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         जफे, दोलखा 
          बागमती प्रदेश, नेपाल 

 

आन्तरिक आय सङ्कलनको ठेक्का बन्दोवस्त गने सम्बन्धी सूचना 
 

(प्रथम पटक सूचना प्रकाशशत मममतिः– २०७8÷०4÷11) 
 

तामाकोशी गाउँ काययपामलकाको कायायलय, दोलखाले स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन 2074 को दफा ११ को 
उपदफा २ को घ (६), साबयजमनक खरिद ऐन तथा मनयमावली, बागममत प्रदेश सिकािको आमथयक ऐन 207८ 
को दफा 9 (१) को अनसुशुच ५ तथा यस गाउँपामलकाको िाजस्व पिामशय समममतको मममत 2078/03/05 को 
बैठकको मसफारिस वमोशजम आ.व. २०७8÷७9 को लामग देहाय बमोशजमका ठेक्का बन्दोवस्त गनुयपने भएकोले 
गाउँ काययपामलकाबाट तोककएको िेटमा तामाकोशी गाउँपामलकाको क्षेत्रामधकाि मभत्र िहेका क्षेत्रहरुको प्रािशम्भक 
वाताविणीय परिक्षण प्रमतवेदन (IEE) मा उल्लेशखत मध्ये देहायको परिमाणको ढुङ्गा, बालवुा, िोडा, मगट्टी, ग्राभेल 
आदद नदद जन्य पदाथयहरुको संकलन तथा कवक्री किहरुको असलुी सम्बन्धी काययहरु गनयको लामग ठेक्का बन्दोबस्त 
गनुय पने भएकोले यो सचुना प्रकाशशत गरिएको छ । इच्छुक फमयहरुले यो सचुना प्रकाशशत मममतले 31 औ ँ
ददनमभत्र यस कायायलयको लक्ष्मी बैंक मल. तामाकोशी शाखामा िहेको आन्तरिक िाजस्व खाता नं. 
12703000142 मा वोलपत्र दस्तिु वापतको रु 3000।00 तीन हजाि (कफताय नहनुे गरि) नगद जम्मा 
गिेको भौचिको Scan ककप ि चाल ुआ.व. मा नकवकिण भएको ईजाजतपत्र, मलु्य अमभवकृि कि दताय प्रमाणपत्र, 
आ.व. 076/077 को किचतु्ता प्रमाणपत्र सकहत बोलपत्र फािम भिी 31 औ ंददन (मममत 2078/05/09) 
ददनको १२:०० बजेसम्म लक्ष्मी बैंक मल. तामाकोशी शाखामा िहेको धिौकट खाता नं. 12703000023 
खातामा नगदै दाशखला गिेको सक्कलै बैंक भौचि वा नेपाल िाष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त “क” वगयको बाशणज्य 
बैंकहरुबाट जािी गिेको १२० ददनको म्याद भएको सक्कलै बैंक ग्यािेन्टी (Bid Bond) संलग्न िाखी साबयजमनक 
खरिद अनगुमन कायायलयको Website centralize EGP portal www.bolpatra.gov.np माफय त प्रत्येक ठेक्का 
शीर्यकको छुट्टाछुटै्ट बोलपत्र पेश गनुय पनेछ । रितपवुयक पनय आएका बोलपत्रहरु 31 औ. ददन ददनको 2:00 बजे 
बोलपत्रदाता वा मनजको प्रमतमनमधहरुको िोहविमा खोमलने छ । बोलपत्रदाता वा मनजको प्रमतमनमध उपशस्थत नभए 
पमन बोलपत्र खोल्न कुनै बाधा पने छैन।बोलपत्र स्वीकृत गने वा नगने, आशशंक रुपमा स्वीकृत गने अमधकाि यस 
कायायलयमा सिुशक्षत िहने छ । अन्य कवस्ततृ जानकािीका लामग यस कायायलयमा सम्पकय  िाख्नहनु सम्बशन्धत 
सबैको लामग यो सचुना प्रकाशशत गरिएको छ। 

तपशशलिः 
 

क्र. 
सं. 

ठेक्का नं. ठेक्का शशर्यक 

परिमाण 

(घ.मम) 
धिौटी िकम 

न्यनुतम ठेक्का िकम 
(म.ुअ.कि वाहेक) 

बोलपत्र 
फािम 
दस्तिु 
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1 

 
01/NCB/TRM/

Goods/2078-

079 

बालवुा, मगकट्ट,िोडा,ग्राभेल ि लोहोिे ढुङ्गा 
कििः- तामाकोशी नददको वायाँ पकट्ट 
िहेको गोकपखोला तथा तामाकोशी क्षेत्र 
( 27036’41.43” देशख, 
27036’34.70”, उत्तिी अक्षांश 

 8604’32.22” देशख, 
8604’41.72”,पूकवय देशान्ति सम्म 

14108.00 152000.00 44,80,841.88  3000/- 

2 

 
02/NCB/TRM/

Goods/2078-

079 

बालवुा, मगकट्ट,िोडा,ग्राभेल ि लोहोिे ढुङ्गा 
कििः- तामाकोशी नददको वायाँ पकट्ट 
िहेको ढोमलखोला तथा तामाकोशी क्षेत्र 
( 27034’34.11” देशख, 
27034’18.11”, उत्तिी अक्षांश 

 86005’04.86” देशख, 
86005’06.79”,पूकवय देशान्ति सम्म 

55,261.00 595000.00 17,551,446.21  3000/- 

3 

 
03/NCB/TRM/

Goods/2078-

079 

बालवुा, मगकट्ट,िोडा,ग्राभेल ि लोहोिे ढुङ्गा 
कििः- तामाकोशी नददको वायाँ पकट्ट 
िहेको शखशम्तखोला तथा तामाकोशी 
क्षेत्र ( 27028’39.54” देशख, 
27028’26.82”, उत्तिी अक्षांश 

 86006’54.90” देशख, 
86006’47.31”,पूकवय देशान्ति सम्म 

40,784.00 440,000.00 12,953,406.24  3000/- 

 

                                   
 

ठेक्काका शतयहरुिः  

१. सचुना प्रकाशशत भएको मममतले 31 औ ं ददन ददनको 12:00 बजे सम्म E-Bidding मार्फ त सार्फजनिक खरिद 

अिुगमि कार्ाफलर्को Website centralize EGP portal www.bolpatra.com मा Annex to Bidding Data sheet for 

provision of E-Bidding मा सबै कागजातहरु Scan गरि PDF format मा Upload गनुयपने छ। 

२. नेपाल सिकाि, बागमती प्रदेश सिकाि ि तामाकोशी गाउँपामलकाको समय समयमा ददएको मनदेशन बोलपत्रदाताले 
पालन गनुय पने छ। 

३. बोलपत्र स्वीकृत भएमा सो को सूचना ददईनेछ । सूचना पाएको वा घि दैलोमा सूचना टाँस भएको मममतले ७ ददन 
मभत्र कबोल अङ्कको कशम्तमा २० प्रमतशत (म.ुअ.क.सकहत) ले हनु आउने िकम यस कायायलयको नाममा िहेको 
लक्ष्मी बैंक मलममटेड, तामाकोशी शाखा कायायलय िहेको कवभाज्य कोर् खाता नं. 12703000032 मा जम्मा 
गिेको सक्कल भौचि ि बाँकी कबोल अङ्कको ८० प्रमतशत (म.ुअ.क. सकहत) को लामग यस कायायलयको नाममा 
नेपाल िाष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त वाशणज्य बैंकले जािी गिेको मममत २०७9 असाि मसान्तसम्म म्याद भएको 
काययसम्पादन जमानत (पिफिमेन्स वण्ड) सक्कल प्रमत पेश भएपमछ प्रचमलत कानून बमोशजम पट्टा उपलब्ध गिाईने छ 
। 

४.  बाँकी िहने ८० प्रमतशत (म.ुअ.क. सकहत) िकमलाई १०० प्रमतशत मानी ५० प्रमतशतले हनु आउने िकम 
२०७8 परु् मसान्तसम्ममा ि बाँकी ५० प्रमतशतले हनु आउने िकम २०७9 बैशाख मसान्तसम्म बझुाई सक्न ु
पनेछ । तोककएको म्याद मभत्र ककस्ता नबझुाएमा कायय सम्पादन जमानत (पिफिमेन्स वण्ड) बाट असलुी गरिनेछ । 

५. तोककएको म्याद मभत्र प्रकक्रया पिुा गिी पट्टा मलन नआएमा बोलपत्रदाताबाट िाशखएको धिौटी िकम जफत हनेुछ ।  
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6. वालवुा, मगट्टी, िोडा, ग्राभेल, लोहोिे ढंुगा आदद उत्खनन ्गदाय नागरिकको घि, जग्गा, कुलो, बाँध, भवन, सडक लगायत 
अन्य सावयजमनक पूवायधाि ि वन लगायतलाई क्षती हनेु गिी वाताविणीय दृकिकोणले संवेदनशशल क्षेत्रमा मनकाल्न 
पाइने छैन । वालवुा, मगट्टी,, िोडा, ग्राभेल, लोहिे ढंुगा तथा उत्खनन ्गदाय तामाकोशी नदीबाट ददगो रुपमा ढंुगा, मगट्टी 
ि बालवुा संकलन तथा उत्खनन ्काययका लामग तामाकोशी गाउँपामलकाको कायायलय दोलखाबाट २ वर्यको लामग 
स्वीकृत प्रािशम्भक वाताविणीय पिीक्षण प्रमतवेदन–2078 मा भएको व्यवस्थाको अमनवायय पालन गनुयपनेछ ।  

7. ठेकदाि ि गाउँ काययपामलका वीच ठेक्का सतय वा ठेक्का संचालन सम्बन्धी अन्य कवर्यमा कुनै कववाद उठेमा गाउँ 
काययपामलकाको मनणयय अशन्तम हनेुछ । यसमा ठेकेदािको कुनै उजिुी लाग्ने छैन ।  

८. वालवुा, मगट्टी, िोडा, ग्राभेल, लोहिे ढुङ्गा मनकासा गने बाटोको सामान्य ममयतको व्यवस्था ठेकेदाि स्वयमले गनुय पनेछ 
। सो वापत खचयको दावी गनय पाईने छैन । 

9. यस तामाकोशी गाउँपामलकामा वक्यौता मतनय बाँकी िहेका व्यशि, फमय वा कम्पमनले पिुानो बाँकी चिुा नगदायसम्म 
बोलपत्रमा भाग मलन पाउने छैनन ्। 

१0. एक स्थानीय तहमा कि दस्तिु बझुाइसकेको प्रमाण पेश गिेमा पनुिः कि मलन पाइने छैन । 

11. यो सूचनामा उल्लेख भएका कुिाहरु यसै बमोशजम ि उल्लेख नभएका कुिाहरुको हकमा प्रचमलत कानून बमोशजम 
हनेुछ .         प्रमखु प्रशासकीय अमधकृत                                           


