
बडिगाि गाउँपाडिका 

गाउँ कार्यपाडिकाको कार्ायिर्  
ग्वाडिचौर बागिङु्ग 

4 नं. प्रदेश नेपाि 

प.सं. 
च.नं. 

बोिपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना 
प्रथम पटक सूचना प्रकासन डमड िः2075/3/24 

स्थाडनर् सरकार संचािन ऐन 2074 को दफा 11 उपदफ 2 को खण्ि घ(2),(6) र बडिगाि गाउँपाडिको आडथयक 
ऐन 2075 को दफा 6 र 13 बमोजिम आ.व. 2075/076 को 2075 श्रवाण 1 देजख 2076 अषाढ मसान्  
सम्मका िागी कर संकिन  था ढुङ्गा, डगट्टी  था बािवुा रोिा डबक्री गने कार्य ठेक्काबाट गराउन पने भएकािे ईच्छुक 
फमय  था ब्र्जिबाट  पडसिमा उल्िेजख  ववषर् र स यहरुको अडधनमा रवह र्ो सूचना प्रकाशन भएको डमड िे 7 ददन 
डभत्र गोप्र् डसिबन्दी बोिपत्र आह्वान गरीन्छ। 

क्र.सं. ववषर् कार्ायिर्िे  ोकेको 
न्रू्न म मलु्र् 

ठेक िाग्ने अबढी बोिपत्र नं. 

1 पूबायधार उपर्ोग कर  फय िः    

किः गलु्मी जिल्िा मसुीकोट 
न.पा.बाट हाडिखोिा नाका प्रबेश 
हनुे सवारी कर 

रु.500000/- 2075श्रावण 1 देजख 
2076 अषाढ मसान्  

BDG/1/KA 

खिः खबायङ्ग दगा नु्िाँिा हुँदै 
डससाखानी सिक सवारी कर 

रु.300000/- 2075श्रवाण 1देजख 
2076 अषाढ मसान्  
सम्म 

BDG/1/KHA 

गिः ग्वाडिचौर ििििा 
रणडसंहवकटेनी र  सिक  सवारी 
कर 

रु.400000/- 2075श्रावण 1 देजख 
2076 अषाढ मसान्  
सम्म 

BDG/1/GA 

घिः डभमगाढ िाँिागाउँ माझखकय  
असारे / डभमगाढ टुनीवोट सिक 
िाँिागाउँ नाका सवारी कर 

रु.200000/- 2075 श्रावण 1 देजख 
2076 अषाढ मसान्  
सम्म 

BDG/1/GHA 

ङिः डभमडगठे दडियङ्ग सिक   सवारी 
कर 

रु.100000/- 2075 श्रावण1 देजख 
2076 अषाढ मसान्  
सम्म 

BDG/1/NA 

 चिः रीघा डससाखानी सिक रु100000/- 2075 श्रावण 1 देजख 
2076 अषाढ मसान्  
सम्म 

BDG/1/CHA 

2 डनकासीकर  फय िः    

 र्स गाउँपाडिका बाट डनकासी भई 
िाने काननुा द्वारा डनशेडध  िनावर 

रु.150000/- 2075 श्रावण 1देजख 
2076 अषाढ मसान्  

BDG/2/KA 
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प.सं. 
च.नं. 

बाहेकका िनावरहरुको हाि, 
डसङ,छािा,खरु, ििीबटुी, िोिा, 
खो ो, प्रशोडध  पानी,खर, पराि, 
वनकस र पनु प्रर्ोग हनुे बस् हुरु 

सम्म 

3 डगट्टी बािवुा, ढुङ्गा र रोिा डबक्री    

 किः बडिगाि गा.पा. विा नं.6 
भिुनु्ने देजख माडथ र विा नं. 7 
डभमगाि  डससनेरी क्षेत्र र दडियङ्ग 
खोिा क्षेत्र 

रु.500000/- 2075 श्रवाण 1 देजख 
2076अषाढ मसान्  

BDG/3/KA 

 ख-बडिगाि गा.पा. विा नं.2मा पने 
दरम खोिा र खबायङ्ग मर्ायन घाट 
देजख कािीरह हदैु िब्दी खोिा 
सम्म बिीखोिामा 

रु.800000/- 2075 श्रवाण 1 देजख 
2076अषाढ मसान्  

BDG/3/KHA 

 ग-बडिगाि खोिा र िब्दीखोिाको 
दोभान देजख भिुनु्ने सम्मको 
बडिगािखोिा क्षेत्रमा  

रु.200000/- 2075 श्रवाण 1 देजख 
2076अषाढ मसान्  

BDG/3/GA 

 

स यहरुिः 

1-र्ो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको डमड िे सा ौं ददनको कार्ायिर् समर् सम्म बोिपत्र फाराम रु.1000(एक 
हिार रुपैर्ाँ मात्र) भिुानी गरी बडिगाि गाउँपाडिकाको कार्ायिर्बाट प्राप्त गनय सवकने छ।एउटा कामको िागी एउटा 
बोिपत्र फाराम खरीद गनुय पने छ।सूचना प्रकाशन भएको डमड िे सा ौ ददन ( अजन् म ददन) डबदा परेमा सोको भोडि 
पल्ट ददनको 11 बिे सम्म बोिपत्र फाराम खरीद गनय सवकने छ। 

2-प्रथम पटक सूचना प्रकाशन भएको डमड िे आठौं ददनको ददउसो 1 बिे सम्म बोिपत्र दाजखिा गनय सवकने छ।सोवह 
ददनको ददउसो 3 बिे कार्ायिर् प्रड नीडध र बोिपत्र दा ाको रोहवरमा कार्ायिर्मा नै बोिपत्र खोडिनेछ।उि ददन 
डबदा परेमा त्र्सको भोडि पल्ट बोिपत्र खोडिने छ।बोिपत्र दा ा उपजस्थ  नभएमा पडन बोिपत्र खोल्न बाधा पने 
छैन। 

3-आफुिे कबोि गरेको अंकको नेपािी नागरीक भए 5% र डबदेसी नागरीक भए 10% धरौटी रकम र्स कार्ायिर्को 
नेपाि बैंक डिडमटेिमा रहेको खा ा नं 02203000000003000046मा िम्मा गरी सोको सक्किै भोचर सवह  
पेस गनुय पनेछ। 
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4-कार्ायिर्को छाप र कार्ायिर् प्रमखुबाट प्रमाजण  नभएको बोिपत्र फारामिाई मान्र् ा ददईने छैन। बोिपत्र साथ 
नागरीक ाको प्रमाणपत्रको प्रड डिपी र फमय भए फमय द ाय प्रमाण पत्र, फमय नववकरण, आर् कर द ाय प्रमाण पत्र, कर 
चिुा प्रमाण पत्रको प्रड डिपीहरु पेश गनुय पनेछ। 

5-िनु ब्र्ाजि वा फमयको नामबाट बोिपत्र खरीद भएको हो सोही ब्र्ाजि वा फमयको नामबाट मात्र बोिपत्र द ाय गनय 
सवकनेछ। अन्र् ब्र्ाजि वा फमयबाट द ाय गराईएको बोिपत्रिाई मान्र् ा ददईने छैन। 

6-प्रत्र्क बोिपत्रको छुट्टा छुटै्ट खाममा आफुिे कबोि  गनय चाहेको ववषर् वा जशषयकको सूचनामा उल्िेजख  बोि पत्र 
नं. सवह  कामको ववषर् वा जशषयक िेजख बोिपत्र डसिबन्दी गरी पेश गनुय पने छ। 

7-बोिपत्र सकारे बाप  डनर्मानसुार आफुिे बझुाउन पने सम्पूणय रकम ठेकदार स्वरं्िे बझुाउन पने छ।सम्झौ ाको 
िागी स्वीकृ  बोिपत्र दा ािे आफुिे कबोि गरेको कुि रकम  ीन वकस् ा गरी बझुाउन सक्ने छ।र्सरी बझुाउन े
वकस् ा मध्रे् प्रथम वकस् ा बाप  40% रकम सम्झौ ा गने समर्मा बझुाउन पने छ। बाँकी रकमको हकमा नेपाि 
सरकारको मान्र् ा प्राप्त बैकबाट र्स कार्ायिर्को नाममा 2076 श्रावण मसान्  सम्मको िागी िारी भएको अडिम 
भिुानी बैंक ग्र्ारेन्टी वा नगद िमान  पेश गनुय पने छ। 

8-आफूिे कबोि गरेको ठेक अंकको रकम एकमसु्ट अडिम बझुाउने बोिपत्र दा ािाई कबोि अंकको 5% सम्म छुट 
ददई सम्झौ ा गनय सवकने छ। र धरौटीको रकमिाई सो रकममा समाबेस गरीने छैन। 

9-नदी खोिा वकनारबाट ढुङ्गा, गट्टी, बािवुा उत्खनन गदाय पिु सिक बाध आदी भौड क डनमायणको बस् िुाई बाधा 
नपने गरी गनुय पनेछ।डनशेडध  क्षेत्र वा ब्र्ाजिको नाममा द ाय भएको िग्गाबाट ढुङ्गा,डगट्टी, बािवुा उत्खनन गनय पाईन े
छैन। 

10-ठेकेदारिे सम्झौ ा पत्रमा  ोवकएको बस् हुरुमा मात्र  ोकए बमोजिमको दर रेटमा कर दस् रु असिु गनुय पने 
छ।प्रचडि  ऐन डनर्म काननु  सम्झौ ा र सूचनाको श यहरु ववपरी  कार्य गरेमा िनुसकैु समर्मा पडन कार्ायिर्िे 
सम्झौ ा  ोड्न सक्नेछ र त्र्सबाट कार्ायिर्िाई हनुे हानी नोक्सानी ठेकेदारबाट सरकारी बाँकी सरह  असिु उपर 
गरीने छ। 

11-प्रचडि  डनर्म ववपरी  कर असिु गनय वा एउटा स्थाडनर्  हिे डिएको करको प्रमाण हुँदाहुँदै दोहोरो हनुे गरी कर 
असिु गनय पाईने छैन। 
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12-बडिगाि गाउँपाडिकािाई ड नुय पने रकम  था जिन्सी सामानहरु बक्र्ौ ा देजखएमा त्र्स् ा ब्र्ाजिहरु र  ीनका 
एकासंगोिमा रहेका परीवारको ब्र्ाजिहरुको  नाममा समे  बोिपत्र स्वीकृ  गरीने छैन। 

13-बडिगाि गाउँपाडिकािे आफै अमान बाट संचािन गरेको र्ोिनाहरुको िागी चावहने डगट्टी बाििुा ढुङ्गामा कर डिन 
पाईने छैन। 

14-बोिपत्र स्वीक य गने आंडसक स्वीकृ  गने  र स्वीकृ  नगने सम्पूणय अडधकार बडिगाि गाउँपाडिकामा सरुजक्ष  रहने 
छ। 

15-गाउँपाडिकािे  ोकेको कर संकिन केन्रमा कर दस् रु उठाउने बस् कुो स्पस्ट सूजच राख्न ुपनेछ। 

16-ठेक्का अवडध समाप्त भए पडछ कर चिुा गरेको प्रमाण पत्र पेश गरेपडछ मात्र धरौटी रकम वफ ाय ददईनेछ। 

17-बन्द हड् ाि चक्कािाम वा अन्र् कुनै कारण देखाई कार्ायिर्मा डमनाह माग गनय पाईने छैन। 

18- नेपाि सरकार प्रदेश सरकार र र्स कार्ायिर्बाट समर् समर्मा ददईएको नीड  डनदेशनहरु पािना गनुय  
सम्बजन्ध  ठेकदारको क यब्र् हनुेछ। 

19-नेपाि सरकारको कुनै पडन डनकार्िे संचािन गरेको सवारी साधनमा उल्िेजख  कर िगाउन पाईने छैन। 

20-ठेक्का सम्बन्धी कुनै डबबाद भएमा आपसी सहमड बाट टुङ्गो िगाईने छ।र्दद सहमड  हनु नसके गाउँपाडिकाको 
डनणयर् अजन् म हनुे छ। 

21-ठेकदारिे बोिपत्र स्वीकृ  भएको 7 ददन डभत्र सम्झौ ा गनयको िागी कार्ायिर्मा सम्पकय  गरी सक्न ु पने 
छ। ोवकएको अवडध डभत्र सम्झौ ा गनय नआएमा धरौटी िफ  गरी डनर्मानसुार ठेक्का ब्र्बस्थापन प्रवक्रर्ा अगािी 
बढाईनेछ। 

22-बोिपत्र सम्बन्धी थप िानकारी आवश्र्क भएमा कार्ायिर्मा सम्पकय  गनय सवकने छ।करको दर रेट बोिपत्र 
फाराममा उल्िेख हनुे छ। 

23-प्रारजम्भक वा ावरणीर् परीक्षणबाट औल्र्ाईएका सझुावहरुिाई पािना गनुय पनेछ। 

24र्समा उल्िेख नभएको थप कुराको हकमा प्रचडि  काननु बमोजिम हनुेछ। 


