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बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
प्रथम पटक प्रकाशित शमशत २०७८।०८।२२
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भए बमोशिम शमक्लािङु गाउँपाशलका, मोरङ सँग बसेको
पाशलका स्तररय संयक्त
ु बैठकबाट भएको शनर्णयानसु ार आ.व. २०७८।०७९ का लाशग स्वीकृ त IEE प्रशतवेदनमा शनर्ाणरर् भए
बमोशिम तपशिलमा उशललशित नदीहरुको स्वीकृ त घाटहरुबाट शनर्ाणररत मापदण्ड बमोशिम नदीिन्य पदाथण उत्िनन् गरी
चल
ु ाचल
ु ी गाउँपाशलकाले तोके को दरमा शबशि गने गरी ठे क्का बन्दोवस्त गनणपु ने भएकोले ईच्छुक फमण वा कम्पनीहरुले
आवश्यक कागिात सशहत तपशसल बमोशिमका ितणहरुको अर्ीनमा रही E-BID माफण त बोलपत्र पेि गनण यो सचू ना
प्रकाशित गररएको व्यहोरा सम्बशन्र्त सबैलाई िानकारी गराइन्छ ।
क्र.स.ं बोलपत्र न.ं

बोलपत्रको नाम

उत्खनन्
परिमाण(घन.मम.)

न्यूनतम बोलपत्र
िकम (मु.अ.कि
समित)

बोलपत्र
दस्तुि

१

Mining of Riverbed Material of
Nunsari River

43,000

98,98031

3,000

9/Chulachuli
078/79(2nd
Notice)

ितणहरुुः
१. बोलपत्र िररद गनण इच्छुक बोलपत्र दाताले माशथ उललेशित भए अनसु ारको बोलपत्र दस्तरु NMB Bank िािा
कायाणलय चल
ु ाचल
ु ीमा यस कायाणलयको आन्तररक रािस्व िाता नं. 1030060744200030 मा िम्मा गनणपु नेछ ।
२. शवद्यतु ीय बोलपत्र (E-BID) सावणिशनक िररद अनगु मन कायाणलयको वेवसाइट http://www.bolpatra.gov.np
मा भएको प्रावर्ान बमोशिम बोलपत्र िररद गने अशन्तम शमशतको भोशलपलट अपराह्न १२ :०० बिे सम्ममा बोलपत्र
फाराम दताण गनण सशकनेछ ।
३. शप्र शबड बैठक यो सचू ना प्रकािन भएको शमशतले १५औ शदन (२०७८/०९/०७) शदनको १.०० बिे यस
कायाणलयमा हुनेछ । इच्छुक बोलपत्रदाताले उक्त बैठकमा भाग शलइ यस सम्बन्र्ी शवस्तृत िानकारी हाशसल गनण
सक्नु हुनेछ । उक्त शदन शवदा परे मा सो को भोशलपलट बैठक बस्ने छ ।
४. माशथ उललेशित भए अनसु ार पेि भई अशर्कतम अक
ं कबोल भएको बोलपत्र स्वीकृ त भएपश्चात सम्झौता गनणु
अगावै सम्बशन्र्त बोलपत्रदाताले कबोल गरे को अक
ं मा शनयमानसु ार लाग्ने म.ू अ. कर सशहतको रकम नेपाल
सरकारलाई बझु ाएको सक्कल भौचर यस कायाणलयमा िम्मा गनणु पनेछ ।
५. समयशभत्र पेि भएको बोलपत्र दाशिला गने अशन्तम शमशत (२०७८/०९/२३ गते) का शदन शदनको १ :०० बिेपशछ
बोलपत्रदाता वा शनिको प्रशतशनशर्को रोहबरमा िोशलनेछ । सो समयमा बोलपत्र वा शनिहरुको प्रशतशनशर् उपशस्थत
नभएमा पशन बोलपत्र िोलन बार्ा पने छै न ।
६. बोलपत्र फाराम िसको नाममा िररद गररएको हो सोशह बाट E-Bidding माफण त पेि गनणपु नेछ ।
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७. बोलपत्र फाराममा उललेशित कबोल अक
ु ाचल
ु ी शस्थत
ं को ५% र्रौटी रकम यस कायाणलयको NMB Bank चल
िाता न.ं 103006074 4200037 को र्रौटी िातामा नगदै िम्मा गरे को बैंक भौचरको सक्कल प्रशत वा नेपाल
राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त बाशर्ज्य बैंकले यस कायाणलयको नाममा िारी गरको बोलपत्र दाशिला गने अशन्तम
शमशतबाट १२० शदन म्याद भएको Bid Bond को सक्कलै प्रशत पेि गनणपु नेछ । र्रौटी िम्मा गरे को भौचरको पछाडी
र्रौटी िम्मा गने ब्यशक्त/फमणको नाम स्पष्ट उललेि गनणपु नेछ ।
८. बोलपत्र फाराम भदाण आफुले कबोल गरे को रकम अक
ं र अक्षर दवु मै ा प्रष्ट हुने गरी उललेि गनणपु नेछ । अक
ं र
अक्षरमा लेशिएको रकम फरक पनण गएमा अक्षरमा लेशिएकोलाई मान्यता शदइनेछ । के रमेट गरे को वा शटपेक्स
लगाएमा बोलपत्र दाताले शटपेक्स लगाएको ठाउँमा दस्तित गरे को हुनपु नेछ ।
९. बोलपत्र स्वीकृ त भएपशछ सचू ना पाएको वा पशत्रकामा सचू ना प्रकािन भएको शमशतले सात (७) शदन शभत्र सम्झौता
गनण यस कायाणलयमा आउनपु नेछ । मानशसक कारर् बाहेक सो अवशर्शभत्र सम्झौता गरी ठे क्का सम्झौता नगरे मा
शनिको र्रौटी रकम िफत गरी त्यसपशछको िमानसु ार ररतपवू क
ण को बोलपत्रदातालाई शनयमानसु ार ठे क्का सम्झौता
गनण सचू ना शदन सशकनेछ ।
१०. ठे क्काको स्वीकृ त रकम एकमष्ठु बझु ाएमा स्वीकृ त अक
ं मा बढीमा १० प्रशतित सम्म छुट शदन सशकनेछ । बराबर
अक
ं कबोल भई शकस्ताबन्दी र एकमष्ठु रकम बझु ाउने ठे क्काको सम्बन्र्मा शनर्णय गनणपु रे को अवस्थामा एकमष्ठु रकम
बझु ाउनेलाई प्राथशमकता शदने गरी चल
ु ाचल
ु ी गाउँपाशलकाले शनर्णय गनेछ । छुट रकम शलने प्रयोिनका लाशग
गाउँपाशलकाले सम्झौता गनणअ
ु शघ कबोल गरे को एकमष्ठु रकम र सो मा लाग्ने म.ु अ.कर बझु ाएको हुनपु नेछ ।
११. शकस्तावन्दी रुपमा रकम बझु ाउनेको हकमा ठे केदारले आफूले कवल
ु गरे को कुल रकम मु अ कर सशहत ३ शतन
शकस्तामा रकम बझु ाउनु पनेछ । पशहलो शकस्ता रकम सम्झोता गनणु अगावै बझु ाउनु पनेछ । देश्रो शकस्ता रकम फागर्ु
शभत्र र तेश्रो शकस्ता रकम बैिाि शभत्र बझु ाइ सक्नु पनेछ । यसरी शकस्तावन्दीमा रकम बझु ाउँदा ठे केदारले ठे क्का
कबोल गरे को अक
ं बरारको िमानत वापत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त क वगणको वार्ीज्य बैंकबाट २०७९
असार मसान्तसम्म अवशर् भएको बैंक ग्यारे ण्टी पत्र सम्झौता पवू ण पेि गनणु पनेछ । शकस्तावन्दीमा बझु ाउँदा समेत
प्रत्येक शकस्ता वापतको मलू य अशभवृद्धी कर समेत बझु ाउनु पनेछ ।
१२. ठे क्का सञ्चालनको शिलशसलामा नेपाल सरकार वा स्थानीय तहलाई प्रचशलत ऐन शनयम अनसु ार बझु ाउनपु ने अन्य
कर, दस्तरु , िलु क आशद सबै ठे केदार स्वयमले सम्बशन्र्त कायाणलयमा बझु ाउनपु नेछ ।
१३. चल
ु ाचल
ु ी गाउँपाशलकालाई रकम बझु ाउनपु ने बाँकी बक्यौता भएका व्यशक्त वा फमणहरुले त्यस्तो बाँकी रकम
नबझु ाएसम्म यस बोलपत्र प्रशियामा सहभागी गराइनेछैन र शनिले बोलपत्र पेि गरे मा स्वीकृ त गररनेछैन ।
१४. ठे क्का सञ्चालन अवशर् सम्झौता भएको शमशतदेशि २०७९ िेठ मसान्तको हुनेछ । शनर्ाणररत पररमार् बराबरको
नदीिन्य पदाथण उत्िनन् भईसके मा अवशर् भन्दा अगावै उत्िनन् र सक
ं लन बन्द गररनेछ ।
१५. िोलाबाट शनकाशलएको नदीिन्य सामग्री शबशि मलु य करको ठे क्का सञ्चालन गदाण कुनै बार्ा अवरोर् आइपरे मा
ठे केदार स्वयम आफै ले शमलाई कर सक
ं लन गनणपु नेछ । यसमा गाउँपाशलकाले आवश्यक सहिीकरर् गनेछ ।
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१६. कुनै कारर्बस कर संकलन गनण बार्ा परे को कारर् देिाइ ठे कादारले कुनैपशन छुट वा शमनाह दावी गनण पाउने छै न र
त्यस्तो शमनाह छुट शदन कायणलय बाध्य हुने छै न ।
१७. नदीिन्य सामग्रीहरु शनकालदा शबशभन्न िोलाहरुमा स्वीकृ त IEE प्रशतवेदन अनसु ार तोशकएको पररमार् र नाकाशभत्र
मात्र शसशमत रही शनकालनु पनेछ ।
१८. नदीिन्य सामग्री उत्िनन् गने समय शबहान सयु ोदय देशि बेलक
ु ा सयु ाणस्तसम्म मात्र हुनेछ ।
१९. नदीिन्य सामग्रीको उत्िनन् को लाशग ह्याशभ मेशसनरी उपकरर् प्रयोग गने सम्बन्र्मा गाउँपाशलकाले तोशकशदएको
स्थान, संख्या र शबन्दमु ा मात्र प्रयोग गनण पाइनेछ ।
२०. ठे केदारले नदीिन्य सामग्री स्टक राख्नपु ने भएमा चल
ु ाचल
ु ी गाउँपाशलकाबाट इिाित शलइ िोलाको शकनारबाट
कशम्तमा ६०० शमटरको दरु ीमा राख्न सशकनेछ ।
२१. ठे क्का स्वीकृ त गने नगने सम्पर्ू ण अशर्कार चल
ु ाचल
ु ी गाउपाशलकालाई रहनेछ ।
२२. सतण राशि पेि गरे को, ररत नपगु क
े ो र म्याद नाशघ आएका बोलपत्रमाशथ कारबाही हुनेछैन ।
२३. अनगु मन गदाण काननू र मापदण्ड बमोशिम कायण गरे को नपाइमा तत्काल काननू बमोशिम कारबाही गररनेछ ।
२४. तोशकएको म्याद शभत्र पट्टा उठाउन नआएमा राशिएको र्रौटी िफत गरी शनयमानसु ार बोलपत्र बन्दोवस्त गररनेछ ।
यस गाउँपाशलका नदी तथा नदीहरुको उत्िनन क्षेत्र र उत्िनन् पररर्ामका सन्दभणमा स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन
२०७४ गाँउपाशलकाबाट िारी भएका काननू प्रदेि काननू तथा अन्य प्रचशलत काननू तथा मापदण्ड बमोशिम हुनेछ ।
साथै यस कायाणलयबाट िारी गररएको वातावर्ीय अध्ययन प्रशतवेदन यस बोलपत्र सम्झौताको अशभन्न अगं हुनेछ ।
२५. ठे क्का सम्बन्र्मा थप िानकारी आवश्य परे मा कायाणलय समयमा यस कायाणलयमा सम्पकण राख्न सशकनेछ ।
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