
                       गडैाकोट नगरपालिका 
  नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर् 

गैडाकोट¸नविपरासी (व.स.प)ू गण्डकी प्रदशे¸नेपाि 

    लवज्ञापन करको लसिबन्दी दरभाउपत्र आह्ववान सम्बन्धी १५ लदने सचूना 

प्रथम पटक प्रकालशत लमलतिः २०७७/१०/१३ 

दोस्रो पटक प्रकालशत लमलतिः २०७७/१२/०५ 

तेस्रो पटक प्रकालशत लमलतिः २०७७/१२/१३ 

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ बमोलिम र्स कार्ायिर्को आ.व.०७७/०७८ का िालग लवज्ञापन कर उठाउने कार्य ठेक्का द्वारा सञ्चािन 

गननयपन ेभएकोिे ईच्छन क संघ संस्था वा फमयबाट तपलसिको शतयहरुको अलधनमा रही लसिबन्दी दरभाउ पेश गननयहुन सम्वलन्धत सबैका िालग र्ो १५ 

लदने सचूना प्रकालशत गररएको छ । 

ठेक्का सम्बलन्ध शतयहरु 

१) लसिबलन्द दरभाउपत्रको फाराम र्ो सचूना प्रथम पटक प्रकाशन भएको लमलतिे ७ लदनसम्म कार्ायिर् समर् लभत्र कार्ायिर्को रािस्व शाखावाट रु 

१०००। (लफताय नहुनगेरर) लतरर खररद गनय सलकनेछ । र्सका िालग नपेािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप¸आन्तररक रािस्व कार्ायिर् दताय 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप¸ आ.व.२०७६/७७ को कर चनक्ता प्रमाणपत्र, फमय/ संस्था दतायको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप संिग्न गरर लनवेदन लदननपनेछ । 

२) ठेक्का कबोि अंक म.ूअ.कर बाहके रु ६००,०००.००।–(छ िाख मात्र) िाई न्र्ननतम अंक कार्म गररएको छ। 

३) कबोि अंक अननसारको रकम सम्झौताका बखत एकमनष्ठ रुपमा बनझाएमा १०% छन ट लदन सलकनेछ । 

४) कबोि अंक अननसारको रकम लकस्ताको रुपमा बनझाउन चाहमेा सम्झौताका बखत ५०% िे हुन आउने रकम र बााँकी रकमका िालग नपेाि राष्ट्र 

बैंकबाट मान्र्ता प्राप्त वालणज्र् बैंकको २०७८ श्रावण मसान्त सम्म म्र्ाद भएको बैंक ग्र्ारेण्टी पशे गननयपनछे । 

५) दरभाउ पत्र फारम सचूना प्रकाशन भएको लमलतिे १५ औ ंलदन सम्म कार्ायिर् समर् लभत्र खररद गनय सलकनेछ । १६ औ ंलदनको १२:०० बिे लभत्र 

र्स कार्ायिर्मा  दालखिा गरर सक्ननपनछे। पनय आएका दरभाउ पत्र सोलह लदन लदनको २:०० बिे खोलिनछे । 

६) लसिबन्दी दरभाउ पत्रसाथ आाँफन िे काबनि गरेको अंकको नेपािी नागररक भए ५% िे हुने रकम र गैह्र नपेािी नागररक भए १०% िे हुने रकम 

र्स कार्ायिर्को रालष्ट्रर् वालणज्र् बैंक गैडाकोट शाखामा रहकेो तपलशि बमोलिमको खातामा िम्मा गरेको सक्किै भौचर वा ९० लदनको म्र्ाद 

भएको बैक िमानत पत्र 

 बकै खाता सम्बलन्ध िानाकारी 

बैकको नाम:- रालष्ट्रर् बालणज्र् बैंक, गैंडाकोट शाखा 

कार्ायिर्को नाम:- गैंडाकोट नगरपलिका कार्ायिर्, नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्, कार्यिर् कोड:- ८०४४६४०२ 

कार्ायिर्को खाता नं.   ३३५०१००३०४०१०००२ ग-४-१ ( फारम दस्तनरको िालग) 

३३५०१००३०३०००००२ ग-३ (धरौटी रकमको िालग ) बैंक ग्र्ारेलण्ट संिग्न गननयपनछे । 

 

७) मालथ उल्िेलखत न्र्ननतम अंकमा मन.अ.कर र अन्र् करहरु समावेश गररएको छैन । ठेक्का लिने पक्षिे ठेक्का सम्झौताका बखत कबोि अंकको 

१.५% िे हुन ेअलिम आर्कर वापतको रकम एकमनष्ठ रुपमा र हरेक लकस्ता रकम बनझाउाँदा १३% िे हुने म.ूअ.कर वापतको रकम  समते बनझाउनन 

पनेछ । 



८) ठेक्का अवलध तीन आलथयक बर्यको हुनछे । ठेक्काको नलबकरण प्रत्रे्क आलथयक बर्यको बक्र्ौता भनक्तान गररसकेपलछ अलघल्िो आ.ब. मा कार्म 

गररएको न्र्ननतम रािश्वमा १०% थप गरर न्र्ननतम अंक कार्म गररनेछ । ठेक्का नलबकरण बापत बनझाउनन पने रकम तथा कागिात चािन आ.व. को 

साउन मसान्त लभत्र बनझाएपछी मात्र नलबकरण भएको मालननेछ । सम्झैताका शतय उल्िंघन भएमा कार्ायिर्िे लवचैमा ठेक्का तोड्न पलन सक्नेछ । 

र्सरी ठेक्का तोलडएमा सो अवलध सम्म बनझाउनन पन ेरकमको  दालर्त्वबाट उन्मनलक्त पाईन ेछैन । सरकारी बााँकी सरह करको रकम असनिउपर गररनेछ। 

पलछल्िा २ वर्यको ठेक्का रकम मध्रे् आ.ब. सनरु भएको ३० लभत्र सम्झौता अंक बापतको रकम एकमनष्ट बनझाएमा १०% छन ट लदईने छ र लकस्ताको 

रुपमा बनझाउन चाहमेा नलबकरणका बखत ५०% िे हुन आउन े रकम र बााँकी रकमका िालग नपेाि राष्ट्र बैंकबाट मान्र्ता प्राप्त वालणज्र् बैंकको 

आगामी आ.ब. को श्रावण मसान्त सम्म म्र्ाद भएको बैंक ग्र्ारेण्टी पशे गननयपनछे । 

९) बन्द हड्ताि वा अन्र् कन न ैपलन कारणिे रािस्व असनिी कार्यमा बाधा उत्पन्न भएमा कार्ायिर्िे क्षलतपनलतय लदन बाध्र् हुने छैन। 

१०) ठेक्का सदर गन ेवा नगन ेसम्पणूय अलधकार र्स कार्ायिर्मा सनरलक्षत हुनछे । 

११) लतनै तहका सरकारद्वारा िारर गररएका िनचतेनामिूक होलडयङ्ग बोडयबाट कर संकिन गनय पाईन ेछैन । 

१२) अन्र् िानकाररको िालग कार्ायिर् समर् लभत्र आलथयक प्रशासन शाखा तथा रािस्व शाखामा सम्पकय  राख्न सलकनेछ । 

१३) ति उल्िेलखत लवर्र्हरु र सोको िालग तोलकएको दर बमोलिम लवज्ञापन कर उठाउन सलकने छ । 

 र्समा उल्िेलखत नभएका अन्र् कन राहरु प्रचलित काननू बमोलिम हुनछे । 

 आ.व २०७७/०७८ का िालग लवज्ञापन करका क्षेत्र र दरहरु ति उल्िेख भए बमोलिम हुनछे । कर संकिन गदाय अलनवार्य रुपमा र्स 

कार्ायिर्बाट प्रमालणत गराईएको नगदी रलसदको प्रर्ोग गननयपनेछ । 

   

 

 सलूतयिन्र् र मलदरािन्र् वस्तनको लवज्ञापन प्रलतवगय लफट रु १००।–  

क्र.सं होलडयङ वोडय सलहतको लवज्ञापन सामालिको वालर्यक दस्तनर (रु प्रलत स्क्वार्र लफटमा ) लवज्ञापन करको दर रु 

१ १२ स्क्वार्र लफट सम्म ८००।- 

२ सो भन्दा मालथ २०स्क्वार्र लफट सम्म १२००।- 

३ सो भन्दा मालथ थप प्रलत स्क्वार्र लफट  ४०।- 

४ लभत्ते िेखन प्रलत स्क्वार्र लफट २०।- 

५ फ्िेक्स वोडय व्र्ापार व्र्वसार् १२ स्क्वार्र लफट सम्म पसि वालहरका  ८००।- 

६ फ्िेक्स वोडय व्र्ापार व्र्वसार् १२ स्क्वार्र लफट भन्दा मालथ पसि वालहरका १२००।- 

७ पोि व्र्ानर सानो एक हप्ता सम्मको (एक हप्ता पलछ व्र्ानार लनकाल्नन पने छ ।) ३००।- 

८ िामो व्र्ानर रोडक्रस गररएको  एक हप्ता सम्मको (एक हप्ता पलछ व्र्ानार लनकाल्नन पनछे ।) ५००।- 

९ सावयिलनक स्थानमा रालखएको प्रचारप्रसार सामालिमा िाग्न े रकममा २० प्रलतशत रकम 

थप गरर रकम असनलि गनय पाइने छ । 

 

१० लनलि सम्पलत भवन ¸ टहरा¸ िग्गामा समते लवज्ञापन गरे वापत न.पा.िे कर लिन पाउने छ ।  

११ एि.ई.लड लभलडर्ो लडस््िे वोडय प्रलत स्क्वार्र लफट वालर्यक  ८००।- 

१२ आफ्नो व्र्वसार् पररचर्को िालग १५ स्क्वार्र लफट सम्म १ थान बोडय व्र्वसार्ीिे 

आफ्ना पसि वा व्र्वसार् रहकेो लभत्ता पखायि वा अगालडको भागमा राख्न पाउनेछन ्र १ 

भन्दा धेरै बोडय राख्ननपरेमा मालथको दररेटमा सम्वलन्धत व्र्वसार्ीिे लवज्ञापन कर वापत 

बनझाउननपनेछ ।  

 


