
 

 

फकैमा गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

हात्तीसडेु, भकवानऩयु 

फागभती प्रदेश, नेऩार 

 

 

 
 

 

आ.व. २०७9/०८0 को रालग ढुङगा, लगटि, फारवुा, ग्राबेर आदी नददजन्म ऩदाथय 
उत्खनन ्सॊकरन य लफटिको ठेक्का सम्फन्न्ध लसरफन्न्ध फोरऩत्र (िेण्डय) आव्हानको सूचना । 

 
 

ऩटहरो ऩिक फोरऩत्र प्रकान्शत लभलत : २०७9/09/२१ 
ठेक्का सूचना नॊ. :BRM/NCBR/01/079-080 

 

 

 

 

 

फोरऩत्र दाताको नाभ : 

ठेगाना : 

सम्ऩकय  व्मन्ि : 

सम्ऩकय  नॊ. : 

सम्ऩकय  इभेर : 
 

 



 

फकैमा गाउॉऩालरका 

गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 
हात्तीसडेु, भकवानऩयु 

फागभती प्रदेश, नेऩार 

कफोर ऩत्र 

ठेक्का नॊ. : BRM/NCBR/01/079-080 

उत्खनन ्सॊकरन ऩरयभाण स्थर : टहयाभलुनको कज्वे बन्दा भालथ, चम्ऩाखहयेको हान्त्तसुॉडे खेरभैदान बन्दा भालथ य लसभात 
खोरा य फकैमा खोराको दोबान ऺेत्रफाि 
ि.सॊ. काभको टववयण अलधकतभ 

ऩरयभाण(घन 
लभियभा) 

न्मनुतभ ठेक्का दय 
प्रलत घ.लभ (रु) 

(भ.ुअ.क. फाहेक) 

कफोर यकभ भ.ुअ.क. फाहेक 

 

अङकभा             अऺयभा 

१ टहयाभलुन, चम्ऩाखहये य 
लसभात खोराको लफलबन्न 
तोटकएको घािका 
ऺेत्रफाि नददजन्म ऩदाथय 
उत्खनन ्तथा सॊकरन 
कामय 
 
 
 
 
 

८०,०००।    

 जम्भा   

 भ.ुअ.कय १३ %   

 कुर जम्भा   

 कुर जम्भा (भ.ुअ.कय सटहत ) रु  . 
 

 धयौटि यकभ (अॊकभा) रु. 
 धयौटि यकभ (अऺयभा) रु. 
 

नोि: धयौिी यकभ कफोर अॊक (भ.ुअ.कय सटहत) को न्मनुतभ ५% हनुऩुनेछ । 

फझरऩत्रदाताको टववयण : 
पभयको नाभ : 
ठेगाना : 
सटहछाऩ : 
लभलत : 
सम्ऩकय  नॊ. : 



 

 

फकैमा गाउॉऩालरका 

गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 
हात्तीसडेु, भकवानऩयु,फागभती प्रदेश, नेऩार 

ढुङगा,गीिी, फारवुा, ग्राबेर आदी नददजन्म ऩदाथय उत्खनन ्सॊकरन य लफटि गने सम्फन्न्ध सूचना 

प्रथभ ऩिक प्रकान्शत लभलत : २०७9/09/२१ 
फकैमा गाउॉऩालरकाको स्वीकृत ऩरयभाण फभोन्जभको नददजन्म ऩदाथय ढुङगा,गीिी,फारवुा,ग्राबेर आदी नददजन्म ऩदाथय उत्खनन ्
सॊकरन य लफिी सम्फन्न्ध कामय गनय आ.व.२०७9/080 को रालग ठेक्का फन्दोफस्त गनुयऩने बएकोरे ईच्छुक पभय वा 
कम्ऩनीहरुफाि आफ्नो पभयको नटवकयण बएको प्रभाणऩत्र,भलु्म अलबवटृिकय दताय प्रभाणऩत्र, आ.व. २०७8/07९ को कय चिुा 
प्रभाणऩत्र य कोरो सून्चभा नऩयेको स्व:घोषणा ऩत्र सटहत रयतऩूवयको लसरफन्दी फोरऩत्र आव्हान गरयन्छ ।  

प्माकेज १. उत्खनन ्सॊकरन ऩरयभाण स्थर (टहयाभलुनको कज्वे बन्दा भालथको ऺेत्रफाि 56,३००.०० घ.लभ., चम्ऩा खहये खोरा 
ऺेत्रफाि 8,०००.०० घ.लभ. य लसभात खोरा ऺेत्रफाि 15,७००.०० घ.लभ.) 

लस.नॊ. ठे.नॊ. अलधकतभ 
ऩरयभाण 

न्मनुतभ ठेक्का अॊक 
(भ.ुअ.क. सटहत) 

धयौिी 
यकभ 

फोरऩत्र 
पायभ 
दस्तयु 

फोरऩत्र पायभ 
खरयद गने 

अन्न्तभ लभलत 

फोरऩत्र पायभ 
दान्खरा गने 
अन्न्तभ लभलत 

फोरऩत्र पायभ 
खोलरने गने 
अन्न्तभ लभलत 

1 

 

BRM/NCBR/01/079-

080 
80,०००। 
घ.लभ. 

२,८७,२०,०८०।०० भ्माि 
सटहत 
कफोर 
यकभको 
५%  

३००० २०७9।10।२२ २०७9।10।२२ २०७9।10।२२ 

शतयहरु :  

१) फोरऩत्र पायभ ऩेश गने पभयरे फोरऩत्र दस्तयु फाऩतको यकभ मस गाउॉऩालरकाको सेन्चयुी कभयलसमर फैंक 
लर.,हात्तीसुॉडेको आन्तरयक याजश्वखाता नॊ.  0810000002 GE भा जम्भा गयेको सक्कर बौचय वा कामायरमभा नगद 
दान्खरा गयेको यलसद सटहत पभयको इजाजत ऩत्र , भ.ुअ.कय दतायको प्रभाणऩत्र ,आ.व.२०७8/७9 को कय चिुा 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरटऩ सॊरग्न गनुयऩनेछ ।  

२) ठेक्का अवलध , ठेक्का सम्झौता बएको लभलत देन्ख २०80 असाय भसान्त सम्भ हनुेछ । तय नददवाि नदीजन्म ऩदाथय 
सॊकरन / उत्खनन ्कामय २०80 जेष्ठ भसान्त सम्भ भात्र कामभ यहनेछ।  

३) फोरऩत्र पायभ लभलत २०७9।10। २२ गते ददनको १२ :०० फजे सम्भभा e-bidding भापय त दताय गनय सटकनेछ । य 
online भापय त दताय बएकाफोरऩत्रहरु लभलत २०७9।१0।२२ गते ददनको १:०० फजे मस कामायरमभा  प्रलतलनलधहरु य 
फोरऩत्रदाताहरुको योहवयभा खोलरनेछ।प्रस्ताव खोल्ने सभमभा फोरऩत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलध उऩन्स्थलत नबएभा ऩलन 
फोरऩत्र खोल्न कुनै फाधा ऩने छैन । साथै फोरऩत्र पायभ खरयद एवॊ दताय गने अन्न्तभ ददन सावयजालनक लफदा ऩनय 
गएभा सो ददनको बोलरऩल्ि कामायरम खरेुको ददनराई िभश् फोरऩत्र खरयद एवॊ दताय  गने अन्न्तभ ददन भालनने छ। 
साथै e-bidding भापय त फोरऩत्र ऩेश गनयको रालग www.bolpatra.gov.np/egp फाि ऩेश गनय सटकनेछ । मस फोरऩत्र 
दताय तथा खयीदको रालग online भात्रको व्मफस्था गयीएको छ।  

४) फोरऩत्रदातारे लसरफन्दी फोरऩत्रसाथ आपुरे कफोर गयेको अॊक (भू.अ.क.सटहत) को न्मनुतभ ५% रे हनु आउने 
धयौिी यकभ फकैमा गाउॉ ऩालरका, गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमको नाभभा यहेको सेन्चयुी कभयलसमर फैंक लर. ,हात्तीसडेु 



 

शाखाको धयौिी खाता न.  0810000012 GE भा जम्भा गयेको सक्करै फैंक बौचय वा भान्मता प्राप्त फैंकरे मस 
गाउॉऩालरका कामारमको नाभभा जायी गयेको वोरऩत्र दान्खरा गने अन्न्तभ लभलतफाि कम्तीभा १२० ददन म्माद बएको 
टवडफण्ड सॊरग्न गनुय ऩनेछ।म्माद नाघी वारयत नऩगुी प्राप्त बएको फोरऩत्र उऩय कुनै कायफाही हनुे छैन ।  

५) फोरऩत्रदाताहरुरे कफोर गयेको यकभ अङ्क य अऺयभा पयक ऩयेभा अऺयराई भान्मता ददइनेछ।  

६) फोरऩत्र पायभको प्रत्मेक ऩानाभा पभयको छाऩ य आलधकायीक व्मन्िको हस्ताऺय बएको हनु ऩनेछ।  

७) फोरऩत्र स्वीकृती बएको जानकायी ऩाएको १५ (ऩन्र) ददन लबत्र प्रस्ताव दातारे ऩटहरो टकस्ता फाऩत २५% रे हनुे 
यकभ भू.अ.कय सटहतको यकभ सेन्चयुी कभयलसमर फैंक लर. ,हात्तीसुॉडे शाखाको स्थानीम तह टवबाज्म कोष खाता न. 
081000001५ GE खाताभा जम्भा गयेको सक्कर बौचय ऩेश गनुय ऩनेछ। फाॉकी टकस्ता यकभ चार ुआ.व. को जेष्ठ 
भसान्त लबत्र भू.अ.क. सटहतको यकभ दान्खरा गयी सक्करै फैक बौचय ऩेश गनुय ऩनेछ ।साथै सझौता अङ्कको ७५% रे 
हनुे आउने यकभ य सो को भ.ुअ.कय सटहतको यकभ नेऩार सयकायफाि भान्मता प्राप्त फैंकहरुफाि मस गाउॉ ऩालरका 
कामायरमको नाभभा सम्झौता लभलतफाि सम्झौता अवलध सटकन ुबन्दा कम्तीभा दईु भटहना फढी म्माद बएको कामय 
सम्ऩादन जभानत फैंक ग्मायेण्िी (ऩयपयभेन्स वण्ड) सॊझौताको सभमभा ऩेश गनुय ऩनेछ। 

८) मस सम्फन्धी सूचना मस कामायरमको वेबसाईि www.Bakaiyamun.gov.np फाि सभेत जानकायी लरन सटकनेछ।साथै 
मस कामायरमको सूचना ऩािीभा सभेत िाॊस गरयएको छ।  

९) ठेक्का सम्फन्धी टप्रटवड लभटिॊग लभलत २०७9/१०/०५ गते ददउॊसो २:०० फजे मसै कामायरमभा हनुेछ ।  

१०) कुनै कायण जनाई वा नजनाई वोरऩत्र स्वीकृत / अस्वीकृत गने अलधकाय फकैमा गाउॉऩालरकाभा सयुन्ऺत यहनेछ ।  

११) उि लनभायण साभग्री न्झक्न ुऩने स्थरसम्भ जान आउन आवश्मक ऩने फािो फनाउन वा फािो भभयत गनुयऩने अवस्था 
आएभा ठेकेदायरे आफ्नै तपय फाि गनुयऩनेछ । साथै सो खचय गाउॉऩालरकासॊग दाफी गनय ऩाउनेछैन । ढुङगा , लगट्टी, 
फारवुा, ग्राबेर आदी लनकाल्दा कुनै व्मन्ि वा लनकामको लनजी जग्गा बएय जान आउन ऩने बएभा सम्फन्न्धत व्मन्ि वा 
लनकामको स्वीकृलत ठेकेदाय आपैरे लरनऩुनेछ ।नदीजन्म ऩदाथय साभाग्री ओसायऩसाय गदायको सभमभा सडकभा धरुो वा 
टहरो बई आवागभनभा असय गयेभा ठेकेदायरे सडक भभयत आफ्नै खचयफाि गयाउन ुऩनेछ।  

१२) नदी जन्म ऩदाथय सॊकरन/उत्खनन गदाय स्वीकृत IEE प्रलतवेदन, नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाि जायी बएका 
लनमभनसम्फन्धी प्रलतवेदन य कामयटवलधहरु , ढुॊगालगटि, फारवुा, न्जल्रा अनगुभन तथा सभन्वम सलभतका लनणयमहरु तथा 
प्रचलरत सम्फन्न्धतकाननुका व्मवस्थाराई ऩारना गनुय प्रस्तावदाताको कतयव्म हनुेछ।  

१३) IEE प्रलतवेदन अनसुाय जनु जनु ठाउॉफाि भेन्शन प्रमोग गयी ढुङगा , लगट्टी, फारवुा, ग्राबेर उत्खनन ्गने बनी उल्रेख 
बएको छ।सो स्थानभा भात्र भेन्शन प्रमोग गनय ऩाइनेछ । साथै IEE प्रलतवेदन अनसुाय भेन्शन प्रमोग गनय नऩाईने 
स्थानको हकभा तारकु न्त्रारमफाि स्थान तोटक भेन्शन प्रमोग गनय न्स्वकृलत प्रदान बएभा सोही फभोन्जभ हनुेछ ।  

१४) मस सूचनाभा उल्रेख बएको कुया मसै अनसुाय य नबएको कुयाको हकभा प्रचलरत काननु फभोन्जभ हनुेछ ।  

१५)  कुनैऩलन फन्द, हड्तार, प्राकृलतक प्रकोऩ आदद कायण देखाइ छुि वा लभनाहाको दावी गनय ऩाइने छैन । नदीजन्म ऩदाथय 
उत्खनन,्सॊकरन तथा ढुवानी गदाय कुनै टववाद उत्ऩन्न बएभा फोरऩत्र / दय बाउ ऩत्र दाता स्वॊमरे व्मवस्थाऩन गनुय 
ऩनेछ तथा फकैमा गाउॉऩालरकाफाि आवश्मक सभन्वम गरयनेछ।  

१६)  उत्खनन ्गरयएको नदीजन्म ऩदाथय नदी टकनाया वा सावयजलनक चौय /स्थानभा घािगिी गन ऩाइने छैन , त्मसका रालग 
फोरऩत्र / दयबाउ ऩत्रदातारे आफ्नो अरग्गै जग्गाको व्मवस्था गनुय ऩनेछ ।  

१७)  अन्म थऩ जानकायीको रालग कामायरम सभमभा मस कामायरमको याजश्व शाखाको पोन नॊ.  ९८55088066  भा 
सम्ऩकय  याख्नसटकनेछ। 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 


