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बाग-२ 
 

नेऩारको सॊलफधानको धाया 223 को उऩधाया (१) फभोशजभ गठन बएको मस सूमोदम 
नगयऩालरकाको कामयऩालरकारे फनाएको तर रेखीए फभोशजभको लनमभावरी, कामयलफलध 
तथा लनदेशिका सफयसाधायणको जानकायीका रालग प्रकािन गरयएको छ । 



सूमोदम नगयऩालरकाको सावयजलनक खरयद (प्रथभ सॊिोधन) लनमभावरी, 2076 

स्वीकृत लभलत-2076/10/0२ 

 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब:  

(१) मो लनमभहरुको नाभ सावयजलनक खरयद (प्रथभ सॊिोधन ) लनमभावरी, 
2076 यहेको छ। 

(२) मो लनमभावरी याजऩत्रभा प्रकािन  बए ऩलछ प्रायम्ब हनुेछ। 

 

२. सावयजलनक खरयद लनमभावरी,2075 (मस ऩलछ भूर लनमभावरी बलनएको) 
को लनमभ १०७ भा सॊिोधन: 

उऩलनमभ (९) को सट्टा देहामको उऩलनमभ (९) याशखएको छ। 

“(९)  उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभूहफाट सॊचालरत हनुे लनभायण कामयभा 
रोडय, स्काइबेट, योरय, डोजय, ग्रडेय, फवटुलभन, लडस्रीव्मूटय अनभुान 
तमाय गदायको सभमभा हेबी भेशिन प्रमोग गनय ऩाइने छैन। तय रागत 
अनभुान तमाय गदायको सभमभा हेबी भेिीन प्रमोग गनुयऩने जफटर 
प्रकृलतको कामय बनी उल्रेख बएको यहेछ बने आमोजनाभा 
लभतव्मफमता, प्रबावकारयता, सावयजलनक उत्तयदाफमत्व य जनसहबागीता 
साथै सभमभै सम्ऩादन गनयको रालग उऩबोक्ताफाट नगद , स्थानीम 
साभग्री य जनश्रभदान य नगयरे प्राफवलधक उऩरब्ध गयाउन सक्ने 
प्रलतवद्धता बएभा प्राफवलधकको लसपारयसभा नगयकामयऩालरकाको 
सहभलत लरई त्मस्ता भेशिन प्रमोग गनय सक्नेछ।” 

 



3. भूर लनमभावरीभा लनमभ १०७को उऩलनमभ (१७) ऩलछ देहामको उऩलनमभ 
(१८) य उऩलनमभ (1९) थऩ गरयएकोछ । 

“(१८) जनसहबागीता एवॊ रागत सहबालगता: 

(क)  कामयक्रभ वा आमोजना तजुयभा , सञ्चारन, अनगुभन तथा 
भूल्माङ्कन रगामत आमोजनाका प्रत्मेक चयणभा अत्मलधक 
भात्राभा सहबालगता जटुाउने प्र मत्न गनुय नगय कामयऩालरका य 
वडा सलभलतको कतयव्म हनुेछ । 

(ख)  सहबालगताको भाऩदण्ड तमाय गदाय आमोजनाको प्रकृलत , 

आमोजनास्थर, उऩबोक्ताको ऺभता य नगय कामयऩालरकारे 
अवरम्वन गयेको नीलतका अधीनभा यही फीस प्रलतितभा कभ 
नहनुे गयी (नगद, श्रभ वा स्थानीम साभग्री ) लनधाययण 
गनुयऩनेछ।  नगद १०% श्रभ ५% य स्थानीम साभाग्री ५% 
हनुे व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ । तय स्वास््म चौकी तथा 
साभग्री, फवद्यारम बवन , भठभशददय जस्ता सावयजलनक बवन , 

फगैंचा भभयत सम्बाय य लनभायण कामय गदाय भालथ उशल्रशखत 
प्रावधान अलनवामय हनुे छैन।  

(ग)  सहबालगताको अॊि लनधाययण गदाय अलत फवऩन्न ऩरयवाय य रशऺत 
सभूहराई फविेष सहलुरमत ददन सफकने प्रावधान याख्न सफकनेछ 
। रागत सहबालगता व्महोनय नसकेको कायणफाट रशऺत 
सभूहराई आमोजनाको राबफाट वशञ्चत गयाइने छैन ।  

  

(1९) उऩबोक्ता सलभलत सम्फदधी व्मवस्था : 



उऩबोक्ता सलभलतको गठन , सञ्चारन, व्मवस्थाऩन एवभ ्कामयक्रभ कामायदवमन 
गदाय देहाम फभोशजभका प्रावधानहरू ऩारना गरयनेछ, 

(क) उऩबोक्ता सलभलतका सदस्मरे अलनवामय रुऩभा चार ुआ .व सम्भको 
नगयऩालरकाराई फझुाउन ुऩने सम्ऩशत्त कय लतयेको हनुऩुने छ । 
उऩबोक्ता सलभलतफाट आमोजना कामाय दवमन य सञ्चारन गदाय 
आमोजनाफाट प्रत्मऺ राबाशदवत हनुे घयऩरयवायको ऩफहचान गयी 
त्मस्ता घयऩरयवायको आभ बेराफाट सम्फशदधत आमोजनास्थरभा नै 
सात देशख एघाय सदस्मीम उऩबोक्ता सलभलत गठन गनुयऩनेछ । 
उऩबोक्ता सलभलतका सदस्महरूरे आफ्नो नागरयकताको प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरफऩ ऩेि गनुयऩनेछ ।  

(ख)  नगयऩालरकाका फहारवारा ऩदालधकायी , याजनीलतक दरको 
प्रलतलनलधको रूऩभा नगयऩालरकाको कुनै ऩलन ऩदभा आलसन व्मशक्त , 

फहारफारा सयकायी कभयचायी , शिऺक, लनभायण व्मवसामी , सयकायी 
ऩेश्की वा फेरूज ुपछ्र्मौट नगयेका व्मशक्तहरू , नैलतक ऩतन देशखने 
पौजदायी अलबमोगभा सजाम ऩाई उक्त सजाम बकु्तान गयेको तीन वषय 
ननाघेको व्मशक्त, सावजयलनक सम्ऩलत फहनालभना गयेका व्मशक्त उऩबोक्ता 
सलभलतका सदस्म हनु ऩाउने छैनन ्।   

(ग)  उऩबोक्ता सलभलतका सदस्महरूभा कम्तीभा चालरस प्रलतित भफहरा 
हनुऩुनेछ । सलभलतको अध्मऺ , सशचव य को षाध्मऺभध्मे कम्तीभा 
एकजना भफहरा ऩदालधकायी हनुऩुनेछ । उऩबोक्ता सलभलत गठन गदाय 
सभावेिी हनुका साथै उऩबोक्ता सलभलतभा आवद्ध व्मशक्तहरू 
साभादमतमा साऺय हनुऩुनेछ ।   

(घ)  एउटै सभमभा एक व्मशक्त एकबददा फढी उऩबोक्ता सलभलतको सदस्म 
हनु ऩाउने छैन साथै एकासगोर का ऩरयवायफाट एकजनाबददा फढी 
व्मशक्त सलभलतको सदस्म हनु ऩाइने छैन ।   



(ङ)  उऩबोक्ता सलभलत गठन गदाय नगयऩालरकारे तोकेको कभचाययी वा 
साभाशजक ऩरयचारकको योहफयभा गनुयऩनेछ । मसयी खफटने कभयचायी 
वा साभाशजक ऩरयचारकरे उऩबोक्ता सलभलत गठन गये ऩलछ सो 
सम्फदधी प्रलतवेदन सम्फशदधत नगयऩालरकाभा ऩेि गनुयऩनेछ ।    

(च)  प्रचलरत ऐन , लनमभ, प्रफक्रमा य भाऩदण्ड फवऩरयत उऩबोक्ता सलभलत वा 
अनगभुन सलभलत गठन गयेको वा लसपारयि गयेको ऩाइएभा मसयी 
गठन वा लसपारयि गने कभचाययी , साभाशजक ऩरयचारक , व्मशक्त वा 
सॊस्थाराई सभेत कायवाही हनुेछ ।   

(छ)  उऩबोक्ता सलभलतको गठन सवयसम्भत तरयकारे गनुयऩनेछ । सवयसम्भत 
हन ुनसकेको अवस्थाभा तोकेको फवलध अनसुाय खफटएका कभयचायी वा 
साभाशजक ऩरयचारकरे उऩबोक्ता सलभलत गठन गयी सोको जानकायी 
सम्फशदधत नगयऩालरकाराई गयाउन ुऩनेछ ।   

(ज)  नगयऩालरकाफाट कामयक्रभ वा आमोजना स्वीकृत बएऩलछ उऩबोक्ता 
सलभलत भापय त सञ्चारन गरयने कामयक्रभ वा आमोजना को हकभा 
फढीभा ऩदर ददन लबत्र उऩबोक्ता सलभलत गठन गयी सम्झौताका रालग 
सम्ऩकय  याख्न सम्फशदधत राबग्राही सभूहराई जानकायी ददनऩुनेछ । 
तोफकएको सभमलबत्र उऩबोक्ता सलभलत गठन बई आउन नसकेभा 
सम्फशदधत नगयऩालरकारे सहजीकयण गनेछ । उऩबोक्ता सलभलत 
गठन हनु नसकेभा अदम  फैकशल्ऩक भाध्मभफाट आमोजना सञ्चारन 
गनय सफकनेछ ।   

(झ)  नगयऩालरकारे आमोजना ÷कामयक्रभ छनाटै गदाय उऩबोक्ता सलभलतको 
तपय फाट नगद रागत सहबालगता जटु्ने आमोजनाराई प्राथलभकता 
ददइनेछ । मसयी नगद सहबालगता तोफकएको अवस्थाभा उऩबोक्ता 
सलभलतको तपय फाट व्महोनऩुने सहबालग ता फाऩतको यकभ 
नगयऩालरकाको खाताभा दाशखरा गयी सोको बौचय प्राप्त बएऩलछ भात्र 



उऩबोक्ता सलभलतसॊग मोजना सम्झौता गनुयऩनेछ । नगद रागत 
सहबालगता नजटु्ने गयी आमोजना स्वीकृत बएको अवस्थाभा 
नगयऩालरकारे मोजना सम्झौता गयी , लनधाययण गये फभोशजभ 
जनसहबालगता फयाफयको काभ गये को  प्राफवलधक भूल्माङ्कन सफहतको 
प्रलतवेदन प्राप्त बएऩलछ कामयप्रगलतको आधायभा आमोजनाको रालग 
नगयऩालरकारे उऩरब्ध गयाउने यकभफाट बकु्तानी गनुयऩनेछ । 
रागत सहबालगताको व्मवस्था नबएको कुनैऩलन मोजना उऩबोक्ता 
सलभलत भापय त सॊचारन गनय ऩाइने छैन ।   

(ञ) कामयक्रभ स्वी कृत नबई फवगत वषयभा वा मसै आलथयक वषयभा ऩलन 
सम्झौता हनुऩूुवय कामय सम्ऩन्न गरयएका बनी बकु्तानी भाग गरयएको 
कामयक्रभ वा आमोजनाहरूभा य आ .व.को अदत्मभा काभ बैसकेको 
देखाई ऩलछ काभ गने गयी कुनै ऩलन हारतभा उऩबोक्ता सलभलतराई 
यकभ बकु्तानी ददन ऩाइने छैन । उऩबो क्ता सलभलतरे स्वीकृत 
कामयक्रभ फभोशजभ गयेको काभको भात्र बकु्तानी ददइनेछ । 

(ट) तोफकएका काभ बददा फढी गने वा काभ नै नगयी वा वास्तफवक 
काभबददा फढी काभ गयेको देखाई अथवा कुनै आइटभको सट्टा 
अको आइटभको कामय ऩूया गयेको देखाई रागत अनभुानबददा फढी 
यकभ भाग्ने उऩबो क्ता सलभलतराई उक्त यकभ बकु्तानी नददई कारो 
सूचीभा याखी कायवाही गनुयको अलतरयक्त सम्फशदधत प्राफवलधकराई 
सभेत कायवाही गरयनेछ ।  

(ठ) उऩबोक्ता सलभलतको काभ , कतयव्म य अलधकाय रगामत आमोजना 
रागत, लनभायण साभग्रीको ऩरयभाण , आमोजनाको गणुस्तय , याख्नऩुने 
खाता, फकस्ता लनकासा तथा बकु्तानी प्रफक्रमा , ऩायदशियता, 
अनगुभनसम्फदधी व्मवस्थाका फायेभा कामयक्रभ वा आमोजना सम्झौता 
हनु ऩुू ूवय एक वा सोबददा फढी उऩबोक्ता सलभलतहरूका अध्मऺ , 



सशचव य कोषाध्मऺराई साभफुहक रूऩभा अनशुिऺण कामयक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ ।    

(ड) उऩबोक्ता सलभलत को खाता अध्मऺ , सशचव य कोषाध्मऺको सॊमकु्त 
दस्तखतफाट सञ्चारन हनुेछ । खाता सॊचारकहरूको तीनऩसु्ते खरुाई 
आमोजना खाता य नगय कामयऩालरकाभा अलबरेख याख्नऩुनेछ । 
उऩबोक्ता सलभलतको गठन य मसको फैठकका लनणयमहरूको अलबरेख 
उऩबोक्ता सलभलतको सशचफरे याख्नऩुनेछ ।  

(ढ) उऩबोक्ता सलभलतरे आपूरे प्रत्मेक फकस्ताभा गयेको खचयको सूचना 
अनसुचुी–११ फभोशजभ सावयजलनक गनुयको साथै सम्फशदधत उऩबोक्ता य 
नगय कामयऩालरकाराई जानकायी गयाउन ुऩनेछ । नगय 
कमयऩालरकाफाट कुनै ऩलन सभमभा उऩबोक्ता सलभलत तथा आमोजना 
कामायदवमन गने लनकाम वा सॊघ सॊ स्थाको आलथयक कायोवायको फायेभा 
जाॉचफझु वा लनयीऺण गनय सफकनेछ ।  

(ण) उऩबोक्ता सलभलत , गैय सयकायी सॊस्था वा साभदुाफमक सॊस्थारे आफ्नो 
खाताफाट ऩशचचस हजायबददा भालथको आलथयक कायोफाय गदाय वा 
बकु्तानी ददॉदा फैंक वा फवत्तीम सॊस्थाभापय त  गनुयऩनेछ । 

(त) साभाशजक ऩरयचारनका भाध्मभफाट गठन बएका सभूह , साभदुाफमक 
सॊस्था (जस्तै साभदुाफमक वन , साभदुाफमक स्तयका सहकायी सॊस्थाहरू , 

टोर फवकास सॊस्था , आभा सभूह , कृफष सभूह , साभदुाफमक सॊगठन 
आदद) कामयक्रभ वा आमोजना सञ्चारन गनय इचछुक बएभा छुटै्ट 
उऩबोक्ता सलभलत गठन नगयी सञ्चारन गनय सफकने बएभा त्मस्ता 
सभूह भापय त कामयक्रभ सञ्चारन गनय सफकनेछ ।  



(थ) उऩबोक्ता सलभलत भापय त सञ्चारन गरयने आमोजनाहरू श्रभभूरक 
प्रफवलधभा आधारयत यही स्थानीम श्रभको उऩमोग य ऩरयचारनराई 
उचच प्राथलभकता ददन ुऩनेछ ।   

(द) श्रभभूरक प्रफवलधफाट कामय गयाउने गयी रागत अनभुान स्वीकृत 
गयाई सोही फभोशजभ सम्झौता गयी  भेिीनयी उऩकयणको प्रमोगफाट 
कामय गयेको ऩाइएभा त्मस्तो उऩबोक्ता सलभलतसॉग बएको सम्झौता यद्द 
गयी उऩबोक्ता सलभलतराई बकु्तानी गरयएको यकभ भूल्माॊकन गयी 
फढी बएको यकभ सयकायी फाॉकी सयह असरु उऩय   गनुयऩनेछ ।   

(ध) आमोजना कामायदवमन गने लनकाम वा उऩबोक्ता सलभलतरे आमोजनाको 
बौलतक तथा फवत्तीम प्रगलत प्रलतवेदन अनसूुची –१२ को ढाॉचाभा 
सम्झौताभा तोफकए फभोशजभको सभमभा नगय कामयऩालरकाभा ऩठाउन ु
ऩनेछ ।   

(न) नगयऩालरकारे आमोजना सञ्चारन एवभ ्कामायदवमनभा सॊरग्न 
उऩबोक्ता सलभलत , साभदुाफमक सॊस्था एवभ ्गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाको 
अलबरेखीकयण गयी अनसूुची –१५ फभोशजभ रगत व्मवशस्थत गनुयऩनेछ 
।  

(ऩ) उऩबोक्ता सलभलतसॉग सम्झौता गनुय अगालड नगय कामयऩालरकाको मोजना 
िाखा वा मोजना सम्फदधी काभ गने कभयचायीरे प्रचलरत कानून , 

कामयफवलध, लनदेशिका फभोशजभ आवश्मक कागजात सफहत उऩबोक्ता 
सलभलत गठन बए नबएको फाये एफकन गयी आफ्नो स्ऩष्ट याम साथ 
सम्झौताका रालग लनणयम गने अलधकायी सभऺ ऩेि गयी लनणयम बए 
फभोशजभ गनुयऩनेछ ।  

(प) नगय कामयऩालरका य उऩबोक्ता सलभलत वीचभा हनुे सम्झौता ऩत्रभा 
आमोजनाको रागत , कामय प्रा यम्ब य सम्ऩन्न हनुे अवलध , उऩबाक्तो 



सलभलतरे गने मोगदानको प्रकाय य यकभ , सम्फशदधत उऩबोक्ताद्वाया 
सञ्चारन य भभयत सम्बाय गनुयऩने फवषम आदद उल्रेख गनुयऩनेछ । 
उऩबोक्ता सलभलतरे काभ गने गयी सम्झौता गयेका मोजना , आमोजना 
उऩबोक्ता सलभलतरे ठेक्का रगाउन ऩाउने छैन । उऩबोक्ता सलभलतरे 
ठेका रगाएभा त्मस्तो उऩबोक्ता सलभलतसॉग नगय कामयऩालरकारे 
सम्झौता बॊग गयी त्मस्तो उऩबोक्ता सलभलतका सदस्म तथा 
ऩदालधकायीहरुराई कारोसूचीभा   याशखनेछ । 

(फ) उऩबोक्ता सलभलतराई नगय कामयऩालरकारे रागत  अनभुान तमाय गने , 

प्राफवलधक सल्राह ददने , जाॉचऩास रगामत अदम प्राफवलधक सहमोग 
उऩरब्ध गयाउनेछ । नगय कामयऩालरकाफाट प्राफवलधक सेवा उऩरब्ध 
गयाउन कुनै कायणरे सम्बव नबएभा सम्झौताभा उल्रेख गयी 
तोफकएको खचयको सीभा लबत्र यही उऩबोक्ता सलभलतरे आफ्नै तपय फाट 
कयायभा प्राफवलधक लनमकु्त गनय वा प्राफवलधक सहमोग लरन सक्नेछ ।   

(ब) उऩबोक्ता सलभलतरे कामयक्रभ सञ्चारन गदाय उऩबोक्ता सभूहको लनणयमको 
आधायभा गने , आमोजनाको लनभायण कामय नगय कामयऩालरकाको 
तपय फाट तोफकएको प्राफवलधकरे तमाय गयेको रागत अनभुान तथा 
प्राफवलधक सल्राहको अधीनभा यही गने य आमोजना कामायदवमन गदाय 
स्थानीम स्रोत, साधन य श्रभ िशक्तको अलधकतभ ऩरयचारन गने  गयी 
गनुयऩदयछ ।  

(भ) उऩबोक्ता सलभलतरे भालसक रूऩभा फैठक फस्नऩुने , फैठकफाट बएको 
लनणयम नगय कामयऩालरकाराई जानकायी गयाउने , आमोजना सञ्चारन , 

सॊयऺण य भभयत स म्बाय गने , आऩूmरे शजम्भा लरएको काभ लनधायरयत 
सभमभा सम्ऩन्न गनय नसकेभा उऩबोक्ता सभहुको लनणयम सफहत थऩ 
म्माद भाग गने , कामयक्रभ कामायदवमन सॊग सम्वशदधत सम्ऩूणय 
खचयहरूको लफर बयऩाई सयुशऺत याख्ने , सम्फशदधत काभको प्रगलत 



लफफयण नगयऩालरकाभा उऩरब्ध गयाउने , काभको पयपायक गयाउन ु
अशघ सभीऺाको रालग उऩबोक्ता सभूहको फैठक फोराई फैठकभा 
याखी छरपर गयाउने , मस्तो फैठकको उऩशस्थलत य लनणयमको 
प्रलतलरफऩ नगय कामयऩालरकाभा प्रस्ततु गने आदद कामय सम्ऩादन 
गनुयऩनेछ ।  

(म) उऩबोक्ता सलभलतरे गयेको काभको रागत भूल्म , कामय, कामयस्थर, 

रागेको यकभ , उऩबोक्ता सलभलतको ऩदालधकायीको नाभ , कामय िरुू 
तथा सम्ऩन्न लभलत सभेत खलु्ने गयी सम्वशदधत कामयस्थरभा 
सावयजलनक ऩयीऺण गयेको प्रलतवेदन नगय कामयऩालरकाभा प्रस्ततु 
गनुयऩदयछ ।   

(य)  उऩबोक्ता सलभलत भापय त गरयएको लनभायण वा सञ्चारन गयेको  
कामयक्रभको जानकायी स्थानीम जनतारे भाग गयेभा उऩबोक्ता 
सलभलतरे उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । मसयी भाग गयेको फववयण 
उऩरब्ध नगयाएको बनी सम्वशदधत उऩबोक्तारे उऩबोक्ता सलभलत बॊग 
गनय भाग गयेभा नगय कामयऩालरकारे सो फवषमभा सत्म त्म फझुी 
उऩबोक्ता सलभलतको ऩनुगठन गनय , सलभलत बॊग गनय वा अदम 
भाध्मभफाट कामय सम्ऩन्न गनय सक्नेछ ।   

(र) उऩबोक्ता सलभलत भापय त सञ्चारन हनुे वा लनभायण हनुे फवकास लनभायण 
कामयको स्थरगत अनगुभन गने शजम्भेवायी नगय कामयऩालरकाको 
हनुेछ ।   

(व) उऩबोक्ता सलभलतरे काभको रालग लनमभानसुाय लरएको ऩेश्की पछयमौट 
गदाय प्रथभ फकस्ताको प्राफवलधक भूल्माङ्कन , सम्झौता अनसुायको नाऩ 
जाॉच य भूल्म खरेुको यलनङ्गफवर , उऩबोक्ता सलभलतको फैठकको 
प्रलतलरफऩ सभेत याखी नगय कामयऩालरकाभा लनवेदन ददनऩुनेछ । मस 
फववयणको आधायभा अशघल्रो फकस्ताको ऩेश्की पछयमौट गयी थऩ 



काभको भात्र अको  फकस्ता कामभ गयी सोही वयावयको यकभ 
उऩरब्ध गयाईनेछ । उऩबोक्ता सलभलत स्वमभरे प्रत्मेक फकस्ताभा 
गयेको खचयको सूचना सावयजलनक स्थानभा टाॉस गनुयऩनेछ ।   

(ि) उऩबोक्ता सलभलतरे कामय सम्ऩन्न गयेऩलछ प्राफवलधक जाॉचऩास य 
कामयसम्ऩन्न प्रलतवदेन प्राप्त गयी नगय का मयऩालरकाका प्रलतलनलधको 
योहवयभा सावयजलनक ऩयीऺण गयाउन ुऩनेछ । पयपायकका रालग 
उक्त सावयजलनक ऩरयऺणको प्रलतवेदन सभेत ऩेि गनुयऩनेछ । अशदतभ 
बकु्तानी ददॊदा उक्त मोजनाको पोटो य सो अनसुाय लनभायण बएको हो 
बनी उऩबोक्ता सलभलतको लनणयम तथा उऩबोक्ता सलभलतका अ ध्मऺ, 

सशचव य कोषाध्मऺको दस्तखत गयाई सम्फशदधत पाईरभा सभावेि 
गनुय ऩनेछ ।  

(ष) उऩबोक्ता सलभलत भापय त सञ्चारन बएका आमोजनाहरूको कामयसम्ऩन्न 
बएऩलछ सम्वशदधत लनकामरे सोको येखदेख भभयत सम्बाय गने 
शजम्भेफायी सभेत तोकी उऩबोक्ता सलभलतराई हस्तादतयण  गनुयऩ दयछ 
। मसयी आमोजनाको हस्तादतयण बएभा नगय कामयऩालरकाको 
सहभलत लरई उऩबोक्ता सलभलतरे सेवा िलु्क लरन य सोको लनमलभत 
भभयत सम्बाय य सञ्चारनको व्मवस्था गनय सक्नेछ । मसका रालग 
आवश्मकता अनसुाय कामयक्रभ तथा आमोजना सञ्चारन कामयफवलध 
तमाय गयी नगय कामयऩालरकाफाट स्वीकृत गयी रागू गनय सफकनेछ ।  

(स) नगय कामयऩालरका आपैरे सॊचारन गयेको वा उऩबोक्ता सलभलत , गैय 
सयकायी सॊस्था रगामत अदम साभाशजक सॊघसॊस्था भापय त सञ्चारन 
गरयने तालरभ, गोफि, सेलभनाय, अलबभखुीकयण कामयक्रभ, कामयिाराजस्ता 
कामयक्रभहरूको बकु्तानी गदाय उक्त कामयक्र भ सचाॊरन गने फवषमभा 
बएको लनणयम , कामयक्रभ सॊचारन बएको स्थान य कामयक्रभ अवलध , 

कामयक्रभको उद्देश्म य अऩेशऺत उऩरशब्ध , कामयक्रभका सहबागीको 



उऩशस्थलत, कामयक्रभको कामयतालरका , कामयक्रभभा प्रस्ततु बएको 
कामयऩत्रको प्रलतलरऩी , कामयक्रभ सॊचारन गदायको अवस्थाका तस्वीयहरू 
सफहत आलथयक प्रिासन लनमभ फभोशजभका अदम फीर बऩायइ य 
कागजात सॊरग्न गयी कामयसम्ऩन्न प्रलतवेदनका आधायभा गनुयऩनेछ।  

(ह) उऩबोक्ता सलभलतरे आमोजनाहरू सॊचारन गदाय तोफकए फभोशजभको 
गणुस्तय कामभ गने गयाउने दाफमत्व य शजम्भेफायी सम्फशदधत 
प्राफवलधक कभयचायी , अदम कभयचायी, उऩबोक्ता सलभलत य अनगुभन तथा 
सहजीकयण सलभलतको हनुेछ ।  

(ऺ) अनकुयणीम कामय गने उऩबोक्ता सलभलत , प्राफवलधक कभचाययी य 
सम्फशदधत कभयचायीराई नगय कामयऩालरकाको लनणयम फभोशजभ वाफषयक 
रूऩभा ऩयुस्काय प्रदान गनय सफकनेछ ।   

(त्र) अनगुभन तथा सहजीकयण सलभलतको सम्फदधभा देहाम फभोशजभ गनुय 
ऩनेछ ।  

अ)  उऩबोक्ता सलभलत वा ठेक्काऩट्टा जनुसकैु प्रफक्रमाफाट कामत्रर mभ 
वा आमोजना सॊचारन वा  कामायदवमनभा अनगुभन एवभ ्
सहजीकयण गनय सम्फशदधत आमोजना वा कामयक्रभफाट प्रत्मऺ 
राब हालसर गने ऩरयवाय भध्म फोट कम्तीभा दईु जना भफहरा 
य वडा सलभलतफाट एकजना प्रलतलनलध सभेत यहने गयी ऩाॉच 
सदस्मीम अनगुभन तथा सहजीकयण सलभलत गठन गनुयऩनेछ ।   

आ)  खण्ड (क) फभोशजभको सलभलत ठेक्काऩट्टाफाट सञ्चारन गरयने 
कामयक्रभ वा आमोजनाको हकभा कामयक्रभ वा आमोजना 
प्रायम्ब हनुबुददा ऩफहरे सो आमोजनाभा खफटएका कभयचायीरे य 
उऩबोक्ता सलभलतफाट सञ्चारन गरयने कामयक्रभ वा आमोजनाको 
हकभा सम्झौता हनुऩूुवय आमोजना अनगुभन तथा सहजी कयण 



सलभलत गठन गनुयऩनेछ । कामयक्रभ वा आमोजनाको अशदतभ 
बकु्तानी एवभ ्पयपायक गनुयऩूवय मस्तो सलभलतको लसपारयि 
आवश्मक ऩनेछ ।  

इ)   आमोजना सॊचारनको क्रभभा फाधा अवयोध आइऩयेभा 
आवश्मक सहजीकयण गने , सम्ऩन्न कामयक्रभ वा आमोजनाको 
सावयजलनक ऩरयऺण गने तथा न गयऩालरकासॉग गयेको सम्झौता 
य प्रचलरत कानून फभोशजभ कामयक्रभ तथा आमोजना सचाॊरन 
बएको नऩाइएभा सम्फशदधत उऩबोक्ता सलभलतका सदस्महरूराई 
य नगय कामयऩालरकाराई सोको जानकायी गयाउन ुकामयक्रभ वा 
आमोजना अनगुभन तथा सहजीकयण सलभलतको कतयव्म 
हनुेछ।  

ई)  सलभलतरे आमोजना सम्ऩ न्न बएको सात ददनलबत्र आमोजनाको 
अशदतभ बकु्तानी य पयपायकको लनशम्त लसपारयस गनुय 
ऩनेछ।सलभलतरे आफ्नो दाफमत्व य शजम्भेवायी लनवायह नगयेको , 

बकु्तानी य पयपायकको रालग लसपारयस नगयेको कायणफाट 
प्रचलरत कानून फभोशजभ बए गयेका कामयको बकु्तानी ददन , 

पयपायक गनय रगामतका थऩ कामयहरू अगालड फढाउन फाधा 
ऩयेको भालनने छैन ।   

उ)  नगय कामयऩालरकारे कामयक्रभ वा आमोजना अनगुभन 
सलभलतको थऩ शजम्भेवायी य आचाय सॊफहता लनधाययण गनय 
सक्नेछ । मस्तो व्मवस्था आमोजना सम्झौता पायाभभा 
उल्रेख गनुयऩनेछ । 

उ)  आमोजना सऩुरयवेऺण य अनगुभन सलभलतरे आमोजना लनभायण 
सम्फदधभा बएको प्रगलत फववयण उऩबोक्ता सलभलत य नगय 
कामयऩालरकाराई उऩरब्ध गयाउने , आमोजना सञ्चारनफाट 



स्थानीम जनताराई ऩगुेको सफुवधा , सेवाको गणुस्तय , सेवाभा 
वशृध्द गयाउन ुऩने अवस्था आददको सऩुरयवेऺण गयी जानकायी 
लरने, आमोजना सञ्चारनको क्रभभा देखा ऩयेका वाधा ब्मवधान 
हटाउनको रालग उऩमकु्त सझुाव सफहतको लसपारयस सम्वशदधत 
उऩबोक्ता सलभलत य नगयऩालरकाभा ऩेि गने तथा उऩबोक्ता 
सलभलतरे नगय कामयऩालरकासॉग गयेको सम्झौता य प्रचलरत 
काननु फभोशजभ कामयक्रभ तथा आमोजना सञ्चारन बएको 
नऩाइएभा सोको जानकायी नगय कामयऩालरकाभा गयाउने 
दाफमत्व य शजम्भेवायी लनवायह गनुयऩनेछ। ” 

 

 

४. भूर लनमभावरीभा लनमभ १०९ ऩलछ देहामको लनमभ १०९क थऩ गरयएको 
छ । 

“१०९क. सावयजलनक लनजी साझेदायी : 

(१)  नगय कामयऩालरकारे सञ्चारन गने फवकास लनभायण रगामत सेवा खरयद 
य सेवा प्रवाहका कामय सावयजलनक लनजी साझेदायी अदतगयत गयाउन 
सक्नेछ । 

(२)   लनजीऺेत्र आकफषयत हनुसक्ने सम्बाफवत ऺेत्रहरूको ऩफहचान गयी 
त्मस्ता ऺेत्रहरूभा साझेदायीभा काभ गनय नगय कामयऩालरकारे लनजी 
ऺेत्रराई आह्वान गनुयऩनेछ ।  

(३)  मसयी कामय गयाउॉदा सावयजलनक लनजी साझे दायी नीलत , २०६० एवभ ्
सावयजलनक लनजी साझेदायी कामयफवलध (नगयऩालरकाको रालग), २०६१ 
फभोशजभ गनुय गयाउन ुऩनेछ ।   



(४)  नगयऩालरकारे आफ्नो कामयऺ ेत्र लबत्र यहेका गैय सयकायी सॊस्था , लनजी 
ऺेत्र, साभदुाफमक सॊस्थाफाट सञ्चारन हनुे कामयक्रभ वा आमोजनाभा 
ऩरयऩूयकता कामभ गनुयका साथै मस्ता सॊस्थाहरूसॉग साझेदायीभा 
कामयक्रभ वा आमोजनाहरू सञ्चारन एवभ ्कामायदवमन गनय सक्नेछ। 
” 

 

 

५. भूर लनमभावरीभा लनमभ 15४ ऩलछ देहामको लनमभ 154क थऩ गरयएको 
छ । 

 

“154क. आमोजना व्मवस्थाऩन सेवा (कदटेदजेदसी) खचय सम्फदधी व्मवस्था : 

(१)  नगय कामयऩालरकाफाट सञ्चारन गरयने कामयक्रभ वा आमोजनाराई 
कामयकुिरता, प्रबावकारयता तथा लभतव्मफमताको लसध्दादतअनसुाय 
सॊचारनभा सहमोग ऩमुायउन ऩूॉशजगत रगानीको सभफष्टगत यकभफाट 
नगयऩालरकारे फढीभा तीन प्रलतितसम्भ यकभ छुट्याई खचय गरयनेछ 
। मस्तो खचयको फहसाफ अनसूुची  –९ फभोशजभको ढाॉचाभा याशखनेछ 
।  

  तय, कशदटदजेदसी यकभ खचय गदाय कुर ऩूॉशजगत खचयको अनऩुातभा 
भात्र खचय गनय ऩाईने छ ।  

(२)  उऩदपा (१) फभोशजभ छुट्याएको यकभको खचय सम्फदधी कामयमोजना 
नगय सबाफाट स्वीकृत िीषयकको अधीनभा यही देहामका 
फक्रमाकराऩहरूभा भात्र खचय गनुयऩनेछ ,  



क)  आमोजना सवेऺण वा सम्बाव्मता अध्ममन , लडजाइन, ड्रइङ 
रागत अनभुान तथा वातावयणीम , साभाशजक य प्राफवलधक 
अध्ममनसम्फदधी खचय,  

ख)  सभावेिी य सहबालगताभूरक मोजना तजुयभा , कामायदवमन य 
सऩुरयवेऺणसम्फदधी खचय,   

ग)  आमोजना अलबरेख व्मवस्थाऩन , मोजना खाता य 
यशजष्टयसम्फदधी खचय,  

घ)  कामयक्रभ वा आमोजनाको सऩुरयवेऺण , अनगुभन, भूल्माङ्कन, 

जाॉचऩास तथा प्रलतवेदनसम्फदधी,  

ङ)  साभाशजक ऩयीऺण , सावजयलनक सनुवुाई , गनुासो व्मवस्थाऩन 
तथा कामयफवलधभा उशल्रशखत ऩायदशियता य उत्तयदाफमत्व कामभ 
गने गयाउने फवषम,  

च)  उऩबोक्ता सलभलत गठन , अलबभखुीकयण य उऩबोक्ता सलभलतको 
प्रिासलनक तथा प्राफवलधक सेवा खचय,   

छ)  आमोजना व्मवस्थाऩनका रालग चाफहने अत्मावश्मक प्राफवलधक 
उऩकयणहरू,  

ज)  गणुस्तय ऩयीऺणका रालग प्रमोगिारा स्थाऩना गनय आवश्मक 
खचय,   

झ)  आमोजनासॉग सम्फशदधत साभाशजक ऩरयचारन कामय ।  

(३)  मोजना तजुयभा गदायका वखत  एकभषु्ट रूऩभा कदटेदजेदसी छुट्टमाएको 
यहेछ बने आमोजनागत रूऩभा छुटै्ट कदटेदजेदसी यकभ छुट्याउन 
ऩाइने छैन। ” 



 

६. भूर लनमभावरीभा लनमभ 15९ ऩलछ देहामको लनमभ 15९क थऩ गरयएको 
छ । 

 

“15९क. आमोजना जाॉचऩास य पयपायकसम्फदधी व्मवस्था : 

(१) नगयकामयऩालरकारे आमोजना सम्ऩन्न बएको जानकायी प्राप्त बएऩलछ 
बौलतक ऩूवायधाय आमोजनाको हकभा सम्फशदधत प्राफवलधकरे ऩेि 
गयेको अशदतभ भूल्माॊकन कामय सम्ऩन्न प्रलतवेदन य सावयजलनक 
ऩयीऺणको प्रलतवेदन तथा अदम फक्रमाकराऩको हकभा सावयजलनक 
ऩयीऺणको प्रलतवेदनको आधायभा तीस ददनलबत्र  आमोजना जाॉचऩास 
तथा पयपायक सलभलतरे आमोजनाको जाॉचऩास गनुयऩनेछ। 

(२) नगयस्तयीम जाॉचऩास तथा पयपायक सलभलत देहाम अनसुाय हनुेछ : 

नगयप्रभखु वा नगय प्रभखुरे तोकेको ऩदालधकायी 
 -  सॊमोजक 

नगयकामायऩालरकाको सम्फशदधत फवषमगत सलभलतको सॊमोजक
 - सदस्म 

आलथयक प्रिासन िाखा प्रभखु                     
 - सदस्म 

प्राफवलधक िाखाफाट एक जना इशदञलनमय            
 -  सदस्म 

प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत                       
 -  सदस्म सशचव 



 (३) वडास्तयीम जाॉचऩास तथा पयपायक सलभलत देहाम अनसुाय हनुेछ: 

वडाध्मऺ वा लनजरे तोकेको सदस्म                  -   
सॊमोजक 

वडाको भफहरा सदस्म वा दलरत भफहरा एक जना     -  
सदस्म 

वडा सशचव                                  -
सदस्म सशचव  ” 

 

आऻारे 

प्रकाियाज ऩौडेर 

                                              प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत 

 

 

 

 

 


