
सार्वजनिक निकायमा खरिद सम्बन्धी कायव गिे कमवचािीको योग्यता निधाविण मापदण्ड, २०७८ 

(सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्बन्न्धत) 

िपेाल सिकाि (सन्चर्स्ति) निणवय नमनत: २०७८।३।१७ 

पषृ्ठभनूम: सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कायववर्नधलाई पािदर्शी, र्स्तनुिष्ठ एरं् वर्श्वसिीय बिाउि सार्वजनिक खरिद ऐि, 
२०६३ बमोन्जमको कायववर्नध पिुा गिी खरिद सम्बन्धी कायव गिे, गिाउि ेमखु्य न्जम्मेर्ािी सम्बन्न्धत सार्वजनिक 
निकायको प्रमखुको िहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ७ को उपदफा (२) मा सार्वजनिक 
निकायले खरिद सम्बन्धी कायव गदाव सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले निधाविण गिेको योग्यता भएको ि खरिद 
कायव सम्बन्धी ज्ञाि भएको र्ा तानलम प्राप्त गिेको कमवचािीबाट गिाउि ु पिे व्यर्स्था िहेको छ । सार्वजनिक 
निकायको खरिद कायवमा काम गिे कमवचािीको न्यूितम योग्यता निधाविण गिी सबै सार्वजनिक निकायमा एकरुपता 
ल्याउिे ध्येयले सार्वजनिक खरिद अिगुमि कायावलयले सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ७ को उपदफा (२) 
बमोन्जम सार्वजनिक निकायमा खरिद सम्बन्धी कायव गिे कमवचािीको योग्यता निधाविण सम्बन्धी मापदण्ड जािी गिेको 
छ । 

१. संन्िप्त िाम ि प्रािम्भ: यो मापदण्डको िाम “सार्वजनिक निकायमा खरिद सम्बन्धी कायव गिे कमवचािीको योग्यता 
निधाविण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८” िहेको छ ।  

२. खरिद महार्शाखा, र्शाखा र्ा एकाईको गठि: सार्वजनिक निकायले आफु अन्तगवतको सार्वजनिक खरिद प्रयोजिका 
लानग खरिद एकाई प्रमखु समेत गिी सामान्यतया ३ देन्ख ५ जिा िहिे गिी खरिद एकाई गठि गिुव पिेछ । 
खरिद एकाई गठि गदाव सम्बन्न्धत सार्वजनिक निकायको कायव प्रकृनतको आधािमा प्रर्शासनिक, प्रावर्नधक ि लेखा 
सम्बन्धी काम गिे कमवचािीमध्येबाट खरिद सम्बन्धी ज्ञाि भएका र्ा तानलम नलएका कमवचािीलाई समारे्र्श 
गिुवपिेछ । ति उक्त निकायको संगठि संिचिामा स्थायी रूपमा खरिद महार्शाखा, र्शाखा र्ा एकाई िहेको छ 
भिे सो महार्शाखा, र्शाखा र्ा एकाईको प्रमखुको संयोजकत्र्मा खरिद एकाई गठि गिुवपिेछ । सार्वजनिक खरिद 
नियमार्ली, २०६४ को नियम १४७ बमोन्जमको मूल्याङ्कि सनमनतका निधावरित पदानधकािी बाहेकका कमवचािीहरु 
कुिै कािणर्र्श सार्वजनिक निकायमा ििहेको र्ा न्यूि संख्यामा कमवचािी कायवित/पदस्थापिा िहेको परिन्स्थनतमा 
सार्वजनिक निकायको प्रमखु बाहेक अन्य कमवचािी मध्येबाट खरिद एकाई गठि गिव सवकिछे ।  

३. खरिद एकाई प्रमखु ि सदस्यको योग्यता: खरिद एकाईमा िही काम गिे कमवचािीहरूका लानग देहाय बमोन्जमका 
योग्यता हिुपुिेछ ।  

(क)  खरिद एकाई प्रमखुको योग्यता: खरिद एकाई प्रमखुको लानग देहाय बमोन्जम योग्यता हिुपुिेछ । 

१. सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, २०६४ को नियम १४७ बमोन्जमको मूल्याङ्कि सनमनतका निधावरित पदानधकािी 
बाहेकका कमवचािी मध्येबाट र्रिष्ठ कमवचािीलाई खरिद एकाई प्रमखुको न्जम्मेर्ािी तोक्ि ुपिेछ । ति उक्त 



निकायको संगठि संिचिामा स्थायी रूपमा खरिद महार्शाखा, र्शाखा र्ा एकाई िहेको छ भिे सो महार्शाखा, 
र्शाखा र्ा एकाईको प्रमखुलाई खरिद एकाई प्रमखुको न्जम्मेर्ािी ददिपुिेछ । 

२. सार्वजनिक निकायको प्रमखुको पद जिु शे्रणी र्ा तहको िहेको छ, सामान्यतया सोभन्दा एक शे्रणी र्ा तह 
मनुिको कमवचािीलाई खरिद इकाई प्रमखु तोक्िपुिेछ। यसिी तोक्ि सम्भर् िभएमा बढीमा दईु शे्रणी र्ा तह 
मनुिसम्मको कमवचािीलाई खरिद एकाई प्रमखुको न्जम्मेर्ािी प्रदाि गिव सवकिछे । उदाहिणको लानग 
सार्वजनिक निकाय प्रमखु वर्न्र्शष्ट शे्रणीको भएमा िाजपत्रावङ्कत दितीय शे्रणीको कमवचािीलाई अथर्ा सार्वजनिक 
निकाय प्रमखु िाजपत्रावङ्कत प्रथम शे्रणीको कमवचािी भएमा िाजपत्रावङ्कत ततृीय शे्रणीको कमवचािीलाई खरिद 
एकाई प्रमखु भइ कायव गिव निधाविण गिव सवकिेछ । 

(ख)  खरिद एकाईको सदस्यको योग्यता: खरिद एकाईको सदस्यको लानग देहाय बमोन्जम योग्यता हिुपुिेछ । 

१. सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, २०६४ को नियम १४७ बमोन्जमको मूल्याङ्कि सनमनतका निधावरित पदानधकािी 
बाहेकका साथै खरिद एकाई प्रमखु बाहेकका कमवचािी मध्येबाट खरिद एकाईको सदस्यको न्जम्मेर्ािी 
निधाविण गिुवपिेछ । 

२. खरिद एकाईको सदस्यको रूपमा सम्बिनधत सार्वजनिक निकायको खरिद कायवको प्रकृनत हेिी निमावण, 
पिामर्शव, मालसामाि र्ा अन्य सेर्ाको खरिद प्रकृनतसँग नमल्ि ेकायविेत्रमा काम गिेका कमवचािीलाई तोक्ि 
प्राथनमकता ददिपुिेछ । 

३. सार्वजनिक निकायमा लेखा सम्बन्धी कमवचािी एकभन्दा बढी िहेको अर्स्थामा र्रिष्ठ कमवचािी मूल्याङ्कि 
सनमनतमा िहिे नियमार्लीको व्यर्स्था अिरुुप मूल्याङ्कि सनमनतमा िहिे ि निजभन्दा कनिष्ठ लेखाको कमवचािी 
खरिद एकाईमा िाख्न सवकिछे ति लेखा सम्बन्धी कमवचािी एक जिा मात्र कायवित िहेको अर्स्थामा निज 
मूल्याङ्कि सनमनतमा सदस्य िहिे भएकोले निजलाई खरिद एकाईको सदस्यको रुपमा न्जम्मेर्ािी प्रदाि गिव 
पाईिे छैि । 

४. बोलपत्र मूल्याङ्कि सनमनतमा काम गिे कमवचािीको योग्यता: बोलपत्र मूल्याङ्कि सनमनतमा काम गिे कमवचािीको 
लानग देहाय बमोन्जम योग्यता हिुपुिेछ । 

(क)  बोलपत्र मूल्याङ्कि सनमनतको अध्यि ि सदस्यको योग्यता सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, २०६४ को नियम 
१४७ को उपनियम (१) को (क) देन्ख (घ) सम्मको निधावरित योग्यता बमोन्जम हिुपुिेछ । 

(ख)  सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, २०६४ को नियम १४७ को उपनियम (३) बमोन्जम बोलपत्र मूल्याङ्कि 
सनमनतमा वर्र्शेषज्ञको रूपमा आमन्त्रण गदाव उक्त वर्र्शषेज्ञ सम्बन्न्धत वर्षयसँग सम्बन्न्धत िेत्रमा कन्म्तमा 
स्िातक उतीणव भएको हिुपुिेछ र्ा सम्बन्न्धत िेत्रमा कम्तीमा पाँच र्षव कायव अिभुर् प्राप्त गिेको हिुपुिेछ । 

५. खरिद सम्झौता व्यर्स्थापि/कायावन्र्यिमा काम गिे कमवचािीको योग्यता: खरिद सम्झौता व्यर्स्थापि/ 
कायावन्र्यिमा काम गिे कमवचािीको लानग देहाय बमोन्जम योग्यता हिुपुिेछ । 



(क)  खरिद सम्झौता बमोन्जम कायव गिव सम्बन्न्धत निमावण व्यर्सायी, पिामर्शवदाता, आपूनतवकताव र्ा सेर्ा 
प्रदायकसँग खरिद सम्झौता सम्पन्न भए पनछ सम्झौता बमोन्जम सार्वजनिक निकायको प्रनतनिनध भई कायव 
सम्पादि गिव सम्बन्न्धत सार्वजनिक निकायको प्रमखुले कमवचािीलाई न्जम्मेर्ािी प्रदाि गदाव उक्त कमवचािी 
खरिद कायवको प्रकृनतसँग मेल खािे वर्षयमा प्रावर्नधक ज्ञाि र्ा अिभुर् भएको हिुपुिेछ ।  

(ख)  उपदफा (क) बमोन्जमको कमवचािी सम्बन्न्धत सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध िभएमा अन्य सार्वजनिक 
निकायको प्रमखुको स्र्ीकृनतमा उक्त सार्वजनिक निकायको त्यस्तो प्रावर्नधक ज्ञाि र्ा अिभुर् भएको 
कमवचािीको सहयोग नलि सवकिेछ । 

६. तानलम सञ्चालि ि िमता वर्कास: सार्वजनिक निकायको खरिद कायवका लानग न्जम्मेर्ािी प्रदाि गरिएका 
कमवचािीका लानग सामान्यतया प्रत्येक र्षव अिनु्र्शिण प्रदाि गिे ि प्रत्येक दईु र्षवमा खरिद सम्बन्धी आधािभतू 
तानलम र्ा खरिद सम्बन्धी अन्य तानलम प्रदाि गिी सार्वजनिक निकायले कमवचािीको िमता वर्कासमा प्राथनमकता 
ददि ुपिेछ । 

७. आन्तरिक नियन्त्रण: खरिद कायवमा संलग्ि हिुे कमवचािी तोक्दा खरिद कायवमा नियन्त्रण ि सन्तलुिको पिलाई 
ध्याि ददई तोक्िपुिेछ । भकु्तािी तथा जाँच प्रवियामा संलग्ि हिुे कमवचािी ि खरिद इकाई प्रमखु छुट्टाछुटै्ट 
हिुपुिेतफव  यथासम्भर् ध्याि ददिपुिेछ । यस प्रकािको प्रबन्ध हिु िसकी दोहोिो न्जम्मेर्ािी ददिपुिे अर्स्थामा 
सार्वजनिक निकायका प्रमखुबाट स्पष्ट कािण सवहत निणवय गिेको हिुपुिेछ । 

८. स्र्ाथव बान्झि िहिुेेः खरिद कायवमा संलग्ि हिुे कमवचािी खरिद कायवमा स्र्ाथव बान्झिे गिी तोक्ि पाईिे छैि । 
स्र्ाथव बान्झि ेदेन्खएमा सम्बन्न्धत कमवचािीबाट स्र्घोषणा गिाई न्जम्मेर्ािी ददि सवकिेछ । 


