
  गौशाला नगरपाललका 

     नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

 गौशाला, महोत्तरी, प्रदेश नं. २, नेपाल  

बजार ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी लसलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सचूना ।   

(प्रथम पटक प्रकाशित शमशत २०७७/०४/०४ ) 

गौिाला नगरपाशलकाको आन्तररक आय संकलन ठेक्का बन्दोबस्त गने सम्बन्धी काययशिशध २०७६ बमोशिम आ.ि. २०७७/०७८ को लाशग तपशसलमा 

उल्लेशित बिारहरुको शसलबन्दी बोलपत्र द्धारा ठेक्का लगाउन ुपने भएकोले इच्छुक फमय िा व्यशिहरुबाट तपशसलमा उल्लेशित ितयहरु बमोशिम यो 

सूचना प्रकािन भएको शमशतले ३० शदन शभत्र यस कायायलयबाट पशछ शफताय नहुने गरी तपशसलमा उल्लेशित दस्तुर बुझाई बोलपत्र िरीद गरी आफूले 

कबोल गरेको दररेट भरी शसलबन्दी गरी यस कायायलयमा पेि गनय हुन सम्बशन्धत सबैको िानकारीको लाशग यो सचूना प्रकाशित गररएको छ । 

ितयहरू: 

१. प्रथम पटक प्रकाशित भएको शमशतले ३० (तीस) शदनको कायायलय समय शभत्र कम्पनी/फमयले दताय प्रमाणपत्रको प्रशतशलशप, प्यान/भ्याट प्रमाणपत्रको 

प्रशतशलशप र आ. ि. २०७५/०७६ सम्मको कर चिुा प्रमाणपत्रको प्रशतशलशप तथा व्यशिको हकमा नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र र प्यान दताय 

प्रमाणपत्रको प्रशतशलशप पेि गरी दरभाउपत्र फारम िररद गनय सशकनेछ । 

२. बोलपत्र फारम यो सचूना प्रकािन भएको शमशतले ३० औ ंशदन सम्म कायायलय समयमा तोशकएको  दस्तुर शतरी यस कायायलयबाट िररद गरी ३१ औ ं

शदन शदनको १२:०० बिे शभत्र यस कायायलयमा दताय गरी सक्न ुपनेछ । उि बोलपत्र यस कायायलयमा शिशभन्न कायायलयका प्रशतशनशध र ठेकेदारको 

रोहिरमा सोही शदन शदनको २:०० बिे यस कायायलयमा िोशलन ेछ र उि शदन साियिशनक शबदा पनय गएमा शबदाको भोशल पल्ट कायायलय िलु्ने 

शदनमा िोशलने छ तर ठेकेदार प्रशतशनशध उपशस्थत नभए पशन उि शिलबन्दी बोलपत्र िोल्न कुनै बाधा पने छैन । 

३. बोलपत्र फमय साथ धरौटी बापत कबोल अकंको न्युनत्तम ५ (पााँच) प्रशतित ले हुन आउने रकम यस कायायलयको नेपाल बैंक शलशमटेड गौिाला 

िािामा रहेको धरौटी िाता नं ०९४०३०००००३००००००००१ मा रकम िम्मा गरेको सक्कल भौचर िा सूचना िारी भएको शमशतले कशम्तमा 

१२० शदन म्याद भएको यस कायायलयको नाममा िारी गररएको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त ‘क’ िगयको बैंकको बोलपत्र िमानत (Bid Bond) 

पेि गनुय पनेछ । 

४. ठेक्का अबशध २०७८  असार मसान्त सम्म रहनेछ । स्िीकृत कबोल रकम बमोशिमको प्रथम शकस्ता बापत ४०% बुझाई सक्झौता गनुयपनछे दोस्रो 

शकस्ता बापतको ३०% रकम  २०७७  मङ्शसर मसान्त शभत्र र बााँकी तेस्रो शकस्ता बापतको ३०% रकम २०७७ चैत्र मसान्त सम्म  बुझाई सक्न ुपनेछ। 

कबोल गरेको  सम्पणूय रकम एकमुट अशिम रुपमा बुझाएमा कबोल अंकको ५%  रकम छुट शदइनेछ । बोलपत्रमा कबोल गरेको रकम अंक र अक्षरमा 

फरक पनय गएमा अक्षरलाई मान्यता शदईनेछ । 

५. यस सम्बन्धी अन्य ितयहरू बोलपत्र फारममा उल्लेि भए बमोशिम हुनेछ । 

६. प्रत्येक िण्डको छुट्टा छुटै्ट बोलपत्र फारम िररद गरी छुट्टा छुटै्ट पेि गनुय पनेछ ।  

७. पट्टामा उल्लेशित दर रेट र सम्झौता ितयहरु अनसुार मात्र कायय गनय पाईनछे । उल्लेशित ितय र सम्झौता शबपररत कायय गरेमा कुनै पशन बेला ठेक्का 

सम्झौता रद्द गनय सशकनेछ । यस नगरपाशलकाको बक्यौता शतनय बााँकी रहेको फमय िा व्यशिको बोलपत्र मान्य हुने छैन । 

८.  बोलपत्र स्िीकृत भएको सचूनामा तोशकएको शनधायररत समय शभत्र सम्झौता गनय नआएमा बोलपत्रदाताले रािेको धरौटी िफत गरर शनयमानसुार 

कारिाही गररनेछ । बोलपत्र स्िीकृत गने िा नगने अशन्तम शनणयय यस कायायलयमा सुरशक्षत रहनेछ ।  

९. ठेक्का सम्बन्धी अन्य कुराहरू गौिाला नगरपाशलकाको आन्तररक आय संकलन ठेक्का बन्दोबस्त गने सम्बन्धी काययशिशध २०७६ तथा नेपाल 

सरकारको प्रचशलत काननु बमोशिम  हुनेछ ।  

तपशसल: 

शस. नं. बिारको नाम, ठेगाना ठेक्का नं. न्युनत्तम ठेक्का रकम  बोलपत्र दस्तुर (रू.) 

१.  गोरू बिार, गौिाला न.पा. -५ 01/GAU/2077/078 ७०,५१,०००/- ३,०००/- 

२.  िसी बिार, गौिाला न.पा. -५ 02/GAU/2077/078 ४६,६१,०००/- ३,०००/- 

३.  िदु्रा बिार, गौिाला न.पा. -५ 03/GAU/2077/078 २५,४५,०००/- ३,०००/- 

४.  काशन्त बिार, गौिाला न.पा. -१२  04/GAU/2077/078 २,५०,०००/- १,०००/- 

५.  शबरेन्द्र बिार/ शदपेन्द्र बिार गौिाला न.पा. -११  05/GAU/2077/078 १,७१,०००/- १,०००/- 

६.  शबिाल बिार, गौिाला न.पा.-१   06/GAU/2077/078 १,४१,०००/- १,०००/- 

७.  िमुशनया बिार, गौिाला न.पा.- ७  07/GAU/2077/078 १७,०००/- १,०००/- 

               -प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत 

 


