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गिटी, ढ ंिा, वाल वा सकंलन तथा गवक्रि िन े सम्वन्धी गसलवन्दी दरभाउपत्र 

अह्वान सम्वन्धी १५ क्रदन ेसचूना प्रकाशीत गिगत २०७५।०८।०७  

रािप्रसादराई िाउँपागलकाल ेतपगसलिा उल्लेगित नक्रदनाला तथा िानीको गिटी, ढ ंिा तथा वाल वा संकलन तथा गवक्रि िनन न्यूनति 

अंकिा नघटने िरी आ. व. २०७५।०७६ को लागि ठेक्का वन्दोवस्त िन नपने भएकोल ेइच्छ क व्यवसायी , कम्पनी तथा फिनहरुबाट 

नािररकताको प्रिाण पत्रको प्रगतगलपी, िूल्य अगभवृगिकर (VAT) दतान प्रिाण पत्र स्थायी लिेा  नं. दतान प्रिाण पत्र (PAN)  फिन 

वा कम्पनीहरुबाट आ. व. २०७४।०७५ सम्िको कर च क्ता प्रिाण पत्रहरुका प्रगतगलपी पेश िरी गनम्न बिोगिि ररत प यानइ  ठेक्काको 

लागि तपगसलिा उल्लेगित गिगत, सिय र स्थानिा गनम्न बिोगििका स्थानहरुबाट गिटी, ढ ंिा, रोडा तथा वाल वा संकलन र गवक्रि 

िनन गसलवन्दी दरभाउपत्र पेश िनन यो सूचना प्रकागशत िरीएको छ । 

तपगसल 

१. सूचना प्रकागशत भएको गिगतले १५ क्रदन गभत्रिािागथ उल्लेि भए बिोगििको दस्त र गतरी आफूले चाहकेो ठेक्काको दरभाउपत्र  

फाराि रािप्रसादराई िाउँपागलकाबाट कायानलय सिय गभत्र िररद िन न पन ेछ । १६ क्रदनको १२:०० बिे गभत्र आफूल ेकवोल िरेको 

क ल ठेक्का रकिको ५ प्रगतशतल ेहुन आउने रकि (कबोल अंक िा १३ प्रगतशत ि .अ. कर िोडी त्यसको ५ प्रगतशत)  यस कायानलयको 

एन.आई.सी एगसया वैकिा रहकेो गह. न.ं L5CA052570252401 धरौटीिा दागिला  िरेको सक्कल ैभौचर वा नेपाल राष्ट्र वैंकवाट 

िान्यता प्राप्त (क) श्रेणीको वैकवाट ७५ क्रदनको म्याद भएको गवडवण्ड रािी दरभाउपत्र दतान िराउन  पनछे । 

२. दरभाउपत्र फारि भदान आफ ले कवोल िरेको रकि अंक  र अक्षर द वैिा स्पष्ट उल्लेि िन न पनछे । अंक र अक्षरिा फरक परेिा 

अक्षरलाई िान्यता क्रदईनेछ । दरभाउपत्रिा  केरिेट भएिा केरिेट भएको स्थानिा स्पष्ट हस्ताक्षर िरेको हुन पनछे । दागिला भएको 
दरभाउपत्र१६ औ क्रदनको २:०० बिे रािप्रसादराई िाउँपागलकाको कायानलयिा िोगलनछे । वोलपत्र दागिला कतान वा गनिको 

प्रगतगनधी उपगस्थती नभएिा पगन दरभाउपत्र िोल्न वाधा पन ेछैन । 

३. दरभाउपत्र िररद िने, वोलपत्र दागिला िने, वोलपत्र िोल्ने क्रदन सावनिगनक गवदा पनन िएिा सोको भोगलपल्ट कायानलय ि लेको 

क्रदनलाई िागननछे ।  

४. दरभाउपत्र स्वीकृत भए पगछ पगहलो क्रकस्ता रकि पचास प्रगतशत र बाँकी पचास प्रगतशत निदै वा २०७६ असोि सम्िको वैंक 

ग्यारेन्टी पेश िन नपने छ । साथ ैकवोल िरेको रकि एकिूष्ट व झाएिा िाउँ  कायनपागलकाको गनणनय बिोगिि छ ट क्रदन सक्रकने छ । 

तोकीएको सियिा सम्झौता निरेिा दरभाउपत्र कतानको धरौटी रकि वा वैंक ग्यारेन्टी क्रफतान िररनेछैन ।  

 

ठेक्का न.ं  संकलन केन्र वा िानी को नाि  फारि श ल्क  न्य नति रकि रु.   
१/आय/रािप्रसाद /०७५/०७६     गपि वा गसके्तल दोभान क्षेत्र  

 
१०००   १०४२००/-  
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५. गनयिान सार चाहीने सम्पूणन श ल्क, कर, दस्त र, आयकर तथा िूल्यअगभगवगिकर ठेकेदार आफैल ेिाउँपागलकािा व झाउन  पने छ । 

आफ ल ेकवोल िरेको रकिबाट कटाउन पाउन ेछनै । शतन सहीत पशे िरेको, ररत नप िी वा म्याद नाघी आएको, न्यूनति रकि भन्दा 

घटी कवोल िरेको, कालो सूचीिा परेको र यस कायानलयबाट प्रिागणत िरी गबिी निरेको दरभाउपत्र फिनलाई िान्यता क्रदइने छैन । 

  

६. कर दस्त र उठाउन ३।३ प्रगत वाला रगसद ठेकेदार आफैले छपाउन  पनछे । रगसद िाउँपागलकाको प्रि ि प्रशासकीय अगधकृत वा 

गनिल े तोकेको अगधकृत किनचारीबाट प्रिागणत िराई कायानलयको छाप लिाई, रगसद नम्वर दागिला िरी िाि फारि भरेर 

कायानलयबाट व गझगलन  पनछे । कवोल िरेको रकि क न ैवन्द, हडताल, नाकावन्दी, चक्कािाि िस्ता अप्रत्यासीत घटना वा अन्य क न ै

पगन कारण देिाई आििाफी, छ ट वा गिनाहा िरीने छैन । ढ ंिा, गिटी, वाल वा संकल तथा उत्िन्न िदान प वनवत अवस्थािा क नै असर 

परे सो को गनिानण ठेकेदार आफैले आफ्नै लिानीिा प रा िन नपनछे ।  

 

७. ठेक्का सम्वन्धी क न ैगववाद भएका प्रचगलत काननूको पररधी गभत्र रगह रािप्रसादराई िाउँपागलकाले गनणनय िरे बिोगिि हुनछे । 

साथै क नै ठेक्का पणून वा अंसीक स्वीकृत िने वा निने सम्पूण अगधकार िाउँपागलकािा रहकेो छ । िाउँपागलकाल ेतोकेको दर रेट भन्दा 

बढीिा कर, दस्त र तथा िहश ल गलन पाइन ेछैन । प्रचगलत कानूनल ेगनसेध िरीएको, अदालतबाट क न ै गनणनय िररएको अवस्थािा 

सोही गनणनयको पालना िन न पन ेछ । सो गनणनय कानून अन सार हुने छ । 

८. यस सूचनािा उल्लेि िररएको वाहके क नै क रा छ टन िएको अवस्थािा प्रदेश कानून तथा िाउँपागलकाको गनयि बिोगिि हुनेछ । 

बाँकी क नै क राहरु अन्य प्रचगलत कानून अन सार हुनेछ । िाउँपागलकाले तोकेको स्थानिा संकलन केन्र रािी कर तथा श ल्क संकलन 

िन न पन ेछ । सवारी साधनलाई अवरोध िनन पाईन ेछैन ।  

९. गवस्तृत िानकारको लागि रािप्रसादराई िाउँपागलकाको वेवसाइट www.ramprasadraimun.gov.np र फोन नं. 

९८५२०७३८८६ र ९८५२०७३८८८ िा कायानलय सिय गभत्र सम्पकन  राख्न सक्रकने छ ।  
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