
खााँडादेवी गाउाँपालिका  

गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

माकादुम, रामेछाप 

बागमती प्रदेश, नेपाि 

नदिजन्य पिार्थको दिदिका लादि िोलपत्र आह्रान सम्िन्धी सूचना!!! 

                 तेस्रो पटक सूचना प्रकाशन दिदत: २०७९/१०/१२   

 

Phone:- 9854023600  Website:- khandadevimun.gov.np  Email :-khandadevimun@gmail.com 

 

स्र्ानीय सरकार सचंालन P]g २०७४ को िफा ६४(च) र प्रिेश आदर्थक P]g २०७९ को खण्ड ६ को अनुसचूी-५ को दस.नं. (२) तर्ा यस खााँडािेवी िाउाँपादलकाको सािथजदनक खररि दनयिावली २०७६ को नियम 

१३८ िा ब्यिस्र्ा भए अनुसार खााँडािेवी िाउाँपादलकाको राजश्व परािशथ सदिदतको दिदत: २०७९/१०/०९ ितेको दनर्थय तर्ा खााँडािेवी िाउाँपादलकाको िाउाँ कायथपादलकाको दिदत २०७९/१०/०९ ितेको दनर्थय 

ििोदजि सावथजदनक खररि P]g २०६३ को िफा १४ को उपिफा ४(ख)  ििोदजि तेस्रो पटक सूचना आह्वान िरर IEE प्रदतिेिनिा उल्लेदखत पररिार् िध्येिाट तपदशलको पररिार्को नदिजन्य पिार्थको उत्खनन् िरर 

तोदकएको िरिा दिदि िने िरर आ.व. २०७९/८० लादि ठेक्का िन्िोिस्त िनुथपन ेभएकोल ेइच्छुक व्यदि, फिथ वा कम्पनीहरुले तपदशल ििोदजिको शतथहरुको अधीनिा रही िोलपत्र प्रदियािा सहभािी हनु सम्िदन्धत 

सिैको जानकारीको लादि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ ।   

तपदशल  

 

इच्छुक िोलपत्रिाताहरुले आफुले किोल िरेको अंकको ५% ले हनु आउने रकि यस कायाथलयको लक्ष्िी िैंक दल. खााँडािेवी शाखा िोिनपानी दस्र्त धरौटी खाता न.ं ०८५०३०००१९० िा जम्िा िरेको सक्कल 

भौचर अर्वा यस कायाथलयको नाििा नेपाल राष्ट्र िैंकिाट िान्यता प्राप्त िादर्ज्य िैंकिाट जारी िरेको कदम्तिा ९० दिनको म्याि भएको िोलपत्र जिानत (bid security ) संलग्न राखी िोलपत्र फारिका सार् 

िोलपत्रिाताले अध्यावदधक नवीकरर् िरेको व्यवसािाताको प्रिादर्त इजाजत पत्र, अध्यावदधक नदवकरर् िरेको व्यवसायीको प्रिादर्त इजाजत पत्र, अध्यावदधक नदवकरर् फिथ, संस्र्ा वा कम्पदन िताथको प्रिार्पत्र, 

िूल्य अदभवदृि करिताथको प्रिार्पत्र,स्र्ायी लेखा न.ं प्रिार्पत्र, आ.व. २०७८/७९ को कर चुिाको प्रिार्पत्र, िोलपत्र िस्तुर िापतको रकि यस कायाथलयको लक्ष्िी िैंक दल. िा रहेको आन्तररक राजस्व खाता न.ं 

०८५०३००००२६ िा जम्िा िरेको भौचर (दफताथ नहुन ेरकि) सिते सिावेश िरर www.bolpatra.gob.np िाफथ त िताथ िनुथपनेछ ।  

नोट:- बोलपत्र दाताले कबोल गरेको रकम एकमुष्ट जम्मा गरेमा खााँडािेवी िाउाँपादलकाको सािथजदनक खररि दनयिावली २०७६ को नियम १४१ को उपनियम २ बमोनजम १०% छुट हुिेछ । िोलपत्र सम्िदन्ध अन्य 

कुरा िुझ्न परेिा www.bolpatra.gov.np वा www.khandadevimun.gov.np िा हेनथहनु अनुरोध िररन्छ । 

  

 

   प्रिुख प्रशासकीय अदधकृत  

ि.स. ठेक्का न.ं  ठेक्काको दववरर्  कुल जम्िा न्युनति 

वदषथक ठेक्का अंक 

रु. (िु.अ.क. िाहेक) 

िोलपत्र फारि 

िस्तुर रु. 

संकलन तर्ा 

दनकासीको 

पररिार् (घ.दफ.) 

शुल्क प्रदत घन 

दफट (िु. अ.क. 

िाहेक) 

१.०० KRM-NCB-

REVENUE-01-

2079/80 sunkoshi 

Internal revenue collection and sale for river based materials 

(stone, gravel, aggregate and sand) of sunkoshi river in 

khandadevi rural municipality, makadum, ramechhap 

२७,७८,३४६.९७।- 

 

३,०००.००।- ३,०८,७०५.२१९  रु.९।- 

२.०० KRM-NCB-

REVENUE-02-

2079/80 sunkoshi 

Internal revenue collection and sale for river based materials 

(stone, gravel, aggregate and sand) of tamakoshi river in 

khandadevi rural municipality, makadum, ramechhap 

२२,१९,६२२.३०।- 

 

३,०००.००।- २,४६,६२४.७०१  रु.९।- 
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