
 
 

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

डााँछी, काठमाडौँ 
बागमती प्रदेश, नेपाल 

 

आन्तररक आर्को ठेक्का बन्दोबस्त गन ेसम्बन्धी बोिपत्र आह्वानको सूचना 
प्रथम पटक प्रकाशशत शमतत २०७९/०३/३१ 

 

प्रस्तुत सम्बन्धमा “स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४” को पररच्छेद ३ को दफा ११ घ ६ तथा “प्रदेश 
आर्थिक ऐन, २०७९” को दफा ९ र अनुसूची ५ मा भएको व्यवस्थालाई कायािन्वयन गनि यस नगरपाशलकाको 
आन्तररक आय संकलनका लार्ग राजश्व परामशि सशमततको शमतत २०७९/०२/२६ को शसफाररस तथा नगर 
कायिपाशलकाको शमतत २०७९।०३।०९ को तनर्ियानुसार आ.व. २०७९/०८० का लार्ग आन्तररक आय सम्बन्धी 
ठेक्का बन्दोबस्त गनि प्रदेश सरकारबाट तोककएको दररेटमा ढंुगा, चुनढंुगा, र्गटी, बालुवा, स्लटे, ग्राबेल, र्चप्स, 

माटोमा संकलन तथा बबक्री शुल्क उठाउने कायिको लार्ग ठेक्का शलन इच्छुक फमि वा कम्पनीबाट तोककएको 
न्युनतम रकममा नघट्ने गरी तनम्न शतिहरुको अर्धनमा रही ररत पूविकको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना 
प्रकाशन गररएको छ ।  

शतयहरु 

१. बोलपत्र सम्बन्धी कागजात बोलपत्र पेश गने अन्न्तम शमतत र समय शभत्र साविजतनक खररद अनुगमन 
कायािलयको वेबसाइट www.bolpatra.gov.np/egp बाट down load गरी प्राप्त गनि सककने छ । सो को 
लार्ग रु.५०००।– (अक्षरेपप पााँच हजार रुपैयााँ मात्र) (पतछ कफताि नहुने गरी) तनम्न बैंकमा बैंक भौचर भरी 
सो भौचरको Scanned copy (pdf format) बोलपत्र सम्बन्धी कागजात electronic submission गदाि संलग्न 
गरी पेश गनुि पनेछ ।   

 

बैंकको वववरण 

बैंकको नामः- NIC Asia Bank Limited 

खातावालाको नामः- कागेश्वरी मनोहरा नगरपाशलका 
खाताको नामः- ग १.१ आन्तररक राजश्व खाता  
खाता नं.: ०१८२०५००२९५४५००२ 

२. बोलपत्र फारामसाथ धरौटी बापत मु.अ.कर सहहत कबोल अंकको ५ प्रततशतले हुन आउने बोलपत्र जमानत 
बापतको रकम यस कायािलयको NIC Asia, थलीमा रहेको धरौटी खाता नं. 18CA051127352401 मा रकम 
जम्मा गरेको सक्कलै भौचर वा सूचना जारी भएको शमततले कम्तीमा १२० हदनको म्याद भएको यस 

http://www.bolpatra.gov.np/egp


 
 

कायािलयको नाममा जारी गररएको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त वाणर्ज्य बैंक वा पवपिय संस्थाको 
बैंक ग्यारेन्टी (पवडवण्ड) लाई Scan गरेर PDF Format मा upload गरी संलग्न गनुिपनेछ । साथै फमि वा 
कम्पनीको नपवकरर् गररएको इजाजत प्रमार्पत्र‚ स्थायी लेखा नम्बर दताि प्रमार्पत्र र आ.व. २०७७/०७८ 
को करचकु्ता प्रमार्पत्रलाई Scan गरेर PDF Format मा upload गरी शमतत २०७९।०४।३० गते हदनको १२:०० 
बजेशभत्र साविजतनक खररद अनुगमन कायािलयको वेबसाइट www.bolpatra.gov.np/egp बाट electronic 

submission गनुिपनेछ ।   

३. प्राप्त हुन आएका बोलपत्रहरु शमतत २०७९।०४।३० गते हदनको हठक १:०० बज ेप्रस्तावदाताहरु वा तनजको 
प्रतततनधीको रोहबरमा खोशलनेछ । प्रस्ताव खोल्ने समयमा प्रस्तावदाता वा तनजको प्रतततनधी उपन्स्थत 
नभएमा पतन प्रस्ताव खोल्न कुनै बाधा हुने छैन । 

४. बोलपत्र पेश गने एवं खोल्ने अन्न्तम हदन पवदा पनि गएमा सो हदन पछी कायािलय खुलेको हदन हदनको 
१२ बजे सम्म दाणखला गने तथा सोही हदनको १ बजे बोलपत्र खोल्ने समय कायम हुनेछ ।  

५. कुल कबोल अंकलाई ३ ककस्ता कायम गररने छ । पहहलो ककस्ता वापत कुल कबोल अंकको ४० प्रततशतल े
हुन आउने रकम सम्झौता हुन अगाबै बुझाउनु पनेछ । दोश्रो ककस्ता वापत कबोल अंकको ३० प्रततशत ल े
हुन आउने रकम २०७९ साल कापिक मसान्त शभत्र र तेश्रो ककस्ता वापत कबोल अंकको ३० प्रततशतल े
हुन आउने रकम २०७९ साल चैत्र मसान्त शभत्र बुझाउनु पनेछ ।  

६. प्रथम ककस्ता बुझाएपतछ बााँकी हुन आउने रकमको २०८० श्रावर् मसान्तसम्म म्याद भएको नेपाल राष्ट्र 
बैंक बाट मान्यता प्राप्त ‘क’ बगिको बाणर्ज्य बैंकबाट जारी भएको कायि सम्पादन जमानत (Performance 

Bank Guarantee) पेश गनुिपनेछ । 

७. आगामी आ.व. २०७९/०८० मा कोशभड वा अन्य पवशेष कारर्बाट सवारी साधन चल्न नपाउने गरी 
तनषेधाज्ञा/लकडाउन लागु भएमा सो अवर्धको रकम हदन गन्ती गरी कफताि गररनेछ । 

८. सुरु सम्झौता गदाि कारर्बस तोककएको अवर्ध भन्दा हढला हुन गएमा जतत हदन हढलो हुन्छ वापषिक 
कबोल रकम अनुसार प्रततहदन दामासहहले हुन आउने रकम घटाई सम्झौता रकम कायम गररनेछ । 

९. बोलपत्र स्वीकृत भई सम्झौता भएपतछ सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा बाहेक अन्य कुनै ककशसमको छुट, 

शमनाहा वा माकफ हदइने छैन ।  

१०. बोलपत्रदाताले BOQ मा आफुले कबोल गरेको रकम अंक र अक्षर दवैुमा उल्लखे गनुि पनेछ । अंक र 
अक्षरमा फरक पनि गएमा अक्षरलाई मान्यता हदईनेछ ।   

११. बोलपत्रदाताल ेखररद कारवाहीमा भाग शलन अयोग्य नभएको‚ प्रस्तापवत खररद कावािहीमा आफ्नो स्वास्थ 
नबाणझएको र सम्बन्न्धत कसुरमा आफूले सजाय नपाएको भतन शलणखत रुपमा स्वःघोषर्ा कागजात 
बोलपत्रसाथ पेश गनुि पनेछ ।  

१२. ररत नपुगेको‚ म्याद नाघी वा शति राखी पेश भएको बोलपत्र उपर कारबाही हुने छैन ।   
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१३. नेपाल सरकारको प्रचशलत कानुन बमोजम लाग्ने आयकर मुल्य अशभबदृ्धीकर तथा शुल्कहरु प्रस्तावक 
स्वंयले ततनुिपनेछ । कायािलयमा बुझाउनुपने सम्पुर्ि रकम र कर बुझाई सकेपछी मात्र धरौटी रकम कफताि 
हुनेछ ।  

१४. कुनै पतन कारर् जनाई वा नजनाई सम्पूर्ि वा आंशशक रुपमा बोलपत्र स्वीकृत गने वा नगने पूर्ि अर्धकार 
यस कायािलयमा तनहहत रहनेछ ।  

१५. यस सूचनामा उल्लेख नभएका बुाँदाहरुको हकमा प्रचशलत कानुन तथा यस नगर कायिपाशलकाको तनर्िय 
बमोन्जम हुनेछ ।  

कार्य वववरण 

ठेक्का नं. Kageshwori/Revenue/34/2078-079 

न्रू्नतम कबोि अंकः रु. ४,८०,००,०००।०० (अक्षरेवप चार करोड असी िाख रुपैर्ााँ मात्र) (मु.अ.कर बाहेक) 

कर उठाउन पाउने श्रोतको 
वववरण 

स्वीकृत दररेट धरौटी रकम रु. बोिपत्र फाराम 
दस्तुर संकिन र बबक्रि शुल्क  

(क) ढंुगा, चुनढंुगा, र्गटी, बालुवा, 
स्लेट, ग्राबेल, र्चप्स 

(ख) माटो 

रु. ९।- 
 

रु. २।५० 
 

कबोल रकमको ५ 
प्रततशतले हुन आउने 
रकम 

रु.५०००/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


