
   

       

नदीजन्य पदार्थको विक्रीको लावि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सचुना 

प्रथम पटक प्रकाशित शमशत २०७८/०६/२५ 

स्थाशिय सरकार संचालि ऐि २०७४ को दफा ६२ (क) र यस माई िगरपाशलकाको आशथिक ऐि २०७७ तथा 

िगरकायिपाशलकाको शमशत २०७८/०६/१३ को शिर्िय अिुसार यस  िगरपाशलकाको आइ.इ.इ  प्रशतवेदिमा उल्लेशित 

िदीहरुको स्वीकृत घाटहरुमा शिर्ािररत मापदण्ड बमोशिम िदीिन्य सामाग्री उत्िन्ि  गरी माई िगरपाशलकाले तोकेको 

दरमा शवक्री गिे गरी ठेक्का बन्दोबस्त गिुिपिे भएकाले इच्छुक फमि वा कम्पिीहरुले फमिको िशवकरर् भएको 

प्रमार्पत्र, मलु्यअशभवशृद कर दताि प्रमार्प्रत्र, आ.व ०७७/७८ को करचकु्ता प्रमार्प्रत्र र िेपाली िागररकताको 

प्रमार्प्रत्रको प्रमाशर्त प्रशतशलपीहरु संलग्ि गरी तपशिल बमोशिमको ितिहरुका अशर्िमा रशह बोलपत्र प्रशक्रयामा 

सहभागी हुि सम्बन्र्ीत सबैको िािकारीको लाशग यो सचुिा प्रकािि गरीएको छ । 
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िोला दोभाि दशिर्, कोदोबारी/शबस्िेटार , चेशटट 

िेत्र ), लोशदया िोला ( सार्गुाउँ पवुि, मुसेिोला 

गाउँ पवुि ) , गरुवा िोला ( गरुवा-माई दोभाि ) िेत्र 

शभत्र प्रदिे सरकारबाट तोशकएको दर रेट बमोशिमको 

िशदिन्य सामग्री (पदाथि) संकलि तथा शबक्री 

 

 

   ८४०००  

     घ.शम. 

 

१,३४,८१,२८०.

४९ ( एक करोड 

चौंतीस लाि 

एकासी हिार दईु 

सय अशस  र पैसा 

उिन्पचास मात्र ) 

 

 

कबोल 

अंकको 

५(पाँच) 

प्रशतित 

 

 

 

 

३००० ।- 

 

१. बोलपत्र पेि गिुिपिे अशन्तम शमशत र समय : २०७८/०७/२५ ,शदिको १:०० बिे 

२. बोलपत्र िोशलिे शमशत,समय र स्थाि : २०७८/०७/२५ ,शदउँसो २:०० बिे, ि.पा. कायािलय,शसतली,ईलाम                  
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ितथहरु : 

 १ . फमिहरुको हकमा िवीकरर् भएको फमि दताि प्रमार्पत्र ,मलु्य अशभवशृदकर दताि  प्रमार्पत्र ,आ.व ०७७/७८ को 

करचकु्ता प्रमार्पत्रको प्रमाशर्त प्रशतशलपी, साशिमा बैंक िािा कायािलय, माईमा रहकेो यस कायािलयको आन्तररक 

रािस्व िाता ि.  ०५२०१००४०००००१३  मा िगद (३०००.००) भौचर िम्मा गरी यस सचुिा प्रथम पटक 

प्रकाि भएको शमशतले ३०(तीस) शदि शभत्र शवद्यशुतय माध्यमबाट बोलपत्र पेि गिि बोलपत्रदाताले सावििशिक िररद 

अिगुमि कायिलयको www.bolpatra.gov.np बाट बोलपत्र सम्बन्र्ी कागतिात हरु अपलोड तथा डाउिलोड गिि 

सशकिे ब्यवस्था रहकेो छ । तोशकएको वोलपत्र दस्तरु यस कायिलयको बैंक िातामा माशथ उल्लेशित िा.ि. मा िम्मा 

गरेको भौचरलाई बोलपत्र सम्बन्र्ी कागतिात साथ सम्लग्ि गिुिपिे छ । बोलपत्र पेि गिे  अशन्तम शदि सावििशिक 

शबदा पिि गएमा सोको लगतै पशछको कायािलय िलु्िे शदि उल्लेशित कायि हुिेछ ।  

२. बोलपत्र सम्बन्र्ी फारम भदाि कबोल रकम अंक र अिरमा स्पष्ट उल्लेि गिुिपिे छ । अंक र अिरमा फरक परेमा 

अिरलाई मान्यता शदइिे  छ । आफुले कबोल गरेको अंकको ५ %  को दरले हुि  आउिे र्रौटी रकम यस कायिलयको 

साशिमा बैंक मा रहकेो र्रौटी िाता िं ०५२०१००२००००००८ िम्मा गरी सोको सक्कल भौचर इ शबशडङ 

डकुमेन्ट संगै सम्लग्ि गिुिपिे छ ।   

३. ररतपवुिक पिि आएका बोलपत्र सम्बन्र्ी कागतिात हरु पेि गिे अशन्तम शदिको १४:०० बिे शवशभन्ि कायिलयका 

प्रशतशिर्ी, शिमािर् ब्यबसायी वा शििले तोकेका प्रशतशिर्ी हरुको रोहबरमा यस कायिलयमा िोशलिेछ । साथ ै

बोलपत्रदाता वा शििको प्रशतशिर्ी बोलपत्र िल्िे समयमा उपशस्थत िभएमा बोलपत्र िोल्ि बाँर्ा पिे छैि ।  

४. बोलपत्र सम्बन्र्ी िािकारी शलिपुरेमा यस कायिलयमा सम्पकि  राख्ि सशकिेछ । म्याद िाघी ,ररत िपगुी वा िति 

रशहत पेि हुि आएमा बोलपत्र स्वीकार गिि यस कायािलय बाँध्य हुिेछैि । बोलपत्र स्वीकृत गिे िगिे सम्बन्र्ी सम्परु्ि 

अशर्कार यस कायािलयमा सरुशित हुिेछ ।  

५ . ठेक्का कबोल रकम एकमुष्ट सरुुमै बझुाएमा १० प्रशतित छुट शदइिेछ । 

६. तोशकएको म्यादशभत्र पट्टा उठाउि िआएमा राशिएको र्रौटी रकम िफत गरी शियमािसुार बोलपत्र बन्दोवस्त 

गररिेछ ।  

७. सकु्रबारे-सुिािी कालोपते्र कायि संचालिमा रहकेोले बैकशल्पक मागि समेत प्रयोग गिुिपिे । 

शवस्ततृ िािकारीको लाशग यस कायिलयको वेवसाइट www.maimun.gov.np मा समेत हिेि सशकिे छ । 

http://www.bolpatra.gov.np/
http://www.maimun.gov.np/


   

       

नदीजन्य पदार्थहरु उत्खन्न ,सङकलन विक्री वितरण िने ितथहरु : 

१. सार्ारर् शिमािर्मुिी िदीिन्य पदाथि घाटगदी स्थल  तोकी शिर्ािररत स्थािबाट मात्र उत्िन्ि तथा शवक्री 

शवतरर् गिुिपिेछ । 

२. सार्ारर् शिमािर्मिुी िदीिन्य  पदाथिको उत्िन्ि सङकंलि गरी घाटगदी िेत्रबाट शवक्री शवतरर् गिे क्रममा 

उल्लेशित ितिहरुपालिा भए िभएको  सम्बन्र्मा अिगुमि सशमशत वा िगरपाशलकाले अिगुमि गरी 

आवश्यक शिदिेि शदि सक्िेछ । सो शिदिेिको पालिा गिे दाशयत्व सम्बन्र्ीत ठेकेदारको हुिेछ।  

३. बोलपत्र स्वीकृत भएको शमशतले ७ शदि शभत्र म.ुअ.कर दताि प्रमार्पत्र समेत शलई कबोंल अङकको ५०% 

रकम यस कायिलयको बैक िातामा पेि गिुिपिेछ र बाकी रकम मध्ये ३०% पौष मसान्त र २०% चैत्र मसान्त 

सम्ममा बझुाइसक्िपुिे छ। साथै यस कायािलयको िाम बाट २०७९ असार मसान्तसम्म म्याद रही िारी गरेको 

५०% रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी समेत पेि गरी पट्टा उठाउि ुपिेछ । फमि आफुले कबोंल गरेको अंक, सेवा 

िलु्क वापत  हुि आउिे िम्मा रकमको शियमाअिुसार १३ प्रशतसत भ्याट रकम समेत यस कायिलयमा 

बझुाउिपुिेछ । 

४. यस िगरपाशलकाका िदी तथा िदीहरुको उत्िन्ि िेत्र तथा उत्िन्ि पररमार्का सन्दभिमा स्थाशिय सरकार 

सचांलि ऐि २०७४ ,प्रदिे काििु तथा वातावरशर्य अध्ययाि प्रशतवेदि यस ठेक्का सम्झौताको अशभन्ि 

अङगको रुपमा रहिेछ ।  

५. यस ठेक्का सम्झौतामा उल्लेि गररएका िेत्र बाहके िदीिन्य पदाथिको उत्िन्ि,सङकलि तथा शबक्री 

शवतरर्को कायि गिि पाइिे छैि । 

६. शबक्री मलु्य वा दस्तरु ,िुल्क तोशकएको सङकलि केन्रमा मात्र उठाउिपुिेछ। राशरिय रािमागि तथा सहायक 

रािमागिमा ढाट राख्ि पाइिे छैि ।  

७. िेपाल सरकार तथा माई िगरपाशलकालाई प्रचशलत काििु बमोशिम बुझाउिपुिे अन्य कर दस्तरु ,िलु्क आशद 

सबै ठेकेदार स्वयंले सम्बन्र्ीत शिकायमा बझुाउिपुिेछ । सो बापत बझुाएको रकमलाई कबोल गरेको ठेक्का 

रकमबाट कट्टा गिि पाइिेछैि । 

८. िलु्क उठाउिे रशसदहरु ठेक्काको िीषिक अिसुार छुटा छुटै ठेकेदारले आफ्िै तफि बाट छपाई गरी यस 

कारेलयको छाप लगाई प्रमाशर्त गराएर र रशसद शियन्त्रर् िातामा िम्बर दाशिला गरेर मात्र कर  दस्तरु  

उठाउि प्रयोगमा ल्याउिपुिेछ।  

९. शबक्री मुल्य वा िुल्क असुल गिुिपिे दर रेटको  सचुी ताशलका र ितिहरुको सशहतको होशडिङ बाडि कर 

सङकलि केन्रमा अशिवायि रुपले ठेकेदारले सविसार्रर्ले देख्िे गरी राख्िपुिे छ । 

१०. ठेक्का सम्बन्र्मा कुिै शववाद परेमा त्यस्तो शववादको समार्ाि प्रचशलत काििु बमोशिम हुिेछ। 



   

       

११. तोशकएको म्याद शभत्र ठेकेदारले िगरपाशलकालाई बझुाउिपुिे शकस्ता रकम िबझुाएमा िगरपाशलकाले 

ििुसकैु समयमा ठेक्का सम्झौता तोडि सक्िेछ र सो हािी िोक्सािी बापतको रकम वा बाकी शकस्ताको 

रकमको १० % का दरले ब्याि समेत ठेकेदारबाट असलु उपर गररिे छ । 

१२. यस िगरपाशलकाले शबक्री मुल्य वा िलु्क कर असलु उपर गररसकेको शिमािर्  सामाग्रीमा पिु अको 

पाशलकाले कर लगाउि पाउिे छैि । 

१३. प्रचशलत ऐि बमोशिम ठेक्काको िति तथा दररेटमा कुिै संसोर्ि भएमा संसोर्ि बमोशिम  सम्झौता 

कायिन्वयि गिुिपिेछ। 

१४. ठेक्का संङकलि केन्रको शववरर् शिम्ि अिसुारको ढाँचामा राख्िपुिेछ । तोशकएको स्थाि बाहके अन्य 

स्थािमा सङंकलि केन्र राख्िपिे भएमा माई िगरपाशलकाको पवुि स्वीकृत शलएर मात्र राख्िुपिे छ । 

सङंकलि केन्र राख्िे स्थाि 

    क्र.स        ठेक्काको शकशसम      सङकलि केन्र राख्िे स्थाि            कैशफयत  

१    

२    

३    

४    

 

१५.  आ.व २०७७/०७८ को लाशग िदीिन्य सामाग्रीमा उत्िन्ि ,सङ्कलि तथा शबक्री गररिे सार्ारर् 

शिमािर्मिुी िदीिन्य पदाथिको मौज्दात आशथिक बषिको अन्त्यमा िनु्य गिुिपिेछ । िनु्य गिि िसकेको पररमार् 

िगरपाशलकाले िफत गरी शललाम शबक्री गररिे छ । 

१६. सार्ारर्  िदीिन्य पदाथिको शबक्री बापत िगरपाशलकालाई बझुाउिपुिे शबक्री िलु्कको शववरर् 

दहेायबमोशिम ढाँचामा राशिएको छ । 

 

 

IEE प्रशतवेदि अिसुार आ.व २०७८/०७९ मा माई िगरपाशलका िेत्र शभत्र बहिे िोलाहरुबाट उत्िन्ि सङ्कलि गिि सशकिे िदीिन्य 

सामाग्रीको शववरर्  

िेत्र स्थाि वडा 

िं 

अिांस दिेान्तर लम्बाई चौडाई उचाई कबोल रकम 

(एकमसु्ठ) 

१ माई लोशदया िोला दोभाि दशिर्  २६º४५’३६.६९” ८७º५१’५६.५३” ५०० ४० १  



   

       

२ कोदोबारी/शबस्िेटार  २६º४४’५९.७६” ८७º५२’१६.०५” ५०० ४० १ 

३ चेटटी छेत्र  २६º४५’२३.३०” ८७º५२’४.३९” ४५० ४० ०.५ 

४ ठेवा िोला (बाटोको भाग छाडेर 

तल माशथ) 

 २६º४६’२२.८८” ८७º४९’४५.५०” ३५० २५ १ 

५ कपरसकुा िोला (बाटोको भाग 

छाडेर तल माशथ) 

 २६º४६’१५.७०” ८७º५०’१५.४४” २०० १२ १ 

६ सार्गुाउँ पवुि  २६º४७’१७.८०” ८७º५३’४३.८३” ५०० २५ १ 

७ मसेुिोला गाउँ पवुि   २६º४६’४५.४७” ८७º५३’१७.५५” ३०० ३० १ 

८ गरुवा-माई दोभाि (गरुवा तफि )  २६º४५’४.२०” ८७º५२’३९.३९” ४५० ३० १ 

 

१७. सामान्य शिमािर्मुिी िशदिन्य उत्िन्ि सङ्कलि तथा शबक्री गदाि राशरिय गौरवको तथा रुपान्तरर्कारी 

आयोििालाई प्राथशमक्ता शदइिपुिे छ । 

१८. िशदिन्य पदाथिहरुको उत्िन्ि गदाि वातावरर्मा प्रशतकुल प्रभाव पािे गरी कुिैपशि कायि गिि पाइिे छैि । 

१९. ठेकेदारले यस सम्झौतामा उल्लेशित ितिहरुको परु्ि रुपमा पालिा गिुिपिेछ र सोको शियशमत रुपमा 

िगरपाशलकाबाट अिगुमि गररिेछ । सो अिगुमिबाट तोशकएका ितिहरु उल्लंघि गरेको पाइएमा कायािलयले 

ििुसकैुबेला ठेक्का सम्झौता तोडि सक्िेछ र सोबाट ठेकेदारलाई हािी िोक्सािी भएमा कायािलय शिम्मेवार 

हुिेछैि । 

२०. सार्ारर् शिमािर्मिुी िदीिन्य पदाथिको उत्िन्ि स्थलसम्म िािेबाटो ममित गिुिपिे अवस्था आएमा ठेकेदार 

आफैले ममित गिुिपिेछ । सो बापतको रकम िगरपाशलका समि दाबी गिि पाइिे छैि । 

२१. सार्ारर् शिमािर्मुिी पदाथि उत्िन्ि र सङकलि गदाि भौशतक,िैशवक ,सामाशिक ,आशथिक र साँस्कृशतक 

िेत्रमा पिे असरहरुलाई कम गिे प्रशक्रयाहरु अवलम्वि गरी ढुङा ,शगटी,बालवुा आशद सङकलि तथा ढुवािी 

गिुिपिेछ ।  

२२. उत्िन्ि गदाि िशिक रहकेो बस्ती,बि ,िोलािालाको शकिारा ,घाटलाई कुिै हािी िोक्सािी िहुिे गरी र  

सविसार्रर् ििताको घरिग्गा ,कुलो ,बार्ँमा िशत िहुिे गरी उत्िन्ि गिुि पिेछ।  

२३. कल्भटि,सडक,बाटो तथा सावििशिक शिमािर् स्थलबाट दबैुस्थल बाट दवैुतफि  २०० शमटर शभत्र शिमािर् 

सामाग्रीहरु उत्िन्ि गिि पाइिे छैि । 

२४. मखु्य मागिबाट बोल्डर ,ग्राभेल,बालवुा उत्िन्ि गिे स्थािसम्म िािे आउिे बाटो शिमािर् कायि गदाि शििी 

िग्गामा पिे भए सम्बन्र्ीत िग्गार्िीको मन्िरुीमा शलिपुिे छ र वि िेत्र भएमा वि कायािलय  सँग सम्पकि  र 

समन्वय रािी ठेकेदारले बाटो शिमािर् गिुिपिे छ । 



   

       

२५. ठेक्का सम्झौता भएको शमशतको भोशलपल्ट दशेि शमशत २०७८ िेष्ठ मसान्तसम्म शबहािदशेि बेलकुा सम्म माई 

िगरपाशलकाले शिर्ािरर् गरे बमोशिम सम्म मात्र उत्िन्ि तथा सङकलि को समय अवर्ी हुिेछ।  

२६. उत्िन्ि तथा सङकलि कायिमा हभेी इकुमेन्ट प्रयोग गिुि परेमा वातावरशर्य प्रशतवेदिले तोकेबमोशिम हुिेछ।  

२७. ठेक्का लागेको स्थािबाट दस्तरु वा िलु्क छली मालबस्तु उठाई अन्यन्त्र लगी स्टक गरेको पाइएमा यस्तो 

मालबस्तकुो दस्तरु  वा िलु्क ििुसकैु स्थािबाट ठेकेदारले उठाउि सक्िेछ।  

२८. उत्िन्ि गिे स्थािमा िशटिे  कामदार तथा कमिचारीको सरुिा सामाग्री तथा औिार ठेकेदार  स्वंयमले गिुिपिे  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

       

ठेक्का सम्झौता फारम 

शलशितम …………. िाती ……छोरा………शिल्ला………..िगरपाशलका वडा ि ……….स्थाशिय घर भई 

हाल ……….िगरपाशलका वडा िं ………..मा बसोबास गद ैआएको बषि………..को ……….लले तपशिल 

बमोशिमको िेत्रमा ………ठेक्का बन्दोबस्त गिे गरी यस कायिलयबाट प्रकाशित गररएको शमशत ……को ठेक्का ि ं

को सचुिा बमोशिम ढुङ्गा ,शगट्टी र वालवुा उत्िन्ि ् सङ्कलि तथा  शबक्री शवतरर्को लाशग तपाँई समेतले  पेि 

गिुिभएको बोलपत्र मुल्याङकि गदाि आ.ब ……….का लाशग …..रु …….(म ुअ कर बाहके) मा तपाईसँग ठेक्का 

सम्झैता गिि शमशत ……मा यस  कायािलयबाट शिर्िय भएको हुदँा उपयुिक्त शिर्िय अिसुार तपशिलका 

ितिहरुबमोशिमका िेत्रहरुमा…………..िगरपाशलकाको तफि बाट आय सङंकलि गिे ठेक्काको मन्िरुी भई सम्झौता 

गिि उपशस्थत भएको छु। तपशिलमा लेशिए बमोशिमको ितिमा कुिै घटीबढी िपरी कामकाि गरी शमत …. मा यस 

कायािलयलाई ……प्रशतित छुट पाउिे रकम कटाई सम्परु्ि शकस्ताको रकम एकमषु्ट रु ……….(म ुअ कर बाहके) 

बझुाई शमशत ……..सम्म आ.ब…….. को लाशग ठेक्का चलाउिेछु। पशछ मैले गरेको समझौता उपर कुिै कुरा उिरु 

गिे छैि। गरे यसे कागतिात बाट  बदर गररशदिभुिी मेरो मिोमािी रािीिसुी सँग रकम चलिको कवशुलयत लेशि यस 

कायिलयमा बझुाएको छु । 

तपशिल 

१. यस सम्झौतापत्रमा उल्लेि गररएबमोशिमका िेत्र शभत्र र ितिको अशर्िमा रही आ.ब ……. का लाशग 

…….प्रशतित छुट पाउिे रकम कटाई सम्परु्ि शकस्ताको रकम एकमसु्ट रु ………..( म ुअ कर) बाहेक 

प्रथम शकस्ताको रकम रु…......(म ुअ कर बाहके) बझुाई ……….गते दशेि…………सम्मको लाशग 

प्रचशलत काििुको अशर्िमा रही ………..आय सङ्कलि गिे छु। 

२. उक्त आय सङकलि गििका लाशग िगरपाशलका िेत्रशभत्र रहकेा यसैसाथ संलग्ि सचुीका मालबस्तमुा 

सोही सचुीमा तोशकए बमोशिमको दरमा शबक्री मलु्य सेवा िलुरक वा दस्तरुको रुपमा आय सङकलि 

गिे गरी िगरपाशलका…….लाई  अशग्रम एकमुष्ट वा प्रथम शकस्ताको रकम बझुाएको छु। 

३. सो आय सङकलि गिि िगरपाशलकाबाट शिर्ािरर् भएको बस्तमुा तोशकएको दर  बाहेक अन्य कुिै 

शकशसमको कर सेवािलु्क ,दस्तरु इत्याशद थप गरी शलिै टेि र ….िगरपाशलकाबाट प्रमाशर्त गररए 

बाहकेका रशसदहरु प्रयोग गरी आय सङ्कलि गिे छैि । अन्यथा अिाशर्कृत  असुल उपर गरेको 

पाइएमा शियमािुसार कारबाही र सिाय भएमा मलाई मन्िरु छ। 

  


