
गौशाला नगरपाललका 
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

गौशाला, महोत्तरी 
 प्रदेशनं.२, नेपाल 

बालुवा, ढुुंगा, गगट्टी र ग्राभेलको गबक्रीकर सुंकलन गनन ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ३० (तीस) गदने सचुना 

(प्रथम पटक प्रकाशित शमशत :  २०७६/०८/०६ गत)े 

यस नगरपाशिका कायााियबाट स्थानीय सरकार संचािन ऎन २०७४ को पररच्छेद ३ को दफा ११ वमोशिम गौिािा नगरपाशिका, नगरकायापाशिकाको कायाािय महोत्तरीको क्षेत्राशिकार शित्र 

पने गरी ढ ंगा, शगट्टी, वाि वा, ग्रािेि र रोडाको शबक्रीकर संकिन गना तेस्रो नगरसिाबाट पाररत संसोशित दररेटमा तपशिि वमोशिमको खोिा, नदी, नािाहरुबाट तोशकएको पररणाममा शवक्रीकर 

संकिन सम्बशधि ठेक्का वधदोवस्त गन ापरेकोिे बोिपत्र दाताको नशवकरण िएको दताा प्रमाणपत्र, म ल्य अशिवशृि कर तथा २०७५/०७६ सम्मको कर शतरेको प्रमाशणत प्रशतशिशप पेि गरी र्ाच्छ क 

फमा वा कम्पशनहरु, काया गना योग्य िएको स्वघोष्णा पत्रपेस गरर शनम्न सथाहरुको अशिनमा रही तोशकएको अवशि शित्र ररतप वाकको शििबधदी बोिपत्रमा िाग शिनका िागी ३० (शतस) शदन े

स चना प्रकाशित गररएको छ । 

तपशिि: 

क्र.

सं. 

 

 

ठेक्का नं. ठेक्का

को 

शकशसम 

उठाउने क्षेत्र उठाउन पाउने 

पररणाम 

धयनूतमठेक्का 

रकम रु. 

प्रशत 

क्य.ू

शव.शफ

ट दर 

वोिपत्र 

फारम दस्त र 

वोिपत्र फाराम 

खररद गने अशधतम 

शमशत र समय 

शििबधदी वोिपत्र 

फाराम दाशखिा गने 

शमशत र समय 

शििबधदी 

वोिपत्र 

फाराम खोल्ने 

शमशत र समय 

शििबधदी 

वोिपत्र 

खोल्ने स्थान 

1 GAU/N

BC/01-

2076/0

77 

मडाहा 

खोिा 

गौिािा न.पा.को वडा नं.५ 

(२६शडग्री३६ शमनेट उतर – २८ शडग्री १० 

शमनेट सम्म उत्तरी अक्षांस ) 

(८५ शडग्री ४१ शमनेट – ८५ शडग्री ५७ शमनेट 

सम्म पवूी दिेाधतर 

६७५००घन शमटर 

/ 

 ३३२७८१०  क्य.ू 

फ ट 

 

रु. 

१०११८४३०/- 

(भ्याट बाहके) 

रु.३/-  रु.५०००/- ३० औ ंशदन 

कायाािय समय 

सम्म 

३१ औ ंशदन शदनको 

१२ बिे सम्म 

३१ औ ंशदन 

शदनको २ विे 

सम्म 

गौिािा 

नगरकायापा

शिकाको  

कायाािय 

2 GAU/N

BC/02-

2076/0

77 

बााँके 

खोिा 

गौिािा न.पा.को वडा नं.३ 

(२६शडग्री३६ शमनेट उतर – २८ शडग्री १० 

शमनेट सम्म उत्तरी अक्षांस ) 

(८५ शडग्री ४१ शमनेट – ८५ शडग्री ५७ शमनेट 

सम्म पवूी दिेाधतर 

६७५०० घन शमटर 

/ 

३१७८३२०  

क्य.ू फ ट 

 

रु. 

९५,३४,९६०/- 

(भ्याट बाहके) 

रु.३/- रु.५०००/- ३० औ ंशदन 

कायाािय समय 

सम्म 

३१ औ ंशदन शदनको 

१२ बिे सम्म 

३१ औ ंशदन 

शदनको २ विे 

सम्म 

गौिािा 

नगरकायापा

शिकाको  

कायाािय 

 

१.बोिपत्र फारम बापत ५०००/- पाच हिार मात्रको नगदी ररसद ब झार् यस कायााियबाट ३० तीस शदन शित्र बोिपत्र फारम खररद गररसक्न  पनेछ । 

२.बोिपत्र फारम यो स चना प्रकाशित िएको शमशतिे ३१औ शदनको १२:०० बिे सम्म शसिबधदी बोिपत्र यस कायााियमा दताा गराउन  पनेछ । 



३.शििबधदी बोिपत्र दताा िएको शदन शदनको २ बिे यस कायााियको प्रशतशनिीहरु र बोिपत्र दाताहरुको प्रशतशनिीको रोहवरमा खोशिनेछ र बोिपत्र खोल्ने समयमा बोिपत्र दाताको प्रशतशनिी उपशस्थशत 

निए पशन बोिपत्र खोल्न क न ैबािा हुने छैन । 

४. भ्याट समेतको धय नतम ठेक्का रकमको ५ प्रशतितिे हुन ेरकम यस कायााियको नपेाि बैक शि. गौिािा िाखा स्थीत रहकेो िरौटी खाता न ०९४०३००००००००३०००००३ मा नगद रकम िम्मा गरेको 

सक्किै बैक िौचर साथै बोिपत्रदातािे आफनो नेपािी नाशगरकताको प्रशतशिपी र फमाको हकमा प्यान दताा प्रमाण पत्र समतेको प्रशतशिपी पेि गन ा पनछे । साथै १२० शदनको म्याद िएको बैंक िमानीपत्र 

(Bid Bond ) पेि गन ा पनछे . 

५.बोिपत्र दातािे फारम िदाा आफ िे कवोि गरेको ठेक्का रकम अकं र अक्षरमा स्पष्ट रुपमा िेखी खामबधदी गरी शिि िाह छाप िगार् खामको माशथ आफनो नाम ठेगाना र ठेक्का न. िेखी बोिपत्र फारम 

दताा गराउन  पनेछ । 

६.बोिपत्र फारममा िरेको रकमको अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा िेशखएकोिार् माधयता शदर्नछे । 

७.बोिपत्र खररद गन ेतथा दताा गराउने अशधतम शदन सावािशनक शवदा पना गएमा उक्त काया िोिी पल्ट कायाािय ख िेको शदनमा गररने छ । 

८. धय नतम ठेक्का रकम िधदा सबै िधदा बशढ ठेक्का रकम कबोि गन ेबोिपत्र दाताको बोिपत्र स्वीकृत गररनेछ । 

९. बोिपत्र स्वीकृत पश्चात पत्र ब झेको ७ शदन शित्र सम्झौता गना नआएमा ५ प्रशतित राखेको िरौटी िफत हुनेछ । 

१०.ठेक्का सम्झौताको समयमा ठेकेदारिे पशहिो शकस्ता वापत कवोि अकको ४० प्रशतित रकम यस कायााियको नपेाि बैंक शि. गौिािा शस्थत रहकेो सशचत कोष खाता न. 

०९४०३००००००००४००१००३ म िकोष खातामा िम्मा गरेको सक्कि िौचर र बाकी २ शकस्ता रकम वापतको २०७६ प ष मसाधत सम्म र तेसो शकस्ता चैत मसाधत िम्मा गन ापनछे । 

११.ठेकेदारिे ठेक्का सम्झौता गना आउाँदा नेपाि राष्ट बैंकबाट माधयता प्राप्त बैकको असार मसाधतसम्म म्याद िएको बैंक ग्यारेधटी पिे गन ा पनेछ । 

१२.ठेक्काको अवशि संझौता िर् चिन प िी शिएको शदन दशेख २०७७ िेष्ठ मसाधत सम्मको रहनेछ । 

१३.ठेक्का सम्झौता िै सकेपशछ बधद हडताि वा क न ैकारण दखेार् ठेक्का रकममा क नै प्रकारको छ ट र शमनाहा माशफ शदर्न ेछैन । 

१४.ठेकेदारिे सम्झौताको समयमा कबोि गरेको ठेक्का अंकको सम्प णा रकम एक म ष्ट ब झाएमा ५ प्रशतित सम्म स्थानीय शनकाय आशथाक प्रिासन शनयमाविी २०६४ को शनयम १७० बमोशिम छ ट शदन 

सक्नेछ । 

१५. बाि वा, ढ ंगा, शगटी, रोडा र ग्रािेिको शबक्री कर प्रशत क्य .शव.शफट ३ रुपैयाका दरिे शिनपाउने छ । 

१६. यस कायााियिे शनिाारण गरेको दर रेट िधदा बढी अस ि गरेमा शनयमान सार कारवाही िर् ठेक्का रद समेत गना सक्न ेछ । 

१७. ठेकेदारिे ठेक्का िोग चिन गदाा यस कायााियको शनदिेन र सम्झौतामा उल्िेशखत िता बमोशिम काम गन ापन ेछ । 

१८.बोिपत्र स्वीकृत गन ेवा नगन ेसम्प णा अशिकार यस नगरपाशिकामा शनशहत रहनेछ । 

१९. केरमेट िएको सशह छाप निएको म्याद नाशघ दताा हुन आएको बोिपत्र स्वीकृत गररने छैन । 

२०.बोिपत्र दाता तथा नगरपाशिका शबच क नै शकशसमको मत शिधनता िएमा नगरपाशिकाको शनणायिार्ाअशधतम शनणाय माशननेछ । 

२१. यस स चनामा उल्िेख िएका क राहरु यसै अन सार र निएको क राको हकमा नपेािको प्रचशित कान न बमोशिम हुनेछ । 

२२. नशद वा खोिा उत्खधन तथा साँकिन गना हशेि र्क मेधट प्रयोग गना पार्न ेछैन । 

२३.बाि वा, ढ ंगा, शगटी, रोडा र ग्रािेिको शबक्री कर तथा प्राकृशतक िारा शकनारा घाट क ि क िेसा िोक मागा तथा सावािशनक स्थििार् क्षशत नप ग्ने गरर प िको ५ सय शमटर उत्तर र दशक्षण छाडेर 

मात्रबाि वा, ढ ंगा, शगटी, रोडा र गिेिको उठाउन पाउनछे । 

२४. नशदको द बै शकनार २५/२५ प्रशतित िाग छोडी बाि वा, ढ ंगा, शगटी, रोडा र गििे साँकिन गना पार्नछे । 

२५.प्रारशम्िक वातावरणीय पररक्षण प्रशतवेदनमा (IEE) उल्िेख िएको िताको अशिनमा रशह बाि वा, ढ ंगा, शगटी, रोडा र ग्रािेि साँकिन गन ापनछे । 

२६.वन क्षते्रबाट बाि वा, ढ ंगा, शगटी, रोडा र ग्राििे उत्खधन गरी शबक्री गना पार्न ेछैन । 

२७.ठेकेदारिे ठेक्का स्वीकृत िए पश्चात कवोि रकमको शनयमान सार १३ प्रशतित म ल्य अशिवदृी कर र १.५ प्रशतित अशग्रम आय करको रकम ठेकेदारिे आधतररक रािस्व कायााियमा दाशखिा गन ापनछे । 



२८. ि ल्क उठाउन ेरशसदमा ठेक्काको शिसाक उल्िेख गरर ३/३ प्रशतवािा रशसद ठेक्केदरिे आफ्न ैतफा बाट छपाई यस कायााियको छाप िगाई कायााियमा रशसद न. दाशखिा गरेर मात्र कर दस्त र उठाउन े

प्रयोगमा ल्याउन पनेछ । 

२९.सम्झौता गना आउदा बोिपत्रदातािे बााँकी रकम बरावरको नपेाि राष्र बैंकबाट माधयताप्राप्त बैंक ग्यारेधटी वा िमानत पेि गरेपशछ स्थायी चिन प िी शदर्नेछ । 

३०.ठेक्केदारिे शनयमान सार तोशकएको दरमा मलू्य अशिवशृि कर थप गरी शिन पनेछ ।उक्त मलू्य अशिवशृि कर ठेक्केदारिे आधतरीक रािस्व कायााियमा ब झाउन  पनेछ । सो बाहके पशन नपेाि सरकार वा 

स्थानीय तहिाई प्रचशित ऐन शनयमान सार ब झाउन  पनछे । 

३१ सम्झौता पत्रमा उल्िेख िएका माि बस्त  र दर रेटको प्रशतक िहुने गरी कर दस्त र ि ल्क शिन पार्न ेछैन । बढी शिएको प्रमाण पेि हुन आएमा वा क नपैशन सवारी सािनमा तोशकएको कर नशतरी झ क्याई 

िागमेा सवारी सािनिाई नगरपाशिकाको शनणाय बमोशिम िररवाना गररनेछ । साथै ढ ंगा,शगट्टी,बाि वा, ग्रेििको हकमा नगरस्तरीय अन गमन रािस्व परामिा सशमशत र समधवय सशमशतको शनणाय अन सार 

शसफाररस िएको िररवाना रकम अस ि गररनेछ । 

३२ बोिपत्रदातािे सक्कि र प्रशतशिशप शबड शििबधदी खाममा छ ट्टा छ टै पेि गन ा पनेछ । ठेक्केदारिे ठेक्का सम्झौतािर् सकेपशछ बाि वा, ढ ंगा, रोडा, ग्रेिि र शगट्टीको माशसक प्रशतवेदन पेि गन ा पनेछ । 

३३.ठेक्केदारिे उठाउन ेकर यस कायााियबाट तोशकएको उत्पादन स्थि वा तोशकएको संकिन केधरमामात्र उठाउन  पनछे । कर संकिन समबधिी सचूना पाटी अशनवाया रुपमा ठेक्केदारिे िेखरे संकिन 

केधरमा राख्न  पनछे । 

३४. बाि वा, ढ ंगा, रोडा, ग्रेिि र शगट्टीका सधदिामा प्रदिे अन गमन सशमशत एंव शिल्िा स्तरीय अन गमन तथा नगरपाशिकाबाट शनदिेन िए बमोशिम हुनेछ । 

 

- k|d'v k|zf;sLo clws[t 


