
 

 

नपेाल ट्रस्टको कार्ाालर्  

कमलादी, काठमाडौँ  

गोकर्ा राजननकुन्ज स्स्ित नाला तिा बाटोमा बर्ााको भेलले बगाएर ल्र्ाएको बालवुा, माटो सफा गरी ववविका लानग 
नसलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । 

सूचना प्रकास्ित नमनत 2079।९।१५ 

 गोकर्ा राजननकुन्ज स्स्ित नाला तिा बाटोमा बर्ााको भेलले बगाएर ल्र्ाएको बालवुा, माटो सफा गरी  तोकेको 
दरमा नबिी गने गरी नसलवन्दी दरभाउपत्र  बन्दोबस्त गनुापने भएकोले ईच्छुक फमा वा कम्पनीहरुले आवश्र्क कागजात 
सवहत तपनसल बमोस्जमका िताहरुको अनिनमा रही र्ो सूचना प्रकास्ित नमनतले १५ (पन्र) ददननभत्र नसलवन्दी दरभाउपत्र 
खररद गरी पेि गनुा हनु आह्वान गररएको व्र्होरा सम्बस्न्ित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।   

 
ि.सं. नसलवन्दी 

दरभाउपत्र नं. 
बोलपत्रको नाम न्रू्नतम नसलवन्दी 

दरभाउपत्र रकम (म.ुअ.कर 
बाहेक) 

नसलवन्दी दरभाउपत्र 
दस्तरु 

१ 01/SQ/REVENU

E/NTO/079-80 

गोकर्ा राजननकुन्ज स्स्ित नाला 
तिा बाटोमा बर्ााको भेलले 
बगाएर ल्र्ाएको बालवुा, माटो 
सफा गरी वववि गने सम्बन्िमा  

रु. ४,५९,४२७.५२ रु. १,००० 

• ववस्ततृ वववरर् र्स कार्ाालर्को website: www.nepaltrust.gov.np मा हेना सवकन ेछ। 

  

http://www.nepaltrust.gov.np/


िताहरु: 
1. र्ो सूचना प्रिम पटक प्रकािन भएको नमनतबाट १५ ददननभत्र र्स कार्ाालर्मा रु. १,००० (पनछ वफताा नहनु)े 

नगद जम्मा गरी वा र्स कार्ाालर्को नाममा तल उल्लेख गररएको बैंकको वववरर्मा उक्त रकम जम्मा गरेको 
सक्कल भौचर पेि गरी नसलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्िी कागजात (Bidding Document) खररद गना सवकने छ ।  

बैंकको वववरर् :  

बैंकको नाम : राविर् बास्र्ज्र् बैंक    कार्ाालर्को नाम: नेपाल ट्रष्टको कार्ाालर् 

खाता नं.: १०००२०००१००००    कार्ाालर्को कोड: ३०१०३३५०१ 

राजश्व स्िर्ाक नं.: १४२२९ 

 

2. प्रस्तावदाताले नसलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्िी कागजात खररद गदाा नलस्खत ननवेदनको सािै कम्पनी वा संस्िा दताा 
प्रमार्पत्र (नवीकरर् गनुा पने भए सो समेत गरेको), मूल्र् अनभवृवि कर र स्िार्ी लेखा नम्बर दताा प्रमार्पत्र, 

आ.व. २०७८/७९  को कर चकु्ता प्रमार्पत्रहरुको प्रनतनलपीहरु नोटरी पस्ललकबाट प्रमास्र्त गरी पेि गनुा पनेछ 
। 

3. मानि उल्लेस्खत भए अनसुार पेि भई अनिकतम अंक कबोल भएको नसलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भए पश्चात 
सम्झौता गनुा अगावै सम्बस्न्ित दरभाउपत्रदाताले कबोल गरेको अंकमा ननर्मानसुार आउने मू.अ.कर सवहतको 
रकम नेपाल सरकारलाई बझुाएको सक्कल भौचर र्स कार्ाालर्मा जम्मा गनुा पनेछ । 

 

4. नेपाल ट्रष्टको कार्ाालर्मा नमनत २०७९।१०।०२ गते ददनको ३ बजे प्रस्तावदाता वा ननजको प्रनतनननिको 
उपस्स्िनतमा नसलवन्दी दरभाउपत्र खोनलने छ । कुनै प्रस्तावदाता वा ननजको प्रनतनननि उपस्स्ित नभएको कारर्ल 
नसलवन्दी दरभाउपत्र खोल्न वािा पने छैन । नसलवन्दी दरभाउपत्रको म्र्ाद अवनि बोलपत्र खोलेको नमनतबाट 
४५ ददनको हनु ुपनेछ । नसलवन्दी दरभाउपत्र साि दरभाउपत्र जमानत रकम (Security Deposit Amount) रु. 
११,५००।– समावेि गनुा पनेछ जसको मान्र् अवनि नसलवन्दी दरभाउपत्रको म्र्ाद अवनि भन्दा ३० ददन 
बढी हनु ुपनेछ । (तसिा Security Deposit Amount को कुल म्र्ाद नसलवन्दी दरभाउपत्र खोल्ने नमनतबाट ७५ 
ददन हनुछे ।) 

5. नसलवन्दी दरभाउपत्र फाराम भदाा आफुले कबोल गरेको रकम अंक र अक्षरमा देस्खएको रकम फरक पना गएमा 
अक्षरमा देस्खएकोलाई मान्र्ता ददइनेछ । केरमेट गरेको वा वटपेक्स लगाएमा नसलवन्दी दरभाउपत्र दाताले 
वटपेक्स लगाएको ठाउँमा दस्तखत गरेको हनुपुनेछ । 

6. नसलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएपनछ सूचना पाएको वा पनत्रकामा सूचना प्रकािन भएको नमनतले सात (7) ददन 
नभत्र सम्झौता गना र्स कार्ाालर्मा आउनपुनेछ । माननसक कारर् बाहेक सो अवनिनभत्र सम्झौता गरी नसलवन्दी 
दरभाउपत्र  सम्झौता नगरेमा ननजको िरौटी रकम जफत गरी त्र्सपनछको िमानसुार ररतपूवाकको बोलपत्रदातालाई 
ननर्मानसुार नसलवन्दी दरभाउपत्र  सम्झौता गना सूचना ददन सवकनछे । 

7. नसलवन्दी दरभाउपत्र  सञ्चालनको स्िलनसलामा नेपाल सरकार वा स्िानीर् तहलाई प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार 
बझुाउनपुने अन्र् कर, दस्तरु, िलु्क आदद सबै ठेकेदार स्वरं्ले सम्बस्न्ित कार्ाालर्मा बझुाउनपुनेछ । 

8. नसलवन्दी दरभाउपत्र  सञ्चालन अवनि सम्झौता भएको नमनतदेस्ख 2079 जेठ मसान्तको हनुेछ । ननिााररत 
पररमार् बराबरको नदीजन्र् पदािा उत्खनन ्भईसकेमा अवनि भन्दा अगावै उत्खनन ्र संकलन बन्द गररनेछ । 



9. नाला तिा बाटोबाट ननकानलएको बालवुा तिा माटो नबवि मलु्र् करको नसलवन्दी दरभाउपत्र  सञ्चालन गदाा कुनै 
बािा अवरोि आइपरेमा ठेकेदार स्वर्मं आफैले नमलाई कर संकलन गनुापनेछ । र्समा नेपाल ट्रष्टको कार्ाालर्ले 
आवश्र्क सहजीकरर् गनेछ । 

10. कुनै कारर्बस कर संकलन गना बाढा परेको कारर् देखाइ ठेकेदारले कुनै पनन छुट वा नमनाह दावी गना पाउन े
छैन र त्र्स्तो नमनाह छुट ददन कार्ाालर् बाध्र् हनुे छैन । 

11. नसलवन्दी दरभाउपत्र  स्वीकृत गने नगने सम्पूर्ा अनिकार नेपाल ट्रष्टको कार्ाालर्लाई रहनेछ । 

12. नसलवन्दी दरभाउपत्र  सम्बन्िमा िप जानकारी आवश्र्क परेमा कार्ाालर् समर्मा र्स कार्ाालर्मा सम्पका  राख्न 
सवकनछे । 

13. म्र्ाद नाघी आएको वा िता राखी आएको वा ररतपूवाक नभएको प्रस्तावलाई मान्र्ता ददइने छैन ।  

14. र्स नसलवन्दी दरभाउपत्र वकने्न तिा पेि गने म्र्ादको ददन सावाजननक ववदा परेमा सोको भोनलपल्ट कार्ाालर् 
खलेुको ददन सोही समर्मा उपर्ुाक्तानसुारको कार्ा गना सवकने छ । 

15. र्स सूचनामा उल्लेख नभएको अन्र् कुराहरु प्रचनलत नपेालको कानून बमोस्जम हनुछे । 

नेपाल ट्रष्टको कार्ाालर् 

कमलादी, काठमाडौं । 

फोन नं.: ०१–४२२५४६५ 

इमेलः info@nepaltrust.gov.np                                                                               
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