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प्रदेश सार्वजननक खरयद सम्फन्धी अन्तरयभ व्मर्स्था गनव फनेको कामववर्नध, २०७५ 

प्रदेश सयकायफाट स्स्र्कृत नभनत: 2075/08/17 

प्रस्तार्ना : प्रदेश तथा अन्तगवतका सयकायी कामावरमरे सार्वजननक खरयद गने सम्र्न्धभा कानूनी 

ब्मर्स्था बई नसकेको य प्रचनरत सॊघीम कानून फभोस्जभका ब्मर्स्थाको कामावन्र्मनफाट मस सम्फन्धी 

काभ गनव कानून प्रमावप्त नबएकोरे प्रदेश तहका सार्वजननक  खरयद सम्फन्धी कामववर्नधगत वर्षमभा 

वर्शेष ब्मर्स्था गयी सार्वजननक ननकामको दैननक कामव सॊचारन सहज फनाउन आर्श्मक बएकोरे 

प्रदेश ऐन नफननु्जेरसम्भका रानग सार्वजननक खरयद ऐन २०६३ को दपा ७४ उऩदपा २ फभोस्जभ 

प्रदेश सयकायरे मो कामववर्धी फनाएको छ । 

१ सॊस्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  (१) म स कामववर्नधको नाभ “प्रदेश सार्वजननक खरयद सम्फन्धी अन्तरयभ 

कामववर्नध, २०७५”  यहेको छ। 

(२) मो कामववर्नध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।  

२. ऩरयबाषा: वर्षम र्ा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस कामववर्नधभा, 

(क) “एक तह भाथीको अनधकायी ” बन्नारे सयकायी ननकाम तपव  सम्फस्न्धत सार्वजननक ननकाम 

बन्दा भानथल्रो ननकाम बए सो ननकामको प्रभखु य त्मस्तो ननकाम नबएभा सम्फस्न्धत 

भन्रारमको सस्चर् य सस्चर्को हकभा सम्फस्न्धत वर्बागीम भन्री  र्ा याज्मभन्री य 

सॊफैधाननक अॊङ्ग र्ा ननकामको सस्चर् र्ा प्रशासवकम प्रभखुको हकभा सम्फस्न्धत सॊफैधाननक 

अॊङ्ग र्ा ननकामको प्रभखु तथा अन्म ननकामको हकभा खरयद गने ननकाम बन्दा एक तह 

भानथको ननकाम बए त्मस्तो ननकामको प्रभखु य त्मस्तो ननकाम नबएको हकभा त्मस्तो 

ननकामको सञ्चारक सनभनत र्ा त्मस्तै अन्म ननकाम सभेतराई सम्झन ुऩदवछ । 

(ख) „„दात ृऩऺ”  बन्नारे द्विऩऺीम र्ा फहऩुऺीम सम्झौतािाया प्रदेश सयकायराई ऋण र्ा अनदुानको 

रुऩभा रै्देस्शक सहामता उऩरब्ध गयाउने कुनै वर्देशी भरुकु र्ा अन्तयाववष्डम र्ा वर्देशी सॉस्था 
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सम्झन ुऩछव।  

(ग)  “भन्रारम” बन्नारे  प्रदेश  सयकायका  भन्रारम  सम्झन ुऩछव।  

(घ) “वर्बागीम प्रभखु” बन्नारे प्रदेश सयकाय अन्तगवतको याजऩरावित प्रथभ शे्रणी र्ा सो सयहको 

दयर्न्दी यहेको  वर्बाग र्ा ननदेशनारमको प्रभखुको रुऩभा काभ गने ऩदानधकायी सम्झन ु

ऩछव। 

(ङ) सस्चर्” बन्नारे भन्रारमको सस्चर् सम्झन ु ऩछव य सो शब्दरे प्रदेश सयकायको प्रभखु सस्चर् 

सभेतराई  जनाउॉछ।  

(च) “सार्वजननक  ननकाम” बन्नारे  देहामका  ननकाम  सम्झन ु ऩछव : 

(१) प्रदेश सयकायका  सॊफैधाननक अङ्ग, भन्रारम, सस्चर्ारम, आमोग, ननदेशनारम र्ा सो 

अन्तगवतका  अन्म  जनुसकैु  सयकायी  कामावरम  र्ा ननकाम,  

(२) प्रदेश कानून  फभोस्जभ  गद्वित प्रदेश सयकायको ऩूणव र्ा अनधकाॊश स्र्ानभत्र् र्ा 

ननमन्रणभा  यहेको  प्रानधकयण, प्रनतष्ठान, फोर्व, केन्र, ऩरयषद्, सॊस्थान, कम्ऩनी, ननगभ, 

सनभनत र्ा मस्तै प्रकृनतका अन्म सॊगद्वित सॊस्था,  

(३) प्रदेश सयकायिाया सञ्चानरत र्ा प्रदेश सयकायको ऩूणव र्ा अनधकाॊश अनदुान प्राप्त 

वर्श्ववर्द्यारम, अनसुन्धान  केन्र  र्ा  मस्तै  प्रकृनतका अन्म प्रास्ऻक  र्ा  शैस्ऺक 

सॊस्था, 

(४) प्रदेश सयकायको  ऋण  र्ा अनदुानभा  सञ्चानरत  सॊस्था, 

(५) प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩरभा  सूचना  प्रकाशन  गयी  सार्वजननक ननकाम बनी 

तोकेको  अन्म  सॊस्था।  

३. रागत अनभुानको स्र्ीकृनत : (१) सार्वजननक ननकामरे ननभावण कामव, भारसाभान खरयद य अन्म सेर्ा 

खरयदको  रागत अनभुान  देहामको अनधकायीफाट  स्र्ीकृत  गयाउन ु ऩनेछ । 

(क) एक कयोर्  रूऩैमाॉसम्भको  रागत अनभुान  याजऩरावित  ततृीम  शे्रणीको  कामावरम प्रभखुफाट,  
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(ख) ऩाॉच  कयोर्  रूऩैमाॉसम्भको  रागत अनभुान  याजऩरावित  द्वितीम  शे्रणीको कामावरम  प्रभखुफाट, 

(ग) ऩाॉच कयोर्  रूऩैमाॉबन्दा  फढीको  रागत  अनभुान  वर्बागीम  प्रभखुफाट। 

(२) सार्वजननक  ननकामरे  ऩयाभशव  सेर्ाको  रागत  अनभुान देहामको अनधकायीफाट स्र्ीकृत गयाउन ु

ऩनेछ । 

(क) दश राख  रूऩैमाॉसम्भको  रागत अनभुान  याजऩरावित ततृीम शे्रणीको कामावरम प्रभखुफाट,  

(ख) ऩच्चीस  राख रूऩैमाॉसम्भको  रागत अनभुान  याजऩरावित  द्वितीम शे्रणीको कामावरम  प्रभखुफाट,  

(ग) ऩच्चीस  राख  रूऩैमाॉ  बन्दा  फढीको रागत अनभुान  वर्बागीम  प्रभखुफाट। 

(३) सार्वजननक ननकामको प्रभखु आपूरे मस ननमभ फभोस्जभ रागत अनभुान स्र्ीकृत गनव ननभल्ने 

बएभा एक तह भानथको अनधकायीफाट स्र्ीकृत गयाउन ुऩनेछ । 

(४) मस ननमभभा अन्मर जनुसकैु कुया रेस्खएको बए ताऩनन सॊरै्धाननक अङ्ग र्ा ननकाम , 

भन्रारम, सस्चर्ारम य मस्तै प्रकृनतका अन्म कामावरमका सस्चर् र्ा प्रशासकीम प्रभखुरे आफ्नो 

कामावरमको रानग गरयने खरयदको जनतसकैु यकभको रागत अनभुान स्र्ीकृत गनव सक्नेछ । 

 (५) सार्वजननक ननकामरे बार्ाभा नरन ेघय जग्गाको  बार्ा  ननधावयण  गनव देहाम फभोस्जभको घय 

जग्गा बार्ा ननधावयण सनभनत यहनेछ : 

(क) प्रदेश याजधानी यहेको स्जल्रा स्स्थत कामावरमहरुको हकभा :  

(अ) भखु्मभन्री तथा भस्न्रऩरयषदको कामावरमरे तोकेको उऩसस्चर् :   अध्मऺ  

(आ) बौनतक ऩूर्ावधाय वर्कास भन्रारमरे तोकेको उऩसस्चर् स्तयको प्रावर्नधक :  सदस्म 

(इ) प्रदेश रेखा ननमन्रक :       सदस्म  

(ई) स्जल्रास्तयीम कामावरम बए सम्फस्न्धत कामावरमको प्रभखु¸ भन्रारम/वर्बाग स्तयको 

कामावरम बए भहाशाखा/शाखा प्रभखु :         सदस्म  

(उ) भखु्मभन्री तथा भस्न्रऩरयषदको कामावरमरे तोकेको अनधकृत :  सदस्म सस्चर्  

(ख) अन्म  स्जल्रा स्स्थत कामावरको हकभा :  
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(अ) प्रभखु स्जल्रा अनधकायी,         - अध्मऺ  

(आ) स्जल्रा सभन्र्म अनधकायी         - सदस्म  

(इ) कोष तथा रेखा  ननमन्रक कामावरमको प्रभखु      - सदस्म  

(ई) प्रदेश सयकायको सहयी वर्कास तथा बर्न कामावरमको अनधकृतस्तयको प्रावर्नधक कभवचायी 

र्ा सो उऩरब्ध नबएभा बार्ाभा नरनऩुने स्थानको स्थानीम तहको प्रभखु प्रशासकीम अनधकृतरे 

तोकेको अनधकृतस्तयको प्रावर्नधक कभवचायी       - सदस्म  

(उ) घय जग्गा बार्ाभा नरन ेसार्वजननक ननकामको प्रभखु    - सदस्म  

(ऊ) प्रभखु स्जल्रा अनधकायीरे तोकेको स्जल्रा प्रशासन कामावरमको अनधकृत   -सदस्म सस्चर्  

(६) प्रत्मेक  स्जल्राभा  स्जल्राबय र्ा  स्जल्राको कुनै बागभा छुटै्ट रागू हनुे गयी  ननभावण साभाग्री य 

ढुर्ानीको दययेट, भेस्शन तथा उऩकयणको बार्ा य काभदायको ज्मारा ननधावयण गनव देहामका 

सदस्म यहेको एक दययेट ननधावयण सनभनत यहनेछ : 

(क) प्रभखु स्जल्रा अनधकायी,       - अध्मऺ  

(ख) स्जल्रा सभन्र्म अनधकायी       - सदस्म  

(ग) प्रदेश रेखा ननमन्रक र्ा प्रभखु कोष तथा रेखा  ननमन्रक र्ा  ननजरे  तोकेको  

अनधकृत                                        - सदस्म  

(घ) प्रनतनननध, स्जल्रा ननभावण व्मर्सामी सॊघ     - सदस्म  

(ङ) प्रनतनननध, स्जल्रा उद्योग र्ास्णज्म सॊघ      - सदस्म  

(च) स्जल्रा सदयभकुाभ स्स्थत स्थानीम तहको  प्रभखु प्रशासकीम अनधकृतरे तोकेको 

अनधकृतस्तयको  प्रावर्नधक  कभवचायी       - सदस्म  

 (छ) प्रदेश सयकायको अन्तयगतको सम्र्स्न्धत स्जल्रा हेने ऩूर्ावधाय वर्कास कामावरमको 

प्रभखु र्ा ननजरे तोकेको अनधकृत स्तयको प्रावर्नधक कभवचायी      -सदस्म सस्चर्  

(७) उऩदपा (६) फभोस्जभको सनभनतरे सॊघीम कानून फभोस्जभ गद्वित दययेट ननधावयण सनभनतरे 
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तोकेको दययेट बन्दा फवढ नहनुे गयी दययेट ननधावयण गनुवऩनेछ । 

४. फोरऩर स्र्ीकृत गने अनधकायी  : (१) देहामको यकभको फोरऩर स्र्ीकृत गने अनधकाय 

देहामका अनधकायीराई हनुेछ : 

(क) तीन कयोर् रुऩैमाॉसम्भको याजऩरावित ततृीम शे्रस्णको कामावरम प्रभखु 

(ख) सात कयोर् रुऩैमाॉसम्भको याजऩरावित द्वितीम शे्रस्णको कामावरम प्रभखु 

(ग) सात कयोर् रुऩैमाॉ बन्दा फढीको वर्बागीम प्रभखु 

(२) सॊफैधाननक अॊङ्ग,  भन्रारम, आमोग र्ा सो सयहको कामावरमका प्रभखु र्ा प्रशासवकम प्रभखुरे 

आफ्नो र्ा अन्तयगतको कामावरमका रानग गरयने खरयदको जनतसकैु यकभको फोरऩर स्र्ीकृत 

गनव सक्नेछ । 

(३) कुनै सार्वजननक ननकामको प्रभखुरे उऩननमभ (१) फभोस्जभको फोरऩर आपैं रे स्र्ीकृत गनव ननभल्न े

बएभा एक तहभानथको अनधकायीफाट स्र्ीकृत गयाउन ुऩनेछ। 

५.  सोझै खरयद सम्फन्धी व्मर्स्था : (१) दपा २ को खण्र् (च) को उऩखण्र् (१) फभोस्जभको  सार्वजननक 

ननकामरे  सार्वजननक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ४१ को उऩदपा (१) को खण्र् (ख),  (ङ)  य  (च) 

फभोस्जभ भारसाभान, ऩयाभशव सेर्ा र्ा अन्म सेर्ा सोझै खरयद गदाव र्ा ननभावण  कामव सोझै गयाउॉदा देहाम 

फभोस्जभको सनभनतको नसपारयसभा प्रदेश सयकाय भस्न्रऩरयषदको स्र्ीकृनत नरई खरयद गनुवऩनेछ : 

(क) प्रभखु सस्चर्         - सॊमोजक 

(ख) सस्चर्, आनथवक भानभरा तथा मोजना भन्रारम    - सदस्म  

(ग) सस्चर्, सम्फस्न्धत भन्रारम      - सदस्म  

(घ) प्रदेश रेखा ननमन्रक       - सदस्म  

(२) दपा (२) को खण्र् (च) को उऩखण्र् (१) फभोस्जभका ननकाम फाहेक अन्म सार्वजननक 

ननकामको हकभा सो ननकामको सर्ोच्च कामवकायी ननकामफाट ननणवम बएफभोस्जभ खरयद 

गनुवऩनेछ । 
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६. बेयीएसन आदेश : (१) खरयद सम्झौता गदावका फखत ऩूर्ावनभुान गनव नसवकएको ऩरयस्स्थनत सम्झौता 

कामावन्र्मनको क्रभभा सजृना बएभा सोको स्ऩष्ट कायण खरुाई देहाम फभोस्जभको अनधकायीरे 

देहाम फभोस्जभको बेरयएसन आदेश जायी गनव सक्नेछ : 

(क) ऩाॉच प्रनतशत सम्भको बेरयएसन सम्फस्न्धत सार्वजननक ननकामको याजऩरावित द्विनतम शे्रस्ण 

र्ा सो सयहको प्रभखुरे 

(ख) ऩाॉच प्रनतसत बन्दा भानथ ऩन्र प्रनतशत सम्भको बेरयएसन वर्बानगम प्रभखुरे 

(ग) ऩन्र प्रनतसत बन्दा भानथ ऩस्च्चस प्रनतशत सम्भको बेरयएसन सम्फस्न्धत भन्रारमको 

सस्चर्रे 

(घ) ऩस्च्चस प्रनतशत बन्दा भानथको बेरयएसन दपा २ को खण्र् (च) को उऩखण्र् (१) 

फभोजभको सार्वजननक ननकामको हकभा भस्न्रऩरयषदरे य सो फाहेकका अन्म सार्वजननक 

ननकामको हकभा सो ननकामको सर्ोच्च कामवकायी ननकामरे । 

(२) उऩदपा (१) को खण्र् (घ) फभोस्जभ  बेरयएशन  आदेश  जायी गदाव दपा २ को खण्र् (च) को 

उऩखण्र् (१)  फभोस्जभको  सार्वजननक ननकामको हकभा सम्फस्न्धत भन्रारमरे वर्शेषऻहरुको 

सभहु गिन गयी सो सभहु भापव त आर्श्मक जाॉचफझु गयाई प्राप्त  नसपारयस  सवहत सम्फस्न्धत 

भन्रारमको प्रस्तार्भा प्रदेश भस्न्रऩरयषद्रे य सो फाहेक अन्म  सार्वजननक ननकामको  हकभा सो 

ननकामको सर्ोच्च  कामवकायी ननकामरे  वर्शेषऻहरुको  सभूह गिन गयी सो सभूह भापव त 

आर्श्मक जाॉचफझु गयाई प्राप्त नसपारयसको आधायभा भार बेरयएसन आदेश जायी गनव सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (१) को खण्र् (क) य (ख) भा जनुसकैु कुया रेस्खएको बए ताऩनन रागत अनभुान स्र्ीकृत गने 

अनधकायी बन्दा तल्रो तहको अनधकायीरे बेरयएशन आदेश जायी गनव सक्न ेछैन। 

(४) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेस्खएको बए ताऩनन सािी राख रुऩैमाॉसम्भको खरयद कामवको ऩन्र 

प्रनतशत बन्दा भानथको बेरयएशन आदेश सम्फस्न्धत भन्रारमको सस्चर्रे जायी गनव सक्नेछ।  

७. सहमोग नरन सक्न े :  सार्वजननक खरयद वर्र्यण तमाय बएऩनछ खरयदको ननणवम गने अनधकायीरे मसको 
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गणुस्तय य भलु्मभा आश्वस्त हनु आर्श्मक प्रशासकीम प्रावर्नधक सहमोग नरनका रानग ननष्ऩऺ वर्ऻफाट 

अध्ममन गयाउन सक्नेछ। 

८.  वर्बागीम प्रभखुको अनधकाय प्रमोग सम्फन्धी व्मर्स्था   : प्रदेश सयकायका भन्रारम अन्तगवत 

याजऩरावित प्रथभ शे्रणीको प्रभखु यहने वर्बाग र्ा ननदेशनारम नबएभा भन्रारमको सस्चर्रे 

वर्बागीम प्रभखुको सभेत अनधकाय प्रमोग गनेछ । 

९. खरयद कामवको अनगुभन : मस कामववर्नध फभोस्जभ सार्वजननक ननकामफाट बएको खरयद सम्फन्धी कामवको 

अनगुभन गने अनधकाय प्रचनरत सॊघीम कानून फभोस्जभ स्थाऩना बएको सार्वजननक खरयद अनगुभन 

कामावरमराई हनुेछ।  

१०. फाधा अड्काउ पुकाउन सक्न े : मस  कामववर्नध  फभोस्जभ  खरयद  कामव  गदाव  कुनै  फाधा अड्काउ 

ऩयेभा  प्रदेश  सयकायरे  प्रदेश  याजऩरभा सूचना  प्रकाशन  गयी  आर्श्मक आदेश  र्ा  ननदेशन  जायी 

गयी  त्मस्तो  फाधा  अड्काउ  पुकाउन  सक्नेछ।  

११. मसै कामववर्नध फभोस्जभ हनु े : मस  कामववर्धीभा  उल्रेख गरयएका वर्षमभा मसै कामववर्धी फभोस्जभ य 

अन्म  वर्षमभा  प्रचनरत  कानून  फभोस्जभ हनुेछ। 


