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प. सं.:  

च.नं.:              लिल िः २०७६।०७।०८ 

 

आ.व. २०७६।०७७ का लागग ढुङ्गा गगट्टी बालवुा लगायतका नददजन्य पदाथथको कर तथा शलु्क सङ्कलनको ठक्ा स्बन्ी 
बोलपत्र आह्वानको सचूना 

 
प्रथम पटक प्रकाशशत ममगत : २०७६।०७।०८ 

 
आमथिक वषथ २०७५।०७६ मा शजल्ला समन्वय सममगत रुकुम (पूवथ) को गनणथयानुसार स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन 
(IEE) प्रगतवकदन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को घ. (६), उपदफा (४) ञ तथा सोही 
ऐनको दफा ६४ को उपदफा (१) को च मा व्यवस्था भएबमोशजम भूमक गाउँपाशलकाको क्षकत्रमभत्रबाट भई आन्तररक खपत तथा अन्य 
स्थानीय तह गनकासी पठैारीका लागग ढुङ्गा, गगट्टी, बालुवामा आमथिक वषथ २०७६।०७७ का लागग आन्तररक आयस्बन्ी ठक्ा 
बन्दोवस्त गनुथपन े भएकोलक तोककएको दररकटमा तपशशल बमोशजमको गववरण र शतथहरुको अधीनमा रही कर दस्तुर शुल्क संकलन 
गनथका लागग ठक्ा शलन इचु्छक फमथ, कम्पनी वा व्यगिबाट तोककएको न्युनतम अङ्कमा नघट् नक गरी यस कायाथलयबाट जारी गररएको 
बोलपत्र खररद गरी पकश गनथ यो सूचना प्रकाशशत गररएको छ । 
 
तपशशल 
बोलपत्र/ठक्ा न.ं नददजन्य सामाग्री, कर तथा दस्तरु 

सकंलन क्षकत्र 
न्यनुतम ठक्ा मलू्य रु 
(म.ुअ.क. बाहकक) 

बोलपत्र फाराम 
दस्तरु 

सकंलन गनथ पाउनक 
अमधकतम पररमाण 

०१/२०७६।०७७ -
SRM 

भूमक गाउँपाशलकामभत्र पने 
सानीभकरी नदीका गनम्न क्षकत्रहरु :  
बालुवादकखख वाबाङखोलासम्म 
दशक्षणतफथ को भाग 

१०००००। (एक लाख) रु १५००। (एक 
हजार पाँच सय 
मात्र) 

५०० घ.मम. 

 
शतथहरु 
१) बोलपत्र खररद गनथ इचु्छक बोलपत्रदातालक मूल्य अमभवृमि कर दताथ प्रमाणपत्र, आमथिक वषथ २०७६।०७७ सम्मको फमथ नवीकरण, 

आ.व. २०७५।०७६ को कर चिुा प्रमाणपत्र पकश गरी सूचना प्रकाशन भएको ममगतलक १५ औ ं ददनसम्म कायाथलय समयमभत्र यस ै
कायाथलयबाट वा शसरटजन्स बैंक इन्टरनकशनल शलममटकड भूमक शाखास्थस्थत यस कायाथलयको नाममा रहकको सस्थञ्चत कोष खाता नं. 
०७८०१००००००२९२०१ मा बोलपत्र खररद दस्तुर जम्मा गरी कायाथलयबाट बोलपत्र खररद गरी १६ औं ददनको ददउँसो १२ बजकमभत्र 
कायाथलयमा पकश गररसकु्नपनछे । ररतपूवथक कायाथलयमा पकश भएका बोलपत्रहरु १६ औं ददनको ददउँसो ३:००  बजक खोशलनकछ । 
बोलपत्रदाताहरु वा गनजका प्रगतगनमध उपस्थस्थत नभए पगन बोलपत्र खोल्न बाधा पने छैन । बोलपत्र खररद एवं दाखखला गने अन्तन्तम 
ददन सावथजगनक गबदाको ददन परकमा सो लगत्तै कायाथलय खलुकको ददनलाई अन्तन्तम ददन मागननकछ । 
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२) बोलपत्र फाराम साथ धरौटीवापत मूल्य अमभवृमि कर समकत कूल कबोल अङ्कको ५ (पाँच) प्रगतशतलक हुनक रकम जमानत स्वरुप 
यस कायाथलयको नाममा शसरटजन्स बैंक इन्टरनकशनल शलममटकड भूमक शाखास्थस्थत यस कायाथलयको नाममा रहकको धरौटी खाता नं. 
०७८०१००००००३०२०१ मा जम्मा गरकको स्ल भौचर पकश गनुथपनछे । 

३) आ.व. २०७६।०७७ का लागग कर संकलन अवमध सम्झौतामा उल्लकख भएको ममगतदकखख २०७७ जकठ मसान्तसम्मको हुनकछ । 
४) बोलपत्रदातालक नकपाल सरकारका प्रचशलत कानून, ५ न.ं प्रदकश कानून तथा भूमक गाउँपाशलकाबाट जारी भएका स्थानीय काननूहरुको 

पररपालना गनुथपनेछ । 
५) बोलपत्र स्वीकृत भई सम्झौता भएपश्चात कुनै ककशसमको थप छूट, ममनाहा वा माफी ददइनक छैन । 
६) कूल कबोल अङ्कलाई बढीमा २ ककस्तामा कायम गररनकछ । पदहलो ककस्तावापत कूल कबोल अङ्कको  ५०% प्रगतशत रकम 

सम्झौता हुनु अगावै र बाँकी अन्तन्तम ककस्तावापतको रकम २०७६  माघ मसान्तमभत्रै बुझाइसकु्नपनछे । कूल कबोल अङ्कको 
एकमुष्ट रकम सम्झौताको समयमा अगग्रम समयमा न ैअगग्रम बझुाएमा औमचत्य हकरी कबोल अङ्कको मूल्य अमभवृमि करबाहककको 
१०% सम्म छुट ददन सककनकछ । 

७) बोलपत्रमा कबोल रकम अङ्क र अक्षर दुवैमा स्पष्ट र अगनवायथ रुपमा उल्लकख गनुथपनछे । अङ्क र अक्षरमा फरक परकमा अक्षरलाई 
मान्यता ददइनकछ। कक रमकट भएमा कक रमकट भएको ठाउँमा अगनवायथ रुपमा हस्ताक्षर गरकको हुनपुनछे । 

८) यस कायाथलयको छाप र प्रमाखणत नभएको बोलपत्र फारामलाई मान्यता ददइनक छैन । 
९) म्याद नाघकका वा ररत नपुगकका बोलपत्र फारामउपर कुन ैकारबाही हुनक छैन । कायाथलयलाई सकवा शुल्क तथा कर गतनथ बुझाउन बाकँी 

भएका फमथ, कम्पनी वा व्यगिलक बोलपत्रमा प्रकियामा भाग शलन पाउनक छैन । 
१०) यस सचूनामा उल्लल्लखखत शतथहरुका अगतररि सम्झौतापत्रमा उल्लकख भएबमोशजमका शतथहरु र अन्य गवषयको हकमा प्रचशलत  

कानूनबमोशजम हुनकछ । 
११) यस गाउँपाशलकाको दहतलाई मध्यजनर गदै बोलपत्र स्वीकृत गने वा नगने, आंशशक रुपमा स्वीकृत गने वा रद्द गने सम्पूणथ अमधकार 

यस कायाथलयमा सुरशक्षत रहनकछ । 
१२) थप जानकारीका लागग मोबाइल न.ं ९८०८५०२०२३, ९८०८२२४२५६ मा सम्पकथ  गनथ सककनकछ । 
 

प्रमखु प्रशासकीय अमधकृत 
 
 


