प्रदेश याजऩत्र
प्रदे श नॊ. ३ प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत

खण्ड ३) हे टौंडा, भकवानऩुय, असोज ०७ गते, २०७६ सार (अततरयक्ताङ्क १९

बाग २
प्रदे श सयकाय
प्रदे श नॊ . ३, हे टौंडा

भुख्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामायरमको
सूचना

प्रदे श नॊ. ३ को प्रदे श सयकायरे तर रेशखए फभोशजभको तनमभावरी
फनाएकोरे मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ।
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प्रदे श सावयजतनक खरयद (ऩहहरो सॊशोधन) तनमभावरी, 2076

प्रदे श सावयजतनक खरयद तनमभावरी, 2076 राई सॊ शोधन गनय वाञ्छनीम
बएकोरे,

सावयजतनक खरयद ऐन, 20६३ को दपा ७४ को उऩदपा (३)

रे ददएको अतधकाय प्रमोग गयी प्रदे श सयकायरे दे हामका तनमभहरु
फनाएको छ।
१.

सॊ शऺप्त

य

प्रायम्ब: (१) मी

तनमभहरुको

नाभ

"प्रदे श

सावयजतनक खरयद (ऩहहरो सॊ शोधन) तनमभावरी, 2076" यहेको
छ ।

२.

नाभ

(२) मो तनमभावरी तुरुन्त्त प्रायम्ब हुनेछ।

प्रदे श सावयजतनक खरयद तनमभावरी, २०७६ को तनमभ २ भा
सॊ शोधन: प्रदे श सावयजतनक खरयद तनमभावरी, 2076 (मस ऩतछ
"भूर तनमभावरी" बतनएको) को तनमभ २ को,-

(क) खण्ड (ङ) को सट्टा दे हामको खण्ड (ङ) याशखएको छ्"(ङ)

"हवबागीम

प्रभुख"

बन्नारे

प्रदे श

सयकाय

अन्त्तगयतको कुनै तनकामभा कामययत याजऩत्राॊहकत प्रथभ
श्रे णी वा अतधकृत एघायौँ तह वा सो सयहको अन्त्म
कामायरमको प्रभुखको रुऩभा काभ गने ऩदातधकायी
सम्झनु ऩछय।"

(ख) खण्ड (च) को सट्टा दे हामको खण्ड (च) याशखएको छ्-

"(च) "सशचव" बन्नारे भन्त्त्रारमको सशचव सम्झनु ऩछय
य सो शब्दरे प्रदे श सयकायको प्रभुख सशचवराई सभेत
जनाउॉ छ।"

३.

भूर तनमभावरीभा तनमभ ५९क. थऩ: भूर तनमभावरीको तनमभ
५९ ऩतछ दे हामको तनमभ ५९क. थहऩएको छ:2
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"५९क.

अवतध

थऩ

गने अतधकायी:

(१)

सावयजतनक

खरयद

तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १२० को उऩतनमभ (६) को
प्रततफन्त्धात्भक वाकमाॊशको प्रमोजनको रातग अवतध थऩ गने
अतधकायी भन्त्त्रारमको सशचव हुनेछ।

(२) खरयद सम्झौताको अवतध थऩ गने सम्फन्त्धी अन्त्म

व्मवस्था प्रचतरत कानून फभोशजभ हुनेछ।"
४.

भूर तनमभावरीको तनमभ ६१ भा सॊ शोधन: भूर तनमभावरीको
तनमभ ६१ को सट्टा दे हामको तनमभ ६१ याशखएको छ:-

"६१. ब ुक्तानी सम्फन्त्धी व्मवस्था: (१) तनभायण व्मवसामी वा
ऩयाभशयदातारे गये को काभभा खहटएका श्रतभकहरूको ऩारयश्रतभक

ब ुक्तानी गये को कुयाको तरशखत रुऩभा त्मस्ता तनभायण व्मवसामी वा
ऩयाभशयदातारे स्वघोषणा गनुय ऩनेछ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोशजभ

तनभायण

व्मवसामी

वा

ऩयाभशयदातारे गये को स्वघोषणा झुठ्ठा ठहये भा त्मस्ता तनभायण

व्मवसामी वा ऩयाभशयदाताराई प्रचतरत कानून फभोशजभ कावायही
हुनेछ।"
५.

भूर तनमभावरीको तनमभ ६५ भा सॊ शोधन: भूर तनमभावरीको
तनमभ ६५को सट्टा दे हामको तनमभ ६५ याशखएको छ:-

"६५. मसै तनमभावरी फभोशजभ हुने: मस तनमभावरीभा उल्रेख
गरयएका हवषमभा मसै तनमभावरी फभोशजभ य अन्त्म हवषमभा

सावयजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ तथा अन्त्म प्रचतरत कानून
फभोशजभ हुनेछ।"
६.

खाये जी: भूर तनमभावरीको तनमभ १२ खाये ज गरयएको छ।
3
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भशन्त्त्रऩरयषदफाट स्वीकृत तभतत् २०७६।०६।०७

आऻारे,

भधु सुदन फुरायकोटी

प्रदे श सयकायको सशचव
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आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडाभा भुदित।
भूल्म रु.५।-

