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नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लाबि बिलिन्दी दरभाउपत्र आव्हान िम्बन्धी िूचना 

(प्रथम पटक प्रकाशित शमशत: २०७७।०७।०४) 

 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, को दफा ६२क. को व्यवस्था बमोशिम तपशिलमा उल्लिल्लित नदीहरुको 

स्वीकृत घाटहरुबाट शनर्ााररत मापदण्ड बमोशिम नदीिन्य पदाथा उत्खनन् गरी ठेक्का बन्दोवस्त गननापने भएकोले 

ईच्छन क व्यल्लि, फमा वा कम्पनीहरुले फमाको नवीकरण भएको प्रमाणपत्र, मूल्य अशभवृशि कर दताा प्रमाणपत्र , 

आ.व. २०७६/०७७ को करचनिा प्रमाणपत्र, ठेक्का काया गना िारी नशवकरण भएको इिाित पत्रको प्रमाणपत्र, 

नेपाली नागररकताको प्रमाशणत प्रशतशलपीहरु संलग्न गरी तपशसल बमोशिमका िताहरुको अर्ीनमा रही शसलबन्दी 

दरभाउपत्र प्रकृयामा सहभागी हुन सम्बल्लित सबैको लाशग यो सूचना प्रकािन गररएको छ। 
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िताहरु: 

1. दरभाउपत्र फारम िररद गना शवहादी गाउँपाशलकाको प्रभन बैंक शवहादी िािामा रहेको िाता नं. GA 1.1 

BIHADI GA PA ANTRIK RAJASHWO KHATA 1460114984600041 मा तपशसल अननसारको 

दरभाउपत्र दस्तनर (ठेक्का अननसारको) िम्मा गरेको सक्कल भौचर शफताा नहुने गरर पेि गरी यो सूचना प्रकाशित 

भएको शमशतले १५ औ शदन सम्म कायाालय समय शभत्र िररद गना सशकनेछ ।  

2. ठेक्का नं. अननसारको छन ट्टा छन टै्ट शसलबन्दी दरभाउपत्र १६ औ शदनको शदउसो १२:०० बिे सम्म कयाालयमा पेि गरर 

सक्नन पनेछ । साथै सोही शदनको शदउसो २:०० बिे यस कायाालयमा दरभाउपत्र िोशलनेछ । 

 



3. दरभाउपत्र साथ आफन ले कवोल गरेको रकमको कल्लिमा ५ प्रशतित र्रौटी रकम शवहादी गाउँपाशलकाको प्रभू 

बैंक शवहादी िािामा रहेको GA 3 BIHADI GA PA DHARAUTI KHATA 1460114684600021 मा 

िम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर पेि गननापनेछ वा राष्ट्र  बैंकबाट क शे्रणीको मान्यता प्राप्त बैंकको कल्लिमा ७५ 

शदन म्याद रहेको बैंक ग्यारेल्लि पेि गननापनेछ । 

4. दरभाउपत्र पेि गदाा कबोल गरेको रकम अङ्क र अक्षरमा स्पष्ट् लेख्नन पनेछ । अङ्क र अक्षर फरक पना गएमा 

अक्षरलाई मान्यता शदइनेछ । 

5. ठेक्का ल्लस्वकृत पश्चात तोशकएको समय शभत्र सम्झौता हुनन पनवा नै कर सशहतको कवनल रकम एकमनष्ठ बनझाएमा १० 

प्रशतित छन ट शदइनेछ । सो नभएमा प्रथम शकस्ता वापत कवोल रकमको कल्लिमा ५० प्रशतित कर सशहतको रकम 

सम्झौता गना आउँदा यस कायाालयको िातामा िम्मा गररसकेको हुननपने छ । बाँकी ५० प्रशतित रकमको हकमा 

नेपाल राष्ट्र  बैंकवाट मान्यता प्राप्त क वगाको वाशणज्य बैंकवाट यस कायाालयको नाममा िारी गररएको २०७८ 

श्रावण मसान्त सम्म म्याद भएको काया सम्पादन िमानत पेि गनना पनेछ । बाँकी दोश्रो शकस्ता वापतको रकम 

२०७७ फाल्गनन मसान्त शभत्रमा यस कायाालयको िातामा िम्मा गररसक्नन पनेछ । 

6. शवशि एवं शनकासी करको दर प्रशत कू्यशवक शफट रु ७ (अके्षरुपी सात मात्र) हुनेछ । 

7. ररत नपनगी वा म्याद नाघी आएको दरभाउपत्र उपर कन नै कारवाही हुने छैन । दरभाउपत्र ल्लस्वकृत गने वा नगने 

अशर्कार यस कायाालयमा शनशहत रहनेछ । 

8. तोशकएको शकस्ता म्याद शभत्र नबनझाएमा गाउँपाशलकाको तफा बाट ठेक्का तोडी बाँकी रहेको शकस्ता बैंक ग्यारेिी 

बाट १० प्रशतित थप क्षशतपूशता समेत िोडी सरकारी बाँकी सरह असनल उपर गररनेछ ।  

9. ठेकेदार र गाउँपाशलका शवच ठेक्का िताहरुका सम्बिमा कन नै शववाद उठेमा शवहादी गाउँपाशलकाको शनणाय 

अल्लन्तम र मान्य हुनेछ । यसमा ठेकेदारको कन नै उिनर लागे्न छैन । दरभाउपत्र ल्लस्वकृत भई सम्झौता हँुदा वातावरण 

संरक्षण ऐन शनयमावली लगायत प्रचशलत ऐन शनयमाननसारका िता तथा बने्दि पालना गननापनेछ । 

10. घाटसम्म िाने बाटोको शनकास आफै व्यवस्थापन गने शिमे्मवारी स्वयं बोलपत्रदाताको हुनेछ ।  

11. ढनंगा, रोडा, शगटी र बालनवा आशद उत्खनन र संकलन कायामा मेशिन प्रयोग गना र बालश्रमको प्रयोग शनषेर् 

गररएको छ । मिदनरको ज्यालाको हकमा गाउँपाशलकाको दररेट कम नहुने गरी ज्याला शदननपनेछ । 

12. आ.व. २०७७/०७८ का केशह मशहना नेपाल सरकारको शनणायले घाट बन्द भएमा कायासमयावशर् सोशह बमोशिम 

कायम हुनेछ र उिेल्लित पररमाण सोशह समयावशर्मा शविी गनना पनेछ । त्यसका लाशग बोलपत्रदाताले कन नै 

क्षशतपनशता वा हिानाको माग गना पाउने छैन । 

13. बोलपत्रका सम्बिमा थप केशह बनझ्नन परेमा कायाालय समयमा रािश्व िािामा सम्पका  गरर बनझ्न सशकनेछ । साथै 

शवसृ्तत शववरण बोलपत्र फाराम साथ उपलब्ध गराइनेछ । 

14. बोलपत्रदाताले आफूले शनकासी गरेको पररमाणको शविी शववरण अशनवाया रुपमा गाउँपाशलकामा माशसक रुपमा 

पेि गननापनेछ । 

15. कन नै पशन इच्छन क दरभाउपत्र दाताले दनई वटै दरभाउपत्र पेि गना सके्नछ, तर छन टै्ट ठेक्काको लागी छन ट्टा छटै्ट 

दरभाउपत्र पेि गनना पनेछ ।  

16. शनयमाननसार असार १ देल्लि भाद्र १५ गते सम्म उत्खनन् र संकलन काया गना पाईने छैन । माशथ उिेल्लित नभएका 

वा बाँशझएका िताहरु नेपाल सरकारवाट िारी भएको ढनंगा, रोडा, शगट्टी र बालनवा उत्खनन् तथा व्यवस्थापन 

सम्बिी मापदण्ड, २०७७ र प्रचशलत कानून बमोशिम हुनेछ । नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार र गाउँपाशलकाले 

समय समयमा शदएका शनदेिनहरु पालन गनना बोलपत्रदाताको कताव्य हुनेछ ।  

 


