
केराबारी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कारा्यिर

केराबारी, मोरङ्ग 
प्रदेश नं १, नेपाल

ढुङ्गा, गिटी/गमक्स गिटी, वालवुा र भरौट उत्खनन ््ंसकलन तथा ववक्री िनने कार्यको E-BID ठेक्ा बनदोबसतती  
्समबन्ती 15 ददने ्ूसचना

दोस्ो पटक प्रकाशशत गमगत: २०७9/१1/11

सथानतीर ्सरकार ्ंसचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ ‘क’ को उपदफा (१) तथा ्सोवि ऐनको दफा ११ को उपदफा २ को ्खण्ड ‘घ‘ को (६) बमोशिम केराबारी 
िाउँपागलका, िाउँ कार्यपागलकाको कारा्यलरले चरेु तथा वन क्ेत्रबािेक ढुङ्गा, गिटी/गमक्स गिटी, बालवुा र भरौटको उत्खनन ््ंसकलन तथा ववक्री मूलर अ्सलुी 
िन्य तपशशल बमोशिमको ्खोलािरुबाट तोवकएको पररमाणमा ठेक्ा बनदोबसत िनु्य पनने भएकाले ईिाित प्राप्त फम्य वा कमपनतीको दता्य प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप 
(नवतीकरण ्सवित), मूलर अगभबवृधि कर दता्य प्रमाणपत्र तथा आगथ्यक बर्य २०७8/७9 ्सममको कर चकु्ा प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रगतगलवप पेश िरी ईिाित प्राप्त 
ईच्ुक फम्य वा कमपनतीिरुले तोवकएको अवग् गभत्र तोवकएको शत्यको अग्नमा रिी गब्गुतर बोलपत्र आह्ान िररएको ्।

ठेक्ा 
नं.

वववरण
उत्खनन/
ववक्री रोगर 
पररमाण

नरनुतम ठेक्ा अंक (भराट 
्सवित)

बोलपत्र d"No कैवफरत

१
5/ 
रािश्व

र्स िाउँपागलका क्ेत्र गभत्र IEE भएका ्खोलानालािरु 
मधरे ्खदम, भलवुालोिनद्ा, बढुी ्खोला र मिु ु्खोला 
अनति्यत IEE प्रगतवेदनका आ्ारमा ढुङ्गा, गिटी/गमक्स 

गिटी, वालवुा र भरौट उत्खनन ््ंसकलन तथा ववक्री d"No 
अ्सलुी ।

४,9०,39०
घ.गम.

रु.
11,74,33,498।०० 

(एघार करो्ड चौित्तर ला्ख 
तेशत्त्स ििार चार ्सर 

अनठानबबे मात्र)

रु.
५०००।००

E- 

biding

नदीिनर पदाथ्य (ढुङ्गा, गिटी/गमक्स गिटी, बालवुा आदद) को दर प्रगत कर.ु वफट (भराट बािेक) रु.६।००
ववसततृ ्ूसचना तथा शत्यका लागि केराबारी िाउँपागलकाको आग्काररक वेव्साइट www.kerabarimun.gov.np र http://bolpatra.gov.np/egp मा िेनु्यिोला ।

केराबारी िाउँपागलका



केराबारी गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

 

केराबारी गाउँपालिका के्षत्रलित्र आ.ब. 2079।80 मा स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीर् परीक्षण प्रलतवेदन,  
2079 बमोम्िमको अलिनमा रहि प्रचलित प्रदेश कानून बमोम्िमको दरमा नददिन्र् पदार्यिरुको उत्खन््न, 
संकिन तर्ा हवक्री मलु्र् असिुी सभबन्िी ठेक्का व्र्वस्र्ापन िएका खोिािरुको नाकािरु तर्ा पररमाण 

 

लस.न. खोिाको नाम/नाका िभबाई (लम) चौडाई (लम) उचाई (लम) िभमा पररमाण (घ.लम.) 
१ बढुी खोिा ३९६ 30.00 1.00 11,880।- 
2 मगु ुखोिा -1 1130 40.00 1.00 45,200।- 
३.१ खदम खोिा -1 700 90.00 1.00 63,000।- 
३.२ खदम खोिा -2 700 90.00 1.00 63,000।- 
3.3 खदम खोिा -3 700 90.00 1.00 63,000।- 
3.4 खदम खोिा -4 700 90.00 1.00 63,000।- 
3.5 खदम खोिा -5 375 90.00 1.00 33,750।- 
4.1 ििवुा िोिन्रा खोिा -1 154 40.00 1.00 6,160।- 
4.2 ििवुा िोिन्रा खोिा -2 2100 40.00 1.00 84,000।- 
4.3 ििवुा िोिन्रा खोिा -3 1435 40.00 1.00 57,400।- 
िभमा पररमाण 4,90,390।- 
उत्खन ्न पररणाम 4,90,390।- घन लमटर  
सतु्र 35.32 दर  
उत्खन ्न पररणाम िभमा 1,73,20,574.80।- क्र्हुवक हिट  

   



केराबारी गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

केराबारी मोरङ, प्रदेश नं १ नेपाि 
 

 

 

दोश्रो पटक प्रकाशशत लमलत:२०७9।१1।11 

स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ६२ ‘क’ को उपदफा (१)तथा सोहि ऐनको दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड घ को (६) बमोशिम 
केराबारी गाउँपालिका,गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे चरेु तथा वन क्षेत्रबािेक ढुङ्गा, लगटी/लमक्स लगटी, बािवुा र भरौटको उत्खनन ्संकिन तथा हवक्री 
मलु्र् असिुी गनय तपशशि बमोशिमको खोिािरुबाट तोकीएको पररमाणमा ठेक्का बन्दोबस्त गनुय पने भएकािे ईिाित प्राप्त फमय वा कम्पनीको दताय 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिहप (नवीकरणसहित), मूल्र् अलभबहृि करदताय प्रमाणपत्र तथा आ. व. २०७8।७9 सम्मको कर चकु्ता प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रलतलिहपपशे 
गरी ईिाित प्राप्त ईच्छुक फमय वा कम्पनीिरुिे तोहकएको अवलि लभत्र तपशशि वमोशिम शतयको अलिनमा रिी लबिलुतर् बोिपत्र आह्वान गररएको छ। 

लस.न ठेक्का नं. हववरण उत्खनन/हवक्री र्ोग्र् 
पररमाण 

न्र्नुतम ठेक्का अंक रु (भ्र्ाट 
सहित) 

बोिपत्र मलु्र् (रु) कैहफर्त 

१ 5/ 
रािश्व 

र्स गाउँपालिका के्षत्र लभत्र IEE भएका 
खोिानािािरु मध्रे् खदम¸ भिवुािोिन्रा, बढुी 
खोिा र मगु ु खोिा अन्तगयत IEE प्रलतवदेनका 
आिारमा ढुङ्गा, लगटी/लमक्स लगटी, वािवुा र भरौट 
उत्खनन ्संकिन तथा हवक्री मलु्र् असिुी । 

४,9०,39० घ.लम. 

 

रु 11,74,33,498।– 
(एघार करोड चौित्तर िाख 

तेशत्तस ििार चार सर् 
अन्ठानब्ब ेमात्र) 

 
 
 
 

५०००।०० 

 
 
 
E-
biding 

• नदीिन्र् पदाथय (ढुङ्गा, लगटी/लमक्स लगटी, बािवुा आदद) को दर प्रलत क्र्.ुहफट (भ्र्ाट बािेक) रु.६।०० 

शतयिरु 

१. E-bidding बोिपत्र फारम खरीद गनय केराबारी गाउँपालिकाको एन.आइ.लस एलसर्ा बैंकमा रिेको रािश्व कोष खाता नं ०५६२०५६५०१४२३००२ 
मा िम्मा गरी सो को भौचर स्क्र्ान गरी पेश गनुयपनेछ । साथै बोिपत्रदातािे कबोिगरेको भ्र्ाट सहितको अंकको५ प्रलतशत रकम बोिपत्र िमानत 
बापतकेराबारी गाउँपालिकाको एन.आइ.लस एलसर्ा बैंकमा रिेको वैंक खाता नम्वर ०५६२०५६५०१४२३००८मा िम्मा गरर उक्त भौचर वा मान्र्ता 
प्राप्त “क” वगयको वैकबाट र्स कार्ायिर्को नाममा िारी भएको कम्तीमा १२० ददन अविी भएको लबडवन्ड पेश गनुय पने छ । साथै ५% बोिपत्र 
िमानतको रकम भ्र्ाट सहितको कुि रकमको िनुपुनेछ तथा PPMO को वेभसाईट http://bolpatra.gov.np/egp माफय त सूचना प्रकाशशत भएको 
लमलतिे १५ (पन्र) ददन लभत्र बोिपत्र फारमhttps://bolpatra.gov.np/egp बाट डाउनिोड गनय सहकन ेछ । 

२. बोिपत्र फारम र्ो सूचना प्रकाशशत भएको लमलतिे 16 औ ददन ददनको १२:०० बिेसम्म अलनवार्य online बोिपत्र दताय गराउनपुनेछ। 

३. बोिपत्र दताय िनु ेअशन्तम ददनको १:०० बिे कार्ायिर्का प्रलतलनलििरु र बोित्रदातािरुको प्रलतलनलिको रोिवरमा खोलिनेछ र बोिपत्र खोल्न ेसमर्मा 
बोिपत्रदताको प्रलतलनलि उपशस्थत नभए पलन बोिपत्र खोल्न कुनै बािा िनु ेछैन ।  

४. बोिपत्रदातािे https://bolpatra.gov.np/egp मा आवश्र्क कागिात सहित कबोि रकम एकमषु्ट म.ुअ.कर वािेक प्रहवष्ट गनुयपनेछ।उक्त लसस्टमिे 
म.ुअ.कर स्वत गणना गरी म.ुअ.कर सहितको कुि कबोि अंक देखाउनेछ । 

५. बोिपत्र दाशखिा गने अशन्तम ददन वा बोिपत्र खोलिन े ददन हवदा परेमा सोको भोलिपल्ट कार्ायिर् खिेुको ददन बोिपत्र दाशखिा र बोिपत्र 
खोलिनेछ।  

६. बोिपत्र स्वीकृती पश्चात पत्र बझेुको १५(पन्र) ददन लभत्र सम्झौता गनय नआएमा बोिपत्र िमानत बापत राखेको ५ प्रलतशत रकम िफत गरर 
लनर्मानसुार प्रकृर्ा अगाडी बढाइने छ । 

७.छनौट भएको बोिपत्र दातािे कबोि गरेको भ्र्ाट सहितको एकमषु्ठ रकम र्स कार्ायिर्को एन आईसी एलसर्ा वैंकको खाता नं 
०५६२०५६५०१४२३००२ मा िम्मा गरी सो को सक्कि भौचर सहित सम्झौता गनय आउन ुपनेछ । 

8. एकमषु्ठ रकम िम्मा गनय नसहकने भएमा कवोि गरेको भ्र्ाट सहितको रकमको पचास प्रलतशत रकम गाउँपालिकाको नाममा रिेको संवशन्ित खातामा 
िम्मा गरेको सक्कि भौचर र वाकँी पचास प्रलतशत रकमको िकमा सो रकम वरावरको वैंक िमानत सहित सम्झौता गनय आउनपुनेछ (वैंक िमानत 
सम्झौता अन्त्र् िनु ेलमलतवाट थप साठी ददनको पेश गनयपनेछ) ।  

9. वाँकी रिेको (कबोि गरेको भ्र्ाट सहितको रकमको पचास प्रलतशत) रकम कार्ायदेश पाएको लमलतिे लतस ददनलभत्रमा गाउँपालिकाको नाममा रिेको 
संवशन्ित खातामा िम्मा गनुयपनेछ । अन्र्था लनर्मानसुार वैंक िमानत िफत गनयका िालग प्रकृर्ा अगाडी वढाइनेछ ।  

  

 ढुङ्गा, लगटी/लमक्स लगटी, वािवुा र भरौट उत्खनन ्संकिन तथा हवक्री गने कार्यको E-BID ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्िी 15 ददन ेसूचना । 

 



१०. ठेक्काको अवलि सम्झौता लमलत देशख २०७९ िेष्ठ मसान्त सम्मको िालग मात्र िनुेछ र्दद तोहकएको अवलिभन्दा पहििे तोहकएको पररमाण उत्खनन 
भएको खण्डमा थप उत्खनन गनय रोक िगाइने छ। 

११. ठेक्का सम्झौता भइसकेपलछ कुनै बन्द, िडताि वा कुनै मानव लसशियत कारणबाट िनुे अवरोि भएको भलन छुट माग गनय पाइने छैन र सोिी 
कारणबाट ठेक्का रकममा कुनै प्रकारको छुट, लमनािा, माहफ ददइन ेछैन ।  

१२. नदीिन्र् पदाथय उत्खनन ्संकिन तथा लबक्री शलु्क प्रदेश सरकारिे तोके बमोशिमको दरिे संकिन गनुयपनेछ ।  

१३. र्स कार्ायिर्िे लनिायरण गरेको दररेट भन्दा बढी असिु गरेमा लनर्म अनसुार कारबािी भई ठेक्का रद्द समेत िनु सक्नेछ । 

१४. बोिपत्रदातािे ठेक्का भोग चिन गदाय र्स कार्ायिर्को लनदेशन र सम्झौतामा उल्िेशखत शतय बमोशिम काम गनुय पनेछ ।  

१५. बोिपत्र स्वीकृत गने वा नगने सम्पूणय अलिकार र्स गाउँपालिकामा लनहित रिनेछ।  

१६. बोिपत्रदाता तथा गाउँपालिका बीच कुनै हकलसमको मतलभन्नता भएमा गाउँपालिकाको लनणयर्िाई अशन्तम लनणयर् मालननेछ । 

१७.नदी वा खोिािरुमा उत्खनन तथा संकिन गदाय िेलभ इशक्वप्मेन्ट प्रर्ोग सम्बन्िी व्र्वस्था IEE प्रलतवेदन बमोशिम िनुेछ । 

१८. नदीिन्र् पदाथय उत्खन्न संकिन गदाय प्राकृलतक िारा हकनारा घाट, कुि कुिेसा, िोकमागय तथा सावयिलनक स्थििाई क्षलत नपगु्न ेगरी IEE िे तोके 
बमोशिम मात्र ढुङ्गा, लगटी, बािवुा र भरौट उठाउन पाउनेछ । 

१९. नददिन्र् पदाथय उत्खनन गदाय नदीनािाको पिु तथा सडकको दार्ाँ बाँर्ाउत्खन्नको िकमा IEEप्रलतवेदन बमोशिम िनुेछ । 

२०. प्रारशम्भक वातावरणीर् प्रलतवेदनमा उल्िेख भएको शतयको अलिनमा रिी नदीिन्र् पदाथय उत्खनन ्संकिन गनुय पनेछ साथै र्सकार्ायिर्बाट गररएको 
प्रारशम्भक वातावरणीर् प्रलतबेदन र्स बोिपत्रको अलभन्न अंग िनुे छ।  

२१. कुनै शतय राखी पेश गरेको वा रीत नपगुी पेश भएको बोिपत्र माथी कुनै काबायिी गररने छैन । 

२२. ठेक्का तर्ारी तथा र्स सँग िाग्ने सम्पूणय खचय बोिपत्रदाता आफै शिम्मेवार िनु ुपनेछ । 

२३. बोिपत्र कागिातमा वा बोिपत्र सूचनामा कुनै फरक पनय गएमा सच्र्ाउने अलिकार र्स कार्ायिर्मा लनहित िनुेछ । 

२४. एक फमय वा संस्थाको नाममा खरीद गररएको बोिपत्र अको फमय वा संस्थाको नाममा दाशखिा गनय पाइने छैन । 

२५. ठेक्का तथा हवड डकुमेन्ट सम्बशन्ि अन्र् िानकारीको िालग बोिपत्रदातािे http://bolpatra.gov.np/egp माफय त िानकारी प्राप्त गनय सक्नेछ । 

2६. र्स सूचना भएका हवषर् र्सै सूचना बमोशिम तथा उल्िेख नभएका हवषर्िरु केराबारी गाउँपालिकाको नददिन्र् पदाथयिरुको उत्खन्न्, संकिन तथा 
हवक्री मलु्र् असिुी सम्बन्िी ठेक्का व्र्वस्थापन कार्यहवलि,2078 (प्रथम संशोिन)तथा अन्र् प्रचलित कानून बमोशिम िनुेछन । 

 

केराबारी गाउँपालिका 
 

 


