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नदीजन्र् पदार्यको उत्खनन, लिलक्र तर्ा व्र्वस्र्पनका लालग िोलपत्र सम्िन्धी कागजात 

 

राश्चरिय  स्तरको बोिपत्र 
२०७७  श्रावण 

ठेक्का नम्बर  : LAL-01-2077/078 

ठेक्काको नाम 

दोदा नदीको ग्रािेल, िालुवा र माटोमा लिक्री रकम सकंलन गनय ठेक्का 

लालझाडी गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 
शंकरपरु, कञ्चनपरु, सदुरूपश्चिम प्रदशे 

 

प्रथम पटक सचूना प्रकाश्चसत श्चमश्चत   : २०७७/४/२५ 

वोिपत्र खररद गनुा पने अश्चन्तम श्चमश्चत  : २०७७/०५/२२ 

वोिपत्र दताा गनुा पने अश्चन्तम श्चमश्चत   : २०७७/०५/२३, श्चदउसो १२:०० श्चभत्र 

वोिपत्र दताा गनुा पने अश्चन्तम श्चमश्चत   : २०७७/०५/२३, श्चदउसो २:०० बिे  

वोिपत्र दाताको नामिः 

ठेगानािः 

प्रश्चतश्चनश्चर्को दस्तखत : 

नामिः 

श्चमश्चतिः 

छापिः 
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लालझाडी गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 
शंकरपरु, कञ्चनपरु, सदुरूपश्चिम प्रदशे 

नदीजन्र् पदार्यको लिक्रीका लालग िोलपत्र आव्हान सम्िन्धी सूचना 

(प्रथम पटक प्रकाश्चशत श्चमश्चतिः२०७७/०४/२५ 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ६२ क. र यस िािझाडी गाउँपाश्चिकाको आश्चथाक ऐन,२०७७ को दफा १४ को व्यवस्था बमोश्चिम तपश्चशिमा उश्चल्िश्चखत 

नदीहरुको स्वीकृत घाटहरुवाट श्चनर्ााररत मापदण्ड बमोश्चिम नदीिन्य पदाथा उत्खनन् गरी िािझाडी गाउँपाश्चिकािे तोकेको दरमा श्चबक्री गने गरी ठेक्का बन्दोवस्त गनुापने 

भएकोिे ईच्छुक व्यश्चि, फमा वा कम्पनीहरुिे फमाको नवीकरण भएको प्रमाणपत्र, मलू्य अश्चभवशृ्चि कर दताा प्रमाणपत्र, आ.व. २०७६/०७७ को कर चिुा प्रमाणपत्र र नेपािी 

नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाश्चणत प्रश्चतश्चिपीहरु संिग्न गरी तपश्चसि बमोश्चिमका शताहरुको अर्ीनमा रही बोिपत्र प्रकृयामा सहभागी हुन सम्बश्चन्र्त सबैको िानकारीको 

िाश्चग यो सूचना प्रकाशन गररएकोछ । 

तपलसल 

लस.नं. सूचना नं./ 

िोलपत्र नं. 

िोलपत्रको नाम न्र्ूनतम िोलपत्र रकम 

(सेवा शलु्क र मू.अ. कर बाहके) 

िोलपत्र दस्तुर 

 (रु.) 
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शतयहरुः 

फमाको हकमा नवीकरण भएको दताा प्रमाणपत्र, मलू्य अश्चभवशृ्चि कर दताा प्रमाणपत्र, आ.व.२०७६/०७७ को करचिुा प्रमाणपत्रको प्रमाश्चणत प्रश्चतश्चिश्चप र व्यश्चिको हकमा 

नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाश्चणत प्रश्चतश्चिश्चप, बोिपत्र फाराम दस्तुर बापत यस कायााियमा नगदै श्चतरेको वा नेपाि बङ्गिादेश बैंक चान्देब शाखामा रहकेो यस 

कायााियको खाता नं. ग. १.१ आन्तररक रािश्व खाता-०७७०००१२४१  मा नगद िम्मा गरेको नगद भौचर साथ श्चनवेदन पेश गरी यो सूचना प्रथमपटक प्रकाशन भएको 

श्चमश्चति े३० औ ंश्चदनको कायाािय समयश्चभत्र कायााियबाट बोिपत्र फाराम खररद गना सश्चकनेछ । बोिपत्र पेश गन ेअश्चन्तम श्चदन सावािश्चनक श्चबदा पना गएमा सोको िगत्त ै

पश्चछको कायाािय खलु्ने श्चदन उश्चल्िश्चखत काया हुनेछ। 

बोिपत्र सम्बन्र्ी फाराम भदाा कबोि रकम अक्षर र अंकमा स्पष्ट उल्िेख गनुा पनेछ । अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरिाई मान्यता श्चदईनेछ । आफुिे कबोि गरेको अंकको 

५% प्रश्चतशतको दरिे हुन आउने र्रौटी रकम यस कायााियको नेपाि बंगिादेश बैंक, चान्देव शाखामा रहकेो ग.३.१. र्रौटी खाता नं.०७७००००८४१ मा िम्मा गरी सोको 

सक्कि बैंक भौचर वा नेपाि रारि बैंकबाट इिाित प्राप्त बैंक/ श्चवश्चत्तय सस्थाबाट यस कायााियको नाममा बोिपत्र नं. र नाम उल्िेख गरी १२० श्चदनको म्याद सश्चहत िारौं 

गररएको श्चबड बण्ड श्चसिबन्दी खाम साथ पेश गनुा पनेछ । 

साथै श्चवद्युतीय माध्यमबाट बोिपत्र पेश गना चाहने बोिपत्रदातािे सावािश्चनक खररद अनुगमन कायााियको www.bolpatra.gov.np बाट बोिपत्र सम्बन्र्ी कागिातहरु 

डाउनिोड तथा अपिोड गना सक्न ेव्यवस्था गररएको छ । तोश्चकएको बोिपत्र दस्तुर माश्चथ उल्िेश्चखत खाता नं. मा िम्मा गरेको भौचर र र्रौटी(श्चबड बण्ड) िाई बोिपत्र 

सम्बन्र्ी कागिात साथ संिग्न गनुापनेछ । 

खररद गरेको बोिपत्र फारामहरुमा उल्िेख भएका सबै श्चववरणहरु भरी बोिपत्रदातािे प्रत्येक पानामा सही छाप गरी श्चसिबन्दी गरी खाम बाश्चहर फमाको नाम, ठेगाना, कामको 

श्चववरण, बोिपत्र श्चववरण प्रोपराइटरको नाम, ठेगाना, फोन नं, मोबाइि नं. समेत स्पष्ट खिुाई फमाको छाप िगाई प्रथम पटक सूचना प्रकाश्चशत भएको श्चमश्चतिे ३१ औ ंश्चदन 

(२०७७/०५/२३ गते) श्चदनको १२ बिे श्चभत्र यस कायााियमा हाडाकपी वा श्चवद्युतीय प्रश्चत दताा गनुा पनेछ । 

एक फमा वा संस्थाको नाममा खररद गररएको बोिपत्र अको फमा वा संस्थाका नामबाट दाश्चखिा गना पाइन ेछैन । रीतपूवाक पना आएका बोिपत्र सम्बन्र्ी कागिातहरु पेश गने 

अश्चन्तम श्चदनको १४ बिे देश्चख श्चवश्चभन्न कायााियका प्रश्चतश्चनश्चर्, श्चनमााण व्यवसायी वा श्चनिको प्रश्चतश्चनश्चर्हरुको रोहबरमा यस कायााियमा खोश्चिनेछ । साथै बोिपत्रदाता वा 

श्चनिको प्रश्चतश्चनश्चर् बोिपत्र खोल्न ेसमयमा उपश्चस्थत नभएमा बोिपत्र खोल्न बार्ा पने छैन । उि श्चदन श्चबदा परेमा सो काया श्चबदाको िगत्त ैपश्चछ कायाािय खुिेको श्चदनमा 

गररनेछ । 

बोिपत्र सम्बन्र्ी श्चवस्ततृ िानकारी बोिपत्र सम्बन्र्ी फारममा उल्िेख गररएको हुँदा सोही पुश्चस्तकाबाट अवगत गना वा यस कायााियमा सम्पका  राख्न सश्चकनेछ । म्याद नाघी, 

रीत नपुगी वा शतासश्चहत पेश हुन आएका बोिपत्र स्वीकार गना यस कायाािय वाध्य हुने छैन । बोिपत्र स्वीकृत गने वा नगने सम्बन्र्ी सम्पूणा अश्चर्कार यस कायााियमा 

सुरश्चक्षत रहनेछ । 

बोिपत्र स्वीकृत भएमा सो को सूचना पाएको वा घरदैिोमा सूचना टाँस भएको श्चमश्चतिे १५ श्चदनश्चभत्र म.ूअ. कर दताा प्रमाणपत्र समेत श्चिई कबोि अंकको प्रथम श्चकस्ताबापत 

५०% प्रश्चतशतिे हुने रकम अश्चनवाया बुझाउनुपनेछ । पश्चछल्िा श्चकस्ताबापत ५०% प्रश्चतशति ेहुने रकम नेपाि रारि बैंकबाट ईिाित प्राप्त बैंकबाट यस कायााियको नाममा 

२०७८ साि श्रावण मसान्त सम्म म्याद सश्चहत िारी गररएको बैंक ग्यारेन्टी (परफरमेन्स बन्ड) समेत पेश गरी पट्टा उठाउनु पनेछ । कुि कबोि अंकको एक मषु्ट रकम सम्झौताको 

समयमा नै अश्चग्रम बुझाएमा औश्चचत्य हरेी कबोि अंकको १०% सम्म छुट श्चदन सश्चकने छ ।  साथै बोिपत्र कबोि गने ब्यश्चि वा फमािे आफुिे कबोि गरेको अंक, सेवा 

शलु्क बापत हुन आउने िम्मा रकमको श्चनयमानुसार थप १३ % भ्याट रकम समेत यस कायााियमा बुझाउनुपनेछ । श्चनयमानुसार नेपाि सरकारिाई आयकर तथा अन्य कर 

बोिपत्रदातािे छुटै्ट बुझाउनु पनेछ ।  

तोश्चकएको म्यादश्चभत्र पट्टा उठाउन नआएमा राश्चखएको र्रौटी रकम िफत गरी श्चनयमानुसार बोिपत्र वन्दोवस्त गररनेछ । यस गाउँपाश्चिका वा गाउँपाश्चिकाका नदी तथा 

नदीहरुको उत्खनन् क्षेत्र र उत्खनन् परीमाणका सन्दभामा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, सम्बश्चन्र्त स्थानीय तहबाट िारी भएका कानून, प्रदेश कानून तथा अन्य 

प्रचश्चित कानून वा मापदण्ड बमोश्चिम हुनेछ । साथै यस कायााियबाट गररएको वातावरणीय अध्ययन प्रश्चतवेदन यस बोिपत्र सम्झौताको अश्चभन्न अंग माश्चननेछ । 

 (र्ोटः किस्ततृ जार्िारीिो लाकि यस िायानलयिो Website www.laljhadimun.gov.np मा समेत हरे्न सकिरे्छ ।) 
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१) पररचर् : 

स्थाश्चनय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ र ढुंगा श्चगट्टी बािवुा उत्खनन, श्चबश्चक्र तथा व्यवस्थपन सम्वश्चन्र् मापदण्ड २०७७ को आन्तरीक श्रोत 

उठाउने ठेक्का सम्बश्चन्र् व्यवस्था बमोश्चिम बमोश्चिम आन्तररक स्रोत उठाउन ेअश्चर्कार प्रदान गरे अनुरुप िािझाडी गाउंपाश्चिका शंकरपरु, 

कञ्चनपरुबाट आश्चथाक बर्ा २०७७/०७८ मा आन्तरीक श्रोत उठाउन श्रोतको शीर्ाक एश्चकन गरी न्यनूतम कबुि अंक श्चनश्चित गररएको छ । यसरी 

एश्चकन भएको श्चशर्ाक र न्यनूतम कबूि अंकमा आर्ाररत भएर आन्तररक श्रोत उठाउन े सम्बश्चन्र् बोिपत्र आहृवानको सचूना  श्चमश्चत 

२०७६।०४।२५ मा प्रकाश्चशत भएको छ । यस िािझाडी गाउंपाश्चिकाको गाउं कायापाश्चिकाको श्चनणाय वमोश्चिम आन्तररक आय (ठेक्का) 

बन्दोबस्ती गना यो टेण्डर डकुमेण्ट्स तयार पाररएको छ । 

२) पररभाषा र व्र्ाख्र्ा 

        श्चवर्य वा प्रसंगिे अको अथा निागमेा यस टेण्डर डकुमेण्टसमा । 

(क) “कार्ायलर्” भन्नािे िािझाडी गाउंपाश्चिका गाउंकायापाश्चिकाको कायाािय शंकरपरु, कञ्चनपरु सम्झनु पदाछ । 

(ख) “आन्तररक श्रोत ” भन्नािे गाउं सभा र गाउं कायापाश्चिका बैठकिे आ. व. २०७७/०७८ का िागी स्वीकृत गरेको आन्तरीक श्रोतका शीर्ाकहरु 

सम्झनु पदाछ र सो शब्दि ेन्यनूतम कविु अंक समेत िनाउछ । 

(ग) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ सम्झनु पदाछ । सान्दश्चभाक श्चवर्यमा सावािश्चनक खररद ऐन –२०६३ समेत सम्झन ुपदाछ । 

(घ) “लनर्मावली” भन्नािे आन्तररक आय(ठेक्का) बन्दोबस्त सम्बन्र्ी श्चनयमाविी  र सावािश्चनक खररद श्चनयमाविीिाई सम्झन ुपदाछ ।  

(ङ) “ठेकेदार” भन्नािे ठेक्का श्चदईएका र ठेक्काको शता अनुसार काया परुा गन ेश्चिम्मा श्चिएका व्यश्चि वा श्चनिका प्रश्चतश्चनश्चर् सम्झनु पदाछ । 

(च)  “सम्झौता ”भन्नािे कामहरु गनाका िाश्चग दवैु पक्षको दाश्चयत्व श्चनर्ाारण गरी कायाािय र ठेकेदारका बीचमा हस्ताक्षर भएको कागिात सम्झनु 

पदाछ । 

३) ठेक्का लववरण, न्र्ूनतम कवुल अंक र ठेक्काका शतयहर : 

आश्चथाक वर्ा २०७७/०७८ मा आन्तरीक श्रोत उठाउने शीर्ाक र न्यनूतम कवोि अंक दहेाय वमोश्चिम रहकेा छन् । 

ठेक्काको लववरण 

ठेक्का न.ं ठेक्काको नाम २०७६।०७७ को न्यनूतम कबोि 

अंक (भ्याट बाहके) 

वोिपत्र दस्तुर 
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वोलपत्र सम्वलन्ध शतयहर  

१.  वोिपत्रखररद गना इच्छुक वोिपत्रदाताि ेम.ुअ.कर दताा प्रमाणपत्र आ.व. २०७७/०७८ सम्मको फमा नवीकरण आ.व. २०७७/०७८ को आयकर 

चिुा प्रमाण पत्र पेश गरी सचूनाप्रकाश्चशतभएको श्चमश्चतिे ३० औ ंश्चदनसम्मकायाािय समय श्चभत्र यसै कायााियबाट खररद गरी ३१औ ंश्चदनको 

१२:०० बिे सम्म श्चशिबन्दी वोिपत्र दाश्चखिा गररसक्न ुपनछे र रीत प¥ुयाई प्राप्त हुन आएका वोिपत्र ३१औ ंश्चदनको २:०० बिे  बोिपत्रदाता 

वा श्चनिको प्रश्चतश्चनश्चर्हरु र गाउँपाश्चिका प्रश्चतश्चनश्चर्हरुका रोहवरमा खोश्चिनेछ । बोिपत्रदाताहरु वा श्चनिको प्रश्चतश्चनश्चर् उपश्चस्थत नभएमा पश्चन वोिपत्र 

खोल्न बार्ा पने छैन । वोिपत्र फाराम खररद एवम ् दाश्चखिागना अश्चन्तम श्चदन श्चबदा पना गएमा सो श्चदन पश्चछ कायाािय खिुेको श्चदनिाई 

क्रमशिःअश्चन्तमश्चदन माश्चननेछ  

२.  वोिपत्रफारम साथ र्रौटी वापतकबोि अंकको ५ (पाँच) प्रश्चतशतिे हुने िमानत रकम यस कायााियको नेपाि बंगिादशे बैंक चान्दवे शाखामा 

रहकेो खातानम्बर ०७७००००८४१ र्रौटी खातामा रकमिम्मा गरेकोसक्किभौचर वा सचूनािारी भएको श्चमश्चतिे कश्चम्तमा १२० 

श्चदनम्यादभएको यस कायााियको नाममा िारी भएको मान्यताप्राप्त बैंक/ श्चवश्चत्तय  सस्थाको ग्यारेन्टी (श्चवड वन्ड) पेश गनुापन ेछ । सो फाराममा 

कबोि ठेक्का अंक भरी सही छाप गरी श्चसिबन्दी सश्चहत पेश गनुापनछे । श्चबक्री भई सकेको फाराम, कागिात पश्चछ श्चफताा गररन ेछैन, साथै एउटा 

फमािे खररद गरेको बोिपत्र  अको  फमाि ेपशे गना पाईने छैन । 

३.  नेपाि सरकारको प्रचश्चित कानून बमोश्चिम िाग्न े आयकर मलू्य अश्चभवशृ्चि कर तथाशलु्कहरु प्रस्तावक स्वयंि े श्चतनुापनेछ । कायााियमा 

बुझाउनुपने सम्पणूा रकम र कर समते बुझाई सकेपश्चछ मात्र र्रौटी रकम श्चफताा हुनछे । 

४. वोिपत्र स्वीकृत भई सम्झौता भएपिात  कुनपैश्चन श्चकश्चसमको छुट श्चमनाहा वा माफी श्चदइने छैन ।  



LAL-01-2077/078: दोदा नदीको ग्राबेि ,बािुवा र माटोमा श्चबक्री रकम संकिन गना ठेक्का । 4 

 

५.  वोिपत्र स्वीकृत भएको १५ (पन्र) श्चदन श्चभत्र ठेक्का सम्झौता गररसक्नु पनछे । म्याद श्चभत्र सम्झौता गना नआएमा राखेको र्रौटी िफत गररनेछ 

।  

६. वोिपत्रदाताि ेवोिपत्रमा मलू्यअश्चभवशृ्चि कर बाहकेको रकम उल्िखे गनुापने छ । दररेट अंक र अक्षरमा अश्चनवाया रुपमा उल्िेख गनुापन ेछ । 

अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरिाई मान्यता श्चदइनेछ । केरमटे भएमा केरमेट भएको ठाउँमा सश्चहछाप भएको हुनपुनछे । 

७.  यस गाउँपाश्चिकाको छाप र कायााियको तफा बाट प्रमाश्चणत नभएको फारमिाई मान्यताश्चदइन ेछैन ।  

८. म्याद नाघी वा ररत नपगुीप्राप्तभएको वोिपत्र उपर कुनै कारवाहीहुन ेछैन ।  

९. ठेक्का सम्झौता नगरी ठेक्का चिन गना पाईन ेछैन । समयमा सम्झौता नगरी ठेक्का चिन पिूी नश्चिएको कारणबाट कुन ैश्चकश्चसमको छूट वा श्चमनाहा 

हुने छैन । 

१०. ठेक्काबाट उठाईन ेबस्तु तथा सेवाको कर शलु्क, दस्तुरका दररेटहरु गाउं सभाबाट पाररत भए बमोश्चिम रहनछेन ्सो दर रेटमा संघीय सरकार र 

सदुरूपश्चिम प्रदशे सरकारको श्चनणाय तथा प्रचश्चित ऐन कानुनमा कुनै पररवतान भएमा सोही बमोश्चिम हनुे छ । 

११. सम्झौतामा भएको दररेट भन्दा फरक पारी वा सम्झौतामा उल्िखे नभएका सामानमा/वस्तुमा कर श्चिन पाईने छैन । 

१२.  यस कायााियमा श्चतनुापन ेबाकीं वक्यौता भएका व्यश्चि वा फमाको वोिपत्र स्वीकृत गररने छैन । 

१३.  यस गाउँपाश्चिकाको श्चहतिाई ध्यानमा राखी वोिपत्र स्वीकृत गन ेवा नगन ेवाआंश्चशक रुपमा स्वीकृत गन ेवा रद्द गन ेसम्पणूा अश्चर्कार यस 

कायााियमा सरुश्चक्षत रहनेछ ।  

१४. यस कायााियाको स्वीकृत पँ्ररश्चम्भक वातावरणीय परीक्षण प्रश्चतवेदन अनसुार कायम गरेको प्राकृश्चतक स्रोतको उपयोग सम्बन्र्ी मापदण्ड ठेक्कामा 

िाग ुहनुेछन् । 

१५. वोिपत्र दोहोरो दताा भएमा दवैु वोिपत्र नखोिी अस्वीकृत गररनेछ । 

नलदजन्र् पदार्यहर उत्खनन,् सङ्कलन र लिलक्र लितरण गने सतयहर  

१. सार्ारण श्चनमााणमखुी नश्चदिन्य पदाथाहरु घाटगद्दी स्थि तोश्चक श्चनर्ााररत स्थानबाट मात्र उल्खनन्  तथा श्चबश्चक्र श्चवतरण गनुापनेछ ।   

२. सार्ारण श्चनमााणमखुी नदीिन्य पदाथाको उल्खनन ्सङ्किन गरर  र्ाटगद्दी क्षेत्रबाट श्चबश्चक्र श्चवतरण गने क्रममा उश्चल्िश्चखत शताहरु पािना 

भए/  नभएको सम्बन्र्मा अनगुमन सश्चमश्चत तथा गाउँपाश्चिकाि ेअनुगमन गरी आवश्यक श्चनदशेन श्चदन सक्नछे। श्चनदशेन पािना गन ेदाश्चयत्व 

सम्बश्चन्र्त ठेकेदारको हुनछे । 

३. आ.व. २०७७/०७८ को ठेक्का सम्झौता भएको श्चमश्चतको भोश्चिपल्ट दशे्चख २०७८ िेष्ठ मसान्त सम्म मात्र श्चबहान ८०० बिेदशे्चख बेिकुा 

५०० बिेसम्म गाउं पाश्चिकाबाट तोश्चकएको क्षते्रमा उत्खनन् एवं संकिन गनुा पनछे । 

४. ठेक्का कवोि गने व्यश्चि वा फमाि ेआफुिे कवोि गरेको अंकको साथै उल्खननकोिाश्चग उश्चल्िश्चखत पररमाणको आर्ारमा श्चबश्चक्र शलु्क 

बाफतको दरि ेहुन आऊने रकम समेतको श्चहसाबिे श्चनयमानुसार थप १३%  (म.ु अ. कर सश्चहत) गरर एकमषु्ट वा श्चतन श्चकस्ता कायम 

गररनेछ । पश्चहिो श्चकस्ता बापत कुि कबोि अंकको ५०% हुनआउने रकम सम्झौताको समयमा बुझाउनु पनछे र बाँकी २५% रकम पौर् 

मसान्तश्चभत्र र  २५%  िेठ मसान्त सम्म यस कायााियमा बुझाउनु पनेछ  । साथै ठेक्का सम्झौता गदाा बाकी रहन े५० प्रश्चतशत रकम 

बराबरको मान्यताप्राप्त बैंक/ श्चवश्चत्तय  सस्थाबाट यस कायााियको नाममा िारी गरेको ठेक्का अवश्चर्को परफरमेन्स बण्ड िमानत वाफत 

राख्नु पनछे । कुि कबोि अंकको एक मषु्ट रकम सम्झौताको समयमा नै अश्चग्रम बुझाएमा औश्चचत्य हरेी कबोि अंकको १०% सम्म छुट 

श्चदन सश्चकने छ । 

५. यस गाउँपाश्चिकाका नदी तथा नदीहरुको उल्खनन ्क्षते्र र उल्खनन ्पररमाणका सन्दभामा स्थाश्चनय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४, सदुरु 

पश्चिम प्रदशे कानुन, नदीिन्य श्चनमााण सामग्रीहरुको उपयोग सम्बन्र्मा भएका अध्यन प्रश्चतवेदन यस ठेक्का सम्झौताका अश्चभन्न अंग 

रहनछेन । 

६.  यस ठेक्का सम्झौतामा  उल्िेश्चखत नदीहरु बाहके नदीिन्य पदाथाको उत्खनन संकिन तथा श्चबक्री श्चवतरण काया मध्यवती क्षेत्र राश्चरिय 

श्चनकुञ्ि, सामदुाश्चयक वन र नेपाि सरकारिे श्चनरे्र् गरेको स्थानहरुबाट गना पाइन ेछैन। 

७. श्चबक्री मलू्य वा दस्तरु शलु्क तोश्चकएको संकिन केन्रमा मात्र उठाउनपुने छ । राश्चरिय रािमागा र सहायक रािमागामा ढाट राख्न पाइन ेछैन 

।  

८. नेपाि सरकार वा िािझाडी गाउँपाश्चिकािाई प्रचश्चित कानूनबमोश्चिम बुझाउनुपन ेअन्य कर दस्तरु, शलु्क आश्चद सबै ठेकेदार स्वयंिे 

सम्बश्चन्र्त श्चनकायमा बुझाउनपुनछे । सो बाफत बुझाएको रकमिाई कबोि गरेको ठेक्का रकमबाट कट्टा गना पाइने छैन ।  

९.  शलु्क उठाउन ेरश्चसदहरु ठेक्काको श्चशर्ाक अनुसार छुट्टाछुट्टै ठेकेदारि ेआफ्नै तफा बाट छपाइ गरी यस कायााियको छाप िगाइ प्रमाणीत  

गराएर र रश्चसद श्चनयन्त्रण खातामा नम्बर दाश्चखिा गरेर मात्र कर दस्तरु उठाउन प्रयोगमा ल्याउनु पनेछ । 
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१०. कर उठाउदा प्रयोग हुन ेरश्चसदहरु ठेकेदारि ेआफ्नो तफा बाट छपाई यस कायााियबाट प्रमाश्चणत गराउन ुपनेछ ।  प्रमाश्चणत नगरेको रश्चसबाट 

कर उठाउन पाईन ेछैन । त्यस्तो रश्चसदबाट कर उठाएको उिरुी वा िानकारी आएमा  श्चनयमानुसार कावााही गररनछे । 

११. श्चबक्री मलू्य वा शलु्क असिु गनुापन ेदररेटको सचुी ताश्चिका र शताहरु सश्चहतको होश्चडङ बोडा कर संकिन केन्रमा अश्चनवाया रूपिे ठेकेदारि े

सवासार्ारणिे   दखे्नेगरी गरी राख्नु पनेछ ।  

१२.  ठेकेदार र यस गाउँपाश्चिकाको कायाािय श्चबच ठेक्का शता वा ठेक्का संचािन सम्बन्र्ी अन्य श्चवर्यमा कुनै श्चववाद उठेमा यस कायााियको 

श्चनणाय अश्चन्तम हुनछे र अन्य श्चववादको हकमा त्यस्तो श्चववादको समार्ान प्रचश्चित कानुन बमोश्चिम हुनछे ।   

१३. तोश्चकएको म्यादश्चभत्र ठेकेदारि े गाउँपाश्चिकािाई बुझाउनुपने श्चकस्ता रकम   नबुझाएमा  िािझाडी गाउँपाश्चिकाि े िनुसकैु 

बखत ठेक्का  तोड्न सक्ने छ र हानी नोक्सानी क्षश्चतपशू्चता रकमका साथै बाँकी श्चकस्ता रकमको २०% प्रश्चतशतका दरिे ब्याि समते 

ठेकेदारबाट गाउँपाश्चिकाि ेअसिु गने छ । 

१४. िािझाडी गाउँपाश्चिका ि ेश्चबक्री मलू्य वा शलु्क कर असिू गररसकेको श्चनमााण सामग्रीमा पनुिः अको स्थानीय तहबाट कर िगाउन पाइन े

छैन । 

१५. प्रचश्चित ऐन श्चनयम बमोश्चिम ठेक्काको शता तथा दररेटमा कुन ैसंशोर्न भएमा संशोश्चर्त व्यवस्था बमोश्चिम हुन ेगरी कायान्वयन गनुापन ेछ 

। 

१६. ठेक्का संकिन केन्रको श्चववरण श्चनम्न अनुसारको ढाँचामा राख्न ुपनछे । तोश्चकएको स्थानबाहके अन्य स्थानमा संकिन केन्र राख्नपुन े

भएमा िािझाडी गाउँपाश्चिका को पवूा स्वीकृश्चत श्चिएर मात्र राख्नपुनेछ । 

 संकिन केन्र राख्ने स्थानिः  

 क्रमसंख्र्ा ठेक्काको लकलसम संकलन केन्र राख्ने स्र्ान कैलिर्त 

१.     

२.     

 

१७.  आश्चथाक वर्ा २०७७/७८ को िाश्चग श्चनम्नानुसारको नश्चदिन्य सामग्रीमा प्रश्चत घनश्चफट श्चबक्री दरमा मलू्य अश्चभवशृ्चि करबापत १३ प्रश्चतशत 

थप गरी श्चनम्न अनुसार श्चबक्री मलू्य वा शलु्क संकिन गना पाइनछे ।  साथै तोश्चकएको अवश्चर्भन्दा पश्चहि ेतोश्चकएको पररमाण उत्खनन 

भएको खण्डमा थप पररमाण उत्खनन गना रोक िगाइनेछ । 

१८.  उत्खनन, संकिन तथा श्चबक्री गररने सार्ारण श्चनमााण मखुी नदीिन्य पदाथाको मौज्दात आश्चथाक वर्ाको अन्तमा शनु्य गनुापनेछ  शनु्य गना 

नसकेको  पररमाण गाउँपाश्चिकािे िफत गरी श्चििाम श्चबक्री गनेछ । 

१९. सार्ारण श्चनमााण मखुी नदीिन्य तथा खानी  िन्य पदाथा श्चबक्री वाफत गाउँपाश्चिकािाई बुझाउनुपने श्चबक्री शलु्कको श्चववरण   दहेायको 

ढाँचामा राख्नपुनछे । 

(प्रकत घर् किटमा) 

नदीिन्य आवास खानी िन्य 

पदाथा 

 ठेकेदारि ेश्चिन पाउने श्चबक्री 

मलू्य   वा  शलु्क( ..%)  

मलू्य अश्चभवशृ्चि कर रकम 

(...%)  

कुि िम्मा 

    

    

    

 

२०.  सामान्य श्चनमााण मखुी नदीिन्य उत्खनन संकिन तथा श्चबक्री गदाा राश्चरिय गौरवको साथै रुपान्तरणकारी काया आयोिनाहरुिाई श्चबर्य 

प्राथश्चमकता श्चदनपुनछे । 

२१. नदीबाट नदीिन्य पदाथाहरु उत्खनन गदाा वातावरणमा प्रश्चतकूि प्रभाव पने गरी कुनै पश्चन काया गना पाइने छैन । बािवुा, ग्राबेि र माटो 

श्चनकाल्दा प्रारश्चम्भक वातावरणीय पररक्षण प्रश्चतवेदनि ेश्चनदृष्ट गरे बमोश्चिमको मात्रा र स्थानबाट मात्र श्चनकाल्नु पनेछ ।  

२२.  

२३. ठेकेदारि ेयस सम्झौतामा उल्िशे्चखत सम्पणूा शताहरु पणूा रुपि ेपािना गनुापन ेछ र सोको श्चनयश्चमतरुपमा गाउँपाश्चिकाबाट अनुगमन हनुेछ ।  

यस्तो अनुगमनबाट शता उल्िंघन भएको पाईएमा  कायााियिे िनुसकैु बखत ठेक्का तोडन सक्ने छ र यसबाट ठेकेदारिाई हाश्चन नोक्साश्चन 

हुन गएमा कायाािय श्चिम्मेवार हनुछैेन र  त्यसको क्षश्चतपशू्चता श्चदइन ेछैन । 
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२४. सार्ारण श्चनमााण मखुी नदीिन्य पदाथा उत्खनन र संकिन गदाा भौश्चतक, िैश्चवक, सामाश्चिक, आश्चथाक र सास्कृश्चतक क्षते्रमा पने असरहरुिाई 

कम गने प्रश्चक्रयाहरु अविम्बन गरी ढुंगा, श्चगट्टी, बािवुा आश्चद संकिन तथा ढुवानी गनुापने छ । 

२५. उत्खनन गदाा नश्चिक रहकेो सडक वन तथा खोिानािाको श्चकनारा, घाँटिाई कुन ै हानी नोक्सानी नहुन ेर सवासार्ारण िनताको घरिग्गा 

कुिो बाँर् मा क्षश्चत नहनुेगरी उत्खनन गनुापनेछ । 

२६.  कल्भटा, सडक ,बाटो, पिु पिुेसा, कल्भटा, तटबन्र्, बार् तथा सावािश्चनक श्चनमााण स्थिबाट दबैुतफा  २०० श्चमटर श्चभत्र श्चनमााण सामाग्रीहरु 

उत्खनन गना पाइनेछैन । IEE REPORT िे श्चनरे्र् गरेका क्षेत्र श्चभत्र बािवुा  ग्राबेि र माटो श्चझक्न पाईने छैन ।  स्वीकृत IEE प्रश्चतवेदनिे 

तोकेको पररमाण भन्दा बढी पररमाण श्चझक्न पाईने छैन । 

२७. सार्ारण श्चनमााण मखुी नदीिन्य पदाथा उत्खनन स्थि िान ेबाटो ममात गने अवस्था आएमा ठेकेदार आफैं ि ेममात गनुापनछे । को बापत 

िागेको खचा  गाउँपाश्चिकामा दाबी गना पाइने छैन । 

२८. मखु्य मागाबाट बोल्डर, ग्राभेि, बािवुा उत्खनन गने स्थि सम्म िाने आउने बाटो श्चनमााणको काया गदाा श्चनिी िग्गामा पने भए सम्बश्चन्र्त 

िग्गार्नीको मन्िरुीनामा श्चिनपुन ेछ र वन क्षेत्र भएर िान ेभए वन कायााियसँग सम्पका  र समन्वय राखी ठेकेदारि ेबाटो श्चनमााण गनुापनछे 

। 

२९. सार्ारण श्चनमााण मखुी नश्चदिन्य तथा खानी िन्य पदाथाको उत्खनन तथा संकिन कायामा एक्साभटेर, डोिर िस्ता  भारी उपकरणहरूको 

प्रयोग गदाा वातावरणीय प्रश्चतवेदनको प्रावर्ानमा उल्िेख भएका सता तथा सीमाश्चभत्र रही मात्र गनुा पनेछ । 

३०. ठेक्का िागेको स्थानबाट दस्तरु वा शलु्क छिी मािवस्तु उठाइ अन्यत्र िगेको वा स्टक गरेको फेिा परेमा त्यस्तो मािवस्तुको दस्तरु वा 

शलु्क िनुसकैु स्थानमा िगेको भए पश्चन सम्बश्चन्र्त ठेकेदारि ेउठाउँन सक्नेछ । 

३१. उत्खनन पिात काम निाग्न ेभनी छोश्चडएको श्चनमााण सामग्रीहरु िनु स्थिबाट श्चनकाश्चिएको हो, सोही स्थिमा िगी पवूा अवस्थामा छोड्न ु

पनेछ । नदीको र्ार बदश्चिन ेगरी उत्खनन गना पाइनेछैन ।   

३२. सार्ारण श्चनमााण मखुी नदीिन्य पदाथाको उत्खनन् गने कायामा संिग्न हुने कमाचारी वा कामदारहरुिे प्रयोग गने सरुक्षा सामग्री तथा 

औिारहरु ठेकेदार स्वयंि ेउपिब्र् गराई सम्पणूा सरुक्षा शतका ता साथ उत्खनन तथा श्चबक्री प्रबन्र् श्चमिाउनु पनेछ । 

३३. ठेक्का सम्झौता बमोश्चिमको काया गदाा वातावरणमा कुन ैप्रश्चतकूि प्रभाव नपन ेगरी ठेकेदारिे व्यवस्था श्चमिाउन ुपनेछ । साथै कामदार तथा 

कमाचारीको सरुक्षाको िाश्चग श्चबमा गने गराउने दाश्चयत्व समेत श्चनि ठेकेदारको हुनेछ । 

३४. स्वीकृत वातावरणीय प्रश्चतवेदनमा उल्िेख भएका वातावरणीय प्रभाव न्यनूीकरणका उपायहरुको पणूा पािना गरी नदीिन्य पदाथा उत्खनन 

संकिन तथा श्चबक्री गनुापनछे । 

३५. यसमा उल्िखे भएका कुराहरुमा सोहीबमोश्चिम र यसमा उल्िेख नभएका कुराहरूको हकमा प्रचश्चित कानुन बमोश्चिम हुनछे । 

४) वोलपत्र दाताको र्ोग्र्ता : 

यस िािझाडी गाउंपाश्चिकाको आन्तररक आय संकिनको ठेक्का श्चिन चाहने वोिपत्र दाताको योग्यता श्चनम्नानुसार हुन ुपनेछ । 

क) वोि पत्र दाता प्रचिीत काननु बमोश्चिम स्थापना भएको संगठीत सस्था हनुु पनेछ । 

ख)  िािझाडी गा.पा.को रेकडामा नगदी, श्चिन्सी बुझाउन बाकी हुन ुहुदनै । 

ग)  वोिपत्र दाता श्चदवाश्चिया भएको हनुु हुदनै । 

घ)  वोि पत्र दाता कािोसशु्चचमा परेको हुन ुहुदनै । 

५) वोलपत्र पेश गने तररका : 

िािझाडी गा.पा.को आन्तरीक आय संकिनको ठेक्का श्चिन चाहने वोिपत्र दाताको बोिपत्र पेश गने तररका श्चनम्नानुसार हनुेछ । 

क)  गाउंपाश्चिकाबाट तोश्चकए अनुसारको शलु्क श्चतरर वोिपत्र खरीद गने र सो को सम्पणूा अध्ययन गरी श्चिन चाहकेो ठेक्काको श्चवर्यमा स्थिगत 

राम्ररी बुझ्ने काया वोिपत्र दाता स्वयंिे गनुा पनछे । 

ख)  वोिपत्रको सचूनामा उल्िेख भए अनुसारको िमानत/र्रौटीको सक्कि प्रश्चत र आवश्यक कागिात प्रमाणहरुको प्रश्चतश्चिश्चप वोिपत्र साथ 

राखी वोिपत्र फाराम भरी अश्चर्कार प्राप्त व्यश्चिबाट दस्तखत सश्चह छाप गरी ठेक्का श्चिन चाहकेो ठेक्काको नाम उल्िेख गरी श्चसिबन्दी वोिपत्र म्याद 

श्चभत्र प्रमखु प्रशासकीय अश्चर्कृत, िािझाडी गाउंपाश्चिका, गाउं कायापाश्चिकाको कायाािय, शंकरपरु, कञ्चनपरुिाई सम्वोर्न गरी तोश्चकएको समय 

श्चभत्र कायााियमा आई कायाािय प्रमखुको तोक िगाई दताा गनुा पनेछ ।  

६) वोलपत्र खोल्ने प्रलक्रर्ा : 

श्चनयमानुसार ररत पवुाक प्राप्त वोिपत्र हरु श्चनम्न प्रश्चक्रया पगुाई खोश्चिने छ । 
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क)  वोिपत्रखोल्ने श्चमश्चत, समय र स्थान वोिपत्र आह्वानको सचूनामा उल्िेख भए अनुसार नै खोश्चिन ेछ । 

ख)  वोिपत्र दाता र अन्य आवश्यक प्रश्चतश्चनश्चर्हरुको रोहवरमा खोश्चिने छ । वोिपत्र दाता उपश्चस्थत नभए पश्चन वोिपत्रखोल्न बार्ा पन ेछैन । 

७) वोलपत्रको मुल्र्ांकन : 

वोिपत्रखोिी सकेपश्चछ ररतपवूाक प्राप्त मलु्याकंन श्चनम्नानुसार हुनेछ । 

क)  ररतपवूाकको वोिपत्र प्राप्त भएको हनुुपन ेछ । 

ख)  न्यनूतम अंक भन्दा बढी कबुि गनवेोिपत्र दाताको तिुनात्मक श्चववरण बनाई पेस भएका कागिात, प्रमाण, िमानत/र्रौटी अध्ययन 

गरीन्छ । 

ग)  ररत पवुाक पेस भएका वोिपत्र मध्ये न्यनूतम अंक भन्दा बढी कबोि गने मध्ये सबै भन्दा बढी अंक कबूि गनेको ठेक्का स्वीकृत गन े

प्रश्चक्रया अगाश्चड बढाईनछे । 

८) वोलपत्रको स्वीकृलत 

 ररतपवुाक प्राप्त वोिपत्रहरु श्चनम्नानसुार स्वीकृत गरीनेछ ।  

क)  प्राप्त वोिपत्रहरु स्वीकृत गने वा नगने अश्चर्कार िािझाडी गाउंपाश्चिकाको कायाािय शंकरपरु, कञ्चनपरुमा रहनेछ । 

ख)  ररत पवुाक वोिपत्र प्राप्त भएपश्चछ सबैभन्दा बढी कबुि गनेको वोिपत्र स्वीकृत गरीन ेछ ।  

ग)  ठेक्का स्वीकृत भएको १५ (पन्र) श्चभत्र िमानत/र्रौटी श्चिई सम्झौता गना आउन यस कायााियबाट सशू्चचत गररनेछ ।  

९) जमानत/धरौटी  

यस कायाािय बाट ठेक्का स्वीकृत भएको िानकारी प्राप्त भएपश्चछ वोिपत्र दाताि ेवोिपत्र आह्वानको सचूनामा उल्िेख भए अनुसारको 

श्चनयमानुसार आवश्यक पन ेिमानत/र्रौटी राखेको प्रमाण साथमा श्चिई तोश्चकएको म्याद श्चभत्र सम्झौता गना वोिपत्र दाता कायााियमा उपश्चस्थत 

हुनुपने छ । 

१०) सम्झौता र कार्य आदेश  

सम्झौता र काया आदशे श्चनम्न अनसुार हनुेछ ।  

क)  वोिपत्र दातािे कायाािय बाट वोिपत्र  स्वीकृत भएको सचुना प्राप्त गरेपश्चछ बाटाको म्याद वाहके १५ (पन्र) श्चभत्र िमानत/र्रौटी 

राखेको प्रमाण साथ कायााियमा उपश्चस्थत भई सम्झौता गना श्चनवेदन श्चदनु पने छ अन्यथा म्याद श्चभत्र सम्झौता गना नआएमा त्यस पश्चछको वोिपत्र 

दाता को ठेक्का स्वीकृत गन ेप्रश्चक्रया अगाश्चड बढाईन ेछ ।  

ख)  वोिपत्र दातािे स्वीकृत ठेक्का अंकको कूि रकमको नेपाि रारि बैंकबाट मान्यता प्राप्त वाश्चणज्य बैंकिे िारी गरेको कम्तीमा १(एक) 

वर्ा म्याद भएको परफरमने्स बन्ड वा नगद ैरकम प्राप्त भएपश्चछ ठेक्का पाउन ेसबै सता खिुाई सम्बन्र्ी ठेकेदार संग कबुश्चियत गराई श्चनयमानुसार 

सम्झौता गररन ेछ । 

ग)  वोिपत्र दाता र कायाािय बीच सम्झौता भएपश्चछ ठेक्का चिन गना पाउने दर रेटको श्चववरण उल्िेख साथ ठेक्का चिनको िाश्चग काया 

आदशे ठेकेदारिाई प्रदान गररनेछ ।  

घ)  ठेकेदारिे पश्चन सम्झौतामा उल्िेश्चखत शता बन्दिेको पणूा पािना गरी गराई ठेकका चिन गनुा गराउन ुपनेछ । 

ङ)  ठेकेदार र कायाािय बीच भएको सम्झौता अनुसार ठेक्का चिन नगरेमा सम्झौतामा उल्िेख भए अनुसार ठेक्का कायााियििे तोड्न 

पश्चन सक्ने छ । 

११) ठेकेदारले पालना गनुयपने आचरण 

क)  ठेक्का पाउन ेठेकेदारि ेकायाािय र व्यवसायी सम्बश्चन्र्त सवै संग सभ्य ,श्चशष्ट र सम्मानीत व्यवहार गनुापने छ । 

ख)  ठेक्का संग सम्बन्र्ीत पत्राचार श्चशष्ट र मयााश्चदत भार्ामा हुनु पनछे । 

ग)  कायााियमा तािबन्दी, कायााियका पदाश्चर्कारी कमाचारीिाई घरेाउ गना िस्ता आचरण गना पाईने छैन । 

१२) आकस्मीक अवरोध व्र्वस्र्ापन : 

ठेकेदारको काबु बाश्चहरको परीश्चस्थतीि ेआकश्चस्मक रुपमा कामको अवरोर् आएमा ठेकेदारिे त्यसको सचुना तुरुन्त कायााियमा श्चदनु पनछे । 

कायाािय र ठेकेदार दवैुिाई मकाा नपन ेगरी दवैु पक्ष्िँे आपसी सहमश्चतमा त्यस्तो अवरोर् को व्यवस्थापन गने छन् । 

१३) लववाद समाधान  

कायाािय र ठेकेदार श्चवच श्चववाद उत्पन्न भएमा यस गाउंपाश्चिकाको कायापाश्चिका बैठकको श्चनणायबाट श्चववाद समार्ान गररनछे ।  
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१४) कार्य सम्पन्न  

िनु आश्चथाक वर्ाको िश्चग ठेक्का प्राप्त भएको हो सो आश्चथाक वर्ा समाप्त भएको १५ श्चदन श्चभत्र कायााियि ेठेकेदारिाई काया सन्तशु्चष्टको प्रमाण पत्र 

िारी गन ेछ । काया सन्तुश्चष्ट नभएको अवस्थामा असन्तशु्चष्टका बुदा खोिी कायाानुभवको प्रमाण पत्र मात्र कायाियिे प्रदान गन ेछ । 

१५) शुल्कका दरहर 

क्र.सं. श्चववरण इकाई न्यनूतम दर 

१ गे्रभि र बािवुा (स्वीकृत खानी क्षते्र बाहके) प्रश्चत घनश्चमटर रु.७५ 

२ माटो (स्वीकृत खानी क्षेत्र बाहके) प्रश्चत घनश्चमटर रु.३० 
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लालझाडी गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 
शंकरपरु, कञ्चनपरु, सदुरूपश्चिम प्रदशे 

स्थाश्चपत - २०७३ 

आन्तररक श्रोत ठेक्का सम्िन्धी िोलपत्र िारम 

आ. व. २०७७/०७८ 

क्र स ठेक्काको नाम कबोि अङ्क (म.ु अ. िर बाहिे) र्रौटी रकम  

  अङ्कमा अक्षरमा  अङ्कमा अक्षरमा 

LAL-01-

2077/078 

 दोदा नदीको ग्रेवि, बािवुा र माटोको 

श्चबक्री रकम संकिन गना ठेक्का 

    

र्रौटी भौचर नं./ िमानत निः: 

ठेक्काका शताहरु अध्ययन गरी शता पािना गने मन्िरुीका साथ माश्चथ उल्िेश्चखत व्यहोरा बमोश्चिम रकम उल्िेखगरी बोिपत्र पेश गरेको छु। 

 िोलपत्र दाताको लववरण 

व्यश्चिको नामिः         स्थायी ठेगानािः 

सम्पका  ठेगानािः 

नागररकता नम्बरिः      िारर श्चमश्चत   श्चिल्िािः  

फमाको नामिः 

श्चिल्िा र दताा नम्बरिः        फोन नं.:  

दस्तखत          श्चमश्चतिः
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अनुसूची-२ ख 

(दफा ४ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित ) 

ठेक्का सम्झौता िारम 

श्चिश्चखतम ….. नाती ....छोरा .... श्चिल्िा ......गाऊँपाश्चिका / गाउँपाश्चिका वडा न.ं ... स्थायी घर भई हाि गाऊँपाश्चिका / गाउँपाश्चिका 

वडा न ं... मा बसोबास गद ैअएको वर्ा ..... को .... ि ेयस कायााियवाट प्रकाश्चशत गररएको श्चमश्चत ..........को ठेक्का नं.  ....... को सचुना 

बमोश्चिम ढुगंा, श्चगट्टी र बािवुा उल्खनन, संकिन तथा श्चबश्चक्र श्चवतरणकािाश्चग तपाइ समतेि ेपेश गनुाभएको बोिपत्र मलु्याङकन गदाा आ. 

व. .... का िाश्चग .... रु. ....  (म.ु अ. कर वाहके) मा तपाइसंग ठेक्का सम्झौता गना श्चमश्चत ... मा यस कायााियवाट श्चनणाय भएको हदुा ऊपयुाि 

श्चनणाय अनुसार तपश्चशिका शता बमोश्चिम तपश्चशि बमोश्चिमको क्षेत्रमा ......  गाऊँपाश्चिका / गाउँपाश्चिकाको तफा वाट आय संकन गन े

ठेक्काको मञ्िरुी भइ सम्िौता गना उपश्चस्थत भएको छु । 

 

तपश्चशिमा िशे्चखए बमोश्चिमको शतामस कुनै घश्चटबश्चढ नपारर कामकाि गरर श्चमश्चत ... मा यस कायााियिाई .... प्रश्चतशत छुट पाउने रकम 

कटाइ सम्पणूा कोस्ताको रकम एकमसु्ट रु. ... (म.ु अ. कर वाहके) बुझाई  श्चमश्चत ..... दशे्चख श्चमश्चत ..... सम्म आ. व. .....को िाश्चग ठेक्का  

चिाउनेछु । पश्चछ मिैे गरेको सम्झौता उपर कुनै कुरा  उिरु गने छैन , गरे यसै कागिातवाट बदर गररश्चदनु भनी मरेो मनोमानी  राश्चिखसुी सँग  

रकम चिनको  कबुश्चियत िशे्चख यस कायााियमा बुझाएको छु। 

 

तपलशलुः 

१) यस सम्झौतापत्रमा उल्िेख गररए बमोश्चिमका क्षते्र श्चभत्र र शताको अश्चर्नमा रश्चह आ. व. ... का िाश्चग ..... प्रश्चतशत छुट पाउने रकम 

कटाइ  सम्पणूा श्चकस्तको रकम एकमसु्ट रु. .../- (म.ु अ. कर वाहके) वा प्रथम श्चकस्ता बाहकेको रु. ...../- (म.ु अ. कर वाहके) बुझाई 

..... गते दशे्चख .... सम्मको िाश्चग प्रचश्चित काननुको अश्चर्नमा रश्चह .... आय सङ्किन गनेछु। 

२) उि आय सङ्किन गनाका िाश्चग गाउँपाश्चिका क्षेत्रश्चभत्र रहकेा यसैसाथ सङिग्न सशु्चचका मािवस्तमुा सोश्चह सशु्चचमा तोश्चकएको दरमा 

श्चबश्चक्र मलु्य, सेवा शलु्क वा दस्तुरको रुपमा आय  सङ्किन गने गरर  गाउँपाश्चिका ....... िाई अश्चग्रम एकमषु्ट वा प्रथम श्चकस्ता 

बाफतको रकम बुझाएको छु । 

३) सो आय सङ्किन गना गाउँपाश्चिकाबाट श्चनर्ाारण भएको वस्तुमा तोश्चकश्चदएको दर बाहके अन्य कुनै श्चकश्चसमको कर सेवा शलु्क दस्तुर 

इत्याश्चद थप गरर श्चिने छैन  र िािझाडी गाउँपाश्चिकाबाट प्रमाश्चणत गररए बाहकेका रश्चसदहरु प्रयोग गरर आय सङ्किन गन ेछैन ।  

अनुगमन सश्चमश्चत वा स्थाश्चनय तहबाट अनगुमन हुदा कुन ैअनाश्चर्कृत रकम असिु ऊपर गरेको वा अनाश्चर्कृत रश्चसद प्रयोग गरेको 

पाइएमा श्चनयमानुसार कारबाश्चह र सिाय भएमा मिाई मञ्िरु छ । 

नलदजन्र् पदार्यहर उत्खनन,् सङ्कलन र लिलक्र लितरण गने सतयहर  

१. सार्ारण श्चनमााणमखुी नश्चदिन्य पदाथाहरु घाटगद्दी स्थि तोश्चक श्चनर्ााररत स्थानबाट मात्र उल्खनन्  तथा श्चबश्चक्र श्चवतरण गनुापनेछ ।   

२. सार्ारण श्चनमााणमखुी नदीिन्य पदाथाको उल्खनन् सङ्किन गरर  र्ाटगद्दी क्षते्रबाट श्चबश्चक्र श्चवतरण गन ेक्रममा उश्चल्िश्चखत शताहरु 

पािना भए/  नभएको सम्बन्र्मा अनुगमन सश्चमश्चत तथा गाउँपाश्चिकािे अनगुमन गरी आवश्यक श्चनदशेन श्चदन सक्नेछ। श्चनदशेन पािना 

गने दाश्चयत्व सम्बश्चन्र्त ठेकेदारको हुनेछ । 

३. ठेक्का कवोि गने व्यश्चि वा फमािे आफुिे कवोि गरेको अंकको साथै उल्खननकोिाश्चग उश्चल्िश्चखत पररमाणको आर्ारमा श्चबश्चक्र 

शलु्क बाफतको दरिे हुन आऊन ेरकम समेतको श्चहसाबिे श्चनयमानुसार थप ....  (म.ु अ. कर सश्चहत) गरर एकमषु्ट वा .... श्चकस्तामा ..... 

प्रश्चतशतका दरिे ..... मसान्तश्चभत्र र ..... मश्चहनाको अश्चन्तममा यस कायााियमा बुझाउनु पनछे । 

४. यस गाउँपाश्चिकाका नदी तथा नदीहरुको उल्खनन ्क्षते्र र उल्खनन ्पररमाणका सन्दभामा स्थाश्चनय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४, सदुरु 

पश्चिम प्रदशे कानुन, नदीिन्य श्चनमााण सामग्रीहरुको उपयोग सम्बन्र्मा भएका अध्यन प्रश्चतवेदन यस ठेक्का सम्झौताका अश्चभन्न अंग 

रहनछेन । 
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५.  यस ठेक्का सम्झौतामा  उल्िशे्चखत नदीहरु बाहके नदीिन्य पदाथाको उत्खनन संकिन तथा श्चबक्री श्चवतरण काया मध्यवती क्षते्र राश्चरिय 

श्चनकुञ्ि, सामदुाश्चयक वन र नेपाि सरकारिे श्चनरे्र् गरेको स्थानहरुबाट गना पाइन ेछैन। 

६. श्चबक्री मलू्य वा दस्तुर शलु्क तोश्चकएको संकिन केन्रमा मात्र उठाउनपुने छ । राश्चरिय रािमागा र सहायक रािमागामा ढाट राख्न पाइन े

छैन ।  

७. नेपाि सरकार वा िािझाडी गाउँपाश्चिकािाई प्रचश्चित काननूबमोश्चिम बुझाउनुपन ेअन्य कर दस्तरु, शलु्क आश्चद सबै ठेकेदार स्वयंि े

सम्बश्चन्र्त श्चनकायमा बुझाउनपुनछे । सो बाफत बुझाएको रकमिाई कबोि गरेको ठेक्का रकमबाट कट्टा गना पाइने छैन ।  

८.  शलु्क उठाउन ेरश्चसदहरु ठेक्काको श्चशर्ाक अनुसार छुट्टाछुट्टै ठेकेदारि ेआफ्नै तफा बाट छपाइ गरी यस कायााियको छाप िगाइ प्रमाणीत  

गराएर र रश्चसद श्चनयन्त्रण खातामा नम्बर दाश्चखिा गरेर मात्र कर दस्तरु उठाउन प्रयोगमा ल्याउनु पनेछ । 

९. श्चबक्री मलू्य वा शलु्क असिु गनुापने दररेटको सचुी ताश्चिका र शताहरु सश्चहतको होश्चडङ बोडा कर संकिन केन्रमा अश्चनवाया रूपि े

ठेकेदारिे सवासार्ारणि े  दखे्नगेरी गरी राख्न ुपनेछ ।  

१०. ठेक्का सम्बन्र्मा कुनै श्चववाद परेमा त्यस्तो श्चववादको समार्ान प्रचश्चित कानुन बमोश्चिम हुनछे ।   

११. तोश्चकएको म्यादश्चभत्र ठेकेदारिे गाउँपाश्चिकािाई बुझाउनुपन े श्चकस्ता रकम   नबुझाएमा……..  िािझाडी गाउँपाश्चिकाि ेिनुसकैु 

बखत ठेक्का  तोड्न सक्ने छ र हानी नोक्सानी क्षश्चतपशू्चता रकमका साथै बाँकी श्चकस्ता रकमको …. प्रश्चतशतका दरि े ब्याि 

समेत   ठेकेदारबाट गाउँपाश्चिकाि ेअसिु गन ेछ । 

१२. िािझाडी गाउँपाश्चिका िे श्चबक्री मलू्य वा शलु्क कर असिू गररसकेको श्चनमााण सामग्रीमा पनुिः अको स्थानीय तहबाट कर िगाउन 

पाइन ेछैन । 

१३. प्रचश्चित ऐन श्चनयम बमोश्चिम ठेक्काको शता तथा दररेटमा कुनै संशोर्न भएमा संशोश्चर्त व्यवस्था बमोश्चिम हनुे गरी कायान्वयन गनुापन े

छ । 

१४. ठेक्का संकिन केन्रको श्चववरण श्चनम्न अनुसारको ढाचँामा राख्न ुपनेछ । तोश्चकएको स्थानबाहके अन्य स्थानमा संकिन केन्र राख्नुपन े

भएमा िािझाडी गाउँपाश्चिका को पवूास्वीकृश्चत श्चिएर मात्र राख्नुपनेछ । 

 संकिन केन्र राख्ने स्थानिः  

 क्रमसंख्या ठेक्काको श्चकश्चसम संकिन केन्र राख्न ेस्थान कैश्चफयत 

    

    

 

१५.  आश्चथाक वर्ा २०७७/७८ को िाश्चग श्चनम्नानुसारको नश्चदिन्य सामग्रीमा प्रश्चत घनश्चफट श्चबक्री रु..... दरमा मलू्य अश्चभवशृ्चि करबापत १३ 

प्रश्चतशत थप गरी श्चनम्न अनुसार श्चबक्री मलू्य वा शलु्क संकिन गना पाइनेछ ।  साथै तोश्चकएको अवश्चर्भन्दा पश्चहिे तोश्चकएको पररमाण 

उत्खनन भएको खण्डमा थप पररमाण उत्खनन गना रोक िगाइनेछ । 

१६.  उत्खनन, संकिन तथा श्चबक्री गररने सार्ारण श्चनमााण मखुी नदीिन्य पदाथाको मौज्दात आश्चथाक वर्ाको अन्तमा शनु्य गनुापनछे  शनु्य 

गना नसकेको  पररमाण गाउँपाश्चिकािे िफत गरी श्चििाम श्चबक्री गनेछ । 

१७. सार्ारण श्चनमााण मखुी नदीिन्य तथा खानी  िन्य पदाथा श्चबक्री वाफत गाउँपाश्चिकािाई बुझाउनुपने श्चबक्री शलु्कको श्चववरण   दहेायको 

ढाँचामा राख्नपुनछे । 

 

(प्रकत घर् किटमा) 

नदीिन्य आवास खानी िन्य 

पदाथा 

 ठेकेदारि ेश्चिन पाउने श्चबक्री 

मलू्य   वा  शलु्क( ..%)  

मलू्य अश्चभवशृ्चि कर रकम 

(...%)  

कुि िम्मा 

    

    

    

 

१८.  सामान्य श्चनमााण मखुी नदीिन्य उत्खनन संकिन तथा श्चबक्री गदाा राश्चरिय गौरवको साथै रुपान्तरणकारी काया आयोिनाहरुिाई श्चबर्य 

प्राथश्चमकता श्चदनपुनछे । 

१९. नदीबाट नदीिन्य पदाथाहरु उत्खनन गदाा वातावरणमा प्रश्चतकूि प्रभाव पन ेगरी कुनै पश्चन काया गना पाइन ेछैन । 

२०. ठेकेदारि ेयस सम्झौतामा उल्िशे्चखत सम्पणूा शताहरु पणूा रुपि ेपािना गनुापन ेछ र सोको श्चनयश्चमतरुपमा गाउँपाश्चिकाबाट अनगुमन 

हुनेछ ।  यस्तो अनुगमनबाट शता उल्िंघन भएको पाईएमा  कायााियिे िनुसकैु बखत ठेक्का तोडन सक्ने छ र यसबाट ठेकेदारिाई 

हाश्चन नोक्साश्चन हनु गएमा कायाािय श्चिम्मेवार हुनछैेन र  त्यसको क्षश्चतपशू्चता श्चदइने छैन । 
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२१. सार्ारण श्चनमााण मखुी नदीिन्य पदाथा उत्खनन र संकिन गदाा भौश्चतक, िैश्चवक, सामाश्चिक, आश्चथाक र सास्कृश्चतक क्षते्रमा पन े

असरहरुिाई कम गने प्रश्चक्रयाहरु अविम्बन गरी ढुगंा, श्चगट्टी, बािवुा आश्चद संकिन तथा ढुवानी गनुापन ेछ । 

२२. सार्ारण श्चनमााण मखुी नदीिन्य पदाथा उत्खनन स्थि िाने बाटो ममात गने अवस्था आएमा ठेकेदार आफैं िे ममात गनुापनेछ । को बापत 

िागेको खचा  गाउँपाश्चिकामा दाबी गना पाइने छैन । 

२३. उत्खनन गदाा नश्चिक रहकेो सडक वन तथा खोिानािाको श्चकनारा, घाँटिाई कुन ै हानी नोक्सानी नहुन ेर सवासार्ारण िनताको घरिग्गा 

कुिो बाँर् मा क्षश्चत नहनुेगरी उत्खनन गनुापनेछ । 

२४.  कल्भटा, सडक ,बाटो तथा सावािश्चनक श्चनमााण स्थिबाट दबैुतफा  २०० श्चमटर श्चभत्र श्चनमााण सामाग्रीहरु उत्खनन गना पाइनेछैन । 

२५. मखु्य मागाबाट बोल्डर, ग्राभिे, बािवुा उत्खनन गन ेस्थि सम्म िान ेआउने बाटो श्चनमााणको काया गदाा श्चनिी िग्गामा पन ेभए सम्बश्चन्र्त 

िग्गार्नीको मन्िरुीनामा श्चिनपुन ेछ र वन क्षते्र भएर िाने भए वन कायााियसँग सम्पका  र समन्वय राखी ठेकेदारिे बाटो श्चनमााण 

गनुापनेछ । 

२६. ठेक्का सम्झौता भएको श्चमश्चतको भोश्चिपल्ट दशे्चख…. सम्म श्चबहान…. बिेदशे्चख बेिकुा…. बिेसम्म मात्र उत्खनन् एवं संकिन समय 

अवश्चर् हुनेछ । 

२७. सार्ारण श्चनमााण मखुी नश्चदिन्य तथा खानी िन्य पदाथाको उत्खनन तथा संकिन कायामा एक्साभेटर, डोिर िस्ता  भारी उपकरणहरूको 

प्रयोग गदाा वातावरणीय प्रश्चतवेदनको प्रावर्ानमा उल्िेख भएका सता तथा सीमाश्चभत्र रही मात्र गनुा पनेछ । 

२८. ठेक्का िागेको स्थानबाट दस्तुर वा शलु्क छिी मािवस्तु उठाइ अन्यत्र िगेको वा स्टक गरेको फेिा परेमा त्यस्तो मािवस्तुको दस्तुर 

वा शलु्क िनुसकैु स्थानमा िगकेो भए पश्चन सम्बश्चन्र्त ठेकेदारिे उठाउँन सक्नेछ । 

२९. उत्खनन पिात काम निाग्ने भनी छोश्चडएको श्चनमााण सामग्रीहरु िनु स्थिबाट श्चनकाश्चिएको हो, सोही स्थिमा िगी पवूा अवस्थामा 

छोड्न ुपनेछ । नदीको र्ार बदश्चिने गरी उत्खनन गना पाइनछैेन ।   

३०. सार्ारण श्चनमााण मखुी नदीिन्य पदाथाको उत्खनन ्गने कायामा संिग्न हनुे कमाचारी वा कामदारहरुि ेप्रयोग गन ेसरुक्षा सामग्री तथा 

औिारहरु ठेकेदार स्वयंि ेउपिब्र् गराई सम्पणूा सरुक्षा शतका ता साथ उत्खनन तथा श्चबक्री प्रबन्र् श्चमिाउनु पनेछ । 

३१. ठेक्का सम्झौता बमोश्चिमको काया गदाा वातावरणमा कुन ैप्रश्चतकूि प्रभाव नपन ेगरी ठेकेदारि ेव्यवस्था श्चमिाउन ुपनेछ । साथै कामदार 

तथा कमाचारीको सरुक्षाको िाश्चग श्चबमा गन ेगराउन ेदाश्चयत्व समते श्चनि ठेकेदारको हुनछे । 

३२. स्वीकृत वातावरणीय प्रश्चतवेदनमा उल्िेख भएका वातावरणीय प्रभाव न्यनूीकरणका उपायहरुको पणूा पािना गरी नदीिन्य पदाथा 

उत्खनन संकिन तथा श्चबक्री गनुापनछे । 

३३. यसमा उल्िखे भएका कुराहरुमा सोहीबमोश्चिम र यसमा उल्िेख नभएका कुराहरूको हकमा प्रचश्चित कानुन बमोश्चिम हुनछे । 
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अनुसूची २ ग 

दफा ४ को उपदफा (५) संग सम्बन्धित 

 पट्टाको िारम 

िािझाडी गाउँपाश्चिका बाट  श्री ….   को नाश्चत …...को छोरा…... श्चिल्िा…... गाउँपाश्चिका/ गाउँपाश्चिका वडा नं….. स्थायी घर भई 

हाि …... श्चिल्िा…... गाउँपाश्चिका/ गाउँपाश्चिका वडा न…ं.. मा बसोबास गद ै आएको वर्ा…….  को…... िे…... 

कानुनबमोश्चिम  िािझाडी गाउँपाश्चिका को श्चनश्चमत्त तपश्चसि बमोश्चिमको सतामा तपश्चसि बमोश्चिमको क्षेत्रमा तपश्चसि बमोश्चिमको दरि े

आय रकम संकिन गना ठेक्का बन्दोबस्त गने गरी ग्यास िािझाडी गाउँपाश्चिका बाट बोिपत्र आव्हान गररएअनुसार तपाई ं समतेि े

श्चदनुभएको बोिपत्रको मलू्यांकन हुदँा आश्चथाक वर्ा… ….को िाश्चग  रु …...मलू्य अश्चभवशृ्चि कर बाहके अक्षरुपी…... मात्रमा ठेक्का श्चदन े

गरी तपाईसँंग ठेक्का बन्दोबस्त गना श्चमश्चत…...  मा यस गाउँपाश्चिकाबाट भएको श्चनणायअनुसार तपश्चसिका शता बमोश्चिम हनुे गरी आय 

संकिन गना  मन्िरुी भई कबुश्चियत गररश्चदनुभएको हुदँा कबुश्चियत बमोश्चिम घटीबढी  नपारी तपश्चसिमा िेश्चखए बमोश्चिमको श्चमश्चतश्चभत्र 

िािझाडी गाउँपाश्चिका िाई सम्पणूा  श्चकस्ताको को रकम रु…... वा प्रथम श्चकस्ता वापतको रकम रु…. बुझाइ श्चमश्चत…. दशे्चख 

श्चमश्चत…...  सम्म आश्चथाक वर्ा…. को िाश्चग दहेाय बमोश्चिमका स्रोतहरूबाट दहेायबमोश्चिमको दरमा श्चबक्री मलू्य वा शलु्क संकिन गन े

काया गनुा होिा ।  तपाईिं ेगररश्चदनभुएको सम्झौता र  यो पट्टाको बश्चखािाप कामकाि गरेको वा दहेायमा उल्िेख भएको दरमा फरक पारी 

श्चबक्री मलू्य वा शलु्क असिु गरेको गरेको ठहरे तपाईसँंग भएको  ठेक्का तोडी तपाईकंो नाम कािोसचूीमा राश्चखन ेर यसबाट यस गाउँपाश्चिका 

िाई हुनिाने नोक्सानीको सम्पणूा रकम तपाईिंे राखेको बैंक िमानत वा नगद ैदाश्चखिा गरेको रकमबाट असिु उपर गररनछे । पश्चछ तपाइको 

कुनै कुरामा  उिरु दाबी िाग्ने छैन भश्चन आिै यस िािझाडी गाउँपाश्चिका बाट ठेक्का चिनको पिुी गररश्चदएको छ। 

तपलसल 

३६. सम्झौतामा उल्िेख गररए बमोश्चिम का क्षेत्र  श्चभत्र र   शताको अश्चर्नमा रही  अश्चथाक वर्ा……. को सम्पणूा श्चकस्ता वा प्रथम 

श्चकस्ता वापतको रकम रु….. बुझाइा…..  साि ... गत ेदशे्चख…... साि…... सम्मिाई प्रचश्चित काननूको अर्ीनमा रही िािझाडी 

गाउँपाश्चिका को आय संकिन गन े। 

३७. उि आय संकिन गनाका श्चनश्चमत्त िािझाडी गाउँपाश्चिका क्षते्रश्चभत्र रहकेा यसैसाथ संिग्न सचूीका मािवस्तुमा सोही सचूीमा 

तोश्चकएको दरमा श्चबक्री मलू्य वा शलु्कको रुपमा आय संकिन गने छु।  यसरी आय संकिन गदाा करदातािाई श्चदइने भरपाई रसीद सबै 

यसै गाउँपाश्चिकाबाट प्रमाश्चणत गराई प्रयोग गनछुे । 

३८. सो आय संकिन गना िािझाडी गाउँपाश्चिकाको कायााियबाट श्चनर्ाारण भएको वस्तुमा तोश्चकएको दर बमोश्चिम बाहके अन्य कुन ै

श्चकश्चसमको कर, सेवाशलु्क वा  दस्तुर िगाई श्चिइने छैन र यस कायााियबाट प्रमाश्चणत गररश्चदए बाहकेका रश्चसदहरु प्रयोग गरी आय 

संकिन गररन ेछैन ।  यश्चद कुन ैअनाश्चर्कृत रकम असिु उपर गरेको वा अश्चर्कृत रश्चसद प्रयोग गरेको पाइएमा श्चनयमानुसार कारबाही र 

सिाय हुनछे। 

३९. अन्य कुराहरु तपाई र यस गाउँपाश्चिकाको कायाािय बीच भएको सम्झौता बमोश्चिम हनुेछ। 

४०. सार्ारण श्चनवााहमखुी नदीिन्य पदाथाको उत्खनन संकिन र श्चबक्री गदाा दहेायका स्थिबाट श्चनम्न बमोश्चिमको पररमाणमा मात्र 

गनुापनेछ । 

क्र. 

स. 

नदीिन्य पदाथा उत्खनन गने स्थान र 

नदीको नाम 

बािवुा   

( क्य.ु श्चफ.) 

ढुंगा 

( क्य.ु श्चफ.) 

ग्राभेि / श्चगट्टी 

( क्य.ु श्चफ.) 

संकिन गन ेस्थान 
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 अनुसूची ३ 

 दफा   ४ को उपदफा ७ सँग सम्बन्धित 

 पटके प्रवेश आदेश 

ढुंगा श्चगट्टी बािवुा िस्ता सार्ारण श्चनवााहमखुी नदीिन्य पदाथा उत्खनन संकिन र ढुवानी कायाको िाश्चग वातावरणीय अध्ययन प्रश्चतवेदन 

कायाान्वयनका सन्दभामा अश्चनवाया  प्रयोग गररनपुन ेपररमाण श्चनयन्त्रण तथा नदी प्रवेश आदशे 

नदी नामिः 

नाका वा स्थानको नामिः 

प्रवेश आदशे श्चमश्चतिः     समयिः     प्रवेश आदशे   न.ं 

नदी प्रवेश आदेश लववरण 

१. ढुवानी गरी िैिाने नाकाको नामिः 

  ठेगानािः        सम्पका  फोन नम्बरिः 

२. ढुवानी गररन ेपदाथाको नामिः 

३. ढुवानी गरी िैिाने सार्नको नामिः      सवारी दताा नम्बरिः 

४. श्चनकािी िैिाने पदाथाको पररमाणिः .................... (घन फुट) 

५. ढुवानी गरी िैिाने स्थान 

६. ढुवानी गरी िैिान ेपदाथाको प्रयोिन 

(िनु प्रयोिनका िाश्चग िैिाने हो कुनै एकमा श्चचन्ह िगाउने) 

 क. श्चनिी श्चनमााण .    .       ख. साबािश्चनक श्चनमााण .       .    

 ग प्रशोर्न पश्चछ श्चबक्री  .    .      घ अन्य प्रयोिन (खिुाउने) .                                                                                                     .    

(नोटिः यो आदशे नश्चिई ढंुगा श्चगट्टी बािुवा िस्ता सार्ारण श्चनमााण मखुी नदीिन्य पदाथा उत्खनन संकिन गने सवारी सार्न नदीमा प्रवेश 

गना  ओसारपसार गना र सञ्चय वा भण्डारण गना श्चनर्ेर् गररएको छ। कहीं कतै त्यस्तो पाइएमा प्रचश्चित कानुनबमोश्चिम सिाय हुनेछ।) 

प्रवेश आदशे श्चदन ेकमाचारीको नाम थरिः 

 सहीिः 

 ठेकेदार वा प्रश्चतश्चनश्चर् को नाम थरिः 

 सश्चहिः 
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 अनुसूची ४ क 
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अनुसूची 4 ख 
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