
कभराभाई नगयऩालरका 
नगय कामयऩालरकाको कामायरम, लसन्धरुी 

वागभती प्रदेश, नेऩार 

 

नदीजन्म ऩदाथयको ववक्रीका रालग फोरऩत्र आव्हान सम्फन्धी सूचना 
( तेश्रो ऩटक प्रकाशशत लभलत २०७९/०७/२२ ) 

 

स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ६२ क भा बएको व्मवस्था तथा मस नगयऩालरकाको आन्तरयक आम सॊकरन ( ठेक्का फन्दोफस्त ) 
सम्फन्धी कामयववलध, २०७५ को दपा ३ अनसुाय तऩशशरभा उल्रेशित नदी तथा िोराहरुको स्वीकृत घाटहरुफाट लनधायरयत भाऩदण्ड फभोशजभ नदीजन्म 
ऩदाथय उत्िनन ्तथा सॊकरन गयी तोकेको दयभा लफक्री गने गयी ठेक्का फन्दोफस्त गनय नगय कामयऩालरकाको लभलत्२०७९/०७/१७ गतेको फैठकको 
लनणयमअनसुाय ईच्छुक लनभायण सम्फन्धी काभ गने पभय वा कम्ऩनीहरुरे आफ्नो पभय/कम्ऩनीको नववकयण बएको प्रभाणऩत्र, भलु्म अलबफृद्धी कय दताय 
प्रभाणऩत्र, लनमभ अनसुाय कयचकु्ता प्रभाणऩत्रको प्रभाशणत प्रलतलरवऩहरु सॊरग्न याशि तऩलसर फभोशजभका शतयहरुको अलधनभा यही फोरऩत्र प्रवक्रमाभा 
सहबागी हनु सम्फशन्धत सफैको जानकायीको रालग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ । 

 

तऩलसर 

क्र .सॊ.  आम ठेक्का 
नॊ. 

ठेक्काको नाभ उत्िनन ्गनय 
ऩाउॉने 
ऩरयभाण 
(घ.लभ.) 

न्मनुतभ फोरऩत्र 
यकभ रु. (सेवा 
शलु्क य भू.अ.कय 

फाहेक) 

फोरऩत्र 
पायाभ 
दस्तयु 

धयौटी/ 
ववड 
वण्ड 

फोरऩत्र िरयद गने 
अशन्तभ ददन 

फोरऩत्र दताय गने अशन्तभ 
ददन 

१ 

KMU/SIN

/IR/01/079

/080 

कभरा नदी (कयकये 
देशि लबभान िण्ड 
सम्भको IEE  रे तोकेको 
ऺेत्र) 10736 34,08,894।72 ३०००।– 

कवोर 
अॊकको 
५%
  

सूचनाको १५ औॊ 
ददन लभलत 
२०७९/०8/०६
कामायरम सभम लबत्र 
PPMO sf] e-
Bidding System 
cg';f/ 

सूचनाको १६ औ ददन 
लभलत २०७९/08/०७ 
ददनको १२ फजे लबत्र  

PPMO sf] e-Bidding 
System cg';f/ 

२
  

KMU/SIN

/IR/02/079

/080 

कभरा नदी ( यानीवास 
चन्दनऩयु १-६ िण्ड 
IEE  रे तोकेको ऺेत्र) 

31094 98,72,967।– ३०००।– 

कवोर 
अॊकको 
५%
  

सूचनाको १५ औॊ 
ददन लभलत 
२०७९/०8/०६
कामायरम सभम लबत्र 
PPMO sf] e-
Bidding System 
cg';f/ 

सूचनाको १६ औ ददन 
लभलत २०७९/08/०७ 
ददनको १२ फजे लबत्र  

PPMO sf] e-Bidding 
System cg';f/ 

३
  

KMU/SIN

/IR/03/079

/080 

भरयण िोरा ( Quarry 

Site १  देशि Quarry 

Site ५ सम्भ IEE  रे 

तोकेको ऺेत्र) 
  

26688 84,73,974।– ३०००।– 

कवोर 
अॊकको 
५%
  

सूचनाको १५ औॊ 
ददन लभलत 
२०७९/०8/०६
कामायरम सभम लबत्र 
PPMO sf] e-
Bidding System 
cg';f/ 

सूचनाको १६ औ ददन 
लभलत २०७९/08/०७ 
ददनको १२ फजे लबत्र  

PPMO sf] e-Bidding 
System cg';f/ 

4 
KMU/SIN

/IR/04/079

/080 

ग्वाङ िोरा ( Quarry 

Site १  देशि Quarry 

Site ४ सम्भ IEE  रे 

तोकेको ऺेत्र) 
  

8504 27,00,190।– ३०००।– 

कवोर 
अॊकको 
५%
  

सूचनाको १५ औॊ 
ददन लभलत 
२०७९/०8/०६
कामायरम सभम लबत्र 
PPMO sf] e-
Bidding System 
cg';f/ 

सूचनाको १६ औ ददन 
लभलत २०७९/08/०७ 
ददनको १२ फजे लबत्र  

PPMO sf] e-Bidding 
System cg';f/ 

5 
KMU/SIN

/IR/05/079

/080 

धलभरे िोरा ( Quarry 

Site १  देशि Quarry 

Site ३ सम्भ IEE  रे 

तोकेको ऺेत्र) 
  

4550 14,44,716।– 1000।– 

कवोर 
अॊकको 
५%
  

सूचनाको १५ औॊ 
ददन लभलत 
२०७९/०8/०६
कामायरम सभम लबत्र 
PPMO sf] e-
Bidding System 
cg';f/ 

सूचनाको १६ औ ददन 
लभलत २०७९/08/०७ 
ददनको १२ फजे लबत्र  

PPMO sf] e-Bidding 
System cg';f/ 

6 
KMU/SIN

/IR/06/079

/080 

शजघाय िोरा ( Quarry 

Site १  IEE  रे तोकेको 
ऺेत्र) 

  

2745 8,71,592।– 1000।– 

कवोर 
अॊकको 
५%
  

सूचनाको १५ औॊ 
ददन लभलत 
२०७९/०8/०६
कामायरम सभम लबत्र 
PPMO sf] e-
Bidding System 
cg';f/ 

सूचनाको १६ औ ददन 
लभलत २०७९/08/०७ 
ददनको १२ फजे लबत्र  

PPMO sf] e-Bidding 
System cg';f/ 



 

  

                                              ठेक्का सम्फन्धी शतयहरु   

१. फोरऩत्र पायभका साथ भालथ तोवकएको दस्तयु  sdnfdfO{ gu/kflnsfsf] cfGtl/s /fhZj vftf g+= !)^)!))#)!)!)))# df hDdf u/]sf] 

नगदी यलसद, लनभायण सम्फन्धी काभ गने पभय÷कम्ऩनी नववकयण बएको दताय प्रभाणऩत्र, लनमभ अनसुाय कय चकु्ता प्रभाण–ऩत्र य भू.अ.कय दताय प्रभाण-
ऩत्रको प्रलतलरऩी सॊरग्न याशि भालथ उल्रेशित ददनभा सावयजलनक िरयद अनगुभन कामायरम (PPMO) को  ववेसाईट 

https://www.bolpatra.gov.np/egp/  फाट फोरऩत्र पायभ  Download   गरय  लनमभ अनसुाय फोरऩत्र पायभ  बनय  सवकनेछ ।  

२  फोरऩत्र सम्फन्धी पायभ बदाय कफोर यकभ अऺय य अॊकभा स्ऩष्ट उल्रेि गनुयऩदयछ । अॊक य अऺयभा पयक ऩयेभा अऺयराई भान्मता ददईनेछ । 
आपूरे कफोर गयेको अॊकको ५ प्रलतशतका दयरे हनु आउ ने धयौटी यकभ मस कामायरमको धयौटी िाता नॊ. १०६०१००३०३०००००३ भा 
जम्भा गयी सोको बौचय वा नेऩार याष्ड फैकफाट भान्मता प्राप्त फाशणज्म फैकरे कामायरमको नाभभा ठेक्का नॊ. य नाभ उल्रेि गयी १२० ददन म्माद 
सवहत जायी गरयएको ववडवण्ड फोरऩत्रका साथ सॊरग्न गयी ऩेश गनुयऩनेछ । 

३. फोरऩत्र दताय गने सभम सवकए रगतै्त सोही ददन लभलत २०७९।०८।०७ गते ददनको १:०० फजे कभराभाई नगयऩालरकाको िरयद इकाइ,  याजश्व 
शािाका प्रलतलनलध एवॊ ठेकेदायहरुको योहवयभा कभराभाई नगयऩालरका, नगय कामयऩालरकाको कामायरम, लसन्धरुीभा िोलरने छ । ठेकेदाय वा लनजको 
प्रलतलनलध उऩशस्थत नबए ऩलन ठेक्का िोल्न फाधा ऩने छैन । 

४.   फोरऩत्र सम्फन्धी थऩ जानकायीका रालग कामायरमको याजश्व उऩशािाभा वा मोजना शािाभा सम्ऩकय  याख्न अनयुोध छ । 

५. म्माद नाघी, यीत नऩगुी वा शतयसवहत ऩेश हनु आएका फोरऩत्र स्वीकाय गनय कामायरम फाध्म हनुे छैन । फोरऩत्र स्वीकृत गने वा नगने सम्फन्धी 
सम्ऩूणय अलधकाय मस कामायरमभा सयुशऺत यहनेछ । 

६.  फोरऩत्र स्वीकृत बएभा सम्झौताका रालग सो को सूचना ऩाएको वा घय दैरोभा सूचना टाॉ स बएको लभलतरे ७ (सात) ददन लबत्र भू.अ.कय दताय 
प्रभाणऩत्र सभेत लरई  कफोर अॊकको प्रथभ वकस्ता फाऩत २५ (ऩच्चीस) प्रलतशत रे हनु ेयकभ अलनवामय फझुाउनऩुनेछ । फाॉकी ७५  (ऩचहत्तय) 
प्रलतशत रे हनु े यकभ क वगयको वाशणज्म फैकफाट २०८० सार आषाढ भसान्त सम्भ म्माद सवहत जायी गरयएको शतययवहत फैक जभानत 
(ऩयपयभेन्स वण्ड ) सभेत ऩेश गयी ऩट्टा उठाउन ुऩछय । साथै फोरऩत्र कफोर गने पभयरे आपूरे कफोर गयेको अॊक, सो भा लनमभअनसुाय  राग्न े
भूल्मअलबवदृ्धी कय थऩ १३ (तेह्र) प्रलतशत यकभ सभेत ठेकेदायरे फझुाउनऩुनेछ ।  लनमभ अनसुाय नेऩार सयकायराई राग्ने कय फोरऩत्रदातारे छुटै्ट 
फझुाउन ुऩनेछ । 

७. फोरऩत्रदातारे दोश्रो वकस्ता पाल्गनु भसान्त सम्भभा ४० (चालरस) प्रलतशत य फाॉकी ३५ (ऩैतीस प्रलतशत) जेष्ठ भसान्त लबत्र फझुाउन ुऩनेछ । 

८. उल्रेशित अनसुाय ठेक्का स्वीकृत यकभ सम्फन्धी अॊक एक भषु्ठ फझुाएभा कफोर अॊकको ५ प्रलतशत यकभ छुट ददइन ेछ । 

९. तोवकएको  म्मादलबत्र ऩट्टा उठाउन नआएभा याशिएको धयौटी यकभ वा ववड फण्ड जपत गयी लनमभअनसुाय फोरऩत्र फन्दोफस्त गरयनेछ । मस 
नगयऩालरकाका नदी तथा िोराहरुको उत्िनन ् ऺेत्र य उत्िनन ्ऩरयभाणका सन्दबयभा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४, सम्फशन्धत स्थानीम 
तहफाट जायी बएका कानून, प्रदेश कानून तथा अन्म प्रचलरत कानून वा भाऩदण्ड फाभोशज हनुेछ । साथै मस कामायरमफाट गरयएको वातावणीम 
अध्ममन प्रलतवदेन  फोरऩत्र सम्झौताको अलबन्न अॊग भालननेछ । 

१०. मस ठेक्काको अवलध २०८० जेष्ठ भसान्तसम्भ कामभ हनुेछ । 

नोट् ववस्ततृ जानकायीका रालग मस कामायरमको Website https://www.kamalamaimun.gov.np/ भा हेनय सवकनेछ । 

7 
KMU/SIN

/IR/07/079

/080 

गडौरी िोरा (  IEE  रे 

तोकेको ऺेत्र) 
  

1248 3,96,265।– 1000।– 

कवोर 
अॊकको 
५%
  

सूचनाको १५ औॊ 
ददन लभलत 
२०७९/०8/०६
कामायरम सभम लबत्र 
PPMO sf] e-
Bidding System 
cg';f/ 

सूचनाको १६ औ ददन 
लभलत २०७९/08/०७ 
ददनको १२ फजे लबत्र  

PPMO sf] e-Bidding 
System cg';f/ 

8 
KMU/SIN

/IR/08/079

/080 

फकुा िोरा ( Quarry 

Site १  य Quarry Site ४ 
IEE  रे तोकेको ऺेत्र) 

  

758 2,40,680।– 1000।– 

कवोर 
अॊकको 
५%
  

सूचनाको १५ औॊ 
ददन लभलत 
२०७९/०8/०६
कामायरम सभम लबत्र 
PPMO sf] e-
Bidding System 
cg';f/ 

सूचनाको १६ औ ददन 
लभलत २०७९/08/०७ 
ददनको १२ फजे लबत्र  

PPMO sf] e-Bidding 
System cg';f/ 


