भिमाद नगरपाभिका

नगर कार्यपाभिकाको कार्ायिर्

भिमाद, तनहुँ, गण्डकी प्रदे श, नेपाि
2073
आ.व. 2078/079 को नददजन्र् सामाग्री ढुं गा, भगट्टि, वािवा, माटो, दहत्तरबहत्तर सुं किन, उत्खनन् गरी ट्टवक्री गने कार्यको
बोिपत्र आह्वान सम्बन्धी

सूचना

(Electronic Bid Only)
(प्रथम पटक प्रकाशशत भमभत 2078/05/1 गते )
भिमाद नगरपाभिकाको आन्तररक आम्दानी वृट्टि गने उद्देश्र्िे “स्थानीर् सरकार सुं चािन ऐन, २०७४” को पररच्छे द-३ को दफा ११
को

उपदफा २ को खण्ड (घ) को (६) र सोही ऐनको दफा ६२ क. बमोशजम आ.व. २०७8/०७9का

िागी र्स नगरपाभिका

क्षेत्र भित्रका दे हार् बमोशजमका स्थानहरुबाट नदी जन्र् सामाग्री ढुं गा, भगटी, वािवा, माटो, दहत्तरबहत्तर सुं किन शल्क भिमाद
नगरपाभिकाको वातावरण तथा प्रकृभतक स्रोत सुं रक्षण सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, २०७७ बमोशजम स्वीकृत प्रारशम्िक

वातावरणीर् पररक्षण प्रभतवेदन (IEE)मा तोट्टकए बमोशजमको पररमाणमा गण्डकी प्रदे श सरकारको आभथयक ऐन, २०७8 िे तोके बमोशजमको
दरबाट कार्म हन आएको न्र्ूनतम रकमबाट बढाबढ हने गरर ठे क्का बन्दोबस्ती गनय र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ । सूचना
प्रकाशशत िएको भमभतिे तोट्टकएको म्र्ादभित्र कानूनी प्रट्टक्रर्ा परा गरे का ईच्छक फमय/कम्पनीहरुिे बोिपत्र फारम दस्तर जम्मा गरी
दे हार्को भमभत र समर्भित्र बोिपत्र पेश गनह
य न

सशचत गररन्छ । अन्र् थप जानकारीका िागी र्स कार्ायिर्को सचना पाटी तथा

कार्ायिर्को वेि साइट www.bhimadmun.gov.np तथा कार्ायिर् समर्भित्र र्स नगर कार्यपाभिकाको कार्ायिर्को राजश्व शाखामा सम्पकय
राख्न सट्टकने छ ।

ढुं गा, भगट्टि, वािवा, माटो, दहत्तरबहत्तर सुं किन आदद प्राकृभतक स्रोतको उपर्ोगमा भिईने करको ठे क्का ट्टववरण

भस.नुं.

प्रारशम्िक वातावरणीर्

उत्खनन हने

न्र्ूनतम रकम

बोिपत्र जमानत रकम

बोिपत्र

पररक्षण प्रभतवेदन,

अभधकतम पररमाण

(म.अ.कर र आर्

(धरौटी रकम)

फारम

2077 अनसारको

(घनट्टफट)

कर सट्टहत)

दस्तर

279473.04

2239977.00

3000

335791 .09

2691 366.00

घाटको ट्टववरण

2/Inc/Bm/078/79

बादरकना
खण्ड/सेती

तल्िो
नदी

दार्ाुँ

ट्टकनारा, भिमाद -5

3/Inc/Bm/078/79

बादरकना
खण्ड/सेती

माभथल्िो
नदी

ट्टकनारा, भिमाद -5

4/Inc/Bm/078/79

दार्ाुँ

झकास/सेती नदी दार्ाुँ

5/Inc/Bm/078/79

कबोि अुंक
503051 .47

4031 958.00

200077.29

1603620.00

ट्टकनारा, भिमाद -5

274391 .71

21 99250.00

किङ्ग खोिा वडा नुं. 1

83206.74

6541 75.00

ट्टकनारा, भिमाद -5
तल्िो

दब्लल्र्ाङ्ग/

सेती

नदी दार्ाुँ ट्टकनारा, भिमाद

3000

(म.अ.क. र आर्कर
सट्टहतमा) को ५% िे
हन आउने रकम

3000
3000

-5

6/Inc/Bm/078/79
7/Inc/Bm/078/79

काभतयके/सेती नदी दार्ाुँ

3000
3000
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•

•
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af]nkq kmf/dsf] nflu af]nkq bflvnf x'g] ;do leq af]nkqbftfx?n] af]nkq kmf/d b:t'/ /sd o; sfof{nosf] Pg=cfO=;L=
Pl;of a}+s, ledfb zfvfdf /x]sf] cfGtl/s /fh:j vftf g+ !)&@)%&%))^$())# df hDdf u/]sf] a}+s ef}r/sf] Scanned
Copy Upload ug'{kg]{5 . E-bidding sf] nflu PPMO sf] website http://www.bolpatra.gov.np/egp
df ;j} sfuhftx? Scan ul/ PDF format df jf]nkq k]z ug'{kg]{5 .
af]nkq kmf/dx? lgodfg';f/ o; gu/klnsfsf] af]nkq kmf/d e/L af]nkqbftfn] g]kfnL gful/stfsf] k|df0f kqsf] cltl/Qm
JolQm, ;+:yf kmd{ jf sDkgLn] Joj;fo btf{ k|df0f–kq / :yfoL n]vf gDj/ -d'=c=s/ ;lxtsf]_ k|df0f–kq tyf cfly{s jif{
)&^÷)&& sf] s/ r'Qmf k|df0f kq |af]nkqsf] nflu of]Uo /x]sf] / af]nkqbftfsf] n]6/x]8df s'g} sfo{df s;'/ gePsf] /
;hfP gkfPsf] elg :j3f]if0ff kq, ;DalGwt sfo{sf] nflu clVtof/L kqsf] Scan u/L PDF format df Upload ul/
;'rgf k|sflzt ePsf] ldltn] #! cf} lbg cyf{t dlt @)&*÷)%÷#! ut] lbgsf] !@M)) jh] leq e-submission ug'{kg]{5
/ e-submitted jf]nkqx? ;f]xL lbgsf] !M)) jh] o; sfof{nodf jf]nkqbftf jf lghsf] k|ltlgwLsf] /f]xj/df vf]lng]5 .
jf]nkqbftf jf k|ltlgwLsf] pkl:ylt gePdf klg jf]nkq vf]Ng jfwf kg]{ 5}g .
af]nkqbftfn] E-biddig dfkm{t k]z u/]sf] af]nkq vf]Ng] ;dodf lghsf] E-bid btf{ ePsf] gb]lvPdf jf Upload
ul/Psf kmfOn Unreadable Format jf Corrupted ePdf d'NofÍgdf ;dfa]z u/Lg] 5}g ;fy} af]nkq vf]n]sf] ;ftf}
lbg leq af]nkqbftfn] afnkq k]z ubf{ ;dfj]z ePsf] sfuhftx? k|dfl0ft k|ltlnkL / cGo cfjZos ;Dk'0f{ sfuhft
;Ssn} o; sfof{nodf k]z ug'{ kg]{5 .
jf]nkq kmf/fd e/L k]z ubf{ cfkm'n] saf]n u/]sf] /sd cÍ / cIf/df k|i6;+u n]lv tf]lsPsf] w/f}6L /sd o; sfof{nosf]
NIC ASIA a}+s ledfb zfvfdf /x]sf] w/f}l6 vftf g+ A&CA%))^$(%@$))$ df hDdf u/]sf] ;Ssn} a}+s ef}r/ jf
dfGotf k|fKt afl0fHo a}+sn] o; sfof{nosf] gfddf hf/L u/]sf] sDtLdf af]nkq bflvnf ug]{ clGtd ldltaf6 !@) lbg ;Dd
Dofb ePsf] l/tk"j{ssf] a}+s hdfgt kq -lj8j08_ k]z ug'{kg]{5 . sjf]n u/]sf] /sdsf] cÍ / cIf/df n]lvPsf] Joxf]/f km/s
k/]df cIf/df n]lvPsf]nfO{ dfGotf lbO{g]5 .
7]Ssf ;Demf}tf ubf{ sj'n cÍsf] clu|d cfos/ jfktsf]] !=%Ü / d'=c=s/ afktsf] !#Ü /sd af]nkqbftfn] Joxf]g]{ u/L s'n
hDdf /sdnfO{ ;Demf}tf /sd sfod ul/g]5 .
:jLs[t 7]Ssf cÍnfO{ @ ls:tfdf ljefhg ul/Psf] 5 . klxnf] ls:tf Go'Gftd %)Ü / afFsL /sd bf]>f] ls:tf u/L @ ls:tfdf
ljefhg ul/Psf] / klxnf] ls:tf saf]n c+sdf Go'gtd %)Ü ;Demf}tf cufj} clgjfo{ bflvnf ul/ afFsLsf] xsdf afFsL
/sdsf] !)Ü yk u/L hdfgt jfkt g]kfn ;/sf/sf] dfGotf k|fKt afl0fHo a}sjf6 @)&( >fj0f d;fGt ;Dd dfGo x'g]
a}+s Uof/]06L -k/km/d]G; j08_ k]z ug'{kg]{5 . ;fy} afFsL /sdsf] ls:tf @)&( ;fn a}zfv d;fGt leq e'Qmfg ug'{kg]{5 .
7]Ssf ;Demf}tf ubf{ w/f}6L k]z u/]sf] /sdnfO{ ls:tf e'Qmfg ubf{ ;dfof]hg ug{ kfO{g] 5}g .
:jLs[t 7]Ssf cÍsf] k'/} /sd ;Demf}tfsf jvt Psd'i6 j'emfpg rfx]df al9df saf]n c+ssf] d'No clej[l4 s/ / clu|d
cfo s/ afx]ssf] /sddf % Ü 5'6 lbO{ Go[gtd csdf g36\g] ul/ ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 .
tf]lsPsf] ls:tf Dofb leq gj'emfPdf gu/kflnsfsf] tkm{jf6 7]Ssf tf]8L jfFsL /x]sf] ls:tf j}s Uof/]06L -k/km/d]G; j08_
jf6 c;'n pk/ ug]{ u/L sfg'gL k|lqmof ckgfO{g]5 . cz'n ug{ jfFsL /sddf !)Ü yk IftLk"lt{ ;d]t hf]8L ;/sf/L jfFsL
;/x c;'n pk/ ul/g]5 .
s'g}klg zt{ /fvL k]z u/]sf] / l/t gk'u]sf] jf]nkq dfyL s'g} sf/jfxL ul/g] 5}g .
af]nkq k]z ubf{ /fv]sf] saf]n c+ssf] %Ü w/f}6L /sd 7]Ssf ;Demf}tf ePkl5 dfq lkmtf{ lbO{g] 5 .
af]nkqbftfn] ;Demf}tf kqdf k§fk'hL{df tf]lsPsf] a:t'x?df dfq tf]lsP adf]lhdsf] b/df z'Ns ;+sng ug'{kg]{5 . /f]oN6L
b/ u08sL k|b]z ;/sf/af6 :jLs[t eP adf]lhd x'g]5 . ;f] eGbf km/s x'g] u/L s/ ;+sng u/]df 7]Ssf ;Demf}tf tf]8L
lgodfg';f/ sf/afxL x'g]5 .
k]z ePsf jf]nkq :jLs[t ug]{ jf cl:js[t ug]]{, ;Dk"0f{ clwsf/ o; sfof{nodf ;'/lIft /xg]5 .
o; ;"rgf / jf]nkq kmf/ddf pNn]v eP jfx]s cGo s'/fx? k|rlnt P]g, lgod cg';f/ x'g]5 .
la:t[t hfgsf/Lsf nfuL o; sfof{nosf] ;'rgf kfl6df x]g{x'g jf sfof{no ;do leq o; sfof{nosf] /fhZj zfvfdf ;Dks{
/fVg x'g ;DjlGwt ;j}nfO{ hfgsf/L u/fOG5 .
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शतयहरुुः
1. ठे क्का अवभध सम्झौता भमभत दे खी 207९ सािको जेष्ठ मसान्तसम्म हनेछ ।
2. बोिपत्र फारमको िागी बोिपत्र दाशखिा हने समर्भित्र बोिपत्रदाताहरुिे बोिपत्र फारम दस्तर रकम र्स कार्ायिर्को NIC Asia
Bank, भिमाद शाखामा रहेको आन्तररक राजश्व खाता नुं. 1072057500649003 जम्मा गरे को बैँक िौचरको Scanned Copy
Upload गनप
य छय । E-bidding माफयत सहिागीको िागी PPMO को Website http://www.bolpatra.gov.np/egp मा सबै कागजातहरु
Scann गरी PDF Format मा बोिपत्र

पेश गनप
य नेछ।

3. बोिपत्र फारमहरु भनर्मानसार र्स नगरपाभिकाको बोिपत्र फारम िरी बोिपत्रदातािे नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको अभतररक्त
व्र्शक्त, सुं स्था, फमय वा कम्पनीिे व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्र र स्थार्ी

िेखा नुं. (म.अ.क. सट्टहतको) प्रमाणपत्र तथा आभथयक वर्य

2076/077 को कर चक्ता प्रमाण पत्र ,बोिपत्रको िागी र्ोग्र् रहेको र बोिपत्रदाताको िेटरहेडमा कनै कार्यमा कसूर निएको र
सजार् नपाएको िनी स्वघोर्णा पत्र, सम्बशन्धत कार्यको िागी अशख्तर्ारी पत्रको Scan गरी PDF Format मा Upload सूचना प्रकाशशत

िएको भमभतिे ३१ औ ँ ददनको १२ बजेभित्र e-submission गनप
य नेछ र e-submitted बोिपत्रहरु सोही ददनको 1 बजे र्स कार्ायिर्मा
बोिपत्रदाता वा भनजको प्रभतभनधीको रोहवरमा खोभिने छ । बोिपत्रदाता वा प्रभतभनधीको उपशस्थभत निएमा पभन बोिपत्र खोल्न बाधा
पनेछैन ।
4. बोिपत्रदातािे E-bidding माफयत पेश गरे को बोिपत्र खोल्ने समर्मा भनजको E-bid दताय िएको नदे शखएमा वा Upload गररएका
फाईि Unreadable Format वा Corrupted िएमा मूल्र्ाङ्कनमा समावेश गररने छै न साथै बोिपत्र खोिेको सातौँ ददनभित्र बोिपत्रदातािे
बोिपत्र पेश गदाय समावेश िएको कागजाताहरु प्रमाशणत प्रभतभिपी र अन्र् आवश्र्क सम्पूणय कागजात सक्किै र्स कार्ायिर्मा पेश
गनप
य नेछ ।
5. बोिपत्र फारम िरी पेश गदाय आफिे कबि गरे को रकम अुंक र अक्षरमा प्रष्टसुँग िेखी तोट्टकएको धरौटी रकम र्स कार्ायिर्को
NIC Asia Bank भिमाद शाखामा रहेको धरौटी खाता नुं. A7CA500649524004 मा जम्मा गरे को सक्किै बैँक िौचर वा मान्र्ता प्राप्त
वाशणज्र् बैँकिे र्स कार्ायिर्को नाममा जारी गरे को कम्तीमा बोिपत्र दाशखिा गनय अशन्तम भमभतबाट १२० ददनसम्म म्र्ाद िएको ररत
पूवक
य को बैँक जमानतपत्र (ट्टवडबोन्ड) पेश गनप
य नेछ ।
6. ठे क्का सम्झौता गदाय कबोि अुंकको अभग्रम आर्कर बापतको 1.5% र म.अ.क. बापतको 13% रकम बोिपत्रदातािे व्र्होने
गरी कि जम्मा रकमिाई सम्झौता रकम कार्म

गररनेछ ।

7. स्वीकृत ठे क्का अुंकिाई २ ट्टकस्तामा ट्टविाजन गररएको छ । पट्टहिो ट्टकस्ता न्र्ूनतम ५०% र बाुँकी रकम दोस्रो ट्टकस्ता गरी २
ट्टकस्तामा ट्टविाजन गररएको र पट्टहिो ट्टकस्ता न्र्ूनतम ५०% सम्झौता अगावै अभनवार्य दाशखिा गरी बाुँकीको हकमा जमानत बापत
नेपाि सरकारको मान्र्ता प्राप्त वाशणज्र् बैँकबाट 207९ श्रावण मसान्तसम्म मान्र् हने बैक ग्र्ारे ण्टी (परफमेन्स वण्ड) पेश गनप
य नेछ
। साथै बाुँकी रकमको ट्टकस्ता 207९ साि बैशाख मसान्त भित्र िक्तान गनप
य नेछ । ठे क्का सम्झौता गदाय धरौटी पेश गरे को रकमिाई
ट्टकस्ता िक्तान गदाय समार्ोजन गनय पाईने छै न ।

8. स्वीकृत ठे क्का अुंकको परै रकम सम्झौताका बखत एकमस्ट बझाउन चाहेमा बढीमा 5% छट ददई सम्झौता गनय सट्टकनेछ ।
9. तोट्टकएको ट्टकस्ता म्र्ादभित्र नबझाएमा नगरपाभिकाको तफयबाट ठे क्का तोभड बाुँकी रहेको ट्टकस्ता बैँक ग्र्ारे ण्टीबाट असूि उपर
गने गरी कानूनी प्रट्टक्रर्ा अपनाईनेछ ।असूि गनय बाुँकी रकममा ५% थप क्षभतपूती समेत जोडी सरकारी बाुँकी सरह असूि उपर
गररनेछ ।
10. कनैपभन शतय राखी पेश गरे को र ररत नपगेको बोिपत्रमाभथ कनै कारवाही गररने छै न ।
11.बोिपत्र पेश गदाय राखेको कबोि अुंकको ५% धरौटी रकम ठे क्का सम्झौता िएपभछ मात्र ट्टफताय ददईनेछ ।

भिमाद नगरपाभिका

नगर कार्यपाभिकाको कार्ायिर्

भिमाद, तनहुँ, गण्डकी प्रदे श, नेपाि
2073
12. बोिपत्रदातािे सम्झौतापत्रको पट्टापूजीमा तोट्टकएको वस्तहरुमा मात्र तोट्टकए बमोशजमको दरमा शल्क सुं किन गनप
य नेछ ।
रोर्ल्टी दर गण्डकी प्रदे श सरकारबाट स्वीकृत िए बमोशजम हनेछ । सो िन्दा फरक हनेगरी कर सुंकिन गरे मा ठे क्का सम्झौता रद्द
गरी भनर्मानसार कारवाही हनेछ ।

13. पेश िएका बोिपत्र स्वीकृत गने वा अस्वीकृत गने सम्पूणय अभधकार र्स कार्ायिर्मा सरशक्षत रहनेछ ।
14. ट्टवस्तृत जानकारीका िागी र्स कार्ायिर्को सूचना पाटीमा हेनह
य न वा कार्ायिर् समर्भित्र र्स कार्ायिर्को राजश्व शाखामा सम्पकय
राख्नहन सम्बशन्धत सबैिाई जानकारी गराईन्छ ।
15. प्रचभित भनर्मानसार कािो सूचीमा परे का र नगरपाभिका कार्ायिर्िाई बझाउन पने बाुँकी बक्र्ौता िएका व्र्शक्त, फमय तथा
कम्पनीको बोिपत्र उपर कनै कारवाही गररने छै न ।
16. नगरपाभिका कार्ायिर् भिमादिे तोकेको कर सुं किन गने रभसदहरु ठे कदारिे आफ्नो तफयबाट छपाई सो रभसदहरु र्स कार्ायिर्बाट

प्रमाशणत गराई मात्र प्रर्ोग गनप
य नेछ । कार्ायिर्बाट अनगमन गररदा प्रमाशणत निएको रभसद फेिा परे मा भनर्मानसार कारवाही गररनेछ
।

17. बोिपत्रदातािे ठे क्का सम्झता पभछ नगर कार्यपाभिकाको कार्यिर्िाई बझाउने पने रकममा कनै ट्टकभसमको भमनाहाको िागी
दावी गनय पाईने छै न ।

18. राट्टिर् राजमागय र सहार्क राजमागयमा ढाट तगारो राखी प्राकृभतक स्रोत कर सुंकिन गनय पाईने छै न ।
19. बोिपत्रदातािे राजश्व सुं किन गने स्थानमा दररे ट सट्टहतको सूचना पाटी टाुँस गनप
य नेछ र राजश्व सङ्किन गनय कमयचारीिाई
पररचर्पत्र िगाईमात्र सङ्किन कार्य गराउनपनेछ ।
20. नगरपाभिकाबाट प्रारशम्िक वातावरणीर् पररक्षण प्रभतवेदन (IEE), 2077 मा घाटगद्दी स्थि नतोट्टकएको स्थानबाट कसैिेपभन
नदी जन्र् पदाथय सङ्किन उत्खनन् गनय पाईने छै न । र्सरी घाटगद्दी नतोट्टकएको स्थानबाट सुं किन/उत्खनन् गरे को पाइएमा
नगरपाभिकािारा तोट्टकएको जररवाना गररनका साथै नदीजन्र् पदाथय र ढवानी साधन जफत समेत गनय सट्टकनेछ ।

21. ढुं गा, वािवा, ग्रावेि, भगट्टि उत्खनन् गदाय गण्डकी प्रदे श सरकारबाट स्वीकृत ढुं गा, वािवा, ग्रावेि, भगट्टि उत्खनन्, सुं किन क्रभसङ
र ट्टवक्री ट्टवतरण

तथा क्रसर उद्योग स्थापना

र सञ्चािनिाई व्र्वशस्थत गने कार्यट्टवभध, 2075 को पािना गनप
य नेछ ।

22. नदी ट्टकनारबाट िू-क्षर् हने गरी भडि, भिर, भित्तो खनी खोस्री गरी ढुं गा, वािवा, ग्रावेि, भगट्टि भनकाल्न पाईने छै न ।
23. नदी खोिाको घाट वा आकृभत ट्टवग्रने गरी नदी ट्टकनारामा प्राकृभतक तवरिे रहेको ढुं गा

तोड्न वा फोड्न पाईने छै न । साथै

ढुं गा, वािवा, ग्रावेि, भगट्टि िरान माटो शझक्न मेभसनको प्रर्ोग गनय पाईने छै न । स्वीकृत प्रारशम्िक वातावरणीर् पररक्षण प्रभतवेदन(IEE),
2077 िे तोकेको मापदण्ड अनसार नगरपाभिकाको अनमभत भिएरमात्र घाटगद्दी स्थि तोकेर प्रर्ोग गनय पाईने छै न ।

24. भिजेको नदीजन्र् पदाथय ढवानीमा पूणय रोक िगाउनपनेछ । साथै ढुं गा, वािवा, ग्रावेि, भगट्टि आदद छोपेर मात्र ढवानी गने प्रबन्ध
भमिाउन पनेछ ।
25. बोिपत्रदातािे घाट क्षेत्रमा फोहरमैिाको उशचत व्र्वस्थापन गनप
य नेछ । साथै बोिपत्रदातािे बस्ती क्षेत्रमा ध्वनी प्रदूर्ण नहने
गरी ढवानीको कार्य गनय िगाउन पनेछ ।
26. बोिपत्रदातािे कामदारहरुका िागी प्राथभमक उपचारका साथै मास्क, हेिमेट आददको

व्र्वस्था भमिाउन ढवानी साधनिाई

जानकारी गराउन पनेछ ।
27. बोिपत्रदातािे 3/3 मट्टहनामा सुं किन तथा उत्खनन् पररमाणको भिशखत जानकारी कार्ायिर्मा अभनवार्य

रुपमा पेश गनप
य नेछ

। साथै सोही समर्मा कार्ायिर्बाट प्रमाशणत गरी िगेको प्रर्ोग िएका अधयकट्टि नगदी रभसद पभन ट्टफताय गनप
य नेछ ।
28. बोिपत्रदातािे नदीजन्र् पदाथय सुं किन, उत्खनन् हने घाटगदद्द स्थि सम्बन्धीका खचयहरु स्वर्म् आफैिे व्र्होन य पनेछ ।
29. ट्टवहान सूर्ोदर् िन्दा अगाडी र साुँझ सूर्ायस्त िन्दा पभछ ढवानीका साधनहरुिे घाटगदद्द स्थिमा प्रवेश गनय पाईने छै न । र्सरी
भनर्म ट्टवपररत गएका ढवानी साधनहरुिाई कानून बमोशजम कारवाही गररनेछ ।30. खोिा र नदीको घाटगदद्द स्थिहरुमा सम्पूणय जानकारी सट्टहतको सूचना पाटी बोिपत्रदाता आफैँिे बनाई सबै सरोकारवािाहरुिे
दख्ने गरी आफ्नै खचयमा राख्नपनेछ ।

भिमाद नगरपाभिका

नगर कार्यपाभिकाको कार्ायिर्

भिमाद, तनहुँ, गण्डकी प्रदे श, नेपाि
2073
31. नेपाि सरकारिे ट्टवक्रीकर छटका िागी गरे का भनणयर् बाहेक र्स भिमाद नगरपाभिका क्षेत्रभित्र िएर बग्ने नदी

खोिाबाट

नदीजन्र् पदाथय सुं किन/उत्खनन् गरे बापत नगरपाभिकाको प्राकृभतक स्रोत कर सबैिे भतन य पनेछ । कसैिे नगरपाभिकाको प्राकृभतक
स्रोत कर भतनय अटे र गरे मा कानून अनसार कारवाही गररनेछ ।

32. र्स सूचनामा उल्िेख िएका शतयहरु र्स ठे क्काको प्रर्ोजनका िागी अभिन्न अुंगको रुपमा माभननेछ ।
33. प्रारशम्िक वातावरणीर् पररक्षण प्रभतवेदन(IEE), 2077 का प्रावधानहरुको व्र्ाख्र्ा गने अभधकार र्स भिमाद नगरपाभिका नगर
कार्यपाभिकाको कार्ायिर्मा सरशक्षत रहनेछ ।
34. र्स सूचनामा उल्िेख िएको ट्टवर्र् र्सै सूचना बमोशजम र र्स सूचनामा उल्िेख निएको हकमा प्रचभित ऐन, भनर्म एवम्
प्रारशम्िक वातावरणीर् पररक्षण प्रभतवेदन(IEE), 2077 बमोशजम

हनेछ ।

35. र्स ठे क्कामा सहिागी हन चाहने ईच््क फमय, सुं स्थािे प्रारशम्िक वातावरणीर् पररक्षण प्रभतवेदन(IEE), 2077, गण्डकी प्रदे श
सरकारको स्वीकृत आभथयक ऐन, 2077 ढुं गा, वािवा, ग्रावेि, भगट्टि उत्खनन् सुं किन क्रभसङ र ट्टवक्री ट्टवतरण

तथा

क्रसर उद्योग

स्थापना र सञ्चािनिाई व्र्वशस्थत गने कार्यट्टवभध, 2075 िगार्त अन्र् सम्बशन्धत कागजातहरु राम्रोसुँग अध्र्र्न गनह
य न अनरोध
छ ।
बोिपत्रदाताको नामुः
ठे गानाुः
हस्ताक्षरुः
भमभतुः

