
        af/kfs ;'lnsf]6 ufpFkflnsf 

         गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
                       tfs'sf]6 ,गोरखा 

                  गण्डकी प्रदशे ,नपेाि 

नदी जन्यपदार्थको बिक्री शुल्क उठाउने सम्िन्धी बशलिन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सचूना 
प्रर्म पटक प्रकाशन बमबि: @)&%÷)*÷!& 

o; ufFpkflnsfsf] cfyL{s jif{ @)&%÷)&^ sf] nflu 7]Ssf ;DaGwL sfuhftdf pNn]lvt zt{df o; ufFpkflnsfsf] If]q leq af6 h/fª vf]nf, b/f}bL gbL /fª?ª vf]nfsf] gbLhGo kbfy{ 9'uf+, lu§L tyf jfn'jf ;+sng / 

laqmL ;DalGw 7]Ssf aGbf]a:t ug'{kg]{ ePsf]n] lgDg lnlvt Go'gtd 7]Ssf cª\sdf g36\g] u/L ldlt @)&%÷)*÷!$ ut]sf] ufpF sfo{kflnsfsf] lg0f{ocg';f/ !% lbg] lznaGbL b/efpkq cfAxfg ul/Psf] 5 . ;'rgf 

k|sfzg ePsf] ldltn] tf]lsPsf] Dofbleq of]Uotf k'u]sf kmd{ tyf sDkgLx?n] 7]Ssf ;DaGwL sfuhft vl/b ul/ b]xfosf] ldlt, ;do / :yfgdf lznaGbL b/efpkq k]z ug'{x'g cg'/f]w 5 . 

िपबसल 

ठेक्का न ं ठेक्का वििरण अविकतम 

पररणाम(घ.वम.) 

न्यूनतम ठेक्का अकं रु. (म.ुअ.क.बाहके) दरभाउत्र 

दस्तुर 

िरौटी रकम  

०४-२०७५  /०७६ v08 s= 

!= b/f}bL gbLsf] emf]n'u]+ ufFp b]lv l;dn;f]tf ;Dd !, 

b/f}bL gbLsf] l;dn;f]tf b]lv /fª?ª 3f6;Dd– @ 

७,९८४.९ ११,२७,९३६/- 

(एघार लाख सताइस हजार नौ सय छतीस मात्र) 

१,०००/- कबोल अकंको ५(पााँच) 

प्रततशत 

०५-२०७५/०७६ खण्ड ख. 

b/f}bL gbLsf] nfª\bLvf]k b]lv cf]8f/];Dd If]q / b/f}lb 

gbLsf]  hnlj/] 3f6 j/k/ If]q 

 

१४०८०.५ १९,८८,९९२/- 

(उनाइस लाख अठासी  हजार नौ सय बयानब्बे 

मात्र) 

१,०००/- कबोल अकंको ५(पााँच) 

प्रततशत 

०६-२०७५/०७६ खण्ड ग. 

b/f}lb gbLsf] pN6]k'n b]vL s]/f3f/L If]q / h/fª 

vf]nfsf] lgd]n bf]efgb]lv d]n;Ddsf] If]q  

९२६०.८ !#,)*,!(%÷– 

-t]x« nfv cf7 xhf/ Ps ;o 

kGrfgAa] _ 

१,०००/- कबोल अकंको ५(पााँच) 

प्रततशत 

 

आवश्यक कागजाि िर्ा शिथहरु: 

१. माति उल्लेतखत ठेक्काहरुको लाति छुट्टाछुट्टै दरभाउपत्र फारम खररद िरी पेश िनुपुन ेछ ।दरभाउपत्रआब्हानको सचूना प्रकातशत भएको तमततले १५ औ ंतदनको कायाुलय समयतभत्र तोतकएको दस्तरु ततरी  रीतपरु्ुकको तशलबन्दी दरभाउपत्र खररद िन ुसतकने छ 

।दरभाउ पत्र खररद िदाु तनबेदन सतहत फम ु,संस्िा र्ा कम्पनीहरुले ब्यबसाय दताु प्रमाण पत्र ,स्िायी लेखा नम्बर /म.ुअ.क. करको दताु प्रमाणपत्र तिा आ.र्. २०७५/०७६ सम्मको लाति संस्िा नतर्करण रआयकर चकु्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रमाणतत प्रतततलतपका 

साि पशे िनुुपनेछ । दरभाउपत्र सचूना प्रकाशन भएको तमततले १६ औ ंतदनको कायाुलय समयको १२ बजे तभत्र पेश िनु ुपनेछ । दरभाउ पत्र  खररद िने,दातखलािने र खोल्ने अतन्तम तदन तबदा परेमा सोको भोतलपल्ट कायाुलय खलेुको तदन हुनेछ । म्याद नाघी 

आएको र रीत नपिेुको दरभाउ उपर कुनै कारबाही िररने छैन । 

२.     तनयमानसुार खररद भएको दरभाउपत्रको प्रत्येक पानामा सहीछाप र तशलबन्दी िरी खामबातहर फमकुो नाम,ठेिाना, ठेक्काको नाम,नम्बर लेखी पेश िनुपुने छ । दरभाउपत्र भदाु अ्षरर र अकंमा स्प्ट  उल्लेख िनुु पनेछ तर अकं र अ्षरर फरक परेमा अ्षररमा लेतखएकोला  

मान्यता तद नेछ । प्राप्त दरभाउपत्र स्र्ीकृत िने र्ा निने सम्पणू ुअतिकार यस िाउाँपातलकामा सरुत्षरत रहनेछ । 

३. दरभाउपत्र साि िरौटी बापत कबोल िरेको अकंको ५% ले हुन आउने रकम यस कायाुलयको जनिा िैंक नेपाल  ln= tfs'sf]6,  uf]/vf धरौटी खािा न. ०९९००९०५२७४५२०४ मा जम्मा िरेको सक्कल बैंक भौचर र्ा ४५ तदन मान्य अर्ति भएको क 

बिुको सक्कल बैंक जमानतपत्र पेश िनुपुने छ ।  

४.. रीतपबुूक दताु भइ पेश हनु आएका दरभाउपत्रहरु १६ औ तदनको २:०० बजे कायाुलय प्रतततनतिएर्ं दरभाउपत्रदाता र्ा तनजको प्रतततनतिको रोर्हरमाखोतलने छ ।दरभाउपत्रदाता र्ा तनजको प्रतततनति उपतस्ित नभएमा पतन दरभाउपत्र खोल्न कुनै बािापने छैन  । 

५.  दरभाउपत्र स्र्ीकृत भएको सचुना पाएको तमततले ७ तदनतभत्र सम्बतन्ित ठेक्काको म.ुअ.कर(VAT) बाहके ठेक्का अकंको रकम यस कायाुलयमा र कर्ोल अकंको १३% ले हुने म.ुअ. कर र १.५ % ले हुनआउने आतिम आय कर रकम आन्तररकराजस्र् 

कायाुलयमा दातखला भएको प्रमाण सतहत ५०% ले हुनआउने रकम यस कायाुलयको खातामा दातखला भएलित्त ैसम्झौता हनुेछ । बातक  ५०% ले हुन आउन ेरकम बराबरको २०७६ साल आषाढ मसान्िसम्म अर्ति भएको र यस कायालुयको नाममा जारी 

िररएको नपेाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त क बिुको बातणज्य बैंकको िैंक ग्यारेन्टी(परफरमेन्स वण्ड ) सम्झौता भएको तमततले ७ तदन तभत्र पशे िनुपुने छ र बाकी ५०% रकम २०७५ साल चैत मसान्तसम्म तनयमानसुार बझुा  सक्नपुन ेछ । तोतकएको समय तभत्र 

बाकी ५०% रकम दातखला निरेमा ठेक्का सम्झौता िदाु पेश िरेको बैंक ग्यारेन्टी(परफरमने्स र्ण्ड) बाट तकस्ता रकम अशलु उपर िरी अको ब्यर्स्िा िनु सतकनेछ ।कबोल िरेको रकम अ्षरर र अकंमा फरक पनु िएमा अ्षररमा लेतखएको रकमला  मान्यता तदइनेछ । 

६. ठेक्का कायाुदेश तलएको तमततदतेख मात्र ठेक्का चलान िनु पाइनेछ । सािै तोतकएको पररमाण उठा सकेमा ठेक्का समयार्ति समाप्त हुनेछ,तरनसकेकोअर्स्िामाठेक्काको अर्ति २०७६ सालजेष्ठ मसान्त सम्म मात्र हुनेछ । 

७. ढंुिा तिट्टी बालरु्ाको उत्खनन सकंलन तिा तबक्री कायुसम्बन्िमा केन्रीय अनिुमन सतमतत ,प्रदेश स्तरीय अनिुमन सतमतत,तजल्ला अनिुमन सतमततएर्ं िाउाँपातलका स्तरीय अनिुमन सतमततबाट तनदेशन भए बमोतजम हुनेछ । 

८.   यस सचुनामा उल्लेख नभएका तबषयहरु jf/kfs ;'lnsf]6 िाउाँपातलका,िाउाँकायुपातलकाको तनणुय ,साबुजतनक खररद ऐन ,२०६३(संशोिन सतहत),साबुजतनक खररद तनयमार्ली २०६४ (संशोतित)एर्ंप्रचतलत ऐनतिाकाननुबमोतजम हनुेछ। 

९.   ढंुिा तिट्टी बालरु्ाको उत्खनन सकंलन तिा तबक्री कायु िदाु तजल्ला समन्र्य सतमततको कायाुलय, िोरखाबाट स्र्ीकृत प्रारतम्भक र्ातार्रणीय परी्षरण  (IEE) प्रततबेदनमा उल्लेतखत शतुहरुको पालना िनुपुनेछ ।  

!)=  IEE प्रततबेदनबारे तिा अन्य तबषयbमा बझु्न आर्श्यकभएमा यस कायाुलयमा सम्पकु राख्न सतकनेछ । 


