
  मादी गाउँपालिका 

                                        गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् 
  थुमाकोडाँडा, कास्की    गण्डकी प्रदेश, नेपाि 

                                              

प्रथम पटक प्रकालशत लमलत २०७५।०४।१६  गते 

ढुङ्गा, वािुवा, लगट ी, रोडाको कर तथा लिक्री शुल्क उठाउने ठेक्का िन्दोवस्त सम्बन्धी िोिपत्र आह्वानको सूचना । 

 

मादी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्वाट स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को पररचे्छद-९, दफा ६४ 

को उपदफा १ को (च), प्रदेश आलथयक ऐन २०७५ को दफा ८ तथा अनुसुची ६ र प्रदेश सरकारवाट स्वीक त ढुङ्गा, लगट्टी, 

िािुवा, माटो, दहत्तर वहत्तर, िगाएतका प्राक लतक स्रोतको उत्खनन् संकिन प्रशोधन लवलक्रलवतरण तथा क्रसर उधोग 

व्यवस्थापन र संचािन कार्यलवलध २०७५, समेतका आधारमा चािु आ.व. २०७५/०७६ का िालग तपलशि वमोलिमका 

नदीिन्य पदाथय ढुङ्गा लगट्टी वािुवाको आर् संकिन ठेक्कापट्टाको माध्यमिाट गनुयपने भएकोिे ठेक्का पट्टा गनयको िालग 

र्ोग्य फमय वा कम्पनीिे तपलशिमा उले्लखित कागिातहरु संिग्न रािी तपलशिमा उले्लखित लमलत र समर् लभत्र र्स 

कार्ायिर्  माछापुच्छर े  िैंक प थ्वीचोक मा रहेको कोष िाता नं. ११०१५२४५१४७२९०१४ मा तोलकएको रकम वुझाई 

वोिपत्र फाराम र्स कार्ायिर्िाट िररद गरी, मु.अ. कर र अलिम आर्कर सलहतको कूि कवोि  को ५ % (पाँच 

प्रलतशत)िे हुन आउने रकम धरौटी स्वरुप र्स कार्ायिर्को माछापुच्छर े  िैंक प थ्वीचोक मा रहेको  धरौटी िाता नं. 

११०१५२४५१४७२९०४९  मा िम्मा गरेको सक्किै वैंक भौचर, वा कखिमा १२० लदन म्याद भएको वैंकिे र्स 

कार्ायिर्को नाममा िारी गरेको िैंक ग्यारेन्टी (Bid Security) संिग्न रािी लशिवन्दी वोिपत्र फाराम पेश गनय  सलकने 

गरर र्ो आन्तररक आर् संकिन सम्वन्धी सूचना प्रकालशत गररएको छ ।   

तपलशि 

– फमय दताय प्रमाणपत्र 

–  ठेक्कापट्टाको कार्य गनय िारी नलवकरण भएको इिाित पत्रको प्रमालणत फोटोकपी 

–  मु.अ. कर दताय प्रमाणपत्रको प्रमालणत फोटोकपी 

– करचुक्त्त्ता प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप 
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शर्त र्था बने्दजहरु  

१. खरिद भएका बोलपत्र फािम पेशगदात आफुले कवोल गिेको िकम अङ्क ि अक्षिमा स्पष्ट लेखी प्रते्यक पानामा सहह,छाप ि 

खाम हशलबन्दी गिी खाम बाहहि फमतको नाम, ठेगाना ि ठेक्काको नाम लेखख माथी उले्लखखर् हमहर् ि समय हभत्र खामबन्दी 

गिी यस कायातलयमा वोलपत्र पेश गनत सहकने छ । दर्ात हुन आएका हशलवन्दी वोलपत्रहरु सोही हदनको १.०० वजे यस 

कायातलयमा वोलपत्रदार्ा वा हनजको प्रहर्हनहिको िोहविमा खोहलने छ । बोलपत्रदार्ा वा हनजको प्रहर्हनहि उपखथिथर् 

नभएमा पहन सो बोलपत्र खोल्न बािा पने छैन । कवुल गिेको िकम अङ्क ि अक्षिमा लेखखएको व्यहोिा फिक पिेमा अक्षिमा 

लेखखएकोलाई मान्यर्ा हदईनेछ ।  

२. ठेकेदाि ि मादी गा पा बीच ठेक्का शर्तहरुका सम्वन्धमा कुनै हववाद उठेमा मादी गा.पा. को हनर्तय अखिम ि मान्य हुनेछ 

यसमा ठेकेदािको कुनै उजुि लागे्न छैन । बोलपत्र स्वीकृर् भई सम्झौर्ा हुुंदा वार्ाविर् सुंिक्षर् ऐन, हनयमावली लगायर् 

प्रचहलर् ऐन हनयम अनुसािका शर्त र्था बने्दज समेर् पालना गनुत पनेछ ।  

३.   प्रथम हकस्ता वापर् कवोल िकमको कखिमा ५० प्रहर्शर् कि सहहर्को िकम सम्झौर्ाको चिर्मा यस कायातलयको 

खार्ामा जम्मा गनुत पनेछ । वाुंकी ५० प्रहर्शर् िकमको हकमा नेपाल िाष्टर  बैंकवाट मान्यर्ा प्राप्त क वगतको वाहर्ज्य बैंकवाट 

यस कायातलयको नाममा जािी गरिएको  २०७६ श्रावर् मसाि सम्म म्याद भयको कायत सम्पादन जमानर् पेश गनुत पनेछ । 

उक्त कायत सम्पादन जमानर् बिाबिको िकम २०७५ माघ मशाि हभत्रमा यस कायातलयको खार्ामा जम्मा गनुत पनेछ ।  

४. र्ोहकएको हकस्ता म्याद हभत्र नबुझाएमा गााँउपाहलकाको र्फत वाट ठेक्का र्ोडी बाुंकी िहेको हकस्ता वैंक ग्यािेण्टीवाट असुल 

उपि  गने गिी कानूनी प्रहिया अपनाइनेछ । असुल गनत वाुंकी िकममा १० प्रहर्शर् थप  क्षहर्पूहर्त समेर् जोडी सिकािी 

वााँकी सिह असुल उपि गरिनेछ ।  



५. हुलाक मापतर् वोलपत्र पेश गनेले वोलपत्र दाखखला गने अखिम हमहर् ि समय हभत्र कायातलयमा दर्ात भईसकु्न पनेछ । सो 

म्याद काहट आएको वोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गरिने छैन । कुनै शर्त िाखख पेश   गिेको ि िीर् नपुगेको वोलपत्र 

माहथ कुनै कािवाही गरिने छैन । 

६. नदी हकनाि र्था आसपासका बनस्पहर् ि जीवजिुलाई असि नपने गिी िाहष्टर य लोकमागत, सहायक लोकमागतका दायााँ 

वायााँ हनषेहिर् थिथान वाहेक र्ोहकएको थिथानवाट मात्र नदीको बहाव परिवर्तन नहुने गिी  सूयोदय देखख सूयातस्त सम्म मात्र 

नहदजन्य पदाथत हझक्न पाइनेछ ।  हावा चलेको वेलामा, पानी चुहहने गिी, िुलो उड्ने गिी , ओभिलोड हुने गिी ढुवानी गनत 

पाइने छैन  । 

७. पुल, कजवे र्था कल्भटवाट दुवै र्फत , िाहष्टर य लोकमागतमा पने पुलहरुको मापदण्ड ५०० हमटि मधे्य २५० हमटि अपखररम  

२५० हमटि डाउन ररीम सम्म ढुङ्गा, िोडा, ग्राभेल, हगट्टी ि वालुवा समेर् हनकाल्न पाइने छैन ।  

८. घाटसम्म जाने बाटोको हनकास आफैं  ब्यवथिथापन गने हजमे्मवािी स्वयुं बोलपत्रदार्ाको हुनेछ ।  

९. नदीजन्य  पदाथत हनकासी गदात िाहष्टर य ि सहायक िाजमागतलाई असि पने गिी सडक हनमातर् गनत पाइने छैन ि असि नपने 

गिी हनमातर् गनुत पिेमा हनमातर् गदात लागे्न खचत बोलपत्रदार्ा स्वयुंले ब्यहोनुतपनेछ ।   

१०. ढुङ्गा, ग्राभेल, हगट्टी, िोडा ि वालुवा समेर्को कािोवाि गदात वालश्रम प्रयोग गनत हनषेि गरिएको छ ।  वार्ावािर्मा प्रहर्कूल 

असि पने प्रहवहि अपनाउन पाइनेछैन  । मजदुिको ज्यालाको हकमा हजल्ला दििेटमा कम नहुने गिी ज्याला हदनु पनेछ।  

११. स्वीकृर् घाट के्षत्रमा ढुङ्गा, हगट्टी, िोडा, चोकि, वालुवा आहद उत्खनन एवुं सुंकलन कायतमा मेहशन प्रयोग गनत हनषेि गरिएको 

छ। 

१२. नहद, खोला, वगि एवुं सावतजहनक आवागमनमा वािा हुने गिी सुंकहलर् सामान जम्मा गनत पाइनेछैन ।  

१३. वोलपत्रका सम्वन्धमा थप केही वुझ्नु पिेमा कायातलय समयमा सम्पकत  गिी वुझ्न सहकने छ  । साथै हवसृ्तर् हवविर् वोल पत्र 

फािाम साथ उपलव्ि गिाइनेछ । 

१४. आ.ब. २०७५/०७६ का केहह महहना नेपाल सिकाि र्था प्रदेश सिकािको हनर्तयले घाट वन्द भएमा कायत समयावहि सोहह 

वमोहजम कायम हुनेछ ि उले्लखखर् परिमार् सोहह समयावहिमा हविी गनुत पनेछ । त्यसका लाहग वोलपत्रदार्ाले कुनै 

क्षहर्पूहर्त वा हजतनाको माग गनत पाउने छैन , 

१५. अनुगमन सहमहर्को हनर्तय वमोहजम हनिातिर् गरिएको के्षत्रमा ठेकेदाि आफैले सुंकहलर् सामाग्रीको घाटगद्घी गिेि मात्र 

हविी हवर्िर्को ब्यवथिथा हमलाउनु पनेछ । घाटगद्घी गदात लागे्न खचत ठेकेदाि स्वयुंले नै ब्यहोनुत पनेछ । 

१६. वोलपत्रदार्ाले ढुङ्गा, हगट्टी, वालुवा, िोडा हविी गदात आ.ब. ०७५/७६ को लाहग हजल्ला दििेट हनिातिर् सहमहर्ले र्ोकेको 

हजल्ला दििेट र्था गाउाँपाहलका दििेट भन्दा बहढ हुने गिी हविी गनत पाउने छैन । 

१७. वोलपत्रदार्ाले आफूले हनकासी गिेको परिमार्को हविी हवविर् अहनवायत रुपमा गाउाँपाहलकामा माहसक रुपमा पेश 

गनुतपनेछ , 

१८. स्वीकृर् प्रािखिक वार्ाविर्ीय पिीक्षर् (IEE) प्रहर्वेदनमा उले्लखखर् हवषयहरु, पालना गनुतपने शर्तहरु, जोखखम 

नू्यहनकिर्का लाहग र्ोहकने मापदण्डहरु, प्रते्यक के्षत्रबाट उठाउन सहकने प्राकृहर्क स्रोर् ढुङ्गा, वालुवा, हगट्टी, ग्राभेल, 

िोडाको परिमार् समेर्का हवषयहरु सोही (IEE) प्रहर्वेदनले हनहदतष्ट  गिे बमोहजम हुनेछन्, हर्नको पालना गनुत 

बोलपत्रदार्ाको कर्तब्य हुनेछ । 

१९.   नहद खोलामा जे.हस.हभ. चलाउन वा पानीको बहावलाई प्रभाव पाने गिी अथिथायी पुल वा हयु्म पाइप िाख्न पाइने छैन ।  सो 

प्रयोजनको लाहग गाउाँपाहलकाले कुनै अनुमहर् हदनेछैन ।  नहद वा खोलाको वािीपट्टी भएको माल वािीपट्टी बाटै ि पािीपट्टी 

भएको माल पारिपट्टी बाटै बाटो आफै ब्यवथिथा गिी ठेकेदािले लैजाने गिी ब्यवथिथा हमलाउनु पनेछ ।  

२०.  उले्लखखर् नू्यनर्म िकम मु.अ. कि ि अहग्रम आयकि वाहेक िहेको छ वोलपत्रदार्ाले कवोल िकममा मु. अ. कि ि अहग्रम 

आयकि समेर् जोडी दाखीला गनुत पनेछ । 

२१. वोलपत्र खरिद र्था दाखखलाको अखिम हदन सावतजहनक हबदा पिेमा सो को भोहलपल्टलाई अखिम हदन माहनने छ । 

२२.   वोलपत्र पूर्त वा आुंहशक रुपमा स्वीकृर् गने वा नगने अहिकाि कायातलयमा हनहहर् िहने छ । कायातलयले आवश्यक नठानेमा 

जुन सुकै चिर्मा पहन आुंहशक वा पुिै वोलपत्र प्रहिया िद्ध गनत सके्नछ । 

२३. यसमा उले्लख नभएका अन्य कुिाहरु प्रचहलर् कानून वमोहजम हुनेछ  । नेपाल सिकाि प्रदेश सिकाि ि गाउाँपाहलकाले 

समय समयमा हदएका हनदेशनहरु पालन गनुत बोलपत्रदार्ाको कर्तब्य हुनेछ । 

२४. ठेक्का सम्झौर्ा गदात िाखेको ५ प्रहर्शर् ििौटी िकम आ.व. २०७५।०७६ को कि चुक्ता पेश गिेपछी हफर्ात हदईनेछ । 

ििौटी पेश गिेको िकमलाई हकस्ता भुक्तानी गदात समायोजन गनत पाईने छैन ।  


