
नमोबुद्ध नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

भकुण्डे, काभ्रेपिाञ्चोक 

३ नं. प्रदशे, नेपाि 

नमोबुद्ध नगरपालिका क्षते्र लभत्रको खानी तथा खोिा/नदीबाट उत्खनन्/सकंिन हुन े

रोडा,ढंुगा,बािुवा,ग्राभेि, माटो सकंिन तथा लबक्री शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धी लशिबन्दी बोिपत्र 

आव्हानको सूचना 

लमलत : २०७६/०३/१७ 

स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा (११) को उपदफा (२) को खण्ड घ (६) अनसुार र्स नमोबुद्ध 

नगरपालिकाबाट आ.व.२०७६/०७७ को सम्झौता भएको लमलतदलेख २०७७ आषाढ मसान्त सम्मको िालग दहेार् 

बमोलिमको आन्तररक आर् सम्बन्धी ठेक्का बन्दोबस्त गनुयपने भएकोिे प्रदशे सरकारबाट स्वीकृत आर्थयक लवधरे्कमा 

उल्िेलखत दर बमोलिम सकंिन गने गराउने गरी स्वीकृत प्रारम्भीक वातावरणीर् परीक्षण प्रलतबेदन (IEE) मा 

उल्िेलखत पररमाणमा उत्पादन गररएका रोडा,ढंुगा,बािुवा,ग्राबेि र माटो आदीमा संकिन तथा  लबक्री शुल्क संकिनको 

ठेक्का लिन ईच्छुक फमय वा कम्पनीहरु बाट तोकीएको न्र्ुनतम अंकमा नघट्ने गरी PPMO को वेवसाईट 
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माफय त बोिपत्र पेश गनय र्ो सूचना प्रकालशत गररएको छ । 

कर तथा दस्तुर संकिन क्षेत्र न्र्ूनतम ठेक्का मूल्र्(मू.अ.क बाहके)  बोिपत्र फारम दस्तरु रु. कैदफर्त 

नमोबुद्ध नगरपालिका क्षेत्र लभत्रको 

लनिी खानी तथा खोिा/नदीको 

बगरबाट संकिन/उत्खनन ् हुन े

ढंुगा,लगट्टी,ग्राभेि, वािुवा, माटो, 

आदी लबक्री तथा सकंिन शुल्क 

संकिन कार्य । 

5,67,19,232.64 (kfFr s/f]8 

;t;l¶ nfv pGgfO; xhf/ b'O{ ;o 

aQL; ?k}Fof rf}F;l¶ k};f) 
५०००/- (पााँच हिार मात्र)  

शतयहरु : 

१. बोिपत्र खररद गनय इच्छुक बोिपत्रदातािे म.ुअ.कर दताय प्रमाण पत्र, आ.व.२०७५/७६ सम्मको फमय नलवकरण, 

आ.व.२०७४/०७५ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र पशे गरर सूचना प्रकालशत भएको लमलतिे ३१ औं ददनको कार्ायिर् समर्लभत्र 

र्स नगरपालिकाको रालिर् वालणज्र् बैंक, भकुण्डे शाखामा रहकेो संलचत कोष खाता न ं   १५४०३०४०१८१०२   मा 

रु. ५०००/- (अक्षरेपी रु. पााँच हिार मात्र) िम्मा गरी PPMO को वेवसाईट www.bolpatra.gov.np बाट  Bid 

Document खररद गरर ३१ औं ददनको १२:००बिेसम्म E-bidding गरी पशे गनुयपनेछ ।  

२. बोिपत्र फारम साथ धरौटी वापत कवोि अंकको ५ (पााँच) प्रलतशतिे हुने िमानतको रकम र्स कार्ायिर्को रालिर् 

वालणज्र् बैक, भकुण्डेवेशी शाखामा रहकेो धरौटी खाता नं. १५४०३०३००७१०२ मा रकम िम्मा गरेको सक्कि ैभौचर 

वा सूचनामा िारी भएको लमलतिे कलम्तमा १२० ददन म्र्ाद भएको र्स कार्ायिर्को नाममा िारी भएको नेपाि राि 

बैंकबाट मान्र्ता प्राप्त 'क' वगयको वालणज्र् बैंकको ग्र्ारेन्टी (लवडवड) पेश गनुयपन ेछ । 



३. वोिपत्र फाराम खररद एंव दालखिा गने अलन्तम ददन लवदा पनय गएमा सो ददनपलछ कार्ायिर् खुिेको ददनिाई क्रमश 

अलन्तम ददन मालननछे । 

४. प्राप्त हुन आएका वोिपत्रहरु दताय गन े म्र्ाद सदकएको ददनको २:०० बिे प्रस्तावदाता वा लनिका प्रलततलनलधहरुको 

रोहवरमा खोलिनछे ।बोिपत्रदाता वा लनिको प्रलतलनलध उपलस्थत नभए पलन वोिपत्र खोल्न कुनै बाधा पनछैेन । 

५. नेपाि सरकारका प्रचलित काननु बमोलिम िाग्ने आर् कर, मूल्र् अलभवृलद्धकर तथा अन्र् शलु्कहरु बोिपत्रदाता स्वर्मि े

लतनुयपनछे । 

६. ढंुङ्गा, वािुवा, माटोका आददका कर तथा शूल्क संकिनका िालग लनम्नानुसार दररेट लनधायरण गररएको छ । 

क्र.स. लववरण इकाई दर (संकिन शलु्क) 

मु.अ.कर वाहके 

दर (लवक्री शुल्क) 

मु.अ.कर वाहके 

१. ढंुङ्गा,लगट्टी, वािुवा, स्िेट, माटो, 

ग्राभेि र रोडा घाटगद्यी एंव लबक्री  

प्रलत घन दफट ३ ६ 

२. माटो घाटगदि एवं लबक्री  प्रलत घन दफट ०।५० ?= @÷– 

७. बोिपत्र दातािे BOQ मा आफुिे कबुि गरेको रकम अंक र अक्षरमा केरमेट नगररकन स्पष्टसाँग िेख्न ुपनछे । अंक र अक्षर 

फरक परेमा अक्षरमा िेलखएकोिाई मान्र्ता ददईनछे । 

८. र्स गाउाँपालिकािाई रकम बुझाउाँनु पने बााँकी बक्र्ौता भएका फमयहरुको त्र्स्तो बााँकी रकम नबुझाएसम्म लनिको 

बोिपत्र स्वीकृत गररन ेछैन। 

९. कुि कवोि अंकिाइ तीन दकस्ता कार्म गररनछे । पलहिो दकस्ता वापत कुि कबोि अंकको ४० प्रलतशति ेहुने रकम 

सम्झौता हुनु अगावै बुझाउनु पने छ र बााँकी ६० प्रलतशत रकम मंसीर मसान्त र अलन्तम दकस्ता रकम चैत्र लभत्र दालखिा 

गनुयपनेछ । उपरोक्त बमोलिम तोदकएको समर्ावलध लभत्र ठेक्का दकस्ता रकम दालखिा नगरेमा र्स कार्ायिर्को पक्षमा 

िारी भई प्राप्त बैक िमानीबाट ठेक्का दकस्ता असिु गररनछे । ठेक्का कवोि गरेको रकममा लनर्मानुसार िाग्न ेमु.अ.कर 

वापतको रकम बरावरको १ वषय अवलध भएको कार्यसम्पादन िमानत समेत सम्झौताका बखत पेश गनुयपनछे । ठेकेदारि े

लनर्मानुसारको मु.अ.कर तोदकएको समर्ावलध लभत्र दाखीिा नगरेमा उक्त िमानतबाट असुि गरी सम्बलन्धत रािस्व 

खातामा दालखिा गररनेछ । साथै ठेकेदारि ेकबोि गरेको अंकभन्दा कम रकम संकिन भई ठेक रकम भन्दा कम मु.अ.कर 

दाखीिा भएमा नपुग रकम स्वीकृत बोिपत्रदाताि ेदाखीिा गरी सो को िानकारी कार्ायिर्िाई गराउनुपनेछ । अन्र्था 

र्स कार्ायिर्को पक्षमा िारी बैक िमानतबाट असुि गरी म.ुअ.कर रकम दाखीिा गररनेछ । 

१०. ठेकेदारि ेआफुि ेकबोि गरेको रकम अंक र अक्षर दबैुमा उल्िेख गनुयपनछे । उल्िेख गरेको रकम अंक र अक्षरमा फरक 

परेमा अक्षरमा िेलखएको रकमिाई मान्र्ता ददइनछे । 

११. ठेक्का कबोि गने ठेकेदारिे नमोबुद्ध नगरपालिकािे तोकेको कर संकिन गदाय प्रर्ोग गन े संकिन तथा लबदक्र तफय को 

रलसदहरु ठेकेदारि ेआफ्नो तफयबाट छपाई उक्त रलसदहरु र्स कार्ायिबाट प्रमाणीत गराई प्रर्ोग गनुयपनेछ । प्रमाणीत 

नगरेको रलसदबाट कर संकिन गरेको पाईएमा लनर्मानुसार कारवाही गररनछे । 

१२. ठेक्का कबोि अंकको थप मूल्र् अलभबृलद्ध कर रािस्व ठेक्का लिन े फमयिे सम्बलन्धत आन्तररक रािस्व कार्ायिर्मा 

मालसकरुपमा बुझाई सोको प्रमाण मालसक रुपमा कार्ायिर्मा पशे गनुयपनछे । 

१३. प्रथम दकस्ता बुझाए पछी हुन आउने बााँकी रकमको हकमा २०७७ साउन मसान्त सम्म म्र्ाद भएको र नपेाि राि 

बैंकबाट मान्र्ता प्राप्त 'क' वगयको वालणज्र् बैंकको कार्य सम्पादन ग्र्ारेण्टी (परफरमने्स वण्ड ) पेश गनुय पन ेछ । 

१४. न्र्ूनतम ठेक्का रकम अनुमान/लनधायरण गदाय नगर क्षेत्रलभत्र हाि दताय प्रकृर्ामा रहकेा खानी तथा उद्योगहरुको संभालवत 

कारोबारहरुिाई समावेश गररएको छ । स्वीकृत िागत अनमुानमा उल्िेलखत क्षेत्रको अिवा नर्ााँ के्षत्र (खोिा/नदी)  



पलहचान भई आएमा र नेपाि सरकारको लनणयर् बमोलिम नेपाि सरकार/दातृलनकार्द्धारा सञ्चािन हुन े लवकास 

आर्ोिनाहरुको िालग प्रर्ोग हुन ेलनमायण िन्र् सामाग्रीको लवदक्रको हकमा सम्बन्धीत आर्ोिना (स्वीकृत IEE को पररलध 

लभत्र रलह) ि ेप्रर्ोग गरेका पररमाणको आधारमा नगरपालिकाि ेछुटै रुपमा ठेक्का वन्दोवस्त गनेछ । 

१५. ठेक्का अवलधभर ठेकेदारि ेठेक्का तोड्न पाउन ेछैन।लबचैमा ठेकेदारि े ठेक्का तोडेमा लनिबाट असुि हुन बााँकी रकममा १० 

प्रलतशत व्याि िोडी असुि उपर गररनछे ।र्सरी ठेक्का तोलड बााँकी अवलधका िालग ठेक्का वा अन्र् व्यवस्था गदाय लनिि े

कबोि गरेको भन्दा कम रकम उठ्न गएमा सो कम रकम पलन पूवय ठेकेदारबाट सरकारी बााँकी सरह असुिउपर गररनेछ । 

१६. सेवा शुल्क कर उठाउने सम्पुणय दालर्त्व ठेकेदारको हुनेछ।त्र्स सम्वन्धमा कार्ायिर्ि ेकुनै लिम्मेवारी वहन गन ेछैन, साथ ै

प्रचलित कानुन बमोलिम लतनुयपने सम्पुणय करहरु ठेकेदार स्वर्ंि ेबुझाउनुपनेछ। 

१७. पररमाणका आधारमा ठेक्का सम्झौता हुन ेभएकोिे बन्द आदी का कारणि ेकेलह ददन काम सुचारु नभएको अवस्थामा कुनै 

पलन दकलसमको क्षलतपूर्तय दालव गनय पाइन े छैन।कुन ै दकलसमको पररलस्थलत देखाई ठेक्का रकम छुट/लमनाहा सम्बन्धी कुनै 

माग कार्ायिर्िाई स्वीकार हुन ेछैन। 

१८. म्र्ाद नाघी वा ररत नपगुी प्राप्त भएको बोिपत्र उपर कुन ैकारवाही हुने छैन । 

१९.  र्स सूचनामा उल्िेख भएका कुरा र्सै अनुसार र नभएको कुराको हकमा प्रचलित कानुन बमोलिम हुने छ । 

२०.  लवषेश अवस्थामा सूचनामा उल्िेलखत शतय र समर् हरेफेर गनय र बोिपत्र स्वीकृत गन ेवा नगन ेसम्पुणय अलधकार र्स 

नगरपालिकामा लनलहत रहनछे । 

२१. ढंुगा, लगट्टी, बािुवा, रोडा आदीको संकिन, उत्खनन ् तथा लबदक्रका सम्बन्धमा प्रादेलशक अनुगमन सलमलत, लिल्िा 

अनुगमन तथा समन्वर् सलमलत, स्थानीर् अनगुमन सलमलत र नमोबुद्ध नगरपालिकािे ददएका सुझाव तथा लनदेशनहरु 

ठेक्का लिन ेपक्षिे पणूयरुपमा पािना गनुयपनछे । 

२२. प्रदेश सरकार/उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रािर् प्रदेश न ं. ३ बाट िारी गररएको नदीिन्र् पदाथय (संकिन र 

उपर्ोग) कार्यलवधी २०७५ मा भएको व्यवस्थािाई पूणयरुपमा पािना गनुयपनेछ । 

२३. आ.व. ०७६/०७७ का िालग कर संकिन शरुु  लमलत सम्झौतामा उल्िेलखत भए अनुसार हुनेछ । 

२४.  र्स सम्बन्धमा थप िानकारी नमोबुद्ध नगरपालिकाको कार्ायिर्, भकुण्डेबेशी, काभे्रपिाञ्चोक बाट प्राप्त गनय सदकन ेछ । 

 

 
 


