
 
 

टेम्केमैयङु गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय, अन्नपूर्य भोजपरु 

लगटी, ढुुंगा, वािवुा सुंकिन तथा वववि गने सम्वन्धी लसिवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको १५ ददने सूचना 
प्रथम पटक सूचना प्रकाशन लमलतिः- २०७८/०५/१० 

टेम्केमैयङु गाउँपालिकािे तपलसिमा उल्िेखित नदद नािा तथा िानीको लगटी, ढुुंगा तथा वािवुा सुंकिन तथा वववि गनय न्यूनतम अुंकमा नघटने गरी 
आ. व. २०७८/०७९ को िालग ठेक्का वन्दोवस्त गनुयपन ेभएकोिे इच्छुक व्यवसायी, कम्पनी तथा फमयहरुबाट नागररकताको प्रमार् पत्रको प्रलतलिपी, 
मूल्य अलभवृविकर (VAT) दताय प्रमार् पत्र, स्थायी िेिा नुं. दताय प्रमार् पत्र (PAN), फमय वा कम्पनीहरुबाट आ. व. २०७६/०७७ सम्मको कर 
चकु्ता प्रमार् पत्रहरुका प्रलतलिपी पेश गरी लनम्न बमोखजम ररत परु् याइ ठेक्काको िालग तपलसिमा उल्िेखित लमलत, समय र स्थानमा लनम्न बमोखजमका 
स्थानहरुबाट लगटी, ढुुंगा, रोडा तथा वािवुा सुंकिन र वववि गनय लसिवन्दी दरभाउपत्र पेश गनय यो सूचना प्रकाखशत गरीएको छ। 

तपलसि 

शतयहरुिः- 
१. सूचना प्रकाखशत भएको लमलतिे १५ ददन लभत्रमा मालथ उल्िेि भए बमोखजमको दस्तरु लतरी आफूिे चाहेको ठेक्काको दरभाउपत्र फाराम टेम्केमैयङु 

गाउँपालिकाबाट कायायिय समय लभत्र िररद गनुय पने छ । १६ ददनको १२:०० बजे लभत्र आफूिे कवोि गरेको कुि ठेक्का रकमको ३ प्रलतशतिे 
हनु आउन ेरकम यस कायायियको माछापचु्रे वकैमा रहेको धरौटी िाता नुं. ०८८००६७५७५५०००६२ मा दाखििा  गरेको सक्किै भौचर वा 
नेपाि राष्ट्रवैंकवाट मान्यता प्राप्त (क) शे्रर्ीको वैकवाट ७५ ददनको म्याद भएको ववडवण्ड रािी दरभाउपत्र दताय गराउन ुपनछे । 

२. दरभाउपत्र फारम भदाय आफुिे कवोि गरेको रकम अुंक र अक्षर दवुैमा स्पष्ट उल्िेि गनुय पनछे । अुंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरिाई 
मान्यता ददईनछे । दरभाउपत्रमा  केरमेट भएमा केरमेट भएको स्थानमा स्पष्ट हस्ताक्षर गरेको हनुपुनछे । दाखििा भएको दरभाउपत्र १६ औ 
ददनको २:०० बज े टेम्केमैयङु गाउँपालिकाको कायायियमा िोलिनछे । वोिपत्र दाखििा कताय वा लनजको प्रलतलनधी उपखस्थती नभएमा पलन 
दरभाउपत्र िोल्न वाधा पने छैन ।  

३.दरभाउपत्र िररद गररने अखन्तम ददन वा दरभाउपत्र िोलिन ेददन सावयजलनक ववदा पनय गएमा उक्त कायय सोको भोलिपल्ट सोही समयमा हनुेछ। 

४. दरभाउपत्र स्वीकृत भए पलछ पवहिो वकस्ता रकम पचास प्रलतशत र बाकँी पचास प्रलतशत नगदै वा २०७८ असोज सम्मको वैंक ग्यारेन्टी पेश 
गनुयपने छ । साथै कवोि गरेको रकम एकमूष्ट वझुाएमा गाउँ  काययपालिकाको लनर्यय बमोखजम वढीमा १० प्रलतशत सम्म छुट ददन सवकने छ । 
तोकीएको समयमा सम्झौता नगरेमा दरभाउपत्र कतायको धरौटी रकम वा वैंक ग्यारेन्टी वफताय गररनछैेन ।  

५. लनयमानसुार चाहीने सम्पूर्य शलु्क, कर, दस्तरु, आयकर तथा मूल्य अलभवववि कर ठेकेदार आफैिे गाउँपालिकामा वझुाउन ुपने छ । आफुिे कवोि 
गरेको रकमबाट कटाउन पाउने छैन । शतय सहीत पेश गरेको, ररत नपगुी वा म्याद नाघी आएको, न्यूनतम रकम भन्दा घटी कवोि गरेको, कािो 
सूचीमा परेको र यस कायायियबाट प्रमाखर्त गरी लबिी नगरेको दरभाउपत्र फमयिाई मान्यता ददइने छैन । 

६. कर दस्तरु उठाउन ३/३ प्रलत वािा रलसद ठेकेदार आफैिे छपाउन ुपनछे । रलसद गाउँपालिकाको प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत वा लनजिे तोकेको 
अलधकृत कमयचारीबाट प्रमाखर्त गराई कायायियको छाप िगाई, रलसद नम्वर दाखििा गरी माग फारम भरेर कायायियबाट वखुझलिन ुपनछे । कवोि 
गरेको रकम कुनै वन्द, हडताि, नाकावन्दी, चक्काजाम जस्ता अप्रत्यासीत घटना वा अन्य कुनै पलन कारर् देिाई आममाफी, छुट वा लमनाहा गरीन े
छैन।ढुुंगा, लगटी, वािवुा सुंकि तथा उत्िन्न गदाय पवुयवत अवस्थामा कुनै असर परे सो को लनमायर् ठेकेदार आफैिे आफ्नै िगानीमा परुा गनुयपनछे ।  

७. ठेक्का सम्वन्धी कुनै वववाद भएका प्रचलित कानूनको पररधी लभत्र रवह टेम्केमैयङु गाउँपालिकािे लनर्यय गरे बमोखजम हनुछे । साथै कुनै ठेक्का पूर्य 
वा आुंसीक स्वीकृत गने वा नगने सम्पूर्य अलधकार गाउँपालिकामा रहेको छ । गाउँपालिकािे तोकेको दर रेट भन्दा बढीमा कर, दस्तरु तथा 
महशिु लिन पाइने छैन । प्रचलित कानूनिे लनषधे गरीएको, अदाितबाट कुनै लनर्यय गररएको अवस्थामा सोही लनर्ययको पािना गनुय पने छ । सो 
लनर्यय काननू अनसुार हनु ेछ ।  

८. यस सूचनामा उल्िेि गररएको वाहेक कुनै कुरा छुटन गएको अवस्थामा ढुङ्गा, लगटी, बािवुा उत्िनन, लबवि तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड 
२०७७ तथा गाउँपालिकाको लनयम बमोखजम हनुछे । बाकँी कुनै कुराहरु अन्य प्रचलित काननू अनसुार हनुछे । गाउँपालिकािे तोकेको स्थानमा 
सुंकिन केन्र रािी कर तथा शलु्क सुंकिन गनुय पने छ । सवारी साधनिाई अवरोध गनय पाईने छैन ।  

९. यसमा उल्िेि हनु छुट भएका अन्य कुराहरुको हकमा सावयजलनक िररद ऐन, २०६३ र सावयजलनक िररद लनयमाविी, २०६४ तथा अन्य 
प्रचलित काननू बमोखजम हनुछे । यस दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना यस कायायियको ववेसाइट www.tyamkemaiyummun.gov.np मा हेनय सवकनछे 
। थप जानकारीको िागी प्राववलधक शािाको मेबाईि नुं. ९8४१९८२५०९ र ९८४२०९९५७१ मा बझु्न सवकनछे । 

                                                                            प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत 

                टेम्केमैयङुगाउँपालिका, अन्नपूर्य भोजपरु 
 

ठेक्का न. सुंकिन केन्र वा िानी को नाम 
उत्िनन ्पररर्ाम  
(घन लमटर) 

फारम 
शलु्क रु. 

न्यनुतम रकम रु. 
(भ्याट बाहेक) 

७/आय/टेम्के/०७८/
०७९     

वपिवुा िोिा सलेतबगर, वहङ्गिवुा िोिा, याङटाङ 
िोिा, वाखचम्िे िोिा र िुङे्ग िोिा के्षत्र 

ढुङ्गा १२१७ १,०००/- ५,६५,४२२.५९ 
बािवुा १८३४ 

८/आय/टेम्के/०७८/
०७९     

गोगने िोिा, लसके्ति िोिा दोभान वपिुवा, 
लसरुवालन िोिा र राउते िोिा के्षत्र 

ढुङ्गा ९०८ 
१,०००/-   ४,२०,२५५.०२ 

बािवुा १३५८ 

  


