याइनास

gu/kflnsf

नगर कार्यऩालिकाको कार्ायिर्
तीनपऩप्रे,रभज'ª
गण्डकी प्रदे श, नेऩार |
नदीजन्र् ऩदाथयको उत्खनन ् गरी बिक्री वितरण तथा आन्तररक ननकासी गने कार्यको िोिऩत्र सम्िन्न्ध सूचना
प्रथम ऩटक प्रकालित लमनत :२०७५/०९/०४

याइनास नगयकामयऩालरकाको लभतत २०७५/०७/१८ को तनणयम फभोजजभ, स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन,२०७४ को ऩरयच्छे द ३

को घ(६) को व्मवस्था, य याजरिम प्राकृततक स्रोत तथा पवत्त आमोगको ऩ.स. ०७५/७६, च.नॊ.-७३, लभतत २०७५/५/१७

को ऩत्रानुसाय मस नगयऩालरकारे तोकेका तऩलसर वभोजजभका नदीहरुको स्वीकृत घाटहरुफाट तनधायरयत भाऩदण्ड फभोजजभ

नददजन्म ऩदाथय तनकारी गण्डकी प्रदे श सयकायरे तोकेको दयभा बफक्री गने गयी ठे क्का फन्दोफस्त गनुयऩने बएकोरे ईच्छुक

व्मजक्त, पभय वा कम्ऩनीहरुफाट तनम्न लरखित शतयको अधधनभा यदह आफ्नो पभय नवीकयण बएको प्रभाणऩत्र, भ.
ु अ. कय

दताय प्रभाणऩत्र/स्थामी रेिा दताय प्रभाणऩत्र तथा आधथयक फषय २०७४/७५को कय चुक्ताको प्रभाखणत प्रततलरपऩहरू, कायवाही वा
कारोसूचीभा नऩये को स्वघोषणा, अजततमायनाभा (Letter of Attorney) सदहत
गरयएको छ |
१.

रयतऩूवक
य को गोप्म लशरफन्दी फोरऩत्र आव्हान

शतयहरु :-

फोरऩत्र पायभ सच
ू ना प्रथभ ऩटक प्रकालशत बएको लभततरे ३०औ ददनको कामायरम सभम लबत्र िरयद गनय सककने

छ बने फोरऩत्र ऩेश गने अवधध फोरऩत्र िरयद गने अजन्तभ लभततको बोलरऩल्ट ददनको १२:०० लबत्र यहनेछ | दताय

हुन आएको फोरऩत्रहरु ३१ औ ददनभा ददनको २:०० फजे मस नगय कामयऩालरकाको कामायरमभा िोलरनेछ | फोरऩत्र
पायाभहरु िरयद, दताय य िोल्ने ददन साफयजतनक पवदा ऩये भा सोको बोलरऩल्ट सोही सभम लबत्र िरयद, दताय य
िोल्ने कामय गरयनेछ | फोरऩत्र िरयद तथा ऩेश गनय फोरऩत्रदाता

पभयको प्रोऩाइटय स्वमॊभ उऩजस्थत हुनुऩनेछ |
उक्त कामय गनय आपै उऩजस्थत हुन नसक्ने बएभा अधधकारयक दस्तित य पभयको छाऩ सदहतको अजततमायनाभा
ददई प्रतततनधध िटाउन सक्नेछ |
२.

फोरऩत्र पायभ साथ धयौटी फाऩत कफोर अॊकको (भ.
ू अ. कय फाहे क) ५(ऩाॉच) प्रततशत रे हुन आउने यकभ मस
कामायरमको लसलबर फैंक लरलभटे ड, याइनास शािाभा यहे को धयौटी िाता नॊ. 05610123414153 भा यकभ जम्भा

गये को सक्कर बौचय वा सूचना जायी बएको लभततरे कजम्तभा १२० ददन म्माद बएको मस कामायरमको नाभभा

जायी गरयएको नेऩार यास्ि फैंक फाट भान्मता प्राप्त क वगयको वाखणज्म फैंकको फोरऩत्र जभानत ( बफड फोन्ड) ऩेश
३.

गनुय ऩनेछ |

िरयद गये को फोरऩत्र पयाभहरुभा उल्रेि बएका सफै पववयणहरु बयी फोरऩत्र दातारे प्रत्मेक ऩानाभा सहीछाऩ गये य
लशरफन्दी गयी िाभको फादहय ऩट्दट ठे क्का को नाभ, ठे केदायको नाभ, ठे गाना, काभ पववयण, ठे क्का पववयण,
सम्ऩकय नम्फय य याइनास नगयऩालरकाको कामायरम, तीनपऩप्रे बनी प्रस्ट फुझ्ने गयी रेख्नु ऩनेछ | फोरऩत्र पायभभा

अॊक य अऺयभा केयभेट नगयी प्रस्टसॊग रेख्नु ऩने छ | अॊक य अऺयभा पयक ऩये भा अऺयभा रेखिएको राई
भान्मता ददइनेछ |
४.

फोरऩत्र ददॊदा कुनै प्रकायको शतय भान्म हुने छै न | साथै मस कामायरमको छाऩ य कामायरमको तपय फाट प्रभाखणत
नबएको फोरऩत्र पायभराई भान्मता ददईने छै न |

५.

मस नगयऩालरकाका

नदी

तथा नदीहरुको

उत्िनन ् ऺेत्र

य उत्िनन ् ऩरयभाण सन्दबयभा नदी जन्म

तनमायत

साभग्रीहरुको उऩमोग सम्फन्धभा बएका अध्ममन प्रततवेदन एवभ ् नेऩार सयकायफाट जायी बएका तनदे शनहरु,गण्डकी
प्रदे शको

६.

कामयपवधध

तथा

याइनास

नगयऩालरकाको

ढुॊगा,

धगट्टी,

फारव
ु ा

उत्िनन ् सॊकरन

सम्फजन्ध

प्रायजम्बक

वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन मस ठे क्का सम्झौताको अलबन्न अॊग यहनेछ |

ठे क्का अवधध २०७६ जेठ भसान्तसम्भ यहनेछ | उल्रेखित न्मुनतभ ठे क्का यकभ फापषयक बएकोरे ठे क्का स्वीकृत

बएको पभयको कफोर अॊकराई फाॉकी अवधधको ठे क्का यकभ बएकोरे २ ककस्ताभा कुर कफोर यकभ मस कामायरमभा
७.

दाखिरा गनुयऩनेछ |

स्वीकृत यकभ फभोजजभको प्रथभ ककस्ता फाऩत ५०% फझ
ु ाइ सम्झौता गनुय ऩनेछ य फाॉकी अवधधको राधग दोस्रो

ककस्ताको यकभ वाऩत मस कामायरमको नाभभा २०७६ सार साउन भसान्तसम्भको फैंक ग्माये न्टी (ऩपयभेन्स फॊड)
सभेत ऩेश गयी ऩट्टा उठाउनुऩनेछ | दोस्रो ककस्ता २०७६ फैशाि भसान्त लबत्र फुझाइ सक्नुऩनेछ | साथै ठे कदायरे
कफोर गये को सम्ऩूणय यकभ एकभुरठ अधग्रभ रुऩभा फुझाएभा कफोर अॊकको १०% यकभ छुट ददइनेछ |

८.
९.

ठे क्का अवधधको प्रचलरत कानुन अनुसाय फुझाउनु ऩने आमकय रगामतको अन्म कयहरु ठे केदाय स्वॊमरे व्महोनुय
ऩनेछ य ठे क्का यकभफाट घटाउन ऩाइनेछैन |

कायोफाय गदाय फारश्रभको प्रमोग गने य फातावयणभा प्रततकूर असय ऩने प्रबफधध अऩनाउन ऩाइने छै न |

१०. फोरऩत्र स्वीकृत गने आशमको सूचना प्राप्त गयी तनधायरयत सभम लबत्र कामायरमसॊग सम्झौता गरयसक्नुऩनेछ |

तोककएको सभम लबत्र सम्झौता गनय नआएभा फोरऩत्रदातारे यािेको धयौटी जपत गयी तनमभानुसाय कायवाही गरयनेछ
|
११. ठे केयदायरे उठाउने कय मस कामायरमरे तोकेको सॊकरन केन्रभा नै उठाउनु ऩनेछ | याजरिम याजभागय य सहामक
याजभागयहरुभा ढाट यािी कय उठाउन ऩाईने छै न |

१२.

ढुॊगा, फारुवा, धगट्टी य ग्राबेर उत्िनन ् गदाय ऩर
ु , कल्बटय , कजवे, सडक, फाटो तथा सावयजतनक तनभायण

स्थरको दामाॉ वामाॉ ५०० लभटयलबत्र वन ऺेत्र य कुनै व्मजक्तको घय, जग्गा, कुरो, फाॉध, सावयजतनक स्थर
आददफाट तनकाल्न ऩाइनेछैन |

१३. म्माद नाघी वा यीत नऩुगी प्राप्त बएको फोरऩत्र उऩय कुनै कायवाही हुने छै न |
१४. ठे केदायरे फन्द, हड्तार य सभम अबावको कायण दे िाइ छुट तथा लभनाहा दाफी गये भा कामायरमरे छुट ददने छै न
|
१५. नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय य मस कामायरमरे सभम सभमभा ददएको तनदे शन ऩारन गनुय ठे केदायको कतयब्म हुनेछ
|
१६. कुनै कायण जनाई वा नजनाई फोरऩत्र स्वीकृत गने वा नगने अधधकाय मस कामायरमभा सयु क्षऺत यहनेछ | बफशेष
अवस्थाभा सुचनाभा उरेखित शतय य सभम हे यपेय गनय सककने छ |

१७. मस सूचनाभा उल्रेि बएको कुया मसै अनुसाय य नबएको कुयाको हकभा प्रचलरत कानुन फभोजजभ हुनेछ |
१८. सूचना सम्फन्धी बफस्तत
ृ पववयण मस कामायरमको सूचना ऩाटी तथा कामायरमको वेवसाइट www.rainasmun.gov.np

भा सभेत हेनय सककने छ | मस सम्फन्धभा अन्म कुया फुझुनु ऩये भा मस कामायरमभा कामायरमको सभमलबत्र सम्ऩकय
याख्न सककने छ |
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