
 

आँधिखोला गाउँपाधलका 
गाउं कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

सेतीदोभान कृलि 
४ नं प्रदेश,नेपाि 

लशिबन्दी दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना 

                                                     प्रथम पटक सुचना प्रकालशत लमलत २०७५।३।१४ 

       स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ घ (१) अनुसार र्स लिल्लाको आ.व. २०७५।७६ को िागी लनम्न लशियकहरुमा कर, सेवा 

शुल्क, दसु्तर तथा आन्तररक आर् संकिन (ठेक्का बन्दोबस्त) गने प्रर्ोिनको िालग र्ो सुचना प्रकालशत गररएको छ । तोलकएको नू्यनतम अंकमा नघट्ने 

गरर लनम्न लिखित शतयहरुको अलिनमा रलह ठेक्का नम्बर अनुसार छुट्टाछुटै्ट दरभाउपत्र फाराम िररद गरर ररतपुवयक लशिवन्दी दरभाउपत्र पेश गनय र्ो 

सुचना प्रकालशत गररएको छ ।  

तपधिल 

क्र.सं. ठे.नं. ठेक्काको नाम आ.व.२०७५।७६ को िालग 

नू्यनतम अंक रु. 
दरभाउपत्र फारम दसु्तर रु. 

ग्राधिण िडक पटके िवारी करः 
१. ७.१ नौडााँडा – कालकय नेटा ग्रा.स. १६,६६,५१७. १०००. 

२. ७.२ पारीबन लचिाउनेवास झारिोिा ग्रा.स. ४०,०००. ३००. 

३. ७.३ फुिबारी पुवाडांडा िौिा िांकुरी शलहद मागय ग्रा.स. ४०,०००. ३००. 

 

शतयहरु :– 

१)  दरभाउपत्र पेश गदाय व्यखििे ( १ िाि ५० हिार सम्मको हकमा मातै्र ) नागररकताको प्रलतलिलप, स्थार्ी िेिा नं. र िलतसुकै रकमको दरभाउपत्र पेश 

गने फमय वा संघ संस्थाको हकमा फमय दताय प्रमाणपत्र नलवकरण गरेको, स्थार्ी िेिा नं., मु.अ.कर दताय प्रमाणपत्र, कर चुिाको प्रलतलिपीसलहत लनवेदन 

लदई तोलकएको दसु्तर नगदै लतरी पलछ लफताय नहुने गरर र्ो सुचना प्रकालशत भएको लमलतिे १५ (पन्ध्र) लदन सम्म कार्ायिर् समर् लभत्र  र्स कार्ायिर्बाट  

दरभाउपत्र फाराम िररद गनय सलकने छ ।  

२)  दरभाउपत्र १६ (सोह्ौ)ं लदन लमलत २०७५/३/२९ गते मध्यान्ह १२ बिे लभत्र र्स कार्ायिर् सेतीदोभान कृलिमा दताय गनुय पनेछ । दरभाउपत्र दाखििा गदाय 

लशिबन्दी गरर कार्ायिर्को नाम, ठेक्का नं. र कामको नाम तथा दरभाउपत्रदाताको नाम, ठेगाना स्पष्ट रुपमा िाम वालहर उले्लि गनुय पनेछ । दरभाउपत्र 

िररद गने तथा दाखििा गने अखन्तम लदन साबयिलनक लवदा परेमा उि कार्य तत्पश्चात िगतै कार्ायिर् िुिेको लदनमा हुनेछ । 

३)  दरभाउपत्र साथ आफुिे कवोि गरेको िम्मा अंकको ५ प्रलतशतिे हुन आउने िमानत रकम र्स कार्ायिर्को ने.बै.लि.स्याङ्गिा खस्थत  

०७२०३००००००००३००००१३  ग–३–०     िरौटी/ संलचत िातामा िम्मा गरेको सक्किै बैक भौचर पेश गनुय पनेछ । 

४) म्याद लभत्र पेश हुन आएका दरभाउपत्र पेश गने अखन्तम लदन लमलत २०७४/३/१२ गते अपरान्ह १ बिे पलछ दरभाउपत्रदाता वा लनिको प्रलतलनलिको 

रोहवरमा र्स कार्ायिर्मा िोलिने छ । म्याद नाघी आएको, कार्ायिर्बाट लबक्री नभएको दरभाउपत्र फाराम भरी आएको, दरभाउपत्रदाताको हस्ताक्षर 

एवं छाप नभएको, प्रचलित कानुनको ररत नपुगेको र शतय रािी पेश भएको दरभाउपत्र उपर कुनै कारवाही हुने छैन । दरभाउपत्रदाता वा लनिको 

प्रलतलनलि उपखस्थत नभएमा पलन दरभाउपत्र िोल्न बािा पने छैन ।  

५)  दरभाउपत्रमा आफुिे कवोि गरेको रकम अंक र अक्षरमा स्पष्ट िेख्नु पनेछ । अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरिाई मान्यता लदईने छ  

६)  दरभाउपत्र खिकृत भएमा खिकृत भएको सुचना प्राप्त भएको लमलतिे बाटोको म्याद वाहेक ७ (सात) लदन लभत्र आफुिे कवोि गरेको अंकको ५० 

प्रलतशत रकम नगदै वा  र्स कार्ायिर्को ने.बै.लि.स्याङ्गिा खस्थत  ग–३–०/०७२०३००००००००४००१०८१ िातामा िम्मा गरेको सक्किै बंैैक भौचर र 

वााँकी ५० प्रलतशत रकमको िालग कखिमा २०७५ श्रावण मसान्तसम्म म्याद भएको मान्यता प्राप्त बैंकबाट िारी भएको परफरमेन्स बण्ड पेश गरर ठेक्का 

कबुलिर्त गनय आउनु पनेछ । तर सम्झौताको समर्मा कवोि गरेको समू्पणय रकम एकमूष्ठ बुझाउनेको हकमा बैंक िमानत आवश्यक पने छैन, साथै 

कवोि अंकमा १० प्रलतशत छुट लदईनेछ । र्सरी छुट लददा नू्यनतम अंक भन्दा कम गररने छैन ।  सम्झौताको समर्मा ५० प्रलतशत रकम बुझाउनेको 

हकमा कवोि अंकको ५० प्रलतशत लकस्ता रकम र कवोि अंकको लनर्मानुसार िागे्न कर समेत चुिा गनुयपनेछ । बांकी ५० प्रलतशत मधे्य २५ प्रलतशतिे 

हुने रकम दोस्रो लकस्ता वापत २०७४ साि कालतयक मसान्तसम्म र बााँकी तेस्रो लकस्ता वापतको २५ प्रलतशत रकम २०७४ साि फालु्गण मसान्तसम्म चुिा 

गररसकु्न पनेछ । िरौटी वापत िम्मा भएको रकमिाई अखन्तम लकस्तामा लमिाउन पाईने छैन । म्यादलभत्र कवुलिर्त गनय नआएमा लनर्मानुसार अको 

दरभाउपत्रदातािाई ठेक्का लदईनेछ ।   

७)  दरभाउपत्रदातािे दरभाउपत्र फाराममा उले्लखित मािवसु्तमा तोलकएको दररेट अनुसार रकम उठाउनु पनेछ । संझौतामा उले्लि नभएका माि वसु्त 

र तोलकएको दर भन्दा बढी दररेटमा रकम उठाएमा प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही हुनेछ । कर उठाउन पाउने माि वसु्तको लववरण र दररेट 



दरभाउपत्र फारामसाथ उपिब्ध गराईनेछ । दरभाउपत्रदातािे उत्पादन स्थि वा तोलकएको संकिन केन्द्रमा कर िागे्न वसु्तहरु र लतनीहरुको दर स्पष्ट 

देखिने गरर सूचना पाटीमा टााँसु्न पनेछ । ठेक्काको रकम उठाउने सम्बन्धमा आवश्यक प्रबन्ध गने समेतको समु्पणय दालर्त्व दरभाउपत्रदाताको नै हुनेछ । 

उि कारोवार गदाय वािश्रमको प्रर्ोग गनय पाईने छैन र मिदुरको हकमा लिल्ला दररेटमा कम नहुनेगरी ज्यािा लदनु पनेछ । 

८)  दरभाउपत्रदातािे आंलििोिा गाउंपालिकािे तोकेको कर उठाउाँदा प्रर्ोग गने रलसद आफ्नै तफय बाट छपाई सो रलसद र्स कार्ायिर्बाट प्रमालणत 

गराई प्रर्ोग गनुय पनेछ । उि रलसदमा स्थार्ी िेिा नं.उले्लि गनुय पनेछ साथै दररेट समेत रलसदमा नै उले्लि गनुय पनेछ र कलत पररमाणमा रलसद प्रर्ोग 

भर्ो सो को लववरण चौमालसक रुपमा र्स कार्ायिर्मा वुझाउनु पनेछ । प्रमालणत नगरेको रलसदबाट कर उठाएको उिुरी वा िानकारी आएमा 

लनर्मानुसार कारवाही हुनेछ ।  

९)  लवगत वियहरुमा ठेक्का लिई रकम बुझाउन बााँकी रहेका व्यखि वा फमयहरुिे बााँकी रकम चुिा नगरे सम्म र पेश्की÷वेरुिु बााँकी हुनेिे फछ्र्यौट 

नगरेसम्म दरभाउपत्रमा भाग लिन पाउने छैनन् ।                                                 

१०) रालष्टि र् रािमागय र सहार्क रािमागयमा तगारो रािी कर संकिन गनय पाईने छैन । सरकारी वा अन्य कुनै कर, शुल्क दरभाउपत्रदाता आफैिे व्यहोनुय 

पनेछ ।  

११) सरकारी कार्ायिर्बाट गररने लनमायण कार्यहरुका प्रर्ोग हुने सवारी सािनहरुमा  र्स गाउंपालिकाबाट िेखिए बमोलिम दरभाउपत्रदातािे छुट 

लदनुपनेछ ।  

१२) स्थालनर् स्तरमा पनय सके्न वातावरणीर् प्रभाविाई नू्यलनकरण गनय पर्ायवरणीर् दसु्तर वापत स्थानीर् तह लवकास शुल्क िगाउन सलकने छ । 

१३) वन्द हडताि लवपलि वा कुनै पलन कारणिे रािि उठाउन नपाएको भनी लमन्हाको माग दावी गनय पाईनेछैन । 

१४) प्राप्त दरभाउपत्रहरु िीकृत गने नगने वा आंलशक रुपिे िीकृत गने समु्पणय अलिकार र्स कार्ायिर्मा सुरलक्षत रहनेछ । 

१५) ठेक्का अविी समाप्त भएपलछ िरौटी लफताय लिन र बैंक ग्यारेण्टी फुकुवा गनय सम्बन्धीत आन्तरीक रािि कार्ायिर्को कर चुिा प्रमाण पत्र पेश गनुय 

पनेछ । आर् कर तथा मुल्य अलभवृखि कर सम्बन्धमा प्रचलित आर्कर ऐन तथा मु.अ.कर ऐन बमोलिम हुनेछ । 

१६) मूल्य अलभवृद्लघ कर ऐन २०५२ को दफा १५ (३) बमोलिम वोि अंकमा मूल्य अलभवृद्लघ कर समेत िोलड असुि गररने छ । 

१७) मालथ उले्लखित शतयहरुको उल्लघंन गरेमा लनि दरभाउपत्र िरौटी िफत गरी ठेक्का समेत तोड्न सलकनेछ । 

१८) र्समा उले्लि भएका कुराहरुमा र्सै बमोलिम र उले्लि नभएका कुराहरुको हकमा प्रचलित ऐन लनर्मानुसार हुनेछ । साथै नेपाि सरकार,प्रदेश 

सरकार र र्स  आंलििोिा गाउंपालिका बाट समर् समर्मा गररएका लनदेशनहरुको दरभाउपत्रदातािे पािना गनुय पनेछ ।  

१९) र्स सम्बन्धमा अन्य कुनै थप िानकारी आवश्यक भएमा कार्ायिर् समर्लभत्र र्स कार्ायिर्÷ रािि शािामा सम्पकय  गनय सलकने छ ।   

                                                                                       -- प्रमुि प्रशासकीर् अलिकृत 


