
 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवा 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड:- ०२               सखं्या:- ०५            लिलि:- २०७६/०४/६ 

भाग-२ 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका गाउँकाययपालिकाको कायायिय स्याफु्रुववी ी  

रसवुाको सचूना 
गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको सावयजलनक खररद(पलििो स ंोधन)लनयिाविी, २०७६ 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको सावयजलनक खररद लनयिाविी, २०७५ िाई सं ोधन 

गनय वाञ्छनीय भएकोिी, 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७४ को उपदफा (२) िी ददएको 

अलधकार प्रयोग गरी गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवािी दीिायका लनयििरु बनाएको छ । 

१.  सलंिप्त नाि र प्रारम्भ :- (१) यी लनयििरुको नाि “गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको 

सावयजलनक खररद(पलििो   सं ोधन) लनयिाविी, २०७६” रिीको छ । 

(२) यो लनयिाविी िुरुन्ि प्रारम्भ हुनीछ । 

२.  गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको सावयजलनक खररद लनयिाविी, २०७५ को लनयि २ िा 

स ंोधन:- गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको सावयजलनक खररद लनयिाविी, २०७५(यस पलछ 

“िूि लनयिाविी” भलनएको) को –  

 (१) लनयि २ को खण्ड (ग) को सट्टा दीिायको खण्ड (ग) राखिएको छ:- 
             (ग) “अिानि” भन्नािी गाउँपालिका आफैिी गने कुनै पलन लनिायण कायय 

िथा आय संकिनको कायय सम्झनु पछय। 

 (२) लनयि २ को (ट) को सट्टा दीिायको (ट) रालखएको छ:-  

  (ट) “कायायिय” भन्नािी गोसाईकुण्ड गाउँकाययपालिकाको कायायिय सम्झनु 

पछय । 

 (३) लनयि २ को खण्ड (ढ )पलछ दीिायको खण्ड (ढक) थप गररएको छ:- 

(ढक) “गाउँपालिका” भन्नािी गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवा सम्झनु पछय । 

सो  ब्दिी गोसाईकुण्ड गाउँकाययपालिकाको कायायिय सिीििाई जनाउनी 

छ । 
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३.  ििू लनयिाविीको लनयि ३क थप:- ििू लनयिाविीको लनयि ३ पलछ दीिायको  

लनयि (३क) थलपएको छ:- 

३क.  प्याकी लजङ िथा सििू लवभजन सम्बन्धी व्यवस्था:- (१) कायायियिी खररद काययको 

प्याकी लजङ गदाय लनयि ८ को उपलनयि (२) को खण्ड (ग) बिोलजि खररद गुरुयोजनािा 

उल्िीलखि प्याकी ज संख्या भए सोको प्रलिकूि नहुनी गरी गनुय पनेछ। 

 (२) कायायियिी खररदिाई बढी सुलवधाजनक सिूििा लवभाजन गने वा 

प्याकी जिा सिावी  गने गरी ियारी गदाय  अलधकिि प्रलिस्पधाय हुनी गरी गनुय पनेछ । 

 (३) प्याकी ज बनाउँदा प्रलिस्पधायिाई संकुलचि र सीलिि गनेगरी ूूिाूूिा 

प्याकी ज बनाई बोिपत्र आब्िान गनुय हुदनै। 

 (४) गाउँपालिकाको लनिायण कायय गदाय एउटै प्रकृलिको काि भएिापलन प्रत्यीक 

वडाको फरक फरक स्थान अनुसार फरक फरक  प्याकी ज बनाई काि गनुय पनेछ । 

 (५) सडक, पदिागय, भवन, िाि िथा कुण्ड, भ्यूटावर, खानीपानी, ससंचाई, 

खीििैदान, बसपाकय , की बुिकार, िटबन्ध, गुम्बा लनिायण िथा बस्िी लवकास जस्िा 

आयोजनािरुको लवस्िृि पररयोजना प्रलिवीदन ियार गनय पराि य सीवा लिनु पने भए 

लभन्दा भन्द ैस्थानिा गनुय पने छुट्टा छटै्ट कािको िालग स्थान अनुसार छुट्टा छुटै्ट प्याकी ज 

बनाई पराि य सीवा खररद गनुय पनेछ । 

 (६) सडक, पदिागय, िाि िथा कुण्ड, भ्यूटावर, खानीपानी, ससंचाई, खीििैदान, 

बसपाकय , की बुिकार, बस्िी लवकास, िटबन्धको लनिायण, ढंुगा लगट्टी बािुवा, िाटो वा 

िाटो लिलसएको बािुवा उत्खनन्, संकिन िथा लवदि लविरण गने जस्िा फरकफरक 

काययको प्रारलम्भक वािावरणीय परीिण िथा वािावरणीय प्रभाव िलू्यांकनको कायय 

पराि य सीवाबाट गराउनु पने भए फरक फरक स्थानिा गनुय पने छुट्टाछटै्ट कािको िालग 

स्थान अनुसार यथासम्भव छुट्टाछुटै्ट प्याकी ज बनाई पराि य सीवा खररद गनुय पनेछ। 

 (७) गाउँपालिकाको सिग्र लवकासको गुरुयोजना, आवलधक योजना, पययटन 

लवकास िथा कृलि लवकास जस्िा िीत्रगि लवकासका गुरुयोजना ियार गने काययको िालग 

पराि य सीवा लिनु गनुय पने भए त्यस्िा छुट्टा छुटै्ट काययको िालग छुट्टा छुटै्ट प्याकी ज बनाई 

पराि य सीवा खररद गनुयपनेछ । 

४.  ििू लनयिाविीको लनयि ५ िा स ंोधन:- िूि लनयिाविीको लनयि ५ को 

उपलनयि (१) को सट्टा दीिायको उपलनयि (१) रालखएको छ:- 

 (१) िािसिान खररद गनुय अलि खररद इकाईिी  ाखा/वडा कायायिय/ स्वास््य 

चौकी/ लवद्यािय/ अन्य पदालधकारी िथा लनकायबाट खररद िाग प्राप्त गरी सो िाग 

अलधकार प्राप्त अलधकारीबाट स्वीकृि गराउनु पनेछ । 

५.  ििू लनयिाविीको लनयि ७ िा स ंोधन:- िूि लनयिाविीको लनयि ७ को 

उपलनयि (३) को सट्टा दीिायको उपलनयि (३) रालखएको छ :- 

 (३) गाउँपालिकािी लनिायणस्थिको व्यवस्था नभई, लनिायणस्थिबाट िटाउनु पने 

रुख, लवरुवा िगायिका िटाउनी संरचना िटाउनी सुलनलिििा नभई, िुआब्जा वा 
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िलिपूर्िय लविरण गनुयपनेिा सोको िालग बजीटको सुलनलिििा नगरी िथा प्रचलिि कानून 

बिोलजि गनुय पने वािावरणीय अध्ययनको प्रलिवीदन स्वीकृि नगराई सडक लनिायण 

काययको बोिपत्र आव्िान गनुय हुदनै । 

 िर जनिाको जीवन यापनसँग सम्बलन्धि कृलिउपजको ढुवानी गनुय पने, 

लबरािीको िालग एम्बुिीन्स सीवा वस्िीस्िरसम्ि प-ुयाउनु पने, ट्याक खोलिसकीको 

सडकको िियि िथा स्िरोन्निी गनुय पने भएिा वािावरणीय अध्ययन प्रलिवीदन स्वीकृि 

नभएपलन बोिपत्र आव्िान गरी सडक लनिायण गनय सदकनीछ । िर यसरी गररनी सडक 

लनिायणको कायय वािावरणिा प्रलिकुि प्रभाव नपने गरी  िात्र गनुय पनेछ । 

६. ििू लनयिाविीको लनयि ११ िा स ंोधन:- िूि लनयिाविीको लनयि ११को 

उपलनयि (४) को प्रलिबन्धात्िक वाकयां को “दररीट उपिब्ध नभएिा” भन्नी  ब्दिरु 

पलछ “रसुवा लजल्िाको लजल्िा दररीट सलिलििी िोकी को दररीट वा” भन्नी  ब्दिरु थलपएका 

छन् । 

७.  ििू लनयिाविीको लनयि १२ िा स ंोधन:- ििू लनयिाविीको लनयि १२ को 

उपलनयि (२) को खण्ड (ि) पलछ दीिायको उपलनयि (िक) थलपएको छ :- 

(िक) रसुवा लजल्िा लभत्र वा रसुवा लजल्िा बालिरका कलम्ििा िीन दीलख 

अलधक्ति छ वटा सम्ि व्यलक्त वा फिय वा कम्पनी वा आपूर्ियकिाय वा उत्पादकिी 

उपिब्ध गराएको दरभाउ पत्रको औसि दररीट । 

८.  ििू लनयिाविीको लनयि १३ िा स ंोधन:- ििू लनयिाविीको लनयि १३ को 

उपलनयि (३) को  खण्ड (ग) पलछ दीिायको खण्ड (गक)  र खण्ड (गख) थलपएका छन् :- 

 (गक) रसुवा लजल्िाको लजल्िा दररीट सलिलििी िोकी को दररीटको आधारिा 

ियार भएको िागि वा, 

(गख) रसुवा लजल्िा लभत्र वा रसुवा लजल्िा बालिरका कलम्ििा िीन दीलख 

अलधक्ति छ वटा सम्ि पराि यदािािी उपिब्ध गराएको िागिको औसि 

िागि। 

९.  ििू लनयिाविीको लनयि १४ िा स ंोधन:- ििू लनयिाविीको लनयि १४ को 

उपलनयि (३)  पलछ दीिायको उपलनयि (३क) थलपएका छ :- 

 (३क) उपलनयि (२) बिोलजिको सलिलिबाट भाडाको िागि अनुिान ियार 

भैसकीको रिीनछ भनी रसवुा लजल्िाको लजल्िा दररीट सलिलििी लनधायरण गरीको दररीटिाई 

आधार िान्न ुपनेछ । 

१०.  ििू लनयिाविीको लनयि २७ िा स ंोधन:- ििू लनयिाविीको लनयि २७ को 

उपलनयि (४)  िा रिीका “बहुििी भवन वा सडकिागय” भन्नी  ब्दिरु लझदकएका छन् । 

११.  ििू लनयिाविीको लनयि २८ िा स ंोधन:- ििू लनयिाविीको लनयि २८ को 

उपलनयि (२) को खण्ड (क) िा रिीका “पाँच” भन्नी  ब्दको सट्टा “िीन”  भन्नी  ब्द 

रालखएको छ । 
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१२.  ििू लनयिाविीको लनयि २९ िा स ंोधन:- ििू लनयिाविीको लनयि २९ को 

उपलनयि (७)  पलछ दीिायको उपलनयि (७क) थलपएको छ :- 

 (७क) लनिायण काययको सयंुक्त उपिि(ज्वाइन्ट भीन्चर)बाट कायय सम्पन्न गने गरी 

बोिपत्र प्रदियािा सिावी  भई ीूक्का प्राप्त गरीको अवस्थािा संयकु्त उपििका सब ै

सदस्यिी दालयत्व बिन गरी सम्झौिा अनुसार लनिायण कायय सम्पन्न गनुय  पनेछ । त्यस्िो 

काययको लजम्वीवारी संयकु्त उपििको कुनै एक सदस्य वा सीलिि सदस्य वा अन्य कसैिाई 

िस्िान्िरण गनय पाईनी छैन । 

१३.  ििू लनयिाविीको लनयि ३७ िा स ंोधन:- ििू लनयिाविीको लनयि ३७ को 

उपलनयि (६)  पलछ दीिायको प्रलिबन्धात्िक वाकयां  थलपएको छ :- 

 िर लवद्युिीय खररद प्रणािीद्वारा बोिपत्र पी  गने बोिपत्रदािाको आर्थयक 

प्रस्िाव दफिाय हुनी छैन । 

१४.  ििू लनयिाविीिा लनयि (३७क) थप:-  ििू लनयिाविीको लनयि ३७ पलछ 

दीिायको लनयि ३७क थलपएको छ :- 

३७क.  स्वदी ी बोिपत्रदािािाई प्राथलिकिा ददन ु पन:े- (१) अन्िरायलिय स्िरको 

बोिपत्रिा एकि रुपिा वा स्वदी ी फिय, संस्था वा कम्पनीसँग संयकु्त उपिि गरी 

सिभागी हुनी स्वदी ी फिय, संस्था वा कम्पनीिाई प्राथलिकिा( डोिीलिक लप्रफरीन्स) ददनु 

पनेछ । 

 (२) उपलनयि (१) बिोलजिको प्राथलिकिा दददंा सबैभन्दा कि कबिु गने 

लवदी ी फिय, संस्था वा कम्पनीिी कबोि गरीको बोिअंक रकिको पाँच प्रलि िसम्ि बढी 

बोिअंक भएको स्वदी ी फिय, संस्था वा कम्पनीको प्रस्िाविाई स्वीकृि गनय सदकनीछ । 

१५.  ििू लनयिाविीको लनयि ५३ िा स ंोधन:- ििू लनयिाविीको लनयि ५३ को 

खण्ड (ञ)  को सट्टा दीिायको (ञ) रालखएको छ :- 

(ञ) ऐन, यस लनयिाविी र स्ट्याणडर लवलडङ डकुिीण्टको लवपररि नहुनी गरी 

कायायियिी आवश्यक ूानीका अन्य कागजाििरु । 

१६.  ििू लनयिाविीको लनयि ५४ िा स ंोधन:- ििू लनयिाविीको लनयि ५४ को 

उपलनयि (१) को खण्ड(ू) को सट्टा दीिायको खण्ड (ू) रालखएको छ:- 

(ू) ऐन, यस लनयिाविी र स्ट्याणडर लवलडङ डकुिीण्टको लवपररि नहुनी गरी 

कायायियिी आवश्यक ूानीका अन्य कागजाििरु । 

१७.  ििू लनयिाविीको लनयि ६१ िा स ंोधन:- िूि लनयिाविीको लनयि ६१ को- 

 (१) उपलनयि (१) को “वालणज्य बैंकिी” भन्नी  ब्दिरु पलछ “वा लवलिय संस्थािी” 

भन्नी  ब्दिरु थप गररएका   छन् । 

 (२) उपलनयि (५) पलछ दीिायको उपलनयि (५क) थलपएको छ:- 

 (५क) गाउँपालिकािी बोिपत्रको िान्य हुनी अवलध बढाउनु पने कारणको 

लवश्लीिण गरी पुष्ट्ट्याई हुनी प्रयाप्त आधार भएिा िात्र उपलनयि (५) बिोलजि बोिपत्रको 

िान्य हुनी अवलध बढाउन पत्र पूाउनु पनेछ । बोिपत्रको िान्य हुनी अवलध बढाउनु पने 
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त्यस्िो आधार र कारण लबना सियिा नै बोिपत्र िलू्याङ्कन नगरीको वा पी  भएको 

िूल्याङ्कनको सम्बन्धिा सियिा नै लनणयय नगरीको कारणबाट बोिपत्र िान्य हुनी अवलध 

बढाउँदा त्यसबाट िानी नोकसानी हुन गएिा सोको लजम्िीवारी त्यस्िो काििा सिंग्न 

कियचारी र िूल्याङ्कन सलिलिका पदालधकारी सिीिको हुनीछ । 

 (३) उपलनयि (६) पलछ दीिायको उपलनयि (छक) थलपएको छ:- 

 (छक) उपलनयि (छ) बिोलजि बोिपत्रको िान्य हुनी अवलध बढाउनी 

बोिपत्रदािािी बोिपत्र सम्बन्धी कागजाििा उलल्िलखि प्रावधानको प्रलिकूि हुनीगरी 

कुनैपलन थप  िय उल्िीख गनय सक्नी  छैन । 

१८.  ििू लनयिाविीको लनयि ६५ िा स ंोधन:- ििू लनयिाविीको लनयि ६५ को 

उपलनयि (१) र (२) को सट्टा दीिायका उपलनयि (१) र (२) रालखएका छन्:- 

 (१) गाउँपालिकािी पूवययोग्यिा सम्बन्धी कागजाि, बोिपत्र सम्बन्धी कागजाि, 

पराि य सीवाको प्रस्िाव लवदि र दिायको अलभिीख छुट्टा छटै्ट राख्नु पनेछ । 

 (२) बोिपत्रदािा वा प्रस्िावदािा आफैिी वा लनजको प्रलिलनलधिी पूवययोग्यिाको 

प्रस्िाव, बोिपत्र िथा पराि य सीवाको प्रस्िाव पी  गनय ल्याएिा बुलझलिई लनजिाई 

लिलि र सिय खुिीको भपायई ददन सदकनीछ । 

१९.  ििू लनयिाविीको लनयि ६८ िा स ंोधन:- ििू लनयिाविीको लनयि ६८ को 

उपलनयि (१) को सट्टा दीिायका उपलनयि (१) रालखएका छ:- 

 (१)  प्रिखु प्र ासकीय अलधकृििी दिाय भएको बोिपत्र वा प्रस्िाव लनयि १७ 

बिोलजिको खररद अलधकारीको संयोजकत्विा वा खररद अलधकारी कायायियिा 

उपलस्थि नभएको अवस्थािा प्रिुख प्र ासकीय अलधकृि वा लनजिी िोकी को अलधकृि 

स्िरको कियचारीको संयोजकत्विा बोिपत्र वा प्रस्िाव खोल्न कलम्ििा दईु जना सदस्य 

रिनी सलिलि गून गरी बोिपत्रदािा वा लनजको प्रलिलनलधको रोिवरिा पूवयलनधायररि 

सियिा बोिपत्र वा प्रस्िाव खोल्न िगाउनु पनेछ । 

२०.  ििू लनयिाविीको लनयि ७४ िा स ंोधन:- ििू लनयिाविीको लनयि ७४ को- 

 (१) उपलनयि (१) को खण्ड (क) को सट्टा दीिायको खण्ड(क) रालखएको छ:- 

(क) लनिायण काययको कायययोजना, काययसम्पादन िालिका र पररचािन सिय 

बोिपत्र सम्बन्धी कागजाििा उल्िीख भएको भए सो अनुसारको भए वा 

नभएको, 

 (२) उपलनयि (३)पलछ दीिायको प्रलिबन्धात्िक वाकयां िरु रालखएका छन्:- 

     िर उपलनयि (३) िा जुनसुकै कुरा िीलखएको भएिापलन दईु करोड रुपैयाँभन्दा 

कि िागि अनुिान भएको लनिायण काययको िालग बोिपत्रदािासँग लनजको कबोि 

अंकको आू प्रलि ििी हुनी रकि बराबरको थप काययसम्पादन जिानि लिई बोिपत्र 

स्वीकृि गने लसफाररस गनुय पने छैन ।  

२१.  ििू लनयिाविीको लनयि ७८ िा स ंोधन:- ििू लनयिाविीको लनयि ७८ को 

खण्ड (च) पलछ दीिायको खण्ड(च१) र (च२) थलपएका छन्:- 
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(च१) पराि यदािाको िुख्य जन लक्तको रुपिा प्रस्िालवि पराि यदािा 

सम्झौिा पिाि काि गनय नसक्नी  गरी लवरािी भएको, दिुयटनािा परीको वा िृत्यु 

भएको वा अन्य िनालसव कारणिी त्यस्िो कायय गनय नसक्नी  भएकोिा वािीक अन्य 

अवस्थािा त्यस्िो िुख्य जन लक्तको रुपिा प्रस्िालवि व्यलक्तिाई पररवियन गनय 

नसक्नी  कुरा, 

(च२) कुनै पराि यदािा िुख्य जन लक्तको िलैसयििी सम्झौिा बिोलजि 

पूणयकालिन रुपिा सिंग्न रिीको अवस्थािा सम्झौिा बिोलजि कायय सम्पन्न 

नभएसम्ि सो सम्झौिा बिोलजिको काययिालिकािा दोिोरो पने गरी सोिी 

व्यलक्तको व्यलक्तगि लववरण अन्य पराि य सीवा खररद प्रदियािा प्रयोग गनय 

नलिल्नी कुरा, 

२२.  ििू लनयिाविीको लनयि ८० िा स ंोधन:- ििू लनयिाविीको लनयि ८० को 

उपलनयि (१) को “लवद्युिीय सञ्चार िाध्यि िाफय ि पूाई” भन्नी  ब्दिरु पलछ “प्रलि 

प्याकी ज” भन्नी  ब्दिरु थलपएका छन् । 

२३.  ििू लनयिाविीको लनयि ८१ िा स ंोधन:- ििू लनयिाविीको लनयि ८१ को 

उपलनयि (१) र (२) को सट्टा दीिायको उपलनयि (१) र (२) रालखएका छन्:- 

 (१) बीस िाख रुपैयाँभन्दा कि रकिको प्याकीज भएको पराि य सीवा ऐनको 

दफा ६क बिोलजिको िौजुदा सूचीिा रिीका पराि यदािाबाट लिलखि रुपिा प्रालवलधक 

र आर्थयक प्रस्िाव िाग गरी खररद गनय सदकनीछ । 

 (२) उपलनयि (१) बिोलजि प्रस्िाव िाग गदाय सम्भव भएसम्ि छ वटा वा 

कम्िीिा िीनवटा पराि यदािािाई हुिाकबाट वा लवद्युिीय िाध्यिबाट वा अन्य उपयकु्त 

िाध्यिबाट प्रस्िाव सम्बन्धी कागजाि पूाई प्रालवलधक र आर्थयक छुट्टा छुटै्ट खाििा िाग 

गनुय पनेछ । 

२४.  ििू लनयिाविीिा  लनयि ८१क  थप:- िूि लनयिाविीको लनयि ८१ पलछ 

दीिायको लनयि ८१क  थलपएको छ:- 

८१क.  िौजदुा सचूीिा रिीका प्रस्िावदािाबाट दररीट िात्र िाग गरी पराि य सीवा 

खररद गनय सदकनी:- (१) पाँच िाख रुपैयाँ वा सो भन्दा कि रकिको प्याकी ज भएका 

पराि य सीवा ऐनको दफा ६क बिोलजिको िौजुदा सूचीिा रिीका कम्िीिा िीनवटा 

पराि यदािाबाट लिलखि रुपिा दरभाउपत्र िात्र िाग गरी खररद गनय   सदकनीछ ।  

 (२) उपलनयि (१) बिोलजिको दरभाउपत्र िाग गदाय लनयि ७८ बिोलजिको 

काययिीत्रगि  ियिरु सिीि ियार गरी पूाउनु पनेछ । 

(३) उपलनयि (१) बिोलजि प्राप्त दरभाउपत्रिरु िध्यी सबभैन्दा उपयोगी र कि दर पी  

गने पराि यदािाको दरभाउपत्र स्वीकृि गनुय पनेछ । 

२५.  ििू लनयिाविीको  लनयि ९० िा  स ंोधन:- िूि लनयिाविीको लनयि ९० को 

उपलनयि (७) पलछ दीिायका प्रलिबन्धात्िक वाकयां िरु  थलपएका छन्:- 
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 िर बीस िाख रुपैयाँ वा सो भन्दा कि रकिको प्याकी ज भएको पराि य सीवाको 

िालग पी ागि दालयत्व बीिा(प्रोफी सनि िायालवलिटी इन्सोरीन्स) पी  गनुय पने छैन ।  

२६. ििू लनयिाविीको लनयि ९२ िा स ंोधन:- ििू लनयिाविीको लनयि ९२ को 

सट्टा दीिायको लनयि ९२ रालखएको छ:- 

९२.  सोझ ैबािायबाट खररद गनय सक्नी :- (१) गाउँपालिकािाई  उपयोगी र आवश्यक पने 

िालिि, गोष्ठी र सीलिनार जस्िा लबियिा िात्र सीवा लिन परीिा पाँच िाख 

रुपयैाँसम्िको पराि य सीवािा प्रिुख प्र ासकीय अलधकृि आफैं िी र सो भन्दा िालथ बीस 

िाख रुपैयाँसम्िको िकिा एकिि िालथको अलधकारीको स्वीकृिी लिई ऐनको दफा ३७ 

को प्रलिकूि नहुनी गरी सोझै वािायबाट खररद गनय सदकनीछ । 

(२) उपलनयि (१) बिोलजिको काययको िालग एक िििालथको अलधकारीको स्वीकृिी 

लिई बीस िाख रुपैयाँसम्िको पराि य सीवा खररद गनुय पने अवस्थािा कलम्ििा िीनवटा 

प्रस्िाव प्राप्त गरी सबभैन्दा उपयोगी र कि िलू्य प्रस्िाव गनेसँग गुणस्िर र िूल्यिाई 

सिीि एकीन गरी सोझै वािाय गरी खररद गनुय पनेछ । 

२७.  ििू लनयिाविीको लनयि ९५ िा स ंोधन:- ििू लनयिाविीको लनयि ९५ को- 

 (१) उपलनयि (३) को सट्टा दीिायको उपलनयि (३) रालखएको छ:- 

 (३) उपलनयि (१) र (२) िा जुनसुकै कुरा िीलखएको भएिापलन एक  आर्थयक 

बियिा एकै पटक वा पटक पटक गरी एउटै व्यलक्त, फिय, कम्पनी वा संस्थाबाट सो 

उपलनयििरुिा उल्िीलखि सीिाभन्दा बढी रकिको सोझै खररद गनय सदकनी छैन । 

 (२) उपलनयि (१७) पलछ दीिायको उपलनयि (१७क), (१७ख), (१७ग) र 

(१७ि) थलपएक छन् :- 

 (१७क) स्थानीय वा रालिय लवपद्को सियिा लवपद ्व्यवस्थापनसँग सम्बलन्धि 

बीस िाख रुपैयाँसम्ि िागि भएको लनिायण कायय िथा पराि य सीवा वा अन्य सीवा खररद 

गनुय पने भएिा सोझै खररद गनय  सदकनीछ ।  

 (१७ ख) स्थानीय िथा रालिय लवपद्को प्रभावको कारण गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिकाको असंगरूि िीत्रिा काि गरी जीवन लनवायि गरररिीका श्रलिक वगयको 

रोजगारी गुिीिा िथा गाउँपालिकाको िीत्रिा बसोबास गरररिीका असिाय, अ क्त, 

लवपन्न िगायिका व्यलक्तिरुको आयस्रोि िटी भोकिारीको अवस्था लसजयना भई ित्काि 

राििको रुपिा खाद्यान्नको व्यवस्था गनुय पने भएिा वा लवपदको कारण लवलभन्न ज्ञाि 

अज्ञाि रोगको संििणिी ििािारीको रुप लिएिा वा लिनसक्नी  सम्भावना बढीिा वा 

अज्ञाि रोगको संििण बढी वा बढ्न सक्नी  सम्भावना भई सोको व्यवस्थापनका िालग 

ित्काि आवश्यक औिधी िथा स्वास््य सािग्री र उपकरणिरु खररद गरी उपिब्ध 

गराउनु पने भएिा वा त्यस्िो रोगको ििािारीको संििणबाट सुरलिि रिन रोगबाट 

संिलिि भएका वा हुन सक्नी  सम्भावना भएका व्यलक्तिरुिाई अिग्गै सुरलिि रुपिा 

राख्नको िालग आवश्यक सुरलिि आवास ियार गनयका िालग चालिनी आवश्यक सािग्री 

िथा िािसिानिरु ित्काि खररद गनुय पने भएिा वा लबपदबाट लसर्जयि पररलस्थलिका 
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कारण गोसाईकुण्ड गाउँपािाकािा रिी दीधयरोगको उपचार गराइरिीका लबरािीिरुिी 

सीवन गरररिीको औिलधको थप िात्रा लबरािी आफैिी जुटाउन असिज भै त्यस्िो औिधी 

गाउँपालिकािी नै खररद गरी लविरण गनुयपने अवस्था लसजयना भएिा जलिसुकै रकिको 

िािसािान, औिधी िथा औिधीजन्य सािाग्री भएपलन सोझै खररद गनय सदकनीछ ।  

 (१७ग) कायायियिाई आवश्यक पने लडजीि, पीट्रोि, िट्टीिीि, खाना पकाउनी 

ग्याँस िगायिका इन्धनको खररद गरी िौज्दाि राख्नु पने भएिा जलिसुकै रकिको 

भएपलन सोझै गनय सदकनीछ । 

 (१७ि) गाउँपालिकाबाट सम्पादन हुनी कािको िालग रालिय िथा स्थानीय 

स्िरका पलत्रकािा प्रका न गररनी बोिपत्र िथा प्रस्िाव िाग जस्िा  सूचना िथा छपाई 

सम्बन्धी खचय जलिसुकै रकिको भएपलन सोझै गनय सदकनीछ ।   

२८.  ििू लनयिाविीको लनयि १०५ िा स ंोधन:- ििू लनयिाविीको लनयि १०५ 

को- 

 (१) उपलनयि (१) को “प ुस्वास््य िथा कृलि प्रसार कायय” भन्नी  ब्दिरु पलछ 

“स्वास््य सीवाको कायय, ईलन्जलनयररङ सीवाका काययिरु” भन्नी  ब्दिरु थलपएका छन् । 

 (२) उपलनयि (३) को सट्टा दीिायको उपलनयि (३) रालखएको छ:-  

 (३) पाँच िाख रुपैयाँसम्ि सीवा  ुल्क िाग्नी सीवा वािाय गरी खररद गनय सदकनी छ 

। सो भन्दा बढी सीवा  ुल्क िाग्नी सीवाको िकिा स्थानीय वा रालिय स्िरका पलत्रकािा 

१५ ददनको सूचना प्रका न गरी दरखास्ि वा प्रस्िाव िाग गनय सदकनीछ । त्यस्िो सूचना 

सम्भव भएसम्ि गाउँपालिकाको वीभसाईडिा सिीि राख्न सदकनीछ । 

 (३) उपलनयि (४) को खण्ड (ि) र (ङ) को सट्टा दीिायको खण्ड (ि) र (ङ) 

रालखएका छन्:- 

(ि) दरखास्िदािा वा प्रस्िावदािािी दरखास्ि वा प्रस्िावसाथ पी  गनुय पने 

न्यूनिि कागजाि र लववरण,  

 (ङ) दरखास्ि वा प्रस्िाव दालखिा गनुय पने अलन्िि लिलि र स्थान, 

 (४) उपलनयि (५), (६) र (७) को सट्टा दीिायका उपलनयि (५), (६) र (७) 

रालखएका छन्:- 

 (५) गाउँपालिकािी म्यादलभत्र दरखास्ि वा प्रस्िाव पी  गने उम्िीदवारिरुको 

छनौटको िालग छनौट सलिलि गून गनुय पनेछ । छनौट सलिलििी अन्िरवािाय िात्र वा 

लिलखि परीिा िथा  अन्िरवािायद्वारा उपयुक्त उम्िीदवार छनौट गरी करार सम्झौिाको 

िालग कायायिय सिि लसफाररस गनुय पनेछ । 

 (६) छनौट सलिलििी गरीको लसफाररसको आधारिा गाउँपालिकािी सम्झौिा गरी 

आवश्यक जन लक्त सीवा करारिा लिनुपनेछ । 

 (७) उपलनयि (६) बिोलजि सम्झौिा गने व्यलक्तिी सीवा करार गनय नआएिा 

बैकलल्पक उम्िीदवारिाई सूचना गरी सम्झौिा गनुय पनेछ । 
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२९.  ििू लनयिाविीको लनयि १०७ िा स ंोधन:- ििू लनयिाविीको लनयि १०७ 

को- 

 (१) उपलनयि (१) को सट्टा दीिायका उपलनयि (१) र (१क) रालखएका छन् :- 

 (१) यस लनयिाविीिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िीलखएको भएिापलन एक करोड 

रुपैयाँसम्ि िागि अनुिान भएको लनिायण कायय वा सो सम्बन्धी सीवा सोिी स्थानिा 

बसोबास गने बालसन्दा र त्यसको सीवा उपभोग गने सिुदायिात्र रिीको उपभोक्ता सलिलि 

वा िाभग्रािी सिुदायबाट गराउन वा प्राप्त गनय सदकनीछ । 

 (१क) उपलनयि (१) िा उल्िीलखि एक करोड रुपैयाँसम्िको िागि अनुिानिा 

िूल्य अलभबृलिकर, कन्टीनजीन्सी रकि र जनसिभलगिाको अं  सिीिको रकि सिावी  

हुनीछ । 

 (२) उपलनयि (१४) को “कुनै रकि दरुुपयोग गरीको पाईएिा” भन्नी  ब्दिरु 

पलछ “वा गरीको काि भन्दा बढी रकि भकु्तानी दावी गरी भकु्तानी लिएिा” भन्नी  ब्दिरु 

थलपएका छन् । 

३०.  ििू लनयिाविीको लनयि १२१ िा स ंोधन:- ििू लनयिाविीको लनयि १२१ 

को- 

 (१) उपलनयि  (१) िा रिीको “द िाख” भन्नी  ब्दको सट्टा “बीसिाख” भन्नी 

 ब्द रालखएका छन् । 

 (२) उपलनयि (५) को सट्टा दीिायको उपलनयि (५) रालखएको छ:- 

 (५) बीस िाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकिको पराि य सीवा खररदिा पराि यदािािी 

सम्झौिा गरीको िीस ददनलभत्र सम्झौिाको कूि रकिको सबै दकलसिको जोलखि व्यिोने 

गरी गाउँपालिकािाई लन िय भुक्तानी हुनी पी ागि दालयत्व बीिा (प्रोफी सनि 

िायलवलिटी इन्सोरीन्स) गराउनु पनेछ । 

३१.  ििू लनयिाविीको लनयि १२४ िा स ंोधन:- िूि लनयिाविीको लनयि १२४ को 

उपलनयि (८) िा रिीका “पच्चीस िजार” भन्नी  ब्दिरुको सट्टा “एक िाख”  भन्नी  ब्दिरु 

रालखएका छन् । 

३२.  ििू लनयिाविीको लनयि १३८ िा स ंोधन:- िूि लनयिाविीको लनयि १३८ को 

उपलनयि  (४) को खण्ड (ि) िा रिीका “द िाख” भन्नी  ब्दको सट्टा “बीसिाख” भन्नी 

 ब्द रालखएका छन् । 

३३. ििू लनयिाविीको लनयि १४४क थप:- िूि लनयिाविीको लनयि १४४ पलछ 

दीिायको लनयि १४४क थलपएको छ:-  

१४४क.  लनलज जग्गा वा लिजिा लिएका जग्गा वा भाडाका जग्गाको िाटो वा ढुङ्गा, 

बािवुा र रोडा लिलसएको िाटो वा िाटो लिलसएको बािवुाको लबिी  लु्क सम्बन्धी 

व्यवस्था:-(१) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको िीत्रलभत्र रिीका लनलज जग्गा वा लिजिा 

लिएका जग्गा वा भाडावािा जग्गाका जग्गाधनी व्यलक्त, संस्था वा कम्पनीिी आफ्नो 

जग्गािा बाढी पलिरो जस्िा लवपदबाट थुलप्रएको वा अन्य िररकाबाट सकंिन भएको  
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िाटो वा ढुङ्गा, बािुवा र रोडा लिलसएको िाटो वा िाटो लिलसएको बािुवा जस्िा 

िािबस्िुको पररिाण सिीि िोकी लबिी गने अनुिलिका िालग गाउँपालिकािा लनवीदन 

ददएिा गाउँपालिकािी लनणयय गरी लबदि गनय प्रस्िाव गरीको कूि पररिाणको एकिुि 

बार्ियक लबिी  ुल्क लनधायरण गरी लनधायररि कूि रकि गाउँपालिकािी िोकी को खािािा 

जम्िा गनय िगाउनु पनेछ । 

 (२) उपलनयि (१) बिोलजिको लबिी  लु्क लनधायरण गदाय ३ नं प्रदी  सरकारको 

आर्थयक ऐनिी  उक्त िाटो वा िाटो लिलसएको िािबस्िुको लबदि  लु्कको सम्बन्धिा 

िोकी को दरिाई आधार िान्नु पनेछ । 

 (३) उपलनयि (१) बिोलजि गाउँपालिकािी िोकी को खािािा एकिुि लबदि 

 ुल्क जम्िा भएको बैंक भौचर गाउँपालिकािा प्राप्त भएपलछ गाउँपालिकािी आवश्यक 

 ियिरु िोकी सम्बलन्धि जग्गा धनीिाई त्यस्िो िािबस्िु लबदि गने अनुिलि ददनु पनेछ । 

३४.  ििू लनयिाविीको लनयि १५५ िा स ंोधन:- िूि लनयिाविीको लनयि १५५ को 

उपलनयि  (३) िा “द  िाख” भन्नी  ब्दको सट्टा “बीस िाख” भन्नी  ब्दिरु रालखएका 

छन् ।  

३५.  ििू लनयिाविीको लनयि १५७ िा स ंोधन:- ििू लनयिाविीको लनयि १५७ 

को- 

(१) उपलनयि  (१)  पलछ दीिायको प्रलिबन्धात्िक वाकयां िरु रालखएका छन्:-  

 िर िूल्याङ्कनको सियिा खररद इकाई प्रिखु कायायियिा उपलस्थि नभएको 

अवस्थािा प्रिुख प्र ासकीय अलधकृििी िोकी को कियचारीिी िलू्याङ्कन सलिलिको सलचव 

भई काि गनुय पनेछ । 

(२) उपलनयि (८) िा “अध्यि” भन्नी  ब्द पलछ “वा कायायिय प्रिखु” भन्नी  ब्दिरु 

रालखएका छन् । 

 

                                                                  आज्ञािी, 

                                                             दीवीिाि सापकोटा 

                                                                       प्रिखु प्र ासकीय अलधकृि 

 


