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प्रदेश सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधि) नियमार्ली, 2076 

प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, 2076 लाई संशोधि गिव र्ाञ्छिीय भएकोले, 

 सार्वजनिक खरिद ऐि, 20६३ को दफा ७४ को उपदफा (३) ले ददएको अनधकाि प्रयोग गिी प्रदेश 
सिकािले देिायका नियमिरु बिाएको छ। 

१. संक्षिप्त िाम ि प्रािम्भः (१) यी नियमिरुको िाम "प्रदेश सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधि) नियमार्ली, 
2076" ििेको छ ।  

(२) यो नियमार्ली तरुुन्त प्रािम्भ ििुेछ। 

२. प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, २०७६ को नियम २ मा संशोधि: प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, 
2076 (यस पनछ "मूल नियमार्ली" भनिएको) को नियम २ को,- 
(क) खण्ड (ङ) को सट्टा देिायको खण्ड (ङ) िाक्षखएको छः- 

“(ङ) “हर्भागीय प्रमखु” भन्नाले प्रदेश सिकाि अन्तगवतको कुिै निकायमा कायवित  िाजपत्ांहकत  प्रथम 
शे्रणी र्ा अनधकृत एघािौँ ति र्ा सो सििको अन्य कायावलयको प्रमखुको रुपमा काम गिे पदानधकािी 
सम्झि ुपछव।” 

(ख) खण्ड (च) को सट्टा देिायको खण्ड (च) िाक्षखएको छः- 
“(च) “सक्षचर्” भन्नाले मन्त्ालयको सक्षचर् सम्झि ुपछव ि सो शब्दले प्रदेश सिकािको प्रमखु सक्षचर्लाई 
समेत जिाउँछ।” 

३. मूल नियमार्लीमा नियम ५९क. थप: मूल नियमार्लीको नियम ५९ पनछ देिायको नियम ५९क. थहपएको छ:- 
“५९क. अर्नध थप गिे अनधकािीः (१) सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, २०६४ को नियम १२० को उपनियम 
(६) को प्रनतबन्धात्मक र्ाकयांशको प्रयोजिको लानग अर्नध थप गिे अनधकािी मन्त्ालयको सक्षचर् ििुेछ। 

(२)खरिद सम्झौताको अर्नध थप गिे सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था प्रचनलत काििु बमोक्षजम ििुेछ।” 

४. मूल नियमार्लीको नियम ६१ मा संशोधि: मूल नियमार्लीको नियम ६१ को सट्टा देिायको नियम ६१ 
िाक्षखएको छ:- 

“६१. भकु्तािी सम्बन्धी व्यर्स्थाः (१) निमावण व्यर्सायी र्ा पिामशवदाताले गिेको काममा खहिएका श्रनमकिरूको 
पारिश्रनमक भकु्तािी गिेको कुिाको नलक्षखत रुपमा त्यस्ता निमावण व्यर्सायी र्ा पिामशवदाताले स्र्घोषणा गिुव 
पिेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम निमावण व्यर्सायी र्ा पिामशवदाताले गिेको स्र्घोषणा झठु्ठा ठििेमा त्यस्ता निमावण 
व्यर्सायी र्ा पिामशवदातालाई प्रचनलत काििु बमोक्षजम कार्ाविी ििुेछ।” 
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५. मूल नियमार्लीको नियम ६५ मा संशोधिः मूल नियमार्लीको नियम ६५को सट्टा देिायको नियम ६५ 
िाक्षखएको छ:- 

"६५. यसै नियमार्ली बमोक्षजम ििुेः यस नियमार्लीमा उल्लेख गरिएका हर्षयमा यसै नियमार्ली बमोक्षजम  ि 
अन्य हर्षयमा सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, २०६४ तथा अन्य प्रचनलत काििु बमोक्षजम ििुेछ।” 

६. खािेजीः मूल नियमार्लीको नियम १२ खािेज गरिएको छ । 
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प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, 2076 संसोधिको तीि मिले हर्र्िण 

नस.िं. संसोनधत नियम साहर्कको व्यर्स्था संसोनधत व्यर्स्था संसोधि गिुव पिे कािण 

1 नियम २ 
संशोधि 

(ङ)“हर्भागीय प्रमखु” भन्नाले प्रदेश सिकाि 
अन्तगवतको कुिै निकायमा कायवित िाजपत्ाहित 
प्रथम शे्रणी र्ा सो सििको र्ा सो भन्दा 
मानथल्लो शे्रणी र्ा तिको कायावलय प्रमखु 
सम्झि ुपछव। 

“(ङ) “हर्भागीय प्रमखु”भन्नाले प्रदेश 
सिकाि अन्तगवतको कुि ै निकायमा 
कायवित अनधकृत एघािौँ ति र्ा सो 
सििको अन्य कायावलयको प्रमखुको 
रुपमा काम गिे पदानधकािी सम्झि ु
पछव।” 

हर्भागीय प्रमखु सम्बन्धी 
व्यर्स्था तिका आधािमा 
गिुव पिेकोले 

२ ऐ. ऐ. (च)“सक्षचर्”भन्नाले मन्त्ालयको सक्षचर् सम्झि ु
पछव ि सो शब्दले प्रदेश सिकािको प्रमखु सक्षचर् 
ि सक्षचर् सििको कायवसम्पादि गिे प्रदेश 
सिकािको प्रथम शे्रणीको अन्य अनधकृत 
समेतलाई जिाउँछ। 

“(च) “सक्षचर्”भन्नाले मन्त्ालयको सक्षचर् 
सम्झि ुपछव ि सो शब्दले प्रदेश 
सिकािको प्रमखु सक्षचर्लाई समेत 
जिाउँछ।” 

सक्षचर् सम्बन्धी व्यर्स्था प्रष्ट 
गिुव पिेकोले 

3 ५९क. थप - “५९क.अर्नध थप गिे अनधकािीः 
(१)सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, 
२०६४ को नियम १२० को उपनियम 
(६) को प्रनतबन्धात्मक र्ाकयाशंको 
प्रयोजिको लानग अर्नध थप गिे 
अनधकािी मन्त्ालयको सक्षचर् ििुेछ।  

(२) खरिद सम्झौताको अर्नध थप गिे 
सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था प्रचनलत काििु 
बमोक्षजम ििुेछ।” 

खरिद सम्झौताको अर्नध थप 
सम्बन्धी व्यर्स्था िाख्न ु
पिेकोले 

४ नियम ६१ 
संशोधि 

६१.भकु्तािी सम्बन्धी व्यर्स्थाः निमावण 
व्यर्सायी र्ा पिामशवदाताले गिेको कामको 
दोस्रो िनिङ नबल देक्षख भकु्तािी माग गदाव सो 
भन्दा अक्षघ सम्पन्न गिेका काममा खहिएका 
श्रनमकिरुको पारिश्रनमक भकु्तािी गिेको 
प्रमाण पेश गिुवपिेछ । 

“६१.भकु्तािी सम्बन्धी व्यर्स्थाः 
निमावण व्यर्सायी र्ा पिामशवदाताले 
गिेको काममा खहिएका श्रनमकिरूको 
पारिश्रनमक भकु्तािी गिेको कुिाको 
नलक्षखत रुपमा त्यस्ता निमावण व्यर्सायी 
र्ा पिामशवदाताले स्र्घोषणा गिुव पिेछ।” 

भकु्तािी सम्बन्धी 
व्यर्स्थालाई सिल बिाउि ु
पिेकोले 

५ नियम ६५ मा 
संशोधि 

65.यसै नियमार्ली बमोक्षजम ििुेः यस 
नियमार्लीमा उल्लेख गरिएका हर्षयमा यसै 
नियमार्ली बमोक्षजम ि अन्य हर्षयमा प्रचनलत 
काििु बमोक्षजम ििुेछ। 

“६५. यसै नियमार्ली बमोक्षजम ििुेः 
यस नियमार्लीमा उल्लेख गरिएका 
हर्षयमा यसै नियमार्ली बमोक्षजम  ि 
अन्य हर्षयमा सार्वजनिक खरिद 
नियमार्ली, २०६४ तथा अन्य प्रचनलत 
काििु बमोक्षजम ििुेछ।” 

प्रचनलत काििु बमोक्षजम ििुे 
व्यर्स्था प्रष्ट गिुव पिेकोले 

६ नियम १२ 

खािेजी 

१२. बोलपत्को माध्यमद्वािा खरिद गिुव पिेः 
(१)सार्वजनिक निकायले बीसलाख रूपैया ँ भन्दा 
बढी लागत अिमुाि भएको निमावण कायव, 
मालसामाि र्ा जिुसकैु सेर्ा खरिद गिुव पदाव 
खलुा बोलपत्को माध्यमद्वािा खरिद गिुव पिेछ। 

(२) ऐिको दफा १५ को अर्स्थामा अन्तिावहिय 
स्तिमा खलुा बोलपत् आह्वाि गिी मालसामाि, 

निमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको खरिद गिुव पिेछ। 

नियम १२ खािेज गरिएको छ।  
 

नियम १२ को व्यर्स्था 
प्रचनलत काििु बमोक्षजम ििुे 
भएकोले 
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