
पाख्रीबास नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

धनकुटा  

 प्रदशे नं १ , नपेाि 

लशिबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सचुना 

प्रथम पटक प्रकालशत लमलत २०७६ /०१/ ०५ 

र्स पाख्रीबास नगरपालिकाको कार्ायिर् पाख्रीबास, धनकुटाद्बारा आ.व. २०७५/७६ का िागी आन्तररक आर् अन्तगयत तपलशि बमोलिमको वस्तुमा लबक्री 

मलु्र् तथा लनकाशी दस्तुर असिुी गने कार्य  ठेक्का वन्दोवस्तको माध्र्मद्धारा संकिन गनुय  पने भएको हुदा इच्छुक फमय वा कम्पनीवाट लनम्न शतयहरुको  अलधनमा 

रलह ररतपवुयकको लसिबन्दी दरभाउपत्र आहवान गररएको छ ।  

शतयहरु: 
१.  इच्छुक र्ोग्र्ता पगेुका लसिबन्दी दरभाउपत्रदातािे १५ औ लदन कार्ायिर् समर् लभत्र र्स कार्ायिर्बाट लफताय नहुने गरी तपलसि बमोलिमको नगदै  लतरेको 

नगदी रलसदका साथ २०७५/७६ को िालग नलवकरण भएको इिाितपत्र स्थार्ी िेखा नम्बर र आ व २०७४/७५ को कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र प्रलतलिपी संिग्न 

राखी दरभाउपत्र खररद गनय सलकनेछ । 

२. लशिबन्दी दरभाउपत्रहरु १६ औ ंलदनको १२ बिे लभत्रमा दताय गराइ सक्नु पनेछ । प्राप्त दरभाउपत्रहरु सोही लदनको १ बिे दरभाउपत्रदाता वा लनिको प्रलतलनलधको 

रोहबरमा र्स कार्ायिर्मा लनर्मानसुार खोलिनेछ । दरभाउपत्रदाता वा लनिको प्रलतलनधीहरु उपलस्थत नभएमा पलन दरभाउपत्रहरु खोल्न बाधा पने छैन । 

३. लशिबन्दी दरभाउपत्रको माध्र्मबाट दरभाउपत्र दालखिा गने व्र्लक्त नेपािी नागररक भए ५ प्रलतशत र लवदेशी नागररक भए १० प्रलतशत धरौटी र्स कार्ायिर्को 

नाममा रहकेो एन.आई .सी.  एलसर्ा बैंक, लहिे शाखाको धरौटी खाता नं ८८CA५०२६४७५२४००३ मा िम्मा गरर उक्त सक्कि भौचर लशिबन्दी दरभाउपत्रको 

फारम साथ संिग्न गनुयपने छ वा नेपाि राष्ट्र वैकवाट मान्र्ता प्राप्त “क” श्रेणीको वैकबाट र्स कार्ायिर्को नाममा िारी भएको कम्तीमा ७५ लदनको मान्र् म्र्ाद 

अवधी भएको लबडवन्ड धरौटी स्वरुप पेश गनुय पने छ । 

४. दरभाउपत्र भदाय प्रत्र्ेक आइटमको दररेट अंक र अक्षरमा स्पष्ट हुने गरी िेख्न ुपनेछ । अंक र अक्षरमा फरक भएमा अक्षरमा िेखीएकोिाई मान्र्ता लदइनेछ । 

५. ररत नपगुी वा म्र्ाद नाघी आएका लसिबन्दी दरभाउपत्र उपर कुनै कार्यवाही गररने छैन । 

६. दताय भएका लसिबन्दी दरभाउपत्र आलशक वा पणुय रुपमा स्वीकृत गने वा अस्वीकृत गन ेसम्पणुय अलधकार र्स कार्ायिर्मा सरुक्षीत रहनेछ । 

७. दरभाउपत्र पेश गदाय पेश गनेको पत्राचार ठेगाना ,फोन नं., फ्र्ाक्स नं. वा इमेि स्पष्ट संग िेख्नपुनेछ । 

८. दरभाउपत्र पेश गदाय खामको बालहर माथी पेश गने फमय ,कम्पनीको नाम र कामको लबबरण िेखी ति र्स कार्ायिर्को नाम िेख्नपुनेछ । 

९. दरभाउपत्र संग सम्बलन्धत अन्र् शतयहरु न.पा.को www.pakhribasmun.gov.np मा रालखनछे । 

१०. र्स सम्बन्धी अन्र् कुरा बुझ्नपुरेमा कार्ायिर् समर्मा सम्पकय  राखी बुझ्न सलकनेछ । 

११. र्स सचुनामा उल्िेख भएका कुराको हकमा सोही वमोलिम र नभएको हकमा प्रचलित काननु ¸तथा रकम र सरकारी२०७४ ऐन  स्थानीर् सरकार सञ्चािन  

ठेक्का अनसुार२०२० वन्दोवस्त ऐन   हुनेछ  । 

लस न ठेक्का नं. लववरण 

म.ु अ. कर बाहके  सम्झौता 

भए पश्चातका िागी न्र्नुतम 

ठेक्का अंक 

दरभाउपत्र मलु्र् कैलफर्त 
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र्स नगरपालिकाको वडा नं.५ को लडकुरेमा IEE 

प्रलतवेदनिे तोकेको पररमाण मध्रे् लशिबन्दी 

दरभाउपत्र मा उल्िेलखत पररमाण सम्मका िागी 

ढुङगा¸ लगट्टी¸ रोडा¸ वािवुा तथा भरौट/माटोको लवक्री 

मलु्र् असिुी 

रु ४,२३,३६०/०० रु १०००/००  

 



दरभाउपत्र संग सम्बलन्धत अन्र् शतयहरु : 

१२. लवक्री मलु्र्को दररेट तथा लनकाशी दस्तुरको दररेट दरभाउपत्र फारम साथ उपिव्ध गराइने छ । 

१३. ढंुगा ,लगलट,रोडा ,बािवुा ,माटो/भरोटको लवक्री सम्बन्धी ठेक्का ,ठेक्का अवलध सम्झौता भएको  लमलत देखी २०७६ िेठ मसान्तसम्म कार्म रहने छ । 

१४. ठेक्का रकम सम्झौता गदाय एकमषु्ट रुपमा बुझाउन ुपनेछ । 

१५. फमय /कम्पनी िे राखेको धरौटी  ठेक्का अवलध समाप्त भएपश्चात आन्तररक रािश्व कार्ायिर्बाट कर लतरेको प्रमाण ल्र्ाए पलछ लफताय गररने छ । साथै कार्ायिर्बाट 

उपिव्ध गराएको पट्टामा उल्िेलखत दर भन्दा बढी दरमा लवक्री मलु्र् र लनकासी दस्तुर असिुी गरेको पाइएमा सोलह धरौटी वा लबडवन्डबाट कट्टा गरर सम्बलन्धत 

व्र्लक्तिाइ लफताय गररने छ । 

१६. ठेक्कासंग सम्वलन्धत रलसदहरु फमय/कम्पनी स्वमं आफैिे छपाई गरी र्स नगरपालिकाबाट प्रमालणत गरर प्रर्ोग गनुय पनेछ ।  कार्ायिर्बाट प्रमालणत नगरर  रलसद 

प्रर्ोग गरेको पाइएमा लनर्मानुसार कारवाही हुनेछ । 

१७. IEE प्रलतवेदनमा उल्िेख भएका उत्खनन् के्षत्र बाहके अन्र् के्षत्र वा कुनै व्र्लक्त, लक्तकोव्र्  घर, बाटो, कुिो, बााँध, लबद्यािर्, मठ-मलन्दर, आलधमा क्षलत पुग्नेगरी 

खानीिन्र् पदाथय उत्खनन गनय पाइने छैन । साथै र्स्ता खानी िन्र् पदाथय (माटो, बािवुा, भरौट, रोडा, लगट्टी तथा ढंुगा) उत्खनन पश्चात ढुवानी वा मौज्दात 

प्रर्ोिनका िागी कसैको लनलि िग्गा प्रर्ोग गनुय पने भएमा त्र्सवाट उत्पन्न हुने दालर्त्वका िागी नगरपालिका िवाफदेलह हुने छैन । साथै सम्बलन्धत व्र्लक्तसंग 

इिाित लिन ुपने भएमा स्वीकृत हुने फमय/कम्पनी आफैिे लिनु पनेछ । 

१८. खानीिन्र् पदाथय उत्खनन गदाय र्ोिना स्थि आसपासका के्षत्रमा मानबीर्, भौलतक, सामालिक तथा िैलवक िगार्तका सम्पणूय पक्षमा उत्पन्न हुने व्र्वधान 

तथा दघुयटनाको समन्वर्, व्र्वस्थापन एबं क्षलतपलूतय प्रदान गने दालर्त्व फमय/कम्पनी आफैको हुनेछ । 

१९. IEE प्रलतबेदनमा तोलकएको मापदण्ड लवपररत भकु्षर् वा बाढी पलहरो िाने गरर खानीिन्र् पदाथय उत्खनन ्गनय पाइने छैन । 

२०. नगरपालिककाका खानी के्षत्रबाट उत्खनन ्हुने पररमाणको लववरण र स्थान दरभाउपत्र फारमसाथ उपिव्ध हुने छ ।  

२१. IEE प्रलतवेदनिे मेलसन प्रर्ोग गनय ईिाित लदएको भए पलन लिल्िा समन्वर् सलमतीसाँगको समन्वर्मा र्स कार्ायिर्बाट मेलसन प्रर्ोग गनयका िागी ईिाित 

लदएको स्थानमा मात्र मेलसन प्रर्ोग गरी खानीिन्र् पदाथय उत्खनन् गनय पाइने छ । IEE प्रलतवेदनिे उत्खनन ्गनय इिाित लदएको पररमाणका िागी कार्ायिर्िे 

िनु िनु स्थानिाई घादगलिका िालग लसमा एलकन गरेको छ सो स्थानबाट खानीिन्र् पदाथय उत्खनन ्गदाय िाग्ने िागत स्वर्म ्फमय/कम्पनी आफैिे बहन 

गनुयपनेछ । 

२२. समर् समर्मा कार्ायिर्िे लदएका लनदेशन पािना गनुय फमय/कम्पनीको कतयब्र् हुनेछ । साथै साप्तालहक रुपमा फमय/कम्पनी आफुिे लनकािेको िन्र् खानी

पदाथयको लववरण र्स कार्ायिर्िाई बुझाउन ुपनेछ । 

२३. खानीिन्र् पदाथय उत्खनन ्गदाय लवहान सुर्ोदर् पश्चात र बेिकुा सुर्ायस्त अगाडी गनुयपनेछ । 

२४. बन्द हड्ताि िस्ता मानव लसलियत घटनाका कारणबाट हुने नोक्सानीका िागी कुनै क्षलतपलुतय वा छुट लमनाहा माग गनय पाइने छैन र कार्ायिर्िे उपिब्ध पलन 

गराउने छैन । 

२५. एक कम्पनी वा फमयिे खररद गरेको दरभाउपत्र फारम अको कम्पनी वा फमयिे प्रर्ोग गरी पेश गनय पाइने छैन । 

२६. लनकाशी शलु्क वा लवक्री मलु्र् असिुीका िागी ढाट प्रर्ोग गनय पाइने छैन । 

२७. र्स नगरपालिका के्षत्र वाहके अन्र् स्थानीर् तहका खानीबाट उत्खनन ्भई प्रमालणत भएका खानीिन्र् पदाथय लनकाशी हुदा लनकाशी शलु्क लिन पाइने छैन । 

२८. IEE प्रलतवेदनमा उल्िेख भए मध्रे् हाििाई उत्खनन गनय सलकने स्वीकृत खानीिन्र् पदाथयको पररमाण तथा दररेट दरभाउपत्र फारम साथ संिग्न गररने छ । 

२९. खानीिन्र् पदाथयहरु उत्खनन गनुयपवूय पहुाँच मागयको ममयत सम्भार  ,होलडयङ्ग बोडयको  व्र्वस्था तथा सरुक्षा सम्बलन्ध िनचेतना अलभबिृी गनय र्ोिना संचािन 

हुने आसपासका बालसन्दाहरुका िालग अलभमखुीकरण कार्यक्रम फमय/कम्पनी आफैि ेगनुयपने । 

३०. खानीिन्र् पदाथयहरु उत्खनन गदाय प्रारलम्भक बाताबरणीर् पररक्षण प्रलतबेदन (IEE) मा उल्िेख भए बमोलिमको बाताबरणीर् व्र्वस्थापन र्ोिना (EMP) 

पणूयरुपमा िागु गनुयपनेछ । 


