
         राम�सादराई गाउँपा�लका 

  गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय 

बैकुण्ठे, भोजपरु 
  १ नं. �देश, नेपाल  

आ.व. ०७७/078 को ला�ग ढु�ा,�ग�ी, वालवुा संकलन तथा �व�� गन� सम्बन्धी �सलवन्द� दरभाउप� आ�वान सम्बन्धी १५ �दने सचुना। 

बोलप� नं. 01/आय/राम�साद/077/078 

                                              �थम पटक �कािशत �म�त 2077/0६/०६ 

स्था�नय सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड घ को  (६) बमोिजम राम�सादराइर् गाउँपा�लका गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लयले �ारिम्भक वातावरणीय 

�भाव ��तवेदन (IEE Report ) स्वीकृत भएका स्थानहरुबाट ढु�ा �ग�ी बालवुाको �ब�� तथा �नकासी शलु्क संकलन गनर् �देश नं. १ को आ�थर्क ऐन 2077 को दफा ८ को 

अनसुचुी ५ बमोिजमको दररेटमा तथा �म�त 2077/05/07 गतेको राम�सादराइर् गाउँ कायर् पा�लकाको बैठकको �नणर्यानसुार तप�सल बमोिजमको खोलानालाहरुबाट स्थानीय तह 

�ब�� तथा �नकासी शलु्क संकलन सम्बन्धी ठे�ा बन्दोवस्त गनुर् पन� भएकोले इच्छुक फमर् वा कम्पनीहरुबाट तो�कएको अव�ध�भ� �रत पवुर्कको बोलप� आ�ान ग�रएको छ । 

तपिशलः 

�स.नं. बोलप�को नाम खोला तथा न�दको नाम  उत्खनन ्प�रमाण 

(घन मी ) 

न्यनुतम बोलप� रकम (सेवा शलु्क र 

म.ुअ. कर बाहेक ) 

धरौट� रकम  बोलप�दस्त ु

(रु.) 

१ ढु�ा,�ग�ी वालवुा संकलन कावा खोला, बेहेरे-�स�ेल खोला र 

�पखवुा खोला बगर के्ष�  

५११६ ९९३९२४/- २४८४८/- १०००/- 

 ठे�ा सम्बिन्ध शतर्हरुः 

१. बोलप� फारम ख�रद गदार् फमर्/ कम्प�ीले फमर् दतार् �माणप�को ��त�लपी, न�वकरण भएको दतार् �माणप�को ��त�लपी,  मलु्य अ�भवृ�� कर तथा  आ.व. 2076/077 

सम्मको कर च�ुाको �मािणत ��त�लपी पेश गनुर् पन�छ ।  

२. बोलप� फारम दस्तरु रु १०00।- (एक हजार) मा�को नगद� र�सद बझुाइर् वा यस गाउँपा�लकाको आन्त�रक राज� खाता नं. २१५२०५००२८९९००२ मा दािखला गरेको 

स�ल भौचर स�हत यस गाउँपा�लकाबाट �थम पटक �कािशत भएको �म�तले १५ (पन्�) �दन �भ� बोलप� फारम ख�रद गनर् स�कनछे ।  

३.  ख�रद गरेको बोलप� फारमहरुमा उल्लेख भएका सबै �ववरणहरु भर� बोलप�दाताले �त्येक पानामा सह� छाप गर� �सलबन्द� गर� खाम बा�हर फमर्को नाम, ठेगाना, कामको 

�ववरण, �ो�ाइटरको नाम, ठेगाना, फोन नं., मोबाइल नं. समेत खलुाई फमर्को छाप लगाई �थम पटक सूचना �कािशत भएको �म�तले १६ औ �दन �दनको ठ�क १२ बजे �भ� 

यस कायार्लयमा हाडर्कपी दतार् गनुर् पन�छ ।र�तपूवर्क पनर् आएका बोलप� सम्बन्धी कागजातहरु पेश गन� अिन्तम �दनको २ बजे देिख �व�भ� कायार्लयका ��त�न�ध, �नमार्ण व्यवसायी 

वा �नजको ��त�न�धहरुको रोहबरमा यस कायार्लयमा खो�लनछे । बोलप�दाता वा सो को ��त�न�ध उपिस्थत नभएमा प�न बोलप� खोल्न कुन ैबाधा पन� छैन ।उ� �दन सावर्ज�नक 

�बदा परेमा सो कायर् �बदा लग�ै प�छ कायार्लय खलेुको �दनमा ग�रनेछ । 

४. अ�धकार �ा� ��त�न�धमाफर् त बोलप� �कृयामा भाग �लन अ�नवायर् रुपमा अ�धकार प� ( Power of Attorney ) पेश गनुर् पन�छ । 

५. बोलप� फारम साथ आफुले कवोल गरेको कुल अंकको २.५ ��तशतको दरले हनु आउने धरौट� रकम यस कायार्लयको एन आई �स ए�सया ब�कमा रहेको धरौट� खाता नं. 

L५CA०५२५७०२५२४०१ मा जम्मा गर� सोको स�ल ब�क भौचर वा नेपाल रा� ब�कबाट इजाजत �ा� 'क' ब�कबाट यस कायार्लयको नाममा बोलप� नं. र नाम उल्लेख गर� 

७५ �दनको म्याद स�हत जार� ग�रएको बीड वण्ड �सलबन्द� खाम साथ पेश गनुर्पन�छ ।  

६. बोलप�दाताले आफुले कबोल गरेको ठे�ा रकम बोलप� फारममा अंक र अक्षरमा स्प� रुपमा लेखी स�ह छाप ग�र खामबन्द� ग�र िशल लाहाछाप लगाइर् खामको मा�थ आफ्नो, 

नाम, ठेगाना, सम्पकर्  नं. र ठे�ा नं. लेखी बोलप� फारम दतार् गराउन ुपन�छ । बोलप� फारममा भरेको अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेिखएकोलाइर् मान्यता �दइर्नेछ ।  

७. न्यूनतम ठे�ा रकमभन्दा सबै भन्दा बढ� ठे�ा रकम कबोल गन� बोलप� स्वीकृत ग�रनेछ ।  

८. बोलप� स्वीकृत प�ात प� बझुेको वा सूचना पाएको �म�तले ०७ �दन �भ� सम्बिन्धत वोलप�दाता वा फमर्ले �नयमानसुार अ��म आयकर तथा मू.अ. कर दतार् �माणप�को 

�मािणत ��त�लपी साथै �लइर् सम्झौता गनर् यस गाउँपा�लकामा आउन ुपन�छ र सम्झौताको समयमा कबोल अंकको �थम �कस्ताबापत ५० ��तशतले हनु े रकम अ�नवायर् यस 

गाउँपा�लकको एन आइर् �स ए�सया ब�क, वैकुण्ठे शाखामा रहेको आन्त�रक राज� खाता नं. २१५२०५००२८९९००२ मा बझुाउनपुन�छ । बाकँ� ५० ��तशत रकमलाई बरावर 

भाग लगाई २ �कस्तामा बझाउनपुन�छ ।सो दईु �कस्ता बापतको दो�ो �कस्ता रकम २५ ��तशत २०७७ माघ मसान्त र ते�ो �कस्ता बापतको रकम २५ ��तशत २०७८ जे� 

१५ गते�भ� जम्मा ग�र सक्नपुन�छ । दो�ो र ते�ो �कस्ताको ला�ग नेपाल रा� ब�कबाट इजाजत �ा� 'क' वगर्को ब�कबाट यस कायार्लयको नाममा २०७८ साल असार मसान्त 

सम्म म्याद भएको ब�क ग्यारेन्ट� सम्झौता गदार्कै समयमा अ�नवायर् रुपमा पेश गनुर्पन�छ ।सम्झौता बमोिजमको रकम परैु वा ब�क ग्यारेन्ट� माफर् त उपलब्ध नभएमा सम्झौता ग�रन े

छैन । साथै बोलप� कबोल गन� व्यि� वा फमर्ले आफुले कबोल गरेको अंक, सेवा शलु्क बापत हनु आउने जम्मा रकमको �नयमानसुार थप १३ ��तशत भ्याट रकम समेत यस 

कायार्लयमा बझुाउनपुन�छ । 



९. तो�कएको म्याद�भ� प�ा उठाउन नआएमा रािखएको धरौट� रकम जफत गर� �नयमानसुार बोलप� वन्दोबस्त ग�रनेछ । यस गाउँपा�लकाका खोलाहरुको उत्खनन के्ष� र 

उत्खनन पर�माणका सन्दभर्मा स्थानीय सरकार स�ालन एन, २०७४ सम्बिन्धत स्थानीय तहबाट जार� भएका कानून, �देश कानून तथा अन्य �च�लत कानून वा मापदण्ड बमोिजम 

हनुेछ । साथै यस कायार्लयबाट ग�रएको वातावरणीय अध्ययन ��तवेदन यस बोलप� सम्झौताको अ�भ� अंग मा�ननेछ । 

१०. ढु�ा, �ग�ी, वालवुा उत्खनन ्ग�रन ेठे�ाको अव�ध बोलप� दातासँग सम्झौता भएको �म�त देखी 2078 जेठ मसान्त सम्म रहनछे ।  

११. यस गाउँपा�लकाले �नधार्रण गरेको प�रमाण र दररेट भन्दा बढ� उत्खनन ्तथा असलु गरेमा �नयमानसुार कारवाह� गर� ठे�ा र� समेत गनर् स�कनेछ ।  

१२. ठेकेदारले ठे�ा भोग चलन गदार् यस गाउँपा�लकाको �नद�शन र सम्झौतामा उल्लेिखत शतर् बमोिजम काम गनुर् पन�छ ।  

१३. बोलप� स्वीकृत गन� वा नगन� सम्पणुर् अ�धकार यस गाउँपा�लकाको कायार्लमा �नह�त हनुेछ ।  

१४. कुनै प�न शतर् राखी पेश भएको, हलुाक माफर् त पठाएको, केरमेट भएको, सह� छाप नभएको, म्याद नाघी दतार् हनु आएको बोलप� स्वीकृत ग�रनेछैन ।  

१५. बोलप�दाता तथा गाउँपा�लका �बच कुनै �क�समको मत �भ�ता भएमा �च�लत ऐन, काननु, �नयम, कायर्�व�ध वा �नद� िशकाको प�र�ध �भ� रह� यस गाउँपा�लकाको �नणर्यलाइर् 

अिन्तम �नणर्य मा�ननेछ।  

१६. सम्मा�नत अदालत, नेपाल सरकार र यस गाउँपा�लकाको नी�त, �नद�शन तथा आदेशको पालना गनुर्/ गराउन ु ठेकेदारको कतर्व्य एवं दा�यत्व हनुछे । नी�त, �नद�शन वा 

अदालतको आदेशको पालनाको कारणबाट कुनै क्ष�त, हानी नोक्सानी हनु गएमा सोको क्ष�तप�ुतर्को दावी ठेकेदारले गाउँपा�लकासंग गनर् पाउन ेछैन ।  

१७. ठुला आयोजनाहरुले �नमार्ण सामा�ी �योग गनुर् परेमा आयोजनाको लागत इिस्टमेटमा Quarry Site �कटान गर� नद�को स्थान तो�कएको भए त्यस्ता आयोजनाहरुले �योग हनुे 

प�रमाणको �ववरण खोल� �नवेदन पेश गरेर (IEE Report) �ारिम्भक वातावरणीय प�रक्षण स्वीकृत भएका नद� तथा खोलाहरुबाट �देश नं. १ को आ�थर्क ऐन 2076 को दफा ८ 

को अनसुचुी ५ बोिजको दररेटमा अ��म कर बझुाइर् नेपाल सरकारको �नणर्य अनसुार दइुर् पक्षीय सम्झौता गर� नद�जन्य सामा�ी उत्खनन ्संकलन तथा �नकासी गनर् �दन स�कनछे 

।  

१८. नद�जन्य पदाथर् उत्खनन ्संकलन तथा �ब�� �नकासी गरेको प�रमाणको �ववरण 2/2 म�हनामा ठेकेदारले अ�नवायर् रुपमा र�सदको अधर्क�ी स�हत राम�सादराइर् गाउँपा�लकाकाको 

कायार्लयको राज� शाखामा पेश गनुर्पन�छ ।  

१९. ठे�ासँग सम्बिन्धत कर/शलु्क र�सदहरु ठे�ाको िशषर्क अनसुार छु�ाछु�ै 3/3 ��त र�सद ठेकेदारले स्वयंम आफैले छपाइर् ग�र कायार्लय �मखु वा �नजले तोकेको कमर्चार�बाट 

�मािणत गराइर् कायार्लयको छाप लगाइर् �योग गनुर्पन�छ । गाउँपा�लकाबाट �मािणत नगर� र�सद �योग ग�रएको पाइर्एमा �नयमानसुार कावार्ह� हनुछे ।  

2०. �च�लत �नयमानसुार कालो सूचीमा परेका र गाउँपा�लकालाइर् बझुाउन ुपन� बाकँ� बक्यौता भएको फमर्/ कम्पनीहरुको बोलप� उपर कुन ैकारवाह� हनु ेछैन । 

2१. �वस्ततृ जानकार�का लागी राम�सादराइर् गाउँपा�लका वैकुण्ठे, भोजपरुको Website: www.ramprasadraimun.gov.np  सचुना पाट� वा राम�सादराइर् गाउँपा�लकाको सम्पकर्  नं. 

9852073888 मा सम्पकर्  गनर् स�कनेछ । 

 

            प्रमुख प्रशासक�य अ�धकृत 


