गोदावरी नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्
बज्रबराही, िलितपरु
प्रदे श नं ३

गोदावरी नगरपालिका क्षेत्र लित्रबाट ढुङ्गा, गगट्टी, ग्रािेि, रोडा, बािव
ु ा,माटो,स्िेट,खररदुं ग
ु ा तथा
लिमेन्टिाई आबश्यक पने कच्चा प्रदाथथ आदद प्राकृततक श्रोतहरुको तनकाशी कर अिुि गने िम्बन्धी
बोिपत्र आह्वानको सावयजननक सच
ू ना

प्रथम पटक प्रकालशत लमनत २०७५/०२/२२
र्स गोदावरी नगरपालिकाबाट आर्थयक वर्य ०७५/७६ को अवर्िका िार्ग स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ११ को
उपदफा २ (घ) को ६ मा ब्र्वस्थाभए बमोजजम
बापत पूवायिार सेबा

तथा दफा ६२ को सेबा शुल्क १,२ को (घ) अन्तगयत सडक बाटो पूवायिार उपर्ोग गरे

उपर्ोग शुल्क लिने गरर र्स

नगरपालिकाको आर्थयक ऐन बाट स्वीकृत भए बमोजजम

नगरपालिका बाट ननकासी हुने ननम्नबमोजजम बस्तुहरुमा ननकासी शुल्क दस्तुर संग्कल्न गनय

हुने गरर र्स

ठे क्का बन्दोबस्त गनप
ुय ने भएकोिे र्ो

सूचना प्रकालशत गररएको छ । प्रचलित नेपाि कानून बमोजजम दताय भई प्रमाणपत्र लिएका इच्छुक ठे केदार/फमय, नेपािी नागररक
समेतिे बोिपत्र सच
ू ना प्रकालशत भएको लमनतिे ३० ददनलभत्र खररद गरी उजल्िखखत आिारमा कबि
ु गरे को ठे क्का रकम स्पष्ट बखु िने
गरी अङ्क र अक्षरमा खि
ु ाई आफैं वा आफ्नो प्रनतननर्िमाफयत ३१ औं ददनको १२:०० बजेसम्म लसिबन्दी बोिपत्र र्स कार्ायिर्मा
दाखखिा गनुय पनेछ। उक्त बोिपत्र ववद्र्त
ु ीर् रूपमा सावयजननक खररद अनग
ु मन कार्ायिर्को वेवसाइट www.bolpatra.gov.np माफयत
डाउनिोड गनय र बुिाउन सककनेछ। दताय हुन आएका बोिपत्रहरू (ववद्र्ुतीर् समेत) ३१ औं ददनको १:०० बजे र्स कार्ायिर्मा

खोलिनेछ। बोिपत्र दाखखिा गने अजन्तम ददन तथा खोल्ने ददन सावयजननक ववदा परे मा सोको भोलिपल्ट तोककएकै समर्मा हुनेछ।
बोिपत्रको साथमा ठे क्का कबुि अङ्कको कजम्तमा ५% िे हुन आउने रकम र्स कार्ायिर्को िरौटी खातामा जम्मा गरे को सक्कि
भौचर वा नेपाि राष्र बैङ्कबाट मान्र्ता प्राप्त बाखणज्र् बैङ्कबाट

(७५) पचहतर ददन म्र्ाद भएको ववडवण्डको सक्कि प्रनत संिग्न

राख्नुपनेछ। उजल्िखखत ठे क्काका कर/दस्तुरका दररे ट र शतयहरू बोिपत्र फाराममा संिग्न गररनुका साथै सूचना पाटी तथा वेवसाइट
(www.godawarimun.gov.np) मा समेत टााँस गररनेछ। स्थानीर् ननकार् आर्थयक प्रशासन ननर्माविी, २०६४ को ननर्म १७० अनुसार
सम्पूणय ठे क्का रकम सम्िौता गदायका बखत एकमुष्ट बुिाएमा १०% छुट ददने व्र्होरा समेत जानकारी गराइन्छ। बोिपत्र स्वीकृत गने,
नगने वा रद्द गने िगार्तका ठे क्का सम्बन्िी ननणयर् गने सम्पूणय अर्िकार र्स नगरपालिकासाँग सुरक्षक्षत रहनेछ।

सूचना नं.
०४/०७४/७५

मािवस्तुको वववरण
गोदावरी नगरपालिका क्षेत्र लभत्रबाट ढुङ्गा, र्गट्टी,

न्र्न
ू तम ठे क

टे ण्डर फाराम

अङ्क

(मू.अ. कर बाहे क)

रु. ५१००००००/-

दस्तुर

कैकफर्त

रु. ५०००/-

ग्राभेि, रोडा, बािुवा,माटो,स्िेट,खररदं ग
ु ा तथा

लसमेन्टिाई आबश्र्क पने कच्चा प्रदायथ आदद प्राकृनतक
श्रोतहरुको ननकासी कर सम्बन्िी
*मू.अ. कर बाहे क
बोिपत्र पाइने स्थान:

खाताको वववरण:

थप जानकारीको िार्ग: , गोदावरी

जजल्िा समन्वर् सलमनतको कार्ायिर्, िलितपरु

बैङ्क: - NIC ASIA,Chapagau, Bajarbarahi,
Lalitpur
िरौटी खाता नं.: - ग-३- ०१८०३००००००००३००००४१

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्,

जजल्िा प्रशासन कार्ायिर्, िलितपरु
को.िे.नन.का., जाविाखेि, िलितपरु

गोदावरी नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको
कार्ायिर्, बज्रबराही, िलितपरु

राजस्व खाता नं.: - ४१४१४९७८६५५२४००१

बैङ्क: - नेपाि बैङ्क लिलमटे ड, गावहाि, िलितपरु

नगरपालिका

बजरब्राही िलितपरु
०१-५५७२५९२

