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सोझै खररद विवध: संविप्त जानकारी 

 

सिवजवनक खररद ऐन २०६३ को दफा ४१ र सिवजवनक खररद वनयमािली २०६४ को 

वनयम ८५ अनुसार रु. १,००,०००.०० (एक लाख) भन्दा बढी तथा रु. ५,००,०००.०० (पााँच 

लाख) भन्दा कम लागत अनुमान भएको मलसमान खररद तथा जडान (ISPS) गदाव 

अपनाउनु पने सोझै खररद विवध, वनदेशन तथा संविप्त जानकारी: 

 

१  वैकल्पिक ऊजजा प्रवर्द्ान केन्द्र (केन्द्र) ले उले्लल्पित प्रयोजनको लजगि प्रकजगित िरेको 

सवाजगनक सूचनज अनुसजर प्रप्त गनवेदनहरु छजनगिन/मूल्जांकन िरर अनुदजनको लजगि 

छनौट/स्वीकृत भएकज लजभग्रजही सांस्थजहरुले केन्द्र सांि सम्झौतजभएपश्चजत आफ्नो िजगषाक 

कजयायोजनज तथज िजेटमज प्रजल्पप्त (आय) तथज िचा (व्यय) तर्ा  उले्लि िरी िजगषाक िररद 

योजनजमज समेत सांलग्न िरर स्वीकृत िनुापदाछ  ׀ 

२  आवश्यक िररद कजयाको लजित अनुमजन र सोझै िररद (सूचनज प्रकजगित निरी गसगमत 

प्रगतस्पधजा) को लजगि सांगिप्त िोलपत्र कजिजजत (Bidding Document) तयजर िरर 

कजयजालयको प्रगियज अनुसजर हस्तजिर सगहत उक्त िोलपत्र कजिजजत स्वीकृत/सदर 

िनुापदाछ׀ 

३  दरभजउ मजि िनुापूवा केन्द्रको सहयोिमज केन्द्रमज सूगचकृत, मजन्यतज प्रजप्त, दरभजउ पेि 

िना ग्रजह्य र कजया िना योग्य अलि अलि सांचजलक रहेकज कल्पिमज ३ वटज दरभजउ पेि हुने 

सुगनल्पस्चत हुने िरर ३ वज सो भन्दज िढी सांस्थज/कम्पगन छनौट िनुापदाछ׀ 

४  सम्बल्पित सांस्थज/कम्पगनहरुलजई एक अकजा सांि दरभजउ मजगिएको थजहज नहुने िरर छुट्टज-

छुटै्ट पत्र वज इमेलको BCC मज स्वीकृत दरभजउपत्र कजिजजत कजयजालयिजट तोगकएको 

अगधकजर प्रजप्त एक व्यल्पक्तले प्रमजगणत िरर सांस्थजको छजप लिजई कल्पिमज १० गदनको 

समय गदएर दरभजउपत्र स्वीकृत ढजाँचजमज पेि िनाको लजगि पठजउनु पदाछ׀ 

५  दरभजउपत्र कजिजजत पठजउने गदन र िुझजउने अल्पिम गदन सवाजगनक गवदज नभएको 

सुगनगश्चत िने, गिचको छोटो अवगधको गवदजलजई िणनज िरर रहनु नपने तथज पगछ 

अकस्मजत घोषणज हुने सजवाजगनक गवदजको गदन दरभजउ पेि िने अल्पिम गदन भए सो को 

भोगलपल्ट स्वत: मजन्य हुनेछ׀ 

६  गनधजाररत गमगत र समय सम्म कल्पिमज ३ (तीन) वटज गसलिन्दी दरभजउ पेि नभएको 

अवस्थजमज वज पगहलो पटक कल्पिमज ३ (तीन) वटज दरभजउ सजरभूत रुपमज प्रवजग्रजही ठहर 

हुन नसके पेि भएकज दरभजउलजई कजयम रजख्दै पुनः अन्य सांस्थज/कम्पगन सांि मजगथकै 

प्रगियज अनुसजर दरभजउ मजि िनुापदाछ ׀ पगहलो पटक कल्पिमज ३ (तीन) वटज दरभजउ 
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पेि भएमज आफ्नो अनुकुलतजमज गसलिन्दी दरभजउ सम्बल्पित सांस्थजकज कल्पिमज दुईजनज 

प्रगतगनगधको उपल्पस्थगतमज िोगल मूल्जांकनको लजगि मूल्जांकन सगमगत समि पेि िनुापदाछ  

 सजवाजगनक िररद गनयमजवली, २०६४ को गनयम १४७ को ब्यजवस्थज िमोगजम दरभजउ ׀

िोल्ने कजयामज सांलग्न कल्पिमज एकजनज (सम्भव भए सम्म िररद इकजई प्रमुि) समेत 

कल्पिमज तीनजनज सल्पम्मगलत मूल्जांकन सगमगतले प्रप्त दरभजउको समू्पणा पि (पूणातज, 

ग्रजह्यतज, प्रजगवगधक तथज आगथाक) को पररिण तथज मूल्जांकन िरर गसर्जररस सजथ 

गनणायको लजगि कजयजालय समि पेि िनुापदाछ ׀ 

७  मूल्जांकन सगमगतले गसर्जररस िरे अनुसजर कजयजालयिजट छनौटको गनणाय िरर छनौट 

भएको दरभजउपत्रदजतजलजई छनौट तथज स्वीकृत भएको जजनकजरी तथज पत्र प्रजप्त भएको 

गमगतले ७ (सजत) गदन गभत्र अगधकजररक पत्र सगहत सम्झौतज िना आउन पत्र (Letter of 

Acceptance and Signing of Contract) जजरी िने/पठजउने एवां अन्य छनौट नभएकज 

आवेदक सिैलजई पत्रको िोधजथा जजनकजरीको लजगि सोगह गमगत र समयमज पठजउनु पदाछ׀ 

इमेलिजट पठजएको पत्र समेत मजन्य हुने ׀ 

८  सम्झौतज िना पत्र जजरी िरेको गमगतले ७ (सजत) गदन गभत्र छनौट भएको 

दरभजउपत्रदजतजिजट  सम्झौतज िने आियको पत्र प्रजप्त भए तुरुिै सम्झौतज िरर कजया 

अिजडी िढजउन सगकनेछ׀सम्झौतजमज हस्तजिर िना िररदकतजा (Employer) को तर्ा िजट 

कजयजालय प्रमूि वज गनजले तोकेकोअगधकजरर र दरभजउपत्रदजतजले तोकेको अगधकजररक 

व्यल्पक्त हुनेछ ׀ 

९  सम्झौतज िना पत्र जजरी िरेको गमगतले ७ (सजत) गदन गभत्र छनौट भएको 

दरभजउपत्रदजतजिजट  सम्झौतज िने आियको पत्र प्रजप्त नभए वज सम्पका मज नआए गनज 

दरभजउपत्रदजतजलजई कजलो सूची (Black List) मज समजवेस िना गनणाय र प्रमजण सगहत, 

गनधजाररत र्जरम भरर सवाजगनक िररद अनुिमन कजयजालय (PPMO), तजहजचजल, 

कजठमजडौांमज गसर्जररस िरर पठजउनु पदाछ ׀तत्पश्चजत दोस्रो िररयतजको नू्यनतम 

मूल्जांगकत सजरभूत रुपमज प्रभजवग्रजही दरभजउपत्रको छनौट िनुापदाछ ׀ छनौट र 

सम्झौतजको प्रगियज मजगथ उले्लि िरे अनुसजर नै हुनेछ ׀ 

१०  सम्झौतजमज उले्लि भएको समय गभत्र सम्झौतज तथज दरभजउपत्र कजिजजतमज 

उले्लि भए अनुसजरको कजया िरजई सो को िुणस्तर सुगनगश्चत (Verification Report) िरर 

कर गिजक (Tax Invoice) र कजया सम्पन्न/अनुिमन प्रगतिेदन सांलग्न िरजई तुरुिै (कजया 

सम्पन्न िरर भुक्तजनी अनुरोध प्रजप्त भएको गमगतले सजमजन्य तयज तीन हप्तज गभत्र) 

दरभजउपत्रदजतजलजई भुक्तजनीको सुगनल्पस्चततज/भुक्तजनी िनुापदाछ ׀ भुक्तजनी िदजा मू.अ. 

कर िजहेकको रकम को १.५०% अगग्रम कर (TDS) तथज मू.अ.कर को आधज (५०%) 
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कट्टी िरर आिजमी मगहनजको २५ िते गभत्र सम्बल्पित कर कजयजालयमज दजल्पिलज िररगदनु 

पदाछ ׀कर गमलजन प्रयोजनको लजगि अगग्रम कट्टी भएको कर र मू.अ.कर दजल्पिलज प्रमजण 

सम्बल्पित व्यवसजयीलजई समेत उपलव्ध िरजउनु पदाछ ׀ 

११  सोझै िररद प्रगियजमज दरभजउपत्र कजिजजतको मूल्/पैसज गलनु हुदैन ׀दरभजउ पेि 

िदजा कुनै प्रकजरको जमजनत र सम्झौतज पूवाकजयासम्पजदन जमजनत समेत गलनु हुदैन׀ तर 

सम्पन्न भएको कजयाको िुणस्तर सुगनगश्चतको लजगि केन्द्रिजट अनुदजन भुक्तजनी िदजा कुल 

अनुदजन रकम को १०% (दि प्रगतित)रकम कजयासम्पजदन जमजनत िजपत कट्टी िरर 

सम्पजगदत कजयाको Guarantee/Warranty समय सम्म रजल्पिनेछ׀उक्त कजयाको पूवा 

जजनकजरी दरभजउपत्रदजतजलजई दरभजउपत्र कजिजजतमज उले्लि िरर जजनकजरी िरजएको 

हुनुपदाछ ׀ 

१२  सम्पन्न भएको कजयाको गनधजाररत Guarantee/Warranty अवगध सम्पन्न भए पश्चजत 

कजयासम्पजदन जमजनत सम्बल्पितदरभजउपत्रदजतजलजई भुक्तजनी/गर्तजा गदनु पदाछ׀  

दरभजउपत्रदजतजले कजयासम्पजदन जमजनत िजपत िैंक जमजनत रजख्न चजहेमज 

Guarantee/Warranty अवगध भन्दज ३० गदन िढी अवगधको मजन्यतज प्रजप्त िैंक वज गवत्तीय 

सांस्थजिजट जजरी भएको गन:िता िैंक जमजनत प्रजप्त िरर अनुदजन भुक्तजनी िदजा 

कजयासम्पजदन जमजनत िजपत केन्द्रिजट भुक्तजनी हुनेअनुदजन रकमको १०% रकम कट्टी 

िनुाहुदैन वज कट्टी िरर भुक्तजनी भए पश्चजत िैंक जमजनत प्रजप्त भए कट्टी रकम भुक्तजनी 

िररगदनुपदाछ׀ 

१३  Guarantee/Warranty अवगध गभतै्र सम्पजगदत/सम्पन्न सजमजन/कजयामज िररदकतजा 

(Purchaser/Employer) को कजरण (लजपरिजही वज िनुा पने कजया निरी वज िना नहुने कजया 

िरर) िजहेक कुनै िरजिी वज तु्रटी भएमज सम्बल्पित दरभजउपत्रदजतजले जजनकजरी प्रजप्त 

भएको गमगतले िढीमज ७ गदन गभत्र उक्त िरजिी वज तु्रटी हटजउनु वज सच्यजउन लिजउनु 

पदाछ ׀  उक्त अवगध गभत्र िरजिी वज तु्रटी नहटजए वज नसच्यजए कजयासम्पजदन जमजनत 

जर्त िरर उक्त रकमले िरजिी हटजउनु वज तु्रटी सच्यजउनु पदाछ ׀ 

१४  दरभजउपत्र कजिजजत  पठजउने र प्रजप्त िने कजया इमेल वज मुगित प्रगत (Hard 

Copy) वज दुिैको मध्यम छनौट िना सगकनेछ तर सम्बल्पित कजयजालयले प्रजप्त दरभजउको 

उगचत सुरिण र िोप्यतज कजयम िने व्यवस्थज िनुापदाछ ׀आवश्यक र्जरम, पत्रहरु, 

प्रमजणहरु नेपजली वज English वज दुिैको गमगित रुपमज प्रयोिमज ल्जउन सगकन्छ अन्य 

भजषज प्रोयोिमज ल्जउनु हुदैन ׀ 

१५  दरभजउपत्र र्जरम, दरभजउपत्र िोल्ने, मूल्जांकन िने, सम्झौतज लिजयत अवश्यक 

केगह नमुनज र्जरमहरु यसै सजथ सांलग्न छन् ׀ सम्बल्पित कजयजालयले आफ्नो कजया सांि 
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सम्बल्पित गववरण, आवश्यकतज र सताहरु समजिेि िरर थपघट/पररवतान िने सगकन्छ तर  

प्रचगलत सजवाजगनक िररद ऐन तथज गनयमको प्रगतकूल हुने िरर थपघट तथज पररवतान िनुा 

हुदैन ׀ 

१६  उले्लल्पित गववरणमज कुनै गिगवधज/अश्पस्टतज रहेमज वज कुनै कुरज छुटी/समजिेि हुन 

नसगक कजया कजयान्वयनमज समस्यज भएमज वज ऐन गनयम पररवतान भइ र्रक परेमज वज 

िजगझएमज  अध्यजवगधक/प्रचगलतसवाजगनक िररद ऐन (हजल २०६३), सवाजगनक िररद 

गनयमवगल (हजल २०६४)र अन्य सम्बल्पित ऐन गनयम अनुसजर िनुाहुन वज केन्द्रको िररद 

िजिज वज सौया वजयू ऊजजा िजिजमज सम्पका  रजख्नुहुन अनुरोध िररन्छ׀ 

१७  सुरु वज सम्पन्न भएको िररदकजया केन्द्र सांिको सम्झौतज तथज प्रचगलत सजवाजगनक 

िररद ऐन तथज गनयमको व्यवस्थजको पजलनज हुन नसकी तथज प्रजगवगधक मजपदण्ड पुरज हुन 

नसकी तु्रगटपूणा भएको प्रमजगणत भएमज सम्झौतज अनुसजरको अनुदजन गनकजसज गदन केन्द्र 

असमथा हुनेछ ׀ केन्द्रसांिको सम्झौतज अनुसजर सवाजगनक िररदको प्रगियज पुणारुपमज 

पजलनज भएको अवस्थजमज र प्रजगवगधक मजपदण्ड पूणा पजलनज भएमज मजत्र केन्द्रिजट अनुदजन 

गनकजिज हुनेछ ׀ तु्रगटपूणा िररद कजयाको कजरण उत्पन्न हुने आगथाक, सजमजगजक एवां 

कजनूनी उत्तरदजगयत्व सम्बल्पित सांस्थजको हुनेछ ׀ 


