
 चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिका         
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

चौतारा, लसन्धपुाल्चोक                                                                           

३ नं. प्रदेश, नपेाि 

आन्तररक आर् तर्य को शशिबन्दी बोिपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना 
प्रथम पटक प्रकाशशत लमलत २०७६÷०१÷२२ 

स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दर्ा ११ घ (१) घ(२) र घ(६) मा भएको व्र्वस्था, नगरपालिकाको आन्तररक आर् संकिन कार्यववधी २०७५, प्रारशम्भक वातावरणीर् 
परीक्षण (IEE) प्रलतवेदन, ३ नं. प्रदेश सरकारको प्रदेश आलथयक ऐन, २०७५ को दर्ा ८(१) र सो साँग सम्बशन्धत अनसूुची–५ (संशोलधत) र ३ नं. प्रदेश सरकारको नदीजन्र् पदाथय 
(संकिन र उपर्ोग) सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको कार्यववलधमा भएको ब्र्वस्था तथा चौतारा सााँगाचोकगढी नगर सभाबाट पाररत करका दरहरु र नगर कार्यपालिकाको लनणयर्ानसुार 
देहार्का शशर्यकहरुमा कर तथा शलु्क असिुी सम्बन्धी काम आ.व. २०७६÷७७ को िालग ठेक्काद्धारा गराउन र्ो सूचना प्रकाशशत गररएको छ । सूचना प्रकाशशत भएको लमलतिे 
तोवकएको म्र्ादलभत्र कानूनी प्रविर्ा पूरा गरेका इच्छुक र्मयहरुिे बोिपत्र खररद गरी देहार्को लमलत र समर् लभत्र शशिबन्दी बोिपत्र र्स कार्ायिर्मा पेश गनुयहनु अनरुोध छ 
।अन्र् थप जानकारीका िालग कार्ायिर् समर्लभत्र चौतारा सांगाचोकगढी नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा सम्पकय  राख्न सवकनेछ ।  
ठेक्का वववरण 

आर् ठेक्का 
नं. 

ठेक्काको वववरण 

आ.व. ०७६÷७७ को िालग लनधायरण ढंुङ्गा 
, लगटी, बािवुा, स्िेट, ग्राभेि र रोडा 

घाटगद्दि एवं वविी (स्वीकृत खानी के्षत्र 
बाहेक) संकिन तथा वविी पररमाण 

-घनवर्टमा) 

आ.व. ०७५÷७६ को िालग 
लनधायरण ढंुङ्गा , लगटी, बािवुा, स्िेट, 

ग्राभेि र रोडा घाटगद्दि एवं वविी 
(स्वीकृत खानी के्षत्र बाहेक) 
संकिन शलु्क रु ३ तथा वविी 
शलु्क रु ६ गरी जम्मा प्रलत 
घनवर्ट रु 

ढंुङ्गा, लगटी, बािवुा, स्िेट, ग्राभेि र रोडा 
घाटगद्दि एवं वविी (स्वीकृत खानी 
के्षत्र बाहेक) संकिन तथा वविी 
शलु्क वापत हनेु कुि न्रू्नतम अंङ्क 
(कर तथा भ्र्ाट बाहेक) 

बोिपत्र 
दस्तरु 

धरौटी 

१÷२०७६÷७७ इन्रावती नदीको वनदेउको ५९ वक.मी. देशख झ्याडी खोिा 
सम्मको के्षत्रमा ढंुङ्गा, लगटी, बािवुा, स्िेट, ग्राभेि र रोडा 
घाटगद्दि एवं वविी (स्वीकृत खानी के्षत्र बाहेक)   

१६,२२२,२२३।– 

 (एक करोड बैसठ्ठी िाख वाईस हजार दईु 
सर् तेईस घनवर्ट) 

 

( .– 

१४६,०००,००७।– 

 (रु चौध करोड साठी िाख सात 
मात्र) 

१०,०००।– 

-दस हजार) 
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 ५
 
प्रलत

शत
 

२÷२०७६÷७७ सनुकोशी नदीको सााँगाचोकको लसम्िे देखी बिेर्ी सम्मको 
के्षत्रमा ढंुङ्गा, लगटी, बािवुा, स्िेट, ग्राभेि र रोडा घाटगद्दि एवं 
वविी (स्वीकृत खानी के्षत्र बाहेक) 

५,३८८,८८९।– 

 (लत्रपन्न िाख अठासी हजार आठ सर् 
उनन्नब्वे घनवर्ट) 

  

( .– 

४८,५००,००१।– 

 (रु चार करोड पचासी िाख एक 
मात्र) 

५,०००।– 

-पााँच हजार) 

३÷२०७६÷७७ विेर्ी नदी तर्य को चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको 
बतासे शस्थत गणेश मशन्दर बािवुा देखी बिेर्ी बजारसम्मको 
के्षत्रमा ढंुङ्गा, लगटी, बािवुा, स्िेट, ग्राभेि र रोडा घाटगद्दि एवं 
वविी (स्वीकृत खानी के्षत्र बाहेक)   

३११,११२।– 

 (एकलतस िाख एघार हजार एक सर् बाह्र 
घनवर्ट) 

  

( .– 

२,८००,००८।– 

 (रु अठ्ठाईस िाख आठ मात्र) 
३,०००।– 

-लतन हजार) 

४÷२०७६÷७७ लनमायण सामाग्री ढुवालन गने सवारी साधनमा सडक ममयत 
संभार शलु्क ( वनदेउदेखी झ्याडीसम्म न.पा. को वडा नं ११ 
र १४ को के्षत्र ) 

ठूिा ट्रक, वट्रपर र भ्र्ान प्रलत वट्रप रु.३००.– आइचर प्रलत वट्रप रु.२००.– 
लनसान  प्रलत वट्रप रु.१५०.– र ट्रर्ाक्टर िगार्त अन्र् साना साधन प्रलत वट्रप 
रु.१००.– का दरिे सडक ममयत संभार शलु्क वापत रकम असूि गने । 

  

२,०३५०,०००।– 

 (रु दईु करोड लतन िाख पचास 
हजार मात्र) 

५,०००।– 

-पााँच हजार) 

५÷२०७६÷७७ लनमायण सामाग्री ढुवालन गने सवारी साधनमा सडक ममयत 
संभार शलु्क ( वनदेउदेखी झ्याडीसम्म न.पा. को वडा नं ११ 
र १४ को के्षत्रदेखी बाहेकको के्षत्र ) 

ठूिा ट्रक, वट्रपर र भ्र्ान प्रलत वट्रप रु.३००.– आइचर प्रलत वट्रप रु.२००.– 
लनसान  प्रलत वट्रप रु.१५०.– र ट्रर्ाक्टर िगार्त अन्र् साना साधन प्रलत वट्रप 
रु.१००.– का दरिे सडक ममयत संभार शलु्क वापत रकम असूि गने । 

६,६११,०००।– 

 (रु छैसठ्ठी िाख एघार हजार मात्र) 
३,०००।– 

-लतन हजार) 

६÷२०७६÷७७ वनदेउदेखी झ्याडी सम्म सवारी साधन प्रवेश कर ठूिो वस/भ्र्ान रु.५०.–, लमलनवस/लमलनट्रक रु.३०.–, अन्र् सवारी/साना सवारी 
साधन रु.२०.– 

३,८५०,०००।– 

 (रु अशततस िाख पचास हजार मात्र) 
३,०००।– 

-लतन हजार) 

ठेक्का सम्बन्धी शतयहरुुः– 
1. मालथ उल्िेशखत ठेक्काको बोिपत्र भदाय कबोि रकम अंङ्क र अक्षर दवैुमा खिुाउनपुनेछ । अंङ्क र अक्षरमा र्रक परेमा अक्षरमा उल्िेख भएको रकमिाई मान्र्ता द्ददईनेछ  । 

साथै उक्त आर् ठेक्काहरुमा जनु कबोि अंङ्क बढी हनु्छ सो कबोिकतायको बोिपत्र स्ववकृत गररनेछ ।  
2. ठेक्का अवलध लमलत २०७६ साि श्रावण १ गतेदेखी २०७७ साि आर्ाढ मसान्त सम्म कार्म रहनेछ । ठेक्कामा मािसामानको पररमाण (बावर्यक रुपमा उत्खनन ्तथा संकिन 

गनय सक्ने पररमाण तथा उत्खनन ्तथा संकिन गनय नपाईने ३ मवहनामा खोिाबाट लनकािी स्थानीर् िसरहरुिे जम्मा गरेको स्टक पररमाण समेत) र्वकन भएको र पररमाण 
अनसुार कै ठेक्का अंक कार्म गररएकोिे आवश्र्क प्रकृर्ा पूरा गरी उक्त पररमाण सो भन्दा कम अवलधमा पलन संकिन तथा वविी गनय सवकने छ । साथै पररमाणका आधारमा 
ठेक्का सम्झौता हनेु भएकोिे बन्द हतताि आद्ददका कारण केही द्ददन काम सचुारु नभएको अवस्थामा कुनै पलन वकलसमको क्षलत पूलतय दावी गनय पाईने छैन । प्रारशम्भक वातावरणीर् 
परीक्षण (IEE) प्रलतवेदनिे लनर्धे गरेको अवलधमा र श्रावण, भार र अर्ाढ मवहनामा नदी क्षेत्रबाट सामाग्री उत्खनन ्गनय पाइने छैन । तर ववलभन्न स्थानमा थपुारी राशखएको 
मौज्दात सामाग्री वविी गनय सवकनेछ ।  

3. मालथ उल्िेशखत सबै ठेक्काहरुको कबोि अंङ्कको थप मूल्र् अलभवृवद्ध कर (१३ प्रलतशत) राजस्व ठेक्का लिने र्मयिे सम्बशन्धत आन्तररक राजस्व कार्ायिर्मा बझुाई सो को प्रमाण 
र्स कार्ायिर्मा पेश गनुयपनेछ । 

4. धरौटी बापत कबोि गरेको अंङ्कको ५ प्रलतशत रकम र्स कार्ायिर्को ने.बै.लि. चौतारा शस्थत बैक धरौटी खाता नं. ०५७०३००००००००००००३८७ मा नगद दाशखिा 
गरेको सक्कि भौचर वा बोिपत्र दाशखिा गने अशन्तम लमलतबाट १२० द्ददन सम्म म्र्ाद भएको बाशणज्र् बैंकको जमानत (लबड बण्डको सक्कि प्रलत) बोिपत्रसाथ संि्न गरी पेश 
गनुयपनेछ । धरौटी बापत जम्मा गरेको रकमिाई वकस्तामा समावेश गनय पाइनेछैन र उक्त बैंक जमानत तथा नगद धरौटी लनर्मानसुार कागजात पेश गररसकेपलछ प्रचलित ऐन 
बमोशजम वर्ताय गररनेछ ।  

5. प्रचलित ऐन बमोशजम कबोि गरेको रकम एकमषु्ठ अलग्रम रुपमा बझुाएमा ५ प्रलतशत सम्म रकम छुट द्ददईनेछ । तर लनर्मानसुार िा्ने मू.अ.कर प्रर्ोजनको िालग भने छुट 
द्ददइनेछैन । बोिपत्र खररद गदाय लनर्मानसुार िा्ने दस्तरु बापतको रकम र्स कार्ायिर्को ने.बैं.लि., चौतारा शाखामा रहेको मूि खाता नं. ०५७०३००००००००४००१००३ 
मा दाशखिा गनुयपनेछ । 

6. कारण जनाई वा नजनाई वोिपत्र स्वीकृत गने वा नगने अलधकार र्स कार्ायिर्मा सरुशक्षत रहनेछ । 

7. बोिपत्र द्ददंदा कुनै वकलसमको शतय मान्र् हनेु छैन । साथै ररत नपगुी आएको बोिपत्र उपर कुनै कारवाही हनेुछैन । 

8. ठेक्कामा कुनै वववाद भएमा चौतारा सााँगाचोकगढी नगर कार्यपालिकाको लनणयर् अशन्तम हनेुछ । 

9. उपरोक्त ठेक्काको िालग सूचना प्रकाशशत भएको 30 औ ंद्ददन सम्म कार्ायिर् समर् लभत्र बोिपत्र खररद गरर 31 औ ंद्ददनको १२ बजे लभत्र र्स कार्ायिर्मा शशिबन्दी बोिपत्र 
बझुाउन ुपनेछ । साथै उक्त सूचना चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको वेभ साइट www.chautaramun.gov.np मा राशखएको छ र बोिपत्र र्ाराम PPMO को वेभ 
साइट http://www.bolpatra.gov.np/egp बाट E-Bidding मार्य त समेत पेश गनय सवकनेछ ।प्राप्त बोिपत्रहरु सोही द्ददन द्ददनको १ वजे चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको 
कार्ायिर्मा खोलिनेछ। 

10. बोिपत्र र्ारामहरु खररद गने, दाशखिा गने, खोल्ने द्ददन सावयजलनक ववदा परेमा िमश सोको भोलिपल्ट सोही समर्मा खररद, दताय तथा खोल्ने कार्य गररनेछ । 

11. र्स सूचनामा उल्िेख भएका शतयहरुका अलतररक्त बोिपत्र साथ संि्न गररएको आर् ठेक्का सम्बन्धी अन्र् शतयहरुका प्रत्रे्क बुाँदाहरु र्सै सूचनाका शतय सरह िाग ुहनेुछ । 

12. र्स सूचना तथा बोिपत्र साथ संि्न अन्र् शतयहरु पूरा नभएका बोिपत्रहरु मूल्र्ांकनमा समावेश गररने छैन । 

13. नेपाि सरकार तथा ३ नं प्रदेश सरकारबाट ढंुङ्गा, लगटी, बािवुा, स्िेट, ग्राभेि र रोडा घाटगिी एवं वविी (स्वीकृत खानी क्षेत्र बाहेक) वापतको शलु्क(कर)मा हेररे्र गरेको 
अवस्थामा सो शतयहरु ठेकेदारहरुिे अलनवार्य रुपमा पािना गनुयपनेछ ।प्रदेश सरकारबाट थपघट भएको करको अनपुातमा ठेक्का अंक लनधायरण गररने छ । सो बमोशजम पेश 
गनुयपने वकस्ता रकम वा बैंक ्र्ारेन्टी सम्बशन्धत ठेकेदारिे बझुाउनपुनेछ । 

14. अन्र् कुराहरु र्स कार्ायिर्को सूचना पाटीमा टााँस गररएको सूचना तथा अन्र् प्रचलित ऐन कानून बमोशजम हनेुछ । 
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आर् ठेक्का सम्बन्धी अन्र् शतयहरुुः 
1. बुाँदा नं. ५ बमोशजम एकमषु्ठ रकम नबझुाएमा कूि कबोि अंङ्क मध्रे् पवहिो वकस्तामा बझुाउनपुने रकम बाहेक बााँकी रकमको ठेक्का अवलधमा १ मवहना थप भएको सम्मका 

चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिका कार्ायिर्िे तोकेको लनधायररत ढााँचामा नेपाि राष्ट्र बैंकबाट मान्र्ता प्राप्त क वगयका वाशणज्र् बैंकको जमानत (परर्रमेन्स बण्ड) पेश 
गरे पश्चात मात्र ठेक्का सम्झौता गरी चिान पूशजय द्ददइनेछ । 

2. कार्म हनु आएको ठेक्का अंक रकमको भकु्तानी तालिका देहार् अनसुार हनेुछ । 

वकस्ता वकस्ता बझुाउन ुपने लमलत रकम रु. 
पवहिो ठेक्का स्वीकृत भएको लमलतिे ७ द्ददन लभत्र कबोि अंङ्कको २५ प्रलतशतिे हनु आउने रकम 

दोश्रो २०७६ साि पौर् मसान्त लभत्र कबोि अंङ्कको ४० प्रलतशतिे हनु आउने रकम 

तेस्रो २०७७ साि जेष्ठ मसान्त लभत्र कबोि अंङ्कको ३५ प्रलतशतिे हनु आउने रकम 
3. ठेक्का कबोि गने ठेकेदारिे चौतारा सांगाचोकगढी नगर कार्यपालिकाको कार्यिर्िे तोकेको शलु्क उठाउाँदा प्रर्ोग गने रलसदहरु ठेकेदारिे आफ्नो तर्य बाट छपाई उक्त रलसदहरु 

र्स कार्ायिर्बाट प्रमाशणत गराई प्रर्ोग गनुयपनेछ । प्रमाशणत नगरेको रलसदबाट शलु्क उठाएको पाइएमा लनर्मानसुार कारवाही गररनेछ । 

4. मालथ शतय नं. ३ मा उल्िेख गररएका रलसदहरुबाट आम्दानी गररएको रकम आर् खातामा मू.अ.करको वहसाब लनकाल्नको िालग रलसद नं. को िम अनसुार िेखाङ्कन गरी खाता 
र रलसद मालसक रुपमा अको मवहनाको ७ गतेलभत्र र्स न.पा. कार्यिर्मा बझुाउन ुपनेछ । 

5. ठेकेदारिे उठाउने कर शलु्क कार्ायिर्द्वारा तोवकएको संकिन केन्रमा नै उठाउन ुपनेछ साथै दररेट सवहत कार्ायिर्िे तोकेको वववरण भएको साइनबोडय सबैिे देख्न ेगरी 
सम्बशन्धत केन्रमा राशखएको हनुपुनेछ। 

6. ठेक्कामा कुनै वववाद भएमा नगर कार्यपालिकाको लनणयर् अशन्तम हनेुछ । 

7. न.पा.िाई बझुाउाँन ुपने बााँकी बक्यौता भएको वा कािो सशुचमा परेको व्र्शक्त÷र्मयको बोिपत्र स्वीकृत गररने छैन  । 

8. प्रत्रे्क ठेक्काको छुट्टाछुटै्ट खाममा बोिपत्र शशिबन्दी गरी पेश गनुयपनेछ । 

9. ढुङ्गा, लगटी, वािवुा, ग्राभेि, रोडा आद्ददको कर प्रारशम्भक वातावरणीर् परीक्षण प्रलतवेदनिे लनर्धे गरेका स्थानमा बसी संकिन गनय पाईने छैन । 

10. र्स नगरपालिकाको ववकास लनमायण कार्यिम संचािन गने िममा चौतारा सााँगाचोकगढी न.पा.िे स्वरं् वा अमानतमा सवारी साधन मार्य त वर्य द्ददन भरी प्रर्ोग गरेको ढुङ्गा, 
लगटी, वािवुा, ग्राभेि, रोडा आद्दद र ववदेशी दात ृलनकार्साँग भएको कर छुट सम्बन्धी सम्झौता भई संचािन हनेु आर्ोजनामा ठेकेदारिे कुनै कर लिन पाउने छैन । 

11. सवारी साधन प्रवेश कर तर्य  सरकारी नम्बर प्िेट भएका सवारी साधन, एम्बिेुन्स तथा शव वहान संचािनमा ठेकेदारिे पटके सवारी कर लिन पाउने छैन । 

12. पटके सवारी कर द्ददनमा आतेजातेिाई एक पटक मानी कर लिन पाईनेछ । 

13. जमानी वापत बोिपत्रमा आरू्िे भरेको रकम अङ्क र अक्षरमा स्पष्ट उल्िेख भएको हनु ुपनेछ । अङ्क र अक्षरमा र्रक परेमा अक्षरिाई मान्र्ता द्ददइनेछ । 

14. तोवकएको समर्मा तोवकएको वकस्ता रकम बझुाउन ुपनेछ । अशन्तम वकस्ता रकम समेत तोवकएको समर्मा नबझुाएमा पेश गररएको बैंक जमानतबाट सम्झौंता अनसुारको 
ठेक्का रकम असिु उपर गररनेछ । सो मा ठेकेदारिे कुनै वकलसमको हजायना दावी गनय पाउनेछैन । 

15. कुनै वकलसमको पररशस्थती देखाई ठेक्का रकम लमनाहा सम्बन्धी कुनै माग कार्ायिर्िाई स्वीकार्य हनेुछैन । 

16. प्रचलित ऐन, लनर्म, काननु, सम्झौंता र सूचनाको शतय ववपररत कार्य गरेमा जनुसकैु अवस्थामा पलन कार्ायिर्िे ठेक्का तोतन सक्नेछ र त्र्सबाट कार्ायिर्िाई हानी नोक्सानी  
भएमा ठेक्का लिने पक्षबाट सरकारी बााँकी सरह असिु उपर गररनेछ । 

17. र्स नगरपालिका लभत्रका नदी, नािावाट ढंुगा, लगट्टी, वािवुा, लनकािी संकिन तथा वविी गने िममा नगरपालिका लभत्रका पक्कीपूिको ति १००० लमटर क्षेत्रबाट लनमायण 
सामाग्री उत्खनन ्गरी वविी गनय कानूनिे पूणय रुपमा प्रलतवन्ध िगाएको हुाँदा कर संकिकिे सो कुरािाई पूणयरुपमा ध्र्ान द्ददन ुपनेछ । ढंुगा, लगट्टी, वािवुा उत्खनन तथा 
संकिन गदाय स्वीकृत भएको प्रारशम्भक वातावरणीर् परीक्षण (IEE) प्रलतवेदनिे नक्सांकन गरेको क्षेत्रमा तोवकएको पररमाण उत्खनन गनय पाईनेछ । 

18. कार्ायिर् प्रमखु वा अशततर्ार प्राप्त अलधकृतबाट प्रमाशणत भएको बोिपत्रिाई मात्र मान्र्ता द्ददइनेछ । 

19. र्स कार्ायिर्मा पेश हनु आएका बोिपत्र बोिपत्र दाता वा लनजको प्रलतलनलधको रोहवरमा खोलिनेछ । तर बोिपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलध सो समर्मा उपशस्थत नभए पलन 
कार्ायिर्को प्रलतलनलधको रोहवरमा खोल्न सवकनेछ । 

20. बोिपत्र पेश गदाय पेश गने र्मय वा कम्पनीको व्र्वसावर्क नववकरण प्रमाणपत्र, स्थार्ी िेखा नम्बर, म.ुअ.कर प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी र कर चकु्क्ता प्रमाणपत्र प्रलतलिपी संि्न 
राखी पेश गनुय पनेछ । 

21. बोिपत्र र्ारम लनर्मानसुारको राजस्व रकम लतरी चौतारा सााँगाचोकगढी नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, चौतारा लसन्धपुाल्चोकबाट वा PPMO को वेभसाइट मार्य त डाउनिोड 
गरर पेश गनय सवकनेछ । 

22. ढंुगा, लगट्टी, बािवुा, रोडा आद्ददको संकिन तथा वविीका सम्बन्धमा शजल्िा स्तरीर् र नगरस्तरीर् अनगुमन सलमलतिे द्ददएका सझुाव तथा लनदेशनहरु ठेक्का लिने पक्षिे पूणय रुपिे 
पािना गनुयपनेछ । 

23. उपरोक्त अनसुार उल्िेख भएका शतयहरुको हकमा र्सै अनसुार हनेु र उल्िेख नभएका कुराहरुको हकमा प्रचलित ऐन कानून तथा ठेक्का स्वीकृलत पश्चात गररने सम्झौता 
अनसुार हनेुछ । 

24. अन्र् ववस्ततृ जानकारीको िालग र्स कार्ायिर्मा सम्पकय  राख्न सवकने छ  । 

  

 

 

 

 

 


