फयाहतार गाॉउऩालरका

गाउॉकामयऩालरकाको कामायरम
कुनाथयी सुर्खेत

कणायरी प्रदे श, नेऩार

आ.फ. २०७५/०७६ को ढुॊ गा, लगट्टी, फारुवा, ग्राबेर उत्र्खनन् गरय लफक्रि कामयको लसरफन्दी दयबाउऩत्र आब्हान सम्फन्धी सूचना
(प्रथभ ऩटक प्रकाशशत लभलत २०७५/०७/२७ गते)

स्थालनम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ य ६४ रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी मस फयाहतार गाउॉ ऩालरकाको लनणयमानुसाय प्राकृलतक
स्रोत कय असुरी सम्फन्धी कामय आ.फ. २०७५/०७६ को रालग ठे क्काद्वाया गयाउन मो सूचना प्रकाशशत गरयएको छ । सूचना प्रकाशशत बएको
लभलतरे तोक्रकएको म्माद लबत्र कानूनी प्रक्रिमा ऩूया गये का ईच्छु क पभय/कम्ऩनीहरुरे दयबाउऩत्र र्खरयद गयी दे हामको लभलत य सभम लबत्र लसरफन्दी
दयबाउऩत्र मस कामायरमभा ऩेश गनुह
य न
ु सूशचत गरयन्छ । अन्म थऩ जानकायीका रालग मस गाउॉ कामयऩालरकाको सूचनाऩाटी, वेबसाइट
www.barahatalmun.gov.np तथा कामायरम सभम लबत्र मस कामयऩालरकाको कामायरमको याजश्व शार्खाभा सम्ऩकय याख्न सक्रकनेछ ।
ढुॊ गा, लगट्टी, फारुवा, ग्राबेर आदद प्राकृलतक स्रोतको उऩमोगभा लरईने कयको ठे क्का क्रववयण

नदी/र्खोराहरुको

सूचना नॊ ./ ठे क्का नॊ.

क्रववयण

फाक्रषक
य उत्र्खनन

मस गाउॉ ऩालरकाको प्रायशम्बक

वातावयणीम ऩयीऺण प्रलतवदन, २०७५

अनुसाय उत्र्खनन् गरयने घाटको क्रववयण

गनय सक्रकने

न्मूनतभ ठे क्का

दयबाउऩत्र

लभटय)

अन्म कय सभेत ) रु.

रु.

ऩरयभाण(घन

अॊक(भु.अ. कय तथा

पायाभ दस्तुय

BRM/075/076-01

सोत र्खोरा

सोत र्खोरा ऩुर दे शर्ख उत्तय तपय

१४१७२ घ.भी.

1499964.48

१०00।-

BRM/075/076-02

लगभीने र्खोरा

लगलभने र्खोरा ऩुयै

७०६० घ.भी.

७४७२३०.04

१०००।-

BRM/075/076-03

लसभरचौय र्खोरा

लसभरचौय

४३७५ घ.भी.

४६३०५०.00

१०००।-

BRM/075/076-04

कासेगाड र्खोरा

कासेगाड र्खोरा ऩुयै

४३२५ घ.भी.

४५७७५८.00

१०००।-

र्खोरा ऩुयै

कैक्रपमत

शतयहरु
१.

ठे क्का अवलध २०७५ सारको भॊ लसय भक्रहनाको सम्झौता लभलत दे शर्ख २०७६ सारको जेष्ठ भसान्त सम्भ हुनेछ ।

२.

मो सूचना प्रकाशशत बएको लभलतरे १५ औ ददन सम्भ कामायरम सभम लबत्र फयाहतार गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम कुनाथयी सुर्खेतफाट
लसरफन्दी दयबाउऩत्र पायाभ र्खरयद गनय सक्रकनेछ । र्खरयद बएका लसरफन्दी दयबाउऩत्र १६ औ ददन अऩयान्ह १२:०० फजे लबत्र
फयाहतार

गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम कुनाथयी सुर्खेतभा दताय गनय सक्रकनेछ य दताय बएका लसरफन्दी दयबाउऩत्रका पायाभहरु सोही

ददनको २:०० फजे र्खोलरनेछ ।
३.

दयबाउऩत्रदातारे र्खाभको फाक्रहय ऩदट्ट ठे क्का नॊ, ठे क्काको लफवयण य नाभ प्रष्ट फुशझने गयी रेख्न ु ऩनेछ । लसरफन्दी ऩत्र र्खरयद कतायरे प्रत्मेक
ठे क्काको रालग छु ट्टा छु ट्टै पायाभ र्खरयद गयी छु ट्टाछ्ट्ट्टै दताय गनुय ऩनेछ । मस गाउॉ ऩालरकाको वेबसाइटफाट सभेत पायाभ डाउनरोड गनय
सक्रकनेछ । मसयी वेबसाइटफाट डाउनरोड गरयएका पायाभ दाशर्खरा गदाय मस सूचना फभोशजभ राग्ने दस्तुय फुझाउनु ऩनेछ ।

४.

लसरफन्दी र्खरयद कतायरे पायाभ र्खरयद गदाय नेऩालर नागरयकताको प्रलतलरऩी, भु.अ.कय दतायको प्रभाणऩत्र, कय च ुक्ताको प्रभाणऩत्र,पभय दताय
य नक्रवकयणको प्रभाशणत प्रलतलरऩी साथ तोक्रकएको दस्तुय लतयी र्खरयद गनुय ऩनेछ ।

५.

ठे क्का लरन चाहने इच्छु क पभयरे कफोर अॊ कराई आधाय भालन धयौटी फाऩत कफोर अॊ कको ५ प्रलतशत यकभ धयौटी याख्नु ऩनेछ । धयौटी
फाऩत मस गाउॉ ऩालरकाको कामायरम कुनाथयी सुर्खेत को नाभभा यहेको नलफर फैं कको चशतत क्रहसाफ नॊ . 69०10175000३7
र्खाता) भा यकभ जम्भा गये को बौचयको सक्कर प्रलत वा नेऩार याष्ड फैं कफाट भान्मता प्राप्त

कशम्तभा ४५ ( ऩैतालरस) ददन भान्म हुने क्रवडफण्डको सक्कर प्रलत ऩेश गये को हुन ु ऩनेछ ।
६.

(धयौटी

“क” वगयको फाशणज्म फैं कफाट जायी गये को

कफोर गये को यकभ एकभुष्ट अलग्रभ रुऩभा फुझाएभा ५ % सम्भ छु ट ददन सक्रकनेछ । तय लनमभानुसाय राग्ने भु.अ. कय प्रमोजनका रालग
बने छु ट ददईने छै न ।दयबाउऩत्र र्खरयद गदाय लनमभानुसाय राग्ने दस्तुय फाऩतको यकभ मस कामायरमको नक्रवर फैं क कुनाथयी सुर्खेत
शार्खाभा यहेको

भुर कोष र्खाता नॊ. 6901017500041

(सॊ शचत कोष) भा दाशर्खरा गये को बौचय वा कामायरमको याजश्व शार्खाभा

यकभ दाशर्खरा गये को यलसद ऩेश गनुऩ
य नेछ ।
७.

दयबाउऩत्र र्खरयद कतायरे आपूरे कफोर गये को यकभ अॊ क य अऺयभा प्रष्ट दे शर्खने गयी रेख्न ु ऩनेछ ।अॊ क य अऺयभ पयक ऩये भा

८.

दयबाउऩत्र र्खरयद तथा दाशर्खरा गने ददन वा र्खोलरने ददन सावयजलनक लफदा ऩये भा सोको बोलरऩतट भालथ उतरेशर्खत सभमभा दाशर्खरा

अऺयराई भान्मता ददईनेछ । दताय बएका लसरफन्दी दयबाउऩत्र क्रपताय तथा सॊ शोधन हुने छै नन् ।
गनुऩ
य नेछ साथै त्मसै फभोशजभ र्खोलरने कामयिभ ऩलन हुनेछ ।

९.

रयतऩूवक
य दाशर्खरा बएका दयबाउऩत्र भध्मे घक्रट वा फढीवारा दयबाउऩत्र स्वीकृत गने वा नगने वा सूचना यद्द गने वा सूचना सॊ शोधन
रगामतका आदद सम्ऩूण य अलधकाय मस कामायरमभा सुयशऺत यहने छ । साथै कुनै शतय सक्रहतको दयबाउऩत्र स्वीकामय हुने छै न ।

१०. ठे केदायरे नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय तथा गाउॉ ऩालरकाको कामायरमरे सभम सभमभा ददएको लनदे शनको ऩारना गनुय ऩनेछ । साथै

कामायरम तथा ठे केदाय फीच कुनै क्रववाद उत्ऩन्न बएभा मस गाउॉ ऩालरकारे गये को लनणयम नै अशन्तभ हुनेछ ।फुॉदा नॊ . ६ फभोशजभ एकभुष्ट
यकभ नफुझाएभा कूर कफोर अॊ क भध्मे ऩक्रहरो क्रकस्ताभा फुझाउनुऩने यकभ फाहेक फाॉकी यकभको ठे क्का अवलधभा १ भक्रहना थऩ अवलध

बएको नेऩार याष्ड फैं कफाट भान्मता प्राप्त “क” वगयका वाशणज्म फैं कको जभानत (ऩयपयभेन्स वण्ड) ऩेश गये ऩश्चात भात्र ठे क्का सम्झौता गयी
चरना ऩूजी ददईनेछ ।

११. ठे क्का यकभको ब ुक्तानी तालरका दे हाम अनुसाय हुनेछ ।

१२.

क्रकस्ता

क्रकस्ता फुझाउनु ऩने लभलत

यकभ रु.

ऩक्रहरो

सम्झौता हुॉदाका फर्खत

कफोर अॊकको ६०% रे हुन आउने यकभ

दोस्रो

२०७५ सार भाघ भसान्त लबत्र

कफोर अॊकको २०%रे हुन आउने यकभ

तेस्रो

२०७६ असाय भसान्त लबत्र

कफोर अॊकको फाॉकी २०% रे हुन आउने यकभ

ठे केदायरे सम्झौता ऩत्रभा ऩट्टा/ऩुजीभा तोक्रकएका फस्तुहरुभा भात्र तोक्रकए फभोशजभको दयभा योमतटी सॊ करन गनुय ऩनेछ । योमतटी दय

कणायरी प्रदे श सयकायफाट स्वीकृत आलथयक ऐन, २०७५ को अनूसशु च 4 भा उतरेर्ख बए फभोशजभ हुनेछ । सो बन्दा पयक हुने गयी कय
सॊ करन गये भा लनमभानुसाय कायफाही हुनेछ ।

१३.

प्रचलरत लनमभानुसाय कारोसूचीभा ऩये का, गाउॉ ऩालरका कामायरमराई फुझाउनुऩने फाॉकी फक्यौता बएका ब्मशक्त, पभय तथा कम्ऩनीहरुको

१४.

फयाहतार गाउॉ ऩालरकाको कामायरम कुनाथयी सुर्खेतरे तोकेको कय सॊ करन गने यलसदहरु ठे केदायरे आफ्ना तपयफाट छऩाई सो यलसदहरु

दयबाउऩत्र उऩय कुने कायफाही हुनेछैन ।

मस कामायरमफाट प्रभाशणत गयाई भात्र प्रमोग गनुऩ
य नेछ । कामायरमफाट अनुगभन गरयद प्रभाशणत नबएको यलसद पेरा ऩये भा लनमभानुसाय
कायफाही गरयनेछ ।
१५.

ठे केदायरे ठे क्का सम्झौता ऩलछ गाउॉ ऩालरका कामायरमराई फुझाउनु ऩने यकभभा कुनै क्रकलसभको लभनाहको रालग दाफी गनय ऩाईने छै न ।

१६.

याक्रष्डम याजभागय, सहामक याजभागय र्खेलतमोग्म जलभनफाट तगायी याशर्ख प्राकृलतक श्रोत कय सॊ करन गनय ऩाईने छै न । साथै सॊ करन कामय
ऩश्चात आवश्मक्ता अनुसाय ग्माक्रवन,जालर रगाइददनु ऩनेछ ।

१७.

र्खोरा य नदीको घाटगद्दी स्थरहरुभा सम्ऩूण य जानकायी सक्रहतको सूचना ऩाटी (साइनफोडय) ठे केदाय आपैरे फनाई सफै सयोकायवाराहरुरे

१८.

गाउॉ ऩालरकाफाट गरयको प्रायशम्बक वातावयशणम ऩरयऺण प्रलतवेदन २०७५

दे ख्ने गयी आफ्नै र्खचयभा याख्नु ऩने छ । सॊ करनको काभ गने कभयचायीराई ऩरयचमऩत्र रगाई भात्र सॊ करन कामय गयाउनु ऩनेछ ।

(IEE) भा घाटगद्दी स्थर नतोक्रकएको स्थानफाट कसैरे ऩलन

नदीजन्म ऩदाथय सॊ करन उत्र्खनन गनय ऩाईने छै न ।मसयी घाटगद्दी नतोक्रकएको स्थानफाट सॊ करन/उत्र्खनन गये को ऩाईएभा
गाउॉ ऩालरकाद्वाया तोक्रकएको जरयवाना गरयनुका साथै नददजन्म ऩदाथय य ढु वानी साधन जपत सभेत गनय सक्रकनेछ ।
१९.

ढु ङ्गा,फारुवा,ग्राबेर लगट्टी उत्र्खनन् गदाय प्रचलरत ढु ङ्गा, लगट्टी,फारुवा उत्र्खनन, सॊ करन,िलसङ य लफिी क्रवतयण तथा िसय उद्योग स्थाऩना य
सॊ चारनराई व्मवशस्थत गने कामयक्रवधको ऩारना गनुऩ
य नेछ ।

२०.

नददको क्रकनायफाट ब ुऺम हुने गयी लडर लबय लबत्तो र्खनी र्खोस्री ढु ङ्गा ,फारुवा,लगट्टी लनकातन ऩाईनेछैन ।

२१.

लबजेको नददजन्म ऩदाथय ढु वानीभा ऩूण य योक रगाउनुऩनेछ । साथै ढु ङ्गा ,फारुवा,ग्रावेर,लगट्टी आदी छोऩेय भात्र ढु वानी गने प्रफन्ध लभराउनु

२२.

ठे केदायरे घाट ऺेत्रभा पोहोय भैराको उशचत ब्मवस्थाऩन गनुऩ
य ने छ । साथै ठे केदायरे फस्ती ऺेत्रभा ध्वनी प्रदुषण नहुने गयी ढु वानीको

ऩनेछ ।

कामय गनय रगाउनु ऩनेछ ।
२३.

ठे केदायरे काभदायका रालग प्राथलभक उऩचायका साथै भाक्स,हेरभेट आदीको ब्मवस्था लभराउनु ऩनेछ।

२४.

ठे केदायरे प्रत्मेक भक्रहनाभा सॊ करन तथा उत्र्खननको ऩरयभाणको लरशर्खत जानकायी कामायरमभा अलनवामय रुऩभा ऩेश गनुऩ
य नेछ । साथै
सोही सभमभा कामायरमफाट प्रभाशणत गयी रगेको प्रमोग बएका अधयकट्टी नगदी यलसद ऩलन क्रपताय गनुऩ
य नेछ ।

२५.

ठे केदायरे नददजन्म ऩदाथय सॊ करन उत्र्खनन हुने घाॉटगद्दी स्थर सम्फन्धीका र्खचयहरु स्वमॊ आपैरे ब्महोनुय ऩनेछ ।

२६.

लफहान सूमोदम बन्दा अगाडी य साॉझ सूमायस्त बन्दा ऩलछ ढु वानीका साधनहरुरे घाटगद्दी स्थरभा प्रवेश गनय ऩाईनेछैन । मसयी लनमभ

२७.

नददजन्म ऩदाथय सॊ करन गने शजम्भेफायी हस्तान्तयण गनुय अगाडी जुन नदी/र्खोराको जुन स्थानफाट सॊ करन गने गयी स्वीकृत बएको हो,

क्रवऩरयत गएका ढु वानी साधनहरुराई कानून फभोशजभ कायफाही गरयनेछ ।

सोही नदद/र्खोराहरुको सोही स्थान प्राक्रवलधकफाट एक्रकन गयाई, तोक्रकएको ऩरयणाभ बन्दा फढी नददजन्म ऩदाथय लनकासी हुन नऩाउने
ब्मवस्था गनुऩ
य नेछ ।
२८.

तोक्रकएको स्थानको रम्फाई,चौडाई य उचाई र्खुतने ये पये न्स कामभ गयी चीनो रगाएको भुच ुतका तमाय गये ऩछी कामय सूरु हुनेछ ।

२९.

बायी उऩकयण (भेलसन) प्रमोग गने सम्फन्धी व्मवस्था स्वीकृत IEE प्रलतवेदन फभोशजभ हुनेछ ।

३०.

मस सूचनाभा उतरेर्ख बएका शतयहरु रगामत मस गाउॉ कामयऩालरकाको लनणयमअनुसाय ददइने सुझाव मस ठे क्काको प्रमोजनको रालग अलबन्न
अॊ गको रुऩभा भालननेछ ।

३१.

प्रायशम्बक वातावयशणम ऩरयऺण प्रलतवेदन २०७५(IEE) का प्रावधानहरुको ब्माख्मा गने अलधकाय फयाहतार गाउॉ ऩालरकाभा सुयशऺत यहनेछ

३२.

मस सूचनाभा उतर्खेत बएको लफषम मसै सूचना फभोशजभ य मस सूचनाभा उतरेर्ख नबएको हकभा प्रचलरत ऐन लनमभ, प्रायशम्बक
वातावयशणम ऩरयऺण प्रलतवेदन २०७५ फभोशजभ हुनेछ ।

३३

.

मस ठे क्काभा सहभालग हुन चाहने इच्छु क पभय/सॊ स्थारे मस गाउॉ कामयऩालरकाको प्रायशम्बक फातावयणीम ऩयीऺण प्रलतवेदन, २०७५ कणायरी
प्रदे श सयकायफाट स्वीकृत आलथयक ऐन,२०७५ रगामत अन्म सम्फशन्धत कागजातहरु याम्रोसॊ ग अध्मन गनुह
य न
ु अनुयोध छ ।

प्रभुर्ख प्रशासक्रकम अलधकृत

