शर्तहरु:
१) दरभाउपत्र पेश गदात दरभाउपत्र पेश गर्ने फर्त वा संघ संस्थाको फर्त दर्ात प्रर्ाणपत्र र्नववकरण गरे को स्थायी लेखा र्नं र्ु.अ.कर
दर्ात प्रर्ाणपत्र कर चुक्र्ाको प्रतर्ललपी सहहर् तर्नवेदर्न हदई र्ोककएको दस्र्ुर र्नगदै तर्रे पति कफर्ात र्नहुर्ने गरी यो सच
ू र्ना प्रकालशर्
भएको लर्तर्ले १५ (पन्ध्र) हदर्न २०७७।०४।११ गर्े सम्र् कायातलय सर्य लभत्र यस कायातलयबाट दरभाउपत्र फारार् खररद गर्नत
सककर्नेि ।
२) दरभाउपत्र १६ (सोह्रौं) हदर्न लर्तर् २०७७।०४।१२ गर्े सोर्बार र्ध्यान्ध्ह १२ बजे लभत्र यस कायातलयर्ा दर्ात गर्नुत पर्नेि ।
दरभाउपत्र दाखखला गदात लशलबन्ध्दी गरी कायातलयको र्नार् ठे क्का र्नं र कार्को र्नार् र्था दरभाउपत्र दार्ाको र्नार् ठे गार्ना स्पष्ट
रुपर्ा खार् बाहहर उल्लेख गर्नप
ुत र्नेि । दरभाउपत्र खररद गर्ने र्था दाखखला गर्ने अन्न्ध्र्र् हदर्न सावतजतर्नक ववदा परे र्ा उक्र् कायत
र्त्पश्चार् लगर्ै कायातलय खल
ु ेको हदर्नर्ा हुर्नेि ।
३) दरभाउपत्र साथ आफुले कबोल गरे को जम्र्ा अंकको ५ प्रतर्शर्ले हुर्न आउर्ने जर्ार्नर् रकर् यस कायातलयको एभरे ष्ट बैंक
लिलिटे ड बबरुवा शाखा ०६३००१०५२०००५० धरौटी खार्ार्ा जम्र्ा गरे को सक्कलै बैंक भौचर पेश गर्नुप
त र्नेि।
४) म्याद लभत्र पेश हुर्न आएका दरभाउपत्र पेश गर्ने अन्न्ध्र्र् हदर्न लर्तर् २०७७।०४।१२ गर्े अपरान्ध्ह १ बजे पति दरभाउपत्र दार्ा
वा तर्नजको प्रतर्तर्नधिको रोहवरर्ा यस कायातलयर्ा खोललर्नेि । म्याद र्नाघी आएको कायातलयबाट बबक्री र्नभएको दरभाउपत्र
फारार् भरी आएको दरभाउपत्र दार्ाको हस्र्ाक्षर एवं िाप र्नभएको प्रचललर् कार्नुर्नको ररर् र्नपुगेको र शर्त राखी पेश भएको
दरभाउपत्र उपर कुर्नै कारबाही हुर्ने िै र्न । दरभाउपत्रदार्ा वा तर्नजको प्रतर्तर्नधि उपन्स्थर् र्नभएर्ा पतर्न दरभाउपत्र खोल्र्न बािा
पर्ने िै र्न ।
५) दरभाउपत्रर्ा आफुले कबोल गरे को रकर् अंक र अक्षरर्ा स्पष्ट लेख्नु पर्नेि । अंक र अक्षरर्ा फरक परे र्ा अक्षरलाई
र्ान्ध्यर्ा हदईर्नेि ।
६) दरभाउपत्र स्वीकृर् भएर्ा स्वीकृर् भएको सूचर्ना प्राप्र् भएको लर्तर्ले बाटोको म्याद बाहे क ७ (सार्) हदर्न लभत्र आपुले
कबोल गरे को अंकको ५० प्रतर्शर्

रकर् र्नगदै वा यस कायातलयको एभरे ष्ट बैंक लललर्टे ड ववरुवा शाखा न्स्थर्

०६३००१०५२०००४७ खार्ार्ा जम्र्ा गरे को सक्कलै बैंक भौचर र बााँकी ५० प्रतर्शर् रकर्को लागी कन्म्र्र्ा २०७८ श्रावण
र्सान्ध्र् सम्र् म्याद भएको र्ान्ध्यर्ा प्राप्र् बैंकबाट जारी भएको परफरर्ेन्ध्स बण्ड पेश गरर ठे क्का कबुललयर् गर्नत आउर्नु पर्नेि ।
र्र सम्झौर्ाको सर्यर्ा कवोल गरे को सम्पण
ु त रकर् एकर्ष्ु ठ बझ
ु ाउर्नेको हकर्ा बैंक जर्ार्नर् आवश्यक पर्ने िै र्न । साथै
कवोल अंकर्ा १० प्रतर्शर् िुट हदईर्नेि । यसरी िुट हददा न्ध्युर्नर्र् अंक भन्ध्दा कर् गररर्ने िै र्न । सम्झौर्ाको सर्यर्ा ५०
प्रतर्शर् रकर् बुझाउर्नेको हकर्ा कवोल अंकको ५० प्रतर्शर् ककस्र्ा रकर् र कवोल अंकको तर्नयर् अर्नुसार लाग्र्ने कर सर्ेर्
चुक्र्ा गर्नप
ुत र्नेि । बााँकी ५० प्रतर्शर् र्ध्ये २५ प्रतर्शर्ले हुर्ने रकर् दोस्रो ककस्र्ा बापर् २०७७ साल कातर्तक र्सान्ध्र् सम्र् र
बााँकी र्ेस्रो ककस्र्ा बापर्को २५ प्रतर्शर् रकर् २०७७ फाल्गुण र्सान्ध्र् सम्र् चुक्र्ा गररसक्र्नु पर्नेि । िरौटी बापर् जम्र्ा
भएको
रकर्लाई
अन्न्ध्र्र्
ककस्र्ार्ा
लर्लाउर्न
पाईर्ने
िैर्न । र्
म्याद लभत्र कबललयर् गर्नत र्नआएर्ा तर्नयर् अर्नुसार अको
७) दरभाउपत्र
दार्ाले
दरभाउपत्र
फारार्र्ा
उल्लेखखर्
र्ालबस्र्
ु ा र्ोककएको दररेु ट अर्नुसार रकर् उठाउर्नु पर्नेि । सम्झौर्ार्ा
दरभाउपत्रदार्ालाई
ठे क्का
ि।
उल्लेख र्नभएका र्ाल
बस्र्हदईर्ने
ु र र्ोककएको दर भन्ध्दा बढी दररे टर्ा रकर् उठाएर्ा प्रचललर् कार्नुर्न अर्नुसार कारबाही हुर्नेि । कर
उठाउर्न पाउर्ने र्ाल बस्र्क
ु ो वववरण र दररे ट दरभाउपत्र फारार् साथ उपलब्ि गराईर्नेि । दरभाउपत्रदार्ाले करको दर स्पष्ट
दे खखर्ने गरर सूचर्ना पाटीर्ा टााँस्र्नु पर्नेि । ठे क्काको रकर् उठाउर्ने सम्बन्ध्िर्ा आवश्यक प्रबन्ध्ि गर्ने सर्ेर्को सम्पुणत दातयत्व
दरभाउपत्रदार्ाको र्नै हुर्नेि । उक्र् कारोबार गदात बालश्रर्को प्रयोग गर्नत पाईर्ने िै र्न र र्जदरु को हकर्ा न्जल्ला दररे टर्ा कर्
र्नहुर्नेगरी ज्याला हदर्नु पर्नेि ।

८) दरभाउपत्रदार्ाले गाउाँ पाललकाले र्ोकेको कर उठाउदा प्रयोग गर्ने रलसद आफ्र्नै र्फतबाट िपाई सो रलसद यस कायातलयबाट
प्रर्ाखणर् गराई प्रयोग गर्नुत पर्नेि । उक्र् रलसदर्ा स्थायी लेखा र्नं उल्लेख गर्नुत पर्नेि । साथै दररे ट सर्ेर् रलसदर्ा र्नै उल्लेख गर्नुत
पर्नेि र कतर् पररर्ाणर्ा रलसद प्रयोग भयो सो को वववरण चौर्ालसक रुपर्ा यस कायातलयर्ा बुझाउर्नु पर्नेि । प्रर्ाखणर्
र्नगरे को रलसदबाट कर उठाएको उजुरी वा जार्नकारी आएर्ा तर्नयर्र्नुसार कारबाही हुर्नेि ।
९) रान्ष्िय राजर्ागत र सहायक राजर्ागतर्ा र्गारो राखी कर संकलर्न गर्नत पाइर्नेिैर्न । सरकारी वा अन्ध्य कुर्नै कर शुल्क
दरभाउपत्र दार्ा आफैले व्यहोर्नुत पर्नेि ।
१०) सरकारी कायातलयबाट गररर्ने अर्ार्नर्का कायतहरुका प्रयोग हुर्ने सवारी सािर्नहरुर्ा गाउाँ पाललकाबाट लेखखए बर्ोन्जर्
दरभाउपत्र दार्ाले िुट हदर्नु पर्नेि । साथै सरकारी कायातलयका सेर्ो र्नम्बर प्लेट कुटर्नैतर्क तर्नयोगका र्नम्बर प्लेट संस्थार्नहरुका
पहे लो र्नम्बर प्लेट पयतटकका हररयो प्लेट र तर्नजी र्था सावतजतर्नक स्कुलका सवारी सािर्नहरुर्ा उक्र् शल्
ु क ललर्न पाइर्ने िै र्न ।
११) बन्ध्द हडर्ाल ववपवि वा कुर्नै पतर्न कारणले राजश्व उठाउर्न र्नपाएको भर्नी लर्न्ध्हाकोर्ाग दावी गर्नत पाइर्नेिैर्न ।

१२) प्राप्र् दरभाउपत्रहरु स्वीकृर् गर्ने र्नगर्ने वा आंलशक रुपले स्वीकृर् गर्ने सम्पुणत अधिकार यस कायातलयर्ा सुरक्षक्षर् रहर्नेि ।
१३) ठे क्का अविी सर्ाप्र् भएपति िरौटी कफर्ात ललर्न सम्बन्न्ध्िर् आन्ध्र्ररक राजश्व कायातलयको कर चक्
ु र्ा प्रर्ाण पत्र पेश गर्नुत
पर्नेि । आय कर र्था र्ुल्य अलभवद्
ृ धिकर सम्बन्ध्िर्ा प्रचललर् आयकर ऐर्न र्था र्ु अ कर ऐर्न बर्ोन्जर् हुर्नेि ।
१४) र्ु अ कर ऐर्न २०५२ को दफा १५(३) बर्ोन्जर् बोल अंकर्ा र्ुल्य अलभबद्
ृ धि कर सर्ेर् जोडी असुल गररर्नेि ।
१५) र्ाधथ उल्लेखखर् शर्तहरुको उल्लघर्न गरे र्ा तर्नज दरभाउपत्र िरौटी जफर् गरी ठे क्का सर्ेर् र्ोड्र्न सककर्नेि ।
१६) यसर्ा उल्लेख भएका कुराहरुर्ा यसै बर्ोन्जर् र उल्लेख र्नभएका कुराहरुको हकर्ा प्रचललर् ऐर्न तर्नयर्र्नार्नुसार हुर्नेि ।
साथै र्नेपाल सरकार र यस गाउाँ पाललका सर्य सर्यर्ा गररएका तर्नदे शर्नहरुको दरभाउपत्र पत्रदार्ाले पालर्ना गर्नुप
त र्नेि ।
१७) यस सम्बन्ध्िर्ा अन्ध्य कुर्नै थप जार्नकारी आवश्यक भएर्ा कायातलय सर्यलभत्र यस कायातलय/राजश्व शाखार्ा सम्पकत गर्नत
सककर्नेि ।

कुलराज सुवेदी
(प्रिुख प्रशासकीय अधधकृत)

बबरुवा गाउाँ पाललका

•
प.स:०७६।०७७

गाउाँ कायतपाललकाको बबरुवा कायातलय

च.र्न

बबरुवा,स्याङजा

गण्डकी प्रदे श

र्नेपाल

दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचाना ।
प्रथि पटक प्रकालशत लितत २०७७।०३।२८

"स्थानीय सरकार ऐन २०७४"

ले हदएको अधिकार प्रयोग गरी ववरुवा गाउाँ पाललकाको

लर्तर् २०७७।०३।१० को सार्ौं गाउाँ सभाको तर्नणतय अर्नुसार यस गाउाँ पाललकाको आ ब
२०७७।०७८ को लागी तर्नम्र्न लशर्तकर्ा सेवा शुल्क दस्र्रु (ठे क्का बन्ध्दोबस्र् गर्ने) प्रयोजर्नका
लागी यो सूचर्ना प्रकालशर् गररएको ि । र्ोककएको न्ध्युर्नर्र् अंकर्ा र्नघट्र्ने गरी यस ववरुवा
गाउाँ पाललकाको Website www.biruwamun.gov.np र्ा उल्लेख गरे बर्ोन्जर्को
शर्तहरुको अधिर्नर्ा रही िरौटी बापर्को कबल
ु गरे को अंकको ५ (पााँच) प्रतर्शर् रकर्
यस कायातलयको एभरे ष्ट बैंक लललर्टे ड

ववरुवा शाखाको िरौटी खार्ा र्नं

०६३००१०५२०००५० र्ा जम्र्ा गरी सक्कल भौचरका साथ यो सूचर्ना प्रकालशर् लर्तर्ले १५
(पन्ध्र) हदर्नर्ा कायातलय सर्य लभत्र दरभाउ पत्र फारार् खररद गरी सो को भोली पल्ट १६
(सोह्रौ) औ हदर्नको १२.०० बजे लभत्र ररर्पुवक
त लशलबन्ध्दी दरभाउ पेश गर्नह
ुत ु र्न यो सूचर्ना
क्र
सूचर्ना र्नं ठे क्काको
आ ब २०७७।०७८
दरभाउपत्र
कैकफयर्
प्रकालशर्
गररन्ध्ि ।र्नार्
सं
को लागी न्ध्युर्नर्र्
फारार् दस्र्ुर
१.

२

राङखोला
ववरुवा

अंक रु.
५,११,५००।

(अक्षरुपी पााँच लाख

१०००।(एक

हजार र्ात्र)

सडक

उपयोग

र्र्तर् शुल्क

ग्रालर्ण
सडक

अधधकृत

एघार हजार पााँच
सय र्ात्र)

कुलराज सुवेदी
प्रिख
प्रशासकीय
ु

