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सार्वजनिक खरिद (एघािौं संशोधि) नियमार्ली, २०७८ 
 

 

सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, २०६४ लाई सशंोधि गिव र्ाञ्छिीय भएकोल,े 

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ७४ ले ददएको अधधकाि प्रयोग गिी िेपाल सिकािल े
देहायका नियमहरू बिाएको छ। 

 

1. सकं्षिप्त िाम ि प्रािम्भः (१) यी नियमहरूको िाम “सार्वजनिक खरिद (एघािौं सशंोधि) 
नियमार्ली,  २०७८”  िहेको छ। 

(२) यो नियमार्ली तरुुन्त प्रािम्भ हुिेछ। 
 

2. सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, 2064 को नियम १४ मा सशंोधि : सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, 
2064 (यसपनछ "मलू नियमार्ली" भनिएको) को नियम १४ को उपनियम (१) ि (२) को सट्टा 
देहायका उपनियम (१) ि (२) िाखखएका छि:्- 

“(१) नियम १०, ११ ि १३ बमोजजम तयाि भएको लागत अिमुाि देहायको अधधकािीबाट 
स्र्ीकृत हुि ुपिेछ :- 

(क) पााँच किोड रुपयैााँसम्मको लागत अिमुाि िाजपत्राङ्ककत ततृीय शे्रणीको 
कायावलय प्रमखुबाट, 

(ख) दश किोड रुपयैााँसम्मको लागत अिमुाि िाजपत्राङ्ककत द्वर्तीय शे्रणीको 
कायावलय प्रमखुबाट, 

(ग) बीस किोड रुपयैााँसम्मको लागत अिमुाि िाजपत्राङ्ककत प्रथम शे्रणीको 
कायावलय प्रमखु र्ा िाजपत्राङ्ककत प्रथम शे्रणीको कायावलय प्रमखु िभए 
तालकु कायावलयको िाजपत्राङ्ककत प्रथम शे्रणीको कायावलय प्रमखुबाट, ि 

(घ) बीस किोड रुपयैााँ भन्दा बढी िकमको लागत अिमुाि वर्भागीय     
प्रमखुबाट।” 

(२) नियम १२ बमोजजम तयाि भएको लागत अिमुाि देहायको अधधकािीबाट स्र्ीकृत हुि ु
पिेछ :- 

(क) बीस लाख रुपयैााँसम्मको लागत अिमुाि िाजपत्राङ्ककत ततृीय शे्रणीको 
कायावलय प्रमखुबाट, 

(ख) पचास लाख रुपयैााँसम्मको लागत अिमुाि िाजपत्राङ्ककत द्वर्तीय शे्रणीको 
कायावलय प्रमखुबाट, 
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(ग) एक किोड रुपयैााँसम्मको लागत अिमुाि िाजपत्राङ्ककत प्रथम शे्रणीको 
कायावलय प्रमखुबाट र्ा िाजपत्राङ्ककत प्रथम शे्रणीको कायावलय प्रमखु िभए 
तालकु कायावलयको िाजपत्राङ्ककत प्रथम शे्रणीको कायावलय प्रमखुबाट, ि  

(घ)  एक किोड रुपयैााँ भन्दा बढी िकमको लागत अिमुाि वर्भागीय     
प्रमखुबाट।” 

 

3. मलू नियमार्लीको नियम २६ मा सशंोधि: मलू नियमार्लीको नियम २६ को,- 

(१)  उपनियम (१) मा िहेको “दईु किोड” शब्दहरूको सट्टा “तीि किोड” भन्िे शब्दहरू 
िाखखएका छि।् 

(२)  उपनियम (१) को खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) िाखखएको छ:- 

“(ग)  एकलौटी रूपमा र्ा व्यर्स्थापि सम्झौता गिी र्ा सयंकु्त उपक्रमको 
साझेदाि र्ा सब-कन्रयाक्टिको रूपमा प्रस्तावर्त खरिद सम्झौतासाँग मेल 
खािे प्रकृनत, जदटलता ि निमावण प्रवर्धधका लागत अिमुािको कम्तीमा 
साठी प्रनतशत िकम बिाबिको कम्तीमा एउटा र्ा लागत अिमुािको 
कम्तीमा चालीस प्रनतशत िकम बिाबिको कम्तीमा दईुर्टा खरिद सम्झौता 
ि आर्श्यकता अिसुाि प्रमखु निमावण गनतवर्धधको असी प्रनतशत बावषवक 
उत्पादि दि (प्रोडक्सि िेट) र्ा सखं्या र्ा परिमाणको आधािमा 
सफलतापरू्वक सम्पन्ि गिेको वर्शषे अिभुर्,” 

(३)  उपनियम (१) को खण्ड (ग) पनछ देहायको खण्ड (ग१) थवपएको छः- 

“(ग१) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजजम वर्शषे अिभुर् निधाविण गदाव जदटल 
प्रकृनतको निमावण कायवमा एकल बोलपत्रदाता र्ा दईु साझेदािको सयंकु्त 
उपक्रम भएको बोलपत्रदाता भए न्यिूतम रूपमा प्रत्येकले कुल वर्शषे 
अिभुर्को कम्तीमा दश प्रनतशत िकम बिाबिको एउटा खरिद सम्झौता 
सफलतापरू्वक सम्पन्ि गिेको र्ा दईुभन्दा बढी साझदेािको सयंकु्त उपक्रम 
भए कम्तीमा दईुर्टा साझदेािल ेएकलौटी रूपमा र्ा व्यर्स्थापि सम्झौता 
गिी र्ा सयंकु्त उपक्रमको साझेदाि र्ा सब-कन्रयाक्टिको रूपमा प्रस्तावर्त 
खरिद सम्झौतासाँग मेल खािे प्रकृनत, जदटलता ि निमावण प्रवर्धधका 
आर्श्यक कूल वर्शषे अिभुर्को कम्तीमा दश प्रनतशत िकम बिाबिको 
एउटा खरिद सम्झौता सफलतापरू्वक सम्पन्ि गिेको वर्शषे अिभुर् हुिपुिे 
गिी निधाविण गिव सककिेछ।” 

(४)  उपनियम (१) पनछ देहायको उपनियम (१क) थवपएको छः- 
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“(१क) सार्वजनिक निकायले उपनियम १ बमोजजम योग्यताको आधाि निधाविण 
गदाव गणुस्ति कायम गिव आर्श्यक आधािहरू तय भएको, प्रनतस्पधाव सीममत िहुिे 
सनुिजश्चतता गरिएको, बजािमा प्रनतस्पधीको उपजस्थनतको लेखाजोखा भएको ि काििूले 
प्रत्याभतू गिेको सिंक्षणको प्रनतकूल िभएको सनुिजश्चत गिुवपिेछ।” 

 

4. मलू नियमार्लीको नियम ३१ङ. मा सशंोधि: मलू नियमार्लीको नियम ३१ङ. को उपनियम (१) मा 
िहेका “एक अबव” भन्िे शब्दहरूको सट्टा “दईु अबव” भन्िे शब्दहरू िाखखएका छि।् 
 

5. मलू नियमार्लीको नियम ३१च. मा सशंोधि : मलू नियमार्लीको ३१च. को,- 

(१)  उपनियम (१) को सट्टा देहायको उपनियम (१) िाखखएको छः- 

“(१) अन्तिावजररयस्तिको बोलपत्रमा एकल रूपमा र्ा स्र्देशी फमव, ससं्था र्ा 
कम्पिीसाँग सयंकु्त उपक्रम गिी सहभागी हुिे स्र्देशी फमव, ससं्था र्ा कम्पिी तथा 
स्र्देशी फमव, ससं्था र्ा कम्पिीको दहस्सा कम्तीमा पच्चीस प्रनतशत हुिे गिी स्र्देशी फमव, 
ससं्था र्ा कम्पिीसाँग सयंकु्त उपक्रम गिी सहभागी हुिे भएको भए मात्र वर्देशी फमव, 
ससं्था र्ा कम्पिीलाई प्राथममकता (डोमेजस्टक वप्रफिेन्स) ददिपुिेछ।” 

(३)  उपनियम (२) पनछ देहायको उपनियम (३) थवपएको छः- 

“(३) उपनियम (१) ि (२) मा जुिसकैु कुिा लेखखएको भए तापनि दईु अबव रुपयैााँ 
भन्दा बढी सात अबव रुपयैााँसम्मको लागत अिमुाि भएको निमावण कायव सम्बन्धी 
अन्तिावजररयस्तिको बोलपत्रमा सहभागी हुि चाहिे वर्देशी फमव, ससं्था र्ा कम्पिीले 
स्र्देशी फमव, ससं्था र्ा कम्पिीसाँग सयंकु्त उपक्रम गिी सहभागी हुि ुपिेछ।” 

 

6. मलू नियमार्लीको नियम ३५ मा सशंोधि : मलू नियमार्लीको नियम ३५ को उपनियम (१) पनछ 
देहायको उपनियम (१क) थवपएको छः- 

“(१क) उपनियम (१) बमोजजम योग्यताका सब ैआधाि पिूा गिे परू्व योग्यताका आरे्दक 
छिौट गदाव कम्तीमा तीिर्टा योग्य आरे्दक छिौट हुि िसकेमा सार्वजनिक निकायले परू्व 
निधावरित परू्व योग्यताको आधाि पिुिार्लोकि गिी पिुः सचूिा प्रकाशि गिी योग्य आर्ेदक छिौट 
गिुव पिेछ।” 

 
7. मलू नियमार्लीको नियम ४७ मा सशंोधि: मलू नियमार्लीको नियम ४७ मा िहेको “सम्बजन्धत 

सार्वजनिक निकायका प्रमखुले” शब्दहरूको सट्टा “नियम १४ बमोजजमको अधधकािीले” भन्िे 
शब्दहरू िाखखएका छि।् 
 

8. मलू नियमार्लीको नियम ६५ मा सशंोधि : मलू नियमार्लीको नियम ६५ को,-  
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(१)  उपनियम (४ग) मा िहेका “सात गणुा” भन्िे शब्दहरूको सट्टा “पााँच गणुा” भन्िे शब्दहरू 
िाखखएका छि।् 

(२)  उपनियम (४घ) मा िहेका “सात गणुाले” भन्िे शब्दहरूको सट्टा “पााँच गणुाले”  भन्िे 
शब्दहरू िाखखएका छि।् 

 

9. मलू नियमार्लीको नियम ६५क. मा सशंोधि: मलू नियमार्लीको नियम ६५क. खझककएको छ। 
 

10. मलू नियमार्लीको नियम ६७ मा सशंोधि : मलू नियमार्लीको नियम ६७ को उपनियम (१) को 
सट्टा देहायको उपनियम (१) िाखखएको छः- 

“(१) देहायको िकमको बोलपत्र स्र्ीकृत गिे अधधकाि देहायका अधधकािीलाई हुिेछ :- 

(क) दश किोड रुपयैााँसम्मको िाजपत्राङ्ककत ततृीय शे्रणीको कायावलय प्रमखु, 

(ख) बीस किोड रुपयैााँसम्मको िाजपत्राङ्ककत द्वर्तीय शे्रणीको कायावलय प्रमखु 

(ग) पचास किोड रुपयैााँसम्मको िाजपत्राङ्ककत प्रथम शे्रणीको कायावलय प्रमखु 
र्ा िाजपत्राङ्ककत प्रथम शे्रणीको कायावलय प्रमखु िभए तालकु कायावलयको 
िाजपत्राङ्ककत प्रथम शे्रणीको कायावलय प्रमखु, 

(घ) पचास किोड रुपयैााँ भन्दा बढीको वर्भागीय प्रमखु।” 
 

11. मलू नियमार्लीको नियम ७० मा सशंोधि: मलू नियमार्लीको नियम ७० को उपनियम (१३) को 
सट्टा देहायको उपनियम (१३) िाखखएको छः-  

“(१३) उपनियम (५) बमोजजम आशयपत्रदाताको छिौट गदाव आशयपत्र खोलेको ममनतल े
पैंतीस ददिमभत्र कायव सम्पन्ि हुिे गिी छिौट गिुव पिेछ।” 

 

12. मलू नियमार्लीको नियम ८१क. मा सशंोधि : मलू नियमार्लीको नियम ८१क. को (१) उपनियम 
(१) को सट्टा देहायको उपनियम (१) िाखखएको छ। 

“(१) देहायको पिामशव सम्बन्धी प्रस्तार् स्र्ीकृत गिे अधधकाि देहायका अधधकािीलाई 
हुिेछ:- 

(क) बीस लाख रुपयैााँसम्मको िाजपत्राङ्ककत ततृीय शे्रणीको कायावलय प्रमखु, 

(ख) एक किोड रुपयैााँसम्मको िाजपत्राङ्ककत द्वर्तीय शे्रणीको कायावलय प्रमखु 

(ग) पााँच किोड रुपयैााँसम्मको िाजपत्राङ्ककत प्रथम शे्रणीको कायावलय प्रमखु र्ा 
िाजपत्राङ्ककत प्रथम शे्रणीको कायावलय प्रमखु िभए तालकु कायावलयको 
िाजपत्राङ्ककत प्रथम शे्रणीको कायावलय प्रमखु, 

(घ) पााँच किोड रुपयैााँ भन्दा बढीको वर्भागीय प्रमखु।” 
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13. मलू नियमार्लीको नियम ८५ मा सशंोधि : मलू नियमार्लीको नियम ८५ को,- 

(१)  उपनियम (१) को,- 

(क)  खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) िाखखएको छः- 

“(क)  दश लाख रुपयैााँसम्मको लागत अिमुाि भएको निमावण कायव र्ा 
मालसामाि," 

(ख)  खण्ड (क) पनछ देहायको खण्ड (क१) थवपएको छः- 

"(क१) पााँच लाख रुपयैााँसम्मको लागत अिमुाि भएको पिामशव सेर्ा," 

(2)  उपनियम (१क) मा िहेका “बीस लाख” भन्िे शब्दहरूको सट्टा “पच्चीस लाख” ि “पन्र 
लाख” भन्िे शब्दहरूको सट्टा “पच्चीस लाख” भन्िे शब्दहरू िाखखएका छि।् 

 

14. मलू नियमार्लीको नियम ८८ मा सशंोधि : मलू नियमार्लीको नियम ८८ को (१) उपनियम (१) 
पनछ देहायको उपनियम (१क) थवपएको छः- 

 “(१) उपनियम (१) बमोजजम तयाि भई स्र्ीकृत लागत अिमुािको आधािमा खरिद प्रकृया 
अगाडड बढाउाँ दा प्रथम पटक कुि ै बोलपत्र सािभतू रूपमा प्रभार्ग्राही िभएमा ि लागत अिमुाि 
गदावको अर्धधमा िेपाल िारर बङै्कबाट प्रकामशत हुिे सम्बजन्धत क्षेत्रको उपभोक्ता मलू्य सचूी ि 
कृवष उपजको सावर्क मलू्य सचूीमा दश प्रनतशतभन्दा बढी बढ्ि गएको भएमा िासि व्यर्स्था 
गिुवपिे सार्वजनिक निकायको प्रमखुले उपनियम (२) बमोजजमको सममनतको स्र्ीकृनत मलई लागत 
अिमुाि सशंोधि गिव सक्िेछ।” 

 
15. मलू नियमार्लीको नियम ११२ मा सशंोधि : मलू नियमार्लीको नियम ११२ को उपनियम (१) मा 

िहेको “दश लाख” भन्िे शब्दहरूको सट्टा “बीस लाख” भन्िे शब्दहरू िाखखएका छि।् 

 
16. मलू नियमार्लीको नियम १२० मा सशंोधि : मलू नियमार्लीको नियम १२० को सट्टा देहायको 

नियम १२० िाखखएको छः- 

“१२०. खरिद सम्झौताको अर्धध थप गिव सककिे: (१) ऐिको दफा ५६ बमोजजमको अर्स्था पिी 
खरिद सम्झौता बमोजजमको काम त्यस्तो सम्झौताको अर्धधमभत्र पिूा गिव िसककिे भएमा 
सम्बजन्धत निमावण व्यर्सायी, आपनूतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा पिामशवदाताले कािण खुलाई 
खरिद सम्झौताको म्याद सककि ुभन्दा कम्तीमा एक्काईस ददि अगार् ैनिधावरित अर्धधको 
कायवसम्पादि जमाित ि पेश्की सम्बन्धी जमाित तथा सशंोधधत कायवतामलका सदहत 
आर्श्यक प्रमाण कागजात सलंग्ि गिी सम्बजन्धत सार्वजनिक निकायमा अर्धध थपको 
लाधग निरे्दि ददि ुपिेछ।  



6 
 

(२) उपनियम (१) बमोजजम निरे्दि प्राप्त भएपनछ सम्बजन्धत अधधकाि प्राप्त 
अधधकािीले सो सम्बन्धमा आर्श्यक जााँचबझु गिव र्ा गिाउि सक्िेछ। त्यसिी जााँचबझु 
गदाव र्ा गिाउाँ दा निजले देहायको अर्स्था देखखएमा बोलपत्र स्र्ीकृत गिे अधधकािीले अर्धध 
ि कािण खुलाई म्याद थप गिव सक्िेछ:- 

(क)  सम्बजन्धत सार्वजनिक निकायले निमावण व्यर्सायी, आपनूतवकताव, सेर्ा 
प्रदायक र्ा पिामशवदातालाई सम्झौता बमोजजम उपलब्ध गिाउि ुपिे कुिा 
उपलब्ध िगिाइएको,   

(ख)  ऐिको दफा ६७क. बमोजजम कागजात खझकाएको कािणबाट काममा दढलाइ 
भएको, र्ा 

(ग)  वर्पद् र्ा अन्य काब ु बादहिको परिजस्थनतको कािण सझंौता बमोजजमको 
काम हुि सक्िे अर्स्था िभएको 

(३) उपनियम (२) बमोजजम म्याद थप उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजजमको 
अर्स्थाको कािण गरिएकोमा म्याद थप गिे अधधकािीले सो को वर्स्ततृ वर्र्िण सदहतको 
प्रनतरे्दि एक तह माधथको अधधकािी समक्ष पेश गिुवपिेछ।  

(४) उपनियम (२) बमोजजम जााँचबझु गदाव उपनियम (२) बमोजजमको अर्स्था 
िभएको ति खरिद सझंौता बमोजजमको काम समयमा सम्पन्ि िहुिे भएमा सम्बजन्धत 
निमावण व्यर्सायी, आपनूतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा पिामशवदाताले खरिद सम्झौता बमोजजमको 
काम समयम ैसम्पन्ि गिव भिमग्दिु प्रयास गिेको धथयो देखखएमा नियम १२१ बमोजजम 
परू्व निधावरित क्षनतपनूत व मलिे गिी बोलपत्र स्र्ीकृत गिे अधधकािीले परू्व निधावरित क्षनतपनूत व 
नतिुवपिे समय अर्धधसम्म म्याद थप गिव सक्िेछ।  

(५) सम्बजन्धत पदाधधकािी र्ा कमवचािीले यस नियम बमोजजम म्याद थपको 
कािबाही प्रकक्रया सम्झौता अर्धधमभत्र िटुङ्ग्याएमा सम्बजन्धत निमावण व्यर्सायी, 
आपनूतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा पिामशवदाताले आर्श्यक निणवयको लाधग एक तह माधथको 
अधधकािी समक्ष निरे्दि ददि सक्िेछ।  

(६) उपनियम (५) बमोजजम प्राप्त भएको निरे्दिका सम्बन्धमा छािबीि गिी सो 
निरे्दि प्राप्त भएको पन्र ददिमभत्र उपनियम (५) बमोजजमको एकतह माधथको अधधकािील े
म्याद थप सम्बन्धी निणवय गिुव पिेछ। 

(७)  यस नियममा अन्यत्र जुिसकैु कुिा लेखखएको भए तापनि यो उपनियम 
प्रािम्भ हुि अनघ खरिद सम्झौता अिसुािको काम सम्पन्ि भइसके तापनि म्याद समाप्त 
भएका कािण फिफािक हुि िसकेका सम्झौताको हकमा सार्वजनिक निकाय र्ा 
आयोजिालाई थप आधथवक व्ययभाि िपिे गिी एक पटकको लाधग यो नियमार्ली प्रािम्भ 



7 
 

भएको तीस ददिमभत्र बोलपत्र स्र्ीकृत गिे अधधकािीले म्याद थप गिी सझंौता बमोजजमको 
भकु्तािी तथा फिफािक गिव सक्िेछ।  

(८) यो नियमार्ली प्रािम्भ हुाँदाका बखत सझंौता बमोजजमको काम सम्पन्ि 
िभएका ि म्याद थप िभएका र्ा उपनियम (२) र्ा (४) बमोजजम म्याद थप हुि िसक्िे 
खरिद सम्झौताको हकमा खरिद सम्झौता अन्त्य गिे, कायव सम्पादि जमाित तथा अन्य 
कुि ैजमाित र्ा धिौटी िाखेको भए सो समेत जफत गिे ि त्यसिी काम सम्पन्ि िभएको 
कािणबाट हुि गएको हािी िोक्सािी असलु उपि गिी निजलाई कालो सचूीमा िाखी 
प्रचमलत काििू बमोजजम कािबाही गरििे लगायतको निणवय सम्बजन्धत अधधकािीले यो 
उपनियम प्रािम्भ भएको साठी ददि मभत्र गरिसक्ि ुपिेछ।  

(९) यस नियम बमोजजम म्याद थपको कािबाही प्रकक्रया समयमा िटुङ्ग्याउिे ि 
म्याद थप भएका खरिद सम्झौताको कायव प्रगनतको अिगुमि, मलू्याङ्कि ि कािबाही 
समयम ै िगिे सम्बजन्धत पदाधधकािी र्ा कमवचािीलाई तालकु निकायले प्रचमलत काििू 
बमोजजम वर्भागीय कािबाही गिुवपिेछ।”  
 

17. मलू नियमार्लीको नियम १२१ मा सशंोधि : मलू नियमार्लीको नियम १२१ को खण्ड (ख) पनछ 
देहायको खण्ड (ग) थवपएको छः- 

“(ग)  परू्व निधावरित क्षनतपनूत व नतिुवपिे समय अर्धधमभत्र पनि कायव सम्पन्ि िभएमा 
खरिद सम्झौता अन्त्य गिुव पिेछ।”  

 

 

 

  

 


