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गौरीगङ्गा नगरपातलका 
नगरकार्यपातलकाको कार्ायलर् 

चौमाला, कैलाली 
स िूरपन्िम प्रिेि, नेपाल 

पत्र सुंख्र्ा  M– ०७९/०८०  
च=नुं= M–           

ढ ङ्गा, तगट्टी,वाल वा, ग्राभेल, भरान (माटो)को  कर उठाउन ेबढाबढ ठेक्का सम्वधिी सूचना (GGM/GOODS/NCB/01/2079/080) 

प नः प्रकान्िि तमति २०७९/०८/०८ 
 

र्स नगरपातलका वाट आतथयक वर्य २०७९।०८० का लातग स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेि ९ को िफा ६२ (क) को 
उपिफा (१), स ि रपन्स्चम प्रिेि आतथयक ऐन २०७८ र गौररगुंगा नगरकार्यपातलकाको १७औ बैठकको तनर्यर् अन सार र्स नगर क्षेत्रतभत्र भएर 
बग्ने I EE गरेका र घाटगद्दी िोककएका निीखोलाहरुमा ढ ुंगा तगट्टी, बाल वा, ग्राभेल, भरानमाटो आदि कूल सङ्कलन िेहार् बमोन्िम घन तम. मात्र 
तबकिमा प्रति घन तमटर रु.१०६। (भ्र्ाटबाहेक) का िरले कर िस्ि र रकम सुंकलन गनय ठेक्का बधिोबस्ि गन यपने भएकोले ठेक्का तलन इच्छ क 
फमय वा कम्पनीहरुवाट नवीकरर् भएको प्रमार्पत्र, मूल्र् अतभबिृी कर ििाय प्रमार्पत्र, ०७८-७९ को कर च  क्ता प्रमार्पत्र र नेपाली 
नागररकिाको प्रमान्र्ि प्रतितलकपहरु सुंग्लग्न गरर िपतसल बमोन्िमका सिय हरुको अतिनमा रही बढाबढ बोल अुंक  पेि गनय र्ो सूचना प्रकान्िि 
गररएको छ।साथै िरखास्ि गिाय गौरीगङ्गा नगरपातलकाको नाममा रहेको एन आई सी एन्िर्ा बैंक तल.,चौमाला िाखामा रहेको रािस्व खािा नुं. 
०७१-२०५००-२८०६-२००२ मा िेहार्को िस्ि र वापिको रकम िान्खला गरी अधर् सूचना िथा िियहरुको कवस्ििृ िानकारीका लातग 
वेबसाइट www.gaurigangamun.gov.np मा गई Document  हेनय िथा डाउनलोड गनय सककनेछ। ठेक्का तलन ईच्छ क व्र्न्क्तले भ्र्ाट बाहेक कव ल 
अुंकको ५ प्रतिििले ह न आउन े िरौटी रकम िम्मा गन यपनेछ।िरौटी वापिको रकम र्स गौरीगङ्गा नगरपातलका, कार्ायलर्को नाममा 
एन.आई.सी.एन्िर्ा बैंक तल., चौमाला िाखामा रहेको िरौटी खािा नुं. ७१CA५००९८२५२४००४ मा नगिै िम्मा वा नेपाल राष्ट्र बैंकवाट 
माधर्िा प्राप्त बान्र्ज्र् बैंकले िारी गरेको १२०(एकसर्बीस) दिन म्र्ाि भएको तबडवधडको सक्कल प्रति सुंलग्न गन यपनेछ।निीिधर् सामग्री 
सङ्कलन िोककएका निीबाट ढ ुंगा, तगट्टी, बाल वा, ग्राभेल, भरान (माटो) तबकिकर सुंकलन ठेक्का अविी ठेक्का सम्झौिा गरेको तमति िेन्ख २०८० 
िेष्ठ मसाधि सम्मको लातग (च  रे सुंरन्क्षि क्षेत्रबाहेक) मात्र लाग  ह नेछ। 

िपतसल 

 

हररित्त भट्ट  
प्रम ख प्रिासककर् अतिकृि  

 

 

 

 

 

 

 

ठेक्का नुं. निी / खोलाको 
कववरर् 

क ल मात्रा घ.तम धरू्निम ठेक्का अङ्क रु.मा 
(भ्र्ाट वाहेक) 

टेण्डर फाराम 
िस्ि र (रु.) 

सूचनाको अवति 

 

GGM/GOODS/ 
NCB/01/2079/80 

गौरीगुंगा,चौमाला, 
न्िवगुंगा,काधरा,  
तलक्मा (सेिी, 
मटकौना) 

 

९४३३९.६३/-/- 
 

ने.रु. 
1,००,०0,०००/- 

 

रु. 
५०००। 

३ दिन ेबढाबढ 
सूचना  

http://www.gaurigangamun.gov.np/


 
 

 

िियहरु 

१. नगरपातलकावाट गररएको प्रारन्म्भक वािावरर्ीर् पररक्षर्  IEE मा िोककएका घाट गद्दी स्थलहरुबाट सम्झौिा भएको पररमार् 
मात्र नदििधर् पिाथय सुंकलन/उत्खनन ्गन य पनेछ । 

३. ठेक्का तलन ईच्छ क व्र्क्तीले कव ल अुंकको ५ प्रतििि रकम िरौटी राख्न  पनेछ । िरौटी वाफिको रकम र्स गौरीगुंगा 
नगरकार्यपातलकाको कार्ायलर्को नाममा एन.आई.सी.वैक तल. चौमाला िाखामा रहेको िरौटी खािा नुं. 71CA500982524004 
मा नगिै िम्मा वा नेपाल राष्ट्र बैंकवाट माधर्िा प्राप्त वान्र्ज्र् बैकले िारी गरेको १२० दिन म्र्ाि भएको तबडबण्डको सक्कल प्रति 
सुंलग्न गन यपनेछ । 

४. कव ल रकम अुंक र अक्षरमा प्रष्ट लेख्न पनेछ । अुंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई माधर्िा दिइनेछ ।  
५. वोलपत्र खररि / िान्खला गने दिन सावयितनक कविा परे सो को भोतलपल्ट िोककएकै समर्मा खररि / िान्खला गनय सककनेछ 
। 
८. ररि पूवयक िान्खला भएका वोलपत्रहरुमध्रे् घटी वा बढी वालाको वोलपत्र स्वीकृि गने वा नगने वा सूचना नै रद्द गने वा 
सूचना िुंसोिन लगार्िका आदि सम्पूर्य अतिकार र्स कार्ायलर्मा स रन्क्षि रहनेछ । साथै क नै ििय सकहिको वोलपत्र स्वीकार्य 
ह ने छैन । 

९. ठेक्का कव ल अुंकको रकम ठेकेिारले स्थातनर् िह तबभाज्र् कोर् खािाकोखािा न ७१CA-१५००-९८२५२४-०६ मा 
ब झाउन  पनेछ । एकम स्ट रकम ब झाउन नसककने र ककस्िाबधिीमा ब झाउन  पने अवस्था रहेमा पकहलो ककस्िा सम्झौिा गिायको 
वखि, िोस्रो ककस्िा फाल्ग न मसाधि र अन्धिम ककस्िा बैिाख मसाधिसम्म ब झाईसक्न  पनेछ । ककस्िा वधिीमा रकम व झाउन े
सम्झौिा गरेमा पकहलो ककस्िा नगिै र बााँकी ि ई ककस्िाको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट माधर्िा प्राप्त वान्र्ज्र् वैकको २०८० 
साल श्रावन मसाधिसम्म माधर् अवति भएको बैक ग्र्ारेण्टी (परफरमेधस वण्ड) पेि गन यपनेछ । 

ककस्िा ककस्िा ब झाउन पने तमति रकम 

पकहलो सम्झौिा ह ाँिाका बखि कबोल अुंकको ५०% ले ह नाउने रकम 

िोश्रो २०७९साल माघ मसाधि कबोल अुंकको ३०% ले ह नाउने रकम 

िेश्रो २०८० साल बैिाख मसाधिसम्म कबोल अुंकको 20% ले ह नाउने रकम 

 

१०. ठेक्का कवोल गने व्र्क्ती, फमय, सुंस्था वा कम्पनीले सम्झौिागिाय को बखि क ल सम्झौिा रकमको ५०% ले ह न आउन े
रकमको १३ प्रतििि म .अ.कर अतनवार्य िान्खला गन यपनेछ। र्सरी सुंकतलि रकम ठेकेिार आफैले आधिररक रािस्व कार्ायलर्मा 
ब झाई सो को प्रमार् नगरकार्यपातलकाको कार्ायलर्लाई उपलब्ि गराउन  पनेछ । उक्त प्रमार् नगरकार्यपातलकाको कार्ायलर्लाई 
उपलव्ि नगराएमा तनर्मान सार कारवाही अगाडी बढाईनेछ ।  
११. ठेकेिारले नेपाल सरकार िथा नगरकार्यपातलकाको कार्ायलर्ले समर् समर्मा दिएको तनिेिनको पालना गन यपनेछ। कार्ायलर् 
र ठेकेिार बीच क नै कववाि उत्पन्न भएमा नगरकार्यपातलकाको कार्ायलर्ले गरेको तनर्यर् अन्धिम ह नेछ। 

१२. ठेकेिारले सम्झौिापत्रमा िोककएका वस्ि हरुमा मात्र िोककए वमोन्िमको िरमा कर सुंकलन गन यपनेछ । सो भधिा वढी माल 
वस्ि  वा िररेटमा उठाउन पाईनेछैन । पट्टा प न्ियमा िोककएको िर िथा िोककएको सामाग्री भधिा फरक ह नेगरी कर सुंकलन 
गरेमा तनर्मान सार कारवाही गररनेछ । 

१३. प्रचतलि तनर्मान सार कालोसूचीमा परेका र नगरकार्यपातलकाको कार्ायलर्लाई ब झाउन पने बााँकी वक्र्ौिा भएका व्र्क्ती, फमय 
िथा कम्पनीहरुको वोलपत्र उपर क नै कारवाही ह नेछैन । 

१४. नगरकार्यपातलकाले िोकेको कर सुंकलन गने रतसिहरु ठेकेिारले आफ्ना िफय वाट छपाई सो रतसिहरु र्स कार्ायलर्वाट 
कार्ायलर् प्रम खवाट प्रमान्र्ि गरी प्रर्ोग गन यपनेछ ।अन गमनको बखि प्रमान्र्ि नगरी प्रर्ोग गररएका रतसिहरु भेकटएमा कान न 



 
 

अन सार कारवाही ह नेछ।अन गमन गने िममा क नै निीमा वािावरर्ीर् अध्र्र्न प्रतिवेिन र ठेक्का सम्झौिामा उल्लेख भए 
बमोन्िम उत्खनन र्ोग्र् पररमार् र क्षेत्रको उत्खनन भैसकेको पाइएमा अन गमन सतमतिले उत्खनन कार्य बधि गनय तनिेिन दिन 
सक्नेछ।सो अवस्थामा ठेक्का अवति बाकक रहे पतन उत्खनन/सुंकलन कार्य ि  रुधि बधि गन यपने छ। नगरपातलका कार्ायलर्मा 
प रानो अियकट्टी ब झाएर मात्र नर्ा ठेली कविरर् गररने छ। 

१५. नेपाल सरकार/प्रिेि सरकार वा अिालिको आिेि/फैसलावाट तमनाहा दिने सम्वधिमा क नै तनर्यर् गरेको अवस्था वाहेक 
ठेकेिारले ठेक्का सम्झौिा पतछ नगरकार्यपातलकाको कार्ायलर्लाई व झाउन  पने रकममा क नै ककतसमको तमनाहाको लातग िावी गनय 
पाईने छैन र सम्झौिामा िोकेको समर्मा ककस्िा रकम ब झाउन पनेछ ।ठेकिारले सम्पूर्य पररन्स्थति ब झेर मात्र रकम कबोल 
गन यपियछ र ठेकिारले कबोल गरेको रकम सम्झौिाको बखि क नै पतन कारर् िेखाई छ ट िाबी गनय पाउने छैन । 

१६. राकष्ट्रर् रािमागय र सहार्क रािमागयमा ढाट राखी कर उठाउन पाईने छैन । 

१७. ठेकेिारले नगरपातलकाको रािस्व सुंकलन गनय बस्ने स्थानमा िररेट सकहिको सूचना पाटी टााँस गन य पने छ र रािस्व 
सुंकलन गने कमयचारीलाई पररचर्पत्र लगाई मात्र सुंकलन कार्य गराउन  पनेछ । 

१८. ठेकेिारले ठेक्का सुंचालन गिाय क नै कववाि उत्पन्न भएमा सो कववाि सरकारी रािस्व सुंकलन गने नगरपातलकाको सरकारी 
प्रतितनतिका हैतसर्िले आफै तमलाउन  पनेछ । 

१९. नगरपातलकासुंग ठेक्का सम्झौिा गरेका ठेकेिारले च  रे सुंरन्क्षि क्षेत्र र IEE नभएको स्थानवाट ढ ुंगा,तगट्टी,वाल वा र ग्राभेल 
सुंकलन उत्खनन गरेको िेखेमा सो ढ वानी सािनलाई नन्िकको प्रिासतनक तनकार् ( स रक्षा िथा वन कार्ायलर्) हरुको सहर्ोग 
तलई अवश्र्क कारवाही गन यपनेछ । साथै त्र्स्िो अवैिातनक कार्यमा रोक लगाउन सहर्ोग गन य सबैको कियव्र् ह नेछ । 
२०.ढ ुंगा,तगट्टी,वाल वा,ग्राभेल न्झक्न  पने घाटगद्दी स्थलसम्म िान आउन आवश्र्क पने वाटो वनाउन िथा वाटो ममयि गन यपने 
अवस्था आएमा ठेकेिारले आफ्नै िफय वाट गन यपनेछ।ढ ुंगा,तगट्टी,वाल वा,ग्राभेल तलन क नै व्र्क्ती वा तनकार्को तनिी िग्गा वा 
वनक्षेत्र तभत्र िान पने भएमा सम्वन्धिि व्र्क्ती वा तनकार्को स्वीकृिी तलएर गन य परेमा स्वर्ुं ठेकेिारले तलन पनेछ । 
२१. निीको ककनारवाट भूक्षर् ह नेगरी तडल, तभर, तभत्तो खनन ्खोरस गरी ढ ुंगा,तगट्टी,वाल वा,ग्राभेल तनकाल्न रोक लगाउन  पनेछ 
।त्र्सरी तनकालेको पाइएमा उक्तकार्य गने ढ वानी सािनहरुलाई सम्बन्धिि तनकार्मा आवश्र्क कारवाहीका लातग ठेकेिारले 
पहल गन यपनेछ । 
२२. रािमागय र प लको उिर िन्क्षर् ५०० मी. तभत्र ढ ुंगा,तगट्टी,वाल वा,ग्राभेल आदि तनकाल्न पाउने छैन । 
२३. निी खोलाको घाट वा आकृति कवग्रने गरी निी ककनारामा प्राकृतिक िवरले रहेका ढ ुंगा िोड्न वा फोड्न पाईने छैन । साथै 
ढ ुंगा,तगट्टी,वाल वा,ग्राभेल न्झक्न मेसीनरी औिारको पूर्यरुपले वधिेि लगाईएकोछ । कोही कसैले मेतसन प्रर्ोग गरेको पाईएमा 
अवश्र्क कारवाहीका लातग प्रिासतनक तनकार्मा पठाउन  पनेछ । सोको िानकारी नगरपातलकालाई दिन पनेछ । 
२४. ठेकेिारले तभिेको न्चसो वाल वावाट पानी वगी बाटो कवगाने भएकाले न्चसो वाल वा ढ वानीमा रोक लगाउन पनेछ । 
ढ ुंगा,तगट्टी,वाल वा,ग्राभेल छोपेर मात्र ढ वानी गने प्रवधि तमलाउन  पनेछ । 
२५. ठेकेिारले घाट क्षेत्रमा फोहर मैलाको उन्चि व्र्वस्थापन गन यपनेछ साथै ठेकेिारले वस्िी क्षेत्रमा ध्वनी प्रि र्र् नह नेगरी 
ढ वानीकार्य गनय लगाउन पनेछ । 

२६. ठेकेिारले कामिारहरुका लातग प्राथतमक उपचारका साथै माक्स,हेल्मेट आदिको व्र्वस्था तमलाउन ढ वानीका सािनहरुलाई 
िानकारी गराउन पनेछ । 

२७. ठेकेिारले पान्क्षक (१५/१५दिनमा) रुपमा सुंकलन िथा उत्खनधको पररमार्को तलन्खि िानकारी नगरकार्यपातलकाको 
कार्ायलर्मा अतनवार्यरुपमा पेि गन यपनेछ ।ठेकिारले िोककएको पररमार् भधिा बढी नदििधर् पिाथय सुंकलन र बेचतबखन गनय 
पाउने छैन अधर्था कान न अन सार कारवाही गररनेछ। 



 
 

२८. घाटगद्दी क्षेत्र वाहेक अधर्त्र ढ ुंगा,तगट्टी,वाल वा‚ग्राभेल सुंकलन गरी सडक िथा सावयितनकस्थलमा िम्मा गनय पूर्यरुपमा वधिेि 
लगाईएकोछ । 
२९. ठेकेिारले प्रारन्म्भक वािावरर्ीर् पररक्षर् (IEE) प्रतिवेिनमा दिईएका रार् स झावहरु सम्बन्धिि सरोकारवाला सबैलाई 
आफ्नैिफय बाट िानकारी गराई सो को पालना गनय लगाउन  पनेछ । र्स कार्यमा लाग्ने आतथयक व्र्र्भार ठेकेिारले स्वर्म ्
व्र्होन यपनेछ । 

३०. ठेकेिारले निीिधर् पिाथय सुंकलन उत्खनन ् ह ने घाटगद्दी स्थल सम्वन्धिका खचयहरु स्वर्ुं आफैले व्र्होन य पनेछ र कर 
सुंकलन गने िर प्रति घन तमटर रु १०६/( अक्षेरुपी एक सर् छ मात्र ) ह नेछ । उक्त रकममा मू.अ.कर थप गरी कर 
सुंकलन गन यपनेछ । मू.अ.कर वाहेकका अधर् कर / िस्ि र तिन य पने भएपतन ठेकेिार स्वर्ुंले तिन य पनेछ। 

३१. कवहान स र्ोिर् भधिा अगाडी र सााँझ स र्ायस्ि भधिा पतछ ढ वानीका सािनहरुले घाटगद्दी स्थलमा प्रवेि गनय पाईने छैन । 
र्सरी तनर्म कवपररि गएका ढ वानी सािनहरुलाई कानून वमोन्िम कारवाही ह नेछ । 

३२. खोला िथा निीको घाटगद्दी स्थलहरुमा सम्प र्य िानकारी सकहिको सूचनापाटी (साईनवोडय) ठेकेिार आफैले बनाई सबै 
सरोकारवालाहरुले िेख्न ेगरी आफ्नै खचयमा राख्र्न  पनेछ । 

३३. नेपाल सरकारले तबिीकर छ टका लातग गरेको तनर्यर् वाहेक र्स गौरीगुंगा नगरपातलका तभत्र भएर वग्ने निी/ खोलावाट 
नदििधर् पिाथय सुंकलन/ उत्खनन ्गरे वापि नगरपातलकाको तबिीकर सबैले तिन यपनेछ।कसैले नगरपातलकाको कविीकर तिनय 
अटेर गरेमा कानून अन सारको कारवाही गररनेछ । 

३४. नगरपातलकावाट प्रमान्र्ि गरी कर सुंकलन गररएका नगिी रतसिहरु ठेकेिारले ३/३ मकहनामा नगरकार्यपातलकाको 
कार्ायलर्मा िम्मा गन यपनेछ । उक्त नगिी रतसिसुंग नदििधर् पिाथयको कर सुंकलन गने ठेकेिारले नदििधर् पिाथयको उत्खननको 
पररमार् पतन प्रतिवेिन साथ् पेि गन यपनेछ । 

३५. नगरकार्यपातलकाको कार्ायलर्वाट गररएको IEE मा घाटगद्दी स्थल निोककएको स्थानबाट कसैले पतन नदििधर् पिाथय 
सुंकलन/उत्खनन ्गनय पाईनेछैन र्सरी घाटगद्दी स्थल निोककएको स्थानवाट सुंकलन/ उत्खनन ्गरेको पाइएमा िररमाना गररन का 
साथै नदििधर् पिाथय र ढ वानीका सािनहरु िफि समेि गनय सककनेछ । 
३६. राकष्ट्रर् वन िथा साम िाकर्क वन क्षेत्र तभत्रवाट नदििधर् पिाथय सुंकलन उत्खनन ्गनय पाईनेछैन । 

३७. र्स सूचनामा उल्लेख भएका िियहरु र्स ठेक्काको प्रर्ोिनका लातग अतभन्न अुंगको रुपमा मानीनेछन ्। 

३८. र्स सूचनामा उल्लेख भएका कवर्र् र्सै सूचना वमोन्िम र र्स सूचनामा उल्लेख नभएको हकमा प्रचतलि ऐन/तनर्म 
बमोन्िम ह नेछ । 

 

हररित्त भट्ट  
 प्रम ख प्रिासकीर् अतिकृि 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

श्रीमान प्रम ख प्रिासकीर् अतिककियज्र् , 

गौररगुंगा नगर कार्यपातलकाकोकार्ायलर्, 

चौमाला, कैलाली । 

कवर्र् : बोलपत्र फारम पेि गरेको सम्बधिमा । 

 

 

िहााँ कार्ायलर्बाट तमति २०७९/०८/०८ गिे  प्रकान्िि स चनाको सिय अन सार काम गने गरर आ. व 

०७९/८० को िोककएको अवतिका लातग िहााँ नगरपातलकाले िोकेको पररमार् र िोकेको िरमा गौरीगुंगा, 
चौमाला, न्िवगुंगा, काधरा, तलक्मा (सेिी/मटकौना) निीको नदििधर् पिाथयको तबकि ि ल्क सुंकलन बढाबढ  
ठेक्काका लातग िपतसल बमोन्िमको रकम कबोल गरेको छ  । 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   तनवेिक 

                                                               ....................... 

 

 

 

 



 
 

 

 

गौरीगङ्गा नगरपातलका  

नगरकार्यपातलकाको कार्ायलर्  

चौमाला कैलाली 

प्राकृतिक श्रोि उपर्ोग सम्बन्धि ठेक्का कार्यको टेधडर फाराम(GGM/GOODS/NCB/01/2079/080) 

तस.नुं. नदिको 
नाम 

क ल 
सुंकलन 
घ.तम  

धरू्निम ठेक्का रकम 

भ्र्ाट बाहेक 

बोल कबोल 
रकम 

िरौटी 
रकम 

कैकफर्ि 

अुंकमा अक्षरमा   

१ चौमाला 
नदि, 
गौरीगुंगा 
नदि, 
न्िवगुंगा 
नदि  

तलक्मा 
नदि,काधरा 
नदि 

९४३३९.६३/ रु. 
1,००,०0,०००/ 

   

 

५ 
प्रतिसि 
कबोल 
अुंक को 
अन्धिम 
तमति 
बाट 
१२० 
दिन 
माधर्िा 
भएको  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ककस्िा वापिको रकम स्थातनर् 

 िह तबभाज्र् कोर् खािा  
७१ CA-१५००-९८२५२४-०६ मा िम्मा 
गन य पने | 
 

 

kmf/fd ;fy bflvnf ug'{kg]{ sfuhftx? M 

!=kmd{, sDkgL jf Joj;fo Ohfhtsf] k|df0f-gljs/0f ePsf]_, :yfoL n]vfbtf{ g+= tyf d"No clej[l4s/ btf{ k|df0fkq, 
k|ltlnlkx? . 



 
 

@=6]08/ kmf/fd vl/b u/]sf] /l;b,;Ssn, w/f}6Lsf] ef}r/ jf j}+s Uof/]G6L-lj8j08_ k|lt . 
#=cf=j= ७८/०७९ ;Ddsf] s/ r'Qmf|df0fkq k]z u/]sf] k|df0f sfuhftsf] k|ltlnkL . 
$=clVtofl/gfdf . 
%=cGo -s'g} yk s'/f jflja/0f eP k]zug{ ;lsg]_ .  
gf]6M– af]nkqbftf cfkm' o; cl3 s'g}klg vl/b sf/afxLdf efu lng cof]Uo gePsf], k|:tfljt vl/b sf/jfxLdf आफ्नो 
s'g} :jfy{ gaflemPsf] ;DjlGwt k]zf jf Joj;fo ;DjGwL s;'/df cfk"mn] ;hfo gkfPsf] 3f]if0ff गियछ  egL 
;xLug]{======================= 
िस्िखि : 
फमय/कम्पनीको नाम/छाप: 
प्रोप्राइटर/ अन्ख्िर्ारर प्राप्त व्र्न्क्त  को नाम : 
सम्पकय  नुं: 
ठेगाना : 

Bid Security 
Bank Guarantee 

 

Bank’s Name, and Address of Issuing Branch or Office  

(On Letter head of the Commercial Bank or Financial Institution eligible to issue Bank Guarantee as per 

prevailing Law ) 

Beneficiary: .............................. name and address of Employer ………………………………………. 

Date: ……………………………………………………………………………………………………... 

Bid Security No.: .......................................................................................................................................... 
 

We have been informed that . …………. .[insert name of the Bidder]  (hereinafter called “the Bidder”) 

intends  to submit its bid (hereinafter called “the Bid”) to you for the execution of …………... name of 

Contract . …………… under Invitation for Bids No. ……………… (“the IFB”). 
 

Furthermore, we understand that, according to your conditions, bids must be supported by a bid guarantee. 

At the request of the Bidder, we…………………. . name of Bank. ………………..   hereby irrevocably 
undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of . . ………...amount in figures 
………………………. (. ………….. .amount in words ……………….) upon receipt by us of your first 
demand in writing accompanied by a written statement stating that the Bidder is in breach of its 
obligation(s) under the bid conditions, because the Bidder:  

(a)  has withdrawn or modifies its Bid: 

(i) during the period of bid validity specified by the Bidder on the Letter Bid, in case of electronic submission  

(ii) from the period twenty-four hours prior to bid submission deadline up to the period of bid validity specified by the 

Bidder on the Letter of Bid, in case of hard copy submission; or 

(b) does not accept the correction of errors in accordance with the Instructions to Bidders  

(hereinafter “the ITB”); or  

(c)  having been notified of the acceptance of its Bid by the Employer during the period of bid validity, (i) 

fails or refuses to execute the Contract Agreement, or (ii) fails or refuses to furnish the performance 

security, in accordance with the ITB.  

(d)  is involved in fraud and corruption in accordance with the ITB 

This guarantee will remain in force up to and including the date ………number…………days after the 
deadline for submission of Bids as such deadline is stated in the instructions to Bidders or as it may be 
extended by the Employer, notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in 



 
 
respect of this guarantee should reach the Bank not letter than the above date.  

This Bank guarantee shall not be withdrawn or released merely upon return of the original guarantee by the 

Bidder unless notified by you for the release of the guarantee.  

This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 758. 
 

. . .Bank’s seal and authorized signature(s) . . . 

 

Note:  

The bid security of ………..……………. has been counter guaranteed by the Bank ……..………... ...…… on 

…………... ...……..………. (Applicable for Bid Security of Foreign Banks). 

 

 

ि.स  खोला  पररमार्  
१ न्िवगुंगा  १९९४५ 
२ चौमाला  १८८६० 

३ तलकमा  १४८८२ 

४ कधरी  १४९७७ 

५ गौररगुंगा  २५६७६ 

 


