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ढंुगा, �गट� तथा बालवुा �ब�� तथा �नकासी शलु्क संकलन कायर्को 

�सलबन्द� बोलप� आ�ानको सूचना 

(�थम पटक �कािशत �म�त : २०७५।11।01) 

 

यस कायार्लयबाट आ�थर्क वषर् २०७५/0७६ का ला�ग स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, 2074 को दफा 
11(2)(घ)(6) बमोिजम धरान उपमहानगरपा�लका क्षे��भ�का खोलाहरुमा चरेु क्ष�े समेतका नाकाहरुबाट स्वीकृत IEE 
��तवेदन अनसुार ढंुगा, �गट� तथा बालवुा �ब�� तथा �नकासी शलु्क संकलनको कायर् ठेक् का बन्दोबस्तबाट गनुर्पन� भएको 
हुँदा सम्बिन्धत �नकायबाट इजाजत �ाप् त गर� मूल्य अ�भव�ृ� करमा दतार् भएका इच्छुक फमर् वा कम्पनीहरुबाट यो सूचना 
�कािशत भएको �म�तले ३० (तीस) �दन�भ� कायार्लय समयमा तप�सलका शतर् बन्देजको अ�धनमा रह� बोलप� फाराम यस 
कायार्लयबाट ख�रद गनर् र ३१ औ ं�दनको १२.०० बजेसम्म �सलबन्द� बोलप� दतार् गनुर् हनु सम्बिन्धत सबैको जानकार�का 
ला�ग यो सूचना �कािशत ग�रएको छ। शलु्क असलु� सम्बन्धी दररेटको �ववरण तथा कर संकलन सम्बन्धी थप शतर्हरु 
बोलप� फाराम साथ उपलब्ध गराइने छ। साथै दररेट सम्बन्धी �ववरण र ठेक् का सम्बन्धी थप जानकार� यस कायार्लयको 
राजस्व तथा आ�थर्क �शासन महाशाखा वा वन, वातावरण तथा �वपद् व्यवस्थापन महाशाखामा कायार्लय समय�भ� सम्पकर्  
राखेर वा यस उपमहानगरपा�लकाको वेब पेज www.dharan.gov.np बाट समेत �लन स�कनेछ । 
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धरान उपमहानगरपा�लका�भ�का स्वीकृत 
IEE ��तवेदन बमोिजमका खोलाहरुको चरेु 
क्ष�े समेतका नाकाहरुबाट ढु�ा, �ग�ी, 
बालवुा �ब�� तथा शलु्क संकलन गन� कायर् 

35,60,678 घ.फ�. रु. 1,06,82,034/- रु. 5,000/- 

 

शतर्हरुः 

1= बोलप� दतार् गदार् �सलबन्द� खामको बा�हरप�ी बोलप�दाताको नाम र यस कामको बोलप� भन् ने �स्ट बिुझने गर� 
लेख् न ुपन�छ।  

2= �सलबन्द� बोलप� फारामसाथ नेपाल� नाग�रकता �माण प�को ��त�लपी, सम्बिन्धत �नकायमा फमर् दतार् (नवीकरण 
गनुर्पन� हकमा नवीकरण भएको) �माणप�को ��त�लपी, मूल्य अ�भव�ृ� कर स�हतको PAN को ��त�लपी, आफ्नो 
ठेगाना भएको स्थानीय तहमा व्यवसाय दतार् गरेको �माण प� र आ�थर्क वषर् २०७4/०७5 को आयकर च�ुा 
�माण प� समेत संलग्न राखी पेश गनुर् पन�छ। 

3= धरौट� बापत आफूले कबोल गरेको अंकको पाँच (5) ��तशत रकम यस कायार्लयको नाममा �ी रा��य वािणज्य 
ब�क �ल�मटेड, धरान शाखाको धरौट� खाता नं. 2160303007102 मा नगद जम्मा गर� सोको सक् कल भौचर 
पेश गनुर् पन� वा सोह� रकम बराबरको क वगर्को ब�क�ारा यस उपमहानगरपा�लकाको नाममा जार� ग�रएको बोलप� 
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फाराम बझुाउने अिन्तम �दनबाट कम्तीमा 12० (एकसय बीस) �दनसम्म म्याद भएको ब�क ग्यारेन्ट� (Bid Bond) 
सक् कलै पेश गनुर् पन�छ। 

4= बोलप� पेश गदार् कबोल रकम अंक र अक्षरमा �ष् टसँग लेख् न ुपन�छ। अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा 
लेिखएकोलाई मान्यता �दइनेछ। 

5= दतार् भएको बोलप�हरु �फतार् वा संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था सावर्ज�नक ख�रद ऐन अनसुार नै हनुेछ। 

6= यो सूचना बमोिजम पनर् आएका कुनै वा सबै बोलप�हरु कुनै कारण जनाई वा नजनाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गन� 
सम्पूणर् अ�धकार यस उपमहानगरपा�लकामा �न�हत रहने छ।  

7= कुनै शतर् स�हतको बोलप� स्वीकायर् हनुे छैन। 

8= बोलप� स्वीकृत भई सोको जानकार� �ाप् त भएको 15 पन्� �दन�भ� सम्झौता ग�रसक्न ुपन�छ र उ� अव�ध �भ� 
सम्झौता गनर् नआएमा �नयमानसुार उ� बोलप�दाताको धरौट� जफत गर� दो�ो बढ� कबलु गन�लाई �दन े�कृया 
अगा�ड बढाइनेछ। 

9= ठेक् का स्वीकृत भएप�छ सम्बिन्धत ठेकदारले बझुाउन ुपन� ठेक् का रकम कायार्लयमा दािखला गदार् १३ ��तशतले 
हनुे मूल्य अ�भव�ृ� कर समेत बझुाउन ुपन�छ। 

10= यस ठेक् काको सन्दभर्मा कुनै प�न स्थानीय तह वा नेपाल सरकारलाई कुनै प�न �क�समको कर, दस्तरु, शलु्क 
बझुाउन ुपन� भएमा सो बझुाउने दा�यत्व ठेकेदारकै हनुेछ। 

11= ठेक् का सम्झौता भइसकेप�छ बीचमा कुनै कारण देखाई छोड्न वा �मन्हा माग गनर् पाइने छैन। 

12= ठेक् का स्वीकृत भएप�छ एकम�ु रकम बझुाउन चाहनेले मूल्य अ�भव�ृ� करको रकम स�हत एकम�ु बझुाउँदा कबोल 
अंकमा मूल्य अ�भव�ृ� करको रकम घटाई बाँक� रकममा १० ��तशत छुट �दइनेछ। 

13= �कस्ताबन्द�मा रकम बझुाउन चाहनेले स्वीकृत ठेक् का रकम बराबरको क वगर्को ब�कबाट जार� भएको घट�मा 6 
(छ) म�हना अव�ध भएको फरफरमेन्स बण्ड बझुाई ठेक् का रकम दईु �कस्तामा बझुाउन स�कनेछ। �कस्तामा 
बझुाउनका ला�ग प�हलो �कस्ता ५० ��तशत र मूल्य अ�भव�ृ� करको पूरै रकम र  दो�ो �कस्ता 50 ��तशत 
�बभाजन ग�रनेछ। यसर� बझुाउँदा प�हलो �कस्ता सम्झौता गदार्कै बखतमा र दो�ो �कस्ता जेठ मसान्त�भ�मा 
बझुाउन ुपन�छ। 

14= तो�कएको समयमा �कस्ता रकम नबझुाएमा �च�लत कानून अनसुार ज�रवाना ग�रने र जेठ मसान्त�भ�मा नबझुाएमा 
परफरमेन्स बण्डबाट असूल उपर ग�रनेछ। 

15= ठेक् का सकार गन� ठेकेदारले उपमहानगरपा�लकाले तोकेको शलु्क उठाउँदा �योग गन� र�सदहरु आफ्नै तफर् बाट 
छपाई गर� यस कायार्लयले तोकेको कमर्चार�बाट �मािणत गराई कायार्लयमा अ�भलेख राखेर मा� �योग गनुर् पन�छ। 
�मािणत नग�रएको र�सदबाट उठाएको पाइएमा �नयमानसुार काननुी कारवाह� ग�रनेछ। साथै र�सदको नमनुा 
कायार्लयबाट उपलब्ध गराइने छ। 

16= ठेक् का स्वीकृत हनुे ठेकेदारले ढंुगा, �गट�, बालवुा, भरौट आ�द संकलन गनर् पाउने नाका, प�रमाण र समय IEE 
��तवेदन अनसुार देहाय बमोिजम जम्मा 35,60,678 घन फ�ट हनुेछ। 

क. सेहेरा खोला तल्लो र मा�थल्लो पलुको बीचको भाग, वडा नं.5/6 बाट 1,13,573 घन फ�ट 

ख. सेउती खोला बगरकोटदेिख महादेव चोक नाका, वडा नं. 5/15 बाट 84,756 घन फ�ट 

ग. सेउती खोला �डल नाका, वडा नं. 5/15 बाट 5,03,239 घन फ�ट 

घ. अँधेर� खोला, �ठंगाबार�देिख खैरेनी पचु्छार बीचको नाका (शीतल बस्ती), वडा नं. 5 बाट 4,80,248 
घन फ�ट 

ङ. सदूर् खोला, मंगलबारे नाका, वडा नं. 11/17/20 बाट 20,53,964 घन फ�ट 

च. सदूर्खोला, कुम्भी आहाल (रेल्वे नाका), वडा नं. 17 बाट 3,24,898 घन फ�ट 
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17= सम्बिन्धत शलु्क संकलनका ला�ग उपमहानगरपा�लकाले तो�कएको स्थानहरु वा नाका बाहेक अन्य स्थानबाट ढंुगा, 
�गट�, बालवुा उत्खनन गर� �ब�� गनर् वा त्यसको शलु्क उठाउन पाइने छैन।  

18= तो�कएको नाका र प�रमाणभन्दा बढ� उखनन ्गर� �ब�� गरेमा सोबाट हनुे हानी नोक्सानी सबै ठेकेदारबाट भराइने 
छ। 

19= रा��य राजमागर्, सहायक राजमागर् वा अन्य सडकमा ढाट वा तगारो राखी कर संकलन गनर् पाइने छैन।राखेको 
पाइएमा �नयमानसुार कारवाह� ग�रनेछ।  

20= यस उपमहानगरपा�लका वा नेपाल सरकारको �हत �वप�रत हनुे कुनै काम गरेमा जनुसकैु बखत प�न ठेक् का तोडी 
अन्य व्यवस्था गनर् स�कनेछ। यसर� ठेक् का तोडी अन्य व्यवस्था गदार् पन� थप व्ययभार वा क्ष�त ठेकेदार स्वयंले 
व्यहोनुर् पन�छ। 

21= तो�कएको शलु्क संकलन कायर् गदार् कुनै व्यवधान वा समस्या परेमा दईु पक्षबीच आपसी छलफल�ारा समाधान 
ग�रने छ। त्यस्तो छलफलबाट सहम�त हनु नसकेमा उपमहानगरपा�लकाको �नणर्य अिन्तम हनुेछ। उ� �नणर्य 
मान् न ुठेकेदारको कतर्व्य हनुेछ।  

22= बोलप� फाराममा उल्लेख भए बाहेकका कुराहरुको हकमा �च�लत काननु बमोिजम हनुेछ। 

23= बन्द हड्ताल तथा अन्य मानव सिृजत कारणहरुबाट सजृना हनुे अवरोधका कारण ठेक् का रकम छुट वा �मन्हा �दइने 
छैन। 

24= कुनै एक फमर्को नाममा ख�रद गरेको बोलप� फाराम अक� फमर्को नाममा दािखला गनर् पाईने छैन। 

25= ढु�ा, �ग�ी, बालवुा जस्ता पदाथर्हरु नद�बाट उत्खनन गदार् �च�लत काननु तथा कायर्पा�लका बैठकको �नणर्य तथा 
�नद�शन पालना गनुर्का साथै IEE ��तवेदनमा उल्लेख भएको तर�का अनसुार, �च�लत वन तथा वातावरण र अन्य 
सम्बिन्धत कानूनको ��तकूल नहनुे गर� र नद�को �ाकृ�तक बहावलाई ��तकुल असर नहनुे गर� नद�को 

channeling गरेर मा� उत्खनन गनुर्पन� छ। 

26= ढु�ा, �ग�ी, �मक्स�ग�ी, बालवुा आ�द �नकाल्दा अकार्को घरजग्गा, सावर्ज�नक कुलो, बाँध, बाटो आ�द क्ष�त हनुेगर� 
�नकाल्न पाइने छैन। 

27= यस ठेक् काको ला�ग सम्झौता अव�ध २०७६ जे� मसान्तसम्म मा� कायम हनुेछ। 

28= बोलप� फाराम साथ पेश गन� कागजातहरु नोटर� पिब्लकबाट �मािणत भएको हनु ुपन�छ। 

29= बोलप� फाराममा कबलु गरेको अंक वापतको रकम यस उपमहानगरपा�लकालाई बझुाउँदा चेक माफर् त कारोवार 
गनर् पाइने छैन। कायार्लयले उपलब्ध गराएको ब�क खातामा जम्मा गर� सोको भौचर पेश गनुर्पन�छ। 

30= �वगत वषर्हरुमा यस उपमहानगरपा�लकालाई ठेक् का रकम �तनर् बाँक� बक्यौता रहेको फमर् वा कम्पनीले यो सूचना 
बमोिजमको ठेक् का �कृयामा भाग �लन पाउन ेछैन। 

31= पेश भएका �सलबन्द� बोलप�हरु दािखला गन� अिन्तम �दन �दनको २.०० वजे यसै कायार्लयमा बोलप�दाता वा 
�नजहरुको ��त�न�धहरुको रोहबरमा खो�लनेछ। सो समयमा बोलप�दाता वा �नजहरुको ��त�न�धहरुको उपिस्थ�त 
नभएप�न बोलप� खोल्न बाधा पन� छैन।  

32= बोलप� फाराम ख�रद गन� तथा दािखला गन� अिन्तम �दन �बदा पनर् गएमा ती कामहरु �मशः त्यसप�छ कायार्लय 
खलेुको �दन हनुेछन।् 

33= यस सूचनामा उल्लेख भएका कुराहरुको हकमा यसै बमोिजम र नभएकोमा �च�लत नेपाल कानून बमोिजम हनुेछ। 
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