
  

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 4) सखेुत, असार २4 गते, 2078 साल (संख्या ७ 

भाग-2 

कर्ााली प्रदेश सरकार 

आर्थाक मार्मला तथा योजना मन्त्त्रालयको 
 
 

कर्ााली प्रदेश सार्ाजर्नक खररद र्नयमार्ली, 2078 

सार्ाजर्नक खररद ऐन, 2063 को दफा 74 को उपदफा (3) 
ले ददएको अर्िकार प्रयोग गरी कर्ााली प्रदेश सरकारले देहायका 
र्नयमहरु बनाएको छ। 

1. संशिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी र्नयमहरुको नाम ''कर्ााली प्रदेश 
सार्ाजर्नक खररद र्नयमार्ली, 2078'' रहेको छ। 
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(2) यो र्नयमार्ली तरुुन्त्त प्रारम्भ हनुेछ। 

2. पररभाषाः वर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस र्नयमार्लीमा,- 
(क) ''एक तह मार्थको अर्िकारी'' भन्नाले सरकारी 

र्नकायतफा  सम्बशन्त्ित सार्ाजर्नक र्नकाय भन्त्दा 
मार्थल्लो र्नकाय भए सो र्नकायको प्रमखु र त्यस्तो 
र्नकाय नभएमा सम्बशन्त्ित मन्त्त्रालयको सशिर् र 
सशिर्को हकमा सम्बशन्त्ित वर्भागीय मन्त्त्री र्ा 
राज्यमन्त्त्री तथा अन्त्य र्नकायको हकमा खररद गने 
र्नकाय भन्त्दा एक तह मार्थको र्नकाय भए त्यस्तो 
र्नकायको प्रमखु र त्यस्तो र्नकाय नभएको हकमा 
त्यस्तो र्नकायको सञ्चालक सर्मर्त र्ा त्यस्तै अन्त्य 
र्नकायलार्ा समेत सम्झन ुपछा। 

(ख) "ऐन" भन्नाले सार्ाजर्नक खररद ऐन, २०६३ 
सम्झन ुपछा। 

(ग) "प्रदेश सरकार" भन्नाले कर्ााली प्रदेश सरकार 
सम्झन ुपछा। 

(घ) ''मन्त्त्रालय'' भन्नाले प्रदेश सरकारको मन्त्त्रालय 
सम्झन ु पछा र सो शब्दले मखु्यमन्त्त्री तथा 
मशन्त्त्रपररषद् को कायाालयलाई समेत जनाउँछ। 

(ङ) ''वर्भागीय प्रमखु'' भन्नाले प्रदेश सरकार अन्त्तगातको 
अर्िकृतस्तर एघारौं तह र्ा सो सरहको दरबन्त्दी 
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रहेको र्नदेशनालयको प्रमखुको रुपमा काम गने 
पदार्िकारी सम्झन ुपछा। 

(ि) ''सशिर्'' भन्नाले मन्त्त्रालयको सशिर् सम्झन ुपछा र 
सो शब्दले प्रमखु सशिर्लार्ा समेत जनाउँछ। 

(छ) ''सार्ाजर्नक र्नकाय'' भन्नाले देहायका र्नकाय 
सम्झन ुपछा:- 

(1) प्रदेश सरकारका मन्त्त्रालय, सशिर्ालय, 
आयोग, र्नदेशनालय र्ा सो अन्त्तगातका 
अन्त्य सरकारी कायाालय र्ा र्नकाय, 

(2) प्रदेश कानून बमोशजम गदित प्रदेश 
सरकारको पूर्ा र्ा अर्िकांश र्ा आंशशक 
स्र्ार्मत्र् र्ा र्नयन्त्त्रर्मा रहेको 
प्रार्िकरर्, प्रर्तष्ठान, बोडा, केन्त्र, 
पररषद्, संस्थान, कम्पनी, र्नगम, सर्मर्त 
र्ा यस्तै प्रकृर्तका अन्त्य संगदित संस्था, 

(3) प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चार्लत र्ा प्रदेश 
सरकारको पूर्ा र्ा अर्िकांश र्ा आंशशक 
अनदुान प्राप्त वर्श्ववर्द्यालय, अनसुन्त्िान 
केन्त्र र्ा यस्तै प्रकृर्तका अन्त्य प्राशिक 
र्ा शैशिक संस्था, 

(4) प्रदेश सरकारको ऋर् र्ा अनदुान र्ा 
शेयर साझेदारीमा सञ्चार्लत संस्था, 
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(5) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूिना 
प्रकाशन गरी सार्ाजर्नक र्नकाय भनी 
तोकेको अन्त्य संस्था। 

3. लागत अनमुानको स्र्ीकृर्तः (1) सार्ाजर्नक र्नकायले र्नमाार् 
काया, मालसामान खररद र अन्त्य सेर्ा खररदको लागत अनमुान 
देहायको अर्िकारीबाट स्र्ीकृत गराउन ुपनेछः- 

(क) एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनमुान 
अर्िकृतस्तर सातौँ र्ा आिौँ तह र्ा राजपत्रावित 
ततृीय शे्रर्ीको कायाालय प्रमखुबाट, 

(ख) पाँि करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनमुान 
अर्िकृतस्तर नर्ौं र्ा दशौँ तह र्ा राजपत्रावित 
दद्वतीय शे्रर्ीको कायाालय प्रमखुबाट,  

(ग) पाँि करोड रुपैयाँभन्त्दा बढीको लागत अनमुान 
अर्िकृतस्तर एघारौं तह र्ा राजपत्रावित प्रथम 
शे्रर्ीको कायाालय प्रमखु र्ा वर्भागीय प्रमखुबाट। 

(2) सार्ाजर्नक र्नकायले परामशा सेर्ाको लागत अनमुान 
देहायको अर्िकारीबाट स्र्ीकृत गराउन ुपनेछः- 

(क) दश लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनमुान 
अर्िकृतस्तर सातौँ र्ा आिौँ तह र्ा 
राजपत्रावित ततृीय शे्रर्ीको कायाालय 
प्रमखुबाट, 
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(ख) पच्िीस लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनमुान 
अर्िकृतस्तर नर्ौं र्ा दशौँ तह र्ा राजपत्रावित 
दद्वतीय शे्रर्ीको कायाालय प्रमखुबाट, 

(ग) पच्िीस लाख रुपैयाभँन्त्दा बढीको लागत 
अनमुान अर्िकृतस्तर एघारौं तह र्ा 
राजपत्रावित प्रथम शे्रर्ीको कायाालय प्रमखु र्ा 
वर्भागीय प्रमखुबाट। 

(3) सार्ाजर्नक र्नकायको प्रमखुले यस र्नयम बमोशजम 
लागत अनमुान स्र्ीकृत गना नर्मल्न े अर्स्था भएमा एक तह 
मार्थको अर्िकारीबाट स्र्ीकृत गराउन ुपनेछ। 

(4) यस र्नयममा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापर्न मन्त्त्रालय, सशिर्ालय, आयोग र यस्तै प्रकृर्तका अन्त्य 
कायाालयका सशिर् र्ा प्रशासकीय प्रमखुले आफ्नो कायाालयका 
लार्ग गररन ेखररदको जर्तसकैु रकमको लागत अनमुान स्र्ीकृत 
गना सक्नेछ। 

४. बोलपत्र तथा परामशा सेर्ा सम्बन्त्िी प्रस्तार् स्र्ीकृत गने 
अर्िकारीः (1) र्नमाार् काया, मालसामान र अन्त्य सेर्ाको बोलपत्र 
स्र्ीकृत गने अर्िकार देहायका अर्िकारीलाई हनुेछः- 
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(क) तीन करोड रुपैयाँसम्मको अर्िकृतस्तर सातौँ र्ा 
आिौँ तह र्ा राजपत्रावित ततृीय शे्रर्ीको कायाालय 
प्रमखु, 

(ख) सात करोड रुपैयाँसम्मको अर्िकृतस्तर नर्ौं र्ा 
दशौँ तह र्ा राजपत्रावित दद्वतीय शे्रर्ीको कायाालय 
प्रमखु, 

(ग) सात करोड रुपैयाँ भन्त्दा बढीको वर्भागीय प्रमखु। 

(2) परामशा सेर्ा सम्बन्त्िी प्रस्तार् स्र्ीकृत गने अर्िकार 
देहायका अर्िकारीलाई हनुेछ:- 

(क) दश लाख रुपैयाँसम्मको अर्िकृतस्तर सातौँ र्ा 
आिौँ तह र्ा राजपत्रावित ततृीय शे्रर्ीको 
कायाालय प्रमखु, 

(ख) पिास लाख रुपैयाँसम्मको अर्िकृतस्तर नर्ौं 
र्ा दशौँ तह र्ा राजपत्रावित दद्वतीय शे्रर्ीको 
कायाालय प्रमखु, 

(ग) तीन करोड रुपैयाँसम्म वर्भागीय प्रमखु, 

(घ) तीन करोड रुपैयाँ भन्त्दा बढीको सशिर्। 

(3) कुनै सार्ाजर्नक र्नकायको प्रमखुले उपर्नयम (1) र 
(२) बमोशजमको बोलपत्र तथा परामशा सेर्ा सम्बन्त्िी प्रस्तार् 
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आफैं ले स्र्ीकृत गना नर्मल्ने भएमा एक तह मार्थको अर्िकारीबाट 
स्र्ीकृत गराउन ुपनेछ। 

(4) यस र्नयममा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापर्न मन्त्त्रालय, सशिर्ालय, आयोग र यस्तै प्रकृर्तका अन्त्य 
कायाालयका सशिर् र्ा प्रशासकीय प्रमखुले आफ्नो कायाालयका 
लार्ग गररने खररदको जर्तसकैु रकमको बोलपत्र तथा परामशा 
सेर्ा सम्बन्त्िी प्रस्तार् स्र्ीकृत गना सक्नेछ। 

५.  मूल्यािन सम्बन्त्िी वर्शेष व्यर्स्थाः (1) मूल्यािन सर्मर्तले 
प्रस्तार् मूल्यािन गदाा एकल र्ा संयकु्त उपक्रममा प्रस्तार् पेश 
गने कुनै बोलपत्रदाता, र्सलबन्त्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, 
परामशादाता, सेर्ा प्रदायक, आपूर्ताकताा, र्नमाार् व्यर्सायी र्ा अन्त्य 
व्यशक्त, फमा, संस्था र्ा कम्पनीका सञ्चालक उपर भ्रष्टािारको 
कसरुमा मदु्दा दायर भए नभएको सम्बन्त्िमा यवकन गरी त्यस्तो 
मदु्दा दायर भएको देशखएमा सम्बशन्त्ित सार्ाजर्नक र्नकाय माफा त 
मन्त्त्रालय समि लेखी पिाउन ुपनेछ। 

(2) उपर्नयम (1) बमोशजम लेखी आएमा मन्त्त्रालयले 
त्यस्तो बोलपत्रदाता, र्सलबन्त्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, 
परामशादाता, सेर्ा प्रदायक, आपूर्ताकताा, र्नमाार् व्यर्सायी र्ा अन्त्य 
व्यशक्त, फमा, संस्था र्ा कम्पनीका सञ्चालकले एकल र्ा संयकु्त 
उपक्रमबाट पेश गरेको प्रस्तार्लाई मूल्यािन गरी सक्न ु पने 
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अर्र्िर्भत्र मूल्यािन प्रवक्रयामा समार्ेश नगना र्नदेशन ददन 
सक्नेछ। 

(3) उपर्नयम (2) बमोशजम मन्त्त्रालयले र्नदेशन ददएमा 
मूल्यािन सर्मर्तले त्यस्तो प्रस्तार्लाई मूल्यािन प्रवक्रयाबाट हटार्ा 
बाँकी प्रस्तार्को मूल्यािन गनुा पनेछ। 

६.  सोझै खररद गने सम्बन्त्िी व्यर्स्थाः (1) र्नयम २ को खण्ड (छ) 
को उपखण्ड (1) बमोशजमको सार्ाजर्नक र्नकायले ऐनको दफा 
41 को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ङ) र (ि) बमोशजमको 
अर्स्थामा पाँि लाख रुपैयाँभन्त्दा बढी रकमको मालसामान, 
परामशा सेर्ा र्ा अन्त्य सेर्ा सोझै खररद गदाा र्ा र्नमाार् काया 
सोझै गराउँदा देहाय बमोशजमको सर्मर्तको र्सफाररसमा प्रदेश 
सरकार, मशन्त्त्रपररषद्को स्र्ीकृर्त र्लन ुपनेछः- 

(क) प्रमखु सशिर्    - संयोजक 

(ख) सशिर्, प्रशासन तथा बैिक व्यर्स्थापन 
महाशाखा, मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद् को 
कायाालय     - सदस्य 

(ग) सशिर्, आर्थाक मार्मला तथा योजना मन्त्त्रालय
     - सदस्य 

(घ) सशिर्, सम्बशन्त्ित मन्त्त्रालय - सदस्य 
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(ङ) प्रदेश लेखा र्नयन्त्त्रक, प्रदेश लेखा र्नयन्त्त्रक 
कायाालय    - सदस्य 

(ि) सम्बशन्त्ित मन्त्त्रालयको योजना तथा कायाक्रम 
महाशाखा प्रमखु      - सदस्य-सशिर् 

(2) उपर्नयम (1) बमोशजमको सर्मर्तले आर्श्यकता 
अनसुार सम्बशन्त्ित वर्षयको वर्िलाई सो सर्मर्तको बैिकमा 
आमन्त्त्रर् गना सक्नेछ। 

(3) र्नयम 2 को खण्ड (छ) को उपखण्ड (1) 
बमोशजमका सार्ाजर्नक र्नकाय बाहेक अन्त्य सार्ाजर्नक र्नकायले 
ऐनको दफा ४१ को उपदफा (1) को खण्ड (ख), (ङ) र (ि) 
बमोशजमको अर्स्थामा पाँि लाख रुपैयाँ भन्त्दा बढी रकमको 
मालसामान, परामशा सेर्ा र्ा अन्त्य सेर्ा सोझै खररद गदाा र्ा 
र्नमाार् काया सोझै गराउँदा सो र्नकायको सर्ोच्ि कायाकारी 
र्नकायबाट र्नर्ाय भए बमोशजम खररद गनुा पनेछ। 

७.  भेररएसन आदेश जारी गने अर्िकारीः (1) सम्झौता कायाान्त्र्यनको 
क्रममा खररद सम्झौता गदााका बखत पूर्ाानमुान गना नसवकएको 
पररशस्थर्त शृ्रजना भएमा सोको स्पष्ट कारर् खलुाई देहाय 
बमोशजमको अर्िकारीले भेररएसन आदेश जारी गना सक्नछे:- 

(क) पाँि प्रर्तशतसम्मको भेररएसन सम्बशन्त्ित 
सार्ाजर्नक र्नकायको अर्िकृतस्तर नर्ौं र्ा दशौँ 
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तह र्ा राजपत्रावित दद्वतीय शे्रर्ीको कायाालय 
प्रमखुले, 

(ख) पाँि प्रर्तशतभन्त्दा मार्थ पन्त्र प्रर्तशतसम्मको 
भेररएसन अर्िकृतस्तर एघारौं तह र्ा राजपत्रावित 
प्रथम शे्रर्ीको वर्भागीय प्रमखुले, 

(ग) पन्त्र प्रर्तशतभन्त्दा मार्थ पशच्िस प्रर्तशतसम्मको 
भेररएसन सम्बशन्त्ित मन्त्त्रालयको सशिर्ले, 

(घ) पच्िीस प्रर्तशतभन्त्दा मार्थको भेररएसन र्नयम 2 
को खण्ड (छ) को उपखण्ड (1) बमोशजमको 
सार्ाजर्नक र्नकायको हकमा प्रदेश सरकार, 
मशन्त्त्रपररषद्ले र सो बाहेकका अन्त्य सार्ाजर्नक 
र्नकायको हकमा सो र्नकायको सर्ोच्ि कायाकारी 
र्नकायले। 

(2) उपर्नयम (1) बमोशजम भेररयसन आदेश जारी गदाा 
वर्शेषिहरुको समूह माफा त आर्श्यक जाँिबझु गरार्ा प्राप्त 
र्सफाररसको आिारमा मात्र जारी गना सवकनेछ। 

तर उपर्नयम (1) को खण्ड (घ) बमोशजम भेररएसन 
आदेश जारी गदाा र्नयम २ को खण्ड (छ) को उपखण्ड (1) 
बमोशजमको सार्ाजर्नक र्नकायको हकमा सम्बशन्त्ित मन्त्त्रालयले 
वर्शेषिहरुको समूह गिन गरी सो समूह माफा त ् आर्श्यक 
जाँिबझु गराई प्राप्त र्सफाररस सवहत सम्बशन्त्ित मन्त्त्रालयको 
प्रस्तार्मा प्रदेश सरकार, मशन्त्त्रपररषद्ले र सो बाहेक अन्त्य 
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सार्ाजर्नक र्नकायको हकमा सो र्नकायको सर्ोच्ि कायाकारी 
र्नकायले वर्शषेिहरुको समूह गिन गरी सो समूह माफा त ्
आर्श्यक जाँिबझु गराई प्राप्त र्सफाररसको आिारमा मात्र 
भेररएसन आदेश जारी गना सक्नेछ। 

(3) उपर्नयम (1) को खण्ड (क) र (ख) मा जनुसकैु 
कुरा लेशखएको भए तापर्न लागत अनमुान स्र्ीकृत गने अर्िकारी 
भन्त्दा तल्लो तहको अर्िकारीले भेररएसन आदेश जारी गना सक्न े
छैन। 

(4) उपर्नयम (1) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापर्न 
सािी लाख रुपैयासँम्मको खररद कायाको पन्त्र प्रर्तशत भन्त्दा 
मार्थको भेररएसन आदेश सम्बशन्त्ित मन्त्त्रालयको सशिर्ले जारी 
गना सक्नेछ। 

८.  घर जग्गा भाडा र्निाारर् सर्मर्तः (1) सार्ाजर्नक र्नकायले घर 
जग्गा भाडामा र्लन ुपदाा प्रदेशस्तरको सार्ाजर्नक र्नकायको हकमा 
स्थानीय समािारपत्रमा कम्तीमा पन्त्र ददनको अर्र्िको सूिना 
प्रकाशन गरी र शजल्लास्तरको सार्ाजर्नक र्नकायको हकमा त्यस्तो 
र्नकाय र देहायका कायाालयको सूिना पाटीमा कम्तीमा सात 
ददनको अवर्िको सूिना टाँस गरी भाडाको प्रस्तार् माग गनुा 
पनेछः- 

(क)  शजल्ला प्रशासन कायाालय, 
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(ख)  शजल्ला समन्त्र्य सर्मर्तको कायाालय, 

(ग) प्रदेश लेखा र्नयन्त्त्रकको कायाालय र्ा प्रदेश 
लेखा र्कार्ा कायाालय। 

(२) उपर्नयम (1) बमोशजमको सूिनामा सार्ाजर्नक 
र्नकायले देहायका कुरा खलुाउन ुपनेछः- 

(क)  सम्बशन्त्ित सार्ाजर्नक र्नकायको नाम र 
िेगाना,  

(ख)  घर जग्गा आर्श्यक भएको िेत्र र्ा स्थान, 

(ग)  भाडामा र्लन खोजेको घर जग्गाको प्रकृर्त, 
िेत्रफल र अन्त्य आर्श्यक वर्र्रर्, 

(घ)  उपर्नयम (४) बमोशजमको सर्मर्तले र्निाारर् 
गरेको दररेटमा मात्र घर जग्गा भाडामा र्लर्न े
कुरा, 

(ङ)  घर जग्गािनीले प्रस्तार् पेश गने तररका र 
त्यस्तो प्रस्तार्का साथ पेश गनुा पने न्त्यूनतम 
वर्र्रर्, 

(ि)  प्रस्तार् दाशखला गने स्थान र अशन्त्तम र्मर्त, 

(छ)  घर भाडामा ददन िाहेको प्रस्तावर्त रकम,  

(ज)  घर जग्गाको भाडा भकु्तानीका शताहरु र कर 
कट्टीको वर्षय, र 

(झ)  सार्ाजर्नक र्नकायले उपयकु्त िानकेा अन्त्य 
कुरा।  
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(३) सार्ाजर्नक र्नकायले उपर्नयम (१) बमोशजमको 
अर्र्िर्भत्र दाशखला भएको घर जग्गा भाडामा ददने प्रस्तार् खोली 
उपर्नयम (४) बमोशजमको सर्मर्तमा पेश गनुा पनेछ। 

(४) सार्ाजर्नक र्नकायले भाडामा र्लने घर जग्गाको भाडा 
र्निाारर् गना देहाय बमोशजमको घर जग्गा भाडा र्निाारर् सर्मर्त 
रहनेछः- 

(क) प्रदेश राजिानी रहेको शजल्लाशस्थत कायाालयको 
हकमाः- 
(अ) प्रमखु, प्रशासन महाशाखा, आन्त्तररक मार्मला 

तथा कानून  मन्त्त्रालय     -अध्यि 

(आ) प्रमखु, प्रशासन शाखा, मखु्यमन्त्त्री तथा 
मशन्त्त्रपररषद्को कायाालय    - सदस्य 

(र्) प्रमखु, पूर्ाािार महाशाखा, भौर्तक पूर्ाािार तथा 
शहरी वर्कास मन्त्त्रालय    - सदस्य 

(ई) प्रदेश लेखा र्नयन्त्त्रक, प्रदेश लेखा र्नयन्त्त्रक 
कायाालय      - सदस्य 

(उ) मन्त्त्रालय र्ा वर्भागस्तरको कायाालय भए 
महाशाखा प्रमखु र  

शजल्लास्तरीय कायाालय भए सम्बशन्त्ित 
कायाालयको प्रमखु     - सदस्य-सशिर् 

(ख)  अन्त्य शजल्लाशस्थत कायाालयको हकमाः- 
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(अ) प्रमखु शजल्ला अर्िकारी  - अध्यि 

(आ) प्रमखु, प्रदेश लेखा र्काई कायाालय-सदस्य 

(र्) प्रमखु, पूर्ाािार वर्कास कायाालय - सदस्य 

(ई) अर्िकृत प्रर्तर्नर्ि, शजल्ला समन्त्र्य सर्मर्तको 
कायाालय    - सदस्य 

(उ) घर जग्गा भाडामा र्लने सार्ाजर्नक र्नकायको 
प्रमखु      - सदस्य-सशिर् 

(५) उपर्नयम (४) बमोशजमको सर्मर्तको बैिक सम्बन्त्िी 
कायावर्र्ि सो सर्मर्त आफैं ले र्निाारर् गरे बमोशजम हनुछे। 

(६) उपर्नयम (४) बमोशजमको सर्मर्तले उपर्नयम (३) 
बमोशजम पेश भएका प्रस्तार्को मूल्यािन देहायका आिारमा गरी 
घर जग्गाको भाडा र्निाारर् गनेछः- 

(क) घर जग्गा रहेको स्थान र बाटोको सवुर्िा, 
(ख) घर जग्गाको बनार्ट र िेत्रफल, 

(ग) भौर्तक सवुर्िा, 
(घ) घर जग्गाको पररसर, 

(ङ) घर जग्गािनीले प्रस्तार् गरेको भाडा रकम, र 

(ि) घर भाडाको प्रिर्लत दररेट। 

(७) उपर्नयम (६) बमोशजम घर जग्गा भाडाको रकम 
र्निाारर् गरेपर्छ घर जग्गा भाडा र्निाारर् सर्मर्तले सोको 
जानकारी सम्बशन्त्ित सार्ाजर्नक र्नकायलार्ा र्लशखत रुपमा ददन ु
पनेछ। 



खण्ड ४) संख्या 7 कर्ााली प्रदेश राजपत्र भाग 2 र्मर्त 207८/0३/२4 

 

 

 
15 

 

(८) उपर्नयम (७) बमोशजमको जानकारी प्राप्त भएपर्छ 
सम्बशन्त्ित सार्ाजर्नक र्नकायले सम्बशन्त्ित घर जग्गािनीसँग 
सम्झौता गरी घर जग्गा भाडामा र्लन ुपनेछ। 

(९) उपर्नयम (८) बमोशजमको सम्झौता घर जग्गािनी 
र सार्ाजर्नक र्नकायको मञु्जरीमा नर्ीकरर् गना सवकनेछ। 

(१०) घर जग्गा भाडाको दररेटमा र्वृि गनुा परेमा आर्थाक 
मार्मला तथा योजना मन्त्त्रालयको स्र्ीकृर्त र्लर्ा घर जग्गाको 
भाडा र्निाारर्को लार्ग उपर्नयम (४) बमोशजमको सर्मर्त समि 
पेश गनुा पनेछ। 

तर घर जग्गा भाडामा र्लने सम्झौता भएको दरु्ा र्षासम्म 
घर जग्गा भाडाको दररेटमा र्ृवि गना सवकने छैन।् 

(११) सार्ाजर्नक र्नकायले र्ावषाक पाँि लाख 
रुपैयाँसम्मको घर जग्गा भाडा र्तनुा पने गरी घर जग्गा भाडामा 
र्लन ु परेमा उपर्नयम (१) बमोशजमको सूिना बमोशजम प्राप्त 
प्रस्तार्मध्य े उपयकु्त प्रस्तार्मा सेर्ा, सवुर्िा तथा भाडा रकम 
सम्बन्त्िमा घर जग्गािनीसँग सोझै र्ाताा गरी घर जग्गा भाडामा 
र्लन सक्नेछ। 

९. प्रिर्लत कानून बमोशजम हनुःे यस र्नयमार्लीमा उल्लेख गररएका 
वर्षयमा यस र्नयमार्ली बमोशजम र अन्त्य वर्षयमा प्रिर्लत कानून 
बमोशजम हनुेछ। 
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1०. खारेजी र बिाउः (1) कर्ााली प्रदेश सार्ाजर्नक खररद सम्बन्त्िी 
र्नदेशशका, 2075 खारेज गररएको छ। 

 (2) कर्ााली प्रदेश सार्ाजर्नक खररद सम्बन्त्िी र्नदेशशका, 
2075 बमोशजम भए गरेका सम्पूर्ा काम कारबाही यस 
र्नयमार्ली बमोशजम भए गरेको मार्ननछे। 

1.  

 

 

 

 

 

 
आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदुरत 

आिाले, 
लर् अर्िकारी  

 प्रदेश सरकारको र्नर्मत्त सशिर्  

 


