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नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लाबि िोलपत्र आव्हान सम्िन्धी सूचना 

(दोस्रो पटक प्रकाशित बिबतिः २०७७।१०।२९) 

स्र्ानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२क. र यस िाउँपाबलकाको आबर्थक ऐन, २०७७ को दफा ५ को व्यवस्र्ा 
ििोशजि तपबसलिा उशललशित नदीहरुको स्वीकृत घाटहरुिाट बनधाथररत िापदण्ड ििोशजि नदीजन्नय पदार्थ उत्िनन ्िरी भूिे 
िाउँपाबलकाले तोकेको दरिा बिक्री िने िरी ठेक्का िन्दोिस्त िननथपने भएकोले इच्छनक व्यशि, फिथ वा कम्पनीहरुले फिथको 
नवीकरण भएको प्रिाणपत्र, िूलय अबभवृद्धि कर दताथ प्रिाणपत्र, आ.व. २०७६।०७७ को कर च निा प्रिाणपत्र र नेपाली 
नािररकताको प्रिाणपत्रको प्रिाशणत प्रबतबलपीहरु संलग्न िरी तपबसल ििोशजिका ितथहरुको अधीनिा रही िोलपत्र प्रकृयािा 
सहभािी हनन सम्िशन्धत सिैको जानकारीको लाबि यो सूचना प्रकािन िररएको छ ।  
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ितथहरुिः 

१. फिथको हकिा नवीकरण भएको दताथ प्रिाणपत्र, िूलय अबभवृद्धि कर दताथ प्रिाणपत्र, आ.व. २०७६।०७७ को करच निा 
प्रिाणपत्रको प्रिाशणत प्रबतबलद्धप र व्यशिको हकिा नेपाली नािररकताको प्रिाणपत्रको प्रिाशणत प्रबतबलद्धप, िोलपत्र फारि 
दस्तनर िापत यस कायाथलयिा निदै बतरेको वा बसद्धटजन्स िैंक इन्टरनेिनल बलबिटेड भिेू िािा िा रहेको यस 
कायाथलयको नाििा रहेको िाता GA 1.1 BHUME GA.PA. AANTARIK RAJASWA KHATA िाता नं. 
0780100000001202 िा निद जम्िा िरेको निद भौचर सार् बनवेदन पेि िरी यो सूचना प्रकाशित भएको बिबतले 
१५ औ ंददनको कायाथलय सियबभत्र कायाथलयिाट िोलपत्र फारि िररद िनथ सद्धकनेछ । तोद्धकएको िोलपत्र दस्तनर 
यस कायाथलयको नाििा रहेको िैंक िातािा जम्िा िरेको भौचरलाई िोलपत्र सम्िन्धी कािजात सार् संलग्न िननथपनेछ 
। िोलपत्र पेि िने अशन्ति ददन सावथजबनक बिदा पनथ िएिा सोको लितै्त पबछको कायाथलय िनलने ददन उशललशित 
कायथ हननेछ ।  

२. िोलपत्रसम्िन्धी फारि भदाथ किोल रकि अक्षर र अङ्किा स्पष्ट उललेि िननथपनेछ । अङ्क र अक्षरिा फरक परेिा 
अक्षरलाई िान्यता ददइनेछ । आफूले किोल िरेको अङ्कको ५ प्रबतितले हनन आउने धरौटी रकि यस कायाथलयको 
नाििा रहेको िाता GA 2.1 BHUME GA.PA. DHARAUTI KHATA िाता नं. 0780100000030201 िा जम्िा िरी 
सोको सक्कल िैंक भौचर वा नेपाल राष्ट्र िैंकिाट इजाजत प्राप्त "क" विथको िैंकिाट यस कायाथलयको नाििा िोलपत्र 
नं. र नाि उललेि िरी ९० ददनको म्याद सद्धहत जारी िररएको बिड िण्ड बसलिन्दी िाि सार् पेि िननथ पनेछ ।  
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३. िररद िरेको िोलपत्र फारिहरु उललेि भएका सिै द्धववरणहरु भरी िोलपत्रदाताले प्रत्येक पानािा सही छाप िरी 
बसलिन्दी िरी िाि िाद्धहर फिथको नाि, ठेिाना, कािको द्धववरण, िोलपत्र द्धववरण, प्रोपराइटरको नाि, ठेिाना, फोन 
नं., िोिाइल नं. सिेत स्पष्ट िनलाई फिथको छाप लिाई यो सूचना प्रकािन भएको बिबतले १६ औ ंददन ददनको १२ 
िजेबभत्र यस कायाथलयिा हाडथकपी प्रबत दताथ िननथपनछे ।  

४. एक फिथ वा संस्र्ाको नाििा िररद िररएको िोलपत्र अको फिथ वा संस्र्ाका नाििाट दाशिला िनथ पाइने छैन । 
रीतपूवथक पनथ आएका िोलपत्र सम्िन्धी कािजातहरु पेि िने अशन्ति ददनको ३ िजे कायाथलयका प्रबतबनबध, बनिाथण 
व्यवसायी वा बनजको प्रबतबनबधहरुको रोहिरिा यस कायाथलयिा िोबलनेछ । सारै् िोलपत्रदाता वा बनजको प्रबतबनबध 
िोलपत्र िोलने सियिा उपशस्र्त नभएिा िोलपत्र िोलन िाधा पने छैन । उि ददन बिदा परेिा सो कायथ बिदाको 
लितै्त पबछ कायाथलय िनलेको ददनिा िररनेछ ।  

५. िोलपत्र सम्िन्धी द्धवस्ततृ जानकारी िोलपत्र सम्िन्धी फारििा उललेि िररएको हनँदा सोही पनशस्तकािाट अवित िनथ 
वा यस कायाथलयिा सम्पकथ  राख्न सद्धकनेछ । म्याद नाघी, रीत नपनिी वा ितथसद्धहत पेि हनन आएका िोलपत्र स्वीकार 
िनथ यस कायाथलय िाध्य हनन ेछैन । िोलपत्र स्वीकृत िने वा निन ेसम्िन्धी सम्पूणथ अबधकार यस कायाथलयिा सनरशक्षत 
रहनेछ ।  

६. िोलपत्र स्वीकृत भएिा सो को सूचना पाएको वा घरदैलोिा सूचना टाँस भएको बिबतले ७ (सात) ददनबभत्र िूअ कर 
दताथ प्रिाणपत्र सिेत बलई किोल अङ्कको प्रर्ि द्धकस्तािापत ५० प्रबतितले हनन आउने रकि अबनवायथ िनझाउननपनेछ 
। दोस्रो द्धकस्तािापत ५० प्रबतितले हनने रकि नेपाल राष्ट्र िैंकिा६ इजाजत प्राप्त "क" विथको िैंकिाट यस कायाथलयको 
नाििा २०७७ साल आषाढ िसान्तसम्ि म्याद सद्धहत जारी िररएको िैंक ग्यारेन्टी (परफरिेन्स िन्ड) सिेत पेि िरी 
पट्टा उठाउननपनेछ । सारै् िोलपत्र किोल िने व्यशि वा फिथले आफन ले किोल िरेको अङ्क, सेवा िनलक िापत हनन 
आउने जम्िा रकिको बनयिाननसार र्प १३ प्रबतित भ्याट रकि सिेत यस कायाथलयिा िनझाउननपनेछ । बनयिाननसार 
नेपाल सरकारलाई आयकर तर्ा अन्य कर िोलपत्रदाताले छन टै्ट िनझाउननपनेछ ।  

७. तोद्धकएको म्यादबभत्र पट्टा उठाउन नआएिा राशिएको धरौटी रकि जफत िरी बनयिाननसार िोलपत्र िन्दोवस्त िररनेछ। 
यस िाउँपाबलकाको नदद तर्ा नदीहरुको उत्िनन ्क्षते्र र उत्िनन ्पररिाणका सन्दभथिा स्र्ानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 
२०७४, प्रदेि कानून, यस िाउपाबलकािा६ जारी भएका कानून तर्ा प्रचबलत कानून वा िापदण्ड ििोशजि हननेछ। 
सारै् यस कायाथलयिाट िररएको वातावरणीय अध्ययन प्रबतवेदन यस िोलपत्र सम्झौताको अबभन्न अङ्ग िाबननेछ ।  

८. द्धवस्ततृ जानकारीका लाबि यस कायाथलयको वेिसाइट www.bhumemun.gov.np  लि अन िनथ वा फोन नं. 
९८२४५९३४५६ वा ९८१३८५७८०४ िा सम्पकथ  िनथ सद्धकनेछ ।  
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