
 हरिवन नगिपालिका 

नगि कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

हरिवन,सिायही 

प्रदशे नं. २, नेपाि 

आर्थिक बर्ि ०७८/०७९ को लागी लखन्देही खोला को नदीजन्य पदाथिको उत्खनन,् घाटगद्दी तथा र्बक्री र्ितरण तथा आन्तररक र्नकासी गने 

कायिको बोलपत्र आब्हान सम्बर्न्ि सूचना । 

प्रथम पटक प्रकार्सत र्मर्त : २०७८/०६/२५ 

 

हरिवन नगिपालिकाको लिलि २०७८/0६/०४ गिकेो लनर्यर् बिोलिि, स्थानीर् सिकाि संचािन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ को घ(६) को व्र्वस्था, प्रदशे नं. २ को आलथयक ऐन, २०७८ को दफा ७, 

"ढुङ्गा, लगट्टी, बािुवा उत्खनन्, लवक्री िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७" िा लनधायरिि प्रलक्रर्ा िाफय ि र्स हरिवन नगिपालिका अन्िगयि पने िपलसििा उल्िेलखि खोिाहरुको िपलसििा 

उल्िेलखि नाकाहरुबाट लनधायरिि िापदण्ड बिोलिि नलदिन्र् पदाथय लनकािी हरिवन नगिपालिकािे िोकेको दििेटिा लबक्री गने गिी ठेक्का बन्दोबस्ि गनुयपने भएकोिे ईच्छुक फिय वा कम्पनीहरुबाट 

लनम्न लिलखि शियको अलधनिा िलह आफ्नो फिय ईिािि पत्र नवीकिर् भएको प्रिार्पत्र, ि.ुअ. कि दिाय प्रिार्पत्र/स्थार्ी िेखा दिाय प्रिार्पत्र िथा आलथयक बर्य २०७६/०७७ को कि चुक्ताको 

प्रिालर्ि प्रलिलिलपहरू, कािवाहीको वा कािोसूचीिा नपिेको स्वघोर्र्ा ि अलतिर्ािनािा सलहि रििपूवयकको गोप्र् लशिबन्दी बोिपत्र आव्हान गरिएको छ ।  

शतिहरु :- 

१. बोिपत्र फािि सचूना प्रथि पटक प्रकालशि भएको लिलििे ३०औ ँलदनको कार्ायिर् सिर् लभत्र हरिवन नगि कार्यपालिकाको कार्ायिर्, हरिवन,सिायही बाट खरिद गनय सलकन ेछ भने बोिपत्र खरिद गने अलन्िि 

लिलिको भोलिपल्ट लदनको १२:०० बिे लभत्र हरिवन नगि कार्यपालिकाको कार्ायिर्, हरिवन, सिायहीिा बोिपत्र दिाय गनय सलकनेछ । दिाय हुन आएको बोिपत्रहरु ३१औ ँलदनिा लदनको २:०० बिे हरिवन नगि 

कार्यपालिकाको कार्ायिर्िा खोलिनेछ । बोिपत्र फािािहरु खरिद ि दिाय गन ेअलन्िि लदनिा साबयिलनक लवदा पिेिा लवदा पश्चाि कार्ायिर् खुिेको लदन सोही सिर् लभत्र बोिपत्र खरिद ि दिाय गन ेकार्य गरिनेछ । 

बोिपत्र खरिद िथा पेश गनय बोिपत्रदािा फियको प्रोपाइटि स्वरं्ि उपलस्थि हुनपुनेछ । उक्त कार्य गनय आफै उपलस्थि हुन नसक्ने भएिा अलधकारिक दस्िखि ि फियको छाप सलहिको अलतिर्ािनािा लदई प्रलिलनधी 

खटाउन सक्नेछ । 

२. बोिपत्र फािि साथ धिौटी बापि कबोि अंकको (ि.ूअ. कि सलहि) ५(पाँच) प्रलिशििे हुन आउने िकि र्स कार्ायिर्को नेपाि बैंक लिलिटेड, हरिवन शाखािा िहेको िरौटी खाता नं. ग-३-० 

१३२०३०००००३००००००००१ िा िकि िम्िा गिेको अधयकट्टीको सक्कि भौचि पेश गनुय पनेछ ।धिौटी बापिको िकि र्स कार्ायिर्बाट नगद बलुिने छैन । 

३. खरिद गिेको बोिपत्र फिािहरुिा उल्िेख भएका सबै लवविर्हरु भिी बोिपत्रदाििे प्रत्र्ेक पानािा सहीछाप गिेि लशिबन्दी गिी खािको बालहि परट्ट ठेक्का को नाि, फिय वा कम्पनीको नाि, ठेक्का लवविर्, 

सम्पकय  नम्बि ि हरिवन नगि कार्यपालिकाको कार्ायिर्, हरिवन भनी प्रस्ट बझु्ने गिी िेतन ुपनेछ । बोिपत्र फािििा अंक ि अक्षििा केििेट नगिी प्रस्टसंग िेतनु पने छ । अंक ि अक्षििा फिक पिेिा अक्षििा 

िेलखएको िाई िान्र्िा लदइनेछ । 

४. बोिपत्र लददंा कुनै प्रकािको शिय िान्र् हुने छैन । साथै र्स कार्ायिर्को छाप ि कार्ायिर्को िफय  बाट प्रिालर्ि नभएको बोिपत्र फािििाई िान्र्िा लदईने छैन । 

५. र्स नगिका नदी िथा नदीहरुको उत्खनन ्के्षत्र ि उत्खनन ्परििार् सन्दभयिा नदी िन्र् लनर्ायि सािग्रीहरुको उपर्ोग सम्बन्धिा भएका अध्र्र्न प्रलिवेदन एवि ् नेपाि सिकािबाट िािी भएका लनदशेनहरु हरिवन 

नगिपालिकाको ढुंगा, लगट्टी, बािवुा उत्खनन ्संकिन सम्बलन्ध प्रािलम्भक वािाविर्ीर् पिीक्षर् प्रलिवेदन र्स ठेक्का सम्िौिाको अलभन्न अंग िहनेछ । 

६. ठेक्का अवलध २०७८ िंलसि १ गिे दखेी २०७९ िठे िसान्िसम्ि िहनेछ । स्वीक ि बोिपत्र दािािे आफुिे कवोि गिेको कुि िकि बोिपत्र लस्वक ि भएको लिलििे १५(पन्र) लदन लभत्र कुनै छुट नहुने गिी ५० 

प्रलिशि नगद ि बाँकी ५० प्रलिशिको ४ (चाि) िलहना म्र्ाद भएको कार्यसम्पादन ििानि (बैकँ ग्र्ािेण्टी) बिुाउन ुपनेछ ि सो को आधाििा सम्िौिा गरि पट्टा उपिब्ध गिाइनेछ । बोिपत्र दािािे कार्यसम्पादन 

ििानिको ३(लिन) िलहना लभत्र र्स कार्ायिर्को नाििा नेपाि बैंक लिलिटेड,हरिवन शाखािा िहेको आन्तररक राजस्ि खाता नं. ग-१-१ १३२०३०००००१००१०००००१ िा ििानि बिाबिको िकि 

दालखिा गरिसक्न ुपनेछ । कुनै कािर्िे बोिपत्रदािािे बोिपत्र सम्िौिा गनय नसकेिा लनिको धिौटी िफि गिी प्रचलिि काननू विोलिि कािवाही गरिनेछ।   

७. ठेक्का अवलधको प्रचलिि काननु अनसुाि बिुाउन ुपने आर्कि िगार्िको अन्र् किहरु ठेकेदाि स्वंर्िे व्र्होनुय पनेछ ि ठेक्का िकिबाट घटाउन पाइनेछैन । 

८. कािोबाि गदाय बािश्रिको प्रर्ोग गने ि बािाविर्िा प्रलिकूि असि पने प्रलबलध अपनाउन पाइने छैन ।  

९. ठेकेिदाििे उठाउने कि र्स कार्ायिर्िे िोकेको संकिन केन्रिा नै उठाउन ुपनेछ । िालरिर् िाििागय ि सहार्क िाििागयहरुिा ढाट िाखी कि उठाउन पाईने छैन ।  

१०.ढुंगा, बािवुा, लगट्टी ि ग्राभेि उत्खनन ्गदाय पिु, कल्भटय, किवे, सडक, बाटो िथा सावयिलनक लनिायर् स्थिको दार्ाँ वार्ाँ ५०० लिटिलभत्र वन के्षत्र  ि कुनै व्र्लक्तको घि, िग्गा, कुिो, बाँध, सावयिलनक स्थि 

आलदबाट लनकाल्न पाइनेछैन । 

११. म्र्ाद नाघी वा िीि नपगुी प्राप्त भएको बोिपत्र उपि कुनै कािवाही हुने छैन । 

१२. ठेकेदाििे बन्द, हड्िाि ि सिर् अभाव िथा अन्र् कािर् दखेाइ छुट िथा लिनाहा दाबी गिेिा कार्ायिर्िे छुट लदईने छैन । 

१३. नेपाि सिकाि, प्रदशे सिकाि ि र्स कार्ायिर्िे सिर् सिर्िा लदएको लनदशेन पािन गनुय ठेकेदािको कियब्र् हुनेछ ।  

१४. कुनै कािर् िनाई वा निनाई बोिपत्र स्वीक ि गने वा नगने अलधकाि र्स कार्ायिर्िा सिुलक्षि िहनेछ । लबशेर् अवस्थािा सचुनािा उिेलखि शिय ि सिर् हिेफेि गनय सलकने छ । 

१५. र्स सचूनािा उल्िेख भएको कुिा र्सै अनसुाि ि नभएको कुिाको हकिा प्रचलिि काननु बिोलिि हुनेछ । 

१६. सचूना सम्बन्धी लबस्ि ि लवविर् र्स कार्ायिर्को सचूना पाटी िथा कार्ायिर्को वेवसाइट www.harionmun.gov.np िा सिेि हनेय सलकने छ । र्स सम्बन्धिा अन्र् कुिा बिुनु ु पिेिा र्स कार्ायिर्िा 

कार्ायिर्को सिर्लभत्र ९८५४०३७४९७ िा सम्पकय  िातन सलकने छ । 

क्र.सं. ठेक्का नं. ठेक्काको लवविर् उत्खनन् स्थान उत्खनन् बस्ि ु कुि उत्खनन् 

परििार् (घ.लफ.) 

न्रु्निि अकं/ ठेक्का 

िकि (भ्र्ाट सलहि) 

न्रु्निि धिौटी 

िकि 

बोिपत्र फािाि 

दस्ििु 
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२०७८/०७

९ 

िखन्दहेी खोिाको नदीिन्र् 

पदाथय (ढुंगा, लगट्टी, बािुवा 

आलद) उत्खनन् संकिन िथा 

लबक्री लवििर् 

िखन्दहेी खोिा क्षेत्र भएि 

बग्ने नदीको पूवय पलश्चि 

िाििागय अन्िगयि पुिदखेी 

उत्ति िफय  वाडय २,३,४ ि 

पुि दलेख दलक्षर् िफय  वाडय 
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   प्रमुख प्रशासकीय अर्िकृत     

http://www.harionmun.gov.np/

