
 

 

 

 

 

शान्तिनगर गाउँपान्िका 
गाउँ कार्यपान्िकाको कार्ायिर् 

न्िराघाट,दाङ 
िनु्विनी प्रदशे, नपेाि  

नदीजतर् पदार्यको दरभाउपत्र/बोिपत्र आब्हान सवबतधी सूिना 
िेस्रो पटक सूिना प्रकान्शि न्िन्ि २०७८/०७/१० 

 

स्र्ानीर् सरकार संिािन ऐन,२०७४ को दफा ११ को घ (६) िा भएको व्यबस्र्ा बिोन्जि शान्तिनगर गाउपान्िकाको अन्धकार क्षेत्रन्भत्र पने नदीजतर् 
पदार्यको ढुङ्गा,न्गट्टी,बाििुा,ग्राभेि र रोडाको आतिररक आर् संकिन गनय प्रारन्वभक िािािरण परीक्षण (IEE) प्रन्ििेदन अनुसार िुन्विनी प्रदेशको 
नदीजतर् पदार्य व्यिस्र्ापन कार्यन्िन्ध-२०७५ को दफा ७ को उपदफा(२) बिोन्जि देहार्का न्शर्यकहरुिा राजश्व असुिी सवबतधी कार्य आ.ि.२०७८/०७९ 
को िान्ग ठेक्काद्वारा गराउन र्ो सूिना प्रकान्शि गरीएकोछ । सूिना प्रकान्शि भएको न्िन्ििे ७ ददनन्भत्र कानूनी प्रदिर्ा पुरा गरेका र्ोग्र् फियहरुिे फिय 
कवपन्नहरुको आन्धकाररक कागजाद पशे गरी दरभाउपत्र /बोिपत्र  खररद गरी देहार्को न्िन्ि र सिर् न्भत्र दरभाउपत्र /बोिपत्र  र्स कार्ायिर्िा पेश गनुयहुन 
अनुरोध छ ।अतर् र्प जानकारीका िान्ग कार्ायिर् सिर्न्भत्र कार्ायिर्िा सवपकय राख्न सदकनेछ । 

आतिररक आर् ठेक्का न्ििरण 
 

 

 

 

     ठेक्का सवबन्तध शियहरु: 

1. िान्र् उल्िेन्खि ठेक्काहरुको  िान्ग रु.१०००/३०००। ( दफिाय नहुने गरी ) दरभाउपत्र /बोिपत्र  फारि खररद गरी पेश गनुय पनेछ ।  

2. ठेक्का अिन्ध सािातर्िर्ा आ.ि.२०७८/७९ को जेठ िसाति सवि कार्ि रहनेछ िर ठेक्कािा उक्त अिन्ध भतदा अगािै िोदकएको परीिाणिा उत्खनन गरेको खण्डिा उक्त 
अिधी कि पन्न हुन सके्नछ । सार्ै पररिाणका आधारिा ठेक्का सवझौिा हुने भएकोिे बतद हडिाि आददका कारण काि सुिारु नभएको अिस्र्ािा कुनै पन्न दकन्सिको 
क्षन्िपुर्िय दािी गनय पाईने छैन ।  

3. IEE प्रन्ििेदनिे न्नर्ेध गरको अिधी  िर्ा  नदी क्षेत्रबाट सािाग्री उत्खनन् गनय पाईने छैन िर न्िन्भन्न स्र्ानिा र्ुपारी रान्खएको िौज्दाि सािाग्री न्ििी िर्ा न्नकासी गनय सदकनेछ  

4. सवझैिा गदाय िार्ी उल्िेन्खि सबै ठेक्काहरुिा कबोि अंङ्कको र्प िुल्र् अन्भिृद्दी कर (१३%) ठेक्का न्िने फियिे सवबन्तधि आतिररक राजश्व कार्ायिर्िा बुझाई सो को 
प्रिाण र्स कार्ायिर्िा पेश गनुयपनेछ । 

5. धरौटी िापि कबोि गरेको अंकको  ५ % रकि र्स शान्तिनगर गाउँपान्िका दाङको नेपाि ईतभेष्टिेतट बैंक शान्तिनगर शाखा न्स्र्ि बैंक धरौटी खािा नं. 
०७७०१४००२५००३० िा नगद दान्खिा गरेको सक्कि भौिर िा दान्खिा गने अन्तिि न्िन्िबाट ७५/१२० ददनसवि वर्ाद भएको बैंक जिानि (न्िड न्ितडको सक्कि 
प्रन्ि) दरभाउपत्र /बोिपत्र  सार् संिग्न गरी पेश गनुयपनेछ ।धरौटी िापि जविा गरेको रकििाई दकस्िा सिािेश गनय पाइनेछैन र उक्त बैंक जिानि िर्ा धरौटी 
न्नर्िानुसार कागजाि पेश गरर सकेपन्छ प्रिन्िि ऐन बिोन्जि दफिाय गररनेछ । 

6. दरभाउपत्र /बोिपत्र  खररद गदाय न्नर्िानुसार िाग्ने दस्िुर िापिको रकि र्स कार्ायिर्को नेपाि ईतभेष्टिेतट बैक शान्तिनगर शाखा न्स्र्ि आतिररक राजश्व खािा न         
०७७०१४००२५०१०८ िा दान्खिा गनुयपनेछ । 

7. कारण जनाई िा नजनाई दरभाउपत्र /बोिपत्र  स्िीकृि गने िा नगने अन्धकार र्स कार्ायिर्िा सुरन्क्षि रहनेछ । 
8. दरभाउपत्र /बोिपत्र  दददा कुनै दकन्सिको शिय िातर् हुने छैन । सार्ै रीि नपुगी आएको दरभाउपत्र /बोिपत्र  उपर कुनै कारबाही गरीनेछैन। 

9. ठेक्कािा कुनै न्ििाद भएिा शान्तिनगर गाउँ कार्यपान्िकाको न्नणयर् अन्तिि हुनेछ । 
10. उपरोक्त दरभाउपत्र /बोिपत्रहरुको िान्ग ७ औं ददन सवि कार्ायिर् सिर्न्भत्र खररद गरर ८ औं ददन ददनको १२:०० बजे सवि दिाय भएका दरभाउपत्र /बोिपत्र सोही 

ददन ददनको १:००बजे शान्तिनगर गाउँपान्िकाको कार्ायिर्िा खोन्िनेछ । 
11. दरभाउपत्र /बोिपत्र  फारािहरु खररद गने,दान्खिा गने,खोल्नेददन साियजन्नक न्िदा परेिा ििश: सोको भोन्िपल्ट सोही सिर्िा ििि कार्यहरु गररनेछ । 
12. र्स सूिनािा उल्िेख भएका शियहरुका अन्िररक्त दरभाउपत्र /बोिपत्र  सार् संिग्न गररएको आर् ठेक्का सवबन्तध अतर् शियहरुका प्रत्रे्क बुदाहरु र्स ैसूिनाका शिय सरह 

िाहु हुनेछ । 
13. र्स सूिना िर्ा दरभाउपत्र /बोिपत्र  सार् संिग्न अतर् शियहरु पुरा नभएका दरभाउपत्र /बोिपत्र हरु िुल्र्ाङ्कनिा सिािेश गररने छैन । 
14. र्स सूिना प्रकान्शि गरेपन्छ िुन्विनी प्रदेश सरकारबाट दररेटिा कुनै फेरबदि गरेको खण्डिा कबोि अंकिा पन्न सोही अनुसार सिार्ोजन हुनेछ। 
15. दरभाउपत्र /बोिपत्र  पेश गदाय फिय कवपन्नको नन्िकरण गरेको दिाय प्रिाण पत्र ,आ.ि.२०७७।०७८ को कर बुझाएको प्रिाण पत्र , भ्र्ाट दिायको प्रिाण पत्र , स्िघोर्णा 

िगार्िका कागजाि संिग्न राखु्नपनेछ । 
16. अतर् कुराहरु नेपाि सरकारको प्रिन्िि ऐन कानून बिोन्जि हुनेछ । 

 

                                                                                                                          
प्रिुख प्रशासकीर् अन्धकृि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िि 
सखं्र्ा

ठेक्का न. नदी / खोिाको घाटँको न्ििरण आ.ि.२०७८/७९ को 
नददजतर् पदार्य न्िदि 
परीिाण (घन दफटिा ) 

आ.ि.२०७८/७९ को 
नददजतर् पदार्य न्िदि शलू्क 
दर(घन दफटिा ) 

आ.ि.२०७८/७९ को नददजतर् 
पदार्य न्िदि िापि जविा 
न्िदि शल्कको तर्ूनिि 
अकं(भ्र्ाट िाहेक ) 
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