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ढु गािग ी रोडा तथा बालुवा िब  तथा िनकासी शु क संकलन कायको िसलब दी बोलप  आ वानको सूचना । 

थम पटक कािशत िमित २०७५।०७।२१ 

 

यस कायालयबाट आ थक बष २०७५।०७६ का लािग थािनय सरकार स ालन ऐन, २०७४ को दफा ११-@_-3_-^_बमोिजम आठराई ि वेणी गाउँपािलका े  
िभ का तपिसलका नदी।खोलामा वीकृत IEE ितवेदन अनुसार ढु गा, िग ी रोडा तथा बालुवा िब  तथा िनकासी शु क संकलनको काय ठे ा ब दोव तबाट 
गनुपन भएको ँदा स बि धत इ छुक फम वा क पनीह बाट यो सुचना कािशत भएको िमितले ३० (तीस) दन िभ  कायालय समयमा तपिसलका शत 
ब दजेको अिधनमा रही लट अनुसारको छु ा छु ै बोलप  फाराम यस कायालयबाट ख रद गन र ३१  दनको १२.०० बजेस म िसलब दी बोलप  दता गनु न 
स बि धत सबकैो जानकारीका लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ । शु क असुली स ब धी दररेटको िववरण तथा कर संकलन स ब धी थप शतह  बोलप  
फारामसाथ उपल ध गराइने छ । दररेट र ठे ा स ब धी थप जानकारी यस कायालयको राज व तथा आ थक शासन शाखामा कायालय समयिभ  स पक राखेर 
वा यस गाउँपािलकाको वेव पेज www.aathraitribenimun.gov.npबाट समेत िलन स कनेछ । 
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शतह : 

 

१. बोलप  दता गदा िसलब दी खामको बािहरप ी नाम ट बुिझने गरी लेखी येक लटको छु ा छु ै पेश पनछ । 
२. िसलब दी बोलप  फारामसाथ नेपाली नाग ररकता माण प को ितिलिप, स बि धत िनकायमा फम दता माणप को   ितिलिप, मू य 

अिभबृि कर सिहतको PAN को ितिलिप र आ थक वष २०७४।२०७५ को आयकर चु ा माण प ,फम नवीकरणको माण प ,कावाही वा 
कालोसूचीमा नपरेको वघोषणा,अि तयारनामा समेत संल  राखी पेश गनु पनछ । 

३. धरौटी बापत आफुले कबोल गरेको अंकको पाँच ५ ितशत रकम यस कायालयको नाममा ी राि य वािण य बैकँ िलिमटेड हाङपाङ ता लेजुङ 
शाखाको धरौटी खाता नं २०७०३०३००७१०२ मा नगद ज मा गरी सोको दो ो ित स ल भौचर पेश गनु पन वा सोही रकम बराबरको क वगको 
बक ारा यस नगरपािलकाको नाममा जारी ग रएको बोलप  फाराम बुझाउने अि तम दनबाट क तीमा १२० एकसय बीस दनस म मा य अविध 
भएको िबडव ड पेश गनु पनछ । 



 

 

४.बोलप  पेश गदा कबोल रकम अंक र अ रमा सँग ले ु पनछ । अंक र अ रमा फरक परेमा अ रमा लेिखएकोलाई मा यता दइनेछ । 
५. यो सुचना बमोिजम पन आएका कुनै वा सबै बोलप ह  कुनै कारण जनाई वा नजनाई वीकृत गन वा अ वीकृत गन स पुण अिधकार यस 

गाउँपािलकामा िनिहत रहने छ । 

६. कुनै शत सिहतको बोलप  वीकाय ने छैन । 
७. ठे ा वीकृत भएपिछ स बि धत ठेकेदारले बुझाउनु पन ठे ा रकम कायालयमा दािखला गदा १३ ितशतले ने मु य अिभविृ  कर समेत बुझाउनु 

पनछ । 
८. यस ठे ाको स दभमा कुनै पिन थानीय तह वा नेपाल सरकारलाई कुनै पिन किसमको कर, द तुर, शु क बुझाउनु पन भएमा सो बुझाउने दािय व 

ठेकेदारकै नेछ । 
९. ठे ा वीकृत भएपिछ एकमु  रकम बुझाउन चाहनेले मू य अिभबृ  करको रकम सिहत एकमु  बुझाउँदा कबोल अंकमा मू.अ करको रकम घटाई बाँक  

रकममा १० ितशत छुट दइनेछ । 
१०. क ताब दीमा रकम बझुाउन चाहनेले वीकृत ठे ा रकम बराबरको क वगको बैकँबाट जारी भएको घटीमा १० दश मिहना अविध भएको परफरमे स 

ब ड बुझाई ठे ा रकम दईु क तामा बुझाउन स कनेछ । क तामा बुझाउनका लािग पिहलो क ता ५० ितशत र मू य अिभबृि  करको पुरै रकम र 
दो ो क ता ५० ितशत रकम कायम ग रएको छ । यसरी बुझाउँदा  पिहलो क ता स झौता गदाकै बखतमा र दो ो क ता चै  मसा तिभ मा 
बुझाउनु पनछ । 

११.तो कएको समयमा क ता रकम नबुझाएमा चिलत कानून अनसुार ज रवाना ग रने र बैशाख मसा त िभ मा नबुझाएमा परफरमे स ब डबाट असूल 
उपर ग रनेछ । 

१२.ठे ा सकार गन ठेकेदारल ेगाउँपािलकाल ेतोकेको शु क उठाउँदा योग गन रिसदह  आ नै तफबाट छपाई गरी यस कायालयले तोकेको कमचारीबाट 
मािणत गराई कायालयमा अिभलेख राखेर मा  योग गनु पनछ । मािणत नग रएको रिसदबाट उठाएको पाईएमा िनयमानुसार कानुनी कारवाही 

ग रनेछ । साथै रिसदको नमुना कायालयबाट उपल ध गराइने छ । 
१३.तो कएको नाका र प रणाम भ दा वढी उखनन् गरी िब  गरेमा सोबाट ने हानी नो सानी सबै ठेकेदारबाट भराइने छ। 
१४. राजमाग वा अ य सडकमा ढाट वा तगारो राखी कर संकलन गन पाइने छैन।राखेको पाइएमा िनयमानुसार कारवाही ग रनेछ ।  
१५.बोलप  धरौटी  वापत नगद ैज मा ग रएको भएमा उ  रकम एकमु  बुझाउने रकममा समायोजन गन पाइने छैन । य तो रकम वा बोलप  जमानत 

ठे ा अवधी समा  भएपिछ आ त रक राज  कायालयबाट कर समायोजन प  िलई पेश गरेपिछ मा  फता वा फुकुवा दइने छ । 
१६.यस नगरपािलका वा नेपाल सरकारको िहत िवप रत ने कुनै काम गरेमा जुनसुकै बखत पिन ठे ा तोडी अ य व था गन स कनेछ । यसरी ठे ा 

तोडी अ य व था गदा पन थप यभार वा ित ठेकेदार वयंले होनु पनछ । 
१७. तो कएको शु क संकलन काय गदा वधान वा सम या परेमा दईु प  िवच आपिस छलफल ारा समाधान ग रने छ । य तो छलफलवाटसहमित 

न नसकेमा नगरपािलकाको िनणय अि तम नेछ । उ  िनणय मा  ुठेकेदारको कत  नेछ । 
१८. वोलप  फारममा उ लेख भए वाहकेका कुराह को हकमा चिलत कानुन वमोिजम नेछ । 
१९. व द ह ताल तथा अ य मानव सृिजत कारणह वाट सृजना ने अवरोधका कारण ठे ा रकम छुट वा िम हा दईने छैन । 
२०. कुनै एक फमको नाममा ख रद गरेको वोलप  फारम अक  फमको नाममा दिखला गन पईने छैन । 
२१. ढु गा िग  रोडा वालुवा ज ता पदाथह  नदी वाट उ खन  गदा चिलत कानुन तथा कायपािलका वैठकको िनणय तथा िनदशन पालना गनुका 

साथै नदीको ाकृितक वहावलाई ितकुल असर न नेग र नदीको channelingगरेर मा  उ खनन गनु पन छ । 
२२. नदीज य पदाथ िनका दा अकाको घर ज गा कुलो वाध वाटो आ द ेित ने ग र िनका न पाईने छैन । 
२३. यस ठे ाको लािग स झौता अविध २०७६ जे  मसा त स म मा  कायम ग रएको छ । 
२४. वोलप  फारम साथ पेश गन कागजातह   नोटरी पि लकवाट मािणत भएको नु पनछ । 
२५. वोलप  फारममा कवुल गरेको अंक वापतको रकम यस गाउँपािलकालाई वुझाउदा चेक माफत कारोवार गन पाईनेछैन । कायलयले उपल ध  

गराएको वैक खातामा ज मा ग र सो को भौचर पेश गनुपन छ । 
२६.  पेश भएका िशलव दी वोलप ह  दािखला गन अि तम दनको २:०० वजे यसै कायालयमा वोलप दाता वा िनजह को ितिनिधह को रोहवरमा 

खोिलने छ । सो समयमा वोलप  दाता वा िनजह को ितिनिधह को उपि थित नभएपिन वोलप  खो न वाधा पन छैन । 
                                                   मुख शासक य अिधकृत 

 
 


