
टेम्केमैयुङ गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिकाको कायायिय   

भोजपुर 

 

लगटी, ढुुंगा, वािवुा सुंकिन तथा लवक्रि गन ेसम्वन्धी लसिवन्दी दरभाउपत्र अह्वान 

सम्वन्धी १५ क्रदन ेसचूना प्रकाशीत लमलत २०७५।०५।२५ 

 
टेम्केमैयुङ गाउँपालिकािे तपलशिमा उल्िेलखत नक्रदनािा तथा खानीको लगटी, ढुुंगा तथा वािुवा सुंकिन तथा लवक्रि गनय न्यूनतम 

अुंकमा नघटने गरी आ. व. २०७५।०७६ को िालग ठेक्का वन्दोवस्त गनुयपने भएकोिे इच्छुक व्यवसायी, कम्पनी तथा फमयहरुबाट 

नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिपी, मूल्य अलभवृलिकर (VAT) दताय प्रमाण पत्र, स्थायी िेखा नुं. दताय प्रमाण पत्र (PAN) 

फमय वा कम्पनीहरुबाट आ. व. २०७४।०७५ सम्मको कर चुक्ता प्रमाण पत्रहरुका प्रलतलिपी पेश गरी लनम्न बमोलजम ररत पुयायइ  

ठेक्काको िालग तपलसिमा उल्िेलखत लमलत, समय र स्थानमा लनम्न बमोलजमका स्थानहरुबाट लगटी, ढुङगा , रोडा तथा वािुवा 

सुंकिन र लवक्रि गनय लसिवन्दी दरभाउपत्र पेश गनय यो सूचना प्रकालशत गरीएको छ । 

 

तपलशि 

 

१. सचूना प्रकालशत भएको लमलतिे १५ क्रदन लभत्रमामालथ उल्िेख भए बमोलजमको दस्तुर लतरी आफूि े चाहकेो ठेक्काको 

दरभाउपत्र  फाराम टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाबाट कायायिय समय लभत्र खररद गनुय पने छ । १६ क्रदनको १२:०० बजे लभत्र आफूि े

कवोि गरेको कुि ठेक्का रकमको ५ प्रलतशति े हुन आउने रकम यस कायायियको रालिय  वालणज्य वैकमा रहकेो लह. 

२०४०३०३००७१०३ धरौटीमा दालखिा  गरेको सक्कि ैभौचर वा नेपाि राि वैंकवाट मान्यता प्राप्त (क) शे्रणीको वैकवाट ७५ 

क्रदनको म्याद भएको लवडवण्ड राखी दरभाउपत्र दताय गराउनु पनेछ । 

 

२. दरभाउपत्र फारम भदाय आफुिे कवोि गरेको रकम अुंक  र अक्षर दवुैमा स्पष्ट उल्िेख गनुय पनेछ । अुंक र अक्षरमा फरक परेमा 

अक्षरिाई मान्यता क्रदईनेछ । दरभाउपत्रमा  केरमेट भएमा केरमेट भएको स्थानमा स्पष्ट हस्ताक्षर गरेको हुनुपनछे । दालखिा 

भएको दरभाउपत्र १६ औ क्रदनको २:०० बजे टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको कायायियमा खोलिनेछ । वोिपत्र दालखिा कताय वा 

लनजको प्रलतलनधी उपलस्थती नभएमा पलन दरभाउपत्र खोल्न वाधा पने छैन ।  

 

३. दरभाउपत्र खररद गने, वोिपत्र दालखिा गने, वोिपत्र खोल्ने क्रदन सावयजलनक लवदा पनय गएमा सोको भोलिपल्ट कायायिय 

खुिेको क्रदनिाई मालननेछ ।  

 

४. दरभाउपत्र स्वीकृत भए पलछ पलहिो क्रकस्ता रकम पचास प्रलतशत र बाँकी पचास प्रलतशत नगद ैवा २०७६ असोज सम्मको 

वैंक ग्यारेन्टी पेश गनुयपने छ । साथै कवोि गरेको रकम एकमूष्ट वुझाएमा गाउँ  काययपालिकाको लनणयय बमोलजम छुट क्रदन सक्रकन े

छ । तोकीएको समयमा सम्झौता नगरेमा दरभाउपत्र कतायको धरौटी रकम वा वैंक ग्यारेन्टी क्रफताय गररनेछैन ।  

 

ठेक्का न.  सुंकिन केन्र वा खानी को नाम  फारम शलु्क  न्यनुतम रकम रु.   

१/आय/टेम्केमयैङु/०७५/०७६     हहखुवा खोिा,  याङटाङ खोिा  र  

लपखुवा खोिा सेलतबगर क्षेत्र 

१०००   २९०४३२ /- 

२/आय/टेम्केमयैङु/०७५/०७६     लपखुवा लसके्ति दोभान क्षेत्र र गोगने 

खोिा क्षेत्र  

१०००   १७८१९६ /-  



५. लनयमानुसार चाहीन ेसम्पूणय शुल्क, कर, दस्तुर, आयकर तथा मूल्यअलभलवलिकर ठेकेदार आफैिे गाउँपालिकामा वुझाउनु पन े

छ । आफुिे कवोि गरेको रकमबाट कटाउन पाउने छनै । शतय सहीत पेश गरेको, ररत नपुगी वा म्याद नाघी आएको, न्यूनतम 

रकम भन्दा घटी कवोि गरेको, कािो सूचीमा परेको र यस कायायियबाट प्रमालणत गरी लबिी नगरेको दरभाउपत्र फमयिाई 

मान्यता क्रदइने छैन । 

  

६. कर दस्तुर उठाउन ३।३ प्रलत वािा रलसद ठेकेदार आफैिे छपाउनु पनेछ । रलसद गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत 

वा लनजिे तोकेको अलधकृत कमयचारीबाट प्रमालणत गराई कायायियको छाप िगाई, रलसद नम्वर दालखिा गरी माग फारम भरेर 

कायायियबाट वुलझलिन ुपनछे । कवोि गरेको रकम कुन ैवन्द, हडताि, नाकावन्दी, चक्काजाम जस्ता अप्रत्ययासीत घटना वा अन्य 

कुनै पलन कारण दखेाई आममाफी, छुट वा लमनाहा गरीने छैन । ढुुंगा, लगटी, वािुवा सुंकि तथा उत्यखन्न गदाय पुवयवत अवस्थामा 

कुनै असर परे सो को लनमायण ठेकेदार आफैिे आफ्नै िगानीमा पुरा गनुयपनेछ ।  

 

७. ठेक्का सम्वन्धी कुनै लववाद भएका प्रचलित कानूनको पररधी लभत्र रलह टेम्केमैयुङ गाउँपालिकािे लनणयय गरे बमोलजम हुनेछ । 

साथै कुनै ठेक्का पूणय वा अुंसीक स्वीकृत गने वा नगने सम्पूण अलधकार गाउँपालिकामा  लनलहत रहकेो छ । गाउँपालिकािे तोकेको 

दर रेट भन्दा बढीमा कर, दस्तुर तथा महशुि लिन पाइने छैन । प्रचलित कानूनि े लनसेध गरीएको, अदाितबाट कुन ै लनणयय 

गररएको अवस्थामा सोही लनणययको पािना गनुय पने छ । सो लनणयय कानून अनुसार हुने छ ।  

 

८. यस सूचनामा उल्िेख गररएको वाहके कुनै कुरा छुटन गएको अवस्थामा प्रदशे कानून तथा गाउँपालिकाको लनयम बमोलजम 

हुनेछ । बाकँी कुन ैकुराहरु अन्य प्रचलित काननू अनसुार हुनेछ । गाउँपालिकाि ेतोकेको स्थानमा सुंकिन केन्र राखी कर तथा 

शुल्क सुंकिन गनुय पने छ । सवारी साधनिाई अवरोध गनय पाईने छैन ।  

 

९. लवस्तृत जानकारको िालग टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको वेवसाइट www.tyamkemaiyummun.gov.np र फोन 

नुं.९८००९७२६६५, ९८०५३३८८२३ मा कायायिय समय लभत्र सम्पकय  राख्न सक्रकन ेछ ।  

 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत  

 


