मा रहेका "दश लाख" भ  ेशब्दह को स ा 

"बीस लाख"भ े शब्दह  रािखएकाछन ्। 
(२)   उपिनयम (२) मा रहेका "तीन करोड" भ े शब्दह को 

स ा "दश करोड"भ  ेशब्दह  रािखएका छन ्। 
(३)   उपिनयम (२) पिछ देहायको उपिनयम (२क)थिपएको छ:‐ 

"(२क) ऐनको दफा १५ को अवःथामा बाहेक 
बीसलाख पैया ँभन्दा बढी दश करोड पैयाँसम्म लागत 
अनमुान भएको परामशर् सेवा खिरद गनुर् परेमा 
राि यःतरको आशयपऽदाताबीच माऽ ूितःपधार् गराई 
आशयपऽ माग गनुर् पनछ।" 

(४)   उपिनयम (३) को,- 
(क)   खण्ड (ङ) को उपखण्ड (३) मा रहेका "पाँच 

वषर्मा"भ े शब्दह को स ा "सात वषर्मा" भ े 
शब्दह  रािखएका छन ्। 

(ख)   खण्ड (च) मा रहेका "तीन वषर्मा" भन् न े
शब्दह को स ा "चार वषर्मा" भन् न े शब्दह  
रािखएका छन ्। 

(५)   उपिनयम (५) को स ा देहायको उपिनयम (५) रािखएको 
छ:-  

"(५) यस िनयम बमोिजम पनर् आएका 
आसयपऽदाताको योग्यता, अनभुव र क्षमता समेत 
मूल्या न गरी सावर्जिनक िनकायले आशयपऽदाताको 
योग्यता,  अनभुव र क्षमता मूल्या न गन आधार समेत 
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यिकन गरी त्यःतो परामशर् सेवा िदन सक्ने 
आसयपऽदाताको छनौट गनुर् पनछ । 

तर ःवीकृत मूल्या नका आधारह  आशयपऽ 
दािखला भई सकेपिछ पिरवतर्न गरी मूल्या न गनर् 
सिकनेछैन ।" 

(६)  उपिनयम (६) मा रहेका "एजेन्ट रहेको" भ े शब्दह  
िझिकएका छन।् 

(७)  उपिनयम (१०) पिछ देहायका उपिनयम (११), (१२), 
(१३) र (१४) थिपएका छन:्– 

"(११) उपिनयम (२) बमोिजम परामशर् सेवाको 
खिरदको हकमा िवदेशी आशयपऽदाताले ःवदेशी 
परामशर्दाता व्यिक्त, फमर् वा कम्पनीसँग संयकु्त उपबम 
गरेमा त्यःतो िवदेशी आशयपऽदातालाई ूाथिमकता िदन 
सिकनेछ ।  

तर यसरी संयकु्त उपबम कायम गदार् दोहोरो 
पन गरी संयकु्त उपबम गनर् सिकने छैन । 

(१२) उपिनयम (५) बमोिजम क्षमताको 
मूल्या न गदार् परामशर् सेवाको कूल लागत अनमुानको 
एक सय पचास ूितशतमा नबढ्ने गरी हनुे कारोबार 
रकम (टनर्ओभर) को आधार िलन ुपनछ । 

(१३) उपिनयम (५) बमोिजम आशयपऽदाताको 
छनौट गदार् िनयम ५४क. बमोिजमको अविध िभऽ 
कायर्सम्प  हनु ेगरी छनौट गनुर् पनछ । 

(१४) यस िनयम बमोिजम आशयपऽदाता 
छनौट गदार् कुनै आशयपऽदाताले आफूले ूाप् त गरेको 
अ  र छनौटमा पनर् नसकेको कारण सावर्जिनक 
िनकायसँग माग गरेमा पाँच िदनिभऽ िनजले ूाप् त गरेको 
अ  र छनौट हनु नसकेको कारण आशयपऽदातालाई 
िदन ुपनछ ।" 
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३८. मूल िनयमावलीको िनयम ७१ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ७१ को,- 
(१)   उपिनयम (१) मा रहेका "माफर् त पठाई" भ  ेशब्दह को 

स ा "वा िव तुीय स ार माध्यममाफर् त पठाई बीस लाख 
पैयाँसम्म लागत अनमुान भएको खिरदका लािग कम्तीमा 

पन्ी िदन र सो भन्दा बढी लागत अनमुान भएको खिरदका 
लािग" भ े शब्दह  रािखएका छन।्  

(२)   उपिनयम (६) को,- 
(क)  खण्ड (क) मा रहेका "दश ूितशतसम्म"भ  े

शब्दह को स ा "पच्चीस ूितशतसम्म"भ े 
शब्दह  रािखएका छन।् 

(ख) खण्ड (ख) मा रहेका "बीस देिख पचास 
ूितशतसम्म" भन् न े शब्दह को स ा "बीस 
देिखपतीस ूितशतसम्म" भन् न े शब्दह  
रािखएकाछन।् 

(३) उपिनयम (९) पिछ देहायका उपिनयम (१०)र (११) 
थिपएका छन:्- 

"(१०) परामशर् सेवाको खिरदको ूःताव 
सम्बन्धी कागजातमा परामशर्दाता छनौट गन अ भार 
उल्लेख गदार् कुनै परामशर्दाता व्यिक्त, फमर् वा कम्पनीसँग 
भइरहेका काम (वकर्  इन ाण्ड) को जनशिक्त सोही 
हदसम्म पिछल्लो ूःतावको मूल्या नको समयमा गणना 
नहनु ेकुरा उल्लेख गनुर् पनछ ।  

(११) यस िनयम बमोिजम ूःताव मूल्या न 
गदार् उपिनयम (८) बमोिजम गिरएको  िवभाजन र सो 
वापतको अ भारको आधारमा माऽ मूल्या न गनुर्  
पनछ ।" 

३९. मूल िनयमावलीको िनयम ७२ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ७२ को उपिनयम (१) मा रहेका "आफ्नो कायार्लयमा 
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तयार गिरएको"भ े शब्ह को स ा "ऐनको दफा ६क. 
बमोिजमको"भ  ेशब्दह  रािखएका छन ्। 

४०. मूल िनयमावलीको िनयम ७६ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ७६ को उपिनयम (१) पिछ देहायको उपिनयम (१क) 
थिपएको छः‐ 

"(१क) मूल्या न सिमितले ूािविधक ूःतावको 
मूल्या नगनर्को लािग सहयोग परु् याउन सम्बिन्धत िव ह  सिहतको 
तीन सदःयीय उपसिमित गठन गनर् सक्नेछ ।" 

४१.   मूल िनयमावलीको िनयम ७८ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको िनयम 
७८ को उपिनयम (3) पिछ देहायको उपिनयम (4) थिपएको  
छ :-  

"(4) यस िनयमावली बमोिजम ूःतावदाता छनौट गदार् 
कुनै ूःतावदाताले आफूले ूाप् त गरेको अ  र छनौटमा पनर् 
नसकेको कारण सावर्जिनक िनकायसँग माग गरेमा पाँच िदनिभऽ 
िनजले ूाप् त गरेकोअ  र छनौट हनु नसकेको कारण 
ूःतावदातालाई िदन ुपनछ ।" 

४२. मूल िनयमावलीको िनयम ८१ मा संशोधन:  मूल 
िनयमावलीकोिनयम ८१ को,- 
(१)   उपिनयम (५) मा रहेका "सावर्जिनक िनकायले" भन् न े

शब्दह  पिछ "ूःताव छनौट भएको सात िदनिभऽ" भन् न े
शब्दह  थिपएका छन।् 

(२)   उपिनयम (५) पिछ देहायका उपिनयम (६), (७) र (८) 
थिपएका छन:्-  

"(६) उपिनयम (५) बमोिजम ूःतावदातालाई 
वातार्को लािग बोलाउँदा राि य ःतरको ूःताव भए सात 
िदन र अन्तरार्ि य ःतरको ूःताव भए पन्ी िदनको म्याद 
िदन ुपनछ ।  

(७) ऐनको दफा ३८ बमोिजम सम्झौता गन 
परामशर्दाताले सम्झौता गरेको तीस िदन िभऽ सम्झौताको 
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कूल रकम समेट्न े गरी सावर्जिनक िनकायलाई िनशतर् 
भकु्तानी हनु े पेशागत दाियत्व बीमा (ूोफेसनल 
लायिबिलटी इन्सोरेन्स) पेश गनुर् पनछ ।  

(८) यस िनयमावली बमोिजम सम्झौता गन 
परामशर्दाताले उपिनयम (७) बमोिजमको म्यादिभऽ 
पेशागत दाियत्व बीमा दािखला नगरेमा सावर्जिनक 
िनकायले त्यःतो खिरद सम्झौताको अन्त्य गरी िनजलाई 
कालो सूचीमा राख् न सम्बिन्धत िनकायमा िसफािरस गनुर् 
पनछ ।" 

४३. मूल िनयमावलीको िनयम ८१क. मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ८१क. को उपिनयम (१) को स ा देहायको उपिनयम (१) 
रािखएको छ:‐ 

"(१) देहायको परामशर् सम्बन्धी ूःताव ःवीकृत गन 
अिधकार देहायका अिधकारीलाई  हनुेछ :‐ 

(क) दश लाख पैयाँसम्मको राजपऽाि त 
ततृीय ौेणीको कायार्लय ूमखु, 

(ख)  पचास लाख पैयाँसम्मको राजपऽाि त 
ि तीय ौेणीको कायार्लय ूमखु, 

(ग)  तीन करोड पैयाँसम्मको राजपऽाि त 
ूथम ौेणीको कायार्लय ूमखु, 

(घ)  तीन करोड पैयाँभन्दा बढीको 
िवभागीय ूमखु ।" 

४४. मूल िनयमावलीको िनयम ८२ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ८२ मा रहेका "एक लाख" भन् न ेशब्दह को स ा "पाचँ 
लाख" भ  ेशब्दह  राखी सोही िनयममा रहेका "ःवीकृित िलई" 
भन् ने शब्दह पिछ "ऐनको दफा ३७ को ूितकूल नहनु ेगरी" भ े 
शब्दह  थिपएका छन ्। 
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४५. मूल िनयमावलीको िनयम ८३ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ८३मा रहेका "परामशर्दातालाई" भ े शब्दह  पिछ 
"िवशेष ता र" भ े शब्दह थिपएका छन ्।  

४६. मूल िनयमावलीको िनयम ८४ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ८४ को,- 
(१) उपिनयम (१) को स ा देहायको उपिनयम (१) रािखएको 

छ:‐ 
"(१) सावर्जिनक िनकायले ःवीकृत कायर्बम र 

खिरद योजना अनसुार बीस लाख पैयाँसम्म लागत 
अनमुान भएको मालसामान,  िनमार्ण कायर् वा जनुसकैु सेवा 
ऐनको दफा ४० बमोिजम  िसलबन्दी दरभाउपऽ आ ान 
गरी खिरद गनर् सक्नछे ।" 

 (२) उपिनयम (१) पिछ देहायको उपिनयम (१क) थिपएको छ:- 
"(१क) यस िनयमावलीमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा 

लेिखएको भए तापिन पचास लाख पैयाँसम्मको एक्सरे, 
इिसजी, औषिधजन्य मालसामान, रोगको िनदान तथा 
उपचारको लािग ूयोग हनु े ःवाःथ्य सम्बन्धी 
उपकरणह  खिरद गदार् िसलबन्दी दरभाउपऽ आ ान 
गरी खिरद गनर् सिकनेछ।" 

(३)   उपिनयम (४) मा रहेका "तीन सय पैया"ँ भ े 
शब्दह को स ा "एक हजार पैयाँ" भ े शब्दह  
रािखएका छन।् 

(४) उपिनयम (१२) को स ा देहायको उपिनयम (१२) 
रािखएकोछ : - 

"(१२) उपिनयम (११) बमोिजमको सूचना ूा  
गन िसलवन्दी दरभाउपऽदाताले सो सूचना पाएको िमितले 
सात िदनिभऽ िनयम ११० बमोिजमको कायर् सम्पादन 
जमानत पेश गरी खिरद सम्झौता गनुर् पनछ ।" 
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४७. मूल िनयमावलीको िनयम ८५ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ८५ को,- 

(१) उपिनयम (१) को खण्ड (क) को स ा देहायका खण्ड 
(क) रािखएको छ:‐ 

"(क) पाचँ लाख पैयाँसम्म लागत अनमुान भएको 
िनमार्ण कायर्, मालसामान वा परामशर् सेवा, 

(२) उपिनयम (१) को खण्ड (ख) िझिकएको छ । 
(3) उपिनयम (१क) को स ा देहायको उपिनयम (१क) 

रािखएको छ:‐ 
"(१क) यस िनयमावलीमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा 

लेिखएको भए तापिन बीस लाख पैयाँसम्मको 
औषिधजन्य मालसामान वा नपेालमा उत्पािदत पन्ी लाख 
पैयाँसम्मको मालसामान त्यःतो मालसामानको 

उत्पादकले राि यःतरको समाचारपऽमा सूचना ूकाशन 
गरी तोकेको िबबी मूल्यमा सोझै खिरद गनर् सिकनेछ । 
यसरी सौझै खिरद गदार् उपलब्ध भएसम्म नेपाल गणुःतर 
िचन्ह ूा  मालसामान खिरद गनुर् पनछ । 

तर कुनै औषिधजन्य मालसामान उत्पादन गन 
िव  ःवाःथ्य स ठनबाट पूवर्योग्यता ूा  एकमाऽ औषिध 
उत्पादक कम्पनी भएकोमा त्यःतो उत्पादकबाट खिरद 
गनुर् पदार्सोझैवातार् गरी जितसकैु पैयाँसम्मको भए 
पिनत्यःतो औषिधजन्य मालसामान खिरद गनर् सिकनेछ ।" 

(४) उपिनयम (१ख) पिछ देहायको उपिनयम(१ग) र (१घ) 
थिपएका छन ्:‐ 

"(१ग)यस िनयमावलीमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन नेपाल सरकारको िनमन्ऽणामा 
नेपाल ॅमणमा रहेका िवदेशी मलुकुको सरकार वा 
अन्तरार्ि य अन्तर सरकारी संःथाको अित िविश  वा 
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िविश  व्यिक्तलाई आितथ्यता र होटलबास सिुवधाको 
लािग पचासलाख पैयाँसम्म सोझै खिरद गनर् सिकनेछ ।  

(१घ) यस िनयमावलीमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन िवदेश िःथत नेपाली राजदूतावास वा 
िनयोग रहेको भवन वा अपाटर्मेन्टको ममर्त गनुर् पदार् 
पच्चीस हजार अमेिरकी डलरसम्म सोझै खिरद गनर् 
सिकनेछ ।" 

(५)उपिनयम (३)मा रहेका "ूोूाइटरी मालसामान" भ  े
शब्दह  पिछ "वा औषिधजन्य मालसामान" भन् न ेशब्दह थिपएका 
छन।्   

(६) उपिनयम (३ग) पिछ देहायको उपिनयम (३घ) 
थिपएको छ:‐ 

"(३घ) यस िनयमावलीमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भएतापिन नेपाल सरकारले नेपाल राजपऽमा 
सूचना ूकाशन गरी ःवदेशी घरेल ु उ ोग भनी 
तोिकिदएको घरेल ु उ ोगबाट उत्पािदत पच्चीस लाख 
पैयाँसम्मको मालसामान सावर्जिनक िनकायले त्यःतो 

घरेल ु उ ोगसँग खिरद सम्झौता गरी सोझै खिरद गनर् 
सक्नेछ ।" 

(७) उपिनयम (४) मा रहेका "पच्चीस हजार पैयाँ" भ े 
शब्दह को स ा "एक लाख पैयाँ" भ े शब्दह  रािखएका  
छन ्। 

(८) उपिनयम (५) पिछ देहायका उपिनयम (५क), (५ख) 
र (५ग) थिपएका छन:्– 

"(५क) सावर्जिनक िनकायले अक  कुनै 
सावर्जिनक िनकायबाट उत्पािदत वा िवतिरत कुनै 
मालसामान वा सेवा खिरद गनुर् परेमा त्यःतो मालसामान 
वा सेवा उत्पादन वा िवतरण गन सावर्जिनक िनकायको 
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अिधकार ूा  अिधकारीबाट िनधार्िरत िबबी मूल्यमा सोझै 
खिरद गनर् सक्नेछ । 

(५ख)  सावर्जिनक िनकायले कुनै अन्तरार्ि य 
अन्तरसरकारी संःथा वा िवदेशी मलुकुको सरकार वा 
त्यःतो मलुकुको सावर्जिनक िनकायसगँ कुनै मालसामान 
खिरद गनुर् पदार् त्यःतो संःथा, सरकार वा िनकायबाट 
िनधार्िरत िबबी मूल्यमा सोझै खिरदगनर् सक्नछे। 

(५ग) यस िनयममा अन्यऽ जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भएतापिन सावर्जिनक िनकायले उपिनयम (५क) 
र (५ख) बमोिजम खिरद गनुर् पदार् कुनै जमानत माग गनुर् 
पन छैन ।" 

४८. मूल िनयमावलीमा िनयम ८७क. थप: मूल िनयमावलीको िनयम 
८७ पिछ देहायको िनयम ८७क. थिपएको छ :‐ 
"८७क. खिरदसम्बन्धी अन्य व्यवःथा: (१) ऐनको दफा ६७ को 

उपदफा (१) को खण्ड (ख) अनसुार खिरद गदार् नेपाल 
सरकार र दातपृक्ष बीच भएको सम्झौता बमोिजमको दात ृ
पक्षको खिरद िनदिशका (ूोक्योरमेन्ट गाइडलाइन) मा 
उल्लेख नभएका कुराह को हकमा ऐन र यस िनयमावली 
बमोिजम हनुेछ । 

(२) ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१) को 
खण्ड (ग) को ूयोजनका लािग िनजी क्षेऽसँग ूितःपधार् 
गरी व्यापािरक कारोबार गन सावर्जिनक िनकायह को 
िववरण अनसूुची-५क. बमोिजम हनुेछ । 

(३) ऐनको दफा ६७ को उपदफा (३) 
बमोिजम कायर्िविधबनाउँदा सावर्जिनक खिरद सम्बन्धी 
मूलभतू िस ान्त िवपरीत नहनुे गरी बनाउन ुपनछ ।" 

४९. मूल िनयमावलीको िनयम ९० मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ९० मा रहेका "िनकायको ूमखुले"भ  े शब्दह  पिछ 
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"पन्ी िदन िभऽै नया ँ खिरद ूकृया ूारम्भ गनुर् पनछ र नयाँ 
ूिबया टु ो नलागे सम्म" भ  ेशब्दह  रािखएका छन ्।  

५०. मूल िनयमावलीको िनयम ९४ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ९४ को उपिनयम (१०) पिछ देहायको उपिनयम (११) 
थिपएको छ:‐ 

"(११) सावर्जिनक िनकायले उपिनयम (१) बमोिजम घर 
जग्गा भाडामा िलँदा काठमाड  उपत्यकािभऽ वािषर्क पन्ी लाख 
पैयाँसम्म र काठमाड  उपत्यका बािहर बािषर्क पाचँ लाख 
पैयाँसम्म भाडा ितनुर्पन गरी भाडामा िलँदा वा िवशेष पिरिःथितमा 

घर जग्गा भाडामा िलनपुरेमा घरधनीसगँ सोझै वातार् गरी घर जग्गा 
भाडामा िलन सक्नेछ ।" 

५१. मूल िनयमावलीको िनयम ९५ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ९५ को उपिनयम (३) मा रहेका "एकलाख पैयासँम्म" 
भ े शब्दह को स ा "पाचँ लाख पैयाँसम्म" भ  े शब्दह  
रािखएका छन।्  

५२. मूल िनयमावलीको िनयम ९९ मा संशोधन:  मूल िनयमावलीको 
िनयम ९९ को,- 
(१)उपिनयम (२) मा रहेका "अविध िदई"भ  े शब्दह  पिछ 

"राि यःतर वा ःथानीयःतरको दैिनक समाचार  पऽमा"  भ े 
शब्दह  थिपएका छन ्।  

(२) उपिनयम (३) र (४) मा रहेका "उपिनयम (३)" भ े 
शब्दह को स ा "उपिनयम (२)" भ  ेशब्दह  रािखएका 
छन।् 

५३. मूल िनयमावलीको िनयम १०१ मा संशोधन:मूल िनयमावलीको 
िनयम १०१ मा देहायको ूितबन्धात्मक वाक्यांश थिपएको छ:–  

"तर पूवर्योग्यता वा ूािविधक ूःताव जःता मूल्य नखलु्न े
ूकृितका बोलपऽ वा ूःतावको मूल्या न उपर पनुरावलोकन 
सिमित समक्ष िनवेदन िदन यस िनयमले बाधा पन छैन ।" 
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५४. मूल िनयमावलीको िनयम १०२ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम १०२ को स ा देहायको िनयम १०२ रािखएको छ:- 
"१०२. िववरण पेश गनुर् पन: पनुरावलोकन सिमितको अध्यक्ष तथा 

सदःयले पदमा बहाल रहन ु अिघ खण्ड (क) र (ख) 
बमोिजम र पदमा बहाल भएपिछ खण्ड (ग) बमोिजमको 
िववरण सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लय माफर् त 
ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लयमा पेश गनुर् 
पनछ:-  

(क)  शैिक्षक योग्यता र सम्बिन्धत क्षेऽको 
अनभुव लगायतका व्यिक्तगत िववरण, 

(ख)  कुनै व्यापार व्यवसायमा संलग्न भए 
सोको िववरण, 

(ग)    आफ्नो र आफ्नो पिरवारको नाममा 
रहेको सम्पि  िववरण पिहलो पटक 
पदमा बहाल भएको िमितले पतीस 
िदनिभऽ र ूत्येक आिथर्क वषर् समाप् त 
भएको िमितले साठी िदनिभऽ।" 

५५. मूल िनयमावलीको िनयम १०४ मा संशोधन:  मूल िनयमावलीको 
िनयम १०४ को,- 
(१) उपिनयम (१) मा रहेका"०.५ (दशमलब पाँच)"  भ े 

शब्दह को स ा "०.१५ (शनु्य दशमलब एकपाचँ)"  भ े 
शब्दह  रािखएका छन ्। 

(२) उपिनयम (१) पिछ देहायको उपिनयम (१क) थिपएको छ:‐ 
"(१क) पूवर्योग्यता वा ूािविधक ूःताव जःता 

मूल्य नखलु्न े ूकृितका ूःतावको मूल्या न उपर 
पनुरावलोकन सिमित समक्ष िनवेदन िदन ुपदार् पूवर्योग्यता 
ूःतावको हकमा िनयम 53 को उपिनयम (1) को 
ूितबन्धात्मक वाक्यांशको अधीनमा रही तोिकएको 
एकमु  रकम र ूािविधक ूःतावको हकमा बोलपऽ 
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जमानतको दश ूितशतले हनुे रकम बराबर जमानत 
राख् न ुपनछ।" 

५६. मूल िनयमावलीको िनयम १०५ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम १०५ कोउपिनयम (२) पिछ देहायको उपिनयम (३) 
थिपएको छ:‐ 

"(३) सावर्जिनक िनकायले उपिनयम (१) बमोिजम 
पनुरावलोकनको िनवेदन परेको जानकारी ूा  गरेपिछ 
पनुरावलोकन सिमितले िनणर्य निदए सम्म खिरद सम्झौता रोक्का 
राख् न ुपनछ।" 

५७. मूल िनयमावलीको िनयम १०८ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम १०८ मा रहेका "राख् न ुपनछ" भ  ेशब्दह को स ा "राखी 
त्यसको जानकारी ूत्येक वषर् सावर्जिनक खिरद अनगुमन 
कायार्लयलाई िदन ुपनछ" भ  ेशब्दह रािखएका छन ्। 

५८. मूल िनयमावलीको िनयम ११० मा संशोधन:  मूल िनयमावलीको 
िनयम ११० को उपिनयम (२) को स ा देहायको उपिनयम (२) 
रािखएको छ:‐ 

"(२) उपिनयम (१) बमोिजमको कायर् सम्पादन जमानत 
पेश गदार् ऐनको दफा २७ को उपदफा (४) मा उल्लेख गरे 
बमोिजमको रकम हनु ुपनछ।" 

५९. मूलिनयमावलीकोिनयम१११मासंशोधन: मूल िनयमावलीको िनयम 
१११ को उपिनयम (१) को खण्ड (ज) पिछ देहायको खण्ड 
(ज१) थिपएको छ:‐ 
"(ज१) िनमार्ण व्यवसायीले िनमार्ण कायर्ःथलमा अनसूुची-८ 

बमोिजमको िववरण सूचना पाटीमा अिनवायर् पमा राख्न े
व्यवःथा गनुर् पन," 

६०. मूल िनयमावलीको िनयम ११२ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ११२ को उपिनयम (४) पिछ देहायको उपिनयम (४क) 
थिपएको छ:‐ 
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"(४क) परामशर् सेवा खिरदमा परामशर्दाताले सम्झौता 
गरेको तीस िदन िभऽ सम्झौताको कुल रकमको सबै िकिसमको 
जोिखम व्यहोन गरी सावर्जिनक िनकायलाई िनशतर् भकु्तानी हनुे 
पेशागत दाियत्व बीमा (ूोफेसनल लायिबिलटी इन्सोरेन्स) गराउन ु
पनछ ।" 

६१. मूल िनयमावलीको िनयम ११३ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ११३ को उपिनयम (१),  (२) र (३) को स ा देहायका 
उपिनयम (१),  (२),र (३) रािखएका छन:्- 

"(१) आपूितर्कतार्,  िनमार्ण व्यवसायी वा सेवाूदायकलाई 
ऐनको दफा ५२क. को अधीनमा रही खिरद सम्झौतामा व्यवःथा 
भए बमोिजम पेँकी िदन सिकनेछ ।  

(२) उपिनयम (१) बमोिजम िदइएको पेँकी रकम जम्मा 
भएको बकको खाता र खचर्को ूयोजन खलु्ने मािसक िववरण 
आपूितर्कतार्,  िनमार्ण व्यवसायी वा सेवा ूदायकले सावर्जिनक 
िनकायलाई िनयिमत पमा उपलब्ध गराउन ुपनछ ।  

(३) उपिनयम (१) बमोिजम पेँकी िदँदा आपूितर्कतार्, 
िनमार्ण व्यवसायी वा सेवाूदायकबाट त्यःतो पेँकी रकम खाम्ने 
गरी र िनजले सम्झौता बमोिजम काम नगरेमा सो िनकायले 
अनरुोध गरेपिछ तत्काल त्यःतो िनकायलाई भकु्तानी गन गरी 
वािणज्य बै बाट जारी भएको बै  जमानत एवम ् त्यःतो बै  
जमानत िवदेशी बै ले जारी गरेको भए नपेाल िभऽको वािणज्य 
बै ले ूित ूत्याभिूत (काउन्टर ग्यारेण्टी) िलई पेँकी िदन ु 
पनछ ।" 

६२. मूल िनयमावलीको िनयम ११८ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम ११८ को स ा देहायको िनयम ११८ रािखएको छ:‐ 
"११८. भेिरएसन सम्बन्धी कायर्िविध: (१) खिरद सम्झौता गदार्को 

बखत पूवार्नमुान गनर् नसिकएको पिरिःथित सो सम्झौता 
कायार्न्वयनको बममा िसजर्ना भई ऐनको दफा ५४ 
बमोिजम सावर्जिनक िनकायले भेिरएसन आदेश जारी गनुर् 
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पन भएमा यस िनयमावली बमोिजमको ूिबया पूरा गरी 
जारी गनुर् पनछ । 

(२) उपिनयम (१) बमोिजम िनमार्ण कायर्को 
भेिरएसन आदेश जारी गनुर् पदार् देहाय बमोिजमको िववरण 
खलुाई ऐनको दफा ५४ बमोिजम त्यःतो भेिरएसन 
ःवीकृत गन अिधकार भएको सावर्जिनक िनकायको 
ूमखुले ूमािणत गरेको हनु ुपनछ:‐ 

(क) िनमार्ण कायर्को सईङ, िडजाईन 
तथा ःपेिसिफकेशन आिद 
बदल्न ुपन वा नपन र बदल्न ु
पन भएमा िनमार्ण कायर्को 
आधारभतू ूकृित वा क्षऽे 
पिरवतर्न हनुे वा नहनुे कुरा,  

(ख)  भेिरएशन पिरमाणको ूािविधक 
पुं ाईं र कारण,  

(ग)  ऐनको दफा ५क. को 
उपदफा (२) बमोिजम लागत 
अनमुानमा ूभाव पन भए 
सोको ूितशत, र 

(घ) ःवीकृत बजेट तथा 
कायर्बममा परे वा नपरेको 
कुरा । 

(३)उपिनयम (१) बमोिजम मालसामान वा अन्य 
सेवा कायर्को भेिरएसन आदेश जारी गनुर् पदार् देहाय 
बमोिजमको िववरण खलुाई ऐनको दफा ५४ बमोिजम 
त्यःतो भेिरएसन ःवीकृत गन अिधकार भएको सावर्जिनक 
िनकायको ूमखुले ूमािणत गरेको हनु ुपनछ:‐ 

(क) मालसामान वा अन्य सेवाको 
सईङ,  िडजाईन तथा 
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ःपेिसिफकेशन आिद बदल्न ु
पन वा नपन र बदल्न ु पन 
भएमा त्यःतो मालसामान वा 
सेवाको आधारभतू ूकृित वा 
क्षेऽ पिरवतर्न हनु े वा नहनुे 
कुरा,  

(ख)  भेिरएशन पिरमाणको ूािविधक 
पुं ाईं र कारण,  

(ग)  ऐनको दफा ५क. को 
उपदफा (२) बमोिजम लागत 
अनमुानमा ूभाव पन भए 
सोको ूितशत,  

(घ) ःवीकृत बजेट तथा 
कायर्बममा परे वा नपरेको 
कुरा । 

(४) उपिनयम (१) बमोिजम परामशर् सेवाको 
भेिरएसन आदेश जारी गनुर् पदार् देहाय बमोिजमको िववरण 
खलुाई ऐनको दफा ५४ बमोिजम त्यःतो भेिरएसन 
ःवीकृत गन अिधकार भएको सावर्जिनक िनकायको 
ूमखुले ूमािणत गरेको हनु ुपनछ:‐ 

(क) परामशर् सेवाको कायर्क्षेऽ, 
आवँयकता, कायर्क्षेऽगत शतर्, 
योग्यता वा िवशेष ता आिद 
बदल्न ु पन नपन र बदल्न ु
पन भएमा त्यःतो सेवाको 
आधारभतू ूकृित वा क्षेऽ वा 
ूःतािवत दक्ष वा िवशेष  
पिरवतर्न हनुे वा नहनुे कुरा,  
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(ख)  भेिरएशन पिरमाणको ूािविधक 
पुं ाईं र कारण,  

(ग)  ऐनको दफा ५क. को 
उपदफा (२) बमोिजम लागत 
अनमुानमा ूभाव पन भए 
सोको ूितशत, र 

(घ) ःवीकृत बजेट तथा 
कायर्बममा परे वा नपरेको 
कुरा । 

(५) सावर्जिनक िनकायले उपिनयम (१) 
बमोिजम भेिरएसन आदेश जारी गदार् िवशेष ह को समूह 
माफर् त आवँयक जाँचबझु गराई ूा  िसफािरसको 
आधारमा माऽ जारी गनर् सक्नछे ।" 

६३. मूल िनयमावलीको िनयम १२० मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम १२० को,- 
(१) उपिनयम (२) को खण्ड (ख)मा रहेको "र" भन् ने शब्द 
िझिकएको छ। 
(२) खण्ड(ख) पिछ देहायको खण्ड (ख१) थिपएको छ:‐ 

"(ख१) ऐनको दफा ६७क. बमोिजम कागजात िझकाएको 
कारणबाट काममा िढलाइ भएको हो वा होइन, र" 

६४. मूल िनयमावलीको िनयम १२९ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम १२९ कोस ा देहायको िनयम १२९ रािखएको छ:‐ 
"१२९. िववाद समाधान :ऐनको दफा ५८ बमोिजम आपसी 

सहमितबाट िववाद समाधान गनुर् पन िवषय, िववाद 
समाधानको लािग िनवेदन िदन े ूिबया,आपसी 
सहमितको लािग हनुे बैठक तथा िनणर्यह को ूिबया 
समेत खिरद सम्झौतामा उल्लेख गरी त्यःतो िववाद 
समाधान गनुर् पनछ।" 
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६५. मूल िनयमावलीको िनयम १३५ मा संशोधन:मूल िनयमावलीको 
िनयम १३५ को स ा देहायको िनयम १३५ रािखएको छ:‐ 
"१३५. मध्यःथको माध्यम ारा िववाद समाधान: िनयम १२९ 

बमोिजमको ूिबया ारा खिरद सम्झौता कायार्न्वयनको 
िवषयमा सावर्जिनक िनकाय र िनमार्ण व्यवसायी, 
परामशर्दाता वा सेवाूदायकबीच उत्प  भएको िववाद 
आपसी सहमितवाट समाधान हनु नसकेमा ूचिलत 
कानून बमोिजम मध्यःथको माध्यमबाट त्यःतो िववाद 
समाधान गन कारबाही शु  गनुर् पनछ ।" 

६६. मूल िनयमावलीको िनयम १३७ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम १३७ को उपिनयम (२) मा रहेको "र नभए"भ े 
शब्दह को स ा "वा" भ े शब्द रािखएको छ । 

६७. मूल िनयमावलीको िनयम १४१ मा संशोधन:मूल िनयमावलीको 
िनयम १४१ को उपिनयम (४) पिछ देहायको उपिनयम (४क)  
थिपएको छ:- 

  "(४क) उपिनयम (४) बमोिजमको िलिखत सूचना 
िनजको कायार्लय वा घरमा पठाउँदा िनज फेला नपरेमा सो 
सम्बन्धमा राि यःतरको समाचारपऽमा कम्तीमा दईु पटक 
सावर्जिनक सूचना ूकाशन गनुर् पनछ र त्यसरी सूचना ूकाशन 
भएकोमा त्यःतो सूचना रीत पूवर्क िदएको मािननेछ।" 

६८. मूल िनयमावलीको िनयम १४४ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम १४४ को खण्ड (ञ) पिछ देहायको खण्ड (ञ१) थिपएको 
छ:‐ 
"(ञ१) पनुरावलोकन सिमितको िनणर्य कायार्न्वयनको अनगुमन 

गरी ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समक्ष 
ूितवेदन पेश गन," 

६९. मूल िनयमावलीको िनयम १४5क. मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम १४५क. को उपिनयम (3) पिछ देहायकाको उपिनयम 
(3क) थिपएको छ:‐ 
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"(3क) उपिनयम (1) बमोिजमको कायार्लय ःथापना भई 
नसकेको अवःथामा ऐनको दफा 2 को खण्ड (ख) को उपखण्ड 
(1) बमोिजमको केन्िीयःतरका सावर्जिनक िनकायले खलुा 
बोलपऽको माध्यम ारा संरचनात्मक सम्झौता गरी अत्यावँयक 
औषिधजन्य मालसामान तथा कायार्लय स ालनको लािग आवँयक 
पन मसलन्द वा ःटेशनरी खिरद गनर् सक्नछे । यःतो खिरद 
कारबाहीको बोलपऽ सम्बन्धी कागजात तथा संरचनात्मक खिरद 
सम्झौताको नमनुा सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लयबाट 
ःवीकृत भए वमोिजम हनुेछ ।" 

70. मूल िनयमावलीको िनयम १४६ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम १४६ को स ा देहायको िनयम १४६ रािखएको छ:‐ 
"१४६. िव तुीय स ार माध्यमको ूयोग:(१) सावर्जिनक खिरद 

अनगुमन कायार्लयले ऐनको दफा ६९ को ूयोजनको 
लािग एउटा माऽ पोटर्ल रहने गरी िव तुीय खिरद 
ूणालीको ःथापना,  स ालन र व्यवःथापन गनछ । 

(२) सावर्जिनक िनकायले उपिनयम (१) 
बमोिजम ःथापना भएको िव तुीय खिरद ूणालीमा आव  
भई खिरद कारोबार स ालन गनुर् पनछ । 

(३) सावर्जिनक िनकायले खिरद कायर् गदार् 
उपिनयम (१) बमोिजम ःथापना भएको िव तुीय खिरद 
ूणालीको पोटर्लमा दतार् भई खिरद कारबाही सञ् चालन 
गनुर् पनछ।  

(४) सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लयले 
िव तुीय खिरद ूणालीबाट हनु ेखिरदको कायर्िविध, ूणाली 
र यसका अन्तरिनिहत िस ान्त समय समयमा जारी 
गनछ।" 

७1. मूल िनयमावलीको िनयम १४९ मा संशोधन: मूल िनयमावलीको 
िनयम १४९ को उपिनयम (६) पिछ देहायको उपिनयम (७) 
थिपएको छ:‐ 
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"(७) सावर्जिनक िनकायले बोलपऽको माध्यमबाट गिरन े
खिरद कायर्को सम्झौता कायार्न्वयन भई सकेपिछ सो कायर् सम्प  
भएको संिक्ष  िववरण ूमािणत गरी सम्बिन्धत सावर्जिनक िनकाय 
वा सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लयको वेबसाइटमा राखी 
सावर्जिनक गनुर् पनछ ।" 

७2. खारेजी: मूल िनयमावलीको िनयम १३०, १३१, १३२, १३३ र 
१३४ खारेज गिरएका छन।् 

७3. मूल िनयमावलीको अनसुचुीमा संशोधन:(१) मूल िनयमावलीको,- 
(१) अनसूुची-२ मा रहेको "खण्ड (ग)" भ  े शब्दह को स ा 

"खण्ड (च)" भ े शब्दह  रािखएका छन।् 
(२) अनसूुची-३ को खण्ड (ङ) पिछ देहायको खण्ड (च) 

थिपएको छ:‐ 
"(च) िडजाईन, आपूितर्, जडान र ममर्त सम्भार सम्झौता: 

ठूला बोइलर, ठूला पावर प्लान्ट, पिम्पङ ःटेशन, 
टबार्इन,  रज्जमुागर्,  रेलमागर्,  केबलकार, 
एसेम्बलीलाइन, औ ोिगक प्लान्ट जःता उच्च 
वा जिटल ूिविध यकु्त मालसामानको िडजाइन 
गन,  िनमार्ण ःथलमा आपूितर् गरी जडान गन, 
परीक्षण स ालन गन,  त्यःतो मालसामानको 
स ालन गनर् सम्बिन्धत सावर्जिनक िनकायका 
कमर्चारीलाई आवँयकता अनसुार तालीम िदने 
र त्यःतो संरचनाको ममर्त सम्भार समेत गन 
व्यवःथा गनर् िडजाइन, आपूितर्,  जडान र ममर्त 
सम्भार सम्झौता गनर् सिकनेछ ।" 

(३) अनसूुची-४ को खण्ड (ज) पिछ देहायका खण्ड (झ) 
र (ञ) थिपएका छन:्– 

"(झ)  िनमार्ण र ममर्त सम्भार सम्झौता: ठूला ितुमागर्, 
ठूला जलाशय सिहतको पावर प्लान्ट वा पिम्पङ 
ःटेशन वा टबार्इन, रज्जमुागर्,  रेलमागर्, केबलकार 
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वा यःतै अन्य उच्च वा जिटल ूिविधयकु्त 
भौितक संरचनाको िनमार्ण गनर्, परीक्षण स ालन 
गन,  त्यःतो संरचनाको स ालन गनर् सम्बिन्धत 
सावर्जिनक िनकायका कमर्चारीलाई आवँयकता 
अनसुार तालीम िदने र त्यःतो संरचनाको ममर्त 
सम्भार समेत गन व्यवःथा गनर् िनमार्ण र ममर्त 
सम्भार सम्झौता गनर् सिकनेछ । 

(ञ) टनर्की सम्झौता: ठूला ितुमागर्,  ठूला जलाशय 
सिहतको पावर प्लान्ट वा पिम्पङ ःटेशन वा 
टबार्इन,  रज्जमुागर्,  रेलमागर्,  केबलकार,  उच्च 
ूिविधयकु्त पलु वा सडकमागर् वा यःतै अन्य 
उच्च वा जिटल ूिविधयकु्त भौितक संरचनाको 
िनमार्ण गनर्, परीक्षण स ालन गन,  त्यःतो 
संरचनाको स ालन गन कायर् सम्प  गरी 
सावर्जिनक िनकायलाई हःतान्तरण गन व्यवःथा 
गनर्को लािग टनर्की सम्झौता गनर् सिकनेछ ।" 

७4.मूल िनयमावलीमा अनसूुची थप:  मूल िनयमावलीमा यसैसाथ संलग्न 
अनसूुची-१क., २क., २ख., २ग., ५क= र ८ थिपएका छन।्  
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!= af]nkq t'ngfsf] nflu s'n nfut cg'dfg cÍ -h_ x'g]5 .  
@= kfl/>lds vr{ -ª!_, ;f]wegf{ x'g] vr{ -ª@_ / cGo k'm6s/ 

vr{ -ª#_ sf] lj:t[t ljj/0f tof/ u/L o; nfut cg'dfg 
kmf/fdsf] ;fydf /fvL k|:t't ug'{ kg]{5 .  

#= pk/f]Qm cg';f/ nfut cg'dfg tof/ ul/;s]kl5 ah]6 
Joj:yfkgsf] nflu cfjZostfcg';f/ hDdf nfut 
cg'dfgdf d"No ;dfof]hg slG6Gh]G;L jfkt !) k|ltztn], 
ljleGg s/ jfkt !) k|ltztn] / d"No clej[lå s/ /sd 
;d]t yk u/L s"n nfut cg'dfg cÍ sfod ug'{ kg]{5 . 
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#= ;fj{hlgs lgsfoaf6 x'g] vl/bsf] nflu btf{ x'g rfx]sf] vl/bsf] k|s[ltsf] 
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ldlt M 

b:tvt M 
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cg';"rL –@u= 

-lgod !* sf] pklgod -#_ ;Fu ;DalGwt_ 
df}h'bf ;"rLsf] clen]v btf{ k'l:tsfsf] 9fFrf 

 

g]kfn ;/sf/ 
======= dGqfno 

========================ljefu 
 

>L ======================================sfof{no 
=======================================. 

 
df}h'bf ;"rLsf] clen]v btf{ k'l:tsf 

-cfly{s jif{===========_ 
l;=g+= btf{ g+= btf{ ldlt JolQm÷kmd{sf] ljj/0f sfdsf] ljj/0f -

lgdf{0f, 
dfn;fdfg, 
k/fdz{ ;]jf, 

u}=;=;=,cGo ;]jf_

dfn;fdfg
÷ ;]jfsf] 
k|s[lt

s}lkmot

gfd 7]ufgf ;Dks{ 
JolQm

;Dks{ g+= 
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cg';"rL–%s= 

-lgod *&s=sf] pklgod -@_ ;Fu ;DalGwt_ 
 

lghL If]q;Fu k|lt:kwf{ u/L Jofkfl/s sf/f]jf/ ug]{ ;fj{hlgs 
lgsfox¿ 

!=  g]kfn b"/ ;~rf/ sDkgL lnld6]8 
@= g]kfn vfB ;+:yfg  
#=  g]zgn 6«]l8Ë lnld6]8  
$=  g]kfn jfo';]jf lgud 
%= hgs lzIff ;fdu|L s]G› lnld6]8  
^= g]kfn cf}iflw lnld6]8 
&=  l;+xb/af/ j}Bvfgf ljsf; ;ldlt 
*=  h8La'6L pTkfbg tyf k|zf]wg sDkgL lnld6]8 
(=  g]kfn ;/sf/n] g]kfn /fhkqdf ;"rgf k|sfzg u/L tf]s]sf] 

cGo ;fj{hlgs lgsfo  
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cg';"rL–* 
-lgod !!!sf] pklgod -!_ sf] v08 -h!_ ;Fu ;DalGwt_ 

lgdf{0f sfo{:yn ;"rgf kf6L 
 

cfof]hgfsf] gfd ============================================= 
;DalGwt ;fj{hlgs lgsfosf] gfd M================================================ 
lgdf{0f sDkgL÷kmd{÷;+:yfsf] gfd M==============================================7]ufgf M======================== 
k/fdz{bftf sDkgL÷kmd{÷;+:yfsf] gfd M ========================== 7]ufgf M============================= 
cfof]hgf ;Demf}tf ldltM========================== sfo{ k|f/De ePsf] ldltM=============================== 
;DkGg ug'{kg]{ ldltM=================================== nfut cg'dfg /sdM===================================== 
;Demf}tf /sd M====================================== ah]6sf] ;|f]t M g]kfn ;/sf/ ¿= M==============, 
a}b]lzs C0f÷cg'bfg ¿= M====================== 
d'Vo d'Vo sfdsf] ;do tflnsfM 

l;= g+= 
d'Vo d'Vo 

sfdsf] ljj/0f
;DkGg x'g] 
;dofjlw

lgwf{l/t 
;dodf 
;DkGg 

gePsf] eP 
;f] sf] sf/0f 

yk nfUg] 
;do 

s}lkmot

!      

@      

#      

$      

%      

^      

&      

 
cf1fn], 

sdnzfnL l3ld/] 
g]kfn ;/sf/sf] ;lrj  

                                                                           
%@ 

d'b|0f ljefu, l;+xb/af/, sf7df8f}+df d'lb|t . d"No ?= @%.– 
uf]=x'=b=g+= !^.@)^@.^# 

   
 


