
              चौंरीदेउराली गाउँपाललका 
              Chaunrideurali Rural Municipality 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 
ढाडँखकय  भञ् ्र्ाङ्ग, काभ कापलापेलाञ् चोक                

बागमती प्रदेशभ नेपाल 
पत्र संख्र्ा:- 079/080 

चलानी नं.:-                                                             

    

 

ईमेल: ito.chaurideuralimun@gmail.com, वेवसाइट: www.chaurideuralimun.gov.np 
 

नदीजन्र् पदार्यको लबक्रीका लालग बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना 
प्रर्म पटक प्रकाशशत २०७9/०8/2८ गते 

स्र्ानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोशजम तपलसलमा उशललशखत नदीहरुको स्वीकृत घाटहरुबाट लनधायररत मापदण्ड बमोशजम 
नदीजन्र् पदार्य उत्खनन ्गरी चौरीदेउराली गाउँपाललकाले तोकेको दरमा वववक्र गने गरी ठेक्का बन्दोवस्त गननयपने भएकाले इच्छनक 
व्र्शि, फमय वा कम्पनीहरुले फमयको नववकरण भएको प्रमाणपत्र, मूलर् अलभवदृ्धी कर दताय प्रमाणपत्र, आ.व. २०७8/०७9 को 
करच निा प्रमाण पत्र र नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रलतललवपहरु संलग्न गरी तपलसल बमोशजमका शतयहरुको 
अलधनमा रही बोलपत्र प्रवक्रर्ामा सहभागी हनन सम्बशन्धत सबैको जानकारीका लागी 30 ददने सूचना प्रकाशशत गररएको छ । 
लस नं वोलपत्र नं वोलपत्रको नाम (संकलन 

क्षेत्र) 
उत्खनन ्
पररमाण(घ.लम) 

न्र्ननतम बोलपत्र रकम (सेवा 
शनलक र मन.अ.क बाहेक) 

बोलपत्र दस्तनर(रु.) 

1 CDRM/IR/01/079
/80 

खहरेबेसी  बगर, चौरी 
देउराली गाउँपाललका वडा 

नं.8(E-Bidding) 

12820.0512 4075237.88 रू.3000/- 

2 CDRM/IR/02/079
/80 

वटमररनी (मैसाद))बगर, चौरी 
देउराली गाउँपाललका वडा 

नं . 8  

2127.84 676397.77 रू.3000/- 

3 CDRM/IR/03/079
/80 

लभम पाइलो बगर, चौरी 
देउराली गाउँपाललका वडा 

नं . 8  

२ भ८०८  892607.04 रू.3000/- 

4 CDRM/IR/04/079
80 

दोभानटार बगर (i) चौरी 
देउराली गाउँपाललका वडा 

नं . 7  

९८४ 312793.92 रू.3000/- 

5 CDRM/IR/05/079
/80 

वकलपनबगर, चौरी देउराली 
गाउँपाललका वडा नं. 2 

२६२३.६२ ८भ३३भ८६९.१२ रू.3000/- 

6 CDRM/IR/06/079
/80 

बैरेलन बगर, चौरी देउराली 
गाउँपाललका वडा नं. 3 

९९५.३३ ३भ१६भ३४७.०९ रू.3000/- 

7 CDRM/IR/07/079
/80 

मनलबेशी लामा बगर, चौरी 
देउराली गाउँपाललका वडा 

नं. 6 

३३९९.४८ १०भ८०भ४६३.५३ रू.3000/- 

 
बोलपत्र पेश गर्नुपर्े अन्तिम न्मन्ि र समय : २०७८/०९/२९ ,न्िर्को १२:०० बजे 

बोलपत्र खोन्लर्े न्मन्ि,समय र स्थार् : २०७८/०९/२९ ,न्िउँसो १:०० बज,े गा.पा. कायाुलय,ढाँडखकु,काभ्र े                 
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शतय तर्ा बन्देजः 
१.फमयको हकमा नववकरण भएको दताय प्रमाणपत्र, मूलर् अलभववृद्ध कर दताय प्रमाणपत्र, आ.व. ०७8/७9 को कर च निा 
प्रमाणपत्रकों प्रमाशणत प्रलतललवप र ब्र्शिको हकमा नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रलतललवप, बोलपत्र फाराम दस्तनर 
वापत र्स कार्ायलर्मा नगदै लतरेको वा एन.सी.सी. बैंक शाखा कार्ायलर् चौरीदेउरालीमा रहेको र्स कार्ायलर्को ग.१.१ 
आन्तररक राजस्व खाता खाता नं. १४४०००००३११०१ मा नगद जम्मा गरेको नगद भौचर सार् लनवेदन पेश गरी र्ो सूचना 
प्रकाशन भएको लमलतले 30 औ ंददनसम्म तोवकए अननसार अन्लाईन वोलपत्रका लालग बोलपत्रदाताले सावयजलनक खररद अननगमन 
कार्यलर्को www.bolpatra.gov.np बाट बोलपत्र सम्बन्धी कागतजात हरु अपलोड तर्ा डाउनलोड गनय सवकने ब्र्वस्र्ा रहेको 
छ र हाडयकपी बोलपत्र फाराम ददनको ४ बजेलभत्र खररद गरी 31 औ ददनको १२ बजेसम्म शशलबन्दी बोलपत्र दताय गरी 
सक्ननपनेछ र ररत पनर् र्ाई प्राप्त हनन आएका बोलपत्र 31 औ ंददनको १ बजे बोलपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलधहरु र गाउँपाललकाको 
प्रलतलनलधको रोहवरमा खोललनेछ। बोलपत्रदाताहरु वा  लनजको प्रलतलनधी उपशस्र्त नभएमा पलन बोलपत्र खोलन बाधा पने छैन । 
बोलपत्र पेश गने अशन्तम ददन सावयजलनक ववदा पनय गएमा सोको लगतै पलछको कार्ायलर् खनलने ददन उललेशखत कार्य हननेछ । 

 

2.बोलपत्र सम्बन्धी फाराम भदाय कबोल रकम अक्षर र अंकमा स्पष्ट उललेख गननयपनेछ । अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई 
मान्र्ता ददइनेछ। आफन ले कबोल गरेको अंकको 5%(मन.अ.कर सवहतको रकमको ५%) ले हनन आउने धरौटी रकम र्स 
कार्ायलर्को ग.3 स्र्ानीर् धरौटी खातामा रहेको धरौटी खाता न. १४४००००००२९०१ मा जम्मा गरी सोको सकल बैंक 
भौचर वा नेपाल सरकारबाट मान्र्ता प्राप्त क वगयका वाशण्र् बैंकहरु मध्रे् कार्ायलर्को नाममा जारी गरी र्स सूचना प्रकाशशत 
भएको लमलतबाट कशम्तमा १२० ददन म्र्ाद भएको बैंक जमानत (ववड बण्ड )पेश गननय पनेछ । 

3.खररद गरेको बोलपत्र फारामहरुमा उललेख भएका सबै वववरणहरू भरी बोलपत्रदाताले प्रत्रे्क पानामा सहीछाप गरी 
लसलबन्दीगरी खाम बावहर फमयको नाम, ठेगाना, कामको वववरण, बोलपत्र वववरण प्रोपाइटरको नाम, ठेगाना, फोन नं. मोबाइल नं. 
समेत स्पष्ट खनलाई फमयको छाप लगाई पवहलो पटक सूचना प्रकाशशत भएको लमलतले 31 औ ददन ददनको १२.०० बजे लभत्र 
र्सकार्ायलर्मा हाडयकपी र अन्लाईन दताय गननय पनेछ । 

4.एक फमय वा संस्र्ाको नाममा खररद गररएको बोलपत्र अको फमय वा संस्र्ाका नामबाट दाशखला गनय पाइने छैन । 

5. बोलपत्र सम्बन्धी ववस्ततृ जानकारी बोलपत्र सम्बन्धी फाराममा उललेख गररएको हनँदा सोही पनशस्तकाबाट अबगत गनय वा र्स 
कार्ायलर्मा सम्पकय  राख्न सवकनेछ । म्र्ाद नाशघ, रीत नपनगी वा शतयसवहत पेश हनन आएका बोलपत्र स्वीकार गनय र्स कार्ायलर् 
बाध्र् हनने छैन। बोलपत्र स्वीकृत गने वा नगने सम्बन्धी सम्पूणय अलधकार र्स कार्ायलर्मा सनरशक्षत रहनेछ ।  

6.बोलपत्र नेपाल सरकारको प्रचललत कानून ढनंगा, लगट्टी र बालनवा उत्खनन,् लबवक्र तर्ा व्र्वस्र्ापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 
र सो ऐनको अलधनमा रही बनेको कार्यववलध तर्ा स्वीकृत (IEE) प्रलतवेदनको पररपालन गननयपनेछ । 

7.र्ो ठेक्काको अवलध सम्झौता लमलतदेशख लागू भई २०80 जेठ मसान्तसम्म हनने। 

8.कन ल कबोल अंकलाई ३ वकस्ता कार्म गररनेछ । पवहलो वकस्ता वापत कन ल कवोल अंकको ४०% हनन आउने रकम 
सम्झौता हनन अगावै बनझाउननपनेछ (एन.सी.सी. बैंक शाखा कार्ायलर् चौरीदेउरालीमा रहेको र्स कार्ायलर्को ग.६.१ स्र्ानीर् तह 
ववभा्र् कोष खाता नं. १४४०००००३२२०1 मा नगद जम्मा गरेको सकल नगद भौचर तर्ा ४०% रकम फागनन मसान्त 
लभत्र र बाँकी रकम जेठ १५ गतेलभत्र बनझाउनन पनेछ। सम्झौता हनँदा बाँकी रकमको (भनेको बनझाउन बाँकी ६० प्रलतशत रकम 
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लालग क वगयको वाशण्र् बैंक ववशिर् संस्र्ाबाट र्स कार्ायलर्को नाममा २०80 मंलसर मसान्तसम्म म्र्ाद भएको बैंक ग्र्ारेन्टी 
(परफरमेन्स बण्ड) अलनवार्य पेश गननयपनेछ । 

9.र्स सूचनामा उललेशखत शतयहरूका अलतररि सम्झौता पत्रमा उललेख भए अननसारको सतय र अन्र् ववषर्वस्तनको हकमा 
प्रचललतकाननन बमोशजम हननेछ। 

10.र्स गाउँपाललकाको वहतलाई ध्र्ानमा राखी बोलपत्र स्वीकृत गने वा नगने वा आंशशक रूपमा स्वीकृत गने वा रद्द गने 
सम्पूणय अलधकार र्स कार्ायलर्मा सनरशक्षत रहनेछ । 

११. प्रचललत काननन अननसार ठेक्का  बापत लाग्ने सम्पनणय कर दस्तनर ठेकेदार स्वर्मले व्र्होननयपनेछ।  

१२. ठेक्का स्वीकृत भई सम्झौता भईसकेपलछ मानव सशृजत बन्द, हडताल, चक्का जाम जस्ता अवस्र्ाले कन नै वकलसमको माफी 
लमन्हाददइनेछैन । 

१३. तोवकएको म्र्ाद लभत्र पट्टा उठाउन नआएमा राशखएको धरौटी रकम जफत गरी लनर्माननसार बोलपत्र बन्दोवस्त गररनेछ 
। 

र्प ववस्ततृ जानकारीका लागी र्स गाउँपाललकाको वेवसाइटhttp://chaunrideuralimun.gov.np तर्ा सम्पकय  नं.9851243091 

 


