
           केराबारी गाउँपालिका  

                                                    गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  

              केराबारी,मोरङ                   

                                                लििबन्दी बोिपत्र आव्हानको सूचना  

                                                                                                    (प्रथम प्रकालित लमलत: २०७५/०३/१६) 

                                                                                                   (दोश्रो पटक प्रकालित लमलत:२०७५/०४/०२) 

र्स केराबारी गाउँपालिका अन्तगयत लनम्न लिखित लिषर्मा  आ.ि. २०७५/०७६ को आन्तररक स्रोत व्यिस्थापन गनय स्थानीर् 

सरकार संचािन ऐन २०७४ को गाउँपालिका लित्तीर् अलिकार अन्तगयत कर असुिको िालग  ठेक्का बन्दोबस्त गनुयपने 

भएकोिे ठेक्का लिन चाहने इचु्छक फमय , कम्पनी, संघ संस्था तथा व्यखिहरुिे तपलसि बमोलिमको सेिा सतयको अलिनमा 

रही सुचना प्रकालित भएको लमलतिे ७ लदन लभत्र बोिपत्र फारम िररद गरर ८औ लदनको मध्यान्न १२ बिे लभत्र बोिपत्र दताय 

गने लििबन्दी बोिपत्र आव्हान गरी र्ो सुचना प्रकालित गररएको छ । 

                                                                     तपिीि 

सी. 

नं 

ठेक्का 

 नं  

                ठेक्का लििरण  नु्यनतम ठेक्का रकम  

(मु.अ. कर सलहत) 

बोिपत्र फारम 

दसु्तर(लफताय नहुने) ) 

१ २/ 

रािस्व 

         गाउँपालिका  लनकासी  ९,००,०००(नौ िाि)  १,००० 

 (एक हिार) 

२  
३/ 

रािस्व सडक उपर्ोग कर- ( केराबारी गा.पा. िडा नं ४,५,६,७  

भएर िाने चोक्टी नाका ) 

११,२५,९००(एघार िाि 

पच्चीस हिार नौ सर्  ) 

  १,००० 

 (एक हिार) 

३ 
४/ 

रािस्व सडक उपर्ोग कर-(केराबारी-िोसयने,आमिंुगी-लबराटचोक र 

आहािे-बासबारी नाका) 

२४,७५,९०० (चौलबस िाि 

 पच्चतर हिार नौ सर्  ) 

३,०००  

(लतन हिार) 

नोट: प्रते्यक सी.नं मा उले्लखित ठेक्काको लागि छुट्टाछुटै्ट फारम िररद िनुु पने छ । साथै छुट्टाछुटै्ट बैंक जमानत 

वा निद धरौटी पेस िनुुपने छ । 

ठेक्का सम्बखि आिस्यक सतयहरु  

१. मालथ उले्लखित ठेक्काबाट कर दसु्तर असुि गदाय केराबारी गाउँपालिकािे तोलकएको नाका बाट तोलकएको  दरमा मात्र 

असुि गनुयपनेछ । 

२. कर असुिी दररेट एिं ठेक्कापट्टाको सतयहरु बोिपत्र साथ उपिब्ध गराइने छ । 

३. ठेक्काको अिलि ठेक्का स्वीकृत भएको लदन देखि २०७६ असार मसान्त सम्मको िालग मात्र हुने छ । 

४. प्रते्यक ठेक्काको छुट्टाछुटै बोिपत्र फारम िररद गरर छुट्टा छुटै बोिपत्र पेि गनुयपने छ । 

५. बोिपत्र पेस कतायिे िामको बालहर पलट्ट ठेक्काको लकलसम तथा पेि कतायको नाम स्पस्ट रुपमा उले्लखित गनुयपने छ ।  



६. लििबखन्द बोिपत्र साथ व्यखिको हकमा नागररकता को प्रलतलिलप,संस्थाको हकमा दताय प्रमाणपत्र ,कर चुिा र 

नलिकरणको प्रमाण-पत्र संिग्न हुनुपनेछ  । िरौटी रकम बोि गरेको अंकको नेपािी नागररक भएमा ५ % र लबदेिी भएमा 

१० % रकम केराबारी गाउँपालिकाको नाममा रहेको एन.आइ.सी एलिर्ा बैंक केराबारी िािाको 

लह.नं.५६CA५०१४२३५२४००७ िरौटी िातामा िम्मा गरी सोको सक्कि भौचर पेि गनुय पने छ र नगद िाई मान्य लदने छैन 

। 

७. कबोि गररएको ठेक्का रकम अंक र अक्षरमा स्पस्ट उले्लि गनुयपनेछ ,अंक र अक्षरमा फरक पनय गएमा अक्षरमा 

िेखिएको िाई मान्यता लदईने छ । 

८. लििबन्दी बोिपत्र दाखििा गने अखन्तम लदन िा बोिपत्र िोलिने लदन लिदा परेमा सोको भोलिपल्ट कार्ायिर् िुिेको 

लदन बोिपत्र दाखििा र बोिपत्र िोलिने छ । 

९.समझौता समर्मा ठेक्का रकम एकमुस्ट बुझाएमा १०% छुट लदइनेछ । 

१०. ठेक्का रकम संझौता समर्मा एकमुष्ठ बुझाउनु पने छ , लकस्ता बुझाउनको िालग बैंक ग्यारेन्टी पेि गनुय पनेछ । 

११. बोिपत्र स्वीकृत भएको ७ लदन लभत्र संझौता गरी सकु्नपनेछ , उि अिलिमा संझौता गनय नआएमा लनर्म अनुसार 

कार्यिाही अगाडी बढाइनेछ । 

१२. प्रचलित कानुन अनुसार िागे्न कर तथा दसु्तर ठेकेदार स्वर्मिे व्यहोनुय पनेछ,मूल्य अलभबृखि कर समािेस गरी 

ठेकेदार स्वर्मिे उठाई सो सम्बखित लनकार्मा बुझाउनु पनेछ । 

१३. ठेकेदारिे नेपाि सरकार तथा केराबारी गाउँपालिकािे समर् समर्मा लदएको लनदेिनिाई पािना गनुयपनेछ र  र्स 

गाउँपालिका र ठेकेदार बीच ठेक्काको लिषर्मा लििाद भएमा गाउँपालिकािे गरेको लनणयर् अखन्तम हुनेछ । 

१४. केराबारी गाउँपालिकािाई बुझाउनु पने रकम बाँकी बक्यौदा भएका व्यखिहरुको बोिपत्र रकम नबुझाए सम्म 

स्वीकृत गररने छैन । 

१५. ठेकेदारिे रािेको िरौटी रकम ठेक्का अिलि समर् समाप्त भए पलछ आन्तररक रािस्व  कार्ायिर्मा 

आर्कर,मुल्यबृखि कर लतरेको प्रमाण र केराबारी गाउँपालिकाबाट कर असुिीमा प्रर्ोग भएको रलसद िाँचबुझ भएपलछ 

मात्र लफताय लदइनेछ । 

१६. ठेक्कबोि गने ठेकेदारिे केराबारी गाउँपालिकािे तोलकलदएको कर उठाउदा प्रर्ोग गने रलसदहरु ठेकेदार आफैिे 

छपाई रलसदहरु गाउँपालिकाबाट कार्ायिर् प्रमुि िा लनििे तोकेको कमयचारीबाट अलनिार्य प्रमालणत गराई प्रर्ोग 

गनुयपनेछ । प्रमालणत बाहेकका रलसदबाट कर उठाएको पाईएमा िा उिुरी परेमा लनर्म अनुसार कारिाही  चिाइनेछ । 

१७.बन्द हड्ताि िस्ता मानि सृलित कारण तथा प्राकृलतकप्रकोपबाट हुने अिरोिका  कारण  कर छुट िा लमनाहा लदईने 

छैन । 

१८. एक व्यखि िा फमयको नामबाट िररद गरेको बोिपत्र अको  व्यखि िा फमयको नाममा दाखििा गनय पाईने छैन । 

१९. लिदेिबाट आर्कर लतररसकेको मािसामानमा कर उठाउन पाईने छैन । 



२०. र्ो सुचना बमोलिमको दाखििा भएको कुनै िा सबै बोिपत्र स्वीकृत  िा अस्वीकृत गने अलिकार गाउँपालिकामा 

लनलहत रहनेछ । 

२१. कर असुिीको दररेट एिं िागे्न दसु्तरको लििरण सलहतको होलडङ बोडय ठेकेदारिे प्रते्यक संकिन केन्द्रमा सबैिे 

देखिने गरी अलनिार्य रुपमा राख्नुपनेछ । 

२२. कुनै एक ठाउँमा रािेको िरौटी रकम अको कुनै ठेक्कामा समार्ोिन िा सदरस्याहा गररने छैन । 

२३. कुनै सतय सलहदको बोिपत्र स्वीकृत हुने छैन । 

२४. स्थानीर्तहिे तोकेको डर भन्दा बढी रकम असुि गरेमा िा संझौतामा उले्लखित भए बाहेकका मािबसु्तमा कर 

सेिासुल्क दसु्तर असुि गरेमा िा दोहोरो हुने गरी कर लिएमा त्यस्तो कर बराबरको रकम ठेकेदारिे र्स कार्ायिर्मा 

रािेको िरौटी रकमबाट कट्टा गरी सम्बखित पक्षिाई उपिब्ध गराईने छ । ठेक्का सम्बखि समू्पणय काम कारबाही 

साियिलनक िररद ऐन २०६३(संसोलित सलहत ) , साियिलनक िररद लनर्माििी ,२०६४ (संसोलित सलहत ) को लनर्म ८४ 

बमोलिम हुनेछ । 

२५. ठेक्का स्वीकृत भएपलछ ठेक्का लिने पक्षिे पान नम्बर लिई ठेक्का िापतको रकम कर कार्ायिर्मा दाखििा गनुयपनेछ 

। 

२६. सुचनामा उले्लि नभएको कुराहरुको हकमा प्रचलित कानून अनुसार हुनेछ । 

                                                                      प्रमुि प्रिासकीर् अलिकृत  

 

 


