
 

पाना 1 को 4 

 

 

चिचिला गाउँपाचलकाद्वारा प्रकाचित 

स्थानीय राजपत्र 

खण्डः २                  सङ्ख्ाः ३४    मिम ः २०७७/०६/०७ 

भाग – २ 

चिद्यालयहरुलार्इ चहलट याांक खररद तथा व्यस्थापन 

सम्बचधि कायइचिचि, २०७७ 

 

 

 

 

 

 



 

पाना 2 को 4 
 



चिद्यालयहरुलार्इ चहलट याांक खररद तथा व्यस्थापन सम्बचधि कायइचिचि, २०७७ 

प्रस्तािनााः  

्स मिमिला गाउँपामलकाले मिश्वभर िहािारीको रुपिा फैमलरहकेो कोमभड-१९ कोरोना 

भार्इरस प्रकोपको कारण मिद्याल्हरुिा पनइ जाने असरहरुको बारेिा सिे ना जगाउद ै

मिद्याल्का बालबामलकाहरुलार्इ साबनु पानीले हा  धनुे बानीको मिकास गराउने ५०० 

मलटर क्षि ा भएको महलट््ाांक खररद  था व््िस्थापन गनइका लामग काननु मनिाइण गनइ 

िाञ्छनी् भएकाले मिमिला गाउँपामलकाको प्रशासकी् का्इमिमध मन्मि  गने ऐन, २०७५ 

को दफा ३ बिोमजि मिमिला गाउँका्इपामलकाले “मिमिला गाउँपामलकाको 

मिद्याल्हरुलार्इ महलट््ाांक खररद  था व््स्थापन सम्बमधध का्इमिमध,२०७७” बनाएको छ ।  

 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारचम्भक 

 

सांचिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) ्स का्इमिधीको नाि “मिमिला गाउँपामलकाको 

मिद्याल्हरुलार्इ महलट््ाांक खररद  था व््स्थापन सम्बमधध का्इमिमध, २०७७” रहकेो छ । 

(२) ्ो का्इमिमध  पारर  भएको मिम  दमेख प्रारम्भ हुनेछ ।  

१. पररभाषा र व्याखयााः मिष् िा प्रसांगले अको अथइ नलागेिा ्स का्इमिधीिाः 

(क) “गाउँपामलका” भधनाले मिमिला गाउँपामलका 

सम्झनपुदइछ । 

(ख) “गाउँका्इपामलका” भधनाले मिमिला 

गाउँका्इपामलका सम्झन ुपदइछ । 



 

पाना 3 को 4 
 



(ग)  “मिद्याल्” भधनाले ्स गाउँका्इपामलका मभत्र 

रहकेा सम्पणूइ मिद्याल्लाई सम्झनपुदइछ । 

(घ)  “मि.व््.स.” भधनाले मिमिला गा.पा. मभत्रको 

सम्पणूइ मिद्याल्का व््िस्थापन समिम लाई 

जनाउछ । 

(ङ) “प्रधानाध््पक” भधनाले मिमिला गा.पा. मभत्रको 

सम्िमधध  मिद्याल्को प्रधानाध््ापकलाई  

जनाउछ । 

 

२. खररद तथा व्यिस्थापन सम्बधिमा:- 

 

क. मिद्याल्हरुलाई मि.व््.स. को मनणइ्  गराई पहलेो रांगको ५०० स् मलटर 

क्षि ाको आधारभ ू  ह १-५ लार्इ १ (एक) ट््ाांमक, आधारभ ू  ह १-८ लार्इ 

२ (दरु्इ) ट््ाांमक र िाध््मिक  ह १-१० मिद्याल्लार्इ ३ ( ीन) ट््ाांमक खररद 

गनइ लगाउने, 

ख. खररद गरेको महल ट््ाांमकिा रा ो रङ्गिा "हा  धनुे बानीको मिकास गर ,ँ 

सभ्् नागररकको पररि् मदऔ"ँ स जध्: मिमिला गाउँपामलका मप्रधट गनइ 

लगाउने,  

 

  



 

पाना 4 को 4 
 



 

३. खिइ व्यिस्थापन तथा चनकासा सम्बधिमा:- 

क. मिद्याल् सपुरीिेक्षकलाई मिद्याल्हरुको दफा (क)  र (ख) बिोमजि का्इ भए 

नभएको सपुरीिेक्षण गराई फोटो समह को प्रम िेदन पेश भए पमछ का्इ 

सम्पधनको आधारिा मिद्याल्हरुलाई आ.ि. २०७७/०७८ को गाउँसभाले 

मिमन्ोजन गरेको बजेट (प्रम  महल ट््ाांक रु. ७,०००।-) अनसुार 

मिद्याल्हरुको खा ािा मनकाशा गरर मदने, 

ख. मिमन्ोमज  रकिबाट खररद का्इ  था ढुिानीिा अपगु भएिा मिद्याल्ले 

आध ररक श्रो बाट खिइ गने गरी साझेदारी लाग को आधारिा का्इ सम्पधन 

गनुइ पनेछ ।     

४. कायइचििीको व्याखया, सांिोिन थपघटाः ्स का्इमिमधको आिश््क 

व््ाख्ा,सांशोधन थपघट गाउँका्इपामलकाले गनेछ । 

 


