
सूमोदम नगयऩालरकाको सार्वजलनक खरयद लनमभार्री (दोस्रो सॊशोधन) 2077 

कामवऩालरकाफाट स्र्ीकृत लभलत-2077/02/27 

 

सूमोदम नगयऩालरकाको सार्वजलनक खरयद लनमभार्री 2075 राई सॊशोधन गनव र्ाञ्छनीम 
बएकोरे सार्वजलनक खरयद ऐन 2063को दपा 74 रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी 
सूमोदम नगयकामवऩालरकारे देहामको लनमभहरु फनाएको छ। 

1.सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (1) मी लनमभहरुको नाभ सूमोदम नगयऩालरकाको सार्वजलनक 
खरयद लनमभार्री (दोस्रो सॊशोधन) 2077 हनुेछ ।  

 (2) मो लनमभार्री तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 

२. सूमोदम नगयऩालरकाको सार्वजलनक खरयद लनमभार्री  207५को लनमभ २ य भा 
सॊशोधन: सूमोदम नगयऩालरकाको सार्वजलनक खरयद लनमभार्री 207५ (मस ऩलछ 
“भूर लनमभार्री” बलनएको) को लनमभ २ खण्ड य भा ऩशऩुॊऺी आददको खाना ऩलछ “य 
वर्ऩद व्मर्स्थाऩनको रालग खरयद बएका साभाग्री” बने्न शब्दहरु थऩ गरयएका छन।् 

३. भूर  लनमभार्रीको लनमभ ३भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभ ३ ऩलछ देहामको 
लनमभ ३क थवऩएको छ । 

३क. प्माकेक्षजङ्ग तथा सभूह वर्बाजन सम्फन्धी व्मर्स्था : (१) नगयऩालरकारे खरयद 
कामवको प्माकेक्षजङ्ग गदाव लनमभ ७ को उऩलनमभ २ को खण्ड ग फभोक्षजभ खरयद 
गरुुमोजनाभा उक्षलरक्षखत प्माकेज सङ्ख्माको प्रलतकूर नहनुे गयी गनुव ऩनेछ। 

(२) नगयऩालरकारे खरयदराई फढी सवुर्धाजनक सभूहभा वर्बाजन गने र्ा प्माकेजभा 
सभारे्श गने गयी तमायी गदाव अरग अरग रुऩभा सम्ऩन्न गनव सवकने प्रकृलतको लनभावण 
कामवका रालग अलधकतभ प्रलतस्ऩधाव हनुे हदसम्भ छुट्टा छुटै्ट रुऩभा र्ोरऩत्र आव्हान गनुव 
ऩनेछ। 

(३) एक आऩसभा अन्तय सम्फक्षन्धत बई एउटै प्माकेजभा सञ्चारन गनुव ऩने बएभा 
फाहेक प्रलतस्ऩधावराई सङु्कक्षचत य सीलभत गने गयी ठूरा ठूरा प्माकेज फनाई फोरऩत्र 
आव्हान गनुव हुॉदैन। 

4. भूर लनमभार्रीको लनमभ ७ भा सॊशोधन : (१) भूर लनमभार्रीको लनमभ ७ को 
उऩलनमभ ३को सट्टा देहामको उऩलनमभ ३ याक्षखएको छ। 

(२) नगयऩालरकारे लनभावण स्थरको व्मर्स्था नबई लनभावण स्थरफाट हटाउन ुऩने रुख 
वर्रुर्ा रगामतका सॊयचना हटाउने सलुनक्षितता नबई, भआुव्जा र्ा ऺलतऩूलतव वर्तयण गनुव 
ऩनेभा सोको रालग र्जेटको सलुनक्षितता नगयी तथा प्रचलरत कानून फभोक्षज भ गनुवऩने 
र्ातार्यणीम अध्ममनको प्रलतरे्दन स्र्ीकृत नगयाई फोरऩत्र आव्हान गनुव हुॉदैन। 

(३) उऩलनमभ ३ ऩलछ देहामका उऩलनमभ ४ य ५ थवऩएका छन ्। 

(४) उऩलनमभ ३ भा जनुसकैु कुया रेक्षखएको बए ताऩलन देहामको अर्स्थाभा 
र्ातार्यणीम अध्ममन प्रलतरे्दन स्र्ीकृत हनु फाॉकी यहेको अर्स्थाभा र्ोरऩत्र आह्वान 
गनव र्ाध्म ऩने छैन- 



(क) उऩलनमभ ३ प्रायम्ब हुॉदाका र्खत स्र्ीकृत बइसकेको आमोजना 
कामावन्र्मन गनुव ऩदाव ।  

(ख) कुनै वर्शेष ऩरयमोजना कामावन्र्मन गने गयी कामवऩालरकाफाट लनणवम बएभा। 

(५) नगयऩालरकारे फहफुषीम सम्झौता फभोक्षजभ गरयने खरयदको हकभा उऩलनमभ २ 
को खण्ड क फभोक्षजभ अन्म र्षवको रालग खरयद कायर्ाही गदाव आर्श्मक ऩने 
र्जेटको सलुनक्षिचतता गयेय भात्र खरयदको कायर्ाही शरुु गनुव ऩनेछ। 

5. भूर लनमभार्रीको लनमभ 9भा सॊशोसन: भूर लनमभार्री को लनमभ ९ को उऩलनमभ ४ 
भा प्रभखु बने्न शव्दको सट्टा “प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत” बने्न शव्द याक्षखएको छ। 

6. भूर लनमभार्रीको लनमभ ११ भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभ ११ को उऩलनमभ 
२ भा लडऩ टय्मरेु्र शब्द ऩलछ “ऩेट्रोलरमभ अनसुन्धान” बने्न शव्द य उऩलनमभ ४ भा 
मस्तै प्रकृलतको अन्म सॊस्था बने्न शब्दको सट्टा “अन्म ऩालरका” बने्न शब्द याक्षखएको 
छ। 

7. भूर लनमभार्रीको लनमभ १२ भा सॊशोधन : भूर लनमभार्री को लनमभ १२ भा 
उऩलनमभ घ ऩलछ देहामको उऩलनमभ ङ थऩ गरयएको छ। 

ङ. अन्म सार्वजलनक लनकामरे चार ुर्ा अक्षघलरो र्षवहरुभा सोही प्रकृलतको खरयद गनव 
रागकेो र्ास्तवर्क रागत । 

7. भूर लनमभार्रीको लनमभ २७ भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभ २७ को उऩलनमभ 
३ क भा “ऩाॉच र्षव ” बने्न शब्दको सट्टा “दश र्षव ” बने्न शब्द याक्षखएको छ।भूर 
लनमभार्रीको लनमभ २७ को उऩलनमभ ३ को खण्ड ग भा यहेको जनशक्षि बने्न शव्द 
ऩलछ उऩलनमभ १ को खण्ड च फभोक्षजभका बने्न शव्दहरु थवऩएका छन।् 

८. भूर लनमभार्रीको लनमभ २८ भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभ २८ को उऩलनमभ 
२ क भा “ऩाॉच र्षव” बने्न शब्दको सट्टा “दश र्षव” बने्न शब्द याक्षखएको छ। 

९. भूर लनमभार्रीको लनमभ २९भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभ २९ को उऩलनमभ 
७ ऩलछ देहामको उऩलनमभ ७क थवऩएको छ। 

  ७क. लनभावण कामवभा सॊमिु उऩक्र भ ज्र्ाइन्ट बेञ्चय र्ाट कामव सम्ऩन्न गने गयी 
र्ोरऩत्र प्रवक्रमाभा सभारे्श बई ठेक्का प्राप्त गयेको अर्स्थाभा सॊमिु उऩक्रभका सफै 
सदस्मरे दावमत्र् फहन गयी सम्झौता अनसाय लनभावण कामव सम्ऩन्न गनुव ऩनेछ। त्मस्तो 
कामवको क्षजम्भेर्ायी सॊमिु उऩक्रभका कुनै एक स दस्म र्ा सीलभत सदस्म र्ा अन्म 
कसैराई हस्तान्तयण गनव ऩाइने छैन। 

1०. भूर लनमभार्रीको लनमभ ३७ भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभा ३७ को (१) 
उऩलनमभ १ भा यहेका एक अयर् बने्न शव्दहरुको सट्टा दईु अयर् बने्न शव्दहरु 
याक्षखएका छन ्। 

    (२) उऩलनमभ ६को सट्टा देहामको उऩलनमभ ६ याक्षखएको छ । 



(६) उऩलनमभ ४ फभोक्षजभ प्रावर्लधक प्रस्तार्को भूलमाङ्कन गदाव मोग्मताको आधायभा 
असपर हनुे र्ोरऩत्रदाताको आलथवक प्रस्तार् सम्फक्षन्धत फोरऩत्रदाताराई वपताव गनुव 
ऩनेछ। 

  तय वर्द्यलुतम खरयद प्रणारीद्वाया फोरऩत्र ऩेश गने फोरऩत्रदाताको आलथवक प्रस्तार् 
वपताव हनुे छैन। 

1१. भूर लनमभार्रीको लनमभ ३८ भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभ ३८ को सट्टा 
देहामको लनमभ ३८ याक्षखएको छ ।  

    ३८. स्र्देशी फोरऩत्रदाताराई प्राथलभकता ददने : ( १) अन्तयाविमस्तयको फोरऩत्रभा 
एकर रुऩभा र्ा स्र्देशी पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीसॉग सॊमिु उऩक्रभ गयी सहबागी हनुे 
स्र्देशी पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीराई प्राथलभकता डोभेविक वप्रपयेन्स ददनऩुनेछ। 

(२) उऩलनमभ १ फभोक्षजभ प्राथलभकता ददॉदा सफै बन्दा कभ कफरु गने वर्देशी पभव , 
सॊस्था र्ा कम्ऩनीरे कफोर गयेको फोर अॊक यकभको ऩाॉच प्रलतशतसम्भ र्ढी फोर 
अॊक बएको स्र्देशी पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीको प्रस्तार्राई स्र्ीकृत गनव सवकनेछ। 

1२. भूर लनमभार्रीको लनमभ ४४ भा सॊशोधन : भूर लनमभार्रीको लनमभ ३६को 
उऩलनमभ १ भा यहेको भूलमाङ्कन कामव शरुु गयेको बने्न शव्दहरुको सट्टा प्रस्तार् 
खोरेको बने्न शव्दहरु याक्षखएका छन ्। 

1३. भूर लनमभार्रीको लन मभ ४८ भा सॊशोधन : भूर लनमभार्रीको लनमभ ४८ को 
उऩलनमभ २ को खण्ड च को सट्टा देहामको खण्ड च याक्षखएको छ। 

(च) ऐन, मस लनमभार्री य स्याण्डडव वर्लडङ्ग डकुभेण्टको वर्ऩयीत नहनुे गयी 
नगयऩालरकारे आर्श्मक ठानेका अन्म कागजात। 

1४. भूर लनमभार्रीको लनमभ ५३ भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभ ५३ को खण्ड 
ञ को सट्टा देहामको खण्ड ञ याक्षखएको छ । 

(ञ) ऐन, मस लनमभार्री य स्याण्डडव वर्लडङ्ग डकुभेण्टको वर्ऩयीत नहनुे गयी 
नगयऩालरकारे आर्श्मक ठानेका अन्म कागजात । 

1५. भूर लनमभार्रीको लनमभ ५४ भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभ ५४को खण्ड ट 
को सट्टा देहामको खण्ड ट याक्षखएको छ। 

(ट) ऐन, मस लनमभार्री य स्याण्डडव वर्लडङ्ग डकुभेण्टको वर्ऩयीत नहनुे गयी 
नगयऩालरकारे आर्श्मक ठानेका अन्म कागजात। 

1६. भूर लनमभार्रीको लनमभ ५८ भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभ ५८क को खण्ड 
झ को सट्टा देहामको खण्ड झ याक्षखएको छ ।  

(झ) ऐन फभोक्षजभ कारोसूचीभा ऩयेको व्मक्षि , पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीको सञ्चारनरे 
आफ्नो ऩूणव र्ा आॊक्षशक स्र्ालभत्र् कामभ यहने गयी खोरेको नमाॉ पभव , कम्ऩनी र्ा 
सॊस्था र्ा लनज आपैं  र्ा लनज सभेतको नाभभा बैयहेको अको पभव, कम्ऩनी र्ा सॊस्थारे 
फोरऩत्र ऩेश गनव नसक्ने कुया ।  



1७. भूर लनमभार्रीको लनमभ ६१ भा सॊशोधन: (१) भूर लनमभार्रीको लनमभ ६१को 
उऩलनमभ १ भा यहेका र्ाक्षणज्म फैंकरे बने्न शब्दहरुको सट्टा र्ाक्षणज्म र्ैंक र्ा वर्क्षिम 
सॊस्थारे बने्न शव्दहरु याक्षखएका छन।् 

(२) उऩलनमभ ५ ऩलछ देहामको उऩलनमभ ५क थऩ गरयएको छ । 

५क. नगयऩालरकारे र्ोरऩत्रको भान्म हनुे अर्लध फढाउन ुऩने कायणको वर्श्लषेण गयी 
ऩषु्ट्याइ हनुे ऩमावप्त आधाय बएभा भात्र उऩलनमभ ५फभोक्षजभ फोरऩत्रको भान्महनुे 
अर्लध फढाउन ऩत्र ऩठाउन ुऩने छ। र्ोरऩत्रको भान्म हनुे अर्लध र्ढाउन ुऩने त्मस्तो 
आधाय य कायण वर्ना सभमभानै फोरऩत्र भूलमाङ्कनको सम्फन्धभा सभमभा नै  लनणवम 
नगयेको कायणफाट र्ोरऩत्रको भान्म हनुे अर्लध र्ढाउॉदा त्मसफाट हालन नोक्सानी हनु 
गएभा सोको क्षजम्भेर्ायी त्मस्तो काभभा सॊरग्न कभवचायी य भूलमाङॊकन सलभलतका 
ऩदालधकायी सभेतको हनुेछ। 

(३) उऩलनमभ ६ ऩलछ देहामको उऩलनमभा ६क थवऩएको छ 

६क. उऩलनमभ ६ फभोक्षजभ र्ोरऩत्रको भा न्म हनुे अर्लध र्ढाउने फोरऩत्रदातारे 
र्ोरऩत्र सम्फन्धी कागजातभा उक्षलरक्षखत प्रार्धानको प्रलतकूर हनुे गयी कुनै ऩलन थऩ 
शतव उलरेख गनव सक्ने छैन। 

1८. भूर लनमभार्रीको लनमभ ६७भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभ ६७को उऩलनमभ 
३ को सट्टा देहामको उऩलनमभ ३ याक्षखएको छ।  

(३) नगयऩालरकारे नै सॊशोधन गयेको कायणफाट दताव बइसकेको र्ोरऩत्र सॊशोधन 
गनुवऩने अर्स्थाभा फाहेक उऩलनमभ २ फभोक्षजभको लनरे्दन एक ऩटक बन्दा र्ढी ददन 
ऩाइने छैन । 

१९. भूर लनमभार्रीको लनमभ ७४ भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभ ७४ को (१) 
उऩलनमभ २ भा यहेका त्मसयी न्मून कर्ोर अॊक उलरे ख गयेको बने्न शव्दहरु ऩलछ 
र्ा उऩलनमभ १ को खण्ड ग फभोक्षजभको बने्न शब्दहरु थवऩएका छन।् 

(२) उऩलनमभ ४ ऩलछ देहामका उऩलनमभ ४क ४ख ४ग ४घ ४ङ ४ङ१ ४च ४ छ  
थवऩएका छन ्।  

४क. भूलमाङ्कन सलभलतरे ऐनको दपा २५ फभोक्षजभ फोरऩत्र भूलमाङॊकन गदाव र्ोरऩत्र 
सम्फन्धी कागजातभा उलरेख बए फभोक्षजभ नगयऩालरकाभा प्रमोगभा यहेको 
फोरऩत्रदाताको आलथवक तथा प्रावर्लधक ऺभता नगयऩालरकाराई आर्श्मक ऩने 
हदसम्भ त्मस्तो फोरऩत्रदाताको आलथवक तथा प्रावर्लधक ऺभता थऩ कामवको रालग 
गणना हनुे छैन। 

४ख. उऩलनमभ ४क को प्रमोजनका रालग नगयऩालरकाभा प्रमोगभा यहे को 
फोरऩत्रदाताको आलथवक तथा प्रावर्लधक ऺभता भध्मे नगयऩालरकाराई आर्श्मक ऩने 
हदसम्भको वर्र्यण लरई र्ोरऩत्रदातारे र्ोरऩत्र सम्फन्धी कागजात साथ ऩेश गनुव 
ऩनेछ। 



४ग. फोरऩत्रदातारे आपूरे गयेको अलधकतभ कायोर्ाय बएका कुनै तीन आलथवक 
र्षवको लनभावण कामवको र्ावषवक कायो र्ाय यकभको  औसत र्ावषवक कायोर्ाय टनव ओबय 
यकभको र्ढीभा सात गणुारे हनु आउने यकभ सम्भको भात्र फोरऩत्र लरन सक्ने 
कुयाराई र्ोरऩत्रदाताको मोग्मता य भूलमाङ्कनको आधायको रुऩभा लरन ुऩनेछ। 

४घ. उऩलनमभ ४ ग फभोक्षजभ र्ावषवक कायोर्ाय यकभको सात गणुारे हनु आउने 
यकभ गणना गदाव  फोरऩत्रदाताको चार ुठेक्काको रालग र्ावषवक दावमत्र् यकभ घटाएय 
भात्र मवकन गनुव ऩनेछ। 

४ङ. मस लनमभको प्रमोजनको रालग फोरऩत्रदातारे आलथवक तथा प्रावर्लधक ऺभता 
सम्फन्धभा स्र्मॊ घोषणा गयी फोरऩत्र सम्फन्धी कागजात साथ वर्र्यण ऩेश गनुव 
ऩनेछ। मसयी ऩेश बएको वर्र्यण झु ट्ठा ठहयेभा लनजरे ऩेश गयेको फोरऩत्रराई 
भूलमाङ्कन प्रकृमाफाट हटाई प्रचलरत कानून फभोक्षजभ कायफाही गरयनेछ।  

४ङ१.उऩलनमभ ४ङ फभोक्षजभ फोरऩत्रदातारे आलथवक ऺभता सम्फन्धभा स्र्मॊ घोषणा 
गयी कागजात तथा वर्र्यण ऩेश गदाव लनजको आलथवक ऺभतासॉग सम्फक्षन्धत 
नगदप्रर्ाहको व्मर् स्था गनव सक्ने तयर सम्ऩक्षि कजाव सवुर्धा य अन्म वर्क्षिम स्रोत 
सभेत खरुाउन ुऩनेछ। 

४च. मस लनमभको प्रमोजनको रालग फोरऩत्रदाताको ऩलछलरो आलथवक र्षवको 
र्ासरातभा खदु दावमत्र्बन्दा सम्ऩक्षि र्ढी बएको हनु ुऩनेछ। 

४छ उऩलनमभ ४क ४ख ४ग ४घ ४ङ ४ङ१ ४ चभा जनुसकैु कुया रेक्षख एको 
बएताऩलन मो लनमभ प्रायम्ब हनु ुअक्षघ भूलमाङ्कन प्रकृमाभा यहेका फोरऩत्रको हकभा मो 
लनमभा प्रायम्ब हनु ुअक्षघ कामभ यहेको व्मर्स्था फभोक्षजभ हनुेछ। 

(3) भूर लनमभार्री ७४ ऩलछ देहामको ७४क थवऩएको छ- 
७४क. भूलमाङ्कन सम्फन्धी वर्शेष व्मर्स्था:  

(१) भूलमाङ्कन सलभलतरे प्र स्तार् भूलमाङ्कन गदाव  एकर र्ा सॊमिु उऩक्रभभा प्रस्तार् 
ऩेश गने कुनै फोरऩत्रदाता ,लसरफन्दी दयबाउऩत्रदाता ,प्रस्तार्दाता,ऩयाभशवदाता,सेर्ा 
प्रदामक आऩूलतवकताव लनभावण व्मर्सामी र्ा अन्म भ्रिाचायको कसूयभा भदु्दा दामय बए 
नबएको सम्फन्धभा मवकन गयी त्मस्तो भु द्दा दामय बएको देक्षखएभा नगयऩालरकारे 
नेऩार सयकाय सभऺ रेक्षख ऩठाउन ुऩनेछ। 

(२) उऩलनमभ १ फभोक्षजभ रेखी आएभा नेऩार सयकायरे त्मस्तो फोरऩत्रदाता , 

लसरफन्दी दयबाउऩत्रदाता, प्रस्तार्दाता, ऩयाभशवदाता, सेर्ा प्रदामक, आऩूलतवकताव, लनभावण 
व्मर्सामी र्ा अन्म व्मक्षि , पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीका सञ्चारकरे एकर र्ा सॊमिु 
उऩक्रभफाट ऩेश गयेको प्रस्तार्राई भूलमाङ्कन गयी सक्न ुऩने अर्लधलबत्र भूलमाङ्कन 
प्रवक्रमाभा सभारे्श नगने लनदेशन ददन सक्नेछ। 

(३) उऩलनमभ २ फभोक्षजभ लनदेशन बई आएभा भूलमाङ्कन सलभलतरे त्मस्तो प्रस्तार्राई 
भूलमाङ्कन प्रवक्रमाफाट हटाई फाॉकी प्रस्तार् भूलमाङ्कन गनुव ऩनेछ। 



२०. भूर लनमभार्री लनमभ ११३भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभ ११३को उऩलनमभ 
१ भा यहेका 0.१५ शनु्म दशभरफ एक ऩाचॉ प्रलतशतरे बने्न शव्दहरुको सट्टा एक 
प्रलतशतरे बने्न शव्दहरु याक्षखएका छन।् 

2१. भूर लनमभार्रीको लनमभ ११९भा सॊशोधन : भूर लनमभार्रीको लनमभ ११९ऩलछ 
देहामको लनमभ ११९क थवऩएको छ । 

११९क. सम्झौता गनव के्रलडट राईनको सवुर्धाको वर्र्यण ऩेश गनुव ऩने- दईु कयोड 
रुऩैमाबन्दा फढीको लनभावण कामवसॉग सम्फक्षन्धत खरयद सम्झौता गदाव स्र्ीकृत बएको 
फोरऩत्रदातारे सार्वक्षजन खरयद अ नगुभन कामावरमको लनधावयण गयेको ढाॉचाभा के्रलडट 
राईनको सवुर्धा प्राप्त बएको वर्र्यण ऩेश गनुव ऩनेछ। 

२२. भूर लनमभार्रीको लनमभ 78 भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभ 78को खण्ड च 
ऩलछ देहामका खण्ड च१ य च२ थवऩएका छन । 

च१ ऩयाभशवदाताको भु् म जनशक्षिको रुऩभा प्रस्तावर्त ऩयाभशवदाता सम्झौता ऩिात 
काभ गनव नसक्ने गयी वर्याभी बएको दघुवटनाभा ऩयेको र्ा भतृ्म ुबएको र्ा अन्म 
भनालसफ कायणरे त्मस्तो कामव गनव नसक्ने बएकोभा फाहेक अन्म अर्स्थाभा त्मस्तो 
भु् म जनशक्षिको रुऩभा प्रस्तावर्त व्मक्षिराई ऩरयर्तवन गनव नसक्ने कुया  

च२ कुनै ऩया भशवदाता भु् म जनशक्षिको हैलसमतरे सम्झौता फभोक्षजभ ऩूणवकारीन 
रुऩभा सॊरग्न यहेको अर्स्थाभा सम्झौता फभोक्षजभ ऩूणवकारीन रुऩभा सॊरग्न यहेको 
अर्स्थाभा सम्झौता फभोक्षजभ कामव सम्ऩन्न नबएसम्भ सो सम्झौता फभोक्षजभको 
कामवतालरकाभा दोहोयो ऩने गयी सोही व्मक्षिको व्मक्षिगत वर् र्यण अन्म ऩयाभशव सेर्ा 
खरयद प्रवक्रमाभा प्रमोग गनव नलभलने कुया 
२३. भूर लनमभार्रीको लनमभ ९२भा सॊशोधन : भूर लनमभार्रीको लनमभ ९२को 
सट्टा देहामको लनमभ ९२ याक्षखएको छ । 

९२ सोझै र्ातावफाट खरयद गनव सक्न:े (१) नगयऩालरकाराई उऩमोगी य आर्श्मक ऩने 
तालरभ, गोष्ठी य सेलभना य जस्ता वर्षमभा भात्र सेर्ा लरन ुऩयेभा ऩाॉच राख 
रुऩैमाॉसम्भको ऩयाभशव सेर्ाभा नगयऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकायीरे य सो 
बन्दा र्ीस राख रुऩैमाॉसम्भको हकभा एक तह भालथको अलधकायीको स्र्ीकृलत लरई 
ऐनको दपा ३७ को प्रलतकूर नहनुे गयी सोझै र्ातावफाट खरयद गयेन सवकनेछ। 

(२) उऩलनमभ १ फभोक्षजभको कामवको रालग एक तह भालथको अलधकायीको स्र्ीकृलत 
लरई फीस राख रुऩैमाॉसम्भको ऩयाभशव सेर्ा खरयद गनुव ऩने अर्स्थाभा कम्तीभा 
तीनर्टा प्रस्तार् प्राप्त गयी सफैबन्दा उऩमोगी य कभ भूलम प्रस्तार् गनेसॉग गणुस्तय य 
भूलमराई सभेत एकीन गनव सोझै र्ाताव गयी खरयद गनुव ऩनेछ। 

२४. भूर लनमभार्रीको लनमभ ९४भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभ ९४को उऩलनमभ 
२ ऩलछ देहामको २क थऩ गरयएको छ। 



(१ख) उऩलनमभ १ य २ भा जनुसकैु कुया रेक्षखएको बएता ऩलन एक आलथवक र्षवभा 
एकै ऩटक र्ा ऩटक- ऩटक गयी सो उऩलनमभहरुभा उक्षलरक्षखत सीभाबन्दा र्ढी 
यकभको एउटै व्मक्षि पभव कम्ऩनी र्ा सॊस्थाफाट सोझै खरयद गनव सवकने छैन। 

२५. भूर लनमभार्रीको लनमभ १०४भा सॊशोधन : भूर लनमभार्रीको लनमभ १०४को 
उऩलनमभ ४को खण्ड ग को सट्टा देहामको खण्ड ग याक्षखएको छ । 

(ग)  क्षजलरा सभन्र्म सलभलतरे तोकेको प्रावर्लधक-सदस्म 

२५. भूर लनमभार्रीको लनमभ १०७भा सॊशोधन : भूर लनमभार्रीको लनमभ १०७को 
उऩलनमभ १ को सट्टा देहामको उऩलनमभ १ याक्षखएको छ । 

(१) मस लनमभार्रीभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेक्षखएको बए ताऩलन एक कयोड 
रुऩैमाॉसम्भ रागत अनभुान बएको लनभावण कामव र्ा सो सम्फन्धी सेर्ा सोही स्थानभा 
फसोफास गने र्ालसन्दा य त्मस्तो सेर्ा उऩबोग गने सभदुाम भात्र यहेको उऩबोिा 
सलभलत र्ा राबग्राही सभदुामफाट गायउन र्ा प्राप्त गनव सवकनेछ। 

(२) उऩलनमभ ५को सट्टा देहामको उऩलनमभ ५ याक्षखएको छ । 

(५)उऩलनमभ ३ फभोक्षजभ खरयद सम्झौता बएऩलछ नगयऩालरकारे त्मस्तो सलभलत र्ा 
सभदुामराई सम्झौता यकभको फढीभा र्ीस प्रलतशत यकभसम्भको अलग्रभ रुऩभा ऩेश्की 
ददन सक्नेछ। त्मसयी ददएको ऩेश्कीको अक्षन्तभ वकस्ता बिुानी गनुव अक्षघ पछ्यौट 
गयी सक्न ुऩनेछ। 

२६.भूर लनमभार्रीको लनमभ १०९भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभा १०९को  

(१) उऩलनमभ २भा यहेका उऩलनमभ १ फभोक्षजभको काभ गयाउनको रालग  बने्न 
शब्दहरुको सट्टा दश राख रुऩैँमासम्भको काभ गयाउनको रालग बने्न शब्दहरु 
याक्षखएका छन।् 

(२) उऩलनमभ ७ ऩलछ देहामको उऩलनमभ ८ थऩ गरयएको छ । 

८. मस लनमभभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेक्षखएको बए ताऩलन दशराख रुऩैँमा बन्दा 
फढी रागत अनभुान बएको काभ गयाउनको रालग लनमभ ७९फभोक्षजभ खरुा रुऩभा 
आशमऩत्र भाग गयी ऩयाभशव सेर्ा खरयदको प्रवक्रमा अर्रम्फन गनुव ऩनेछ। 

२७. भूर लनमभार्रीको लनमभ १११भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभ १११का सट्टा 
देहामको लनमभ १११ याक्षखएको छ । 

    (१११) यकभको हद: (१) ऐनको दपा ४७को उऩदपा ८को प्रमोजनको रालग साठी 
राख रु ऩैमाॉ बन्दा कभ यकभको खरयद कायफाहीको सम्फन्धभा ऩनुयार्रोक सलभलत 
सभऺ लनरे्दन ददन सवकने छैन। 

(२) उऩलनमभ १ भा जनुसकैु कुया रेक्षखएको बए ताऩलन ऩूर्वमोग्मता र्ा प्रावर्लधक 
प्रस्तार् जस्ता भूलम नखलुने प्रकृलतका फोरऩत्र र्ा प्रस्तार्को भूलमाङ्कन उऩय 
ऩनुयार्रोकन सलभलत सभऺ लनरे्दन ददन सवकनेछ। 



२८. भूर लनमभार्रीको लनमभ ११४भा सॊशोधन : भूर लनमभार्रीको लनमभ ११४को 
उऩलनमभ १ भा यहेका 0.15 शनु्म दयभरफ एक ऩाॉच बने्न शव्दहरुको सट्टा 0.1 
शनु्म दशभरर् एक बने्न शव्दहरु याक्षखएका छन।् 

२९. भूर लनमभार्रीको लनमभ १२१भा सॊशोधन : भूर लनमभार्रीको लनमभ १२१ को 
उऩलनमभ ५ ऩलछ देहामको उऩलनमभ ६ थवऩएको छ । 

(६) मस लनमभभा उक्षलरक्षखत प्रार्धानको प्रलतकूर हनुे गयी फीभाको शतवभा ऩरयर्तवन 
गनव स्र्ीकृलत ददएको कायणरे हालन नोक्सानी हनु ऩगुभेा त्मसको क्षजम्भेर्ायी प्रभखु 
प्रशासकीम अलधकृतको हनुेछ। 

३०. भूर लन मभार्रीको लनमभ १२६भा सॊशोधन : भूर लनमभार्रीको लनमभ १२६को 
उऩलनमभ ३ ऩलछ देहामको उऩलनमभ ४ थवऩएको छ । 

(४) मस लनमभभा जनुसकैु कुया रेक्षखएको बए ताऩलन लनभावण गरयएको सॊयचनाको 
उदे्दश्म अनरुुऩ सञ्चारन गनव उऩमिु छ बने्न कुया सॊयचनाको उऩमिुताको ऩयीऺण 
गयी प्रभाणीत नबएसम्भ त्मस्तो कुनै ऩलन कामव स्र्ीकाय गनुव हुॉदैन । 

३१. भूर लनमभार्रीको लनमभ १२९ भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभ १२९को 
(१) उऩलनमभ १ भा लनभावण व्मर्सामी ऩलछ उऩबोिा सलभलत बने्न शब्द थऩ गरयएको 
छ बने सात ददन बने्न शब्दहरुको सट्टा एक्काइस ददन बने्न शब्दहरु याक्षखएका छन।् 

उऩलनमभ १ ऩलछ देहामको उऩलनमभ १क थऩ गरयएको छ । 

(१क) उऩलनमभ १ भा जनुसकैु कुया रेक्षखएको बएताऩलन मो उऩलनमभ प्रायम्ब हनु ु
अक्षघ प्रचलरत काननु फभोक्षजभ बएका खरयद सम्झौताको हकभा सम्फक्षन्धत लनभावण 
व्मर्सामी, आऩूतीकताव, सेर्ा प्रदामक र्ा ऩयाभशवदातारे २०७७ असाय भसान्तसम्भ 
म्माद थऩको रालग लनरे्दन ददन ुऩनेछ। 

(२) उऩलनमभ १ र्ा १क फभोक्षजभ लनरे्दन प्राप्त बएऩलछ सम्फक्षन्धत अलधकाय प्राप्त 
अलधकायीरे सो सम्फन्धभा आर्श्मक जाॉचफझु गनव र्ा गयाउन सक्नेछ । त्मसयी 
जाॉचफझु गदाव र्ा गयाउॉदा लनजरे देहामका कुया लफचाय गनुवऩनेछ ।  

(क) सम्फक्षन्धत लनभावण व्मर्सामी , आऩूलतवकताव, सेर्ा प्रदामक र्ा ऩयाभशवदातारे खयीद 
सम्झौता फभोक्षजभको काभ सभम भै सम्ऩन्न गनव बयभग्दयु प्रमास गयेको लथमो र्ा 
लथएन,  

(ख) नगयऩालरकारे लनभावण व्मर्सामी, आऩूलतवकताव, सेर्ा प्रदामक र्ा ऩयाभशवदाता राई 
सम्झौता फभोक्षजभ उऩरब्ध गयाउन ुऩने कुया उऩरब्ध गयाएको लथमो र्ा लथएन ।  

(ग) ऐनको दपा ६७क, फभोक्षजभ कागतजात क्षझकाएको कायणफाट काभभा वढराई 
बएको हो र्ा होइन, य  

(घ) काफफुावहयको ऩरयक्षस्थलतको कायणफाट काभभा वढराई बएको हो र्ा होइन ।  
(३) उऩलनमभ १ फभोक्षजभ म्माद थऩका रालग प्राप्त लनरे्दनको हकभा  उऩलनमभ २ 
फभोक्षजभ जाॉचफझु गदाव लनरे्दनभा म्माद थऩ गनवको रालग खरुाइएको कायण खरयद 
सम्झौता फभोक्षजभ भनालसफ देक्षखएभा सो को कायण खरुाई शरुु सम्झौता अर्लधको 



ऩन्र प्रलतशतसम्भको अर्लधसम्भको म्माद थऩ गनुवऩने बएभा फोरऩत्र स्र्ीकृत गने 
अलधकायीरे य सो बन्दा फढी ऩच्ची स प्रलतशत अर्लधसम्भको म्माद थऩ गनुवऩने बएभा 
कामवऩालरकारे थऩ गनव सक्नेछ ।  

उऩलनमभ ३ ऩलछ देहामको उऩलनमभ ४,५,६,७,८,९,१०,११, १२ थऩ गरयएको छ ।  

(४) उऩलनमभ ३ भा उक्षलरक्षखत अर्लधबन्दा फढी अर्लधको म्माद थऩ गनुवऩने भनालसफ 
कायण बएभा कामवऩालरकारे थऩ गनव सक्नेछ ।  

(५) उऩलनमभ ३ य ४ फभोक्षजभको म्माद थऩ सम्फन्धी लनणवम सम्झौता अर्लधलबतै्र 
गरयसक्न ुऩनेछ ।  

(6) उऩलनमभ १क फभोक्षजभ म्माद थऩको रालग लनरे्दन ऩयेका सम्झौ ताको हकभा 
प्रावर्लधक प्रलतरे्दन सभेतका आधायभा कामव प्रगलत य फाॉकी कामवको वर्श्लषेण गयी 
म्माद थऩ गदाव सम्झौता फभोक्षजभ कामव सम्ऩन्न हनु सक्ने देक्षखएभा नगयऩालरकाराई 
आलथवक व्मम बाय नऩने गयी कामवऩालरकारे फढीभा एक फषवको रालग म्माद थऩ गनव 
सक्नेछ । मसयी म्माद थऩ गरयएको अर्लधलबत्र सभेत सम्झौता फभोक्षजभ काभ सम्ऩन्न 
नगनेको हकभा कामवसम्ऩादन जभानत तथा अन्म कुनै जभानत र्ा धयौटी याखेको बए 
सो सभेत जपत गरयनेछ य त्मसयी काभ सम्ऩन्न नबएको कायणफाट हनु गएको हानी 
नोक्सानी सभेत प्रचलरत कानून फभोक्षजभ असरु उऩय गयी लनजराई कारो सूचीभा 
याखी प्रचलरत कानून फभोक्षजभ कायर्ाही गरयनेछ ।  

(७) मस लनमभार्रीभा अन्मन्त्र जनुसकैु कुया रेक्षखएको बए ताऩलन उऩलनमभ ट 
फभोक्षजभ म्माद थऩ गदाव ऩूर्व लनधावरयत ऺलतऩूलतव लरइने छैन।  

तय मसयी थवऩएको म्मादलबत्र सभेत सम्झौता फभोक्षजभको काभ सम्ऩन्न नबएभा म्माद 
थऩ हनु ुबन्दा ऩवहरे देक्षख नै रागू हनुे गयी ऩूर्व लनधावरयत ऺलतऩूलतव लरइनेछ।  

(८) उऩलनमभ ४ फभोक्षजभ थवऩएको अर्लधभा सभेत वर्शेष ऩरयक्षस्थलत र्ा अन्म 
भनालसफ कायणरे सम्झौता फभोक्षजभको काभ सम्ऩन्न हनु नसकेभा य त्मस्तो काभ 
सम्ऩन्न हनु नसकेभा य त्मस्तो काभ सम्ऩन्न हनुे सलुन क्षितता देक्षखएभा नगयऩालरकाराई 
थऩ आलथवक बाय नऩने गयी कामवऩालरकारे आर्श्मक म्माद थऩ गनव सक्नेछ ।  

(९) लनभावण व्मर्सामी , आऩूलतवकताव, सेर्ा प्रदामक र्ा ऩयाभशवदाताको राऩयर्ाही र्ा 
लनजकै कायणरे कायणरे सभमभा काभ सम्ऩन्न हनु नसकी उऩलनमभ ६ र्ा ८ 
फभोक्षजभ म्माद थऩ गनुव ऩने अर्स्थाभा म्माद थऩको लनणवम बएको लभलतदेक्षख सो 
सम्झौता फभोक्षजभको काभ सम्ऩन्न नगयेसम्भ त्मस्तो लनभावण व्मर्सामी, आऩूलतवकताव, सेर्ा 
प्रदामक र्ा ऩयाभशवदाता नमाॉ खरयद कामवभा सहबागी हनुे छैन ।  
(१०) उऩलनमभ ९ को प्रमोजनका रालग नगयऩालरकारे त्मसयी म्माद थऩ गरयएको 
व्महोया सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमभा रेखी ऩठाउन ुऩनेछ य सार्वजलनक 
खरयद अनगुभन कामावरमरे त्मस्तो लनभावण व्मर्सामी , आऩूलतवकताव, सेर्ा प्रदामक र्ा 
ऩयाभशवदाताराई नमाॉ खरयद कामवभा सहबागी हनु योक रगाएको सूचना प्रकाशन गनुव 
ऩनेछ ।  



(११) उसअक्षघ सा र्वजलनक खरयद लनमभार्री २०६४ फभोक्षजभ बएका खरयद 
सम्झौताको म्माद थऩ सम्फक्षन्ध कायर्ाही मसै लनमभार्री फभोक्षजभ हनुेछ ।  

(१२) उऩलनमभ ३, ४, ६ र्ा ८ फभोक्षजभ म्माद थऩ नबएभा सो सम्झौता अन्त्म गनुव 
ऩनेछ ।  

32. भूर लनमभार्रीको लनमभ १३२भा सॊशोधन : भूर लनमभार्रीको लनमभ १३२को 
उऩलनमभ ४ को प्रलतर्न्धात्भक र्ाक्माॊशभा यहेको तय बने्न शव्द ऩलछ लनभावण कामव 
फाहेक खरयदको कुनै खास प्रकृलतको कायणरे बने्न शव्दहरु थवऩएका छन।् 

33. भूर लनमभार्रीको लनमभ १३४भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभा १३४को (१) 
उऩलनमभ (१) ऩलछ देहामका उऩलनमभ १क य १ख थवऩएका छन ्।  

(१क)खरयद सम्झौता फभोक्षजभ लनभावण कामव सम्ऩन्न बइसकेऩलछ सम्झौता फभोक्षजभ 
लनभावण कामवको त्रवुट सच्माउने दावमत्र्को अर्लध सभाप्त नहुॉदै कुनै त्रवुट देक्षखएभा 
सार्वजलनक लनकामरे सोको एवकन गयी सभमभा नै दार्ी गनुव ऩनेछ।मस्तो दार्ी गदाव 
सम्फक्षन्धत सार्वजलनक लनका मरे प्रत्मेक भवहनाको कामव प्रगलत देक्षखने गयी अलबरेख 
तमाय गयी सम्फक्षन्धत अलधकायीफाट प्रभाणलत गयाई याख्न ुऩनेछ। 

(१ख) सार्वजलनक लनकामरे उऩलनमभ १क फभोक्षजभको अलबरेखको जानकायी 
सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमराई गयाउन ुऩनेछ य त्मस्तो अलबरेख सार्वजलनक 
खरयद अनगुभ न कामावरमको वर्द्यलुतम खरयद प्रणारी रे्फसाइट र्ा अन्म उऩमिु 
भाध्मभफाट सभेत सार्वजलनक गनुव ऩनेछ। 

(२) उऩलनमभ २ ऩलछ देहामको उऩलनमभ २क थवऩएको छ 

(२क) उऩलनमभ २ फभोक्षजभ कामव सम्ऩन्न प्रलतरे्दन तमाय गदाव उऩलनमभ १क 
फभोक्षजभको अलबरेख सभेत सॊरग्न गनुव ऩनेछ। 

34.  भूर लनमभार्रीको लनमभ १४८ भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभ १४८को 
(१)  उऩलनमभ १ य २को सट्टा देहामका उऩलनमभ १ य २ याक्षखएका छन ्। 

(१) नगयऩालरकारे खरयद सम्झौता गयेको तीन ददनलबत्र देहामको रागत अनभुान 
बएको खरयदको सम्फन्धभा सम्झौताकतावको नाभ ठेगाना सम्झौता फभोक्षजभको का मव 
उदे्दश्म यकभ अर्लध रगामत अन्म आर्श्मक वर्र्यण सवहतको सूचना सार्वजलनक 
खरयद अनगुभन कामावरमको वर्द्यतुीम खरयद प्रणारीभा याख्न ुऩनेछ। 

  क. फीस राख रुऩैमाॉ बन्दा र्वढको अन्म सेर्ा य भारसाभान 

   ख. फीस राख रुऩैमाॉ बन्दा र्ढीको ऩयाभशव सेर्ा 
   ग. दईु कयोड रुऩैमाॉ बन्दा फढीको सार्वजलनक लनभावण। 

(२) उऩलनमभ १ फभोक्षजभको वर्र्यण नगयऩालरकाको रे्फसाइटभा सभेत याखी क्षजलरा 
सभन्र्म सलभलत क्षजलरा प्रशासन कामावरम प्रदेश रेखा लनमन्त्रक कामावरम क्षजलरा 
कोष तथा रेखा लनमन्त्रक कामावरमको सूचना ऩाटीभा सभेत टाॉस गने व्मर्स्था 
लभराउन ुऩनेछ। 

(२)  उऩलनमभ २ ऩलछ देहामको उऩलनमभ २क थवऩएको छ 



(२क) उऩलनमभ २ फभोक्षजभको सूचना लनभावणस्थरभा सभेत सफैरे हेनव य देख्न सवकने 
गयी सूचना ऩाटी फनाई याख्न ुऩनेछ। 

35. भूर लनमभार्रीको लनमभ १५२ भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभ १५२ को 
सट्टा देहामको उऩलनमभ थवऩएको छ। 

   १५२. कारो सूचीभा याख्ने : ( १) नगयऩालरकारे ऐनको दपा ६३ फभोक्षजभ कुनै 
फोरऩत्रदाता, प्रस्तार्दाता, ऩयाभशवदाता, सेर्ाप्रदामक, आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी र्ा 
अन्म व्मक्षि , पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीराई कारो सूचीभा याख्न ुऩयेभा त्मससम्फन्धी 
वर्स्ततृ वर्र्यण य कायण खु राई सम्फद्ध कागजातसवहत सार्वजलनक खरयद अनगुभन 
कामावरमराई रेखी ऩठाउन ुऩनेछ । 

(२) उऩलनमभ १ फभोक्षजभरेखी आएऩलछ सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमरे 
त्मस्तो वर्र्यण , कायण य कागजातराई वर्चाय गदाव त्मस्तो फोरऩत्रदाता , प्रस्तार्दाता 
ऩयाभशवदाता, सेर्ाप्रदामक, आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी र्ा अन्म व्मक्षि, पभव, सॊस्था र्ा 
कम्ऩनीराई तत्कार सार्वजलनक खरयदभा तीन र्षवसम्भ बाग लरनफाट योक रगाउन 
सक्नेछ। 

(३) सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमको उऩलनमभ २ फभोक्षजभ योक रगाउने 
लनणवम गयेभा त्मस्तो लनणवम बएको सात ददनलबत्र सोको सूचना सम्फक्षन्ध त  
फोरऩत्रदाता, प्रस्तार्दाता, ऩयाभशवदाता, सेर्ाप्रदामक, आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी र्ा 
अन्म व्मक्षि, पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीराई ददई सार्वजलनक रुऩभा सूचना प्रकाशन गनुव 
ऩनेछ। 

(४) उऩलनमभ १ फभोक्षजभ रेखी आएऩलछ उऩलनमभ ३ फभोक्षजभ खरयद कायार्ाहीभा 
तत्कार योक र गाउन ुऩने अर्स्थाभा फाहेक सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमरे 
सम्फक्षन्धत फोरऩत्रदाता , प्रस्तार्दाता, ऩयाभशवदाता, सेर्ाप्रदामक, आऩूलतवकताव, लनभावण 
व्मर्सामी र्ा अन्म व्मक्षि , पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीराई त्मसयी प्राप्त वर्र्यण कायण य 
कागजातको प्रलतलरवऩ सॊरग्न गयी कारो सूचीभा याख्न ुनऩने आधायहरु बए त्मस्ता 
आधाय य स्ऩविकयण ऩेस गनव तीस ददनको अर्लधको लरक्षखत सूचना लनजको कामावरम 
र्ा घयभा ऩठाउन ुऩने छ। 

(४क) उऩलनमभ ४ फभोक्षजभको लरक्षखत सूचना लनजको कामावरम र्ा  घयभा ऩठाउॉदा 
लनज पेरा नऩयेभा सो सम्फन्धभा याविमस्तयको सभाचा यऩत्रभा कम्तीभा दईु ऩटक 
सार्वजलनक सूचना प्रकाशन गनुव ऩनेछ य त्मसयी सूचना प्रकाशन बएकोभा त्मस्तो 
सूचना यीतऩूर्वक ददएको भालननेछ। 

(५) उऩलनमभ ४ फभोक्षजभ सूचना प्राप्त गयेऩलछ सम्फक्षन्धत फोरऩत्रदाता , प्रस्तार्दाता, 
ऩयाभशवदाता, सेर्ाप्रदामक, आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी र्ा अन्म व्मक्षि, पभव, सॊस्था र्ा 
कम्ऩनीरे आपूराई कारो सूचीभा याख्न ुनऩने कुनै कायण य आधाय बए सो खरुाई 
सम्फद्ध कागजात सवहत आफ्नो स्ऩविकयण सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरम 
सभऺ ऩेश गनुव ऩनेछ। 



(६) उऩलनमभ ५ फभोक्षजभ स्ऩविकयण ऩेश गदाव सम्फक्षन्धत  फोरऩत्रदाता, प्रस्तार्दाता, 
ऩयाभशवदाता, सेर्ाप्रदामक, आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी र्ा अन्म व्मक्षि, पभव, सॊस्था र्ा 
कम्ऩनीरे लनज य नगयऩालरकाराई सॉगै याखी सॊमिु  सनुरु्ाइ गयी ददन सार्वजलनक 
खरयद अनगुभन कामावरम सभऺ अनयुोध गनव सक्नेछ। 

(७) उऩलनमभ ६ फभोक्षजभ  सनुरु्ाइको रालग अनयुोध बएकोभा य सार्वजलनक खरयद 
अनगुभन कामावरमरे त्मसयी  सनुरु्ाई गनव उक्षचत ठानेभा नगयऩालरका य फोरऩत्रदाता , 

प्रस्तार्दाता, ऩयाभशवदाता, सेर्ाप्रदामक आऩूलतवकताव , लनभावण व्मर्सामी य अन्म व्मक्षि , 

पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीराई त्मस्तो सनुरु्ाइ हनुे  सभम य स्थानफाये लरक्षखत सूचना 
ऩठाउन ु ऩनेछ। 

(८) उऩलनमभ ७ फभोक्षजभको सूचना प्राप्त गने सार्वजलनक लनकाम य फोरऩत्रदाता य  
प्रस्तार्दाता लसरफन्दी दयबाउऩत्रदाता ऩयाभशवदाता सेर्ाप्रदामक आऩूलतवकताव लनभावण 
व्मर्सामी र्ा अन्म व्मक्षि पभव सॊस्था र्ा कम्ऩनी सोही उऩ लनमभभा तोवकएको 
अर्लधलबत्र सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमभा उऩक्षस्थत हनु ुऩनेछ। 

(९) उऩलनमभ ८ फभोक्षजभको अर्लधभा दरैु् ऩऺ उऩक्षस्थत बएभा सार्वजलनक खरयद 
अनगुभन कामावरमरे दरैु् ऩऺराई आ-आफ्ना लरक्षखत र्ा भौक्षखक स्ऩविकयण य बनाइ 
याख्न ेभौका ददन ुऩनेछ। 

तय कुनै ऩऺ उऩक्षस्थत नबएको कायणफाट भात्र सनुरु्ाई योवकने छैन। 

(१०)उऩलनमभ ९ फभोक्षजभ सनुरु्ाई बएकोभा सो सनुरु्ाइ उऩयसभेत वर्चाय गयी य 
सनुरु्ाई नबएकोभा नगयऩालरका य सम्फक्षन्धत र्ोरऩत्रदाता , प्रस्तार्दाता,  ऩयाभशवदाता, 
सेर्ाप्रदामक, आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी र्ा अन्म व्मक्षि , पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीरे 
ऩेश गयेको कागजातको आधायभा सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमरे लनजराई 
कारो सूचीभा याख्न ेर्ा नयाख्न ेलनणवम गनुवऩनेछ। 

(११)सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमरे उऩलनमभ १० फभोक्षजभ लनणवम गदाव 
कारोसूचीभा याख्न ेलनणवम गयेभा सोको जानकायी नगयऩालर का य र्ोरऩत्रदाता , 

प्रस्तार्दाता, ऩयाभशवदाता, सेर्ाप्रदामक, आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी र्ा अन्म व्मक्षि , 

पभव, सॊस्था र्ा कम्ऩनीराई लरक्षखत रुऩभा ददई याविमस्तयको सभाचायऩत्रभा प्रकाशन 
गनुवऩनेछ। 

(१२) उऩलनमभ ११ फभोक्षजभ लनणवम गदाव सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमरे 
कारोसूचीभा नयाख्न ेलनणवम गयेभा उऩलनमभ २ फभोक्षजभ योक रगाइएको यहेछ बने 
त्मस्तो योक स्र्त हट्नेछ य सोको व्महोया सो कामावरमरे सार्वजलनक रुऩभा प्रकाशन 
गनुव ऩनेछ। 

(१३) उऩलनमभ १० फभोक्षजभ लनणवम गदाव उऩलनमभ २ फभोक्षजभ योक रगाइएको 
फोरऩत्रदाता प्रस्तार्दा ता ऩयाभशवदाता सेर्ाप्रदामक आऩूलतवकताव लनभावण व्मर्सामी र्ा 
अन्म व्मक्षि पभव सॊस्था र्ा कम्ऩनीराई कारो सूचीभा याख्न ेलनणवम बएभा लनजराई 



कारो सूचीभा याख्न ेसभम गणना गदाव त्मसयी योक रगाइएको सभमदेक्षख गणाना गनुव 
ऩनेछ। 

(१४) सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमरे मस लनमभार्री फभोक्षजभ कारो सूचीभा  
याख्न ेकायर्ाही सो सम्फन्धी अनयुोध प्राप्त बएको लभलतरे ६ भवहनालबत्र गयी सक्न ु
ऩनेछ। 

(१५) मो लनमभार्री प्रायम्ब हनु ुअक्षघ नगयऩालरकारे कुनै र्ोरऩत्रदाता , प्रस्तार्दाता, 
लसरफन्दी दयबाउऩत्रदाता, ऩयाभशवदाता, सेर्ाप्रदामक, आऩूलतवकताव, लनभावण व्मर्सामी र्ा 
अन्म व्मक्षि, पभव  सॊस्था र्ा कम्ऩनीराई कारो सूचीभा याखेको र्ा याख्न ेलनणवम गयेको 
बएभा नगयऩालरकारे सो कुयाको जानकायी सार्वजलनक खरयद अनगुभन कामावरमराई 
ऩठाउन ुऩनेछ। 

3६. भूर लनमभार्रीको लनमभ १५६भा सॊशोधन : भूर  लनमभार्रीको लनमभ १५६को 
उऩलनमभ २ क्षझवकएको छ। 

3७.भूर लनमभार्रीको लनमभ १५८भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभ १५८को  

(१) उऩलनमभ १को सट्टा देहामको उऩलनमभ १ याक्षखएको छ । 

   (१) नगयऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रबयी र्ा कुनै बागभा छुटै्ट रागू हनुे गयी  लनभावण 
साभाग्री य ढुर्ानीको दययेट  भेक्षशन तथा उऩकयणको  बाडा य काभदायको ज्मारा 
लनक्षित गनव देहामका सदस्महरु यहेको एक दययेट लनधावयण सलभलत यहनेछ । 

  (क) नगयप्रभखु       - अध्मऺ 

  (ख) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत     - सदस्म 

  (ग) प्रभखु/प्रलतलनलध कोष तथा रेखा लनमन्त्रक कामावरम   -सदस्म 

  (घ) प्रभखु /प्रलतलनलध शहयी वर्कास कामावरम    -सदस्म 

  (ङ) कामावऩालरकारे तोकेको कामवऩालरका सदस्म   - सदस्म 

  (च) प्रलतलनलध क्षजलरा सभन्र्म सलभलत    - सदस्म 

  (छ) प्रलतलनलध स्थानीम तहका नेऩार लनभावण व्मर्सामी भहासॊघ  -सदस्म 

(ज) प्रलतलनलध स्थालनम तहका उद्योग र्ाक्षणज्म सॊघ   - सदस्म 

  (झ) प्रभखु प्रावर्लधक शाखा     - सदस्म   

(२) उऩलनमभ २ भा यहेको बाद्र १५ बने्न र्ाक्माॊशको सट्टा असाय भसान्त बने्न शब्द 
याक्षखएको छ  

3८. भूर लनमभार्रीको लनमभ १५९ भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभ १५९ ऩलछ 
देहामको लनमभ १५९क थऩ गरयएको छ 

१५९क सूचीकृत व्मक्षिराई प्राथलभकता दद ने-सम्फक्षन्धत लनभावण व्मर्सामीरे लनभावण 
कामवको रालग प्रचलरत कानून फभोक्षजभ योजगाय सेर्ा केन्द्रभा सूचीकृत बएका 
व्मक्षिहरुराई प्राथलभकता ददन ुऩनेछ। 

३९. भूर लनमभार्रीको लनमभ १०७ भा सॊशोधन: भूर लनमभार्रीको लनमभ १०७ को 
उऩलनमभ १९ को  



(१) खण्ड झ भा नगयऩालरकाको खाताभा बने्न शव्दहरुको सट्टा उऩबोिा सलभलतको 
खाताभा बने्न शब्दहरु याक्षखएको छ। 

(२) अनसूुची १३,१४ य १५ थऩ गरयएको छ ।  

(३) खण्ड ङ को अनसूुची ११ को सट्टा अनसूुची १२ याक्षखएको छ। 

(४) खण्ड ध को अनसूुची १२ को सट्टा अनसूुची  १३ याक्षखएको छ। 

(५) खण्ड न को अनसूुची १५ को सट्टा अनसूुची १४ याक्षखएको छ। 

(ट)  खण्ड ण, थ, द, प, फ, म, र, र्, श, ष, स, ह, ऺ, त्र क्षझवकएको छ। 

4०.खायेजी: भूर लनमभार्रीको लनमभ ६३ खायेज गरयएको छ ।  

 

 


