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आन्तरिक आय ठेक् का आव्हानको सूचना 
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन ्तर्ा विक्रीको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना 

प्रर्म पटक प्रकाशित शमततिः-2079।05।08 

स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन 2074, को दफा 64(च) र यस अर्जुनधारा नगरपालिकाको आर्थकु ऐन, 
आन्तररक आय संकिन (ठेक् का बन्दोबस्त) कायवुिर्ध, 2075, ढज ङ्गा र्गटी बािजिा उत्खनन ् बबक्री तथा 
व्यिस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 तथा अर्जनुधारा नगरकायपुालिकाको लमनत 2079/04/31 को ननर्ुय 
अनजसार व्यिस्था भए बमोजर्म तपलसिमा उल्िेखखत नदीहरुको स्िीकृत घाटहरुमा ननधाुररत मापदण्ड 
बमोजर्म नदीर्न्य पदाथु उत्खनन ्गरी अर्जुनधारा नगररपालिकािे तोकेको दरमा विक्री गने गरी ठेक्का 
बन्दोबस्त गनजपुने भएकोिे इच्छज क व्यजक्त, फम ुिा कम्पनीहरुिे फमकुो नविकरर् भएको प्रमार्पत्र, मूल्य 
अलभिदृ्र्धकर दताु प्रमार्पत्र, आ.ि.077/078 को कर चजक्ता प्रमार्पत्र र नेपािी नागररकताको प्रमार्पत्रको 
प्रमाखर्त प्रनतलिवपहरु संिग्न गरी तपसीि बमोजर्मका सतहुरुका अर्धनमा रहह बोिपत्र प्रकृयामा सहभागी 
हजन सम्बजन्धत सबैको र्ानकारीको िार्ग यो सूचना प्रकाशन गररएकोछ ।  
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ितथहरिः- 
१. फमकुो हकमा निीकरर् भएको दता ुप्रमार्पत्र, मूल्य अलभिदृ्र्ध कर दता ुप्रमार्पत्र, आ.ि.077/078 को करचजक्ता प्रमार्पत्रको 

प्रमाखर्त प्रनतलिवप र व्यजक्तको हकमा नेपािी नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रमाखर्त प्रनतलिवप, बोिपत्र फाराम दस्तजर िापत यस 
कायाुियमा नगदै नतरेको िा एन.आई.लस.एलसया बैंक शाखा कायािुय, शननश् चरे मा रहेको यस कायाुियको रार्स्ि खाता 
नं.009205051125801२  मा नगद र्म्मा गरेको नगद भौचर साथ लमनत 2079/06/07 गते हदनको 12 बर्े लभत्र विद्यजतीय 
माध्यमबाट खररद तथा दाखखिा गन ुसककनेछ । विद्यजतीय माध्यबाट बोिपत्र पेश गनुे  ेबोिपत्रदातािे सािरु्ननक खररद अनजगमन 
कायाुियको www.bolpatra.gov.np/egp बाट बोिपत्र सम्बन्धी कागर्ातहरु डाउनिोड तथा अपिोड गन ुसक्ने व्यिस्था गररएको छ 
। तोककएको बोिपत्र दस्तजर यस कायाुियको मार्थ उल्िेखखत खाता नं. मा र्म्मा गरेको भौचरिाई बोिपत्र सम्बन्धी कागर्ात 
साथ संिग्न गनजपुनेछ । बोिपत्र पेश गने अजन्तम हदन सािरु्ननक बबदा पन ुगएमा सोको िगत्तै पनछको कायाुिय खजल्न े हदन 
उल्िेखखत काय ुहजनछे ।  

२. बोिपत्र सम्बन्धी फाराम भदाु कबोि रकम अक्षर र अंकमा स्पष्ट उल्िेख गनजपुनेछ । अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरिाई 
मान्यता हदइनेछ । आफूिे कबोि गरेको अंकको 5% प्रनतशतको दरिे हजने आउने धरौटी रकम यस कायाुियको एन.आई.लस.एलसया 
मा रहेको धरौटी खाता नं. 0092050511258018 र्म्मा गरर सोको सक् कि बैंक भौचर िा नेपाि राष्र बैंकबाट ईर्ार्त प्राप्त 
िाखर्ज्य बैंकबाट यस कायाुियको नाममा बोिपत्र नं. र नाम उल्िेख गरर 120 हदनको म्याद सहहत र्ारी गररएको बबड बण्ड साथ 
पेश गनजपुनेछ।  

३. खररद गरेको बोिपत्र फारामहरुमा उल्िेख भएका सबै वििरर्हरु भरर विद्यजतीय प्रनत दताु गनज ुपनेछ ।  

४. एक फम ुिा संस्थाको नाममा खररद गररएको बोिपत्र अको फम ुिा संस्थाको नामबाट दाखखिा गन ुपाइने छैन । रीतपूिकु पन ु
आएका बोिपत्र सम्बजन्ध कागर्ातहरु लमनत 2079/06/07 गते हदनको 1:00 बर्े देखख विलभन्न कायािुयका प्रनतननर्ध, ननमारु् 
व्यिसायी िा ननर्को प्रनतननर्धहरुको रोहिरमा यस कायाुियमा खोलिनेछ । साथ ैबोिपत्रदाता िा ननर्को प्रनतननर्ध बोिपत्र खोल्न े
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समयमा उपजस्थत नभएमा बोिपत्र खोल्न बाधा पनेछैन । उक्त हदन बबदा परेमा सो काय ुबबदाको िगत्त ैपनछ कायाुिय खजिेको 
हदनमा गररनेछ ।  

५. वप्र-बबड बैठक लमनत 2079/05/22 गते हदनको १:00 बर्े अर्जनुधारा नगरपालिकाको कायाुियमा हजनेछ । ईच्छज क बोिपत्रदाताहरुिे 
उक्त बैठकमा भाग लिई यस सम्बन्धमा विस्ततृ र्ानकारी हालसि गन ुसक्नज हजनेछ । उक्त हदन बबदा परेमा उक्त बैठक सोको 
भोलिपल्ट सोही समयमा हजनछे ।  

६. बोिपत्र सम्बजन्ध विस्ततृ र्ानकारी बोिपत्र सम्बन्धी फाराममा उल्िेख गररएको हजाँदा सोही पजजस्तकाबाट अिगत गन ु िा यस 
कायाुियमा सम्पकु राख् न सककनेछ । म्याद नाघी, ररत नपजगी िा शतसुहहत पेश हजन ेआएमा बोिपत्र स्िीकार गन ुयस कायाुिय 
बाध्य हजनेछैन । बोिपत्र स्िीकृत गने िा नगने सम्बन्धी सम्पूर् ुअर्धकार यस कायाुियमा सजरक्षक्षत रहेनछ ।  

७. बोिपत्र स्िीकृत पश् चात कबोि अंकको 50 प्रनतशतिे हजने रकम सम्झौताको समयमा र दोश्रो ककस्ताबापत 30 प्रनतशत र तेस्रो 
ककस्ता िापत 20 प्रनतशतिे हजने रकम बराबरको नेपाि राष्र बैंकबाट ईर्ार्त प्राप्त िाखर्ज्य बैंकबाट यस कायाुियको नाममा 
2080 आषाढ मसान्तसम्म म्याद सलमत र्ारी गररएको बैंक ग्यारेन्टी (परफरमेन्स बन्ड) समेत पेश गरी पट्टा उठाउनजपनेछ ।  

८. बोिपत्र कबोि गन ेव्यजक्त िा फमिु ेआफूि ेकबोि गरेको अंक, सेिा शजल्क िापत हजन आउने र्म्मा रकमको ननयमानजसार थप 
13 प्रनतशत मज.अ. कर िापतको रकम समेत अर्ग्रम यस कायािुयमा बजझाउनजपनेछ । ननयमानजसार नेपाि सरकारिाई आयकर तथा 
अन्य कर बोिपत्रदातािे छज टै बजझाउनज पनेछ ।  

९. ठेक् का कबोि रकम एकमजष्ट बजझाएमा कबोि अंकको 10 प्रनतशत छज ट हदइनेछ ।  

१०. हेभी मेलसनरी स्काभेटर, िोडर प्रयोग गन ुपाइने छैन हात ेउपकरर् मात्र प्रयोग गरी उत्खनन ्गनजपुनेछ ।   

११. नदीर्न्य पदाथ ुढजिानी गन ुसडकहरुमा खाल्डा खजल्डी पजन,ु सामान्य ममतु सजधार गन ेर कच्ची सडकको धजिो ननयन्त्रर्का िार्ग 
समय समयमा पानीि ेसडक लभर्ाउने काय ुसम्बजन्धत ठेकेदारिे गने पनेछ । सो िापत खच ुदािी गन ुपाइने छैन ।  

१२. रोडा, ढज ङ्गा, बािजिा, ग्राभेि तथा र्गट्टी संकिन तथा ननकासी सम्बन्धमा नेपाि सरकारबाट स्िीकृत ननयमन सम्बन्धी प्रनतिेदन 
पािना गनज ुपनेछ । अनजगमन गदाु कानून र मापदण्ड बमोजर्म काय ुगरेको नपाइएमा तत्काि कानून बमोजर्म कारिाही गररनेछ 
। यसरी उत्खनन गरेको पररमार्का िागत प्रत्येक 15/15 हदनमा यस नगरपालिकािाई उपिब्ध गराउनज पनेछ । 

१३. ठेक् का अिर्धभर ठेकेदारिे ठेक् का तोड्न पाउने छैन । बबचैमा ठेकेदारिे ठेक् का तोडेमा ननर्बाट असजि हजन बााँकी रकममा 10 
प्रनतशत व्यार् र्ोडी असजि उपर गररनेछ । यसरी ठेक् का तोडडन गई बााँकी अिधीको िार्ग ठेक् का िा अन्य व्यिस्था गदाु ननर्ि े
कबोि गरे भन्दा कम रकम उठन गएमा सो कम रकम पनन पूि ुठेकेदारबाट सरकारी बााँकी सरह असजि उपर गररनेछ ।  

१४. स्िीकृत IEE प्रनतिेदन अनजसार तोककएको स्थानबाट तोककएको पररमार्मा ननमाुर् सामाग्री उत्खनन, संकिन, घाटगद्धी विक्री 
वितरर् गनजपुनेछ । सो तोककएको पररमार् तथा नाका भन्दा बाहहर गई ननमाुर् सामाग्री ननकाल्न पाइनेछैन ।   

१५. तोककएको म्यादलभत्र पट्टा उठाउन नआएमा राखखएको धरौटी रकम र्फत गरी ननयमानजसार बोिपत्र बन्दोबस्त गररनेछ । यस 
गाउाँपालिका िा नगरपालिकाका नदी तथा नदीहरुको उत्खनन ्के्षत्र र उत्खनन ्पररमार्का सन्दभमुा स्थानीय सरकार संचािन ऐन, 
2074 सम्बजन्धत स्थानीय तहबाट र्ारी भएका कानून, प्रदेश कानून तथा अन्य प्रचलित कानून िा मापदण्ड बमोजर्म हजनछे । 
साथै यस कायाुियबाट गररएको बातािरर्ीय अध्ययन प्रनतिेदन यस बोिपत्र सम्झौताको अलभन्न अङ्ग मानननेछ ।  

(नोटः विस्ततृ र्ानकारीका िार्ग यस कायाुिको website: www.arjundharamun.gov.np मा समेत हेन ुसककनेछ।) 
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