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हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको आन्तरयक आम सॊकरन 
(ठेक्का फन्दोफस्त) सम्फन्धी कामयविलध, २०७६ 

  

प्रस्तिाना्  

नेऩारको सॊविधान २०७२ को अनसूुची ८ फभोजजभको एकर अलधकाय सूची, स्थानीम सयकाय सॊचारन 
ऐन, २०७४ को दपा ११ घ (६) रे ददएको अलधकाय प्रमोग गय  मस हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको   

आन्तरयक  

आम सॊकरन कामय व्मिजस्थत रुऩभा सॊचारन गनयका रालग सोह  ऐनको दपा १०२ भा बएको व्मिस्था 
फभोजजभ मो आन्तरयक आम सॊकरन कामयविलध तजुयभा गय  हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका नगयकामयऩालरकाको 
िैठकफाट स्िीकृत गय  रागू गरयएको छ। 

 

१ सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब्- 
(क)  मो कामयविलधको नाभ “हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको आन्तरयक आम सॊकरन (ठेक्का 

फन्दोफस्त) सम्फन्धी कामयविलध २०७६,” यहेको छ।  

(ख)  मो कामयविलध याजऩत्रभा प्रकाशन बएको लभलत देजख रागू हनुेछ ।  
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२.  ऩरयबाषा्- विषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मो कामयविलधभा्-  

(क)  “आन्तरयक आम” बन्नारे प्रचलरत ऐन, लनमभ य कामयविलध फभोजजभ हेटौंडा 
उऩभहानगयऩालरकाको आफ्नो ऺेत्र लबत्रको व्मिसामभा ऩूॉजीगत रगानी, आलथयक कायोिाय 
ऺेत्रगत एिॊ व्माऩारयक भहत्ि य स्रोत साधन आददका आधायभा हेटौंडा 
उऩभहानगयऩालरकाको सबाफाट स्िीकृत दय फभोजजभ ठेक्का, अभानत िा अन्म कुनै 
तरयकारे असरु गने कय, दस्तयु ,सेिा शलु्क, विक्री आदद आमराई सम्झनऩुछय ।  

(ख)  “ठेकेदाय बन्नारे” हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको लनजित आ.ि.को आम सॊकरन गनय 
सम्झौता गयेको कानूनी व्मजि, पभय िा कम्ऩनीराई सम्झनऩुछय ।  

(ग)  “प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत” बन्नारे हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृतराई जनाउने छ ।  

(घ)  “कय अलधकृत” बन्नारे मो कामयविलध फभोजजभ कय अलधकृतको काभ गने प्रभखु 
प्रशासकीम अलधकृत िा लनजरे तोकेको हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाभा कामययत 
कभयचाय राई सम्झन ु    ऩछय ।  

(ङ)  “िडा” बन्नारे हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको िडा सम्झनऩुदयछ ।  

(च)  “कामायरम” बन्नारे हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको कामायरम सम्झनऩुछय।सो शब्दरे िडा 
कामायरम सभेतराई फझुाउॉदछ ।  

(छ)  “शाखा” बन्नारे याजश्व शाखा सम्झनऩुछय ।  

(ज)  “स्थानीम तह” बन्नारे हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाराई सम्झन ुऩनेछ ।  

  

 ३.  स्थानीम तहरे आन्तरयक आम सॊकरनको रालग ठेक्का फन्दोिस्त गनय सकने् -  

(१)  स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को अधीनभा यह  हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको 
आलथयक ऐनरे गये अनसुायको कयको दय, सेिा शलु्क, दस्तूय तथा अन्म आन्तरयक आम 
असरु गनय हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकारे एक आलथयक िषयको रालग ठेक्का फन्दोिस्त गनय 
सकनेछ। तय हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको आन्तरयक आम फवृि हनुे देजखएभा िा ऩटक 
ऩटक ठेक्का फन्दोफस्त गदाय प्रशासलनक दावमत्ि फढ्न जान े अिस्थाभा फढ भा २ 
िषयसम्भको रालग एकैऩटक ठेक्का फन्दोफस्त गनय सवकने छ ।  स्ऩष्टीकयण् मस 
कामयविलध प्रमोजनको रालग “आन्तरयक आम” बन्नारे नेऩार सयकायफाट प्राप्त हनु ेअनदुान, 

याजस्ि िाॉडपाॉडफाट प्राप्त हनुे यकभ तथा अन्म लफशेष प्रकृलतको अनदुान फाहेक स्थानीम 
तहरे आफ्नो ऺेत्रलबत्र सॊकरन गनय ऩाउने आम(कय दस्तयु शलु्क) सभेतराई जनाउछ। 

 (२)  मस हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकारे अन्म स्थानीम तहसॊग आफद्द बई आऩसी सहभतीद्वाया 
सभूहरे सॊमिु रुऩभा उऩदपा(१) फभोजजभ ठेक्का फन्दोफस्त गनय सवकनेछ ।  
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 (३)  हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकारे साभान्मतमा आलथयक िषय शरुु हनु ु अगालड नै ठेक्का 
फन्दोिस्त गय  ठेक्का सम्झौता कामय सम्ऩन्न गरयसकन ुऩनेछ । मसय  ठेक्का िन्दोिस्त गदाय 
मस कामयविलधभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेजखएको बएता ऩलन पभय तथा कम्ऩनी सूचीकृत 
गयाई यहन आिश्मक ऩने छैन ।  

(४)  उऩदपा (१) फभोजजभ ठेक्का फन्दोिस्त गदाय देहामको कामयविलध अऩनाउन ुऩनेछ्–  

(क) आगाभी आलथयक िषयको रालग आन्तरयक आम, श्रोतको उऩरब्धता, श्रोत 
ऩरयचारनको व्मिस्थाऩन, रागत य चार ुिषयको ठेक्का अङ्क सभेतराई विचाय गय  
आन्तरयक आमको प्रऺेऩण गय  न्मूनतभ ठेक्का अङ्क य असरु  कामयतालरका सभेत 
बएको कामय मोजना कामायन्िमन गनुय ऩनेछ ।  

(ख)  खण्ड (क) फभोजजभ असूर  कामयतालरका य कामायन्िमन कामयमोजना तमाय बईसकेऩलछ 
ठेक्का फन्दोफस्त गनयको रालग नगय सबारे लनधाययण गयेको दययेट, ठेक्काका साभान्म तथा 
विशेष शतयहरु य सूचनाभा उल्रेख गरयने कुयाहरु तथा अन्म आिश्मक विियणहरु सभेत 
सभािेश बएको ठेक्का सम्फन्धी कागजात तमाय गनुय ऩनेछ।  

(ग)  खण्ड (क) फभोजजभको कामायन्िमन कामय मोजनाको आधायभा कुनै आन्तरयक आम ऩाॉच 
राख रुऩैमाॉ बन्दा कभ उठ्ने बएभा सोझै िातायद्वाया य ऩाॉच राख रुऩैमाॉ बन्दा फढ  
उठ्ने बएभा फोरऩत्र दयबाउऩत्र आह्वान गय  सम्झौता गनुय ऩनेछ ।  

(घ)  खण्ड (ग) फभोजजभ फोरऩत्र आह्वान गदाय फीसराख रुऩैमाॉसम्भ बए स्थानीम िा 
याविमस्तयको लनमलभत प्रकाशन हनुे ऩलत्रकाभा कजम्तभा ऩन्र ददनको म्माद ददई सूचना 
प्रकाशन गनुय     ऩनेछ । फीस राख रुऩैमाॉ बन्दा फढ  बएभा कम्तीभा तीस ददनको म्माद 
ददई याविमस्तयको दैलनक ऩलत्रकाभा सूचना प्रकाशन गनुय ऩनेछ ।  

(ङ)  खण्ड (घ) फभोजजभको सूचनाभा देहामका कुयाहरु खरुाउन ुऩनेछ्–  

(१)  सालफकभा ठेक्का रालग आएको बए कलत यकभ य के शतयभा ठेक्का रागेको हो सो 
कुया,  

(२)  ठेक्काका भखु्म भखु्म शतयहरु,  

(३)  श्रोतगत य स्थरगत विियण य उठाउन ु ऩने आन्तरयक आमको सम्बावित 
ऩरयभाण,  

(४)  ठेक्का सम्झौता फभोजजभको यकभ एकभषु्ट फझुाॉउदा छुट ददईने बए सो कुया,  
(५)  फोरऩत्र पायभ प्राप्त हनुे स्थान य इन्टयनेटफाट डाउनरोड गय  पायाभ प्राप्त गनय 

सवकन े व्मिस्था सभेत लभराउन ु ऩनेछ । मसय  इन्टयनेटफाट डाउनरोड 
गरयएको फोरऩत्र दाजखरा गदाय उि सूचना फभोजजभ राग्ने यकभ फझुाउन ुऩनेछ 
।  

(६)  फोरऩत्र ऩठाउन ुऩने तरयका,  
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(७)  फोरऩत्र ऩठाउन ु ऩने कामायरमको नाभ (कामायरमको नाभ खरुाउॉदा सम्फजन्धत 
स्थानीम तहको लनणयमरे एकबन्दा फढ  स्थानीम तह य जजल्रा प्रशासन कामायरम, 

सम्फजन्धत सॊजघम तथा प्रदेश कामायरम य कोष तथा रेखा लनमन्त्रक कामायरम) 
सभेतराई सभािेश गनय सकनछे ।  

(८)  फोरऩत्र फाऩत राग्ने दस्तयु,  

(९)  फोरऩत्र दाजखरा हनुऩुने अजन्तभ लभलत, सभम य स्थान तथा फोरऩत्र खोलरन े
सभम, लभलत य स्थान,  

(१०)  जभानत फाऩत याख्न ुऩने यकभ िा िैंङ्कग्मायेन्ट को वकलसभ य भान्म अिलध,    

(११)  अन्म आिश्मक कुयाहरु ।  

(च)  खण्ड (ङ) को उऩखण्ड (८) फभोजजभ फोरऩत्र पायाभको दस्तयु कामभ गदाय देहाम 
अनसुायको भूल्म कामभ गनुयऩने छ ।  

(क)  फीस राख रुऩैमाॉसम्भको रालग रु. १०००।–  

(ख)  फीस राख रुऩैमाॉ बन्दा भालथ दईु कयोड रुऩैमाॉसम्भको रालग रु. ३०००।–  

(ग)  दईु कयोड रुऩैमाॉ बन्दा भालथ दश कयोड रुऩैमाॉ सम्भको रालग रु. ५०००।–  

(घ)  दश कयोड रुऩैमाॉ बन्दा भालथ ऩचास कयोड रुऩैमाॉसम्भ रु. १००००।–  

(ङ)  ऩचास कयोड रुऩैमाॉ बन्दा भालथ रु. २००००।–  

(छ)  खण्ड (घ) फभोजजभ प्रथभ ऩटक फोरऩत्र आव्हान गदाय फोरऩत्र ऩनय नआएभा िा य त 
ऩूियकको एउटा ऩलन फोरऩत्र प्राप्त नबएभा िा कफोर अङ्क अनभुालनत ठेक्का अङ्क बन्दा 
कभ बएभा िा विशषे कायणफस ठेक्का स्थलगत गनुयऩयेभा कम्तीभा ७ ददनको सूचना 
प्रकाशन गय  फोरऩत्र यद्द िा स्थगन गनय सवकनछे ।  

(ज)  खण्ड (छ) फभोजजभ दोस्रो ऩटक सूचना प्रकाशन गदाय ऩलन फोरऩत्र नऩयेभा कम्तीभा 
सात ददनको म्माद ददई खण्ड (ङ) फभोजजभको सूचनाभा देहामको कुयाहरु थऩ गय  
साियजलनक फढाफढको सूचना प्रकाशन गनुय ऩनेछ्–  

(१)  फढाफढ हनुे स्थानीम तहको कामायरम िा अन्म कुनै स्थान,  

(२)  फढाफढ हनुे सभम य लभलत,  

(३)  अन्म आिश्मक कुयाहरु ।  

 (४)  उऩदपा (४) को खण्ड (ङ) य खण्ड (ज) अनसुाय प्रकाजशत सूचना फभोजजभ 
फोरऩत्र ददने िा फढाफढ डाॉक फोल्ने व्मजिरे नेऩार  नागरयक बए आपूरे 
कफूर गयेको अङ्कको ऩाॉच प्रलतशत य गैय नेऩार  नागरयक बए, आपूरे कफूर 
गयेको अङ्कको दश प्रलतशत यकभ त्मस्तो सूचना प्रकाशन गने स्थानीम तहको 
नाभभा उि सूचनाभा तोवकएको फैंङ्कभा जभानत िाऩत यकभ जम्भा गयेको 
सक्कर बौचय सॊरग्न याखी िा नेऩार याि फैंङ्कफाट भान्मता प्राप्त फैङ्करे जाय  
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गयेको फोरऩत्र दाजखरा गने अजन्तभ लभलतफाट एक सम लफस ददन म्माद बएको 
फैंक जभानत (विडिण्ड) को सक्कर प्रलत सॊरग्न याख्न ुऩनेछ । तय िढािढ गदाय 
ऩलन स्थानीम तहरे तोके फभोजजभको न्मूनतभ अङ्क किोर हनु नआएभा स्थानीम 
स्तयको सम्फजन्धत याजश्व ऩयाभशय सलभलतको लसपारयसभा आिश्मक प्रवक्रमा 
अऩनाई आन्तरयक आमको व्मिस्था गनय सवकनेछ ।  

 (५)  मस कामयविलध फभोजजभ जपत हनुे अिस्थाभा फाहेक उऩदपा (४) फभोजजभ 
याजखएको जभानत िाऩतको यकभ सो जभानत याख्न ेव्मजि िा सॊस्थारे ददएको 
फोरऩत्र िा फोरेको डाॉक अस्िीकृत बई प्रथभ ऩऺरे सम्झौता गये ऩिात 
लनमभानसुाय लनजराई वपताय गनुय ऩनेछ ।तय कुनै ठेक्काको सम्झौता नबए सम्भ 
सो ठेक्का कफरु गने भध्मे सो ठेक्काको क्रभ अनसुाय लसपारयस गरयएका 
जभानतिाराहरुको जभानत स्थानीम तहरे वपताय नगय  स्थलगत याख्न फाधा ऩने 
छैन ।  

 (६)  उऩदपा (४) अन्तगयत प्रकाजशत सूचनाभा फढाफढको रालग तोवकददएको सभम 
िा लभलतबन्दा ऩलछ िा त्मस्तो सूचनाभा फढाफढको रालग तोवकददएको स्थानभा 
फाहेक अन्म कुनै स्थानभा हरुाक िा पोनफाट फोरेको कुनै ऩलन डाॉक उऩय 
कुनै कायफाह  गरयने छैन ।  

 

४.  ठेक्का स्िीकृत गने्-  

(१)  दपा ३ को उऩदपा ४ (घ) फभोजजभ प्रकाजशत सूचना फभोजजभ जस्िकृत िा अजस्िकृत 
गने अलधकाय स्थानीम तहराई हनु्छ।  

 (२)  रयतऩूियकको फोरऩत्र प्राप्त बए ऩलछ सूचना फभोजजभका सिै प्रवक्रमा ऩगेुको सफैबन्दा फढ  
कफोर गनेको फोरऩत्र भूल्माॊकन सलभलतको लसपारयस फभोजजभ स्थानीम तहरे स्िीकृत 
गनुय ऩनेछ ।  

 (३)  दपा ३ को खण्ड (झ) फभोजजभ साियजलनक फढािढ गदाय न्मूनतभ अङ्कफाट फढाफढ शरुु 
गय  सफैबन्दा फढ  डाॉक कफोर गनेिाराको डाॉक तत्कारै दपा ३ को उऩदपा (५) 
फभोजजभको धयौट  िा िैंङ्क ग्मायेन्ट  लरई स्िीकृत गनुय ऩनेछ ।  

 (४)  मस कामयविलध फभोजजभको फोरऩत्र िा साियजलनक फढाफढको डाॉक स्िीकृत गने अजन्तभ 
अलधकाय नगय कामयऩालरकाको हनुेछ ।  

 

५.  सम्झौता गने य कामायदेश ददने् -  

(१)  मस कामयविलध फभोजजभ आन्तरयक आम उठाउने फोरऩत्र िा डाॉक स्िीकृत बैसकेऩलछ 
ठेक्का फन्दोफस्त गने स्थानीम तह िा अलधकाय रे ऩन्र ददनलबत्र सो कुयाको सूचना 
फोरऩत्र िा डाॉकिाराराई ददनऩुनेछ ।  
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 (२)  उऩदपा (१) फभोजजभ सूचना जाय  गदाय फाटोका म्माद फाहेक सात ददनको म्माद ददई 
सो म्मादलबत्र आफ्नो कफूर फभोजजभ सम्झौता गनय नआएभा त्मस ऩलछको फोरऩत्र िा 
डाॉकिाराराई ठेक्का ददइने कुया स्ऩष्ट खोर  सूचना ताभेर गनुय गयाउन ुऩनेछ । मस्तो 
सूचना जाय  गदाय सूचना ऩाउनऩुने व्मजि नबेवटएभा िा सूचना फझुी नलरएभा स्थानीम 
िडा सदस्म एक जना सभेत स्थानीम व्मजिहरु चाय जनाराई साऺी याखी सूचना ऩाउन ु
ऩने व्मजिको घय दैरोभा टाॉस गयेभा ऩलन सो सूचना प्राप्त बएको भालननछे िा मस्तो 
सूचना कुनै स्थानीम तथा याविम ऩत्रऩलत्रकाभा प्रकाशन गयेभा ऩलन सम्फजन्धत व्मजिरे 
सूचना प्राप्त गयेको भालननेछ ।  

 (३)  उऩदपा (१) य (२) फभोजजभ जाय  बएको सूचनाको म्मादभा सो व्मजि हाजजय बई 
सम्झौता गनय भञू्जय गये ठेक्का फन्दोफस्त गने स्थानीम तहको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे 
लनजफाट तरुुन्त सम्झौता गयाई लनजराई चरान ऩूजी ददन ुऩनेछ । त्मस्तो व्मजि हाजजय 
नबएभा िा आफ्नो कफरु फभोजजभ कफलुरमत गनय भञू्जय नगयेभा लनज ऩलछको दोस्रो, 
तेस्रो क्रभ अनसुाय अरु फोरऩत्र िा डाॉकिाराराई प्राथलभकता ददई उऩदपा (२) 
फभोजजभको सूचना जाय  गय  ठेक्का फन्दोफस्त गनुय ऩनेछ । मसय  ठेक्का िन्दोिस्त गदाय 
त्मस्तो स्थानीम तहरे अनभुान गयेको अङ्क बन्दा कभ हनुे यहेछ बने उि ठेक्का यद्द गय  
याजस्ि ऩयाभशय सलभलतको िैठकफाट लसपारयस गयाई ऩनु् सूचना प्रकाशन गनुयऩने छ ।   

 (४)  हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकारे सॊमिु रुऩभा आव्हान गयेको फोरऩत्र िा फढाफढको डाॉक 
स्िीकृत गने य ठेक्का फन्दोफस्त गने अजख्तमायिारारे फोरऩत्र खोलरएको िा डाॉक 
फोराइएको सात ददन लबत्र फोरऩत्र िा डाॉक स्िीकृत गने िा नगने लनकासाका रालग 
भूल्माङ्कन सलभलत सभऺ ऩेश गय  लनकासा बए फभोजजभ गनुय ऩनेछ । स्थानीम तहको 
भूल्माङ्कन सलभलतरे ऩलन मसय  ऩेश बएको सात ददनलबत्र फोरऩत्र िा डाॉक स्िीकृत बए 
िा नबएको सूचना ददन ु    ऩनेछ ।  

 (५)  फोरऩत्र िा डाॉक स्िीकृत बए ऩलछ त्मस्तो िोरऩत्रदाता िा डाॉकिाराफाट स्िीकृत ठेक्का 
अङ्कको २५ प्रलतशत यकभ नगदै फैक दाजखरा गनुयऩनेछ य फाॉवक ७५ प्रलतशत यकभ य 
सोको भ्माट िाऩतको यकभ सभेत कुर यकभको नऩेार याि फैङ्कफाट भान्मता प्राप्त 
फैंङ्कको ठेक्का अिलध बय म्माद बएको (फहिुवषयम ठेक्काको हकभा कजम्तभा १ िषय) कामय 
सम्ऩादन जभानत िा नगदै यकभ प्राप्त बएऩलछ ठेक्का ऩाउने सफै शतय खरुाई सम्फजन्धत 
ठेकेदायसॉग सम्झौता गय  चरान ऩजुी ददन ुऩनेछ ।  

 (६)  फोरऩत्र िा डाॉक स्िीकृत बएको सूचना प्राप्त बए ऩलछ सो सूचनाभा तोवकएको म्मादलबत्र 
फोरऩत्र िा डाॉकिारारे चरान ऩूजी नलरएभा िा ऩट्टा नउठाएभा लनजरे दपा ३ को 
उऩदपा (५) फभोजजभ याखेको जभानत जपत बई स्थानीम तहको सॊजचत कोषभा 
दाजखरा हनुछे ।  
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(७)   एउटै फोरऩत्र भात्र प्राप्त बई उि प्रस्ताि ऩलन प्रबािग्राह  नबएभा याजस्फ ऩयाभशय 
सलभलतको फैठकफाट गयाई ऩनु् सूचना प्रकाशन गनुय ऩनेछ। 

   
६.  ठेक्का यकभको वकस्ता फझुाउन ेतरयका्-  

(१)  स्थानीम तहरे आन्तरयक आम उठाउने कामयको ठेक्का फन्दोफस्त गदाय असूर गनुय ऩने 
वकस्ताको अङ्क लनधाययण ठेक्का सम्फन्धी सूचना, फोरऩत्रभा उल्रेजखत असूर  कामय तालरका 
तथा मस कामयविलधको अनसूुची १ फभोजजभ हनुेछ । तय मसय  कामयतालरका फनाउॉदा 
याजस्ि उठ्ने सम्बाव्म सभम य बिुानी गने वकस्ताको सभम लभरान बएको य वकस्ताहरु 
फीचको सभमान्तय चाय भवहनाबन्दा फढ  नबएको हनु ुऩनेछ ।  

 (२)  ठेकेदायरे सम्झौताको सभमभा ठेक्का अनसुायको सम्ऩूणय ठेक्का यकभ एकभषु्ट फझुाएभा 
औजचत्म हेय  कजम्तभा ऩाॉच देजख फढ भा दश प्रलतशतसम्भ कामयऩालरकाफाट लनणयम गयाई 
छूट ददन सवकनछे । तय मस्तो छूटको प्रलतशत फोरऩत्र िा फढाफढको सूचनाभा 
उल्रेख बएको हनु ुऩनेछ ।  

 

७.  ठेक्का तोडने् -  

(१)  सम्झौता फभोजजभको कुनै शतयको फजखयराऩ काभ गयेकोभा िा त्मस्तो शतय फभोजजभ गनुय 
ऩने कुनै काभ नगयेभा फाहेक मस कामयविलध फभोजजभ ऩट्टा कफलुरमत बैसकेऩलछ ठेक्काको 
अिलध बिुान नहुॉदै फीचैभा कुनै ठेक्का तोडन िा छोडन हुॉदैन ।  

 (२)  कुनै ठेकेदायरे स्थानीम तहरे तोकेको दयबन्दा फढ  दयभा कय असूर गयेभा िा 
सम्झौताभा उल्रेख नबएका भारिस्तभुा कय, सेिा शलु्क िा दस्तयु असूर गयेभा िा एक 
स्थानीम तहरे लरएको कयको प्रभाण हुॉदा हुॉदै दोहोयो हनुे गय  कय असूर गयेभा सो 
यकभ त्मस्तो ठेकेदायफाट असूर गय  सम्फजन्धत व्मजिराई सम्फजन्धत स्थानीम तहरे 
वपताय गनुय ऩनेछ ।  

 (३)  उऩदपा (२) भा उजल्रजखत वक्रमाकराऩ ऩनु् दोहोरयएभा त्मस्तो ठेकेदायको ठेक्का तोडी 
धयौट  जपत गरयनेछ । मसय  धयौट  जपत गदाय ऩलन नमाॉ ठेक्का िन्दोिस्त गदाय 
साविकको यकभ बन्दा कभ यकभ प्राप्त बएभा य नमाॉ ठेक्का िन्दोिस्त गदाय रागेको यकभ 
असूर उऩय नबएभा सयकाय  िाॉकी सयह असूर उऩय गय  लनजको नाभ कारो सूचीभा 
याखी अन्म स्थानीम तहहरु य ठेकेदायको राइसेन्स ददने सम्फजन्धत कामायरमराई सभेत 
जानकाय  ददइनेछ ।  

 (४)  उऩदपा (३) फभोजजभ ठेक्का तोलडएकोभा सोह  आलथयक िषयको फाॉकी अिलधको लनलभत्त 
ठेक्का सकाय गने कुनै व्मजि िा पभय प्राप्त बएभा साविकको ठेक्काको दय य असूर  
कामयतालरका फभोजजभ असूर गय  ठेक्का ददन सवकनछे । 
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 (५)  उऩदपा (३) फभोजजभ ठेक्का तोलडएकोभा त्मसफाट स्थानीम तहराई बएको नोकसानी य 
स्थानीम तहरे ठेकेदायफाट लरन ु ऩने फाॉकी बएभा त्मसको छुट प्रलतशत सभेत सो 
ठेकेदायरे याखेको जभानतफाट असूर नबए लनजफाट सयकाय  फाॉकी सयह असूर उऩय 
गरयनेछ । तय आफ्नो काफ ुफावहयको ऩरयजस्थलत ऩय  ठेकेदायरे सो ठेक्काको काभ गनय 
नसकेको यहेछ बने स्थानीम तहको नगय सबारे सो फभोजजभ असूर गनुय ऩने यकभभध्मे 
सम्फजन्धत याजश्व ऩयाभशय सलभलतको ऩयाभशय लरई उऩमिु यकभ लभनाहा ददन सकनछे । 

  

 ८.  फकमौता यकभ असूर  सम्फन्धी व्मिस्था्-  

(१)  स्थानीम तहरे विलबन्न कायणिाट असूर हनु नसकी िाॉकी यहेको फकमौता यकभ असूर 
गनय फकमौता असूर  कामयमोजना िनाई यकभ असूर उऩय गनुय ऩनेछ ।  

 (२)  उऩदपा (१) फभोजजभ असूर गनुयऩने यकभ असूर को रालग नेऩार प्रहय , नगय प्रहय  
ऩरयचारन गनुयका साथै स्थानीम प्रशासन, नागरयक सभाज िा अन्म व्मजिको सभेत 
सहमोग लरन सकनेछ ।  

 (३)  उऩदपा (२) फभोजजभ सहमोग प्राप्त बै फकमौता यकभ असूर  बएभा सम्फजन्धत व्मजि 
िा सॊस्थाराई स्थानीम तहरे असूर  अङ्कको फढ भा १५ प्रलतशतसम्भ यकभ ऩयुस्काय 
स्िरुऩ उऩरव्ध गयाउन सकनेछ । एक बन्दा िढ  व्मजि िा सॊस्थाको सवक्रमताभा 
फकमौता यकभ असूर  बएको बए मस्तो ऩयुस्काय यकभ दाभासाह फाट उऩरव्ध गयाउन ु
ऩनेछ ।  

 (४)  उऩदपा (१), (२) य (३) फभोजजभको प्रवक्रमाफाट ऩलन यकभ असूर उऩय हनु नसकेभा 
सयकाय  िाॉकी सयह यकभ असूर उऩय गनुय ऩनेछ ।  

 

९.  मस कामयविलधभा उल्रेख बएका फाहेकका विषमहरुभा साियजलनक  

खरयद ऐन, २०६३ य ऐन फभोजजभ फनकेा लनमभािर हरुभा उल्रेख बए फभोजजभ हनुछे ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची – १ 

(कामयविलधको दपा ६ (१) फभोजजभको वकस्ता असूर  तालरका) 

 

 

वकस्ता्- 
 

विियण्-  

 

वकस्ता फझुाउॉनऩुने लभलत्-  

 

जम्भा यकभ रु.  

 

ऩवहरो ठेक्का स्िीकृत बएको लभलतरे ७ ददन लबत्र ।कफोर अॊङ्कको २५ प्रलतशतरे हनु आउॉन े
यकभ्-  

 

 

दोश्रो चार ुआ.ि.को ऩौष भसान्त लबत्र ।कफोर अॊङ्कको ४० प्रलतशतरे हनु आउॉन ेयकभ्-  

 

 

तेश्रो चार ुआ.ि. को अषाढ भसान्त लबत्र ।कफोर अॊङ्कको फाॉकी ३५ प्रलतशत यकभ्- 
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 प्रभाजणकयण लभलत् २०७६सार     भवहना    गते 

 

 

 

 प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत  

 गोऩार प्रसाद फगारे 
 हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका   


