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नदीज य पदाथको िव का लािग िसलब दी दरभाउप  आ हान स ब धी सूचना 
 

थम पटक कािशत िमितः २०७७।०५।२८ 
 

थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ क र यस माडी गाउँपािलकाको आिथक ऐन, २०७७ को यव था बमोिजम 
तपिसलमा उि लिखत नदीह को वीकृत घाटह बाट िनधा रत मापद ड बमोिजम नदीज य पदाथ उ खनन् गरी तोिकएको दरमा िव  
गन गरी ठे का ब दोब त गनपुन भएकाले इ छुक यि , फम वा क पनीह ले फमको नवीकरण भएको माणप , मू य अिभवृ ी कर 
दता माणप , आ.व. २०७६।७७ को करचु ा माणप  र नेपाली नाग रकताको माणप को मािणत ितिलपीह  संल न गरी 
तपिसल बमोिजमका शतह को अधीनमा रही बोलप  कृयामा सहभागी हन स ब धीत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना काशन 
ग रएको छ । 
 
तपिसल 

.सं. सूचना न.ं /बोलप  न.ं बोलप को नाम 
उ खनन् 
प रणाम 

 (घन िफट) 

यूनतम 
बोलप  रकम 
(सेवा शु क र 

म.ुअ.कर 
बाहेक) 

यूनतम 
धरौटी रकम 

बोलप  द तरु 
( .) 

१ MRM/SQ/01-077/78 माडी र िचउरागाड 
खोलाको िकनारबाट 
बालवुा संकलन  

९२४८९.०० ४,६२,४४५।– १२,०००।– १,०००।– 

 
शतह  

१. फमको हकमा नवीकरण भएको दता माणप , मू य अिभवृ ी कर दता माणप , आ..व. २०७६।७७ को करचु ा 
माणप को मािणत ितिलिप र यि को हकमा नेपालीको नाग रकताको माणप को मािणत ितिलिप, बोलप  फाराम 

द तरु बापत यस कायालयमा नगदै ितरेको वा नेपाल बक िलिमटेड, घितगाउ ँ शाखामा रहेको यस कायालयको खाता न.ं 
१६५०३०००००१००१०००००१ मा नगद ज मा गरकेो नगद भौचर साथ िनवेदन पेश गरी यो सूचना थमपटक काशन 
भएको िमितले १५ औ िदनको कायालय समयिभ  कायालयबाट बोलप  फाराम ख रद गन सिकनेछ ।  

२. िसलब दी दरभाउप  पेश गन अि तम िदन सावजिनक िवदा पन गएमा सोको लग ै पिछको कायालय खु ने िदन उि लिखत 
काय हनेछ । 

३. िसलब दी दरभाउप  स ब धी फाराम भदा कबोल रकम अ र र अकंमा प  उ लेख गन ुपनछ । अंक र अ रमा फरक परमेा 
अ रलाइ मा यता िदइनेछ । आफूले कबोल गरेको अंकको २.५ ितशतको दरल ेहन आउने रकम यस कायालयको नेपाल 
बैङ्क िलिमटेड, घितगाउ ँशाखामा रहेको धरौटी खाता नं. १६५०३०००००३००००००००१ मा ज मा गरी सोको स कल 
बैङ्क भौचर वा रा  बङ्ैकबाट इजाजत ा  बैङ्कबाट यस कायालयको नाममा बोलप  न.ं र नाम उ लेख गरी ४५ िदनको 
याद सिहत जारी ग रएको िबडब ड िसलब दी खाम साथ पेश गनपुनछ । 



४. ख रद गरकेो दरभाउप  फारामह मा उ लेख भएका सबै िववरणह  भरी दरभाउप दाताले येक पानामा सहीछाप गरी 
िसलब दी गरी खाम बािहर फमको नाम, ठेगाना, कामको िववरण, बोलप  िववरण ोपराइटरको नाम, ठेगाना, फोन नं., 
मोबाइल न.ं, समेत प  खलुाइ फमको छाप लगाइ थम पटक सूचना कािशत भएको िमितले १६ औ िदन िदनको १२.०० 
बजे िभ  यस कायालयमा दता गनपुनछ । 

५. एक फम वा सं थाको नाममा ख रद भएको दरभाउप  अक  फम वा सं थाका नामबाट दािखला गन पाइने छैन । रीतपूवक पन 
आएका िसलब दी दरभाउप ह  सूचना कािशत भएको िमितले १६ औ िदनको ०२.०० बजे दिेख िविभ न कायालयका 

ितिनधी, दरभाउप दाता वा िनजको ितिनिधह को रोहबरमा यस कायालयमा खोिलनेछ । साथै दरभाउप दाता वा िनजको 
ितिनधी दरभाउप  खो ने समयमा उपि थत नभएमा दरभाउप  खो न बाधा पन छैन । उ  िदन िवदा परेमा सो काय 

िवदाको लग ै पिछ कायालय खलेुको िदनमा ग रनेछ । 
६. याद नाघी, रीत नपगुी वा शतसिहत पेश हन आएका दरभाउप  वीकार गन यस कायालय बा य हने छैन । बोलप  वीकृत 

गन वा नगन स ब धी स पूण अिधकार यस कायालयमा सरुि त रहनेछ । 
७. दरभाउप  वीकृत भएमा सो को सूचना पाएको वा घरदलैोमा सूचना टाँस भएको िमितले ७ िदनिभ  म.ुअ. कर दता माणप  

समेत िलइ कबोल अंकको थम िक ताबापत ५० ितशतले हने रकम अिनवाय बझुाउन ुपनछ । दो ो िक ताबापत ५०  
ितशतले हने रकम नेपाल रा  बङ्ैकबाट इजाजत ा  बङ्ैकबाट यस कायालयको नाममा २०७८ साल असोज मसा तस म 
याद सिहत जारी ग रएको बैङ्क यारे टी (परफरमे स ब ड) समेत पेश गरी प ा उठाउनपुनछ । साथै बोलप  कबोल गन 
यि  वा फमले आफूले कबोल गरकेो अंक, सवेा शु क बापत हन आउने ज मा रकमको िनयमानसुार थप १३ ितशत याट 

रकम समेत यस कायालयमा बझुाउनपुनछ । िनयमानसुार नेपाल सरकारलाइ आयकर तथा अ य कर बोलप दाताले छु ै 
बझुाउन ुपनछ । 

८. तोिकएको यादिभ  प ा उठाउन नआएमा रािखएको धरौटी रकम जफत गरी िनयमानसुार बोलप  ब दोब त ग रनेछ । यस 
गाउपँािलका वा नगरपािलकाका नदी तथा नदीह को उ खनन् े  र उ खनन् प रमाणका स दभमा थानीय सरकार 
स चालन ऐन, २०७४ स बि धत थानीय तहबाट जारी भएका काननु, दशे काननु तथा अ य चिलत काननु वा मापद ड 
बमोिजम हनेछ । साथै यस कायालयबाट ग रएको वातावरणीय अ ययन ितवेदन यस बोलप  स झौताको अिभ न अंग 
मािननेछ । 
 


