सार्वजननक खरयदसम्फन्धी प्रदे श ननमभार्री, 2076
प्रदे श सयकाय (भन्त्न्िऩरयषद्)फाट स्र्ीकृत नभनत: 2076/05/03

प्रस्तार्ना् प्रदे श सयकाय तथा अन्तगवतका सयकायी कामावरमरे सार्वजननक खरयद गने क्रभभा
सार्वजननक खरयदसम्फन्धी प्रचनरत कानून फभोन्त्जभ गननऩ
व ने खरयद कायफाही गने अनधकायीका
सम्फन्धभा व्मर्स्था गनव ननमभहरु फनाउनन ऩने बएकारे प्रदे श नॊ. ५ प्रशासकीम कामववर्नध (ननमनभत
गने) ऐन, 2075 को दपा 2 फभोन्त्जभ प्रदे श सयकायरे मो ननमभार्री फनाएको छ ।
1. सॊ न्त्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मो ननमभार्रीको नाभ ''सार्वजननक खरयदसम्फन्धी प्रदे श ननमभार्री,
2076'' यहे को छ ।
(2) मो ननमभार्री तनरुन्त प्रायम्ब हननेछ ।
2. ऩरयबाषा्वर्षम र्ा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मो ननमभार्रीभा,
(क) ''एक तह भानथको अनधकायी'' बन्नारे सयकायी ननकामतपव सम्फन्त्न्धत सार्वजननक ननकाम
बन्दा भानथल्रो ननकाम बए सो ननकामको प्रभनख य त्मस्तो ननकाम नबएभा सम्फन्त्न्धत
भन्िारमको सन्त्चर् य सन्त्चर्को हकभा सम्फन्त्न्धत वर्बागीम भन्िी र्ा याज्मभन्िी य
सॊ र्ैधाननक अङ्ग र्ा ननकामको सन्त्चर् र्ा प्रशासकीम प्रभनखको हकभा सम्फन्त्न्धत सॊ र्ैधाननक
अॊग र्ा ननकामको प्रभनख तथा अन्म ननकामको हकभा खरयद गने ननकाम बन्दा एक तह
भानथको ननकाम बए त्मस्तो ननकामको प्रभनख य त्मस्तो ननकाम नबएको हकभा त्मस्तो
ननकामको सञ्चारक सनभनत र्ा त्मस्तै अन्म ननकाम सभेतराई सम्झनन ऩदवछ ।
(ख) ''भन्िारम'' बन्नारे प्रदे श सयकायका भन्िारम सम्झननऩछव ।
(ग) ''वर्बागीम प्रभनख'' बन्नारे प्रदे श सयकाय अन्तगवतको एघायौं तह र्ा सो सयहको दयफन्दी
यहेको ननदे शनारमको प्रभनखको रुऩभा काभ गने ऩदानधकायी सम्झनन ऩछव ।
(घ) ''सन्त्चर्'' बन्नारे भन्िारमको सन्त्चर् सम्झनन ऩछव य सो शब्दरे प्रदे श सयकायको प्रभनख सन्त्चर्
सभेतराई जनाउॉछ ।
(ङ) ''सार्वजननक ननकाम'' बन्नारे दे हामका ननकाम सम्झनन ऩछव :
(1) प्रदे श सयकायका सॊ र्ैधाननक अॊ ग, भन्िारम, सन्त्चर्ारम, आमोग, ननदे शनारम र्ा सो
अन्तगवतका अन्म जननसनकै सयकायी कामावरम र्ा ननकाम,
(2) प्रदे श कानून फभोन्त्जभ गठित प्रदे श सयकायको ऩूर् व र्ा अनधकाॊश स्र्ानभत्र् र्ा
ननमन्िर्भा यहे को प्रानधकयर्, प्रनतष्ठान, फोर्व, केन्र, ऩरयषद्, सॊ स्थान, कम्ऩनी,
ननगभ, सनभनत र्ा मस्तै प्रकृनतका अन्म सॊ गठित सॊ स्था,
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(3) प्रदे श सयकायद्वाया सञ्चानरत र्ा प्रदे श सयकायको ऩूर् व र्ा अनधकाॊश अननदान प्राप्त
वर्श्ववर्द्यारम, अननसन्धान केन्र र्ा मस्तै प्रकृनतका अन्म प्रान्त्ऻक र्ा शैन्त्ऺक सॊ स्था,
(4) प्रदे श सयकायको ऋर् र्ा अननदानभा सञ्चानरत सॊ स्था,
(5) प्रदे श सयकायरे प्रदे श याजऩिभा सूचना प्रकाशन गयी सार्वजननक ननकाम बनी
तोकेको अन्म सॊ स्था ।
3. रागत अननभानको स्र्ीकृनत् (1) सार्वजननक ननकामरे ननभावर् कामव, भारसाभान खरयद य अन्म सेर्ा
खरयदको रागत अननभान दे हामको अनधकायीफाट स्र्ीकृत गयाउनन ऩनेछ ।
(क) एक कयोर् रुऩैमाॉसम्भको रागत अननभान कम्तीभा छै िौं तह र्ा या.ऩ. तृतीम
श्रे र्ीको कामावरम प्रभनखफाट,
(ख) ऩाॉच कयोर् रुऩैमाॉसम्भको रागत अननभान कम्तीभा नर्ौं तह र्ा या.ऩ. ठद्वतीम
श्रे र्ीको कामावरम प्रभनखफाट,
(ग) ऩाॉच कयोर् रुऩैमाॉबन्दा फढीको रागत अननभान एघायौं तह र्ा या.ऩ. प्रथभ श्रे र्ीको
कामावरम प्रभनख र्ा वर्बागीम प्रभनखफाट ।
(2) सार्वजननक ननकामरे ऩयाभशव सेर्ाको रागत अननभान दे हामको अनधकायीफाट स्र्ीकृत
गयाउनन ऩनेछ ।
(क) दश राख रुऩैमाॉसम्भको रागत अननभान कम्तीभा छै िौं तह र्ा या.ऩ. तृतीम श्रे र्ीको
कामावरम प्रभनखफाट,
(ख) ऩच्चीस राख रुऩैमाॉसम्भको रागत अननभान कम्तीभा नर्ौं तह र्ा या.ऩ. ठद्वतीम
श्रे र्ीको कामावरम प्रभनखफाट,
(ग) ऩच्चीस राख रुऩैमाॉबन्दा फढीको रागत अननभान एघायौं तह र्ा या.ऩ. प्रथभ श्रे र्ीको
कामावरम प्रभनख र्ा वर्बागीम प्रभनखफाट ।
(3) सार्वजननक ननकामको प्रभनखरे आपूरे मस ननमभफभोन्त्जभ रागत अननभान स्र्ीकृत गनव
ननभल्ने बएभा एक तह भानथको अनधकायीफाट स्र्ीकृत गयाउनन ऩनेछ ।
(4) मस ननमभभा अन्मि जननसनकै कनया रे न्त्खएको बए ताऩनन सॊ र्ैधाननक अॊ ग र्ा ननकाम,
भन्िारम, सन्त्चर्ारम य मस्तै प्रकृनतका अन्म कामावरमका सन्त्चर् र्ा प्रशासकीम प्रभनखरे आफ्नो
कामावरमका रानग गरयने खरयदको जनतसनकै यकभको रागत अननभान स्र्ीकृत गनव सक्नेछ ।
(5) सार्वजननक ननकामरे बार्ाभा नरने घय जग्गाको बार्ा ननधावयर् गनव दे हाम फभोन्त्जभको
घय जग्गा बार्ा ननधावयर् सनभनत यहनेछ्
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(क) प्रदे श याजधानी यहे को न्त्जल्रान्त्स्थत कामावरमहरुको हकभा्
(अ) भनख्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामावरमरे तोकेको कम्तीभा नर्ौं तह र्ा या.ऩ.
ठद्वतीम श्रे र्ीको अनधकृत्

अध्मऺ

(आ) बौनतक ऩूर्ावधाय वर्कास भन्िारमरे तोकेको कम्तीभा नर्ौं तह र्ा या.ऩ.
ठद्वतीम श्रे र्ीको प्रावर्नधक् सदस्म
(इ) प्रदे श रे खा ननमन्िक र्ा ननजरे तोकेको कम्तीभा नर्ौं तहको अनधकृत्
सदस्म
(ई) न्त्जल्रास्तयीम कामावरम बए सम्फन्त्न्धत कामावरमको प्रभनख, भन्िारम/वर्बाग
स्तयको कामावरम बए भहाशाखा/शाखा प्रभनख्

सदस्म

(उ) भनख्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामावरमरे तोकेको कम्तीभा सातौ तहको
अनधकृत् सदस्म सन्त्चर्
(ख) अन्म न्त्जल्रान्त्स्थत कामावरमको हकभा्
(अ) प्रभनख न्त्जल्रा अनधकायी

-अध्मऺ

(आ) प्रदे श रे खा ननमन्िक कामावरमको प्रनतनननध र्ा कोष तथा रे खा ननमन्िक
कामावरमको प्रभनख

-सदस्म

(इ)प्रदे श सयकायको शहयी वर्कास तथा बर्न कामावरमको अनधकृतस्तयको
प्रावर्नधक कभवचायी र्ा सो उऩरब्ध नबएभा बार्ाभा नरननऩने स्थानको स्थानीम
तहको प्रभनख प्रशासकीम अनधकृतरे तोकेको अनधकृतस्तयको प्रावर्नधक कभवचायी
-सदस्म
(ई)घय जग्गा बार्ाभा नरने सार्वजननक ननकामको प्रभनख

-सदस्म

(उ) प्रभनख न्त्जल्रा अनधकायीरे तोकेको न्त्जल्रा प्रशासन कामावरमको अनधकृत सदस्म सन्त्चर्
4. फोरऩि भूल्माङ्कन तथा स्र्ीकृत गने अनधकायी्(1) दे हामको यकभको फोरऩि स्र्ीकृत गने अनधकाय
दे हामका अनधकायीराई हननेछ्
(क) तीन कयोर् रुऩैमाॉसम्भको कम्तीभा छै िौ तह र्ा या.ऩ. तृतीम श्रे र्ीको कामावरम प्रभनख
(ख) सात कयोर् रुऩैमाॉसम्भको कम्तीभा नर्ौं तह र्ा या.ऩ. ठद्वतीम श्रे र्ीको कामावरम प्रभनख
(ग) सात कयोर् रुऩैमाॉ बन्दा फढीको एघायौं तह र्ा या.ऩ. प्रथभ श्रे र्ीको कामावरम प्रभनख र्ा
वर्बागीम प्रभनख
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(2) सॊ र्ैधाननक अॊ ग, भन्िारम, आमोग र्ा सो सयहको कामावरमका प्रभनख र्ा प्रशासकीम
प्रभनखरे आफ्नो र्ा अन्तगवतको कामावरमका रानग गरयने खरयदको जनतसनकै यकभको फोरऩि स्र्ीकृत
गनव सक्नेछ ।
(3) कननै सार्वजननक ननकामको प्रभनखरे उऩननमभ (1) फभोन्त्जभको फोरऩि आपैंरे स्र्ीकृत
गनव ननभल्ने बएभा एक तहभानथको अनधकायीफाट स्र्ीकृत गयाउनन ऩनेछ ।
5. सोझै खरयद गने सम्फन्धी व्मर्स्था् (1) ननमभ २ को खण्र् (च) को उऩखण्र् (1) फभोन्त्जभको
सार्वजननक ननकामरे सार्वजननक खरयद ऐन, 2063 को दपा 41 को उऩदपा (1) को खण्र्
(ख), (ङ) य (च) फभोन्त्जभ भारसाभान, ऩयाभशव सेर्ा र्ा अन्म सेर्ा खरयद गदाव र्ा ननभावर् कामव
गयाउॉदा दे हाम फभोन्त्जभको सनभनतको नसपारयसभा प्रदे श सयकाय (भन्त्न्िऩरयषद्) को स्र्ीकृनत नरई
खरयद गननऩ
व नेछ्
(क) प्रभनख सन्त्चर्

-सॊ मोजक

(ख) सन्त्चर्, आनथवक भानभरा तथा मोजना भन्िारम -सदस्म
(ग) सन्त्चर्, सम्फन्त्न्धत भन्िारम -सदस्म
(घ) प्रदे श रेखा ननमन्िक

-सदस्म

(2) ननमभ (2) को खण्र् (च) को उऩखण्र् (1) फभोन्त्जभका ननकाम फाहे क अन्म
सार्वजननक ननकामको हकभा सो ननकामको सर्ोच्च कामवकायी ननकामफाट ननर्वम बएफभोन्त्जभ खरयद
गननऩ
व नेछ ।
न ान गनव नसवकएको
6. बेरयएसन आदे श जायी गने अनधकायी् (1) खरयद सम्झौता गदावका फखत ऩूर्ावनभ
ऩरयन्त्स्थनत सम्झौता कामावन्र्मनको क्रभभा श्रृजना बएभा सोको स्ऩष्ट कायर् खनराई दे हाम फभोन्त्जभको
अनधकायीरे दे हामफभोन्त्जभको बेरयएसन आदे श जायी गनव सक्नेछ :
(क) ऩाॉच प्रनतशतसम्भको बेरयएसन सम्फन्त्न्धत सार्वजननक ननकामको कम्तीभा नर्ौ तह र्ा
या.ऩ. ठद्वतीम श्रे र्ीको प्रभनखरे
(ख) ऩाॉच प्रनतशतबन्दा भानथ ऩन्र प्रनतशतसम्भको बेरयएसन एघायौं तह र्ा या.ऩ. प्रथभ
श्रे र्ीको वर्बागीम प्रभनखरे
(ग) ऩन्र प्रनतशतबन्दा भानथ ऩन्त्च्चस प्रनतशतसम्भको बेरयएसन सम्फन्त्न्धत भन्िारमको
सन्त्चर्रे
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(घ) ऩन्त्च्चस प्रनतशतबन्दा भानथको बेरयएसन ननमभ 2 को खण्र् (च) को उऩखण्र् (1)
फभोन्त्जभको सार्वजननक ननकामको हकभा भन्त्न्िऩरयषद्रे य सो फाहे कका अन्म सार्वजननक
ननकामको हकभा सो ननकामको सर्ोच्च कामवकायी ननकामरे ।
(2) उऩननमभ (1) को खण्र् (घ) फभोन्त्जभ बेरयएसन आदे श जायी गदाव ननमभ २ को खण्र्
(च) को उऩखण्र् (1) फभोन्त्जभको सार्वजननक ननकामको हकभा सम्फन्त्न्धत भन्िारमरे
वर्शेषऻहरुको सभूह गिन गयी सो सभूहभापवत आर्श्मक जाॉचफनझ गयाई प्राप्त नसपारयस सवहत
सम्फन्त्न्धत भन्िारमको प्रस्तार्भा प्रदे श भन्त्न्िऩरयषद्रे य सो फाहे क अन्म सार्वजननक ननकामको
हकभा सो ननकामको सर्ोच्च कामवकायी ननकामरे वर्शेषऻहरुको सभूह गिन गयी सो सभूहभापवत
आर्श्मक जाॉचफनझ गयाई प्राप्त नसपारयसको आधायभा भाि बेरयएसन आदे श जायी गनव सक्नेछ ।
(3) उऩननमभ (1) को खण्र् (क) य (ख) भा जननसनकै कनया रे न्त्खएको बए ताऩनन रागत
अननभान स्र्ीकृत गने अनधकायीबन्दा तल्रो तहको अनधकायीरे बेरयएसन आदे श जायी गनवसक्ने छै न।
(4) उऩननमभ (1) भा जननसनकै कनया रे न्त्खएको बए ताऩनन सािी राख रुऩैमाॉसम्भको खरयद
कामवको ऩन्र प्रनतशतबन्दा भानथको बेरयएसन आदे श सम्फन्त्न्धत भन्िारमको सन्त्चर्रे जायी गनव
सक्नेछ ।
7. वर्बागीम प्रभनखको अनधकाय प्रमोग गने् प्रदे श सयकायका भन्िारम अन्तगवत एघायौं तहको प्रभनख
यहने ननदे शनारम नबएभा भन्िारमको सन्त्चर्रे वर्बागीम प्रभनखको सभेत अनधकाय प्रमोग गनेछ ।
8. खरयद सम्झौताको अर्नध थऩ गनव सक्ने् (1) खरयद सम्झौताको अर्नध थऩ गने सम्फन्धी व्मर्स्था
प्रचनरत कानून फभोन्त्जभ हननेछ ।
(2) सम्र्त् 2076 सार जेष्ठ 23 गते अन्त्घ खरयद सम्झौता बई कामवसम्ऩन्न हनन नसकेका
खरयद सम्झौताको हकभा प्रचनरत कानून फभोन्त्जभ सन्त्चर्रे म्माद थऩ गनव सक्नेछ ।
9. खरयद कामवको अननगभन् मस ननमभार्री फभोन्त्जभ सार्वजननक ननकामफाट बएको खरयदसम्फन्धी
कामवको अननगभन प्रचनरत कानून फभोन्त्जभ सार्वजननक खरयद अननगभन कामावरम र्ा प्रदे श सयकाय
अन्तगवतको ननकामरे गनेछ ।
10. मो ननमभार्री फभोन्त्जभ हनने् मो ननमभार्रीभा उल्रेख गरयएका वर्षमभा मस ननमभार्रीभा उल्रे न्त्खत
ननमभहरु फभोन्त्जभ य अन्म वर्षमभा प्रचनरत कानून फभोन्त्जभ हननेछ ।
11. खाये जी य फचाउ् (1) प्रदे श सार्वजननक खरयदसम्फन्धी अन्तरयभ व्मर्स्था गनव फनेको कामववर्नध,
2075 खाये ज गरयएको छ ।
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(2) उऩदपा (1) फभोन्त्जभको कामववर्नध फभोन्त्जभ बए गये का काभ कायफाही मो ननमभार्री
फभोन्त्जभ बए गये को भानननेछ ।
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