
  कनकाई नगरपा लका
नगर कायपा लकाको कायालय

जामुनबार  झापा
१ नं देश  नेपाल 

नद ज य पदाथ संकलन े मा लगाईने सडक सुधार शु क स व धी ठे का
० १ _ 

यस नगरपा लकाको आ त रक आय संकलन गन थानीय सरकार स चालन ऐन  २०७४आ त रक आयको ठे का यव थापन 
स व धी काय व ध २०७५ तथा नगरपा लकाको आ थक ऐन २०७५ मा भएको यव था बमोिजम नगर कायपा लकाको म त 
२०७५।०५।०७ गतकेो नणय अनुसार आ थक बष २०७५।७६ का ला ग वोलप  स व धी कागजातमा उ ले खत शतमा 
व र गखोलाको नद ज य पदाथ ढुवानी गन सवार  साधनबाट संकलन े मा नै लगाइने सडक सुधार शु क स व धी ठे का 
ब दोब त गनु पन  भएकोले उ ले खत यूनतम ठे का अंकमा नघ ने गर  १५ दने शलब द  बोलप  आ वान ग रएको छ 
।सूचना काशन भएको म तले तो कएको याद भ  यो यता पुगेका फम तथा क पनीह ले ठे का स व धी कागजात ख रद गर  
देहायको म त समय र थानमा शलब द  बोलप  पेश गनु हुन अनुरोध छ । साथै E- bidding को मा यमबाट बोलप  पेश गन 
चाहाने इ छुक फम वा क पनीले www.bolpatra.gov.np/epg बाट प न बोलप  पेश गन स नु हुने छ । 
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पदाथ ढुवानी गन सवार  
साधानबाट संकलन े मा नै 
लइने सडक सधुार शु क  
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१. of]Uoaf]nkqbftfx¿n]o; ;DaGwL yk hfgsf/Lsf] nflu jf af]nkq ;DaGwL sfuhftx? x]g{ -cWoog ug{_ rfx]df, कनकाई 
नगरकायपा लकाको कायालय जामुनवार  झापामा वा ०२३ ४०११५५ वा kanakai.mun@gmail.comमा  ;Dks{ /fVg ;Sg]5g\M 

२= of]Uoaf]nkqbftfn] af]nkq ;DaGwL sfuhftx? कनकाई नगरपा लकाबाट lnlvt lgj]bg k]z u/L म त २०७५/०५/३१गत ेकायालय 
समय भ मा k|fKt ug{ ;Sg]5g\ . o:tf] lgj]bgsf] ;fydf sDkgL÷kmd{ btf{ k|df0fkq याट दता माणप  आ थक बष २०७३।७४ 
को कर चु ता माणप ह को त ल प af]nkq ;DaGwL sfuhftsf] b:t'/? ३०००।-lkmtf{ gx'g]_ k]z ug{' kg]{5 .साथै E-bidding 
माफत वोलप  ख रद गन चाहाने वोलप दाताले बोलप  फारम ख रद गदा भु तान गनु पन रकम यस नगरपा लकाको 
नाममा नेपाल बक ल मटेड सु गामा रहेको सं चत कोष खाता नं १४७०३००००००००४००१००२ मा ज मा गर  भौचर यान 
गर  पेश गनु पन छ ।  

३. शलब द  वा E-bidding माफत वोलप  दा खला गन यि त नेपाल  भएमा कवोल अकंको ५ तशत र वदेशी भए १० 
तशत धरौट  यस कायालयको नाममा नेपाल बक ल मटेड सु गामा रहेको धरौट  खाता नं १४७०३००००००००३०००००२ मा 

ज मा गर  भौचर पेश गनु पन छ वा नेपाल रा  बैकबाट मा यता ा त क बगको बकबाट यस कायलयको नाममा जार  
भएको १२० दन याद भएको वडव ड धरौट  व प पेश गनु पन छ ।  

$= lznaGbL ul/Psf] af]nkq कनाकाई नगरपा लकाको कायालयमा df म त २०७५/०६/०१ गत े दउसो १२:०० बज े भ माa'emfpg' kg]{5 
. l9nf] u/L k|fKt af]nkq :jLsf/ ul/g] 5}g .  

%= tf]lsPsf] ;doleq k]z ePsf af]nkqx? pkl:yt x'g rfx]sf af]nkqbftf jf lghsf] k|ltlglwsf] /f]xa/df कनकाई 

नगरपा लकाको कायालयमा म त २०७५/०६/०१ गते दउसो २:००ah] vf]lng]5 . 

^= af]nkq k]z ug]{ / vf]Ng] lbg ;fj{hlgs ljbf k/]df To;sf] ef]lnkN6 sfof{no v'Ng] lbg dfly pNn]v ul/Psf] ldlt / 
;dodf af]nkq k]z ug]{ / vf]Ng] clGtd ldlt sfod x'g]5 .  



&= s'g} jf ;a} af]nkq, k"/} jf cf+lzs ¿kdf :jLsf/ ug]{ jf c:jLsf/ ug]{ ;Dk"0f{ clwsf/ vl/bstf{df lglxt /xg] 5 .   
८.  उ लेlखत ठे का वीकृत भए प चात स झौता गन ुपूव स वि धत ठेकेदारल ेनेपाल सरकारले तोके अनसुार म.ुअ कर बुझाई सो को माण 

यस कायालयमा पेश गन ुपन छ ।  

९. वोलप  फारम जसको नामामा ख रद ग रएको हो सोह  फमको नाममा दा खला गनु पन छ ।  

१०.  वोलप  फारम भदा आफूले कवोल गरेको रकम अकं र अ र दवुैमा ट हुने गर   pNn]v ug'{kg]{5 . c+s / cIf/df n]lvPsf] /sd 
km/s kg{ uPdf cIf/df n]lvPsf]nfO{ dfGotf lbOg] 5 .  

११. jf]nkq :jLs[t ePkl5 ;"rgf k|sfzg ePsf] ldltn] &-;ft_ lbg leq ;Demf}tf ug{ o; sfof{nodf cfpg' kg]{5 . d'gf;La sf/0f afx]s ;f] 

cjlw leq ;Demf}tf u/L 7]Ssfk§f glnPdf lghsf] w/f}6L /sd hkmt u/L कालोसूचीमा रा खन ेछ ।  

१२.  7]Ssfsf] :jLs[t /sd Psd'i6 a'emfPdf :jLs[t c+sdf!) k|ltzt 5'6 lbइने छ । ls:tfaGbL ?kdf /sd a'emfp+bf 7]s]bf/n] cfkm"n] saf]]n 

u/]sf] s'n /sd # -ltg_ ls:tfdf j'emfpg' kg]{5 . klxnf] ls:tf कूल अंकको ५० तशत /sd ;Demf}tf ug'{ cufj} j'emfpg' kg]{5 . दो ो  
ls:tf कूल अंकको ३० तशत रकम d+l;/ d;fGt / t];|f] ls:tfकूल अंकको २० तशत /sd चै d;fGt leq j'emfpg' kg]{5 . ;fy} o;/L 
ls:tfjGbLdf /sd a'emfpbf 7]s]bf/n] 7]Ssf sjf]n u/]sf] c+sdf bf]>f] / t]>f] ls:tfsf] /sd a/fj/sf] hdfgt jfkt g]kfn /fi6« a}sjf6 
dfGotf k|fKt s ju{sf] jfl0fHo a}sjf6 ;Demf}tf cjlw ;Ddsf] a}s Uof/]G6L ;Demf}tf ug'{ k"j{ k]z ug'{ kg]{5 . 

१३.  ls:tf /sd Dofb leq j'emfpg' kg]{5 . Dofb leq gj'emfPdf gu/kflnsfnfO{ )=)@ k|ltzt k|lt lbg, ;f] ls:tfdf 
j'emfpg वाsँL /sdsf] lx;fjn] x'g cfpg] hl/jfgf /sd 7]s]bf/n] ltg'{ kg]{5 .  

१४.  7]Ssf ;+rfngsf] l;nl;nfdf g]kfn ;/sf/ jf :yfgLo txnfO{ k|rlnt P]g lgodfg';f/ j'emfpg' kg]{ cGo s/, b:t'/, 
z'Ns cflb ;j} 7]s]bf/ :jo+n] ;DalGwt sfof{nodf j'emfpg' kg]{5 .  

१५.  o;  gu/kflnsfnfO{ /sd j'emfpg' kg]{ jf jfFsL jSof}tf ePsf tyf sfnf] ;"rLdf k/]sf JolQm jf kmd{x?sf] af]nkq 
:jLsf/  ul/g] 5}g .  

१६  7]Ssf cjlw e/ 7]s]bf/n] 7]Ssf tf]8\g kfpg] 5}g . ljr}df 7]s]bf/n] 7]Ssf tf]8]df lghaf6 c;"n x'g afFsL /sddf !) 
k|ltzt Jofh hf]8L c;"n pk/ ul/g] 5 / To:tf] kmd{nfO{ sfnf];"rLdf ;d]t /flvg] 5 .  

!&=  7]Ssf संemf}tfsf] cjlw gu/kflnsf / 7]s]bf/ ljr ;+emf}tf eP kZrft nfu" eO{ @)&^ h]7 d;fGt ;Dd sfod /xg] 5 
.  

!*=  सडक सुधार शु क व र ग खोलाको नद ज य पदाथ ढुवानी गन सवार  साधनबाट संकलन े मा मा ै उठाउन पाइने छ ।  

!(= यो खोला बाहेक अ यवाट ढुवानी गन सवार  साधन तथा अ य योजनमा योग हुने सवार  साधनबाट यो सडक सुधार शु क संकलन गन 
पाइने छैन ।  

@)= सडक सुधार शु क उठाउन राजमाग तथा सडक े मा कुनै 9fट तथा अवरोध रा  पाइन ेछैन ।  

@!=  s'g} sf/0fa; s/ ;+sng ug{ afwf k/]sf] sf/0faf6 s'g} klg 5'6 ldgfxf bfjL ug{ kfOg] 5}g ;fy} To:tf]  5'6 ldgfxf 
lbg sfof{no afWo x'g] 5}g .  

@@= यो शु क नगरपा लकाको आ थक ऐन २०७५ मा उ लेख भएको दर भ दा बढ  उठाउन पाइने छैन । तो कएको दर भ दा बढ  वा तो कएका 
ढुवानी साधन भ दा अ य सवार  साधनबाट उठाएको पाइएमा नयमानुसार कारवाह  ग रने छ ।  

@#= सडक सुधार शु कको दर रेट स व धी  lj:t[t ljj/0f af]nkq ;fy ;+nUg u/L pknAw u/fOg]5 .  

@$=  7]Ssf ;DjGwL /l;bx? 7]s]bf/ cfkm}n] 5kfO{ sfof{noaf6 k|dfl0ft u/fO{ k|of]u ug'{ kg]{ 5 . k|dfl0ft gu/]sf] /l;baf6 
शु क  p7fPsf] kfOPdf lgodfg';f/ sf/jfxL ul/g] 5 .  

@%= af]nkq d"NofÍg ubf{ d"No clej[4L s/ -VAT_ afx]sf] sjf]n c+snfO{ cfwf/ lnOg] 5 .   
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