
भीरकोट नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

बर्रघारी, स्र्ाङ्गजा 
आन्तररक आर् संकिन (सडक उपर्ोग सेवा शलु्क) सम्बन्धी लसिबन्दी दरभाउपत्र आह् वानको सूचना 

प्रथम पटक सूचना प्रकाशशत लमलत 2078/04/0२ 

स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, 2074 को दफा ६२ (2) (घ) र भीरकोट नगरपालिकाको आलथयक ऐन, 2078 को दफा 12 
अनसुार र्स नगरपालिकाबाट आलथयक वर्य 2078/79 को िालग देहार् बमोशजमका ग्रालमण सडकहरूमा सडक उपर्ोग सेवा 
शूल्क (पटके सवारी कर) संकिन गनुयपने भएकोिे ठेक्का लिन इच्छुक फमय वा कम्पनीहरूबाट तोककएको न्रू्नतम अंकमा 
नघट्ने गरी लनम्नानसुारका सडकहरूको लसिबन्दी दरभाउपत्र खररद गरर पेश गनय र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ । ररत 
नपगेुका वा म्र्ाद नाघी प्राप्त हनु आएका लसिबन्दी दरभाउपत्र उपर कुनै कारवाही गररनेछैन । 

ठेक्का सम्बन्धी कववरण 

क्र.
स 

आन्तररक आर् 
ठेक्का संकेत  ठेक्काको कवर्र् 

क्षते्र 

सडकको नाम  

आ.ब. 
2078/079 को 
िालग म.ुअ.कर 
बाहेक कार्म 

न्रू्नतम अंक रू  

दरभाउपत्र 
फाराम 
दस्तरु   

स्वीकृत दररेट प्रलत 
किप (म.ुअ.कर 

बाहेक)   

जमानत 
रकम रू  

१ 

1/IR/BM/2078/

079 

भीरकोट 
नगरपालिका 
क्षते्रलभत्रका 
सडकहरूमा 
चल्ने सवारी 
साधनहरूको 
सडक उपर्ोग 
सेवा शूल्क 

(पटके सवारी 
कर) 

क) बर्रघारी-बगरेबजार-ढापकु 
पवयत ग्रा.स,. 

ख) बर्रघारी-बगरेबजार-मोहनडााँडा 
पवयत ग्रा.स., 

ग) बर्रघारी-बगरेबजार-स्वरेक 
टाप ुग्रा.स., 

घ) बर्रघारी- पिुकोमखु-चनुडााँडा-
लतसेदी ग्रा.स. 

4,00,000/-  

(अक्षरेपी चार 
िाख रूपैर्ााँ मात्र) 

रू १००० क) िक, कटप्पर र 
डोजरको रू 
200/- 

ख) ट्याक्टरको रू 
150/-, 

ग) बस तथा लमलन 
बसको रू 
100/-, 

घ) शजप, कार, भेन 
समेतका चार 
पांग्र ेसवारी 
साधनको रू 
40/- 

क
बोि अंक

(मूल्र् अलभवृकि क
र समेत) क

ो 5 प्रलतशत 
 

2 

2/IR/BM/2078

/079 
क) हेि-ुबिमाटा-अजुयनचौपारी 

ग्रा.स.  

9,21,000/-  

(अक्षरेपी नौ िाख 
एकाइस हजार 
रूपौर्ा मात्र) 

रू १००० 

३ 

3/IR/BM/2078

/079 
क) बर्रघारी-जगतपरु-केघा ग्रा.स., 
ख) दालसयङ्ग-केघा ग्रा.स.,  

ग) बर्रघारी-बानथेोक-लबरूवा 
ग्रा.स., 

घ) छाङ्गछाङ्गदी-दभङु्गठाटी ग्रा.स. 

260,000/- 

(अक्षरेपी दइु िाख 
साठी हजार रूपौर्ा 

मात्र) 

रू १००० 

शतयहरूूः 
1= मालथ उशल्िशखत ठेक्काहरूको िालग प्रत्रे्क कवर्र्को छुट्टाछुटै्ट दरभाउपत्र खररद गरर छुट्टाछुटै पेश गनुयपनेछ । 

2= दरभाउपत्र पेश गदाय व्र्शििे (१ िाख ५० हजार सम्मको हकमा मातै्र) नागररकताको प्रलतलिकप, स्थार्ी िेखा नं. र 
जलतसकैु रकमको दरभाउपत्र पेश गने फमय वा संघ संस्थाको हकमा नकवकरण गरेको फमय दताय प्रमाणपत्र, स्थार्ी िेखा 
नं., मूल्र् अलभबकृि कर दताय प्रमाणपत्र, आलथयक वर्य 2076/77 को कर चिुा प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी सकहत लनवेदन 
ददई तोककएको दस्तरु पलछ कफताय नहनुे गरी नगदै लतरी र्ो सूचना प्रकाशशत भएको लमलतिे 15 (पन्र) ददन सम्म 
कार्ायिर् समर् लभत्र  र्स कार्ायिर्बाट  दरभाउपत्र फाराम खररद गनय सककने छ । 

3= सूचना प्रकाशन भएको लमलतिे 16 (सोह्रौ) ददन अथायत लमलत २०७8/04/१७ गते मध्र्ान्ह १२:00 बजे लभत्र खररद 
गररएको लसिबन्दी दरभाउपत्र ररतपूवयक भरी कार्ायिर्मा दताय गनुय पनेछ । दरभाउपत्र दाशखिा गदाय शशिबन्दी गरर 
कार्ायिर्को नाम, ठेक्का नं. र कामको नाम तथा दरभाउपत्रदाताको नाम, ठेगाना स्पष्ट रूपमा खाम वाकहर उल्िेख गनुय 



पनेछ । दरभाउपत्र खररद गने तथा दाशखिा गने अशन्तम ददन साबयजलनक कवदा परेमा उि कार्य तत्पश्चात िगतै 
कार्ायिर् खिेुको ददनमा हनुेछ । 

4= लसिबन्दी दरभाउपत्र साथ आफुिे कवोि गरेको जम्मा अंकको ५ प्रलतशतिे हनु आउने जमानत रकम र्स कार्ायिर्को 
मेगा बैक लिलमटेड, भीरकोट शाखाको ग-3-1060010005898 धरौटी खातामा जम्मा गरेको सक्किै बैक भौचर 
वा कबोि अंकको 5 प्रलतशतिे हनु आउने रकम बराबरको र्स कार्ायिर्को नाममा जारी भएको सक्किै बैक जमालन 
पत्र (कवड वण्ड) पेश गनुय पनेछ । 

5= म्र्ाद लभत्र पेश हनु आएका लसिबन्दी दरभाउपत्रहरू दरभाउपत्र पेश गने अशन्तम लमलत २०७8/04/१७ गते अपरान्ह 
१ बजे पलछ दरभाउपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलधको रोहवरमा र्स कार्ायिर्मा खोलिने छ । म्र्ाद नाघी आएको, 
कार्ायिर्बाट लबक्री नभएको दरभाउपत्र फाराम भरी आएको, दरभाउपत्रदाताको हस्ताक्षर एवं छाप नभएको, प्रचलित 
कानून बमोशजम ररत नपगेुको र शतय राखी पेश भएको दरभाउपत्र उपर कुनै कारवाही हनुे छैन । दरभाउपत्रदाता वा 
लनजको प्रलतलनलध उपशस्थत नभएमा पलन दरभाउपत्र खोल्न बाधा पने छैन ।  

6= दरभाउपत्रमा आफुिे कवोि गरेको रकम अंक र अक्षरमा स्पष्ट िेख्न ुपनेछ । अंक र अक्षरमा रकम फरक परेमा 
अक्षरमा भएको रकमिाई मान्र्ता ददईने छ । 

7= दरभाउपत्र स्वीकृत भएमा स्वीकृत भएको सूचना प्राप्त भएको लमलतिे बाटोको म्र्ाद वाहेक 7 (सात) ददन लभत्र आफूिे 
कवोि गरेको अंकको ५० प्रलतशत रकम नगदै वा र्स कार्ायिर्को मेगा बैक लिलमटेड, भीरकोट शाखाको ग-3-
1060010005898 धरौटी खातामा जम्मा गरेको सक्किै बैंक भौचर र वााँकी ५० प्रलतशत रकमको िालग कशम्तमा 
२०७८ चैत्र मसान्तसम्म म्र्ाद भएको मान्र्ता प्राप्त बाशणज्र् बैंकबाट जारी भएको परफरमेन्स बण्ड पेश गरर ठेक्का 
कबलुिर्त गनय आउन ुपनेछ । तर सम्झौताको समर्मा कवोि गरेको सम्पूणय रकम एकमूष्ट बझुाउनेको हकमा बैंक 
जमानत आवश्र्क पने छैन र कवोि अंकमा १० प्रलतशत छुट समेत ददईनेछ । र्सरी छुट ददाँदा न्रू्नतम कबोि अंक 
भन्दा कम रकम हनुे गरर छुट ददइनेछैन ।  सम्झौताको समर्मा ५० प्रलतशत रकम बझुाउनेको हकमा कवोि अंकको 
५० प्रलतशत ककस्ता रकम र कवोि अंकको लनर्मानसुार िाग्ने कर समेत चिुा गनुयपनेछ । बांकी ५० प्रलतशत मध्रे् 
२५ प्रलतशतिे हनुे रकम दोस्रो ककस्ता वापत २०७8 साि कालतयक मसान्तसम्म र बााँकी तेस्रो ककस्ता वापतको २५ 
प्रलतशत रकम २०७८ साि फाल्गणु मसान्तसम्म चिुा गररसक्न ुपनेछ । धरौटी वापत जम्मा भएको रकमिाई अशन्तम 
ककस्तामा लमिाउन पाईने छैन । म्र्ादलभत्र कवलुिर्त गनय नआएमा लनर्मानसुार अको दरभाउपत्रदातािाई ठेक्का ददईनेछ।   

8= दरभाउपत्रदातािे दरभाउपत्र फाराममा उशल्िशखत मािवस्तहुरूमा तोककएको दररेट अनसुार (िक, कटप्पर र डोजरको 
प्रत्र्क कटप रू 200/-, ट्याक्टरको प्रलत कटप रू 150/-, बस तथा लमलनबसको प्रलत कटप रू 100/-, शजप, कार, 
भेन समेतका चार पांग्र ेसवारी साधनको प्रलत कटप रू 40/- का दरिे (मलु्र् अलभबकृि कर वाहेक) रकम उठाउन ु
पनेछ। सम्झौतामा उल्िेख नभएका माि वस्त ुर तोककएको दर भन्दा बढी दररेटमा रकम उठाएमा प्रचलित कानून 
अनसुार कारवाही हनुेछ । कर उठाउन पाउन ेमाि वस्तकुो कववरण र दररेट दरभाउपत्र फाराम साथ उपिब्ध गराईनेछ 
। दरभाउपत्रदातािे उत्पादन स्थि वा तोककएको संकिन केन्रमा कर िाग्ने वस्तहुरू र लतनीहरूको दर स्पष्ट देशखने 
गरर सूचना पाटीमा टााँस्न ुपनेछ । ठेक्काको रकम उठाउने सम्बन्धमा आवश्र्क प्रबन्ध गने समेतको सम्पणुय दाकर्त्व 
दरभाउपत्रदाताको न ैहनुेछ । उि कारोवार गदाय वािश्रमको प्रर्ोग गनय पाईने छैन र मजदरुको हकमा शजल्िा तथा 
नगर दररेटमा कम नहनुेगरी ज्र्ािा ददन ुपनेछ । 

9= दरभाउपत्रदातािे नगरपालिकािे तोकेको कर उठाउाँदा प्रर्ोग गने रलसद आफ्नै तफय बाट छपाई सो रलसद र्स कार्ायिर्बाट 
प्रमाशणत गराई प्रर्ोग गनुय पनेछ । उि रलसदमा स्थार्ी िेखा नं. उल्िेख गनुय पनेछ साथै दररेट समेत रलसदमा नै 
उल्िेख गनुय पनेछ र कलत पररमाणमा रलसद प्रर्ोग भर्ो सो को कववरण चौमालसक रूपमा र्स कार्ायिर्मा वझुाउन ुपनेछ 
। प्रमाशणत नगरेको रलसदबाट कर उठाएको उजरुी वा जानकारी आएमा लनर्मानसुार कारवाही हनुेछ।  

10= कवगत वर्यहरूमा ठेक्का लिई रकम बझुाउन बााँकी रहेका व्र्शि वा फमयहरूिे बााँकी रकम चिुा नगरे सम्म र पेश्की/वेरूज ु
बााँकी हनुेिे फर्छ्यौट नगरेसम्म ठेक्का प्रकृर्ामा सहभागी हनु पाउने छैनन।्                         

11= राकिर् राजमागय र सहार्क राजमागयहरूमा तगारो राखी कर संकिन गनय पाईने छैन । सरकारी वा अन्र् कुनै कर, 

शलु्क दरभाउपत्रदाता आफैिे व्र्होनुय पनेछ ।  



12= सरकारी कार्ायिर्बाट गररने लनमायण कार्यहरूका प्रर्ोग हनुे सवारी साधनहरूमा नगरपालिकाबाट िेशखए बमोशजम 
दरभाउपत्रदातािे छुट ददनपुनेछ ।  

13= वन्द हडताि कवपशि वा कुनै पलन कारणिे राजस्व उठाउन नपाएको भनी लमन्हाको माग दावी गनय पाईनेछैन। 

14= प्राप्त दरभाउपत्रहरू स्वीकृत गने, नगने वा आंशशक रूपिे स्वीकृत गने सम्पणुय अलधकार र्स कार्ायिर्मा सरुशक्षत रहनेछ। 

15= ठेक्का अवधी समाप्त भएपलछ धरौटी कफताय लिन र बैंक ग्र्ारेण्टी फुकुवा गनय सम्बशन्धत आन्तररक राजस्व कार्ायिर्को 
मूल्र् अलभबकृि कर समार्ोजन पत्र पेश गनुय पनेछ । आर् कर तथा मलु्र् अलभवृकि कर सम्बन्धमा प्रचलित आर्कर 
ऐन तथा म.ुअ.कर ऐन बमोशजम हनुेछ । 

16= मूल्र् अलभवृकि कर ऐन २०५२ को दफा १५ (३) बमोशजम वोि अंकमा मूल्र् अलभवृकि कर समेत जोलड असिु गररने 
छ । 

17= मालथ उशल्िशखत शतयहरूको उल्िघंन गरेमा दरभाउपत्रदाताको धरौटी जफत गरी ठेक्का समेत तोड्न सककनेछ । 

18= र्समा उल्िेख भएका कुराहरूमा र्सै बमोशजम र उल्िेख नभएका कुराहरूको हकमा प्रचलित ऐन लनर्मानसुार हनुेछ। 
साथै संघीर्/प्रदेश सरकार र र्स नगरपालिकाबाट समर् समर्मा गररएका लनदेशनहरूको दरभाउपत्रदातािे पािना गनुय 
पनेछ ।  

19= र्स सम्बन्धमा अन्र् कुनै थप जानकारी आवश्र्क भएमा कार्ायिर् समर् लभत्र र्स कार्ायिर्/राजस्व शाखामा सम्पकय  
गनय सककने छ । 

20= सूचनाको शतय बमोशजम तोककएको समर्लभत्र सबैभन्दा वढी रकम कबोि गने दरभाउपत्रदाता/ठेकेदार सम्झौता गनय 
नआएमा लनजिे उि ठेक्काको िालग दरभाउपत्रसाथ राखेको धरौटी/बैंक जमानत रकम लनर्मानसुार जफत गररनेछ । 

            

             प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत  


