
 

 

      नरैनापरु गााँउपालिका 
                गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

                    नरैनापरु, बााँके 

                                                     ५ नं. प्रदेश, नेपाि 
 

मटेहिर्ा घाट उत्रािीको ठेक्का नं १/०७५/०७६ 

               --सूचना-- 
   प्रथम पटक सूचना प्रकाशशत लमलत २०७५/०४/११ 

र्स नरैनापरु गाउाँपालिका के्षत्र लित्र पने राप्ती नदीमा मटेहिर्ा घाट उत्रािीको ठेक्का बन्दोबस्त गनुय पने 
िएको िुाँदा सो घाटको ठेक्का लिन चािने फमय वा व्र्शििरुिे देिार् बमोशिमको शतयिरुको अधीनमा रिी 
बोिपत्र दताय गनयका िालग र्ो सूचना प्रकाशशत गररएको छ ।  

शतयिरु: 

१. र्स कार्ायिर्को रा.वा. बैँक, ने.ग. मा रिेको खाता नं ४१३०३०३००७१०२ मा रु ३०००/- िम्मा गरेको 
बैँक िौचर वा नगद िम्मा रसीद साथमा राखी संस्था अधावलधक नहवकरण िएको फमय इिाित पत्र, स्थार्ी 
िेखा नम्बर (PAN) प्रमाणपत्र र मूल्र् अलिवहृि करमा दताय िएको प्रमाण पत्र तथा आ.व. २०७४/०७५ सम्मको 
करचिुा प्रमाणपत्र, व्र्शिको िकमा नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी संिग्न राखी ठेकेदार स्वरं् वा 
लनिको अलधकार प्राप्त प्रलतलनलध माफय त लनवेदन ददई प्रथम िएको लमलतिे ७ ददन लित्र बोिपत्र खररद गनय सहकने 
छ । बोिपत्र दाशखिा गने सम्बन्धमा बोिपत्र खररदको अशन्तम ददनको िोलि पल्ट ददनको १२ बिे सम्म र्स 
कार्ायिर्मा दताय गनय सहकने छ । ररतपवुयक पनय आएका बोिपत्रिरु सोिी ददन १ बिे देशख हवलिन्न कार्ायिर्का 
प्रलतलनलध, ठेकेदार वा लनिको प्रलतलनलधको रोिबरमा र्स कार्ायिर्मा खोलिने छ साथै ठेकेदार वा लनिको प्रलतलनलध 
बोिपत्र खोल्ने समर्मा उपशस्थत निएमा बोिपत्र खोल्न बाधा पने छैन । उि ददनिरुमा हवदा परेमा सो 
कार्यिरु त्र्स पलछको कार्ायिर् खिेुको ददनमा िनुेछ । 

२. बोिपत्र स्वीकृत िएपलछ सूचना पाएको वा घर दैिोमा सूचना टास िएको अथवा पलत्रकामा प्रकाशशत िएको 
लमलतिे ७ (सात) ददन लित्र सम्झौता गरर सक्न ुपनेछ । सम्झौता गनय आउदा भ्र्ाटमा दताय िएको प्रमाण लिई 
आउन ुपनेछ । तोहकएको समर्मा सम्झौता गनय नआएमा बोिपत्र दातािे राखेको धरौटी िफत िनुेछ । दोस्रो 
बोिपत्रदाताको बोिपत्र स्वीकृत गने वा नगने वा पनु: बोिपत्र आव्िान गने वा नगने अलधकार नरैनापरु 
गाउाँपालिकामा सरुशक्षत रिने छ । 

३. बोिपत्र िदाय कबोि अंक अक्षर र अंकमा प्रष्ट उल्िेख गनुय पनेछ ।अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरिाई 
मान्र्ता ददईनेछ । कबोि अंकको ५ प्रलतशतको दरिे िनु आउने धरौटी रकम र्स कार्ायिर्को रा.वा. बैँकमा 
रिेको धरौटी हि.नं. ४१३०३०३००७१०२ मा िम्मा गरी सोको सक्कि बैँक िौचर बोिपत्र साथ दाशखि गनुय 



 

 

पनेछ वा नेपाि सरकारबाट लबडबण्ड िारी गनय सक्ने इिाित प्राप्त बैँकिरुबाट बोिपत्र दाशखिा गने अशन्तम 
लमलतबाट कशम्तमा १२० ददन म्र्ाद रिेको सक्कि लबडबण्ड पलन बोिपत्र साथ पेश गनय सहकने छ । 

४. ठेक्का स्वीकृत िएपलछ ठेक्काको हकस्ता रकम सम्बन्धमा कबोि अंकको २ हकस्तामा ठेक्का रकम बझुाउन ुपनेछ 
। दईु हकस्ता रकमको प्रथम हकस्ताको रकम नरैनापरु गाउाँपालिकाको रा.वा. बैँक, ने.गं. मा रिेको खाता नं 
४१३०३०४०१८१०२ मा िम्मा गरेको बैँक िौचर बझुाई बााँकी रकमको िकमा २०७६ श्रावण मसान्त सम्म 
म्र्ाद िएको मान्र्ता प्राप्त वाशणज्र् बैँकको कार्य सम्पादन बैँक ग्र्ारेण्टी (परफरमेन्स वण्ड) पेश गरे पलछ मात्र 
सम्झौता गररने छ । नेपाि सरकारिाई लतनुय पने ऐन लनर्मानसुार आर्कर तथा अन्र् कर ठेकेदारिे छुटै्ट 
बझुाउन ुपनेछ साथै ठेक्का कबोि गने व्र्शि वा फमयिे आफुिे कबोि गरेको अंकको लनर्मानसुार थप १३% 
भ्र्ाट बापतको रकम समेत र्स कार्ायिर्मा बझुाउन ुपने छ । 

५. ररत नपगुी, म्र्ाद नाघी आएको र शतय राखी आएको बोिपत्र मान्र् िनुे छैन । 

६. अस्थार्ी ठेक्का चिनपूिी ददईने छैन । सम्झौता नगरी ठेक्का चिन गनय पाईन ेछैन । समर्मा सम्झौता नगरी 
ठेक्का चिनपूिी नलिएको कारणबाट कुनै हकलसमको छुट र लमनािा िनुे छैन । 

७. कर, दस्तरु, शलु्क तोहकएको संकिन केन्रमा उठाउन ुपने छ राहिर् रािमागय र सिार्क रािमागयमा ढाट राख्न 
पाईने छैन । 

८. कर, दस्तरु, शलु्कको दर िगार्त अन्र् शतयिरु बोिपत्र फारममा उल्िेख गाररएको छ । 

९. ठेक्का स्वीकृत िनुे ठेकेदारिे एकमषु्ट ठेक्का बापतको रकम बझुाउन चािेमा ठेक्का रकममा १० प्रलतशत छुट ददईने 
छै । 

१०.  ठेकेदारिे लनर्मानसुारको मलु्र् अलिवहृि कर रकम उठाउन पाउनेछ । सो बािेक नेपाि सरकार वा स्थानीर् 
लनकार्िाई प्रचलित ऐन लनर्मानसुार बझुाउन ुपने अन्र् कर दस्तरु, शलु्क आदद सबै ठेकेदार स्वरं्िे सम्बन्धीत 
कार्ायिर्मा बझुाउन ुपने छ । ठेक रकमबाट कटाउन पाईने छैन । 

११. शलु्क उठाउन ेरलसदिरु ठेक्काको शशर्यक अनसुार छुट्टा छुटै्ट रलसद ठेकेदारिे आफ्नै तफय बाट छपाई र्स कार्ायिर्को 
छाप िगाई प्रमाशणत गराई रलसद नम्बर दाशखिा गरेर मात्र कर दस्तरु उठाउन प्रर्ोगमा ल्र्ाउन ुपने छ । 

१२. कुनै कारण िनाई वा निनाई ठेक्का स्वीकृत गने आंशशक रुपमा स्वीकृत गने वा नगने तथा अन्र् व्र्वस्था गने 
सम्पूणय अलधकार र्स कार्ायिर्मा सरुशक्षत रिने छ । बोिपत्र दददा कुनै हकलसमको शतय मान्र् िनुे छैन। 

१३. ठेक्का सम्झौता िएपलछ कर कार्ायिर्को कर क्िीर्रेन्स फुकुवा पत्र प्राप्त िएपलछ मात्र धरौटी रकम हफताय गररन े
छ । सम्मालनत अदाित, नेपाि सरकार, नरैनापरु गाउाँपालिकाको लनलत लनदेशन तथा आदेशको पािना गनुय 
गराउन ुर िाग ुगनुय ठेकेदारको कतयव्र् िनुे छ नीलत लनदेशन वा आदेशको पािनको कारणबाट कुनै क्षलत िानी 
नोक्सानी िनु गऐमा क्षलतपलुतयको दावी र्स कार्ायिर् साँग गनय पाईने छैन । 

१४.  र्समा उल्िेख िएका कुरािरुमा सोिी बमोशिम र र्समा उल्िेख निएका कुरािरुको िकमा अन्र् प्रचलित 
काननु अनसुार िनुेछ । 

१५. प्रचलित ऐन काननु र नरैनापरु गाउाँपालिका बााँकेिे समर् समर्मा ददएको लनदेशन ठेकेदारिे पािना गनुय पनेछ 
। 

१६. ठेक्काको कर असिु गनुय पने दर रेटको सशुच तालिका र शतयिरु कर संकिन केन्रमा अलनवार्य रुपिे ठेकेदारिे 
सवयसाधारणिे देख्न ेगरी राख्न ुपनेछ । 

१७. ठेक्का सम्बन्धमा कुनै बादलबवाद परेमा नरैनापरु गाउाँपालिकािे गरेको लनणयर् अशन्तम िनुेछ । 



 

 

१८. गत हवगतमा ठेकेदारिे नरैनापरु गाउाँपालिकािाई बझुाउन ुपने हकस्ता रकम नबझुाई बााँकी रिेकोमा लनिको 
टेण्डर स्वीकृत गनय र्स कार्ायिर् बाध्र् िनुे छैन । 

१९. र्स कार्ायिर्िे लनदेशन ददई दस्तरुी नलिने िनी पत्र िेखेकोमा ठेकेदारिे दस्तरुी लिन पाउने छैन । त्र्सरी 
दस्तरुी नलिई छाडेको रकम र्स कार्ायिर्बाट माग गनय पाउने छैन 

२०. तोहकएको म्र्ाद लित्र ठेकेदारिे र्स नरैनापरु गाउाँपालिकािाई बझुाउन ु पने हकस्ता रकम नबझुाएमा र्स 
कार्ायिर्िे ठेक्का तोड्न सक्नेछ र िानी नोक्सानी क्षलतपूलतयको रकमको साथै बााँकी हकस्ता रकमको सर्कडा १० 
का दरिे ब्र्ाि समेत ठेकेदारबाट र्स कार्ायिर्िे असिु गनय पाउने छ । 

२१. र्स कार्ायिर्बाट ठेक्काको शतय तथा दररेटमा कुनै संशोधन िएमा सोिी अनसुार िनुेछ । 

२२. सामान्र् त्रटुी िएमा र्स कार्ायिर्को लनणयर्ानसुार िनुेछ । 

२३. हवस्ततृ िानकारीको िालग कार्ायिर् समर्मा सम्पकय  राखी िानकारी लिन सहकने छ । 

२४. लमन्िा माफी सम्बन्धमा : र्स सूचना बमोशिम सम्झौता िई ठेक्का चिनपिुी िारी गररए पलछ कुनै हकलसमको 
माफी िनुे छैन तर नेपाि सरकार वा सो मातितको कुनै लनकार्बाट ठेक्का रोक्का वा वदर गने लनणयर् िएमा 
अवलधको दामासाहििे िनुे रकम नेपाि सरकार वा रोक्का गने लनकार्बाट सोधिनाय िएमा रािश्व परामशय सलमलतबाट 
लसफाररसमा गाउाँ कार्यपालिकाको लनणयर्ानसुार लमन्िा माफी ददन सहकने छ । 

२५. अन्र् कुरा बझु्न परेमा र्स कार्ायिर्को वेिसाईट www.narainapurmun.gov.np वा कार्ायिर्को सूचनापाटी 
तथा कार्ायिर् समर्मा नरैनापरु गाउाँपालिकाको रािश्व शाखामा सम्पकय  राख्न सहकने छ । 

२६. कर संकिन गने स्थान – मटेहिर्ा 
२७. घाटउत्रािी ठेक्कामा िाग्ने कर 

लस.नं हववरण इकाई ०७४/७५ को िालग दर 
(रु) म.ुअ. कर बािेक 

१ मालनस प्रलत एकको ५ 

२ चौपार्ा प्रलत एकको ५ 

३ िीप, कार प्रलत एकको ५० 

४ साइकि प्रलत एकको ५ 

५ बाख्रा, बाख्री, िेडा, िेडी प्रलत एकको २ 

६ टांगा, िलडर्ा खािी प्रलत एकको २० 

७ टांगा, िलडर्ा िती प्रलत एकको ३० 

८ डनिप गाडा खािी प्रलत एकको २० 

९ डनिप गाडा िती प्रलत एकको ३० 

१० मोटर साइकि प्रलत एकको १० 

११ ट्रर्ाक्टर खािी प्रलत एकको ४० 

१२ ट्रर्ाक्टर िती प्रलत एकको ८० 

  

(क) घाट उत्रािीको ठेक्का लिन ेठेकेदारको िीप कार स्टेशन वाइगन आदी तानय सक्ने डुंगा अलनवार्य रुपिे राख्न ुपने 
छ । 



 

 

(ख) घाटको एररर्ा घाटको दार्ा बार्ा एक माइि सम्म कार्म रिने छ । सो लित्र कसैिे सवारी छिी िाने लनर्त 
गरेमा सोको उत्रािी ठेकेदारिे असिु गनय पाउन ेछ । 

(ग) सरकारी काममा प्रर्ोगमा िनुे िीप कार स्टेशन वाइगन, वैि गाडी आददको उत्रािी रकम ठेकेदारिे अशिु गनय 
पाउने छैन सूर्ोदर् देशख सूर्ायस्त सम्म ठेकेदारिे नाउ चिाउन ुपने छ । 

(घ) मालनसिे बोकेको शझन्टी गनु्टा, िारी एकमा एक मन िन्दा कम अन्न समेतको माि सामानमा ठेकेदारिे उत्रािी 
कर लिन पाउने छैन । 

(ङ) शिल्िा संमन्वर् सलमलतको कार्ायिर्, बााँकेिे उपिब्ध गराएको डुंगा साधारण ममयत गनय पने िएमा ठेकेदारिे 
स्वंर्म ममयत गराउन ुपने छ र सो रकम र्स कार्ायिर्बाट दाहव गनय पाउने छैन । 

(च) डुंगा शिम्मा लिने ठेकेदारको ठेक्का अवलध समाप्त िै अको अवलध लनिको ठेक्का कार्म निएमा शिल्िा संमन्वर् 
सलमलतको कार्ायिर्को डुंगा साहवक अवस्थामा र्स कार्ायिर्िाई हफताय बझुाउन ुपने छ । 

(छ) काठको डुंगाको सट्टा स्टीमर प्रर्ोग गनेिाई प्राथलमकता ददईने छ । 

(ि) घाटमा संचािन गरर रिेको डुंगामा अलनवार्य रुपिे आपतकालिन अवस्थाको िालग चाहिने सामानिरु िस्तै 
िाईफिाकेट, टु्यब आदद ठेकेदारिे आफ्नो तफय बाट राख्न ुपने छ । 

(झ) आ.व. २०७५/२०५६ का िालग प्रस्ताहवत न्रू्नतम ठेक्का अङ्क तथा कर सङ्किन केन्र कार्म गररएको छ । 

तपलसि 

ठे. नं. ठेक्काको नाम न्र्नुतम ठेक्का 
अंक 

बोिपत्र फारम 
दस्तरु 

धरौटी रकम बोिपत्र खररद 
समर् 

१ मटेहिर्ा घाट 
उत्रािी 

२,७५ ,०००/- ३०००/- कबोि अंकको 
५% 

७ ददन 

 


