
 
 

बौदीकाली गाउँपाललका 

गाउँ कार् यपाललकाको कार्ा यलर् 
डढेगाउँ, नवलपरासी(ब.स.ुप.ू) 

      गण्डकी प्रदशे, नपेाल 
 

आन्तरिक आय तर्फ को बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना 

(प्रथम पटक सचुना प्रकाशित शमशत २०७७/०८/१९) 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ घ (१), घ (२), र घ (६) समेतमा भएको व्यवस्था, प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण  

प्रशतवेदन,गण्डकी प्रदेिको सरकारको ढंुगा, शगट्टी, बालुवा उत्खनन, सङ्कलन, क्रशसङ्ग र शबक्री शवतरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र संञ्चालनलाई 

व्यवस्थापन गने काययशबशि २०७५ मा भएको व्यवस्था तथा  संशक्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण काययशवशि, २०७७ र 

बौदीकाली गाउ ँकाययपाशलकाको शनणययानुसार देहायका शिर्यकहरुमा कर तथा िलु्क असलुी सम्बन्िी काम आ.व. २०७७/७८ को लाशग ठेक्का द्धारा 

गराउन यो सचुना प्रकाशित गररएको छ । सचुना प्रकाशित भएको शमशतले तोशकएको म्याद शभत्र कानुनी प्रशक्रया परुा गरेका योग्य फमयहरुले बोलपत्र खररद 

गरी देहायको शमशत र समय शभत्र शसलबन्दी बोलपत्र यस कायायलयमा पेि गनुयहुन अनुरोि छ । अन्य शवस्ततृ जानकारीको लाशग यस कायायलयको योजना 

िाखा (९८४५४२१२७५/९८५५०२१२७५) मा सम्पकय  राख्न सशकने छ । 

 

आय ठेक्का न.ं आय ठेक्काको विििण आवथफक िर्फ 

२०७७/७८ का लावि 

कायम भएको न्युनतम 

अङ्क (कि ि म.ुअ.क. 

बाहेक) 

संकलन/उत्खनन 

िनफ पाउने 

अवधकतम 

परिमाण (बावर्फक) 

संकलन/उत्खनन 

दि (िाताििण 

शुल्क सवहत) 

प्रवत क्यु.वर्ट 

बोलपत्र 

र्ािाम दस्तुि 

धिौटी/जमानत 

िकम 

BRMNP/077-

78/02 

बौदीकाली गाउँपाशलका, ३ नं. वडा 

के्षत्राशिकार शभत्र पने कालीगण्डकी नदी 

शकनार अन्तगयत खैरेनीघाट के्षत्र (IEE मा 

उल्लेशखत सीमा शभत्रवाट 

संकलन/उत्खनन िुल्क) 

रु. ८०३४०९५/- 

(असी लाख चौशतस 

हजार पन्चानब्बे रुपैया 

मात्र) 

११४७७२८ 

क्यु.शफ. 

रु. ७ रु. ३०००/- रु. 

४०१७०५/- 

(चार लाख एक 

हजार सात सय 

पाचँ मात्र) 

BRMNP/077-

78/03 

बौदीकाली गाउँपाशलका, २ नं. वडा 

के्षत्राशिकार शभत्र पने कालीगण्डकी नदी 

शकनार अन्तगयत खसायनघाट के्षत्र (IEE मा 

उल्लेशखत सीमाशभत्रवाट 

संकलन/उत्खनन िुल्क) 

रु. ५९३२८७०/- 

(उनान्साठी  लाख 

बशिस हजार आठ सय 

सिरी मात्र) 

८४७५५२।८ 

क्यु.शफ. 

रु. ७ रु. ३०००/- रु. 

२९६६४५/- ( 

दईु लाख 

छ्यानब्बे हजार 

छय पैताशलस 

मात्र) 

ठेक्का सम्बन्धी शतफहरुः  

१. उल्लेशखत ठेक्काहरुको लाशग प्रत्येक आय ठेक्काको छुट्टाछुट्ट ैबोलपत्र फारम छुट्टाछुट्टै पेि गनुयपनेछ ।  

२. ठेक्का अवशि आ.व.२०७७/७८ को जेष्ठ मसान्त सम्म रहने छ । बन्द, हडताल, प्राकृशतक प्रकोप वा अन्य कुन ैशविरे् पररशस्थशतका कारण 

काम  सचुारु नभएको अवस्थामा कुन ैपशन शकशसमले क्षशतपतुी दाबी गनय पाइन ेछैन । प्रारशम्भक वातावरणीय प्रशतवेदनले शनरे्ि गरेको अवशि 

तथा नशद के्षत्रबाट सामाग्री उत्खनन ् गनय पाइने छैन । तर अनुमती शलई तोशकएको स्थानमा घाटगद्घी गरी राशखएको मौज्दात सामाग्री 

शनयमानुसार शबक्री तथा शनकासी गनय सशकनेछ ।  

३. ठेक्का शलने फमयले कबोल अंकको थप मुल्य अशभवशृद्ध कर (१३ प्रशतित) र (१.५ प्रशतित) अशग्रम आयकर सम्बन्िीत करदाता सेवा 

कायायलयको राजश्व खातामा बझुाई सोको प्रमाण यस कायायलयमा पेि गनुयपनेछ ।  

४. िरौटी बापतको रकम यस कायायलयमा नगदै रशसद माफय त वा यस कायायलयको ग्लोबल आईएमई बैक शल., डेढगाउ ँिाखामा रहेको िरौटी 

खाता नं. T104010000001 (ग.३ िरौटी बौदीकाली) मा नगद दाशखला गरेको सक्कल भौचर वा बोलपत्र दाशखला गने अशन्तम शमशतबाट 

१२० शदन सम्म म्याद भएको बैक जमानत (शवड बण्डको सक्कल प्रशत) बोलपत्र साथ संलग्न गरी पेि गनुयपनेछ, िरौटी वापत जम्मा गरेको 

रकमलाई शकस्तामा समावेि गररनेछैन र उक्त बैक जमानत तथा नगद िरौटी शनयमानुसार कागजात पेि गररसकेपशछ प्रचशलत ऐन बमोशजम 

शफताय गररनेछ । 

५. बोलपत्र फारम शनयमानुसारको राजश्व रकम शतरी बौदीकाली गाउ ँकाययपाशलकाको कायायलय, डेढगाउकँो योजना िाखाबाट खररद गरी पेि गनय 

सशकनेछ । 

asus
1



 
 

६. बोलपत्र पेि गदाय कुनै शकशसमको ितय मान्य हुने छैन , साथै ररत नपगुी आएको बोलपत्र उपर कुनै कारवाही हुनेछैन । कायायलय प्रमुख वा    

अशख्तयार प्राप्त अशिकृतबाट प्रमाशणत भएको बोलपत्रलाई मात्र मान्यता शदइनछे । 

७. ठेक्काको लाशग सूचना प्रकाशित भएको शमशतले ३० औ ँशदन सम्म कायायलय समय शभत्र बोलपत्र खररद गरी ३१ औ ँशदनको १२।०० बजे शभत्र 

यस कायायलयमा शसलबन्दी बोलपत्र बझुाउनु पनेछ । प्राप्त बोलपत्रहरु सोही शदन शदनको २।०० बजे बौदीकाली गाउ ँ काययपाशलकाको 

कायायलयमा खोशलनेछ । 

८. बोलपत्र फारमहरु खररद गने, दाशखला गने , खोल्ने शदन सावयजशनक शवदा परेमा क्रमिः सो को भोशलपल्ट सोही समयमा खररद दताय तथा 

खोल्ने कायय गररनेछ । 

९. कूल कबोल अंङ्क मध्ये पशहलो शकस्तामा बझुाउनुपने रकम बाहेक बाकँी मू.अ. कर र अशग्रम आयकर सशहतको रकम ठेक्का अवशि सम्मका 

लागी नेपाल राष्ट्र बैकबाट मान्यता प्राप्त (क) वगयका वाशणज्य बैकको तोशकए बमोशजमको जमानत ( परफरममेन्स बण्ड ) पेि गरे पश्चात मात्र 

ठेक्का सम्झौता गरी चलान पूजी शदइनेछ । 

१०. आय रकमको भकु्तानी ताशलका देहाय बमोशजम हुनेछ । 

वकस्ता वकस्ता बुझाउनु पने वमवत िकम र. 

पशहलो ठेक्का स्वीकृत भएको ७ शदन शभत्र कबोल अकँको ७५ प्रशतितले हुन आउने रकम 

दोश्रो २०७७ चैत्र मसान्त शभत्र कबोल अकँको २५ प्रशतितले हुन आउने रकम 

 

११. जमानत बापत बोलपत्रमा आफुले भरेको रकम अङ्क र अक्षरमा स्पष्ट उल्लेख भएको हुनु पनेछ । अङ्क र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई 

मान्यता शदइनेछ ।  

१२. तोशकएको समयमा तोशकएको शकस्ता रकम बझुाउनु पनेछ । शकस्ता रकम तोशकएको समयमा नबझुाएमा क’ वगयको बैकँबाट जारी गरर पेि 

गररएको कायय सम्पादन जमानतबाट सम्झौता अनुसारको ठेक्का रकम असलु उपर गररनेछ । सो मा ठेकदारले कुनै पशन शकशसमको हजयना 

दाबी गनय पाउने छैन ।  

१३. प्रचशलत ऐन, कानुन, शनयम, सम्झौता र सचुनाको सतय शवपररत कायय गरेमा जनुसकैु अवस्थामा कायायलयले ठेक्का तोड्न सक्नेछ र त्यसबाट 

कायायलयलाई हानी नोक्सानी भएमा ठेक्का शलने पक्षबाट सरकारी बाकँी सरह असलु उपर गररनेछ ।  

१४. बौदीकाली गाउपँाशलकाको नदी,नालाबाट ढंुगा,शगटी,बालुवा उत्खनन ्तथा शनकासी गन ेक्रममा गाउपँाशलका शभत्रका पक्की पलु र झोलुङ्ग े

पलु वा गाउपँाशलकाले प्रशतबन्ि लगाएको के्षत्रको तल ५०० शम. र माथी ५०० शम. के्षत्रबाट शनमाणय सामाग्री उत्खनन् तथा शनकासी गनय 

कानुनले पणुय रुपमा प्रशतबन्ि लगाएको हुदा ँप्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण प्रशतवेदनले तोकेको के्षत्रमा मात्र तोशकएको पररमाण उत्खनन् तथा 

शनकासी गनय पाईनेछ । 

१५. यस कायायलयमा पेि हुन आएका बोलपत्र, बोलपत्र दाता वा शनजको प्रशतशनशिको रोहरमा खोशलनेछ । तर बोलपत्रदाता वा शनजको प्रशतशनशि 

सो समयमा कायायलयमा उपशस्थत नभएमा कायायलयको प्रशतशनशिको रोहरमा खोशलनेछ ।  

१६. बोलपत्र पेि गदाय पेि गने व्यवसाय,फमय वा कम्पशनको दताय, नशवकरण प्रमाणपत्रको प्रशतशलपी, स्थायी लेखा नंम्बर, मु.अ. कर प्रमाणपत्रको 

प्रशतशलपी र कर चकु्ता प्रमाणपत्रको प्रशतशलपी संग्लन राखी पेि गनयपनेुयछ । अन्यथा पेि भएको बोलपत्र फाराम अमान्य हुनेछ । 

१७. ढंुगा, शगटी, बालुवा, रोडा आदीको संकलन, उत्खनन् तथा शनकासीको सम्बन्िमा शजल्ला स्तररय अनुगमन सशमशत तथा बौदीकाली 

गाउपँाशलकाको कायायलयले शदएका सझुाब तथा शनदेिनहरु ठेक्का शलने पक्षले पूणय रुपले पालना गनुयपनेछ ।  

१८. ढंुगा, शगटी, बालुवा, रोडा आदीको उपयोगमा स्थानीय आवश्यकता र स्थानीय तहको मागलाई पशहलो प्राथशमकता शदनुपने छ । 

१९. शवगतका आय सम्बशन्ि ठेक्कामा गाउपँाशलकालाई बझुाउनुपने राजश्व नबझुाएको वा बक्यौता रहेको फमय वा कम्पनीले प्रस्ताव पेि गनय पाउन े

छैन ।  

२०. उपरोक्त अनुसार उल्लेख भएका ितयहरुको हकमा यसै अनुसार हुनेछ । उल्लेख नभएका शवर्यमा प्रचशलत ऐन, काननु तथा ठेक्का स्वीकृत 

पश्चात गररने सम्झौता अनुसार हुनेछ । ठेक्कामा कुनै शववाद भएमा गाउ ँकाययपाशलकाको कायायलयको शनणयय अशन्तम हुनछे ।  

 

(प्रमुख प्रिासकीय अशिकृत) 
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