
 

                             खनियाबास गाउँपालिका 
                 गाउँ काययपालिकाको कायायिय 
                       दाखाय, धाददङ 

                    बागमती प्रदेश, िेपाि 

आ.व. २०७८/०७९ को लागि आन्तरिक आय तर्फ को गिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बगन्ि 

सूचना (ढ ुंिा गिट्टी बाल वा एबुं िोडा सुंकलन ि गबक्रि ि ल्क)  

प्रथम पटक प्रकागित गमगत:- २०७८/०५/१८ 

स्थानीय सिकाि सुंचालन ऐन २०७४ को दर्ा ११ (घ) १ (घ) ि दर्ा (घ) ६ समेतमा भएको   ब्यबस्था बािमती प्रदेि सिकािको 

प्रदेि आर्थफक ऐन २०७५ को दर्ा ८ (१) ि सो सुंि सम्बगन्ित अन सूची ५ मा भएको ब्यबस्था प्रािगम्भक बाताबिणीय परिक्षण  

(IEE) प्रगतबेदन, खगनयाबास िाउँपागलकाको िाउँ कायफपागलकाको गमगत २०७८/०५/१७ को गनणफय अन साि आ.व. २०७८/०७९ 

का लागि खगनयाबास िाउँपागलका के्षत्रागिकाि गभत्र पने आँख , गलसे्न, क्रकन्ताङ, थम्बू खोला के्षत्र गभत्र ढ ुंिा, गिट्टी, बल वा एबुं 

िोडा सुंकलन ि गबक्रि ि ल्कको ठेक्का बन्दोबस्त िन फ पने भएको हदँा इक्छ क दताफवाला र्मफ (अगनबायफरुपमा म .अ.किमा दताफ भएको) 

हरुलाई बोलपत्र पेि िनफ यो सूचना प्रकागित िरिएको छ । सूचना प्रकागित भएको गमगतले ३० क्रदन गभत्र गिलबन्दी बोलपत्र यस 

कायाफलयमा पेि िन फहन अन िोि छ । अन्य थप जानकािीको लागि खगनयाबास िाउँपागलकाको कायाफलय समय गभत्र कायाफलयमा 

सम्पकफ  िन फहन वा यस कायाफलयको WEBSITE:- WWW.KHANIYABASMUN.GOV.NP मा िएि गबस्तृत गवविण हेनफ 

सक्रकनेछ । 

ठेक्का नुं. आयको गवविण आ.व. २०७८/०७९  

का लागि कायम  

न्य नतम अुंक  

म .अ. कि बाहके 

गबक्रि तथा  

गनकासी दि 

(प्रगत घन क्रर्ट) 

बोलपत्र र्ािम 

 दस्त ि 

ििौटी जमानत  

िकम 

 

खगनयाबास/०७/ 

२०७८-०७९/ 

िाजश्व 

खगनयाबास  

िाउँपागलकाको 

के्षत्रागिकाि गभत्र पने 

आँख , गलसे्न,  

क्रकन्ताङ, थम्बू खोला 

गिट्टी ि बाल वा  

गनकासी कि 

 तथा ि ल्क सुंकलन 

 कायफ 

रु.४०,००,०००/- 

(रु. चागलस लाख 

 रुपैया) 

गनकासी कि गबक्रि  

ि ल्क प्रगत घन क्रर्ट 

९ रुपैया (नौ रुपैया) 

रु.३,०००/- 

(गतन हजाि रुपैया) 

म .अ.क. सगहत 

क ल कबोल 

अुंकको ५ 

(पाँच) प्रगतित 

वा कगम्तमा 

१२० क्रदन 

म्याद भएको  

बैंक जमानत पत्र 

 

ठेक्का सम्बगन्ि ितफहरु:- 

१. मागथ उल्लेगखत ठेक्काको लागि बोलपत्र र्ािम खरिद िरि खामबन्दी पेि िन फ पनेछ । 

२. ठेक्का अबगि आ.व.२०७८/०७९ जेष्ठ मसान्तसम्म िहनेछ । ति, ठेक्कामा मालसामानको परिमाण एक्रकन भएको ि परिमाण 

अन साि ठेक्का अुंक कायम िरिएकोले आवश्यक प्रक्रिया प िा िरि उक्त परिमाण सो भन्दा कम अवगिमा पगन गबक्रि गनकासी 

िनफ सक्रकने साथ परिमाणका आििममा ठेक्का सम्झौता हने भएकोले बन्द हड्ताल आक्रदका किण काम स चारु नभएको 



अवस्थामा क नै पगन क्रकगसमको क्षगतपूर्तफ दावी िनफ पाइने छैन । प्रगतबेदनले गनषेि ििेको अवगि तथा नक्रद के्षत्रबाट सामग्री 

उत्खनन िनफ पाइने छैन गवगभन्न स्थानमा थ पािी िागखएको मौज्दात सामग्री गबक्रि तथा गनकासी िनफ सक्रकनेछ । 

३. मागथ उल्लेगखत ठेक्का कबोल अुंकको थप मूल्य अगभवृगि कि १३ प्रगतित िाजश्व ठेक्का गलने र्मफले सम्बगन्ित आन्तरिक िाजश्व 

कायाफलयमा ब झाई सो को प्रमाण यस कायाफलयमा पेि िन फपनेछ । 

४. ििौटी बापत कबोल ििेको अुंकको ५ प्रगतित िकम यस कायाफलयको बैंक अर् काठमाडौं गलगमटेडको ज नस कै िाखाबाट ि-३ 

स्थानीय ििौटी खाता (खगनयाबास िा.पा.) ०१८६००००००१४५२४ मा निद दागखला ििेको सक्कल भौचि वा बोलपत्र 

खरिद िने अगन्तम गमगतबाट १२० क्रदनसम्म म्याद भएको बैंक जमानत (गबड बण्डको सक्कल प्रगत) बोलपत्र साथ् सुंलग्न िरि 

पेि िन फ पनेछ । ििौटी बापत जम्मा ििेको िकमलाइ क्रकस्तामा समावेि िनफ पाइने छैन ि उक्त बैंक जमानत तथा निद ििौटी 

गनयमान साि किाजात पेि िरिसकेपगछ प्रचगलत ऐन बमोगजम क्रर्ताफ िरिनेछ । 

५. प्रचगलत ऐन बमोगजम कबोल ििेको िकम एकम ष्ट अगग्रम रुपमा ब झाएमा १० प्रगतित सम्म िकम छ ट क्रदन सक्रकनेछ ।ति 

गनयमान साि लागे्न मूल्य अगभवृगि कि प्रयोजनको लागि भने छ ट क्रदईने छैन । बोलपत्र खरिद िदाफ गनयमान साि लागे्न दस्त ि 

बापतको िकम यस कायाफलयको खगनयाबास िाखा बैंक अर् काठमाडौं गलगमटेडमा िहेको ि-११ आन्तरिक िाजश्व खाता 

(खगनयाबास िा.पा.) ०१८६००००००६१५२४ मा दागखला िन फ पनेछ । 

६. कािण जनाई वा नजनाई बोलपत्र स्वीकृत िने वा निने अगिकाि यस कायाफलयमा स िगक्षत िहनेछ । 

७. बोलपत्र ददुंदा क नै क्रकगसमको ितफ मान्य हनेछैन , साथै रिट नप िी आएको बोलपत्र उपि क नै कािबाही हनेछैन । 

८. ठेक्कामा क नै गववाद भएमा खगनयाबास िाउँपागलकाको गनणफय नै अगन्तम गनणफय हनेछ । 

९. उपिोक्त ठेक्काको लागि सूचना प्रकागित भएको गमगतले ३० औं क्रदनसम्म कायाफलय समयगभत्र बोलपत्र खरिद िरि ३१ औं 

क्रदनको १२:०० बजे गभत्र यस कायाफलयमा गिलबन्दी बोलपत्र ब झाउन  पनेछ । प्राप्त बोलपत्रहरु सोगह क्रदनको २:०० बजे 

खगनयाबास िाउँपागलकाको कायाफलय प्रगतगनगिको िोहबिमा खोगलनेछ । 

१०. बोलपत्र र्ािमहरु खरिद िुंिे, दागखला िने, खोल्ने क्रदन साबफजगनक गबदा पिेमा िमि: सो को भोगलपल्ट सोगह समयमा 

दताफ तथा खोगलने कायफ िरिनेछ । 

११. यस सूचनामा उल्लेख भएका ितफहरु अगतरिक्त बोलपत्र साथ् सुंलग्न िरिएका आय ठेक्का सम्बगन्ि अन्य ितफहरुका प्रत्यक 

ब ँदाहरु यसै सूचनाका ितफ लाि  हनेछ । 

१२. यस सूचना तथा बोलपत्र साथ् सुंलग्न अन्य ितफहरु प िा नभएका बोलपत्रहरु म ल्याुंकनमा समावेि िरिने छैन । 

१३. अन्य क िाहरु नेपाल सिकािको प्रचगलत ऐन कान न बमोगजम हनेछ । 


