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सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधि) ऐि, २०७३ 

  

    प्रमाणीकिण ि प्रकाशशत नमनत 

२०७३।३।३० 

 

संर्त ्२०७३ को ऐि िं. २ 

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ लार्व संशोधि गिव बिेको ऐि 

प्रस्तार्िा: सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ लार्व संशोधि गिव र्ाञ्छिीय 
भएकोले, 

िेपालको संहर्धािको धािा २९६ को उपधािा (१) बमोशजमको 
व्यर्स्थाहपका-संसदले यो ऐि बिाएको छ ।  

१. संशिप्त िाम ि प्रािम्भ: (१) यस ऐिको िाम "सार्वजनिक खरिद 
(पहिलो संशोधि) ऐि, २०७३" ििेको छ । 

  (२) यो ऐि तरुुन्त प्रािम्भ ििुेछ । 

२. सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २ मा संशोधि: 
सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ (यस पनछ "मूल ऐि" भनिएको) 
को दफा २ को,- 
(१)  खण्ड (ग) मा ििेका "चल र्ा अचल" भने्न शब्दिरु 

पनछ "सजीर् र्ा निजीर्" भने्न शब्दिरु थहपएका छि ्। 

(२) खण्ड (ढ) मा ििेका "प्रकोप तथा" भने्न शब्दिरु पनछ 
"मिामािी र्ा" भने्न शब्दिरु थहपएका छि ्। 

३. मूल ऐिको दफा ३ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा ३ को,- 

(१)  उपदफा (१) पनछ देिायको उपदफा (१क) थहपएको 
छ:- 

"(१क) प्रचनलत कािूि बमोशजम दताव भएको 
संस्थाले सिकािी कोष प्रयोग गिी खरिद गदाव सो 
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िदसम्म यस ऐि बमोशजमको कायवहर्नध पूिा गिी खरिद 
गिुव पिेछ ।" 

(२) उपदफा (२) मा ििेका "उपदफा (१)" भने्न 
शब्दिरुको सट्टा "उपदफा (१) ि (१क)" भने्न 
शब्दिरु िाशखएका छि ्। 

४. मूल ऐिको दफा ५ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा ५ को 
उपदफा (१) को प्रनतबन्धात्मक र्ाकयांशमा ििेका "पच्चीस 
िजाि रुपैयााँसम्मको" भने्न शब्दिरुको सट्टा "निमावण कायवको 
िकमा बािेक एक लाख रुपैयााँसम्मको" भने्न शब्दिरु िाशखएका 
छि ्। 

५. मूल ऐिमा दफा ५क. थप: मूल ऐिको दफा ५ पनछ देिायको 
दफा ५क. थहपएको छ:- 

"५क. स्र्ीकृत गिुव पिेेः (१) सार्वजनिक निकायले दफा ४ 
बमोशजमको हर्र्िण ि दफा ५ बमोशजमको लागत 
अिमुाि तोहकए बमोशजम स्र्ीकृत गिुव   पिेछ । 

  (२) दफा ४ बमोशजमको हर्र्िण ि दफा ५ 
बमोशजमको लागत अिमुाि तोहकए बमोशजमको हर्शेष 
कािण पिी संशोधि गिुव पिेमा बािेक एकपटक स्र्ीकृत 
भएको नडजार्ि र्ा लागत अिमुािमा संशोधि गिुवपदाव 
त्यस्तो संशोधि शरुुको लागत अङ्कमा पच्चीस 
प्रनतशतभन्दा बढी फिक पिेमा र्ा रहुटपूणव नडजार्ि 
गिेको र्ा अस्र्ाभाहर्क लागत अिमुाि तयाि गिेको 
कािणले खरिद कायव प्रभाहर्त भएमा त्यस्तो नडजार्ि र्ा 
लागत अिमुाि तयाि, जााँच र्ा स्र्ीकृत गिे पदानधकािी 
ि सो कायवमा संलग्ि पिामशवदाता प्रचनलत कािूि 
बमोशजम कािबािीको भानगदाि ििुेछ ।" 
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६. मूल ऐिमा दफा ६क. थप: मूल ऐिको दफा ६ पनछ देिायको 
दफा ६क. थहपएको छ:- 

"६क. मौजदुा सूची तयाि गिुव पिेेः (१) प्रत्येक सार्वजनिक 
निकायले दफा ३० को उपदफा (६), दफा ४१ को 
उपदफा (१) को खण्ड (क) ि दफा ४६ बमोशजम 
गरििे खरिदको लानग खरिदको प्रकृनत अिसुाि 
आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, पिामशवदाता, गैि सिकािी 
संस्था र्ा सेर्ा प्रदायकको दफा १० को उपदफा (२) 
बमोशजमको योग्यताको आधािमा छुट्टाछुटै्ट सूची तयाि 
गिुव पिेछ । 

(२) कुिै आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, 
पिामशवदाता, गैिसिकािी संस्था र्ा सेर्ा प्रदायकले 
उपदफा (१) बमोशजमको सूचीमा समारे्श ििु चािेमा 
तोहकएको कागजात सहित सम्बशन्धत सार्वजनिक 
निकायमा निरे्दि ददिपुिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको मौजदुा सूची 
अद्यार्नधक गिे शजम्मेर्ािी सम्बशन्धत सार्वजनिक 
निकायको ििुेछ ।  

(४) उपदफा (३) को प्रयोजिको लानग 
सम्बशन्धत आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी, पिामशवदाता, 
गैिसिकािी संस्था र्ा सेर्ाप्रदायकले सूची अद्यार्नधक 
गिव प्रत्येक र्षव सम्बशन्धत सार्वजनिक निकायमा निरे्दि 
ददिपुिेछ । 

(५) मौजदुा सूची सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोहकए 
बमोशजम ििुेछ ।" 

७. मूल ऐिको दफा ७ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा ७ को,- 
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(१)  उपदफा (१) को सट्टा देिायको उपदफा (१) िाशखएको 
छ:- 

"(१) यस ऐि बमोशजमको कायवहर्नध पूिा गिी 
खरिद सम्बन्धी कायव गिे, गिाउिे शजम्मेर्ािी सम्बशन्धत 
सार्वजनिक निकायको प्रमखुको ििुेछ ।" 

(२) उपदफा (३) मा ििेका "एउटा खरिद र्कार्वको 
स्थापिा गिुव पिे र्ा सोको शजम्मेर्ािी तोकि ुपिेछ" भने्न 
शब्दिरुको सट्टा "खरिद सम्बन्धी कायवबोझ ि कायव 
प्रकृनतको आधािमा छुटै्ट मिाशाखा, शाखा र्ा र्काईको 
स्थापिा गिी खरिद अनधकािी तोकि ु पिेछ" भने्न 
शब्दिरु ि खण्ड (ख) ि (ग) मा ििेका 
"आर्श्यकतािसुाि िेिफेि गिी" भने्न शब्दिरुको सट्टा 
"सामान्यतया सािभतूरुपमा फिक िपिे गिी 
आर्श्यकता अिसुाि" भने्न शब्दिरु िाशखएका छि ्। 

(३) उपदफा (४) मा ििेका "खरिद र्कार्व र्ा सोको 
शजम्मेर्ािी तोहकएको र्कार्वले" भने्न शब्दिरुको सट्टा 
"खरिद मिाशाखा, शाखा र्ा र्काईको शजम्मेर्ािी 
तोहकएको अनधकािीले" भने्न शब्दिरु िाशखएका छि ्। 

(४) उपदफा (४) पनछ देिायका उपदफा (५) ि (६) 
थहपएका छि:्- 

"(५) उपदफा (३) बमोशजम स्थापिा भएको 
खरिद मिाशाखा, शाखा र्ा र्काईको प्रमखुको काम, 

कतवव्य तथा अनधकाि तोहकए बमोशजम ििुेछ । 

(६) यस ऐि बमोशजम गरिएको खरिद 
सम्झौताको कायावन्र्यि गिव गिाउि नियनमत रुपमा 
सपुिीरे्िण, अिगुमि तथा गणुस्ति नियन्रण गिी र्ा 
गिाई निधावरित समयमा कायव सम्पन्न ििुे सनुिशितता 
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गिुव सम्बशन्धत सार्वजनिक निकायको प्रमखुको कतवव्य 
ििुेछ ।" 

८. मूल ऐिको दफा ८ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा ८ को,- 

(१)  उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (६) पनछ 
देिायका उपखण्ड (७), (८), (९) ि (१०) थहपएका 
छि:्- 

"(७)  एकमषु्ट दि हर्नधबाट, 

स्पष्टीकिणेः यस उपखण्डको प्रयोजिको लानग 
“एकमषु्ट दि हर्नधबाट” भन्नाले प्रत्येक र्काईको 
परिमाण ि लागत अिमुािको कुल अङ्कभन्दा के 
कनत घटी र्ा बढी प्रनतशतमा काम गिे िो सो 
कबोल गिी बोलपर पेश गिे हर्नध सम्झि ु 
पछव । 

(८) उत्पादक र्ा अनधकृत नबके्रताद्वािा निधावरित 
दिमा (कयाटलग सहपङ्ग) खरिद गिे हर्नधबाट, 

स्पष्टीकिणेः यस उपखण्डको प्रयोजिको लानग 
“उत्पादक र्ा अनधकृत नबके्रताद्वािा निधावरित 
दिमा (कयाटलग सहपङ्ग) खरिद गिे हर्नधबाट” 

भन्नाले कुिै मालसामाि निमावण गिे कम्पिीले 
उत्पादिको हर्शषेता, गणुस्ति ि सहुर्धाका 
आधािमा तय गिेको नबक्री मूल्य सम्बशन्धत 
कम्पिीको रे्भसार्ट र्ा कागजात (ब्रोसि)मा 
सार्वजनिक गिेपनछ समािस्तिको मालसामाि 
उत्पादि गिे कम्पिीले तोकेको मूल्यमा 
प्रनतस्पधाव गिाई गरििे खरिद हर्नध सम्झि ु        

पछव । 
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(९)  सीनमत बोलपरदाताले भाग नलिे (नलनमटेड 
टेण्डरिङ्ग) खरिद हर्नधबाट, 

स्पष्टीकिणेः यस उपखण्डको प्रयोजिको लानग 
“सीनमत बोलपरदाताले भाग नलि े (नलनमटेड 
टेण्डरिङ्ग) खरिद हर्नधबाट” भन्नाले कुिै 
मालसामाि, निमावण कायव र्ा  सेर्ा खरिदमा 
सीनमत उत्पादक, आपूनतवकताव र्ा सेर्ा प्रदायक 
मार भएमा त्यस्तो उत्पादक, आपूनतवकताव र्ा 
सेर्ा प्रदायकबीच मार प्रनतस्पधाव गिाई गरििे 
खरिद हर्नध सम्झि ुपछव । 

(१०) ियााँ नलि ेपिुािो ददि े(बाई ब्याक मेथड) खरिद 
हर्नधबाट, 

स्पष्टीकिणेः यस उपखण्डको प्रयोजिको लानग 
“ियााँ नलि े पिुािो ददि े (बाई ब्याक मेथड) 
खरिद हर्नधबाट” भन्नाले निशित समय पनछ 
औशचत्यिीि ििुे र्ा जिस्र्ास््य र्ा र्ातार्िणको 
दृहष्टले नललाम गिव र्ा भण्डािण गिी िाख्न 
िनमल्ि े र्ा प्रयोग गिव िििुे अर्स्थाका 
मालसामाि र्ा मेनसििी औजाि तोहकए बमोशजम 
मूल्याङ्कि गिी सम्बशन्धत उत्पादक र्ा 
आपूनतवकतावलाई हफताव ददई ियााँ नलिे हर्नध 
सम्झि ुपछव ।" 

(२)  उपदफा (२) पनछ देिायको उपदफा (३) थहपएको 
छ:- 

"(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) को 
उपखण्ड (७), (८), (९) ि (१०) बमोशजमका खरिद 
हर्नध सम्बन्धी व्यर्स्था तोहकए बमोशजम ििुछे ।" 
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९. मूल ऐिको दफा १० मा संशोधि: मूल ऐिको दफा १० को 
उपदफा (५) को सट्टा देिायको उपदफा (५) िाशखएको छ:- 

"(५) यस दफामा अन्यर जिुसकैु कुिा लेशखएको भए 
तापनि योग्यता आर्श्यक पिे भिी सार्वजनिक निकायबाट 
निशित गरिएका निमावण कायवमा बािेक दईु किोड रुपैयााँसम्मको 
लागत अिमुािभन्दा कम लागत अिमुाि भएको निमावण कायवको 
खरिदमा योग्यता निधाविण गरििे छैि ।" 

१०. मूल ऐिको दफा १३ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा १३ को 
उपदफा (२) को खण्ड (ढ) पनछ देिायका खण्ड (ढ१), (ढ२), 
(ढ३) ि (ढ४) थहपएका छि:्- 

 "(ढ१) बोलपरदाताले लागत अिमुािभन्दा पन्र प्रनतशतसम्म 
कम अङ्क कबलु गिेमा कबलु अङ्कको पााँच प्रनतशत ि 
लागत अिमुािको पन्र प्रनतशतभन्दा बढी घटेि कबलु 
गिेको अर्स्थामा पन्र प्रनतशतभन्दा जनत िकमले घटी 
कबलु गिेको छ सोको पचास प्रनतशतले ििु आउि े
िकम कबलु अङ्कको पााँच प्रनतशतमा थप गिी 
कायवसम्पादि जमाित िाख्न ुपिे कुिा, 

(ढ२)  बोलपरदाताले कुिै सार्वजनिक निकायमा बोलपर ददाँदा 
र्ा सम्झौता गदाव पेश गिेको आनथवक ि प्राहर्नधक 
हर्र्िण, 

(ढ३)  बोलपरदाताले कुिै सार्वजनिक निकायसाँग सम्झौता गिी 
कुिै कायव प्रािम्भ गिेको भए त्यस्तो निकाय, कामको 
हर्र्िण, सम्झौताको िकम ि कायव प्रगनतको हर्र्िण, 

(ढ४)  खण्ड (ढ३) बमोशजम कायव प्रािम्भ गिेको अर्स्थामा 
दफा ७ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) मा 
उशल्लशखत कागजातमा उल्लेख भए बमोशजम कुिै 
सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा ििेको बोलपरदाताको 
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प्राहर्नधक िमता त्यस्तो निकायलाई आर्श्यक पिे 
िदसम्म त्यस्तो बोलपरदाताको प्राहर्नधक िमता थप 
कायवको लानग गणिा िििु ेकुिा," 

११. मूल ऐिको दफा १४ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा १४ को,- 

(१) उपदफा (४) पनछ देिायका उपदफा (४क) ि (४ख) 
थहपएका छि:्- 

"(४क) दफा २६ को उपदफा (५) 
बमोशजमको अर्स्थामा बािेक उपदफा (४) बमोशजम 
बोलपर र्ा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्तार् पेश गिव 
ददर्एको अर्नधनभर कुिै बोलपर र्ा पूर्व योग्यता 
सम्बन्धी प्रस्तार् िपिेमा र्ा पिे पनि सािभतू रुपमा 
प्रभार्ग्रािी िभई पिुेःबोलपर र्ा पूर्व योग्यता सम्बन्धी 
प्रस्तार् आह्वाि गिुव पिेमा सार्वजनिक निकायले 
आर्श्यकता अिसुाि िाहियस्तिको बोलपर र्ा पूर्व 
योग्यता सम्बन्धी प्रस्तार्को िकमा कम्तीमा पन्र ददि 
ि अन्तिावहियस्तिको बोलपर र्ा पूर्व योग्यता सम्बन्धी 
प्रस्तार्को िकमा कम्तीमा एक्कार्स ददिको समयार्नध 
ददई पिुेः बोलपर र्ा पूर्व योग्यता निधाविण प्रस्तार् 
आह्वाि गिव सकिछे ।  

(४ख) उपदफा (४क) बमोशजम ददर्एको 
अर्नधनभर पनि कुिै बोलपर र्ा पूर्व योग्यता सम्बन्धी 
प्रस्तार् िपिेमा र्ा पिे पनि सािभतू रुपमा प्रभार्ग्रािी 
िभएमा ि तत्काल खरिद िगिे सार्वजनिक निकायलाई 
िािी िोकसािी ििुे र्ा सो निकायको कुिै काम िोहकि े
भएमा सार्वजनिक निकायले त्यसको औशचत्य खलुाई 
िाहियस्तिको बोलपर र्ा पूर्व योग्यता सम्बन्धी 
प्रस्तार्को िकमा एक ति मानथको अनधकािीको 
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स्र्ीकृनत नलई सात ददिसम्मको अर्नध ददई पिुेः 
बोलपर आह्वाि गिी र्ा दफा ८ बमोशजम कुिै खरिद 
हर्नध छिौट गिी सोिी प्रकृया अिरुुप खरिद गिव 
सकिेछ ।" 

(२) उपदफा (८) को प्रनतबन्धात्मक र्ाकयांशको सट्टा 
देिायको प्रनतबन्धात्मक र्ाकयांश िाशखएको छ:- 

"ति िाहियस्तिको बोलपरको माध्यमबाट ििुे 
निमावण कायवको खरिदमा तोहकएको लागत अिमुािसम्म 
स्र्देशी बोलपरदाता बीच मार प्रनतस्पधाव गिाई खरिद 
गिव सहकिेछ ।" 

१२. मूल ऐिको दफा १७ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा १७ मा 
ििेका "उपदफा (४)" भने्न शब्दिरुको सट्टा "उपदफा (४), 
(४क) र्ा (४ख)" भने्न शब्दिरु िाशखएका छि ्। 

१३. मूल ऐिको दफा १८ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा १८ को 
उपदफा (२) पनछ देिायको उपदफा (३) थहपएको छ:- 

"(३) उपदफा (१) ि (२) मा जिुसकैु कुिा लेशखएको 
भए तापनि हर्द्यतुीय सञ्चािको माध्यम प्रयोग गिी गरििे खरिदको 
लानग बोलपर पेश गिे तरिका सार्वजनिक खरिद अिगुमि 
कायावलयबाट स्र्ीकृत हर्द्यतुीय खरिद प्रणाली बमोशजम          

ििुेछ ।" 

१४. मूल ऐिको दफा १९ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा १९ को 
उपदफा (१) को सट्टा देिायको उपदफा (१) िाशखएको छ:- 

"(१) हर्द्यतुीय सञ्चािको माध्यमबाट बोलपर पेश गरििे 
बािेक कुिै बोलपरदाताले आफूले पेश गिेको बोलपर हफताव 
नलि र्ा संशोधि गिव चािेमा बोलपर पेश गिव तोहकएको 
अशन्तम समय समाप्त ििुभुन्दा चौबीसघण्टा अगारै् नसलबन्दी 
निरे्दि ददिपुिेछ ।" 
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१५. मूल ऐिको दफा २१ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा २१ को 
उपदफा (२) को खण्ड (क) को सट्टा देिायको खण्ड (क) 
िाशखएको छ:- 

"(क)  दफा १९ को उपदफा (१) मा उशल्लशखत 
अर्नध पनछ बोलपरदाताले बोलपर संशोधि र्ा 
हफताव माग गिेमा," 

१६. मूल ऐिको दफा २६ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा २६ को 
उपदफा (१) को खण्ड (क) पनछ देिायको खण्ड (क१) 
थहपएको छ:- 

"(क१)  दफा २७ को उपदफा (६) बमोशजमको 
प्रहक्रया अपिाउाँदा पनि  बोलपरदातासाँग 
सम्झौता ििु िसकेमा," 

१७. मूल ऐिको दफा २७ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा २७ को,- 

(१)  उपदफा (४) को अन्तमा देिायको र्ाकयांश थहपएको 
छ:- 

  "यसिी जमाित दाशखला गदाव बोलपरदाताले 
लागत अिमुािभन्दा पन्र प्रनतशतसम्म कम अङ्क कबलु 
गिेमा कबलु अङ्कको पााँच प्रनतशत ि लागत अिमुािको 
पन्र प्रनतशतभन्दा बढी घटेि कबलु गिेको अर्स्थामा 
पन्ध प्रनतशतभन्दा जनत िकमले घटी कबलु गिेको छ 
सोको पचास प्रनतशतले ििु आउिे िकम कबलु अङ्कको 
पााँच प्रनतशतमा थप गिी कायवसम्पादि जमाित बापत 
दाशखला गिुव पिेछ ।" 

(२) उपदफा (६) पनछ देिायको उपदफा (६क) थहपएको 
छ:- 

"(६क) सार्वजनिक निकायले बोलपर स्र्ीकृनत 
ि खरिद सम्झौता सम्बन्धी काम सामान्यतया दफा २० 



 

11 

 

बमोशजमको बोलपरको मान्य अर्नधनभर सम्पन्न गिी 
सकि ुपिेछ ।" 

१८. मूल ऐिको दफा ४१ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा ४१ को,- 

(१) उपदफा (१) को खण्ड (घ) पनछ देिायका खण्ड 
(घ१), (घ२) ि (घ३) थहपएका छि:्- 
"(घ१) एक सार्वजनिक निकायले अको सार्वजनिक 

निकायसाँग कुिै खरिद गिुव पिेमा,  
(घ२)  अन्तिावहिय अन्ति सिकािी संस्थासाँग सो 

संस्थाले तोकेको दििेटमा मालसामाि र्ा सेर्ा 
खरिद गिुव पिेमा,  

(घ३)  हर्शेष परिशस्थनतमा खरिद गिुव पिेमा," 

(२) उपदफा (२) को खण्ड (ङ) शझहकएको छ । 

१९. मूल ऐिको दफा ५२ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा ५२ को 
उपदफा (२) को खण्ड (ज) मा ििेका "पेश्की भकु्तािी" भने्न 
शब्दिरु शझहकएका छि ्। 

२०. मूल ऐिमा दफा ५२क. थप: मूल ऐिको दफा ५२ पनछ 
देिायको दफा ५२क. थहपएको छ:- 

"५२क. पेश्की सम्बन्धी व्यर्स्थाेः (१) सार्वजनिक निकायले 
खरिद सम्झौता पिात आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी 
र्ा सेर्ा प्रदायकबाट अनग्रम बैंक जमाित नलई खरिद 
सम्झौता िकमको बीस प्रनतशतमा िबढ्िे गिी पेश्की 
ददि सकिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम पेश्की ददाँदा 
पहिलो पटकमा स्र्ीकृत पेश्की िकमको आधामा 
िबढ्िे गिी ि बााँकी िकम कायव प्रगनतका आधािमा 
ददि सहकिेछ ।  
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(३) दफा १० को उपदफा (५) को 
अर्स्थामा बािेक पेश्की िकम सम्झौता भएको 
कायवको लानग छुटै्ट खोनलएको बैंक खाता माफव त मार 
भकु्तािी ििुछे ।  

(४) आपूनतवकताव, निमावण व्यर्सायी र्ा सेर्ा 
प्रदायकले उपदफा (२) बमोशजम पहिलो पटक पेश्की 
प्राप्त गिेको नमनतले तीस ददिनभर कायव प्रािम्भ 
गरिसकि ुपिेछ । 

(५) उपदफा (२) बमोशजमको पेश्की िकम 
कुि प्रयोजिमा खचव भएको िो सोको हर्र्िण 
अद्यार्नधक गिी सम्बशन्धत सार्वजनिक निकायलाई 
तोहकए बमोशजम उपलब्ध गिाउि ुपिेछ । 

(६) यस दफा बमोशजम नलएको पेश्की 
सम्बशन्धत काममा प्रयोग भएको िपार्एमा उपदफा 
(१) बमोशजम नलएको अनग्रम बैंक जमाित जफत 
ििुेछ । 

(७) पेश्की सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोहकए 
बमोशजम ििुेछ ।" 

२१. मूल ऐिको दफा ५४ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा ५४ को 
सट्टा देिायको दफा ५४ िाशखएको छ:- 

"५४. भेरिएसि आदेशेः (१) खरिद सम्झौता गदावका बखत 
पूर्ाविमुाि गिव िसहकएको परिशस्थनत सम्झौता 
कायावन्र्यिको क्रममा सजृिा भएमा सोको स्पष्ट कािण 
खलुाई देिाय बमोशजमको अनधकािीले तोहकएको 
कायवहर्नध अपिाई भेरिएशि आदेश जािी गिव सकिछे:- 
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(क)  पााँच प्रनतशतसम्मको भेरिएशि सम्बशन्धत 
सार्वजनिक निकायको िाजपराहङ्कत 
दद्वतीय शे्रणी र्ा सो सििको प्रमखुले, 

(ख) दश प्रनतशतसम्मको भेरिएशि सार्वजनिक 
निकायको िाजपराहङ्कत प्रथम शे्रणी र्ा 
सो सििको प्रमखुले, 

(ग)  पन्र प्रनतशतसम्मको भेरिएशि हर्भागीय 
प्रमखुले, 

(घ)  पन्र प्रनतशत देशख मानथ पच्चीस 
प्रनतशतसम्मको भेरिएशि सम्बशन्धत 
मन्रालयको सशचर् र्ा सो सििको 
सम्बशन्धत निकायको प्रमखुले,  

(ङ)  पच्चीस प्रनतशतभन्दा मानथको भेरिएशि 
दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड 
(१) बमोशजमको सार्वजनिक निकायको 
िकमा िेपाल सिकाि मशन्रपरिषद्ले, 

(च)  दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड 
(२) बमोशजमको सार्वजनिक निकायको 
िकमा पन्र प्रनतशत देशख मानथको 
भेरिएशि सो निकायको सर्ोच्च 
कायवकािी निकायले । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोशजम 
भेरिएशि आदेश गदाव दफा २ को खण्ड (ख) को 
उपखण्ड (१) बमोशजमको सार्वजनिक निकायको िकमा 
सम्बशन्धत मन्रालयले हर्शषेज्ञिरुको समूि गठि गिी सो 
समूि माफव त आर्श्यक जााँचबझु गिाई प्राप्त नसफारिस 
सहित सम्बशन्धत मन्रालयको प्रस्तार्मा िेपाल सिकाि, 
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मशन्रपरिषद्ले ि दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड 
(२) बमोशजमको सार्वजनिक निकायको िकमा सो 
निकायको सर्ोच्च कायवकािी निकायले हर्शेषज्ञिरुको 
समूि गठि गिी सो समूि माफव त आर्श्यक जााँचबझु 
गिाई प्राप्त नसफारिसको आधािमा मार भेरिएसि आदेश 
जािी गिव सकिछे । 

  (३) उपदफा (१) को खण्ड (क) ि (ख) मा 
जिुसकैु कुिा लेशखएको भए तापनि लागत अिमुाि 
स्र्ीकृत गिे अनधकािीभन्दा तल्लो तिको अनधकािीले 
भेरिएशि आदेश जािी गिव िुाँदैि । 

(४) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुिा लेशखएको 
भए तापनि साठीलाख रुपैयााँसम्मको खरिद कायवको पन्र 
प्रनतशतभन्दा मानथको भेरिएशि आदेश हर्भागीय प्रमखुले 
जािी गिव सकिछे ।" 

२२. मूल ऐिको दफा ५५ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा ५५ को 
उपदफा (१) मा ििेका "पन्र महििा" भने्न शब्दिरुको सट्टा 
"बाह्र महििा" भने्न शब्दिरु िाशखएका छि ्। 

२३. मूल ऐिको दफा ५८ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा ५८ को,- 

(१)  उपदफा (१) पनछ देिायको उपदफा (१क) थहपएको 
छ:- 

"(१क) उपदफा (१) बमोशजम आपसी 
सिमनतबाट हर्र्ाद समाधाि ििु िसकेमा प्रचनलत 
कािूि बमोशजम मध्यस्थताको माध्यमबाट हर्र्ाद 
समाधाि गिे कुिा खरिद सम्झौतामा उल्लेख गिुव    

पिेछ ।" 

(२) उपदफा (२), (३), (४) ि (५) शझहकएका       छि ्। 

२४. मूल ऐिको दफा ५९ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा ५९ को,- 
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(१)  उपदफा (२) को खण्ड (क) मा ििेका "कायव सम्पादि 
िगिेमा" भने्न शब्दिरुको सट्टा "कायव सम्पादि िगिेमा, 
दफा ६२ को उपदफा (२) बमोशजम आचिण पालिा 
िगिेमा र्ा पेश्कीको दरुुपयोग गिेमा" भने्न शब्दिरु 
िाशखएका छि ्। 

(२) उपदफा (५) पनछ देिायका उपदफा (६), (७), (८), 
(९), (१०), (११) ि (१२) थहपएका छि:्- 

"(६) यस दफामा अन्यर जिुसकैु कुिा 
लेशखएको भए तापनि खरिद सम्झौता गिेले सार्वजनिक 
निकायलाई पूर्व जािकािी िददई सम्झौता तोड्ि पाउिे 
छैि । 

(७) सार्वजनिक निकायसाँग खरिद सम्झौता 
गिेले सम्झौता बमोशजम काम शरुु िगिेमा, काम शरुु 
गिी बीचैमा छोडेमा र्ा सम्झौता बमोशजम कामको 
प्रगनत िगिेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता 
जिुसकैु बखत अन्त्य गिव   सकिेछ ।  

(८) उपदफा (७) बमोशजम सम्झौता अन्त्य 
भएमा सो काम र्ापत िाशखएको पूिै जमाित जफत 
ििुेछ । सम्झौता अन्त्य भएको कािणले सम्झौता 
बमोशजम बााँकी ििेको कायव पूिा गिव जे जनत िकम 
आर्श्यक पछव सो िकम त्यसिी सम्झौता बमोशजम कायव 
िगिे बोलपरदाताबाट सिकािी बााँकी सिि असलु उपि 
गरििेछ । 

(९) उपदफा (७) बमोशजम सम्झौता अन्त्य 
भएमा त्यस्तो सम्झौता बमोशजम बााँकी ििेको कायव पूिा 
गिवका लानग दफा २५ बमोशजम छिौट भएका 
बोलपरदातािरु मध्येबाट पन्र ददिको म्याद ददई 
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तोहकए बमोशजम आनथवक प्रस्तार् माग गिी सम्झौता गिव 
सहकिछे । 

(१०) उपदफा (९) बमोशजमको आनथवक 
प्रस्तार् माग गिुव अशघ एक ति मानथको अनधकािीबाट 
स्र्ीकृनत नलिपुिेछ । 

(११) उपदफा (९) बमोशजमको आनथवक 
प्रस्तार् निमावण कायवका लानग माग गरिएको खलुा 
बोलपरको माध्यमबाट भएको सम्झौताको िकमा मार 
लागू ििुेछ । 

(१२) उपदफा (९) बमोशजम सम्झौता ििु 
िसकेमा यस ऐि बमोशजमको खरिद प्रकृया अर्लम्बि 
गिी खरिद कािबािी प्रािम्भ गिुव     पिेछ ।" 

२५. मूल ऐिमा दफा ६१क. थप: मूल ऐिको दफा ६१ पनछ 
देिायको दफा ६१क. थहपएको छ:- 

"६१क. हर्भागीय कािबािी ििुेेः (१) तालकु कायावलय र्ा 
अशततयाि प्राप्त निकायले अिगुमि गदाव सम्बशन्धत 
पदानधकािीले यो ऐि र्ा यस ऐि अन्तगवत बिेको 
नियममा उशल्लशखत शजम्मेर्ािी पूिा िगिेको र्ा 
आचिण पालिा िगिेको देशखएमा त्यस्ता पदानधकािी 
उपि प्रचनलत कािूि बमोशजम हर्भागीय कािबािी 
गिव अशततयाि प्राप्त अनधकािीसमि लेखी पठाउि 
सकिेछ । 

    (२) उपदफा (१) बमोशजम लेखी आएमा 
त्यस्तो पदानधकािीलाई निजको सेर्ा, शतव सम्बन्धी 
प्रचनलत कािूि बमोशजम हर्भागीय कािबािी गिी 
सोको जािकािी त्यसिी लेखी पठाउि े निकायलाई 
ददि ुपिेछ ।" 
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२६. मूल ऐिको दफा ६३ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा ६३ को 
उपदफा (१) को खण्ड (ख) को सट्टा देिायको खण्ड (ख) 
िाशखएको छ:- 

"(ख) दफा २७ र्ा ३८ बमोशजम स्र्ीकृनतको लानग 
छिौट भएको बोलपरदाता र्ा प्रस्तार्दाता खरिद 
सम्झौता गिव िआएमा, " 

२७. मूल ऐिको दफा ६४ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा ६४ को,- 

(१)  उपदफा (१) को सट्टा देिायको उपदफा (१) िाशखएको 
छ:- 

  "(१) सार्वजनिक निकायबाट ििुे खरिद 
कायवको अिगुमि, नियमि ि सार्वजनिक खरिद 
प्रणालीलाई व्यर्शस्थत गिव प्रधािमन्री तथा 
मशन्रपरिषद्को कायावलय अन्तगवत एक सार्वजनिक खरिद 
अिगुमि कायावलय िििछे ।" 

 

(२) उपदफा (३) शझहकएको छ । 

२८. मूल ऐिको दफा ६५ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा ६५ को,- 

(१)  उपदफा (१) को,- 

(क) खण्ड (ख) को सट्टा देिायको खण्ड (ख) 
िाशखएको छ:- 

"(ख) टिव हक, ई.हप.नस, संिचिात्मक र्ा र्काई 
दि सम्झौता, व्यर्स्थापि सम्झौता जस्ता 
खरिद हर्नधका हर्षयमा आर्श्यक पिे 
निदेशशका, कायवहर्नध ि प्राहर्नधक मागवदशवि 
जािी गिे," 

(ख)  खण्ड (घ) मा ििेको "प्राहर्नधक" भने्न शब्द 
शझहकएको छ । 
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(ग)  खण्ड (घ) पनछ देिायका खण्ड (घ१), (घ२) 
ि (घ३) थहपएका छि:्- 

"(घ१)  खरिद पिातको पिुिार्लोकि गिे, 

गिाउिे, 
(घ२)  निमावण व्यर्सायी, आपूनतवकताव, पिामशवदाता 

तथा सेर्ा प्रदायकको खरिद सम्बन्धी 
योग्यता ि अिभुर्को अनभलेख तयाि गिे, 

(घ३) हर्द्यतुीय खरिद निदेशशका जािी गिे," 

(घ) खण्ड (ठ) पनछ देिायको खण्ड (ठ१) थहपएको 
छ:- 

"(ठ१) खरिद हर्ज्ञ प्रमाणीकिण गिे गिाउि,े" 

(२)  उपदफा (२) पनछ देिायको उपदफा (२क) थहपएको 
छ:- 

 "(२क) सार्वजनिक निकायबाट भएको खरिद 
कािबािी यो ऐि र्ा यस ऐि अन्तगवत बिेको नियम, 

कायवहर्नध र्ा निदेशशका हर्पिीत भएको पार्एमा 
सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले सो सम्बन्धमा 
त्यस्तो खरिद कािबािीमा भएको रहुट सच्याउि ि 
खरिद कािबािीमा संलग्ि पदानधकािी उपि प्रचनलत 
कािूि बमोशजम कािबािीका लानग सार्वजनिक निकायको 
प्रमखुलाई ि सार्वजनिक निकायको प्रमखु िै त्यस्तो 
खरिद कािबािीमा संलग्ि ििेको अर्स्थामा 
अशततयािर्ाला समि ध्यािाकषवणका लानग लेखी पठाउि     

सकिेछ । यसिी लेखी आएमा भएको रहुट सच्याई 
सम्बशन्धत सार्वजनिक निकायको प्रमखु र्ा 
अशततयािर्ालाले सम्बशन्धत पदानधकािीलाई कािूि 
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बमोशजम कािबािी गिी सार्वजनिक खरिद अिगुमि 
कायावलयलाई जािकािी ददि ुपिेछ ।" 

२९. मूल ऐिको दफा ६७ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा ६७ को,- 

(१) उपदफा (१) को खण्ड (ख) पनछ देिायका खण्ड (ग), 
(घ), (ङ) ि (च) थहपएका छि:्- 

"(ग)  निजी िेरसाँग प्रनतस्पधाव गिी व्यापारिक कािोर्ाि 
गिे तोहकए बमोशजमका सार्वजनिक निकायले 
व्यर्साय सञ्चालिको लानग कुिै मालसामाि र्ा 
सेर्ा खरिद गिुव पिेमा, 

(घ)  सामाशजक, सांस्कृनतक कायवक्रम र्ा औद्योनगक, 

आनथवक, प्रहर्नध प्रदशवि ि प्रर्र्द्विका लानग 
हर्देशमा आयोजिा ििु े मेला, मिोत्सर्, टे्रडफेयि 
र्ा प्रदशविी जस्ता कायवको लानग तोहकए बमोशजम 
हर्देशमा खरिद गिुव पिेमा, 

(ङ)  हर्देश शस्थत िेपाली िाजदूतार्ास, नियोग जस्ता 
सार्वजनिक निकायले मालसामाि र्ा सेर्ा खरिद 
गिुव पिेमा,  

(च)  हर्माि सेर्ा सञ्चालि गिव स्र्ीकृत प्राप्त सार्वजनिक 
निकायले एनभएशि र्ा हर्मािसाँग सम्बशन्धत 
उपकिण खरिद गिुव पिेमा ।" 

(२)  उपदफा (२) पनछ देिायका उपदफा (३) ि (४) 
थहपएका छि:्- 

"(३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) को 
खण्ड (ग), (घ), (ङ) ि (च) बमोशजमको खरिदको लानग 
आर्श्यक कायवहर्नध बिाई सार्वजनिक खरिद अिगुमि 
कायावलयको सिमनत नलई स्र्ीकृत गिाई लागू गिुव       
पिेछ । 



 

20 

 

(४) सार्वजनिक निकायले उपदफा (३) 
बमोशजम बिाएको कायवहर्नधमा उपदफा (१) को खण्ड 
(च) बमोशजमको खरिदको लानग हर्जिेश प्लाि, लाईफ 
सार्कल ि िेट प्रजेेन्ट भेल्यू समेतका कुिािरु समारे्श 
गिुव पिेछ ।" 

३०. मूल ऐिमा दफा ६७क. थप: मूल ऐिको दफा ६७ पनछ 
देिायको दफा ६७क. थहपएको छ :- 
"६७क. खरिद कािबािीलाई बाधा पािव िििुेेः सार्वजनिक 

निकायबाट भर्ििेको खरिद कािबािीका सम्बन्धमा 
अशततयाि प्राप्त निकायले यो ऐि र्ा प्रचनलत कािूि 
बमोशजम छािनबि गिे प्रयोजिका लानग कुिै कागजात 
शझकाउि ु पदाव सम्भर् भएसम्म खरिद कािबािी 
अगानड बढाउि बाधा िपिे गिी शझकाउि ुपिेछ ।" 

३१. मूल ऐिको दफा ६९ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा ६९ को 
सट्टा देिायको दफा ६९ िाशखएको छ:- 

"६९. हर्द्यतुीय सञ्चािको माध्यमबाट खरिद कािोबाि ििु 
सकिेेः (१) सार्वजनिक निकायले खरिद कायवको कुिै र्ा 
सबै प्रहक्रयामा हर्द्यतुीय कायवहर्नध प्रणाली मार अपिाउि 
सकिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम हर्द्यतुीय 
प्रणालीबाट ििुे खरिदको कायवहर्नध, प्रणाली ि यसका 
अन्तिनिहित नसर्द्ान्त सार्वजनिक खरिद अिगुमि 
कायावलयले निधाविण गिे बमोशजम      ििुेछ । 

(३) हर्द्यतुीय खरिद सम्बन्धी अन्य कायवहर्नध 
तोहकए बमोशजम ििुेछ ।" 

३२. मूल ऐिमा दफा ७४क. ि ७४ख. थप: मूल ऐिको दफा ७४ 
पनछ देिायका दफा ७४क. ि ७४ख. थहपएका छि:्- 
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"७४क. प्राहर्नधक मागवदशवि, कायवहर्नध तथा निदेशशका बिाउि 
सकिेेः यस ऐिको कायावन्र्यिको लानग सार्वजनिक 
खरिद अिगुमि कायावलयले आर्श्यक प्राहर्नधक 
मागवदशवि, कायवहर्नध र्ा निदेशशका बिाउि सकिेछ ि 
त्यस्तो कायवहर्नध र्ा निदेशशका िेपाल सिकािबाट 
स्र्ीकृत भएपनछ लागू ििुेछ । 

७४ख.  बाधा अड्काउ फुकाउि े अनधकािेः यस ऐिको 
कायावन्र्यि गिव कुिै बाधा अड्काउ पिेमा िेपाल 
सिकािले सो बाधा अड्काउ फुकाउिको लानग िेपाल 
िाजपरमा सूचिा प्रकाशि गिी आर्श्यक आदेश जािी 
गिव सकिेछ ।" 

३३. मूल ऐिको दफा ७५ मा संशोधि: मूल ऐिको दफा ७५ को,- 

(१)  उपदफा (२) को सट्टा देिायको उपदफा (२) िाशखएको 
छ:- 

"(२) प्रचनलत कािूिमा जिुसकैु कुिा लेशखएको 
भए तापनि दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) 
बमोशजमका सार्वजनिक निकायका खरिद सम्बन्धी 
कािूिी व्यर्स्था यस ऐि अिकूुल भएको िदेशखएमा 
सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले यो ऐि अिकूुल 
ििुे गिी संशोधि गिव सम्बशन्धत सार्वजनिक निकायलाई 
लेखी पठाउि ुपिेछ ।" 

(२) उपदफा (२) पनछ देिायका उपदफा (२क) ि (२ख) 
थहपएका छि:्- 

"(२क) उपदफा (२) बमोशजम लेखी आएमा 
सम्बशन्धत सार्वजनिक निकायले आफ्िो खरिद सम्बन्धी 
कािूि एक महििा नभर यस ऐि अिकूुल संशोधि गिी 



 

22 

 

सोको जािकािी सार्वजनिक खरिद अिगुमि 
कायावलयलाई ददि ुपिेछ । 

(२ख) उपदफा (२क) बमोशजम जािकािी 
िददएमा यस ऐिसाँग बाशझएको िदसम्म खरिद सम्बन्धी 
त्यस्तो कािूिी व्यर्स्था स्र्तेः अमान्य भएको   
मानििेछ ।" 


