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देवघाट गाउँपालिकाको साव्वजलिक खरीद (प्रथम 
संिोधि) लियमाविी, २०७९

गाउँसभाबाट शसवकृत लमतीाः २०७९/०३/२५
प्रमाशित लमतीाः २०७९/०३/२६

देवघाट गाउँपालिकाको साव्वजलिक खररद लियमाविी २०७७ िाई संिोधि गि्व 
वाञ्छिीय भएकािे देवघाट गाउँपालिकाको प्रिासकीय काय्वववधी लियलमत गि्व 
ऐि २०७४ को दफा ३ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरर देवघाट गाउँपालिकािे 
देहायका लियमहरु बिाएको ्छ ।
१. मूि प्रसताविाको सट्ा देहायका प्रसताविा राशखएको ्छ।
प्रसताविााः साव्वजलिक खररद समबनधी काय्वववधी प्रवरिया तथा लिि्वयिाई अझ 
बढी खिुा, पारदिशी, वसतलुिस्ठीत र ववसवासलिय बिाउि, गाउँपालिकािे लिमा्वि 
काय्व गदा्व गराउँदा, मािसामाि, परामि्व सेवा तथा अनय सेवा खररद गदा्व तयसतो 
खररदको वयवसथापि क्षमता अलभववृधि गरी उतपादक, ववरेिता, आपलुत्वकता्व, लिमा्वि 
बयवसायी वा सेवा प्रदायकिाई वविा भेदभाव साव्वजलिक खररद प्रवरियामा सहभागी 
हिेु समबनधमा काििुी बयवसथा गि्व वाञ्छिीय भएकािे,
सथालिय सरकार सञ्ािि ऐि, २०७४ को दफा ७४ तथा १०२ िे ददएको 
अलधकार प्रयोग गरी देवघाट गाउँपालिकाको गाउँसभािे यो देवघाट गाउँपालिकाको 
साव्वजलिक खररद लियमाविी २०७७ बिाएको ्छ ।
२. संशक्षप्त िाम र प्रारमभ 
(१) यी लियमहरुको िाम "देवघाट गाउँपालिकाको साव्वजलिक खररद (प्रथम 

संिोधि) लियमाविी, २०७९ रहेको ्छ ।
(२) यो लियमाविी तरुनत प्रारमभ हिेु्छ ।

३. देवघाट गाउँपालिकाको साव्वजलिक खररद लियमाविी २०७७ को दफा 
१५ मा संिोधि: 

(१) दफा १५ को उपलियम (१) को (क) र (ख) को सट्ा देहायको (क) र 
(ख) राशखएको ्छ । 
(क) पाँच करो्ड रुपैयाँसममको िागत अिमुाि प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत
(ख) पाँच करो्ड रुपैयाँभनदा बढी रकमको िागत अिमुाि अधयक्ष

(२) दफा १५ को उपदफा (२) को (क) र (ख) को सट्ा देहायका (क) र 
(ख) राशखएको ्छ।
(क) बीस िाख रुपैयाँसममको िागत अिमुाि प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत
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(ख) बीस िाख रुपैयाँभनदा बढीको िागत अिमुाि अधयक्ष
४. मूि लियमाविीको लियम २७ मा संिोधि: 
 मूि लियमाविीको लियम २७ को (१) उपलियम (१) को खण्ड (ग) को 

सट्ा देहायको खण्ड (ग) राशखएको ्छाः-
(ग) ववगत दि बर्वमा एकिौटी रुपमा वा वयवसथापि समझौता गरी वा 

संयकु्त उपरिमको साझेदार वा सब-कनट्रयाकटरको रुपमा प्रसताववत 
खररद समझौतासँग मेि खािे प्रकृलत, जवटिता र लिमा्वि प्रववलधका 
देहाय बमोशजमको खररद समझौता गरी काय्व समपन्न गरेको र प्रमखु 
लिमा्वि गलतववधीको िागत अिमुािमा उश्िशखत पररमािको कमतीमा 
असी प्रलतित वावर्वक उतपादि दर (प्रो्डकसि रेट) वा सङखया वा 
पररमािको आधारमा समपन्न गरेको वविेर अिभुव, सोही खण्डमा 
देहायका उपखण्ड (१) र (२) थप राशखएका ्छि ्।

(१) दईु करो्ड रुपैयाँदेशख पाँच करो्ड रुपैयाँसममको खररद काय्व भएमा 
िागत अिमुािको कशमतमा एउटा,

(२) पाँच करो्ड रुपैयाँभनदा बवढको खररद काय्व भएमा िागत अिमुािको 
कशमतमा सा्ठी प्रलतित रकम बराबरको एउटा।

(२) उपलियम ४ पल्छ देहायको उपलियम ५ र ६ थप गररएको ्छ । 
(५) उपलियम (१) को खण्ड (ग) बमोशजम वविेर अिभुव लिधा्वरि 

गदा्व जवटि प्रकृलतको लिमा्वि काय्वको हकमा सो खण्ड बमोशजमको 
अिभुवको अलतररक्त तयसतो काय्वमा संयकु्त उपरिम भएको 
बोिपत्रदाता भए प्रतयेक साझेदारको एकिौटी रुपमा वा वयवसथापि 
समझौता गरी वा संयकु्त उपरिमको साझेदार वा सब-कनट्रयाकटरको 
रुपमा प्रसताववत खररद समझौतासँग मेि खािे प्रकृलत, जलतिता र 
लिमा्वि प्रववलधका नयूितम रुपमा कुि वविेर अिभुवको कमतीमा दि 
प्रलतित रकम बराबरको एउटा खररद समझौता सफितापूव्वक समपन्न 
गरेको वविेर अिभुव हिुपुिने गरी लिधा्वरि गि्व सवकिे्छ । 

(६) साव्वजलिक लिकायिे उपलियम (१) बमोशजम योगयताको आधार 
लिधा्वरि गदा्व गिसतर कायम गि्व आवशयक आधारहरु तय भएको, 
प्रलतसपधा्व सीलमत िहिेु सलुिशचितता गररएको, बजारमा प्रलतसपधशीको 
उपशसथलतको िेखाजोखा भएको र कािूििे प्रतयाभतू गरेको संरक्षिको 
प्रलतकुि िभएको सलुिशचित गिु्व पिने्छ । 

५. मूि लियमाविीमा लियम ३२ क थपाः मूि लियमाविीको लियम ३२ पल्छ 
३२ क थवपएको ्छाः-
"३२ क दईु खाम लबलधबाट गररिे खररदको काय्वलबलधाः
(१) बोिपत्रदाताको योगयता आवशयक पिने वकलसमको मािसामाि 

खररद वा दईु करो्ड रुपैयाँभनदा बढीको लिमा्वि काय्व गिु्व पदा्व 
बोिपत्रदातािे प्रालबलधक र आलथ्वक प्रसताव दईु अिग अिग खाममा 
राखी पेस गिु्व पिने्छ।

(२) उपलियम (१) को प्रयोजिका िालग प्राववलधक र आलथ्वक प्रसताव दईु 
अिग अिग खाममा राखी लसिबनदी गरी प्रतयेक खामको बावहर 
कुि प्रसताव हो सपष्ट रुपिे उ्िेख गरी दवैु प्रसताविाई अकको ्ुछटै् 
बावहरी खाममा शििबनदी गरी बोिपत्र पेस गिु्व पिने बयहोरा, बोिपत्र 
आवहािको सूचिाको वववरि र बोिपत्रसाथ संिगि कागजातको 
वववरि खिुाउि ुपिने्छ।

(३) उपलियम (१) बमोशजम बोिपत्र समबनधी कागजात तयार गदा्व 
प्रालबलधक प्रसतावको िालग लियम २६, २७, २९ र ३० बमोशजमको 
प्राववलधक तथा आलथ्वक र ववत्ीय क्षमता प्रमाशित गिने योगयताको 
आधार उ्िेख गिु्वपिने्छ । 
(१) उपलियम (३) बमोशजमको प्राववलधक प्रसताव ऐिको दफा ३२ 

बमोशजमको प्रवरियाबाट खोिी दफा २३ र लियम ६८, ६९, 
७० र ७१ बमोशजम परीक्षि गरी सारभतू रुपमा प्रभावग्ाही 
बोिपत्र लिधा्वरि गिु्वपिने्छ । 

(२) उपलियम (४) बमोशजमका योगयताको सबै आधारमा सफि 
हिेु बोिपत्र सारभतु रुपमा प्रभावग्ाही बोिपत्र मालििे ्छ र 
तयसतो सफि सबै बोिपत्रदातािाई आलथ्वक प्रसताव खो्िे 
सथाि, लमती र समय उ्िेख गरी सो लमती र समयमा 
उपशसथत हिु राव्रियसतरको बोिपत्रको हकमा कशमतमा सात 
ददि र अनतराव्रियसतरको बोिपत्रको हकमा कशमतमा पनध्र 
ददिको अवलध ददई सचुिा गिु्व पिने्छ।

(३) उपलियम (४) बमोशजम प्राववलधक प्रसतावको मू्याङ्कि गदा्व 
योगयताको आधारमा असफि हिेु सबै बोिपत्रदाताको आलथ्वक 
प्रसताव समबशनधत बोिपत्रदातािाई वफता्व गिु्व पिने्छ।

 तर ववद्तुीय खररद प्रिािीद्ारा बोिपत्र पेस गिने बोिपत्रदाताको 
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आलथ्वक प्रसताव वफता्व हिेु ्ैछि।
(४) उपलियम (४) बमोशजमको सारभतु रुपमा प्रभावग्ाही 

बोिपत्रदाताको लियम ८८ बमोशजमको प्रवरियाबाट आलथ्वक 
प्रसताव खोिी ऐिको दफा २५ र लियम ७०, ७२, ७३ र 
७४ बमोशजम आलथ्वक तथा वविेर मू्याङ्कि गरी नयिुतम 
मू्यावङ्कत सारभतु रुपमा प्रभावग्ाही बोिपत्रको ्छिौट गिु्व 
पिने्छ।"

६. मूि लियमाविीको लियम ३७ मा संिोधिाः मूि लियमाविीको लियम ३७ 
को (१) उपलियम (१) मा रहेको "एक अब्व रुपैयाँ" भन्ने िबदहरुको सट्ा 
"पाँच अब्व रुपैयाँ" भन्ने िबदहरु राशखएको ्छि।्
(२) उपलियम (२), (३), (४), (५), (६) र (७) शझवकएका ्छि।्

७. मूि लियमाविीको लियम ४३ मा संिोधिाः मूि लियमाविीको लियम ४३ 
को उपलियम (१) पल्छ देहायको उपलियम (१ क) थवपएको ्छाः-

 (१क) उपलियम (१) बमोशजम योगयताका सबै आधार परुा गिने पूव्व 
योगयताका आवेदक ्छिौट गदा्व कमतीमा लतिवटा योगय आवेदक ्छिौट 
हिु िसकेमा साव्वजलिक लिकायिे पूव्व लिधा्वररत पूव्व योगयताको आधार 
पिुराविोकि गरी पिुाः सचुिा प्रकािि गरर योगय आवेदक ्छिौट गिु्व 
पिने्छ।"

८. मूि लियमाविीको लियम ७४ मा संिोधिाः मूि लियमाविीको लियम ७४ 
को उपलियम ४ पल्छ देहाय उपलियम (५), (६), (७), (८), (९), (१०), 
(११) र (१२) थप गररएको ्छ।

(५) मू्याङ्कि सलमलतिे ऐिको दफा २५ बमोशजम बोिपत्र मू्याङ्कि गदा्व 
बोिपत्र समबनधी कागजातमा उ्िेख भए बमोशजम कुिै साव्वजलिक लिकाय 
वा आयोजिामा प्रयोगमा रहेको बोिपत्रदाताको आलथ्वक तथा प्रववलधक 
क्षमता तयसतो लिकाय वा आयोजिािाई आवशयक पिने हदसमम तयसतो 
बोिपत्रदाताको आलथ्वक तथा प्राववलधक क्षमता थप काय्वको िालग गििा 
हिेु ्ैछि । 

(६) उपलियम (५) को प्रयोजिको िालग कुिै साव्वजलिक लिकाय वा आयोजिामा 
प्रयोगमा रहेको बोिपत्रदाताको आलथ्वक तथा प्राववलधक क्षमता मधये तयसतो 
साव्वजलिक लिकाय वा आयोजिािाई आवशयक पिने हदसममको वववरि सो 
लिकाय वा आयोजिाबाट लिई बोिपत्रदातािे बोिपत्र समबशनध कागजात 
साथ पेस गिु्वपिने्छ । 

(७) बोिपत्रदातािे आफूिे गरेको अलधकतम कारोबार भएका कुिै तीि आलथ्वक 
वर्वको लिमा्वि काय्वको वावर्वक कारोबार रकमको औरत वावर्वक कारोबार 
(टि्व ओभर) रकमको बढीमा पाँच गिुिे हिु आउिे रकम सममको 
मात्र बोिपत्र िि सकिे कुरािाई बोिपत्रदाताको योगयता र मू्याङ्किको 
आधारको रुपमा लिि ुपिने्छ । यसरी तीि आलथ्वक वर्वको वावर्वक कारोबार 
गििा गदा्व ततकाि अशघको दि आलथ्वक वर्व लभत्रबाट गििा गिु्व पिने्छ । 

(८) उपलियम (७) बमोशजम वावर्वक कारोबार रकमको पाँच गिुािे हिु आउिे 
रकम गििा गदा्व बोिपत्रदाताको चाि ु् े क्ाको िालग वावर्वक दावयतव रकम 
घटाएर मात्र यवकि गिु्व पिने्छ । 

(९) यस लियमाविीमा अनयत्र जिुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलि यो उपलियम 
प्रारमभ भएपल्छ एकि वा संयकु्त उपरिमको रुपमा ५ वटा खररद समझौता 
गरी सो समझौता बमोशजमको काय्व समपन्न गि्व बाँकी रहेका लिमा्वि 
वयवसायीिे यो उपलियम प्रारमभ भएपल्छ लिमा्वि काय्वको िालग आवहाि 
हिेु खिुा बोिपत्र प्रवरियामा एकि वा संयकु्त उपरिमको रुपमा भाग लिि 
पाउिे ्ैछि । 

(१०) यस लियमाविीमा अनयत्र जिुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलि यो 
उपलियम प्रारमभ भएपल्छ लिमा्वि काय्वको िालग आवहाि हिेु खु् िा 
बोिपत्र प्रवरियामा लिमा्वि वयवसायीिे एकि वा संयकु्त उपरिमको रुपमा 
बढीमा पाँच वटा बोिपत्रको प्रवरियामा भाग लिि सकिे्छ । 

(११) उपलियम (१०) मा जिुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलि देहायको लिमा्वि 
काय्व सो उपलियमको प्रयोजिको िालग गििा गररिे ्ैछि । 
क) यो उपलियम प्रारमभ हिु ुअशघ बोिपत्र आवहाि भएको वा खररद 

समझौता भएको, वा
ख) यो उपलियम प्रारमभ भए पल्छ बोिपत्र आवहाि भई खररद समझौता 

भएकोमा लियमा ११७ बमोशजमको काय्व सवीकार प्रलतवेदि पेस भई 
सवीकृत भएको । 

(१२) यो उपलियम प्रारमभ भए पल्छ आवहाि भएको बोिपत्र प्रवरियामा भाग 
लिँदा लिमा्वि वयवसायीिे पाँच वटा भनदा बढी बोिपत्र प्रवरियामा भाग 
िलिएको सवघोरिा गिु्व पिने्छ र तयसरी सवघोरिा गररएको ववरयिाई 
साव्वजलिक लिकायिे बोिपत्र मू्याङ्कि गदा्व लियम १६१ को उपलियम 
(२) बमोशजमको अलभिेखसँग लभ्डाउि ुपिने्छ । 

(१३) उपलियम (१०) मा जिुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलि अनतरा्वव्रियसतरको 
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बोिपत्रमा बढीमा पचचीस प्रलतित सममको साझेदारीमा संयकु्त उपरिममा 
सहभागी हिेु लिमा्वि वयवसायीिे एकि वा संयकु्त उपरिमको रुपमा 
अनतरा्वव्रिय सतरको पाँच वटा भनदा बढी बोिपत्रको प्रवरियामा समेत भाग 
लिि सकिे्छ । 

 तर तयसतो लिमा्वि वयवसायीिे यो उपलियम प्रारमभ भए पल्छ आवहाि हिेु 
एकै प्रकृलतको कामको िालग अनतरा्वव्रिय सतरको तीि वटा वा सो भनदा 
बढी बोिपत्रको प्रवरियामा भाग लिई खररद समझौता गरेको भएमा सो 
समेत पाँच वटा भनदा बढी बोिपत्रको प्रवरियामा भाग लिि सकिे ्ैछि । 

(१४) यस लियमाको प्रयोजिको िालग बोिपत्रादातािे आलथ्वक तथा प्राववलधक 
क्षमता, आफूसँग चाि ुअवसथामा रहेको खररद समझौताको संखया, बोिपत्र 
समबनधी अनय वववरि तथा कागजात समबनधमा सवयं घोरिा गरी बोिपत्र 
समबनधी कागजातसाथ वववरि पेस गिु्व पिने्छ । यसरी पेस भएको वववरि 
झटु्ा ्हररएमा लिजिे पेस गरेको बोिपत्रिाई मू्याङ्कि प्रवरियाबाट हटाई 
ऐिको दफा ६३ बमोशजम कािोसूचीमा राख्न िेखी प्ाउि ु पिने्छ र 
प्रचलित कािूि बमोशजम कुिै कारवाही हिेुमा तयसतो कारवाही समेत 
गररिे्छ । 

(१५) उपलियम (१४) बमोशजम बोिपत्रदातािे आलथ्वक क्षमता समबनधमा सवयं 
घोरिा गरी कागजात तथा वववरि पेस गदा्व लिजको आलथ्वक क्षमतासँग 
समबशनधत िगद प्रवाहको वयवसथा गि्व सकिे तरि समपशत् र अनय ववत्ीय 
स्ोत समत खिुाउि ुपिने्छ । 

(१६) उपलियम (९) को अलधिमा रही कुिै बोिपत्रदातािे बोिपत्र पेस गदा्व 
पाँच वटा भनदा बढी बोिपत्र पेस गरेमा तयसरी पेस भएका बोिपत्रहरुमधये 
नयूितम मू्यावङ्कत सारभतू रुपमा प्रभावग्ाही ्हररएका िरुुका पाँच वटा 
बोिपत्रमा समझौता गिु्व पिने्छ र सो भनदा पल्छका अनय सबै बोिपत्र सवत: 
मू्याङ्किको प्रवरियाबाट हटेको मालििे्छि । यस उपलियमको प्रयोजिको 
िालग बोिपत्रको रिम लिधा्वरि गदा्व बोिपत्र सवीकृत भएको लमलतको 
आधारमा लिधा्वरि गिु्व पिने्छ । 

(१७) उपलियम (१६) बमोशजम खररद समझौता गरेका लिमा्वि वयवसायीिे 
अनय साव्वजलिक लिकायमा बोिपत्र दाशखिा गरेका भए पाँचौ बोिपत्र 
सवीकृत भएको जािकारी प्राप्त गरेको लमलतिे तीि ददिलभत्र समबशनधत 
साव्वजलिक लिकािाई लिशखत रुपमा जािकारी गराउि ुपिने्छ । 

(१८) उपलियम (१७) बमोशजम जािकारी प्राप्त भएको अवसथामा समबशनधत 

साव्वजलिक लिकायिे तयसतो बोिपत्रदातािाई बोिपत्रको मू्याङ्कि 
प्रवरियाबाट हटाउि ु पिने्छ । यसरी मू्याङ्कि प्रवरियाबाट हटाइएका 
बोिपत्रदातबाट पेस भएको बोिपत्र जमािात जफत गररिे ्ैछि । 

(१९) उपलियम (१७) बमोशजम साव्वजलिक लिकायिाई जािकारी िगराएमा वा 
जािकारी गराउिपुिने अवलध वयतीत भएपल्छ साव्वजलिक लिकायिे अनय कुिै 
माधयमबाट जािकारी प्राप्त गरेमा साव्वजलिक लिकायिे तयसतो बोिपत्रदाताको 
बोिपत्र जमािात जफत गरी लिजिाई लियमा १५१ बमोशजम कािोसूचीमा 
राख्न साव्वजलिक खररद अिगुमि काया्वियमा िेखी प्ाउि ु पिने्छ । 

(२०) यस लियमको प्रयोजिको िालग बोिपत्रदाताको पल्छ्िो आलथ्वक वर्वको 
वासिातमा खदु दावयतव भनदा समपशत् बढी भएको हिु ुपिने्छ । 

(२१) उपलियम १६, १७, १८ र १९ मा जिुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलि 
यो लियम प्रारमभ हिु ुअघी मू्याङ्कि प्रवरियामा रहेका बोिपत्रको हकमा 
यो लियम प्रारमभ हिु ुअशघ कायम रहेको वयवसथा बमोशजम हिेु्छ । 

९. मूि लियमाविीको लियम ७४ प्छ देहायको ७४ (क) थप गररएको ्छ । 
७४ (क) मू्याङ्कि समबनधी वविेर वयवसथा:

(१) मू्याङ्कि सलमलतिे प्रसताव मू्याङ्कि गदा्व एकि वा संयकु्त उपरिममा 
प्रसताव पेस गिने कुिै बोिपत्रदाता, लसिबनदी दरभाउपत्रदाता, 
प्रसतावदाता, परामि्वदाता, सेवा प्रदायक, आपूलत्वकता्व, लिमा्वि 
वयवसायी वा अनय वयशक्त, फम्व, संसथा वा कमपिीका सञ्ािक उपर 
भ्रष्टाचारको कसूरमा मदु्ा दायर भए िभएको समबनधमा यवकि गरी 
तयसतो मदु्ा दायर भएको देशखएमा समबशनधत लिकाय माफ्व त िेपाि 
सरकार समक्ष िेखी प्ाउि ुपिने्छ । 

(२) उपलियम (१) बमोशजम िेखी आएमा िेपाि सरकारिे तयसतो 
बोिपत्रदाता, लसिबनदी दरभाउपत्रदाता, प्रसतावदाता, परामि्वदाता, 
सेवा प्रदायक, आपूलत्वकता्व, लिमा्वि वयवसायी वा अनय वयशक्त, फम्व, 
संसथा वा कमपिीका सञ्ािकिे एकि वा संयकु्त उपरिमबाट पेस 
गरेको प्रसताविाई मू्याङ्कि गरी सकि ु पिने अवलधलभत्र मू्याङ्कि 
प्रवरियामा समावेि िगि्व लिदनेिि ददि सकिे्छ । 

(३) उपलियम (२) बमोशजम लिदनेिि भई आएमा मू्याङ्कि सलमलतिे तयसतो 
प्रसताविाई मू्याङ्कि प्रवरियाबाट हटाई बाँकी प्रसताव मू्याङ्कि गिु्व 
पिने्छ । 

१०. मूि लियमाविीको लियम ७६ मा संिोधिाः  मूि लियमाविीको लियम 
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७६ उपलियम (१) (क) र (ख) को सट्ा देहायको खण्ड (क) र (ख) 
राशखएको ्छ।
(क) दि करो्ड रुपैयाँसममको प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत,
(ख) दि करो्ड रुपैयाँदेशख बढी रकमको अधयक्ष

११. मूि लियमाविीको लियम ९५ मा संिोधिाः  मूि लियमाविीको लियम ९५ 
को उपलियम (१) को सट्ा देहायको उपलियम (१) राशखएको ्छ । 

(१) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोशजम खररद गदा्व 
उपलियम (४) को अलधिमा रही देहायको सीमामा िबढिे गरी सोझै खररद 
गि्व सवकिे्छ । 
क) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतको लिि्वयिे दि िाख सममको िागत 

अिमुाि भएको लिमा्वि काय्व वा मािसामाि, 
ख) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतको लिि्वयिे पाँच िाख सममको िागत 

अिमुाि भएको परामि्व सेवा ।
(२) उपलियम (२) मा रहेका "बीस िाख रुपैयाँसममको" भन्ने िबदहरु 

राखी सोही उपलियममा रहेका "पनध्र िाख रुपैयाँसममको" भन्ने िबदहरु 
शझकीएका ्छि।्

(३) उपलियम ३ को सट्ा देहायको उपलियम ३ राशखएको ्छ । (३) उपलियम 
१ र २ मा जिुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलि एक आलथ्वक वर्वमा एकै 
पटक वा पटक-पटक सीमा भनदा बढी रकमको एउटै वयशक्त, फम्व 
कमपिी वा संसथाबाट सोझै खररद गि्व सवकिे ्ैछि । 

(४) उपलियम (१७) पल्छ देहायको उपलियम १८ थवपएको ्छ। "(१८) 
कमपिीको आलधकारीक मम्वत वा औजार, ईिेशकट्रक ल्डभाइसको पाँच िाख 
रुपैयाँसममको मम्वत समभार"

१२. मूि लियमाविीको लियम १०७ मा संिोधिाः मूि लियमाविीको लियम 
१०७ को ् ाउँ ् ाउँमा रहेका "वा समदुाय" भन्ने िबदहरु शझकीएका ्छि ्।

१३. मूि लियमाविीको लियम १२१ मा संिोधिाः मूि लियमाविीको लियम 
१२१ को उपलियम (३) पल्छ देहायको उपलियम (३ क) थवपएको ्छाः-

(३क) लियम १०७ बमोशजम उपभोक्तािे सलमलत वा िाभग्ाही समदुायबाट बीस 
िाख रुपैयाँभनदा बवढ मू्यको लिमा्वि काय्व गराउँदा समझौता रकममा 
बीमा वापतको खच्व वयहोिने गरी सोही रकमबाट उपभोक्ता सलमलत तथा 
िाभग्ाही समदुायिे उपलियम (१) बमोशजम लबमा गराउि ुपिने्छ। यसरी 
लबमा गराउिे काय्वको िालग समबशनधत साव्वजलिक लिकायिे सहजीकरि 

गररददि ुपिने्छ।
१४. मूि लियमावािीको लियम १२६ मा संिोधिाः  मूि लियमाविीको लियम 

१२६ को उपलियम (२) पल्छ देहायको उपलियम (२ क) थवपएको ्छाः- 
(२क) उपलियम (१) मा जिुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलि लिमा्वि काय्वको 

हकमा कशमतमा िबबे प्रलतित भौलतक प्रगलत भएको र आयोजिाको उद्ेशय 
अिरुुप सो लिमा्वि काय्व सामानय प्रयोग वा सञ्ाििमा आएको अवसथा 
भएमा र समबशनधत लिमा्वि वयवसायीिे अिरुोध गरेमा साव्वजलिक लिकायिे 
उपलियम (२) बमोशजम काय्व सवीकार प्रलतवेदि तयार गिु्व पिने्छ।"

१५. मूि लियमाविीको लियम १२९ मा संिोधिाः मूि लियमाविीको लियम 
१२९ को सट्ा देहायको लियम १२९ राशखएको ्छ

१२९. खररद समझौताको अवलध थप गि्व सवकिेाः
(१) ऐिको दफा ५६ बमोशजमको अवसथा परी खररद समझौता बमोशजमको 

काम तयसतो समझौताको अवलधलभत्र परुा गि्व िसवकिे भएमा समबशनधत 
लिमा्वि वयवसायी आपतुशीकता्व, सेवा प्रदायक वा परामि्वदातािे कारि 
खिुाई खररद समझौताको मयाद सवकि ुभनदा कमतीमा एक्ाईस ददि अगावै 
लिधा्वररत अवलधको काय्वसमपादि जमाित, लबमा र पेसकी समबनधी जमाित 
तथा संिोलधत काय्वतालिका सवहत आवशयक प्रमाि कागजात संिगि गरी 
काया्वियमा अवलध थपको िालग लिवेदि ददि ुपिने्छ।

(२) उपलियम (१) बमोशजम लिवेदि प्राप्त भएपल्छ समबशनधत अलधकारीिे 
सो समबनधमा आवशयक जाँचबझु गि्व वा गराउि सकिे्छ। तयसरी 
जाँचबझु गदा्व वा गराउँदा देहायको अवसथा देशखएमा बोिपत्र शसवकृत 
गिने अलधकारीिे क्षलतपतुशी िलिई अवलध र कारि खिुाई मयाद थप गि्व 
सकिे्छाः-
(क) काया्वियिे लिमा्वि वयवसायी, आपलुत्वकता्व, सेवा प्रदायक वा 

परामि्वदातािाई समझौता बमोशजम उपिबध गराउि ु पिने कुरा 
उपिबध िगराएको, 

(ख) ऐिको दफा ६७ क बमोशजम कागजात शझकाएको कारिबाट काममा 
वढिाइ भएको, वा

(ग) ववपद् वा अनय  काब ुबावहरको पररशसथलतको कारि समझौताबमोशजमको 
काम हिु सकिे अवसथा िभएको।

(घ) समबशनधत लिमा्वि वयवसायी, आपलुत्वकता्व, सेवा प्रदायक वा परामि्वदाताको 
खररद समझौता बमोशजमको काम समपन्न गि्व  प्रयास गरेको । 
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(३) उपलियम (२) बमोशजम जाँचबझु गदा्व सो उपलियम बमोशजमको काम 
समयमा समपन्न िहिेु भएमा लियम १३० बमोशजम पूव्व लिधा्वररत क्षलतपलुत्व 
लििे गरी पूव्व लिधा्वररत क्षलतपलुत्व लतिु्वपिने अलधकतम अवलधसमम बोिपत्र 
सवीकृत गिने अलधकारीिे मयाद थप गि्व सकिे्छ।

(४) उपलियम (१) बमोशजम परेको लिवेदिका समबनधमा बोिपत्र सवीकृत 
गिने अलधकारीिे यस लियम बमोशजमको मयाद  थप समबनधी कारबाही  
प्रवकया खररद समझौताको अवलधलभत्र टुङगयाउि ु पिने्छ। तर आलथ्वक 
वर्वको अनतयमा यसतो मयाद थपको प्रवरिया भएको र संघीय तथा प्रदेिको 
सित्व, समपरुक बजेटको आयोजिा भएकोमा बजेट वरिज गएको अवसथा 
काय्वपालिकािे मयाद थपको लिि्वय र स्ोतको सलुिशचित गिु्वपद्व्छ । 
अनयथा बजेट प्राप्त हिेु सलुिशचित भएपल्छ मात्र मयाद थप गरर ददि ुपद्व्छ 
वा गाउँपालिकाको श्ोतबाट खच्व वयहोिने लिि्वय काय्वपालिकाबाट हिु ुपद्व्छ 
। तर समझौता मयाद थप गिु्व अघी लिवेदकिे बैंक गयारेनटी जमाित 
िगायतका आवशयक कागजात पेस गिु्वपिने्छ । 

(५) उपलियम (२) वा (३) बमोशजम मयाद थप गररएकोमा मयाद थप  गिने 
अलधकारीिे सोको ववसततृ वववरि सवहतको प्रलतवेदि एक तह मालथको 
अलधकारी समक्ष पेस गिु्व पिने्छ।

(६) उपलियम (४) बमोशजमको अवलधलभत्र बोिपत्र शसवकृत गिने अलधकारीिे 
मयाद थप समबनधी कारबाही प्रवकया िटुङगयाएसमम समबशनधत लिमा्वि 
वयवसायी, आपलुत्वकता्व, सेवा प्रदायक वा परामि्वदातािे आवशयक लिि्वयको 
िालग खररद समझौताको अवलध समाप्त भएको सात ददिलभत्र एक तह 
मालथको अलधकारी समक्ष लिवेदि ददि सवकिे्छ।

(७) उपलियम (६) बमोशजम प्राप्त भएको लिवेदिका समबनधमा एक तह मालथको 
अलधकारीिे ्छािलबि गरी सो लिवेदि प्राप्त भएको पनध्र ददिलभत्र मयाद थप 
समबनधी कारबाही प्रवकया टुङगयाउि ुपिने्छ।

(८) यस लियममा अनयत्र जिुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलि यो लियम 
प्रारमभ हिु ुअलग खररद समझौता अिसुारको काम समपन्न भइसके तापलि 
मयाद समाप्त भएका कारि फरफारक हिु िसकेका समझौताको हकमा 
साव्वजलिक लिकाय वा आयोजिािाई थप आलथ्वक वययभार िपिने गरी एक 
पटकको िालग यो लियम प्रारमभ भएको तीस ददिलभत्र बोिपत्र सवीकृत गिने 
अलधकारीिे मयाद थप गरी समझौता बमोशजमको भकु्तािी तथा फरफारक 
गि्व सकिे्छ।

(९) उपलियम (८) बमोजम मयाद थप गदा्व पूव्व लिधा्वररत क्षलतपतुशी लिइिे ्ैछि।
(१०) यस लियममा अनयत्र जिुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलि यो लियम प्रारमभ 

हिु ु भनदा ततकाि अशघ कायम रहेको वयवसथा तथा िेपाि सरकार 
मशनत्रपरररदको लमती २०७८।०५।०३ को लिि्वय बमोशजम खररद 
समझौताको मयाद थप गि्वको िालग साव्वजलिक लिकाय समक्ष लिवेदि 
परेका तर सो समबनधमा लिि्वय गररसकि ुपिने्छ।

(११) यो लियम प्रारमभ हुँदाकाबखत समझौता बमोशजमको काम समपन्न िभएका 
र मयाद थप िभएका वा उपलियम (२) वा (३) बमोशजम मयाद थप हिु 
िसकिे वा उपलियम (१०) बमोशजम मयाद थपको िालग लिवेदि िपरेका 
वा तयसतो लिवेदि परेकामा सो उपर मयाद थप िभएको खररद समझौताको 
हकमा खररद समझौता अनतय गिने, काय्व समपादि जमाित तथा अनय 
कुिै जमाित वा धरौटी राखेको भए सो समेत जफत गिने र तयसरी काम 
समपन्न िभएको कारिबाट हिु गएको हािी िोकसािी असिु उपर गरी 
लिजिाई प्रचलित काििु बमोशजम कारबाही गिने समेतको लिि्वय समबशनधत 
अलधकारीिे यो लियम प्रारमभ भएको सा्ठी ददि लभत्र गररसकि ुपिने्छ।

(१२) उपलियम (११) बमोशजम कारबाही समबनधी लिि्वय गदा्व समझौता 
बमोशजमको काय्व जािाजािी बदलियतपूव्वक वा िापरवाहीको कारि समपन्न 
िगरेको देशखएमा काया्वियिे तयसतो लिमा्वि वयवसायी, आपलुत्वकता्व, सेवा 
प्रदायक वा परामि्वदातािाई ऐिको दफा ६३ बमोशजम कािोसचुीमा राख्न 
साव्वजलिक खररद अिगुमि काया्वियमा िेखी प्ाउि ुपिने्छ।

(१३) यस लियम बमोशजम मयाद थपको कारबाही प्रवरिया समयमा िटुङगयाउिे 
र मयाद थप भएका खररद समझौताको काय्व प्रगलतको अिगुमि, मू्याङ्कि 
र कारबाही समयमै िगिने समबशनधत िाखाका कम्वचारीिाई ्छ मवहिालभत्र 
प्रचलित काििु बमोशजम ववभागीय कारबाही गिु्व पिने्छ।

(१४) लियम १२९ मा जिुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलि लमती २०७९ साि 
असार मसानत समम खररद समझौताको अवलध समाप्त हिेु तर काम समपन्न 
िभएको अवसथामा र मयाद थपको लिवेदि प्राप्त भएमा बोिपत्र सवीकृत 
गिने अलधकारीिे थप आलथ्वक भार िपिने गरी र क्षलतपलुत्व िलििे गरी एक 
पटक वा पटक-पटक गरी बढीमा २०८० साि असार मसानतसमम मयाद 
थप गि्व सकिे ्छ।

(१५) यस लियममा जिुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलि मयाद थपको िालग लिवेदि 
िपरेको र काय्वसथिमा ६ मवहिादेशख समझौता बमोशजम कुिै काम िगरेको 
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लिमा्वि वयवसायीको खररद समझौताको मयाद थप गररि े्ैछि।
(१६) उपलियम १५ बमोशजम मयाद थप हिु िसकिे खररद समझौतािाई 

उपलियम ११ र १२ बमोशजम कािोसचुीमा राख्न िेशख प्ाउि पिने्छ।
१६. मूि लियमाविीको लियम १३० मा संिोधिाः मूि लियमाविीको लियम 

१३० को, 
(१) खण्ड (क) मा रहेको  æरÆ भन्ने िबद शझवकएको ्छ ।
(२) खण्ड (ख) पल्छ देहायको खण्ड (ग) थवपएको ्छ ।

(ग) खण्ड (क) बमोशजम पूव्व लिधा्वररत क्षलतपलुत्व लतिु्वपिने अलधकतम समय 
अवलधलभत्र पलि काय्व समपन्न िभएमा खररद समझौता अनतय गिु्व पिने।æ

१७. मूि लियमाविीको लियम १३३ मा संिोधिाः मूि लियमाविीको लियम 
१३३ को उपलियम (२) पल्छ देहायको उपलियम (२ क) थवपएको ्छाः 

(२ क) उपलियम (२) मा जिुसकैु कुरा िेशखएको भय तापलि लिमा्वि काय्वको 
कमतीमा असी प्रलतित काम समपन्न गरेको, समझौता बमोशजमको काय्व 
सनतोरजिक रुपमा भई चाि ुअवसथामा रहेको र लिधा्वररत समयमा काम 
समपन्न हिेु सलुिशचक्षत भएको खररद समझौताको हकमा लियम १३२ (४) 
बमोशजम राशखएको ररटेनसि मिी बापत बैङ् क जमाित पेस गरी ररटेनसि 
मिी वफता्वको माग गरेमा तयसतो ररटेनसि मिी वफता्व ददि सवकिे्छ। 
यसरी ररटेनसि मिी वफता्वको िालग पेस गररिे बैङ्क जमाितको मयाद त्रवुट 
सचचाउिे अवलध भनदा कमतीमा एक मवहिा बवढ अवलधको हिु ुपिने्छ।æ

१८. मूि लियमाविीको लियम १५२क थपाः मूि लियमाविीको लियम १५२ 
पल्छ देहायको लियम १५२क थवपएको ्छाः- 

 (१५२ क) कािोसचुीको लिि्वय काया्वनवयि समबनधी लबिेर वयवसथााः साव्वजलिक 
खररद अिगुमि काया्वियिे लियम १५२ बमोशजम कािोसचुीमा राखेको लिि्वय 
कुिै बोिपत्रदातािे दायर गरेको लिवेदिको आधारमा कुिै अदाितबाट आदेि 
जारी भई कािोसचुीमा राख्न ेलिि्वय सथगि भएकोमा तयसरी कािोसचुीमा राख्न े
लिि्वय अदाितबाट बदर भएको अवसथामा बाहेक तयसतो आदेि खारेज भएमा 
सोको जािकारी प्राप्त भएपल्छ साव्वजलिक खररद अिगुमि काया्वियिे आफुिे 
पवहिे कािोसचुीमा राख्न ेलिि्वय गरेको लमती देशख सो आदेि अिसुार कािोसचुीमा 
राख्न ेलिि्वय सथगि हिु ुअशघसमम लिज बोिपत्रदातािाई बोिपत्रको कारबाहीमा 
भाग लिि लिरधे गररएको अवलध कटाई बाकँी अवलधको िालग पूव्व लिि्वय बमोशजम 
कािोसचुीको लिि्वय काया्वनवयि गिु्व पिने्छ।æ

१९. मूि लियमाविीको लियम १५९ को संिोधि: 

(१) मूि लियमाविीको लियम १५९ को  खररद सलमलतको सट्ा खररद इकाई 
राशख उपलियम १ को देहायको उपलियम १ राशखएको ्छ ।

 खररद काय्विाई वयवशसथत बिाउिको िालग देहाय अिसुारको एक खररद 
इकाई रहिे्छ । 
क) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे तोकेको खररद अलधकारी - संयोजक
ख) ववत् वयवसथापि िाखा प्रमखु - सदसय
ग) खररद काय्वसँग समबशनधत िाखा/इकाई प्रमखु - सदसय
घ) शजनसी इकाई प्रमखु - सदसय सशचव

(२) उपलियम २ मा रहेको काम, कत्ववय पल्छ æऐिको दफा ७)३) को 
अलतरक्तÆ थप गररएको ्छ । 

(३) लियम १५९ को अनयमा ्ाउँ-्ाउँमा उ्िेख भएको खररद सलमलतको 
्ाउँमा खररद इकाई राशखएको ्छ । 

 मूि लियमाविीको लियम १४४ मा संिोधि: (१) मूि लियमाविी १४४ 
पल्छ देहायको लियम १४४ (क) थप गररएको ्छ । 

१४४ (क) प्रलतवेदि पेस र प्रमाशित गिने: (१) आनतररक आयको ्ेक्ा 
समझौता समाप्त भएपल्छ बोिपत्रदाता वा ्डाँकवािािे उ्ाएको आय, लबरिी 
भए लबरिीको पररमाि, रलसद कावटएको रलसद समेतको वववरि खिेुको 
प्रलतवेदि काया्वियमा पेस गिु्वपद्व्छ । 

(२) उपलियम (१) बमोशजम पेस भएको प्रलतवेदिमा लियमाविी १३४ को 
उपलियम (४) बमोशजमको अलधकारीिे सवीकृत गररददिे्छ । 

२०. मूि लियमाविीको लियम १६१ मा संिोधिाः मूि लियमाविीको लियम १६१ को 
उपलियम (७) पल्छ देहायको उपलियम (८ क), (८ ख), (८ ग), थवपएको ्छिाः- 

(८ क) साव्वजलिक खररद अिगुमि काया्वियिे खररद समझौताको अलभिेख राख्न े
प्रयोजिको िालग ववद्तुीय अलभिेख प्रिािी सथापिा गिु्व पिने्छ ।

(८ ख) काया्वियिे लिमा्विसँग समबशनधत खररद समझौता गरेपल्छ सोको संशक्षप्त 
वववरि प्रमाशित गरी उपलियम (८ क) बमोशजम सथापिा भएको ववधलुतय 
प्रिािीमा प्रवववष्ट गिु्व पिने्छ।

(८ ग) उपलियम (८ क) बमोशजम ववद्तुीय प्रिािी तयार िभएसममको 
िालग काया्वियिे उपलियम (८ ख) बमोशजमको वववरि साव्वजलिक खररद 
अिगुमि काया्वियमा प्ाउि ुपिने्छ। अाज्ािे 

रमेि सवेुदी
प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत




