
 

आ.ब .०७८/७९ को आन्तरिक आय तर्फ को लागग  गोदाविी नगिपागलका क्षते्र गित्रको नख्ख ुखोलाबाट  ढुङ्गा , गगट्टी, बालवुा, ग्रावले उत्खनन ्तथा गबक्री गवतिण 

सम्बन्धी  ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी बोलपत्र  आव्हानको सचूना  

(ठेक्का न ं: गोदाविी नगिपागलका /बज्रबािाही , लगलतपिु /आन्तरिक आय /०१/०७८/७९) 

सचुना  प्रकागित गिगत २०७८/०९/२२  

यस गोदाविी नगिपागलकाबाट आर्थथक वर्फ ०७८/७९ को अवगधका लागग स्थानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४, को दर्ा ६२क. बागिती प्रदेि सिकािको आर्थथक ऐन २०७८ को 

दर्ा ९ (१) ि सो संग सम्बन्धी अनुसूची न-ं६, गोदाविी नगि कायफपागलकाबाट  स्वीकृत प्रािगम्िक वाताविणीय परिक्षण २०७८ (IEE) तथा ढंुगा, गगट्टी, बालुवा, उत्खनन्, गबक्रक्र 

तथा व्यवस्थापन सम्बगन्ध िापदण्ड २०७७  िा व्यवस्था िए अनुसाि देहाय बिोगजि आन्तरिक आय संकलनको (ठेक्का बन्दोबस्त) कायफ उल्लेगखत न्युनति ठेक्कािा अङ्किा नघट्ने 

गरि बढाबढिा  तपगिलिा उल्लेगखत नदीको स्वीकृत घाटहरुबाट गनधाफरित िापदण्ड बिोगजि नक्रदजन्य पदाथफ उत्खनन ्गरि गोदाविी नगिपागलकाल ेतोकेको दििा गबक्रक्र गन ेगरि 

ठेक्का बन्दोवस्त गनुफपन े िएकोले ईच्छुक ठेकेदाि, गनिाफण ब्यबसायी , र्िफ वा  कम्पनीहरुल े र्िफको नवीकिण िएको प्रिाणपत्र, िलू्य अगिवृगि कि दताफ प्रिाणपत्र, आ.व. 

२०७७/०७८ को कि चुक्ता प्रिाणपत्र ि  व्यवसाय दताफको नवीकिण िएको प्रिाणपत्रको प्रगतगलपीहरू अगनबायफ रुपिा संलग्न गरि  गबधुगतय िाध्यि   (E-Bidding:-eGp system) 

िार्फ त तपगसल बिोगजिका ितफहरुको अधीनिा िही बोलपत्र प्रक्रक्रयािा सहिागी हुन सम्बगन्धत सबैको जानकािीको लागग यो सूचना प्रकािन गरिएको छ । प्रचगलत नेपाल कानून 

बिोगजि दताफ िई प्रिाणपत्र गलएका इच्छुक गनिाफण ब्यबसायी,ठेकेदाि तथा र्िफहरुल ेबोलपत्र सूचना प्रकागित िएको गिगतले सावफजगनक खरिद अनगुिन कायाफलयको वेवसाइट 

www.bolpatra.gov.np/egp/ िार्फ त बोलपत्र सम्बन्धी र्ािि डाउनलोड गरि तपगसलिा उल्लेगखत यस नगिपागलकाको िाजश्व बैक खातािा तपगिलिा उल्लेगखत टेण्डि र्ािाि 

दस्तुि िकि  जम्िा गरि गिगत २०७८/१०/२३ गित्र क्रदनको १२:०० बजसेम्ि  खरिद  गनफ ि  बोलपत्र पेि गनफ सक्रकनेछ । बोलपत्रको साथिा तपगसलिा उल्लेगखत गवड बोन्ड  

िकि यस कायाफलयको धिौटी खातािा जम्िा गिेको सक्कल िौचि वा नेपाल िाष्ट्र बैङ्कबाट िान्यता प्राप्त वागणज्य बैङ्कबाट जािी िएको गवड बोन्ड (Bid Security) बोलपत्र 

दागखला गन ेअगन्ति गिगतबाट  (१२०) एक सय गबस क्रदन म्याद िएको गवडवण्डको सक्कल प्रगत संलग्न िाख्नुपनेछ । धिौटी बापत जम्िा गिेको िकिलाई क्रकस्तािा सिावेि गनफ 

पाइनेछैन ।दताफ हुन आएका बोलपत्रहरू (E-Bidding बाट) ३२ औं क्रदन (गिगत २०७८/१०/२३) १३:०० बजे यस कायाफलयिा खोगलनेछ । बोलपत्र दागखला गने अगन्ति क्रदन 

तथा खोल्ने क्रदन सावफजगनक गवदा पिेिा सोको िोगलपल्ट तोक्रकएकै सियिा हुनेछ । साथै बोलपत्रदाता वा गनजको प्रगतगनगध बोलपत्र खोल्न ेसियिा उपगस्थत निएिा बोलपत्र 

खोल्न बाधा पन ेछैन । कबोल ठेक अंकिा िु.अ.कि सिेत जोडेि िात्र कुल ठेक्का  सम्झौता िकि हुनछे । ठेक्का सम्झौता गदाफको बखत  एकिुष्ट िकि वा दईु क्रकस्ता गरि सम्झौता 

िकि बुझाउन सक्रकने छ । तपगसलिा उल्लेगखत ठेक्काका कि/दस्तुिका दििेट ि न्युनति कबोल अंक  गनधाफिण गरिएको छ  ि  ितफहरू बोलपत्र र्ािाििा संलग्न गरिनुका साथै 

सूचना पाटी तथा वेवसाइट (www.godawarimunlalitpur.gov.np) िा सिेत टााँस गरिनछे । बोलपत्र स्वीकृत गने ,नगने वा िद्द गने लगायतका ठेक्का सम्बन्धी गनणफय गने सम्पणूफ 

अगधकाि यस नगिपागलकासाँग सुिगक्षत िहनेछ । नेपाल सिकाि तथा बागिती प्रदिे  सिकािबाट नदीजन्न्य  पदाथफका गबर्यिा िएका गनणफय,गनदेगिका, िापदण्ड ि ितफहरु 

ठेकेदािल ेअगनवायफ रुपिा पालना गनुफपनछे । अन्य कुिाहरुको हकिा प्रचगलत ऐन कानुन बिोगजि हुनेछ l 
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आर्थथक वर्फ ०७८/७९ को 

आन्तरिक आय तर्फ को लागग 

गोदाविी नगिपागलका क्षेत्र 

गित्रको नख्खु  खोलाबाट ढुङ्गा, 

गगट्टी, बालुवा, ग्रािेल उत्खनन्, 

संकलन तथा गबक्री गवतिणको 

ठेक्का बन्दोबस्त कायफ सम्बन्धी 

११०७१२५१.५०/- 

(एक  किोड दि लाख 

एकहत्ति हजाि दईु सय 

एकाउन्न रुपैयााँ पचास 

पैसा िात्र) 

६२६,०००/- ३०००/- रु १०/-  ११,०७,१२५.२५ वडा नं १२,   

वडा नं ९,१२  

वडा नं ९,१२  

थापागाउाँ , िलािी जाने बाटो   

वडा नं ९,११ िेिार्ाट 

वडा नं ९,११ िेिार्ाट  

वडा नं ९, ि १०   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

थप जानकािीको लागग: , गोदाविी नगिपागलका 

नगि कायफपागलकाको कायाफलय, बज्रबािाही, लगलतपुि 

०१-५५७२५९२ 

खाताको गवविण: 

खाताको नाि :- गोदाविी नगिपागलका , बज्रबािाही , लगलतपुि  

िाजस्व खाता नं.: - 0412051497865006 

बैङ्क: - NIC ASIA,Satdobato, Lalitpur.  

धिौटी खाता न.ं: - 4141497865524002 

बैङ्क: - NIC ASIA,Satdobato, Lalitpur.  

 



 

शर्तहरु:    
१. कबोल रकम अंक र अक्षरमा प्रष्ट लेख्नुपने छ l अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई मान्यता ददईने छ l  
२. ररतपुर्वक दाखिला भएका बोलपत्र  मधे्य घटी र्ा बढी र्ालाको बोलपत्र स्वीकृत गने र्ा नगने र्ा सूचना नै रद्द गने र्ा सूचना संसोधन लगायतका समू्पणव अदधकार यस कायावलयमा सुरदक्षत रहनेछ 

साथै कुनै शतव सदहतको बोलपत्र स्वीकायव हुने छैन l 
३. कायावलयबाट प्रमादणत नभएको बोलपत्र फारामहरुलाई मान्यता ददइने छैन l  
४. िररद गरेको बोलपत्र फारमहरूमा उले्लि भएका सबै दर्र्रणहरु भरर बोलपत्रदताले प्रते्यक पानामा सदह छाप गरर scan गरर प्रथम पटक सूचना प्रकादशत भएको दमदतले ३२ औ ंददन ददनको 

१२:०० बजेदभत्र दर्धुतीय प्रणाली (E-Bidding:-eGp system) माफव त सार्वजदनक िररद अनुगमन कायावलयको रे्र्साइट www.bolpatra.gov.np/egp/  बाट Upload गरर दताव गनुव पनेछ l  
५. एक फमव र्ा संस्थाको नाममा िररद गररएको बोलपत्र अको फमव र्ा संस्थाका नामबाट दाखिला गनव पाइने छैन l  
६. दप्र-दबड  बैठक दमदत: २०७८/१०/१३ गते  ददनको १:०० बजे गोदार्री नगरपादलकाको कायावलयमा हुनेछ l  ईचु्छक बोलपत्रदाताहरुले उक्त बैठकमा भाग दलई यस सम्बन्धमा दर्सृ्तत जानकारी 

हादसल गनव सकु्न हुनेछ l उक्त ददन दबदा परेमा उक्त बैठक सोको भोदलपल्ट सोदह समयमा हुनेछ l  
७. बोलपत्र स्वीकृत भएमा सोको सूचना पाएको दमदतले १५  ददनदभत्र सम्झौता रकम(भ्याट समेत )को  एकमुष्ट रकम र्ा दुई दकस्ता गरर बुझाउने भएमा कबोल अंकको प्रथम दकस्ता बापत ६०% 

प्रदतशतले हुने रकम यस नगरपादलकाको राजश्व िातामा जम्मा गरेको बैंक भौचर पेश गरर साथै दोश्रो दकस्ता बापत ४० प्रदतशतले हुने रकम नेपाल राष्टर  बैंकबाट मान्यता प्राप्त र्ादणज्य बैंकबाट यस 

कायावलयको नाममा सम्झौता अर्दध सम्मको बैंक ग्यारेन्टी बनाई पेश गरेमा मात्र सम्झौता गररनेछ l  दनयमानुसार नेपाल सरकारलाई आयकर तथा अन्य कर बोलपत्रदाताले छुटै्ट बुझाउनुपनेछ l  
८. सम्झौता रकम(भ्याट समेत )को  दोश्रो दकस्ता बराबरको रकम २०७९ साल बैशाि मसान्त दभत्र दाखिला गनुवपनेछ अन्यथा पेश भएको बैंक ग्यारेन्टी  जफत गरर असुल उपर गररनेछ l 
९. नगरपादलकाबाट गररएको प्रारखिक र्ातार्रणीय पररक्षण अध्ययन प्रदतबेदनमा तोदकएको स्थान बाट मात्र उत्खनन् तथा संकलन गनव पाइनेछ l उत्खनन् र संकलन कायव गदाव र्ातार्रणीय अध्ययन 

प्रदतरे्दनमा उले्लि भएको शतव, ठेक्का शतव, अनुगमन सदमदतले ददएका दनदेशनहरु समेतको पालना गनुवपनेछ l  
१०. तोदकएको म्याददभत्र पट्टा उठाउन नआएमा राखिएको धरौटी रकम जफत गरर दनयमानुसार बोलपत्र बन्दोबस्त गररनेछ l यस नगरपादलकाको  नदद तथा नददहरुको उत्खनन के्षत्र र उत्खनन् 

पररमाणका सन्दभवमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, प्रदेश कानून, स्थानीय कानून् तथा अन्य प्रचदलत कानून र्ा  मापदण्ड बोदजम हुनेछ l साथै यस कायावलयबाट गररएको र्ातार्रणीय 

अध्ययन प्रदतबेदन यस बोलपत्र सम्झौत्तको अदभन्न अंग मादननेछ l  
११. दर्हान सुयोदय भन्दा आगाडी र सााँझ सुयावस्त भन्दा पदछ ढुर्ानीका साधनहरुले घाटगद्दी स्थलमा प्ररे्श गनव पाइने छैन l यसरी दनयम दर्पररत गएका ढुर्ानी साधनहरुलाई कानून बमोदजम कारबाही 

हुनेछ l  
१२. िोला तथा नदीको घााँटगद्दी स्थलहरुमा समू्पणव जानकारी सदहतको सूचना पाटी ठेकेदार आफैले बनाइ सबै सरोकारर्ालाहरुले देखे्न गरर आफ्नै िचवमा राख्नुपनेछ l  
१३. आय संकलन गनव यस नगरपादलकाबाट दनधावरण भएको र्सु्तमा तोदकददएको दर बाहेक अन्य कुनै दकदसमको कर, सेर्ा शुल्क, दसु्तर , इत्यादद थप गरर दलन पाइने छैन र यस नगरपादलकाबाट 

प्रमादणत गररए बाहेकका रदसदहरु प्रयोग गरर आय संकलन गनव पाइने छैन l अनुगमन सदमदत र्ा यस नगरपादलकाबाट अनुगमन हुाँदा कुनै अनदधकृत रकम असुल उपर गरेको र्ा अनदधकृत 

रदसद प्रयोग गरेको पाइएमा दनयमानुसार कारबाही र सजाय हुनेछ l 
१४. नगरपादलकाबाट प्रमादणत गरर संकलन गररएका नगदी रदसदहरु ठेकेदारले  प्रते्यक  मदहनाको मसान्तदभत्र  यस  नगरकायवपादलकाको कायावलयमा जम्मा गनुवपने छ l उक्त नगदी रदसद संगै 

नददजन्य पदाथवको कर संकलन गने ठेकेदारले नददजन्य पदाथवको उत्खननको  पररमाण पदन पेश गनुव पनेछ l  
१५. ढंुगा, दगट्टी, बालुर्ा, ग्रारे्ल  दझकु्नपने घाटगद्दी स्थलसम्म जना आउन आर्श्यक पने बाटो बनाउन तथा बाटो ममवत गनुव पने अर्स्था आएमा ठेकेदारले आफ्नै तफव बाट गनुवपने छ l ढंुगा, दगट्टी, बालुर्ा, 

ग्रारे्ल दलन कुनै व्यखक्त र्ा दनकायको दनजी जग्गा र्ा र्नके्षत्र दभत्र जानुपने भएमा सम्बखन्धत व्यखक्त र्ा दनकायको स्वीकृदत दलएर मात्र गनुव पनेछ l  
१६. उत्खननका  कारण पदहरो जाने र्ा पदहरोको जोखिम भएमा ठेकेदार आफैले नदी तटबन्धनको काम गनुव पनेछ l  
१७. यस सुचनामा उले्लि भएका शतवहरु यस ठेक्काको प्रयोजनको लादग अदभन्न अंगको रुपमा मादनने छ l  

(नोट: दर्सृ्तत जानकारीको लादग यस नगरपादलकाको website www.godawarimunlalitpur.gov.np मा समेत हेनव सदकनेछ l ) 

http://www.godawarimunlalitpur.gov.np/

