
 

आठरार्इ त्रिवेणी गाउँपालिका  

गाउँ कार्इपालिकाको कार्ाइिर् 

हाङपाङ, ताप्िेजुङ 

१ नं. प्रदेश, नेपाि 

 
बािुवा, ढुङ्गा, गगटी  तथा रोडा त्रबक्री तथा ननकासी शुल्क संकिन कार्इको लसिबन्दी बोिपि आह्वानको सूचना । 

प्रथम पटक प्रकाशित शमतत २०७७।०४।०६ 

     र्स कार्ाइिर्बाट आगथइक बर्इ २०७७।७८ का िागग स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) घ (६) बमोजजम आठराई त्रिवेणी 
गाउँपालिका के्षि लििका तपलसिका नदी, खोिामा स्वीकृत IEE प्रनतवेदन तथा गाउँकार्इपालिकाको लमनत २०७७।०४।०४ को ननणइर् अनुसार ढुङ्गा, 
गगटी, रोडा तथा बािुवा त्रबक्री तथा ननकासी शुल्क संकिनको कार्इ ठेक्का बन्दोवस्तबाट गनुइपने िएको हँुदा सम्बजन्ित ननकार्बाट र्जाजत प्राप्त 
गरर मूल्र्अलिबदृ्गि करमा दताइ िएका र्च्छुक फमइ, कम्पनी वा व्र्जक्तहरुबाट र्ो सुचना प्रकालशत िएको लमनतिे ३० (नतस) ददनलिि कार्ाइिर् 
समर्मा तपलसिका शतइ बन्देजको अगिनमा रही तपलशिमा उल्िेखखत ठेक्का अनुसारको छुट्टा छुट्टै लसिबन्दी बोिपि फाराम र्स कार्ाइिर्बाट 
खररद गनइ र ३१ औ ंददनको १२.०० बजेसम्म लसिबन्दी बोिपि दताइ गनुइहुन सम्बजन्ित सबैको जानकारीका िागग र्ो सूचना प्रकालशत गररएको छ 
। शुल्क असुिी सम्बन्िी दररेटको वववरण तथा कर संकिन सम्बन्िी थप शतइहरु लसिवन्दी बोिपि फारामसाथ उपिब्ि गरार्नेछ । दररेट र ठेक्का 
सम्बन्िी थप जानकारी र्स कार्ाइिर्को राजस्व तथा आगथइक प्रशासन शाखामा कार्ाइिर् समर्लिि सम्पकइ  राखेर वा र्स गाउँपालिकाको वेव पेज 
www.aathraitribenimun.gov.np बाट समेत लिन सककनेछ । 

ठेक्का नं. स्थान   
ननकालस गनइ सकने 

पररमाण(घन लमटरमा)  
न्र्ूनतम मूल्र् रु 

VAT बाहेक  
मुख्र् नदी, 
खोिाको नाम  

०१/२०७७।७८ 
राजश्व 

आ. त्रि. गापा वडा नं.१, ननघुराददन 
(लिम्बुनी पूि छेउ) (पूिको ५०० लम. 
लििको के्षि बाहेक) 

बािुवा ४५५ ७६३२४ 
तमोर नदी ढुङ्गा, गगटी तथा 

रोडा ११३ २३९४३ 

०२/२०७७।७८ 
राजश्व 

आ. त्रि. गापा वडा नं.२, फुिबारी  
अन्तरगत    माटे,  घुमाउने बेंसी, 
काबेिी,  काबेिी दोिान मागथल्िो िाग 

बािुवा ३२० ५३६७८ 
तमोर नदी ढुङ्गा, गगटी तथा 

रोडा 
८० १६९५१ 

०३/२०७७।७८ 
राजश्व 

आ. त्रि. गापा वडा नं. ५, चाँगे  सोबुवा 
दोिान 

बािुवा २५० ४१९३६ 
सोबुवा खोिा ढुङ्गा, गगटी तथा 

रोडा 
४० ८४७६ 

०४/२०७७।७८ 
राजश्व 

आ. त्रि. गापा वडा नं. ५, 
चाँगे   नागबेिे 

बािुवा १२६३ २११८६२ 
तमोर नदी ढुङ्गा, गगटी तथा 

रोडा 
१८० ३८१४० 

०५/२०७७।७८ 
राजश्व 

आ. त्रि. गापा वडा नं. ५, 
चाँगे   त्रिवेणी देखख मैवाखोिा झो.पु. 
सम्म 

बािुवा १०६६ १७८८१६ 
मैवाखोिा ढुङ्गा, गगटी तथा 

रोडा १०० २११८९ 

०६/२०७७।७८ 
राजश्व 

आ. त्रि. गापा वडा नं. ५, 
चाँगे    झो.पु बाट पजक्कपुि सम्मको 
के्षि (पूिको ५०० लम. लििको के्षि 
बाहेक) 

बािुवा ८५० १४२५८३ 

मैवाखोिा ढुङ्गा, गगटी तथा 
रोडा १३० २७५४५ 

०७/२०७७।७८ 
राजश्व 

आ. त्रि. गापा वडा नं. ५, चाँगे 
खोिाखेत  

बािुवा १९० ३१८७२ 
मैवाखोिा ढुङ्गा, गगटी तथा 

रोडा 
४० ८४७६ 

                                               िततहरु: 
1. शीिबन्दी बोिपिफारम गाउँ कार्ाइपालिकाको कार्ाइिर् हाङपाङमा नगदै रु १०००। बुझाई वा र्स कार्ाइिर्को नाममा राजरिर् वाखणज्र् बैँक हाङपाङ ताप्िेजुङ  शाखामा 

रहेको आन्तररक राजश्व खाता नं २६७००३०१०१०००२ मा नगद जम्मा गरी सोको दोस्रो प्रनत सक्कि िौचर कार्ाइिर्मा बुझाई खररद गनइ सककनेछ । 

2. सीिबन्दी बोिपि दताइ गदाइ लसिबन्दी खामको बादहरपट्टी नाम प्रस्ट बुखझने गरी िेखी प्रत्र्ेक िटको छुट्टा छुट्टै पेश पनेछ । 

http://www.aathraitribenimun.gov.np/


3. लसिबन्दी बोिपि फारामसाथ नेपािी नागररकता प्रमाणपिको प्रनतलिवप, सम्बजन्ित ननकार्मा फमइ दताइ प्रमाणपिको प्रनतलिवप, मूल्र् अलिबदृ्गिकर सदहतको PAN को 
प्रनतलिवप र आगथइक वर्इ २०७५।७६ को आर्कर चुक्ता प्रमाण पि,फमइ नवीकरणको प्रमाण पि,कावाइही वा कािोसूचीमा नपरेको स्वघोर्णा, अजख्तर्ारनामा समेत संिग्न 
राखी पेश गनुइ पनेछ । 

4. िरौटी बापत आफुिे कबोि गरेको अंकको पाँच ५ प्रनतशत रकम र्स कार्ाइिर्को नाममा राजरिर् वाखणज्र् बैँक हाङपाङ ताप्िेजुङ  शाखामा रहेको िरौटी खाता नं 
२६७००३०३०००००२ मा नगद जम्मा गरी सोको दोस्रो प्रनत सक्कि िौचर पेश गनुइ पने वा सोही रकम बराबरको क  वगइको बैंकद्वारा र्स गाउँपालिकाको नाममा जारी 
गररएको बोिपि फाराम बुझाउने अजन्तम ददनबाट कम्तीमा १२० एकसर् बीस ददनसम्म मान्र् अवगि िएको त्रबडवण्ड पेश गनुइ पनेछ । 

5. बोिपि पेश गदाइ कबोि रकम अंक र अक्षरमा प्ररटसँग िेख्नु पनेछ । अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा िेखखएकोिाई मान्र्ता ददर्नेछ  

6. र्ो सुचना बमोजजम पनइ आएका कुनै वा सबै बोिपिहरु कुनै कारण जनाई वा नजनाई स्वीकृत गने वा अस्वीकृत गने सम्पुणइ अगिकार र्स गाउँपालिकामा ननदहत 
रहनेछ 

7. कुनै शतइ सदहतको बोिपि स्वीकार्इ हुने छैन । 

8. दताइ िएका बोिपिहरु कफताइ सम्वन्िी व्र्वस्था सावइजननक खररद ऐन तथा ननर्माविी बमोजजम नै हुनेछ । 

9. बोिपि स्वीकृत िई जानकारी प्राप्त िएको ७ ददन लिि सम्झौता गरर सक्नु पनेछ ।उक्त अवगि लिि सम्झौता गनइ नआएमा उक्त बोिपिदाताको िरौटी जफत गरर 
दोश्रो बढी कबोि गनेको बोिपि स्वीकृत गने प्रकृर्ा अनघ बढाईनेछ  

10. बोिपि स्वीकृत िएपनछ सम्बजन्ित ठेकेदारिे बुझाउनु पने ठेक्का रकम कार्ाइिर्मा दाखखिा गदाइ १३ प्रनतशतिे हुने मुल्र् अलिवदृ्गि कर समेत बुझाउनु पनेछ । 

11. ठेक्का स्वीकृत िएपनछ एकमुरट रकम बुझाउन चाहनेिे मूल्र् अलिबदृ्गि करको रकम सदहत एकमुरट बुझाउँदा कबोि अंकमा मू.अ करको रकम घटाई बाँकी रकममा 
१० प्रनतशत छुट ददर्नेछ । 

12. ठेक्का सम्झौता िर्सकेपनछ बीचमा कुनै कारण देखाई छोड्न पार्ने छैन । 

13. ककस्ताबन्दीमा रकम बुझाउन चाहनेिे स्वीकृत ठेक्का रकम बराबरको क वगइको बैँकबाट जारी िएको घटीमा १३ मदहना अवगि िएको परफरमेन्स बण्ड बुझाई ठेक्का 
रकम दईु ककस्तामा बुझाउन सककनेछ । ककस्तामा बुझाउनका िागग पदहिो ककस्ता ५० प्रनतशत र मूल्र् अलिबदृ्गि करको पुरै रकम र दोस्रो ककस्ता ५० प्रनतशत रकम 
कार्म गररएको छ । र्सरी बुझाउँदा पदहिो ककस्ता सम्झौता गदाइकै बखतमा र दोस्रो ककस्ता बैसाख मसान्तलििमा बुझाउनु पनेछ  

14. तोककएको समर्मा ककस्ता रकम नबुझाएमा प्रचलित कानून अनुसार जररवाना गररने र जेठ मसान्त लििमा नबुझाएमा परफरमेन्स बण्डबाट असूि उपर गररनेछ । 

15. ठेक्का सकार गने ठेकेदारिे गाउँपालिकािे तोकेको शुल्क उठाउँदा प्रर्ोग गने रलसदहरु आफ्नै तफइ बाट छपाई गरी र्स कार्ाइिर्िे तोकेको कमइचारीबाट प्रमाखणत गराई 
कार्ाइिर्मा अलििेख राखेर माि प्रर्ोग गनुइ पनेछ।प्रमाखणत नगररएको रलसदबाट उठाएको पाईएमा ननर्मानुसार कानुनी कारवाही गररनेछ। साथै रलसदको नमुना 
कार्ाइिर्बाट उपिब्ि गरार्नेछ . 

16. तोककएको नाका र पररणाम िन्दा वढी उत्खनन ्गरी त्रबक्री गरेमा सोबाट हुने हानी नोक्सानी सबै ठेकेदारबाट िरार्नेछ । 

17. बोिपि िरौटी वापत नगदै जम्मा गररएको िएमा उक्त रकम एकमुरट बुझाउने रकममा समार्ोजन गनइ पार्ने छैन । र्स्तो रकम वा बोिपि जमानत ठेक्का अविी 
समाप्त िएपनछ आन्तररक राजश्व कार्ाइिर्बाट कर समार्ोजन पि लिई पेश गरेपनछ माि कफताइ वा फुकुवा ददर्ने छ । 

18.  र्स गाउँपालिका वा नेपाि सरकारको दहत ववपररत हुने कुनै काम गरेमा जुनसुकै बखत पनन ठेक्का तोडी अन्र् व्र्वस्था गनइ सककनेछ । र्सरी ठेक्का तोडी अन्र् 
व्र्वस्था गदाइ पने थप व्र्र्िार वा क्षनत ठेकेदार स्वर्ंिे व्र्होनुइ पनेछ ।  

19. तोककएको शुल्क संकिन कार्इ गदाइ व्र्विान वा समस्र्ा परेमा दईु पक्ष ववच आपलस छिफिद्वारा समािान गररने छ । त्र्स्तो छिफिवाट सहमनत हुन नसकेमा 
गाउँपालिकाको ननणइर् अजन्तम हुनेछ । उक्त ननणइर् मान्नु ठेकेदारको कतइव्र् हुनेछ  

20. वन्द हड्ताि तथा अन्र् मानव सजृजत कारणहरुवाट सजृना हुने अवरोिका कारण ठेक्का रकम छुट वा लमन्हा ददईने छैन । 

21. कुनै एक फमइको नाममा खररद गरेको वोिपि फारम अको फमइको नाममा दखखिा गनइ पईने छैन । 

22. वािुवा नदीवाट उत्खनन्न गदाइ प्रचलित कानुन तथा कार्इपालिका वैठकको ननणइर् तथा ननदेशन पािना गनुइका साथै नदीको प्राकृनतक वहाविाई प्रनतकुि असर नहुनेगरर 
नदीको channeling गरेर माि उत्खनन गनुइ पनेछ । 

23. नदीजन्र् पदाथइ ननकाल्दा अकाइको घर जग्गा कुिो वाि वाटो आदद क्षनत हुने गरर ननकाल्न पाईने छैन । 

24. र्स ठेक्काको िागग सम्झौता अवगि २०७८ जेरठ मसान्तसम्म माि कार्म गररएको छ । 

25. लशिबन्दी वोिपि फारममा कवुि गरेको अंक वापतको रकम र्स गाउँपालिकािाई वुझाउदा चेक माफइ त कारोवार गनइ पाईनेछैन । कार्इिर्िे उपिव्ि गराएको वैक 
खातामा जम्मा गरर सो को िौचर पेश गनुइपने छ । 

26.  पेश िएका लशिवन्दी वोिपिहरु दाखखिा गने अजन्तम ददनको २:०० वज ेर्सै कार्ाइिर्मा लशिबन्दी वोिपिदाता वा ननजहरुको प्रनतननगिहरुको रोहवरमा खोलिने छ 
। सो समर्मा लशिबन्दी वोिपि दाता वा ननजहरुको प्रनतननगिहरुको उपजस्थनत निएपनन वोिपि खोल्न वािा पने छैन । लशिबन्दी वोिपि फारममा उल्िेख िए 
वाहेकका कुराहरुको हकमा प्रचलित कानुन वमोजजम हुनेछ । 

 
   

                                                                                         

                                         आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका 
गाउँ कार्इपालिकाको कार्ाइिर्, हाङपाङ, ताप्िेजुङ 


