
गौशाला नगरपाललका 

   नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

     गौशाला ,महोतरी  

           प्रदेश नं.२, नेपाल  

आलथयक बर्य २०७६/०७७ को नलदजन्र् पदाथयको लिक्री कर संकलन कार्यको लालग बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना 

(दोश्रो पटक प्रकालशत लमलत २०७६/११/०५ गते) 

गौशाला नगरपाललकाको लिलि २०७६।१०।२१ गिेको लनर्णय बिोलिि, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को पररच्छेद ३ दफा ११ (घ) को ६ को व्यवस्था 

र रालरिय प्राकृलिक स्रोि िथा लवत्त आयोगको प. स. २०७५।०७६ च. न. ७३ लिलि २०७५।०५।१७ गिेको पत्रानुसार यस नगरपाललकाले िोकेको नदीहरुको 

स्वीकृि घाटहरुबाट लनर्ाणररि िापदण्ड बिोलिि नलदिन्य पदाथणहरु उत्खनन् िथा संकलन भएको र सो िालबस्िु लवक्री-लनकासी गदाण नगरपाललकाले िोकेको 

दररेटिा  ठेक्का लगाउनु पने भएकोले ईच्छुक फिण वा कपनपलनहरुबाट लनपनन लललखि शिणको अलर्निा आफनो फिण नलवकरर् भएको प्रिार्पत्र, ि.ु अ. कर 

दिाण प्रिार्पत्र, स्थायी लेखा दिाण प्रिार्पत्र िथा आलथणक वर्ण २०७५।२०७६ को कर चकु्ताको प्रिालर्ि प्रलिलललपहरु, कारवाही वा कालोसचूीिा नपरेको 

स्वघोर्र्ा, अलतियारनािा (Letter of attorney) सलहि ररिपुवणकको गोप्य लशलबन्दी बोलपत्र आव्हान गररएको छ । 

शतयहरु: 

१.बोलपत्र फारि सचूना दोश्रो पटक प्रकालशि भएको लिलिले १५ औ लदन सपनि कायाणलय सिय लभत्र खररद गनण सलकनेछ भने बोलपत्र पेश गने अवलर् बोलपत्र 

खररद गनण अलन्िि लिलिको भोललपल्ट १६ औ ंलदन लदनको १२:०० बिे लभत्र रहनेछ । दिाण हुन आएका  बोलपत्रहरु १६ औ लदनको २:०० बि ेगौशाला 

नगरकायणपाललकाको कायाणलयिा खोललनेछ । बोलपत्र फारिहरु खररद, दिाण र खोल्ने लदन साबणिालनक लबदा परेिा सोको भोललपल्ट सोलह सिय लभत्र खररद, 

दिाण र खोल्ने कायण गररनेछ ।  

२. बोलपत्र फिण साथ र्रौटी बापि कबोल अंकको (ि.ु अ. कर बाहके) न्यनुत्ति ५ (पााँच) प्रलिशि ले हनु आउने रकि यस कायाणलयको नेपाल बैंक लललिटेड 

गौशाला शाखािा रहकेो र्रौटी खािा नं ०९४००००००००३०००००३ िा रकि िपनिा गरेको सकल भौचर वा सचूना िारी भएको लिलिले कलपनििा १२० 

लदन पनयाद भएको यस कायाणलयको नाििा िारी गररएको नेपाल रारि बैंकबाट िान्यिा प्राप्त ‘क’ वगणको बैंकको बोलपत्र ििानि (Bid Bond) पेश गनुण पनेछ। 

३. बोलपत्र लददा कुनै प्रकारको शिण िान्य हुने छैन । साथै यस कायाणलयको छाप र कायाणलयको िफण बाट प्रिालर्ि नभएको फिण लाई िान्यिा लदइने छैन । 

४. ठेक्का अबलर् २०७७ िेठ िसान्ि सपनि रहनेछ । स्वीकृि कबोल रकि बिोलििको प्रथि लकस्िा बापि ५०% बुझाई बााँकी अबलर्को लालग दोस्रो 

लकस्िाको रकि बापि यस कायाणलय को नाििा २०७७ साउन िसान्ि सपनिको बैंक ग्यारेन्टी (Performance Bond) सिेि पेश गरर सपनझौिा गनुणपनेछ । 

दोस्रो लकस्िा २०७७  बैशाख िसान्ि लभत्र बुझाई सकनुपनेछ । यस ैसाथ  ठेकेदारले कबोल गरेको  सपनपूर्ण रकि एकिषु्ट आलिि रुपिा बुझाएिा कबोल 

अंकको ५%  रकि छुट लदइनेछ । 

५. बोलपत्र स्वीकृि भएको सचूनािा िोलकएको लनर्ाणररि सिय लभत्र सपनझौिा गनण नआएिा बोलपत्रदािाले राखेको र्रौटी िफि गरर लनयिानुसार कारवाही 

गररनेछ । बोलपत्र स्वीकृि गने वा नगने अलन्िि लनर्णय यस कायाणलयिा सरुलिि रहनेछ । 

६. यस सचूनािा उलेख भएको कुरा यसै अनुसार र नभएको कुराको हकिा गौशाला नगरपाललकाको आन्िररक आय संकलन ठेक्का बन्दोबस्ि गने सपनबन्र्ी 

कायणलवलर् २०७६ बिोलिि साथै यस सपनबन्र्ी नेपाल सरकारको  प्रचललि कानुन बिोलिि हुनेछ ।  

८. सचूना सपनबन्र्ी लबस्ििृ लववरर् यस कायाणलयको सचुनापालट र कायाणलयको वेवसाईट www. gaushalamun.gov.np िा सििे हनेण सलकनेछ र थप 

िानकरीको लालग यस कायाणलयिा कायाणलयको सिय लभत्र सपनपकण  रातन सलकनेछ ।    

क्र. 

सं. 

ठेक्का नं. ठेक्काको लििरण कुल पररमाण 

(क्रू्. लि.) 

दररेट (प्रलत 

क्रू्. लि. ) 

न्रु्नत्तम ठेक्का रकम (सेिा 

शुल्क र भ्र्ाट बाहेक) 

बोलपत्र िारम 

दस्तुर (रू.) 

१. GAU/NCB 

/01/2076/077 

िडाहा खोलाको नलदिन्य पदाथण लबलक्र कर सकंलन    

२३८३७४०   

 

  रू. ३  

 

७१,५१,२२०/- 

 

३०००/- 

२.  GAU/NCB 

/02/2076/077 

बााँके खोलाको नलदिन्य पदाथण लबलक्र कर संकलन    

२२६०१२८   

 

  रू. ३ 

 

६७,८०,३८४/- 

 

३०००/- 

-प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत 

 


