
 गण्डकी गाउँपालिका  

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  
भुम्लिचोक, गोरखा 
गण्डकी प्रदेश, नेपाि 

आ.व. २०७८/७९ को िागग नदिजन्र् पिार्य ढ ुंगा, गगट्टी, बाि वा उत्खनन, सुंकिन 
गरि बबक्रि गने कार्यको बोिपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना  

(िोस्रो पटक प्रकालित लितत २०७८/०६/१५ गते) 

गण्डकी गाउँपालिकाको आन्तररक आलदानी वदृ्धि गने उदेश्यिे “स्थानीय सरकार सचंािन ऐन, २०७४” को पररच्छेद-३ को दफा ११ 
को उपदफा २ को खण्ड (घ) को (६) र सोही ऐनको दफा ६२ क. बमोम्िम आ.व. २०७८/७९ का िागग यस गाउँपालिका के्षत्र लभत्रका 
देहाय बमोम्िमका स्थानहरुबाट नदीिन्य पदाथथ ढंुगा, गगट्टी, बािुवा उत्खनन तथा संकिन शुल्क गण्डकी गाउँपालिकाको संक्षक्षप्त 
वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्लभक वातावरणीय पररक्षण कायथद्धवगि २०७७ बमोम्िम स्वीकृत प्रारम्लभक वातावरणीय पररक्षण 
प्रततवेदन (IEE) मा तोककए बमोम्िमको पररमाणमा गण्डकी प्रदेश सरकारको आगथथक ऐन २०७८ िे तोके बमोम्िमको दरबाट कायम 
हुन आएको न्यूनतम रकमबाट बढाबढ हुने गरर ठेक्का बन्दोबस्ती गनथ यो सूचना प्रकाशन गररएको छ l सूचना प्रकालशत भएको 
लमततिे तोककएको लयादलभत्र कानून बमोम्िम योग्यता पुरा गरेका ईच्छुक फमथ/कलपनीहरुि े बोिपत्र फारम दस्तुर िलमा गरी 
२०७८/०७/०५ गत ेददनको दठक १२:०० बि ेलभत्र तपलशि बमोम्िमका शतथहरुको अगिनमा रही हाडथकद्धप तथा E-bidding माफथ त 
बोिपत्र पशे गनुथहुन सुगचत गररन्छ l  

नदिजन्र् पिार्य ढ ुंगा, गगट्टी, बाि वा उत्खनन, सुंकिन आदि प्राकृततक स्रोतको उपर्ोगिा लिइन ेकिको ठेक्का ववविण 

 

ठेक्का नुं. 
प्रािम्म्िक वाताविणीर् 
परिक्षण प्रततवेिन (IEE) 
अन सािको घाटको ववविण 

उत्खनन परििाण 
(घ.लि.) 

न्र् नति िकि 
(ि .अ.कि. 
बाहेक) 

बोिपत्र जिानत िकि 

(धिौटी िकि) 
बोिपत्र 
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वा िान्र्ता प्राप्त बाणणज्र् 
बैंक वा तनर्ि अन साि 
बैंक ग्र्ािेन्टी जारि गनय 
अगधकाि प्राप्त बबम्त्तर् 
सुंस्र्ािे र्स कार्ायिर्को 

नाििा जािी गिेको 
कम्म्तिा १२० दिन सम्ि 
म्र्ाि िएको बैंक जिानत 
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