
 

इन्द्रसरोवर गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

कुिेखानी, मकवानपरु 

 

नदीजन्द्र् पदार्यको ववक्रीका िालग बोिपत्र आव्हान सम्बन्द्धी सूचना 

दोश्रो पटक प्रकाशित लमलत:2079/05/08 

स्र्ानीर् सरकार सञ्चचािन ऐन 2074, को दफा 62क. र र्स इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आलर्यक ववधेर्क, 2079 को दफा 12 को 
व्र्वस्र्ा बमोशजम तपलसिमा उशलिशखत नदीहरुको स्वीकृत घाटहरुबाट लनधायररत मापदण्ड बमोशजम नदीजन्द्र् पदार्य उत्खनन ्गरी बागमती 
प्रदेििे तोकेको दरमा लबक्री गने गरी ठेक्का बन्द्दोवस्त गनुयपने भएकोिे ईच्छुक व्र्क्ती, फमय वा कम्पनीहरुिे फमय नवीकरण भएको 
प्रमाणपत्र, मूलर् अलभबवृि कर दताय प्रमाणपत्र, आ.व. 2078/79 को करचकु्ता प्रमाणपत्र र नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाशणत 
प्रलतलिपीहरु संिग्न गरी तपलसि बमोशजमका ितयहरुको अधीनमा रही बोिपत्र प्रकृर्ामा सहभागी हनु सम्बशन्द्धत सबैको जानकारीको िालग 
र्ो सूचना प्रकािन गररएको छ। 

लस.नं. सूचना नं. वोिपत्रको नाम 
उत्खनन ्पररमाण 

(घ.वफट) 

न्द्र्नुतम वोितत्र रकम 
रु.(सेवा िलुक र 
मू.अ.क बाहेक) 

धरौटी 
रकम 

वोिपत्र 
दस्तरु 
(रु) 

1 

IRM/NCB/
IR/02-1 

/079/080 

ठाडो खोिाको लनधायररत क्षेत्रबाट 
नदीजन्द्र् पदार्यको लबक्री गने  12,01,581.54 1,08,14,233.82 

कबोि 
अङ्कको 
3% 

3,000 

2 

IRM/NCB/
IR/03-1 

/079/080 

सकुौरा खोिा, महािक्ष्मी दोभान र 
वडा नं. 3 को लसमाना देखी ठूलचौर 
सम्मको लनधायररत क्षेत्रबाट नदीजन्द्र् 
पदार्य उत्खनन, संकिन तर्ा लबक्री 
गने  

7,43,153.02 66,88,377.16 

3,000 

3 
IRM/NCB/

IR/04-
1/079/080 

शचवास देशख वडा नं. 2को लसमाना 
सम्म र डौडारे देखी कलिेरी सम्मको 
लनधायररत क्षेत्रबाट नदीजन्द्र् पदार्य 
उत्खनन, संकिन तर्ा लबक्री गने  

9,43,343.03 84,90,087.31 

3,000 

वोिपत्र सम्बन्द्धी ितयहरु तर्ा र्प जानकारीका िालग indrasarowarmun@gmail.com, infra.indrasarowar@gmail.com, मा सम्पकय  
गनुयहोिा सारै् www.bolpatra.gov.np बाट पलन Download गनय सवकनेछ। 

mailto:indrasarowarmun@gmail.com
mailto:infra.indrasarowar@gmail.com
http://www.bolpatra.gov.np/


 

ितयहरु: 
1. फमयको हकमा नवीकरण भएको दताय प्रमाणपत्र, मूलर् अलभबवृि कर दताय प्रमाणपत्र, आ.व. 2078/079 को 

करचकु्ता प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रलतलिवप र व्र्शक्तको हकमा नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रलतलिवप, 
वोिपत्र फाराम दस्तरु बापत र्स कार्ायिर्मा नगदै लतरेको रलसद वा बैङ्क अफ काठमाण्डौँको इन्द्रसरोवर िाखामा 
रहेको र्स कार्ायिर्को खाता नं. 018000000370524मा नगद जम्मा गरेको नगद भौचर सार् लमलत 
2079/05/23 गते 12 बजे सम्ममा ववद्यलुतर् माध्र्मबाट वोिपत्रदातािे सावयजलनक खररद अनगुमन कार्ायिर्को 
www.bolpatra.gov.np बाट वोिपत्र सम्बन्द्धी कागजातहरु डाउनिोड तर्ा अपिोड गनय सक्ने व्र्वस्र्ा गररएको 
छ। तोवकएको बोिपत्र दस्तरु र्स कार्ायिर्को राजश्व िाखा वा र्स कार्ायिर्को बैङ्क खातामा मालर् उलिेशखत खाता 
नं. मा जम्मा गरेको भौचरिाई बोिपत्र सम्बन्द्धी कागजात सार् संिग्न गनुयपनेछ। बोिपत्र पेि गने अशन्द्तम ददन 
सावयजलनक ववदा पनय गएमा सोको िगतै्त पलछको कार्ायिर् खलुने ददन उशलिशखत कार्य हनुेछ। 

2. बोिपत्र सम्बन्द्धी फाराम भदाय कबोि रकम अक्षर र अङ्कमा स्पष्ट उलिेख गनुयपनेछ।अङ्क र अक्षरमा फरक परेमा 
अक्षरिाई मान्द्र्ता ददईनेछ।आफुिे कबोि गरेको अङ्कको 3 प्रलतितिे हनु आउने रकम धरौटी स्वरुप र्स 
कार्ायिर्को बैङ्क अफ काठमाण्डौँमा रहेको धरौटी खाता नं. 018000000113524 मा जम्मा गरी सोको सक्कि 
बैङ्क भौचर वा इजाजत प्राप्त बैङ्कबाट र्स कार्ायिर्को नाममा बोिपत्र नं. र नाम उलिेख गरी बोिपत्र बझुाउन पाउन े
अशन्द्तम लमलत देखी 120 ददनको म्र्ाद सवहत जारी गररएको लबड बण्डको सक्कि प्रलत लसिबन्द्दी खाम सार् पेि 
गनुयपनेछ। 

3. एक फमय वा संस्र्ाको नाममा खररद गररएको बोिपत्र अको फमय वा संस्र्ाका नामबाट दाशखिा गनय पाइन े
छैन।रीतपूवयक पनय आएका बोिपत्र सम्बन्द्धी कागजातहरु पेि गने अशन्द्तम ददनको 14 बजे देशख ववलभन्न कार्ायिर्का 
प्रलतलनलध, लनमायण व्र्वसार्ी वा लनजको प्रलतलनलधहरुको रहोवरमा र्स कार्ायिर्मा खोलिनेछ।सारै् बोिपत्रदाता वा 
लनजको प्रलतलनलध बोिपत्र खोलने समर्मा उपशस्र्त नभएमा बोिपत्र खोलन बाधा पने छैन। उक्त ददन ववदा परेमा सो 
कार्य ववदाको िगतै्त पलछ कार्ायिर् खिेुको ददनमा गररनछे। 

4. वप्र-लबड बैठक र्ो सूचना प्रकाशित लमलतिे ७ औ ँ ददन ददनको 14 बजे इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको कार्ायिर्मा 
हनुेछ।ईच्छुक बोिपत्रदाताहरुिे उक्त बैठकमा भाग लिइ र्स सम्बन्द्धमा ववस्ततृ जानकारी हालसि गनय सक्नहुनुछे। 
उक्त ददन ववदा परेमा उक्त बैठक सोको भोलिपलट सोही समर्मा हनुेछ। 

5. बोिपत्र सम्बन्द्धी ववस्ततृ जानकारी बोिपत्र सम्बन्द्धी फाराममा उलिेख गररएको हुँदा सोही पशुस्तकाबाट अवगत गनय 
वा र्स कार्ायिर्मा सम्पकय  राख्न सवकनेछ। 

6. म्र्ाद नाघी, ररत नपगुी वा ितयसवहत पेि हनु आएका बोिपत्र स्वीकार गनय र्स कार्ायिर् बाध्र् हनुे छैन।बोिपत्र 
स्वीकृत गने वा नगने सम्बन्द्धी सम्पूणय अलधकार र्स कार्ायिर्मा सरुशक्षत रहनछे। 

7. बोिपत्र स्वीकृत भएमा सोको सूचना पाएको वा घरदैिोमा सूचना टाँस भएको लमलतिे 15 ददन लभत्र मू.अ.क दताय 
प्रमाणपत्र समेत लिई कबोि अङ्कको प्रर्म वकस्ता बापत 50 प्रलतितिे हनुे रकम अलनवार्य बझुाई दोश्रो वकस्ता बापत 
बाँकी रकमिे हनुे रकममा 10% र्प गरी नेपाि राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त बैङ्कबाट र्स कार्ायिर्को नाममा 2080 
साि श्रावण मसान्द्त सम्म म्र्ाद सवहत जारी गररएको बैङ्क ग्र्ारेन्द्टी (परफरमेन्द्स बण्ड) समेत पेि गरी प्ा 
उठाउनपुनेछ। सारै् बोिपत्र कबोि गने व्र्शक्त वा फमयिे आफुिे कवोि गरेको अङ्क, सेवा िलुक बापत हनु आउने 
जम्मा रकमको लनर्मानसुार 13% भ्र्ाट रकम समेत र्स कार्ायिर्मा बझुाउनपुनेछ। लनर्मानसुार नेपाि सरकारिाई 
आर्कर तर्ा अन्द्र् कर बोिपत्रदातािे छु्ै बझुाउनपुनेछ। 

http://www.bolpatra.gov.np/


 

8. र्स गाउँपालिकािाई बझुाउनपुने बाँकी बक्र्ौता भएका फमयहरुको सो रकम नबझुाएको खण्डमा बोिपत्र स्वीकृत 
गररने छैन। 

9. संस्र्ागत आवेदकको हकमा आफु र्स्तो बोिपत्र दाशखिा गनय अर्ोग्र् नभएको भनी स्व:घोणणा गरेको पत्र अलनवार्य 
पेि गनुयपनेछ अन्द्र्र्ा बोिपत्र स्वीकृत गररने छैन। 

10. तोवकएको म्र्ाद लभत्र प्ा उठाउन नसकेमा राशखएको घरौटी रकम जफत गरी लनर्मानसुार बोिपत्र बन्द्दोवस्त गररन े
छ। र्स गाउँपालिकाका नदी तर्ा नदीहरुको उत्खनन ्के्षत्र र उत्खनन ्परीमाणका सन्द्दभयमा स्र्ानीर् सरकार सञ्चािन 
ऐन, 2074, र्स स्र्नीर् तहबाट जारी भएका कानून, प्रदेि कानून तर्ा अन्द्र् प्रचलित कानून वा मापदण्ड बमोशजम 
हनुेछ।सारै् र्स कार्यिर्बाट गररएको प्रारम्भीक वातावरणीर् पररक्षण र्स बोिपत्र सम्झौताको अलभन्न अङ्ग मालननछे। 

11. र्हाँ उलिेख नगररएका कुराहरु प्रचलित कानून बमोशजम हनुेछन। 

नोट: ववस्ततृ जानकारीको िालग सम्पकय : 
नाम: ववमि मोक्तान 

पद: इशन्द्जलनर्र 

सम्पकय  नं.: 9851210958 

नाम: बिराम िम्साि 

पद: प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत 

सम्पकय  नं.: 9855088166 

12. उत्खनन ्गनुयपने पररमाण को वववरण। 

    

लस.नं. स्र्ान उत्खनन ्पररमाण (घ.मी) उत्खनन ्पररमाण (घ.फी) 

1 ठाडो खोिा        34,025.00      1,201,581.54  

2 सकुौरा खोिा        14,505.00        512,239.24  

3 महािक्ष्मी दोभान          3,558.75        125,676.07  

4 

वडा नं. 3 को लसमाना देखी ठूलचौर 
सम्म (कुिेखानी खोिा)          2,980.00        105,237.71  

5 

शचवास देशख वडा नं. 2 को लसमाना 
सम्म (कुिेखानी खोिा)          6,840.00        241,552.32  

6 

डौडारे देशख कलिेरी सम्म 
(कुिेखानी खोिा)        19,872.50        701,790.71  



 

 


