पाल्हीनन्दन गााँउपालिका
गााँउ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
कुश्मा नविवपरासी (ब.सु.प.) ।
प्रथमम पकक प्रकाित
आ ब ०७८।७९ का िालग नदीजन्र् पद्धाथमय सं किन

थमा उत्खनन गरी ओसार पसार

लम ी २०७८।०९।२९

थमा ववक्री वव रण गने र स्थमानीर् ववकास र सं रक्षण तुल्क उठाउने कार्यको बोिपत्र/दरभाउ पत्र आह्ववान
सम्बिन्ि सुचना।

र्स कार्ायिर्बाक स्थमानीर् सरकार सं चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (घ) ६ मा व्र्वस्थमा भए बमोिजम पाल्हीनन्दन गााँउपालिकाको क्षेत्रालिकार लभत्र पने
बािुवा भस्कक आदद प्राकृल क स्रो मा पाल्हीनन्दन गााँउपालिकािे ठे क्का बन्दोबस्

आ.ब. ०७७।७८ को कर च ुक्ता प्रमाणपत्र एवम स्थमार्ी िे खा नम्बर द ाय प्रमाण पत्र पेत गरी बोिपत्रको / दरभाउ पत्र खररद गनयका िालग
गनुह
य न
ु सम्बिन्ि

गररएको छ ।ववस् ृ

सबैको िालग र्ो सुचना प्रकाित

पलसिका खोिाबाक लनकासी हुने

गनुप
य ने भएकोिे ईच्छु क कम्पनी वा फमयिे आफ्नो फमय वा कम्पनीको द ाय वा नवीकरण भएको प्रमाणपत्र
ोवकएको त यको अलिनमा रही बोिपत्र पेत

व्र्होरा कार्ायिर्को वेवसाईक www.palhinandanmun.gov.np मा प्रकातन गररएको छ ।

त ह
य रु
कागजा हरु सं िग्न भएको बोिपत्र फारम पाल्हीनन्दन गााँउपालिकाको कार्ायिर्, कुश्मा नविपरासी (ब.सु.प.)बाक प्रथमम पकक सुचना प्रकाित

१.सम्बिन्ि

भएको लमल िे बोिपत्रको /

दरभाउ पत्रको हकमा १५औ ददनसम्म कार्ायिर् समर् लभत्र पाल्हीनन्दन गााँउपालिका गााँउ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, नविपरासी (ब.सु.प.)को नाममा रहे को िरौकी खा ा नं
ोवकएको दस् रु पलछ वफ ाय नहुने गरी बुझाई वा कार्ायिर्बाक

२४८०३०००००३००००००००१ नेपाि बैङ्क लिलमके ड बेिासपुर ताखामा

२. बोिपत्र / दरभाउ पत्र खररद गदाय आ ब ०७७/७८ सम्म नववकरण भएको ईजाज

ोकीएको दस् रु ल री खररद गनय सवकनेछ ।

पत्र र मु.अ.क. द ाय प्रमाण पत्र र आ ब ०७७।७८ को कर च ुक्ताको प्रमािण

प्रल लिपीपेत

गनुप
य नेछ ।
३.र्सरी खररद गररएको बोिपत्र / दरभाउ पत्र प्रथमम पकक सुचना प्रकाित
आएका बोिपत्र / दरभाउ पत्र सोही ददन ददनको १३ बजे
दरभाउ पत्र लनजको अलिकार प्राप्त प्रल लनि अनुपिस्थम
४.बोिपत्र /
बस् िु स्थमल

भएको लमल िे १६औ ददन ददनको १२ बजे लभत्र र्स कार्ायिर्मा द ाय गराई सक्नुपनेछ ।म्र्ाद लभत्र प्राप्त हुन

थमा बोिपत्र दा ाहरु वा लनजको अलिकार प्राप्त प्रल लनलिहरुको रोहबरमा र्स गााँउपालिकाको कार्ायिर्मा खोलिने छ । बोिपत्र /

भएमा पलन कार्ायिर् प्रल लनलिको रोहबरमा बोिपत्र/ दरभाउ पत्र खोल्न बािा पने छै न।

दरभाउ पत्र दा ािाई बोिपत्रमा / दरभाउ पत्र दर रे क भन्दा अिघ सम्बिन्ि ठे क्का स्थमिको अविोकन लनरीक्षण गनय सुझाव ददईन्छ ।उल्िे िख

दर रे क ठे क्का स्थमिको र्थमाथमय

बुिझ भरे को मालननेछ ।

५.बोिपत्रको/ दरभाउ पत्र आईकमको भ्र्ाक बाहे कको दर अं क र अक्षरमा प्रष्ट उल्िे ख गरी पे त गनुप
य नेछ ।अं क र अक्षरमा फरक परे मा अक्षरिाई मान्र् ा ददईनेछ ।
६.ठे क्का अवलि सम्झौ ा भएको लमल

दे िख जे ठ मसान्

सम्म हुनेछ ।

७.बोिपत्र / दरभाउ पत्र साथम आफुिे कबोि गरे को रकमको २.५ प्रल त िे हुने जमान

वाप को रकम

ि उल्िे िख

पाल्हीनन्दन

गााँउपालिका गााँउ कार्यपालिकाको कार्ायिर् कुश्मा

नविपरासीको िरौकी खा ा नं २४८०३०००००३००००००००१ ने पाि बै ङ्क लिलमके ड बेिासपुर ताखामा दािखिा गरे को सक्कि भौचर सं िग्न गनुप
य नेछ ।
ु उपक्रममा पलन िागु हुनेछ ।
८.कुनैपलन बोिपत्र / दरभाउ पत्र दा ािे एउका बोिपत्र खररद र दािखिा गनय सक्नेछ ।र्ो त य सं र्क्त
९.बोिपत्र / दरभाउ पत्र पे त गदाय खाम बावहर बोिपत्र /दरभाउ पत्र दा ाको नाम ठे गाना ठे क्का क्रम सं ख्र्ा कामको वववरण दस् ख

र छाप स्पष्ट उल्िे ख गनुप
य नेछ ।

१०.बोिपत्र / दरभाउ पत्र खररद गने वा द ाय गने अिन् म ददन ववदा पनय गएमा सोको भोिीपल्क वा कार्ायिर् खुिेको पवहिो ददनिाई उक्त प्रर्ोजनको िालग मान्र् ा ददईनेछ ।
११.रर

नपुगी वा म्र्ाद नािघ आएका बोिपत्र उपर कुनै कारवाही हुने छै न ।

१२.नेपाि सरकारको वह िाई ध्र्ानमा राखी बोिपत्र /दरभाउ पत्र स्वीकृ
१३.बोिपत्र /दरभाउ पत्र स्वीकृ

गने वा नगने सम्पुणय अलिकार र्स कार्ायिर्मा

भई सकेपलछ कबोि अं कको ५० प्रल त

१४.ठे क्का कबोि गने ठे केदारिे पाल्हीनन्दन गााँउपालिकािे

िे हुने रकम मालथम उल्िे िख

सुरिक्ष

रहने छ ।

खा ामा जम्मा गरे को सक्कि बैक भौचर र्स कार्ायिर्मा पे त गनुप
य नेछ ।

ोकेको कर उठाउदा प्रर्ोग गने रलसदहरु ठे केदारिे आफ्नो

फयबाक छपाई ल

रलसदहरु र्स कार्ायिर्बाक प्रमािण

गनुप
य नेछ ।प्रमािण

नगरे को रलसदबाक कर उठाएको उजुरी वा जानकारी पाईएमा लनर्मानुसार कारवाही गररनेछ ।

१५.ठे क्काको स्वीकृ

कबोि अं कको रकम

१६.ठे क्का लिए वाप

ठे केदारिे नेपाि सरकार वा अन्र् लनकार्िाई बुझाउनुपने सम्पुणय कर आफैिे बुझाउनुपने छ ।उक्त कर वकस् ा सं गै अलिम रुपमा बुझाउनुपनेछ ।

१७.बोिपत्र / दरभाउ पत्र स्वीकृ
कबोि अं कको ५० प्रल त

सम्झौ ाको बख

एकमुष्ठ नगद बुझाउदा ५ प्रल त

भएको सुचना पाएको लमल िे सा

प्रथमम वकस् ा वाप

छु क ददईनेछ ।

ददन लभत्र कबोि अं कको १५ प्रल त

भ्र्ाक रकम पाल्हीनन्दन गााँउपालिकामा बुझाउनुपनेछ ।स्वीकृ

र १३ प्रल त

नगदै बुझाउनुपनेछ र बाकी रकमको बािणज्र् बैकको ग्र्ारे न्की पेत गनुप
य नेछ ।कबोि अं कको बाकी ५० प्रल त

लभत्र बुझाउनुपनेछ ।अन्र्थमा प्रथमम वकस् ा वाप को रकम र िरौकी रकम जफ

गराई प्रर्ोग

रकम २०७७ जेठ मसान्

गररनेछ ।

१८.भस्कक/ माको लनकासी गने बाको ममय को व्र्वस्थमा ठे केदार स्वर्ं िे गनुप
य नेछ ।खचयको दावी गनय पाईने छै न ।
१९.ठे केदारिे खोिाको दार्ा बार्ा लनमायण भएको बाि कुिो नहर

कबन्ि आददको १०० लमकर दार्ा बार्ा

२०.उपरोक्त बुदामा उल्िे ख नभएका कुराहरुको हकमा सावयजलनक खररद ऐन २०६३
२१.माको / भस्कक सम्बिन्ि अन्र् व्र्वस्थमा प्रदे त सरकार आलथमयक ऐन २०७५ िे

थमा पुिको ५०० मीकर मालथमबाक भस्कक लनकाल्न पाईने छै न ।

थमा सावयजलनक खररद लनर्माविी २०६४ अनुसार हुनेछ ।

ोकेको मापदण्ड बमोिजम हुनेछ ।

२२.झरही खोिाको आई ई ई प्रल वेदन अनुसार मात्र भस्कक/माको लनकाल्नुपनेछ ।
२३.बोिपत्र / दरभाउ पत्र सम्बिन्ि अन्र् जानकारी चावहएमा र्स कार्ायिर् समर् लभत्र सम्पकय रािख बुझ्न सवकनेछ ।

क्र
सं
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