मकालु गाउँपाललका

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्
नुम, सं खुवासभा

आव ०७६।७७ को लालग जलिवुटी, कवािी र जीवजन्तु कर ठेक्का वन्दोवस्ती सम्वन्धी लसलवन्दी वोलपत्र अह्वानको
सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित लमलतिः २०७६।०४।१६

मकालु गाउँपाललकाको गाउँसभाबाट स्वीकृत आलथयक ऐन २०७६ को दफा ६ बमोशजम सोहि ऐनको अनुसूशच ५ मा उल्ले शखत

दररे ट लागू िुने गरी मकालु गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्बाट आ.व. ०७६/०७७ को लालग आन्तररक आर् (मकालु
गाउँपाललका लभत्र उत्पाददत तथा सं कललत जलिवुटी, कवािी र जीवजन्तु वाह्यर् लनकासीमा कर) सं कलन ठे क्का लनम्नानुसार
व्र्वस्था गनुय पने भएकोले प्रचललत ने पाल कानून वमोशजम इच्छु क र्ोग्र् फमय वा कम्पनी वा सं स्थालाई वोलपत्र फारम खररद

गरी तपशिलमा उशल्लशखत ितयका अलधनमा रहि आफुले ललन चािे को ठे क्का नं र कवोल गरे को रकम अङ्क र अक्षरमा उल्ले ख
गरी शिलवन्दी दरभाउपत्र पेि गनुय िुन र्ो सुचना प्रकाशित गररएको छ ।
ठे क्काका ितयिरिः

१. प्रचललत ने पाल कानुन वमोशजम दताय भइ प्रमाण पत्र प्राप्त गरे का फमय , कम्पनी वा सं स्थाले वोलपत्र फारम खररद गरी
तोहकएको समर्मा दताय गनय सक्ने छन ।

२. वोलपत्र फारम खररद गनय आ.व. ०७५।७६ मा नहवकरण भएको फमय दताय प्रमाणपत्र, आ.व. ०७४।७५ को करच ुक्ता
प्रमाणपत्र, भ्र्ाट दताय प्रमाण पत्रका प्रमाशणत प्रलतललहप सहित र्ो सू चना प्रकाशित भएको लमलतदे शख १५ ददन लभत्र वोलपत्र
खररदको लालग मकालु गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् नुम सं खुवासभामा लनवेदन पेि गनुय पने छ ।

३. वोलपत्रदाताले र्ो सुचना प्रकाशित भएको लमलतले सोह्रौ ददनको ददउसो १२ वजे लभत्र र्सै कार्ायलर्मा वोलपत्र दताय
गनुयपने छ । लनर्मानुसार दताय िुन आएका वोलपत्रिर सोहि ददनको २ वजे र्सै कार्ायलर्मा कार्ायलर्को प्रलतलनलध र

वोलपत्रदाताको रोिवरमा खोललने छ । वोलपत्रदाता उपशस्थत नभएमा वोलपत्र खोल्न बाधा पने छै न । वोलपत्र खररद गने ,
वोलपत्र दताय गने वा खोल्ने ददन सावयजलनक हवदा परे मा उक्त कार्य सोको भोललपल्ट िुनेछ ।

४. जसको नाममा वोलपत्र खररद गररएको िो, सोहि फमय वा कम्पनीले मात्र वोलपत्र दताय गनुय पने छ । कार्ायलर्बाट
उपलव्ध गराइएको वोलपत्र फारमको प्रलतललपी मान्र् िुने छै न ।

५. वोलपत्र फारममा कवोल रकम अङ्क र अक्षर दुवैमा उल्ले ख गनुय पने छ । अङ्क र अक्षरमा फरक पनय गएमा अक्षरलाइ
मान्र्ता ददइने छ ।

६. लसलवन्दी वोलपत्रदाताले लनर्मानुसार कवोल अङ्कको ३ प्रलतितले िुन आउने रकम मकालु गाउँ कार्यपाललकाको

कार्ायलर्को नाममा लसद्धाथय वैं क लललमटे ि मकालु िाखा सं खव
ु ासभामा रिे को धरौटी खाता नं 02615135858 मा
दाशखला गरे को सक्कलै वैक भौचर वा ने पाल राष्ट्र वैकबाट क वगयको मान्र्ता प्राप्त वैक तथा हवशिर् सं स्थाले जारी गरे को
वोलपत्र पेि गने लमलत दे शख कशम्तमा 120 ददनको मान्र् अवलध रिे को वैक जमानत पत्र (Bid Bond) पेि गनुय पने छ ।

७. ठे क्का स्वीकृत भएपलछ स्वीकृत ठे क्का अङ्क वरावरको लनर्मानुसारले िुन आउने रकम मकालु गाउँ कार्यपाललकाको
कार्ायलर्को नाममा लसद्धाथय वैं क लललमटे ि मकालु िाखा सं खव
ु ासभामा रिे को धरौटी खाता नं 02615135858 मा
दाशखला गरे को सक्कलै वैक भौचर वा ने पाल राष्ट्र वैकबाट क वगयको मान्र्ता प्राप्त वैक तथा हवशिर् सं स्थाले र्स
कार्ायलर्को नाममा जारी गरे को कशम्तमा १३ महिनाको म्र्ाद भएको वैक जमानत पत्र (Performance Bond)
८.
९.

पेि गनुय

पने छ ।तत्पश्चात मात्र सम्झौता िुनेछ।

ठे क्का अवलध सम्झौता लमलत दे शख २०७७ अषाढ मसान्तसम्म िुनेछ ।

ठे क्काको कवोल अङ्क रकम तीन हकस्तामा वुझाउनु पने छ । पहिलो हकस्ता वापत ४० प्रलतितले िुन आउने रकम सम्झौता
अशि वुझाउनु पने छ । वाकी ६० प्रलतित रकम मध्र्े दोश्रो हकस्ता वापत ३० प्रलतित रकम २०७६ कालतयक मसान्त

लभत्र र अशन्तम हकस्ता वापतको वाकी ३० प्रलतित रकम २०७६ फाल्गुण मसान्त लभत्र वुझाइसक्नु पने छ । तोहकएको
हकस्ता म्र्ादलभत्र नवुझाएमा कार्ायलर्को धरौटी खातामा रिे को धरौटी रकम वा वैक जमानत (Performance Bond)

वाट

असुल उपर गररने छ।सम्झौता अशि नै एकैपटक कवोल रकम वुझाउदा कार्यपाललकाको लनणयर् वमोशजम कवोल रकमको
१० प्रलतित रकम छु ट ददन सहकने छ ।

१०. मकालु गाउँपाललकाको कार्ायलर्ले समर् समर्मा ददएको लनदे िन पालना गनुय ठे केदारको कतयव्र् िुनेछ। ठे क्का सम्वन्धी
कुनै हववाद भएमा कार्ायलर्को लनणयर् अशन्तम िुनेछ ।सो लनणयर् मान्नु ठे केदारको कतयव्र् िुनेछ ।

११. न्र्ुनतम ठे क्का रकम भन्दा कम अङ्क कवोल गरी वोलपत्र पेि गनय पाइने छै न साथै ठे केदारले कुनै ितय राशख पेि गरे को
वोलपत्र वा ररत नपुगेको वोलपत्र उपर कुनै कारवाहि िुने छै न ।

१२. ठे क्का ललने ठे केदारले दररे ट सहितको साइनवोिय र सरसामान मापनको लालग मापन सामाग्री वा तौल मेलसनको व्र्वस्था
सम्वशन्धत सं कलन केन्रमा ठे केदार आफैले गनुय पने छ ।

१३. ठे क्का कवोल गने ठे केदारले गाउँपाललकाले तोकेबमोशजम कर उठाउदा प्रर्ोग गने नगदी रलसद ठे केदार आफैले छपाइ गरी
र्स कार्ायलर्बाट स्वीकृत गराइ राख्नु पने छ । प्रर्ोग भएका रलसदका हववरण कार्ायलर्ले माग गरे मा त्र्स्तो हववरण
उपलव्ध गराउनु ठे केदारको कतयव्र् िुनेछ ।

१४. ठे क्का अवलध समाप्त भइ कर च ुक्ता गररसकेपलछ धरौटी रकम लनर्मानुसार हफताय गररनेछ ।

१५. गाउँपाललकामा कुनै नगदी वा शजन्सी लतनय वा वुझाउन वाकी रिे को वा पेश्की फछौट नगरे का फमय वा कम्पनीले ठे क्का
प्रकृर्ामा भाग ललन पाउने छै न ।

१६. कर सं कलन केन्र गाउँपाललकाको कार्ायलर्ले तोहकददए वमोशजम िुनेछ ।

१७. कुनै स्थानीर् तिमा कर वुझाइसकेको प्रमाण पेि गरे मा पुन कर ललन पाइने छै न ।

१८. आर्ात गरे को कुनै पलन कच्चा पदाथयमा कर ललन पाइने छै न , त्र्ास्तो आर्ात प्रमाशणत गनय भन्सार प्रज्ञापन पत्रलाई आधार
मान्नु पने छ ।

१९. ठे क्का सञ्चालनको लसललसलामा ने पाल सरकारलाइ लनर्ामानुसार वुझाउनु पने कर, मििुल, दस्तुर तथा िुल्क ठे केदार आफैले
वुझाउनु पने छ।त्र्स्तो रकम ठे क्का रकमबाट कटाउन पाउने छै न । ठे क्का अवलध भर ठे केदारले ठे क्का तोड्न पाउने
छै न।हवचै मा ठे केदारले ठे क्का तोिेमा असुल िुन वाँकी रकममा १० प्रलतित जररवाना सहित असुल उपर गररने छ ।

२०. मालथ उशल्लशखत ितयिर र्सै वमोशजम लागु िुनेछन।उल्ले ख नभएका हवषर्का िकमा मकालु गाउँपाललका र ने पाल
सरकारका प्रचललत कानुन वमोशजम िुनेछ ।

२१. मालथ उशल्लशखत लसलवन्दी वोलपत्र स्वीकृत गने , नगने वा रद्द गने अशन्तम अलधकार मकालु गाउँ कार्यपाललकाको
कार्ायलर्मा लनहित िुनेछ ।

२२. लसलवन्दी वोलपत्र सम्वन्धी ितय र करका दररे टिर कार्ायलर्को वेवसाइट www.makalumun.gov.np बाट आलथयक ऐन
२०७६

िाउनलोि गरी िेनय सहकनेछ

। सो सम्वन्धमा अन्र् आवश्र्क कुरािर वुझ्नु परे मा

९७५२००६६६७ वा ९८५२०९९५४२ मा सम्पकय गनय सहकने छ ।
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