क्व्होरासोथाय गाउॉऩालरका

गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम भालरङ ।
गण्डकी प्रदे श रभजुङ, नेऩार

आ.फ.०७६/०७७ को स्थानीम ऩूर्ायधाय सेर्ा कय काठ तथा जडीफुडी लनकासी कय उठाउने ठे क्का
फस्दोफस्त सम्फन्धी सूचना
प्रथभ ऩटक प्रकाशशत लभलत २०७६/०३/29
आ.फ. २०७६/७७ को रालग स्थानीम ऩूर्ायधाय सेर्ा शुल्क उठाउन गाउॉसबाको
लनणयमानुसाय तोककएको दयये टभा उल्रे शित तऩशशर फभोशजभका ठे क्काहरुको कय असूरी सम्फन्धी
ठे क्का फन्दोफस्त गनय मो प्रकाशशत बएको लभलतरे ७ (सात) ददन लबत्र आ.फ. ०७६/०७७ को पभय
इजाजतऩत्र नकर्कयण ऩत्र, भुल्म अलबर्ृकि कय/स्थामी रेिा दताय प्रभाणऩत्र, आ.फ. ०७४/०७५ को
पभय इजाजतऩत्र सकहत लनर्ेदन साथ रु १०००।– लतयी दयबाउऩत्र िरयद गरय 15 औ ददनको
१२.०० फजे लबत्र तोककएको शतयहरुको अलधनभा यकह ठे क्का लरन इच्छु क पभय, कम्ऩनी र्ा
सॊ स्थाहरुफाट तोककएको न्मूनतभ अॊ कभा नघट्ने गयी लसरफन्दी दयबाउ ऩत्र ऩेश गनुह
य न
ु मो सूचना।
तऩशशर

स्थानीम ऩूर्ायधाय सेर्ा शुल्कक्र.स.
१

ठे क्का नॊ.
०१/०७६/७७

सडक –(िण्ड)को नाभ
ु ङ
ु सडक
फेलसशहय-बज

(भू.अ.कय

फाहे क) कैकपमत

न्मुनतभ ठे क अॊक रु
४,००,०००।-

शजऩ रु
ऩटक,

१०० प्रलत
फस

रु

१५०

प्रलत ऩटक, टे क्वटय, ट्रक,
२

०२/०७६/७७

याभफजाय-लगरुङ-साल्भेबञ्जमाङ
-बोजे-घाम्राङ-ऩसगाउॉ सडक

२,००,०००।-

कटप्ऩय २०० प्रलत ऩटक
शजऩ रु
ऩटक,

१०० प्रलत
फस

रु

१००

प्रलत ऩटक, टे क्वटय, ट्रक,
३

०२/०७६/७७

सार

तथा अन्म काठऩात ५०,०००।-

जडीफुटी काठऩात लनकासी

कटप्ऩय ३०० प्रलत ऩटक
सार प्रलत रु ५०० तथा
अन्म काठऩात

कट्रऩ रु ३००।-

जडीफुटी

शतयहरु्

१. शशरर्न्दी दयबाउ ऩत्र ऩेश गदाय कुन ठे क्काको रालग दयबाउ ऩत्र ऩेश गये को हो, सो स्ऩष्ट
रुऩभा उल्रे ि गयी ऩेश गनुऩ
य नेछ ।
२. शशरफन्दी दयबाउऩत्र पायाभ ८ औ ददनको १२.०० फजेलबत्र शजकर्सको कामायरमभा दताय
गयाई सक्वनुऩनेछ । दताय बएका दयबाउऩत्रहरु सोही ददन २.०० फजे क्व्होरासोथाय

गाउॉऩालरकाको कामायरमभा दयबाउऩत्र दाता र्ा लनजको प्रलतलनलधको योहर्यभा िोलरने छ ।
दयबाउऩत्र दाता र्ा लनजको प्रलतलनलध उऩशस्थत नबए ऩलन दयबाउऩत्र िोल्ने फाधा ऩने छै न
।

३. ठे क्का अर्लध २०७६ सार श्रार्ण १ गते दे शि २०७७ आषाद भसान्त सम्भ १ फषय कामभ
यहनेछ ।

४. दयबाउऩत्रभा कर्ुर अॊक य अऺयभा स्ऩष्टसॉग रेख्न ु ऩनेछ । अॊ क य अऺयभा पयक ऩनय
गएभा अऺयराई भान्मता ददइने छ ।
५. दयबाउऩत्र पायाभ िरयद, दताय य िोल्ने अशन्तभ ददन सार्यजलनक कर्दा ऩये भा त्मसको
बोलरऩल्ट कामायरम िुरेको ददनराई अशन्तभ ददन भालननेछ ।

६. दयबाउऩत्र साथ कर्ुर अॊ कको ५% धयौटी यकभ मस कामायरमको लसलबर फैंक भालरङ
शस्थत धयौटी िाताभा जम्भा गये को सक्कर फैंक बौचय साथ ऩेश गनुऩ
य नेछ । दयबाउऩत्र
दाशिराका रालग कर्डर्ण्ड (फैंक जभानी ऩत्र) भान्म हुनेछैन ।

७. ठे क्का लरए र्ाऩत ठे केदायरे नेऩार सयकाय य अन्म लनकामराई फुझाउनु ऩने सम्ऩूण य कय

आपैंरे फुझाउनु ऩनेछ । उक्त कयहरु अग्रीभ ककस्ता सॉगै फुझाउनु ऩनेछ । मस्तो कय
यकभ ठे क्का यकभफाट कटाउन ऩाइने छै न ।

८. ठे केदायरे प्रथभ ककस्ता र्ाऩत आपूरे कर्ोर गये को कूर ठे क्का यकभ ६०% र नियमािुसार

नििुु पिे सम्पूर्ु कर समेि सम्झौिा गिे समयमा िै बुझाउिु पिेछ । त्यसपनछको फाॉकी ४०% ककस्ता
यकभ २०७६ सार ऩौष भसान्त लबत्र फुझाउनु ऩनेछ । तय ठे केदायरे सम्झौताको सभमभा
ठे क्का अनुसायको सम्ऩूणय यकभ एकभुष्ठ फुझाएभा दश प्रलतशत यकभ छु ट ददइनेछ ।

९. ठे केदायरे सम्झौता गदाय ऩकहरो ककस्ता फाहे क फुझाउन फाॉकी ४०% यकभ २०७६ आषाद
भसान्त सम्भ अर्लध बएको य मस कामायरमको नाभभा जायी गरयएको भान्मता प्राप्त फैंक

ग्माये ण्टी (ऩयपयभेन्स फण्ड) ऩेश गये ऩलछ भात्र ठे क्का सम्झौता गयी कामायदेश ददइनेछ । ठे क्का

सम्झौता बइसकेऩलछ गाउऩालरकाराई फुझाउनु ऩने यकभको कफोर अङ्कको कुनै ककलसभको
लभन्हा ददइने छै न । तोककएको सभमभा ककस्ता नफुझाएभा १०% को दयरे ्माज सकहत थऩ

१ एक भकहना लबत्र फुझाउनु ऩने छ । सो सभम लबत्र ऩलन ककस्ता नफुझाएभा ऩयपयभेन्स
फण्ड फाट ्माज सकहत तोककएको यकभ असुर गरयनेछ ।
१० शुल्क उठाउने यलसदहरु ३/३ प्रलत ठे केदायरे आफ्नै तपयफाट छऩाई कामायरमको छाऩ य

प्रभाशणत गयाई कामायरमभा यलसद दाशिरा गये य भात्र कय दस्तुय उठाउन प्रमोगभा ल्माउनु ऩनेछ
। कामायरमको छाऩ नरगाएको यलसद प्रमोग गये को ऩाईएभा प्रत्मेक ऩटक रु ५०००।– का
दयरे जरयर्ाना रगाई असुर उऩय गनय सककनेछ ।

११ कयको दयये ट सम्फन्धी सूचना सफैरे दे ख्ने गयी तोककएको स्थानभा टास्नु ऩनेछ । तोककएको
दयये ट बन्दा फढी शुल्क लरएको प्रभाण ऩेश हुन आएभा र्ा सूचना ऩाटी नयािेभा ऩटकै कऩच्छे

रु ५०००।– सम्भा जरयर्ाना गनय सककनेछ । लनदे शन ऩारन नगये भा कामायरमरे तोकेको
जरयर्ारन रगाउन सक्वनेछ ।

१२ नेऩार सयकाय य गाउॉऩालरकारे सभम-सभमभा ददएको नीलत, लनदे शन तथा आदे शको ऩारन
गनुय ठे केदायको कतयब्म हुनेछ । साथै उक्त कय उठाउने सन्दबयभा कामायरमरे ददएको
लनदे शनको ऩारना गनुऩ
य नेछ । लनदे शन ऩारन नगये भा कामायरमरे तोकेको जरयर्ाना रगाउन
सक्वनेछ ।

१३ ठे क्का सम्फन्धभा कुनै कर्र्ाद उत्ऩन्न बएभा गाउॉऩालरकाको लनणयम अशन्तभ हुनेछ । साथै

कुनै कायण जनाई र्ा लनजराई ठे क्का स्र्ीकृत गने, अॊ शशक स्र्ीकृत गने र्ा नगने तथा अन्म
्मर्स्था गने सम्ऩूणय अलधकाय गा.ऩा. राई हुनेछ । फोरऩत्र ऩेश गदाय फोरऩत्र दाताको तपयफाट

कुनै ककलसभको सतय भान्म हुनै छै न । शतय सकहतको फोरऩत्रराई फदय भालनने छ । साथै रयत
नऩूगी र्ा म्माद नऩूगी आएको फोरऩत्र उऩय कुनै कायर्ाही हुने छै न ।

१४ ऩटके कय उठाउने प्रमोजनका रालग गाउॉऩालरकारे कय सॊ करन केन्र तोककददन सक्वनेछ ।
ठे केदायरे सो केन्र/स्थानभा फसी कय उठाउनु ऩनेछ ।

१५ मस सूचनाभा नऩये का कुयाहरु प्रचलरत एन लनमभ अनुसाय हुनेछन ।

१६ अन्म थऩ कुयाहरु फुझ्न ऩये भा कामायरम सभमभा सम्ऩकय गयी फुझ्नु सककनेछ ।
१७ फन्द-हडतार, चक्काजाभ रगामत अन्म भनर् लसशजयत कायणफाट हुने अर्स्थाको कायण छु ट

र्ा लभन्हा ददन सककने हुॉदा फोर अॊ कभा कुनै ककलसभको छु ट र्ा लभनाहा ददइने छै न । साथै कय
छु ट र्ा लभन्हा भाग गनय ऩाइने छै न ।
१८ कय सॊ करन सम्फन्धभा गा.ऩा. फाट अनुगभन हुन सक्वने ।

