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बाग-२
नेऩारको सॊ लफधानको धाया 223 को उऩधाया (१) फभोशजभ गठन बएको मस सूमोदम
नगयऩालरकाको कामयऩालरकारे फनाएको तर रेखीए फभोशजभको लनमभावरी
, कामयलफलध तथा लनदे शिका
सफयसाधायणको जानकायीका रालग प्रकािन गरयएको छ ।

सूमोदम नगयऩालरकाको "घ" फगयको लनभायण व्मावसामी इजाजत ऩत्र सम्फन्धी
(दोस्रो सॊ िोधन) कामयफवलध-०७७
प्रस्तावना
सूमोदम नगयऩालरकाको "घ" फगयको लनभायण व्मावसामी इजाजत ऩत्र सम्फन्धी कामयफवलध०७४ को सभम साऩेऺा सॊ िोधन गनय वाञ्छनीम बएकोरे नगय कामयऩालरका

को लनणयम अनुसाय

आवश्मक सॊ िोधन गयी रागू गरयएको छ।
१. सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब -

(१) मो कामयफवलधको नाभ " सूमोदम नगयऩालरकाको "घ" फगयको

लनभायण व्मावसामी इजाजत ऩत्र सम्फन्धी (दोस्रो सॊ िोधन) कामयफवलध-०७७" यहेको छ ।
(२) मो कामयफवलध तुरून्त रागू हुनेछ ।

२. सॊ िोधन सम्फन्धी व्मवस्था -

(१) सूमोदम नगयऩालरकाको "घ" फगयको लनभायण व्मावसामी

इजाजत ऩत्र सम्फन्धी कामयफवलध- ०७४ को अनुसूची ५ को दपा ३ को भेलसन य उऩकयण
सम्फन्धी व्मवस्थाभा स्काबेटय वा भ्माकु रोडय- १ थान थऩ गरयएको छ ।
(२) सोही दपा ३ को क. भा फिऩय/िमाक्टय (एक/एक

थान) उल्रेख बएकोभा फिऩय वा

िमाक्टय- एक थान याशखएको छ ।
(३) सोही दपा ३ को घ. भा वाटय ऩम्ऩ तीन थान उल्रेख बएकोभा वाटय ऩम्ऩ एक थान
याशखएको छ ।
(४) सोही दपा ३ को बाइव्रेटय तीन थान उल्रेख बए कोभा बाइव्रेटय एक थान याशखएको
छ।

(५) अनूसूची ५ को द्र ष्टव्म १ भा "उऩकयणको स्वालभत्वको प्रभाण- ऩत्र" उल्रेख बएकोभा
उऩकयणको स्वालभत्व कम्ऩनीको नाभभा यहेको प्रभाण-ऩत्र याशखएको छ ।

सूमोदम नगयऩालरकाको सावयजलनक खरयद लनमभावरी(दोस्रो सॊ िोधन) 2077

कामयऩालरकाफाट स्वीकृत लभलत-2077/02/27

सूमोदम नगयऩालरकाको

सावयजलनक खरयद लनमभावरी

बएकोरे सावयजलनक खरयद ऐन

2075 राई सॊ िोधन गनय वाञ्छनीम

2063को दपा 74 रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी सूमोदम

नगयकामयऩालरकारे दे हामको लनमभहरु फनाएको छ।
1.सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (1) मी लनमभहरुको नाभ सूमोदम नगयऩालरकाको सावयजलनक खरयद
लनमभावरी (दोस्रो सॊ िोधन) 2077 हुनेछ ।
(2) मो लनमभावरी तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ।

२. सूमोदम नगयऩालरकाको सावयजलनक खरयद लनमभावरी

207५को लनमभ २ य भा सॊ िोधन :

सूमोदम नगयऩालरकाको सावयजलनक खरयद लनमभावरी

207५ (मस ऩलछ “भूर लनमभावरी ”

बलनएको) को लनमभ २ खण्ड य भा ऩिुऩॊऺी आददको खाना ऩलछ

“य फवऩद व्मवस्थाऩनको

रालग खरयद बएका साभाग्री” बन्ने िब्दहरु थऩ गरयएका छन्।
३. भूर

लनमभावरीको लनमभ ३भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ ३ ऩलछ दे हामको लनमभ

३क थफऩएको छ ।
३क. प्माकेशजङ्ग तथा सभूह फवबाजन सम्फन्धी व्मवस्था : ( १) नगयऩालरकारे खरयद कामयको
प्माकेशजङ्ग गदाय लनमभ

७ को उऩलनमभ

२ को खण्ड ग फभोशजभ खरयद गुरुमोजनाभा

उशल्रशखत प्माकेज सङ्खख्माको प्रलतकूर नहुने गयी गनुय ऩनेछ।

(२) नगयऩालरकारे खरयदराई फढी सुफवधाजनक सभूहभा फवबाजन गने वा प्माकेजभा सभावेि
गने गयी तमायी गदाय अरग अरग रुऩ भा सम्ऩन्न गनय सफकने प्रकृलतको लनभायण कामयका रालग
अलधकतभ प्रलतस्ऩधाय हुने हदसम्भ छु ट्टा छु ट्टै रुऩभा वोरऩत्र आव्हान गनुय ऩनेछ।

(३) एक आऩसभा अन्तय सम्फशन्धत बई एउटै प्माकेजभा सञ्चारन गनुय ऩने बएभा फाहेक
प्रलतस्ऩधायराई सङ्कुशचत य सीलभत गने गयी ठू
हुॉदैन।

रा ठू रा प्माकेज फनाई फोरऩत्र आव्हान गनुय

4. भूर लनमभावरीको लनमभ ७ भा सॊ िोधन: (१) भूर लनमभावरीको लनमभ ७ को उऩलनमभ ३को
सट्टा दे हामको उऩलनमभ ३ याशखएको छ।
(२) नगयऩालरकारे लनभायण स्थरको व्मवस्था नबई लनभायण स्थरफाट हटाउनु ऩने रुख फवरुवा
रगामतका सॊ य चना हटाउने सुलनशितता नबई , भुआव्जा वा ऺलतऩूलतय फवतयण गनुय ऩनेभा सोको
रालग वजेटको सुलनशितता नगयी तथा प्रचलरत कानून फभोशजभ गनुऩ
य ने वातावयणीम अध्ममनको
प्रलतवेदन स्वीकृत नगयाई फोरऩत्र आव्हान गनुय हुॉदैन।

(३) उऩलनमभ ३ ऩलछ दे हामका उऩलनमभ ४ य ५ थफऩएका छन् ।

(४) उऩलनमभ ३ भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩलन दे हामको अवस्थाभा वातावयणीम

अध्ममन प्रलतवेदन स्वीकृत हुन फाॉकी यहेको अवस्थाभा वोरऩत्र आह्वान गनय वाध्म ऩने छै न-

(क) उऩलनमभ ३ प्रायम्ब हुॉदाका वखत स्वीकृत बइसकेको आमोजना कामायन्वमन गनुय
ऩदाय ।

(ख) कुनै फविेष ऩरयमोजना कामायन्वमन गने गयी कामयऩालरकाफाट लनणयम बएभा।
(५) नगयऩालरकारे फहुफषीम सम्झौता फभोशजभ गरयने खरयदको हकभा उऩलनमभ २ को खण्ड
क फभोशजभ अन्म वषयको रालग खरयद कायवाही गदाय आवश्मक ऩने वजेटको सुलनशिचतता
गये य भात्र खरयदको कायवाही िुरु गनुय ऩनेछ।
5. भूर लनमभावरीको लनमभ 9भा सॊ िोसन: भूर लनमभावरी को लनमभ

९ को उऩलनमभ ४ भा

प्रभुख बन्ने िव्दको सट्टा “प्रभुख प्रिासकीम अलधकृत” बन्ने िव्द याशखएको छ।

6. भूर लनमभावरीको लनमभ ११ भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ ११ को उऩलनमभ २ भा
लडऩ टय्मुवेर िब्द ऩलछ “ऩेिोलरमभ अनुसन्धान” बन्ने िव्द य उऩलनमभ ४ भा मस्तै प्रकृलतको
अन्म सॊ स्था बन्ने िब्दको सट्टा “अन्म ऩालरका” बन्ने िब्द याशखएको छ।

7. भूर लनमभावरीको लनमभ १२ भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरी को लनमभ १२ भा उऩलनमभ घ
ऩलछ दे हामको उऩलनमभ ङ थऩ गरयएको छ।

ङ. अन्म सावयजलनक लनकामरे चारु वा अशघल्रो वषयहरुभा सोही प्रकृलतको खरयद गनय रागेको
वास्तफवक रागत ।
7. भूर लनमभावरीको लनमभ २७ भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ २७ को उऩलनमभ ३ क
भा “ऩाॉच वषय” बन्ने िब्दको सट्टा “दि वषय” बन्ने िब्द याशखएको छ।भूर लनमभावरीको लनमभ
२७ को उऩलनमभ ३ को खण्ड ग भा यहेको जनिशि बन्ने िव्द ऩलछ उऩलनमभ १ को खण्ड
च फभोशजभका बन्ने िव्दहरु थफऩएका छन्।
८. भूर लनमभावरीको लनमभ २८ भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ २८ को उऩलनमभ २ क
भा “ऩाॉच वषय” बन्ने िब्दको सट्टा “दि वषय” बन्ने िब्द याशखएको छ।
९. भूर लनमभावरीको लनमभ २९भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ २९ को उऩलनमभ ७ ऩलछ
दे हामको उऩलनमभ ७क थफऩएको छ।

ु उऩक्रभ ज्वाइन्ट बेञ्चय वाट कामय सम्ऩन्न गने गयी वोरऩत्र
७क. लनभायण कामयभा सॊ मि

ु उऩक्रभका सफै सदस्मरे दाफमत्व
प्रफक्रमाभा सभावेि बई ठे क्का प्राप्त गये को अवस्थाभा सॊ मि

ु
फहन गयी सम्झौता अनसाय लनभायण कामय सम्ऩन्न गनुय ऩनेछ। त्मस्तो कामयको शजम्भेवायी सॊ मि
उऩक्रभका कुनै एक सदस्म वा सीलभत सदस्म वा अन्म कसैराई हस्तान्तयण गनय ऩाइने छै न।
1०. भूर लनमभावरीको लनमभ ३७ भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभा ३७ को (१) उऩलनमभ
१ भा यहेका एक अयव बन्ने िव्दहरुको सट्टा दुई अयव बन्ने िव्दहरु याशखएका छन् ।
(२) उऩलनमभ ६को सट्टा दे हामको उऩलनमभ ६ याशखएको छ ।
(६) उऩलनमभ ४ फभोशजभ प्राफवलधक प्रस्तावको भूल्माङ्कन गदाय मोग्मताको

आधायभा असपर

हुने वोरऩत्रदाताको आलथयक प्रस्ताव सम्फशन्धत फोरऩत्रदाताराई फपताय गनुय ऩनेछ।

तय फवद्युलतम खरयद प्रणारीद्वाया फोरऩत्र ऩेि गने फोरऩत्रदाताको आलथयक प्रस्ताव फपताय हुने
छै न।

1१. भूर लनमभावरीको लनमभ ३८ भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ ३८ को सट्टा दे हामको
लनमभ ३८ याशखएको छ ।

३८. स्वदे िी फोरऩत्रदाताराई प्राथलभकता ददने : ( १) अन्तयाफष्डमस्तयको फोरऩत्रभा एकर

ु उऩक्रभ गयी सहबागी हुने स्वदे िी पभय ,
रुऩभा वा स्वदे िी पभय , सॊ स्था वा कम्ऩनीसॉग सॊ मि
सॊ स्था वा कम्ऩनीराई प्राथलभकता डोभेफष्टक फप्रपये न्स ददनुऩनेछ।

(२) उऩलनमभ १ फभोशजभ प्राथलभकता ददॉ दा सफै बन्दा कभ कफुर गने फवदे िी पभय, सॊ स्था वा
कम्ऩनीरे कफोर गये को फोर अॊ क यकभको ऩाॉच प्रलतितसम्भ वढी फोर अॊ क बएको स्वदे िी
पभय, सॊ स्था वा कम्ऩनीको प्रस्तावराई स्वीकृत गनय सफकनेछ।

1२. भूर लनमभावरीको लनमभ ४४ भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ ३६को उऩलनमभ १ भा
यहेको भूल्माङ्कन कामय िुरु गये को बन्ने िव्दहरुको सट्टा प्रस्ताव खोरेको बन्ने िव्दहरु
याशखएका छन् ।
1३. भूर लनमभावरीको लनमभ ४८ भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ ४८ को उऩलनमभ २
को खण्ड च को सट्टा दे हामको खण्ड च याशखएको छ।

(च) ऐन, मस लनमभावरी य स्याण्डडय फवलडङ्ग डकुभेण्टको फवऩयीत नहुने गयी नगयऩालरकारे
आवश्मक ठानेका अन्म कागजात।

1४. भूर लनमभावरीको लनमभ ५३ भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ ५३ को खण्ड ञ को
सट्टा दे हामको खण्ड ञ याशखएको छ ।

(ञ) ऐन, मस लनमभावरी य स्याण्डडय फवलडङ्ग डकुभेण्टको फवऩयीत नहुने गयी नगयऩालरकारे
आवश्मक ठानेका अन्म कागजात ।

1५. भूर लनमभावरीको लनमभ ५४ भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ ५४को खण्ड ट को
सट्टा दे हामको खण्ड ट याशखएको छ।

(ट) ऐन, मस लनमभावरी य स्याण्डडय फवलडङ्ग डकुभेण्टको फवऩयीत नहुने गयी नगयऩालरकारे
आवश्मक ठानेका अन्म कागजात।

1६. भूर लनमभावरीको लनमभ ५८ भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ ५८क को खण्ड झ को
सट्टा दे हामको खण्ड झ याशखएको छ ।

(झ) ऐन फभोशजभ कारोसूचीभा ऩये को व्मशि, पभय, सॊ स्था वा कम्ऩनीको सञ्चारनरे आफ्नो ऩूण य
वा आॊशिक स्वालभत्व कामभ यहने गयी खोरेको नमाॉ पभय, कम्ऩनी वा सॊ स्था वा लनज आपैं वा
लनज सभेतको नाभभा बैयहेको अको पभय , कम्ऩनी वा सॊ स्थारे फोरऩत्र ऩेि गनय नसक्ने कुया
।
1७. भूर लनमभावरीको लनमभ ६१ भा सॊ िोधन: (१) भूर लनमभावरीको लनमभ ६१को उऩलनमभ
१ भा यहेका वाशणज्म फैं करे बन्ने िब्दहरुको सट्टा वाशणज्म वैंक वा फवशिम सॊ स्थारे बन्ने
िव्दहरु याशखएका छन्।
(२) उऩलनमभ ५ ऩलछ दे हामको उऩलनमभ ५क थऩ गरयएको छ ।
५क. नगयऩालरकारे वोरऩत्रको भान्म हुने अवलध फढाउनु ऩने कायणको फवश्लेषण गयी ऩुष्ट्याइ
हुने ऩमाय प्त आधाय बएभा भात्र उऩलनमभ

५फभोशजभ फोरऩत्रको भान्महुने अवलध फढाउन ऩत्र

ऩठाउनु ऩने छ। वोरऩत्रको भान्म हुने अवलध वढाउनु ऩने त्मस्तो आधाय य कायण फवना

सभमभानै फोरऩत्र भूल्माङ्कनको सम्फन्धभा सभमभा नै लनणयम नगये को कायणफाट वोरऩत्रको

भान्म हुने अवलध वढाउॉ दा त्मसफाट हालन नोक्सानी हुन गएभा सोको शजम्भेवायी त्मस्तो काभभा
सॊ रग्न कभयचायी य भूल्माङॊ कन सलभलतका ऩदालधकायी सभेतको हुनेछ।
(३) उऩलनमभ ६ ऩलछ दे हामको उऩलनमभा ६क थफऩएको छ

६क. उऩलनमभ ६ फभोशजभ वोरऩत्रको भान्म हुने अवलध वढाउने फोरऩत्रदातारे वोरऩत्र

सम्फन्धी कागजातभा उशल्रशखत प्रावधानको प्रलतकूर हुने गयी कुनै ऩलन थऩ ितय उल्रेख गनय
सक्ने छै न।

1८. भूर लनमभावरीको लनमभ ६७भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ ६७को उऩलनमभ ३ को
सट्टा दे हामको उऩलनमभ ३ याशखएको छ।
(३) नगयऩालरकारे नै सॊ िोधन गये को कायणफाट दताय बइसकेको वोरऩत्र सॊ िो

धन गनुऩ
य ने

अवस्थाभा फाहेक उऩलनमभ २ फभोशजभको लनवेदन एक ऩटक बन्दा वढी ददन ऩाइने छै न ।
१९. भूर लनमभावरीको लनमभ ७४ भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ ७४ को (१) उऩलनमभ
२ भा यहेका त्मसयी न्मून कवोर अॊ क उल्रेख गये को बन्ने िव्दहरु ऩलछ वा उऩलनमभ १ को
खण्ड ग फभोशजभको बन्ने िब्दहरु थफऩएका छन्।
(२) उऩलनमभ ४ ऩलछ दे हामका उऩलनमभ

४क ४ख ४ग ४घ ४ङ ४ङ१ ४ च ४ छ

थफऩएका छन् ।
४क. भूल्माङ्कन सलभलतरे ऐनको दपा

२५ फभोशजभ फोरऩत्र भूल्माङॊ कन गदाय वोरऩत्र

सम्फन्धी कागजातभा उल्रेख बए फभोशजभ नगयऩालरकाभा प्रमोगभा यहेको फोरऩत्रदाताको
आलथयक तथा प्राफवलधक ऺभता नगयऩालरकाराई आवश्मक ऩने हदसम्भ त्मस्तो फोरऩत्रदाताको
आलथयक तथा प्राफवलधक ऺभता थऩ कामयको रालग गणना हुने छै न।

४ख. उऩलनमभ ४क को प्रमोजनका रालग नगयऩालरकाभा प्रमोगभा यहेको फोरऩत्रदाताको
आलथयक तथा प्राफवलधक ऺभता भध्मे नगयऩालरकारा ई आवश्मक ऩने हदसम्भको फववयण लरई
वोरऩत्रदातारे वोरऩत्र सम्फन्धी कागजात साथ ऩेि गनुय ऩनेछ।

४ग. फोरऩत्रदातारे आपूरे गये को अलधकतभ कायोवाय बएका कुनै तीन आलथयक वषयको
लनभायण कामयको वाफषयक कायोवाय यकभको औसत वाफषयक कायोवाय टनय ओबय यकभको वढीभा
सात गुणारे हुन आउने यकभ सम्भको भात्र फोरऩत्र लरन सक्ने कुयाराई वोरऩत्रदाताको
मोग्मता य भूल्माङ्कनको आधायको रुऩभा लरनु ऩनेछ।
४घ. उऩलनमभ ४ ग फभोशजभ वाफषयक कायोवाय यकभको सात गुणारे हुन आउने यकभ गणना
गदाय फोरऩत्रदाताको चारु ठे क्काको रालग वाफषयक दाफमत्व यकभ घटाएय

भात्र मफकन गनुय

ऩनेछ।
४ङ. मस लनमभको प्रमोजनको रालग फोरऩत्रदातारे आलथयक तथा प्राफवलधक ऺभता सम्फन्धभा
स्वमॊ घोषणा गयी फोरऩत्र सम्फन्धी कागजात साथ फववयण ऩेि गनुय ऩनेछ। मसयी ऩेि बएको
फववयण झुट्ठा ठहये भा लनजरे ऩेि गये को फोरऩत्रराई भूल्माङ्कन प्रकृमाफाट
कानून फभोशजभ कायफाही गरयनेछ।

हटाई प्रचलरत

४ङ१.उऩलनमभ ४ङ फभोशजभ फोरऩत्रदातारे आलथयक ऺभता सम्फन्धभा स्वमॊ घोषणा गयी
कागजात तथा फववयण ऩेि गदाय लनजको आलथयक ऺभतासॉग सम्फशन्धत नगदप्रवाहको व्मवस्था
गनय सक्ने तयर सम्ऩशि कजाय सुफवधा य अन्म फवशिम स्रोत सभेत खुराउनु ऩनेछ।
४च. मस लनमभको प्रमोजनको रालग फोरऩत्रदाताको ऩलछल्रो आलथयक वषयको वासरातभा खुद
दाफमत्वबन्दा सम्ऩशि वढी बएको हुन ु ऩनेछ।

४छ उऩलनमभ ४क ४ख ४ग ४घ ४ङ ४ङ१ ४ चभा जुनसुकै कुया रेशखएको बएताऩलन मो
लनमभ प्रायम्ब हुन ु अशघ भूल्माङ्कन प्रकृमाभा य हेका फोरऩत्रको हकभा मो लनमभा प्रायम्ब हुन ु
अशघ कामभ यहेको व्मवस्था फभोशजभ हुनेछ।

(3) भूर लनमभावरी ७४ ऩलछ दे हामको ७४क थफऩएको छ७४क. भूल्माङ्कन सम्फन्धी फविेष व्मवस्था:
(१) भूल्माङ्कन सलभलतरे प्रस्ताव भूल्माङ्कन गदाय

ु उऩक्रभभा प्रस्ताव ऩेि
एकर वा सॊ मि

गने

कुनै फोरऩत्रदाता ,लसरफन्दी दयबाउऩत्रदाता ,प्रस्तावदाता,ऩयाभियदाता,सेवा प्रदामक आऩूलतयकताय

लनभायण व्मवसामी वा अन्म भ्रष्डाचायको कसूयभा भुद्दा दामय बए नबएको सम्फन्धभा मफकन गयी
त्मस्तो भुद्दा दामय बएको दे शखएभा नगयऩालरकारे नेऩार सयकाय सभऺ रेशख ऩठाउनु ऩनेछ।
(२) उऩलनमभ १ फभोशजभ रेखी आएभा नेऩार सयकायरे त्मस्तो फोरऩत्रदाता

, लसरफन्दी

दयबाउऩत्रदाता, प्रस्तावदाता, ऩयाभियदाता, सेवा प्रदामक, आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी वा अन्म
ु उऩक्रभफाट ऩेि
व्मशि, पभय, सॊ स्था वा कम्ऩनीका सञ्चारकरे एकर वा सॊ मि

गये को

प्रस्तावराई भूल्माङ्कन गयी सक्नु ऩने अवलधलबत्र भूल्माङ्कन प्रफक्रमाभा सभावेि नगने लनदे िन
ददन सक्नेछ।
(३) उऩलनमभ २ फभोशजभ लनदे िन बई आएभा भूल्माङ्कन सलभलतरे त्मस्तो प्रस्तावराई
भूल्माङ्कन प्रफक्रमाफाट हटाई फाॉकी प्रस्ताव भूल्माङ्कन गनुय ऩनेछ।
२०. भूर लनमभावरी लनमभ ११३भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ ११३को उऩलनमभ १ भा
यहेका 0.१५ िुन्म दिभरफ एक ऩाचॉ प्रलतितरे बन्ने िव्दहरुको सट्टा एक प्रलतितरे बन्ने
िव्दहरु याशखएका छन्।
2१. भूर लनमभावरीको लनमभ ११९भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ

११९ऩलछ दे हामको

लनमभ ११९क थफऩएको छ ।
११९क. सम्झौता गनय क्रेलडट राईनको सुफवधाको फववयण ऩेि गनुय ऩने - दुई कयोड रुऩैमाबन्दा
फढीको लनभायण कामयसॉग सम्फशन्धत खरयद सम्झौता गदाय स्वीकृत बएको फोरऩत्रदातारे
सावयशजन खरयद अनुगभन कामायरमको लनधाययण गये को ढाॉचाभा क्रेलडट राईनको सुफव

धा प्राप्त

बएको फववयण ऩेि गनुय ऩनेछ।

२२. भूर लनमभावरीको लनमभ 78 भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ 78को खण्ड च ऩलछ
दे हामका खण्ड च१ य च२ थफऩएका छन ।
च१ ऩयाभियदाताको भुख्म जनिशिको रुऩभा प्रस्ताफवत ऩयाभियदाता सम्झौता ऩिात काभ गनय
नसक्ने गयी फवयाभी बएको

दुघट
य नाभा ऩये को वा भृत्मु बएको वा अन्म भनालसफ कायणरे

त्मस्तो कामय गनय नसक्ने बएकोभा फाहेक अन्म अवस्थाभा त्मस्तो भुख्म जनिशिको रुऩभा
प्रस्ताफवत व्मशिराई ऩरयवतयन गनय नसक्ने कुया

च२ कुनै ऩयाभियदाता भुख्म जनिशिको है लसमतरे सम्झौता फभोशजभ ऩूणक
य ारीन रुऩभा सॊ रग्न
यहेको अवस्थाभा सम्झौता फभोशजभ ऩूणक
य ारीन रुऩभा सॊ रग्न यहेको अवस्थाभा सम्झौता
फभोशजभ कामय सम्ऩन्न नबएसम्भ सो सम्झौता फभोशजभको कामयतालरकाभा दोहोयो ऩने गयी

सोही व्मशिको व्मशिगत फववयण अन्म ऩयाभिय सेवा खरयद प्रफक्रमाभा प्रमोग गनय नलभल्ने कुया
२३. भूर लनमभावरीको लनमभ

९२भा सॊ िोधन : भूर लनमभावरीको लनमभ

९२को सट्टा

दे हामको लनमभ ९२ याशखएको छ ।
९२ सोझै वातायफाट खरयद गनय सक्ने

: ( १) नगयऩालरकाराई उऩमोगी य आवश्मक ऩने

तालरभ, गोष्ठी य सेलभनाय जस्ता फवषमभा भात्र सेवा लरनु ऩये भा ऩाॉच राख रुऩैमाॉसम्भ

को

ऩयाभिय सेवाभा नगयऩालरकाको प्रभुख प्रिासकीम अलधकायीरे य सो बन्दा वीस राख
रुऩैमाॉसम्भको हकभा एक तह भालथको अलधकायीको स्वीकृलत लरई ऐनको दपा
प्रलतकूर नहुने गयी सोझै वातायफाट खरयद गये न सफकनेछ।

(२) उऩलनमभ १ फभोशजभको कामयको रालग एक तह भालथको अलधकायीको

३७ को
स्वीकृलत लरई

फीस राख रुऩैमाॉसम्भको ऩयाभिय सेवा खरयद गनुय ऩने अवस्थाभा कम्तीभा तीनवटा प्रस्ताव

प्राप्त गयी सफैबन्दा उऩमोगी य कभ भूल्म प्रस्ताव गनेसॉग गुणस्तय य भूल्मराई सभेत एकीन
गनय सोझै वाताय गयी खरयद गनुय ऩनेछ।
२४. भूर लनमभावरीको लनमभ ९४भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ ९४को उऩलनमभ २ ऩलछ
दे हामको २क थऩ गरयएको छ।

(१ख) उऩलनमभ १ य २ भा जुनसुकै कुया रेशखएको बएता ऩलन एक आलथयक वषयभा एकै
ऩटक वा ऩटक- ऩटक गयी सो उऩलनमभहरुभा उशल्रशखत सीभाबन्दा वढी यकभको एउटै
व्मशि पभय कम्ऩनी वा सॊ स्थाफाट सोझै खरयद गनय सफकने छै न।

२५. भूर लनमभावरीको लनमभ १०४भा सॊ िोधन : भूर लनमभावरीको लनमभ

१०४को उऩलनमभ

४को खण्ड ग को सट्टा दे हामको खण्ड ग याशखएको छ ।
(ग)

शजल्रा सभन्वम सलभलतरे तोकेको प्राफवलधक-सदस्म

२५. भूर लनमभावरीको लनमभ १०७भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ १०७को उऩलनमभ १
को सट्टा दे हामको उऩलनमभ १ याशखएको छ ।

(१) मस लनमभावरीभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩलन एक कयोड रुऩैमाॉसम्भ
रागत अनुभान बएको लनभायण कामय वा सो सम्फन्धी सेवा सोही स्थानभा फसोफास गने वालसन्दा
य त्मस्तो सेवा उऩबोग गने सभुदाम भात्र यहेको उऩबोिा सलभलत

वा राबग्राही सभुदामफाट

गायउन वा प्राप्त गनय सफकनेछ।
(२) उऩलनमभ ५को सट्टा दे हामको उऩलनमभ ५ याशखएको छ ।
(५)उऩलनमभ

३

फभोशजभ खरयद सम्झौता बएऩलछ नगयऩालरकारे त्मस्तो सलभलत वा

सभुदामराई सम्झौता यकभको फढीभा वीस प्रलतित यकभसम्भको अलग्रभ रुऩभा ऩेश्की ददन

सक्नेछ। त्मसयी ददएको ऩेश्कीको अशन्तभ फकस्ता ब ुिानी गनुय अशघ पछ्यौट गयी सक्नु
ऩनेछ।
२६.भूर लनमभावरीको लनमभ १०९भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभा १०९को
(१) उऩलनमभ २भा यहेका उऩलनमभ १ फभोशजभको काभ गयाउनको रालग बन्ने िब्दहरुको
सट्टा दि राख रुऩैँमासम्भको काभ गयाउनको रालग बन्ने िब्दहरु याशखएका छन्।
(२) उऩलनमभ ७ ऩलछ दे हामको उऩलनमभ ८ थऩ गरयएको छ ।

८. मस लनमभभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩलन दिराख रुऩैँमा बन्दा फढी रागत
अनुभान बएको काभ गयाउनको रालग लनमभ

७९फभोशजभ खुरा रुऩभा आिमऩत्र भाग गयी

ऩयाभिय सेवा खरयदको प्रफक्रमा अवरम्फन गनुय ऩनेछ।
२७. भूर लनमभावरीको लनमभ १११भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ १११का सट्टा दे हामको
लनमभ १११ याशखएको छ ।
(१११) यकभको हद: (१) ऐनको दपा ४७को उऩदपा ८को प्रमोजनको रालग साठी राख
रुऩैमाॉ बन्दा कभ यकभको खरयद कायफाहीको सम्फन्धभा ऩुनयावरोक

सलभलत सभऺ लनवेदन

ददन सफकने छै न।

(२) उऩलनमभ १ भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩलन ऩूवम
य ोग्मता वा प्राफवलधक प्रस्ताव
जस्ता भूल्म नखुल्ने प्रकृलतका फोरऩत्र वा प्रस्तावको भूल्माङ्कन उऩय ऩुनयावरोकन सलभलत
सभऺ लनवेदन ददन सफकनेछ।
२८. भूर लनमभावरीको लनमभ ११४भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ ११४को उऩलनमभ १
भा यहेका 0.15 िुन्म दयभरफ एक ऩाॉच बन्ने िव्दहरुको सट्टा

0.1 िुन्म दिभरव एक

बन्ने िव्दहरु याशखएका छन्।
२९. भूर लनमभावरीको लनमभ १२१भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ १२१ को उऩलनमभ ५
ऩलछ दे हामको उऩलनमभ ६ थफऩएको छ ।

(६) मस लनमभभा उशल्रशखत प्रावधानको प्रलतकूर हुने गयी फीभाको ितयभा ऩरयवतयन गनय
स्वीकृलत ददएको कायणरे हालन नोक्सानी हुन ऩुगभ
े ा त्मसको शजम्भेवायी प्रभुख प्रिासकीम
अलधकृतको हुनेछ।

३०. भूर लनमभावरीको लनमभ १२६भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ १२६को उऩलनमभ ३
ऩलछ दे हामको उऩलनमभ ४ थफऩएको छ ।

(४) मस लनमभभा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩलन लनभायण गरयएको सॊ यचनाको उद्देश्म

अनुरुऩ सञ्चारन गनय उऩमुि छ बन्ने कुया सॊ यचनाको उऩमुिताको ऩयीऺण गयी प्रभाणीत
नबएसम्भ त्मस्तो कुनै ऩलन कामय स्वीकाय गनुय हुॉदैन ।

३१. भूर लनमभावरीको लनमभ १२९ भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ १२९को
(१) उऩलनमभ १ भा लनभायण व्मवसामी ऩलछ उऩबोिा सलभलत बन्ने िब्द थऩ गरयएको छ बने
सात ददन बन्ने िब्दहरुको सट्टा एक्काइस ददन बन्ने िब्दहरु याशखएका छन्।
उऩलनमभ १ ऩलछ दे हामको उऩलनमभ १क थऩ गरयएको छ ।

(१क) उऩलनमभ १ भा जुन सुकै कुया रेशखएको बएताऩलन मो उऩलनमभ प्रायम्ब हुन ु अशघ
प्रचलरत कानुन फभोशजभ बएका खरयद सम्झौताको हकभा सम्फशन्धत लनभायण व्मवसामी
आऩूतीकताय, सेवा प्रदामक वा ऩयाभियदातारे

,

२०७७ असाय भसान्तसम्भ म्माद थऩको रालग

लनवेदन ददनु ऩनेछ।
(२) उऩलनमभ १ वा १क फभोशजभ लनवेदन प्राप्त बएऩलछ सम्फशन्धत अलधकाय प्राप्त अलधकायीरे
सो सम्फन्धभा आवश्मक जाॉचफुझ गनय वा गयाउन सक्नेछ । त्मसयी जाॉचफुझ गदाय वा
गयाउॉ दा लनजरे दे हामका कुया लफचाय गनुऩ
य नेछ ।

(क) सम्फशन्धत लनभायण व्मवसामी, आऩूलतयकताय, सेवा प्रदामक वा ऩयाभियदातारे खयीद सम्झौता
फभोशजभको काभ सभम भै सम्ऩन्न गनय बयभग्दुय प्रमास गये को लथमो वा लथएन,
(ख) नगयऩालरकारे लनभायण व्मवसामी, आऩूलतयकताय, सेवा प्रदामक वा ऩयाभियदाता राई सम्झौता
फभोशजभ उऩरब्ध गयाउनु ऩने कुया उऩरब्ध गयाएको लथमो वा लथएन ।

(ग) ऐनको दपा ६७क, फभोशजभ कागतजात शझकाएको कायणफाट काभभा फढराई बएको हो
वा होइन, य
(घ) काफुफाफहयको ऩरयशस्थलतको कायणफाट काभभा फढराई बएको हो वा होइन ।
(३) उऩलनमभ १ फभोशजभ म्माद थऩका रालग प्राप्त लनवेदनको हकभा उऩलनमभ

२ फभोशजभ

जाॉचफुझ गदाय लनवेदनभा म्माद थऩ गनयको रालग खुराइएको कायण ख रयद सम्झौता फभोशजभ
भनालसफ दे शखएभा सो को कायण खुराई िुरु सम्झौता अवलधको ऩन्र प्रलतितसम्भको

अवलधसम्भको म्माद थऩ गनुऩ
य ने बएभा फोरऩत्र स्वीकृत गने अलधकायीरे य सो बन्दा फढी
ऩच्चीस प्रलतित अवलधसम्भको म्माद थऩ गनुऩ
य ने बएभा कामयऩालरकारे थऩ गनय सक्नेछ ।
उऩलनमभ ३ ऩलछ दे हामको उऩलनमभ ४,५,६,७,८,९,१०,११, १२ थऩ गरयएको छ ।
(४) उऩलनमभ ३ भा उशल्रशखत अवलधबन्दा फढी अवलधको म्माद थऩ गनुऩ
य ने भनालसफ कायण
बएभा कामयऩालरकारे थऩ गनय सक्नेछ ।

(५) उऩलनमभ ३ य ४ फभोशजभको म्माद थऩ सम्फन्धी लनणयम सम्झौता अवलधलबत्रै गरयसक्नु
ऩनेछ ।
(6) उऩलनमभ १क फभोशजभ म्माद थऩको रालग लनवेदन ऩये का सम्झौताको हकभा प्राफवलधक
प्रलतवेदन सभेतका आधायभा कामय प्रगलत य फाॉकी कामयको फवश्लेषण गयी म्माद थऩ गदाय
सम्झौता फभोशजभ कामय सम्ऩन्न हुन सक्ने दे शखएभा नगयऩालरकाराई आलथयक व्मम बाय नऩने
गयी कामयऩालरकारे फढीभा एक फषयको रालग म्माद थऩ गनय सक्नेछ । मसयी म्माद थऩ
गरयएको अवलधलबत्र सभेत सम्झौता फभोशजभ काभ सम्ऩन्न नगनेको हकभा कामयसम्ऩादन

जभानत तथा अन्म कुनै जभानत वा धयौ टी याखेको बए सो सभेत जपत गरयनेछ य त्मसयी
काभ सम्ऩन्न नबएको कायणफाट हुन गएको हानी नोक्सानी सभेत प्रचलरत कानून फभोशजभ
असुर उऩय गयी लनजराई कारो सूचीभा याखी प्रचलरत कानून फभोशजभ कायवाही गरयनेछ ।
(७) मस लनमभावरीभा अन्मन्त्र जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩलन उऩलनमभ ट फभोशजभ
म्माद थऩ गदाय ऩूव य लनधायरयत ऺलतऩूलतय लरइने छै न।

तय मसयी थफऩएको म्मादलबत्र सभेत सम्झौता फभोशजभको काभ सम्ऩन्न नबएभा म्माद थऩ हुन ु
बन्दा ऩफहरे दे शख नै रागू हुने गयी ऩूव य लनधायरयत ऺलतऩूलतय लरइनेछ।

(८) उऩलनमभ ४ फभोशजभ थफऩएको अवलधभा सभेत फविेष ऩरयशस्थलत वा अन्म भनालसफ
कायणरे सम्झौता फभोशजभको काभ सम्ऩन्न हुन नसकेभा य त्मस्तो काभ सम्ऩन्न हुन नसकेभा

य त्मस्तो काभ सम्ऩन्न हुने सुलनशितता दे शखएभा नगयऩालरकाराई थऩ आलथयक बाय नऩने ग यी
कामयऩालरकारे आवश्मक म्माद थऩ गनय सक्नेछ ।

(९) लनभायण व्मवसामी , आऩूलतयकताय, सेवा प्रदामक वा ऩयाभियदाताको राऩयवाही वा लनजकै
कायणरे कायणरे सभमभा काभ सम्ऩन्न हुन नसकी उऩलनमभ

६ वा ८ फभोशजभ म्माद थऩ

गनुऩ
य ने अवस्थाभा म्माद थऩको लनणयम बएको लभलतदे शख सो सम्झौता फभोशजभको काभ सम्ऩन्न
नगये सम्भ त्मस्तो लनभायण व्मवसामी , आऩूलतयकताय, सेवा प्रदामक वा ऩयाभियदाता नमाॉ खरयद
कामयभा सहबागी हुने छै न ।

(१०) उऩलनमभ ९ को प्रमोजनका रालग नगयऩालरकारे त्मसयी म्माद थऩ गरयएको व्महोया
सावयजलनक खरयद अनुगभन कामायरमभा रेखी

ऩठाउनु ऩनेछ य सावयजलनक खरयद अनुगभन

कामायरमरे त्मस्तो लनभायण व्मवसामी, आऩूलतयकताय, सेवा प्रदामक वा ऩयाभियदाताराई नमाॉ खरयद
कामयभा सहबागी हुन योक रगाएको सूचना प्रकािन गनुय ऩनेछ ।
(११) उसअशघ सावयजलनक खरयद लनमभावरी

२०६४ फभोशजभ बएका खरयद सम्झौता को

म्माद थऩ सम्फशन्ध कायवाही मसै लनमभावरी फभोशजभ हुनेछ ।

(१२) उऩलनमभ ३, ४, ६ वा ८ फभोशजभ म्माद थऩ नबएभा सो सम्झौता अन्त्म गनुय ऩनेछ ।
32. भूर लनमभावरीको लनमभ १३२भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ १३२को उऩलनमभ ४
को प्रलतवन्धात्भक वाक्माॊिभा यहेको तय बन्ने

िव्द ऩलछ लनभायण कामय फाहेक खरयदको कुनै

खास प्रकृलतको कायणरे बन्ने िव्दहरु थफऩएका छन्।
33. भूर लनमभावरीको लनमभ

१३४भा सॊ िोधन : भूर लनमभावरीको लनमभा

उऩलनमभ (१) ऩलछ दे हामका उऩलनमभ १क य १ख थफऩएका छन् ।
(१क)खरयद सम्झौता फभोशजभ लनभायण कामय सम्ऩन्न ब

१३४को (१)

इसकेऩलछ सम्झौता फभोशजभ लनभायण

कामयको त्रुफट सच्माउने दाफमत्वको अवलध सभाप्त नहुॉदै कुनै त्रुफट दे शखएभा सावयजलनक लनकामरे
सोको एफकन गयी सभमभा नै दावी गनुय ऩनेछ।मस्तो दावी गदाय सम्फशन्धत सावयजलनक
लनकामरे प्रत्मेक भफहनाको कामय प्रगलत दे शखने गयी अलबरेख

तमाय गयी सम्फशन्धत

अलधकायीफाट प्रभाणलत गयाई याख्नु ऩनेछ।
(१ख) सावयजलनक लनकामरे उऩलनमभ

१क फभोशजभको अलबरेखको जानकायी सावयजलनक

खरयद अनुगभन कामायरमराई गयाउनु ऩनेछ य त्मस्तो अलबरेख सावयजलनक खरयद अनुगभन
कामायरमको फवद्युलतम खरयद प्रणारी वेफसाइट वा अन्म उ ऩमुि भाध्मभफाट सभेत सावयजलनक
गनुय ऩनेछ।
(२) उऩलनमभ २ ऩलछ दे हामको उऩलनमभ २क थफऩएको छ
(२क) उऩलनमभ २ फभोशजभ कामय सम्ऩन्न प्रलतवेदन तमाय गदाय उऩलनमभ
अलबरेख सभेत सॊ रग्न गनुय ऩनेछ।

१क फभोशजभको

34. भूर लनमभावरीको लनमभ १४८ भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ १४८को
(१)

उऩलनमभ १ य २को सट्टा दे हामका उऩलनमभ १ य २ याशखएका छन् ।

(१) नगयऩालरकारे खरयद सम्झौता गये को तीन ददनलबत्र दे हामको रागत अनुभान बएको
खरयदको सम्फन्धभा सम्झौताकतायको नाभ ठे गाना सम्झौता फभोशजभको कामय उद्देश्म यकभ
अवलध रगामत अन्म आवश्मक फववयण सफहतको

सूचना सावयजलनक खरयद अनुगभन

कामायरमको फवद्युतीम खरयद प्रणारीभा याख्नु ऩनेछ।
क. फीस राख रुऩैमाॉ बन्दा वफढको अन्म सेवा य भारसाभान
ख. फीस राख रुऩैमाॉ बन्दा वढीको ऩयाभिय सेवा
ग. दुई कयोड रुऩैमाॉ बन्दा फढीको सावयजलनक लनभायण।
(२) उऩलनमभ १ फभोशजभको फववयण नगयऩालरकाको वेफसाइटभा सभेत याखी शजल्रा सभन्वम
सलभलत शजल्रा प्रिासन कामायरम प्रदे ि रेखा लनमन्त्रक कामायरम शजल्रा कोष तथा रेखा
लनमन्त्रक कामायरमको सूचना ऩाटीभा सभेत टाॉस गने व्मवस्था लभराउनु ऩनेछ।
(२)

उऩलनमभ २ ऩलछ दे हामको उऩलनमभ २क थफऩएको छ

(२क) उऩलनमभ २ फभोशजभको सूचना लनभायणस्थरभा सभेत सफैरे हेन य य दे ख्न सफकने गयी
सूचना ऩाटी फनाई याख्नु ऩनेछ।

35. भूर लनमभावरीको लनमभ १५२ भा सॊ िोधन : भूर लनमभावरीको लनमभ

१५२ को सट्टा

दे हामको उऩलनमभ थफऩएको छ।

१५२. कारो सूचीभा याख्ने : (१) नगयऩालरकारे ऐनको दपा ६३ फभोशजभ कुनै फोरऩत्रदाता,
प्रस्तावदाता, ऩयाभियदाता, सेवाप्रदामक, आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी वा अन्म व्मशि, पभय, सॊ स्था
वा कम्ऩनीराई कारो सूचीभा याख्नु ऩये भा त्मससम्फन्धी फवस्तृत फववयण य कायण खुराई
सम्फद्ध कागजातसफहत सावयजलनक खरयद अनुगभन कामायरमराई रेखी ऩठाउनु ऩनेछ ।
(२) उऩलनमभ १ फभोशजभरेखी आएऩलछ सावयजलनक खरयद अनुगभन कामायरमरे त्मस्तो
फववयण, कायण य कागजातराई फवचाय गदाय त्मस्तो फोरऩत्रदाता

, प्रस्तावदाता ऩयाभियदाता ,

सेवाप्रदामक, आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी वा अन्म व्मशि, पभय, सॊ स्था वा कम्ऩनीराई तत्कार
सावयजलनक खरयदभा तीन वषयसम्भ बाग लरनफाट योक रगाउन सक्नेछ।
(३) सावयजलनक खरयद अनुगभन कामायरमको उऩलनमभ २ फभोशजभ योक रगाउने लनणयम गये भा
त्मस्तो लनणयम बएको सात ददनलबत्र सोको सूचना सम्फशन्धत

फोरऩत्रदाता

, प्रस्तावदाता,

ऩयाभियदाता, सेवाप्रदामक, आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी वा अन्म व्मशि , पभय, सॊ स्था वा
कम्ऩनीराई ददई सावयजलनक रुऩभा सूचना प्रकािन गनुय ऩनेछ।
(४) उऩलनमभ १ फभोशजभ रेखी आएऩलछ उऩलनमभ ३ फभोशजभ खरयद कायावाहीभा तत्कार
योक रगाउनु ऩने अवस्थाभा फाहेक सावयजलनक खरयद अनुगभन कामाय

रमरे सम्फशन्धत

फोरऩत्रदाता, प्रस्तावदाता, ऩयाभियदाता, सेवाप्रदामक, आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी वा अन्म
व्मशि, पभय, सॊ स्था वा कम्ऩनीराई त्मसयी प्राप्त फववयण कायण य कागजातको प्रलतलरफऩ सॊ रग्न
गयी कारो सूचीभा याख्नु नऩने आधायहरु बए त्मस्ता आधाय य स्ऩ

फष्टकयण ऩेस गनय तीस

ददनको अवलधको लरशखत सूचना लनजको कामायरम वा घयभा ऩठाउनु ऩने छ।

(४क) उऩलनमभ ४ फभोशजभको लरशखत सूचना लनजको कामायरम वा

घयभा ऩठाउॉ दा लनज

पेरा नऩये भा सो सम्फन्धभा याफष्डमस्तयको सभाचायऩत्रभा कम्तीभा दुई ऩटक सावयजलनक सूचना
प्रकािन गनुय

ऩनेछ य त्मसयी सूचना प्रकािन बएकोभा त्मस्तो सूचना यीतऩूवक
य ददएको

भालननेछ।
(५) उऩलनमभ ४ फभोशजभ सूचना प्राप्त गये ऩलछ सम्फशन्धत फोरऩत्रदाता

, प्रस्तावदाता,

ऩयाभियदाता, सेवाप्रदामक, आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी वा अन्म व्मशि , पभय, सॊ स्था वा
कम्ऩनीरे आपूराई कारो सूचीभा याख्नु नऩने कुनै कायण य आधाय बए सो खुराई सम्फद्ध
कागजात सफहत आफ्नो स्ऩफष्टकयण सावयजलनक खरयद अनुगभन कामायरम सभऺ ऩेि गनुय
ऩनेछ।
(६) उऩलनमभ ५ फभोशजभ स्ऩफष्टकयण ऩेि गदाय सम्फशन्धत फोरऩत्रदाता

, प्रस्तावदाता,

ऩयाभियदाता, सेवाप्रदामक, आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी वा अन्म व्मशि , पभय, सॊ स्था वा
ु
कम्ऩनीरे लनज य नगयऩालरकाराई सॉगै याखी सॊ मि

ु ाइ गयी ददन सावयजलनक खरयद
सुनव

अनुगभन कामायरम सभऺ अनुयोध गनय सक्नेछ।
(७) उऩलनमभ ६ फभोशजभ
कामायरमरे त्मसयी

ु ाइको रालग अनुयोध बएकोभा य सावयजलनक खरयद अनु गभन
सुनव

ु ाई गनय उशचत ठानेभा नगयऩालरका य फोरऩत्रदाता
सुनव

ऩयाभियदाता, सेवाप्रदामक आऩूलतयकताय , लनभायण व्मवसामी य अन्म व्मशि

, प्रस्तावदाता,
, पभय, सॊ स्था वा

ु ाइ हुने सभम य स्थानफाये लरशखत सूचना ऩठाउनु ऩनेछ।
कम्ऩनीराई त्मस्तो सुनव

(८) उऩलनमभ ७ फभोशजभको सूचना प्राप्त गने सावयजलनक लनकाम य फोरऩत्रदाता य
प्रस्तावदाता लसरफन्दी दयबाउऩत्रदाता ऩयाभियदाता सेवाप्रदामक आऩूलतयकताय लनभायण व्मवसामी
वा अन्म व्मशि पभय सॊ स्था वा कम्ऩनी सोही उऩलनमभभा तोफकएको अवलधलबत्र सावयजलनक
खरयद अनुगभन कामायरमभा उऩशस्थत हुन ु ऩनेछ।

(९) उऩलनमभ ८ फभोशजभको अवलधभा दुवै ऩऺ उऩशस्थत बएभा सावयजलनक खरयद अनुगभन

कामायरमरे दुवै ऩऺराई आ- आफ्ना लरशखत वा भौशखक स्ऩफष्टकयण य बनाइ याख्ने भौका ददनु
ऩनेछ।

ु ाई योफकने छै न।
तय कुनै ऩऺ उऩशस्थत नबएको कायणफाट भात्र सुनव

ु ाई बएकोभा सो सुनव
ु ाइ उऩयसभेत फवचाय गयी य सुनव
ु ाई
(१०)उऩलनमभ ९ फभोशजभ सुनव
नबएकोभा नगयऩालरका य सम्फशन्धत वोरऩत्रदाता , प्रस्तावदाता,
आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी वा अन्म व्मशि

ऩयाभियदाता, सेवाप्रदामक,

, पभय, सॊ स्था वा कम्ऩनीरे ऩेि गये को

कागजातको आधायभा सावय जलनक खरयद अनुगभन कामायरमरे लनजराई कारो सूचीभा याख्ने वा
नयाख्ने लनणयम गनुऩ
य नेछ।
(११)सावयजलनक खरयद अनुगभन कामायरमरे उऩलनमभ १० फभोशजभ लनणयम गदाय कारोसूचीभा
याख्ने लनणयम गये भा सोको जानकायी नगयऩालरका य वोरऩत्रदाता

, प्रस्तावदाता, ऩयाभियदाता,

सेवाप्रदामक, आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी वा अन्म व्मशि, पभय, सॊ स्था वा कम्ऩनीराई लरशखत
रुऩभा ददई याफष्डमस्तयको सभाचायऩत्रभा प्रकािन गनुऩ
य नेछ।

(१२)

उऩलनमभ

११

फभोशजभ लनणयम गदाय सावयजलनक खरयद अनुगभन कामायरमरे

कारोसूचीभा नयाख्ने लनणयम गये भा उऩलनमभ

२ फभोशजभ योक रगाइएको यहेछ बने त्मस्तो

योक स्वत हट्नेछ य सोको व्महोया सो कामायरमरे सावयजलनक रुऩभा प्रकािन गनुय ऩनेछ।
(१३) उऩलनमभ १० फभोशजभ लनणयम गदाय उऩलनमभ २ फभोशजभ योक रगाइएको फोरऩत्रदाता
प्रस्तावदाता ऩयाभियदाता सेवाप्रदामक आऩूलतयकताय लनभायण व्मवसामी वा अन्म व्मशि पभय सॊ स्था
वा कम्ऩनीराई कारो सूचीभा याख्ने लनणयम बएभा लनजराई कारो सूचीभा याख्ने सभम गणना
गदाय त्मसयी योक रगाइएको सभमदे शख गणाना गनुय ऩनेछ।
(१४) सावयजलनक खरयद अनुगभन कामायरमरे मस लनमभावरी फभोशजभ कारो सूचीभा

याख्ने

कायवाही सो सम्फन्धी अनुयोध प्राप्त बएको लभलतरे ६ भफहनालबत्र गयी सक्नु ऩनेछ।

(१५) मो लनमभावरी प्रायम्ब हुन ु अशघ नगयऩालरकारे कुनै वोरऩत्रदाता, प्रस्तावदाता, लसरफन्दी
दयबाउऩत्रदाता, ऩयाभियदाता, सेवाप्रदामक, आऩूलतयकताय, लनभायण व्मवसामी वा अन्म व्मशि, पभय
सॊ स्था वा कम्ऩनीराई कारो सूचीभा याखेको वा याख्ने लनणयम गये को बएभा नगयऩालरकारे सो
कुयाको जानकायी सावयजलनक खरयद अनुगभन कामायरमराई ऩठाउनु ऩनेछ।
3६. भूर लनमभावरीको लनमभ १५६भा सॊ िोधन: भूर

लनमभावरीको लनमभ १५६को उऩलनमभ २

शझफकएको छ।
3७.भूर लनमभावरीको लनमभ १५८भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ १५८को
(१) उऩलनमभ १को सट्टा दे हामको उऩलनमभ १ याशखएको छ ।

(१) नगयऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रबयी वा कुनै बागभा छु ट्टै रागू हुने गयी
ढु वानीको दयये ट

लनभायण साभाग्री य

भेशिन तथा उऩकयणको बाडा य काभदायको ज्मारा लनशित गनय दे हामका

सदस्महरु यहेको एक दयये ट लनधाययण सलभलत यहनेछ ।
(क) नगयप्रभुख

-

अध्मऺ

(ख) प्रभुख प्रिासकीम अलधकृत

-

सदस्म

(ग) प्रभुख/प्रलतलनलध कोष तथा रेखा लनमन्त्रक कामायरम

-सदस्म

(घ) प्रभुख /प्रलतलनलध िहयी फवकास कामायरम

-सदस्म

(ङ) कामायऩालरकारे तोकेको कामयऩालरका सदस्म
(च) प्रलतलनलध शजल्रा सभन्वम सलभलत

-

सदस्म

-

सदस्म

(छ) प्रलतलनलध स्थानीम तहका नेऩार लनभायण व्मवसामी भहासॊ घ
(ज) प्रलतलनलध स्थालनम तहका उद्योग वाशणज्म सॊ घ
(झ) प्रभुख प्राफवलधक िाखा

-

(२) उऩलनमभ २ भा यहेको बाद्र

-

-सदस्म
सदस्म
सदस्म

१५ बन्ने वाक्माॊिको सट्टा असाय भसान्त बन्ने िब्द

याशखएको छ
3८. भूर लनमभावरीको लनमभ १५९ भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ १५९ ऩलछ दे हामको
लनमभ १५९क थऩ गरयएको छ

१५९क सूचीकृत व्मशिराई प्राथलभकता ददने- सम्फशन्धत लनभायण व्मवसामीरे लन भायण कामयको
रालग प्रचलरत कानून फभोशजभ योजगाय सेवा केन्द्रभा सूचीकृत बएका व्मशिहरुराई
प्राथलभकता ददनु ऩनेछ।

३९. भूर लनमभावरीको लनमभ १०७ भा सॊ िोधन: भूर लनमभावरीको लनमभ १०७ को उऩलनमभ
१९ को
(१) खण्ड झ भा नगयऩालरकाको खाताभा बन्ने िव्दहरुको सट्टा उऩबोिा

सलभलतको खाताभा

बन्ने िब्दहरु याशखएको छ।

(२) अनुसूची १३,१४ य १५ थऩ गरयएको छ ।

(३) खण्ड ङ को अनुसूची ११ को सट्टा अनुसूची १२ याशखएको छ।

(४) खण्ड ध को अनुसूची १२ को सट्टा अनुसूची १३ याशखएको छ।
(५) खण्ड न को अनुसूची १५ को सट्टा अनुसूची १४ याशखएको छ।
(ट)

खण्ड ण, थ, द, प, फ, म, र, व, ि, ष, स, ह, ऺ, त्र शझफकएको छ।

4०.खाये जी: भूर लनमभावरीको लनमभ ६३ खाये ज गरयएको छ ।
आऻारे
प्रकाियाज ऩौडेर
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