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पाल्हीनन्दन गााँउपालिका 
स्थानीय राजपत्र 

खण्डः ३                                संखयाः    १                             

 

भाग २ 

सार्वजलनक खररद लनयमार्िी २०७६ 

प्रस्तार्ना 
गााँउपालिकामा हनुे खररद तथा वर्लभन्न आयहरु बन्दोबस्त गनव स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७४ तथा 
सार्वजलनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ७४ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी देहायका लनयमहरु बनाएको छ ı 

 

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः 
 (१) यी लनयमहरुको नाम “पाल्हीनन्दन गााँउपालिकाको सार्वजलनक खररद लनयमार्िी, २०७६” रहेको छ । 

(२) यो तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२.पररभाषाः 
वर्षय र्ा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस लनयमार्िीमा,— 

(क) “अलिकार प्राप्त अलिकारी” भन्नािे यस लनयमार्िी बमोक्षजम खररद सम्र्न्िी कायव स्र्ीकृत गने अलिकार प्राप्त 
अलिकारी सम्झन ुपछव । 

(ख) “प्रमखु र्ा अध्यि” भन्नािे गााँउपालिकाको अध्यििाई सम्झन ुपछव । 

(ग) “अमानत” भन्नािे गााँउपालिका आफैिे गने कुनै लनमावण कायव सम्झन ुपछव । 

(घ) “वर्भागीय प्रमूख” भन्नािे गााँउपालिकाको प्रमखुिाई सम्झन ुपछव ।  

(ङ) “एक तह मालथको अलिकारी” भन्नािे प्रमखु प्रशासकीय  अलिकृतको हकमा गााँउपालिकाको अध्यि र 
गााँउपालिकाको अध्यिको हकमा गााँउ कायवपालिका तथा गाउाँकायवपालिकाको हकमा गाउाँसभा सम्झन ुपछव। 

(च) “उपभोक्ता सलमलत” भन्नािे लनमावण कायवबाट प्रत्यि िाभ पाउने व्यक्षक्तहरुिे कुनै लनमावण कायवको लनमावण, सञ्चािन, 

ममवत सम्भार गनवको िालग आफूहरुमध्येबाट गठन गरेको सलमलत सम्झन ुपछव । 

(छ) “ऐन” भन्नािे सार्वजलनक खररद ऐन, २०६३ सम्झन ुपछव । 

(ज) “औषलिजन्य मािसमान” भन्नािे औषिी, खोप र्ा भ्याक्षससन, लसररञ्ज, सेलनटरी प्याड, रगत राख्न ेझोिा प्रयोगशािामा 
उपयोग हनुे रसायन (ररएजेन्ट), पररर्ार लनयोजनका हमोनि उत्पादन र्ा रोगको लनदान तथा उपचारको िालग प्रयोग हनुे 
र्ा सोवह प्रकारका स्र्ास््य सम्र्न्िी उपकरण सम्झन ुपछव । 

(झ) “कबोि अङ्क (लबड प्राइस)” भन्नािे कुनै दरभाउपत्र र्ा बोिपत्रको परीिणबाट कायम हनु आएको रकम सम्झन ु
पछव  

(ञ) “कायवपालिका” भन्नािे गााँउ कायवपालिका सम्झन ुपछव । 

(ट) “कायाविय” भन्नािे कायवपालिकाको कायाविय सम्झन ुपछव । 
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(ठ) “कायाविय प्रमूख” भन्नािे गााँउपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय  अलिकृतको रुपमा काम गने कमवचारी सम्झन ुपछव । 

(ड) “कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायाविय” भन्नािे महािेखा लनयन्त्रक कायाविय अन्तगवतको कोष तथा िेखा लनयन्त्रक 
कायाविय सम्झन ुपछव । सो शब्दिे प्रदेश िेखा लनयन्त्रक कायाविय समेत सम्झनपुछव । 

(ढ) “कोष” भन्नािे गााँउपालिकाको स्थानीय सक्षञ्चत कोष सम्झन ुपछव र सो शब्दिे कानून बमोक्षजम स्थापना भएका अन्य 
स्थानीय कोषिाई समेत जनाउाँछ । 

(ण) “पनुरार्िोकन सलमलत” भन्नािे ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) बमोक्षजम गदठत सलमलत सम्झन ुपछव । 

(त) “प्रोप्राइटरी मािसामान” भन्नािे कुनै मािसामान, यन्त्र र्ा उपकरणको लनमावतािे त्यस्तो मािसामान, यन्त्र र्ा 
उपकरण सञ्चािन र्ा ममवत सम्भारको िालग बनाएको सहायक उपकरण तथा पाटवपूजाव सम्झन ुपछव । 

(थ) “प्रमखु प्रशासकीय  अलिकृत” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ र्मोक्षजमको प्रमखु 
प्रशासकीय  अलिकृत सम्झन ुपछव । 

(द) “बहबुषीय सम्झौता” भन्नािे एक र्षवभन्दा बढी अर्लि भएको सम्झौता सम्झन ुपछव । 

(ि) “वर्द्यतुीय बोिपत्र” भन्नािे वर्द्यतुीय खररद प्रणािीको उपयोग गरी बोिपत्रदातािे पेश गरेको बोिपत्र सम्झन ुपछव 
।  

(न) “राशन” भन्नािे स्थानीय तहमा राशन सवुर्िा पाउने गरी लनयकु्त कमवचारी, अस्पतािका वर्रामी, कारागारका थनुरु्ा र 
पशपंुिी आददको खानाका सम्बन्िमा गााँउपालिकािे तोवकददएका क्षजन्सी सम्झन ुपछव ।  

(प) “वर्द्यतुीय सञ्चार माध्यम” भन्नािे सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियिे वर्द्यतुीय खररद प्रणािी स्थापना, सञ्चािन र 
व्यर्स्थापन गनव उपयोगमा ल्याएको वर्द्यतुीय सञ्चार प्रवर्लि, पद्धलत र्ा माध्यम सम्झन ुपछव । 

(फ) “वर्भागीय प्रमूख” भन्नािे गााँउपालिकाको प्रमखुिाई सम्झन ुपछव । 

2. खररद कारबाहीको तयारी गनुव पनेः 
गााँउपालिकािे कुनै खररद कारबाहीको तयारी गदाव देहाय बमोक्षजम गनुव पनेछ— 

(क) खररद आर्श्यकताको पवहचान गने, 

(ख) खररद सम्बन्िी वर्लभन्न प्रावर्लिक कुरा समािान गनव र आपूलतवकतावको उपिब्िता एवकन गनव बजारमा प्रचलित 
खररद सम्झौताको जानकारी लिने, 
(ग) अक्षघल्िा र्षवहरुमा समान प्रकृलतको मािसामान, लनमावण कायव र्ा परामशव सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा खररद गररएको भए 
त्यस्तो खररद प्रवियाको अध्ययन गने, 

(घ) खररदको वर्र्रण, पररमाण र िेत्र एवकन गने, 

(ङ) खररदिाई  बढी  सवुर्िाजनक  समूहमा  वर्भाजन  गने  र्ा  प्याकेजमा  समारे्श गने, 

(च) खररद योजना तयार गनव िगाउन,े 

(छ) खररदको िागत अनमुान तयार गने, 

(ज) खररदको आलथवक स्रोत र रकमको पवहचान गने, 

(झ)  खररद वर्लिको छनौट गने, र 

(ञ) दईु  करोड  रुपैयााँसम्मको  लनमावण  कायवको  खररदभन्दा  बाहेकको  अन्य  खररदमा बोिपत्र  योग्यता  र्ा  
पूर्वयोग्यताको  कारबाही  गनुव  पने  र्ा  नपने  कुरा  एवकन गने । 
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३. अलिकार प्राप्त अलिकारीको आदेश लबना खररद गनव नहनुेः 
अलिकार प्राप्त अलिकारीको लिक्षखत आदेश लबना कसैिे कुनै खररद गनव गराउन हुाँदैन । 

४. खररद माग प्राप्त गनुव पने 

(१) मािसामान खररद सम्बन्िी कारबाही शरुु गनुवअक्षघ खररद एकाईिे शाखा/र्डा कायावियबाट खररद माग प्राप्त गरी 
सो माग अलिकारप्राप्त अलिकारीबाट स्र्ीकृत गराउन ुपनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोक्षजमको खररद मागमा देहायका कुरा उल्िेख भएको हनु ुपनेछ— 

(क)  मािसामानको प्रकार, गणुस्तर, पररमाण सम्बन्िी वर्र्रण, 

(ख)  मािसामान आर्श्यक पने समय, 

(ग) खररदको अनमुालनत मूल्य, र 

(घ)  मूल्य व्यहोररने स्रोत । 

५. मािसामान, लनमावण कायव र सेर्ाको वर्र्रण स्र्ीकृत गनुव पनेः 
(१) प्रमखु प्रशासकीय  अलिकृतिे मािसामान, लनमावण कायव र्ा सेर्ा खररद गनुव अक्षघ त्यस सम्बन्िी स्पेक्षशवफकेशन, 

योजना, नसशा, लडजाइन, वर्शेष आर्श्यकता र्ा अन्य वर्र्रणहरु तयार गनुव र्ा गराउन ुपनेछ । वर्र्रण तयार गदाव 
त्यस्ता मािसामान, लनमावण कायव र्ा सेर्ाको सम्बघ व र्स्तगुत प्रावर्लिक तथा गणुस्तरजन्य वर्षशेता र कामको आिारमा 
तयार गनुव पनेछ । 

(२)   उपलनयम   (१)   र्मोक्षजम   तयार   भएको   वर्र्रण   लनयम   १५   र्मोक्षजमको अलिकारीर्ाट स्र्ीकृत 
हनु ुपनेछ । 

(३) उपलनयम (२) मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भएता पलन सरुुङमागव, रेिमागव,रंजमुागव, केबिकारमागव र वर्शेष प्रकृलतका 
सडकमागव जस्ता जवटि र वर्शेष प्रकृलतका संरचनाको स्पेलसवफकेशन, योजना, नसशा, लडजाइन, वर्शेष आर्श्यकता र्ा 
अन्य वर्र्रणहरू वर्भागीय प्रमखुबाट स्र्ीकृत गराउन ुपनेछ । 

(४) उपलनयम (१) बमोक्षजम तयार गररएको वर्र्रण देहायका मध्ये कुनै अर्स्थामा संशोिन गनव सवकनेछ– 

(क) वर्र्रण तयार गदावका बखत पूर्ावनमुान गनव नसवकने भौगलभवक रूपिे जवटि प्रकृलतको लनमावण कायव भएमा, 
(ख) वर्र्रण तयार गररसकेपलछ प्राकृलतक प्रकोपजन्य पररक्षस्थलत लसजवना भएमा, 
(ग) वर्भागीय नम्स पररर्तवन भएमा, 
(घ) लनमावण  कायव  सञ्चािन  गने  पूर्व  लनिावररत  प्रवर्लि  र्ा  पद्धलत  पररर्तवन भएमा, 
(ङ) वर्शेष र जवटि प्रकृलतको संरचना भई सोको कायावन्र्यनमा कदठनाइ उत्पन्न भएमा । 

(च)  उपलनयम  (१)  बमोक्षजम  तयार  भएको  वर्र्रण  उपलनयम  (४)  मा  उक्षल्िक्षखत अर्स्थामा संशोिन गनुव 
परेकोमा बाहेक ऐन बमोक्षजम कानूनी कारबाही गने गराउन ेकतवव्य  प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतको र लनज स्र्यमिे 
उपलनयम (१) बमोक्षजमको वर्र्रण स्र्ीकृत गरेको रहेछ भने एक तह मालथको अलिकारीको हनुेछ । 

(६) उपदफा (१) र (२) बमोक्षजम वर्र्रण तयार गदाव मािसामान, लनमावण कायव र्ा सेर्ाको  वर्शेषताहरु  स्पष्ट  रुपमा  
बकु्षझने  गरी  उल्िेख गने  अको  कुनै  उपाय नभएको अर्स्थामा बाहेक कुनै खास ब्राण्ड, टे्रडमाकव , नाम, पेटेण्ट, 

लडजाइन, प्रकार, उत्पक्षि र्ा उत्पादकको नाम उल्िेखगनव सवकने छैन । 
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 तर,  त्यसरी  उल्िेख नगरी  नहनु े अर्स्थामा  कुनै  खास  ब्राण्ड,  टे्रडमाकव ,  नाम, पेटेण्ट, लडजाइन, प्रकार, उत्पक्षि र्ा 
उत्पादकको नाम उल्िेखगरी “सो सरह” भन्न ेशब्दहरु उल्िेख गनव सवकनेछ । 

(७) बोिपत्र र्ा पूर्व योग्यता सम्बन्िी कागजातमा मािसामान र्ा लनमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको प्रावर्लिक र्ा 
गणुस्तरजन्य वर्शेषताहरुको वर्र्रण र परीिण (टेक्षस्टङ), मावकिं ङ्ग, प्याकेक्षजङ्ग, िेबलिङ्ग र्ा पवुष्टकरणको प्रमाणपत्र 
(कनफरलमटी सवटववफकेट) सम्बन्िी आिार र्ा संकेत र्ा शब्दार्िी उल्िेखगदाव त्यस्तो मािसामान र्ा लनमावण कायव र्ा 
अन्य सेर्ाको कामसंग असम्बद्ध हनुे, योग्य बोिपत्रदातािाई खररद प्रकृयामा सहभागी हनु कुनै वकलसमिे बािा परु ्याउने 
र्ा औक्षचत्य लबना प्रलतस्पिाविाई सीलमत गने गरी वर्र्रण, आिार, संकेत र्ा शब्दार्िी उल्िेख गनव सवकने छैन । 

६. नेपािमा उत्पाददत मािसामान खररद गनुव पनेः 
यस लनयमार्िीमा उक्षल्िक्षखतकुनै वर्लि छनौट गरी खररद गदाव वर्देशी मािसामान भन्दा नेपािमा उत्पाददत मािसामान 
पन्र प्रलतशतसम्म महंगो भएता पलन नेपािी मािसामान नै खररद गनुव पनेछ । 

७. मौजदुा सूची (स्याक्षण्डङ्ग लिष्ट) तयार गने व्यर्स्थाः 
(१) ऐनको दफा ६क. बमोक्षजम मौजदुा सूचीमा दताव हनु र्ा अद्यार्लिक हनु चाहने व्यक्षक्त, संस्था, आपूलतवकताव, लनमावण 
व्यर्सायी, परामशवदाता, गैर सरकारी  संस्था  र्ा  सेर्ा  प्रदायकिे  देहायका  कागजातको  प्रलतलिवप  संिग्न गरी 
अनसूुची–४ बमोक्षजमको ढााँचामा कायावियमा लनरे्दन ददन ुपनेछ– 

(क) संस्था र्ा फमव दतावको प्रमाणपत्र, 

(ख) स्थायी िेखा नम्बर र्ा मूल्यअलभर्वृद्ध कर दतावको प्रमाणपत्र, 

(ग) कर चकु्ता प्रमाणपत्र, र 

(घ) आर्श्यकता अनसुारको व्यर्सावयक इजाजतपत्र । 

(२) उपलनयम (१) बमोक्षजम प्राप्त भएको लनरे्दनमा आर्श्यक जााँचबझु गरी दताव गराई अनसूुची–५ बमोक्षजमको लनस्सा 
लनरे्दकिाई ददन ुपनेछ । 

(३) गााँउपालिकािे ऐनको दफा ६ क. बमोक्षजमको छुट्टाछुटै्ट मौजदुा सूचीको वर्र्रण  अनसूुची–६  बमोक्षजमको  ढााँचामा  
अलभिेख  राखी  प्रत्येक  आलथवक र्षवमा अद्यार्लिक गनुव पनेछ । 

(४) उपलनयम (३) बमोक्षजमको मौजदुा सूचीको वर्र्रण कायावियको सूचनापाटीमा टााँस गरी र्ा रे्बसाइटमा राखी 
अिवर्ावषवक रूपमा सार्वजलनक गनुव पनेछ । 

(५) यस लनयममा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भएता पलन मौजदुा सूचीमा नरहेका बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातािाई लसिबन्दी 
दरभाउपत्र, बोिपत्र र्ा प्रस्तार्मा भाग लिन र्क्षञ्चत गनव पाइने छैन ्।  

८. कायव िेत्रगत शतव तयार गनुव पने 

गााँउपालिकािे परामशव सेर्ा खररद गनवको िालग देहायका कुरा सवहतको कायव िेत्रगत शतव तयार गनुव पनेछ– 

(क)  परामशवदातािे गनुव पने कामको पषृ्ठभलूम र उद्देश्य, 

(ख)  परामशवदाताको कायविेत्र र लनजिे सम्पादन गनुव पने काम, 

(ग) कामसंग सम्बक्षन्ित अध्ययन तथा आिारभतू त्यांक उपिब्ि भए सोको वर्र्रण, 

(घ)  परामशवदातािे गााँउपालिकािाई कुनै ज्ञान र्ा शीप हस्तान्तरण गनुव पने भए सो सम्बन्िी वर्र्रण, 

(ङ)  तालिम प्रदान गनुवपने भए तालिम ददन ुपने कमवचारीको संखया, 
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(च) परामशवदाताको मखुय जनशक्षक्तको काम तथा योग्यता र लनजिे गनुवपने कामको िालग िाग्ने अनमुालनत समय, 

(छ)  परामशवदातािे काम शरुु गने र सम्पादन गररससन ुपने समय, 

(ज) गााँउपालिकािे परामशवदातािाई उपिब्ि गराउने सूचना, भौलतक सवुर्िा, उपकरणको वर्र्रण, र 

(झ)  परामशवदातािे पेश गनुवपने प्रलतरे्दन, त्यांक, नससा, सभे प्रलतरे्दन आददको वर्र्रण । 

९. मौजदुा सूचीमा रहेका परामशवदाताबाट प्रस्तार् माग गरी परामशव सेर्ा लिन सवकनेः 
(१) बीस िाख रुपैयााँभन्दा कम रकमको परामशव सेर्ा ऐनको दफा ६ क. बमोक्षजमको मौजदुा सूचीमा रहेका 
परामशवदाताबाट लिक्षखत रुपमा प्रावर्लिक र आलथवक प्रस्तार् माग गरी खररद गनव सवकनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोक्षजम प्रस्तार् माग गदाव सम्भर् भएसम्म छ र्टा र कम्तीमा तीन र्टा परामशवदातािाई प्रस्तार् 
सम्बन्िी कागजात पठाई प्रावर्लिक र आलथवक छुट्टा छुटै्ट खाममा माग गनुव पनेछ । 

(३) उपलनयम (२) बमोक्षजमको प्रस्तार् मूल्यांङ्कन वर्लि गणुस्तर र िागत वर्लि अनसुार छनौट गनुव पनेछ । 

(४) उपलनयम १ मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भए तापलन लबशेष योग्यता आर्श्यक नपने प्रकृलतको हकमा आलथवक 
प्रस्तार् मात्र माग गरी खररद गने सवकनेछ । 

 

1०. राशनको लनलमि अन्य व्यर्स्था गनव सवकनेः 
गााँउपालिकािे   राशनको सट्टा नगद उपिब्ि गराउन ु   पने भएमा कायवपालिकाबाट लनणवय गरी स्र्ीकृत िागत 
अनमुानको दर र स्र्ीकृत दरबन्दीको वहसार्िे हनु आउने रकम नगदै उपिव्ि गराउन ससनछे । 

1१. सेर्ा करारमा लिने सम्बन्िी कायववर्लिः 
(१)  कायाविय  सरुिा,  क्षचठ्ठीपत्र  ओसार  पसार,  सरसफाई,  वर्द्यतु  र  िाराको सञ्चािन तथा रेखदेख, पशसु्र्ास््य 
तथा कृवष प्रसार कायव, बगैंचाको सम्भार र रेखदेख, टाईवपङ र्ा कम्प्यटुर टाईप, ड्राईलभङ जस्ता दैलनक कायव सञ्चािन गनव  
आर्श्यक  पने  सेर्ा  करारमा  लिन ु परेमा  गााँउपालिकािे  कुनै  व्यक्षक्त, फमव, संस्था र्ा कम्पनीसाँग करार गरी 
त्यस्तो सेर्ा करारमा लिन ससनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोक्षजमको सेर्ा करारमा लिदााँ त्यस्तो सेर्ाको आर्श्यकता, वकलसम, समयार्लि, गणुस्तर, सेर्ा 
सञ्चािन वर्लि, िाग्ने मोटामोटी खचव र कायव िेत्रगत शतव तयार गरी प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतबाट स्र्ीकृत गराउन ु
पनेछ । 

(३) पााँच िाख रुपैंयााँसम्म सेर्ा शलु्क िाग्ने सेर्ा र्ाताव गरी खररद गनव सवकनेछ । सो रकम भन्दा बढी सेर्ा शलु्क 
िाग्ने सेर्ाको हकमा पन्र ददनको सूचना राविय समाचार पत्रमा र्ा स्थानीय पत्रपलत्रकामा प्रकाशन गरी र गााँउपालिका 
एबं देहायका कायावियको सूचना पाटीमा सूचना टााँस गरी प्रस्तार् माग गनव सवकनेछ– 

(क) क्षजल्िा प्रशासन कायाविय, 

(ख) क्षजल्िा समन्र्य सलमलत को कायाविय, र 

(ग) कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायाविय । 

(४) उपलनयम (३) बमोक्षजमको सूचनामा देहायका कुरा खिुाउन ुपनेछः– 

(क) गााँउपालिकाको नाम र ठेगाना, 
(ख) सेर्ाको प्रकृलत, पररमाण, शतव र अन्य आर्श्यक कुरा, 
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(ग) सेर्ा प्रदान गनुव पने स्थान र अर्लि, 

(घ) प्रस्तार्दातािे प्रस्तार्साथ पेश गनुव पने न्यूनतम कागजात र वर्र्रण, 

(ङ) प्रस्तार् दाक्षखिा गनुवपने अक्षन्तम लमलत र स्थान, 

(च) सेर्ा शलु्क भकु्तानीका शतव र कर कट्टीको वर्षय, र 

(छ) अन्य आर्श्यक कुरा । 

(५) गााँउपालिकािे म्यादलभत्र प्राप्त भएका प्रस्तार् खोिी प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् मूल्याङ्कगााँउनुव पनेछ । 

(६) उपलनयम (५) बमोक्षजम प्रस्तार् मूल्याङ्कगााँउदाव उपलनयम (२) बमोक्षजमको कायव िेत्रगत शतव पूरा गरी सरै्भन्दा 
घटी सेर्ा शलु्क प्रस्तार् गनेप्रस्तार्दाताको प्रस्तार् स्र्ीकृत गरी सेर्ा करार सम्झौता गनुव पनेछ । 

(७)  उपलनयम  (६)  बमोक्षजम  स्र्ीकृत  प्रस्तार्को  प्रस्तार्दाता  सेर्ा  करार  गनव नआएमा त्यसपलछको सरै् भन्दा 
घटी सेर्ा शलु्क प्रस्तार् गने प्रस्तार्दातासाँग सेर्ा करार गनव सवकनेछ । 

 (८) सेर्ा प्रदायकिे प्रदान गरेको सेर्ाको अनगुमन गााँउपालिकािे समय समयमा गनुव  पनेछ  ।  त्यसरी  अनगुमन  
गदाव  सेर्ा  सन्तोषजनक  भएको  नपाइएमा  र्ा करार  बमोक्षजमको  नभएमा  सेर्ा  प्रदायकिाई  सेर्ाको  स्तर  
र्वृद्ध  गनव  सूचना ददन ुपनेछ र त्यसरी सूचना ददंदा पलन सेर्ाको स्तर र्वृद्ध नभएमा सेर्ा करार रद्द गरी अको सेर्ा 
करारको व्यर्स्था गनुव पनेछ । 

(९)  यस  लनयममा  अन्यत्र  जनुसकैु  कुरा  िेक्षखएको  भएता  पलन  स्थानीय  सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 
दफा ८३ को उपदफा (८) बमोक्षजमका पदहरुबाट सम्पादन  गररने  कायव  न्यूनतम  पाररश्रलमक  तोकी  व्यक्षक्त  र्ा  
संस्थासाँग  करार गरी सेर्ा करारबाट सम्पादन गनुव पनेछ । 

1२. अमानतबाट लनमावण कायव गराउनेः 
(१)  गााँउपालिकािे  अमानतबाट  काम  गनव  खचवगने  अलिकार  प्राप्त  अलिकारीिे आफुभन्दा एक तह मालथको 
अलिकारीको स्र्ीकृलत लिन ुपनेछ । 

(२)  अमानतबाट  काम  गनुवपदाव  सो  कामको  िालग  आर्श्यक  पने  प्रावर्लिक  सेर्ा र लनमावण सामग्री ऐन र 
यस लनयमार्िीको प्रकृया बमोक्षजम खररद गरी ज्यािामा काम गराउन ुपनेछ । 

(३) यस लनयमार्िी बमोक्षजम अमानतबाट लनमावण कायव गनुव परेमा त्यस्तो काम एकिाख रुपैयााँमा नबढाई खण्ड खण्ड 
गरी र्ातावबाट गराउन र्ा लनमावण 

सम्बन्िी काम आर्श्यक लनमावण सामग्री उपिब्ि गराई ज्यािामा ददन 

सवकनेछ । 

1३. कायव स्र्ीकार प्रलतरे्दनः 
(१) गााँउपालिकािे सम्पन्न भएको लनमावण कायव, आपूलतव गररएको मािसामानर्ा प्रदान गररएको सेर्ा स्र्ीकादाव सोको 
प्रलतरे्दन तयार गनुव पनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोक्षजमको प्रलतरे्दनमा देहायका कुरा उल्िेखहनु ुपनेछ— 

(क) खररद सम्झौता संखया, 
(ख) सम्पन्न भएको लनमावण कायव, प्राप्त भएको मािसामान र्ा सेर्ाको वर्र्रण, 

(ग) लनमावण कायव सम्पन्न भएको र्ा मािसामान र्ा सेर्ा प्राप्त भएको लमलत, 
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(घ) सम्पन्न लनमावण कायव, प्राप्त मािसामान र्ा सेर्ा स्र्ीकृत भएको लमलत । 

(३) उपलनयम (२) बमोक्षजमको प्रलतरे्दन तयार भएपलछ गााँउपालिकािे आर्श्यक प्रविया पूरा गरी भकु्तानीको िालग 
आलथवक प्रशासन शाखा र्ा सम्बक्षन्ित लनकायमा अलबिम्र् िेखी पठाउन ुपनेछ । 

1४. भेररएशन आदेशः 
(१) खररद सम्झौता गदावको बखत पूर्ावनमुान गनव नसवकएको पररक्षस्थलत सो सम्झौता कायावन्र्यनको िममा लसजवना भई 
ऐनको दफा 54 बमोक्षजम गााँउपालिकािे  भेररएसन  आदेश  जारी  गनुव  पने  भएमा  यस  लनयमार्िी बमोक्षजमको 
प्रविया पूरा गरी देहाय अनसुार पदालिकारीिे जारी गनव ससनेछ 

(क) गााँउपालिकामा दश प्रलतशतसम्मको भेररएशन प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिे, 

(ख) गााँउपालिकामा पन्र प्रलतशतसम्मको भेररएशन  पालिका प्रमखुिे, 

(ग) गााँउपालिकामा पक्षचचस प्रलतशत सम्मको  भेररएशन कायवपालिकािे । 

(घ) गााँउपालिकामा पक्षचचस प्रलतशत भन्दा मालथको  भेररएशन गााँउसभािे। 

(२) उपलनयम (१) बमोक्षजम लनमावण कायवको भेररएसन आदेश जारी गनुव पदाव देहाय बमोक्षजमको वर्र्रण खिुाई ऐनको 
दफा 54 बमोक्षजम त्यस्तो भेररएसन स्र्ीकृत गने अलिकार प्राप्त पदालिकारीिे प्रमाक्षणत गरेको हनु ुपनेछ– 

(क) लनमावण कायवको ड्रईङ, लडजाईन तथा स्पेलसवफकेशन आदद बदल्नपुने र्ा नपने र बदल्नपुने भएमा लनमावण कायवको 
आिारभतू प्रकृलत र्ा िेत्र पररर्तवन हनुे र्ा नहनुे कुरा, 
(ख) भेररएशन पररमाणको प्रावर्लिक पषु्ट्याईं र कारण, 

(ग) ऐनको दफा थक. को उपदफा (२) बमोक्षजम िागत अनमुानमा प्रभार् पने भए सोको प्रलतशत, र 

(घ) स्र्ीकृत बजेट तथा कायविममा परे र्ा नपरेको कुरा । 

(३) उपलनयम (१) बमोक्षजम मािसामान र्ा अन्य सेर्ा कायवको भेररएसन आदेश जारी गनुव पदाव देहाय बमोक्षजमको 
वर्र्रण खिुाई ऐनको दफा ५४ बमोक्षजम यस लनयमको उपलनयम (१) मा तोवकए बमोक्षजम भेररएसन स्र्ीकृत  गने 
अलिकार प्राप्त पदालिकारीिे प्रमाक्षणत गरेको हनु ुपनेछ– 

(क) मािसामान र्ा अन्य सेर्ाको ड्रईङ, लडजाईन तथा स्पेलसवफकेशन आदद बदल्नपुने र्ा नपने र बदल्नपुने भएमा 
त्यस्तो मािसामान र्ा सेर्ाको आिारभतू प्रकृलत र्ा िेत्र पररर्तवन हनुे र्ा नहनुे कुरा, 
(ख) भेररएशन पररमाणको प्रावर्लिक पषु्ट्याईं र कारण, 

(ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोक्षजम िागत अनमुानमा प्रभार् पने भए सोको प्रलतशत, 

(घ) स्र्ीकृत बजेट तथा कायविममा परे र्ा नपरेको कुरा । 

(४) उपलनयम (१) बमोक्षजम परामशव सेर्ाको भेररएसन आदेश जारी गनुव पदाव देहाय  बमोक्षजमको  वर्र्रण  खिुाई  
ऐनको  दफा  ५४  बमोक्षजम  यस  लनयमको उपलनयम  (१)  मा  तोवकए  बमोक्षजम  भेररएसन  स्र्ीकृत  गने  
अलिकार  प्राप्त पदालिकारीिे प्रमाक्षणत गरेको हनु ुपनेछ– 

(क) परामशव सेर्ाको कायविेत्र, आर्श्यकता, कायविेत्रगत शतव, योग्यता र्ा वर्शेषज्ञता  आदद  बदल्न ुपने  नपने  र  
बदल्न ुपने  भएमा  त्यस्तो  सेर्ाको आिारभतू प्रकृलत र्ा िेत्र र्ा प्रस्तावर्त दि र्ा वर्शेषज्ञ पररर्तवन हनुे र्ा नहनुे 
कुरा, 
(ख) भेररएशन पररमाणको प्रावर्लिक पषु्ट्याईं र कारण, 
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(ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोक्षजम िागत अनमुानमा प्रभार् पने भए सोको प्रलतशत, र 

(घ) स्र्ीकृत बजेट तथा कायविममा परे र्ा नपरेको कुरा । 

 (५) गााँउपालिकािे उपलनयम (१) बमोक्षजम भेररएसन आदेश जारी गदाव वर्शेषज्ञहरूको समूह माफव त आर्श्यक जााँचबझु 
गराई प्राप्त लसफाररसको आिारमा मात्र जारी गनव ससनेछ । 

1५. मूि ्य समायोजनः 
(१) गााँउपालिकािे मूल्यसमायोजन गनव सवकने कुरा खररद सम्झौतामा उल्िेखगनुव पनेछ । 

(२) खररद सम्झौतामा मूल्यसमायोजनको व्यर्स्था गदाव देहायका कुराहरु समेत उल्िेखगनुव पनेछ— 

(क) मूल्यसमायोजन गने अर्स्था, 
(ख) लनिावरण गने सूत्र, यस खण्ड बमोक्षजम सूत्र लनिावरण गदाव सम्पन्न भएको काममा िागेको श्रम, सामग्री र 
उपकरणहरुको मात्र मूल्यसमायोजन हनुे गरी सूत्र लनिावरण गनुव पनेछ । 

(ग) मूल्यसमायोजनको अलिकतम रकम, 

(घ) खण्ड (ख) बमोक्षजमको सूत्रमा प्रयोग गररने मूल्यको संरचना (श्रम, उपकरण, सामग्री, ईन्िनको मूल्यआदद), 
(ङ) प्रत्येक  मूल्य संरचनाको  मूल्य समायोजन  गनव  प्रयोग  गररने  सम्र्द्ध मूल्यसूची (ईन्डीसेज) 
(च) मूल्यसूची उल्िेखगनव प्रयोग गररन ेमदु्रा र भकु्तानी ददन प्रयोग गररने मदु्रार्ीचको वर्लनमय दरको घटर्ढ मापन गने 
तररका, 
(छ) मूल्यसमायोजन सूत्र प्रयोग गनव लिइने आिार लमलत (बेसिाइन डेट), 
(ज) मूल्यसमायोजन सूत्र िागू हनुे समयको अन्तराि, र 

(झ)मूल्य समायोजन  सूत्रको  प्रयोगबाट  देक्षखन ु पने  न्यूनतम  मूल्य बवृद्ध  र मूल्यसमायोजन सम्बन्िी प्रार्िान िागू 
हनु पूरा हनु ुपने अन्य शतव तथा र्न्देज । 

(३) यस लनयम बमोक्षजम गररने मूल्यसमायोजनको अलिकतम रकम सामान्यतया शरुु सम्झौता मूल्यको पचचीस 
प्रलतशतभन्दा बढी हनुेछैन । मूल्यसमायोजनको रकम सो मूल्यभन्दा बढी हनुे भएमा गााँउपालिकािे खररद सम्झौता 
अन्त्य गनव, सम्झौता मूल्यिाई स्र्ीकृत बजेटलभत्र पानवको िालग लनमावण व्यर्सायी, आपूलतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा 
परामशवदातासाँग र्ाताव गनव र्ा खचव घटाउने अन्य उपाय अर्िम्र्न गनव ससन ेर्ा थप बजेट व्यर्स्था गररने व्यर्स्था 
खररद सम्झौतामा गनव सवकनेछ । 

1६. लबि र्ा वर्जकको भकु्तानीः 
(१) खररद सम्झौता अनसुार गााँउपालिकािे रलनङ लबि र्ा अन्य कुनै लबि वर्जकको भकु्तानी गदाव करारका शतव 
बमोक्षजम देहायका कुनै र्ा सबै आिार बमोक्षजम गनव ससने कुरा उल्िेखगनव सवकनेछ– 

(क) मालसक आिारमा, 
(ख) प्रावर्लिक नाप जााँच गरी नापी वकताब (मेजरमेन्ट र्कु) मा उल्िेखभएको र्ास्तवर्क कायवसम्पादनको आिारमा, 
(ग) खररद सम्झौतामा सम्पन्न कायव मापन गने सूचकाङ्क तोवकएकोमा त्यस्तो सूचकाङ्क प्राप्त भएपलछ र त्यडस्टतो 
सूचकाङ्क नतोवकएकोमा सम्पन्न भएको कायवको आिारमा, 
(घ) हस्तान्तरण गररएको र्ा पूरा गररएको कायवको पररमाणको आिारमा, र 
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(२) रलनङ लबि र्ा अन्य कुनै लबि वर्जकको भकु्तानी लिनको िालग आपूलतवकताव, लनमावण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा 
परामशवदातािे खररद सम्झौता बमोक्षजम आर्श्यक पने कागजात पेश गनुव पनेछ । 

(३) उपलनयम (१) बमोक्षजमको पेश भएको रलनङ लबि र्ा अन्य कुनै लबि लबजक र कागजात सम्बक्षन्ित अलिकारीिे 
३० (तीस) ददनलभत्र स्र्ीकृत गरी खररद सम्झौता अनसुारको अर्लिलभत्र भकु्तानी समेत गनुव पनेछ । 

(४) गााँउपालिकािे उपलनयम (१) बमोक्षजम भकु्तानी गदाव ररटेन्सन मनी र्ापत 

रलनङ र्ा अन्य लबि र्ा वर्जकमा उक्षल्िक्षखतरकमकोेे पााँच प्रलतशत रकम    कट्टा गरी राख न ुपनेछ । 

तर,  खररद  सम्झौतामा  ररटेन्सन  मनी  कट्टा  गनुव  नपने  व्यर्स्था  भएमा  त्यस्तो रकम कट्टा गररने छैन । 

(५) खररद सम्झौतामा लबि र्ा लबजक बमोक्षजमको रकम क्षशघ्र भकु्तानी गरेमा आपूलतवकताव,   लनमावण   व्यर्सायी,   
सेर्ाप्रदायक   र्ा   परामशवदातािे   त्यस्तो भकु्तानीको लनक्षित रकम र्ा प्रलतशत छुट ददने कुरा उल्िेखगररएको भएमा 
गााँउपालिकािे त्यसरी भकु्तानी गदाव छुट रकम कट्टा गरेर मात्र भकु्तानी ददन ुपनेछ । 

(६) गााँउपालिकािे खररद सम्झौतामा देहायका व्यर्स्था गनव ससनेछः– 

(क) खररद सम्झौतामा अक्षघल्िो कुनै रलनङ लबि र्ा अन्य कुनै लबि वर्जकमा िेक्षखएका कुरा कुनै कारणर्श र्ा 
भिूर्श िेक्षखन गई भकु्तानी रकम  सचयाउन ु पने  भएमा  आफैिे  र्ा  सम्बक्षन्ित  आपूलतवकताव,  लनमावण व्यर्सायी, 
सेर्ाप्रदायक र्ा परामशवदाताको अनरुोिमा त्यस पलछका रलनङ लबि र्ा अन्य कुनै लबि वर्जकमा त्यस्तो भकु्तानी रकम 
सचयाउन र्ा हेरफेर गनव सवकने, र 

(ख)  आपूलतवकताव,  लनमावण  व्यर्सायी,  सेर्ाप्रदायक  र्ा  परामशवदातािे  खररद सम्झौताको शतव बमोक्षजम कायवसम्पादन 
गााँउरेमा रलनङ लबि र्ा अन्य कुनै लबि वर्जक बमोक्षजमको भकु्तानी नददन र्ा काट्न ससन े। 

(७) गााँउपालिकािे उपलनयम (१) बमोक्षजमको भकु्तानी खररद सम्झौतामा उक्षल्िक्षखतअर्लिलभत्र ददन ु पनेछ । सो 
अर्लिलभत्र भकु्तानी नददएमा खररद सम्झौता बमोक्षजमको व्याज भकु्तानी गनुव पनेछ । 

(८)  आपूलतवकताव,  लनमावण  व्यर्सायी,  सेर्ाप्रदायक  र्ा  परामशवदातािाई  पचचीस हजार रुपैंयााँभन्दा बढी रकम भकु्तानी 
गदाव एकाउन्ट पेयी चेक र्ा वर्ितुीय माध्यमबाट भकु्तानी गनुव पनेछ । 

१७. कायव सम्पन्न प्रलतरे्दन पेश गनुवपनेः 
(१) खररद सम्झौता बमोक्षजम लनमावण कायव सम्पन्न भएको तीस ददनलभत्र सम्बक्षन्ित लनमावण व्यर्सायीिे लनमावण भए 
बमोक्षजमको (एज लबल्ट) नसशा गााँउपालिकामा पेश गनुव पनेछ । 

(२) कुनै लनमावण कायव सम्पन्न भई त्रवुट सचयाउने दावयत्र्को अर्लि समाप्त भएपलछ प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिे त्यस्तो 
लनमावण कायव स्र्ीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइन र्ा स्पेलसवफकेशन बमोक्षजम भए नभएको कुरा प्रावर्लिक कमवचारीबाट जााँचबझु गराई 
कायव सम्पन्न प्रलतरे्दन तयार गराउन ुपनेछ । 

(३)  उपलनयम  (२)  बमोक्षजम  जााँचबझु  गने  प्रावर्लिकिे  सम्पन्न  लनमावण  कायव स्र्ीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइन र्ा 
स्पेलसवफकेशन बमोक्षजम भए नभएको जााँच गरी गााँउपालिका समि प्रलतरे्दन पेश गनुव पनेछ । 

(४) उपलनयम (१) बमोक्षजमको लनमावण भए बमोक्षजमको नसशा र उपलनयम (३) बमोक्षजम पेश भएको कायव सम्पन्न 
प्रलतरे्दन बोिपत्र स्र्ीकृत गने अलिकारी समि पेश गनुव पनेछ । 

तर,  प्रमखु  प्रशासकीय  अलिकृतिे  बोिपत्र  स्र्ीकृत  गरेको  भए  यस्तो  प्रलतबेदन अध्यि  समि  र  अध्यि  
नै  बोिपत्र  स्र्ीकृत  गरेको   भए कायवपालिका समि पेश गनुव पनेछ । 
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(५) उपलनयम (४) बमोक्षजमको अलिकारीिे आर्श्यक देखेमा कायव सम्पन्न प्रलतरे्दनमा उक्षल्िक्षखत वर्षयका सम्बन्िमा 
आफैं िे जााँचबझु गनव र्ा कुनै प्रावर्लिक कमवचारी र्ा प्रावर्लिक कमवचारीहरुको टोिी माफव त जााँचबझु गराउन ससनेछ । 

(६) उपलनयम (५) बमोक्षजम जााँचबझु गदाव सम्पन्न लनमावण कायव स्र्ीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइन र्ा स्पेलसवफकेशन बमोक्षजम 
भएको पाइएमा त्यस्तो अलिकारीिे त्यस्तो लनमावण कायव स्र्ीकृत गनुव पनेछ । 

(७) उपलनयम (६) मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भएतापलन उपलनयम (४) बमोक्षजम कायव सम्पन्न प्रलतरे्दन पेश भएको 
लमलतिे पाेँ ैतािीस ददनलभत्र उपलनयम (५) बमोक्षजम जााँचबझु गन कायव सम्पन्न नभएमा त्यस्तो लनमावण कायव स्र्तः 
स्र्ीकृत भएको मालननेछ । 

(८) यस लनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भएता पलन उपलनयम (३) बमोक्षजम पेश भएको कायव सम्पन्न प्रलतरे्दन 
दश िाख रुपैंयााँसम्मको लनमावण कायवको हकमा गााँउपालिकािे प्रावर्लिक कमवचारीबाट जााँच गराउन ु पनेछ । त्यसरी  
जााँच  गदाव  र्ा  गराउाँदा  त्यस्तो  लनमावण  कायव  स्र्ीकृत  ड्रइङ्ग,  लडजाइन र्ा स्पेलसवफकेशन बमोक्षजम भएको पाइएमा 
प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिे कायव सम्पन्न प्रलतरे्दन स्र्ीकृत गनुव पनेछ । 

(९) यस लनयम बमोक्षजम कायव सम्पन्न प्रलतरे्दन स्र्ीकृत भएपलछ गााँउपालिकािे सम्बक्षन्ित लनमावण व्यर्सायीिाई कायव 
सम्पन्न प्रमाणपत्र (र्कव  कम्प्िीसन सवटववफकेट) ददन ुपनेछ । 

1८. बसयौता रकम असूिी सम्बन्िी व्यर्स्थाः 
(१) कायावियिे वर्लभन्न कारणर्ाट असूि हनु नसकी र्ााँकी रहेको बसयौता रकम असूि गनव बसयौता असूिी 
कायवयोजना र्नाई रकम असूि उपर गनुव पनेछ । 

(२)  उपलनयम  (१)  बमोक्षजम  असूि  गनुवपने  रकम  असूिीको  िालग  स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, नागररक समाज र्ा 
अन्य व्यक्षक्तको समेत सहयोग लिन सवकनेछ । 

(३) उपलनयम (२) बमोक्षजम सहयोग प्राप्त भै बसयौता रकम असूिी भएमा सम्बक्षन्ित व्यक्षक्त र्ा संस्थािाई असूिी 
अङ्कको बढीमा थ प्रलतशतसम्म रकम परुस्कार स्र्रुप उपिव्ि गराउन सवकनेछ । एक भन्दा र्ढी व्यक्षक्त र्ा संस्थाको 
सवियतामा बसयौता रकम असूिी भएको भए यस्तो परुस्कार रकम दामासाहीबाट उपिव्ि गराउन ुपनेछ । 

(४) उपलनयम (१), (२) र (३) बमोक्षजमको प्रकृयाबाट पलन रकम असूि उपर हनु नसकेमा सरकारी र्ााँकी सरह 
रकम असूि उपर गररनेछ । 

1९. कािोसूचीमा राख्नःे 
(१) गााँउपालिकािे ऐनको दफा ६३ बमोक्षजम कुनै बोिपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, परामशवदाता,  सेर्ाप्रदायक,  आपूलतवकताव,  
लनमावण  व्यर्सायी  र्ा  अन्य  व्यक्षक्त, फमव, संस्था र्ा कम्पनीिाई कािो सूचीमा राख न ुपरेमा त्यस सम्बन्िी वर्स्ततृ 
वर्र्रण  र  कारण  खिुाई  सम्बद्ध  कागजात  सवहत  सार्वजलनक  खररद  अनगुमन कायावियिाई िेखी पठाउन ु
पनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोक्षजम सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियिे बोिपत्रदाता, प्रस्तार्दाता,   परामशवदाता,   
सेर्ाप्रदायक,   आपूलतवकताव,   लनमावण   व्यर्सायी र्ा अन्य व्यक्षक्त, फमव, संस्था र्ा कम्पनीिाई कािो सूचीमा राख्न,े खररद 
कारर्ाहीमा भाग लिन रोक िगाउने र सोको अलभिेख राख्न ेप्रविया प्रचलित संघीय कानून बमोक्षजम हनुेछ । 

(३) यो लनयमार्िी प्रारम्भ हनु ु अक्षघ गााँउपालिकािे कुनै बोिपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, लसिबन्दी  दरभाउपत्रदाता,  
परामशवदाता,  सेर्ाप्रदायक,  आपूलतवकताव,  लनमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यक्षक्त, फमव, संस्था र्ा कम्पनीिाई कािो सूचीमा 
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राखेको र्ा  राख्न े लनणवय  गरेको  भएमा  सो  कुराको  जानकारी  यो  लनयमार्िी  प्रारम्भ भएको तीस ददनलभत्र 
सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियिाई पठाउन ुपनेछ । 

२०. कािो सूचीबाट फुकुर्ा गनेः 
कािो सूचीबाट फुकुर्ा गने कायव प्रचलित संघीय कानून बमोक्षजम सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियबाट हनुेछ । 

  

२१. अलिकार प्रत्यायोजन 

(१) ऐन र यस लनयमार्िीमा व्यर्स्था भएका िागत अनमुान संशोिन गने, खररद सम्झौता   संशोिन गने, खररद 
सम्झौताको म्याद थप गने र भेररएशन आदेश गने अलिकार प्रत्यायोजन गनव सवकने छैन । 

(२) उपलनयम (१) मा उक्षल्िक्षखतअलिकारहरु बाहेक यस लनयमार्िी बमोक्षजम व्यर्स्था  भएका  अरु  अलिकारहरु  
सो  अलिकार  प्रयोग  गने  अलिकार  प्राप्त अलिकारीिे आफू मलुनको कुनै अलिकृतिाई प्रत्यायोजन गनव ससनेछ । 

(३)  उपलनयम  (२)  बमोक्षजम  प्रत्यायोजन  भएको  अलिकारका  सम्बन्िमा  त्यसरी अलिकार प्रत्यायोजन गने 
अलिकारीको उिरदावयत्र् रवह रहनेछ । 

(४)  उपलनयम  (२)  बमोक्षजम  अलिकार  प्रत्यायोजन  गने  अलिकारीिे  आफूिे प्रत्यायोजन गरेको अलिकार 
बमोक्षजम भए गरेका कामको सम्बन्िमा सम्बक्षन्ित अलिकारीबाट समय समयमा आर्श्यक जानकारी लिई राख न ुपनेछ । 

२२. बचाउः 
(१) यस अक्षघ गााँउपालिकािे प्रचलित काननु र्मोक्षजम गरेका खररद सम्र्न्िी काम कारर्ाही यसै लनयमार्िी बमोक्षजम 
भए गरेको मालननेछ ।साथै यस लनयमार्िीमा उल्िेख नभएका लबषय संघीय सार्वजलनक खररद लनयमार्िी बमोक्षजम 
हनुेछ । 

(२) यस लनयमार्िी बमोक्षजमको खररद कायव गदाव दिवर्िा उत्पन्न भए सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियमा रायको 
िालग िेखी पठाउने र राय बमोक्षजम गररनेछ । तर आय ठेक्का र्ा अन्य वर्षयमा दिवर्िा उत्पन्न भए गााँउकायवपालिकामा 
लनणवयाथव पेश गरी सो लनणवय अक्षन्तम हनुेछ । 

कायवपालिकाबाट स्र्ीकृत लमलतः २०७६/02/31 
  

  

आज्ञािे, 

दगुाव पौडेि 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 


