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भाग – २ 

 

रुपा गाउँपालिका कास्कीको सार्यिलनक खररद लनर्िार्िी, 
२०७७ 
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प्रस्तार्नाः  

सार्यिलनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा 
(३) िे ददएको अलिकार प्रर्ोग गरी कार्यपालिकाको लिलत 
२०७७ भदौ १९ को लनर्यर्अनसुार देहार्का लनर्िहरु 
बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद -१ 

संजिप्त नाि र प्रारम्भ 
१. संजिप्त नाि र प्रारम्भः (१) र्ी लनर्िहरुको नाि “रुपा 

गाउँपालिका कास्कीको सार्यिलनक खररद लनर्िार्िी, 
२०७७’’ रहेको छ ।  

 (२) र्ो लनर्िार्िी रािपत्रिा प्रकाशन भएको 
लिलतदेखी िाग ुहनुेछ । 

२. पररभाषाः वर्षर् र्ा प्रसंगिे अको अर्य निागेिा र्स 
लनर्िार्िीिा, 
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क) “अध्र्ि” भन्नािे रुपा गाउँपालिकाको अध्र्ििाई 
सम्झन ुपदयछ । 

ख) उपाध्र्ि भन्नािे रूपा गाउँपालिकाको उपाध्र्ि 
सम्झन ुपदयछ ।  

ग) कार्ायिर् भन्नािे रुपा गाउँपालिका गाउँ 
कार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई सम्झन ुपदयछ । 

घ) गाउँपालिका भन्नािे रुपा गाउँपालिका सम्झन ुपदयछ 
। 

ङ) प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत भन्नािे रुपा 
गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत िाई 
सम्झन ुपदयछ । 

च) सम्बजधित शाखा भन्नािे कार्ायिर्को प्रशासन शाखा 
र्ा सो कार्य गनय तोकीएको शाखा सम्झन ुपदयछ । 

पररच्छेद -२ 

खररद कारर्ाहीको तर्ारी, िागत 
अनिुान, बोिपत्र िूल्र्ाङ्कन तर्ा जस्र्कृत, 

भेररएसन आदेश 
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३. खररद कार्यसम्बधिी कार्य जिम्िेर्ारीको तहगत व्र्र्स्र्ाः 
रूपा गाउँपालिकािा सार्यिलनक खररदको प्रर्ोिनको 
िागी लनम्न बिोजिि जिम्िेर्ारी सम्बधिी तहगत रूपिा 
रहनेछ र खररद जिम्िेर्ारी लनर्ायहका शतयहरु लनम्न 
बिोजिि हनुेछनः 

क) र्डा कार्ायिर् प्रिखुः प्रिखु प्रशासकीर् 
अलिकृतबाट र्डा सजचर्को जिम्िेर्ारी 
प्राप्त गरेको व्र्क्ती, 

ख) शाखा प्रिखुः प्रिखु प्रशासकीर् 
अलिकृतबाट प्राप्त अलिकार बिोजिि 
गाउँपालिका िाताहतिा रहन े वर्षर्गत 
शाखाप्रिखुको जिम्िेर्ारी प्राप्त  व्र्क्ती, 

ग) प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत 

घ) गाउँपालिका अध्र्ि 

ङ) गाउँ कार्यपालिकाः गाउँ कार्यपालिकाको 
कार्ायिर्बाट हनुे सार्यिलनक खररदको 
प्रर्ोिनको िागी सर्ोच्च कार्यकारी 
लनकार्को रुपिा गाउँ कार्यपालिका 
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रहनेछ र र्सिे गाउँपालिकाको हकिा 
संघीर् खररद ऐन तर्ा संघीर् खररद 
लनर्िार्िीिे नपेाि सरकार 
िजधत्रपररषद्िाई प्रदत्त गरेको 
अलिकारको प्रर्ोग गनेछ । 

४.  खररद गरुुर्ोिनाको स्र्ीकृतीः कार्ायिर्िे तर्ार गरेको 
खररद गरुुर्ोिना कार्यपालिकािे जस्र्कृत तर्ा संशोिन 
गनेछ ।कार्यपालिका बैठकिे बहबुवषयर् र्ोिनाको रूपिा 
पाररत गरेका र्ोिना तर्ा कार्यक्रि सिाबेश गरी खररद 
गरुुर्ोिना प्रिाजर्त गने कार्य प्रिखु प्रशासकीर् 
अलिकृतिे गनय सक्नेछ । 

५. बावषयक खररद र्ोिना स्र्ीकृतीः (१) गाउँसभाबाट 
जस्र्कृत बावषयक लबकास र्ोिनािा आिाररत भई प्रिखु 
प्रशासकीर् अलिकृतिे बावषयक खररद र्ोिना जस्र्कृत 
गनेछ । 

(२) बावषयक खररद र्ोिना लबषर्गत शाखा प्रिखु तर्ा 
कार्ायिर्गत रूपिा पलन जस्र्कृत गनय सवकनेछ । 
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(३) प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृतिे स्र्ानीर् सरकार 
सञ्चािन ऐनको दफा ७३ (१) बिोजिि खचय गने 
अजखतर्ारी प्राप्त गरेको लिलतिे १५ ददनलभत्र बावषयक 
खररद र्ोिना स्र्ीकृत गनुयपनेछ । 

 

६. िागत अनिुानको स्र्ीकृतीः (१) कानून बिोजिि तर्ार 
भएको लनिायर् कार्य, िािसािान र अधर् सेर्ाको िागत 
अनिुान देहार्का अलिकारीबाट जस्र्कृत गनुयपनेछः 
(क)  पाँच िाख रूपैर्ा सम्िको िागत अनिुान 

अलिकृतस्तर छैटौ तहको शाखा प्रिखु र्ा र्डा 
कार्ायिर् प्रिखुबाट, 

(ख)  एक करोड रुपैर्ाँसम्िको िागत अनिुान 
रािपत्रावङ्कत ततृीर् शे्रर्ीको अलिकृत र्ा अलिकृतस्तर 
सातौँ र्ा आठौँ तहको कार्ायिर् प्रिखुबाट, 

(ग)  पाँच करोड रुपैर्ाँ सम्िको िागत अनिुान 
गाउँपालिका अध्र्िबाट र्ा रािपत्रावङ्कत वितीर् 
शे्रर्ीको र्ा अलिकृतस्तर नर्ौं र्ा दशौं तहको 
कार्ायिर् प्रिखुबाट, 
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(घ)  दश करोड रुपैर्ाँ र सो भधदा िालर्को िागत 
अनिुान गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको लनर्यर् 
अनसुार गाउँपालिका अध्र्िबाट,  

(२) कानूनबिोजिि तर्ार भएको परािशय सेर्ाको 
िागत अनिुान देहार्का अलिकारीबाट जस्र्कृती 
गनुयपनेछः 

(क) पाँच िाख रूपैर्ासम्िको िागत अनिुान 
अलिकृस्तर छैटौ तहको शाखा प्रिखु र्ा र्डा 
कार्ायिर् प्रिखुबाट, 

(ख) दश िाख रूपैर्ासम्िको िागत अनिुान 
रािपत्रावङ्कत ततृीर् शे्रर्ीको अलिकृत र्ा 
अलिकृतस्तर सातौं र्ा आठौं तहको कार्ायिर् 
प्रिखुबाट, 

(ग)  पजच्चस िाख रूपैर्ा सम्िको िागत अनिुान 
गाउँपालिका अध्र्िबाट र्ा रािपत्रावङ्कत वितीर् 
शे्रर्ीको र्ा अलिकृतस्तर नर्ौं र्ा दशौं तहको 
कार्ायिर् प्रिखुबाट, 
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(घ) पजच्चस िाख रुपैर्ाँ भधदा िालर्को िागत 
अनिुान गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको लनर्यर् 
अनसुार गाउँपालिका अध्र्िबाट,  

 

 

७. बोिपत्र जस्र्कृत गने अलिकारीः देहार्को रकिको 
बोिपत्र जस्र्कृत गने अलिकार देहार्का अलिकारीहरुिाई 
हनुेछः 

(क)  तीन करोड रुपैर्ाँसम्िको रािपत्रावङ्कत ततृीर् 
शे्रर्ीको अलिकृत र्ा अलिकृतस्तर सातौँ र्ा 
आठौँ तहको कार्ायिर् प्रिखु, 

(ख) सात करोड रुपैर्ाँ सम्िको गाउँपालिका 
अध्र्िबाट र्ा रािपत्रावङ्कत वितीर् शे्रर्ीको 
अलिकृत र्ा अलिकृतस्तर नर्ौं र्ा दशौं तहको 
कार्ायिर् प्रिखु, 

(ग) सात करोड रुपैर्ाँ र सो भधदा िालर्को िागत 
अनिुान गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको लनर्यर् 
अनसुार गाउँपालिका अध्र्ि, 
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८. परािशय सेर्ा सम्बधिी प्रस्तार् स्र्ीकृत गने अलिकारीः 
(१) देहार्को रकिको परािशय सम्बधिी प्रस्तार् जस्र्कृत 
गने अलिकार देहार्का अलिकारीिाई हनुेछः 
(क) दश िाख रुपैर्ाँसम्िको रािपत्रावङ्कत ततृीर् शे्रर्ीको 

अलिकृत र्ा अलिकृतस्तर सातौँ र्ा आठौँ तहको 
कार्ायिर् प्रिखुबाट, 

(ख) पचास िाख रुपैर्ाँसम्िको गाउँपालिका अध्र्िबाट 
र्ा रािपत्रावङ्कत वितीर् शे्रर्ीको अलिकृत र्ा 
अलिकृतस्तर नर्ौं र्ा दशौं तहको कार्ायिर् 
प्रिखुबाट, 

(ङ)  पचास िाख रूपैर्ाँभधदा िालर्को िागत अनिुान 
गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको लनर्यर् अनसुार 
गाउँपालिका अध्र्िबाट,  

 

९. भेररर्सन आदेशः देहार् बिोजििका अलिकारीिे संघीर् 
खररद ऐन तर्ा संघीर्  खररद लनर्िार्िीिे तोवकएको 
कार्यवर्लि अपनाई भेररर्सन आदेश िारी गनय सक्नेछः 
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(क)  पाँच प्रलतशतसम्िको भेररएशन रािपत्रावङ्कत ततृीर् 
शे्रर्ीको अलिकृत र्ा अलिकृतस्तर सातौँ र्ा आठौँ 
तहको कार्ायिर् प्रिखुबाट, 

(ख)  दश प्रलतशतसम्िको भेररएशन गाउँपालिका 
अध्र्िबाट र्ा रािपत्रावङ्कत वितीर् शे्रर्ीको 
अलिकृत र्ा अलिकृतस्तर नर्ौं र्ा दशौं तहको 
कार्ायिर् प्रिखुबाट, 

(ग) दश प्रलतशत देखी पजच्चस प्रलतशतसम्िको भेररएसन 
गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको लनर्यर् अनसुार 
गाउँपालिका अध्र्िबाट,  

 

पररच्छेद -३ 

खररद सम्बधिी अधर् व्र्र्स्र्ा 
   

१०. सोझै खररद सम्बधिी ब्र्र्स्र्ाः सोझै खररद सम्बधििा 
संघीर् खररद ऐन र संघीर् खररद लनर्िार्िी बिोजिि 
हनुेछ तर, सो बिोजिि सोझै खररद गदाय दफा २ को 
खण्ड (ख) को उपखण्ड (४) बिोजििको सार्यिलनक 
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लनकार्को हकिा देहार्बिोजििको सलिलतको 
लसफाररसको आिारिा कार्यपालिकाबाट लनर्यर् भए 
बिोजिि खररद गनुयपनेछः 
(क)  प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत   संर्ोिक 

(ख)  आलर्यक प्रशासन शाखा प्रिखु   सदस्र् 

(ग)  प्रावर्लिक शाखा प्रिखु   सदस्र् 

(घ)  सम्बजधित शाखाको प्रिखु   सदस्र् 

(ङ)  खररद इकाइ प्रिखु    सदस्र् सजचर् 

 

११. खररद सम्झौताको अर्लि र्प गने सम्बधिी व्र्र्स्र्ाः 
(१) प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृतिे एकै पटक र्ा पटक 
गरी शरुु खररद सम्झौतािा तोवकएको अर्लिको पचास 
प्रलतशत सम्िको अर्लि र्प गनय सक्नेछ । 

(२) तोकीएको अलिकारीहरुिाई प्राप्त अलिकार भधदा 
र्प अर्लिको म्र्ाद र्प गनुयपदाय गाउँ कार्यपालिकाबाट 
लनर्यर् गरेबिोजिि हनुेछ । 

 

१२. उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही सिदुार्बाट काि गराउने 
सम्बधिी व्र्र्स्र्ाः (१) उपभोक्ता सलिलत र्ा िाभग्राही 
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सिदुार्बाट काि गराउँदा िाभग्राही सिदुार्िे र्ोगदान 
गनुयपने िनसहभागीताको अंश गाउँपालिकािे लनिायरर् 
बिोजिि हनुेछ । 

(२) गाउँपालिकाको र्ोगदान साठी प्रलतशत तर्ा 
िाभग्राहीको र्ोगदान चालिस प्रलतशत रहने गरी र्ोिना 
सञ्चािन गदाय उपभोक्ता सलिलतबाट सञ्चािन गनय 
प्रार्लिकता ददईनेछ। 

(३) सम्झौता बिोजिि कार्यसम्पादन बढी भएिा र्प 
रकि भकु्तानी ददइने छैन तर, घटी काि भएकोिा 
अनपुालतक रुपिा अनदुान घटाइ भकु्तानी ददइने छ । 
(४) िाभग्राहीहरुको िागत सहभालगता रहेका तर 
बोिपत्रको प्रकृर्ाबाट संचालित र्ोिनाहरुिा बोिपत्रको 
क्रििा िागत अनिुान भधदा कि रकि सम्झौता 
भएको अर्स्र्ािा घटेको अनपुातिा िागत सहभालगता 
रकि सोही र्ोिनाको िागत बाँकी काि गनय काििा 
दोहोरोपना नपने तर्ा प्रावर्लिक शाखाको लसफाररसका 
आिारिा उपभोक्ता सलिलतसँग सम्झौता गनय सवकनेछ 
। 
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१३. वर्भागीर् प्रिखुको अलिकार प्रर्ोग गनेः र्स 
लनर्िार्िीिा अधर्र्ा व्र्र्स्र्ा भएको बाहेक 
गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृतिे संघीर् 
खररद लनर्ािर्िीिा उजल्िखत वर्भागीर् प्रिखुको 
अलिकार र जिम्िेर्ारी प्रर्ोग गनेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

वर्वर्ि 

१४. खारेिी र बचाउः (१) रूपा गाउँपालिका सार्यिलनक 
खररद लनर्िार्िी, २०७५ खारेि गररएको छ । 

(२) र्स लनर्िार्िीिा उल्िेजखत लबषर्िा र्सै 
लनर्िार्िी बिोजिि तर्ा अधर् प्रार्िानको हकिा 
संघीर् खररद लनर्िार्िी बिोजिि हनुेछ । 

(३) र्ो लनर्िार्िी िागू हनुपुरु्य सम्झौता भइसकेका 
र्ोिनाको हकिा सम्झौता बिोजिि हनुेछ । 

आज्ञाले  

  प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 


