
 

 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 

गण्डकी प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ०2) ऩोखया, ऩसु 24 गते, २०७6 सार (सॊख्मा ०4 
 

बाग २ 
प्रदेश सयकाय 

 बौततक ऩूर्ााधाय वर्कास भन्त्त्रारमको सूचना
सार्ाजतनक खरयद सम्फन्त्धी प्रदेश तनमभार्री, २०७६ 

सार्ाजतनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ७४ को उऩदपा (३) रे ददएको अतधकाय 
प्रमोग गयी गण्डकी प्रदेश सयकायरे देहामका तनमभहरू फनाएको छ।  
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१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मी तनमभहरुको नाभ "सार्ाजतनक खरयद सम्फन्त्धी प्रदेश 
तनमभार्री, २०७६" यहेको छ। 

(२) मो तनमभार्री तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ। 

२. ऩरयबाषा : वर्षम र्ा प्रसङ्गरे अको अथा नरागभेा मस तनमभार्रीभा,- 

(क) "एक तह भातथको अतधकायी" बन्नारे सयकायी तनकामतपा  कामाारम 
प्रभखुको हकभा वर्बागीम प्रभखु य त्मस्तो वर्बागीम प्रभखु नबएभा 
सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमको सशचर्,  वर्बागीम प्रभखुको हकभा सम्फशन्त्धत 
भन्त्त्रारमको सशचर् य सशचर्को हकभा सम्फशन्त्धत वर्बागीम भन्त्त्री र्ा 
याज्मभन्त्त्री, प्रदेश सबाको सशचर्को हकभा सबाभखु, भखु्म 
न्त्मामातधर्क्ताको कामाारमको प्रशासतनक प्रभखुको हकभा भखु्म 
न्त्मामातधर्क्ता, रोक सेर्ा आमोगको सशचर्को हकभा रोक सेर्ा 
आमोगको अध्मऺ, प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोगको सशचर्को 
हकभा आमोगको उऩाध्मऺ य अन्त्म सार्ाजतनक तनकामको हकभा 
खरयद गने तनकाम बन्त्दा एक तह भातथको तनकाम बए त्मस्तो 
तनकामको प्रभखु य त्मस्तो तनकाम नबएको अर्स्थाभा त्मस्तो 
तनकामको सञ्चारक सतभतत र्ा त्मस्तै अन्त्म तनकाम सभेतराई 
जनाउॉछ। 

(ख) "ऐन" बन्नारे सार्ाजतनक खरयद ऐन, २०६३ सम्झन ुऩछा। 

(ग) "भन्त्त्रारम" बन्नारे गण्डकी प्रदेश सयकायका भन्त्त्रारम सम्झन ुऩछा 
य सो शब्दरे भखु्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारम सभेतराई 
जनाउॉछ। 

(घ) "वर्बागीम प्रभखु" बन्नारे गण्डकी प्रदेश सयकाय अन्त्तगातको 
कम्तीभा एघायौं तह र्ा सो सयहको दयफन्त्दी यहेको तनदेशनारम र्ा 
सो सयहको अन्त्म कामाारमको प्रभखुको रुऩभा काभ गने ऩदातधकायी 
सम्झन ुऩछा। 

(ङ) "सशचर्" बन्नारे गण्डकी प्रदेश सयकायको प्रभखु सशचर् य सम्फशन्त्धत 
भन्त्त्रारमको प्रदेश सशचर् सम्झन ुऩछा य सो शब्दरे सशचर् सयहको 
कामा सम्ऩादन गने नेऩार सयकायको याजऩत्रावित प्रथभ शे्रणीको 
अन्त्म अतधकृत सभेतराई जनाउॉछ। 

३. नम्सा सम्फन्त्धी वर्शेष व्मर्स्था : सार्ाजतनक तनकामरे तनभााण कामा य ऩयाभशा सेर्ाको 
रागत अनभुान तमाय गदाा प्रदेश सयकायफाट नम्सा स्र्ीकृत नबएसम्भ सोही 
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प्रकृततको काभ सम्ऩादन गने सॊघीम सयकायको भन्त्त्रारम, वर्बाग र्ा तनकामफाट 
स्र्ीकृत नम्साका आधायभा तमाय गनुा ऩनेछ। 

४. रागत अनभुान स्र्ीकृतत : (१) तनभााण कामा, भारसाभान र्ा अन्त्म सेर्ाको रागत 
अनभुान देहामको अतधकायीफाट स्र्ीकृत हनु ुऩनेछ :- 

(क) एक कयोड रुऩैमाॉसम्भको रागत अनभुान याजऩत्रावित ततृीम 
शे्रणीको र्ा अतधकृतस्तय सातौं र्ा आठौँ तहको कामाारम 
प्रभखुफाट, 

(ख) ऩाॉच कयोड रुऩैमाॉसम्भको रागत अनभुान याजऩत्रावित दद्वतीम 
शे्रणीको र्ा अतधकृतस्तय नर्ौं र्ा दशौँ तहको कामाारम 
प्रभखुफाट, 

(ग) दश कयोड रुऩैमाॉसम्भको रागत अनभुान याजऩत्रावित प्रथभ 
शे्रणीको र्ा अतधकृतस्तय एघायौं तहको वर्बागीम प्रभखुफाट, 

(घ) दश कयोड रुऩैमाॉबन्त्दा फढीको रागत अनभुान सम्फशन्त्धत 
भन्त्त्रारमको सशचर्फाट।     
         

(२) ऩयाभशा सेर्ाको रागत अनभुान देहामको अतधकायीफाट स्र्ीकृत हनु ु
ऩनेछ :- 

(क) दश राख रुऩैमाॉसम्भको रागत अनभुान याजऩत्रावित ततृीम 
शे्रणीको र्ा अतधकृतस्तय सातौं र्ा आठौँ तहको कामाारम 
प्रभखुफाट, 

(ख) ऩशचचस राख रुऩैमाॉसम्भको रागत अनभुान याजऩत्रावित दद्वतीम 
शे्रणीको र्ा अतधकृतस्तय नर्ौं र्ा दशौँ तहको कामाारम 
प्रभखुफाट, 

(ग) ऩचास राख रुऩैमाॉसम्भको रागत अनभुान याजऩत्रावित प्रथभ 
शे्रणीको र्ा अतधकृतस्तय एघायौं तहको वर्बागीम प्रभखुफाट, 

(घ) ऩचास राख रुऩैमाॉबन्त्दा फढीको रागत अनभुान सम्फशन्त्धत 
भन्त्त्रारमको सशचर्फाट। 

(३) मस तनमभभा अन्त्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन भन्त्त्रारम, 
सशचर्ारम, आमोग र्ा प्रदेश स्तयका अन्त्म कामाारमको प्रभखु बई काभ गने सशचर् 
र्ा सो सयहको अतधकृतरे आफ्नो कामाारमका रातग गरयन े खरयदको जततसकैु 
यकभको रागत अनभुान स्र्ीकृत गना सक्नेछ। 
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(४) सार्ाजतनक तनकामको प्रभखुरे आपूरे मस तनमभ फभोशजभ रागत 
अनभुान स्र्ीकृत गना नतभल्ने बएभा एक तह भातथको अतधकायीफाट स्र्ीकृत गयाउन ु
ऩनेछ। 

५. फोरऩत्र स्र्ीकृत गने अतधकायी : (१) देहामको यकभको फोरऩत्र स्र्ीकृत गने 
अतधकाय देहामका अतधकायीराई हनुेछ :- 

(क) तीन कयोड रुऩैमाॉसम्भको याजऩत्रावित ततृीम शे्रणीको र्ा 
अतधकृतस्तय सातौं र्ा आठौं तहको कामाारम प्रभखु, 

(ख) सात कयोड रुऩैमाॉसम्भको याजऩत्रावित दद्वतीम शे्रणीको र्ा 
अतधकृतस्तय नर्ौं र्ा दशौं तहको कामाारम प्रभखु, 

(ग) ऩन्त्र कयोड रुऩैमाॉसम्भको याजऩत्रावित प्रथभ शे्रणीको र्ा 
अतधकृतस्तय एघायौं तहको कामाारम प्रभखु, 

  (घ) ऩन्त्र कयोड रुऩैमाॉबन्त्दा फढीको सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमको सशचर्। 

(२) मस तनमभभा अन्त्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन भन्त्त्रारम, 
सशचर्ारम, आमोग र्ा प्रदेश स्तयका अन्त्म कामाारमको प्रभखु बई काभ गने सशचर् 
र्ा सो सयहको अतधकृतरे आफ्नो कामाारमका रातग गरयन े खरयदको जततसकैु 
यकभको फोरऩत्र स्र्ीकृत गना सक्नेछ । 

(३) कुनै सार्ाजतनक तनकामको प्रभखुरे उऩतनमभ (१) फभोशजभ फोरऩत्र 
आपैं रे स्र्ीकृत गना नतभल्न ेबएभा एक तह भातथको अतधकायीफाट स्र्ीकृत गयाउन ु
ऩनेछ। 

६. ऩयाभशा सेर्ा सम्फन्त्धी प्रस्तार् स्र्ीकृत गने अतधकायी : (१) देहामको ऩयाभशा सेर्ा 
सम्फन्त्धी प्रस्तार् स्र्ीकृत गने अतधकाय देहामका अतधकायीराई हनुेछ :- 

(क) दश राख रुऩैमाॉसम्भको याजऩत्रावित ततृीम शे्रणीको र्ा 
अतधकृतस्तय सातौं र्ा आठौं तहको कामाारम प्रभखु, 

(ख) ऩचास राख रुऩैमाॉसम्भको याजऩत्रावित दद्वतीम शे्रणीको र्ा 
अतधकृतस्तय नर्ौं र्ा दशौँ तहको कामाारम प्रभखु, 

(ग) तीन कयोड रुऩैमाॉसम्भको याजऩत्रावित प्रथभ शे्रणीको र्ा 
अतधकृतस्तय एघायौं तहको कामाारम प्रभखु, 

  (घ) तीन कयोड रुऩैमाॉबन्त्दा फढीको सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमको सशचर्। 

(२) मस तनमभभा अन्त्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन भन्त्त्रारम, 
सशचर्ारम, आमोग र्ा प्रदेश स्तयका अन्त्म कामाारमको प्रभखु बई काभ गने सशचर् 
र्ा सो सयहको अतधकृतरे आफ्नो कामाारमका रातग गरयन े खरयदको जततसकैु 
यकभको प्रस्तार् स्र्ीकृत गना सक्नछे।  
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(३) कुनै सार्ाजतनक तनकामको प्रभखुरे उऩतनमभ (१) फभोशजभ ऩयाभशा 
सेर्ा सम्फन्त्धी प्रस्तार् स्र्ीकृत गना नतभल्ने बएभा एक तह भातथको अतधकायीफाट 
स्र्ीकृत गयाउन ुऩनेछ। 

७. सोझै खरयद गने सम्फन्त्धी व्मर्स्था : (१) सार्ाजतनक तनकामरे सोझै खरयद गनुाऩदाा 
सार्ाजतनक खरयद ऐन, २०६३ य सार्ाजतनक खरयद तनमभार्री, २०६४ भा उल्रेख 
बए फभोशजभको व्मर्स्था ऩारना गनुा ऩनेछ ।  

(२) ऐनको दपा ४१ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख), (ङ) य (च) 
फभोशजभ खरयद गदाा ऐनको दपा २ को खण्ड (ख) को उऩखण्ड (१) फभोशजभको 
प्रदेश सयकायका भन्त्त्रारम, सशचर्ारम, आमोग, वर्बाग, तनदेशनारम र्ा सो 
अन्त्तगातका अन्त्म जनुसकैु सयकायी तनकाम र्ा कामाारमको हकभा देहाम फभोशजभको 
सतभततको तसपारयसको आधायभा प्रदेश सयकाय, भशन्त्त्रऩरयषद् फाट तनणाम बए फभोशजभ 
खरयद गनुा ऩनेछ य अन्त्म सार्ाजतनक तनकामको हकभा सो तनकामको सर्ोचच 
कामाकायी तनकामफाट तनणाम बए फभोशजभ खरयद गनुा ऩनेछ :- 

(क) प्रभखु सशचर्       -सॊमोजक 

  (ख) सशचर्, आतथाक भातभरा तथा मोजना भन्त्त्रारम    -सदस्म 

  (ग) सशचर्, सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारम      -सदस्म 

  (घ) प्रभखु, प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक कामाारम     -सदस्म  

८. बेरयएसन आदेश : (१) सार्ाजतनक तनकामरे बेरयएसन आदेश जायी गनुाऩदाा सार्ाजतनक 
खरयद ऐन, २०६३ य सार्ाजतनक खरयद तनमभार्री, २०६४ भा उल्रेख बए 
फभोशजभको व्मर्स्था ऩारना गनुा ऩनेछ ।  

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ बेरयएसन आदेश जायी गदाा देहाम 
फभोशजभको अतधकायीरे देहाम फभोशजभ बेरयएसन आदेश जायी गना सक्नेछ्-  

(क) ऩाॉच प्रततशतसम्भको बेरयएसन सम्फशन्त्धत सार्ाजतनक तनकामको 
याजऩत्रावित दद्वतीम शे्रणीको र्ा अतधकृतस्तय नर्ौं र्ा दशौं 
तहको प्रभखुरे, 

(ख) दश प्रततशतसम्भको बेरयएसन सम्फशन्त्धत सार्ाजतनक तनकामको 
याजऩत्रावित प्रथभ शे्रणीको र्ा अतधकृतस्तय एघायौं तहको 
प्रभखुरे, 

(ग) ऩन्त्र प्रततशतसम्भको बेरयएसन सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमको सशचर्रे, 
(घ) ऩन्त्र प्रततशतदेशख भातथको बेरयएसन ऐनको दपा २ को खण्ड 

(ख) को उऩखण्ड (१) फभोशजभको सार्ाजतनक तनकामको 
हकभा प्रदेश सयकाय भशन्त्त्रऩरयषद्रे । 
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९. खरयद सम्झौताको अर्तध थऩ गना सक्न े : (१) खरयद सम्झौताको अर्तध थऩ गने 
सम्फन्त्धी व्मर्स्था  प्रचतरत कानून फभोशजभ हनुेछ। 

(२) सॊर्त ्२०७६ सार जेष्ठ २३ गते अशघ खरयद सम्झौता बई कामा 
सम्ऩन्न हनु नसकेका खरयद सम्झौताको हकभा प्रचतरत कानून फभोशजभ सम्फशन्त्धत 
भन्त्त्रारमको सशचर्रे म्माद थऩ गना सक्नेछ। 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भदु्रक : आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, प्रदेश सयकाय, गण्डकी  प्रदेश । भूल्म रु 10।- 

 

आऻारे 

ईश्वय चन्त्द्र भयहट्टा 
प्रदेश सयकायको सशचर् 


