
राक्सिराङ्ग गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

चैनपरु, मकवानपरु 

बागमती प्रदेश, नेपाि 
 

आ.व.२०७८/०७९ को िालग नददजन्र् पदार्य (ढुुंगा, लगट्टी, बािवुा,रोडा आदद) िङ्किन एवुं लबक्रिको  ठेक्का िम्बक्न्ि लििबन्दी बोिपत्र  
आह्वानको िूचना । 

 

प्रर्म पटक प्रकाक्शत लमलत २०७८/०८/१० 

 

स्र्ानीर् िरकार िुंचािन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड घ (६) को व्र्वस्र्ा बमोक्जम मनहरी खोिाको 
स्वीकृत IEE प्रलतवेदन बमोक्जमका क्रवलिन्न क्षते्रहरुबाट तोक्रकएको मापदण्ड बमोक्जम नददजन्र् पदार्य िुंकिन/ उत्खनन ् गरर 
बागमती प्रदेश आलर्यक ऐन २०७७ िे तोकेको दरमा क्रविी गरर राजस्व िुंकिन गने कार्य ठेस का बन्दोबस्त गरर गनुयपने 
िएकोिे इच्छुक व्र्क्ि, फमय वा कम्पलनहरुिे तपक्शिको शतयहरुको अलिनमा रही क्रवद्यतुीर् माध्र्म (E-Submission) बाट 
www.bolpatra.gov.np/egp मा गई लििबन्दी बोिपत्र पेश गनुयहनु िम्बक्न्ित िवैको जानकारीको िालग र्ो िूचना प्रकाक्शत 
गररएको छ। 
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शतयहरु 

१. बोिपत्र फाराम पेश गने फमयिे वोिपत्र दस्तरु वापतको रकम र्ि गाँउपालिकाको वैक अफ काठमाडौ चैनपरु शाखाको 
आन्तररक राजस्व खाता ग-१-१/०१८७०००००१८२५२४ मा जम्मा गरेको िस कि िौचर िक्रहत फमयको इजाजत 
पत्र, म.ुअ.कर दतायको प्रमाणपत्र, आ.व. २०७७/७८ को आर्कर चिुा प्रमाणपत्र तर्ा व्र्क्िको हकमा नेपािी 
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप िुंिग्न गनुयपनेछ।  

२. बोिपत्र दाक्खिा गदाय आफुिे कबोि गरेको अुंकको ५% रकम िरौटी बापत र्ि कार्ायिर्को नाममा बैंक अफ 
काठमाण्डौ चैनपरु शाखाको खाता नुं.ग-३/०१८७०००००००३५२४ मा जम्मा गरेको िक्किै िौचर वा नेपाि राष्ट्र 
बैंकबाट मान्र्ता प्राप्त 'क' शे्रणीको वाक्णज्र् बैंकबाट र्ि गाउँपालिकाको नाममा जारर िएको कक्म्तमा १२० ददन म्र्ाद 
िएको बोिपत्र जमानत पेश गनुयपनेछ । 

३. बोिपत्र दाक्खिा गदाय प्रचलित काननुद्वारा लनिायररत ररत परु्ायउन ुपनेछ । 

४. ररतपवुयक दताय िएका बोिपत्रहरुिाई बोिपत्र दाक्खिा गने अक्न्तम ददनको १:०० बजे ठेकेदार वा लनजको प्रलतलनलिको 
रोहबरमा खोलिनेछ तर ठेकेदार वा लनजको प्रलतलनलिको अनपुक्स्र्लतिे ठेक्का खोल्न बािा पने छैन। 

५. कबोि रकम अुंक र अक्षरमा प्रष्टिुंग उल्िेख गरेको हनुपुदयछ । अुंक र अक्षरमा फरक पनय गएमा अक्षरमा 
िेक्खएकोिाइ मान्र्ता ददइनछे । 

६. ठेक्का अवलि ठेक्का िम्झौता िएको लमलतदेक्ख २०७९ अिार मिान्तिम्म हनुेछ तर नददबाट नददजन्र् पदार्य 
िुंकिन/उत्खनन ्कार्य २०७९ जेष्ठ मिान्तिम्म मात्र हनुेछ । 

७. बोिपत्र स्वीकृत िएको िूचना पाएको लमलतिे १५ ददन लित्र ठेक्का कबोि गने ठेकेदारिे कबोि रकम एकमषु्ट रुपमा 
बझुाएमा कबोि अङ्कको ५% छुट ददईनेछ।एकमषु्ट रुपमा बझुाउन निकेमा कबोि अुंकको न्र्नुतम ५० प्रलतशतिे हनु े
रकम बझुाउनपुनेछ ।बाँकी रकमको हकमा नेपाि राष्ट्र बैंकबाट मान्र्ता प्राप्त वाक्णज्र् बैंकबाट जारर िएको २०७९ चैत्र 
मिान्तिम्मको म्र्ाद िएक्को बैंक ग्र्ारेन्टी(Performance Bond)पेश गरर ठेक्का िम्झौता गनुयपनेछ । र्ि प्रर्ोजनका िालग 
कबोि अुंक िन्नािे बोिपत्र दातािे कबोि गरेको रकम र िो रकमको १३% िे हनुे म.ुअ. कर तर्ा १.५% िे हनु े
अलिम आर्कर िमेत जोडी कार्म हनु आउने रकमिाइ बझुाउनेछ । 

८. ठेक्का कबोि गने ठेकेदारिे तोक्रकए बमोक्जम कर उठाउँदा प्रर्ोग गने रलिदहरु आफैिे छपाई िो रलिद र्ि कार्ायिर्बाट 
अलनवार्य रुपमा प्रमाक्णत गराई प्रर्ोग गनुयपनेछ । 

९. नददजन्र् पदार्य िुंकिन/ उत्खनन ्गदाय स्वीकृत IEE प्रलतवेदन, नेपाि िरकार एवुं प्रदेश िरकारबाट जारर िएका लनर्मन 
िम्बक्न्ि प्रलतवेदन र कार्यक्रवलिहरु, ढुुंगा लगट्टी, बािवुा क्जल्िा अनगुमन तर्ा िमन्वर् िलमलतका लनणयर्हरु तर्ा प्रचलित 
िम्बक्न्ित काननुका व्र्बस्र्ािाइ पािना गनुय ठेकेदारको कतयव्र् हनुेछ । 

१०. िुंकिन /उत्खनन ्एवुं ढुवानी कार्यिाई वातारणमैत्री र गनुािोरक्रहत बनाउन ुपनेछ । व्र्क्िगत एवुं िवयजलनक िम्पक्िको 
हालन नोसिानी परु्ायउने, नदीको स्वच्छ वहाविाइ िलुमि बनाउने, जर्ािाबी रुपमा पहुँच मागय बनाउन ेकार्य दण्डनीर् हनुछे 
। 

११. ठेकेदारिे आफुिे िुंकिन र क्रविी गरेको पररमाणको क्रववरण आवलिक रुपमा गाउँपालिकामा बझुाउन ुपनेछ ।  

१२. र्ि उल्िेक्खत कार्य क्रवपररत कार्य िएको पाइएमा जनुिकैु बखत ठेक्का तोड्न िक्रकनेछ र लनर्मानिुारको कारवाही िमेत 
िै जानेछ । 

१३. र्ो ठेक्का स्वीकृत वा अस्वीकृत गने अलिकार गाउँपालिकामा लनक्रहत रहने छ । 

१४. र्ो िचुनामा िेक्खएका कुराहरु र्िै बमोक्जम, र्िमा छुटेका क्रवषर्हरु ठेक्का िम्झौता बमोक्जम तर्ा ठेक्का िम्झौतामा िमेत 
छुटेका क्रवषर्हरु प्रचलित काननु बमोक्जम हनुेछ। 

१५. ठेक्का आवलि लित्र नेपाि िरकार तािकु लनकार्को लनणयर् वा अन्र् कुनै कारणबाट पररमाण र्प हनु गएमा र ठेकेदारको 
माग हनु आएमा ठेक्का कबोि दर अङ्किाई आिार मालन िमार्ोक्जत िम्झौता गनय िक्रकनेछ। 

१६. वातावरण तर्ा िरिफाई शलु्क प्रलत िेप्टी रु.०.१५५/- (भ्र्ाट बाहेक) र लनकािी तर्ा िङ्किन शलु्क प्रलत िेप्टी 
रु.९/- (भ्र्ाट बाहेक) नबढाईकन लिन पाइनछे। 


