
   

कटहरी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  

कटहरी,मोरगं,१ नं.प्रदेश  

 
 

बालुवा र भरौट ववक्री कर संकलन गनन E-BID/ससलबन्दी ठेक्का बन्दोबस्ती  सम्बन्धी  
    ३० ददने सूचना !!! 
        प्रथम पटक प्रकासित समततिः २०७८/०४/२२    

 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड घ को (६) बमोजिम कटहरी गाउँपासलका, 
गाउँकायनपासलकाको कायानलयले चुरे तथा वन के्षत्रबाहेक बालुवा, बबक्री िुल्क संकलन गनन तपसिल बमोजिमको 
खोलाबाट तोककएको पररमाणमा बबक्री िुल्क संकलन सम्बन्धी ठेक्का बन्दोबस्त गनुनपरेकाले ईिाित प्राप्त फमन वा 
कम्पनीको दतान प्रमाणपत्रको प्रततसलवप, नवीकरण भएको दतानप्रमाणपत्रको प्रततसलवप, मूल्य असभवदृ्धध कर तथा 
आ.व.२०७७/७८ सम्मको कर ततरेको प्रमाणणत प्रततसलवप पेि गरी ईिाित प्राप्त ईच्छुक फमन वा कम्पनीहरुले 
तोककएको अवधध सभत्र ररतपूवनकको बोलपत्र आह्वान गररएको छ। 
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लोहन्रा 
खोला  

कटहरी गाउँपासलकाको सतारी घाट, 
हुरहुररया घाट, मचनतनया घाट, बबबया 
घाट|  
धनपालथान गाउँपासलकाको  वालुघाट 
र रामघाट | 

१४९२०४५.३३|-   ७३,९७,२७४|- ३०००|-  

 
ितनहरु 

1. बोलपत्र फारम दस्तुर ठेक्का नं.६ को लाधग रु ३०००।००(तीन हिार) मात्रको यस कायानलयको रा.बा.बैंक 
कटहरी िाखाको खाता नं.२१९०१००३०१०१०००२ मा दाणखला गरर PPMO को वेभसाईट 
http://bolpatra.gov.np/egp माफन त सूचना प्रकासित भएको समततले ३० तीस ददन सभत्र बोलपत्र फारम 
खररद गरर सक्नुपनेछ । 

2. बोलपत्र फारम यो सूचना प्रकासित भएको समततले ३१ औ ददन ददनको १२:०० बिेसम्म अतनवायन online 
तथा बोलपत्र दतान गराउनुपनेछ । 



   
3. ससलबन्दी बोलपत्र दतान भएको ददन ददनको २:०० बिे कायानलयका प्रतततनधधहरु र बोलत्रदाताहरुको 

प्रतततनधधको रोहावरमा खोसलनेछ र बोलपत्र खोल्ने समयमा बोलपत्रदताको प्रतततनधध उपजस्थत नभए पतन 
बोलपत्र खोल्न कुनै बाधा हुने छैन । 

4. बोलपत्रमा ठेक्का कबोल रकमको ५ प्रततितले हुने रकम कटहरी गाउँपासलकाको नाममा रहेको रा.बा.बैंक 
कटहरी  िाखाको दह.न. २१९०१००३०३०००००२ धरौटी खातामा िम्मा गरी सोको सक्कल भौचर साथै 
बोलपत्रदाताले फमन वा कम्पनी दतान प्रमाणपत्रको प्रततसलवप, नवीकरण भएको दतान प्रमाणपत्रको प्रततसलवप, 

मूल्य असभवदृ्धध कर दतान प्रमाणपत्र, आ.व. २०७७/७८ सम्मको कर ततरेको प्रमाणणत प्रततसलवप वा 
सम्बजन्धत तनकायबाट म्याद थप गरेको प्रमाणको प्रततसलवप साथै स्विःघोषण पत्र अतनवायन रुपमा पेि 
गनुनपनेछ । 

5. बोलपत्रदाताले आफूले कबोल गरेको ठेक्काको रकम अकं र अक्षरमा स्पष्ट रुपमा लेखी छाप लगाई पेि 
गनुन पनेछ । 

6. बोलपत्र फारममा भरेको रकमको अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेणखएकोलाई मान्यता ददईनेछ । 
7. बोलपत्र खररद गने वा दतान गराउने अजन्तम ददन सावनितनक ववदा पनन गएमा उक्त सो को लगत्त ैकायानलय 

खुलेको ददनमा गररनेछ ।   

8. सिलबन्दी बोलपत्र दाणखला गने अजन्तम ददन वा बोलपत्र खोसलने ददन ववदा परेमा सोको भोसलपल्ट 
कायानलय खुलेको ददन बोलपत्र दाणखला र बोलपत्र खोसलनेछ । 

9. बोलपत्र स्वीकृत पश्चात पत्र बुझेको ७ सात ददन सभत्र सम्झौता गनन नआएमा ५ प्रततित धरौटी रकम 
िफत हुनेछ । 

10. ठेक्कमा सम्झौताको समयमा बोलपत्रदाताले पदहलो ककस्ता वापत कबोल अकंको ४० प्रततित  िम्मा गनुनछ  
पने र बाँकी २ ककस्ता मध्ये दोस्रो ककस्ता ४० प्रततित बापत २०७८ पौष मसान्त र तेस्रो ककस्ता २० 
प्रततित वापत २०७८ चैत्र मसान्त सम्ममा िम्मा गनुन पनेछ । 

11. सम्पुणन रकम एकमुष्ट नबुझाइ ककस्तामा रकम बुझाउने भएमा बोलपत्रदाताले ठेक्का सम्भौता गनन आउदा 
कतत रकम बुझाउन बाकी रहन्छ सो बराबरको नेपाल राष्र बैकबाट मान्यता प्राप्त बैकबाट २०७९ असार 
मसान्त सम्म म्याद भएको बैक ग्यारेन्टी पेि गनुनपनेछ । 

12. ठेक्काको अवधध २०७८ आजश्वन देणख २०७९ िेष्ठ सम्मको लाधग मात्र हुनेछ । 
13. ठेक्का सम्झौता भइसकेपतछ कुनै बन्द हडताल वा कुनै कारणबाट ठेक्का रकममा कुनै प्रकारको छुट 

समनाहा माकफ ददइने छैन । 
14. बोलपत्रदाताले सम्झौता समयमा कबोल गरेको ठेक्का अंकको सम्पुणन रकम एकमुष्ट बुझाउदा १० प्रततित 

रकम छुट सुववधा ददन सककनेछ । 
15. बालुवा  बबक्री िुल्क प्रतत घनकफट ४.७५रुपैयाका दरले र भरौट बबकक्र िुल्क प्रतत घनकफट ३.०० रुपैयाका 

दरले  संकलन गनुनपनेछ ।     

16. यस कायानलयले तनधानरण गरेको दररेट भन्दा बढी असुल गरेमा तनयम अनुसार कारबाही भई ठेक्का रद्द 
समेत हुन सक्नेछ । 



   
17. बोलपत्रदाताले ठेक्का भोग चलन गदान यस कायानलयको तनदेिन र सम्झौतामा उल्लेणखत ितन बमोजिम 

काम गनुन पनेछ ।   
18. बोलपत्र स्वीकृत गने वा नगने सम्पूणन अधधकार यस गाउँपासलकामा तनदहत रहनेछ । 
19. केरमेट भएको, सही छाप नभएको, म्याद नाघी दतान हुन आएको बोलपत्र स्वीकृत गररने छैन ।   

20. बोलपत्रदाता तथा गाउँपासलका बीच कुनै ककससमको मतसभन्नता भएमा गाउँपासलका तनणनयलाई अजन्तम 
तनणनय मातननेछ ।   

21. यस सुचनामा उल्लेख भएका कुराहरु यसै अनुसार र नभएका कुराहरुको हकमा नेपालको प्रचसलत कानून 
बमोजिम हुनेछ | 

22.  बालुवा र भरौट बबक्री िुल्क तथा प्राकृततक धारा ककनारा घाट कुल कुलेसा, लोकमागन तथा सावनितनक 
स्थललाई क्षतत नपुग्ने गरी पुलको ५ सय समटर उत्तर दक्षक्षण छाडेर मात्र बालुवा र भरौट उठाउन पाउनेछ ।    

23.  नदीको दवैु ककनार २५/२५ प्रततित भाग छोडी बालुवा र भरौट  संकलन गनन पाइनेछ ।    

24. प्रारजम्भक वातावरणीय प्रततवेदनमा उल्लेख भएको ितनको अधधनमा रही बालुवा र भरौट  संकलन गनुन 
पनेछ । 

25. बोलपत्र कागिातमा वा बोलपत्र सूचनामा कुनै फरक पनन गएमा सच्याउने अधधकार यस कायानलयमा तनदहत 
हुनेछ । 

26. ठेक्का तथा ववड डकुमेन्ट सम्बजन्ध अन्य िानकारीको  लाधग बोलपत्रदाताले http://bolpatra.gov.np/egp  
माफन त िानकारी प्राप्त गनन सक्नेछ । 

 
 
 
 
 

प्रमुख प्रिासकीय अधधकृत  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

कटहरी गाउँपासलका 
गाउँकायनपासलकाको कायानलय 

कटहरी,मोरंग 

 

आ.व २०७८/७९ का लाधग तपसिलका नाकाहरुबाट तोककएको लम्बाई,चौडाई र गदहराई मध्येबाट उत्खनन  
हुने नहदजन्य पदार्थिरुको परिणाम 
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(घ.सम.) 

कैकफयत  
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