
गोलबजार नगरपाललका 

नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्‚  

गोलबजार‚ लिरहा  

प्रदशे नं.- २‚ नेपाल 

 

आलथयक बर्य ०७६/०७७ को नलदजन्र् पदाथयको उत्खनन ्गरी  

लबक्री लितरण तथा आन्तररक लनकािी गने कार्यको बोलपत्र िम्बन्धी िचूना 

(तेस्रो पटक प्रकालशत लिलत २०७६।०६।२७) 

 

स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन २०७४ को पररच्छेद ३ को घ(६) को व्र्िस्था र प्रारलम्िक िातािरणीर् परीक्षण (IEE) 

प्रलतिेदन अनिुार  घुलिय खोलाको हकिा गोबलजार नगरपाललका र लिचैर्ा नगरपाललकालाई तोकेको िन लनर्लेधत क्षेत्रदलेख दलक्षण 

र लिचैर्ा नगरपाललकाको दलक्षलण लििाना कल्र्ानपरु न.पा. लििा दलेख उत्तरी िागहरुिा तोकेको घाटहरुिाट लनधायररत िापदण्ड 

बिोलजि नलदजन्र् पदाथय लनकाली गोलबजार नगरपाललकाले तोकेको दरिा लिक्री गने गरी ठेक्का बन्दोिस्त गनुयपने िएकोले इच्छुक 

फिय िा कम्पनीहरुिाट लनम्नलललखत शतयको अलधनिा रलह आफ्नो फिय निीकरण िएको प्रिाणपत्र ि.ुअ.कर दताय प्रिाणपत्र/स्थार्ी 

लेखा दताय प्रिाणपत्र तथा आलथयक बर्य ०७४/०७५ को कर चुक्ताको प्रिालणत प्रलतलललपहरु, कारिाही िा कालोिचूीिा नपरेको 

स्िघोर्ण, अलततर्ारनािा (Letter of Attorney) िलहत ररतपिूयकको गोप्र् लशलिन्दी बोलपत्र आव्हान गररएको छ ।  

शर्तहरु : 

१. िोलपत्र फारि िचूना प्रथि पटक प्रकालशत िएको लिलतले ७ औ लदनको कार्ायलर् ििर् लित्र खररद गनय िलकने छ िने बोलपत्र 

पेश गने अिलध बोलपत्र खररद गने अलन्ति लिलतको िोली पल्ट लदनको १२ बजे रहने छ । दताय हुन आएको बोलपत्रहरु ८ औ 

लदनको २ िजे गोलबजार नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्िा खोललनेछ । िोलपत्र फारिहरु खररद, दताय र खोल्ने लदन िाियजलनक 

लिदा परेिा िोको िोलल पल्ट िोही ििर् लित्र खररद, दताय र खोल्ने कार्य गररनेछ । िोलपत्र खररद तथा पेश गनय िोलपत्रदाता 

फियको प्रोपाईटर स्िरं्ि उपलस्थत हुनपुनेछ । उक्त कार्यगनय आफै उपलस्थत हुन नस्कने िएिा अलधकाररक दस्तखत र फियको छाप 

िलहतको अलततर्ारनािा लदई प्रलतलनधी खटाउन िक्नेछ ।  

२. िोलपत्र फारि िाथ धरौटी िापत किलु अंकको ि.ुअ. कर िाहके ५ (पााँच) प्रलतशतले हुन आउने रकि र्ि कार्ायलर्का रा.िा. 

बैंक लिरहा शाखािा रहकेो धरौटी खाता नं.२१३०३०३०००३०२ िा रकि जम्िा गरेको िक्कल िौचर िा िचूना जारी िएको 

लिलतले कलम्तिा १२० लदन म्र्ाद िएको र्ि कार्ायलर्को नाििा जारी गरीएको नेपाल रा.िा.बैंक िाट िान्र्ता प्राप्त ' क' िगयको 

िालणज्र् बैंकको बोलपत्र जिानत (लबड बोण्ड) पेश गनुयपनेछ ।  

३. खररद गरेको िोलपत्र फारिहरुिा उल्लेख िएका िबै लििरणहरु िरी िोलपत्रदाताले प्रत्र्ेक पानािा िहीछाप गरेर लशलिन्दी 

गरी खािको िालहर पटी ठेक्काको नाि, ठेकेदारको नाि, ठेगाना , काि लििरण , ठेक्का लििरण, िम्पकय  नं. र गोलबजार नगर 

कार्यपाललकाको कार्ायलर् , गोलिजार िलन प्रष्ट िझुने गरी लेतनपुनेछ । िोलपत्र फारििा अकं र अक्षरिा केरिेट नगरी प्रष्ट्रिंग 

लेतनपुनेछ । अकं र अक्षर फरक परेिा अक्षरिा लेलखएकोलाई िान्र्ता लदईने छ । 

४. िोलपत्र लददााँ कुन ैप्रकारको शतय िान्र् हुने छैन । िाथै र्ि कार्ायलर्को छाप र कार्ायलर्को तफय िाट प्रिालणत निएको िोलपत्र 

फारिलाई िान्र्ता लदईने छैन ।  

५. र्ि नगरका नलद तथा नलदहरुका उत्खनन ्पररिाण िन्दियिा नलदजन्र् लनर्ायत ििाग्रीहरुको उपर्ोग िम्बन्धिा िएका अध्र्र्न 

प्रलतिेदन एंि नेपाल िरकारिाट जारी िएका लनदशेनहरु गोलबजार नगरपाललकाको ढुङ्गा, लगटी, बालिुा उत्खनन ् िंकलन 

िम्बन्धी प्रारलम्िक िातािरलणर् पररक्षण प्रलतिेदन र्ि ठेक्काका िम्झौताको अलिन्न अगं रहनेछ ।  

६. ठेक्का अिलध िम्झोता लिलतदलेख २०७७ जेष्ठ ििान्त िम्ि रहनेछ ।  

७. ठेक्का िालर्यक िएकोले ठेक्का स्िीकृत िएको फियको किोल अकं (स्िीकृत) रकि अलग्रि रुपिा बझुाए िापत कार्ायलबाट 

किोल अकंको दश प्रलतशत छुट लदईनेछ । लकस्तािा छुट लदईनछैेन ।  ३ (लतन) लकस्तािा कुल किोल रकि र्ि कार्ायलर्िा 



दालखला गनुयपनेछ । स्िीकृत रकि ििोलजिको प्रथि लकस्ता िझुाई िम्झौता गनुयपनेछ र िााँकी अिधीको लागी दोस्रो र तेस्रो 

लकस्ताको रकि िापत र्ि कार्ायलर्को नाििा २०७७ िाल िाउन ििान्त िम्िको बैंक ग्र्ारेन्टी (पफय िेन्ि िोण्ड) ििेत पेश गरी 

पट्टा उठाउनपुनेछ । दोस्रो र तेस्रो लकस्ता २०७६ चैत्र ििान्त लित्र िझुाईिक्नपुने छ । 

८. ठेक्का अिलधको प्रचललत कानुन अनिुार बझुाउनपुने आर्कर लगार्तको अन्र् करहरु ठेकेदार स्िंर्ले व्र्होनुय पनेछ र ठेक्का 

रकििाट घटाउन पाईने छैन । 

९. कारोिार गदाय िालश्रिको प्रर्ोग गने र िातािरणिा प्रलतकुल अिर पने प्रलिलध अपनाउन पाईने छैन ।  

१०. िोलपत्र स्िीकृत गने आशर्को िचूना प्राप्त गरी लनधायररत ििर् लित्र कार्ायलर्िंग िम्झौता गररिक्नपुनेछ । तोलकएको ििर् 

लित्र िम्झौता गनय नआएिा बोलपत्रदाताले राखेको धरौटी जफत गरी लनर्िानिुार प्रलकर्ा अगाडी बढाईनेछ ।  

११. ठेकेदारले उठाउने कर र्ि नगरपाललकाबाट तोकेको दररेटिा रकि उठाउन ुपनेछ । रालष्ट्रर् राजिागय र िहार्क राजिागयहरुिा 

ढाट राखी कर उठाउन पाईने छैन ।  

१२. ढंुगा, लगट्टी, ग्रािेल र बालिुा उत्खनन ्पलु, कल्र्िट, कजिे, िड़क, िाटो तथा िाियजलनक लनिायण स्थलको दार्ााँ िार्ााँ ५०० 

लिटर लित्र िन क्षेत्र र कुनै पलन व्र्ालक्तको घर, जग्गा, कुलो, बााँध, िाियजलनक स्थल आलदबाट लनकाल्न पाईने छैन ्।  

१३. म्र्ाद नाघी िा ररत नपगुी प्राप्त िएको िोलपत्र उपर कुनै कारिाही हुने छैन ।  

१४. ठेकेदारले िन्द हड्ताल र ििर् अिािको कारण दखेाई छुट तथा लिनहा दाबी गरेिा कार्ायलर्ले छुट लदने छैन ।  

१५. नेपाल िरकार, प्रदशे िरकार र र्ि कार्ायलर्ले ििर् ििर्िा लदएको लनदशेन पालना गनुय ठेकेदारको कतयव्र् हुने छ ।  

१६. कुनै कारण जनाई िा नजानाई िोलपत्र स्िीकृत गने िा नगने अलधकार र्ि कार्ायलर्िा िरुलक्षत रहने छ लबशेर् अिस्थािा 

िचूनािा उल्लेलखत शतय र ििर् हरेफेर गनय िलकने छ ।  

१७. र्ि िचूनािा उल्लेख िएको कुराहरु र्िै अनिुार र निएको कुराको हकिा प्रचललत काननु बिोलजि हुनेछ। 

१८. िचूना िम्बलधत लिस्ततृ लििरण र्ि कार्ायलर्को िचूना पाटी तथा कार्ायलर्को िेबिाईट www.golbazarmun.gov.np 

िा ििेत हनेय िलकने छ । र्ि िम्िन्धिा अन्र् कुरा बझु्न ुपरेिा र्ि कार्ायलर्िा कार्ायलर्को ििर् लित्र िम्पकय  रातन िलकने छ।  

आ.ि. ०७६।०७७ को नदीनाला ठेक्काको न्र्नतूि रकि लििरण 

ठेक्का न.ं ठेक्काको वििरण उत्खनन ्स्थान 
उत्खनन ्

िस्रु् 

कुल उत्खनन ्पररमाण 

(घ.वम.) 

आ.ि. २०७६।०७७ को लावि 

न्युनर्म अंक ठेक्का रकम 

(मु.अ. कर बाहेक) 

बोलपत्र फारम 

दस्रु्र 

०२।०७५।७६ 

नलदजन्र् पदाथय (ढंुगा‚ 

लगट्टी‚ बालुिा आलद) 

उत्खनन ्िंकलन तथा 

लबक्री लितरण 

घलुिय खोला  

गोलबजार न.पा. र 

लिचैर्ा न.पा. को 

लििाना िम्ि 

ढंुगा‚ 

लगट्टी‚ 

ग्रािले र 

बालुिा 
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