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ढुङ्गागगट्टी रोडा तथा बालुवा गबक्री तथा गिकासी शलु्क संकलि कार्यको गसलबन्दी बोलपत्र आह्वािको सूचिा । 

दोश्रो पटक प्रकागशत गिगत २०७५।०९।०३ 
 

र्स कार्ायलर्बाट आर्थयक बर्य २०७५।०७६ का लागग स्थागिर् सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को दफा ११-@_ -3_ -^_ बिोगिि आठराई गत्रवेणी गाउँपागलका 

क्षेत्र गित्रका तपगसलका िदी।खोलािा स्वीकृत IEE प्रगतवेदि अिुसार ढुङ्गा, गगट्टी रोडा तथा बालुवा गबक्री तथा गिकासी शुल्क संकलिको कार्य ठेक्का 

बन्दोवस्तबाट गिुयपिे िएको हदँा सम्बगन्ित इच्छुक फिय वा कम्पिीहरुबाट र्ो सुचिा प्रकागशत िएको गिगतले १५ (पन्र) ददि गित्र कार्ायलर् सिर्िा 

तपगसलका शतय बन्दिेको अगिििा रही लट अिुसारको छुट्टा छुटै्ट बोलपत्र फाराि र्स कार्ायलर्बाट खररद गिय र १६ औं ददिको १२.०० बिेसम्ि गसलबन्दी 

बोलपत्र दताय गिुय हि सम्बगन्ित सबैको िािकारीका लागग र्ो सूचिा प्रकागशत गररएको छ । शुल्क असुली सम्बन्िी दररेटको गववरण तथा कर संकलि सम्बन्िी 

थप शतयहरु बोलपत्र फारािसाथ उपलब्ि गराइिे छ । दररेट र ठेक्का सम्बन्िी थप िािकारी र्स कार्ायलर्को रािस्व तथा आर्थयक प्रशासि शाखािा कार्ायलर् 

सिर्गित्र सम्पकय  राखेर वा र्स गाउँपागलकाको वेव पेि www.aathraitribenimun.gov.np बाट सिेत गलि सदकिेछ । 
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शतयहरु: 
 

१. बोलपत्र दताय गदाय गसलबन्दी खािको बागहरपट्टी िाि प्रस्ट बुगििे गरी लेखी प्रत्र्ेक लटको छुट्टा छुटै्ट पेश पिेछ । 
२. गसलबन्दी बोलपत्र फारािसाथ िेपाली िागरररकता प्रिाण पत्रको प्रगतगलगप, सम्बगन्ित गिकार्िा फिय दताय प्रिाणपत्रको प्रगतगलगप, िूल्र् अगिबगृिकर 

सगहतको PAN को प्रगतगलगप र आर्थयक वर्य २०७४।२०७५ को आर्कर चुक्ता प्रिाण पत्र,फिय िवीकरणको प्रिाण पत्र,कावायही वा कालोसूचीिा 

िपरेको स्वघोर्णा,अगततर्ारिािा सिेत संलग्न राखी पेश गिुय पिेछ । 
३. िरौटी बापत आफुले कबोल गरेको अंकको पाँच ५ प्रगतशत रकि र्स कार्ायलर्को िाििा श्री रागिर् वागणज्र् बैकँ गलगिटेड हाङपाङ ताप्लेिुङ 

शाखाको िरौटी खाता िं २६७०३०३००७१०२ िा िगद िम्िा गरी सोको दोस्रो प्रगत सक्कल िौचर पेश गिुय पिे वा सोही रकि बराबरको क वगयको 

बैंकद्वारा र्स िगरपागलकाको िाििा िारी गररएको बोलपत्र फाराि बुिाउिे अगन्ति ददिबाट कम्तीिा १२० एकसर् बीस ददिसम्ि िान्र् अवगि 

िएको गबडवण्ड पेश गिुय पिेछ । 
४.बोलपत्र पेश गदाय कबोल रकि अंक र अक्षरिा प्रष्टसँग लेख्नु पिेछ । अंक र अक्षरिा फरक परेिा अक्षरिा लेगखएकोलाई िान्र्ता ददइिेछ । 
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५. र्ो सुचिा बिोगिि पिय आएका कुिै वा सबै बोलपत्रहरु कुिै कारण ििाई वा िििाई स्वीकृत गिे वा अस्वीकृत गिे सम्पुणय अगिकार र्स 

गाउँपागलकािा गिगहत रहिे छ । 
६. कुिै शतय सगहतको बोलपत्र स्वीकार्य हिे छैि । 
७. ठेक्का स्वीकृत िएपगछ सम्बगन्ित ठेकेदारले बुिाउिु पिे ठेक्का रकि कार्ायलर्िा दागखला गदाय १३ प्रगतशतले हिे िुल्र् अगिवृगि कर सिेत बुिाउिु 

पिेछ । 
८. र्स ठेक्काको सन्दियिा कुिै पगि स्थािीर् तह वा िेपाल सरकारलाई कुिै पगि दकगसिको कर, दस्तुर, शुल्क बुिाउिु पिे िएिा सो बुिाउिे दागर्त्व 

ठेकेदारकै हिेछ । 
९. ठेक्का स्वीकृत िएपगछ एकिुष्ट रकि बुिाउि चाहिेले िूल्र् अगिबृदि करको रकि सगहत एकिुष्ट बुिाउँदा कबोल अंकिा िू.अ करको रकि घटाई 

बाँकी रकििा १० प्रगतशत छुट ददइिेछ । 
१०. दकस्ताबन्दीिा रकि बुिाउि चाहिेले स्वीकृत ठेक्का रकि बराबरको क वगयको बैकँबाट िारी िएको घटीिा १० दश िगहिा अवगि िएको 

परफरिेन्स बण्ड बुिाई ठेक्का रकि दईु दकस्तािा बुिाउि सदकिेछ । दकस्तािा बुिाउिका लागग पगहलो दकस्ता ५० प्रगतशत र िूल्र् अगिबृगि करको 

पुरै रकि र दोस्रो दकस्ता ५० प्रगतशत रकि कार्ि गररएको छ । र्सरी बुिाउँदा  पगहलो दकस्ता सम्िौता गदायकै बखतिा र दोस्रो दकस्ता चैत्र 

िसान्तगित्रिा बुिाउिु पिेछ । 
११.तोदकएको सिर्िा दकस्ता रकि िबुिाएिा प्रचगलत काििू अिसुार िररवािा गररिे र बैशाख िसान्त गित्रिा िबुिाएिा परफरिेन्स बण्डबाट असूल 

उपर गररिेछ । 
१२.ठेक्का सकार गिे ठेकेदारले गाउँपागलकाले तोकेको शुल्क उठाउँदा प्रर्ोग गिे रगसदहरु आफ्िै तफय बाट छपाई गरी र्स कार्ायलर्ले तोकेको कियचारीबाट 

प्रिागणत गराई कार्ायलर्िा अगिलेख राखेर िात्र प्रर्ोग गिुय पिेछ । प्रिागणत िगररएको रगसदबाट उठाएको पाईएिा गिर्िािुसार कािुिी कारवाही 

गररिेछ । साथै रगसदको ििुिा कार्ायलर्बाट उपलब्ि गराइिे छ । 
१३.तोदकएको िाका र पररणाि िन्दा वढी उखिि् गरी गबक्री गरेिा सोबाट हिे हािी िोक्सािी सबै ठेकेदारबाट िराइिे छ। 
१४. राििागय वा अन्र् सडकिा ढाट वा तगारो राखी कर संकलि गिय पाइिे छैि।राखेको पाइएिा गिर्िािुसार कारवाही गररिेछ ।  
१५.बोलपत्र िरौटी  वापत िगद ैिम्िा गररएको िएिा उक्त रकि एकिुष्ट बुिाउिे रकििा सिार्ोिि गिय पाइिे छैि । र्स्तो रकि वा बोलपत्र ििाित 

ठेक्का अविी सिाप्त िएपगछ आन्तररक रािश्व कार्ायलर्बाट कर सिार्ोिि पत्र गलई पेश गरेपगछ िात्र दफताय वा फुकुवा ददइिे छ । 
१६.र्स िगरपागलका वा िेपाल सरकारको गहत गवपररत हिे कुिै काि गरेिा िुिसुकै बखत पगि ठेक्का तोडी अन्र् व्यवस्था गिय सदकिेछ । र्सरी ठेक्का 

तोडी अन्र् व्यवस्था गदाय पिे थप व्यर्िार वा क्षगत ठेकेदार स्वर्ंले व्यहोिुय पिेछ । 
१७. तोदकएको शुल्क संकलि कार्य गदाय व्यविाि वा सिस्र्ा परेिा दईु पक्ष गवच आपगस छलफल द्वारा सिािाि गररिे छ । त्र्स्तो छलफलवाटसहिगत 

हि िसकेिा िगरपागलकाको गिणयर् अगन्ति हिेछ । उक्त गिणयर् िान्न ुठेकेदारको कतयव्य हिेछ । 

१८. वोलपत्र फारििा उल्लेख िए वाहकेका कुराहरुको हकिा प्रचगलत कािुि विोगिि हिेछ । 

१९. वन्द हड्ताल तथा अन्र् िािव सृगित कारणहरुवाट सृििा हिे अवरोिका कारण ठेक्का रकि छुट वा गिन्हा ददईिे छैि । 

२०. कुिै एक फियको िाििा खररद गरेको वोलपत्र फारि अको फियको िाििा दगखला गिय पईिे छैि । 

२१. ढुङ्गा गगरट्ट रोडा वालुवा िस्ता पदाथयहरु िदी वाट उत्खिन्न गदाय प्रचगलत कािुि तथा कार्यपागलका वैठकको गिणयर् तथा गिदशेि पालिा गिुयका 

साथै िदीको प्राकृगतक वहावलाई प्रगतकुल असर िहिेगरर िदीको channelingगरेर िात्र उत्खिि गिुय पिे छ । 

२२. िदीिन्र् पदाथय गिकाल्दा अकायको घर िग्गा कुलो वाि वाटो आदद क्षेगत हिे गरर गिकाल्ि पाईिे छैि । 

२३. र्स ठेक्काको लागग सम्िौता अवगि २०७६ िेष्ठ िसान्त सम्ि िात्र कार्ि गररएको छ । 

२४. वोलपत्र फारि साथ पेश गिे कागिातहरु  िोटरी पगललकवाट प्रिागणत िएको हिु पिेछ । 

२५. वोलपत्र फारििा कवुल गरेको अंक वापतको रकि र्स गाउँपागलकालाई वुिाउदा चेक िाफय त कारोवार गिय पाईिेछैि । कार्यलर्ले उपललि  

गराएको वैक खातािा िम्िा गरर सो को िौचर पेश गिुयपिे छ । 

२६. पेश िएका गशलवन्दी वोलपत्रहरु दागखला गिे अगन्ति ददिको २:०० विे र्सै कार्ायलर्िा वोलपत्रदाता वा गििहरुको प्रगतगिगिहरुको रोहवरिा 

खोगलिे छ । सो सिर्िा वोलपत्र दाता वा गििहरुको प्रगतगिगिहरुको उपगस्थगत ििएपगि वोलपत्र खोल्ि वािा पिे छैि । 

                                                   प्रिुख प्रशासकीर् अगिकृत 
 
 

 


