वराहक्षेत्र नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
चक्रघट्टी, सुनसरी
प्रदे श नं १
लिषर्: आन्तररक राजश्व तर्यको लिलिन्न शशषयकको ठे क्काको िोिपत्र आव्हान सम्िन्धी सूचना
प्रथम पटक प्रकाशशत सूचना प्रकाशशत लमलत:२०७८/०३/१६

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िमोशजम तथा र्स नगरपालिको आलथयक ऐन,२०७८ अनुसार र्स नगरपालिकािे

सं किन गने कर दस्तुर आ.व. २०७८/०७९ का िालग ठे क्काको माध्र्मिाट सं किन गने िएको हुुँदा कार्यिर्िे प्रकाशन गरे को
शतयहरुको अलधनमा रहह शशििन्दी िोिपत्र पेश गनय हुन इच्छु क र्मयहरु सिैको जानकारीका िालग र्ो सूचना प्रकाशशत गररएको
छ । उल्िेशित सूचनाहरुको र्ारम र्स नगरपालिकाको कार्ायिर् चक्रघट्टी सुनसरीमा राजश्व दस्तुर (हर्ताय नहुने) लतरी िररद
गनय र तोहकएको अवलध लित्र िुझाउनका िालग जानकारी गराइन्छ ।
िोिपत्र र्ारम लिक्री हुने अशन्तम लमलत:-

२०७८/०३/३० गते कार्ायिर् समर् लित्र

िोिपत्र र्ारम िुझाउने अशन्तम लमलत:

िोिपत्र र्ारम िुल्ने लमलत र समर्:

२०७८/०३/३१ गते समर् १२:०० िजे सम्म

२०७८/०३/३१ गते समर् ०२:०० िजे पलछ

ठे क्काको लििरण:
क्र.सं

१

ठे क्का नं

०१/२०७८-०७९

ठे क्का लििरण

वराहक्षेत्र न.पा. वडा नं ११ शस्थत आइतिारे ,लिहहिारे र

न्र्ुनतम ठे क्का अङ्क रु
(भ्र्ाट सहहत)

िोिपत्र र्ारम
दस्तुर (रु)

1,80,101।-

1000।-

गुद्री सहहतको िाहषयक ठे क्का
२

०२/२०७८-०७९

वराहक्षेत्र न.पा. वडा नं ११ शस्थत व्र्वसाहहक सटर

4,14,000।-

1000।-

३

०3/२०७८-०७९

वराहक्षेत्र न.पा.वडा नं ११ शस्थत वडा कार्ायिर्सुँग

72,000।-

300।-

12,91,000।-

1,000।-

2,50,001।-

1,000।-

1,60,501।-

1,000।-

35,51,000।-

1,000।-

2,00,500।-

1,000।-

कोठाको िाहषयक ठे क्का(जम्मा ९ कोठा)
जोलडएको ३ कोठे सटर

४

०4/२०७८-०७९

वराहक्षेत्र न.पा. वडा नं ११ मवेशी चौपार्ा हाटको िाहषयक
ठे क्का

५

०5/२०७८-०७९

वराहक्षेत्र न.पा. वडा नं ९ र १० शस्थतको राजािास
तारघाट िाहषयक ठे क्का

६

०6/२०७८-०७९

वराहक्षेत्र न.पा. वडा नं ९ र १० शस्थत हाटकरको िाहषयक
ठे क्का

७

०7/२०७८-०७९

वराहक्षेत्र न.पा. वडा नं ६ र ७ (िाङ्गे िजार) मवेशी
चौपार्ा हाटको िाहषयक ठे क्का

८

०8/२०७८-०७९

वराहक्षेत्र न.पा. वडा नं ६, ७ र ८ लससौलि शस्थतको
तारघाट िाहषयक ठे क्का

९

०9/२०७८-०७९

वराहक्षेत्र न.पा. वडा नं ६, ७ र ८ को साप्ताहहक

2,81,115।-

1,000।-

2,00,555।-

1,000।-

हाटिजारको िाहषयक ठे क्का
१०

10/२०७८-०७९

वराहक्षेत्र न.पा. वडा नं १ र २ हहटर्ा तथा पशु
मवेशीको

िाहषयक ठे क्का

कैहर्र्त

क्र.सं

ठे क्का नं

ठे क्का लििरण

न्र्ुनतम ठे क्का अङ्क रु

िोिपत्र र्ारम

११

11/२०७८-०७९

वराहक्षेत्र न.पा. वडा नं १ र २ काठिास लिक्री

1,51,500।-

1,000।-

1,80,000।-

1,000।-

2,88,000।-

1,000।-

िापतको
१२

12/२०७८-०७९
13/२०७८-०७९

दस्तुर (रु)

कैहर्र्त

िाहषयक ठे क्का

वराहक्षेत्र न.पा. वडा नं ३,४ र ५ मंगििारे ,शलनिारे
साप्ताहहक हहटर्ाको

१३

(भ्र्ाट सहहत)

िाहषयक ठे क्का

वराहक्षेत्र न.पा. वडा नं ७ शस्थत कृहष टहरा कोठा
िाुँडाको िाहषयक ठे क्का (जम्मा ८ कोठा)

१४

14/२०७८-०७९

वराहक्षेत्र न.पा.क्षेत्र लित्रको कवाडी ठे क्का

85,300।-

300।-

१५

15/२०७८-०७९

काञ्जी हाउस

21,200।-

300।-

शतयहरु:-

१. शशििन्दी िोिपत्र िररद गनय इच्छु क िररदकताय (र्मय वा सं स्था) िे माथी उल्िेि िए अनुसारको दरिाउपत्र
दस्तुर र्स कार्ायिर्को राजश्व शािामा िुझाई िररद गनय सहकनेछ ।

२. िररद िएका शशििन्दी िोिपत्र प्रथम पटक सूचना िएको लमलतिे १६ (सोह्र) ददनको १२ िजे र्स कार्यिर्को

नाममा सम्िोधन गरर ठे क्का नम्िर, कामको लििरण, शशििन्दी दरिाउपत्र िररदकतायको नाम र ठे गाना स्पष्ट िुिाई
र्मयको छाप िगाई शशििन्दी िाहा छाप गरर अिग अिग शशििन्दी दरिाउपत्र पेश गनुय पनेछ । िररदकतायिे

आर्ुिे पेश गरे को शशििन्दी िोिपत्र हर्ताय वा सं सोधन गनय चाहे मा शशििन्दी दरिाउपत्र पेश गनय तोहकएको अशन्तम

ु न्दा २४ (चौलिस) घण्टा अगावै हर्ताय वा सं सोधन गने सम्िन्धी लिशित लनिेदन र्स कार्ायिर्मा
समर् समाप्त हुनि
पेश गनुय पनेछ ।

३. कार्ायिर्िाट शशििन्दी िोिपत्र र्ारम िररद गदाय नागररकता प्रमाणपत्र प्रलतलिपी, VAT दताय प्रमाण पत्र

प्रलतलिपी, २०७६/०७७ को कर च ुक्ता प्रमाण पत्र प्रलतलिपी का साथमा दस्तुर रलसद(पलछ हर्ताय नहुने गरी) िुझाइ
उल्िेशित समर्लित्र िररद गनय सहकनेछ ।

ुँ ा नं ३ मा उल्िेशित कागजातका साथमा धरौटी िापतको रकम (नेपािी नागररक
४. शशििन्दी िोिपत्र पेश गदाय िुद
िए किोि गरे को अङ्कको ५% र लिदे शी नागररक िए किोि गरे को अङ्क १०%) िे हुन आउने रकम र्स न.पा.को

नाममा मेगा िैङ्क चक्रघट्टी शािामा रहे को धरौटी िाता नं ०२२००१०११७४०४ जम्मा गरे को सक्कि िौचर वा
िोिपत्र िुझाउने अशन्तम ददनिाट ९० ददनको म्र्ाद िएको ररतपूवक
य को िैङ्क जमानत पत्र पेश गनुप
य नेछ। धरौटी

रकम प्रत्र्ेक ठे क्काको िालग छु ट्टाछु ट्टै रुपमा समावेश गनुय पनेछ । धरौटी जम्मा गरे को िौचरको पछालड धरौटी जम्मा
गने र्मयको नाम तथा कुन शशषयकको धरौटी हो स्पष्ट रुपमा उल्िेि गनुय पनेछ ।

५. माथी उल्िेशित न्र्ुनतम अङ्क िएको आन्तररक आर्को ठे क्का स्वीकृत िए पश्चात सम्झौताका िित सम्िशन्धत

ठे केदारिे नेपाि सरकारिे तोकेअनुसार मु.अ.कर आर्ुिे किोि गरे को अङ्कमा थप गरर हुन आउने रकम अग्रीम

रुपमा एकमुष्ठ र्सै कार्ायिर्मा िुझाउनु पनेछ । ठे क्काको स्वीकृत रकम एकमुष्ठ िुझाउदा स्वीकृत अङ्कमा िढीमा
१०% छु ट ददन सहकनेछ ।

६. शशििन्दी िोिपत्र र्ारम जुन र्मयको वा सं स्थाको नाममा िररद गररएको हो सोहह र्मय वा सं स्थाको नाममा
मात्र पेश गनुय पनेछ ।

७. शशििन्दी िोिपत्र र्ारम िदाय किोि गरे को रकम अङ्क र अक्षर दुिैमा प्रष्ट हुने गरी उल्िेि गनुय पनेछ ।

अङ्कमा िेशिएको रकम र्रक पनय गएमा अक्षरमा िेशिएकोिाई मान्र्ता ददइनेछ । केरमेट िएको स्थानमा दस्तित
निएमा मान्र्ता ददइने छै न ।

८. शशििन्दी िोिपत्र स्वीकृत िएपलछ सूचना प्रकाशन िएको लमलतिे ७(सात) ददन लित्र सम्झौता गनय र्स कार्ायिर्मा
आउनु पनेछ । मुनालसि कारण िाहे क सो अवलध लित्र सम्झौता गनय नआएमा लनजको धरौटी जर्त गरर त्र्सपलछको
क्रमानुसार ररतपूवक
य को शशििन्दी िोिपत्र िररदकतायिाई लनर्मानुसार ठे क्का सम्झौता गनय सूचना ददइनेछ ।

९. ठे क्का रकमिाई हकस्तामा िुझाउनका िालग पहहिो हकस्ताको ५० प्रलतशत, दोश्रो हकस्ता ३० प्रलतशत, तेश्रो र

अशन्तम हकस्ता २० प्रलतशत हुने गरर लििाजन गररनेछ । हकस्ता िापतको रकम मध्र्े पहहिो हकस्ता सम्झौता गदाय
कै िितमा, दोश्रो हकस्ताको २०७८ र्ाल्गुण मसान्त लित्र र तेश्रो तथा अशन्तम हकस्ता िरािरको रकम २०७९

जेष्ठ मसान्त लित्र िुझाउनु पनेछ । दोश्रो र अशन्तम हकस्ता िरािर रकमको हकमा २०७९ आषाढ मसान्त सम्म
अवलध रहे को िैङ्क ग्र्ारे ण्टी पेश गनुय पनेछ ।

१०. ठे क्का किोि गने ठे केदारिे नगरपालिकािे तोहकएको कर उठाउदा प्रर्ोग गने रलसदहरु ठे केदारिे आफ्नै

तर्यिाट छपाई गरर सो रलसदहरु र्स कार्ायिर्िे तोकेको कमयचारीिाट अलििेि रहने गरर प्रमाशणत गराएर मात्र
प्रर्ोग गनुय पनेछ । प्रमाशणत नगररएका रलसदिाट कर उठाएको जानकारी कार्ायिर्मा प्राप्त िई सो प्रमाशणत िएमा
लनर्मानुसार कारवाही गररनेछ । साथै नगदी रलसदको नमुना नगरपालिकािाट उपिब्ध गराईनेछ ।

११. कुनै ठे क्का वा कर उठाउन नेपाि सरकार वा अन्र् लनकार्िाट रोक िगाएमा सोहह िमोशजम हुनछ
े ।
१२. धरौटी िापत जम्मा गरे को रकम हकस्ता वा एकमुष्ट रकममा समार्ोजन गनय पाईनेछैन ।
१३. शतय सहहतको िोिपत्र स्वीकार्य हुनेछैन ।

१४. नगरपालिका वा नेपाि सरकारको हहत लिपररत हुने कुनै काम गरे मा जुनसुकै िित ठे क्का तोडी अन्र् व्र्वस्था
गनय सहकनेछ । र्सरी ठे क्का तोडी अन्र् व्र्वस्था गदाय पने थप व्र्र्िार वा क्षलत स्वम ठे केदारिे व्र्होनुय पनेछ ।

१५. सम्िशन्धत कर सं किनका िालग नगरपालिकाद्धारा तोहकएको स्थानहरु िाहे क अन्र् स्थानिाट कर र दस्तुर
उठाउन पाईनेछैन ।

१६. राहिर् राजमागय र सहार्क राजमागयमा ढाट वा तगारो राशि कर सं किन गनय पाइनेछैन । ढाट वा तगारो
रािेमा लनर्मानुसार कावायहह गररनेछ ।

१७. ठे क्का अवलधिर ठे केदारिे ठे क्का तोड्न पाउने छै न । लिचैमा ठे केदारिे ठे क्का तोडेमा लनजिाट असुि हुन िाुँकी

रकममा १० प्रलतशत ब्र्ाज जोलड असुि उपर गररने छ । र्सरी ठे क्का तोलडन गई िाुँकी अवलधको िालग ठे क्का वा
अन्र् व्र्वस्था गदाय लनजिे किोि गरे िन्दा कम रकम उठ्न गएमा सो रकम पलन पूव य ठे केदारिाट नै सरकारी
िाुँकी सरह असुि उपर गररनेछ ।

१८. नगरपालिकािाई रकम िुझाउनु पने िाुँकी िक्र्ौता िएका र्मय वा सं स्थाहरुिे िाुँकी रकम निुझाए सम्म
लनजको िोिपत्र स्वीकृत गररने छै न ।

१९. ठे क्का चिान गदाय कुनै व्र्वधान वा समस्र्ा परे मा दुई पक्ष लिच आपसमा छिर्िद्धारा सामाधान गररनेछ ।

त्र्स्तो छिर्ििाट सहमलत हुन नसकेमा र्स नगरपालिकाको लनणयर् अशन्तम हुनेछ र सो को पािना गनुय ठे केदारको
कतयव्र् हुनेछ । साथै अन्र् लिलिन्न लिषर्मा नगरपालिकािे ददएको लनदे शन अलनवार्य रुपमा पािना गनुय पनेछ ।

२०. िन्द, हड्ताि तथा अन्र् मावि श्रृशजत कारणहरुिाट श्रृजना हुने अिरोधका कारण कर छु ट वा लमनाहा ददइने
छै न ।

२१. र्स सूचनामा उल्िेि िए िाहे कका कुराहरुको हकमा नेपाि सरकार तथा स्थानीर् सरकारको प्रचलित ऐन
कानुन िमोशजम हुनेछ ।

राजेश प्रसाद पोिरे ि

प्रमुि प्रशासकीर् अलधकृत

