
अर्जनुचौपारी गाउँपालिका 
गाउँ कार्पुालिकाको कार्ाुिर् 

अर्जनुचौपारी, स्र्ाङ्र्ा 
आन्तररक आर् संकिन(सडक उपर्ोग सेवा शजल्क) सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 

प्रथम पटक प्रकाशशत लमलत 207९/0३/१३ 

 स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, 2074 को पररच्छेद 3 दफा 11, उपदफा 2 (घ) को ६ र अर्जनुचौपारी गाउँपालिकाको 
आलथकु ऐन, 2079 अनजसार र्स गाउँपालिकाबाट आलथकु वर् ु207९/080 को िालग देहार् बमोशर्को ग्रालमण सडकमा सडक 
उपर्ोग सेवा शूल्क (पटके सवारी कर) संकिन गनजपुने भएकोिे ठेक्का लिन इच्छजक फम ु वा कम्पनीहरुबाट तोककएको न्रू्नतम 
अंकमा नघट्ने गरी लसिबन्दी दरभाउपत्र खररद गरी पेश गन ुर्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

ठेक्का सम्बन्धी कववरणहरु 

क्र.
स 

आन्तरीक 
आर् ठेक्का 
संकेत  

ठेक्काको कवर्र् 
क्षते्र 

सडकको 
नाम  

आ.ब. 
207९/080 को 
िालग न्रू्नतम अंक  

बोिपत्र 
फाराम 
दस्तजर  

स्वीकृत दररेट प्रलत किप 
(मज.अ.कर सकहत) 

र्मानत 
रकम रु  

!= 1/IR/AC

RM/2079

/080 

अर्जनुचौपारी 
गाउँपालिका 
क्षेत्रलभत्रका 

सडकमा चल्ने 
सवारी 

साधनहरुको 
सडक उपर्ोग 
सेवा शूल्क 

(पटके सवारी 
कर) 

हेिज-
बिमाटा-
अर्जनुचौपारी 

ग्रालमण 
सडक 

 

रु 9,30,000/- 
(मज.अ.कर बाहेक) 
(अक्षरुपीीः नौ िाख 
तीस हर्ार रुपैर्ा 

मात्र) 

१००० क. िक, कटप्पर र डोर्रको 
रु 230/,  

ख. ट्याक्टरको रु 1७५/-,  

ग. बस तथा लमलन बसको रु 
115/-, घ. शर्प, कार, 
भेन समेतका चार पांग्र े

सवारी साधनको रु 50/-  

ङ.अटोररक्साको प्रलत कटप रु 
20/- 

मूल्र् अलभबकृि क
र सकहत क

बोि अंक
क
ो 

5प्रलतशतिे हज ने  रक
म
 

नोटीः शतहुरु गाउँपालिकाको वेवसाईट तथा फेसबजक पेर्मा अप्िोड गररएकोिे त्र्हीबाट र्ानकारी लिनजहजन । 
  



 

शतुहरु 

1= दरभाउपत्र पेश गने फम ु वा संघसंस्थािे नकवकरण गरेको फम ु दताु प्रमाणपत्र, स्थार्ी िेखा नं., मूल्र् अलभबकृि 
करदताु प्रमाणपत्र, आलथकु वर् ु207७/0७८ को करच जक्ता प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी सकहत लनवेदन ददई तोककएको 
दस्तजर पलछ कफताु नहजने गरी नगदै लतरी र्ो सूचना प्रकाशशत भएको लमलतिे 15 (पन्र) ददन सम्म कार्ाुिर् समर् 
लभत्र र्स कार्ाुिर्बाट दरभाउपत्र फाराम खररद गन ुसककनेछ। 

2= दरभाउपत्र 16 (सोह्रौ) ददन लमलत २०७(/0#/@८ गते मध्र्ान्ह १२:00 बरे् लभत्र र्स कार्ाुिर्मा दताु गनज ु
पनेछ।दरभाउपत्र दाशखिा गदाु शशिबन्दी गरी कार्ाुिर्को नाम, ठेक्का नं. र कामको नाम तथा दरभाउपत्र दाताको 
नाम, ठेगाना स्पष्ट रुपमा खाम वाकहर उल्िेख गनज ु पनेछ।दरभाउपत्र खररद गने तथा दाशखिा गने अशन्तम ददन 
साबरु्लनक कवदा परेमा उक्त कार् ुतत्पश्चात िगतै कार्ाुिर् खजिेको ददनमा हजनेछ। 

3= दरभाउपत्र साथ आफज िे कवोि गरेको र्म्मा अंकको ५ प्रलतशतिे हजन आउने र्मानत रकम र्स कार्ाुिर्को 
राकिर् बाशणज्र् बैंक अर्जनुचौपारीमा ग-३-1 3270100303000002 धरौटी खातामा र्म्मा गरेको सक्किै बैक 
भौचर वा कबोि अंकको 5% िे हजन आउने रकम त्र्स कार्ाुिर्को नाममा र्ारी भएको सक्किै बैक र्मालन पत्र 
(कवड वण्ड) पेश गनज ुपनेछ। 

4= म्र्ाद लभत्र पेश हजन आएका दरभाउपत्र पेश गने अशन्तम ददन लमलत २०७9/0३/@८ गते अपरान्ह १ बरे् पलछ 
दरभाउपत्रदाता वा लनर्को प्रलतलनलधको रोहवरमा र्स कार्ाुिर्मा खोलिनेछ । म्र्ाद नाघी आएको, कार्ाुिर्बाट 
लबक्री नभएको दरभाउपत्र फाराम भरी आएको, दरभाउपत्रदाताको हस्ताक्षर एवं छाप नभएको, प्रचलित कानून 
बमोशर्म ररत नपजगेको र शत ुराखी पेश भएको दरभाउपत्र उपर कज नै कारवाही हजनेछैन।दरभाउपत्रदाता वा लनर्को 
प्रलतलनलध उपशस्थत नभएमा पलन दरभाउपत्र खोल्न बाधा पने छैन। 

5= दरभाउपत्रमा आफज िे कवोि गरेको रकम अंक र अक्षरमा स्पष्ट िेख्नजपनेछ।अंक र अक्षरमा रकम फरक परेमा 
अक्षरमा भएको रकमिाई मान्र्ता ददईनेछ। 

6= दरभाउपत्र शस्वकृत भएमा शस्वकृत भएको सूचना प्राप्त भएको लमलतिे बाटोको म्र्ाद वाहेक 7 (सात) ददन लभत्र 
आफूिे कवोि गरेको अंकको ५० प्रलतशत रकम नगदै वा र्स कार्ाुिर्को राकिर् बाशणज्र् बैंक अर्जनुचौपारीमा 
ग-३-1 3270100303000002 धरौटी खातामा र्म्मा गरेको सक्किै बैंक भौचर र वाँकी ५० प्रलतशत 
रकमको िालग कशम्तमा २०७9 चैत्र मसान्त सम्म म्र्ाद भएको मान्र्ता प्राप्त बैंकबाट र्ारी भएको परफरमेन्स 
बण्ड पेश गरर ठेक्का कबजलिर्त गन ुआउनज पनेछ।तर सम्झौताको समर्मा कवोि गरेको सम्पूण ु रकम एकमूष्ठ 
बजझाउनेको हकमा बैंक र्मानत आवश्र्क पने छैन, साथै कवोि अंकमा १० प्रलतशत छजट ददईनेछ । र्सरी छजट 
दददा F न्रू्नतम कबोि अंक भन्दा कम रकम हजने गरर छजट ददइने छैन । सम्झौताको समर्मा ५० प्रलतशत रकम 
बजझाउनेको हकमा कवोि अंकको ५० प्रलतशत ककस्ता रकम र कवोि अंकको लनर्मानजसार िाग्ने कर समेत च जक्ता 
गनज ुपनेछ।बांकी ५० प्रलतशत मध्रे् २५ प्रलतशतिे हजन ेरकम दोस्रो ककस्ता वापत २०७९ साि कालतकु मसान्त 
सम्म र बाँकी तेस्रो ककस्ता वापतको २५ प्रलतशत रकम २०७९ साि फाल्गजण मसान्त सम्म च जक्ता गररसक्नज 
पनेछ। धरौटी वापत र्म्मा भएको रकमिाई अशन्तम ककस्तामा लमिाउन पाईने छैन । म्र्ाद लभत्र कवजलिर्त गन ु
नआएमा लनर्मानजसार अको दरभाउपत्रदातािाई ठेक्का ददईनेछ। 

7= दरभाउपत्रदातािे दरभाउपत्र फाराममा उशल्िशखत माि वस्तजहरुमा तोककएको दररेट अनजसार (िक, कटप्पर र 
डोर्रको प्रत्र्क कटप रु 230/-, ट्याक्टरको प्रलत कटप रु 175/-, बस तथा लमलनबसको प्रलत कटप रु 115/-, 
शर्प, कार, भेन समेतका चार पांग्र ेसवारी साधनको प्रलत कटप रु 50/- र अटोररक्साको प्रलत कटप रु 20 का 
दरिे, (मजल्र् अलभबकृि कर सकहत) रकम उठाउनज पनेछ । संझौतामा उल्िेख नभएका सवारीसाधन र तोककएको 
दरभन्दा बढी दररेटमा रकम उठाएमा प्रचलित कानून अनजसार कारवाही हजनेछ । कर उठाउन पाउन े
सवारीसाधनको कववरण र दररेट दरभाउपत्र फाराम साथ उपिब्ध गराईनेछ । दरभाउपत्रदातािे तोककएको स्थिमा 
कर िाग्ने सवारीीसाधन र लतनीहरुको दर स्पष्ट देशखने गरर सूचना पाटीमा टाँस्नज पनेछ । ठेक्काको रकम उठाउने 
सम्बन्धमा आवश्र्क प्रबन्ध गने समेतको सम्पजण ु दाकर्त्व दरभाउपत्रदाताको न ै हजनेछ । उक्त कारोवार गदाु 
वािश्रमको प्रर्ोग गन ुपाईन ेछैन र मर्दजरको हकमा शर्ल्िा तथा गाउँपालिका दररेटमा कम नहजने गरी ज्र्ािा ददनज 
पनेछ। 

 

 



8= दरभाउपत्रदातािे गाउँपालिकािे तोकेको कर उठाउँदा प्रर्ोग गने रलसद आफ्नै तफुबाट छपाई सो रलसद र्स 
कार्ाुिर्बाट प्रमाशणत गराई प्रर्ोग गनज ु पनेछ । उक्त रलसदमा स्थार्ी िेखा नं. उल्िेख गनज ु पनेछ साथै दररेट 
समेत रलसदमा न ै उल्िेख गनज ु पनेछ र कलत पररमाणमा रलसद प्रर्ोग भर्ो सोको कववरण चौमालसक रुपमा र्स 
कार्ाुिर्मा वजझाउनज पनेछ । प्रमाशणत नगरेको रलसदबाट कर उठाएको उर्जरी वा र्ानकारी आएमा लनर्मानजसार 
कारवाही हजनेछ। 

9= कवगत वर्हुरुमा ठेक्का लिई रकम बजझाउन बाँकी रहेका फमहुरुिे बाँकी रकम च जक्ता नगरे सम्म र पेश्की/वेरुर्ज 
बाँकी हजनेिे फछ्र्र्ौट नगरे सम्म ठेक्का प्रकृर्ामा सहभागी हजन पाउने छैनन।्                         

10= राकिर् रार्माग ुर सहार्क रार्मागहुरुमा तगारो राखी कर संकिन गन ुपाईने छैन । सरकारी वा अन्र् कज नै कर, 
शजल्क दरभाउपत्रदाता आफैिे व्र्होनज ुपनेछ। 

11= सरकारी कार्ाुिर्बाट गररने लनमाुण कार्हुरुका प्रर्ोग हजने सवारीसाधनहरुमा गाउँपालिकाबाट िेशखए बमोशर्म 
दरभाउपत्रदातािे छजट ददनज पनेछ। 

12= वन्द हडताि कवपशि वा कज नै पलन कारणिे रार्स्व उठाउन नपाएको भनी लमन्हाको माग दावी गन ुपाईने छैन। 

13= प्राप्त दरभाउपत्रहरु स्वीकृत गने नगने वा आंशशक रुपिे स्वीकृत गने सम्पजण ु अलधकार र्सकार्ाुिर्मा सजरशक्षत 
रहनेछ। 

14= ठेक्का अवधी समाप्त भएपलछ धरौटी कफताु लिन र बैंक ग्र्ारेण्टी फज कज वा गन ु सम्बन्धीत आन्तरीक रार्स्व 
कार्ाुिर्को मूल्र् अलभबकृि कर समार्ोर्न पत्र पेश गनज ु पनेछ । आर्कर तथा मजल्र् अलभवृकिकर सम्बन्धमा 
प्रचलित आर् कर ऐन तथा मज.अ.कर ऐन बमोशर्म हजनेछ। 

15= मूल्र् अलभवृकि कर ऐन २०५२ को दफा १५ (३) बमोशर्म वोि अंकमा मूल्र् अलभवृकि कर समेत र्ोलड असजि 
गररनेछ। 

16= मालथ उशल्िशखत शतुहरुको उल्िघंन गरेमा दरभाउपत्रदाताको धरौटी र्फत गरी ठेक्का समेत तोड्न सककनेछ। 

17= र्समा उल्िेख भएका कज राहरुमा र्सै बमोशर्म र उल्िेख नभएका कज राहरुको हकमा प्रचलित ऐन लनर्मानजसार 
हजनेछ।साथै संघीर्/प्रदेश सरकार र र्स गाउँपालिकाबाट समर् समर्मा गररएका लनदेशनहरुको दरभाउपत्रदातािे 
पािना गनज ुपनेछ। 

18= र्स सम्बन्धमा अन्र् कज नै थप र्ानकारी आवश्र्क भएमा कार्ाुिर् समर्लभत्र र्स कार्ाुिर्/रार्स्व शाखामा 
सम्पकु गन ुसककनेछ। 

19= सूचनाको शत ु बमोशर्म तोककएको समर्लभत्र सबैभन्दा वढी रकम ठेकेदार सम्झौता गन ु नआएमा लनर्िे उक्त 
ठेक्काको िालग बोिपत्र/दरभाउपत्र साथ राखेको धरौटी रकम र्फद गरी लनर्मानजसार बोिपत्र रकम र्फद गररनेछ 
। 

 

 

 

 

            


