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 गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्   

       (सामान्र् प्रशासन शाखा) 

                                                                                                                                   सान्थाक्रा, ताप्िेजुङ 
१ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

लिषर् :–  लसिबन्दी दिभाउपत्र आव्हानको सूचना । 
(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित शमशत: २०७९।१०।०६) 

              उपरोक्त सम्बन्धमा  १ न.ं प्रदिेको अथथ सम्बशन्ध शिधेयक, २०७५ को दफा ६ तथा सोही ऐनको अनसुशूच ४ मा उल्लेख भए बमोशिम तथा 

रािश्व परामिथ सशमशतको शसफािरसमा गाउँ पिरषदको शनर्थय तथा तत्कालीन शिल्ला शिकास सशमशतको कायाथलय ताप्लेिङुको प्रारशम्भक िातािरर्ीय 

पिरक्षर् मापदण्ड बमोशिम मेिरङदने गाउँपाशलकाको कायाथलय, ताप्लेिङुले आ.ि. २०७९।८० को लाशग आन्तिरक आय पिूाथधार िन्य िस्तुहरु (ढुंगा, 

शगटी, िालुिा, रोडा, ग्राभले,माटो लगायतको शिशि कर) संकलन ठेक्का शनम्नानसुार िन्दोिस्त गनुथपने भएकाले प्रचशलत नपेाल काननू बमोशिम इच्छुक 

योग्य फमथ िा कम्पनी संस्थाहरुबाट दरभाउपत्र फाराम खिरद गरी तपशिलमा उल्लेशखत ितथहरुका अशधनमा रही किोल गरेको ठेक्का रकम अकं र अक्षरमा 

खलुाई दरभाउपत्र पेि गनुथहुन यो सचूना प्रकािन गिरएको छ । 

ठेक्का ितथहरु 
१. प्रचशलत नेपाल काननू बमोशिम दताथ भई प्रमार् पत्र शलएका फमथ िा कम्पनी संस्थाहरुले दरभाउपत्र फाराम खिरद गरी सचूना बमोशिमको ितथका 

आधारमा दाशखला गनथ पाउने छन ्। 

२. दरभाउपत्र फाराम खिरद गनथ आ.ि.०७९।८० मा नशिकरर् भएको प्रमार्पत्र, मलू्य अशभिशृि करमा दताथ भएको प्रमार्पत्र,आ.ि. ०७८।७९ को आयकर 

चकु्ता प्रमार्पत्र,नेपाली नागिरकताको प्रमाशर्त प्रशतशलशपहरु र मेिरङदने गाउँपाशलकाको आन्तिरक रािश्व खाता नं १५३०००००१३४०१ कुमारी बैंक 
मेिरङदने िाखामा िम्मा गरेको भौचर सशहत दरभाउपत्र खिरदको शनिेदन पेि गनुथपने छ । 
३.यो सचूना स्थानीय दशैनक पशत्रकामा प्रथम पटक प्रकाशित भएको शमशतले  १५ औ ँशदनको कायाथलय समय शभत्र शसलबन्दी दरभाउपत्र फारम खरीद गरी   

१६ औ ँशदनको १२:०० बिे शभत्र यस कायाथलयमा दाशखला गिरसक्नपुने छ । सो शदन सािथिशनक शिदा परेमा सोको भोलीपल्ट हुनछे । 
४.यसरी दताथ हुन आएका शसलबन्दी दरभाउपत्रहरु १६ औ ँ शदनको  २:०० बिे शभत्र कायाथलयको प्रशतशनशधहरु र शसलबन्दी दरभाउपत्र दाताहरुको रोहिरमा 

खोशलने छ तर शसलिन्दी दरभाउपत्र दाताहरु अनपुशस्थत रहमेा पशन खोल्न बाधा पने छैन । 
५. िसको नाममा दरभाउपत्र खिरद गिरएको हो सोही फमथ िा कम्पनीको नामबाट मात्र दाशखला गनुथपने छ । यस कायाथलयबाट प्रमाशर्त नभएका 

दरभाउपत्रलाई मान्यता शदइन ेछैन र सोको छायाप्रशत पशन स्िीकायथ हुन ेछैन । 
६.दरभाउपत्र फाराममा आफुले कबोल गरको दररेट अंक र अक्षरमा स्पष्ट उल्लेख गरेको हुनपुनेछ । अकं र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई मान्यता शदइनेछ ।  
७. शसलबन्दी दरभाउपत्र पेि गनेले  शनयमानसुार आफुले कबोल गरेको अंकको भए ५% ले हुन आउन रकम मेिरङदने को कुमारी बैंक मेिरङदने-२, शस्थत 

धरौटी खाता १५३०००००००४०१ मा नगद दाशखला गरेको सक्कलै बैकँ भौचर िा यस कायाथलयको नाममा नेपाल राष्ट्र बैकबाट मान्यता प्राप्त बैकँले  

दरभाउपत्र दाशखला गने अशन्तम शमशतबाट ७५ शदन मान्य  अिशध रहन ेगिर िारी गरेको छुट्टाछुटै्ट बैकँ िमानत पेि गनुथ पनेछ । 
८.  ठेक्का स्िीकृत भएपशछ धरौटी िापत स्िीकृत ठेक्का अंक बराबरको शनयमानसुारको नगद ैरकम यस कायाथलयको NCC Bank मेिरङदने-२ शस्थत 

१५३०००००००४०१ धरौटी खातामा िम्मा गरेको सक्कलै बैकँ भौचर िा नेपाल राष्ट बैकँबाट मान्यता प्राप्त बैकँले यस कायाथलयको नाममा िारी गरेको  

कशम्तमा १३(तेह्र) मशहना अिशध म्याद भएको बैकँ िमाशनपत्र (बैकँ ग्यारेन्टी) पेि  गरी  सम्झौताको लाशग यस कायाथलयमा उपशस्थत हुनपुन ेछ । 

९.  ढुगंा, शगटी, िालुिा, ग्रािेल  रोडा  पलुको  दायाँ  िायाँ (Upstream/Downstream) ५०० शम., िन क्षते्र  र  कुन ैव्यशक्तको घर िग्गा कुलो िाँध 

आशदबाट शनकाल्न पाइने छैन । 
११.शसलिन्दी दरभाउपत्रबाट स्िीकृत ठेक्काको ठेक्का अिशध २०७९ फागनु मसान्त दशेख २०८० ज्येष्ठ मसान्त सम्म ३ (तीन ) मशहनाको रहनछे । 
      



 

१२.  ठेक्का किोल रकम एकै शकस्तामा एकमषु्ठ ठेक्का सम्झौताको बखत िम्मा गनुथपन ेछ । तोशकएको शकस्ता म्यादशभत्र नबझुाएमा परफरमेन्स िण्ड तथा 

शधतो िमानत बाट असलुी गिरन ेछ । कुन ैपशन कारर् दखेाई कबोल अंकमा छुट माग गनथ पाइने छैन । 
१३. प्रदिे सरकार िा मिेरङदने गाउँपाशलकाको कायाथलयले समय समयमा शदएको शनदिेन परू्थरुपमा पालना गनुथपने छ । ठेक्का सम्बन्धी कुनै शििाद उत्पन्न 

भएमा प्रचशलत ऐन शनयम तथा सम्झौताको पिरशधशभत्र रशह मेिरङदने गाउँपाशलकाको कायाथलय, ताप्लेिङुको शनर्थय अशन्तम र मान्य हुनछे सो शनर्थय मान्न 

ठेकेदारको कतथव्य हुनछे ।  

१४. न्यनुतम ठेक्का अंक भन्दा घटी कबोल गरी शसलबन्दी दरभाउपत्र पेि गनथ पाइने छैन, साथै ठेकेदारबाट कुन ैसतथ राशखएको िा रीत नपगुकेो शसलबन्दी 

दरभाउपत्र माशथ कुनै कािाथही गिरन ेछैन । 
१५. ठेक्का शलने ठेकेदारले  दररेट सशहतको साइनबोडथ सम्बशन्धत संकलन केन्रहरुमा राख्नपुनछे । 
 १६ ठेक्का कबोल गन ेठेकेदारले मेिरङदने गाउँपाशलकाले तोकेको कर उठाउँदा प्रयोग गन ेनगशद रशसदहरु ठेकेदारले आफ्नो तफथ बाट छपाई यस कायाथलयमा 

छपाइको लगत रशसद शनयन्त्रर् खातामा दाशखला गरेर मात्र कर दस्तरु संकलन गन ेकायथमा प्रयाग गनुथपन ेछ । साथै प्रयोग भएका रशसदहरुका शििरर् 

कायाथलयले माग गरेमा एक/एक प्रशत उपलब्ध गराउन ुठेक्केदारको कतथव्य हुनछे । 
१६. िातािरर्  संरक्षर्  ऐन २०५३ को दफा ३ तथा शनयमािली २०७५ बमोशिम यस गाउँपाशलकाले स्िीकृत गरेको IEE सम्बन्धी शिषयहरु यस 

ठेक्काको सतथ मानी दिैु पक्षबाट पालना गिरने छ । 
१७. रािमागथ िा सहायक रािमागथमा तगारो राखी कर असलु गनथ पाइने छैन । 
१८. ठेक्का समाप्त भई करचकु्ता पिेगरेपशछ  धरौटी बापतको रकम शनयमानसुार शफताथ गिरनछे । 

१९. यस  गाउँपाशलकामा बक्यौता  शतनथ बाँशक रहकेो ब्यशक्त, फमथ िा कम्पनीहरुले परुानो बाँकी चकु्ता नगदाथ सम्म शिलिन्दी दरभाउपत्रमा भाग शलन पाउन े

छैन । 
२०. एक स्थानीय तहमा उपयोग कर िलु्क बझुाइसकेको प्रमार् पिे गरेमा पनुः िलु्क शलन पाइन ेछैन । 

२१. ठेक्का संचालनको शसलशसलामा शनयमानसुार नेपाल सरकारलाई बझुाउनपुने सम्परू्थ कर,दस्तुर, िलु्क आशद ठेक्केदार स्ियमले बझुाउनपुनछे । उक्त 

रकम ठेक्का अंकबाट कटाउन पाइने छैन । ठेक्का अिशधभर ठेक्केदारले ठेक्का तोड्न पाइनेछैन । शिचैमा ठेक्केदारले ठेक्का तोडेमा असलु हुन बाँकी 

रकममा १०% व्याि िोडी असलु उपर गिरनछे । यसरी ठेक्का तोशडन गई बाँकी अिशधको लाशग ठेक्का िा अन्य व्यिस्था गदाथ शनिले किोल गरेभन्दा कम 

रकम उठ्न गएमा सो कम रकम पशन पिूथ ठेक्केदारबाटै सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गिरनेछ ।   
२२. यस सचूनामा उल्लेख भएका कुराहरु यसै बमोशिम र उल्लेख नभएका कुराहरुको हकमा नेपाल सरकारको प्रचशलत काननु बमोशिम हुनेछ । 
२३. माशथ उल्लेशखत शसलबन्दी दरभाउपत्र स्िीकृत गने नगन ेिा रद्द गने अशधकार यस कायाथलयमा सरुशक्षत रहने छ । 
२४. शसलबन्दी दरभाउपत्र सम्बशन्ध ितथहरु तथा दररेट सम्बशन्ध शिस्ततृ शििरर् यस कायाथलयको िेबसाइट www.meringdenmun.gov.np बाट पशन 

हनेथ सशकनेछ । सो सम्बन्धी अन्य कुरा बझु्न परेमा मेिरङदने गाउँपाशलकाको कायाथलय, ताप्लेिङु तथा फोन नं. ९८५२६६०१६४/ ९८५२६६०८२२ मा 

सम्पकथ  राख्न सशकने छ । 
२५. उल्लेशखत तोशकएका उत्खनन क्षेत्रशभत्र बाहके पाशलकाकाको िनुसकैु क्षेत्रबाट खानीिन्य स्रोत िस्तुहरुको  संकलन भई उपयोग भएको भएमा समते 

कर दस्तरु लाग्नेछ । 

ठेक्का न ं उत्खन्न क्षेत्र नदी िा खोला न्यनुतम कबोल 

रकम  
शबड शफ कैशफयत  

MRM/RBM/079/80-
02 

धलेु दोभान क्षेत्र मात्र मेिाखोला ३,१२,१६८।-

with VAT) 

१०००।- िम्मा १५०० घनशमटर मात्र उत्खन्नन 

गनथ शमल्न ेनशदिन्य पदाथथ (IEE 

िरपोटथले शनधाथरर् गरे बमोशिम) 

 

 प्रमखु प्रिासकीय अशधकृत  


