
मायादेवी गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

कम्हरिया, रुपने्दही 
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प्रथम पटक प्रकाशित मममतिः २०७७ फागनु १४ गते 

 

आ.व.२०७७/०७८ को लामग दानव र मतनाउ नददका मिमिन्न घाटिाट िालवुा¸ ग्रािेल उत्खनन ्गरी  मिक्री गने कार्यको िोलपत्र 
आव्हान सम्िशधि सूचना 

 

स्थानीर् सरकार संचालन ऐन¸ २०७४ को दफा ६२क. र  मार्ादेवी गाउपामलकाको आमथयक ऐन २०७७ को दफा ७(२) को 
ब्र्वस्था िमोशिम तथा गाउँकार्यपामलकाको २०७७/१०/२६ गतेको मनर्यर् अनसुार नददिधर् पदाथय उत्खनन ्गरी तोकेको दरमा 
मिक्री गने गरर ठेक्का िधदोिस्त गनुयपने िएकोले सूचना प्रकाशित िएको मममतले तोककएको म्र्ाद मित्र कानूनी प्रकक्रर्ा पूरा गरेका 
ईच्छुक फमय/कम्पनीहरुले फमयको नमिरर् िएको कागिात, मूल्र् अमििकृि करमा दताय िएको प्रमार् पत्र, आ.ि. २०७६/७७ को 
कर चकु्ता प्रमार् पत्र र नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रमाशर्त प्रमतमलपीहरु संलग्न गरर तपमसल िमोशिमका ितयहरुको अमिनमा 
रकह  िोलपत्र खररद गरी देहार्को मममत र समर् मित्र शिलिधदी िोलपत्र र्स कार्ायलर्मा पेि गनुयहनु सूशचत गररधछ । अधर् थप 
िानकारीका लामग गाउँकार्यपामलकाको सूचनापाटी वेिसाईट www.mayadevimunrupandehi.gov.np तथा कार्ायलर् समर् मित्र र्स 
गाउँ कार्ायपामलकाको कार्ायलर्को रािश्व िाखामा सम्पकय  राख्न सककनेछ । 

ठेक्का कववरर् 

क्र.सं. आर् ठेक्का नं. िोलपत्रको मििरर् 
उतखनन ्पररमार् 

(घन कफट) 

धरू्नतम ठेक्का अंक 
(म.ुअ.कर तथा अधर् 

कर िाहेक) रु. 
िोलपत्र दस्तरु रु. 

१ 
१४/मार्ादेवी/रािश्व

/२०७७-७८ 

दानि नदद/हरहरवा-
रमवापरु घाट 

७,३०,८२२ घ.फु. ८७,६९,८६०/- रु.३,०००/- 

२ 
१५/मार्ादेवी/रािश्व

/२०७७-७८ 

दानव नदद/कपपरहवा-
पथरकहर्ा-मेडरवा घाट 

९,७९,८२६ 

घ.फु. 
१,१७,५७,९१२/- रु.३,०००/- 

३ 
१६/मार्ादेवी/रािश्व

/२०७७-७८ 

दानव नदद/महदेवा उत्तर-
महादेवा दशिर् घाट  

१८,४५,०८९ 

घ.फु. 
२,२१,४१,०६५/- रु.३,०००/- 

४ 
१७/मार्ादेवी/रािश्व

/२०७७-७८ 

मतनाउ नदद/खिरुरर्ा क-
खिरुरर्ा ख घाट 

५,२९,१२० 

घ.फु. 
६३,४९,४४४/- रु.३,०००/- 

 

 

ितयहरु 

१. िोलपत्र खररद २०७७/११/२८ गतेसम्म कार्ायलर् समर् मित्र मार्ादेवी गाउँकार्यपामलकाको कार्ायलर्¸ कम्हररर्ा¸ रुपधदेहीिाट 
गनय सककनेछ । खररद िएका िोलपत्रहरु २०७७/११/२९ ददन अपराधह १२:०० ििे मित्र मार्ादेवी गाउँकार्ायपामलकाको 
कार्ायलर् कम्हररर्ा¸ रुपधदेहीमा दताय गनय सककनेछ र दताय िएका िोलपत्रहरु सोही ददनको २:०० ििे खोमलनेछ साथै 
सावयिमनक कवदा पनय गएमा त्र्सको िोमलपल्ट दताय गररने र खोमलने छ। 

२. िोलपत्रदाताले खामको िाकहर पट्टी ठेक्का नं.¸ ठेक्का कववरर् र नाम प्रष्ट िशुिने गरी लेख्न ुपनेछ । िोलपत्र खररदकतायले प्रत्रे्क 
ठेक्काको लामग छुट्टाछुटै्ट िोलपत्र फाराम खररद गरी छुट्टाछुटै्ट दताय गनुयपनेछ । र्स गाउँपामलकाको वेिसाइटिाट समेत 
www.mayadevimunrupandehi.gov.np िोलपत्रको सचुना हेनय सककनेछ । 
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३. िोलपत्र खररदकतायले िोलपत्र फाराम खररद गदाय म.ुअ.कर. दतायको प्रमार्¸ कर चकु्ताको प्रमार्¸ फमय दताय र नकवकरर्को 
प्रमाशर्त प्रमतमलकप साथ तोककएको दस्तरु मतरी खररद गनुयपनेछ । 

४. ठेक्का मलन चाहने इच्छुक फमयले किोल अंकलाई अिार मानी िरौटी िापत किोल अंकको ५ प्रमतित रकम िरौटी राख्न ुपनेछ 
। िरौटी िापत र्स मार्ादेवी गाउँपामलकाको कार्ायलर्¸ कम्हररर्ा¸ रुपधदेहीको नाममा रहेको प्राईम कममयसर्ल िैङ्क, िेथरी 
िाखाको 06400165CA िरौटी खातामा रकम िम्मा गरेको िौचर सक्कल प्रमत वा नेपाल राष्ट्र िैंक िाट माधर्ता प्राप्त (क) 
वगयको िाशर्ज्र् िैंक िाट िारी गररएको कशम्तमा १२० (एक सर् िीस ददन) माधर् हनेु मिडिण्डको सक्कल प्रमत पेि गरेको हनु ु
पनेछ । शिलिशधद िोलपत्रका साथ िमानत वापतको रकम नगद राखेमा माधर् नहनुकुा साथै िमानत वापतको नगद रकम 
िफतसमेत गररने छ। 

५. िोलपत्र स्वीकृत िए पश्चात किोल गरेको रकम र सो मा लाग्ने कर दाशखला गरी आवश्र्क कागिात सकहत कार्य सम्िौताको 
लामग सम्पकय  राख्न ुपनेछ । 

६. िोलपत्र खररदकतायले आफुले किोल गरेको रकम अंक र अिरमा प्रष्ट देशखने गरी लेख्न ुपनेछ । अंक र अिरमा फरक परेमा 
अिरलाई माधर्ता ददइनेछ । दताय िएको शिलिधदी  िोलपत्र कफताय तथा संिोिन हनेुछैन । 

७. िोलपत्र खररद तथा दाशखला गने ददन वा खोल्ने ददन सावयिमनक मिदा परेमा सोको िोमलपल्ट माथी उल्लेशखत समर्मा दाशखला 
गनुयपनेछ¸ साथै त्र्सै िमोशिम खोल्ने कार्यक्रम पमन हनेुछ । सूचना प्रकािन िएको ८ औ ंददनमा पूवय िोलपत्र िैठक ( Pre-

Bid Meeting) िस्नेछ । 

८. ररतपूवयक दाशखला िएका िोलपत्र स्वीकृत गने वा नगने वा सूचना रद्द गने वा सूचना संिोिन लगार्तका आदद सम्पूर्य अमिकार 
र्स कार्ायलर्मा सरुशित रहनेछ । साथै कुनै ितय सकहतको िोलपत्र स्वीकार हनेु छैन । 

९. िोलपत्रदाता नेपाल सरकार¸ प्रदेि सरकार तथा गाउँपामलकाको कार्ायलर्ले समर् समर्मा ददइएको मनदेिनको पालन गनुयपनेछ 
। साथै कार्ायलर् तथा िोलपत्रदाता मिच कुनै कववाद उत्पन्न िएमा र्स कार्ायलर्ले गरेको मनर्यर् नै अशधतम हनेुछ । 

१०. प्रचमलत मनर्मानसुार कालोसशुचमा परेका, गाउँपामलका कार्ायलर्लाई ििुाउनपने िाँकी िक्यौता िएका ब्र्क्ती, फमय तथा 
कम्पन्नीहरुको िोलपत्र कुनै कार्यवाकह हनेु छैन ।  

११. र्स सचुनामा उल्लेख िएका ितयहरु लगाएत र्स गाउँकार्यपामलकाको मनर्यर्नसुार ददइने सिुाव र्स ठेक्का प्रर्ोिनको लागी 
अमिन्न अंगको रुपमा मामननेछन ्। 

१२. प्रारशम्िक वातावरर्ीर् परीिर् प्रमतवेदन २०७७ (IEE) का प्राविानहरुको ब्र्वस्था गने अमिकार मार्ादेवी गाउँपामलकामा 
सरुिीत रहनेछ । 

१३. र्स सचुनामा उल्लेख िएको कवषर् र्सै सचुना िमोशिम र र्स सचुनामा उल्लेख निएको हकमा प्रचमलत ऐन मनर्म, प्रारशम्िक 
वातावरशर्र् पररिर् प्रमतवेदन २०७७ वमोशिम हनेुछ । 

१४. ििार मलु्र् ठेक्का सम्िौताको िखत आपसी समिदारीमा तर् गररने छ । 

 

 

                                                              ..................................... 
       प्रमखु प्रिासकीर् अमिकृत 
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