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नदीजन्र् पदार्यको िंकलन त'र्ा उत्खनन ्शलु्क िंकलनका लालग बोलपत्र आव्हान िम्बन्धी िूचना 
तेस्रो पटक प्रकाशशत लमलतिः-२०७९/१०/३ 

ठेक्का नं. आर्-०१/२०७९–०८० 

र्ि गाउँपाललकाको िनुकोशी र ब्रह्मार्णी नदी ककनारको स्वीकृत स्र्ानहरुहरुबाट लनधायररत मापदण्ड बमोशजम नदीजन्र् पदार्य उत्खनन ् तर्ा 
िंकलनको शलु्क अिलु गने कार्य बोपपत्रको माध्र्मबाट बढाबढ गरी गनुयपने भएकोले ईच्छुक व्र्शि, फमय वा कम्पनीहरुले फमयको नवीकरण 
भएको प्रमाणपत्र, मलु्र् अलभवकृि कर दताय प्रमाणपत्र, आ.व. २०७८/०७९ को करचिुा प्रमाणपत्र वा िोको म्र्ाद र्पको प्रमाणपत्र र नेपाली 
नागररकताको प्रमाणपत्रहरुको प्रमाशणत प्रलतललपीहरु िंलग्न गरी बोलपत्र प्रकृर्ामा िहभागी हनु िम्बशन्धत िबैको जानकारीको लालग तेस्रो पटक र्ो 
िूचना प्रकाशन गररएको छ। 

 

शतयहरु 

बोलपत्र फारम दस्तरु बापत र्ि कार्ायलर्मा नगदै लतरेको वा NIC ASIAबैंक खालडचौर शाखा कार्ायलर्, लिन्धपुाल्चोकमा रहेको र्ि कार्ायलर्को 
खाता नं.194CA50003570007 मा नगद जम्मा गरेको नगद भौचर िार् लनवेदन पेश गरी र्ो िूचना प्रर्म पटक प्रकाशन भएको लमलतले आठौं ददन 
लभत्र बलेफी गाउँकार्यपाललकाको कार्ायलर्बाट बोलपत्र िम्बन्धी कागजातहरु प्राप्त गनय िक्ने व्र्वस्र्ा गररएको छ। 

बोलपत्र िम्बन्धी फारम भदाय कबोल रकम अंक र अक्षरमा स्पष्ट उल्लेख गनुयपनेछ । अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलार्य मान्र्ता ददर्यनेछ।आफूले 
कबोल गरेको अंकको ५ प्रलतशतको दरले हनु आउने धरौटी रकम र्ि कार्ायलर्को NIC ASIA बैंक खालडचौर शाखामा रहेको धरौटी खाता नं. 
J4CA000357052405 मा जम्मा गरी िोको िक्कल बैंक भौचर वा राष्ट्र बैंकबाट र्जाजत प्राप्त बैंकबाट र्ि कार्ायलर्को नाममा बोलपत्र नं. र नाम 
उल्लेख गरी १२० ददनको म्र्ाद िकहत जारी गररएको लबडबण्ड पेश गनुय पनेछ। 

खररद गरेको बोलपत्र फाराममा उल्लेख भएका िबै कववरणहरु बोलपत्रदाताले भनुय पनेछ । एक फमय वा िंस्र्ाको नाममा खररद गररएको फाराम 
अको फमय वा िंस्र्ाका नामबाट दाशखला गनय पार्ने छैन । रीतपूवयक पनय आएका बोलपत्र िम्बन्धी कागजातहरु पेश गने अशन्तम ददनको अपरान्ह 
१ बजे बोलपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलधहरुको रोहबरमा र्ि कार्ायलर्मा खोललनेछ । िारै् बोलपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलध बोलपत्र खोल्ने िमर्मा 
उपशस्र्त नभएमा बोलपत्र खोल्न बाधा पने छैन। उि ददन कवदा परेमा िो कार्य कवदाको लगतै्त पलछ कार्ायलर् खलेुको ददनमा गररनेछ। 

म्र्ाद नाघी, ररत नपगुी वा शतयिकहत पेश हनु आएका बोलपत्र स्वीकार गनय र्ि कार्ायलर् बाध्र् हनुेछैन। बोलपत्र स्वीकृत गने वा नगने िम्पूणय 
अलधकार र्ि कार्ायलर्मा िरुशक्षत रहनेछ ।  

बोलपत्र स्वीकृत भएमा िोको िूचना पाएको लमलतले १५ ददन लभत्र मू.अ.कर दताय प्रमाणपत्र िमेत ललई कबोल अंकको प्रर्म ककस्ता वापत ३३ 
प्रलतशतले हनुे रकम अलनवार्य बझुाउन ुपनेछ । बाँकी रकम दईु िमान ककस्तामा २०८० िालको जेस्ठ मिान्त लभत्र अलनवार्य रुपमा बझुाउन ु
पनेछ। ६० प्रलतशतले हनुे बझुाउन बाँकी ककस्तावापतको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ईजाजत प्राप्त भएको बैंकबाट र्ि कार्ायलर्को नाममा २०८० 
िाल श्रावण मिान्तिम्म म्र्ाद िकहत जारी गररएको बैंक ग्र्ारेन्टी (परफरमेन्ि बण्ड) िमेत पेश गरी िम्झौता गनुय पने र पटा ा उठाउन ुपनेछ। 
िारै् बोलपत्र कबोल गने व्र्शि वा फमयले आफूले कबोल गरेको अंकको रकम र भ्र्ाट िमेत र्ि कार्ायलर्मा बझुाउन ुपनेछ।लनर्मानिुार नेपाल 
िरकारलाई बझुाउन ुपने आर्कर तर्ा अन्र् कर बोलपत्रदाताले छुटैा  बझुाउन ुपनेछ । तोककएको म्र्ाद लभत्र पटा ा उठाउन नआएमा राशखएको धरौटी 
रकम जफत गरी लनर्मानिुार बोलपत्र बन्दोबस्त गररनेछ । र्ि गाउँपाललकाका नदी तर्ा नदीहरुको उत्खनन ्क्षेत्र र उत्खनन ्पररमाणका िन्दभयमा 
स्र्ानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४, प्रदेश कानून, र्ि गाउँपाललकाबाट जारी कानून तर्ा लनणयर्हरु र अन्र् प्रचललत कानून वा मापदण्ड बमोशजम 
हनुेछ । िारै् र्ि कार्ायलर्बाट गररएको प्रारशम्भक वातावरणीर् परीक्षणको प्रलतवेदन र्ि बोलपत्र िम्झौताको अलभन्न अंग मालननेछ ।  
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