gdf]a'4 gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
gdf]a'4, sfe|]knf~rf]s
k|b]z g+= #,g]kfn

cf=j= @)&^.&& sf nflu

cfGtl/s cfo 7]Ssfsf]
af]nkq kmf/d
cfGtl/s cfo ;+s]t g+=

NM/IR÷@÷@)&^÷)&&

gdf]a'4 gu/kflnsf If]q leqsf] lghL vfgL tyf

7]Ssfsf] ljifo If]q M

vf]nf÷gbLsf] au/af6 ;+sng÷pTvgg\ x'g] 9'+uf,lu§L,u|fe]n,
jfn'jf, df6f], cfbL las|L tyf ;+sng z'Ns ;+sng sfo{ .

K[fi7e"ld
1.

2.
3.

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g,@)&$ tyf k|b]z cfly{s P]gsf] k|fjwfg cg';f/ gu/kflnsfn]
æ9'+uf, lu§L, jfn'jf, df6f], sf7 bfp/f, h/fh'/L, :n]6, v/L 9'+uf cflb k|fs[lts Pj+ vfgLhGo
j:t'sf] las|L tyf lgsf;L z'Ns ;+sng ug{ ;Sg] .
;+3Lo ;/sf/n] /fli6«o uf}/jsf k'jf{wf/ lgdf{0f cfof]hgfx? lgdf{0f ul//x]sf]n] 9'+uf, lu6L,
afn'jf, df6f] h:tf k|fs[lts Pj+ vfgLhGo j:t'sf] dfu al9/x]sf],
o; gu/kflnsfsf] cfGtl/s cfDbfgLsf nflu sfg"g adf]lhd cfˆgf] clwsf/ I]fqleq kg]{
b]xfosf If]qaf6 cfDbfgL ug{ ;Sg] b]lvPsf] .

v= las|L tyf lgsf;L z'Ns b:t'/ lgwf{/0fsf] cfwf/ / k|s[ofM
यस नगरपालिकाको आ व ०७५/०७६ मा २०७५ आलिन १० गतेदले ि ठे क्का वन्दोवस्त भएको । २०७५ श्रावण १
गतेदले ि आलिन ९ गतेसम्म नगर काययपालिका आफैं िे मु.अ.कर समेत रु.८८११३००।०० संकिन गरे को छ । ठे क्का
वन्दोवस्त भएको रु ५११३२५००।०० भ्याट समेत र आफैं िे संकिन गरे को दुवैको जोड ५९९४३८००।०० हुन
आउँ छ । यस आर्थयक वर्यको िालग लमलत २०७६/०३/१७ मा कु ि ठे क्का रकम भ्याट बाहेक ५६७१९२३२।६४ कायम
गरर ३५ ददने सूचना र लमलत २०७६/०४/२० मा १५ ददने सूचना जारी गदाय कु नै प्रस्ताव नआएकोिे सो प्रस्तालवत
रकममा १० प्रलतशतिे कम ठे क्का सम्झौता हुने सम्भालवत लमलत सम्ममा ब्यलतत हुने ६५ ददनको िालग कु ि ठे क्का
रकमको दामासालहिे हुन आउने रकम सलहत कट्टा गरर भ्याट बाहेक रु. 4,11,11,132.53 अक्षरमा रु. rf/ s/f]8
P3f/ nfv P3f/ xhf/ Ps ;o aQL; ?k}Fof lqkGg k};f न्यूनतम ठे क्का रकम कायम हुने गरी नगर काययपालिकाबाट
स्वीकृ त गरीएको ।

नमोबुद्ध नगरपालिका
नगर काययपालिकाको कायायिय
भकु ण्डे, काभ्रेपिाञ्चोक
३ नं. प्रदेश, नेपाि
आय ठे क्का नं.:आय ठे क्का लशर्यक :-

बोिपत्र फाराम
श्रीमान् प्रमुि प्रशासकीय अलिकृ तज्यू,
नमोबुद्ध नगर काययपालिकको कायायिय
भकु ण्डेवेशी , काभ्रेपिाञ्चोक ।
लवर्य : बोिपत्र पेश गरे को बारे ।

तहााँ कार्ाालर्को मितत २०७६/........./.........को मिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना

अनुसार म्र्ादमित्र तोककए बिोजििको फाराििा बोल अकं खुलाई दे हाको मिलबन्दी बोलपत्र पेि गरे को
छु । बोल अकंको ५ % धरौटी वापतको रकि निोबुद्ध नगरपामलकाको राजरिर् वाणिज्र् बैंक,

िकुण्डेवेिी जथित धरौटी खाता नं............................................ काि सम्पन्न िएपछी वा ठे क्का
अथवीकृत िएपछी कफताा पाउने गरी ............................................बैंक मल.

.............................................को मितत ........................सम्िम्र्ाद िएको
रु..................................... को सक्कलै बैंक िौचर/वीड बण्ड र्सै साि सलग्न राखी तपमिल
बिोजििको ठे क्का वववरि उल्लेख गरी पेि गरे को छु ।
संिग्न कागजातहरु :१ ..........................................
२ ............................................
३ ............................................
४ ............................................
५ ...........................................

नमोबुद्ध नगरपालिका
नगर काययपालिकाको कायायिय
भकु ण्डे, काभ्रेपिाञ्चोक
३ नं. प्रदेश, नेपाि
ठे क्का लववरण
संकिन तथा लवक्री रकम जम्मा रु.
ठे क्का लववरण

gdf]a'4 gu/kflnsf If]q
leqsf] lghL vfgL tyf
vf]nf÷gbLsf] au/af6
;+sng÷pTvgg\ x'g]
9'+uf,lu§L,u|fe]n, jfn'jf, df6f],
cfbL las|L tyf ;+sng z'Ns
;+sng sfo{ .

कायायियबाट प्रकालशत सूचना बमोलजकमको
न्यूनतम संकिन तथा लवक्री रकम (वार्र्यक)
(मू.अ.कर बाहेक)
अंकमा
अक्षरमा

4,11,11,132.5
3

कबोि गररएको संकिन तथा लबक्री रकम
(वार्र्यक)
(मू.अ.कर सलहत)
अंकमा
अक्षरमा

rf/ s/f]8 P3f/ nfv
P3f/ xhf/ Ps ;o
aQL; ?k}Fof lqkGg k};f

बोिपत्रदाता :नाम थर:दस्तित :फमय वा कम्पनीको नाम :ठे गाना :छाप :-

नमोबुद्ध नगरपालिका
नगर काययपालिकाको कायायिय
भकु ण्डे, काभ्रेपिाञ्चोक
३ नं. प्रदेश, नेपाि
नमोबुद्ध नगरपालिका क्षेत्र लभत्रको िानी तथा िोिा/नदीबाट उत्िनन्/संकिन हुने
रोडा,ढु ंगा,बािुवा,ग्राभेि, माटो संकिन तथा लबक्री शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्िी लशिबन्दी बोिपत्र
आव्हानको सूचना
तेस्रो पटक प्रकालसत लमलत : २०७६/०५/१३
स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा (११) को उपदफा (२) को िण्ड घ (६) अनुसार यस नमोबुद्ध
नगरपालिकाबाट आ.व.२०७६/०७७ को सम्झौता भएको लमलतदेलि २०७७ आर्ाढ मसान्त सम्मको िालग देहाय
बमोलजमको आन्तररक आय सम्बन्िी ठे क्का बन्दोबस्त गनुयपने भएकोिे प्रदेश सरकारबाट स्वीकृ त आर्थयक लविेयकमा
उल्िेलित दर बमोलजम संकिन गने गराउने गरी स्वीकृ त प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण प्रलतबेदन (IEE) मा उल्िेलित
पररमाणमा उत्पादन गररएका रोडा,ढु ंगा,बािुवा,ग्राबेि र माटो आदीमा संकिन तथा लबक्री शुल्क संकिनको ठे क्का लिन
ईच्छु क फमय वा कम्पनीहरु बाट तोकीएको न्युनतम अंकमा नघट्ने गरी PPMO को वेवसाईट www.bolpatra.gov.np
बाट Bid Document Download गरी ३१ औं ददनको १२:००बजे लभत्र E-bidding माफय त बोिपत्र पेश गनय यो
सूचना प्रकालशत गररएको छ ।
कर तथा दस्तुर संकिन क्षेत्र
नमोबुद्ध नगरपालिका क्षेत्र लभत्रको
लनजी िानी तथा िोिा/नदीको
बगरबाट

संकिन/उत्िनन्

हुने

ढु ंगा,लगट्टी,ग्राभेि, वािुवा, माटो,
आदी लबक्री तथा संकिन शुल्क
संकिन कायय ।

न्यूनतम ठे क्का मूल्य(मू.अ.क बाहेक)

4,11,11,132.53 (rf/

s/f]8 P3f/
nfv P3f/ xhf/ Ps ;o aQL;
?k}Fof lqkGg k};f)

बोिपत्र फारम दस्तुर रु.

कै दफयत

५०००/- (पाँच हजार
मात्र)

शतयहरु :
१. बोिपत्र िररद गनय इच्छु क बोिपत्रदातािे मु.अ.कर दताय प्रमाण पत्र, आ.व.२०७५/७६ सम्मको फमय नलवकरण,
आ.व.२०७४/०७५ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरर सूचना प्रकालशत भएको लमलतिे ३० औं ददनको कायायिय समयलभत्र
यस नगरपालिकाको रालिय वालणज्य बैंक, भकु ण्डे शािामा रहेको संलचत कोर् िाता नं

१५४०३०४०१८१०२ मा रु.

५०००/- (अक्षरे पी रु. पाँच हजार मात्र) जम्मा गरी PPMO को वेवसाईट www.bolpatra.gov.np बाट

Bid

Document िररद गरर ३१ औं ददनको १२:००बजेसम्म E-bidding गरी पेश गनुयपनेछ ।
२. बोिपत्र फारम साथ िरौटी वापत कवोि अंकको ५ (पाँच) प्रलतशतिे हुने जमानतको रकम यस कायायियको रालिय वालणज्य
बैक, भकु ण्डेवेशी शािामा रहेको िरौटी िाता नं. १५४०३०३००७१०२ मा रकम जम्मा गरे को सक्किै भौचर वा सूचनामा
जारी भएको लमलतिे कलम्तमा १२० ददन म्याद भएको यस कायायियको नाममा जारी भएको नेपाि राि बैंकबाट मान्यता
प्राप्त 'क' वगयको वालणज्य बैंकको ग्यारे न्टी (लवडवड) पेश गनुयपने छ ।

३. वोिपत्र फाराम िररद एंव दालििा गने अलन्तम ददन लवदा पनय गएमा सो ददनपलछ कायायिय िुिेको ददनिाई क्रमश अलन्तम
ददन मालननेछ ।
४. प्राप्त हुन आएका वोिपत्रहरु दताय गने म्याद सदकएको ददनको २:०० बजे प्रस्तावदाता वा लनजका प्रलततलनलिहरुको
रोहवरमा िोलिनेछ ।बोिपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलि उपलस्थत नभए पलन वोिपत्र िोल्न कु नै बािा पनेछैन ।
५. नेपाि सरकारका प्रचलित कानुन बमोलजम िाग्ने आय कर, मूल्य अलभवृलद्धकर तथा अन्य शुल्कहरु बोिपत्रदाता स्वयमिे
लतनुयपनेछ ।
६. ढु ंङ्गा, वािुवा, माटोका आददका कर तथा शूल्क संकिनका िालग प्रदेश नं.३ प्रदेश आर्थयक ऐन २०७६ तथा नमोबुद्ध
नगरपालिका आर्थयक ऐन २०७६ लनम्नानुसार दररे ट लनिायरण गररएको छ ।

क्र.स.

लववरण

इकाई

१.

ढु ंङ्गा,लगट्टी, वािुवा, स्िेट, माटो, ग्राभेि र

प्रलत घन दफट

२.

रोडा घाटगद्यी एंव लबक्री
माटो घाटगदि एवं लबक्री

प्रलत घन दफट

संकिन शुल्क
मु.अ.कर वाहेक
?= ९

?=

२।५०

७. बोिपत्र दातािे BOQ मा आफु िे कबुि गरे को रकम अंक र अक्षरमा के रमेट नगररकन स्पष्टसँग िेख्नु पनेछ । अंक र अक्षर
फरक परे मा अक्षरमा िेलिएकोिाई मान्यता ददईनेछ ।
८. यस नगरपालिकािाई रकम बुझाउँ नु पने बाँकी बक्यौता भएका फमयहरुको त्यस्तो बाँकी रकम नबुझाएसम्म लनजको बोिपत्र
स्वीकृ त गररने छै न।
९. कु ि कवोि अंकिाइ तीन दकस्ता कायम गररनेछ । पलहिो दकस्ता वापत कु ि कबोि अंकको ४० प्रलतशतिे हुने रकम
सम्झौता हुनु अगावै बुझाउनु पने छ र बाँकी ६० प्रलतशत रकम मंसीर मसान्त र अलन्तम दकस्ता रकम चैत्र लभत्र दालििा
गनुयपनेछ । उपरोक्त बमोलजम तोदकएको समयावलि लभत्र ठे क्का दकस्ता रकम दालििा नगरे मा यस कायायियको पक्षमा जारी
भई प्राप्त बैक जमानीबाट ठे क्का दकस्ता असुि गररनेछ । ठे क्का कवोि गरे को रकममा लनयमानुसार िाग्ने मु.अ.कर वापतको
रकम बरावरको १३ मलहना अवलि भएको काययसम्पादन जमानत समेत सम्झौताका बित पेश गनुयपनेछ । ठे केदारिे
लनयमानुसारको मु.अ.कर तोदकएको समयावलि लभत्र दािीिा नगरे मा उक्त जमानतबाट असुि गरी सम्बलन्ित राजस्व
िातामा दालििा गररनेछ । साथै ठे केदारिे कबोि गरे को अंकभन्दा कम रकम संकिन भई ठे क्का रकम भन्दा कम मु.अ.कर
दािीिा भएमा नपुग रकम स्वीकृ त बोिपत्रदातािे दािीिा गरी सो को जानकारी कायायियिाई गराउनुपनेछ । अन्यथा
यस कायायियको पक्षमा जारी बैक जमानतबाट असुि गरी मु.अ.कर रकम दािीिा गररनेछ ।
१०. ठे क्का कबोि गने ठे केदारिे नमोबुद्ध नगरपालिकािे तोके को कर संकिन गदाय प्रयोग गने संकिन तथा लबदक्र तफय को रलसदहरु
ठे केदारिे आफ्नो तफय बाट छपाई उक्त रलसदहरु यस कायायिबाट प्रमाणीत गराई प्रयोग गनुयपनेछ । प्रमाणीत नगरे को
रलसदबाट कर संकिन गरे को पाईएमा लनयमानुसार कारवाही गररनेछ ।
११. ठे क्का कबोि अंकको थप मूल्य अलभबृलद्ध कर राजस्व ठे क्का लिने फमयिे सम्बलन्ित आन्तररक राजस्व कायायियमा मालसकरुपमा
बुझाई सोको प्रमाण मालसक रुपमा कायायियमा पेश गनुप
य नेछ ।
१२. प्रथम दकस्ता बुझाए पछी हुन आउने बाँकी रकमको हकमा २०७७ साउन मसान्त सम्म म्याद भएको नेपाि राि बैंकबाट
मान्यता प्राप्त 'क' वगयको वालणज्य बैंकको कायय सम्पादन ग्यारे ण्टी (परफरमेन्स वण्ड ) पेश गनुय पने छ ।
१३. न्यूनतम ठे क्का रकम अनुमान/लनिायरण गदाय नगर क्षेत्रलभत्र हाि दताय प्रकृ यामा रहेका िानी तथा उद्योगहरुको संभालवत
कारोबारहरुिाई समावेश गररएको छ । स्वीकृ त िागत अनुमानमा उल्िेलित क्षेत्रको अिवा नयाँ क्षेत्र (िोिा/नदी)
पलहचान भई आएमा र नेपाि सरकारको लनणयय बमोलजम नेपाि सरकार/दातृलनकायद्धारा सञ्चािन हुने लवकास

आयोजनाहरुको िालग प्रयोग हुने लनमायण जन्य सामाग्रीको लवदक्रको हकमा सम्बन्िीत आयोजना (स्वीकृ त IEE को पररलि
लभत्र रलह) िे प्रयोग गरे का पररमाणको आिारमा नगरपालिकािे छु टै रुपमा ठे क्का वन्दोवस्त गनेछ ।
१४. ठे क्का अवलिभर ठे केदारिे ठे क्का तोड्न पाउने छै न।लबचैमा ठे केदारिे ठे क्का तोडेमा लनजबाट असुि हुन बाँकी रकममा १०
प्रलतशत व्याज जोडी असुि उपर गररनेछ ।यसरी ठे क्का तोलड बाँकी अवलिका िालग ठे क्का वा अन्य व्यवस्था गदाय लनजिे
कबोि गरे को भन्दा कम रकम उठ्न गएमा सो कम रकम पलन पूवय ठे केदारबाट सरकारी बाँकी सरह असुिउपर गररनेछ ।
१५. सेवा शुल्क कर उठाउने सम्पुणय दालयत्व ठे केदारको हुनेछ।त्यस सम्वन्िमा कायायियिे कु नै लजम्मेवारी वहन गने छै न, साथै
प्रचलित कानुन बमोलजम लतनुयपने सम्पुणय करहरु ठे केदार स्वयंिे बुझाउनुपनेछ।
१६. पररमाणका आिारमा ठे क्का सम्झौता हुने भएकोिे बन्द आदी का कारणिे के लह ददन काम सुचारु नभएको अवस्थामा कु नै
पलन दकलसमको क्षलतपूर्तय दालव गनय पाइने छै न।कु नै दकलसमको पररलस्थलत देिाई ठे क्का रकम छु ट/लमनाहा सम्बन्िी कु नै माग
कायायियिाई स्वीकार हुने छै न।
१७. म्याद नाघी वा ररत नपुगी प्राप्त भएको बोिपत्र उपर कु नै कारवाही हुने छै न ।
१८. यस सूचनामा उल्िेि भएका कु रा यसै अनुसार र नभएको कु राको हकमा प्रचलित कानुन बमोलजम हुने छ ।
१९. लवर्ेश अवस्थामा सूचनामा उल्िेलित शतय र समय हेरफे र गनय र बोिपत्र स्वीकृ त गने वा नगने सम्पुणय अलिकार यस
नगरपालिकामा लनलहत रहनेछ ।
२०. ढु ंगा, लगट्टी, बािुवा, रोडा आदीको संकिन, उत्िनन् तथा लबदक्रका सम्बन्िमा प्रादेलशक अनुगमन सलमलत, लजल्िा अनुगमन
तथा समन्वय सलमलत, स्थानीय अनुगमन सलमलत र नमोबुद्ध नगरपालिकािे ददएका सुझाव तथा लनदेशनहरु ठे क्का लिने
पक्षिे पूणरु
य पमा पािना गनुप
य नेछ ।
२१. प्रदेश सरकार/उद्योग पययटन वन तथा वातावरण मन्त्रािय प्रदेश नं . ३ बाट जारी गररएको नदीजन्य पदाथय (संकिन र
उपयोग) काययलविी २०७५ मा भएको व्यवस्थािाई पूणरु
य पमा पािना गनुयपनेछ ।
२२. आ.व. ०७६/०७७ का िालग कर संकिन शुरु लमलत सम्झौतामा उल्िेलित भए अनुसार हुनेछ ।
२३. यस सम्बन्िमा थप जानकारी नमोबुद्ध नगरपालिकाको कायायिय, भकु ण्डेबेशी, काभ्रेपिाञ्चोक बाट प्राप्त गनय सदकने छ ।

