
मममथला नगरपामलका 

नगरकाययपामलकाको कायायलय 
ढल्केबर, धनुषा 

प्रदशे नं. २, नेपाल 

आर्थथक वषय २०७८/०७९ को नदीजन्य पदाथयको मवक्रीका लामग (e-bidding) बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना 

प्रथम पटक प्रकामशत मममतिः २०७८/०५/१८ 

मममथला नगरकाययपामलकाको मममत  २०७८/०४/१० को मनणयय बमोमजम , स्थानीय सरकार संचालन ऐन , २०७४ को 

दफा ११ को उपदफा २को घ (६) प्रदेश नं.२ को आर्थथक ऐन , २०७८ को दफा ७  र नेपाल  सरकार ममन्त्रपररषद्को 

बैठकबाट मममत २०७७ /०४/०५ मा स्वीकृत ढंुगा , मगट्टी, वालुवा उत्खनन् , मबक्री तथा व्यवस्थापन सम्बमन्ध मापदण्ड 

२०७७, अनुसार यस मममथला  नगरपामलकाले तोकेका नदीहरुको स्वीकृत घाटहरुबाट मनधायररत मापदण्ड बमोमजम 

नददजन्य पदाथय उत्खनन् गरी  मममथला नगरपामलकाले तोकेको दरमा मबक्री गने गरी ठेक्का बन्दोबस्त गनुयपने भएकोले 

ईच्छुक फमय वा कम्पनीहरुबाट मनम्न मलमखत शतयको अमधनमा रमह आफ्नो फमय नवीकरण भएको प्रमाणपत्र , मू.अ. कर 

दताय प्रमाणपत्र  र स्थायी लेखा दताय प्रमाणपत्र तथा आर्थथक बषय २०७६ /७७ को कर चुक्ताको प्रमामणत प्रमतमलमपहरू ,  

कारवाही वा कालोसूचीमा नपरेको स्वघोषणा , अमततयारनामा समहत तपमशल बमोमजमका शतयहरुको अमधनमा रही 

ररतपूवयकको मवधुतीय माध्यमबाट बोलपत्र प्रकृयामा सहभागी हुन सम्बमन्धत सबैको जानकारीको लामग यो सूचना 

प्रकाशन गररएको छ । 

शतयहरुिः 

१. बोलपत्र फारम सूचना प्रथम पटक प्रकामशत भएको मममतले ३०औ ददनको कायायलय समय मभत्र मवधुतीय माध्यमबाट 

बोलपत्र खररद गनय सदकनेछ र मवधुतीय माध्यमबाट बोलपत्र पेश गनय  बोलपत्रदाताले सावयजमनक खररद अनुगमन 

कायायलयको website: www.bolpatra.gov.np/egp बाट बोलपत्र सम्बमन्ध कागजातहरु डाउनलोड तथा अपलोड 

गनय सके्न व्यवस्था गररएको छ तथा  बोलपत्र पेश गने अवमध बोलपत्र खररद गने अमन्तम मममतको भोमलपल्ट ददनको १२∶ 

०० मभत्र रहनेछ । दताय हुन आएको बोलपत्रहरु ३१ औ ददनमा ददनको २ ∶०० बजे मममथला नगरपामलकाको कायायलयमा 

खोमलनेछ । बोलपत्र फारामहरु खररद , दताय र खोल्ने ददन साबयजमनक मवदा परेमा सोको भोमलपल्ट सोही समय मभत्र 

खररद, दताय र खोल्ने कायय गररनेछ र उक्त कायय गनय आफै उपमस्थत हुन नसके्न भएमा अमधकाररक दस्तखत र फमयको छाप 

समहतको अमततयारनामा ददई प्रमतमनमध खटाउन सदकनेछ । 

२. बोलपत्र फारम दस्तुर वापत यस कायायलयको  माच्छापुच्रे बैंक, ढल्केवर शाखामा रहकेो राजस्व खाता  नं 

११५००७९५८१०००८१ मा नगद रकम जम्मा गरेको भौचरको साथ धरौटी बापत कबोल अंकको मू .अ. कर बाहके 

५(पााँच) प्रमतशतले हुन आउने रकम यस कायायलयको  माच्छापुच्रे बैंक, ढल्केवर  शाखामा रहकेो धरौटी खाता नं . 

११५००७९५८१०००४१ मा रकम जम्मा गरेको सक्कल भौचर वा सूचना जारी भएको मममतले कमम्तमा १२० ददन 

म्याद भएको यस कायायलयको नाममा जारी गररएको नेपाल रास्र बैंक बाट मान्यता प्राप्त “क” वगयको वामणज्य बैंकको 

बोलपत्र जमानत (मबड बोन्ड) पेश गनुय पनेछ । 

३. खररद गरेको बोलपत्र फारामहरुमा उल्लेख भएका सबै मववरणहरु भरी बोलपत्र मवधुतीय माध्यमबाट पेश गनुयपनेछ  ।  

बोलपत्र फारममा अंक र अक्षरमा केरमेट नगरी प्रस्टसंग लेख्नु पने छ । अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेमखएको 

लाई मान्यता ददइनेछ । 

४. बोलपत्र दददा कुनै प्रकारको शतय मान्य हुने छैन साथै सबै भन्दा बढी ठेक्का रकम कबोल गने बोलपत्र स्वीकृत गररने छ । 

५. यस नगरका नदी तथा नदीहरुको उत्खनन् क्षेत्र र उत्खनन् पररमाण सन्दभयमा नदीजन्य मनयायत सामग्रीहरुको उपयोग 

सम्बन्धमा भएका अध्ययन प्रमतवेदन एवम् नेपाल सरकारबाट जारी भएका मनदेशनहरु तथा ढंुगा , मगट्टी तथा वालुवा  
उत्खनन्, मबक्री तथा व्यवस्थापन सम्बमन्ध मापदण्ड , २०७७ को साथै मममथला  नगरपामलकाको ढंुगा , मगट्टी, बालुवा 

उत्खनन् संकलन सम्बमन्ध प्रारमम्भक वातावरणीय परीक्षण प्रमतवेदन यस ठेक्का सम्झौताको अमभन्न अंग रहनेछ । 

http://www.bolptra.gov.np/egp


 

६. ठेक्का अवमध २०७९ जेठ मसान्तसम्म रहनेछ । उल्लेमखत न्युनतम ठेक्का रकम बार्थषक भएकोले ठेक्का स्वीकृत भएको फमयको 

कबोल अंकलाई बााँकी अवमधको ठेक्का रकम भएकोले २ दकस्तामा कुल कबोल रकम यस कायायलयमा दामखला गनुयपनेछ । 

७. स्वीकृत रकम बमोमजमको प्रथम दकस्ता बापत ६०% बुझाइ सम्झौता गनुय पनेछ र बााँकी अवमधको लामग दोस्रो दकस्ताको 

रकम वापत यस कायायलयको नाममा २०७९ साल साउन मसान्तसम्मको बैंक ग्यारेन्टी (पफय मेन्स बण्ड) समेत पेश गरी 

पट्टा उठाउनुपनेछ । दोस्रो दकस्ता २०७९ बैशाख मसान्त मभत्र बुझाइ सकु्नपनेछ साथै ठेकदारले कबोल गरेको सम्पूणय रकम 

एकमुष्ठ अमग्रम रुपमा बुझाएमा कबोल अंकको ५% रकम छुट ददइनेछ । 

८. ठेक्का अवमधको प्रचमलत कानुन अनुसार बुझाउनु पने आयकर लगायतको अन्य करहरु ठेकेदार स्वंयले व्यहोनुय पनेछ र ठेक्का 

रकमबाट घटाउन पाइनेछैन । 

९. कारोबार गदाय बालश्रमको प्रयोग गने र बातावरणमा प्रमतकूल असर पने प्रमबमध अपनाउन पाइने छैन । 

१०. बोलपत्र स्वीकृत गने आशयको सूचना प्राप्त गरी मनधायररत समय मभत्र कायायलयसंग सम्झौता गररसकु्नपनेछ । तोदकएको 

समय मभत्र सम्झौता गनय नआएमा बोलपत्रदाताले राखेको धरौटी जफत गरी मनयमानुसार कारवाही गररनेछ ।  

११. ठेकेरदारले उठाउने कर यस कायायलयले तोकेको संकलन केन्रमा नै उठाउनु पनेछ । रामिय राजमागय र सहायक 

राजमागयहरुमा ढाट राखी कर उठाउन पाईने छैन । 

१२.  ढंुगा, बालुवा, मगट्टी र ग्राभेल उत्खनन् गदाय पुल , कल्भटय, कजवे, सडक, बाटो तथा सावयजमनक मनमायण स्थलको दायााँ 

वायााँ ५०० ममटरमभत्र वन क्षेत्र नै व्यर कुमक्तको घर, जग्गा, कुलो, बााँध, सावयजमनक स्थल आददबाट मनकाल्न पाइनेछैन । 

१३.  म्याद नाघी वा रीत नपुगी प्राप्त भएको बोलपत्र उपर कुनै कारवाही हुने छैन । 

१४.  ठेकेदारले बन्द, हड्ताल र समय अभावको कारण देखाइ छुट तथा ममनाहा दाबी गरेमा कायायलयले छुट ददने छैन । 

१५.  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र यस कायायलयले समय समयमा ददएको मनदेशन पालन गनुय ठेकेदारको कतयब्य हुनेछ । 

१६. कुनै कारण जनाई वा नजनाई बोलपत्र स्वीकृत गने वा नगने अमधकार यस कायायलयमा सुरमक्षत रहनेछ । मबशेष 

अवस्थामा सूचनामा उलेमखत शतय र समय हरेफेर गनय सदकने छ । 

१७.  यस सूचनामा उल्लेख भएको कुरा यसै अनुसार र नभएको कुराको हकमा प्रचमलत कानुन बमोमजम हुनेछ । 

१८. सूचना सम्बन्धी मबस्तृत मववरण यस कायायलयको सूचनापाटी तथा कायायलयको वेवसाइट  www.mithilamun.gov.np मा 

समेत हनेय सदकने छ । यस सम्बन्धमा अन्य कुरा बुझ्नु परेमा यस कायायलयमा कायायलय समय मभत्र सम्पकय  राख्न सदकने छ ।  

यस ठेक्काको क्षेत्रामधकार मममथला नगरपामलकाको क्षेत्रामधकार मभत्र पने सवै नदीहरु रहनेछ  
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