
 

1 

फिक्कल गाउँपाफलकको आन्तररक आय संकलन (ठेक्का बन्दोवस्त) सम्बन्धी काययफवफि, २०७९ 

गाउँ काययपालिकाबाट स्वीकृत लमलत : २०७९/०९/२७ 

 

प्रस्तावनााः  

नेपािको संलिधान, २०७२ को अनुसुची ८ बमोलजमको एकि अलधकार सुची तथा अुनसुची ९ बमोलजमको साझा अलधकार सुची 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ११ घ (१, २ र ६) िे लदएको अलधकार प्रयोग गरी यस गाउँपालिकाको आन्तररक 

आय संकिन कायय व्यिस्थस्थत रुपमा संचािन गनयको िालग सोही ऐनको दफा १०२ मा भएको व्यिस्था बमोलजम लफक्कि 

गाउँपालिकको आन्तररक आय संकिन (ठेक्का बन्दोिस्त) सम्बन्धी काययलिलध, २०७९ तजुयमा गरी लमलत २०७९/०९/२७ को 

गाउँकाययपालिका बैठकबाट स्वीकृत गरी िागु गररएको छ ॰ 

१.संफिप्त नाम र प्रारम्भाः  

(क) यस काययलिलधको नाम लफक्कि गाउँपालिकको आन्तररक आय संकिन (ठेक्का बन्दोिस्त) सम्बन्धी काययलिलध, २०७९ रहेको 

छ ॰ 

(ख) यो काययलिलध गाउँ काययपालिकाबाट स्वीकृत भएको लमलतदेस्थख िागु हुनेछ ॰ 

२. पररभाषााः  

लिषय प्रसंगिे अको अथय निागेमा यो काययलिलधमााः  

(क) "आन्तररक आय" भन्नािे प्रचलित ऐन, लनयमाििी र काययलिलध बमोलजम गाउँपालिकािे आफ्नो के्षत्र लभत्रका व्यिसायमा 

पँूलजगत िागानी, आलथयक कारोबार, के्षत्रगत एिं व्यापाररक महत्व र स्रोत साधन आलदका आधारमा गाउँपालिकाको सभाबाट 

स्वीकृत दर बमोलजम ठेक्का, अमानत िा अन्य कुनै तररकािे असुि गने कर, दसु्तर, सेिा शुल्क, लबक्री आलद आयिाई सम्झनुपछय  

॰ 

(ख) "ठेकेदार" भन्नािे गाउँपालिकाको लनलित अिलधको आय संकिन गनय सम्झौता गरेको फमय िा व्यस्थििाई सम्झनुपछय  ॰ 

(ग) "प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत" भन्नािे गाउँपालिकाको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा लनयुि कमयचारीिाई सम्झनुपछय  ॰ 

(घ) "कर अलधकृत" भन्नािे यो लनदेलशका बमोलजम कर अलधकृतको काम गने प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत िा लनजिे तोकेको 

गाउँपालिकामा काययरत कमयचारीिाई सम्झनुपछय  ॰ 

(ङ) "िडा" भन्नािे लफक्कि गाउँपालिकाको िडा सम्झनुपछय  ॰ 

(च) "कायायिय" भन्नािे लफक्कि गाउँपालिकाको कायायिय सम्झनुपछय  ॰ सो शब्दिे िडा कायायिय समेतिाई बुझाउँदछ ॰ 

(छ) "शाखा" भन्नािे लफक्कि गाउँपालिकाको राजश्व शाखा सम्झनुपछय  ॰ 

(ज) "व्यिसायी" भन्नािे व्यापार तथा व्यिसाय संचािन गने गरी गाउँपालिकामा व्यिसाय दताय गरेको व्यस्थि फमय संघिाई 

संस्थािाई सम्झनुपछय  ॰ 

(झ) "स्थानीय तह" भन्नािे लफक्कि गाउँपालिकािाई सम्झनुपछय  ॰ 

(ञ) "बोिपत्र" भन्नािे प्रकालशत सूचना बमोलजमको बोिपत्र एिं दरभाउ पत्रिाई समेत सम्झनुपछय  ॰ 

३. गाउँपाफलकाले आन्तररक आय संकलनको लाफग ठेक्का बन्दोबस्त गनय सके्ाः   

(१) स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को अधीनमा रही गाउँपालिकाको गाउँ सभािे लनणयय गरे अनुसारको करको दर, सेिा 

शुल्क दसु्तर तथा अन्य आन्तररक आय असुि गनय गाउँपालिकािे एक आलथयक िषयको िालग ठेक्का बन्दोिस्त गनय सके्नछ ॰ 
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तर, गाउँपालिकाको आन्तररक आय िृस्थि हुने देस्थखएमा िा पटक पटक ठेक्का बन्दोबस्त गदाय प्रशासलनक दालयत्व बढ्न जाने 

अिस्थामा बढीमा दुई िषयसम्मको िालग एकैपटक ठेक्का बन्दोबस्त गनय सलकने छ ॰ 

स्पष्टीकरणाः  यस काययलिलध प्रयोजनको िालग "आन्तररक आय" भन्नािे नेपाि सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व 

िाँडफाटबाट प्राप्त हुने रकम तथा अन्य लिशेष प्रकृलतको अनुदान बाहेक स्थानीय तहिे आफ्नो के्षत्रलभत्र संकिन गनय पाउने आय 

सम्झनु पछय  ॰ 

(२) दुई िा दुई भन्दा बढी स्थानीय तहको समुहिे आपसी सहमलतद्वारा संयुि रुपमा उपलनयम (१) बमोलजम ठेक्का बन्दोबस्त गनय 

सलकनेछ ॰ 

(३) गाउँपालिकािे सामान्यतया आलथयक िषय शुरु हुनु अगालड नै ठेक्का बन्दोिस्त गरी सम्झौता कायय सम्पन्न गररसकु्न पनेछ ॰ 

तर, लिपद र अन्य लिशेष कारणिे ठेक्का िगाउन नसकेको अिस्थामा जुनसुकै समयमा पलन ठेक्का िगाउन सलकनेछ ॰ यसरी 

ठेक्का बन्दोबस्त गदाय यस काययलिलधमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेस्थखएको भएता पलन फमय तथा व्यस्थिको सूलचकृत गराई रहन 

आिश्यक पने छैन ॰  

(४) उपलनयम (१) बमोलजम ठेक्का बन्दोबस्त गदाय देहायको काययलिलध अपनाउनु पनेछ ॰ 

(क) आगामी आलथयक िषयको िालग प्रते्यक आन्तररक आय श्रोतको उपिब्धता, श्रोत पररचािनको व्यिस्थापन िागत र चािु 

िषयको ठेक्का अङ्क समेतिाई लिचार गरी आन्तररक आयको प्रके्षपण गरी नु्यनतम ठेक अङ्क र असुिी काययतालिका समेत 

भएको कायायन्वयन कायय योजना तयार गनुय पनेछ ॰ 

(ख) खण्ड (क) बमोलजम असुिी काययतालिका र कायायन्वयन कायययोजना तयार भईसकेपलछ ठेक्का बन्दोबस्त गनयको िालग 

गाउँसभािे लनधायरण गरेको दररेट, ठेक्काका सामान्य तथा लिशेष शतयहरु र सूचनामा उले्लख गररने कुराहरु तथा अन्य 

आिश्यक लििरणहरु समेत समािेश भएको ठेक्का सम्बन्धी कागजात तयार गनुयपनेछ ॰ 

(ग) खण्ड (क) बमोलजमको कायायन्वयन कायय योजनाको आधारमा कुनै आन्तररक आय दश िाख रुपैयाँ भन्दा कम उठ्ने 

भएमा सोझै िातायद्वारा पलन सम्झौता गनय सलकनेछ ॰ दश िाख रुपैयाँ भन्दा बढी उठ्ने भएमा बोिपत्र िा लशिबन्दी दरभाउपत्र 

आह्वान गरी सम्झौता गनुय पनेछ ॰ 

(घ) खण्ड (ग) बमोलजम बोिपत्र आह्वान गदाय बीस िाख रुपैयाँसम्म भए स्थानीय स्तरमा लनयलमत प्रकाशन हुने पलत्रकामा 

कम्तीमा पन्ध्र लदनको म्याद लदई सूचना प्रकाशन गनुय पनेछ ॰ बीस िाख रुपैयाँ भन्दा बढी भएमा कम्तीमा तीस लदनको म्याद 

लदई रालरि यस्तरको दैलनक पलत्रकामा सूचना प्रकाशन गनुयपनेछ ॰ 

(ङ) खण्ड (घ) बमोलजमको सूचनामा देहायका कुराहरु खुिाउनु पनेछ ॰  

(१) सालबकमा ठेक्का िालग आएको भए कलत रकम र के शतयमा ठेक्का िागेको हो सो कुरा, 

(२) ठेक्काका मुख्य मुख्य शतयहरु, 

(३) श्रोतगत र स्थानगत लििरण र उठाउनु पने आन्तररक आयको सभावालित पररमाण, 

(४) ठेक्का सम्झौता बमोलजमको रकम एकमुर बुझाउँदा छुट लदइने भए सो कुरा, 

(५) बोिपत्र फारम प्राप्त हुने स्थान र आिश्यकता अनुसार इन्टरनेटबाट डाउनिोड गरी फारम प्राप्त गनय सलकने कुरा 

॰ यसरी इन्टरनेटबाट डाउनिोड गररएको बोिपत्र दास्थखिा गदाय उि सूचना बमोलजम िागे्न रकम खुिाउनु पनेछ ॰ 

(६) बोिपत्र पठाउनुपने तररका, 

(७) बोिपत्र पठाउनु पने कायायियको नाम खुिाउँदा सम्बन्धीत स्थानीय लनकायको लनणययिे एकभन्दा बढी लनकाय र 

लजल्ला प्रशासन कायायिय, लिषयगत कायायियहरु र कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायायिय समेतिाई समािेश गनय 

सलकनेछ ॰ 
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(८) बोिपत्र बापत िागे्न मुल्य, 

(९) बोिपत्र दास्थखिा हुनुपने अस्थन्तम लमलत, समय र स्थान तथा बोिपत्र खोलिने समय, लमलत र स्थान,  

(१०) बोिपत्र उपर लनणयय हुने लमलत, 

(११) जमानत बापत राख्नुपने रकम िा िैंङ्क ग्यारेन्टीको लकलसम र मान्य अिलध, 

(१२) अन्य आिश्यक कुराहरु  

(च) बोिपत्र दसु्तर 

(क) बीस िाख रुपैयाँ सम्मको िालग      - रु. १,०००/- 

(ख) बीस िाख रुपैयाँ भन्दा मालथ दुई करोड रुपैयाँ सम्मको िालग   - रु. ३,०००/- 

(ग) दुई करोड रुपैयाँ भन्दा मालथ दश करोड रुपैयाँ सम्मको िालग   - रु. ५,०००/- 

(घ) दश करोड रुपैयाँ भन्दा मालथ पचास करोड रुपैयाँ सम्मको िालग  - रु. १०,०००/- 

(ङ) पचास करोड रुपैयाँ भन्दा मालथ  जलतसुकै भएपलन   - रु. २०,०००/- 

(छ) खण्ड (ङ) बमोलजम प्रकालशत सूचनाको म्याद लभत्र पनय आएका बोिपत्रहरुको दताय , खोल्ने काययलिलध, बोिपत्रदाताको 

एजेन्टिे पेश गनुयपने लििरण िगायतका लििरणहरु यसै काययलिलधमा उले्लख भए बमोलजम हुनेछ ॰  

(ज) खण्ड (घ) बमोलजम प्रथम पटक बोिपत्र आह्वान गदाय कुनै पलन आय लशषयकमा एउटा मात्र बोिपत्र दास्थखिा भएमा पलन 

स्वीकृत गनय सलकनेछ ॰ बोिपत्र पनय नआएमा िा रीत पूियकको एउटा पलन बोिपत्र प्राप्त नभएमा िा कबोि अङ्क अनुमालनत 

ठेक्का अङ्क भन्दा कम भएमा पलहिाको म्याद भन्दा कम्तीमा आधा म्याद लदई पुनाः  सूचना प्रकाशन गरी बोिपत्र आह्वान गनुय 

पनेछ ॰ 

(झ) खण्ड (ज) बमोलजम दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गदाय पलन बोिपत्र नपरेमा कम्तीमा सात लदनको म्याद लदई खण्ड (ङ) 

बमोलजमको सुचनामा देहाएको कुराहरु थप गरी साियजालनक बढाबढको सूचना प्रकाशन गनुय पनेछ ॰ 

(१) बढाबढ हुने स्थानीय तहको कायायिय िा अन्य कुनै स्थान, 

(२) बढाबढ हुने समय र लमलत, 

(३) अन्य आिश्यक कुराहरु ॰ 

(५) उपलनयम (४) को खण्ड (ङ) र खण्ड (झ) अनुसार प्रकालशत सूचना बमोलजम बोिपत्र लदने िा बढाबढ डाँक बोल्ने व्यस्थि 

नेपािी नागररक भए आफुिे कबुि गरेको अङ्कको पाँच प्रलतशत र गैर नेपािी नागररक भए आफुिे कबुि गरेको अङ्कको दश 

प्रलतशत रकम त्यस्तो सूचना प्रकाशन गने स्थानीय तहको नाममा उि सूचनामा तोलकएको बैङ्कमा जमानत िापत रकम जम्मा 

गरेको सक्कि भौचर संिग्न राखी िा नेपाि रारि  बैङ्कबाट मान्यता प्राप्त बैङ्किे जारी गरेको बोिपत्र दास्थखिा गने अस्थन्तम लदनबाट 

९० लदन म्याद भएको बैङ्क जमानत (लिडिण्ड) को सक्कि प्रलत संिग्न राख्नु पनेछ ॰ 

तर, बढाबढ गदाय पलन गाउँपालिकािे तोके बमोलजमको नू्यनतम अङ्क पलन कबोि अङ्क हुन नआएमा स्थानीय स्तरको सम्बस्थन्धत 

राजस्व परामशय सलमलतको लसफाररसबाट आिश्यक प्रकृया अपनाई आन्तररक आय संकिनको व्यिस्था गनय सलकनेछ ॰ साथै गाउँ 

के्षत्र लभत्र लिपद्का कारण ठेक्का िगाउन नसकेमा अिलध तोकेर काययपालिकाबाट लनणयय गराई अमानतमा राजश्व उठाउन 

सलकनेछ ॰ 

(६) यस काययलिलध बमोलजम जफत हुने अिस्थामा बाहेक उपलनयम (५) बमोलजम रास्थखएका जमानत िापतको रकम सो जमानत 

राखे्न व्यस्थि िा संस्थािे लदएको बोिपत्र िा बोिेको डाँक अस्वीकृत भएको लमलतिे ३० (तीस) लदनलभत्र लनजिाई लफताय गनुय पनेछ ॰ 

तर, कुनै ठेक्काको सम्झौता नभएसम्म सो ठेक्का कबुि गने मधे्य सो ठेक्का क्रम अनुसार लदन लसफाररस गररएका 

जमानतिािाहरुको जमानत स्थानीय तहिे लफताय नगरी स्थलगत राख्न बाधा पने छैन ॰ 
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(७) उपलनयम (४) बमोलजम प्रकालशत सूचनामा बढाबढको िालग तोलकएको समय िा लमलतभन्दा पलछ िा त्यस्तो सूचनामा 

बढाबढको िालग तोलकएको स्थानमा बाहेक अन्य कुनै स्थानमा िा हुिाक, फोन िा आकाशिाणीद्वारा बोिेको कुनै पलन डाँक उपर 

कुनै कारबाही गररने छैन ॰ 

(८) लनयमानुसार कायायियमा पेश हुन आएका बोिपत्र दरभाउ पत्र मुल्याङ्कन काययका िालग देहाय अनुसारको मुल्याङ्कन सलमलत 

रहने छ ॰ 

क) प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत                                संयोजक  

ख) आलथयक प्रशासन शाखा प्रमुख                              सदस्य 

ग) प्रालिलधक शाखा प्रमुख                                    सदस्य  

घ) प्रमुख प्रशासकीय अलधकृतिे तोकेको एक जना अलधकृत      सदस्य  

ङ) राजस्व शाखा प्रमुख                                     सदस्य सलचि  

४. ठेक्का स्वीकृत गननाः   

(१) लनयम ३ को उपलनयम ४(घ) बमोलजम प्रकालशत सूचना बमोलजम दास्थखिा भएको कुनै िा सबै बोिपत्र िा बोिेको कुनै िा सबै 

डाँक स्वीकृत गदाय कायायियिाई कुनै हानोक्सानी हुने देस्थखएमा गाउँपालिकािे सो कारण देखाई िा नदेखाई कुनै एक िा सबै 

बोिपत्र स्वीकृत िा अस्वीकृत गनय सके्नछ ॰ 

(२) ररतपूियक बोिपत्र प्राप्त भएपलछ सूचना बमोलजमका सबै प्रकृया पुगेको सबैभन्दा बढी कबोि गनेको बोिपत्र मुल्याङ्कन 

सलमलतको लसफाररस बमोलजम देहायका बमोलजम स्वीकृत गनुय पनेछ ॰ 

(क) रु. ५ करोड सम्मको बोिपत्र प्रमुख प्रशासकीय अलधकृतिे स्वीकृत गने ॰ 

(ख) रु. १० करोड सम्मको बोिपत्र गाउँपालिका अध्यक्षिे स्वीकृत गने ॰ 

(ग) रु. १० करोड भन्दा बढीको बोिपत्र गाउँकाययपालिकाबाट स्वीकृत गनुयपने ॰ 

(३) लनयम ३ को खण्ड (झ) बमोलजम साियजालनक बढाबढ गदाय नू्यनतम अङ्कबाट बढाबढ शुरु गरी सबैभन्दा बढी डाँक कबोि 

गनेिािाको डाँक तत्कािै लनयम ३ को उपलनयम (५) बमोलजमको धरौटी िा बैंक ग्यारेन्टी लिई स्वीकृत गनुय पनेछ ॰ 

(४) यस काययलिलध बमोलजमको बोिपत्र िा साियजालनक बढाबढको डाँक स्वीकृत गने अस्थन्तम अलधकार गाउँपालिकाको हुनेछ ॰ 

५. सम्झौता गनन र कायायदेश फदनेाः   

(१) यस काययलिलध बमोलजम आन्तररक आय उठाउने बोिपत्र िा डाँक स्वीकृत भैसकेपलछ ठेक्का बन्दोबस्त गने गाउँपालिकाको 

अलधकारीिे सात लदन लभत्र सो कुराको सूचना बोिपत्रदाता िा डाँक िािािाई लदनुपनेछ ॰ 

(२) उपलनयम (१) बमोलजम सूचना जारी गदाय बाटाका म्याद बाहेक सात लदन म्याद लदई सो म्यादलभत्र आफ्नो कबुि बमोलजम 

सम्झौता गनय नआएमा त्यसपलछको बोिपत्र िा डाँक िािािाई ठेक्का लदईने कुरा स्पर खोिी सूचना तामेि गनुय गराउनु पनेछ ॰ 

यस्तो सुचना जारी गदाय सूचना पाउनु पने व्यस्थि नभेलटएमा िा सूचना बुझी नलिएमा स्थानीय िडा सदस्य एक जना समेत स्थानीय 

व्यस्थिहरु चार जनािाई साक्षी राखी सूचना पाउनु पने व्यस्थिको घर दैिोमा टाँस गरेमा पलन सो सूचना प्राप्त भएको मालननेछ ॰ 

तर, यस्तो सूचना कुनै स्थानीय पत्रपलत्रका प्रकाशन गरेमा पलन सम्बस्थन्धत व्यस्थििे सूचना प्राप्त गरेको मालननेछ ॰ 

(३) उपलनयम (१) र (२) बमोलजम जारी भएको सूचनाको म्यादमा सो व्यस्थि हालजर भई सम्झौता गनय मञ्जुर गरेमा प्रमुख 

प्रशासकीय अलधकृतिे लनजबाट तुरुन्त सम्झौता गराई लनजिाई चिन पूजी लदनु पनेछ ॰ त्यस्तो व्यस्थि हालजर नभएमा िा आफ्नो 

कबुि बमोलजम कबुलियत गनय मञ्जुर नगरेमा लनज पलछको दोस्रो, तेस्रो क्रम अनुसार अरु बोिपत्र िा डाँकिािािाई प्राथलमकता 

लदई उपलनयम (२) बमोलजमको सूचना जारी गरी ठेक्का बन्दोबस्त गनुय पनेछ ॰ यसरी ठेक्का बन्दोबस्त गदाय त्यस्तो रकम 

गाउँपालिकािे अनुमान गरेको अङ्क भन्दा कम हुने रहेछ भने राजश्व परामशय सलमलतको बैठकबाट लसफाररस गराई पुनाः  सूचना 

प्रकाशन गनुपनेछ ॰ 
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(४) गाउँपालिकािे संयुि रुपमा आह्वान गरेको बोिपत्र िा बढाबढको डाँक स्वीकृत गने, ठेक्का बन्दोबस्त गने अस्थियार िािािे 

बोिपत्र खोलिएको िा डाँक बोिाएको सात लदन लभत्र बोिपत्र िा डाँक स्वीकृत गने िा नगने लनकासाको िालग मुल्याङ्कन सलमलत 

समक्ष पेश गरी लनकासा भए बमोलजम गनुयपनेछ ॰ गाउँपालिकाको मुल्याङ्कन सलमलतिे पलन यसरी पेश भएको सात लदन लभत्र 

बोिपत्र िा डाँक स्वीकृत भए नभएको सूचना लदनुपनेछ ॰ सो म्याद लभत्र पेश नगरेको िा लनकासा नलदएको कारणिे 

गाउँपालिकािाई कुनै हानी नोक्सानी भए जसको लढिाई/ िापरिाहीिे गदाय म्यादलभत्र पेश िा लनकासा हुन नसकेको हो सो 

लजमे्मिार व्यस्थिबाट सो हानी नोक्सानी असुि उपर गरी लिनु पनेछ ॰ 

(५) बोिपत्र िा डाँक स्वीकृत भएपलछ यस्तो बोिपत्रदाता िा डाँकिािाबाट स्वीकृत ठेक्का अङ्कको २५ प्रलतशत रकम नगदै बैंक 

दास्थखिा गराउनु पनेछ ॰ बाँकी ७५ प्रलतशत रकम र सोको भ्याट िापतको रकम समेत गरी कुि रकम नेपाि रारि  बैंकबाट 

मान्यता प्राप्त बैंकिे जारी गरेको ठेक्का समाप्त हुने लमलतभन्दा ३० (तीस) लदन म्याद भएको बैङ्क जमानत लिई बहुिलषयय ठेक्का 

पाउने सबै शतय खुिाई सम्बस्थन्धत ठेकेदारसँग सम्झौता गरी चिान पुजी लदनु पनेछ ॰ 

(६) बोिपत्र िा डाँक स्वीकृत भएको सूचना प्राप्त भएपलछ सो सूचनामा तोलकएको म्यादलभत्र बोिपत्र िा डाँकिािािे चिान पुजी 

नलिएमा िा पट्टा नउठाएमा लनजिे लनयम ३ को उपलनयम ५ बमोलजम राखेको जमानत जफत भई स्थानीय तहको सलित कोषमा 

दास्थखिा हुनेछ ॰ 

६. ठेक्का रकमको फकस्ता बुझाउने तररकााः   

(१) स्थानीय तहिे आन्तररक आय उठाउने काययको ठेक्का बन्दोबस्त गदाय असुि काययतालिका र अन्य शतय बमोलजम हुनेछ ॰ 

तर, यसरी काययतालिका बनाउदा राजश्व उठ्ने सभावाव्य समय र भुिानी गने लकस्ताको समय लमिान भएको र लकस्ताहरु बीचको 

समायान्तर चार मलहना भन्दा बढी नभएको हुनुपनेछ ॰ 

(२) ठेकेदारिे सम्झौताको समयमा ठेक्का अनुसारको समु्पणय ठेक्का रकम एकमुर बुझाएमा औलचत्य हेरी कस्थम्तमा ५ देस्थख बढीमा 

१० प्रलतशत सम्म काययपालिका माफय त् लनणयय गराई छुट लदन सलकनेछ ॰ 

तर, यस्तो छुटको प्रलतशत बोिपत्र, दरभाउपत्र िा बढाबढको सूचनामा उले्लख भएको हुनुपनेछ ॰ 

७. ठेक्का तोड नेाः   

(१) सम्झौता बमोलजमको कुनै शतयको बस्थखयिाप गरेकोमा िा त्यस्तो शतय बमोलजम गनुय पने कुनै काम नगरेमा बाहेक यस काययलिलध 

बमोलजम पट्टा कबुलियत भैसकेपलछ ठेक्काको अिलध भुिान नहँुदै बीचैमा कुनै ठेक्का तोड्न िा छोड्न हँुदैन ॰ 

(२) कुनै ठेकेदारिे गाउँपालिकािे तोकेको दरभन्दा बढी दरमा कर असुि गरेमा िा सम्झौतामा उले्लख नभएका माििसु्तमा कर, 

सेिा शुल्क िा दसु्तर असुि गरेमा िा एक स्थानीय तहिे लिएको करको प्रमाण हुदाँहुदै दोहोरो हुने गरी कर असुि गरेमा त्यस्तो 

रकम त्यस्तो ठेकेदारिाई असुि गरी सम्बस्थन्धत व्यस्थििाई सम्बस्थन्धत स्थानीय तहिे लफताय गनुय पनेछ ॰ 

(३) उपलनयम (२) उले्लस्थखत लक्रयाकिाप पुनाः  दोहोररएमा त्यस्तो ठेकेदारको ठेक्का तोडी धरौटी जफत गररनेछ ॰ यसरी धरौटी 

जफत गरी नयाँ ठेक्का बन्दोबस्त गदाय सालिकको रकम भन्दा कम रकम प्राप्त भएमा र नयाँ ठेक्का बन्दोबस्त गदाय िागेको रकम 

असुि उपर नभएमा सरकारी बाँकी सरह असुि उपर गरी लनजको नाम कािो सुचीमा राखी अन्य स्थानीय तहहरु र नेपाि 

सरकारको ठेकेदारको िाइसेन्स लदने कायायियिाई समेत जानकारी लदइनेछ ॰ 

(४) उपलनयम (३) बमोलजम ठेक्का तोलडएमा सोही आलथयक िषयको बाँकी अिलधको लनलमत्त ठेक्का सकार गनय कुनै व्यस्थि िा फमय 

राजी भएमा सालिकाको ठेक्काको दर र असुिी काययतालिका बमोलजम लदन गस्थन्त गरी रकम असुि गरी ठेक्का लदन सलकनेछ ॰ 

(४) उपलनयम (३) बमोलजम ठेक्का तोलडएकोमा सोबाट गाउँपालिकािाई भएको नोक्सानी र गाउँपालिकािे ठेकेदारबाट लिनुपने 

रकम बाँकी भएमा त्यसको छुट प्रलतशत समेत जोडी सो ठेकेदारिे राखेको जमानतबाट असुि गनुयपनेछ ॰ अन्यथा सो रकम 

लनजबाट सरकारी बाँकी सरह असुि उपर गररनेछ ॰ 

तर, आफ्नो काबु बालहरको पररस्थस्थलत परी ठेकेदारिे सो ठेक्काको काम गनय नसकेको रहेछ भने गाउँपालिकाको गाउँ सभािे सो 

बमोलजम असुि गनुयपने रकममधे्य सम्बस्थन्धत राजश्व परामशय सलमलतको परामशय लिई उपयुि रकम लमनाहा लदन सके्नछ ॰ 
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८. बक्यौता रकम असुली सम्बन्धी व्यवस्ााः   

(१) गाउँपालिकािे लिलभन्न कारणबाट असुि हुन नसकी बाँकी रहेको बक्यौता रकम असुि गनय बक्यौता असुिी कायययोजना बनाई 

रकम असुि उपर गनुय पनेछ  

(२) उपलनयम (१) बमोलजम असुि गनुयपने रकम असुिीको िालग गाउँ प्रहरी पररचािन गनुयका साथै स्थानीय प्रशासन, नेपाि प्रहरी, 

नागररक समाज िा अन्य व्यस्थिको समेत सहयोग लिन सके्नछ ॰  

(३) उपलनयम (२) बमोलजम सहयोग प्राप्त भै बक्यौता रकम असुिी भएमा सम्बस्थन्धत व्यस्थि िा संस्थािाई गाउँपालिकािे असुिी 

अङ्कको बढीमा ५ प्रलतशत सम्म रकम पुरस्कार स्परुप उपिब्ध गराउन सके्नछ ॰ एक भन्दा बढी व्यस्थि िा संस्थाको सलक्रयतामा 

बढी बक्यौता रकम असुिी भएको भए यस्तो पुरस्कार रकम दामासाहीबाट उपिब्ध गराउनु पनेछ ॰ 

(४) उपलनयम (१), (२) र (३) बमोलजमको प्रकृयाबाट पलन रकम असुि उपर हुन नसकेमा सरकारी बाँकी सरह रकम असुि उपर 

गनुयपनेछ ॰ 

९. अन्य फवषय: 

यस काययलिलधमा उले्लख भएका बाहेकका लिषयहरु प्रचलित ऐन, लनयम तथा लफक्कि गाउँपालिकाको साियजालनक खररद 

लनयमाििी बमोलजम हुनेछ ॰ 

१०. बािा अडकाउ िुकाउ: 

यस काययलिलधको संशोधन खारेज र थप व्याख्या गने र बाधा अडकाउ फुकाउने अलधकार गाउँ काययपालिकामा रहनेछ ॰ 

 

 

 

 

आज्ञाले 

लशिहरी दाहाि  

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत 

 


