kfn'ª6f/ gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
kfn'ª6f/, uf]/vf

u08sL k|b]z, g]kfn

kfn'ª6f/ gu/kflnsfsf] If]qflwsf/leqsf] glbhGo kbfy{ -9'+uf, lu§L, afn'jf
cfbL_ pTvgg\ tyf laqmL;DaGwL uf]Ko lznaGbL af]nkq cfx\jfgsf] ;"rgf
प्रथम पटक प्रकाशित सूचना :२०७५/०८/१२

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को प्रावधान (दफा ११ र ६४) एवं पालुङटार नगरपाशलका,नगरकाययपाशलकाको कायायलयको शनणयय वमोशजम अ.व.२०७५÷०७६ को लागी यस
कायायलयले तोके को दररेटको अधारमा बार्षिक न्यूनतम रकमबाट बढाबढ हूने गरी पालुङटार नगरपाशलका क्षेत्र ऄन्र्तगत पने देहायका िीियकहरुमा ठे क्का वन्दोवस्त गनूप
य ने भएकोले यस सम्बन्धी
काययको ठे क्का शलन चाहने फमय वा कम्पनीहरुबाट शनम्न शलशखत ितयको ऄशधनमा रशह अफ्नो फमय नवीकरण भएको प्रमाणपत्र, मु.ऄ.कर दताय प्रमाणपत्र÷स्थायी लेखा दताय प्रमाणपत्र तथा अर्षथक
बिय ०७४/७५ को कर चूक्ताको प्रमाशणत प्रशतशलपीहरु पेि गरी ररतपुवक
य को गोप्य शिलवन्दी वोलपत्र अव्हान गररएको छ ।

नददजन्य पदाथय संकलन, शवक्री तथा ईत्खनन् करः

क्र.स.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११

१२

ठे क्का नं.

शववरण

PMUN/
GORKHA/
04/2075/76

पालुङटार नगरपाशलका, वडा नं ०३ क्षेत्र भएर
बग्ने चम्पावती (चेपे) नददको एक्ले सााँघु घाटको
ढु ंगा शग�ी बालुवा
पालुङटार नगरपाशलका, क्षेत्र भएर बग्ने मस्यायङ्दी
नददको बालुवा बगरको ढुग
ं ा शग�ी बालुवा

PMUN/
GORKHA/
05/2075/76
PMUN/
GORKHA/
06/2075/76
PMUN/
GORKHA/
07/2075/76
PMUN/
GORKHA/
08/2075/76
PMUN/
GORKHA/
09/2075/76
PMUN/
GORKHA/
10/2075/76
PMUN/
GORKHA/
11/2075/76
PMUN/
GORKHA/
12/2075/76
PMUN/
GORKHA/
13/2075/76
PMUN/
GORKHA/
14/2075/76
PMUN/
GORKHA/
15/2075/76

ऄशधकतम पररणाम
(घनदफट)
१९०५५०

१८८६००

न्युनतम ऄंक (मु.ऄ.क. र
ऄशिम अय कर बाहेक )
११४३३०० (एघार लाख
शत्रचाशलस हजार शतन सय
मात्र )
११३१६०० (एघार लाख
एकशतस हजार छ सय मात्र )

बोलपत्र फारम दस्तुर

घरौटी रकम

१००० मात्र

कबोल ऄंकको
५ प्रशतित

१००० मात्र

कबोल ऄंकको
५ प्रशतित

पालुङटार नगरपाशलका, क्षेत्र भएर बग्ने मस्यायङ्दी
नददको भोटे बगरको ढुग
ं ा शग�ी बालुवा

१४२२००

८५३२०० (अठ लाख
शत्रपन्न हजार दुइ सय मात्र )

१००० मात्र

कबोल ऄंकको
५ प्रशतित

पालुङटार नगरपाशलका, क्षेत्र भएर बग्ने मस्यायङ्दी
नददको दढकु रे बगरको ढु ंगा शग�ी बालुवा

२०३२००

१२१९२००(बाह्र
लाख
ईनाआस हजार दुइ सय मात्र)

१००० मात्र

कबोल ऄंकको
५ प्रशतित

पालुङटार नगरपाशलका, क्षेत्र भएर बग्ने मस्यायङ्दी
नददको सशत घाट बगरको ढु ंगा शग�ी बालुवा

३०८२७०

१००० मात्र

कबोल ऄंकको
५ प्रशतित

पालुङटार नगरपाशलका, क्षेत्र भएर बग्ने मस्यायङ्दी
नददको मजुवा बगरको ढुग
ं ा शग�ी बालुवा

१७७८००

१८४९६२० (ऄठार लाख
ईनानपचास हजार छ सय
शबस )
१०६६८०० (दि लाख
छैसट्टी हजार अठ सय मात्र)

१००० मात्र

कबोल ऄंकको
५ प्रशतित

पालुङटार नगरपाशलका, क्षेत्र भएर बग्ने मस्यायङ्दी
नददको ऄबंडा बगरको ढु ंगा शग�ी बालुवा

२४०८००

१००० मात्र

कबोल ऄंकको
५ प्रशतित

पालुङटार नगरपाशलका, क्षेत्र भएर बग्ने मस्यायङ्दी
नददको चनौटे घाटको ढुग
ं ा शग�ी बालुवा

१२७०००

१४४४८०० (चौध लाख
चौवाशलस हजार अठ सय
मात्र)
७६२००० (सात लाख
बैसठी हजार मात्र )

१००० मात्र

कबोल ऄंकको
५ प्रशतित

पालुङटार नगरपाशलका, क्षेत्र भएर बग्ने दरौदी
नददको दि दकलो घाट -१ को ढु ंगा शग�ी बालुवा

३२८०००

१९६८०००(
ईन्नाइस
लाख ऄड्सठी हजार मात्र )

१००० मात्र

कबोल ऄंकको
५ प्रशतित

पालुङटार नगरपाशलका, क्षेत्र भएर बग्ने दरौदी
नददको दि दकलो घाट -२ को ढु ंगा शग�ी बालुवा

६६६००

३९९६००(तीन
लाख
ईन्नान्सय हजार छ सय मात्र)

१००० मात्र

कबोल ऄंकको
५ प्रशतित

पालुङटार नगरपाशलका, क्षेत्र भएर बग्ने दरौदी
नददको एघार दकलो घाटको ढु ंगा शग�ी बालुवा

१६१९६०

१००० मात्र

कबोल ऄंकको
५ प्रशतित

पालुङटार नगरपाशलका, क्षेत्र भएर बग्ने भुसुन्ड़े
खोला- १, भुसुन्ड़े खोला - २, को ढु ंगा शग�ी
बालुवा

१६१९६०

९७१७६० (नौ लाख
एकहत्तर हजार सात सय
साठी मात्र )
९७१७६० (नौ लाख
एकहत्तर हजार सात सय
साठी मात्र )

१००० मात्र

कबोल ऄंकको
५ प्रशतित

कै दफयत

बोलपत्र सम्बन्धी ितयहरु :
१. बोलपत्र फाराम सूचना प्रकाशित भएको शमशतले १५ औं ददन सम्म कायायलय समय शभत्र तोदकएको दस्तुर शतरी यस कायायलयबाट मात्र खररद गनय सदकनेछ । बोलपत्र
खररद गदाय शनयमानुसार लाग्ने दस्तुर यस कायायलयको कृ शि शवकास बैंक,पालुङटार िाखामा रहेको संशचत कोि खाता नं ०३१७७००९५९५३१०१० ग-४-१ मा
दाशखला गरे को सक्कल भौचर वा कायायलयको राजस्व िाखामा दाशखला गरे को रशसद पेि गनुय पने छ | खररद भएको वोलपत्र फाराममा ईल्लेख भएका सबै शववरणहरु
प्रष्ट संग भरी फमय, संस्था वा कम्पनीहरुले प्रत्येक पानामा सही छाप गरी सूचना प्रकािन भएको शमशतले १६ औं ददन ददनको १२.०० बजे शभत्र यस कायायलयमा मात्र
दताय गनुय पनेछ । शनयमानुसार दताय हुन अएका बोलपत्रहरु सोही ददनको ददनको २.०० बजे यस कायायलयमा ईपशस्थत बोलपत्रदाताहरु र कायायलयका प्रशतशनशधहरुको
रोहवरमा खोशलनेछ । बोलपत्रदाताहरु ईपशस्थशत नभए पशन बोलपत्र खोल्न कु नै बाधा पने छैन । बोलपत्र खररद गने तथा दताय गने र खोल्ने ददन शवदा परे मा सो पशछ
लगतै कायायलय खुलेको ददन सोही समयमा ईल्लेशखत काययहरु हुनेछन् ।
२. यस कायायलयबाट प्रमाशणत भएको बोलपत्र फाराम बोलपत्र दाता स्वयं वा ररतपुवयकको शलशखत वारे स पढाइ तोदकएको दस्तूर वुझाइ खररद गनूयपनेछ ।
३. बोलपत्र फाराम खररद गदाय शनवेदन सशहत फमय वा कम्पनीहरुले व्यवसाय दताय प्रमाण पत्र र स्थायी लेखा नम्वर÷मु.ऄ.करको प्रमाण पत्र तथा अर्षथक विय २०७४/७५ को
कर चुक्ताको प्रमाशणत प्रशतशलपी पेि गनुयपनेछ ।
४. बोलपत्र फारम भरी पेि गदाय अफु ले कवुल गरे को रकम ऄंक र ऄक्षरमा प्रष्टसंग लेखी कवोल ऄंकको कशम्तमा ५ (पााँच प्रशतित) ले हुन अईने धरौटी रकम यस कायायलयको
कृ शि शबकास बैंक,पालुङटार िाखा कायायलय शस्थत धरौटी खाता ०३१७७००९५९५३२०१७ ग - ३ मा रकम जम्मा गरे को सक्कल बैंक भौचर वा नेपाल सरकार बाट
मान्यता प्राप्त ‘क’ बगयको बैंकले यस कायायलयको नाईमा जारी गरे को सोही रकम बरावरको कम्तीमा ७५(४५+३०) ददन म्याद भएको बैंक जमानी पत्र (शबड वण्ड)
गोप्य शसलबन्दी बोलपत्र साथ पेि गनुयपनेछ । कवोल गरे को रकमको ऄंक र ऄक्षरमा फरक पनय गएमा ऄक्षरमा लेशखएको रकमलाइ मान्यता ददइने छ ।
५. स्वीकृ त ठे क्का ऄंङ्कलाइ ३ (शतन) दकस्तामा शवभाजन गररनेछ । पशहलो दकस्ता ५० %, दोस्रो दकस्ता २५ % र तेस्रो दकस्ता २५ % मध्ये पशहलो दकस्ता ५०%
सम्झौताको वखत दाशखला गरर बांकी ५० % को हकमा जमानत वापत नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त क वगयको बैंकबाट २०७६ श्रावण मसान्त सम्म मान्य हूने बैंक
ग्यारे न्टी (परफरमेन्स वण्ड) पेि गनुयपनेछ । ५० % रकमको दकस्ता सम्झौता समय शभत्र भुक्तानी गनुयपनेछ । ठे क्का सम्झौता गदाय धरौटी पेि गरे को रकमलाइ दकस्ता
भुक्तानी गदाय समायोजन गनय पाइने छैन ।
६. ठे क्का सम्झौता गदाय कवोल ऄंकको मु.ऄ.कर (VAT) १३ प्रशतित र ऄशिम अयकर वापतको १.५ प्रशतित रकम थप गरी कु ल सम्झौता रकम कायम गररनेछ ।
७. स्वीकृ त ठे क्का ऄंकको पुरै रकम सम्झौताका बखत एकमुष्ट बुझाईन चाहेमा औशचत्य हेरी बढीमा ५ प्रशतित सम्म छु ट ददन सदकनेछ । तर शनयामानुसार लाग्ने करमा भने छु ट
ददइने छैन |
८. कु नै ितय राखी पेि गरे को, हुलाक माफय त पठाएको र ररत नपुगेको वोलपत्र माथी कु नै कारवाही गररने छैन ।
९. पेि भएका वोलपत्र स्वीकृ त गने वा ऄस्वीकृ त गने, सम्पूणय ऄशधकार यस कायायलयमा सुरशक्षत रहनेछ ।
१०. ढु ंङ्गा, शगटी, बालुवा ईत्खनन्, संकलन तथा शबक्री सम्बन्धमा के शन्िय ऄनुगमन सशमशत, प्रदेि स्तरीय ऄनुगमन सशमशत, शजल्ला ऄनुगमन तथा समन्वय सशमशत एवं
नगरस्तरीय ऄनुगमन सशमशतबाट शनदेिन भए वमोशजम हुनेछ ।
११. पालुङटार नगरपाशलकाको व्यशक्तगत तथा शनिेशधत क्षेत्रबाहेकका नदी दायांबाया दकनारको ढु ंगा, शग�ी, बालुवा जस्ता नददजन्य पदाथय ईपयोग तथा शवक्री कर तोदकएको
शडपोबाट ऄिूल गनूयपने, तर नदीनालाको पुल तल माथी दुबैतफय ५०० शमटरसम्म नददजन्य पदाथय ईत्खंनन, संकलन गनय पाआने छैन ।
१२. प्राकृ शतक साधन ईपयोग तथा शवक्री कर ऄिुल गदाय यस कायायलयले तोदकददएको दररे टमा मात्र कर ऄिुली गनुय पनेछ ।
१३. प्राकृ शतक स्रोत साधन शनकाल्ने प्रयोजनका लागी डोजर, एक्साभेटर, र ६ टायर भएका भन्दा ठु ला हेभी ईपकरण प्रयोग गनय पाइने छैन ।
१४. ढु ंगा, शग�ी, बालूवाको ईत्खनन् तथा संकलन कायय सूयायस्त देशख सूयोदय नहूदासम्म गनय पाइने छैन ।
१५. प्राकृ शतक स्रोत साधन ओसारपसार गदाय प्रयोग गररने बाटो सावयजशनक मैदानमा शनशित तोदकएको एईटामात्रै बाटो प्रयोग गनुय पने छ तथा शनकासीका लाशग प्रयोग
गररएको बाटो नगरपाशलका कायायलयको शनदेिनमा वोलपत्रदाताले ममयत सूधार गनुयपने छ ।
१६. स्थानीयस्तरका प्रत्यक्ष प्रभाशवत क्षेत्रमा ईपभोक्ता सशमशतद्वारा संचालन हुने सावयजशनक शवकास शनमायण तथा राशस्िय गौरबका अयोजनाको लाशग प्राकृ शतक स्रोत
साधनको अवस्यक परे मा यस कायायलयको शसफाररसमा प्राथशमकता ददइ ईपलब्ध गराईनू पनेछ ।
१७. प्राकृ शतक स्रोत साधन ईपयोग तथा शवक्रीकर संकलन गने प्रयोजनका लागी न.पा. कायायलयले अवश्यकता ऄनूसार शडपो शनधायरण गनय सक्नेछ । साथै स्थानीय तहबाट
शनकासी गररने नददजन्य पदाथयको शनकाशसकर सम्बशन्धत शडपोलाइ बूझाईनू पनेछ ।
१८. ढु ङ्गा, शग�ी, बालुवा, िावेल ईत्खनन् गदाय गण्डकी प्रदेि सरकारबाट स्वीकृ त ढु ङ्गा, शगटी, बालुवा ईत्खनन्, संकलन, क्रशसड. र शवदक्र शवतरण तथा क्रसर
ईद्योग स्थापना र संचालनलाइ व्यवशस्थत गने काययशवशध २०७५ को पालना गनुयपनेछ ।
१९. ढु वानी साधनले वहन गनय पाईने तौल भन्दा बडी तौल राखी वा न्यून शवलकारट ढु वानीका साधन सडकमा गुडाईन, पानीले शभजेको र पानी चूहाएर ढु ंगा, शग�ी,
वालूवा, वोके र र नछोपी खूल्ला रुपले ढु वानी गनय पाइने छैन ।
२०. नेपाल सरकारको मौजुदा कानुनी व्यवस्था ऄनुसार अिाण, श्रावन, भाि सम्म (३ मशहना ) नददजन्य पदाथय ईत्खनन् तथा संकलन गनय नपाइने व्यवस्था भएकाले सो
को पूणयरुपले पालना गनूय पनेछ ।
२१. ईत्खनन् गररएको नददजन्य पदाथय नदद दकनारा वा सावयजशनक चौरमा घाटगद्दी गनय पाइने छैन, त्यसका लाशग वोलपत्र दाताले अफ्नो ऄलग्गै जग्गाको व्यवस्थापन गनूय
पनेछ |
२२. कु नै पशन वन्द हड्ताल, प्राकृ शतक प्रकोप अदद कारण देखाइ छु ट वा शमनाहाको दावी गनय पाइने छैन । नददजन्य पदाथय ईत्खनन्, संकलन तथा ढु वानी गदाय कू नै शववाद
ईत्पन्न भएमा वोलपत्रदाता स्वयंले व्यवस्थापन गनुय पनेछ ।
२३. माशथ ईल्लेशखत सतयहरु ईल्लघंन गरे मा वा तोदकएको दकस्ता म्याद शभत्र नबुझाएमा कायायलयको तफय बाट ठे क्का तोडी वाकी रहेको दकस्ता बैंक ग्यारे न्टीबाट ऄिुल ईपर
गने गरी कानुनी प्रकृ या ऄपनाइने छ साथै ऄिुल गनय वा�
की रकममा १० प्रशतित थप क्षतीपूर्षत समेत जोडी सरकारी बा�
की सरह ऄिुल ईपर गररनेछ ।
२४. यो ठे क्का स�
ग सम्बशन्धत सम्पूणय सरोकारवालाको सुशवधाका लाशग सुचना प्रकाशित शमशतको १० औ ददन शप्र.शवड छलफल राशखने हुनाले ईक्त ददन कायायलय समयमा
आच्छु क फमय वा कम्पनीहरुलाइ यस कायायलयमा ईपशस्थतीका लाशग जानकारी गराइन्छ ।
२५. यस सूचनामा ईल्लेख भएको शविय यसै सूचना बमोशजम र यस सुचनामा ईल्लेख नभएको हकमा प्रचशलत ऐन शनयम, शजल्ला समन्वय सशमशतको कायायलय गोरखाबाट
स्वीकृ त प्रारशम्भक वातावरणीय पररक्षण (IEE) प्रशतवेदन २०७५ बमोशजम हुनेछ । प्रारशम्भक बातावरणीय परीक्षण प्रशतवेदन २०७५ (IEE) का प्रावधानहरुको
व्याख्या गने ऄशधकार पालुङटार नगरपाशलकामा सुरशक्षत रहनेछ ।
२६. यस सूचनामा ईल्लेख भएका ितयहरु यस ठे क्काको प्रयोजनका लाशग ऄशभन्न ऄंगको रुपमा माशननेछन् ।
२७. शवस्तृत् जानकारीका लाशग कायायलय समय शभत्र यस कायायलयको फोन नं. ०६४-४००००२ सम्पकय गरी जानकारी शलन सदकनेछ ।
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