नदीजन्य पदाथथको उत्खनन, बिबि तथा व्यवस्थपनका लाबग दरभावपत्र सम्िन्धी
कागजात

स्थानीय स्तरको दरभावपत्र
२०७८ भाद्र १८
ठे क्का नम्बर : BM-02-2078/079
ठे क्काको नाम
दोदा नदीको ग्रािेल, िालवु ा र माटोमा बििी रकम सक
ं लन गनथ ठे क्का

िुढीनन्दा नगरपाबलका

नगर कायथपाबलकाको कायाथलय
कोल्टी, बाजरु ा, सदु रू पश्चिम प्रदेश

प्रथम पटक सचू ना प्रकाश्चसत श्चमश्चत
दरभाव पत्र खररद गनु पने ऄश्चततम श्चमश्चत
दरभावपत्र दताु गनु पने ऄश्चततम श्चमश्चत
दरभावपत्र खोश्चिने श्चमश्चत
दरभावपत्र दाताको नामः
ठे गानाः
प्रश्चतश्चनश्चधको दस्तखत :
नामः
श्चमश्चतः
छापः

: २०७८/०५/१८
: २०७८/०६/०१
: २०७८/०६/०२, श्चदईसो १२:०० वजे श्चभत्र
: २०७८/०६/०२, श्चदईसो २:०० बजे

िुढीनन्दा नगरपाबलका

नगर कायथपाबलकाको कायाथलय
कोल्टी, बाजरु ा, सदु रू पश्चिम प्रदेश
नदीजन्य पदाथथको बििीका लाबग दरभावपत्र आव्हान सम्िन्धी सूचना
प्रथम पटक प्रकाश्चशत श्चमश्चतः२०७८/०५/१८
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ६४ च. र यस बढु ीनतदा नगरपाश्चिकाको अश्चथुक ऐन,२०७८ को दफा १४ को व्यवस्था बमोश्चजम तपश्चशिमा
ईश्चल्िश्चखत नदीहरुको स्वीकृ त घाटहरुवाट श्चनधाुररत मापदण्ड बमोश्चजम नदीजतय पदाथु ईत्खनन् गरी बुढीनतदा नगरपाश्चिकािे तोके को दरमा श्चबक्री गने गरी ठे क्का
बतदोवस्त गनुपने भएकोिे इच्छुक व्यश्चि, फमु वा कम्पनीहरुिे फमुको नवीकरण भएको प्रमाणपत्र, मल्ू य ऄश्चभवृश्चि कर दताु प्रमाणपत्र, अ.व. २०७७/०७८ को कर
चि
ु ा प्रमाणपत्र र नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाश्चणत प्रश्चतश्चिपीहरु संिग्न गरी तपश्चसि बमोश्चजमका शतुहरुको ऄधीनमा रही दरभावपत्र प्रकृ यामा सहभागी
हुन सम्बश्चतधत सबैको जानकारीको िाश्चग यो सचू ना प्रकाशन गररएकोछ ।
तपबसल
बस.नं. सच
दरभाव पत्रको नाम
न्यूनतम दरभावपत्र दरभाव पत्र
ू ना नं./
िोलपत्र नं.
रकम
दस्तुर
(सेवा शल्ु क र मू.ऄ.
(रु.)
कर बाहेक)
१. BM-02१,०००।
बड्डी गाड-कुरु देश्चख श्चपिचु ौर सम्म, खल्ु मी गाड पोरख्या देश्चख दानसागु सम्म, धपु े खोिा- १५,००,०००।
2078/079
कािगोठी देश्चख दानसााँगु सम्म र कणाुिी नदी-श्चपिु पादक
ा
नदीको
ढ
ग
ा,श्च
ग
ट्टी,ग्रे
व
ि,बाि
व
ा
र
ु
ु
ं
ु
माटोको श्चबक्री रकम संकिन गनु ठे क्का
शतथहरुः
१. फमुको हकमा नवीकरण भएको दताु प्रमाणपत्र, मल्ू य ऄश्चभवृश्चि कर दताु प्रमाणपत्र, अ.व.२०७७/०७८ को कर चि
ु ा प्रमाणपत्रको प्रमाश्चणत प्रश्चतश्चिश्चप र
व्यश्चिको हकमा नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाश्चणत प्रश्चतश्चिश्चप, दरभावपत्र फाराम दस्तुर बापत यस कायाुियमा नगदै श्चतरे को वा राष्ट्रीय बाश्चणज्य बैंक
कोल्टी बाजरु ा शाखामा रहेको यस कायाुियको खाता न.ं ग १.१ अततररक राजश्व खाता-४४१०१००३०१०१०००२ मा नगद जम्मा गरे को नगद भौचर साथ
श्चनवेदन पेश गरी यो सचू ना प्रथमपटक प्रकाशन भएको श्चमश्चतिे १५ औ ं श्चदनको कायाुिय समयश्चभत्र कायाुियबाट दरभावपत्र फाराम खररद गनु सश्चकनेछ । दरभावपत्र
पेश गने ऄश्चततम श्चदन सावुजश्चनक श्चबदा पनु गएमा सोको िगत्तै पश्चछको कायाुिय खल्ु ने श्चदन ईश्चल्िश्चखत कायु हुनेछ ।
२. दरभावपत्र सम्बतधी फाराम भदाु कबोि रकम ऄक्षर र ऄंकमा स्पष्ट ईल्िेख गनु पनेछ । ऄंक र ऄक्षरमा फरक परे मा ऄक्षरिाइ मातयता श्चदइनेछ । अफुिे कबोि
गरे को ऄंकको ५% प्रश्चतशतको दरिे हुन अईने धरौटी रकम यस कायाुियको राष्ट्रीय बाश्चणज्य बैंक कोल्टी बाजरु ा शाखामा रहेको ग-३ धरौटी खाता नं.
४४१०१००३०३०००००२ मा जम्मा गरी सोको सक्कि बैंक भौचर वा नेपाि राष्ट्र बैंकबाट आजाजत प्राप्त बैंक/ श्चवश्चत्तय सस्थाबाट यस कायाुियको नाममा
दरभावपत्र नं. र नाम ईल्िेख गरी ७५ श्चदनको म्याद सश्चहत जारी गररएको श्चबड बण्ड श्चसिबतदी खाम साथ पेश गनु पनेछ । । तोश्चकएको दरभावपत्र दस्तुर माश्चथ
ईल्िेश्चखत खाता नं. मा जम्मा गरे को भौचर र धरौटी(श्चबड बण्ड) िाइ दरभावपत्र सम्बतधी कागजात साथ संिग्न गनुपनेछ ।
३. खररद गरे को दरभावपत्र फारामहरुमा ईल्िेख भएका सबै श्चववरणहरु भरी दरभावपत्रदातािे प्रत्येक पानामा सही छाप गरी श्चसिबतदी गरी खाम बाश्चहर फमुको नाम,
ठे गाना, कामको श्चववरण, दरभावपत्र श्चववरण प्रोपराआटरको नाम, ठे गाना, फोन न,ं मोबाआि नं. समेत स्पष्ट खि
ु ाइ फमुको छाप िगाइ प्रथम पटक सचू ना प्रकाश्चशत
भएको श्चमश्चतिे १६ औ ं श्चदन (२०७८/०६/०२ गते) श्चदनको १२ बजे श्चभत्र यस कायाुियमा हाडुकपी दताु गनु पनेछ ।
४. एक फमु वा सस्ं थाको नाममा खररद गररएको दरभावपत्र ऄको फमु वा सस्ं थाका नामबाट दाश्चखिा गनु पाआने छै न ।
५. रीतपवू ुक पनु अएका दरभावपत्र सम्बतधी कागजातहरु पेश गने ऄश्चततम श्चदनको १४:०० बजे देश्चख श्चवश्चभतन कायाुियका प्रश्चतश्चनश्चध, श्चनमाुण व्यवसायी वा श्चनजको
प्रश्चतश्चनश्चधहरुको रोहबरमा यस कायाुियमा खोश्चिनेछ । साथै दरभावपत्रदाता वा श्चनजको प्रश्चतश्चनश्चध दरभावपत्र खोल्ने समयमा ईपश्चस्थत नभएमा दरभावपत्र खोल्न
बाधा पने छै न । ईि श्चदन श्चबदा परे मा सो कायु श्चबदाको िगत्तै पश्चछ कायाुिय खि
ु ेको श्चदनमा गररनेछ ।
६. दरभावपत्र सम्बतधी श्चवस्तृत जानकारी दरभावपत्र सम्बतधी फारममा ईल्िेख गररएको हुदाँ ा सोही पश्चु स्तकाबाट ऄवगत गनु वा यस कायाुियमा सम्पकु राख्न
सश्चकनेछ । ७. म्याद नाघी, रीत नपगु ी वा शतुसश्चहत पेश हुन अएका बोिपत्र स्वीकार गनु यस कायाुिय वाध्य हुने छै न ।
८. दरभावपत्र स्वीकृ त गने वा नगने सम्बतधी सम्पणू ु ऄश्चधकार यस कायाुियमा सरु श्चक्षत रहनेछ ।
९. दरभावपत्र स्वीकृ त भएमा सो को सूचना पाएको वा घरदैिोमा सचू ना टााँस भएको श्चमश्चतिे ७ सात श्चदनश्चभत्र म.ू ऄ. कर दताु प्रमाणपत्र समेत श्चिइ कबोि ऄंकको
प्रथम श्चकस्ताबापत ५०% प्रश्चतशतिे हुने रकम ऄश्चनवायु बुझाईनपु नेछ । पश्चछल्िा श्चकस्ताबापत ५०% प्रश्चतशतिे हुने रकम नेपाि राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त
बैंकबाट यस कायाुियको नाममा २०७९ साि श्रावण मसातत सम्म म्याद सश्चहत जारी गररएको बैंक ग्यारे तटी (परफरमेतस बतड) समेत पेश गरी पट्टा ईठाईनु पनेछ ।
कुि कबोि ऄंकको एक मष्टु रकम सम्झौताको समयमा नै ऄश्चग्रम बुझाएमा औश्चचत्य हेरी कबोि ऄंकको १०% सम्म छुट श्चदन सश्चकने छ । साथै दरभावपत्र कबोि
गने ब्यश्चि वा फमुिे अफुिे कबोि गरे को ऄंक, सेवा शल्ु क बापत हुन अईने जम्मा रकमको श्चनयमानसु ार थप १३ % भ्याट रकम समेत यस कायाुियमा
बुझाईनपु नेछ । श्चनयमानसु ार नेपाि सरकारिाइ अयकर तथा ऄतय कर दरभावपत्रदातािे छुट्टै बुझाईनु पनेछ ।
१०. तोश्चकएको म्यादश्चभत्र पट्टा ईठाईन नअएमा राश्चखएको धरौटी रकम जफत गरी श्चनयमानसु ार दरभावपत्र वतदोवस्त गररनेछ । यस नगरपाश्चिका वा नगरपाश्चिकाका
नदी तथा नदीहरुको ईत्खनन् क्षेत्र र ईत्खनन् परीमाणका सतदभुमा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, सम्बश्चतधत स्थानीय तहबाट जारी भएका काननू , प्रदेश
काननू तथा ऄतय प्रचश्चित काननू वा मापदण्ड बमोश्चजम हुनेछ । साथै यस कायाुियबाट गररएको वातावरणीय ऄध्ययन प्रश्चतवेदन यस दरभावपत्र सम्झौताको ऄश्चभतन
ऄंग माश्चननेछ ।

१) पररचय :
स्थाश्चनय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ६४ च र ढुंगा श्चगट्टी बािुवा ईत्खनन, श्चबश्चक्र तथा व्यवस्थापन सम्वश्चतध मापदण्ड २०७७
को अततरीक श्रोत ईठाईने ठे क्का सम्बश्चतध व्यवस्था बमोश्चजम बमोश्चजम अततररक स्रोत ईठाईने ऄश्चधकार प्रदान गरे ऄनरुु प बढु ीनतदा
नगरपाश्चिका कोल्टी, बाजरु ाबाट अश्चथुक बषु २०७८/०७९ मा अततरीक श्रोत ईठाईन श्रोतको शीषुक एश्चकन गरी तयनू तम कबि
ु ऄंक
श्चनश्चित गररएको छ । यसरी एश्चकन भएको श्चशषुक र तयनू तम कबि
ू ऄक
ं मा अधाररत भएर अततररक श्रोत ईठाईने सम्बश्चतध दरभावपत्र
अरृवानको सचू ना श्चमश्चत २०७८।०५।१८ मा प्रकाश्चशत भएको छ । यस बढु ीनतदा नगरपाश्चिकाको नगर कायुपाश्चिकाको श्चनणुय
वमोश्चजम अततररक अय (ठे क्का) बतदोबस्ती गनु यो टेण्डर डकुमेण्ट्स तयार पाररएको छ ।

२) पररभाषा र व्याख्या
श्चवषय वा प्रसंगिे ऄको ऄथु निागेमा यस टेण्डर डकुमेण्टसमा ।
(क) “कायाथलय” भतनािे बढु ीनतदा नगरपाश्चिका नगर कायुपाश्चिकाको कायाुिय कोल्टी, बाजरु ा सम्झनु पदुछ ।
(ख) “आन्तररक श्रोत ” भतनािे नगर सभा र नगर कायुपाश्चिका बैठकिे अ. व. २०७८/०७९ का िागी स्वीकृ त गरे को अततरीक श्रोतका
शीषुकहरु सम्झनु पदुछ र सो शब्दिे तयनू तम कवि
ु ऄंक समेत जनाईाँछ ।
(ग) “ऐन” भतनािे स्थानीय सरकार सचं ािन ऐन २०७४ सम्झनु पदुछ । सातदश्चभुक श्चवषयमा सावुजश्चनक खररद ऐन –२०६३ समेत सम्झनु
पदुछ ।
(घ) “बनयमावली” भतनािे अततररक अय(ठे क्का) बतदोबस्त सम्बतधी श्चनयमाविी र सावुजश्चनक खररद श्चनयमाविी- २०६४ सश
ं ोधन
समेतिाइ सम्झनु पदुछ ।
(ङ) “ठे केदार” भतनािे ठे क्का श्चदइएका र ठे क्काको शतु ऄनसु ार कायु परु ा गने श्चजम्मा श्चिएका व्यश्चि वा श्चनजका प्रश्चतश्चनश्चध सम्झनु पदुछ ।
(च) “सम्झौता ”भतनािे कामहरु गनुका िाश्चग दवु ै पक्षको दाश्चयत्व श्चनधाुरण गरी कायाुिय र ठे केदारका बीचमा हस्ताक्षर भएको कागजात
सम्झनु पदुछ ।

३) ठे क्का बववरण, न्यूनतम कवुल कंक र ठे क्काका शतथहर :
अश्चथुक वषु २०७८/०७९ मा अततरीक श्रोत ईठाईने शीषुक र तयनू तम कवोि ऄंक देहाय वमोश्चजम रहेका छन् ।
ठे क्काको बववरण
ठे क्का न.ं
ठे क्काको नाम
२०७८।०७९ को तयनू तम कबोि दरभावपत्र दस्तरु
ऄक
ं (भ्याट बाहेक)
BM-02-2078/079 बड्डी गाड-कुरु देश्चख श्चपिचु ौर सम्म,
१५,००,०००।
१,०००।
खल्ु मी गाड पोरख्या देश्चख दानसागु
सम्म, धपु े खोिा-कािगोठी देश्चख
दानसााँगु सम्म र कणाुिी नदी-श्चपिु
पादक
ु ा नदीको ढुंगा,श्चगट्टी,ग्रेवि,बािुवा
र माटोको श्चबक्री रकम संकिन गनु
ठे क्का
दरभावपत्र सम्वबन्ध शतथहर
१. दरभावपत्र खररद गनु आच्छुक दरभाव पत्रदातािे म.ु ऄ.कर दताु प्रमाणपत्र, अ.व. २०७८/०७९ सम्मको फमु नवीकरण, अ.व.
२०७७/०७८ को अयकर चि
ु ा प्रमाण पत्र पेश गरी सचू ना प्रकाश्चशत भएको श्चमश्चतिे १५ औ ं श्चदन सम्म कायाुिय समय श्चभत्र यसै
कायाुियबाट खररद गरी १६ औ ं श्चदनको १२:०० बजे सम्म श्चशिबतदी दरभावपत्र दाश्चखिा गररसक्नु पनेछ र रीत प¥ु याइ प्राप्त हुन अएका
दरभावपत्र १६ औ ं श्चदनको १४:०० बजे दरभावपत्रदाता वा श्चनजको प्रश्चतश्चनश्चधहरु र नगरपाश्चिका प्रश्चतश्चनश्चधहरुका रोहवरमा खोश्चिनेछ ।
दरभावपत्रदाताहरु वा श्चनजको प्रश्चतश्चनश्चध ईपश्चस्थत नभएमा पश्चन दरभावपत्र खोल्न बाधा पने छै न । दरभावपत्र फाराम खररद एवम् दाश्चखिा
गनु ऄश्चततम श्चदन श्चबदा पनु गएमा सो श्चदन पश्चछ कायाुिय खि
ु ेको श्चदनिाइ क्रमशःऄश्चततमश्चदन माश्चननेछ ।

२. दरभावपत्र फारम साथ धरौटी वापत कबोि ऄंकको ५ (पााँच) प्रश्चतशतिे हुने जमानत रकम यस कायाुियको राष्ट्रीय बाश्चणज्य बैंक
कोल्टी बाजरु ा शाखामा रहेको ग-३.१ धरौटी खाता नं. ४४१०१००३०३०००००२ मा रकम जम्मा गरे को सक्कि भौचर वा सचू ना जारी
भएको श्चमश्चतिे कश्चम्तमा ७५ श्चदन म्यादभएको यस कायाुियको नाममा जारी भएको मातयताप्राप्त बैंक/ श्चवश्चत्तय सस्थाको ग्यारे तटी (श्चवड
वतड) पेश गनपु ने छ । सो फाराममा कबोि ठे क्का ऄक
ं भरी सही छाप गरी श्चसिबतदी सश्चहत पेश गनपु नेछ । श्चबक्री भइ सके को फाराम,
कागजात पश्चछ श्चफताु गररने छै न, साथै एईटा फमुिे खररद गरे को बोिपत्र ऄको फमुिे पेश गनु पाइने छै न ।
३. नेपाि सरकारको प्रचश्चित काननू बमोश्चजम िाग्ने अयकर मल्ू य ऄश्चभवृश्चि कर तथा शल्ु कहरु प्रस्तावक स्वयंिे श्चतनुपनेछ । कायाुियमा
बझु ाईनपु ने सम्पणू ु रकम र कर समेत बझु ाइ सके पश्चछ मात्र धरौटी रकम श्चफताु हुनछ
े ।
४. दरभावपत्र स्वीकृ त भइ सम्झौता भएपिात कुनैपश्चन श्चकश्चसमको छुट श्चमनाहा वा माफी श्चदआने छै न ।
५. दरभावपत्र स्वीकृ त भएको ७ (सात) श्चदन श्चभत्र ठे क्का सम्झौता गररसक्नु पनेछ । म्याद श्चभत्र सम्झौता गनु नअएमा राखेको धरौटी जफत
गररनेछ
६. दरभाव पत्रदातािे दरभावपत्रमा मल्ू य ऄश्चभवृश्चि कर बाहेकको रकम ईल्िेख गनुपने छ । दररे ट ऄक
ं र ऄक्षरमा ऄश्चनवायु रुपमा ईल्िेख
गनुपने छ । ऄंक र ऄक्षरमा फरक परे मा ऄक्षरिाइ मातयता श्चदआनेछ । के रमेट भएमा के रमेट भएको ठाईाँमा सश्चहछाप भएको हुनपु नेछ ।
७. यस नगरपाश्चिकाको छाप र कायाुियको तफु बाट प्रमाश्चणत नभएको फारमिाइ मातयता श्चदआने छै न ।
८. म्याद नाघी वा ररत नपगु ी प्राप्त भएको दरभावपत्र ईपर कुनै कारवाही हुने छै न ।
९. ठे क्का सम्झौता नगरी ठे क्का चिन गनु पाइने छै न । समयमा सम्झौता नगरी ठे क्का चिन पजू ी नश्चिएको कारणबाट कुनै श्चकश्चसमको छूट
वा श्चमनाहा हुने छै न ।
१०. ठे क्काबाट ईठाइने बस्तु तथा सेवाको कर शल्ु क, दस्तुरका दररे टहरु नगर सभाबाट पाररत भए बमोश्चजम रहनेछन् सो दर रे टमा संघीय
सरकार र सदु रू पश्चिम प्रदेश सरकारको श्चनणुय तथा प्रचश्चित ऐन काननु मा कुनै पररवतुन भएमा सोही बमोश्चजम हुनेछ ।
११. सम्झौतामा भएको दररे ट भतदा फरक पारी वा सम्झौतामा ईल्िेख नभएका सामानमा/वस्तमु ा कर श्चिन पाइने छै न ।
१२. यस कायाुियमा श्चतनपु ने बाकीं वक्यौता भएका व्यश्चि वा फमुको दरभावपत्र स्वीकृ त गररने छै न ।
१३. यस नगरपाश्चिकाको श्चहतिाइ ध्यानमा राखी दरभावपत्र स्वीकृ त गने वा नगने वा अंश्चशक रुपमा स्वीकृ त गने वा रद्द गने सम्पणू ु
ऄश्चधकार यस कायाुियमा सरु श्चक्षत रहनेछ ।
१४. यस कायाुियाको स्वीकृ त प्रारश्चम्भक वातावरणीय परीक्षण प्रश्चतवेदन ऄनसु ार कायम गरे को प्राकृ श्चतक स्रोतको ईपयोग सम्बतधी मापदण्ड
ठे क्कामा िागु हुनेछन् ।
१५. दरभावपत्र दोहोरो दताु भएमा दवु ै दरभावपत्र नखोिी ऄस्वीकृ त गररनेछ ।
नबदजन्य पदाथथहर उत्खनन,् सङ्कलन र बिबि बितरण गने सतथहर
१. साधारण श्चनमाुणमख
ु ी नश्चदजतय पदाथुहरु घाटगद्दी स्थि तोश्चक श्चनधाुररत स्थानबाट मात्र ईल्खनन् तथा श्चबश्चक्र श्चवतरण गनुपनेछ ।
२. साधारण श्चनमाुणमख
ु ी नदीजतय पदाथुको ईल्खनन् सङ्किन गरर धाटगद्दी क्षेत्रबाट श्चबश्चक्र श्चवतरण गने क्रममा ईश्चल्िश्चखत शतुहरु
पािना भए/ नभएको सम्बतधमा ऄनगु मन सश्चमश्चत तथा नगरपाश्चिकािे ऄनगु मन गरी अवश्यक श्चनदेशन श्चदन सक्नेछ। श्चनदेशन
पािना गने दाश्चयत्व सम्बश्चतधत ठे केदारको हुनेछ ।
३. अ.व. २०७८/०७९ को ठे क्का सम्झौता भएको श्चमश्चतको भोश्चिपल्ट देश्चख २०७९ जेष्ठ मसातत सम्म मात्र श्चबहान ८ बजेदश्चे ख बेिक
ु ा
५ बजेसम्म नगरपाश्चिकाबाट तोश्चकएको क्षेत्रमा ईत्खनन् एवं संकिन गनु पनेछ ।
४. ठे क्का कवोि गने व्यश्चि वा फमुिे अफुिे कवोि गरे को ऄक
ं को साथै ईल्खननको िाश्चग ईश्चल्िश्चखत पररमाणको अधारमा श्चबश्चक्र
शल्ु क बाफतको दरिे हुन अउने रकम समेतको श्चहसाबिे श्चनयमानसु ार थप १३% (म.ु ऄ. कर सश्चहत) गरर एकमष्टु वा दआु श्चकस्ता
कायम गररनेछ । पश्चहिो श्चकस्ता बापत कुि कबोि ऄंकको ५०% हुनअईने रकम सम्झौताको समयमा बझु ाईनु पनेछ र बााँकी
५०% जेठ १५ गते सम्म यस कायाुियमा बझु ाईनु पनेछ । साथै ठे क्का सम्झौता गदाु बाकी रहने ५० प्रश्चतशत रकम बराबरको
मातयताप्राप्त बैंक/ श्चवश्चत्तय सस्थाबाट यस कायाुियको नाममा जारी गरे को ठे क्का ऄवश्चधको परफरमेतस बण्ड जमानत वाफत राख्नु
पनेछ । कुि कबोि ऄंकको एक मष्टु रकम सम्झौताको समयमा नै ऄश्चग्रम बझु ाएमा औश्चचत्य हेरी कबोि ऄक
ं को १०% सम्म छुट
श्चदन सश्चकने छ ।

५. यस नगरपाश्चिकाका नदी तथा नदीहरुको ईल्खनन् क्षेत्र र ईल्खनन् पररमाणका सतदभुमा स्थाश्चनय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४,
सदु रु पश्चिम प्रदेश काननु , नदीजतय श्चनमाुण सामग्रीहरुको ईपयोग सम्बतधमा भएका ऄध्यन प्रश्चतवेदन यस ठे क्का सम्झौताका
ऄश्चभतन ऄगं रहनेछन ।
६. ठे केदारिे बड्डी गाड-कुरु देश्चख श्चपिचु ौर सम्म, खल्ु मी गाड पोरख्या देश्चख दानसागु सम्म, धपु े खोिा-कािगोठी देश्चख दानसााँगु
सम्म र कणाुिी नदी-श्चपिु पादक
ु ाको नदी तथा खोिाबाट मात्र ढुगं ा,श्चगट्टी,ग्रेवि,बािुवा र माटो ईत्खनन गरी श्चबक्री श्चवतरण गनु
पनेछ ।
७. यस ठे क्का सम्झौतामा ईल्िेश्चखत नदीहरु बाहेक नदीजतय पदाथुको ईत्खनन संकिन तथा श्चबक्री श्चवतरण कायु सामदु ाश्चयक वन र
नेपाि सरकारिे श्चनषेध गरे को स्थानहरुबाट गनु पाआने छै न ।
८. श्चबक्री मल्ू य वा दस्तुर शल्ु क तोश्चकएको संकिन के तद्रमा मात्र ईठाईनपु ने छ ।
९. नेपाि सरकार वा बढु ीनतदा नगरपाश्चिकािाइ प्रचश्चित काननू बमोश्चजम बझु ाईनपु ने ऄतय कर दस्तरु , शल्ु क अश्चद सबै ठे केदार
स्वयि
ं े सम्बश्चतधत श्चनकायमा बझु ाईनपु नेछ । सो बाफत बझु ाएको रकमिाइ कबोि गरे को ठे क्का रकमबाट कट्टा गनु पाआने छै न ।
१०. शल्ु क ईठाईने रश्चसदहरु ठे क्काको श्चशषुक ऄनसु ार छुट्टाछुट्टै ठे केदारिे अफ्नै तफु बाट छपाआ गरी यस कायाुियको छाप िगाआ
प्रमाणीत गराएर र रश्चसद श्चनयतत्रण खातामा नम्बर दाश्चखिा गरे र मात्र कर दस्तरु ईठाईन प्रयोगमा ल्याईनु पनेछ ।
११. कर ईठाईदा प्रयोग हुने रश्चसदहरु ठे केदारिे अफ्नो तफु बाट छपाइ यस कायाुियबाट प्रमाश्चणत गराईनु पनेछ । प्रमाश्चणत नगरे को
रश्चसबाट कर ईठाईन पाइने छै न । त्यस्तो रश्चसदबाट कर ईठाएको ईजरु ी वा जानकारी अएमा श्चनयमानसु ार कावाुही गररनेछ ।
१२. श्चबक्री मल्ू य वा शल्ु क ऄसि
ु गनुपने दररे टको सचु ी ताश्चिका र शतुहरु सश्चहतको होश्चडङ बोडु कर संकिन के तद्रमा ऄश्चनवायु रूपिे
ठे केदारिे सवुसाधारणिे देख्नेगरी गरी राख्नु पनेछ ।
१३. ठे केदार र यस नगरपाश्चिकाको कायाुिय श्चबच ठे क्का शतु वा ठे क्का संचािन सम्बतधी ऄतय श्चवषयमा कुनै श्चववाद ईठे मा यस
कायाुियको श्चनणुय ऄश्चततम हुनछ
े र ऄतय श्चववादको हकमा त्यस्तो श्चववादको समाधान प्रचश्चित काननु बमोश्चजम हुनेछ ।
१४. तोश्चकएको म्यादश्चभत्र ठे केदारिे नगरपाश्चिकािाइ बझु ाईनपु ने श्चकस्ता रकम नबझु ाएमा बढु ीनतदा नगरपाश्चिकािे जनु सक
ुै
बखत ठे क्का तोड्न सक्ने छ र हानी नोक्सानी क्षश्चतपश्चू तु रकमका साथै बााँकी श्चकस्ता रकमको २०% प्रश्चतशतका दरिे ब्याज समेत
ठे केदारबाट नगरपाश्चिकािे ऄसि
ु गने छ ।
१५. बढु ीनतदा नगरपाश्चिकािे श्चबक्री मल्ू य वा शल्ु क कर ऄसि
ू गररसके को श्चनमाुण सामग्रीमा पनु ः ऄको स्थानीय तहबाट कर िगाईन
पाआने छै न ।
१६. प्रचश्चित ऐन श्चनयम बमोश्चजम ठे क्काको शतु तथा दररे टमा कुनै सश
ं ोधन भएमा सश
ं ोश्चधत व्यवस्था बमोश्चजम हुने गरी कायुतवयन
गनुपने छ
१७. ठे क्का संकिन के तद्रको श्चववरण श्चनम्न ऄनसु ारको ढााँचामा राख्नु पनेछ । तोश्चकएको स्थानबाहेक ऄतय स्थानमा संकिन के तद्र
राख्नपु ने भएमा बढु ीनतदा नगरपाश्चिका को पवू ु स्वीकृ श्चत श्चिएर मात्र राख्नपु नेछ ।
संकिन के तद्र राख्ने स्थानः
िमसख्ं या
ठे क्काको बकबसम
सक
कै बियत
ं लन के न्र राख्ने स्थान
१.
२.
१८. अश्चथुक वषु २०७८/७९ को िाश्चग श्चनम्नानसु ारको नश्चदजतय सामग्रीमा प्रश्चत घनश्चफट श्चबक्री दरमा मल्ू य ऄश्चभवृश्चि कर बापत १३
प्रश्चतशत थप गरी श्चनम्न ऄनसु ार श्चबक्री मल्ू य वा शल्ु क संकिन गनु पाआनेछ । साथै तोश्चकएको ऄवश्चधभतदा पश्चहिे तोश्चकएको
पररमाण ईत्खनन भएको खण्डमा थप पररमाण ईत्खनन गनु रोक िगाआनेछ ।
१९. ईत्खनन, संकिन तथा श्चबक्री गररने साधारण श्चनमाुण मख
ु वषुको ऄततमा शतु य
ु ी नदीजतय पदाथुको मौज्दात अश्चथक
गनुपनेछ शतु य गनु नसके को पररमाण नगरपाश्चिकािे जफत गरी श्चििाम श्चबक्री गनेछ ।
२०. साधारण श्चनमाुण मख
ु ी नदीजतय तथा खानी जतय पदाथु श्चबक्री वाफत नगरपाश्चिकािाइ बझु ाईनपु ने श्चबक्री शल्ु कको
श्चववरण देहायको ढााँचामा राख्नपु नेछ ।
(प्रति घन तिटमा)

नदीजतय अवास खानी जतय ठे केदारिे श्चिन पाईने श्चबक्री मल्ू य ऄश्चभवृश्चि कर रकम
पदाथु
मल्ू य वा शल्ु क( ..%)
(...%)

कुि जम्मा

२१. सामातय श्चनमाुण मख
ु ी नदीजतय ईत्खनन संकिन तथा श्चबक्री गदाु राश्चष्ट्रय गौरवको साथै रुपाततरणकारी कायु अयोजनाहरुिाइ
श्चबषय प्राथश्चमकता श्चदनपु नेछ ।
२२. नदीबाट नदीजतय पदाथुहरु ईत्खनन गदाु वातावरणमा प्रश्चतकूि प्रभाव पने गरी कुनै पश्चन कायु गनु पाआने छै न । बािुवा, ग्राबेि र
माटो श्चनकाल्दा प्रारश्चम्भक वातावरणीय पररक्षण प्रश्चतवेदनिे श्चनदृष्ट गरे बमोश्चजमको मात्रा र स्थानबाट मात्र श्चनकाल्नु पनेछ ।
२३. ठे केदारिे यस सम्झौतामा ईल्िेश्चखत सम्पणू ु शतुहरु पणू ु रुपिे पािना गनुपने छ र सोको श्चनयश्चमतरुपमा नगरपाश्चिकाबाट ऄनगु मन
हुनेछ । यस्तो ऄनगु मनबाट शतु ईल्िंघन भएको पाइएमा कायाुियिे जनु सक
ु ै बखत ठे क्का तोडन सक्ने छ र यसबाट ठे केदारिाइ
हाश्चन नोक्साश्चन हुन गएमा कायाुिय श्चजम्मेवार हुनछ
े ै न र त्यसको क्षश्चतपश्चू तु श्चदआने छै न ।
२४. साधारण श्चनमाुण मख
ु ी नदीजतय पदाथु ईत्खनन र सक
ं िन गदाु भौश्चतक, जैश्चवक, सामाश्चजक, अश्चथुक र सास्कृ श्चतक क्षेत्रमा पने
ऄसरहरुिाइ कम गने प्रश्चक्रयाहरु ऄविम्बन गरी ढुगं ा, श्चगट्टी, बािुवा अश्चद संकिन तथा ढुवानी गनपु ने छ ।
२५. ईत्खनन गदाु नश्चजक रहेको सडक वन तथा खोिानािाको श्चकनारा, घााँटिाइ कुनै हानी नोक्सानी नहुने र सवुसाधारण जनताको
घरजग्गा कुिो बााँध मा क्षश्चत नहुनेगरी ईत्खनन गनपु नेछ ।
२६. कल्भटु, सडक ,बाटो, पि
ु पि
ु ेसा, कल्भटु, तटबतध, बाध तथा सावुजश्चनक श्चनमाुण स्थिबाट दबु ैतफु १०० श्चमटर श्चभत्र श्चनमाुण
सामाग्रीहरु ईत्खनन गनु पाआनेछैन । IEE REPORT िे श्चनषेध गरे का क्षेत्र श्चभत्र बािवु ा ग्राबेि र माटो श्चझक्न पाइने छै न । स्वीकृ त
IEE प्रश्चतवेदनिे तोके को पररमाण भतदा बढी पररमाण श्चझक्न पाइने छै न ।
२७. साधारण श्चनमाुण मख
ु ी नदीजतय पदाथु ईत्खनन स्थि जाने बाटो ममुत गने ऄवस्था अएमा ठे केदार अफैं िे ममुत गनपु नेछ । सो
बापत िागेको खचु नगरपाश्चिकामा दाबी गनु पाआने छै न ।
२८. मख्ु य मागुबाट बोल्डर, ग्राभेि, बािुवा ईत्खनन गने स्थि सम्म जाने अईने बाटो श्चनमाुणको कायु गदाु श्चनजी जग्गामा पने भए
सम्बश्चतधत जग्गाधनीको मतजरु ीनामा श्चिनपु ने छ र वन क्षेत्र भएर जाने भए वन कायाुियसाँग सम्पकु र समतवय राखी ठे केदारिे बाटो
श्चनमाुण गनुपनेछ
२९. साधारण श्चनमाुण मख
ु ी नश्चदजतय तथा खानी जतय पदाथुको ईत्खनन तथा संकिन कायुमा एक्साभेटर, डोजर जस्ता भारी
ईपकरणहरूको प्रयोग गदाु वातावरणीय प्रश्चतवेदनको प्रावधानमा ईल्िेख भएका सतु तथा सीमाश्चभत्र रही मात्र गनु पनेछ ।
३०. ठे क्का िागेको स्थानबाट दस्तुर वा शल्ु क छिी मािवस्तु ईठाआ ऄतयत्र िगेको वा स्टक गरे को फे िा परे मा त्यस्तो मािवस्तुको
दस्तुर वा शल्ु क जनु सक
ु ै स्थानमा िगेको भए पश्चन सम्बश्चतधत ठे केदारिे ईठाईाँन सक्नेछ ।
३१. ईत्खनन पिात काम निाग्ने भनी छोश्चडएको श्चनमाुण सामग्रीहरु जनु स्थिबाट श्चनकाश्चिएको हो, सोही स्थिमा िगी पवू ु ऄवस्थामा
छोड्नु पनेछ । नदीको धार बदश्चिने गरी ईत्खनन गनु पाआनेछैन ।
३२. साधारण श्चनमाुण मख
ु ी नदीजतय पदाथुको ईत्खनन् गने कायुमा संिग्न हुने कमुचारी वा कामदारहरुिे प्रयोग गने सरु क्षा सामग्री तथा
औजारहरु ठे केदार स्वयि
ं े ईपिब्ध गराइ सम्पणू ु सरु क्षा शतकु ता साथ ईत्खनन तथा श्चबक्री प्रबतध श्चमिाईनु पनेछ ।
३३. ठे क्का सम्झौता बमोश्चजमको कायु गदाु वातावरणमा कुनै प्रश्चतकूि प्रभाव नपने गरी ठे केदारिे व्यवस्था श्चमिाईनु पनेछ । साथै
कामदार तथा कमुचारीको सरु क्षाको िाश्चग श्चबमा गने गराईने दाश्चयत्व समेत श्चनज ठे केदारको हुनछ
े ।
३४. स्वीकृ त वातावरणीय प्रश्चतवेदनमा ईल्िेख भएका वातावरणीय प्रभाव तयनू ीकरणका ईपायहरुको पणू ु पािना गरी नदीजतय पदाथु
ईत्खनन संकिन तथा श्चबक्री गनपु नेछ ।
३५. यसमा ईल्िेख भएका कुराहरुमा सोही बमोश्चजम र यसमा ईल्िेख नभएका कुराहरूको हकमा प्रचश्चित काननु बमोश्चजम हुनछ
े ।

४) दरभावपत्र दाताको योग्यता :
यस बढु ीनतदा नगरपाश्चिकाको अततररक अय संकिनको ठे क्का श्चिन चाहने दरभावपत्र दाताको योग्यता श्चनम्नानसु ार हुनु पनेछ ।
क)
दरभाव पत्र दाता प्रचिीत काननु बमोश्चजम स्थापना भएको सगं ठीत संस्था हुनु पनेछ ।

ख)
ग)
घ)

बढु ीनतदा न.पा.को रे कडुमा नगदी, श्चजतसी बझु ाईन बााँकी हुनु हुदनै ।
दरभावपत्र दाता श्चदवाश्चिया भएको हुनु हुदनै ।
दरभाव पत्र दाता कािोसश्चु चमा परे को हुनु हुदनै ।

५) दरभावपत्र पेश गने तररका :
बढु ीनतदा न.पा.को अततरीक अय सक
ं िनको ठे क्का श्चिन चाहने दरभावपत्र दाताको बोिपत्र पेश गने तररका श्चनम्नानसु ार हुनेछ ।
क) नगरपाश्चिकाबाट तोश्चकए ऄनसु ारको शल्ु क श्चतरर दरभाव पत्र खरीद गने र सो को सम्पणू ु ऄध्ययन गरी श्चिन चाहेको ठे क्काको श्चवषयमा
स्थिगत राम्ररी बझ्ु ने कायु दरभाव पत्र दाता स्वयंिे गनु पनेछ ।
ख) दरभाव पत्रको सचू नामा ईल्िेख भए ऄनसु ारको जमानत/धरौटीको सक्कि प्रश्चत र अवश्यक कागजात प्रमाणहरुको प्रश्चतश्चिश्चप दरभाव
पत्र साथ राखी दरभाव पत्र फाराम भरी ऄश्चधकार प्राप्त व्यश्चिबाट दस्तखत सश्चह छाप गरी ठे क्का श्चिन चाहेको ठे क्काको नाम ईल्िेख गरी
श्चसिबतदी दरभाव पत्र म्याद श्चभत्र प्रमख
ु प्रशासकीय ऄश्चधकृ त, बढु ीनतदा नगरपाश्चिका, नगर कायुपाश्चिकाको कायाुिय, कोल्टी,
बाजरु ािािाइ सम्वोधन गरी तोश्चकएको समय श्चभत्र कायाुियमा अइ कायाुिय प्रमख
ु को तोक िगाइ दताु गनु पनेछ ।

६) दरभाव पत्र खोल्ने प्रबिया :
श्चनयमानसु ार ररत पवु ुक प्राप्त दरभाव पत्र हरु श्चनम्न प्रश्चक्रया पगु ाइ खोश्चिने छ ।
क) दरभाव पत्रखोल्ने श्चमश्चत, समय र स्थान दरभाव पत्र अह्वानको सचू नामा ईल्िेख भए ऄनसु ार नै खोश्चिने छ ।
ख) दरभाव पत्र दाता र ऄतय अवश्यक प्रश्चतश्चनश्चधहरुको रोहवरमा खोश्चिने छ । दरभाव पत्र दाता ईपश्चस्थत नभए पश्चन दरभाव पत्रखोल्न बाधा
पने छै न ।

७) दरभाव पत्रको मुल्याक
ं न:
दरभाव पत्र खोिी सके पश्चछ ररतपवू क
ु प्राप्त मल्ु यांकन श्चनम्नानसु ार हुनछ
े ।
क) ररतपवू ुकको दरभाव पत्र प्राप्त भएको हुनपु ने छ ।
ख) तयनू तम ऄंक भतदा बढी कबि
ु गने दरभाव पत्र दाताको तुिनात्मक श्चववरण बनाइ पेस भएका कागजात, प्रमाण, जमानत/धरौटी ऄध्ययन
गरीतछ ।
ग) ररत पवु ुक पेस भएका दरभाव पत्र मध्ये तयनू तम ऄक
ू गनेको ठे क्का स्वीकृ त गने
ं भतदा बढी कबोि गने मध्ये सबै भतदा बढी ऄंक कबि
प्रश्चक्रया ऄगाश्चड बढाइनेछ ।

८) दरभाव पत्रको स्वीकृबत
ररतपवु ुक प्राप्त दरभाव पत्रहरु श्चनम्नानसु ार स्वीकृ त गरीनेछ ।
क) प्राप्त दरभाव पत्रहरु स्वीकृ त गने वा नगने ऄश्चधकार बढु ीनतदा नगरपाश्चिकाको कायाुिय कोल्टी, बाजरु ामा रहनेछ ।
ख) ररत पवु ुक दरभाव पत्र प्राप्त भएपश्चछ सबैभतदा बढी कबि
ु गनेको दरभाव पत्र स्वीकृ त गरीने छ ।
ग) ठे क्का स्वीकृ त भएको ७ (सात) श्चदन श्चभत्र जमानत/धरौटी श्चिइ सम्झौता गनु अईन यस कायाुियबाट सश्चू चत गररनेछ ।

९) जमानत/धरौटी
यस कायाुिय बाट ठे क्का स्वीकृ त भएको जानकारी प्राप्त भएपश्चछ दरभाव पत्र दातािे दरभाव पत्र अह्वानको सचू नामा ईल्िेख भए
ऄनसु ारको श्चनयमानसु ार अवश्यक पने जमानत/धरौटी राखेको प्रमाण साथमा श्चिइ तोश्चकएको म्याद श्चभत्र सम्झौता गनु दरभाव पत्र दाता
कायाुियमा ईपश्चस्थत हुनपु ने छ ।

१०) सम्झौता र कायथ आदेश
सम्झौता र कायु अदेश श्चनम्न ऄनसु ार हुनेछ ।
क) दरभाव पत्र दातािे कायाुिय बाट दरभाव पत्र स्वीकृ त भएको सचु ना प्राप्त गरे पश्चछ बाटाको म्याद वाहेक ७ (सात) श्चदन श्चभत्र
जमानत/धरौटी राखेको प्रमाण साथ कायाुियमा ईपश्चस्थत भइ सम्झौता गनु श्चनवेदन श्चदनु पने छ ऄतयथा म्याद श्चभत्र सम्झौता गनु नअएमा
त्यस पश्चछको दरभाव पत्र दाता को ठे क्का स्वीकृ त गने प्रश्चक्रया ऄगाश्चड बढाइने छ ।

ख) दरभाव पत्र दातािे स्वीकृ त ठे क्का ऄंकको कूि रकमको नेपाि राष्ट्र बैंकबाट मातयता प्राप्त वाश्चणज्य बैंकिे जारी गरे को कम्तीमा १(एक)
वषु म्याद भएको परफरमेतस बतड वा नगदै रकम प्राप्त भएपश्चछ ठे क्का पाईने सबै सतु खि
ु ाइ सम्बतधी ठे केदार संग कबश्चु ियत गराइ
श्चनयमानसु ार सम्झौता गररने छ ।
ग) दरभाव पत्र दाता र कायाुिय बीच सम्झौता भएपश्चछ ठे क्का चिन गनु पाईने दर रे टको श्चववरण ईल्िेख साथ ठे क्का चिनको िाश्चग कायु
अदेश ठे केदारिाइ प्रदान गररनेछ ।
घ) ठे केदारिे पश्चन सम्झौतामा ईल्िेश्चखत शतु बतदेजको पणू ु पािना गरी गराइ ठे कका चिन गनु गराईनु पनेछ ।
ङ) ठे केदार र कायाुिय बीच भएको सम्झौता ऄनसु ार ठे क्का चिन नगरे मा सम्झौतामा ईल्िेख भए ऄनसु ार ठे क्का कायाुियििे तोड्न पश्चन
सक्ने छ ।

११) ठे केदारले पालना गनथपु ने आचरण
क) ठे क्का पाईने ठे केदारिे कायाुिय र व्यवसायी सम्बश्चतधत सवै संग सभ्य ,श्चशष्ट र सम्मानीत व्यवहार गनुपने छ ।
ख) ठे क्का संग सम्बतधीत पत्राचार श्चशष्ट र मयाुश्चदत भाषामा हुनु पनेछ ।
ग) कायाुियमा तािबतदी, कायाुियका पदाश्चधकारी कमुचारीिाइ घेराई गनु जस्ता अचरण गनु पाइने छै न ।

१२) आकस्मीक कवरोध व्यवस्थापन :
ठे केदारको काबु बाश्चहरको परीश्चस्थतीिे अकश्चस्मक रुपमा कामको ऄवरोध अएमा ठे केदारिे त्यसको सचु ना तुरुतत कायाुियमा श्चदनु पनेछ ।
कायाुिय र ठे केदार दवु ैिाइ मकाु नपने गरी दवु ै पक्षिे अपसी सहमश्चतमा त्यस्तो ऄवरोधको व्यवस्थापन गने छन् ।

१३) बववाद समाधान
कायाुिय र ठे केदार श्चवच श्चववाद ईत्पतन भएमा यस नगरपाश्चिकाको कायुपाश्चिका बैठकको श्चनणुयबाट श्चववाद समाधान
गररनेछ ।
१४) कायथ सम्पन्न
जनु अश्चथुक वषुको िश्चग ठे क्का प्राप्त भएको हो सो अश्चथुक वषु समाप्त भएको १५ श्चदन श्चभत्र कायाुियिे ठे केदारिाइ कायु सततुश्चष्टको प्रमाण
पत्र जारी गने छ । कायु सततश्चु ष्ट नभएको ऄवस्थामा ऄसततश्चु ष्टका बदु ा खोिी कायाुनभु वको प्रमाण पत्र मात्र कायाुियिे प्रदान गनेछ ।

१५) शुल्कका दरहर
क्र.स.ं
श्चववरण
आकाइ
तयनू तम दर
१
ढुंगा, श्चगट्टी, ग्रेभि र बािुवा (स्वीकृ त खानी क्षेत्र बाहेक) प्रश्चत घनश्चमटर रु.७५
२
माटो (स्वीकृ त खानी क्षेत्र बाहेक)
प्रश्चत घनश्चमटर रु.३०

िुढीनन्दा नगरपाबलका

नगर कायथपाबलकाको कायाथलय
कोल्टी, बाजरु ा, सदु रू पश्चिम प्रदेश
स्थाश्चपत - २०७३
आन्तररक श्रोत ठे क्का सम्िन्धी िोलपत्र िारम
अ. व. २०७८/०७९
क्र स

ठे क्काको नाम

कबोि ऄङ्क (म.ु अ. कर बाहेक)
ऄङ्कमा

BM-022078/079

ऄक्षरमा

धरौटी रकम
ऄङ्कमा

बड्डी गाड-कुरु देश्चख श्चपिचु ौर सम्म, खल्ु मी
गाड पोरख्या देश्चख दानसागु सम्म, धपु े खोिाकािगोठी देश्चख दानसााँगु सम्म र कणाुिी नदीश्चपिु पादक
ु ा नदीको ढुंगा,श्चगट्टी,ग्रेवि,बािुवा र
माटोको श्चबक्री रकम संकिन गनु ठे क्का

धरौटी भौचर नं./ जमानत नः:
ठे क्काका शतुहरु ऄध्ययन गरी शतु पािना गने मतजरु ीका साथ माश्चथ ईल्िेश्चखत व्यहोरा बमोश्चजम रकम ईल्िेखगरी बोिपत्र पेश गरे को छु।

िोलपत्र दाताको बववरण
व्यश्चिको नामः
सम्पकु ठे गानाः
नागररकता नम्बरः
फमुको नामः
श्चजल्िा र दताु नम्बरः
दस्तखत

स्थायी ठे गानाः
जारर श्चमश्चत

श्चजल्िाः
फोन न.ं :
श्चमश्चतः

ऄक्षरमा

