चौताया साॉगाचोकगढी नगयऩालरका
नगय कामयऩालरकाको कामायरम
चौताया, लसन्धुऩाल्चोक
३ नॊ. प्रदे श, नेऩार
आन्तरयक आम तपयको शशरफन्दी फोरऩत्र आव्हान सम्फन्धी सूचना

प्रथभ ऩटक प्रकाशशत लभलत २०७६÷०५÷०३(आम ठेक्का नॊ. ३/०७६/०७७ को हकभा दोस्रो ऩटक प्रकाशशत)

स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ घ (१) घ(२) य घ(६) भा बएको व्मवस्था, नगयऩालरकाको आन्तरयक आम सॊ करन कामयववधी २०७५, प्रायशम्बक वातावयणीम
ऩयीऺण (IEE) प्रलतवेदन, ३ नॊ. प्रदे श सयकायको प्रदे श आलथयक ऐन, २०७५, ३ नॊ. प्रदे श सयकायको नदीजन्म ऩदाथय (सॊ करन य उऩमोग) सम्फन्धभा व्मवस्था गनय फनेको कामयववलध,
२०७५य नगयऩालरकाको ववऻाऩन कय लनदे शशका, २०७५ भा बएको ब्मवस्था तथा चौताया साॉगाचोकगढी नगय सबाफाट ऩारयत कयका दयहरु य नगय कामयऩालरकाको लनणयमानुसाय
दे हामका शशषयकहरुभा कय तथा शुल्क असुरी सम्फन्धी काभ आ.व. २०७६÷७७ को रालग ठे क्काद्धाया गयाउन मो सूचना प्रकाशशत गरयएको छ । सूचना प्रकाशशत बएको लभलतरे
तोवकएको म्मादलबत्र कानूनी प्रविमा ऩूया गये का इच्छु क पभयहरुरे फोरऩत्र खरयद गयी दे हामको लभलत य सभम लबत्र शशरफन्दी फोरऩत्र मस कामायरमभा ऩेश गनुह
य न
ु अनुयोध छ
।अन्म थऩ जानकायीका रालग कामायरम सभमलबत्र चौताया साॊगाचोकगढी नगय कामयऩालरकाको कामायरमभा सम्ऩकय याख्न सवकनेछ ।

ठे क्का वववयण

आम ठे क्का

ठे क्काको वववयण

नॊ .

ढुॊ ङ्गा, लगटी, फारुवा, स्रेट, ग्राबेर

ढुॊ ङ्गा , लगटी, फारुवा, स्रेट, ग्राबेर य

य योडा घाटगद्दि एवॊ वविी

ग्राबेर य योडा घाटगद्दि एवॊ वविी (स्वीकृत खानी ऺेत्र फाहेक)

योडा घाटगद्दि एवॊ वविी (स्वीकृत

(स्वीकृत खानी ऺेत्र फाहे क)

खानी ऺेत्र फाहेक) सॊकरन शुल्क रु

सॊ करन

३ तथा वविी शुल्क रु ६ गयी

वाऩत हुने कुर न्मूनतभ अॊ ङ्क

जम्भा प्रलत घनवपट रु

(कय तथा भ्माट फाहेक)

सॊ करन तथा वविी ऩरयभाण

-घनवपटभा)

वरेपी
३/०७६/०७७

आ.व. ०७५÷७६ को रालग लनधाययण
आ.व. ०७६÷७७ को रालग लनधाययण ढुॊङ्गा , लगटी, फारुवा, स्रेट,

नदी

नगयऩालरकाको

तपयको
फतासे

चौताया
शस्थत

३११,११२।–

साॉगाचोकगढी
गणेश

भशन्दय

तथा

वविी

शुल्क

२,८००,००८।–

(एकलतस राख एघाय हजाय एक सम फाह्र घनवपट)

(रु अठ्ठाईस राख आठ भात्र)

( .–

फारुवा दे खी फरेपी फजायसम्भको ऺेत्रभा ढुॊ ङ्गा,

फोरऩत्र
दस्तुय

धयौटी

३,०००।–

-लतन

हजाय)

लगटी, फारुवा, स्रेट, ग्राबेर य योडा घाटगद्दि एवॊ
वविी (स्वीकृत खानी ऺेत्र फाहेक)
चौताया

७/०७६/०७७

साॉगाचोकगढी

नगयऩालरका

ऺेत्रलबत्र ऩरयचम ऩाटी÷साइन वोडय रु १००।– होलडयङ वोडय रु १००।– लनमोन साइन वोडय रु 100।–

2७5,000। –

होलडयङ फोडय साइन फोडय, व्मानय, ट्राई लबजन फोडय, ग्रोसाइन(ववद्युतीम)वोडय रु 200।– चरशचत्र वोडय रु 300।– लत्रलबजन वोडय रु 200।– स्िोयर लबजन

(रु दुई राख ऩचहत्तय हजाय

ु रु 100।– व्मवसामीक बवन
ग्रोसाइन फोडय, स्टर, लडशजटर फोडय, धातुको फ्रेभ वोडय रु 200।– डव्मानय÷वपल्भी ऩोष्टय रु 1200।– आकाशे वेरन

भात्र)

१,०००।–

-एक

हजाय)

वा कुनै स्थानभा रगाउने, ववद्युत तथा सोराय प्रवेशद्वाय ववऻाऩन गेट रु 1000।– गाडीभा फोकी ववऻाऩन रु 100।– स्टर रु 1000।– व्माग प्माग
ु रु 100।– ऩोर व्मानय रु 100।– जात्राभेरा खेरकुद ववऻाऩन रु 100।–
वत्तीको खम्फाभा प्रमोग गरयएको प्रचाय साभाग्री रु 100।– वावकॊग वेरन
रेख्ने वा प्रचायको रालग प्रमोग गरयएको ववद्युतीम सटय ऩेशन्टङ रु 20।– लड.वऩ.एस वोडय रु 50।– राईट वोडय रु 80।– लडशजटर होलडयङ वोडय रु
तयॊ ग आद्ददको ववऻाऩन शुल्क वाऩतको आम 100।– का दयरे ववऻाऩन शुल्क वाऩतको यकभ असुर गने ।
सॊ करन

५, चौताया शस्थत स्थानीम ववकास अलधकायीको
८/०७६/०७७

क्वाटयको

तरदे खी

सवायी

साधन

टुडीखेर चोकसम्भ हे बी लभनीवस, लभनीट्रक रगामत अन्म भझौरा सवायी साधन

साधन, भझौरा सवायी साधन, हरुका भाईिो फस, शजऩ, काय, ट्याक्सी, भ्मान, डेलरबयी भ्मान, अटोरयक्सा,
सवायी साधन, भोटयसाईकर आद्ददको ऩावकयङ्ग ईरयक्सा रगामत अन्म हरुका सवायी साधन
शुल्क वाऩतको आम सॊकरन

चौताया
९/०७६/०७७

ट्रक, फस, रोयी, वट्रऩय डोजय, व्माकरोडय रगामत अन्म हेलब सवायी

साॉगाचोकगढी

भोटयसाईकर, स्कुटय, भोऩेड, ट्याक्टय

नगयऩालरका

ऺेत्रलबत्र

सॊ करन तथा वविी हुने जलडफुटी, कवाडी तथा
शजवजन्तु

आद्ददको

जलडफुटी,

कवाडी

शजवजन्तु कय वाऩतको आम सॊ करन

तथा

ऩवहरो २(दुई)

२(दुई)घण्टाबन्दा

घण्टा सम्भ

फढी

२५.–

३५.–

२०.–

३०.–

१५.–

२५.–

१०.–

२०.–

vfnL l;l; ljo/ jf]tn ? ! k|lt uf]6f, vfnL ;lL;L -dlb/f / cGo_ %)) Pd=Pn=eGbf dfly
%) k};f k|lt uf]6f, vfnL l;l; -dlb/f / cGo_ %)) Pd=Pn=eGbf tn @% k};f k|lt uf]6f,
Knfl:6s - af]tn, efF8fs'F8f, k'/fgf h'Qf, rkn, Uofng / hls{g cflb_ ? ! k|lt s]=hL, vfnL
jf]/f -%) s]=hL ;Dd vfBfGg cF6\g] Knfli6s÷h'6sf af]/f_ @% k};f k|lt uf]6f, vfnL jf]/f -!))
s]=hL ;Dd vfBfGg cF6\g] h'6sf af]/f_ %) k};f k|lt uf]6f, t]nsf] l6g- !) ln6/ eGbf a9L
cF6\g] 7"nf]_ ? @ k|lt uf]6f, t]nsf] l6g- !) ln6/ eGbf sd cF6\g] ;fgf]_ ? ! k|lt uf]6f, lemG8'
-k|s[lts / s[lqd pgsf 6's|f_ ? @ k|lt s]=hL, ufd{]06sf] sk8fsf] 6's|f ? @ k|lt s]=hL, hn]sf]
df]ljn ? ! k|lt ln6/, h'6 / Knfli6ssf af]/f @) k};f k|lt s]=hL, sfk{]6sf 6's|f ? @ k|lt
s]=hL, 6fo/ 6\o"j ? @ k|lt s]=hL, yf]qf] l6g %) k};f k|lt s]=hL k'/fgf] 8«d %) k};f k|lt
s]=hL, k'/fgf] sfuh-cvaf/÷Go"hlk|G6_ %) k};f k|lt s]=hL, k'/fgf] sfuh-cGo sfuh sf6'{g
;d]t_ ? ! k|lt s]=hL, kmnfdsf 6's|fx? / yf]lqP/ sfd gnfUg] d]lzg/L cf}hf/ ? @ k|lt s]=hL,
cGo wft'-lkQn, tfdf cflb_ 6's|fx? / ;f]af6 ag]sf ;fdfgx? ? @=% k|lt s]=hL, kf]lnlyg
kfOksf 6's|fx? ? ! k|lt s]=hL, l;;f -ln8_ sf] w'nf] jf 6's|f ? $ k|lt s]=hL, sfFrsf] w'nf] /
6's|f ? ! k|lt s]=hL का दयरे कवाडी सॊकरन तथा वविी कय वाऩतको यकभ असुर गने ।
nK;L lgsf;L k|lt af]/f @%, pg-k|fs[lts, s[lqd, hu/_ !) k};f k|lt s]=hL, vf]6f %) k};f k|lt
s]=hL, jgs; -v/_, jfljof], dnxg kQf, 5jfnL, k/fn, juf;, lgufnf], nf]Stf, k6]/, clDn;f] ?
%) k|lt uf8f,? &% 6«ofs6/,? !)) k|lt 6«s, afF; ? %) k|lt uf]6f, ;'ltsf] 808n st/g
g;n @% k};f k|lt s]=hL, ;fnsf] laofF ? ! k|lt s]=hL, ;Nnfsf] l;D6f @% k};f k|lt s]=hL,
kYy/ sf]Onf !) k};f k|lt s]=hL, ldgl/n jf6/ @) k};f k|lt jf]tn, e§fdf k|of]u ug{] df6f] %)
k};f k|lt ju{ ld6/, O{§f ? @% k|lt Ps xhf/ uf]6fdf, l;d]06 ? ! k|lt af]/f का दयरे जलडवुटी

१00,000।–
(रु एक राख भात्र)

१,०००।–

-एक

हजाय)

कूर कफोर अङ्कको ५ प्रलतशत

चौताया साॉगाचोकगढी नगयऩालरकाको वडा नॊ

२00,000।–
(रु दुई राख भात्र)

१,०००।–

-एक

हजाय)

सॊ करन तथा वविी कय वाऩतको यकभ असुर गने ।

k|rltt sfg'gn] lgi]lwt u/] afx]ssf k+l5x? Hf:t} xfF;, s'v'/f h:tf k+l5x?sf] KjfFv ? @ k|lt
s]=hL, k|rltt sfg'gn] lgi]lwt u/] afx]ssf d/]sf jf dfl/Psf kz'sf] xf8 ? ! k|lt s]=hL,
k|rltt sfg'gn] lgi]lwt u/] afx]ssf d/]sf jf dfl/Psf kz'sf] l;+u ? @ k|lt s]=hL, k|rltt
sfg'gn] lgi]lwt u/] afx]ssf d/]sf jf dfl/Psf kz'sf] v"/ ? @ k|lt s]=hL, k|rltt sfg'gn]
lgi]lwt u/] afx]ssf d/]sf jf dfl/Psf kz'sf] 5fnf -7"nf]_ ? #) k|lt uf]6f, k|rltt sfg'gn]
lgi]lwt u/] afx]ssf d/]sf jf dfl/Psf kz'sf] 5fnf -;fgf]_ ? !% k|lt uf]6f का दयरे शजवजन्तु
सॊ करन तथा वविी कय वाऩतको यकभ असुर गने ।

ठे क्का सम्फन्धी शतयहरु्–
1. भालथ उल्रेशखत ठे क्काको फोरऩत्र बदाय कफोर यकभ अॊङ्क य अऺय दुवैभा खुराउनुऩनेछ । अॊ ङ्क य अऺयभा पयक ऩये भा अऺयभा उल्रेख बएको यकभराई भान्मता द्ददईनेछ
साथै उक्त आम ठे क्काहरुभा जुन कफोर अॊ ङ्क फढी हुन्छ सो कफोरकतायको फोरऩत्र स्ववकृत गरयनेछ ।

।

2. ठे क्का अवलध मस चौ.सा.गढी. न.ऩा.सॉग सम्झौता बएको लभलत दे खी २०७७ सार आषाढ भसान्त सम्भ कामभ यहनेछ । ठे क्काभा भारसाभानको ऩरयभाण (फावषयक रुऩभा उत्खनन्
तथा सॊ करन गनय सक्ने ऩरयभाण तथा उत्खनन् तथा सॊ करन गनय नऩाईने ३ भवहनाभा खोराफाट लनकारी स्थानीम िसयहरुरे जम्भा गये को स्टक ऩरयभाण सभेत) मवकन बएको य

ऩरयभाण अनुसाय कै ठे क्का अॊक कामभ गरयएकोरे आवश्मक प्रकृमा ऩूया गयी उक्त ऩरयभाण सो बन्दा कभ अवलधभा ऩलन सॊ करन तथा वविी गनय सवकने छ । साथै ऩरयभाणका
आधायभा ठे क्का सम्झौता हुने बएकोरे फन्द हड्तार आद्ददका कायण केही द्ददन काभ सुचारु नबएको अवस्थाभा कुनै ऩलन वकलसभको ऺलत ऩूलतय दावी गनय ऩाईने छै न । प्रायशम्बक

वातावयणीम ऩयीऺण (IEE) प्रलतवेदनरे लनषेध गये को अवलधभा य श्रावण, बाद्र य अषाढ भवहनाभा नदी ऺेत्रफाट साभाग्री उत्खनन् गनय ऩाइने छै न । तय ववलबन्न स्थानभा थुऩायी
याशखएको भौज्दात साभाग्री वविी गनय सवकनेछ ।

3. भालथ उल्रेशखत सफै ठे क्काहरुको कफोर अॊङ्कको थऩ भूल्म अलबवृवद्ध कय (१३ प्रलतशत) याजस्व ठे क्का लरने पभयरे सम्फशन्धत आन्तरयक याजस्व कामायरमभा फुझाई सो को प्रभाण
मस कामायरमभा ऩेश गनुऩ
य ने छ ।

4. धयौटी फाऩत कफोर गये को अॊङ्कको ५ प्रलतशत यकभ मस कामायरमको ने.फै.लर. चौताया शस्थत फैक धयौटी खाता नॊ. ०५७०३००००००००००००३८७ भा नगद दाशखरा

गये को सक्कर बौचय वा फोरऩत्र दाशखरा गने अशन्तभ लभलतफाट १२० द्ददन सम्भ म्माद बएको फाशणज्म फैं कको जभानत (लफड फण्डको सक्कर प्रलत) फोरऩत्रसाथ सॊ रग्न गयी ऩेश
गनुऩ
य नेछ । धयौटी वाऩत जम्भा गये को यकभराई वकस्ताभा सभावेश गनय ऩाइनेछैन य उक्त फैं क जभानत तथा नगद धयौटी लनमभानुसाय कागजात ऩेश गरयसकेऩलछ प्रचलरत ऐन
फभोशजभ वपताय गरयनेछ ।

5. प्रचलरत ऐन फभोशजभ कफोर गये को यकभ एकभुष्ठ अलग्रभ रुऩभा फुझाएभा ५ प्रलतशत सम्भ यकभ छु ट द्ददईनेछ । तय लनमभानुसाय राग्ने भू .अ.कय प्रमोजनको रालग बने छु ट
द्ददइनेछैन । फोरऩत्र खरयद गदाय लनमभानुसाय राग्ने दस्तुय वाऩतको यकभ मस कामायरमको ने.फैं.लर., चौताया शाखाभा यहे को भूर खाता नॊ. ०५७०३००००००००४००१००३
भा दाशखरा गनुऩ
य नेछ ।

6. कायण जनाई वा नजनाई वोरऩत्र स्वीकृत गने वा नगने अलधकाय मस कामायरमभा सुयशऺत यहनेछ ।

7. फोरऩत्र द्ददॊदा कुनै वकलसभको शतय भान्म हुने छै न । साथै रयत नऩुगी आएको फोरऩत्र उऩय कुनै कायवाही हुनेछैन ।
8. ठे क्काभा कुनै वववाद बएभा चौताया साॉगाचोकगढी नगय कामयऩालरकाको लनणयम अशन्तभ हुनेछ ।

9. उऩयोक्त ठे क्काको रालग सूचना प्रकाशशत बएको 15 औ ॊ द्ददन सम्भ कामायरम सभम लबत्र फोरऩत्र खरयद गरय 16 औ ॊ द्ददनको १२ फजे लबत्र मस कामायरमभा शशरफन्दी फोरऩत्र
फुझाउनु ऩनेछ । साथै उक्त सूचना चौताया साॉगाचोकगढी नगयऩालरकाको वेब साइट www.chautaramun.gov.np भा याशखएको छ।प्राप्त फोरऩत्रहरु सोही द्ददन द्ददनको १
वजे चौताया साॉगाचोकगढी नगयऩालरकाको कामायरमभा खोलरनेछ।

10. फोरऩत्र पायाभहरु खरयद गने , दाशखरा गने , खोल्ने द्ददन सावयजलनक ववदा ऩये भा िभश सोको बोलरऩल्ट सोही सभमभा खरयद, दताय तथा खोल्ने कामय गरयनेछ ।

11. मस सूचनाभा उल्रेख बएका शतयहरुका अलतरयक्त फोरऩत्र साथ सॊ रग्न गरयएको आम ठे क्का सम्फन्धी अन्म शतयहरुका प्रत्मेक फुॉदाहरु मसै सूचनाका शतय सयह रागु हुनेछ ।
12. मस सूचना तथा फोरऩत्र साथ सॊ रग्न अन्म शतयहरु ऩूया नबएका फोरऩत्रहरु भूल्माॊकनभा सभावेश गरयने छै न ।

13. नेऩार सयकाय तथा ३ नॊ प्रदे श सयकायफाट ढुॊ ङ्गा, लगटी, फारुवा, स्रेट, ग्राबेर य योडा घाटगिी एवॊ वविी (स्वीकृत खानी ऺेत्र फाहे क) वाऩतको शुल्क(कय)भा हे यपेय गये को
अवस्थाभा सो शतयहरु ठे केदायहरुरे अलनवामय रुऩभा ऩारना गनुऩ
य नेछ ।प्रदे श सयकायफाट थऩघट बएको कयको अनुऩातभा ठे क्का अॊक लनधाययण गरयने छ । सो फभोशजभ ऩेश
गनुऩ
य ने वकस्ता यकभ वा फैं क ग्माये न्टी सम्फशन्धत ठे केदायरे फुझाउनुऩनेछ ।

14. अन्म कुयाहरु मस कामायरमको सू चना ऩाटीभा टाॉस गरयएको सूचना तथा अन्म प्रचलरत ऐन कानून फभोशजभ हुनछ
े ।
आम ठे क्का सम्फन्धी अन्म शतयहरु्

1. फुॉदा नॊ. ५ फभोशजभ एकभुष्ठ यकभ नफुझाएभा कूर कफोर अॊङ्क भध्मे ऩवहरो वकस्ताभा फुझाउनुऩने यकभ फाहे क फाॉकी यकभको ठे क्का अवलधभा १ भवहना थऩ बएको सम्भका
चौताया साॉगाचोकगढी नगयऩालरका कामायरमरे तोकेको लनधायरयत ढाॉचाभा नेऩार याष्ड फैं कफाट भान्मता प्राप्त क वगयका वाशणज्म फैं कको जभानत (ऩयपयभेन्स फण्ड) ऩेश
गये ऩश्चात भात्र ठे क्का सम्झौता गयी चरान ऩूशजय द्ददइनेछ ।

2. कामभ हुन आएको ठे क्का अॊक यकभको बुक्तानी तालरका दे हाम अनुसाय हुनेछ ।
वकस्ता

वकस्ता फुझाउनु ऩने लभलत

यकभ रु.

ऩवहरो

ठे क्का स्वीकृत बएको लभलतरे ७ द्ददन लबत्र

कफोर अॊङ्कको २५ प्रलतशतरे हुन आउने यकभ

दोश्रो

२०७६ सार ऩौष भसान्त लबत्र

कफोर अॊङ्कको ४० प्रलतशतरे हुन आउने यकभ

ते स्रो

२०७७ सार जेष्ठ भसान्त लबत्र

कफोर अॊङ्कको ३५ प्रलतशतरे हुन आउने यकभ

3. ठे क्का कफोर गने ठे केदायरे चौताया साॊगाचोकगढी नगय कामयऩालरकाको कामयरमरे तोकेको शुल्क उठाउॉ दा प्रमोग गने यलसदहरु ठे केदायरे आफ्नो तपयफाट छऩाई उक्त यलसदहरु
मस कामायरमफाट प्रभाशणत गयाई प्रमोग गनुऩ
य नेछ । प्रभाशणत नगये को यलसदफाट शुल्क उठाएको ऩाइएभा लनमभानुसाय कायवाही गरयनेछ ।

4. भालथ शतय नॊ. ३ भा उल्रेख गरयएका यलसदहरुफाट आम्दानी गरयएको यकभ आम खाताभा भू.अ.कयको वहसाफ लनकाल्नको रालग यलसद नॊ. को िभ अनुसाय रेखाङ्कन गयी खाता
य यलसद भालसक रुऩभा अको भवहनाको ७ गते लबत्र मस न.ऩा. कामयरमभा फुझाउनु ऩनेछ ।

5. ठे केदायरे उठाउने कय शुल्क कामायरमद्वाया तोवकएको सॊ करन केन्द्रभा नै उठाउनु ऩनेछ साथै दयये ट सवहत कामायरमरे तोकेको वववयण बएको साइनफोडय सफैरे दे ख्ने गयी
सम्फशन्धत केन्द्रभा याशखएको हुनऩु ने छ।

6. ठे क्काभा कुनै वववाद बएभा नगय कामयऩालरकाको लनणयम अशन्तभ हुनेछ ।
7. न.ऩा.राई फुझाउॉ न ु ऩने फाॉकी फक्यौता बएको वा कारो सुशचभा ऩये को व्मशक्त÷पभयको फोरऩत्र स्वीकृत गरयने छै न ।
8. प्रत्मेक ठे क्काको छु ट्टाछु ट्टै खाभभा फोरऩत्र शशरफन्दी गयी ऩेश गनुऩय नेछ ।
9. ढु ङ्गा, लगटी, वारुवा, ग्राबेर, योडा आद्ददको कय प्रायशम्बक वातावयणीम ऩयीऺण प्रलतवेदनरे लनषेध गये का स्थानभा फसी सॊ करन गनय ऩाईने छै न ।
10. मस नगयऩालरकाको ववकास लनभायण कामयिभ सॊ चारन गने िभभा चौताया साॉगाचोकगढी न.ऩा.रे स्वमॊ वा अभानतभा सवायी साधन भापयत वषय द्ददन बयी प्रमोग गये को ढु ङ्गा,
लगटी, वारुवा, ग्राबेर, योडा आद्दद य ववदे शी दातृ लनकामसॉग बएको कय छु ट सम्फन्धी सम्झौता बई सॊ चारन हुने आमोजनाभा ठे केदायरे कुनै कय लरन ऩाउने छै न ।

11. ववऻाऩन कय तपय आफ्नो व्मवसाम ऩरयचमको रालग भात्र १५ स्क्वामय वपट सम्भ १ थान वोडय व्मवसामीरे आफ्नो ऩसर वा व्मवसाम यहे को लबत्ता ऩखायर वा अगालडको
बागभा याखे वाऩत ठे केदायरे ववऻाऩन कय लरन ऩाउने छै न ।

12. ऩावकयङ शुल्क तपय सेतो, लनरो य ऩहेँ रो नम्फय प्रेटका सवायी साधनभा य एम्फुरेन्स, सववहान तथा दभकर जस्ता अत्मावश्मक प्रकृलतका सवायी साधनभा कुनै वकलसभको
ऩावकयङ शुल्क लरन ऩाईने छै न।

13. जभानी वाऩत फोरऩत्रभा आपूरे बये को यकभ अङ्क य अऺयभा स्ऩष्ट उल्रेख बएको हुन ु ऩने छ । अङ्क य अऺयभा पयक ऩये भा अऺयराई भान्मता द्ददइनेछ ।
14. तोवकएको सभमभा तोवकएको वकस्ता यकभ फुझाउनु ऩने छ । अशन्तभ वकस्ता यकभ सभेत तोवकएको सभमभा नफुझाएभा ऩेश गरयएको फैं क जभानतफाट सम्झौंता अनुसायको
ठे क्का यकभ असुर उऩय गरयनेछ । सो भा ठे केदायरे कुनै वकलसभको हजायना दावी गनय ऩाउने छै न ।

15. कुनै वकलसभको ऩरयशस्थती दे खाई ठे क्का यकभ लभनाहा सम्फन्धी कुनै भाग कामायरमराई स्वीकामय हुने छै न ।
16. प्रचलरत ऐन, लनमभ, कानुन, सम्झौंता य सूचनाको शतय ववऩरयत कामय गये भा जुनसुकै अवस्थाभा ऩलन कामायरमरे ठे क्का तोड्न सक्नेछ य त्मसफाट कामायरमराई हानी नोक्सानी
बएभा ठे क्का लरने ऩऺफाट सयकायी फाॉकी सयह असुर उऩय गरयनेछ ।

17. मस नगयऩालरका लबत्रका नदी, नारावाट ढुॊ गा, लगट्टी, वारुवा, लनकारी सॊ करन तथा वविी गने िभभा नगयऩालरका लबत्रका ऩक्कीऩूरको तर १००० लभटय ऺेत्रफाट लनभायण
साभाग्री उत्खनन् गयी वविी गनय कानूनरे ऩूणय रुऩभा प्रलतवन्ध रगाएको हुॉदा कय सॊ करकरे सो कुयाराई ऩूणरु
य ऩभा ध्मान द्ददनु ऩनेछ । ढुॊ गा, लगट्टी, वारुवा उत्खनन तथा
सॊ करन गदाय स्वीकृत बएको प्रायशम्बक वातावयणीम ऩयीऺण (IEE) प्रलतवेदनरे नक्साॊकन गये को ऺेत्रभा तोवकएको ऩरयभाण उत्खनन गनय ऩाईनेछ ।

18. कामायरम प्रभुख वा अशततमाय प्राप्त अलधकृतफाट प्रभाशणत बएको फोरऩत्रराई भात्र भान्मता द्ददइनेछ ।
19. मस कामायरमभा ऩेश हुन आएका फोरऩत्र फोरऩत्र दाता वा लनजको प्रलतलनलधको योहवयभा खोलरनेछ । तय फोरऩत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलध सो सभमभा उऩशस्थत नबए ऩलन
कामायरमको प्रलतलनलधको योहवयभा खोल्न सवकनेछ ।

20. फोरऩत्र ऩेश गदाय ऩेश गने पभय वा कम्ऩनीको व्मवसावमक नववकयण प्रभाणऩत्र, स्थामी रेखा नम्फय, भु.अ.कय प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी य कय च ुक्क्ता प्रभाणऩत्र प्रलतलरऩी सॊ रग्न
याखी ऩेश गनुय ऩने छ ।

21. फोरऩत्र पायभ लनमभानुसायको याजस्व यकभ लतयी चौताया साॉगाचोकगढी नगय कामयऩालरकाको कामायरम, चौताया लसन्धुऩाल्चोकफाट वा PPMO को वेबसाइट भापयत डाउनरोड
गरय ऩेश गनय सवकनेछ ।

22. ढुॊ गा, लगट्टी, फारुवा, योडा आद्ददको सॊ करन तथा वविीका सम्फन्धभा शजल्रा स्तयीम य नगयस्तयीम अनुगभन सलभलतरे द्ददएका सुझाव तथा लनदे शनहरु ठे क्का लरने ऩऺरे ऩूणय रुऩरे
ऩारना गनुऩ
य ने छ ।

23. उऩयोक्त अनुसाय उल्रेख बएका शतयहरुको हकभा मसै अनुसाय हुने य उल्रेख नबएका कुयाहरुको हकभा प्रचलरत ऐन कानून तथा ठे क्का स्वीकृलत ऩश्चात गरयने सम्झौता
अनुसाय हुनेछ ।

24. अन्म ववस्तृत जानकायीको रालग मस कामायरमभा सम्ऩकय याख्न सवकने छ ।

