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१ नं. प्रदेश, नेपाल 

 

विषयः   सार्वजननक ताल ∕ पोखरी माछापालनका लावि ठेक्का प्रस्ताि आXjfनको सूचना  

 

 प्रथम पटक प्रकावित वमवतः  २०७७।११।१८ िते 

 

प्रसु्तत विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११, सािवजवनक खररद ऐन २०६३ तथा वनयमािली २०६४ को वनयम ८४ बमोवजम यस 

बजुव िाउँपावलका अन्तिवत तपवसलका िडाहरुमा रहेको तपवसल के्षत्र वित्र रहेका सािवजवनक ताल पोखरीलाई माछा पालनका लावि  ठेक्का बन्दोबस्त  िनुवपने 

िएकोले ईचु्छक व्यक्ति, फमव िा कम्पनीले उले्लक्तखत ितवको अविनमा रवह तोवकएको वमवतवित्र नु्यनतम  अंकमा नघटाई िोप्य विलबन्दी प्रस्ताि पेि िनुव हुन 

सिवसािारण सबैको जानकारीको लावि यो सूचना प्रकािन िररएको छ । 

तपवसल 

प्रस्ताि नं. वििरण िडा नं के्षत्रफल 

अनुमावनत 

 

नू्यनतम किोल अंक रु. 
 

िरौटी रकम 

रु. 

 

नू्यनतम ठेक्का 

अिवि 

1 -078/078 बजजवताल क्षेत्रको पूर्व पट्टीको पोखरीमा 
माछा पालन 

बजजव –६ ३२ वर्घा  प्रनतवर्घा रु ९५०००।– 

अक्षरेपी पन्चानब्र्े हजार मात्र 
७६०००/– ३ बर्व  

2 -078/078 दैता पोखरीमा माछापालन बजजव ६ ४ वर्घा प्रनतवर्घा रु ७५०००।– 

अक्षरेपी पचहत्तर हजार मात्र 
७५००/- 

 

३ बर्व 

4 -078/078 मगरदह पोखरीमा माछापालन बजजव ५ ४ वर्घा प्रनतवर्घा रु ७५०००।– 

अक्षरेपी पचहत्तर हजार मात्र 
७५००/- 

 

५ बर्व 

5 -078/078 ददग्ही पोखरीमा माछापालन बजजव ५ २ वर्घा प्रनतवर्घा रु ३००००।– 

अक्षरेपी नतस हजार मात्र 
१८००/– 

 

५ बर्व 

6-078/078 सब्डो माछा पोखरी  बजजव ५ 4 वर्घा प्रनतवर्घा रु ३००००।– 

अक्षरेपी नतस हजार मात्र 
३०००/– ५ बर्व 

   सूचनाको शतवहरु  

१.  प्रस्ताव फाराम यो सूचना प्रकाशन भएको ममनतले पन्रौं (१५ औ) ददनसम्म नगदै रु १०००।- र्जझाई यस कायावलय र्ाट खरिद गरि मलनजपने छ। 

२. खररद भएको दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात ( १६ औ) ददन ददनको १२:०० बजे सम्म बजजव गाउँपामलकामा दताव गरर सक्नज पनेछ । 
3. मशलबन्दी प्रस्ताव फारम साथ व्यक्क्तको हकमा नागररकताको फोटोकपी र फमवको हकमा फमव ईजाजतपत्रको प्रनतमलवप, आन्तररक राजश्र् कायावलयबांट प्राप्त 

मज.अ.कर दतावको प्रनतमलपी र आ.र्. २०७६/७७ को आयकर चजक्ता प्रमाणपत्रको प्रनतमलपी, नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतमलवप पेश गनजवपने छ। 

4. प्रस्तावमा आफज ल ेकबोल गरेको रकम अंक र अक्षरमा प्रष्ट बजझझने गरर उल्लेख गरेको हजनज पने छ। अंक प्रष्ट नभएमा अक्षरलाई मान्यता ददईने छ। केरमेट 
भएमा दटपेक्स लगाउन पाईने छैन। दरभाउपत्र दाताले केरमेट भएको दजरै् तफव  दस्तखत गरेको हजनज पने छ।  

5. धरौटी र्ापतको रकम यस गाउँपामलकाको राजश्र् शाखामा नगद जम्मा गिी नगदी िसिद वा धरौटी खाता-दह.नं.२४३CA५००१७६२८००५ एन.आई.मस.एमसया बैंक(बजजव 
काउण्टर) मा  नगद जम्मा गरर सक्कलै बैंक भौचर प्रस्ताव साथ संलग्न राखी पेश गनजव पने छ। 

6. पेश हजन आएका सिलवन्दी प्रस्ताव सूचना प्रकाशन भएको िोह्रौं ( १६ औ)  ददनमा ददनको २.00 बजे प्रस्ताव दाता तथा प्रनतननधधको रोहबरमा यस 
गाउँपामलकामा खोमलने छ। सिलवन्दी प्रस्ताव दाता अनजपक्स्थत भएमा पनन प्रस्ताव खोल्नलाई कज नै बाधा हजने छैन । सबै भन्दा बढी प्रस्ताव अंक सकार गने 
सिलवन्दी प्रस्ताव दाताका ररतपूर्वकको सिलवन्दी प्रस्ताव स्र्ीकृत गररने छ। 

७.  मशलर्न्दी प्रस्तार् स्र्ीकृत भएको प्रस्तार्दाताल ेआफज ल ेकर्ोल गरेको रकमले हजन आउने तोककएको अवर्धको कज ल रकमलाई दामासादहल ेदहसार् गरी र्ावर्वक 
हजन आउने रकम अधिम र्जझाउनज पने छ । 

८. माधथ उल्लेख गररएको कज राहरु बाहेक अन्य शतव तथा कज राहरु प्रचमलत ऐन ननयममा तोककए बमोक्जम हजने छ। 

९. नेपाल सरकार तथा स्थाननय तहको पेश्की फर्छवयौट नगरेको नतनव बाँकी रहेको व्यक्क्त, फमव र्ा कम्पनीको प्रस्ताव स्र्ीकृत गररने छैन। 
१०. सिलवन्दी प्रस्ताव सम्बन्धमा थप कज राहरु बजझ्नज पने भएमा कायावलय समय मभत्र यस गाउँपामलकामा सम्पकव  राखी बजझ्न सककने छ। 
११. कज नै कारणबाट सिलवन्दी प्रस्ताव खोल्ने ममनत र समयमा सिलवन्दी प्रस्ताव खोल्न सककएन भने त्यसको भोमल पल्ट कायावलय समयमा सिलवन्दी प्रस्ताव तथा 

प्रनतननधीहरुको रोहर्रमा खोमलने छ। ननज को अनुपसस्िसतमा पसन प्रस्ताव खोल्न वाधा पने छैन । 

१२. सिलवन्दी प्रस्ताव दाताले जुन प्रस्तावका लासग सिलवन्दी प्रस्ताव पेि गनन चाहेको हो िोको िम्बसन्धत कोठामा आफुले कवोल गने अंक उल्लेख 
गनुन पने छ। 

१३. सिलवन्दी प्रस्ताव सम्बन्धमा सम्पजणव अधधकार गाउँपामलकाको कायावलयमा ननदहत रहने छ।   

 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 


