
 

                      खनियाबास गाउँपानिका 

  गाउँ काययपानिकाको कायायिय 

                                                                  दाखाय, धानदङ 

     बागमती प्रदेश, िेपाि 

आ.व. २०७७/०७८ को लागि आन्तरिक आय तर्फ को शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्न्ि सूचना 
(ढ ुंिा, गिट्टी, बाल वा एवम ्िोड सुंकलन ि बबक्रि ि ल्क ) 

तेस्रो पटक प्रकाशित शमतत: २०७७/०८/२८ 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ (घ) १ (घ) र दफा (घ) ६ समेतमा भएको ब्यबस्था, बागमती प्रदेश सरकारको प्रदेश 
आर्थिक ऐन २०७५ को दफा ८ (१) र सो संग सम्बन्धित अनुसूची ५ मा भएको ब्यबस्था, प्रारन्म्भक बाताबरणीय पररक्षण (IEE) 
प्रततबेदन, खतनयाबास गाउँपाललकाको गाउँ कायिपाललकाको लमतत २०७७/०८/२६ को तनणिय अनुसार आ.व. २०७७/०७८ का लार्ग खतनयाबास 
गाउँपाललका क्षेत्रार्िकार लभत्र पने आँखु र ललस्ने खोला क्षते्र लभत्र ढंुगा, र्गट्टी, बालुवा एवम ्रोडा संकलन र बबक्रि शुल्कको ठेक्का 
बधदोबस्त गनुि पने भएको हँुदा इच्छुक दतािवाला फमि (अतनबायिरुपमा मु.अ. करमा दताि भएको) हरुलाई बोलपत्र पेश गनि यो सूचना 
प्रकालशत गररएको छ। सूचना प्रकालशत भएको लमततले तोक्रकएको म्याद लभत्र कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेका योग्य फमिहरुले बोलपत्र खररद 
गरर ७ (सात) ददन लभत्र लशलबधदी बोलपत्र यस कायािलयमा पेश गनुिहुन अनुरोि छ।अधय थप जानकारीको लार्ग खतनयाबास गाउँपाललकाको 
कायािलय समय लभत्र कायािलयमा सम्पकि  गनुिहुन वा यस कायािलयको website:- www.khaniyabasmun.gov.np  मा गएर बबस्ततृ वववरण 
हेनि सक्रकनेछ। 

अधतररक ठेक्का वववरण 

ठेक्का नं. आयको वववरण आ.व. २०७७/०७८ 
का लार्ग कायम 
धयुनतम अंक 

मु.अ. कर बाहेक 

बबक्रि तथा 
तनकासी दर 
प्रतत घन क्रफट  

बोलपत्र फारम 
दस्तुर 

िरौटी/ जमानत रकम 

खतनयाबास/०४/ 
२०७७/०७८/राजस्व 

खतनयाबास 
गाउँपाललकाको 
क्षेत्रार्िकार लभत्र पने 
आँखुखोला र ललस्ने 
खोलाको ढंुगा र्गट्टी र 
बालुवा तनकासी कर 
तथा शुल्क संकलन 
कायि 

रु.३०,००,०००/- 
ततस लाख रुपैया 
मात्र/- 

तनकासी कर 
बबक्रि शुल्क 
ओरती घन क्रफट 
९.०० ( नौ 
रुपैया) 

रु.३,०००/- (ततन 
हजार रुपैया) 

मु.अ.क सदहत कुल 
कबोल अंकको ५(पाँच) 
प्रततशत वा कन्म्तमा 
१२० ददन म्याद भएको 
बैंक जमानत पत्र 

ठेक्का सम्बन्न्ि ितफहरु:- 
१.मार्थ उल्लेखखत ठेक्काको लार्ग बोलपत्र फारम खररद गरर खामबन्धद पेश गनुिपनेछ। 

२.ठेक्का अवर्ि आ.व. २०७७/०७८ असार मसाधतसम्म रहनेछ। तर, ठेक्कामा मालसामानको पररमाण एक्रकन भएको र पररमाण अनुसारकै 
ठेक्का अंक कायम गररएकोले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरर उक्त पररमाण सो भधदा कम अवर्िमा पतन बबक्रि तनकासी गनि सक्रकनेछ। 
साथै पररमाणका आिारमा ठेक्का सम्झौता हुने भएकोले बधद हड्ताल आददका कारण काम सुचारु नभएको अवस्थामा कुनै पतन 
क्रकलसमको क्षततपूतति दावी गनि पाइने छैन। प्रततबेदनले तनषेि गरेको अवर्ि तथा नदद क्षेत्रबाट सामग्री उत्खनन गनि पाइने छैन तर 
ववलभधन स्थानमा थुपारी राखखएको मौज्दात सामग्री बबक्रि तथा तनकासी गनि सक्रकनेछ। 

३.मार्थ उल्लेखखत ठेक्का कबोल अंकको थप मूल्य अलभवदृ्र्ि कर १३ प्रततशत राजस्व ठेक्का ललने फमिले सम्बन्धित अधतररक राजस्व 
कायािलमा बुझाइ सो को प्रमाण यस कायािलमा पेश गनुिपछि। 
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४. िरौटी बापत कबोल गरेको अंकको ५ प्रततशत रकम यस कायािलयको बैंक अर् काठमाण्डौ शलशमटेड को जुनसुकै शाखाबाट ग-३ 
स्थानीय तह िरौटी खाता (खतनयाबास गा.पा.) ०१८६००००००१४५२४ मा नगद दाखखला गरेको सक्कल भौचर वा बोलपत्र खररद गने 
अन्धतम लमततबाट १२० ददनसम्म म्याद भएको बैंक जमानत (बबड बण्डको सक्कल प्रतत) बोलपत्र साथ संग्लग्न गरर पेश गनुिपनेछ। 
िरौटी बापत जम्मा गरेको रकमलाई क्रकस्तामा समाबेश गनि पाइने छैन र उक्त बैंक जमानत तथा नगद िरौटी तनयमानुसार कागजात 
पेश गररसकेपतछ प्रचललत ऐन बमोन्जम क्रफताि गररनेछ’। 

५.प्रचललत ऐन बमोन्जम कबोल गरेको रकम एकमुस्ट अर्ग्रम रुपमा बुझाएमा १० प्रततशत सम्म रकम छुट ददन सक्रकनेछ तर तनयमानुसार 
लाग्ने मूल्य अलभबदृ्र्ि कर प्रयोजनको लार्ग भने छुट ददईने छैन। बोलपत्र खररद गदाि तनयमानुसार लाग्ने दस्तुर बापतको रकम यस 
कायािलयको खतनयाबास शाखा बैंक अर् काठमाण्डौ लललमटेडमा रहेको ग-११ अधतररक राजस्व खाता (खतनयाबास गा.पा.) 
०१८६००००००६१५२४ मा दाखखला गनुिपनेछ। 

६.कारण जनाई वा नजनाई बोलपत्र स्वीकृत गने वा नगने अर्िकार यस कायािलयमा सुरक्षक्षत रहनेछ। 

७.बोलपत्र दददंा कुनै क्रकलसमको शति माधय हुनेछैन, साथै ररट नपुगी आएको बोलपत्र उपर कुनै कारबाही हुनेछैन। 

८.ठेक्कामा कुनै वववाद भएमा खतनयाबास गाउँपाललकाको तनयम अन्धतम हुनेछ। 

९.उपरोक्त ठेक्काको लार्ग सूचना प्रकालशत भएको लमततले ७ औ ंददनसम्म कायािलय समयलभत्र बोलपत्र खररद गरर ८ औ ंददनको १२:०० 
बजे लभत्र यस कायािलयमा लशलबधदी बोलपत्र बुझाउनुपनेछ। प्राप्त बोलपत्रहरु सोदह ददनको २:०० बजे खतनयाबास गाउँपाललकाको कायािलय 
प्रतततनर्िको रोहबरमा खोललनेछ। 

१०.बोलपत्र फारमहरु खररद गने, दाखखला गने, खोल्ने ददन साबिजतनक बबदा परेमा िमश: सो को भोललपल्ट सोहो समयमा दताि तथा 
खोललने कायि गररनेछ। 

११.यस सुचनामा उल्लेख भएका शतिहरु अततररक्त बोलपत्र साथ संग्लग्न गररएका आय ठेक्का सम्बन्धि अधय शतिहरुका प्रत्यक बुँदाहरु 
यसै सूचनाका शति लागु हुनेछ। 

१२.यस सूचना तथा बोलपत्र साथ संग्लग्न अधय शतिहरु पुरा नभएका बोलपत्रहरु मूल्यांकनमा समाबेश गररने छैन। 

१३.अधय कुराहरु नेपाल सरकारको प्रचललत ऐन कानुन बमोन्जम हुनेछ। 

 
 

प्रम ख प्रिासकीय अगिकृत 


