बहव
ु र्षीय ठे क्का बन्दोवस्त सम्बन्धी निदे शिका, २०७५
प्रदे ि सरकार सुदूरपशिम प्रदे ि (मशन्िपररर्षद्) बाट नमनत 207६/०१/२० मा
स्वीकृत

प्रदे ि सरकार
आनथिक मानमला तथा योजिा मन्िालय
सुदूरपशिम प्रदे ि

बहुवर्षीय ठे क्का बन्दोवस्त सम्वन्धी निदे शिका,२०७५
ठे क्का बन्दोबस्तमा निशित मापदण्ड निधािरण गरी ववकास आयोजिाहरुको लानग स्रोतको सुनिशितता, आयोजिाको
लागत तथा व्यवस्थापिमा ववत्तीय जवाफदे वहता र अिुिासि कायम गरी निर्दिष्ट समयावनधनिि आयोजिा सम्पन्न
गिे व्यवस्था गिि वाञ्छिी िएकोले प्रिासकीय कायिववनध (नियनमत गिे) ऐि, 2075 को दफा ३ ले र्दएको
अनधकार प्रयोग गरी सुदूरपशिम प्रदे ि सरकारले यो निदे शिका जारी गरे को छ।
१. सं शिप्त िाम र प्रारम्िः
(1) यस निदे शिकाको िाम "बहुवर्षीय ठे क्का बन्दोवस्त सम्बन्धी निदे शिका, २०७५" रहेको छ ।
(2) यो निदे शिका तुरुन्त प्रारम्ि हुिेछ।
(३) यो निदे शिका सुदूरपशिम प्रदे ििर लागू हुिछ
े ।
२. पररिार्षाः ववर्षय वा प्रसङ्गले अको अथि िलागेमा यस निदे शिकामा,
(क)

"आयोजिा कायािलय" िन्नाले आयोजिा कायािन्वयि गिे निदे ििालय वा कायािलय

समेतलाई सम्झिु पदिछ ।
(ख)

"खररद ऐि" िन्नाले खररद सम्बन्धी प्रचनलत कािूिलाई सम्झिु पदिछ।

(ग)

"खररद" िन्नाले प्रदे िका सविजनिक निकायले खररद सम्बन्धी प्रचनलत ऐि बमोशजम कुिै

मालसामाि, परामिि सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गिे वा कुिै निमािण कायि गिे वा गराउिे कायि सम्झिु पदिछ
।
(घ)

"मन्िालय" िन्नाले प्रदे ि आनथिक मानमला तथा योजिा मन्िालय सम्झिु पदिछ।

(ङ)

"बहुवर्षीय आयोजिा" िन्नाले आयोजिा सम्पन्न गिि एक आनथिक वर्षि िन्दा बढी

समयावनध लाग्िे प्रकृनतका आयोजिालाई सम्झिु पदिछ।
(च)

"ववर्षयगत मन्िालय" िन्नाले वहुवर्षीय आयोजिा कायािन्वयि गिे गराउिे शजम्मेवारी

िएका प्रदे ि सरकारका मन्िालय सम्झिु पदिछ।

३. वहुवर्षीय ठे क्का बन्दोबस्तको लानग आधार तथा मापदण्डः (१) दे हाय बमोशजमका आधार पूरा िएको
आयोजिालाई ववर्षयगत मन्िालयले वहुवर्षीय ठे क्का बन्दोबस्तीमा लै जाि प्रस्ताव गिि सक्िेछ:
(क)

ववस्तृत आयोजिा प्रनतवेदि तयार िएको,

(ख)

वातावरणीय प्रिाव मूलयांकि वा

प्रारशम्िक वातावरणीय परीिण वा दुवै गिुप
ि िे

आयोजिाको लानग तोवकए बमोशजम मूलयांकि वा परीिण प्रक्रीया प्रारम्ि िएको,
(ग)

जग्गा प्रानप्तको प्रवक्रया पूरा िएको वा सडक यातायातको हकमा जग्गा प्रानप्तको प्रवक्रया

प्रारम्ि िएको,
(घ)

राविय वा प्रादे शिक महत्वको आयोजिाका रुपमा रहेको,

(ङ)

स्रोत सुनिशितता िएको (मध्यमकालीि खचि सं रचिा निमािण िएपिात सोमा उललेख िए

(च)

बैदेशिक सहायता सं लग्ि िएको आयोजिाका हकमा दातृ निकायसँग सम्झौता िै स्रोत

अिुरुप),

सुनिशित िएको,
(छ)

आयोजिाको दावयत्व फरफारक गिि कम्तीमा एकबर्षििन्दा बढी समय लाग्िे अवस्था

(ज)

सं घ वा स्थािीय तहसं ग लागत साझेदारीमा सञ्चालि हुिे आयोजिा िए साझेदारीको

रहेको,

प्रकृनत र अिुपात अिुरुप लगािीको रकम समेत सुनिशित िएको,
(झ)

प्रत्येक बर्षि सञ्चालि हुिे वक्रयाकलाप र िनतजा झशलकिे गरी खररद गुरुयोजिा स्वीकृत

(ञ)

प्रचनलत खररद सम्बन्धी कािुिले निधािरण गरे का प्रवक्रया तथा मान्यताको पालिा

िएको,

गररएको ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िएता पनि सडक
तथा नसँचाई आयोजिाको हकमा जग्गा प्रानप्तको प्रवक्रया अगानड बवढसकेको र जग्गाको कारण आयोजिा

कायािन्वयिमा अवरोध िहुिे ििी ववर्षयगत मन्िालयको नसफाररस सवहत वहुवर्षीय ठे क्का बन्दोवस्तको
लानग प्रस्ताव गिि सवकिेछ ।
(३)

आयोजिाहरुको

कायिप्रकृनत

र

कायििि
े

फरक-फरक

हुिे

िएकाले

ववर्षयगत मन्िालयहरुले आफ्िा िेिमा सञ्चालि हुिे आयोजिा तथा कायिक्रमहरुको िेिगत (वविेर्षीकृत)
मापदण्ड बिाई लागु गिि सक्िेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोशजमको िेिगत मापदण्डलाई अशन्तम रुप र्दिुअशघ
मन्िालयबाट सहमनत नलिुपिेछ

४. वहुवर्षीय ठे क्का वन्दोवस्तको लानग सहमनत माग गिे : (१) दे हायका अवस्थामा कुिै आयोजिा सं चालि गिि
वहुवर्षीय ठे क्का वन्दोवस्त गिुि पिे िएमा ववर्षयगत मन्िालयले औशचत्य खुलाई मन्िालयमा सहमनत माग गिि
सक्िेछ ।
(क)

स्रोत र समय व्यवस्थापिको दृवष्टकोणले एक बर्षिमा कायि सम्पन्न गिि िसवकिे िएमा,

(ख)

वहुवर्षीय सम्झौता गरी खररद गदाि साविजनिक निकायलाई सारिूतरुपमा लाि हुिे िएमा,

(ग)

खररद सम्झौताको अवनधमा खररदको पररमाण सारिूत रुपमा थपघट िहुिे िएमा,

(घ)

साविजनिक खररद ऐि, २०६३ र साविजनिक खररद नियमावली, २०६४ बमोशजमको

प्रवक्रयाहरु पूरा िएको ।
उपदफा (१) बमोशजम सहमनत माग गदाि दफा (३) बमोशजमका आधार तथा मापदण्ड
पूरा िएको पुष्ट्याई सवहतको निणिय र कागजातसमेत सं लग्ि गिुि पिेछ ।
५. सहमनत र्दिसक्िेः (१) दफा (४) बमोशजम वहुवर्षीय आयोजिा ठे क्का बन्दोवस्तीका लानग ववर्षयगत
मन्िालयबाट सहमनत माग िई आएका आयोजिाहरुलाई प्रदे ि सरकारले अवलम्बि गरे को आनथिक िीनत,
प्रदे ि सरकारको प्राथनमकता, स्रोत साधिको अवस्था तथा साविजनिक वहत समेत ववचार गरी उपयुक्त दे शखएमा
मन्िालयले सहमनत र्दि सक्िेछ ।

(२) मन्िालयले प्रदे ि आनथिक कायिववनध ऐि, २०७४ को दफा १८ बमोशजम प्रदे िको आनथिक
शस्थनत र प्रदे ि सशञ्चत कोर्षमा जम्मा िएको रकमलाई आधार मािी वहुवर्षीय ठे क्का शस्वकृत िएका
आयोजिामा आंशिक वा पूणि रुपमा बजेट रोक्का वा नियन्िण गिि सक्िेछ ।
६. आयोजिा प्राथनमकीकरण र बजेट सुनिशितता सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) आयोजिा कायािलयले वहुवर्षीय आयोजिा
ठे क्का सहमनतका लानग कायि प्रारम्ि गरी निणियका लानग सम्बशन्धत तालुक मन्िालयमा नसफाररस गिुप
ि िेछ ।
(२) ववर्षयगत मन्िालयले बहुवर्षीय खररद प्रवक्रयामा गएका आयोजिाको प्राथनमकीकरण गरी
आवश्यक बजेट सुनिशितता (Earmark) गिुप
ि िेछ ।
(३) ववर्षयगत मन्िालयलाई प्राप्त बजेटको नसनलङ्ग मध्ये वहुवर्षीय ठे क्का स्वीकृत िएका र
कायािन्वयिमा रहेका आयोजिाका लानग बजेट व्यवस्था गरी बाँकी रकम ियाँ आयोजिामा प्रस्ताव
गिुप
ि िेछ ।
७. निदे िि गिि सक्िे: मन्िालयले बहुवर्षीय ठे क्का बन्दोबस्त सम्बन्धमा निदे शिकामा उललेख िएका ववर्षय बाहेक
अन्य ववर्षयमा ववर्षयगत मन्िलयलाई आवश्यक निदे िि र्दि सक्िेछ ।
८. निदे शिकाको ब्याख्या: यस निदे शिकामा उलले शखत व्यवस्थाको सम्बन्धमा दुववधा उत्पन्न हुि गएमा सोको
व्याख्या मन्िालयले गिेछ ।
९.

प्रचनलत कािूि बमोशजम हुि:े (१) बहुवर्षीय ठे क्का बन्दोवस्त सम्बन्धी यस निदे शिकामा उललेख िएका
ववर्षयहरु यसै बमोशजम हुिेछ ।
(२) प्रचनलत कािूिसं ग बाशझएमा बाशझएको हदसम्म यस कायिववनधको व्यवस्था अमान्य हुिछ
े ।

